


  

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

 

มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสะสมองค์
ความรู้เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนทั้งเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ดังนั้น
เพื่อเป็นการขับเคลื่อน และสร้างกลไกให้น าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ โดยจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ “พะเยาวิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร นิสิตและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอก ได้ร่วมเรี ยนรู้
ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่

สาธารณะ  และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็ง
ของชุมชน” โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคม
โดยรวม ซึ่งในการปาฐกถาพิเศษนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้ และประสบการณ์ในระดับประเทศ จ านวน 3 
ท่าน ที่จะมาถ่ายทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านดังนี้ 1) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 
2) รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) ศ.ดร.สันติ  แม้นศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาและนักวิจัยของประเทศให้สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปช่วย
ส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไป กระผมจึงขอขอบคุณวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้การสนับสนุน
การประชุมทางวชิาการพะเยาวิจัย ด้วยดีตลอดมา 
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การค้นหาที่จอดรถยนต์ในลานจอดรถยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

Searching in car park with an android operating system 

อุดมทรัพย์ คงถิ่นฐาน1 อลงกรณ์ ปานดิษฐ์1 ชวลิต ทองรักษ์1 ธานินทร์ สุเชียง1 และ สมคดิ สุขสวัสดิ์1* 

Udomsap Kongtintan1, Alongkorn Pandist1, Chawalit Tongrak1, Thanin Suchiang1 and                

Somkit Suksawat1* 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันชีวิตของคนเมืองใหญ่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง ปัญหาการหาท่ีจอดรถยนต์สร้างความร าคาญ

ให้แก่ผู้ใช้ชีวิตไม่มากก็น้อยสุดท้ายต้องวนกลับมาท่ีเดิมเพื่อหาท่ีจอดเช่นเดิม ทางผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการน าเอา

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มาใช้ในการค้นหาสถานท่ีจอดรถยนต์ท่ียังว่างโดยการใช้สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์เชื่อมต่อกับ WIFI ของท่ีจอดรถยนต์ภายในบริเวณพื้นท่ีและสามารถท าการค้นหาท่ีจอดยานพาหนะที่ยัง

วา่งอยู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจอดยานพาหนะ  

จากการทดลองประสิทธิภาพของเซนเซอร์ ร่วมกับอุปกรณ์ IOIO-Board และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

WIFI โดยเป็นการตรวจจับวัตถุ และส่งผลการค้นหาให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิติการแอนดรอยด์ ใช้เวลาโดยเฉลี่ย

อยู่ ท่ี 3.161 วินาที ผู้ใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้จะได้รับข้อมูลในแบบ Real Time ข้อมูลจะส่งผ่านทาง WIFI อยู่

ตลอดเวลา 

ค าส าคัญ:   สมาร์ทโฟน  ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์  แอพพลิเคชั่น  ระบบค้นหาที่จอดรถยนต์ 

Abstract  

The life of the city filled with great haste. Annoying to users, more or less final return to the park 

to find a way to do the same with the idea of bringing out an Android operating system. I used to find a place 

to park the car at idle with the use of mobile phones with the operating system, an Android connect to WIFI to 

the parking area and then search for a car that is available for your convenience. Speed of vehicle. This user is 

part of the park service vehicles can be searched quickly to save both time and fuel as well. 

According to the experiment on effectiveness of sensor compatible with IOIO-Board and WIFI 

transmition device, using object detection and effecting to search of andriod smart phone. It' s averaged searching 

time was 3.161 sec. The users of the application received real time data througg WIFI. 

Keywords: Smart Phone, Android Operating System, Applications, Searching Car Park  
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บทน า 

ปัจจุบันชีวิตของคนเมืองใหญ่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง ท าให้ในแต่ละวันมีเวลาท่ีจะพักผ่อนน้อยมาก

ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปท างานดังนั้นในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์จึงเป็นวันท่ีส าคัญท่ีจะได้พักผ่อนท้ังร่างกายและจิตใจ 

สถานท่ีท่ีคนมักจะนึกถึงมากท่ีสุดก็น่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดัง เช่น Siam Paragon ,Central ,The Mall ฯ ซึ่ง

นับว่าเป็นห้างขนาดใหญ่ปัญหาท่ีพบเห็นเป็นประจ า คือ การหาลานจอดยานพาหนะปัญหาดังกล่าวสร้างความ

ร าคาญให้แกผู่้ใชบ้ริการไม่มากก็นอ้ยสุดท้ายต้องวนกลับมาท่ีเดิมเพื่อหาท่ีจอดเชน่เดิม 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มอืถือได้พัฒนาไปอยา่งรวดเร็ว

ท าให้การพัฒนาการส่งสัญญาณโตต้อบเป็นไปได้งา่ยขึน้และเข้าใจง่ายมอียู่หลายวธีิท่ีจะท าการโต้ตอบกับผู้ใช้บริการ 

หนึ่งในนั้นรวมไปถึงการใช้ระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ในการเข้าถึงระบบซึ่งเป็นการสื่อสารท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว

ในการติดต่อกับผู้ใช้บริการและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในโทรศัพท์มือถือรุ่นท่ีรองรับการท างานของ

ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

ทางผู้จัดท าจึงมแีนวคิดในการน าเอาระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด ์[1,6] มาใชใ้นการคน้หาสถานท่ีจอด

รถยนต์ท่ียังว่างอยู่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจอดรถยนต์ ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะอยู่ส่วนใดของลานจอดรถยนต์

ผู้ใชบ้ริการก็สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วช่วยให้ประหยัดท้ังเวลาและน้ ามันอีกด้วย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. โทรศัพท์มือถือรองรับระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์  

2. อุปกรณก์ระจายสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 

3. โมดูลวัดระยะทางอุลตร้าโซนคิ    

4. บอร์ดแอนดรอยด์ 

วิธีการศกึษา 

การพัฒนาระบบค้นหาที่จอดรถยนต์ในลานจอดรถยนต์ด้วยระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยดแ์บ่งออกเป็น 

2 ส่วนคอื 

1. ส่วนของฮาร์ดแวร์ 

2. ส่วนของซอฟต์แวร์ [2] 

ซึ่งการท างานของท้ัง 2 ส่วนนีจ้ะท างานร่วมกันโดยการเชื่อมตอ่กันระหว่างบอร์ด IOIO-Board [3] 

เพื่อใชใ้นการรับและส่งขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ไปยังผู้ใชบ้ริการ ผา่นสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ โดย

โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นมาจะท าการประมวลผลและส่งขอ้มูลไปยังโทรศัพท์ของผู้ใชบ้ริการ 

จากภาพท่ี 1 ภาพรวมของระบบมสีมาร์ตโฟนเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการค้นหาจุดจอดรถยนต์  ซึ่งสมาร์ต

โฟนนัน้จ าเป็นจะต้องรองรับระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์และจ าเป็นต้องตดิตั้งโปรแกรมท่ีผู้พัฒนาได้เขียนขึ้นมาด้วย

เพื่อช่วยในการค้นหา  แอพพลิเคชั่นจะเป็นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ [4] ท่ีจะใช้เพื่อค้นหาท่ีจอดรถยนต์

ภายในอาคาร ท าใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีติดตั้งอุปกรณ์ระบุต าแหน่งหรือท่ีว่างของรถยนต์ โดยผ่าน
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ทางอุปกรณ์ส่งสัญญาณ WIFI เพื่อเช็คสถานะของลานจอดรถยนต์ว่าพื้นท่ีใดว่าง ส าหรับการใช่บริการการจอด

รถยนต์ได้ 

 
 

ภาพที ่1 ภาพรวมของระบบค้นหาที่จอดรถยนต์ในลานจอดรถยนตด์้วยระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

จากภาพท่ี 1 แสดงถึงขั้นตอนการท างานเบื้องต้นของระบบโดยท าการแบ่งขั้นตอนในการท างานของ

ระบบท้ังหมดออกเป็น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที ่1 สมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ 

สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการค้นหาลานจอดรถยนต์ โดยใช้

แอพพลเิคชั่นท่ีเป็นระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ท่ีเขียนขึ้นมาเพื่อช่วยในการค้นหา 

ส่วนที ่2 แอพพลเิคชั่น[5,7] 

แอพพลิเคชั่น จะเป็นโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้  ท่ีจะใช้เพื่อ

ค้นหาที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร ท าใชเ้ชื่อมตอ่กับอุปกรณภ์ายในอาคารท่ีติดต้ังอุปกรณ์ระบุต าแหน่งหรือท่ีว่างของ

รถยนต์ 

ส่วนที ่3 อุปกรณส์่งสัญญาณ WIFI 

เป็นอุปกรณท่ี์ใชรั้บส่งสัญญาณหรอืการควบคุมอุปกรณฮ์าร์ดแวร์ท่ีผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

ส่วนที ่4 Main Server 

2. ส่วนหน้าแอพพลิเคช่ัน 

1. สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัตกิาร

แอนดรอยด ์

5. ส่วนของฮาร์ดแวร์เพ่ือ

รับข้อมูล 

3. อุ ปกรณ์ รั บ - ส่ง

สัญญาณ 

4. Main Server 

6. เซ็นเซอร์อุลตร้าโซนิค 
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ในงานวิจัยนี้อุปกรณ์ท่ีใช้ท า Server คือสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในการสร้าง Main 

Server 

ส่วนที ่5 บอร์ดแอนดรอยด์ 

บอร์ดแอนดรอยด์เป็นเหมือนบอร์ดควบคุมท่ีใช้ในการตรวจเช็คสถานะของลานจอดรถยนต์ว่าว่าง

หรือไมแ่ลว้สง่กลับไปยังผู้ใช้ 

ส่วนที ่6 อุปกรณรั์บ-ส่งคลื่นอุลตร้าโซนคิ 

เป็นอุปกรณ์ท่ีเช็คสถานะของลานจอดรถยนต์ การเช็คนั้นจะท าการวัดระยะของลานจอดรถยนต์ถ้า

หากเสยีงกระทบกับพืน้ท่ี 4 เมตร แสดงว่าพื้นท่ีว่าง แตถ่้าส่งกลับมายังตัวรับในระยะ 2 เมตร แสดงวา่พืน้ท่ีไม่วา่ง 

การออกแบบและการท างานของโปรแกรม 

การออกแบบสัญลักษณ์ของโปรแกรม 

 

ภาพที่ 2 การออกแบบสัญลักษณ์ของโปรแกรม 

จากภาพท่ี 2 เป็นการออกแบบสัญลักษณ์เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อของงานวิจัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์

ของโปรแกรม ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของแว่นขยายและสัญลักษณ์จุดจอดรถสาธารณะเมื่อสัญลักษณ์เข้าไปอยู่

ในสมารต์โฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ของผู้ใช้บริการก็จะสามารถท าให้ผู้ใช้บรกิารแอพพลิเคชั่นนัน้เข้าใจได้ง่าย

ขึน้วา่เป็นแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับอะไร 

การออกแบบและรายละเอียดของ Model จ าลองลานจอดรถยนต์ 

จากภาพท่ี 3 (ก) เป็นสว่นท่ีแสดงให้เห็นสว่นประกอบส่วนใหญ่ของ Model ในอัตราส่วน 1:16 ซึ่งในช้ัน

แต่ละชั้นของ Model จะมีความสูงจริงเท่ากับ 24.50 เซนติเมตร จะท าให้วางจุดท่ีเซนเซอร์ให้ห่างจากพื้นได้ท่ีความ

สูง 20.00 เซนติเมตร ซึ่งกลอ่งใส่เซนเซอร์จะมีขนาดความสูงประมาณ 4.50 เซนติเมตร กล่องเซนเซอร์จะอยู่บริเวณ

ส่วนกลางของ Model ซึ่งเป็นสว่นของพื้นท่ีจอดยานพาหนะ ในท่ีน้ีมจีุดจอดรถอยู่ 4 จุดด้วยกัน 
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ภาพที ่3 (ก) ตน้แบบจ าลองลานจอดรถยนต์      (ข) ส่วนดา้นหนา้ของกล่องใส่อุปกรณ์ IOIO-Board 

จากภาพท่ี 3 (ก) ตน้แบบจ าลองลานจอดรถยนต์    (ข) แสดงให้เห็นสว่นด้านหน้าของกลอ่งใส่อุปกรณ์ 

IOIO-Board ซึ่งมีขนาดความกว้าง 11 เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร และยังแสดงให้เห็นถึง Port ส าหรับเชื่อมต่อ

อุปกรณใ์นสว่นต่างๆ ดังนี้ 

Switch On/Off IOIO-Board 

Port USB ส าหรับตอ่เข้ากับเครื่องคอมพวิเตอร์และสมารต์โฟน 

Port Input/Output ส าหรับตอ่กับอุปกรณเ์ซนเซอร์อุลตร้าโซนคิ 

Port ตอ่ไฟบวกและไฟลบ ส าหรับเลีย้งตัวอุปกรณเ์ซนเซอร์อุลตร้าโซนคิ 

องค์ประกอบโดยรวมของกล่องใส่อุปกรณ์ IOIO-Board ซึ่งภายในกล่องจะมีอุปกรณ์ IOIO-Board อยู่

ภายในพร้อมด้วย Port Input/Output ท่ีใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก และ Switch เปิด/ปิด การท างานของบอร์ด

ด้วย ท้ังนีจ้ากรูปจะบอกถึงความสูง ความกว้าง ความยาว และ Port ตอ่อุปกรณต์า่งๆได้อยา่งชัดเจน ซึ่ง Board จะมี

ความ สูงเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร ความกว้างเท่ากับ 11 เซนติเมตร ความยาวเท่ากับ 14 เซนติเมตร ท้ังนี้ส่วนของ

กล่องใส่อุปกรณ์ IOIO-Board นี้จะถูกจัดเก็บอยู่ภายในส่วนด้านหลังของ Model จ าลองลานจอดรถยนต์ ซึ่งจะมี

ชอ่งว่างส าหรับวา่งกล่อยใส่อุกรณท่ี์ผู้จัดท าได้จัดสรรไวใ้ห้เพื่อความสวยงานของงานและการซ่อมบ ารุงท่ีงา่ยย่ิงขึ้น 

 

ภาพที่ 4 การออกแบบการตอ่วงจร 

จากภาพท่ี 4 เป็นตัวอย่างการต่อพ่วงอุปกรณ์ระว่าง IOIO-Board กับ เซนเซอร์อุลตร้าโซนิค โดยท่ี 

IOIO-Board จะสามารถต่อกับ เซนเซอร์อุลตร้าโซนิค ได้ถึง 11 ตัว ขาท่ีใช้ในการเชื่อมต่อกับ เซนเซอร์อุลตร้าโซนคิ 

นัน้จะมีดังต่อนี้คอื ขาที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48 จากที่เห็นใน
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ส่วนของรูปท่แสดงนั้นคือขาท่ี 34,35 ขาท่ี 34 จะเป็นขา TRIGGER และขาท่ี 35 จะเป็นขา ECHO ของ เซนเซอร์อุลต

ร้าโซนคิ และสายไฟ +5v เส้นสีแดง กับ GND เส้นสีด าที่เห็นในภาพท่ี 5 

ผลการศึกษา 

การทดลองนี้แบ่งออกเป็นย่อยๆ ได ้3 ส่วนคอื 

1. ทดสอบการรับส่งสัญญาณของตัวเซนเซอร์อุลตร้าโซนิคเพื่อการวัดหาระยะทางเพื่อน าใช้งานกับ

พื้นท่ีและการรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์อุลตร้าโซนิคเพื่อส่งข้อมูลเข้าไปยังบอร์ดให้ได้การหาระยะท่ีแม่นย าแล้วท า

การก าหนดจุดให้กับตัวอุปกรณ์ท่ีส่งคลื่นไปกระทบจากนั้นท าการก าหนดระยะที่ตอ้งการซึ่งจะน าไปใช้งานกับพืน้ท่ีๆ 

ก าหนดไวใ้นแต่ละจุด 

การทดสอบระยะเซนเซอร์ท่ี 15 เซนติเมตร เป็นส่วนของการแสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองและ

ทดสอบประสิทธิภาพของการรับ-ส่งข้อมูลระยะจากเซนเซอร์อุลตร้าโซนคิ (Ultrasonic) ผ่านการส่ง IP Address จาก

อุปกรณส์่งสัญญาณ WIFI ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ของผู้ใชบ้ริการ 

         ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเซนเซอร์จ านวน 10 ครัง้ 

การทดลอง (ครั้ง) ผ่าน ไม่ผ่าน 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7 -  

8   

9   

10   

รวม 10  

 
จากตารางท่ี 1 เป็นการทดสอบการทดสอบเซนเซอร์จ านวน 10 ครัง้ ท่ีระยะ 15 เซนติเมตร วา่ท างาน

ถูกต้อง โดยมีการค านวณเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้ง เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความถูกตอ้งจากการทดสอบได้ผลดังนี้ 

                          เปอร์เซ็นต์ถูกตอ้ง=          x 10 = 90 เปอร์เซ็นต์ 

วิเคราะห์ผลการทดสอบการทดสอบการทดสอบเซนเซอร์จ านวน 10 คร้ัง ท่ีระยะ 15 เซนติเมตร 

ระบบสามารถท างานได้ 90 % จากการทดสอบแลว้เกิดความผิดพลาดเนื่องจากขนาดรถท่ียังไมไ่ด้มาตราส่วน แตถ่้า

หากว่างไวอ้ย่างถูกต้องก็สามารถส่งผลระยะวัตถุท่ีสามารถวัดได้กลับมาได้ทุกครัง้ 

2. ทดสอบการหน่วงเวลาและค่าเวลาเฉลี่ยท่ีจะต้องน าไปค านวณก่อนท่ีข้อมูลจะถูกส่งออกไปยัง

สมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ของผู้ใชบ้ริการ 

9 
10 
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การทดสอบการหน่วงเวลาและค่าเวลาเฉลี่ยท่ีจะต้องน าไปค านวณก่อนท่ีข้อมูลจะถูกส่งออกไปยัง

สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งก าหนดเวลาเอาไว้เป็นเวลา 3 วินาที เป็นจ านวน 10 คร้ัง

ด้วยกันมีอุปกรณด์ังภาพท่ี 6 

   

ภาพที่ 6 ชุดอุปกรณท์ดสอบสัญญาณ และผลการทดลองการหนว่งเวลา 

 

                        ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการหนว่งเวลาท่ี 3 วินาที 

การทดลอง (ครั้ง) ใช้เวลา 3 วินาท ี

1 3.19 

2 3.07 

3 3.11 

4 3.02 

5 3.30 

6 3.10 

7 3.17 

8 3.16 

9 3.20 

10 3.19 

รวม 31.61 

จากตารางท่ี 2 การทดสอบการหน่วงเวลาท่ี 3 วินาทีโดยจะหาค่าเฉลี่ยในการใช้เวลาส่งข้อมูลของ

โปรแกรม ซึ่งท าการค านวณหาค่าเฉลี่ยของเวลา เพราะฉะนั้นค่าเวลาเฉลี่ยจากการทดสอบได้ผลลัพธ์ดังน้ี 

 

                                    คา่เฉลี่ยของเวลา      =                   = 3.161 

 

                                    ค่าเวลาจรงิของคา่เฉลี่ยของเวลา =                   = 3 วนิาที 

 

การหาค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากค่าเวลาจรงิ เพราะฉะนั้นคา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน

ได้ผลลัพธ์ดังน้ี 

3 
3 - 3.161 

10 
31.61 

10 
30 
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 เปอร์เซ็นต์คา่ความคลาดเคลื่อน =                                x 100 = 5.367 เปอร์เซ็นต์ 

วิเคราะห์ผลการทดสอบหาค่าเฉลี่ยเวลาในการหน่วงเวลาของการส่งข้อมูลของโปรแกรมจ านวน 10 

ครัง้ โปรแกรมสามารถสง่ข้อมูลได้โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.161 วนิาที จากค่าเฉลี่ยเวลาจรงิ 3 วนิาที ได้คา่ความ

คลาดเคลื่อนของเวลา 5.367% ซึ่งค่าเวลาท่ีคลาดเคลื่อนนั้นเนื่องจากการส่งข้อมูลผ่านทาง WIFI และการจับเวลา

ของผู้ทดลองนั่นเอง 

3. ทดสอบการแจกเลข IP Address จากเซิร์ฟเวอร์ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของ

ผู้ใช้บริการว่าได้รับเลข IP Address และการติดต่อกับสัญญาณ WIFI ได้หรือไม่อีกท้ังยังเป็นการทดสอบอุปกรณ์รับ

และส่งสัญญาณ WIFI เพื่อแจกเลข IP Address ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยดข์องผู้ใช้บริการท่ีจะท า

การค้นหาจุดจอดรถยนต์ด้วย 

เป็นทดสอบการแจกเลข IP Address จากเซิร์ฟเวอร์ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์ของ

ผู้ใช้บริการว่าได้รับเลข IP Address ได้หรือไม่อีกท้ังยังเป็นการทดสอบการติดต่อกับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ WIFI 

เพื่อแจกเลข IP Address ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของผู้ใช้บริการท่ีจะท าการค้นหาจุดจอด

รถยนต์ด้วย 

         ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการรับส่งเลข IP-Address จ านวน 10 รอบ 

การทดลอง (รอบ) ได้รับ IP-Address ไม่ได้รับ IP-Address 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

รวม 10  

 

จากตาราง ท่ี  3 การทดสอบการรับส่ง เลข  IP Address จ านวน 10 คร้ัง  ให้กับสมาร์ตโฟน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ว่าท างานถูกต้อง โดยมีการค านวณเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์

ความถูกต้องจากการทดสอบได้ผลดังนี้ 

                                      เปอร์เซ็นต์ถูกตอ้ง=                      x 100 = 100 เปอร์เซ็นต์ 
10 
10 
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วิเคราะห์ผลการทดสอบของการรับส่งเลข IP Address จ านวน 10 คร้ังระบบสามารถท าการรับ IP 

Address ได้อยา่งถูกตอ้ง ระบบสามารถท างานได้อยา่งปกต ิ100 % เพราะจากการทดสอบแลว้ไม่เกิดความผิดพลาด

ใดๆ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพของเซนเซอร์โดยการตรวจจับวัตถุ และส่งผลการค้นหา

ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ได้อยา่งถูกตอ้ง คิดเป็นเปอร์เซ็นความถูกต้องในการทดสอบเซนเซอร์

ท่ีระยะ 15 เซนตเิมตร ซึ่งเทียบได้กับของจริงจะอยู่ท่ีประมาณ 2.4 เมตร ได้ 90% และการหาเวลาเฉลี่ยในการหน่วง

เวลาของการรับส่งข้อมูลของเซนเซอร์กับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยผ่านทาง WIFI ได้ถูกต้องโดย

ท่ีตั้งค่าการหน่วงเวลาไว้ท่ี 3 วินาที และได้ผลทดสอบการหน่วงเวลาเฉลี่ยท่ี 3.161 โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นความ

คลาดเคลื่อนได้ 5.367% อีกท้ังการทดสอบการแจก IP-Address ให้กับสมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ได้ผลดีตามท่ีคาดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานในส่วนของการพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับเซนเซอร์มีอุปสรรคในการคอนโทรล

เซนเซอร์ให้ได้ตามต้องการเนื่องจากบอร์ด IOIO-Board มีขีดจ ากัดบางประการในการรับข้อมูล Input/Output จาก

เซนเซอร์พร้อมๆกันเป็นจ านวนมากกวา่ 3 ตัวไม่ได้ จึงจ าเป็นต้องหาวิธีอ่ืนในการรับขอมูลจ านวนมากของเซนเซอร์ 

ระหว่างการใช้งานในส่วนของ Server ควรหมันดูเป็นประจ าหรือมีผู้ควบคุมเนื่องจากตัว Server นั้น

เป็นเพยีงสมาร์ตโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์จึงอาจเกดิปัญหาการค้างหรือขัดข้องบ้างเป็นบางครัง้ 
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การสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 

Construction of fertilizer pellet machine from cow manure 

ชยันต์ ค าบรรลือ1และ เชวง  อยู่ยืนยง1 

Chayan Khambunlue1* and Chaveng Yuyuenyoung1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองพม่า ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเป็นการส่ งเสริม

รายได้ให้กับชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากมูลวัวท่ีเป็นผลพลอยได้ของชุมชนท่ีได้จากการเลี้ยงวัวมาแปรรูปเพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับมูลวัว 

หลักการท างานของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว ใช้ระบบส่งก าลังโดยผ่านสายพานลิ่มและส่งก าลังไป

ยังเฟืองตรงไปยังชุดอัดเม็ดปุ๋ย โดยมีลูกรีดเป็นตัวรีดอัดเม็ดปุ๋ย 2 ลูกรีด ซึ่งลูกรีดจะท าการหมุนทางด้านในชุด

อัดเม็ดปุ๋ยท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกรูอัดขนาด 200 มิลลิเมตร และมีรูส าหรับอัดเม็ดปุ๋ยท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ขนาด 6 มลิลเิมตรโดยใชค้วามเร็วรอบ 90 รอบตอ่นาท ีและใชม้อเตอร์ขนาด 3 แรงมา้ 220 โวลต์เป็นต้นก าลัง 

จากผลการทดลอง เคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว สามารถอัดเม็ดปุ๋ยได้เฉลี่ย 1,842 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดปุ๋ยโดยเฉลี่ย 6 มลิลเิมตร มคีวามยาวเฉลี่ย 13.28 มลิลเิมตร และมีความเป็นเม็ด 85 

เปอร์เซ็นต์ เป็นผง 15 เปอร์เซ็นต์ 

ค าส าคัญ:   เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย มูลวัว 

Abstract  

This research have objective to invent the fertilizer pellet machine from cow manure, for supporting 

Ban Nong Pama agricultural learning center, Tambon Taluk Klang Tung, Meuang district, Tak province which is 

increase value cow manure, by transforming the product from the cow farming to achieve maximum benefit. 

The principle of the fertilizer pellet machine from cow manure was transferred the power through 

the V-belt and directly transmitted the power to the spur gear and the fertilizer compression set. There were 2 

rollers to roll the fertilizer pellets and the rollers was rotated inside the fertilizer compression set which had the 

diameter of cylinder compression size was 200  mm. and there was a hole for pelletizing fertilize its have 

diameter 6 mm. by using the speed 90 rpm.   It was applied single phase motor 220 Volt. 3 H.P. as the power 

source. 

                                                        
1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จงัหวัดตาก 63000 
1Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 

63000 

*Corresponding anthor e-mail : Ngr.cha@hotmail.com  
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The result from experiment pelletizing fertilizer from cow manure machine which is invented is 

able to pellet fertilizer from cow manure at the average 1842. kg./hour with its average diameter is 6 mm. and 

its average length was 13.28 mm. It is to be the tablets which are 85% whereas its powder is 15%.  

Keywords: fertilizer pellet machine, cow manure   

บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่เช่นการปลูกข้าว อ้อย มัน

ส าปะหลังหรือ เกษตรอนิทรีย์  ซึ่งปัจจุบันมกีารเล็งเห็นการบริโภคพชืผลทางการเกษตรท่ีปลอดภัยปลอดสารเคมีกัน

เพิ่มมากขึ้นประกอบด้วยปัจจุบันการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชท าให้ต้นทุนเกษตรสูงขึ้น อีกท้ังยังมี

ผลตอ่สุขภาพของเกษตรกร แนวทางหนึ่งในการลดตน้ทุนและลดปัญหาให้กับเกษตรกรคือการท าเกษตรอินทรีย์เพื่อ

ลดการใชส้ารเคมีและใชปุ๋้ยอนิทรีย์แทน 

ต าบลตลุกกลางทุ่งเป็นต าบลหนึ่งท่ีมีการประกอบอาชีพเลี้ยงวัวและจากการเลี้ยงวัวก็ท าให้กลุ่ม

เกษตรกรมีรายได้จากการขายมูลวัวขายในราคากิโลกรัมละ 2.50 บาท ซึ่งในแต่ละปีจะมีมูลวัวประมาณ 30,000 ตัน

ต่อปี (ท่ีมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก) และจากการเลี้ยงวัวเกิดปัญหา

เร่ืองการจัดเก็บมูลวัวต่อชุมชน อกีทัง้การน าไปใช้ในการเกษตรเกิดปัญหาในเร่ืองฝุ่นละออง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์แทนการใชปุ๋้ยเคมี ลดพื้นท่ีจัดเก็บและเพ่ิมมูลค่ามูลวัวเป็นมูลวัว

อัดเม็ดซึ่งในปัจจุบันมีราคาขายประมาณกิโลกรัมละ 15 บาท คณะผู้ด าเนินการโครงงานจึงมีแนวคิดในการสร้าง

เคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัวเพื่อลดพื้นท่ีจัดเก็บอีกท้ังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมูลวัว ให้กับศูนย์การเรียนรู้เกษตร

อนิทรีย์บ้านหนองพมา่ต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 

วัตถุประสงค ์

จัดสร้างเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัวให้กับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองพม่าต าบลตลุก

กลางทุง่ อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก  

วิธีการศึกษา 

ในการด าเนินการมีขั้นตอนในการด าเนินโครงงาน การออกแบบ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจน

ขั้นตอนการสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว ทดลองและสรุปผล แสดงดังภาพท่ี 1 
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                                                     ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด าเนนิงานโครงงาน 

1. ศึกษาทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง  

จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ขนาดเม็ดปุ๋ยท่ีเหมาะสมในเพาะปลูก คือ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ดังแสดงในตารางท่ี 1 คณะผู้ด าเนินงานจึงท าการออกแบบเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยให้ได้ขนาด 6 

มลิลเิมตร [2] และศกึษาออกแบบ เลอืกวัสดุท่ีเหมาะสมแข็งแรงหาซือ้ได้งา่ย 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบขนาดของเม็ดปุ๋ยท่ีมีผลต่อข้อดีขอ้เสีย [2] 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

เม็ดปุ๋ย (มลิลิเมตร) 

การละลายตัว 

ของเม็ดปุ๋ย 

(วัน) 

ข้อดี ข้อเสีย 

4 มลิลเิมตร 1-4 ปุ๋ยละลายตัวเร็ว พชืดูดซับธาตุอาหารได้เร็ว มปีริมาณธาตุอาหารนอ้ย 

5 มลิลเิมตร 1-6 ปุ๋ยละลายตัวเร็ว พชืดูดซับธาตุอาหารได้เร็ว มปีริมาณธาตุอาหารนอ้ย 

6 มลิลเิมตร 1-10 มปีริมาณธาตุอาหารมาก ปุ๋ยละลายตัวได้ช้า 

 

ไมผ่่าน 

ศกึษาทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 

การจัดสร้างเครื่องอัดเม็ดมูลวัว 

 

ออกแบบและเขียนแบบ 

ด าเนนิการผลิตชิ้นและประกอบ 

ผ่าน 

ทดสอบเครื่อง 

บันทึกผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 
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2. ด าเนินการออกแบบและเขียนแบบ 

การออกแบบและเลือกใช้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในการจัดสร้างเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัวค านึงถึงความ

แข็งแรงและการผลิตชิ้นส่วนท่ีหาทดแทนได้ง่ายในท้องตลาด [3,4,5,6] ได้จัดท าการแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนโดย

แบ่งออกเป็นสว่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 โครงเครื่อง 

2.2 ระบบส่งก าลัง ในการออกแบบระบบส่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการส่งก าลังโดยเลือกใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียว ขนาด 3 แรงม้า 220 โวลต์ ซึ่งจากตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์

ไฟฟ้าเฟสเดียวกับมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส จะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟา้สามเฟสมีคุณสมบัติดีกวา่ แต่ไม่สามารถใช้งานได้

ในชุมชนท่ัวไปได้ คณะผู้ด าเนนิการจึงเลอืกใช้มอเตอร์ไฟฟา้เฟสเดียว เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มเกษตรในชุมชนต าบลตลุก

กลางทุง่ซึ่งใชก้ระแสไฟฟา้ 220 โวลต์  

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีขอ้เสียระหว่างมอเตอร์หน่ึงเฟสและมอเตอร์ไฟฟา้สามเฟส [7] 

มอเตอร์ไฟฟ้าฟสเดียว มอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส 

1.**ตอ้งการวงจรสตาร์ทเป็นพิเศษ 

2.**คุณสมบัตติา่งๆ ด้อยกวา่*(ประสิทธิภาพค่าเพาเวอร์

แฟค 

    เตอร์ฯลฯ) 

3.**ใชก้ับกระแสไฟท่ีมีแรงดัน  220 โวลต์  

1.  โครงสร้างท่ีงา่ย 

2.  สะดวกในการใช้งาน 

3.  แข็งแรงและทนทาน  มปัีญหาน้อย 

4.  การบ ารุงรักษาท าได้งา่ย 

5.  มอเตอร์เหนี่ยวน ามมีาตรฐานความเร็วรอบ

คงที่ 

6.**ใชก้ับไฟ 380 โวลต์ 

 

2.3 ชุดควบคุม 

2.4 ชุดอัดเม็ดปุ๋ย 

ในการออกแบบชุดอัดเม็ดปุ๋ย อาศัยแนวทางการออกแบบจากเคร่ืองอัดแบบแฮมเมอร์มิลล์ 

(Hammer Mill)และเครื่องอัดแบบมนิเซอร์ (Mincer) 

1 .  เค ร่ืองอัดแบบแฮมเมอร์มิลล์  (Hammer*Mill) ภายในประกอบด้วยแท่งเหล็ก รูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าหลายๆ แท่งยึดติดกับแกนหมุนตรงกลางเมื่อแกนหมุนจะเหวี่ยงแท่งเหล็กไปกระทบวัตถุดิบท าให้

วัตถุดิบถูกตีไปชนกันเองบริเวณผนังรอบๆแกนแรงท่ีกระท าจึงมีท้ังแรงกระแทกและช่วงท่ีวัตถุดิบท่ีถูกตีให้แตกตอ้ง

ผ่านตะแกรง ก็จะได้รับแรงขัดสีอกีครั้ง สิ่งท่ีท าให้เคร่ืองบดแฮมเมอร์มิลล์ท างานอย่างมปีระสิทธิภาพ คือ ความเร็ว

ของแกนท่ีหมุน และ ลักษณะหัวค้อน (Breaker Plate ,Hammer Mill)ดังนัน้เครื่องบดแบบแฮมเมอร์มิลล์ จึงเป็นเครื่อง

บดแบบเอนกประสงค์  สามารถใช้บดได้ท้ังวัตถุดิบแข็ง เป็นผลึกมีเยื่อใยสูง พืชต่างๆ รวมไปถึงวัตถุดิบท่ีมีความนุม่

เหนยีว 

2. เครื่องอัดแบบมนิเซอร์ (Mincer) เครื่องอัดเม็ดแบบมนิเซอร์ เป็นเครื่องอัดแบบเกลียวเดี่ยว

โดยมากจะใชเ้ป็นเครื่องมือบดเนื้อ ท าหนา้ที่ได้ท้ังบดและอัดเม็ดวัสดุอาศัยหลักการของเกลียวล าเลียงส่งผ่านออก
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ทางหน้าแวน่ ซึ่งจะตดิใบมดีส าหรับตัดวัสดุเป็นท่อนๆสามารถเปลี่ยนจานก าหนดขนาดเพื่อเลอืกขนาดวัสดุท่ีต้องการ

ได้ โดยท่ัวไปการอัดเม็ดดว้ยมนิเซอร์จะได้ผลดีเมื่อผสมน้ าหรือมคีวามชื้นประมาณรอ้ยละ 30 ขึน้ไป เพราะปริมาณ

น้ าจะชว่ยลดแรงเสียดทานภายในเครื่องอัด อีกท้ังในขณะอัดยังเกิดความร้อนท าให้วัสดุสุกและอัดได้แน่นตัวอยา่ง

การใช้งานเครื่องอัดเม็ดแบบมนิเซอร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันได้แก่ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตวแ์ละเครื่องอัดเม็ดอาหารกุ้ง

เครื่องอัดปุ๋ยอนิทรีย์เม็ดท าการออกแบบ เขยีนแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว และท าการผลิต ประกอบช้ินสว่นต่าง 

ๆ ดังภาพท่ี 3 

 

            
   ก)           ข) 

ภาพที่ 2 ก) เครื่องอัดแบบแฮมเมอร์มิลล์                                         ข) เคร่ืองอัดเม็ดแบบมนิเซอร์ 

 

 

ภาพที่ 3  การออกแบบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 

3. ด าเนินการผลิตและประกอบชิ้นส่วน 

ชุดควบคุม 

โครงเครื่อง 
ชุดอัดเม็ดปุ๋ย 

ระบบส่งก าลัง 



 

15 
 

- Proceedings - 

 

 

ภาพที่ 4  ประกอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 

4.  การทดสอบเครื่องอดัเม็ดปุ๋ย 

หลังจากท าการผลิตประกอบช้ินส่วนตามแบบ ท าการทดสอบการท างานของเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูล

วัว เพื่อเป็นการศึกษาอัตราการผลิตและจัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกผลท่ีได้ ซึ่งมีขั้นตอนและอุปกรณ์ในการทดลอง

ดังตอ่ไปนี ้

4.1 จัดเตรียมอุปกรณเ์ครื่องมือท่ีใชด้ าเนนิงานโครงงานสามารถแยกออกได้ดังนี้ 

4.1.1 เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 

4.1.2 เวอร์เนยีร์คาลิปเปอร์ ค่าความละเอียด 0.02 มลิลเิมตร  

4.1.3 นาฬกิาจับเวลา 1/100 วนิาที จับสามารถจับเวลาได้นาน 10 ชั่วโมง 

4.1.4 เคร่ืองวัดความช้ืน ชว่งวัดจาก 0 ถึง100 เปอร์เซ็นต์  

4.1.5 เครื่องช่ังน้ าหนัก ค่าความละเอยีดในการช่ัง 0.1 กิโลกรัม ชั่งได้สูงสุด 15 กิโลกรัม 

 
                                        ก)                                           ข) 

ภาพที่ 5 ก) เครื่องวัดความชืน้       ข) เคร่ืองช่ังน้ าหนัก 

4.2 ขั้นตอนการทดลอง 

เมื่อท าการผลิตชิ้นส่วนแลว้ประกอบช้ินสว่นตามแบบและท าการทดสอบการท างานของเครื่อง

อัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว โดยมีขัน้ตอนดังนี้ 

4.2.1 เตรียมสว่นผสมท่ีจะใชใ้นการทดลองอัดเม็ดปุ๋ยมอีัตราส่วนผสมดังนี้ เศษพชื 500 

กิโลกรัม มูลวัว 480 กิโลกรัม กากน้ าตาล 20 ลิตร สารพัฒนาดิน (พด.1) 100 กรัม และน้ า 400 ลิตร 
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4.2.2 ท าการผสมมูลวัวจ านวน 480 กโิลกรัม กับเศษพชื 500 กิโลกรัมให้เข้ากัน 

 

 
 

ภาพที่ 6 ผสมมูลวัวกับเศษพชื 

4.2.3 น ากากน้ าตาลจ านวน 20 ลิตร และสารพัฒนาดิน (พด.1) 100 กรัม ใส่ไปในกองมูลวัวท่ี

ผสมกับเศษพชืท าการคลุกเคล้าผสมให้เข้ากัน จากนั้นท าการใส่น้ าจ านวน 400 ลิตร ท าการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

และท าการหมักท้ิงไว ้45 วัน 

      
ก)                                    ข) 

ภาพที่ 7  ส่วนผสม     ก) กากน้ าตาล ข) สารพัฒนาดิน (พด.1) 

4.2.4 น าเคร่ืองวัดความชื้นมาตรวจวัดความชื้นในปุ๋ยหมักให้มีความชื้นอยู่ท่ี 40 เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อให้ปุ๋ยท่ีท าการหมักมคีวามชื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะท าการอัดเม็ดปุ๋ย เพื่อสามารถอัดได้เป็นเม็ดปุ๋ยท่ีสมบูรณ์ 

 

 

ภาพที่ 8  ตรวจปริมาณความชื้น 

4.2.5 น ามูลวัวท่ีผสมแลว้บรรจุลงในเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว  
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4.2.6 ท าการอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัวดว้ยเครื่อง 

4.2.7 มูลวัวจะถูกอัดผ่านเกลียวล าเลียงออกทางกระบอกรูอัด โดยมีเส้นลวดตัดเป็นตัวตัด

ขนาดความยาวของเม็ดปุ๋ย   

 

                                  
 

ภาพที่ 9 ลวดตัดขนาดความยาวของเม็ดปุ๋ย 

4.2.8 บันทึกผลปริมาณเม็ดปุ๋ยท่ีได้ทุก 1 นาที ตอ่เนื่อง 30 ครัง้ น าปุ๋ยท่ีอัดเม็ดแลว้ไปช่ัง

น้ าหนักและบันทึกผล 
 

 

 

 

 

          

            

                  

ภาพที ่10  ชั่งน้ าหนักเม็ดปุ๋ยท่ีผ่านการอัดจากเคร่ืองอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 
 

4.2.9 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเม็ดปุ๋ยด้วยเวอร์เนยีรคาลิปเปอร์  

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 11 ตรวจสอบขนาดเม็ดปุ๋ย 

5. บันทึกผลการทดลอง 

6. สรุปผลการทดลอง 
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ผลการศึกษา 

ในการศึกษานั้นน าวัตถุดบิท่ีผ่านกระบวนการผสมแลว้โดยมีสว่นผสมคือ มูลวัว 480 กิโลกรัม เศษพืช 

500 กิโลกรัม กากน้ าตาล 20 ลิตร สารพัฒนาดิน(พด.1) 100 กรัม  และน้ า 400 ลิตร ซึ่งท าการหมักท้ิงไวอ้ย่างน้อย 

45 วัน แล้วจึงน ามาท าการอัดเป็นเม็ด โดยศึกษาความสามารถของเคร่ืองอัดเม็ดมูลวัวในการอัดเป็นเม็ดสมบูรณ์ 

ขนาดเม็ดปุ๋ยท่ีได้ และอัตราการผลิตของเครื่อง ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองหาค่าขนาดเม็ดปุ๋ยท่ีได้ ท่ีระดับความชื้น 40 เปอร์เซ็นต์ โดยใส่วัตถุดิบแบบต่อเนื่อง

ท่ีความเร็วรอบ 90 รอบตอ่นาท ีเก็บข้อมูลผลการทดลองทุก 1 นาที ตอ่เนื่อง  

ครั้งที ่
ขนาดเม็ดปุย๋ (มลิลิเมตร) น้ าหนักของเม็ดปุย๋ท่ีได้จากการอัด 

(กิโลกรัมต่อนาท)ี เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว 

1 5.98 13.86 28.8 

2 6.00 13.22 29.0 

3 6.04 11.86 31.4 

4 6.04 12.64 29.3 

5 6.02 11.34 32.2 

6 6.02 12.68 31.8 

7 5.98 14.24 32.4 

8 6.02 12.4 29.8 

9 5.98 12.82 30.6 

10 6.00 13.22 32.2 

11 5.90 12.06 28.7 

12 6.02 13.38 30.3 

13 5.88 13.08 32.6 

14 6.04 12.88 29.9 

15 6.02 13.78 31.6 

16 5.96 13.72 30.9 

17 6.04 14.02 32.3 

18 6.00 14.14 30.4 

19 6.02 13.26 28.9 

20 5.96 12.46 29.9 

21 5.98 12.68 31.5 

22 6.02 13.22 29.7 

23 6.02 13.6 30.9 

24 6.02 13.96 29.8 

25 6.00 14.12 32.2 

26 6.02 13.84 32.7 

27 6.04 14.36 30.6 

28 6.04 14.02 29.8 

29 5.98 13.08 29.8 

30 5.96 14.46 30.9 

เฉลี่ย 6.00 13.28 30.7 
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SD 0.039 0.788 1.240 

ตารางที่ 4 ผลการทดลองหาค่าความเป็นเม็ด โดยท าการทดลองคร้ังละ 10 กิโลกรัม ท่ีความเร็วรอบ 90 รอบต่อ

นาที 

ครั้งที ่ ความสมบูรณ์ของเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว 
เป็นเมด็ (กโิลกรัม) เปอร์เซน็ต ์ เป็นผง (กโิลกรัม) เปอร์เซน็ต ์

1 8.7 87 1.3 13 
2 8.6 86 1.4 14 
3 8.0 80 2.0 20 
4 8.2 82 1.8 18 
5 8.0 80 2.0 20 
6 8.6 86 1.4 14 
7 9.0 90 1.0 10 
8 8.7 87 1.3 13 
9 8.9 89 1.1 11 
10 8.4 84 1.6 16 
11 8.4 84 1.6 16 
12 8.6 86 1.4 14 
13 8.0 80 2.0 20 
14 8.3 83 1.7 17 
15 9.0 90 1.0 10 
16 8.1 81 1.9 19 
17 8.8 88 1.2 12 
18 8.4 84 1.6 16 
19 8.3 83 1.7 17 
20 8.6 86 1.4 14 
21 8.2 82 1.8 18 
22 8.5 85 1.5 15 
23 8.9 89 1.1 11 
24 9.1 91 0.9 9 
25 8.3 83 1.7 17 
26 8.8 88 1.2 12 
27 8.5 85 1.5 15 
28 8.7 87 1.3 13 
29 8.3 83 1.7 17 
30 8.1 81 1.9 19 

เฉลี่ย 8.50 85 1.50 15 
SD 0.319  0.319  
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการด าเนนิงานสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้  

1. เครื่องสามารถอัดเม็ดปุ๋ยได้ท่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดปุ๋ยโดยเฉลี่ย 6 มลิลเิมตรและมีความ

ยาวโดยเฉลี่ย 13.28 มลิลเิมตร ที่ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.039 และ 0.788 

2. การทดลองอัดเม็ดปุ๋ยพบว่าสามารถผลิตปุ๋ยเม็ดได้เฉลี่ย 30.7 กิโลกรัมต่อนาทีหรือ 1,842 

กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง ท่ีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.240 

3. เคร่ืองอัดเม็ดมูลวัวสามารถอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัว จากวัตถุดิบ 10 กิโลกรัม สามารถอัดเม็ดปุ๋ยเป็น

เม็ดได้ 8.5 กิโลกรัม คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ และเป็นผงโดยเฉลี่ย 1.5 กิโลกรัม คิดเป็น 15 เปอร์เซ็นต์ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้าน

หนองพม่าต าบลตลุกกลางทุ่ง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่ีให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในการ

ด าเนนิงาน 
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การพัฒนาประสิทธิภาพลมยานโฮเวอร์คราฟต์อเนกประสงค์ขนาด 2 ท่ีนั่ง 

The 2 seaters multipurpose hovercraft wind power efficacy development 

อภนิันทน์ จติรเจรญิ1 ชัยยันต์ ใจบุญมา นนทวัฒน์ ขัดสีใส และประดิพัทธ์ อิสระบุตร 

Aphinan Jitjaroen1, Chaiyun Jaibunma, Nontawat Kudseesai and Pradiput Itsarabut 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาก าลังลมยานโฮเวอร์คราฟต์และหาความสามารถในการเคลื่อนท่ี 

บนพื้นผิวกระเบื้องเคลอืบ คอนกรีตหยาบ แอสฟัลต์หยาบ และสนามหญ้า ตัวยานสร้างจากวัสดุคอมโพสิต มีขนาด

กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 300 เซนติเมตร และมีน้ าหนักรวม 118 กิโลกรัม ส่วนประกอบท่ีส าคัญประกอบด้วย 

ใบพัดลมท าจากวัสดุคอมโพสิตแบบปรับมุมพิทซ์ได้ 1 ชุด จ านวน 3 ใบ กระโปรงลมแบบนิ้ว หางเสอืบังคับทิศทางลม 

อุโมงค์ลม และคันบังคับทิศทางพร้อมคันเร่ง โดยใช้เคร่ืองยนต์ต้นก าลัง 4จังหวะ ขนาด 389 ซีซี 13 แรงม้า ผลการ

ทดสอบพบว่าเมื่อใช้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ท่ี  2,900 รอบต่อนาที ท่ีมุมพิทซ์ 30 องศา ความยาวใบพัด 29 

เซนติเมตร สร้างความเร็วลมได้สูงสุด 78.8 กิโลเมตร/ตอ่ช่ัวโมง การเคลื่อนท่ีในระยะทาง 20 เมตร บนพืน้กระเบื้อง

เคลือบสามารถยกตัวยานโฮเวอร์คราฟท์ได้ 13 เซนติเมตร ท าความเร็วได้ 1.37 เมตรตอ่วินาท ีบนพืน้คอนกรตีหยาบ

สามารถยกตัวยานโฮเวอร์คราฟท์ได้ 1 เซนติเมตร ด้วยความเร็ว 0.23 เมตรตอ่วินาท ีและท่ีพืน้หญา้โฮเวอร์คราฟท์ท่ี

สร้างขึน้ไม่สามารถสรา้งแรงดันให้ยกตัวได้ 

ค าส าคัญ: โฮเวอร์คราฟต ์ กระโปรงลม  เอซีว ี
Abstract 

The aim of this research project is to develop wind power of the hovercraft and to find movement 

ability on the object surface, such as glazed tile, rough concrete and lawn. The glass fiber reinforced plastic is 

used as raw material for the boat, which is 150 cm wide, 300 cm long, and 118 kg in total weight. The important 

material consists of: 1 set of blades (3 segments), skirt (bag type), helm, wind tunnel and hand throttle using 4-

stroke engine, 389 cc and 13 horsepower. The experimental result shows that, by using the engine speed of 

2,900 rpm, the pitch angle of 30 and the blade length of 29 cm will maximize the wind power to 78.8 km/h. 

Driving on the tiled floor for 20 m with the speed of 1.371 m/s can lift the hovercraft up for 13 cm within 14.58 

sec. Driving on the concrete floor for 20 m with the speed of 0.228 m/s can lift hovercraft up for 10 cm within 

87.38 sec. However, the hovercraft cannot build up enough pressure to lift up while driving on the lawn. 

Keywords: Hovercraft, Skirt, (acv) 
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บทน า 

จากการสังเกตเห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึน้บ่อยคร้ังและกระจายไปในหลายพื้นท่ี  การให้ความ

ชว่ยเหลอืและกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากล าบากและใช้เวลามาก เนื่องจากขีดจ ากัดของรถและเรือท่ีใชใ้นการกูภ้ัย อีก

ท้ังยานสะเทินน้ าสะเทินบกทั่วๆไปก็มคีวามสามารถดา้นความเร็วในการเดินทางท่ีต่ ามาก เป็นเหตให้การช่วยเหลอืไม่

ทันต่อความต้องการ ดังนั้นสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ล าปาง จึงได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับยานเบาะลม (air cusion vehicle: acv) หรือรู้จักกันในชื่อโฮเวอร์คราฟต์ 

(Hovercraft) ท่ีมีความสามารถในการเคลื่อนท่ีได้ด้วยความเร็วท้ังบนบกและในน้ า จึงได้ทดลองสร้างยานโฮเวอร์

คราฟต์ต้นแบบขนาดหนึ่งท่ีนั่ง [3] ในปี พศ. 2556 โดยใช้ไม้เนื้ออ่อนเป็นโครงและบุล าตัวด้วยไม้อัด ใช้ใบพัดและ

เคร่ืองยนต์จากพารามอร์เตอร์ ผลปรากฏว่ายานต้นแบบสามารถลอยได้และมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่าง

น่าสนใจมาก แต่ก็ได้พบกรณีศึกษาหลายประการ เช่น น้ าหนักของตัวยานท่ีมีน้ าหนักมากเกินไปเมื่อเทียบกับก าลัง

ลมท่ีผลิตได้ วัสดุท่ีใช้ท ากระโปรงลม มีคุณลักษณะไม่เหมาะสม เคร่ืองยนต์มีก าลังงานไม่พอเพียง รวมถึงใบพัดท่ีมี

คุณสมบัตไิมเ่หมาะสม ตรงกับท่ีชัยวัฒน์ [1] ได้ศึกษาโฮเวอร์คราฟตไ์วท่ี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 1 แนวคิดการท างานของโฮเวอร์คราฟตช์ื่อ Momentum curtain 

 

โฮเวอร์คราฟต์ (hovercraft) สามารถลอยตัวเหนอืพื้นผิวท่ีหลากหลาย โดยอาศัยพัดลม (ภาพท่ี 1) ท่ีมี

ก าลังแรง ดูดและอัดอากาศแลว้สง่ตอ่ไปยังถุงพองลมท่ีอยูข่้างใต้ ท่ีเรียกกันว่า “กระโปรง” ใชส้วมรอบขอบด้านล่าง

ของท้องยานได้พอด ี[3] โดยอาศัยหลักการท่ีเรียกว่า Momentum curtain (ภาพท่ี 2)  

 

ภาพที่ 2 แนวคดิการท างานของโฮเวอร์คราฟตเ์รียกว่า Momentum curtain [4] 

 

 

 

 

 

Lift fan and drive motor 

Air intake 

Plenum chamber 
Momentum curtain 

Direction of air flow 
Momentum curtain 
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ทีมนักวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะวิจัยและพัฒนายานโฮเวอร์คราฟต์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยการ

เปลี่ยนวัสดุท่ีใช้ท าล าตัวยานเป็นคอมโพสิต เคร่ืองยนต์ท่ีมีก าลังมากขึ้นเป็นสองเท่าและเปลี่ยนจากเคร่ืองยนต์สอง

จังหวะเป็นสี่จังหวะ เปลี่ยนใบพัดจากไม้ให้เป็นวัสดุคอมโพสิตแบบหลายกลีบท่ีสามารถปรับมุมพิทซ์ได้ เพื่อศึกษา

ก าลังลมท่ีจะยกให้ตัวยานลอยขึ้นจากพื้นและสร้างแรงขับเคลื่อนไปขา้งหน้า 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ได้อนุมัติทุนวจิัยการพัฒนายานโฮเวอร์คราฟตโ์ครงการท่ี 2

มุง่เนน้ท่ีพัฒนาก าลังลมท่ีจะยกตัวยานและสร้างแรงขับเคลื่อน โดยมีวัสดุอุปกรณใ์นการสร้างดงันี้ 

1. ใบพัดลมท าจากวัสดคุอมโพสิตแบบปรับมุมพิทซ์ได้ จ านวน 9 ใบ 

2. เครื่องยนต์ต้นก าลังชนดิ 4 จังหวะขนาด 13 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง 

3. ตัวยานสร้างจากวัสดุคอมโพสิต 

4. กระโปรงลมท าจากผ้าใบกันน้ า 

 

 

  
 

ภาพที่ 3 แบบของโฮเวอร์คราฟตอ์เนกประสงค์ขนาด 2 ท่ีน่ัง 

 

ยานโฮเวอร์คราฟท์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนามีสว่นประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1. เครื่องยนต์ (Engine)  2. หางเสอื (Rudder) 

3. ล าตัวยาน (Fuselarge) 4. เบาะลม (Air cushion) 

5. แท่นเครื่อง (Motor base) 6. ใบพัด (Propeller)  

7. แฮนบังคับเลีย้ว (Steering) 
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ผลการศึกษา 

จากการพัฒนาโฮเวอร์คราฟต์โครงการท่ี 2 ของทีมงาน มทร.ล้านานา ล าปาง โดยมีการปรับปรุงไป

จากต้นแบบท่ี 1 ท้ังโครงสร้างและวัสดุล าตัวยาน ชนิดและขนาดของเครื่องยนต์ต้นก าลัง ชนิดขนาดและจ านวนใบพัด

ส าหรับสร้างก าลังลม กระโปรงลมแบบนิ้วหรือกระเป๋าท่ีมีความได้เปรียบไม่เฉพาะการสร้างแรงยกแต่ยังสะดวกใน

การซ่อมบ ารุง เป็นผลให้ได้ยานโฮเวอร์คราฟต์อเนกประสงค์ขนาด 2 ท่ีน่ัง ท่ีมีน้ าหนักเท่ากับต้นแบบแรกที่เป็นยานท่ี

นั่งเดียว 

 

 
 

ภาพที่ 4 ยานโฮเวอร์ท่ีพัฒนาเสร็จเตรียมทดสอบ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรอบเครื่องยนต์และการยกตัวของโฮเวอร์คราฟต์ 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างรอบเครื่องยนต์กับความเร็วลม 

รอบเครื่องยนต ์ (rpm) ความเรว็ลม (km/hr) หมายเหต ุ

1500 27.2 เดินเบา 

1800 36.4 เร่ิมอัดลม 

2000 47.6 อัดลมมากขึน้ 

2200 56.3 กระโปรงยานเร่ิมพองตัว 

2400 61.4 กระโปรงยานพองตัวเต็มท่ี 

2600 69.5 ยานเร่ิมยกตัว 

2800 73.4 ยานยกตัวลอยขึ้น 

2900 78.8 ตัวยานสามารถเคลื่อนท่ี 

 

การทดสอบหาความเร็วลมท่ียานจะสามารถสรา้งขึ้นเป็นแรงยกและแรงขับเคลื่อนในตารางที่ 1 พบวา่

ยานต้องการก าลังลมท่ีมากกวา่นีอ้กีสังเกตุได้จากการขับเคลื่อนจะเกดิขึน้เมื่อเร่งเคลื่องจนสุดก าลังเท่านัน้ 

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบเครื่องยนต์กับระยะยกตัว 

รอบเครื่อง  (rpm) 
ยานโฮเวอร์คราฟต ์

ยกตัวสูงจากพื้น (cm.) 
หมายเหต ุ

1,500 0.00 ไมม่แีรงยกตัวเกิดขึ้น 

1,800 0.00 ไมม่แีรงยกตัวเกิดขึ้น 

2,000 0.00 ไมม่แีรงยกตัวเกิดขึ้น 

2,200 0.87 
เร่ิมมแีรงยกตัวเกิดขึ้น

เล็กน้อย 

2,400 2.09 เร่ิมจะสร้างแรงยกได้  

2,600 4.84 เร่ิมสร้างแรงยกได้มากขึ้น 

2,800 8.73 สร้างแรงยกได้ด ี

2,900 12.77 สร้างแรงยกได้สูงสุด 

 

การทดสอบความเร็วในการขับเคลื่อนจากตารางท่ี 3 พบขดีจ ากัดส าคัญคือยานท่ีสร้างขึน้สามารถ 

ขับเคลื่อนไปบนพืน้ผิวค่อนขา้งเรียบเท่านัน้ ประสิทธิภาพจะลดลงมากสัมพันธ์กับพื้นสัมผัสด้านลา่ง ส่วนบนพืน้หญา้

ยานไม่สามารถยกตัวขึ้นจากพื้นได้จึงไมอ่าจขับเคลื่อนไปได้
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                     ตารางที่ 3 ความสามารถเคลื่อนท่ีไปบนพืน้ผิวตา่งชนิด 

การเคลื่อนที่ของยานในระยะทาง 20 เมตร 

พื้นผิว เวลา (s) ความเรว็ (m/s) 

พื้นกระเบือ้งเคลือบ 14.36 1.39 

พื้นลาดยางมะตอย 38.43 0.52 

พื้นคอนกรีตหยาบ 87.29 0.23 

พื้นน้ า 47.25 0.42 

พื้นหญ้า 0 0 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากยานโฮเวอร์คราฟต์ล าแรกท่ีสร้างด้วยไมอ้ัดขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์สองจังหวะและใบพัดพารา

มอเตอร์ชนิดใบไม้ [2] ท่ีสามารถยกตัวเองและขับเคลื่อนตัวยานได้ด้วยรอบการท างานสูงถึง 8000 รอบต่อนาที มี

การสั่นสะเทือนสูงมากเป็นเหตุให้แท่นเคร่ืองฉีกขาดใบพัดตีกับโครงเรือจนเสียหายหลายคร้ัง จึงมีการปรับปรุง

โครงสร้างยานและใบพัดเป็นวัสดุคอมโพสติท่ีมีความเหนยีวและแข็งแรงและน้ าหนักเบาท าให้สามารถลดน้ าหนักยาน

ลงได้ประมาณ 50% และเคร่ืองยนต์ใหม่ชนิดสี่จังหวะมีรอบการท างานท่ีต่ ากว่าเป็นผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงได้

มากกวา่ จากผลการทดลองหาค่าแรงยก พบวา่ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 2200 รอบตอ่นาท ียานสามารถสร้างแรง

ยกสูงจากพืน้เรียบขัดมันได้ 1 เซนติเมตร และท่ีความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุดท่ี 2900 รอบตอ่นาท ีสร้างแรงยก สูง

จากพื้นได้ 13 เซนติเมตร โดยท่ีก าลังลมส่วนหนึ่งแบ่งมาใช้ในการผลักดันไปข้างหน้า เมื่อทดสอบบนพื้นผิวต่างๆ

พบว่าบนพื้นกระเบื้องเคลือบได้ความเร็วสูงสุดท่ี 5 กิโลเมตร/ชั่วโมง (1.39 เมตร/วินาที) ส่ วนบนพื้นหญ้ายานไม่

สามารถสร้างแรงยกเพยีงพอจะเอาชนะความฝืดจึงไม่อาจเคลื่อนท่ีได้ ปัญหาที่พบในการทดลองคือก าลังเคร่ืองยนต์

ไม่เพียงพอท่ีจะสร้างแรงยกได้สูงสุดเท่าท่ีใบพัด 9 ใบจะท าได้ จึงได้แก้ปัญหาโดยการใช้ใบพัดเพียง 3 ใบและปรับ

มุมพิทซ์ใบพัดได้ระดับเดียวคือ 30 องศา นอกจากนั้นยังพบปัญหาท่ีจะต้องพัฒนาต่อยอดคือเมื่อโฮเวอร์คราฟต์มี

ลักษณะเป็นอากาศยานมากกว่าจะเป็นรถหรือเรือ การจัดสมดุลย์น้ าหนักจึงเป็นเร่ืองส าคัญมากท่ีจะท าให้ยาน

สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อยานไมส่มดุลยจ์ะท าให้ลมร่ัวออกจากใตท้้องด้านใดดา้นหน่ึง 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา และได้รับการสนับสนุน

เทคโนโลยโีฮเวอร์คราฟท์จากคานเรืออยุทธยา 
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การลดของเสียในกระบวนการผลติแผ่น PCB เครื่องคดิเลข กรณีศกึษา บริษัทผลติ

เครื่องคดิเลข 

Reducing waste in the production process of the PCB calculator: A case study 

of the calculator manufacturing company 

ธรรมนูญ ชนะพาล1 สุระ ค ากุล1 และ ละอองดาว ขุนงิ้ว1* 

Tammanoon Chanapal1, Sura Khamkol1 and Laongdao Khungio1* 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาการลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB (Printed Circuit Board) 

เคร่ืองคิดเลขกรณีศึกษา บริษัทผลิตเคร่ืองคิดเลข ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอน Function II 

โดยใช้แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)  เลือกปัญหาท่ีจะท าการศึกษาซึ่ง พบว่า ปัญหาอาการ Segment Missing 

เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของของเสียท้ังหมด และใช้แผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect 

Diagram) ในการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอาการ Segment Missing และสร้าง Box for Warm Glue เพื่อลดของเสียท่ี

เกิดจากอาการ Segment Missing ผลของการน า Box for Warm Glue มาใช้ พบว่า สามารถลดของเสียอาการ 

Segment Missing ได้ร้อยละ 30.26 ของของเสียในขั้นตอน Function II ลดเวลาในขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy ได้ 

ร้อยละ 83.33 และลดเวลาเฉลี่ยในขัน้ตอน Sealing ในช้ินท่ี 1-50 จาก 8.27 วินาที ลดลงเหลอื 6.67 วินาที ซึ่งท าให้

บริษัทกรณีศึกษาสามารถผลิตงานได้เพิ่มขึ้น ลดของเสีย ลดเวลาการท างาน และท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  
ค าส าคัญ:  การลดของเสีย อุปกรณช์ว่ยในการท างาน การลดขั้นตอนในการท างาน การลดเวลาการท างาน 

Abstract  

This research is a study of waste reduction in the production process of the PCB (Printed Circuit 

Board) parts of a calculator: a case study of the calculator manufacturing company, where its objective is to 

reduce waste that occurs in the process of Function II by using the Pareto Diagram. By scanning for problems to 

be studied, it was found that Segment Missing is the most occurred problem which is equivalent to 61 .71%  of 

all waste produced. The Cause and Effect Diagram has thus been employed to analyze and find the causes of 

Segment Missing and subsequently the Box for Warm Glue has been created and introduced in order to reduce 

waste produced by such the Segment Missing. By using the box, it was found that waste (caused by Segment 
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Missing) can be reduced up to 30.26% of all waste produced in the Function II process. In addition, times used 

in the process of preparing the Glue Epoxy can be saved up to 83 . 3 3%  and the average times used in the 

Sealing process (pieces no. 1-50) can be reduced from 8.27 to 6.67 seconds. This enables the company to not 

only produce more parts but also reduce waste, times, working hours, and increase its efficiency. 

Keywords: Reduction of Waste, Aid Equipment, Reduction of Work Process, Reduction of Working Hour  

บทน า 

อุตสาหกรรมเคร่ืองคิดเลขนับว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขันในด้านราคา และคุณภาพ ซึ่งการ

ผลิตเคร่ืองคิดเลขมี ขั้นตอนการผลิตท่ีซับซ้อนต้องใช้ชิ้นส่วนจ านวนมากมาประกอบกัน จึงจ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักรในกระบวนต่างๆ ในการผลิต ส่งผลให้ต้นทุนสูง ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนต้องมีการวาง

แผนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนการผลิตท่ีต่ าท่ีสุดและสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการของ

ลูกค้า ซึ่งสิ่งส าคัญ คือ การรับมือกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น ในการบริหารคุณภาพนั้น

การเกิดปัญหาหมายถึงจุดเร่ิมตน้ของการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียในด้านคุณภาพสินค้า ตน้ทุน ความมั่นคง

ความนา่เช่ือถือขององคก์ร ความพงึพอใจของลูกค้า และความสูญเสียด้านอ่ืนๆ อกีมากมาย ดังนัน้องค์กรจึงจ าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องมวีธีิการรับมอืกับปัญหาเหล่านี้เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แขง่ขันได้ 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทผลิตเคร่ืองคิดเลขและนาฬิกาข้อมือ มีการแบ่งส่วนการผลิตออกเป็น 2 

ส่วน คือ 1) ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลขและนาฬิกาข้อมือ 2) ฝ่ายประกอบเคร่ืองคิดเลข และนาฬิกา

ข้อมือ และบรรจุภัณฑ์ โดยคณะผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนท่ี 1) ฝ่ายผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลข ซึ่งแผ่น PCB 

เคร่ืองคิดเลขมีท้ังหมด 2 โมเดล คือ 1) GY 2) LY คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการ

ผลิตท้ัง 2 โมเดล จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลข ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตท้ังหมด 12 

ขั้นตอน และพบว่าของเสียส่วนใหญ่เกิดขึ้นท่ีขั้นตอน Function II โดยมีปริมาณของเสียเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 8,990 

ชิ้น/เดอืน คิดเป็นร้อยละ 55.25 ของของเสียท้ังหมด 

ดังนั้นคณะผู้วจิัยจึงเลือกศกึษาปัญหาของเสียท่ีเกิดขึน้ท่ีขั้นตอน Function II เพื่อลดปริมาณของเสียท่ี

เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตและเพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงการลดของเสียในขั้นตอน Function II 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานและท าให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจากของเสียได้ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ศึกษาข้อมลูกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผน่ PCB เครื่องคิดเลข 

1.1 นยิามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เครื่องคดิเลข 

1.1.1 C-MOS หมายถงึ ชิ้นส่วนอเิล็กทรอนิกสใ์ชส้ าหรับเก็บขอ้มูลของเครื่องคดิเลข 

1.1.2 Wire หมายถงึ วัสดุคลา้ยเส้นด้ายท่ีใชส้ าหรับตอ่วงจรอิเล็กทรอนิกสต์ดิกับ C-MOS 

1.1.3 Segment Missing หมายถงึ อาการของเสียท่ีเกิดจากเส้น Wire หลุดขาด  

1.1.4 No Display หมายถงึ อาการของเสียท่ีเกิดเส้น Wire ชอ๊ต กับ C-MOS ท าให้หนา้จอไม่ติด  

1.1.5 Function Error หมายถงึ อาการของเสียท่ีเกิดจากเส้น Wire สลับขั้วท าให ้Error 

1.1.6 PCB (Printed Circuit Board) หมายถงึ เป็นแผ่นท่ีมีทางเดินของวงจรไฟฟา้ที่สมบูรณ์

เตรียมพร้อมส าหรับการตอ่เข้ากับช้ินสว่นไฟฟา้ 
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1.1.7 Box for Warm Glue หมายถงึ ตูส้ าหรับอุน่กาวก่อนน ากาวออกไปใชง้าน 

1.2 ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตนอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นแล้วยังช่วยให้

การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อขั้นตอนการผลิตโดยรวม ดังนั้นการศึกษาทฤษฎแีละ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจึงถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง

ถูกต้อง 

2. ศึกษาขัน้ตอนการผลิตและปริมาณของเสียที่เกดิขึน้ในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผน่ PCB 

เครื่องคดิเลข 

ตารางที่ 1 ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลขระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง

เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2557 

ล าดับ ขั้นตอน 
ปริมาณของเสีย/เดือน (ชิ้น) ปริมาณ

ของเสีย

รวม (ชิ้น) 

ปริมาณของ

เสียเฉล่ีย 

(ชิ้น/เดือน) 

คิดเป็น 

% 

% 

สะสม 

ราคา/

ชิ้น 

บาท 

ราคารวม 

บาท 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 PCB Cleaning 3 4 39 2 48 12.00 0.074 0.07 9 108 

2 Apply Glue           

3 C-MOS Setting           

4 C-MOS Drying           

5 Bonding Process 1,380 3,690 2,938 2,457 10,465 2,616.25 16.077 16.15 23 60,173.75 

6 Appearance 428 893 990 946 3,257 814.25 5.004 21.16 23 18,727.75 

7 Function I 1,829 3,216 4,500 5,816 15,361 3,840.25 23.599 44.75 23 88,325.75 

8 Sealing Process           

9 Sealing Vacuum           

10 Drying Process           

11 Function II 4,269 7,506 10,503 13,682 35,960 8,990.00 55.246 100 32 287,680 

12 
COB Height and 

Appearance 
      

  
  

รวม 7,909 15,309 18,970 22,903 65,091 16,272.75 100   455,015.25 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมพิาเรโตแสดงของเสียท่ีเกิดขึ้นในแต่ละขัน้ตอนของการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เครื่องคดิเลข 
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จากภาพท่ี 1 พบว่า ขั้นตอน Function II เกิดของเสียมากท่ีสุดเท่ากับ 8,990 ชิ้น/เดือน คิดเป็นร้อยละ 

55.25 ของของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลข ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือก

ศกึษาปัญหาของเสียท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II 

ตารางที่ 2 ปริมาณของเสียแตล่ะอาการท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ. 

2557 (ก่อนการปรับปรุง) 

ล าดับ 
ลักษณะอาการของ 

ของเสีย 

ปรมิาณของเสีย/เดือน (ชิน้) ปรมิาณ

ของเสีย

รวม (ชิ้น) 

ปรมิาณของ

เสียเฉลี่ย 

(ชิ้น/เดือน) 

คิดเป็น 

% 

% สะสม 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 Segment  Missing 2,532 4,579 6,532 8,549 22,192 5548.00 61.71 61.71 

2 No Display 1,033 1,466 1,033 3,432 6,964 1741.00 19.37 81.08 

3 Function Error 509 1,116 2,509 1,542 5,676 1419.00 15.78 96.86 

4 WIRE BONDING OPEN 24 56 96 24 200 50.00 0.56 97.42 

5 SEALING OUT AREA 43 54 43 48 188 47.00 0.52 97.94 

6 BONDING  SHIFT 16 44 69 16 145 36.25 0.40 98.34 

7 Rebounding 26 33 88 26 173 43.25 0.48 98.82 

8 BONDING DEFORMED 8 18 8 8 42 10.50 0.12 98.94 

9 
DUST ON PCB PAD / C 

MOS 
1 8 1 1 

11 2.75 0.03 98.97 

10 BONDING FLOATING 12 5 12 12 41 10.25 0.11 99.09 

11 
EXPOXY DIRTY ON PCB 

PAD / C MOS 
11 47 11 11 

80 20.00 0.22 99.31 

12 
SEALING DIRTY ON 

PCB PAD 
6 6 0 6 

18 4.50 0.05 99.36 

13 Can't AC. 22 49 79 0 150 37.50 0.42 99.77 

14 
STICK C MOS SLANT / 

REVERSE 
3 2 3 3 

11 2.75 0.03 99.81 

15 Poor Display 16 12 16 0 44 11.00 0.12 99.93 

16 AL wire Expose 1 0 0 0 1 0.25 0.00 99.93 

17 PCB Broken 1 9 0 1 11 2.75 0.03 99.96 

18 Sealing NG 1 1 1 1 4 1.00 0.01 99.97 

19 Can't full Display 2 2 0 2 6 1.50 0.02 99.99 

20 IDD over 2 0 2 0 4 1.00 0.01 100.00 

รวม 4,269 7,507 10,503 13,682 35,961 8,990.25 100  

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ของเสียอาการ Segment Missing เกิดของเสียเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 5,548 ชิน้/

เดอืน คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของของเสียท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงเลอืกศึกษาปัญหา

ของเสียอาการ Segment Missing  
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3. วิเคราะห์หาสาเหตุของของเสียที่เกดิขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.1 วเิคราะห์หาสาเหตุของของเสียอาการ Segment Missing 

ลักษณะของเสียอาการ Segment Missing คือ ของเสียท่ีเกิดจากการท างานไมค่รบวงจรของแผน่ 

PCB ท่ีเกิดจาก Wire Open หรือ เสน้ Wire หยุดขาด ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงได้ใชห้ลัก 4M ของแผนภูมิก้างปลา (Cause 

and Effect Diagram) เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการระดมสมองจากผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง โดยพบ

สาเหตุของปัญหาดังภาพท่ี 2 

ภาพที่ 2 แผนภูมกิา้งปลาวเิคราะห์สาเหตุปัญหาของเสียอาการ Segment Missing 

จากการวิเคราะห์แผนภูมิก้างปลา พบว่า สาเหตุการเกิดอาการ Segment Missing มีสาเหตุหลักมา

จากวัสดุ (Material) คือ Glue Epoxy ท่ีใช้ในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB ในขั้นตอนท่ี 8 คือ Sealing Process มี

ความหนดืมากเกนิไป ซึ่งสาเหตุของ Glue Epoxy หนดืเกินไป คือ เกิดจากขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy  

                ตารางที่ 3 ขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy  

ล าดับ ขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy เวลาเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง 

1 น ากระป๋อง Glue Epoxy ออกจากตู้แช่ 1 นาที 

2 พัก Glue Epoxy ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้ง 60 นาที 

3 
ตัก Glue Epoxy ใส่หลอดกาวเพื่อใชส้ าหรับ

ขั้นตอน Sealing 
2 นาที/หลอด 

4 
น าหลอดกาวเขา้เคร่ืองป่ันกาวเพื่อไล่

อากาศ 
2.5 นาที/หลอด 

5 น าหลอดกาวเขา้ขั้นตอน Sealing 0.5 นาที 

รวม 66 นาที 
 

Glue Epoxy หนืดเกินไป 



 

34 
 

- Proceedings - 

 

จากการศึกษาขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy พบว่า พนักงานท่ีท าหน้าท่ีในการเตรียม Glue 

Epoxy พัก Glue Epoxy ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งไม่ครบตามเวลาท่ีก าหนด 60 นาที ดังนัน้จึงท าให้ Glue Epoxy หนดืเกินไป 

3.2 แนวทางการแกไ้ขปัญหา Glue Epoxy หนดืเกินไป 

จากการศกึษา พบว่า การพัก Glue Epoxy ไวท่ี้อุณหภูมิหอ้งไม่ครบ 60 นาที เป็นสาเหตุของ

ปัญหา Glue Epoxy หนดืเกินไป ซึ่งท าให้ช่วง 50 แผ่นแรกของการ Sealing Glue Epoxy ไหลออกมาเป็นก้อนตกลง

บนช้ินสว่นแผ่น PCB เครื่องคดิเลข และจะท าให้เส้น Wire ท่ียึดติดกับตัว C-MOS หลุดหรือขาด เป็นเหตุท าให้แผ่น 

PCB เครื่องคดิเลขไม่ครบวงจร เกิดเป็นของเสียอาการ Segment Missing 

ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงสร้าง “Box for Warm Glue” เพื่อแกไ้ขปัญหา Glue Epoxy หนดืเกินไป ซึ่ง Box for Warm Glue 

คือ อุปกรณท่ี์ใชส้ าหรับอุน่กาว เพื่อให้ Glue Epoxy ท่ีจะน าเขา้สู่ขัน้ตอน Sealing มคีวามหนดืท่ีเหมาะสม ไมจ่ับตัว

เป็นก้อน และชว่ยให้เวลาการท างานในช่วงแรกๆ ในขัน้ตอน Sealing ลดลง 

4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง 

4.1 สร้าง Box for Warm Glue  

การสร้าง Box for Warm Glue 1 กล่อง มีคา่ใชจ้่ายในการสร้างท้ังหมดเท่ากับ 2,719 บาท  

 
 
 
 
 
 
                ก.                                        ข.                                                ค. 

ภาพที่ 3 Box for Warm Glue  ก. และ ข. แบบในการสร้าง Box for Warm Glue 

ค. Box for Warm Glue ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

4.2 เปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการปรับปรุง  

4.2.1 การเปรียบเทียบลักษณะของ Glue Epoxy ท่ีผ่าน Box for Warm Glue และไมผ่่าน Box 

for Warm Glue 

 
 
 
 
 
 
                                    ก.                                                            ข. 

ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบ Glue Epoxy ท่ีผ่านและไม่ผ่านการ Warm Glue ด้วย Box for Warm Glue 

ก. Glue Epoxy ท่ีผ่านการ Warm        ข. Glue Epoxy ท่ีไม่ผ่านการ Warm 

4.2.2 การทดลองหาอุณหภูมท่ีิเหมาะสมเพื่อใชใ้นการ Warm Glue Epoxy 
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ตารางที่ 4 อุณหภูมแิละเวลาท่ีใชใ้นการ Warm Glue  

การ

ทดลองท่ี 

อุณหภูมิท่ีตั้ง

เครื่อง 

เวลาท่ีใช้ในการ Warm Glue Epoxy (นาที) 
ลักษณะของ Glue 

เวลาเฉล่ียในขัน้ตอนการ

Sealing (วนิาที/ช้ิน) 3 5 8 

1 40-45 √   หนืดมาก 8.40 

2 40-45  √  หนืดมาก 8.32 

3 40-45   √ หนืด 7.44 

4 45-50 √   หนืด 7.32 

5 45-50  √  ปกติ 6.67 

6 45-50   √ ปกติ 6.66 

7 50-55 − − − เหลว − 

8 50-55 − − − เหลว − 

9 50-55 − − − เหลว − 

หมายเหตุ:  เวลาเฉลี่ยในขัน้ตอน Sealing คือ เวลาเฉลี่ยของการ Sealing ในช้ินท่ี 1-50 ชิ้นแรก โดยท าการจับเวลา

การทดลองละ 30 หลอด ซึ่งกาวหนึ่งหลอดสามารถ Sealing ได้ประมาณ 170-200 ชิ้น 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การทดลองท่ี 6 ช่วงอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาเฉลี่ยในขั้นตอน 

Sealing น้อยท่ีสุดเท่ากับ 6.66 วินาที/ชิ้น ซึ่งน้อยกว่าการทดลองท่ี 5 เท่ากับ 0.01 วินาที/ชิ้น แต่การทดลองท่ี 5 ใช้

เวลาในการ Warm Glue Epoxy น้อยกว่า 3 นาที ดังนั้น อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ Warm Glue Epoxy คือการ

ทดลองท่ี 5 ช่วงอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการ Warm 5 นาที เวลาเฉลี่ยในขั้นตอน Sealing 

เท่ากับ 6.67 วินาที/ชิ้น ส่วนการทดลองท่ี 7-9 ไม่สามารถท าการทดลองได้ เนื่องจากอุณหภูมิ 50-55 องศา

เซลเซียส ท าให้ Glue Epoxy เหลวมากจนเกินไป คือ เมื่อน า Glue Epoxy ไปใช้ในขั้นตอน Sealing จะท าให้ Glue 

Epoxy ไหลออกนอก Area เกิดเป็นงานเสียอาการ Sealing out Area  

4.2.3 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในขัน้ตอนการเตรียม Glue Epoxy ก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตารางที่ 5 ขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy ก่อนและหลังการปรับปรุง 

ล าดับ 
ขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy 

(ก่อน) 

เวลาเฉล่ีย 

ก่อนการปรับปรุง 
ขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy (หลัง) 

เวลาเฉล่ีย 

หลังการปรับปรุง 

1 น ากระป๋อง Glue Epoxy ออกจากตู้แช่ 1 นาที น ากระป๋อง Glue Epoxy ออกจากตู้แช่ 1 นาที 

2 พัก Glue Epoxy ไว้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 60 นาที 
ตัก Glue Epoxy ใส่หลอดกาวส าหรับ

ขั้นตอน Sealing 
2 นาที/หลอด 

3 
ตัก Glue Epoxy ใส่หลอดกาวเพื่อใช้

ส าหรับขั้นตอน Sealing 
2 นาที/หลอด 

น าหลอดกาวเข้าเครื่องปัน่กาวเพื่อไล่

อากาศ 
2.5 นาที/หลอด 

4 
น าหลอดกาวเข้าเครื่องปัน่กาวเพื่อไล่

อากาศ 
2.5 นาที/หลอด น ากาวท่ีท าการปัน่แล้วมา Warm 5 นาที 

5 น าหลอดกาวเข้าขั้นตอน Sealing 0.5 นาที น าหลอดกาวเข้าขั้นตอน Sealing 0.5 นาที 

รวม 66 นาที รวม 11 นาที 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การน า Box for Warm Glue มาใช้ สามารถลดขั้นตอนการท างานท่ี 2 คือ 

ขั้นตอนการพัก Glue Epoxy ไว้ท่ีอุณหภูมิห้องได้ ซึ่งสามารถลดเวลารวมเฉลี่ยในขั้นตอนการเตรียม Glue Epoxy ได้

จาก 66 นาที เป็น 11 นาที ลดลง 55 นาที ลดลงคดิเป็นร้อยละ 83.33 
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4.2.1 การเปรียบเทียบเวลาในขัน้ตอน Sealing ก่อนและหลังการใช ้Box for Warm Glue  

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบเวลาในขัน้ตอน Sealing ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

จากภาพท่ี 5 พบว่า เวลาเฉลี่ยในขั้นตอน Sealing ก่อนการปรับปรุงในช่วงแรกชิ้นท่ี 1-50 เท่ากับ 

8.27 วินาทีต่อชิ้น และหลังการปรับปรุงใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 6.67 วินาทีต่อชิ้น สามารถลดเวลาเฉลี่ยในช่วงแรกใน

ขั้นตอน Sealing ได้ 1.60 วนิาทีต่อชิ้น ลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.35  

4.2.5 การเปรียบเทียบปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงในขัน้ตอน Function II    

1. เปรียบเทียบปริมาณของเสียอาการ Segment Missing ก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตารางที่ 6 ปริมาณของเสียอาการ Segment Missing ก่อนการปรับปรุง 

ล าดับ 
ลักษณะ

อาการของ 

ของเสยี 

ปริมาณของเสยี/เดือน 

(พ.ศ. 2557) 
ปริมาณของ

เสียรวม 
(ชิ้น) 

ปริมาณของ

เสียเฉลี่ย 

(ชิ้น/เดอืน) 

ปริมาณของเสยี

รวมเฉลี่ย 
(ชิ้น/เดอืน) 

คิด

เป็น 

% ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 
Segment  

Missing 

2,532 4,579 6,532 8,549 22,192 5,548.00 8,990.25 61.71 

ตารางที่ 7 ปริมาณของเสียอาการ Segment Missing หลังการปรับปรุง 

ล าดับ 
ลักษณะ

อาการของ 

ของเสยี 

ปริมาณของเสยี/เดือน 

(พ.ศ. 2558) 
ปริมาณของ

เสียรวม 

(ชิ้น) 

ปริมาณของ

เสียเฉลี่ย 
(ชิ้น/เดอืน) 

ปริมาณของ

เสียรวมเฉลีย่ 
(ชิ้น/เดอืน) 

คิดเป็น 

% 
ก.พ. มี.ค. เม.ย.* พ.ค. 

1 
Segment  

Missing 
4,568 3,795 1,326* 3,245 11,608.00 3,869.33 6,867.67 56.34 

หมายเหตุ:  เนื่องจากเดือนเมษายนมีช่วงเวลาหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์จึงท าให้จ านวนวันท างานไม่ครบเดอืน 

ดังนัน้จึงไม่น าข้อมูลในเดือนเมษายนมาค านวณเป็นค่าเฉลี่ย 
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จากตารางท่ี 6 และ 7 พบว่า ปริมาณของเสียเฉลี่ยอาการ Segment Missing ก่อนการปรับปรุง 

เท่ากับ 5,548.00 ชิ้น/เดอืน หลังการปรับปรุง เท่ากับ 3,869.33 ชิ้น/เดอืน ลดลงเฉลี่ย 1,678.67 ชิ้น/เดอืน ลดลงคดิ

เป็นร้อยละ 30.26 

2. การเปรียบเทียบปริมาณของเสียในขัน้ตอน Function II ก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตารางที่ 8 ปริมาณของเสียก่อนและหลังการปรับปรุงในขัน้ตอน Function II 

รายการ ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง(ชิ้น/เดือน) ลดลงคิดเป็น % 

ปรมิาณของเสียเฉลี่ยในขั้นตอน 

Function II (ชิ้น/เดือน) 
8,990.00 6,868.33 2,121.67 23.60 

ปรมิาณของเสียรวมเฉลี่ยในขั้นตอนการ

ผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB (ชิ้น/เดือน) 
16,273.75 12,387.00 3,886.75 23.88 

หมายเหตุ:  ชว่งเวลาการเก็บขอ้มูล เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับข้อมูลปริมาณของเสียอาการ Segment Missing  

จากตารางท่ี 8 พบว่า ปริมาณของเสียเฉลี่ยหลังการปรับปรุงในขั้นตอน Function II ลดลง 2,121.67 

ชิ้น/เดือน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.60 และปริมาณของเสียรวมเฉลี่ยในขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB ลดลง 

3,886.75 ชิ้น/เดอืน คิดเป็นร้อยละ 23.88 

4.2.6 การลดต้นทุนของเสียอาการ Segment Missing ท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II 

ปริมาณของเสียท่ีลดลง      =    ปริมาณของเสียเฉลี่ยก่อนการปรับปรุง   –   ปริมาณของเสียเฉลี่ยหลังการปรับปรุง 

= 5,548.00 – 3,869.33 (ช้ิน/เดอืน) 

= 1,678.67 ชิน้/เดอืน 

มูลค่าของเสียท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II  =  32 บาท/ชิ้น 

มูลค่าของเสียในขัน้ตอน Function II เฉลี่ยตอ่เดอืน =  1,678.67 X 32 

                           =  53,717.44 บาท/เดอืน 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลข เป็นการวิจัยเพื่อค้นหา

สาเหตุของของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนผลิต จากการศึกษา พบว่า ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิด

เลข เกิดของเสียเป็นจ านวนมาก โดยเกิดของเสียมากที่สุดในขั้นตอน Function II คือ Segment Missing ซึ่งสาเหตุของ

อาการ Segment Missing เกิดจาก Glue Epoxy ในขั้นตอน Sealing ท่ีมีความหนืดมากกว่าปกติ เป็นสาเหตุของการ

เกิดของเสียอาการ Segment Missing ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสร้าง Box for Warm Glue เพื่อลดปัญหา Glue Epoxy ท่ีมี

ความหนดืมากกว่าปกติ เพื่อลดของเสียอาการ Segment Missing และเพือ่ลดเวลาในขัน้ตอนการ Sealing ในช่วงแรก 

ผลจากการน า Box for Warm Glue มาใช้ พบว่า อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการ Warm Glue Epoxy คือ 

ช่วงอุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส และใช้เวลาในการ Warm 5 นาที ซึ่งท าให้สามารถลดเวลาเฉลี่ยในการเตรียม 

Glue Epoxy จากเดิม 66 นาที ลดลงเหลือ 11 นาที ลดลงคดิเป็นร้อยละ 83.33 และสามารถลดเวลาเฉลี่ยในขั้นตอน 
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Sealing ในช่วง 50 ชิ้นแรก จากเดิม 8.27 วินาที/ชิ้น ลดลงเหลือ 6.67 วินาที/ชิ้น ลดลง 1.60 วินาทีต่อชิ้น ลดลงคิด

เป็นร้อยละ 19.35 และลดของเสียเฉลี่ยของอาการ Segment Missing จากเดิม 5,548.00 ชิ้น/เดือน ลดลงเหลือ 

3,869.33 ชิ้น/เดือน ลดลงเฉลี่ย 1,678.67 ชิ้น/เดือน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 30.26 และสามารถลดของเสียเฉลี่ยใน

ขั้นตอน Function II ได้ 2,121.67 ชิ้น/เดือน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.60 และลดปริมาณของเสียรวมเฉลี่ยในขั้นตอน

การผลิตช้ินส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิดเลข ได้ 3,886.75 ชิ้น/เดือน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.88 และสามารถลดตน้ทุน

ของเสียอาการ Segment Missing ท่ีเกิดขึ้นในขัน้ตอน Function II ได้ 53,717.44 บาท/เดอืน 

งานวจิัยนี้เป็นการด าเนนิงานวจิัยในบริษัทกรณีศึกษา เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแผ่น 

PCB เคร่ืองคิดเลข ซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการการผลิตชิ้นส่วนแผ่น PCB ของ

นาฬิกาในบริษัทกรณีศึกษาเดียวกันและบริษัทอื่นๆ ท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีคล้ายกับการชิ้นส่วนแผ่น PCB เคร่ืองคิด

เลขได้ โดยน าขั้นตอนของการวจิัยคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตตอ่ไป 
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การเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลติโมเดลสายไฟยานยนต์ 

Increasing efficiency in the production process of automotive wiring model 

จักรกฤษณ์ สุขประเสริฐ1 ฉมานันท์ นันท์หทัยภัค1 และ ละอองดาว ขุนงิ้ว1* 

Jakkrid Sukparsert1, Chamanun Nunhataipuk1 and Laongdao Khungio1*  

บทคัดย่อ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโมเดลสายไฟ

ยานยนต์ เพื่อให้สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้ คือ วิเคราะห์

หาสาเหตุของการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลาในกระบวนการ

ผลิตและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุงของโมเดล W0390M CP3 และ XE511 LL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ปริมาณความต้องการสูงเป็นอันดับท่ี 1 และ 2 ตามล าดับ รวมคิดเป็นร้อยละ 63.75 ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด จาก

การศึกษา พบวา่ การสร้างอุปกรณช์ว่ย (Jig) แบบใหมข่องโมเดล W0390M CP3 และการปรับปรุงอุปกรณช์ว่ย (Jig) 

และการจัดพื้นท่ีการท างานใหม่ของโมเดล XE511 LL ในกระบวนการรวมชุด (Main Assembly) ในขั้นตอนการผลิต 

สามารถผลิตชุดสายไฟได้เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้าในแตล่ะเดอืน ลดคนในกระบวนการท างาน ลดเวลาใน

การปฏบัิตงิานรวมท้ังลดความสูญเปล่าและท าให้พนักงานท างานได้อยา่งต่อเนื่องและรวดเร็วย่ิงขึ้น  
ค าส าคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ชว่ยในการท างาน การลดขั้นตอนในการท างาน การลดเวลาการท างาน 

Abstract  

The objective of this thesis was to study an increasing of efficiency in the production process of 

automotive wiring model in order for the production to be made and meet the needs of customers.  The main 

objective of this research was therefore to determine the causes of waste in the production process and find 

ways to improve and reduce the production processing time before carrying out the comparison before and after 

the improvement of the Model W0390M CP3 and XE511LL wires (the products that are ranked in a respective 

order of 1  and 2 in high demand) which accounted for 63 .75  percent of all products. The study showed that 

                                                        
1 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 30000 
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creating the new assisting equipment (Jig) of the W0390M CP3 model, improving the assisting equipment (Jig) 

and reorganizing the new working area of the XE5 1 1 LL model in the assembly stage (Main Assembly) of the 

production process could lead to sufficient production of electrical wiring sets which in turn met the needs of 

customers in each month. This also reduced a number of men in working process, time and waste respectively. 

Furthermore, it assisted employees to steadily and rapidly perform their task. 

Keywords: Increasing Efficiency, Assisting Equipment at Work, Reducing Steps in Working Process, Reducing 

the Performing Time  

บทน า 

อุตสาหกรรมผลิตสายไฟยานยนต์ เช่น รถยนต์และรถจักรยานยนต์   เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ

ต้องการของผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มกีารแข่งขันในตลาดสูง เป็นเหตุให้ผู้ผลิตแต่ละรายพยายามท่ีจะผลิต

สินค้าออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และควบคุมกระบวนการผลิตให้มีต้นทุนในการผลิตปริมาณท่ีน้อยสามารถท่ีจะ

ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปได้ ซึ่งสิ่งท่ีส าคัญท่ีบริษัทจะให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยผลผลิตท่ีได้ต้อง

เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้าในแตล่ะเดอืนและตอ้งควบคุมตน้ทุนการผลิตท่ีต่ าที่สุด ซึ่งจะตอ้งคงคุณภาพของ

ผลิตภัณฑท่ี์ได้ให้กับลูกค้า หรือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพงึพอใจสูงสุด 

บริษัทกรณีศึกษาเป็นบริษัทประกอบชิ้นส่วนโมเดลสายไฟประเภทต่างๆ ภายในยานยนต ์โดยปัจจุบัน

ท าการผลิตโมเดลสายไฟ หลายรุ่น โดยผลิตตามความตอ้งการของลูกค้า ซึ่งบริษัทท่ีท าการศกึษานี้เป็นการประกอบ

โมเดลสายไฟยานยนต์ส่งต่อให้อีกบริษัทหนึ่ง โดยท่ัวไปแล้วเมื่อถึงขั้นตอนการผลิตมักพบว่า เคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ใน

การผลิตโมเดลสายไฟ นั้นเป็นเคร่ืองมือรุ่นเก่าท่ีใช้งานมามากว่า 10 ปี และยังไม่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

วิธีการท างานใหม่ จึงท าให้การผลิตสินค้าไม่มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นเหตุให้ในปัจจุบัน 

พบวา่ มคีวามสูญเสียต่างๆ เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตมากขึ้น ซึ่งในสว่นของการประกอบโมเดลสายไฟยานยนต์นั้น

ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ และมีชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน คือ Jig ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการปรับเปลี่ยน 

หรือพัฒนา Jig ให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสมกับการท างานในปัจจุบัน และโต๊ะในการปฏิบัติงานท่ีไม่ได้มกีาร

ปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะกับการปฏิบัติงาน จากการศึกษา พบว่า การรวมชุดสายไฟของโมเดลต่างๆ ในปัจจุบันมี

ของเสียเกิดขึ้นซึ่งเกิดจากหน้าเทปสายไฟไม่ตึง ประกอบงานออกมาไม่ได้ค่า พนักงานเกิดความเมื่อยล่าในการ

ปฏิบัติงาน การประกอบงานท่ีมีความสูญเปล่าในการท างานอยู่หลายจุด เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เหล่านี้จึงท าให้

ผลผลิตไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้าในแตล่ะเดอืน  

ดังนัน้วัตถุประสงค์ของการวจิัย คือ เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ

ผลิตโมเดล W0390M CP3 และ XE511 LL และเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิตและ

เปรียบเทียบผล เพื่อให้บริษัทกรณีศึกษาสามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า เพื่อลดความสูญเปล่าใน

กระบวนการผลิต และเพื่อประสิทธิภาพในการท างาน 

วิธีการด าเนินวิจัย 

1. ศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. ศึกษาสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณศีกึษา  

ศกึษาสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณศีกึษา โดยท าการศกึษาปริมาณความต้องการ และความสามารถ

ในการผลิตของบริษัทกรณศีกึษา เพ่ือเลอืกผลิตภัณฑ์ท่ีจะท าการศึกษา โดยเลอืกจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณความ

ตอ้งการสูงท่ีสุด  

3. การเก็บขอ้มูลดา้นกระบวนการผลิตก่อนปรับปรุง 

ศกึษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประกอบโมเดลสายไฟ เพ่ือใหท้ราบขัน้ตอนการท างานและเพ่ือน าไป

วางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. รวบรวมขอ้มูลและน าข้อมูลมาวเิคราะห์กระบวนการผลิต 

รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์กระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด 2 

ผลิตภัณฑ์ คือ โมเดล W0390M CP3 และโมเดล XE511 LL เรียงตามล าดับและมีร้อยละสะสมรวมท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์

คิดเป็นร้อยละ 63.75 ดังนัน้คณะผู้วิจัยจึงศกึษากระบวนการตา่งๆ ของผลิตภัณฑท้ั์ง 2 ผลิตภัณฑอ์ย่างละเอยีด และ

จับเวลาในกระบวนการผลิต และสร้าง Flow Process Chart ของกระบวนการผลิตท้ัง 2 Model เพื่อระบุขั้นตอนการ

ท างานที่ใชเ้วลานานและน าขั้นตอนนัน้ไปวเิคราะห์หาสาเหตุของการใช้เวลานาน 

5. วเิคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นของโมเดลตา่งๆ 

วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนภูมกิ้างปลา และน าผลท่ีได้จากการวเิคราะห์ปัญหามา

ก าหนดแนวทางแกไ้ข 

6. ปรับปรุงการท างานและวิธีการผลิตในสายการผลิต 

ปรับปรุงการท างานตามแนวทางที่ก าหนด คือ การออกแบบ Jig ชว่ยประกอบชุดสายไฟและสามารถ

ท าการ Lighting ใน Jig ตัวเดียวกัน ของโมเดล W0390 CP3 และปรับปรุงอุปกรณจ์ิ๊กในการรวมชุด และปรับปรุงโตะ๊

ท างานของพนักงานในสถานีรวมชุด ของโมเดล XE511 LL 

7. เปรียบเทียบผลก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยรวมของกระบวนการผลิตและปริมาณการผลิตของท้ัง 2 โมเดล  

8. สรุปผลและเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

1. ศกึษาปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทกรณศีกึษา 
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 ตารางที่ 1 ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑใ์นปัจจุบัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมพิาเรโตแสดงปริมาณความต้องการเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 

          ตารางที่ 2 ยอดการผลิตกอ่นการปรับปรุง 

 

                

เดือน (พ.ศ.2557) 
ยอดการผลิต (ชิ้น) 

โมเดล W0390M CP3 โมเดล XE511LL 

พ.ค. 37,872 8,167 

มิ.ย. 32,524 8,259 

ก.ค. 35,230 8,145 

ส.ค. 38,200 8,436 

รวม (ชิน้) 143,826 33,007 

เฉลี่ย (ชิ้น/เดอืน) 35,956.50 8,251.75 
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   จากตารางท่ี 1, 2 และแผนภูมิพาเรโต พบว่า ปริมาณความต้องการของผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด 2 ผลิตภัณฑ์ คือ 

โมเดล W0390M CP3 และ XE511 LL ตามล าดับและมีร้อยละสะสมรวมท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 63.75 และ

ปริมาณความต้องการเฉลี่ยของโมเดล W0390M CP3 และ XE511 LL คือ 49,030 และ 16,199 ชิ้นต่อเดือน 

ตามล าดับ และความสามารถในการผลิตในปัจจุบัน คือ 35 ,956.50 และ 8,251.75 ชิ้นต่อเดือน ตามล าดับ ซึ่งไม่

สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของท้ัง             

2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถผลิตได้ทันตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างโมเดลสายไฟ W0390M CP3 และ 

XE511 LL แสดงดังภาพท่ี 2                      

 
 
 
 
 
 

ก.                                                              ข. 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งโมเดลสายไฟ 

ก. โมเดล W0930M CP3       ข. โมเดล XE511 LL 

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการประกอบโมเดลสายไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แผนภูมกิระบวนการประกอบชุดโมเดลสายไฟ 

3. รวบรวมขอ้มูลและน าข้อมูลมาวเิคราะห์กระบวนการผลิตในปัจจุบัน 
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           ตารางที่ 3 Flow Process Chart ของกระบวนการผลิต โมเดล W0390M CP3 ก่อนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 Flow Process Chart ของกระบวนการผลิต โมเดล XE511 LL ก่อนการปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

จากตารางท่ี 3 และ 4 พบวา่ ขั้นตอนท่ีใชเ้วลามากท่ีสุดในกระบวนการประกอบของโมเดล W0390M 

CP3 และโมเดล XE511 LL คือ ขั้นตอนรวมชุดสายไฟ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 24.09 และ 55.51 นาทีต่อชิ้น ตามล าดับ 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นท่ีขั้นตอนการรวมชุดสายไฟโดยใช้แผนภูมิ

ก้างปลา ดังนี้ 
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4. การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยใชแ้ผนภูมกิ้างลาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ภาพที่ 4 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของ โมเดล W0390M CP3 

ภาพที่ 5 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาของ โมเดล XE511 LL 

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท้ัง 2 โมเดล สามารถสรุปสาเหตุของปัญหาของแต่ละโมเดลได้ 

ดังตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 5 การวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของท้ัง 2 โมเดล 

โมเดล ปัญหา สาเหต ุ แนวทางการแก้ไขปัญหา 

W0390M 

CP3 

- การเสียบสายไฟสลับกัน 
- พนักงานเกิดความเมื่อยล้าใน

การปฏิบัติงาน 

- พนักงานมีอาการเจ็บมือในการ

ประกอบชิน้งาน 

- ใชม้ือในการประกอบ  

- ไม่มี Jig ในการประกอบ
งาน 

ออกแบบ Jig ช่วยประกอบโมเดลชุดสายไฟและ

เพิ่มการตรวจสอบการ Lighting ในตัว เพื่อลด

คนในสถานี Lighting จ านวน 1 คน เพื่อให้งาน

ถูกต้องแม่นย าและเพิ่มผลผลิตได้มากขึน้ 

 

 

XE511 LL - พนักงานเสียเวลาหันหลงัเพื่อเดิน

ไปหยิบชิ้นงาน 
- พนักงานต้องหยิบไม้บรรทัดมา

วัดงานบ่อยคร้ังเวลาพันเทปสายไฟ 

- พนักงานต้องดงึงานให้ตงึ

เพื่อที่จะพันเทปสายไฟ 
- วิธีการพันเทปพนกังานเสียเวลา

ของการวัดชิ้นงานอยู่บ่อยคร้ัง 

- พืน้ที่วางชิน้ส่วนอยู่ไกล

จากพืน้ที่การประกอบงาน 
- จิ๊กที่ใช้ในปัจจุบันยังไม่

เหมาะสมและครอบคลมุ

การท างานในการรวมชุด 

- ไม่มีการปรับเปลี่ยน Jig 
รวมชุดหรือวิธีการรวมชุด

มานาน 

- ปรับชั้นใส่ชิน้งานให้มาตัง้อยู่ระหว่างกลางของ

พนักงานทัง้ 2 คน จากเดมิพนักงานตอ้งกลับหลัง

หันแล้วเดินไปหยิบชิ้นงานมาเพียงไมก่ี่ชิ้นเพื่อท า

การประกอบ 

- สรา้ง Jig ตัวใหม่เพื่อใช้ในการรวมชุด โดยใส่

สายวัดระยะและติดสัญลกัษณต์่างๆ ซึ่งเป็น

เทคนิค Visual Control เพื่อให้พนักท างานได้

อย่างแม่นย า และเพื่อให้การรวมชุดท าได้ง่ายและ

เร็วขึน้  

 
 
 
 
 

5. ปรับปรุงการท างานและวิธีการผลิตในสายการผลิต โมเดล W0390M CP3 และ โมเดล XE511 LL 

5.1 การออกแบบและการสร้างจิ๊กของ โมเดล W0930M CP3   

                       ก.                                                 ข.                                            ค. 
ภาพที่ 6 จิ๊กในการรวมชุดและตรวจสอบการ Lighting ชิ้นงานของ โมเดล W0930M CP3 

ก. แบบในการสร้างจิก๊ โมเดล W0930M CP3 ข. จิ๊ก โมเดล W0930M CP3 ค. รางถ่านของจิ๊ก โมเดล W0930M 

CP3 

5.2 การออกแบบและการสร้างจิ๊กของ โมเดล XE511 LL 
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                                       ก.                                                          ข. 

ภาพที่ 7 จิ๊กในการรวมชุดของ โมเดล XE511 LL 

ก. แบบในการสร้างจิ๊ก โมเดล XE511 LL ข. จิ๊ก โมเดล XE511 LL 

 

 

 

 

 

 

 

ก.                                                          ข. 

ภาพที่ 8 วธีิการปรับปรุงโตะ๊ท างานของพนักงานในสถานรีวมชุด โมเดล XE511 LL 

ก. แบบในการปรับปรุงโตะ๊ท างาน ข. โตะ๊ท างานหลังการปรับปรุง 

6. เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง 

ตารางที่ 6 Flow Process Chart ของกระบวนการผลิต โมเดล W0390M CP3 หลังการปรับปรุง 
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          ตารางที่ 7 Flow Process Chart ของกระบวนการผลิต โมเดล XE511 LL หลังการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.                                                                      ข. 

ภาพที่ 9 เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยก่อนและหลังการปรับปรุง (วนิาที) 

ก. การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในขัน้ตอนการรวมชุดก่อนและหลังการปรับปรุงของท้ัง 2 โมเดล 

ข. การเปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยรวมของกระบวนการผลิตก่อนและหลังการปรับปรุงของท้ัง 2 โมเดล 

โมเดลท่ี 1 โมเดล W0390M CP3 

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโมเดลท่ี 1 มกีารลดขัน้ตอนการขนยา้ยไปตรวจสอบ และรวม

ขั้นตอนน้ันเข้ามาอยู่ในกระบวนการประกอบ โดยการท าจิก๊รวมชุดและตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการประกอบ

ภายในจิ๊กตัวเดียวกัน ซึ่งท าให้สามารถลดขัน้ตอนลงได ้2 ขั้นตอน  เมื่อเปรียบเทียบจากภาพท่ี 9(ก) เวลาเฉลี่ยใน

กระบวนการรวมชุดจากเดิมใชเ้วลา 24.09 วินาที หลังการปรับปรุง พบว่า ใชเ้วลา 26.05 วนิาที ซึ่งจะเห็นว่าเวลา
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เฉลี่ยในขัน้ตอนการรวมชุดเพิ่มขึ้น 1.96 วินาที คิดเป็นร้อยละ 8.14 และเมื่อมาเปรียบเทียบจากภาพท่ี 9(ข) พบว่า 

เวลารวมเฉลี่ยของโมเดลท่ี 1 สามารถลดลงได ้11.52 วนิาที จากเดิมท่ีใชเ้วลารวมเฉลี่ยในกระบวนการผลิต 62.67 

วนิาที ลดลงเป็นเป็น 51.15 วนิาที ลดลงคดิเป็นร้อยละ 18.38 

โมเดลท่ี 2 โมเดล XE511 LL 

ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโมเดลท่ี 2 จากภาพท่ี 9(ก) เป็นการปรับปรุงในขั้นตอนการรวม

ชุด ด้วยการสร้างจิ๊กช่วยในกระบวนการรวมชุดสายไฟ ท าให้ลดเวลาในการรวมชุดลงจาก 55.51 วินาที เป็น 36.21 

วินาที ลดลง 19.30 วินาที ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.77 และเมื่อมาเปรียบเทียบจากภาพท่ี 9(ข) พบว่า กระบวนการ

ผลิตในโมเดลท่ี 2 สามารถลดเวลารวมเฉลี่ยลงจาก 167.86 วนิาที เป็น 149.45 วนิาที ลดลง 18.41 วนิาที ลดลงคิด

เป็นร้อยละ10.97 

ตารางที่ 8 ยอดการผลิตกอ่นและหลังการปรับปรุงของโมเดลท่ี 1 โมเดล W0390MCP3 

 
 

ตารางที่ 9 ยอดการผลิตกอ่นและหลังการปรับปรุงของโมเดลท่ี 2 โมเดล XE511 LL  

 

จากตารางท่ี 8 และ 9 พบว่า โมเดลท่ี 1 โมเดล W0390M CP3 สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 

35,956.50 ชิ้นต่อเดือน เป็น 49,974.33 ชิ้นต่อเดือน เพิ่มขึ้น 14,017.83 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 38.99 และ

โมเดลท่ี 2 โมเดล XE511 LL สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 8,251.75 ชิ้นต่อเดือน เป็น 17,337.67 ชิ้นต่อเดือน 

เพิ่มขึ้น 9,085.92 ชิ้นตอ่เดอืน  คิดเป็นร้อยละ 110.11 
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7. การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

โมเดลท่ี 1 โมเดล W0390M CP3 

Take Time = 49,030 (ชิ้น/เดือน) / 22 (วัน/เดอืน) 

= 2,228.64 ชิ้น/วัน 

= (8 x 60 x 60) (วนิาที/วัน) / 2,228.64 (ชิ้น/วัน) 

     = 12.92 วนิาที/ชิ้น 

Cycle Time = 49,974.33 / 22  

= 2,271.56 ชิ้น/วัน 

     = 12.68 วนิาที/ชิ้น 

 

โมเดลท่ี 2 โมเดล XE511 LL 

Take Time = 16,199 / 22  

= 736.32 ชิ้น/วัน 

     = 39.11 วนิาที/ชิ้น 

Cycle Time = 17,337.67 / 22  

= 788.08 ชิ้น/วัน 

     = 36.54 วนิาที/ชิ้น 

 

จากการค านวณ พบวา่ Cycle Time ของโมเดลท่ี 1 และ 2 มเีวลาการผลิตต่อชิ้นท่ีน้อยกวา่ Take Time 

ท้ัง 2 โมเดล คณะผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า ในการปรับปรุงของโมเดลท่ี 1 และ 2 นั้นสามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง

และสามารถผลิตได้เพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้า 
 

ประสิทธิภาพ  =     (ความสามารถในการผลิต / ปริมาณความตอ้งการของลูกค้า)  x 100 

โมเดลท่ี 1 โมเดล W0390M CP3 

ก่อนปรับปรุง = (35,956.50 / 49,030.00) x 100 

= 73.34 % 

หลังปรับปรุง = (49,974.33 / 49,030.00) x 100 

     = 101.93 % 

โมเดลท่ี 2 โมเดล XE511 LL 

ก่อนปรับปรุง = (8,251.75 / 16,199.00) x 100 

     = 50.94 % 

หลังปรับปรุง = (17,337.67 / 16,199.00) x 100 

     = 107.03 % 

จากการค านวณหาประสิทธิภาพของโมเดลท่ี 1 พบวา่ ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุงของโมเดลท่ี 1 

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ร้อยละ 28.59 และโมเดลท่ี 2 พบวา่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดร้้อยละ 56.09  
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วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัย เร่ือง การเพิ่มผลผลิตในสายการผลิตสายไฟผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการวิจัยท่ีต้อง

ค้นหาสาเหตุท่ีท าให้สายการผลิตล่าช้า ผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า จากการศึกษา พบว่า ขั้นตอนการใช้

อุปกรณ์ในการรวมชุดสายไฟใน โมเดล W0390M CP3 ไม่มี Jig ในการช่วยประกอบ และ โมเดล XE511 LL เป็น Jig 

แบบเดิม ไมม่กีารพัฒนา ซึ่งท าให้การผลิตโมเดลสายไฟล่าชา้และผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังนัน้

คณะผู้วิจัยจึงสร้าง Jig ในการประกอบชิ้นงานของการรวมชุดสายไฟของท้ัง 2 โมเดลท่ีเลือกท าการศึกษา เพื่อให้

ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดความล่าช้าในกระบวนการผลิตและเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกค้าในปัจจุบัน  

จากการศึกษา พบว่า โมเดลท่ี 1 ยังไม่มีเคร่ืองมือช่วยในการประกอบจึงเกิดความล่าช้าในการ

ประกอบ และขั้นตอนในการประกอบมีขั้นตอนท้ังหมด 6 ขั้นตอน Jig ท่ีสร้างขึ้นสามารถช่วยลดขั้นตอนในการผลิต

ลงเหลือ 3 ขั้นตอน ซึ่งพบว่า Jig แบบใหม่สามารถลดเวลาการท างานลงได้ 11.52 วินาทีต่อชิ้น สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างานเป็นร้อยละ 101.93 ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือน 14,017.83 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็น

ร้อยละ 38.99 ส่วนโมเดลท่ี 2 เป็นการพัฒนา Jig แบบเก่าให้มีความงา่ยในการประกอบ และเป็นการลดเวลาในการ

หยิบชิ้นงาน ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานเป็นร้อยละ 107.03 ยอดการผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อเดือน 

9,085.92 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 110.11 โดย Jig ท้ัง 2 ตัวสามารถท าให้การท างานง่ายขึน้และช่วยลดเวลาการ

ท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการท างานและท าให้สามารถผลิตสนิค้าได้ทันตามความตอ้งการของลูกค้า 

งานวิจัยนี้เป็นการด าเนินงานวิจัยในบริษัทกรณีศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

โมเดลสายไฟยานยนต์ ซึ่งในการวิจัยคร้ังนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับโมเดลอื่นๆ ท่ีไม่สามารถผลิตให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของลูกค้า เช่น โมเดล K20ATL และ โมเดล W0341M CP2 และน าไปประยุกต์ใชก้ับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ท่ีมีลักษณะการท างานใกล้เคียงกัน โดยการน าเอาหลักการต่างๆ ของการวิจัยคร้ังนี้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุง

กระบวนการผลิตตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ส าเร็จด้วยดี โดยคณะผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งได้ให้

ความรู้ ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่างๆ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ และขอกราบ

ขอบพระคุณคณะกรรมการสอบท่ีได้ให้ค าแนะน าที่มปีระโยชนท์ าให้งานวิจัยน้ีมคีวามถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณคุณวิภารัตร์ ขันตรีผู้จัดการแผนก และบริษัทกรณีศึกษาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และผู้ท่ีมี

ส่วนเกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีให้ความสะดวกและให้ความช่วยเหลอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ ตลอดจนขอขอบคุณ

เพื่อนๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลอื ให้ค าแนะน าและเป็นก าลังใจเสมอมา 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสมีา 
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เครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ 

Automatic watering machine 

สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม1* สมนึก เครอืสอน1 นพรัตน์ วิลัย1 จติติมา ทองสุข1 และ ทิสยาภรณ์ ดวงจติ1 

Sittipong Pengpraderm1*, Somnuk Kruesorn1, Nopparat Wilai1, Jittima Thongsuk1 and Thitsayaphorn 

Duangjit1  

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ได้น าเสนอ เคร่ืองรดน้ าต้นไม้ท่ีสามารถท างานได้อัตโนมัติ ซึ่งสามารถรดน้ าได้ใน

ช่วงเวลาและค่าความชื้นท่ีต้องการ ควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Mega 2560R3 

เครื่องต้นแบบสามารถเลอืกพื้นท่ีในการรดน้ าต้นไมไ้ด้จากทัง้หมด 4 แปลง ก าหนดช่วงเวลาการรดน้ าต้นไมไ้ด้ 2 ช่วง

ต่อการตั้งค่า 1 คร้ัง โดยความชื้นต้องต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และสามารถควบคุมการรดน้ าต้นได้เฉพาะการตั้งค่า

ความชื้นเพียงอย่างเดียว พบว่าต้นแบบสามารถควบคุมการรดน้ าในพื้นท่ีควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่า

ความผิดพลาดในเร่ืองของช่วงของเวลาและค่าความชื้นท่ีสามารถยอมรับได้  
ค าส าคัญ:   เครื่องรดน้ าต้นไม ้อัตโนมัติ ความชื้น 

Abstract  

This paper presents, watering machine that can work automatically. Which can be watered at the 

time and the moisture controlled by a microcontroller Arduino Mega 2560R3. Prototype can select of watering 

from all four garden, setting during the second period in one time by the moisture must be below a certain 

threshold and set the humidity alone. The test results showed that the prototype can control the watering in the 

area effectively. There is an error in the period of time and the moisture at acceptable. 

Keywords: Watering machine, Automatic, Moisture  
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บทน า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี

อ านวยความสะดวกแก่มนุษย์ ซึ่งท่ีผ่านมาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จ าเป็นต้องใช้บุคลากรในการควบคุมการท างาน 

ท าให้เสียเวลา ได้ผลผลิตต่ า และสิ้นเปลอืงงบประมาณในการจ้างแรงงาน  

ส าหรับการรดน้ าต้นไม้ เคร่ืองรดน้ าต้นไม้ท่ีสามารถท างานได้อัตโนมัติจะอ านวยความสะดวก โดยท่ี

เคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติสามารถรดน้ าต้นไม้ในเวลาท่ีท่านต้องการได้ ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโต ไม่แห้งเหี่ยว 

สะดวกสบาย และประหยัดคา่ใชจ้่ายในการจ้างแรงงานอกีด้วย 

ดังท่ีได้กล่าวมาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิธีท่ีจะน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการควบคุม

การท างานของเครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัต ิจึงได้ท าการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของเครื่องรด

น้ าต้นไม้อัตโนมัติให้ท างานตามวงจรท้ังหมดท่ีก าหนดไว้ โดยท่ีเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติจะสามารถท างานได้

อัตโนมัติเมื่อต้ังคา่ชว่งเวลา ตั้งค่าความชืน้ และก าหนดพืน้ท่ีในการท างาน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ในการสร้างเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้มีการออกแบบและสร้าง

ชิ้นงานโดยมขีั้นตอนการด าเนินงานวจิัยดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที ่1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
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1. การออกแบบและสรา้งชิ้นงานส่วนฮาร์ดแวร์ [2,3] 

โครงสร้างของเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ ประกอบไปด้วย ตู้ควบคุมการท างาน โซลินอยด์วาล์วและ

เซนเซอร์วัดความชืน้ดนิ แสดงดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที ่2 โครงสร้างเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติ 

อุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมของเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติสามารถแบ่งการท างานของอุปกรณ์แต่ละ

ส่วนได้ดังนี ้ 

ส่วนท่ี 1 คือ บอร์ดอาดูโน่เป็นตัวกลางท่ีท าการควบคุมและประมวลผลจากโปรแกรมสวิตซ์เมตริก 

โมดูลเซนเซอร์วัดความชืน้ โมดูลนาฬิกา จอแอลซีดี และรีเลย ์

ส่วนท่ี 2 คือ สวิตซ์เมตริกซ์เป็นปุ่มกดตัวเลขและปุ่มกดฟังก์ชันการท างานต่างๆของโปรแกรม 

ส่วนท่ี 3 คือ โมดูลเซนเซอร์วัดความชื้น ท าหน้าท่ีวัดความชื้นท่ีอยู่ภายในดิน โดยให้ค่าเอาต์พุตเป็น

แบบอนาลอกซึ่งอา่นค่าแรงดันกระแสตรงตัง้แต ่0-5 โวลต์ 

สว่นท่ี 4 คือ โมดูลนาฬิกา เป็นนาฬิกาแบบเวลาจรงิ สามารถตัง้วัน เวลา และแสดงผลแบบ 24 ชั่วโมง 

เพื่อใชต้ัง้เวลาให้กับรีเลย ์

ส่วนท่ี 5 คือ บอร์ดรีเลย ์เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิดการจ่ายน้ าของโซลินอยด์วาล์ว 

ส่วนท่ี 6 คือ จอแสดงผลแอลซีด ีเป็นหน้าจอแสดงผลฟังก์ชันและการท างานต่างๆของโปรแกรม 
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ภาพที่ 3 อุปกรณภ์ายในตูค้วบคุมของเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติ 

การท างานของเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติจะมีโซลินอยด์วาล์ว ที่ท าหน้าท่ีเป็นตัวเปิด-ปิดส าหรับ

ควบคุมการสั่งจ่ายน้ า โดยจะมีเซนเซอร์วัดความชื้นท าหน้าท่ีวัดความชื้นท่ีอยู่ภายในดิน โดยให้ค่าเอาต์พุตเป็นแบบ

อนาลอก ซึ่งอ่านค่าแรงดันกระแสตรงตั้งแต่ 0-5 โวลต์ ซึ่งจะท างานผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดยจะให้ค่า

เอาต์พุตออกมาเป็นแบบดิจิตอล และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณให้รีเลย์สั่งการให้โซลินอยด์วาล์ว

ท างานต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมแสดงการท างานของเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติ 
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2. การออกแบบส่วนซอร์ฟแวร์ [4,1] 

เมื่อเร่ิมเปิดเครื่อง ส่วนแสดงผลของชุดควบคุมจะแสดงหนา้ของการเลือกแปลงท่ีต้องการและท าการ

ตั้งค่าฟังก์ชันการรดน้ าในแต่ละแปลง หลักจากเซตค่าเสร็จแล้ว เมื่อกด RUN โปรแกรมจะท าการเปรียบเทียบค่า

ความชื้นท่ีเซตไว้กับเงื่อนไขในการท างานของฟังก์ชันต่างๆ การควบคุมก็จะเร่ิมท างาน ไปเร่ือยๆจนกว่าจะหยุดการ

ท างานของเคร่ืองด้วยการกด STOP ล าดับขั้นการท างานของโปรแกรมควบคุมสามารถแสดงได้ด้วยโฟล์วชาร์ท ดัง

ภาพท่ี 5 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงโฟล์วชาร์ทการท างานของชุดควบคุม 

ผลการศึกษา 

จากการออกแบบเครื่องรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติ เมื่อรวมท้ังส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์เข้าด้วยกัน ท าให้

ได้ต้นแบบเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติท่ีสร้างขึน้ดังภาพท่ี 6  
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ภาพที่ 6 เครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัติ 

1. ผลการทดสอบการท างานของฟังก์ชันก าหนดช่วงเวลาการรดน้ าต้นไม้ได้ 2 ช่วงต่อการตั้ง

ค่า 1 ครั้ง โดยความช้ืนต้องต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ท าการทดลองเครื่องรดน้ าอัตโนมัติโดยการใชง้านฟังก์ชันคอืการควบคุมการรดน้ าต้นไมโ้ดยการตัง้คา่

เวลาการรดน้ าพร้อมกับตัง้ค่าความชื้น โดยท าการตัง้ค่าเวลาเป็นสองช่วงคือ 08.00-10.00 น. และ 14.00-16.00 น. 

พร้อมกับตัง้ค่าความชื้นเป็น 70 %RH 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการตั้งค่าช่วงเวลารดน้ าต้นไม้ 2 ช่วงคือ 08.00-10.00 น. และ 14.00-16.00 น. พร้อม

กับต้ังคา่ความชื้นเป็น 70 %RH 

 

                  จากตารางท่ี 1 พบว่า เมื่อถึงเวลาท่ีตั้งไว้คือ 8.00 น. โซลินอยด์จะท างาน ขณะท่ีโซลินอยด์ท างาน

ภายในช่วงเวลาท่ีตัง้ไว ้หากความชืน้มากกว่าท่ีก าหนด โซลินอยดจ์ะหยุดการท างานก่อนท่ีจะหมดเวลาท่ีได้ตัง้ไว ้แต่

ถ้าความชื้นยังไม่ถึงค่าท่ีต้ังไว้โซลินอยด์จะหยุดท างานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไว้ 
 

2. ผลการทดสอบการท างานของฟังก์ชันการตั้งค่าความช้ืนเพียงอย่างเดียว 

ท าการทดลองเคร่ืองรดน้ าอัตโนมัติโดยการใช้งานฟังก์ชันโดยการตั้งค่าความชื้นเพียงอย่าง โดยท า

การตัง้ค่าความชื้นเป็น 60 %RH 

 

เวลา ความช้ืนในดิน (%RH) สถานะโซลินอยด์วาลว์ 

06.00 น. 60 ปิด 

07.00 น. 60 ปิด 

08.00 น. 60 เปิด 

08.30 น. 80 ปิด 

09.00 น. 80 ปิด 

09.30 น. 70 ปิด 

10.00 น. 70 ปิด 

11.00 น. 60 ปิด 

12.00 น. 50 ปิด 

13.00 น. 40 ปิด 

14.00 น. 40 เปิด 

14.30 น. 80 ปิด 

15.00 น. 70 ปิด 

15.30 น. 60 เปิด 

16.00 น. 70 ปิด 

17.00 น. 70 ปิด 

18.00 น. 70 ปิด 
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          ภาพที่ 7 ผลการทดสอบการตัง้ค่าความชื้นท่ี 60%RH เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
 

จากภาพท่ี 7 พบว่าเมื่อค่าความชื้นดิน มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60%RH โซลินอยด์จะไม่ท างาน แต่

เมื่อคา่ความชื้นมคี่านอ้ยกว่า 60%RH โซลินอยดจ์ะท างาน 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการท าโครงงานเครื่องรดน้ าต้นไมอ้ัตโนมัต ิซึ่งได้ผลการทดลอง และสรุปได้ดังนี้  

ชุดควบคุมการท างานของเคร่ืองรดน้ าต้นไม้อัตโนมัติจะมีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการ

ท างานของโซลินอยด์วาล์วเพื่อเปิด – ปิดการจ่ายน้ าในเวลาท่ีต้องการ ผลการทดสอบโปรแกรมการตัง้ค่าชว่งเวลา 2 

ชว่ง พบวา่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมโซลินอยดว์าล์วตามเงื่อนไขของโปรแกรม 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถเลือกพื้นท่ีในการรดน้ าต้นไม้ได้จากท้ังหมด 4 แปลง ตามความ

ตอ้งการของผู้ใช้ ซึ่งโปรแกรมสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมความช้ืนดนิได้ เมื่อดนิมคี่าความชื้นมากโปรแกรมจะไมส่ัง่

ให้รีเลย์ท างานและเมื่อดินมีความชื้นน้อยหรือในสภาวะแห้งโปรแกรมจะสั่งให้รีเลย์ท างานเพื่อสั่งให้โซลินอยด์วาล์ว

เปิดการจ่ายน้ า 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน 

ควรออกแบบเซนเซอร์วัดความชื้นดินให้สามารถวัดความชื้นดินได้ท่ัวท้ังแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้น้ า 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดโีดยได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากงบประมาณ โครงการยกระดับปริญญา

นพินธ์เป็นงานวิจัยตีพมิพ ์งานสร้างสรรค์ และงานบริการสู่ชุมชน มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี/2558 

(รหัสโครงการ 58-HRS-1-089) 



 

62 
 

- Proceedings - 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง. เร่ิมตน้เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษา C. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ:  

ห้างหุน้สว่นสามัญสมาร์ทเลิร์นนิ่ง; 2555. 

2. นภัทร วัจนเทพนิทร์. วงจรไอซีและการประยุกตใ์ชง้าน. พมิพค์รัง้ท่ี1. ปทุมธานี: บริษัท สกายบุ๊กส ์จ ากัด; 2547. 

3. วรีเชษฐ์ ขันเงนิ, วุฒพิล ธาราธีรเศรษฐ์. อเิล็กทรอนิกสก์ าลัง. พมิพค์รัง้ท่ี3. กรุงเทพฯ: ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ว.ี

เจ.พรินติ้ง; 2548. 

4. เอกชัย มะการ. เรียนรู้เข้าใจใชง้านไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ด้วย Arduino. พมิพค์รัง้ท่ี 1. กรุงเทพฯ: 

บริษัท อีทีที จ ากัด; 2552. 

 
 
 
 



 

63 
 

- Proceedings - 

 

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต 

The development of forming process for creating interior curve for granite 

mortar 

ไกรสร วงษ์ปู่1* มาโนช นาฟู1 ธงชัย เบ็ญจลักษณ์1 และ จ ารัส ทาคาวัง1 

Kraison Wongpoo1*, Manoch Numfu1, Tongchai Benjurlux1 and Chamrat Thakhamwang1  

บทคัดย่อ 

การพัฒนากระบวนการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตนี้ เพื่อสนับสนุนและยกระดับกระบวนการ

ผลิตให้กับกลุ่มแปรรูปครกหินแกรนิต อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยการน าหลักการทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ

องค์ความรู้ของชุมชน ได้ท าการออกแบบและสร้างเคร่ืองขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตขึ้น  เป็นเคร่ืองมือใน

การช่วยลดเวลาในการผลิตครกหิน และควบคุมขนาดส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิต ลดปัญหาด้าน

สภาพแวดลอ้มได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่สุขภาพของผู้ผลิตโดยตรง 

จากผลการทดลองขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนติขนาด 5 นิว้ ใชเ้วลาเฉลี่ยในการขึ้นรูปส่วนโค้ง

ภายในครกหินแกรนิต 1 นาที 17 วนิาที ตอ่ครก 1 ลูก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.08 ความแปรปรวน เท่ากับ 

0.006 ผลการทดสอบสมมติฐาน ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยท่ีใชใ้นการตัดหนิแกรนติจากการทดลอง

ไม่แตกต่างจากเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการตัดหินแกรนิตมาตรฐานคือ 1.นาที 18 วินาที นั่นคือ เคร่ืองมือท่ีผลิตขึ้นมีความ

เท่ียงตรง และมีประสิทธิภาพ ช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95% ของเวลาเฉลี่ยท่ีใช้ในการตัดต่อชิ้นอยู่ระหว่าง 1 นาที 11 

วนิาที – 1 นาที 23 วินาที  
ค าส าคัญ:   เครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต   หินแกรนิต 

Abstract  

The development of the mortar forming machine for creating interior curve for granite mortar.  This 

study was integrations by engineering principle and knowledge of Bantak community granite group. It uses for 

controlling the interior curve of granite mortar and reducing the environment problems which are air pollution and 

noise pollution which directly affect to the manufacturers’ heath.  

From the test of this machine, it discovers that the mortar forming machine for creating interior 

curve for granite mortar which is invented can form the interior curve for granite mortar at the average time is 

                                                        
1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จงัหวัดตาก  63000 
1 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak  63000 

*Corresponding author e-mail : wongpoo.k@gmail.com  
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1  min. 1 7  sec. per a granite mortar. Its standard deviation equals 0 . 08  and it variance equals 0 . 006 .  The 

statistical significance of the hypothesis testing is 0 . 05 .  It concludes that there is no difference between the 

average time of cutting the granite and the average standard time of cutting granite which is 1  min. 18  sec. It 

shows that the machine which is invented has the validity and the efficiency in the range of the reliability at 

95% of the average time of cutting per piece. That is between 1 min 11 sec. to 1 min 23 sec. 

Keywords: mortar forming machine for create interior curve of granite mortar, granite mortar  

บทน า 

ในปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตครกหินแกรนติยังท าการขึน้รูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิตแบบดั้งเดิมคือ

การตอกสกัดขึ้นรูปโดยใช้แรงงานคนในการสกัดหินแกรนิตในการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิต จากนั้น

ท าให้ครกหินแกรนิตเรียบเนียนและสวยงามด้วยการใช้เจียระไนมือ จากกระบวนการขึ้นรูปครกหินดังกล่าวท าให้

ความเรียบของผิวครกภายในและขนาดของส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิตแต่ละลูกไม่เท่ากัน อาจก่อให้เกิด

ปัญหาในการใชง้าน เชน่ การต าพริกหากผิวของสว่นโค้งภายในครกหินไม่เรียบจะท าให้ต าพริกได้ไมล่ะเอียดและอาจ

มีเศษครกหินปะปนอยู่ในเนื้อพริกด้วย เป็นต้น ในการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิตจากการสกัดยัง

ก่อให้เกิดอันตรายและปัญหาด้านสภาพแวดล้อมได้แก่ มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางเสียง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของผู้ผลิตโดยตรง จึงมีผู้คิดค้นเคร่ืองจักรใช้ส าหรับการเจาะภายในครกหินและขึ้นรูปส่วนเว้าภายนอกครก

หิน ซึ่งเป็นการช่วยทุ่นแรงและลดเวลาในการขึ้นรูปครกหิน [1] สามารถตอบสนองความต้องการการผลิตตาม

รูปแบบของครกหิน แตส่่วนโค้งภายในครกหินยังคงใชว้ธีิการขึ้นรูปแบบเดิมอยู่ 
 

 

ภาพที ่1  ผลิตภัณฑค์รกหนิแกรนติของกลุ่มแปรรูปครกหนิแกรนติ อ.บ้านตาก จ.ตาก 

ผู้ด าเนนิงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตครกหินแกรนติ กระบวนการขึน้รูปส่วน

โค้งภายในของครกหินแกรนิตและขนาดส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตแต่ละลูกไม่เท่ากัน ใช้เวลาในการผลิตท่ีมาก

เนื่องจากไมม่เีครื่องจักรท่ีใชข้ึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหิน จึงได้ศกึษาหาแนวทางการพัฒนาและจัดสร้างเครื่องขึ้นรูป

ส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนติขึ้น  เพื่อควบคุมขนาดสว่นโค้งภายในของครกหินแกรนติ โดยรักษาหลักการขึ้นรูป

เบื้องต้นของเคร่ืองเจาะขึ้นรูปครกหินแกรนิตเดิม [2] ไว้ด้วย เคร่ืองขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตใช้มอเตอร์

ไฟฟา้ส่งก าลังมายังเครื่องตัดหนิแกรนติ [3,4] ให้เครื่องท างานโดยท าการตัดดว้ยเครื่องมือตัดท าจากเพชรสังเคราะห์ 

(Diamond Segment) [5,6] ภายในของครกหินแกรนิต 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุ เครื่องมอื และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ 

1. วัสดุท่ีใช้ในการทดลองในการด าเนินงาน จะใช้ครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.5 นิ้ว ท่ีผ่าน

กระบวนการเจาะขึ้นรูปภายในมาแลว้ (ดังภาพท่ี 2) 

 

 
 

ภาพที ่2  ครกหนิแกรนติท่ีผ่านกระบวนการเจาะขึ้นรูปภายในมาแล้ว 

2. เครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนติ (ดังภาพท่ี 3) 

 

 
 

ภาพที ่3  เครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนติ 
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3. เคร่ืองมือตัดเฉือนท่ีใช้ในการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิต จะใช้เพชรสังเคราะห์ 

(Diamond Segment) เป็นเคร่ืองมือในการตัดเฉือน ยึดประสานโดยการเชื่อมด้วยเงินติดกับเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 92 มลิลเิมตร (ดังภาพท่ี 4) 

 

 
 

ภาพที่ 4  เครื่องมือตัดเฉือนส าหรับขึน้รูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิต 

เมื่อได้ออกแบบ และสรา้งเคร่ืองขึน้รูปส่วนโค้งภายในของครกหินแกรนิตแลว้ ท าการทดลอง จัดเก็บ

ข้อมูลและบันทึกผลการทดลอง ซึ่งมีขัน้ตอนในการปฏบัิตดิังตอ่ไปน้ี  

1. เตรียมครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.5 นิ้ว ที่ผ่านกระบวนการเจาะขึ้นรูปภายในมาแลว้ 

เข้าเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนติ 

2. จับยึดครกหินแกรนิตท่ีจะท าการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหนิแกรนติกับชุดจับยึดครกหินแกรนิต 

 

 

ภาพที่ 5  การจับยึดครกหินแกรนติ 
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3. เร่ิมท าการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตด้วยเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนิต 
 

 

ภาพที่ 6  การขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตด้วยเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในของครกหนิแกรนิต 

ตารางที่ 1  ความเร็วรอบท่ีใชใ้นการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ของเครื่องมอืตัดเฉือนหินแกรนิต 
ความลึกในการขึ้นรูป ความเรว็รอบที่ใช ้

92 มลิลเิมตร 75 มลิลเิมตร 1,043 รอบตอ่นาที 

 

4. เก็บขอ้มูลท่ีท าการทดลอง 

ผลการศึกษา 

             ตารางที่ 2  ผลการทดลองการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 

การทดลองครั้งที ่
เวลาที่ใช้ในการขึน้รูปสว่นโคง้ภายในครกหนิแกรนิต 

ด้วยเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต 

1 1 นาที 30 วนิาที 

2 1 นาที 22 วนิาที 

3 1 นาที 6 วนิาที 

4 1 นาที 13 วนิาที 

5 1 นาที 16 วนิาที 

6 1 นาที 25 วนิาที 

7 1 นาที 8 วนิาที 
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ตารางที่ 2  ผลการทดลองการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว (ตอ่) 

การทดลองครั้งที ่
เวลาที่ใช้ในการขึน้รูปสว่นโคง้ภายในครกหนิแกรนิต 

ด้วยเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต 

8 1 นาที 18 วนิาที 

9 1 นาที 24 วนิาที 

10 1 นาที 10 วนิาที 

เวลารวมเฉลี่ย (นาที) 1 นาที 17 วนิาที 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการทดลองการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 

ใชเ้วลาเฉลี่ยในการขึ้นรูป 1 นาที 17 วนิาที 

วิจารณ์และสรุปผล 

เวลาท่ีใช้ในการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว จากการพัฒนา

กระบวนการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต ด้วยเครื่องขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต ได้เวลาเฉลี่ยในการ

ขึน้รูป 1 นาที 17 วนิาที มีลักษณะการแจกแจง ดังตารางที่ 3   

ตารางที ่3  แสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดลองท้ัง 10 ครัง้ ของการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิต  

จ านวนครั้ง

การทดลอง 
เวลาต่ าสดุ เวลาสูงสดุ เวลาเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความแปรปรวน 

10 
1 นาที 

6 วนิาที 

1 นาที 

30 วนิาที 

1 นาที 

17 วนิาที 
0.08 0.006 

ในการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อเวลาเฉลี่ยของการการขึน้รูปส่วนโค้งภายในครก

หินแกรนิตรวมต่อชิ้น มีค่าเฉลี่ยมาตรฐานของเวลาท่ีใชใ้นการขึ้นรูป = 1 นาที 18 วนิาที ผลการวเิคราะห์เป็นดังน้ี 

ตารางที ่4  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของเวลาเฉลี่ยท่ีใชใ้นการขึ้นรูปส่วนโค้งภายในครกหินแกรนิตรวมต่อชิ้น 

ค่าเฉลี่ยที่ใชท้ดสอบ = 1 นาท ี18 วินาท ี

ค่าสถิต ิ  
Degree of 

freedom 
Sig. (2-tailed) 

ผลตา่งค่าเฉลี่ย 

 

ช่วงความเชื่อมั่นที่ 95% 

ขอบล่าง ขอบบน 

-0.24 9 0.818 -0.006 
1 นาที 

11 วนิาที 

1 นาที 

23 วนิาที 

 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ค่า Sig(2-tail) = 0.818>0.05 สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยท่ีได้จากการทดลอง คือ 

=1 นาที 17 วนิาที ไมแ่ตกตา่งจากค่าเฉลี่ยของมาตรฐาน = 1 นาที 18 วนิาที นั่นคือ เคร่ืองมอืท่ีสร้างขึน้มคีวาม





t
0x 

x 
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เท่ียงตรง และมีประสิทธิภาพ และช่วงความเชื่อมั่นท่ี 95% มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1 นาที 11 วินาที ถึง 1 นาที 23 

วนิาที 
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การพัฒนารางรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลกิส าหรับการผลติน้ าดื่ม 

Parabolic solar tracking concentrator development for drinking water 

production 

ทัศนะ  ถมทอง1*  ณุชา รุ่งระวี1  ลักธพล มณวีรรณ1 และ วรัฏฐา พรมจันทร์1 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการพัฒนาจานรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกชนิดเคลื่อนท่ีตามแสงอาทิตย์ให้มี

ประสิทธิภาพ การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาต้มน้ าให้ร้อนด้วยการรวมแสงมายังท่อสแตนเลส  โดยได้ปรับปรุงจาน

รวมแสงเป็นแบบรางพาราโบลิกให้ท่อน้ ารับความร้อนในแนวระนาบแทนการรวมแสงแบบจุดเดียว และปรับเปลี่ยน

แผ่นกระจกสะท้อนแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสงโพลีเอทีลีนเทเรฟทาเลตเพื่อให้ความร้อนตกท่ีท่อน้ าได้สูงขึ้น ระบบ

ควบคุมการเคลื่อนท่ีรางรับแสงใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เป็นตัวควบคุม มีแอลดีอาร์ท าหน้าท่ี

ตรวจจับแนวตัง้ฉากกับแสงอาทิตย์ เมื่อแอลดอีาร์ถูกเงาของท่อน้ าบังจะท าให้แรงดันไฟฟา้ที่ขาแอนะลอกอินพุตของ

บอร์ด Arduino มีค่าแรงดันไฟฟ้าต่ ากว่าค่าอ้างอิง สั่งให้มอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนท่ีของรางรับแสงหยุดเคลื่อนท่ี 

เทอร์โมคัปเปิลท าหน้าท่ีวัดอุณหภูมิน้ าส่งสัญญาณผ่านไอซี MAX6675 เพื่อแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นดิจิตอล

ขนาด 12 บิตเพื่อสั่งปิด-เปิดวาล์วน้ าเมื่อท าความร้อนได้ถึง 55 องศาเซลเซียส  จากการทดสอบระบบในช่วง 

08.00-15.00 น. วันท่ี 30 กันยายน 2558 พบว่าช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ได้ปริมาตรน้ าร้อนสูงสุด 32.8 ลิตร มี

อุณภูมิน้ าด้านออกเฉลี่ย 57 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงเวลาทดสอบในวันดังกล่าวได้น้ าร้อนด้านออกรวม 148 ลิตร 

อุณหภูมนิ้ ารอ้นเฉลี่ย 54.5 องศาเซลเซียส  
ค าส าคัญ:   รางรวมแสงอาทติยแ์บบพาราโบลิก   ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino   น้ าดื่ม 

Abstract  

This paper presents the development of conventional one point parabolic solar tracking concentrator 

plane to horizontal line concentrator plane. The new parabolic plane used aluminum coated polyethylene 

terephthalate reflector replace glass reflector to increase water heat at tube receptor. The solar tracking system 

used Arduino UNO R3 as an controller. This microcontroller received analog input from LDR that detect solar light 

perpendicular line and control motor to stop at this line. The thermocouple read hot water analog temperature 

via MAX6675 IC that change to 12-bits temperature and sent to microcontroller to parabolic plane movement 

                                                        
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จงัหวัดตาก 63000 
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decision making. The outlet value open and release 55◦C hot water. The testing result on 30th September 2015 

between 08.00AM-03.00PM were found that the maximum outlet hot water volume was 32.8 liters at 57◦C 

mean temperature occurred on 01.00-02.00 PM range. On this testing day received 148 litres hot water at 

54.5 ◦C mean temperature. 

Keywords: Solar tracking concentrator, Arduino Microcontroller, Drinking water  

บทน า 

ในงานวจิัยก่อนหน้าโดยทศพล แสนพรมและคณะ [1] ได้ออกแบบจานรวมแสงอาทิตย์ท่ีมจีุดรวมแสง

จุดเดียวไปยังขดท่อแสตนเลสท าหน้าท่ีรับความร้อนจากการสะท้อนแสงของกระจกซึ่งสามารถท าความร้อนอยู่

ในช่วง  55-60 องศาเซลเซียส ได้ปริมาตรน้ าดื่ม 7.2 ลิตรต่อวันซึ่งเป็นปริมาณท่ีน้อยเนื่องด้วยความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่สะสมอยู่ท่ีแผ่นกระจก ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้จานรวมแสงเป็นแบบรางพาราโบ

ลิกให้ท่อน้ ารับความร้อนในแนวระนาบแทนการรวมแสงแบบจุดเดียว และใช้แผ่นสะท้อนแสงโพลีเอทีลีนเทเรฟทา

เลตเพื่อให้ความร้อนตกท่ีท่อน้ าได้สูงขึ้นและไม่มีความร้อนสะสมท่ีตัวรางรับแสงอาทิตย์ท าให้ระหว่างท่ีน้ าเคลื่อนท่ี

สามารถรับความร้อนได้เพิ่มขึ้น ดังภาพท่ี 1 (ข)  นอกจากนี้ได้ท าการเปลี่ยนไมโครคอนโทรลเลอร์จาก Z8Encore มา

ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 เป็นตัวควบคุมแทน มีราคาถูกลงและเขียนโปรแกรมก าหนดฟังก์ชันการ

ท างานได้ง่าย และปรับวิธีการตามแสงอาทิตย์แบบใช้มอเตอร์ขันเกลียวซึ่งเคลื่อนท่ีได้ช้าให้สามารถเคลื่อนท่ีหาแนว

แสงอาทติย์ได้รวดเร็วขึน้โดยใช้มอเตอร์ขับเฟืองทดดว้ยโซ่  

 

                                                          
(ก)แบบรวมแสงจุดเดียว                                (ข) แบบรวมแสงเป็นเส้นตรงในแนวระนาบ 

ภาพที่ 1  จานรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

องค์ประกอบหลักของรางรวมแสงอาทิตย์ประกอบด้วย แผงรับแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกท าจาก

วัสดุโพลีเอทีลีนเทเรฟทาเลตเคลือบอลูมีเนียม มีประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนสูงกว่า 90 % ของความร้อน
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ท่ีแผงได้รับ มขีนาด 120x160 ตารางเซนติเมตร ท่อสแตนเลสท าหน้าท่ีให้น้ าไหลผ่านเพื่อรับความร้อนมีขนาด ¾ นิ้ว  

บล็อกไดอะแกรมในรูปท่ี 2 เป็นระบบควบคุมการติดตามแสงอาทิตย์เพื่อรวมความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้ได้รับ

ความร้อนสูงอยู่ตลอดเวลาและสามารถท าให้น้ าในท่อสแตนเลสมีอุณหภูมิสูงถึง 55 องศาเซลเซียสได้ แอลดีอาร์

เป็นตัวตา้นทานท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงค่าความตา้นทานได้ตามแสงท่ีตกกระทบตัวมัน คุณลักษณะดังกล่าวของแอล

ดีอาร์สามารถน าไปใช้ควบคุมดีซีมอเตอร์ให้ปรับการเคลื่อนท่ีของรางรับแสงอาทิตย์ได้  เทอร์โมคัปเปิลท าหน้าท่ีสง่

สัญญาณแรงดันไฟฟ้าแบบแอนะลอกโดยค่าแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ า

ทางออก การเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวสามารถน าไปควบคุมโซลีนอยด์วาล์วให้ปิด-เปิดวาล์วน้ าได้ 

การตัดสินใจทัง้หมดถูกควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3  

 

 

ภาพที่ 2  ระบบควบคุมการเคลื่อนท่ีของรางรับแสง 

ก วงจรควบคุมการเคลื่อนที่ของรางรับแสงตามแสงอาทิตย์   

แอลดีอารท่ี์ติดต้ังไว้ท่ีกลางรางรับแสงจะถูกเงาของท่อบังแสงอาทิตยไ์มใ่ห้ตกกระทบตัวแอลดีอาร์ท า

ให้คา่ความต้านทานสูงขึ้นในต าแหนง่ท่ีรางรับแสงอาทติย์ตัง้ฉากกับดวงอาทิตย์ ต าแหนง่การตดิตัง้แอลดีอารด์ังภาพ

ท่ี 3  การเพิ่มค่าความต้านทานขึ้นของแอลดีอาร์จะยังผลให้แรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมตัวต้านทาน R1 ลดลง และ

สามารถน าไปเป็นสัญญาณสั่งให้ดีซีมอเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมการหมุนของรางรับแสงยุติการหมุนให้อยู่ ณ 

ต าแหนง่ตัง้ฉากกับดวงอาทิตยไ์ด้   
  



 

73 
 

- Proceedings - 

 

 

ภาพที่ 3  ต าแหนง่การตดิตัง้แอลดีอาร ์           ภาพที่ 4  วงจรเซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนท่ีของรางรับแสงอาทติย์  

วงจรภาพท่ี 4 มีแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้แอลดีอาร์ 5 โวลต์ ต่อเข้ากับขาแอนะลอกอินพุตของบอร์ด 

Arduino ขาแอนะลอกอินพุตจะอา่นค่าแรงดันท่ี 0-5 โวลต์ เป็นขอ้มูลแบบดิจิตอลขนาด 10 บิต โดยผลลัพธ์ท่ีได้มคี่า 

1024 ระดับ โดยมีค่าระหว่าง 0-1023 โดยหนึ่งระดับจะมีค่าเท่ากับ 5 ต่อ 1024 หรือ 0.0049 โวลต์ เมื่อแอลดีอาร์

เจอแสงอาทติย์คา่ความต้านทานจะลดลง  ท าให้ระดับแรงดันท่ีขาแอนะลอกอินพุตอา่นได้มีคา่เพ่ิมขึน้ และเมื่อแอลดี

อาร์โดนเงาของท่อ สแตนเลส บังค่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึน้ ท าให้ระดับแรงดันไฟฟา้ท่ีขาแอนะลอกอนิพุตอ่านได้

มคี่าลดลง เมื่อแรงดันไฟฟา้มีค่าต่ ากวา่ที่ก าหนดไวจ้ะสั่งให้มอเตอร์หยุดท างาน 

ข.วงจรควบคุมดีซีมอเตอร์ 

 

 

ภาพที่ 5  วงจรควบคุมการหมนุของดีซีมอเตอร์ 

วงจรควบคุมดีซีมอเตอร์ดังภาพท่ี 5 จะใชรี้เลยส์องตัว โดยจะตอ่ขา Common ของรีเลยท้ั์งสองตัว เข้า

กับขั้วท้ังสองของดีซีมอเตอร์ และต่อหน้าสัมผัส NC และ NO ของรีเลย์ท้ังสองตัว ลงกราวด์และไฟฟ้าเลี้ยงวงจร 12 

โวลต์ ตามล าดับ ปกติเมื่อรีเลย์ยังไม่ท างานหน้าสัมผัส NC จะต่อกับขา common ของรีเลย์ เมื่อรีเลย์ท างาน

หน้าสัมผัส NO จะต่อกับขา common ของรีเลย์ ในรูปท่ี 5 เป็นการใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ต่อแบบคอมมอน

อิมิตเตอร์ เพื่อเป็นสวิตซ์ส าหรับการเปิดปิดการท างานของรีเลย์ โดยขาเบสของทรานซิ สเตอร์จะต่อเข้ากับ

ขาสัญญาณดิจิตอลเอาต์พุตของบอร์ด Arduino เมื่อมีสัญญาณเข้าขาเบสจะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดของ

รีเลย์ครบวงจร การต่อวงจรขับคอยล์รีเลย์จ าเป็นต้องมีไดโอดต่ออยู่ระหว่างขั้วท้ังสองของคอยล์เพื่อป้องกัน
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แรงดันไฟฟ้าต้านกลับท่ีเกิดจากพลังงานสะสมในคอยล์ เมื่อสั่งให้รีเลย์ตัวแรกท างานและตัวท่ีสองหยุดท างาน

มอเตอร์จะหมุนไปในทิศทางหนึ่ง และเมื่อรีเลยต์ัวแรกหยุดท างานและตัวท่ีสองท างานมอเตอร์จะหมุนกลับทิศทาง 

ค.วงจรเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 

ในการออกแบบวงจรเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของน้ าในท่อสแตนเลสนั้น ในงานวิจัยนี้ได้ท าการออกแบบ 

ให้น้ าประปาไหลเขา้สู่วาล์วปกติเปิดอยูต่ลอดให้มแีรงดันน้ าเข้าด้านอนิพุตของท่อ โดยจะผ่านโซลินอยด์วาล์วตัวแรก

ตลอดเวลาจากนั้น น้ าจะเข้าไปในส่วนของท่อเพื่อรับความร้อนจากกระบวนการรวมแสง แล้วไหลออกจากท่อท่ี

ทางออกของท่อมีเทอร์โมคัปเปิลคอยตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าด้านเอาต์พุตก่อนจะถึงโซลินอยด์วาล์วตัวท่ีสอง หาก

อุณหภูมิของน้ าไมถ่ึง 50 องศาเซลเซียส เทอร์โมคัปเปิลจะท าการตรวจวัดอุณหภูมิและส่งผลเป็นแรงดันไฟฟา้ เพื่อ

ส่งต่อเข้าไปยังส่วนไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้โซลินอยด์วาล์วท้ังสองตัวท าการปิดเพื่อให้เกิ ดการต้มน้ า ให้น้ ามี

อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึง 50 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น หลังจากท่ีน้ ามีอุณหภูมิถึงพิกัดเทอร์โมคัปเปิลท่ีตรวจวัด

อุณหภูมอิยู่ ก็จะส่งผลค่าของอุณหภูมิเป็นแรงดันไฟฟ้าไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้โซลินอยด์วาล์วท าการเปิดน้ าท่ี

ได้รับการต้มแล้วก็จะถูกส่งไปยังถังน้ า และน้ าใหม่ท่ีเข้ามาในส่วนอินพุตก็จะดันเข้ามาทดแทนน้ าท่ีออกไปด้าน

เอาตพ์ุตโดยอัตโนมัต ิและวนรอบการท างานระบบนี้อยูต่ลอดเวลา 

การวัดอุณหภูมิจะใช้เทอร์โมคัปเปิลเป็นเซนเซอร์ในการวัดอุณหภูมิ โดยมีไอซี MAX6675 ท าหน้าท่ี

แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดจิิตอลเพื่อสง่สัญญาณให้กับบอร์ดอาดุยโน่ โดยขาT+ ของไอซี MAX6675 จะตอ่เข้ากับ

โลหะผสมด้านบวก (Chromel) ของเทอร์โมคัปเปิล และขา T- จะต่อเข้ากับโลหะผสมด้านลบ (Alumel) ของเทอร์

โมคัปเปิล ขา SO ต่อกับขาดิจิตอลท่ี 10 ของบอร์ด Arduino   ขา SCK ต่อกับขาดิจิตอลท่ี 12 และ ขา CS ต่อกับขา

ดิจิตอลท่ี 11 ในการเชื่อมตอ่กับไอซี MAX6675 โดยใชข้าของบัส SPI จะใชเ้พยีงขา CS, SCK และ SO แตไ่มต่อ้งใชข้า 

N.C. ข้อมูลจะถูกส่งออกมาจากขา SO ของไอซีทีละบิต เป็นการเลื่อนบิตแบบ MSB First ตามจังหวะของสัญญาณ 

SCK ท้ังหมด 16 บติ ขา SO ของไอซีจะส่งข้อมูลขนาด 12 บติ ให้กับบอร์ด Arduino โดยจะตอ้งน าค่าข้อมูลท่ีได้ไปคณู

ด้วย 0.25 จึงจะได้คา่อุณหภูมเิป็นองศาเซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 6 วงจรวัดค่าอุณหภูมนิ้ าด้านออก 
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ง. วงจรควบคุมโซลินอยด์วาล์ว 

วงจรควบคุมโซลินอยด์วาล์วจะใช้รีเลย์หนึ่งตัว โดยจะต่อขา Common ของรีเลย์เข้ากับโซลินอยด์ซึ่ง

ต่อ ลงกราวด์ของเพาเวอร์ซัพพลาย และต่อหน้าสัมผัส NO ของรีเลย์เข้ากับไฟฟ้าดีซี 12 โวลต์ 5 แอมป์ เมื่อสั่งให้

รีเลยท์ างานหนา้สัมผัส NO จะตอ่กับขา common ของรีเลยท์ าให้โซลินอยด์ท างาน 

จ. การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ภายนอกกับไมโครคอนโทรลเลอร์ 

เมื่อเร่ิมต้นการท างาน โปรแกรมจะตรวจสอบสวิตซ์เร่ิมต้นการท างาน และเมื่อกดสวิตซ์เร่ิมต้นการ

ท างานของระบบแล้ว แอลดีอาร์จะตรวจสอบวา่เจอเงาของท่อหรือไมถ่้ายังไม่เจอเงาจะสั่งให้มอเตอร์ท างานจนกว่า

จะเจอเงา และเมื่อแอลดีอาร์ตรวจเจอเงาของท่อแล้วมอเตอร์จะหยุดท างาน จานจะรวมแสงอาทิตย์ไปยังท่อสแตน

เลส โปรแกรมจะสั่งให้โซลินอยด์ท างานเพื่อปล่อยน้ าเข้าไปในท่อและหยุดการท างานและกักน้ าไวภ้ายในท่อเพื่อเพิ่ม

อุณหภูมิของน้ า หลังจากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบอุณหภูมิของน้ าและตรวจสอบว่าแอลดีอาร์โดนแสงอาทิตย์

หรือไม่ เมื่ออุณหภูมิของน้ ามากกว่า 50 องศาเซลเซียส จะสั่งให้โซลินอยด์วาล์วท างานและหยุดท างานเมื่ออุณหภูมิ

น้อยกว่า 50  องศาเซลเซียส และเมื่อแอลดีอาร์โดนแสงอาทิตย์จะสั่งให้มอเตอร์ท างานและหยุดท างานเมื่อเงาของ

ท่อบังแสงอาทติย์ และในขณะท่ีมอเตอร์ท างานจะตรวจสอบวา่โครงสร้างจานกดสวิตซ์ส าหรับกลับทางหมุนมอเตอร์

หรือไม่ ถ้าหากกดสวิตซ์ มอเตอร์จะกลับทางหมุนไปยังจุดเร่ิมต้น และโปรแกรมจะตรวจสอบว่ากดสวิตซ์หยุดการ

ท างานหรือไม่ ถ้าโครงสร้างของจานกดสวิตซ์ก็จะหมายถึงสิ้นสุดการท างานของโปรแกรม ส าหรับภาพท่ี 7-9 เป็น

โฟลว์ชารต์การท างานของโปรแกรมควบคุมระบบตดิตามแสงอาทิตยข์องรางรับแสงท้ังหมดของงานวจิัยนี้ 
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ภาพที่ 7  โปรแกรมหลักควบคมุระบบตดิตามแสงอาทิตย ์

การทดสอบการท างานของแอลดีอาร์ โดยติดตั้งแอลดีอาร์หนึ่งตัวไวท่ี้รางรับแสงโดยให้แอลดีอาร์ตัง้

ฉากกับท่อน้ า โดยได้ท าการทดสอบว่าเมื่อได้รับแสงตกกระทบจะมีค่าความตา้นทานเป็นเท่าใด และเมื่อโดนเงาของ

ท่อมาบังแสงอาทิตย์จะมีค่าความต้านทานเป็นเท่าใด เพื่อน าค่าความต้ านทานท่ีได้ ไปใช้ในโปรแกรม

ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากภาพท่ี 10  พบว่า แอลดีอาร์ท่ีโดนแสงจะมีค่าความต้านทานอยู่ในช่วง 60-80 โอห์มและ

มคี่าความตา้นทานอยู่ในช่วง 80-120 องศาเซลเซียส เมื่อไม่โดนแสง 

จากภาพท่ี 7 เมื่อเร่ิมตน้การท างาน โปรแกรมจะตรวจสอบสวติซ์เร่ิมต้นการท างาน และเมื่อกดสวิตซ์

เร่ิมต้นการท างานแล้วแอลดีอาร์จะตรวจสอบว่าเจอเงาของท่อหรือไมถ่้ายังไม่เจอเงาจะสั่งให้มอเตอร์ท างานจนกว่า

จะเจอเงา และเมื่อแอลดีอาร์ตรวจเจอเงาของท่อแล้วมอเตอร์จะหยุดท างาน จานจะรวมแสงอาทิตย์ไปยังท่อสแตน

เลส โปรแกรมจะสั่งให้โซลินอยด์ท างาน 3 วินาทีเพื่อปล่อยน้ าเข้าไปในท่อและหยุดการท างานเพื่อเพิ่มอุณหภูมิของ

น้ า หลังจากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบอุณหภูมิของน้ าและตรวจสอบว่าแอลดีอาร์เจอแสงอาทิตย์หรือไม่ เมื่อ
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อุณหภูมิของน้ ามากกว่า 70 องศาเซลเซียส จะเรียกใช้โปรแกรมย่อยหน่วงเวลา 5 นาที และเมื่อแอลดีอาร์เจอ

แสงอาทิตยจ์ะเรียกใชโ้ปรแกรมยอ่ยตดิตามแสงอาทิตย์ 

 

ภาพที่ 8  โปรแกรมยอ่ยของการหนว่งเวลา 5 นาท ี

จากภาพท่ี 8 เมื่ออุณหภูมิของน้ ามากกว่า 70 องศาเซลเซียสจะหน่วงเวลา 5 นาทีเพื่อให้น้ าได้รับ

ความร้อน โปรแกรมจะท าการตรวจสอบเวลา อุณหภูมขิองน้ าและตรวจสอบวา่แอลดีอาร์เจอแสงอาทิตย์หรือไม ่ถ้า

แอลดีอาร์เจอแสงอาทิตย์จะเรียกใช้โปรแกรมย่อยติดตามแสงอาทิตย์ และเมื่อหน่วงเวลาครบ 5 นาที หรืออุณหภูมิ

ของน้ ามากกว่า 90 องศาเซลเซียส จะท าการตรวจสอบอุณหภูมิท่ี 5 นาที และสั่งให้โซลินอยด์วาล์วท างาน 100 

มิลลิวินาที เพื่อปล่อยน้ าออกจากท่อ และหยุดท างานเมื่ออุณหภูมนิ้ าท่ีวัดได้ในช่วง 5 วินาทีมีค่าน้อยกว่าอุณหภูมิท่ี

วัดได้เมื่อเวลาครบ 5 นาที  

จากภาพท่ี 9 เมื่อแอลดีอาร์เจอแสงอาทิตย์จะสั่งให้มอเตอร์ท างานและหยุดท างานเมื่อเงาของท่อบัง

แสงอาทิตย์ และในขณะท่ีมอเตอร์ท างานจะตรวจสอบว่าโครงสร้างจานกดสวิตซ์ส าหรับกลับทางหมุนมอเตอร์
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หรือไม่ ถ้าหากกดสวิตซ์ มอเตอร์จะกลับทางหมุนไปยังจุดเร่ิมต้น และโปรแกรมจะตรวจสอบว่ากดสวิตซ์หยุดการ

ท างานหรือไม ่ถ้าโครงสร้างของจานกดสวติซ์ก็จะหมายถงึสิน้สุดการท างานของโปรแกรม 

 

ภาพที่ 9  โปรแกรมยอ่ยของการตดิตามแสงอาทิตย์ 
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ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานของแอลดีอาร์ 

 

 

ภาพที่ 10  กราฟแสดงค่าความตา้นทานของแอลดอีาร์ 

การทดสอบวัดอุณหภูมแิละปริมาตรน้ าทางด้านออก 

ในการทดสอบการท าความรอ้นของท่อสแตนเลส ได้ท าการวัดอุณหภูมิน้ าดา้นเข้า พบวา่น้ ามอีุณหภูมิ

32 องศาเซลเซียส และได้ท าการตั้งพิกัดอุณหภูมิในโปรแกรมควบคุมไว้ท่ี 55 องศาเซลเซียส โดยท าการทดสอบ

วันท่ี30 กันยายน 2558 พบว่าช่วงเวลา 13:00-14:00 น. ได้ผลทดสอบดังตารางท่ี 1 ปริมาตรน้ าร้อนสูงสุด 32.8 

ลิตรมีอุณหภูมิน้ าด้านออก 57 องศาเซลเซียส ได้น้ าร้อนทางออกรวม 148 ลิตร อุณหภูมิน้ าร้อนเฉลี่ย 54.5 องศา

เซลเซียส 

     ตารางที ่1  การวัดอุณหภูมิของน้ าและปริมาตรน้ าด้านออก 

ครั้งที ่ ช่วงเวลา 
ปริมาตรน้ า

(ลิตร) 
จ านวนครั้งทีป่ล่อยน้ า 

อุณหภูมนิ้ าด้านออก

(องศาเซลเซียส) 

1 08.00 - 09.00 12.65 11 52 

2 09.00 - 10.00 20.23 16 53.1 

3 10.00 - 11.00 19.30 13 53.4 

4 11.00 - 12.00 24.20 18 54.5 

5 12.00 - 13.00 23.60 17 56.7 

6 13.00 - 14.00 32.80 26 57.1 
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7 14.00 - 15.00 15.20 12 54.6 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

สาระส าคัญของงานวจิัยนี้พบวา่  

การเปลี่ยนวัสดุสะท้อนแสงจากกระจกมาเป็นแผ่นสะท้อนแสงท าจากโพลเีอทีลนีเทเรฟทาเลตและ

การปรับลักษณะของรางรวมแสง ท าให้บริเวณแผ่นสะท้อนแสงไมร้่อนและความร้อนสว่นใหญ่สง่ไปยังท่อน้ าได้มาก

ขึน้ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3  สามารถควบคุมให้รางรับแสงอาทติย์สามารถเคลื่อนตัวให้

อยู่ในแนวตัง้ฉากกับแสงอาทติย์ได้  และ 

ปริมาตรน้ าทางออกในงานวิจัยนี้ได้ 148 ลิตรสูงขึน้กวา่ในงานวจิัยเดิม 20 เท่า 

น้ ารอ้นทางออกที่ได้อาจน าไปใชใ้ห้เกิดประโยชนใ์นดา้นการผลติพลังงานไฟฟ้าหรือลดการใชน้้ ารอ้น

ตามโรงแรมหรืออาคารพานิชยไ์ด้ 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนงบประมาณในการ

ด าเนินการวิจัยภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการสู่ชุมชน 
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การพัฒนาเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Development of water out machine of marigold controlled by amicrocontroller 

โชคชรัตน์ ฤทธิ์เย็น1* สุรสิทธิ์ แสนทอน1 สมพงษ์ ประทานน าโชค1 ประพาส ชูหล า1 และ อิสรา ธิตา1 

Chokcharat Rityen1*, Surasit Santhon1, Sompong Pratannumchock1, Prapat Chulam1 and            

Aitsara Tita1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองควบคุมการท างาน

ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ส าหรับลดความชื้นของดอกดาวเรืองโดยใช้หลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ซึ่ง

เคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองมีองค์ประกอบหลักคือ ส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีหลักการท างานโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เป็นตัวควบคุม เร่ิมจากปรับตัง้ค่าความชื้นผ่านตัวตา้นทานปรับค่าได้ จากนั้น

กดสวิตช์เพื่อเร่ิมการท างาน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์จะส่งสัญญาณ PWM ออกมาเพื่อปรับค่าดิวตี้ไซเคิลไปขับ

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงให้หมุนเพื่อสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง เมื่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นตรวจจับได้ว่าค่า

ความชื้นเท่ากับค่าท่ีปรับตั้งไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์จะหยุดส่งสัญญาณท าให้มอเตอร์หยุดหมุนและส่งเสียงเตือน

ออกมา ซึ่งแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ทดสอบวัดค่าความชื้น โดยเปรียบเทียบระหว่างเคร่ือง

สลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองและเคร่ืองวัดความชื้นในงานอุตสาหกรรมยี่ห้อ OMNI รุ่น MC7825G และกรณีท่ี 2 

ทดสอบค่าความเร็วท่ีเหมาะสม โดยน าดอกดาวเรืองท่ีมีน้ าในกลีบดอกน้ าหนักรวม 5 กิโลกรัม น ามาทดสอบท่ี

ความเร็ว 200 ถึง 800 รอบต่อนาที จากผลการทดสอบกรณี 1 พบว่า ค่าความชื้นท่ีวัดได้มีความคลาดเคลื่อน

สมบูรณ์เฉลี่ย 0.5% และกรณท่ีี 2 พบวา่ ค่าความเร็วท่ี 700 รอบตอ่นาทเีหมาะสม ดอกดาวเรืองไมเ่สียหายและลด

ความชื้นดอกดาวเรืองให้น้อยกวา่ 2% ได้  
ค าส าคัญ:   เครื่องสลัดน้ า ดอกดาวเรือง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Abstract  

This paper presents the design and development salad out of marigold controlled by a 

microcontroller to use for drying of marigold, using the principle of centrifugal force. Which salad out of marigold 

is a major component, the hardware and software. It works using a microcontroller Arduino Uno R3  controller. 

Start by adjusting the humidity through the variable resistor. Then switch to start. The microcontroller sends out 

a PWM signal to adjust the duty cycle to drive a DC motor to rotate to shake the water out of marigold. When 

the humidity sensor detects that the humidity is at a fine set. The microcontroller will signal the motor stops and 

                                                        
1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เขตพืน้ที่ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak 63000 
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beeps out. The test is divided into two cases, one test that measures the moisture by comparison between a 

salad out of marigold and moisture in industrial brand OMNI version MC7825G. And the second test at the proper 

speed, by marigold petals with water to a total weight of 5 kg were tested at speeds of 200 to 800 rpm. The 

results showed that one case. Moisture measurement tolerances completely average 0 . 5% .  And the second 

showed that the speed of 700 rpm, right marigold undamaged and drying marigold to less than 2%. 

Keywords: spinner machine, marigold, microcontroller  

บทน า 

ในปัจจุบันพืชผลทางการเกษตรนั้นมีมากมายหลายชนิด  ซึ่งจะน าไปท าเป็นอาหารหรือวัตถุดิบตา่งๆ 

และหนึ่งในน้ันก็คือ “ดอกดาวเรือง” ดอกดาวเรืองเป็นพืชเศรษฐกิจชนดิหนึ่งท่ีเกษตรกรอ าเภอแม่สอดและอ าเภอพบ

พระ  ของจังหวัดตากนิยมปลูกกันมาก เพื่อส่งจ าหน่ายให้กับโรงงานสกัดน้ าหอมและพอ่ค้าแมค่้าในตลาดเพื่อน าไป

ร้อยพวงมาลัย จากการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกร การเก็บดอกดาวเรืองมักจะเก็บในชว่งเวลาเชา้ แสงแดดอ่อนๆ 

หากเก็บช่วงแดดจัด อาจท าให้ดอกดาวเรืองเหี่ยวเฉาได้ ด้วยเหตุนี้การเก็บดอกดาวเรืองในตอนเช้าจะมีน้ าค้างและ

น้ าท่ีเกษตรกรได้รดน้ าไว้มาก เมื่อปริมาณน้ าในดอกมากจึงท าให้เกิดความชื้นมาก ท าให้เมื่อบรรจุถุงส่งขายนั้นเกิด

การเนา่เสียได้ จึงตอ้งหาวธีิการลดปริมาณน้ าในดอกดาวเรืองลง เพ่ือลดความเสียหายของดอกดาวเรืองท่ีจะเกดิขึน้  

การลดปริมาณน้ าในดอกดาวเรืองของเกษตรกรส่วนใหญ่จะน าดอกดาวเรืองท่ีเก็บมาเทกับพื้นแล้วใช้

พัดลมเป่าซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งวิธีการน้ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากและพัดลมท่ีใชจ้ะใชไ้ฟฟา้กระแสสลับแตบ่ริเวณท่ี

ปลูกมักไม่อยู่ในเขตสายไฟฟ้า จึงต้องซื้อเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากระแสสลับขนาดเล็กมาใช้หรือต้องขนย้ายดอกดาวเรือง

มาตากที่บ้าน ซึ่งท าให้สิน้เปลอืงเวลา  

ดังนั้นผู้จัดท าจึงมีแนวคิดท าเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองขึ้นมา โดยอาศัยการป่ันคล้ายกับ

หลักการของเคร่ืองซักผ้า โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นก าลังและรับพลังงานจากแบตเตอร่ีซึ่งสามารถใช้

งานได้ทุกที่ท่ีกระแสไฟฟ้าสลับเข้าไม่ถึงและลดการใชพ้ื้นท่ีในการผึ่งลม ลดเวลาในการท างานให้น้อยลง เคร่ืองสลัด

น้ าออกจากดอกดาวเรืองนี้สามารถควบคุมความเร็วในการป่ันได้และมีชุดตรวจจับความชื้น เพื่อให้ได้ค่าความชื้นท่ี

ไมเ่กิน 2 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัญหาการเนา่เสียของดอกดาวเรืองลงได้ 

การออกแบบและสร้าง 

ในการสร้างเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้มีการออกแบบ

และสร้างชิน้งานท้ังสว่นฮารด์แวร์ และซอฟตแ์วร์ โดยมีขัน้ตอนการด าเนนิงานวิจัยดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 

1. การออกแบบและสร้างชิ้นงานส่วนฮาร์ดแวร์ 

โครงสร้างของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองใชห้ลักการแรงเหวี่ยงหนศีูนยก์ลาง  เพื่อให้น้ าสลัด

ออกจากดอกดาวเรืองโดยส่วนแรกคือโครงสร้างของเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองมีขนาดความกว้าง 0.73 

เมตร ยาว 0.73 เมตร สูง 1.26 เมตร ดังภาพท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 
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ส่วนท่ีสองคือโครงสร้างของตะแกรงหมุนของเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองโดยก้นตะแกรงมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 0.32 เมตร ปากตะแกรงหมุนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.42 เมตร สูง 0.41 เมตร เพลายาว 0.40 เมตร 

ดังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างตะแกรงของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 

การค านวณหาขนาดมอเตอร์ 

เคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองท างานโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นก าลังเนื่องจาก

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นสามารถควบคุมความเร็วได้สะดวก ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจึงเหมาะส าหรับการใช้งานใน

แปลงปลูกดอกดาวเรืองของเกษตรกร ซึ่งเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองมีน้ าหนักของตะแกรงป่ันรวมกับ

น้ าหนักของดอกดาวเรือง 16 กิโลกรัม รัศมีของตะแกรงป่ัน 21 เซนติเมตร รัศมขีองพูลเล่ย์ 3.75 เซนติเมตร ต้องการ

ใช้ความเร็วท่ี 700 รอบต่อนาที การค านวณหาขนาดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถค านวณหาแรงบิดท่ีปลาย

เพลา [4] จากสมการท่ี 1 

            (1)                              

          

                                                                         นวิตัน - เมตร 

จากนั้นน าค่าแรงบิดท่ีได้หาก าลังเอาต์พุตของมอเตอร์จากสมการท่ี 2 

        
     (2) 

                                                                         
 

               วัตต์ 
 

FrT 

)1075.3)(81.9)(16( 2

5.88

60

2 TN
Pout




60

)700)(88.5(2


430.80



 

85 
 

- Proceedings - 

 

ดังนั้น มอเตอร์ท่ีใช้ต้องมีพิกัดก าลังเอาต์พุตไม่น้อยกว่า 430.80 วัตต์ คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้มอเตอร์

ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกท่ีมีก าลังเอาต์พุต 600 วัตต์ เป็นต้นก าลังส าหรับเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอก

ดาวเรือง  

2.การออกแบบส่วนซอฟต์แวร์ [1] 

ได้เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO R3 ATMEGA328P [5] ดังภาพท่ี 4 ควบคุมการท างาน

ของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองโดยมีโครงสร้างและสว่นเชื่อมตอ่ดังตอ่ไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 โครงสร้างและสว่นเชือ่มตอ่ Arduino UNO R3 

1) USBPort : ใชส้ าหรับตอ่กับคอมพิวเตอร์ เพื่ออัฟโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด 

2) Reset Button : เป็นปุ่ม Reset กดเมื่อต้องการเร่ิมการท างานใหม ่

3) ICSPPort : เป็น Atmega16U2 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Comport บน Atmega16U2 

4) I/OPort : Digital I/O ตัง้แตข่า D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บางขาจะท าหน้าท่ีอ่ืนๆ เพิ่มเตมิดว้ย เช่น ขา 

0, 1 เป็นขา Tx, Rx Serial, Pin 3, 5, 6, 9, 10 และ 11 เป็นขา PWM 

5) ICSP Port : Atmega 328 เป็นพอร์ตท่ีใชโ้ปรแกรม Bootloader 

6) MCU : Atmega 328 เป็น MCU ท่ีใชบ้นบอร์ด Arduino 

7) I/OPort : นอกจากจะเป็น Digital I/O แลว้ยังเปลี่ยนเป็นช่องรับสัญญาณอนาล็อกตั้งแต่ขา A0 ถึง 

A5 

8) Power Port : ไฟเลีย้งของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลีย้ง 

+3.3 โวลต์, +5 โวลต์, GND และ Vin 

9) Power Jack : รับไฟจาก Adapter โดยท่ีแรงดันอยูร่ะหว่าง 7 ถึง 12 โวลต์ 

10) MCU : ของ Atmega16U2 เป็น MCU ท่ีท าหน้าท่ีเป็น USB to Serial โดย Atmega 328 จะตดิตอ่

กับคอมพวิเตอร์ผ่าน Atmaga16U2  

โดยหลักการท างานของเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองได้เร่ิมจากกดสวิตช์ เพื่อเร่ิมการท างาน 

โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 จะท าการจ่ายสัญญาณ PWM ผ่านไปยังวงจรขยายสัญญาณพัลล์เพื่อ
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ปรับค่าดิวตี้ไซเคิล (Duty Cycle) ส่งไปยังชุดขับมอเตอร์เพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จากเร่ิมต้น

ไปจนสูงสุด เมื่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นตรวจจับได้ค่าความชื้นลดลงจนน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าความชื้นท่ีปรับตั้งไว้ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะหยุดจ่ายสัญญาณเพ่ือให้มอเตอร์หยุดกระบวนการท างานแบบอัตโนมัติดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ไดอะแกรมแสดงการท างานของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 

วงจรควบคุมเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง [2, 3] 

ระบบการท างานของเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองออกแบบโดยใช้ไมโคร คอนโทรลเลอร์ 

Arduino Uno R3 เป็นตัวควบคุมการท างานซึ่งการท างานจะเร่ิมจากการปรับตั้งค่าความชื้นโดยปรับตั้งผ่านตัว

ต้านทานปรับค่าได้ VR 100 k จากนั้นกดสวิตช์ Start เพื่อเร่ิมการท างาน โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno 

R3 จะท าการจ่ายสัญญาณ PWM ออกมาเพื่อปรับค่าของดิวตี้ไซเคิลเพื่อไปขับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงให้สลัดน้ า

ออกจากดอกดาวเรือง เมื่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นท่ีติดอยู่ด้านข้างตะแกรงป่ันตรวจจับได้ว่าความชื้นน้ าลดลงจนถึง

ค่าท่ีปรับตั้งไว้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 จะหยุดจ่ายสัญญาณเพื่อให้มอเตอร์หยุดหมุน ซึ่งมีวงจร

ควบคุมการท างานของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองดังภาพท่ี 6 
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ภาพที่ 6 วงจรควบคุมเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 
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ผลการศึกษา 

จากการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองเมื่อรวมท้ังส่วนฮาร์ดแวร์และ

ซอร์ฟแวร์เข้าด้วยกันท าให้ได้เครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองท่ีพัฒนาขึ้นดังภาพท่ี 7 และได้แสดงตัวอย่างดอก

ดาวเรืองก่อนทดสอบด้วยเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองดังภาพท่ี 8 และตัวอย่างดอกดาวเรืองหลังทดสอบ

ด้วยเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองดังภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 7 เครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองท่ีพัฒนาขึ้น 

 

 

ภาพที่ 8 ตัวอยา่งดอกดาวเรืองก่อนทดสอบด้วยเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 
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ภาพที่ 9 ตัวอยา่งดอกดาวเรืองหลังทดสอบด้วยเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรือง 

และได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 กรณี คือ  

กรณท่ีี 1 ทดสอบวัดค่าความชืน้  

โดยเปรียบเทียบระหว่างเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองท่ีพัฒนาขึ้นและเครื่องวัดความชืน้ในงาน

อุตสาหกรรมย่ีหอ้ OMNI รุ่น MC7825G โดยทดสอบวัดค่าความชืน้จ านวน 24 ครัง้ ไดผ้ลการทดสอบดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวัดค่าความชืน้ 

ครั้งที ่
เครื่องวัด 

OMNI 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

เซ็นเซอร์ 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

ค่าความคลาด

เคลื่อน 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

ครั้งที่ 
เครื่องวัด 

OMNI 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

เซ็นเซอร์ 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

ค่าความคลาด

เคลื่อน 

(เปอรเ์ซ็นต์) 

1 5.3 5.0 0.3 13 16.5 17.0 0.5 

2 6.1 6.0 0.1 14 17.4 18.0 0.6 

3 7.2 7.0 0.2 15 18.9 19.0 0.1 

4 8.5 8.0 0.5 16 19.3 20.0 0.7 

5 9.3 9.0 0.3 17 19.8 21.0 1.3 

6 10.5 10.0 0.5 18 21.4 22.0 0.6 

7 11.9 11.0 0.9 19 22.6 23.0 0.4 

8 12.5 12.0 0.5 20 23.9 24.0 0.1 

9 13.2 13.0 0.2 21 24.8 25.0 0.2 

10 14.8 14.0 0.8 22 27.9 26.0 1.9 

11 15.5 15.0 0.5 23 28.5 27.0 1.5 

12 15.7 16.0 0.3 24 28.5 28.0 0.5 

ค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย 0.5 
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จากตารางที่ 1 ได้ผลการทดสอบวัดค่าความชื้นของเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองเปรียบเทียบ

กับเคร่ืองวัดความชื้นในงานอุตสาหกรรมยี่ห้อ OMNI รุ่นMC7825G พบว่าค่าความชื้นของเคร่ืองวัดในงาน

อุตสาหกรรมและเซ็นเซอร์ท่ีตดิตั้งในเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองมีค่าความชื้นใกล้เคียงกัน ต่างกันเพียงค่า

ทศนิยม ซึ่งมีคา่ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าท่ีเกษตรกรยอมรับได้ 

กรณีท่ี 2 ทดสอบหาค่าความเร็วรอบท่ีเหมาะสม โดยน าดอกดาวเรืองท่ีมีน้ าในกลีบดอกน้ าหนักรวม 

5 กิโลกรัม น ามาทดสอบท่ีความเร็ว 200 ถึง 800 รอบต่อนาที ทดสอบจ านวน 7 คร้ังแต่ละคร้ังเพิ่มความเร็ว 100 

รอบต่อนาที โดยจับเวลาการทดสอบคร้ังละ 2 นาที เพื่อทดสอบหาความเร็วท่ีเหมาะสมท่ีไม่ท าให้ดอกดาวเรืองช้ า

หรือได้รับความเสียหายและเพื่อให้ได้ค่าความชื้นไมเ่กิน 2 เปอร์เซ็นต์ ได้ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความเร็วรอบ 

ครั้งที ่
ความเรว็รอบ 

(รอบต่อนาท)ี 

น้ าหนักหลังการ

ทดสอบ 

(กโิลกรัม) 

ความช้ืนหลังการ

ทดสอบ (เปอร์เซ็นต์) 

ลักษณะดอก

ดาวเรือง 

1 200 4.7 5 ไมช่้ า 

2 300 4.7 3 ไมช่้ า 

3 400 4.7 3 ไมช่้ า 

4 500 4.6 2 ไมช่้ า 

5 600 4.4 2 ไมช่้ า 

6 700 4.4 1 ไมช่้ า 

7 800 4.3 1 ช้ า 

 

จากตารางท่ี 2 ได้ผลการทดสอบหาค่าความเร็วท่ีเหมาะสม จะเห็นว่าความเร็วรอบท่ีต่ าจะมีปริมาณ

ความชื้นในดอกดาวเรืองค่อนข้างสูง และท่ีความเร็วรอบท่ีสูงจะเหลือปริมาณความชื้นในดอกดาวเรืองต่ า ซึ่งดอก

ดาวเรืองท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่บรรจุถุงเตรียมน าส่งขายจะต้องมีความชื้นในดอกดาวเรืองไม่เกิ น 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ความเร็วท่ีท าให้ความช้ืนลดลงต่ ากว่า 2 เปอร์เซ็นต์ คือ 700 และ 800 รอบตอ่นาท ีจากตารางท่ีความเร็วรอบ 800 

รอบต่อนาที  ท าให้ลักษณะดอกดาวเรืองช้ า ดังนั้น เคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองจึงใช้ความเร็วสูงสุดท่ี 700 

รอบตอ่นาท ีเนื่องจากเป็นความเร็วท่ีไม่ท าให้ดอกดาวเรืองเกิดความเสียหาย และสามารถลดความช้ืนได้นอ้ยกวา่ 2 

เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 150 แอมแปร์ – ชั่วโมง มาทดสอบกับเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอก

ดาวเรืองจะได้ปริมาณน้ าหนักดอกดาวเรือง 968 กิโลกรัมต่อการชารจ์ประจุแบตเตอร่ีเต็มพกิัดหนึ่งครัง้ 

สรุปผล 

ในบทความนี้ ได้น าเสนอการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองโดยใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการท างานของเคร่ืองแบบอัตโนมัติตามท่ีกล่าวมาแล้วในหัวข้อการออกแบบ

ซอร์ฟแวร์ จากการทดสอบเครื่องสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองท่ีพัฒนาขึ้น มคี่าความชื้นคลาดเคลื่อนสมบูรณ์เฉลี่ย

เท่ากับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวัดเปรียบเทียบกับเคร่ืองวัดความชื้นในงานอุตสาหกรรมยี่ห้อ OMNI รุ่นMC7825G และ
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เมื่อทดสอบหาค่าความเร็วรอบท่ีเหมาะสม จากตารางท่ี 2 พบว่าได้ค่าความเร็วรอบท่ีเหมาะสมส าหรับเคร่ืองสลัด

น้ าออกจากดอกดาวเรืองท่ีไม่ท าให้ดอกดาวเรืองช้ าหรือเกิดความเสียหายคอื 700 รอบตอ่นาท ีและได้คา่ความชื้นไม่

เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังได้ทดสอบปริมาณงานท่ีได้เมื่อใช้แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ 150 แอมแปร์ – ชั่วโมง 

ซึ่งได้ปริมาณน้ าหนักของดอกดาวเรืองท่ีน ามาทดสอบ 968 กิโลกรัมต่อการชาร์จประจุแบตเตอร่ีเต็มพิกัดหนึ่งคร้ัง 

โดยเคร่ืองสลัดน้ าออกจากดอกดาวเรืองควบคุมการท างานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีพัฒนาขึ้นนี้ สามารถใช้งาน

ได้จริงและช่วยลดระยะเวลาการท างานของเกษตรกรในขั้นตอนการน าดอกดาวเรืองท่ีเก็บมาเทกับพื้นแล้วใช้พัดลม

เป่าเพื่อลดความชืน้ซึ่งปกติแล้วเกษตรกรจะใชเ้วลามากถึง 3 ชั่วโมง  

ข้อเสนอแนะ 

ควรออกแบบชุดเบรกเพ่ิมเตมิ เมื่อท างานเสร็จแล้วจะได้หยุดตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน 

กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดโีดยได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากงบประมาณ โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ ์งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปี 2558 (รหัสโครงการ 58-HRS-1-033) ขอขอบคุณบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิต

อาหารสัตว์บก สาขา พิษณุโลก ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เคร่ืองวัดความชื้น MC7825G Grain Moisture 

Meter และขอขอบคุณ คุณวิโรจน ์วิลาสสูงไกล เกษตรกรผู้ปลูกดอกดาวเรืองท่ีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดอกดาวเรือง 
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การขจัดหมึกพิมพ์บนฟิล์ม PET และ BOPP เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  

Eliminated printed Ink on BOPP film and PET plastic for reuse   

พิชิต ขจรเดชะ1 

Phichit Kajondecha1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ท่ีผ่านตัวท า

ละลายรีไซเคิล เพื่อศึกษาคุณภาพของงานพิมพ์ท่ีพิมพ์ลงบนฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ท่ีผ่านตัวท า

ละลายรีไซเคิล เพื่อเปรียบเทียบตน้ทุนระหว่างฟลิ์มใหมก่ับฟิลม์ท่ีผ่านการขจัดหมึก ใชฟ้ิล์มพลาสตกิ PET และ BOPP 

ในการทดลอง โดยทดลองใช้ตัวท าละลายรีไซเคิลในการขจัดหมึกพิมพ์ จากการทดลองพบว่าฟิล์มพลาสติก BOPP 

20 ไมครอน สามารถน ากลับใชใ้หมไ่ด้ โดยใชร้ะยะเวลาในการเช็ดความเร็ว 10 เมตร/วนิาที การเช็คคา่ Dyne พบวา่

ฟิล์มพลาสติก PET 10 ไมครอน ไม่จางหายแสดงว่าโครงสร้างของการเกาะติดของฟิล์มพลาสติก PET เกาะติดได้

ดีกวา่ฟิลม์พลาสติก BOPP ความยดืของฟิลม์พลาสตกิท่ีผ่านการขจัดหมกึพมิพ์ของตัวท าละลายรีไซเคิลท้ังก่อนและ

หลังการทดลอง พบวา่ฟิลม์พลาสติกไม่ยืดตัว เนื่องจากตัวท าละลายรีไซเคิลไม่มผีล ความยดึเกาะของหมกึพิมพ์บน

ฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านตัวท าละลายรีไซเคิล น าฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์มาพิมพ์ใหม่เเล้วทดลองพบว่า

หมึกพิมพ์ยึดเกาะได้ดี 100 เปอร์เซนต์ ความทนทานต่อการขัดถูของหมึกพิมพ์ท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ของตัวท า

ละลายรีไซเคิลน ามาพิมพ์ พบวา่ไม่มหีมกึเป้ือนติดกระดาษขึ้นมา เปรียบเทียบตน้ทุนฟิลม์ใหมก่ับฟิล์มท่ีผ่านการขจัด

หมึกพิมพ์ พบว่าต้นทุนฟิล์มใหม่ราคา 746 บาทกับต้นทุนฟิล์มเก่าท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์จะมีต้นทุนท่ี 156 บาท 

คิดเป็นเปอร์เซนต์ 20.91 เปอร์เซนต์ของราคาฟิล์มใหม ่ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดตน้ทุนในการผลิตได้.  
ค าส าคัญ:   การขจัดหมกึพิมพ ์ ฟิล์ม PET และ BOPP  การน ากลับมาใชใ้หม ่ การวเิคราะห์ต้นทุน 

Abstract  

This research aims to study the properties of plastic film over the removal of the ink solvent reuse. 

To study the quality of the print job printed onto plastic film, through the elimination of ink through solvent 

recycling. To compare costs between the new film to the film through the elimination of ink. Including the issues 

of waste and use of PET film and BOPP experiments by using solvents to remove toner recycling. The results 

showed that plastic film BOPP 20 microns can be re-used in the process of preparing a new printer. The duration 

                                                        
1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี  
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of the wiping speed of 1 0  m./ s to check the Dyne found that plastic film PET 1 0  microns does not fade, the 

structure of the adhesion of plastic films, PET sticks better than plastic film BOPP elongation of plastic film. Through 

the elimination of solvent recycling toner before and after the experiment. The plastic film is stretched. Because 

no solvent recycling. The adhesion of ink on plastic film through solvent recycling. Remove the plastic film over 

the ink to print above showed that good ink adhesion, abrasion resistant 1 00  percent of the ink through the 

elimination of solvent recycling ink to print. Found no ink to paper. Compare the cost of the new film to the film 

through the elimination of ink. The film cost 746 new and old film cost 156 bahts or 20.91 percent cost savings 

as a percentage of total waste and saves printing department. 

Keywords: Elimination of ink, Plastic Film PET and BOPP, Reuse, Cost analysis  

บทน า 

ในปัจจุบันปริมาณการใชพ้ลาสตกิในประเทศไทยมีปริมาณการใชโ้ดยเฉลี่ยต่อคนสูงขึน้ท าให้การพิมพ์

พลาสตกิขยายตัวไปด้วยเเละมีการน าฟิล์มพลาสตกิมาใชใ้นงานหลายประเภท ท้ังในดา้นการพมิพง์านประเภทต่างๆ

การน าไปใช้ในงานบรรจุภัณฑ์หีบห่อ หรืองานในรูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ท้ังนี้งานด้านบรรจุภัณฑ์

พลาสตกิจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นมาก จะเห็นว่าในประเทศไทยมีการใชฟ้ิล์มพลาสตกิในบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ท าให้

อุตสาหกรรมการผลิตเกิดการเเข่งขันในเร่ืองของการพัฒนาคุณภาพสินค้าและตัวบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ผลิตจากวัตถุดิบท่ีเป็นพลาสตกิเพราะสามารถน ามา

พิมพ์เพื่อเพิ่มความสวยงาม สามารถขึ้นรูปได้ง่าย มีน้ าหนักเบา ราคาถูก และเมื่อน าไปผลิตเป็นถุงหรือซอง ก็จะ

สามารถน าไปปกปอ้งสินค้าท่ีบรรจุได้ดี จึงสง่ผลให้พลาสตกิเป็นวัตถุดิบท่ีส าคัญของการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทหีบ

ห่อซึ่งเป็นท่ีต้องการอยา่งมาก 

ในปัจจุบันได้มกีารน าเข้าฟิล์มพลาสตกิมาใชใ้นภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวน

มาก วัตถุดบิหลักท่ีใชม้าจากเม็ดพลาสตกิ PET, BOPP ยังไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของอุตสาหกรรม ท าให้ต้องมี

การน าเข้าจากต่างประเทศซึ่งนับวา่เป็นการสิน้เปลอืงเงินตราออกนอกประเทศ ด้วยเหตุนี้เองท าให้ผู้วิจัยเห็นวา่ควร

มกีารน าฟลิ์มหลังพมิพม์าท าการหาวิธีขจัดหมกึออก เพื่อเป็นน ากลับมาใช้ใหม่อีกคร้ัง 

จากการศกึษาพบวา่ของเสียในแผนกพมิพ ์บริษัท ฮูทามากิ(ประเทศไทย) จ ากัด มขีองเสียในกระบวน

การผลิตเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่มาจากการตั้งเคร่ือง เช่น ภาพเหลื่อม เฉดสีไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น เนื่องจาก

ปัจจุบันคุณภาพของงานมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเร่ือยๆตามความต้องการของลูกค้า ท าให้ยอดของเสียเหล่านี้ มี

ค่าใช้จ่ายในการก าจัด แต่ถ้าน าของเสียเหล่านี้มาหาวิธีขจัดหมึกออกจะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ วิธีนี้นับว่าเป็น

การช่วยลดของเสียในแผนกพิมพ ์รวมถึงลดต้นทุนค่าใช้ให้น้อยลงอกีด้วย 

วธีิแปรรูปของเสียเหลา่นี้โดยเปล่าประโยชนใ์ห้สามารถน ากลับมาใชไ้ด้อกี ทางผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรจะ

น าฟิล์มพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น ฟิล์มพลาสติกPET, ฟิล์มพลาสติก BOPP น าฟิล์มกลับมาใช้ได้อีก ฟิล์มพลาสติก

ดังกล่าวมานั้นมีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ากลับมาใช้เป็นฟิล์มตั้งงาน เนื่องจากฟิล์มพลาสติกPET, ฟิล์ม

พลาสติกBOPP เป็นฟิล์มนอกประเทศ (น าเข้า) ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อยา่งแพร่หลาย โดยการน า
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กลับมาใชน้ัน้จะมีการเช็ดสี Register และ Slitting Side เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ผู้วจิัยจะท าการศกึษาตัง้เเตก่ระบวนการ

ก่อนพิมพ์ ปริมาณการใช้วัตถุดิบ รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ์ ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์

เพื่อหาวธีิในการน าของเสีย กลับมาใชใ้นการต้ังงานได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

ฟิล์มพลาสตกิ PET ท่ีผ่านการพิมพด์้วยหมึกพมิพส์ีขาว ฐานตัวท าละลายประเภทโทลูอนี และนอน-

โทลอนี 

ฟิล์มพลาสตกิ BOPP ท่ีผ่านการพมิพด์้วยหมึกพมิพส์ีขาว ฐานตัวท าละลายประเภทโทลูอนี และนอน-

โทลอนี 

ตัวท าละลายรไีซเคิล 

เครื่องช่ังสารเคมีรุ่น AG 104, METTLER TOLEPO, Germany 

เครื่อง Spectrophotometer, X-RITE 

เครื่องกรอ HCI Rewinder Machine (HCI FSE-1300-2) 

เครื่องพิมพ ์Gravo proof mini 

เครื่อง Rub tester Danilee Co. San Antonio Texas (Serial No D-5918) 

วิธีการศกึษา 

1. การทดลองการขจัดหมกึพมิพ์ออกจากพลาสตกิ 

1. น าฟิลม์พลาสติกท่ีผ่านการพมิพแ์ลว้ จ านวน 1 ม้วน 

2. เตรียมตัวท าละลายโดยใชค้วามเข้มข้น100 % 

3. น าม้วนพลาสตกิที่ผ่านการพิมพแ์ลว้ ขึน้เครื่องกรอ  

4. ปรับตัง้เครื่องกรอ โดยใชค้วามเร็ว 10 เมตร/นาที  

5. เมื่อปรับตัง้เสร็จเเล้ว ใชผ้้าชุบตัวท าละลายหมาดๆ ประกอบฝั่งดา้น Register และ Slitting Side 

โดยใชแ้รงกดคงที ่

6. ทดลองจนกว่าจะหมดม้วนงานพลาสติกท่ีผ่านการพมิพแ์ลว้ 

7. น ามาหาค่าต่าง ๆ ดังตอ่ไปน้ี  

1  วัดค่าความใสดว้ยเครื่อง Spectrophotometer,  

2  ความเรียบ 

3  เช็คค่า Dyne ด้วยปากกาเบอร์ 54 ของฟิล์มพลาสตกิ PET เเละ ปากกาเบอร์ 38 ของฟิล์ม

พลาสตกิ BOPP   

4  ความยดืของฟิลม์ดว้ยการวัดด้วยไม้บรรทัด 

8. บันทึกผลการทดลอง 

2. การทดลองเตรียมพิมพ์เพือ่ใช้ในการเตรียมเครื่องพิมพ์ 

1. น าม้วนพลาสตกิที่ผ่านการขจัดหมึกพมิพเ์เล้วน ามาเตรียมเครื่องพิมพ์ 
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2. เตรียมเครื่องพิมพเ์เละอุปกรณ์ให้พร้อมในการพมิพง์านใหม ่

3. ทดลองพมิพง์านโดยน าฟิลม์พลาสตกิรไีซเคิลมาพมิพ ์

4. พิมพล์งบนฟิลม์พลาสติกรีไซเคิลเพื่อทดสอบการยึดเกาะของหมึกพมิพเ์เละดูความยดืของฟิลม์

พลาสตกิรไีซเคิล 

5. วัดค่าความยดืของฟิลม์  

6. วัดค่าการยึดเกาะของฟิลม์ดว้ยเทปกาว 3M เบอร์ 500 ตามมาตรฐาน ASTM D 3359-90 

7. วัดค่าการทนทานตอ่การขัดถู ตามมาตรฐาน ASTM D-5264 

8. บันทึกผลการทดลอง 

ผลการศึกษา 

1. การทดลองความใสของฟิลม์พลาสตกิที่ผ่านการขจัดหมกึพิมพ์ของตัวท าละลายรไีซเคิล       

การทดลองหาค่าความใสของฟิล์มจะส่งผลตอ่คุณภาพของวัสดท่ีุน ามาพิมพ์และส่งผลต่อคณุภาพของงานพิมพ ์

ค านวนได้จากสูตร  

ค่าความใสของฟิลม์   =ฟิล์มหลังพมิพท่ี์ท าการขจัดหมึกพมิพเ์เล้ว x 100 เปอร์เซนต์ 

        ฟิล์มก่อนพมิพ ์

จากการทดลองพบวา่  ค่าความใสของฟลิ์ม PET 10 ไมครอน      =  41.37 เปอร์เซนต์ 

       ค่าความใสของฟิลม์ BOPP 20 ไมครอน =  100   เปอร์เซนต ์

       ค่าความใสของฟิลม์ BOPP 40 ไมครอน =  66.66 เปอร์เซนต์ 

 
       
 
          
 

ฟิล์มพลาสตกิ PET 10 ไมครอน 

 

 

 

ฟิล์มพลาสตกิ BOPP 20 ไมครอน 

 

 
 
 

ฟิล์มพลาสตกิ BOPP 40 ไมครอน 

 
ก่อน    หลัง 

ภาพที ่1 แสดงการเปรียบเทียบความใสของฟิลม์พลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมกึพิมพข์องตัวท าละลายรีไซเคิล 
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จากภาพ แสดงผลของการจัดหมึกพิมพ์ด้วยตัวท าละลายรีไซเคิล พบว่า BOPP 20 ไมครอนค่าความ

ใสของฟิล์ม 0.08 สามารถท าให้หมึกพิมพ์หลุดออกจากผิวหน้าได้สะอาดมากท่ีสุด100 เปอร์เซนต์  BOPP 40 

ไมครอนค่าความใสของฟิล์ม 0.15สามารถท าให้หมึกพิมพ์หลุดออกจากผิวหน้าได้สะอาดปานกลาง 66.66 

เปอร์เซนต์ เเละ PET 10 ไมครอนค่าความใสของฟิล์ม 0.29ไม่สามารถท าให้หมึกพิมพ์หลุดออกจากผิวหน้าฟิล์ม

พลาสตกิพอลเิอทีลนีเทเรฟธาเรตได้นอ้ยท่ีสุด 41.37 เปอร์เซนต์ 

2. การทดลองเช็คค่า Dyne ของฟิล์มพลาสติกที่ผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ของตัวท าละลายรี

ไซเคิล 

การวัดค่าเช็ด Dyne ฟิล์มพลาสติก PET จะทดสอบด้วยปากกาเบอร์ 54 ฟิล์มพลาสติกBOPP จะ

ทดสอบด้วยปากกาเบอร์ 38 ถ้าขีดเเล้วจางหายเเสดงวา่สามารถน ากลับมาใชใ้หมไ่ด้ 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งปากกาเช็คคา่ Dyneและการทดลองเช็คคา่ Dyne 

   ตารางที่ 1 ผลการเช็คคา่ Dyne ของฟิลม์พลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมกึพิมพข์องตัวท าละลายรไีซเคิล 
 

จากผลท่ีได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง ชนิดฟิล์ม PET 10 ไมครอน, BOPP 20 ไมครอน และBOPP 40 

ไมครอน พบว่า ฟิล์มพลาสติก PET 10 ไมครอน ใช้ปากกาเบอร์ 54 ขีดบนผิวฟิล์มปรากฎว่ารอยขีดไม่จางหาย 

คุณสมบัติความแข็งแรงของฟิล์มแต่ละชนิดท่ีน ามาใช้ คุณสมบัติของ PET สามารถระเบิดผิวได้ดีถึง 54Dyne ฟิล์ม

พลาสติก BOPP 20 และ 40 ไมครอน ใช้ปากกาเบอร์ 38 ขีดบนผิวฟิล์มปรากฎวา่รอยขีดจางหาย ค่าการระเบิดผิว

ลดลงตามชว่งเวลา การระเบิดสามารถจับติดออกไซค์ในอากาศลดลงเร่ือยๆเมื่อเวลาผ่านไป ฟิล์มเลยมีการหมดอายุ 

ส่งผลให้การเกาะตดิของหมกึมีค่าลดลง 

3. การทดลองหาความยืดของฟิลม์พลาสตกิทีผ่่านการขจัดหมกึพมิพ์ของตัวท าละลายรไีซเคิล 

ท าการวัดค่าความยืดของฟิลม์ใช้ไม้บรรทัดวัดต าแหนง่มาร์คไปถึงต าแหนง่มาร์ค ( ผ่านกลอ้งในเครื่อง

กรอ ) เวลาพิมพจ์ะดูตรงเครื่องหมายรีจิสเตชั่นวา่ตรงกันหรือไม่ โดยมีเกณฑ์ยอมรับได้ของ PET คือ +/- ไมเ่กิน 1 % 

และ BOPP +/-  ไมเ่กิน 2 % 

ฟิล์มพลาสตกิ ไม่จางหาย จางหาย 

PET 10 ไมครอน /  

BOPP 20 ไมครอน  / 

BOPP 40 ไมครอน  / 
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ตารางที่ 2 ผลการทดลองความยดืของฟิลม์พลาสติก PET เเละ  BOPP 

ฟิล์มพลาสตกิ ก่อนการขจัดหมกึ(เซนตเิมตร) หลังการขจัดหมกึ (เซนตเิมตร) 

PET 10 ไมครอน 0.781 0.782 

BOPP 20 ไมครอน 0.551 0.551 

BOPP 40 ไมครอน 1.120 1.121 

 
ฟิล์มพลาสติก PET เเละBOPP มีการยืดตัวเล็กน้อย ซึ่งตัวท าละลายรีไซเคิลไม่มีผลกับการยืดตัวของ

ฟิล์มพลาสตกิ สิ่งท่ีจะท าให้ฟิล์มพลาสตกิมีการยดืตัวคือ อุณหภูมท่ีิเครื่องพมิพ์และตูอ้บแตล่ะยูนิตท่ีอุณหภูมไิม่เกิน 

60 +/- 5 องศาเซลเซียสและยูนิตสุดท้ายหรือสีพื้นเต็ม ไม่เกิน 85 +/- 5 องศาเซลเซียสท าให้พลาสติกเกิดการยืด

ตัว เพราะอุณหภูมิในเตาอบต่ ากว่าการหลอมเหลวเม็ดพลาสติก แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้โดยฟิล์มพลาสติก 

PET+/-1 เปอร์เซนต์ และ BOPP +/-2 เปอร์เซนต์และแรงตงึของเครื่องพิมพ์ 

4. การทดลองการยึดเกาะของหมกึพิมพ์บนฟิล์มพลาสตกิ 

วัดค่าการทดสอบการยึดเกาะของหมกึพิมพด์้วยวิธีเทปกาวมาตรฐาน ยี่ห้อ 3M เบอร์ 500 ใช้ในการ

ทดสอบ โดยท าการตัดชิ้นงานท่ีต้องการ 8x9.5 นิ้ว และใช้เทปกาวขนาด 1x3 นิ้ว ยาว 15 เซนติเมตร ท าการติดลง

บนแผ่นช้ินงานจากนั้นใชลู้กกลิง้กลิ้งทับเเละไล่อากาศเพื่อให้เเนใ่จว่า เทปกาวติดลงบนแผ่นฟิล์มของหมึกพิมพ์อย่าง

ท่ัวถึงและดงึเทปกาวออก (โดยท ามุม 90องศา) อยา่งรวดเร็ว  

การยึดเกาะจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ โดยพจิารณาผลจากปริมาณของหมึกพิมพท่ี์ติดขึ้นมาบนสกอ็ตเทป 

โดยแบ่งระดับ (Levels of rating) จากระดับ 0 ถึง 5 มาตรฐาน ASTM D 3359-90  

ระดับ 0 มีหมึกพมิพอ์อกมามากกว่า 65 เปอร์เซนต์ของแถบเทปกาว 

ระดับ 1 มีหมกึพิมพอ์อกมา 35-65 เปอร์เซนต์ของเเถบเทปกาว 

ระดับ 2 มีหมกึพิมพอ์อกมา 15-35 เปอร์เซนต์ของแถบเทปกาว 

ระดับ 3 มีหมกึพิมพอ์อกมา 5-15 เปอร์เซนต์ของแถบเทปกาว 

ระดับ 4 มีหมกึพิมพอ์อกมา 5 เปอร์เซนต์ของแถบเทปกาว 

ระดับ 5 มีหมกึพิมพอ์อกมา 0 เปอร์เซนต์ของเเถบเทปกาว 

           ตารางที่ 3 ผลการทดลองการยึดเกาะของหมึกพมิพบ์นฟิลม์พลาสติก PET เเละ BOPP 

ฟิล์มพลาสตกิ หมกึพิมพท์ีห่ลดุออก (%) ระดับ 

PET 10 ไมครอน 0 5 

BOPP 20 ไมครอน 0 5 

BOPP 40 ไมครอน 0 5 

 
พลาสตกิ PET เเละ BOPP หมกึพิมพบ์นฟิลม์พลาสติกมกีารยึดเกาะท่ีด ีอยูท่ี่ระดับ 5 คือไมม่ปีริมาณ

หมกึเป้ือนติดขึ้นมาเลยเพราะหมกึพิมพร์ะบบกราเวยีร์มีการยึดเกาะท่ีด ีและเนื่องจากมกีารโคโรนา่ที่ผิวฟิล์มก่อนท่ี

จะน ามาพมิพ ์
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5. การทดลองความทนทานต่อการขัดถูโดยใช้เครื่อง Rub Tester 

น าพลาสติก PET เเละ BOPP ตัวอยา่งที่ตอ้งการทดสอบมาวางและท าการหุ้มหัวทดสอบด้วยกระดาษ 

A4 สีขาว ใช้ตัวหนีบยึดให้เเน่นเพื่อไม่ให้เลื่อนไปมาขณะขัดถู จากนั้นวางพลาสติก PET เเละ BOPP ตัวอย่างไว้ใต้หัว

ทดสอบ ใช้ความเร็วระดับ 3 เเล้วเปิดสวิตซ์มอเตอร์ให้หัวทดสอบ (ท่ีหุ้มด้วยกระดาษ A4 สีขาว) ขัดถูไปมาตาม

จ านวนรอบท่ีก าหนดได้แก่  50 ,100 รอบ น ากระดาษ A4 ท่ีถูบนตัวอยา่งมาพจิารณาสีพิมพ์ท่ีเป้ือนตดิขึน้มาจากชิ้น

ตัวอยา่ง 

การวิเคราะห์ผลจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ ผลของความทนทานต่อการขัดถูโดยการพิจารณาปริมาณของ

หมกึที่ตดิขึน้มาบนกระดาษทดสอบ โดยการแบ่งระดับ จากระดับ 0 ถึง 5 มาตรฐาน ASTM D-5264 ดังนี้ 

 

ระดับ 0 คือมปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมามากกวา่ 65 %  

ระดับ 1 คือมปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมา 65 % 

ระดับ 2 คือมปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมามากกวา่ 35-65 % 

ระดับ 3 คือมปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมามากกวา่ 15-35 % 

ระดับ 4 คือมปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมามากกวา่ 5-15 % 

ระดับ 5 คือไมม่ปีริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมาเลย 

ตารางที ่4 ผลการทดลองความทนทานตอ่การขัดถูบนฟิล์มพลาสตกิ PET และ BOPP  

ฟิล์มพลาสตกิ ปริมาณของหมกึที่ตดิขึ้นมาบนกระดาษทดสอบ ระดับ 

PET 10 ไมครอน 0 5 

BOPP 20 ไมครอน 0 5 

BOPP 40 ไมครอน 0 5 

 

ฟิล์มพลาสติก PET เเละ BOPP หมึกพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกมีความทนทานท่ีดี อยู่ท่ีระดับ 5 คือ ไม่มี

ปริมาณหมึกเป้ือนติดขึ้นมาเลย 

 

6.ต้นทุนระหวา่งฟลิ์มใหม่กับฟิล์มที่ผ่านการขจัดหมกึ 

การค านวนต้นทุนของการน าฟลิ์มใหมม่าพมิพก์ับการน าฟิลม์ท่ีใชแ้ลว้มาท าการขจดัหมกึ สามารถ

ค านวนได้ดังต่อไปนี ้
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ตารางที ่5 ตน้ทุนฟิลม์ใหม่ 

รายการ จ านวน ราคา 

ฟิล์ม BOPP 20 ไมครอน  

ฟิล์ม BOPP 20 ไมครอน 

 

ค่าแรง 2 คน 

 

 

 

ค่าไฟฟ้า เคร่ืองพิมพ์ 4,000 วัตต์ 

160 กิโลกรัม 

1 กิโลกรัม 

1,500 เมตร 

วันละ 300 บาท 

ชั่วโมงละ 37.50 บาทใชเ้วลา 30 นาที 

= 37.50/2 = 18.75 บาท 

18.75 x 2 คน = 37.50 บาท 

ก าลังไฟฟา้(วัตต์)  x ชั่วโมงการใชง้าน 

      1,000 

4,000  x  0.5 ชั่วโมง  = 0.25 

1,000 

0.25 x ราคาไฟฟา้ต่อหน่วย  2.97 บาท 

= 5.94 บาท  + ค่าบริการ 8.19 บาท  

=14.13 บาท 

11,200  บาท 

70 บาท 

= 700 บาท 

 

 

 

= 37.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

= 14.13 บาท 

 รวม   700 + 37.50 + 14.13 745.69  = 746 บาท 

ตารางที่ 6 ตน้ทุนฟิลม์ท่ีผ่านการขจัดหมกึพิมพ์ 

รายการ จ านวน ราคา 

ฟิล์ม BOPP 20 ไมครอน 

ค่าตัวท าละลายรีไซเคิล 

ค่าผ้า 

 

ค่าถุงมือ 

ค่าแรง 2 คน  

 

 

 

ค่าไฟฟ้า เคร่ืองกรอ 415 วัตต ์

1,500 เมตร 

5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 20 บาท 

กิโลกรัมละ 20 บาท ใช้ 100 กรัม  

2 คู่ x คู่ละ 2 บาท 

วันละ 300 บาท 

ชั่วโมงละ 37.50 บาทใชเ้วลา 30 นาที 

= 37.50/2 = 18.75 บาท 

18.75 x 2 คน = 37.50 บาท 

ก าลังไฟฟา้(วัตต์)  x ชั่วโมงการใชง้าน 

          1,000 

415  x  1 ชั่วโมง  =  2.40 

1,000 

2.40 x ราคาไฟฟา้ต่อหน่วย  2.97 บาท 

= 7.128 บาท + ค่าบริการ 8.19 บาท 

= 15.318 บาท 

0 บาท 

= 100 บาท 

= 2.5 บาท 

= 4 บาท  

 

 

 

=  37.50 บาท 

 

 

 

 

 

 

= 15.318 บาท 

 รวม = 100 + 2.5 + 4 + 37.50 + 15.318  155.318 = 156 บาท 

ต้นทุนฟิล์มใหม่ราคา 746 บาท ต้นทุนฟิล์มเก่าท่ีน ากลับมาขจัดหมึกพิมพ์ราคา 156 บาท คิดเป็น

เปอร์เซนต์ได้20.91เปอร์เซนต์ เป็นการช่วยประหยัดต้นทุนและช่วยประหยัดยอดของของเสียท่ีแผนกพิมพ์ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการท างานวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณสมบัติของฟิล์มพลาสติกท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ท่ีผ่านตัวท า

ละลายรีไซเคิลพบว่าฟิล์มพลาสติก BOPP 20 ไมครอน สามารถน ากลับใช้ใหม่ได้ โดยใช้ระยะเวลาในการเช็ด

ความเร็ว 10/วินาที การเช็คค่า Dyne พบว่าฟิล์มพลาสติก PET 10 ไมครอน ไม่จางหาย ความยืดของฟิล์มพลาสติก

พบว่าฟิล์มพลาสติกไมย่ืดตัว เนื่องจากตัวท าละลายรีไซเคิลไม่มีผล ความยึดเกาะของหมึกพิมพ์บนฟิล์มพลาสตกิที่

ผ่านตัวท าละลายรไีซเคิล พบวา่หมึกพมิพย์ดึเกาะได้ดี 100 เปอร์เซนต์ ความทนทานตอ่การขัดถูของหมกึพิมพท่ี์ผ่าน

การขจัดหมึกพิมพ์ของตัวท าละลายรีไซเคิลน ามาพิมพ์ พบว่าไม่มีหมึกเป้ือนติดกระดาษขึ้นมา เปรียบเทียบต้นทุน

ฟิล์มใหม่กับฟิล์มท่ีผ่านการขจัดหมึกพิมพ์ พบว่าต้นทุนฟิล์มใหม่ราคา 746 บาทกับต้นทุนฟิล์มเก่าท่ีผ่านการขจัด

หมึกพิมพ์จะมีต้นทุนท่ี 156 บาท คิดเป็นเปอร์เซนต์ 20.91 เปอร์เซนต์ของราคาฟิล์มใหม่ สรุปว่าการขจัดหมึกพิมพ์

โดยใชต้ัวท าละลายรีไซเคิล สามารถน าฟลิ์มพลาสตกิ BOPP 20 ไมครอน กลับใชใ้หมไ่ด้ โดยท่ีคุณสมบัตติา่ง ๆ ของ

ฟิล์มพลาสตกิยังดอียู่และมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  
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ผลของขนาดผงถ่านซังข้าวโพดท่ีมีต่อปริมาณคาร์บอนท่ีผิวของเหล็กกล้าคาร์บอน

ต่่าส่าหรับกระบวนการแพ็คคาร์บูไรซิ่ง 

Effect of size an corncob powder on amount of carbon in surface of low carbon 

steel for pack-carburizing process 

พิบูลย์  เครือค ำอ้ำย1*  ทศพร  เงนิเนตร1 และ พิชิตรี  ทองดี1 

Phiboon Kruekumary1*, Tasaporn Ngernnate1 and Phichitree  Thongdee1  

บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำผลของขนำดผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีมีต่อปริมำณคำร์บอนท่ีผิวของเหล็กกล้ำ

คำรบ์อนต่ ำส ำหรับกระบวนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่ง วธีิทดลองน ำผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีผ่ำนกำรร่อนดว้ยตะแกรงร่อนทรำย

เบอร์ 70, 100, 140, 200 และ 270 ตำมมำตรฐำนตะแกรงร่อนทรำย (U.S. Standard Sieve Series) ผสมสำรเร่ง

ปฏิกิริยำในอัตรำส่วน 80:20 มำท ำแพ็คคำร์บูไรซิ่งกับเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำเกรด St 37 ท่ีอุณหภูมิ 930 องศำ

เซลเซียส เป็นเวลำ 3 ชั่วโมง ปลอ่ยให้เย็นตัวในอำกำศและวิเครำะห์ส่วนผสมเคมี 

ผลจำกกำรทดลองพบว่ำ ปริมำณคำร์บอนท่ีผิวของชิ้นทดสอบท่ีได้จำกผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีร่อนด้วย

ตะแกรงเบอร์ 100 ท ำให้ปริมำณคำร์บอนเพิ่มขึ้นเป็น 0.84 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมำะต่อกำรชุบผิวแข็ง  

ค่าสา่คัญ:   เหล็กกล้ำคำรบ์อน St 37  แพ็คคำรบู์ไรซิ่ง  กำรชุบผิวแข็ง 

Abstract  

The purpose of this study was to examine the effect of corn cob powder’s size on amount of carbon 

in surface of low carbon steel in pack-carburizing process.  The experiment was to pack-carburize the sifted 

through sieve sand (US Standard Sieve Series) No. 70, 100, 140, 200 and 270 corn cob powder mixed with the 

catalyst in this 80:20 of ratio for steel grade St 37 at 930 ‘C for 3 hr with air cooled and chemical analysis.  

Based on the findings of this investigation, it was concluded that the content of carbon on surface 

of specimen from corncob powder through a sieve No. 100 increased 0.84% of carbon and suitable for surface 

hardening. 

Keywords: Low carbon steel grade St 37, Pack-carburizing, Surface hardening  
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บทน่า 

อุตสำหกรรมกำรผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ด้วยเหล็กกล้ำ เช่น เพลำข้อ

เหวี่ยง เพลำรำวลิน้ เฟืองเกียร์ และอื่นๆ จะต้องน ำไปชุบแข็งท่ีผิวเพื่อให้ทนต่อกำรสกึหรอ รับแรงบิดหรือแรงกระแทก

โดยไม่แตกหัก กระบวนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งท่ีน ำไปใช้ส ำหรับชุบแข็งท่ีผิวให้กับเหล็กกล้ำท่ีมีปริมำณ

คำร์บอนต่ ำกว่ำ 0.3 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้สำรเพิ่มคำร์บอนท่ีประกอบด้วย ผงถ่ำนไม้ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ผสมสำรเร่ง

ปฏิกิริยำ ท่ีมีส่วนผสมของโซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) แบเรียมคำร์บอเนต (BaCO3) และแคลเซียมคำร์บอเนต 

(CaCO3) รวมกัน 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน ำไปเพิ่มคำร์บอนท่ีผิวของเหล็กกล้ำให้ได้ 0.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อชุบแข็งจะ

ท ำให้ผิวมีโครงสร้ำงเป็นมำร์เทนไซต ์[1, 3]  

จำกกำรศกึษำและเปรียบเทียบชนดิผงถ่ำนท่ีมีผลตอ่กำรเพิ่มคำร์บอนท่ีผิวของเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำใน

กระบวนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่ง ใช้ผงถ่ำน 3 ชนิด ได้แก่ ผงถ่ำนแกลบ ผงถ่ำนกะลำมะพร้ำว และผงถ่ำนซังข้ำวโพด เป็น

สำรเพิ่มคำรบ์อน ใชอุ้ณหภูมใินกำรอบชุบ 930 องศำเซลเซียส อบแช่ 3 ชั่วโมง พบวำ่ ผงถ่ำนซังข้ำวโพดท ำให้ปริมำณ

คำรบ์อนท่ีผิวช้ินทดสอบเพิ่มขึ้นมำกที่สุด ที่ 1.11 เปอร์เซ็นต ์[2]  

จำกผลงำนดังกลำ่ว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำถึงผลของขนำดผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีมีต่อปริมำณคำร์บอนท่ีผิว

ของเหล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำส ำหรับกระบวนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่ง ข้อมูลท่ีได้จะท ำให้ทรำบขนำดของผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ี

ให้ปริมำณคำร์บอนเหมำะสมมำกท่ีสุด และสำมำรถน ำไปใช้ในอุตสำหกรรมต่อไป เนื่องจำกซังข้ำวโพดเป็นวัตถุดิบท่ี

หำได้ตำมท้องถิ่นภำยในประเทศ อีกท้ังยังเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลท่ี

ส่งเสริมให้น ำของเหลอืใชจ้ำกภำคเกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ใชเ้หล็กกล้ำคำร์บอนต่ ำเกรด St 37 เป็นวัสดุทดลอง ตัดแตง่ให้มีขนำด ดังภำพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 ชิ้นงำนทดลอง 

2.  ผงถ่ำนซังข้ำวโพด ดังภำพท่ี 2 ผ่ำนกำรร่อนดว้ยตะแกรงร่อนทรำยท่ีใชส้ ำหรับท ำแบบหล่อทรำยใน

งำนหลอ่โลหะ โดยใชต้ะแกรง เบอร์ 70 100 140 200 และ 270 ตำม U.S. STANDARD SIEVE SERIES ดังภำพท่ี 3 

 
ภาพที ่2  ผงถ่ำนซังข้ำวโพด 
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ภาพที่ 3  ตะแกรงร่อนทรำย 
 
 

3. สำรเร่งปฏิกิริยำ ประกอบด้วย โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) 1.5 เปอร์เซ็นต์ แบเรียมคำร์บอเนต 

(BaCO3) 15 เปอร์เซ็นต์ และแคลเซียมคำรบ์อเนต (CaCO3) 3.5 เปอร์เซ็นต ์ 

 

วิธีการศกึษา 

1. น ำชิน้งำนทดลองบรรจุในกล่องสำรเพิ่มคำรบ์อน ดังภำพท่ี 4. ก ให้มีระยะห่ำง ดังภำพท่ี 4. ข 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก.                                                                  ข.  

ภาพที่ 4   ก. กล่องสำรเพิ่มคำร์บอน   ข. ระยะห่ำงชิ้นงำน 
 

2. น ำกล่องสำรเพิ่มคำรบ์อนท่ีบรรจุชิ้นงำนทดลองเข้ำเตำอบ แบบให้ควำมร้อนดว้ยขดลวดควำม

ตำ้นทำนไฟฟำ้ ท่ีอุณหภูมิ 930 องศำเซลเซียส อบแช่ 3 ชั่วโมง ดังภำพท่ี 5 แลว้น ำออกจำกเตำอบปล่อยให้เย็นตัวใน

อำกำศ 

 
 

ภาพที ่5 กำรบรรจุกล่องสำรเพิ่มคำรบ์อนท่ีบรรจุชิ้นงำนทดลองเข้ำเตำอบ 
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3. น ำชิ้นงำนทดลองวิเครำะห์ส่วนผสมทำงเคมีเพื่อหำปริมำณคำร์บอนท่ีผิวด้วยเคร่ือง  Optical 

emission spectrometer ดังภำพท่ี 6 
 

 
 

ภาพที ่6 เครื่องสเปกโทรมเิตอร์ แบบ Optical emission spectrometer  

ผลการศึกษา  

เมื่อน ำเหล็กกล้ำ St 37 มำท ำแพ็คคำร์บูไรซิ่งด้วยสำรเพิ่มคำร์บอนท่ีมีส่วนประกอบของผงถ่ำนซัง

ข้ำวโพดขนำดต่ำงๆ และสำรเร่งปฏิกิริยำ โดยอบท่ีอุณหภูมิ 930 องศำเซลเซียส อบแช่ 3 ชั่วโมง น ำออกจำกเตำอบ

ปล่อยให้เย็นตัวในอำกำศ และวเิครำะห์ส่วนผสมเคมี ได้ผลดังตำรำงที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ปริมำณคำร์บอนท่ีผิวของเหล็กกล้ำ St 37 ในสภำพจ ำหน่ำยและผ่ำนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่งด้วยผงถ่ำนซัง

ข้ำวโพดท่ีร่อนผ่ำนตะแกรงร่อนทรำยขนำดต่ำงๆ 

 สภำพจ ำหนำ่ย 

(non.) 

ผงถ่านซังขา้วโพดที่ร่อนผ่านตะแกรงร่อนทราย 

70 100 140 200 270 

คำรบ์อน (wt.%) 0.23 0.48 0.84 0.91 0.93 1.06 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จำกทฤษฎีปฏิกิริยำท่ีเกิดขึ้นในขณะท ำแพ็คคำร์บูไรซิ่ง เมื่อหีบบรรจุสำรเพิ่มคำร์บอนกับแท่งเหล็กถูก

เผำท่ีอุณหภูมิสูง จะเกิดปฏิกิริยำกำรรวมตัวของผงถ่ำนกับก๊ำซออกซิเจน ท ำให้เกิดเป็นก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์และ

ก๊ำซ คำร์บอนไดออกไซด์ เมื่อก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สัมผัสกับผงถ่ำนจะท ำให้เกิดก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ จำกนั้น

เมื่อก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ สัมผัสผิวเหล็กจะให้เกิดอะตอมของคำร์บอนแรกเกดิ ซึ่งจะแพร่ซึมเข้ำสูผ่ิวเหล็ก ส ำหรับ

สำรเร่งปฏิกิริยำ ซึ่งได้แก่ แบเรียมคำร์บอเนต (BaCO3) โซเดียมคำร์บอเนต (Na2CO3) แคลเซียมคำร์บอเนต (CaCO3) 

เมื่อถูกเผำท่ีอุณหภูมิสูงจะแตกตัวได้ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์จะรวมกับผงถ่ำนกลำยเป็น

ก๊ำซคำรบ์อนมอนอกไซด์ และเมื่อสัมผัสกับผิวเหล็กจะแตกตัวให้อะตอมคำร์บอนแรกเกิดกับก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

และก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซด์ จะรวมกับคำรบ์อนให้กำ๊ซคำรบ์อนมอนอกไซด์ วนเวยีนไปดังนี้ กำรแพร่ของอะตอม เป็น

กำรเคลื่อนท่ีของอะตอมจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยกำรแพร่ในสภำพของแข็งนั้นจะต้องอำศัยตัวช่วยกระตุ้นให้

เกิดกำรแพร่ ซึ่งได้แก่ ควำมร้อน ยิ่งมีพลังงำนควำมร้อนมำกก็จะช่วยท ำให้เกิดกำรแพร่ได้ดีขึ้น ขณะท ำแพ็คคำร์บูไร

ซิ่ง ที่อุณหภูมิ 930 องศำเซลเซียส กลไกกำรแพร่ของอะตอมจะเป็นกำรแพร่แบบช่องว่ำง เนื่องจำกพลังควำมร้อนท่ี
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เกิดขึ้นจะไปกระตุน้ให้อะตอมเกิดกำรสั่นสะเทือน จำกนั้นอะตอมจะมีกำรเคลื่อนท่ีเปลี่ยนต ำแหนง่จำกท่ีหน่ึงไปยังอกีที่

หนึ่ง โดยกำรเคลื่อนจำกต ำแหน่งหนึ่งสู่ท่ีว่ำงอีกต ำแหน่ง จะท ำให้มีช่องว่ำงเกิดขึ้นจึงเรียกว่ำ กำรเคลื่อนท่ีแบบ

ชอ่งว่ำง [1, 3]  

จะเห็นได้ว่ำปริมำณคำร์บอนท่ีผิวของชิ้นงำนทดลองท่ีใช้ผงถ่ำนซังข้ำวโพดร่อนผ่ำนตะแกรงร่อนทรำย  

No. 70, 100, 140, 200 และ 270 เป็นสำรเพิ่มคำร์บอน จะมีปริมำณคำร์บอนแปรผกผันตำมขนำดของผงถ่ำนซัง

ข้ำวโพด ท ำให้ปริมำณคำร์บอนท่ีผิวเหล็กกล้ำ St 37 เพิ่มจำกเดิมเป็น 0.48, 0.84, 0.91, 0.93 และ 1.06 เปอร์เซ็นต์

โดยน้ ำหนัก ตำมล ำดับ ซึ่งเกิดจำกผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีมีขนำดเล็กมีควำมสำมำรถในกำรแตกตัวและให้อะตอม

คำรบ์อนท่ีแพร่ซึมสู่ผิวของเหล็กกล้ำดีกวำ่ผงถ่ำนซังข้ำวโพดที่มขีนำดใหญ่  

ผลกำรทดลองสรุปได้ว่ำ ผงถ่ำนซังข้ำวโพดท่ีร่อนผ่ำนตะแกรงร่อนทรำย No.100 ท ำให้ปริมำณ

คำรบ์อนท่ีผิวเหล็กกล้ำ St 37 เพิ่มจำกเดิมเป็น 0.84 เปอร์เซ็นต์โดยน้ ำหนัก และเมื่อน ำไปชุบแข็งจะท ำให้ผิวเหล็กกลำ้

มีโครงสร้ำงเป็นมำร์เทนไซต์ [1, 3] มีควำมเหมำะสมต่อกำรเพิ่มคำร์บอนด้วยกระบวนกำรแพ็คคำร์บูไรซิ่ง ให้กับ

เหล็กกล้ำท่ีมีปริมำณคำร์บอนต่ ำ  

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้งำนวจิัยนี้มีควำมสมบูรณ์ ควรทดลองและศกึษำเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

1. ควรศกึษำโครงสร้ำงของเหลก็กล้ำ St 37 ท้ังก่อนและหลังท ำแพ็คคำรบู์ไรซิ่ง 

2. ควรทดลองชุบแข็งเหล็กกล้ำ St 37 ท่ีผ่ำนกำรเพิ่มคำรบ์อนจำกผงถ่ำนซังข้ำวโพดเพ่ือทดสอบสมบัติ

ทำงกลและศึกษำโครงสร้ำง 
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การเชื่อมด้วยกระบวนการแพร่ของแผ่นเงินสเตอร์ลิงและแผ่นทองแดงส าหรับการ

ท าเครื่องประดับด้วยเทคนิคโมกุเม่กาเน่ 

Diffusion welding of sterling silver plate and copper plate for mogume gane 

technique in jewelry application 

ปริญญา ชินดุษฎีกุล 1* พงษ์ธร บุบผา1  พิมพ์ทอง ทองนพคุณ1  ดาวรรณ หมัดหลี1                      

อรุณี เทอดเทพพิทักษ์2 และ เมธินี จามกระโทก2 

Parinya Chindudsadeegul1*, Pongtorn Bubpa1, Pimthong Thongnopkhun1, Dawan Madlee1,     

Arunee Therdteppitak2  and Matinee Jamkratoke2  

บทคัดย่อ 

โมกุเม่กาเน่เป็นเทคนิคในการผลิตเคร่ืองประดับอย่างหนึ่งซึ่งมีการน าแผ่นโลหะตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไปมา

เชื่อมต่อกันเป็นแท่งโลหะท่ีมีลักษณะเป็นชั้นๆ เพื่อใช้ในการท าเคร่ืองประดับท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ งานวิจัยนี้ใช้

แผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิง (Ag 93.5%  และ Cu 6.5%)  และแผ่นทองแดงมาท าการเชื่อมด้วยกระบวนการแพร่ให้แผ่น

โลหะยึดติดกันโดยใช้เตาไฟฟ้า ท าการทดลองเชื่อมแผ่นโลหะท่ีอุณหภูมิ 700 , 750 และ 800 องศาเซลเซียส 

ระยะเวลายืนอุณหภูมิ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงให้เห็นว่า

สภาวะท่ีเหมาะสมคือ การให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส ระยะเวลายืนอุณหภูม ิ3 ชั่วโมง การวิเคราะห์

ด้วยเทคนิคเอนเนอร์จีดสิเปอร์ซีฟสเปกโตรสโคปี สามารถบ่งบอกการแพร่ของเงินและทองแดงท่ีบริเวณรอยตอ่ 

ค าส าคัญ: โมกุเมก่าเน ่ การเชื่อมด้วยกระบวนการแพร่  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด/เอนเนอร์จีดสิ-

เปอร์ซีฟสเปกโตรสโคปี 

Abstract  
Mokume Gane is a jewelry making technique which two or more layers of metal are joined together 

in alternating layers to form a billet in order to make the unique jewelry pattern. In this work sterling silver (93.5% 

Ag and 6.5% Cu) and copper plates were joined by diffusion welding in electric furnace at the temperature 700 

°C, 750°C  and 800°C for 1, 2 and 3 hours. The results from Scanning Electron Microscope/Energy dispersive 

spectrometer (SEM/EDS) images showed the optimum condition was 750 °C for 3 hours and the diffusion of silver 

and copper at interface region. 

Keywords: Mokume Gane, Diffusion welding, SEM/EDS  
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บทน า 

โมกุเมก่าเน ่(Mokume Gane) คือ เทคนิคการสร้างช้ินงานโลหะให้มีลวดลายเหมอืนกับลายไม ้ค าว่า โม

กุเม่ (Mokume) หมายถงึ ตาไม ้และค าว่า กาเน ่(Gane) หมายถงึ โลหะ ดังนัน้ค าว่า โมกุเมะกาเน ่หมายความถึง โลหะ

ท่ีมีลวดลายไม้ ประมาณ 300 - 400 ปีมาแลว้ในประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เทคนิคน้ี ในการตีดาบซามูไร[4] เครื่องประดับโมกุ

เม-่กาเนเ่ป็นเคร่ืองประดับท่ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์ ลวดลายของเครื่องประดับประดับแตล่ะชิ้นเกิดขึ้นจากการน าแผ่น

โลหะท่ีมีสีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 สี อาจเป็นโลหะชนิดเดียวกันหรือโลหะต่างชนิดกันก็ได้จ านวนหลายแผ่นมาวาง

สลับกันแลว้น าไปให้ความร้อนและแรงอัดเพื่อท าแผ่นให้โลหะยดึติดกัน  หลังจากนั้นน าแท่งโลหะที่ได้ไปท าการเจาะให้

เป็นวงหรือน าไปบิดเป็นเกลียวแล้วน าไปรีดเป็นแผ่น ลวดลายท่ีเกิดขึ้นหลังจากน าไปรีดจะขึ้นอยู่กับลักษณะของการ

เจาะ และการบิดเกลียวโลหะ ซึ่งท าโลหะแตล่ะแผ่นเกิดลวดลายท่ีแตกต่างกัน ตัวอยา่งขั้นตอนการผลิตเคร่ืองประดับ

โมกุเม่กาเน่ แสดงในภาพท่ี 1 การท าให้แผ่นโลหะเชื่อมติดกันโดยใช้ความร้อนและแรงอัดเรียกว่า “การเชื่อมด้วย

กระบวนการแพร่ (Diffusion welding)” อุณหภูมท่ีิท าให้เกิดการแพร่นัน้จะต่ ากว่าจุดหลอมเหลวของโลหะ แตจ่ะตอ้งมี

อุณหภูมิท่ีสูงพอท่ีจะท าให้เกิดการแพร่ของอะตอมท่ีผิวหน้าของแผ่นโลหะ[5,6,7] ความแข็งแรงของการยึดติดกันของ

แผ่นโลหะจะขึน้กับอุณหภูมิและระยะเวลาในการแพร่ของโลหะบริเวณผิวหน้าท่ีรอยต่อของการเชื่อมติดกัน โดยท่ัวไป

การยึดติดกันท่ีบริเวณผิวหน้าระหว่างแผ่นโลหะเกิดได้จากการเกิดพันธะสถานะของแข็ง (Solid-state bonding)  การ

เกิดพันธะสถานะของเหลว (Liquid-phase bonding) และการใชโ้ซลเดอร์เชื่อมระหว่างแผ่นโลหะ (Soldering)[1]  

การให้ความร้อนกับแท่งโลหะแบง่เป็น 2 วธีิ คือ 1) การใช้หัวไฟเป่าในการให้ความร้อน 2) การใช้เตาเผา

ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ช่างท าเคร่ืองประดับท่ีใช้หัวไฟเป่าในการให้ความร้อนจะต้องมีความช านาญในการ

สังเกตสีของแท่งโลหะ เมื่อแท่งโลหะได้รับความร้อนจะเร่ิมเปลี่ยนสีจากสีส้มหม่นจนกระท่ังเปลี่ยนเป็นสีส้มสว่าง 

ขณะท่ีโลหะเป็นสีส้มสว่าง ระหว่างผิวหน้าของแผ่นโลหะจะเกิดการแพร่ด้วยพันธะสถานะของเหลว แท่งโลหะจะมี

ลักษณะเปียก และแวววาว[4] การใช้เตาเผาท่ีควบคุมอุณหภูมิได้ อุณหภูมิท่ีใช้จะอยู่ระหว่าง 50% - 80% ของจุด

หลอมเหลวโลหะชนิดท่ีมีจุดหลอมเหลวต่ ากว่า ระยะเวลาท่ีใชข้ึ้นอยูก่ับขนาดของชิ้นงาน วัสดุท่ีใชใ้นการห่อหุ้มชิ้นงาน 

โดยท่ัวไปจะใชร้ะยะเวลา 1 - 8 ชั่วโมง[3] ลักษณะการแพร่ของโลหะขึน้กับการเลอืกอุณหภูมซิึ่งเกิดได้ท้ังแบบการเกิด

พันธะสถานะของแข็ง และการเกิดพันธะสถานะของเหลว นอกจากนี้ความสะอาดของผิวโลหะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมี

ความส าคัญ การเกิดฟลิมอ์อกไซด์ท่ีผิวของโลหะจะขัดขวางการแพร่ของอะตอมท่ีผิวหนา้ของโลหะท าให้การยดึติดไม่

ด[ี4]  
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ภาพที่ 1 การผลิตเครื่องประดับโมกุเม่กาเน ่ภาพ A – E แสดงขัน้ตอนการท าแทง่โลหะส าหรับการท า 

เครื่องประดับ ภาพ E – F แสดงการผลิตเครื่องประดับด้วยวิธีการบิดเป็นเกลียว ภาพ I – J แสดงการผลิต 

เครื่องประดับด้วยวิธีการเจาะและน าไปรีดเป็นแผ่น 

อุณหภูมิและเวลาท่ีเหมาะสมมีความส าคัญต่อการแพร่ของโลหะระหว่างชั้นเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการแพร่ของโลหะบริเวณผิวหนา้ของแผ่นเงินสเตอร์ลิงและแผ่นทองแดง โดยการใช้เวลา

ในการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 700C, 750C  และ 800C ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้ความร้อน 1, 2 และ 3 ชั่วโมง 

เพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเชื่อมแผ่นเงินสเตอร์ลิง (Sterling silver) และแผ่นทองแดงส าหรับการผลิต

เคร่ืองประดับโมกุเม่กาเน่ สาเหตุในการใช้เงินสเตอร์ลิงเนื่องจากมีความแข็งมากกว่าเงินบริสุทธ์ิเหมาะกับการน ามา

ผลิตเครื่องประดับ  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเตรียมแท่งโลหะ 

แท่งโลหะที่ใชส้ าหรับการทดลองนี้ท าจากแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลงิ และแผ่นโลหะทองแดง โดยแผ่นเงิน 

สเตอร์ลงิท่ีใชใ้นการทดลองมอีัตราส่วนระหว่าง Ag 93.5% : Cu 6.5% โดยน้ าหนัก น าโลหะท้ัง 2 ชนิดมารดีและตัด

เป็นแผ่นขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 0.8 มลิลเิมตร  ส าหรับท าชิ้นงานทดสอบ หลังจากนั้นน าแผน่โลหะทัง้หมดมาขัดด้วย

กระดาษทราย ล้างท าความสะอาด เช็ดให้แห้ง น าแผ่นโลหะทองแดงวางสลับกับแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลงิท้ังหมด 7 ชัน้ 

โดยใชแ้ผ่นเงินสเตอร์ลงิจ านวน 3 แผ่น และแผ่นทองแดงจ านวน 4 แผ่น ห่อด้วยสแตนเลสฟอยด ์ใส่แคมป์เหล็กส าหรับ

ยดึแผ่นโลหะ หลงัจากนัน้น าชิ้นงานใส่ในเตาไฟฟา้ เมื่อได้อุณหภูมิและระยะเวลาที่ตอ้งการแลว้น าแคมป์ออกจากเตา

ไฟฟา้และใชค้้อนทุบ น าชิน้งานออกจากแคมป์แล้วน าไปเลือ่ยผ่าดูโลหะด้านในวา่มีการยึดตดิกันเรียบร้อยดหีรือไม่ 

ขั้นตอนนีเ้ป็นการสังเกตด้วยตาเปล่า 

อุณหภูมแิละเวลาท่ีใชใ้นการทดลองเชื่อมแผ่นเงินสเตอร์ลงิและแผ่นทองแดง 

- อุณหภูม ิ700C เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง 

- อุณหภูม ิ750C เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง 

- อุณหภูม ิ800C เวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง 

A B C D E 

F G H I J 
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2. การเตรียมโลหะส าหรับการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสงแบบส่องกราดและ

วเิคราะห์องค์ประกอบด้วยเทคนิคเอนเนอร์จีดสิเปอร์ซีฟสเปกโตรสโคปี 

ขัดชิ้นงานท่ีได้จากในข้อ 1 ด้วยเคร่ืองขัดชิ้นงาน แสดงในภาพท่ี 2 เมื่อขัดชิ้นงานเรียบร้อย น าไป

ถ่ายภาพบริเวณรอยตอ่ดว้ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสงแบบส่องกราด/เอนเนอร์จีดสิเปอร์ซีฟสเปกโตรสโคปี ยี่ห้อ 

LEO รุ่น LEO 1450 VP เพื่อดูว่าชิ้นงานในสภาวะใดมกีารยึดติดบริเวณผิวหน้ารอยต่อดีท่ีสุดและวิเคราห์องค์ประกอบ

ของโลหะบริเวณรอยตอ่ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การเตรียมโลหะส าหรับการวเิคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสงแบบส่องกราด 

ผลการศึกษา 

1.  การเชื่อมต่อบริเวณผวิหน้าของแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิงและแผ่นทองแดง 

การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเชื่อมแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิงและแผ่นทองแดงส าหรับการผลิตแท่ง

โลหะเคร่ืองประดับโมกุเม่กาเน่ ท่ีอุณหภูมิ 700C, 750C  และ 800C โดยใช้เตาไฟฟ้า ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้

ความร้อน 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เมื่อน าชิ้นงานออกจากเตาไฟฟ้า และท าการทุบด้วยค้อน หลังจากนั้นน าชิ้นงานออก

จากแคมป์และแกะแผ่นฟอยด์ออกพบว่าการยึดติดกันของแผ่นโลหะเร่ิมเกิดขึ้นเมื่อให้อุณหภูมิ  700C แต่เมื่อให้

อุณหภูมิถึง   800C ระยะเวลายืนอุณหภูมิ 1 ชั่วโมง แผ่นเงินสเตอร์ลิงเร่ิมเกิดการละลาย ท าให้ไม่ได้ทดลองต่อท่ี

ระยะเวลา 2 และ 3 ชั่วโมง แสดงในตารางท่ี 1 หลังจากนัน้น าชิ้นงานท่ีได้มาท าการเตรียมตัวอย่างเพื่อน าไปถ่ายภาพ

บริเวณรอยต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสงแบบส่องกราด ภาพท่ีก าลังขยาย 1000 เท่า สังเกตบริเวณกรอบสี

ขาวในแต่ละภาพ ภาพท่ี 3 A – D ชิ้นงานอบท่ีอุณหภูมิ 700C ระยะเวลา 1, 2 และ 3 ชั่วโมง และชิ้นงานท่ีอบท่ี

อุณหภูมิ 750C ระยะเวลา 1 ชั่วโมง ตามล าดับ พบว่าบริเวณรอยต่อยังเชื่อมต่อกันไม่สนิท ภาพท่ี 3 E และ 3 F 

ชิ้นงานท่ีอบท่ีอุณหภูมิ 750C ระยะเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง บริเวณรอยตอ่ระว่างแผ่นโลหะมีการยึดติดกันดี 
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ตารางที่ 1  ผลการยึดติดกันของแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิงกับแผ่นโลหะทองแดง เมื่อให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ  700C 

750C และ 800C ระยะเวลาในการยืนอุณหภูมิ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง เมื่อน าออกจากแคมป์ สังเกต

ลักษณะของชิน้งาน 

       อุณหภูมิ 

เวลา 

700C 750C 800C 

1 ชั่วโมง แผ่นโลหะติดกัน แผ่นโลหะติดกัน แผ่นเงินสเตอรล์งิเกิดการละลาย 

2 ชั่วโมง แผ่นโลหะติดกัน แผ่นโลหะติดกัน ไม่ไดท้ าการทดลอง 

3 ชั่วโมง แผ่นโลหะติดกัน แผ่นโลหะติดกัน ไม่ได้ท าการทดลอง 

หมายเหตุ: แผ่นเงินสเตอร์ลงิเร่ิมเกิดการละลายเมื่อให้ความร้อน 800C ระยะเวลายนือุณหภูม ิ1 ชั่วโมง จึงไม่ได้ท า

การทดลองในการยืนอุณหภูม ิ2 และ 3 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแสงแบบส่องกราด ภาพ A – C ชิ้นงานอบท่ีอุณหภูมิ  700C

ระยะเวลาในการอบ 1, 2 และ 3 ชั่วโมง ตามล าดับ ภาพ D – F ชิ้นงานอบท่ีอุณหภูมิ  750C ระยะเวลาในการอบ  1, 

2 และ 3 ชั่วโมงตามล าดับ 

2. การศึกษาองค์ประกอบของโลหะบริเวณรอยต่อด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง

กราด/เอนเนอร-์จีดิสเปอร์ซีฟสเปกโตรสโคปี 

การศึกษาองค์ประกอบของโลหะบริเวณต่อระหว่างผิวชิ้นงานท่ีอุณหภูมิ 750C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 

ในช่วงระยะ 20 µm โดยวัดจากจุดศูนย์กลางของรอยต่อไปยังแต่ละด้านของแผ่นโลหะลึกเข้าไปฝั่งละ 20 µm ท้ังหมด 

5 ระยะ แต่ละระยะท าการทดลอง 3 ต าแหน่ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย %wt ของโลหะ ต าแหน่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบ

แสดงในภาพ 4A กราฟแสดงค่าเฉลี่ยขององค์ประกอบ Cu และ Ag ในแต่ละต าแหน่งแสดงในภาพ 4B 
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ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบของโลหะทองแดงและเงิน 

ระยะจากผิวรอยต่อ 

(µm) 

ต าแหน่งที่ 1 

Cu : Ag (%wt) 

ต าแหน่งที่ 2 

Cu : Ag (%wt) 

ต าแหน่งที่ 3 

Cu : Ag (%wt) 

ค่าเฉลี่ย 

Cu : Ag (%wt) 

20 100.00 : 0.00 100.00 : 0.00 100.00 : 0.00 100.00 : 0.00 

10 98.44 : 1.56 98.72 : 1.28 98.07 : 1.93 98.41 : 1.59 

0 21.54 : 78.46 12.42 : 87.58 10.67 : 89.33 14.88 : 85.12 

-10 7.15 : 92.85 7.70 : 92.30 6.56 : 93.44 7.14 : 92.86 

-20 7.50 : 93.50 6.03 : 93.97 7.40 : 93.60 6.98 : 93.69 

ท่ีระยะ 20 µm จากผิวรอยต่ออยู่ในบริเวณแผ่นโลหะทองแดงมีปริมาณ Cu 100.00%wt  ท่ีระยะ 10 

µm (Cu-98.41%wt  Ag-1.59%wt ) ปริมาณ Cu เร่ิมลดลง และมีปริมาณ Ag เพิ่มมากขึ้น แสดงว่า Ag แพร่จากแผ่น

เงินสเตอร์-ลิงเข้ามายังแผ่นโลหะทองแดง ที่ระยะ 0 µm จุดกึ่งกลางของรอยต่อมีปริมาณ Cu-14.88%wt  Ag-

85.12%wt ท่ีระยะ -10 µm (Cu-7.14%wt  Ag-92.86%wt) พบวา่มีปริมาณ Cu สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเงินสเตอร์ลิงท่ีใช้

ในการทดลอง (Cu-6.5%wt  Ag-93.5%wt)  แสดงว่ามีการแพร่ของ Cu จากแผ่นโลหะทองแดงเข้ามาในบริเวณแผ่น

โลหะเงินสเตอร์ลิงท่ีระยะนี้มากขึ้น และท่ีระยะ -20 µm  มีปริมาณ Cu-6.98%wt  Ag-93.69%wt  ซึ่งมีค่าใกล้เคียง

กับสว่นผสมของเงินสเตอร์ลงิท่ีใชใ้นการทดลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 องค์ประกอบบริเวณรอยต่อของแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลิง และแผ่นทองแดง ภาพ A ต าแหน่งในการวเิคราะห์

องค์ประกอบ Cu  และ Ag แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2 ภาพ B กราฟแสดงปริมาณค่าเฉลี่ยของ Cu  และ Ag 

ท่ีระยะ -20 µm, -10 µm, 0 µm, 10 µm และ 20 µm 

วิจารณ์และสรุปผล 

การทดลองเชื่อมแผ่นโลหะท่ีอุณหภูมิ 750๐C ระยะเวลา 2 และ 3 ชั่วโมง ด้วยเตาเผาไฟฟ้าแสดงการ

ยึดติดกันของแผ่นโลหะที่ดี สังเกตได้จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ภาพถ่ายบริเวณรอยต่อมลีักษณะ

เชน่เดียวกับการเกิดการแพร่แบบพันธะสถานะของแข็งในบริเวณรอยตอ่ของแผ่นโลหะเงนิและทองแดง ในรายงานวจิัย

ของ Dr. A. Hywel Jones ในปี ค.ศ. 2012 แตกต่างจากภาพถ่ายท่ีบริเวณรอยต่อท่ีเกิดการแพร่แบบพันธะสถานะ

ทองแดง 

เงนิสเตอรล์งิ 

A B 

Distance (µm) 
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ของเหลว ซึ่งจะแสดงลักษณะโครงสร้างแบบยูเทคทิคของเงินและทองแดง  [2] แสดงว่าการอบชิ้นงานด้วยเตาเผา

ไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 750C ท าให้เกิดการแพร่แบบพันธะสถานะของแข็ง ในปี ค.ศ. 2010 Chris Ploof ท าการศึกษา

ลักษณะของการเกิดพันธะระหวา่งแผ่นโลหะท่ีใชใ้นการท าแท่งโลหะโมกุเมก่าเนด่้วยวธีิการให้ความร้อนด้วยหัวเป่าไฟ 

พบว่าระยะของการแพร่ซึ่งเกิดจากพันธะสถานะของแข็งมีระยะทางในการแพร่มากกว่าระยะของการแพร่ซึ่งเกิดจาก

พันธะสถานะของเหลว [2]  และความสามารถในการแพร่ขึ้นกับระยะเวลาในการให้ความร้อน  จากการวัด

องคป์ระกอบช้ินงานบริเวณรอยตอ่ของช้ินงานท่ีให้ความร้อน 750๐C ระยะเวลา 3 ชั่วโมง ในระยะ 20 µm จากรอยต่อ

ของแผ่นโลหะเงินสเตอร์ลงิและแผ่นทองแดง พบวา่มีลักษณะการแพร่ของโลหะเกิดขึ้นท้ังในฝั่งของเงินสเตอร์ลงิและใน

ฝั่งของทองแดงจากจุดกึ่งกลางของรอยต่อออกไปถึงระยะ 10 µm อย่างชัดเจน แตท่ี่ระยะ 20 µm พบวา่องค์ประกอบ

ของโลหะที่อยู่ในแตล่ะด้านมปีริมาณปกติ แสดงวา่ระยะการแพร่ของเงินและทองแดงเกิดขึ้นได้ดีในบริเวณรอยต่อของ

แผ่นโลหะ และมีระยะในการแพร่ประมาณ 20 µm การเพิ่มระยะเวลาในการยืนอุณหภูมจิะท าให้ระยะในการแพร่กวา้ง

ขึน้และท าให้การยดึตดิกันของแผ่นโลหะดีขึน้ดว้ย 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณหน่วยงานท่ีให้ทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล) มหาวทิยาลัยบูรพา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะอัญมณี มหาวทิยาลัยบูรพา วทิยาเขต
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การศึกษาและเปรียบเทยีบความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบทรายชื้น ระหว่างทราย 

ซิลิก้ากับทรายแม่น้้ายม 

The study and comparison of surface for casting between silica sand and Yom 

River Sand 

ธวัชชัย ไชยลังการ1* พิบูลย์ เครือค าอา้ย1 และ วุฒิชัย หบีค า1 

Tawatchai Chailungkarn1*, Phiboon Kruekumary1 and Wuttichai  Hebkham1  

บทคัดย่อ 

การศึกษาและเปรียบเทียบความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบหล่อทรายชื้น  ระหว่างทรายซิลิก้ากับทราย

แม่น้ ายม โดยก าหนดอัตราส่วนผสมทราย เบนโตไนต์ และน้ า มาท าการออกแบบการทดลองเป็น 4 กรณี คือ กรณีท่ี

หนึ่ง 87 : 8 : 5 กรณีท่ีสอง 85 : 10 : 5 กรณท่ีีสาม 85 : 8 : 7 และกรณท่ีีสี่ 87 : 10 : 7 จากนั้นน าอัตราส่วนผสมท้ัง 

4 กรณี มาท าแบบหล่อทรายชื้น หล่อชิ้นงานและวัดค่าความเรียบของผิวของชิ้นงานหล่อ  การวิเคราะห์ผลของอัตรา

ส่วนผสมของทรายแมน่้ ายมท้ัง 4 กรณ ีด้วยการทดลองอยา่งสุ่มสมบูรณ์ จากการตัง้สมมุตฐิาน ผลการทดลองพบว่า 

ค่า P-Value มคี่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีคา่น้อยกวา่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงวา่ค่า ผลการทดลองเพยีงพอท่ีจะปฏิเสธ

สมมุติฐานหลัก (H0) ค่าความเรียบผิวท้ัง 4 กรณไีมแ่ตกตา่งกัน  และยอมรับ (H1) ค่าความเรียบผิวท้ัง 4 กรณแีตกตา่ง

กัน ดังนัน้กรณีท่ีสามได้ค่าความเรียบผิวของชิ้นงานหลอ่ท่ีดีท่ีสุด คือ 0.098 มลิลเิมตร จึงน าสว่นผสมของกรณีท่ีสาม

มาท าแบบหล่อทรายซิลิก้า ได้ค่าความเรียบผิวของชิ้นงานหล่อ เท่ากับ 0.080 มิลลิเมตร ผลการทดลองท่ีได้จากการ

เปรียบเทียบความเรียบผิวของชิ้นงานหล่อระหว่างทรายแม่น้ ายมกับทรายซิลิก้า จะเห็นได้ว่าค่าความเรียบผิวของ

ทรายแม่น้ ายมมีค่าใก้ลเคียงกับความเรียบผิวทรายซิลิก้า คิดเป็นร้อยละ 77.5  จึงสรุปได้ว่าทรายแม่น้ ายมสามารถ

น ามาใชท้ดแทนทรายซิลกิ้าได้  
ค้าสา้คัญ:  น้ า  เบนโตไนต์  ทราย  การออกแบบการทดลองพืน้ฐาน 

Abstract  

The object of this research was to study and compare surface roughness of green sand casting 

between silica sand and the Yom River sand by the mixture of water, betonies and sand. The experimental desired 

in 4 cases at 87: 8: 5, the second case 85: 10: 5, the third case 85: 8: 7 and the fourth 87: 10: 7. Then, 4 

cases mixtures were brought to mold, cast and then measure the work piece casting surface roughness. The 

analysis of 4 cases Yom river sand the ratio with complete Randomized Design, from hypothesis, showed that the 

P-Value equals 0.002 that is less than the level of significant for 0.05. The experimental results were enough to 

                                                        
1 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จงัหวัดตาก 63000 
1 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Tak Province 63000  
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deny the main hypothesis (H0) that the surface roughness of 4 cases is not different and to accept (H1) that the 

surface roughness of 4  case is different. Thug, the third case made the best surface roughness value at 0 . 098 

mm. Molded silica with the third case mixtures, the surface roughness value equals 0.080 mm. According to the 

experiment, it was found that the surface roughness value of Yom river sand is similar to the surface roughness 

value of silica sand for 77.5 %. In conclusion, the river sand can be used to replace silica sand. 

Keywords: Water, Betonies, Sand, Experimental design basic 

บทน้า 

ในงานอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่นิยมขึ้นรูปหรือแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่

กับความยากง่ายของงาน  กรรมวธีิการหล่อ [1] ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีท่ีถูกน ามาใชใ้นกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ซึ่งมีข้อดีหลายด้านในการเลือกใช้กรรมวิธีในการท าแบบหล่อขึน้อยูก่ับปัจจัยความยากง่ายของชิ้นงาน ราคา ปริมาณ

การผลิตและกระสวนเป็นต้น   

จากการศกึษางานหล่อสามารถจ าแนกออกได้หลายประเภท แบบหลอ่ทรายชื้นเป็นอกีวธีิหนึ่งท่ีนิยมใช้

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยท่ัวไปทรายท่ีน ามาใช้ท าแบบหล่อเป็นทรายซิลิก้าผสมกับตัวประสานท่ีเหมาะสม 

เพื่อให้ทรายสามารถยึดเกาะกันได้ดีท าให้ได้ทรายหล่อท่ีมีความแข็งแรง ซึ่งการผลิตชิ้นงานหล่อท่ีดีนั้นควรเร่ิมต้น

ตั้งแต่แบบหล่อท่ีดีและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการท าแบบหล่อ คือทนความร้อนได้สูงสามารถระบายแก๊สได้ดีพอ

ในขณะเทน้ าโลหะมีความแข็งแรงทนต่อแรงอัดของน้ าโลหะมีความแน่นและรักษารูปทรงได้ดีนั้นจากการส ารวจทาง

ธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีพบว่าทรายท่ีมีปริมาณซิลิก้าสูงจะอยู่ใกล้ทะเลซึ่งต้องสั่งซื้อทรายซิลิก้ามา จาก

จังหวัดระยองแต่ปัจจุบันทรายมีปริมาณลดลงและคุณสมบัติอื่นๆท่ีมีผลต่อการหล่อเปลี่ยนแปลงไปและการขนส่งมี

ระยะทางท่ีไกล จึงท าให้ต้นทุนค่อนขา้งสูง [4] 

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษาหาทรายธรรมชาติท่ีมีคุณลักษณะและ

คุณสมบัติใกล้เคียง  จึงท าการศึกษาและเปรียบเทียบความเรียบผิวชิ้นงานหล่อแบบหล่อทรายชื้น  ระหว่างทรายซิ

ลิกา้กับทรายแมน่้ ายมเพื่อเป็นการลดตน้ทุนและสามารถน าไปใชท้ดแทนทรายซิลกิ้าในการท าแบบหลอ่ทรายชืน้ได้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ทรายแมน่้ ายม ทรายแมน่้ ายมท่ีไหลผ่านช่วงหนา้วัดรายชะโดต าบลสามงา่ม อ าเภอสามง่าม  จังหวัด

พจิิตร มาใชใ้นการท าแบบหลอ่ทรายชืน้ส าหรับการทดลอง [2] 

 



 

115 
 

- Proceedings - 

 

ภาพที่ 1 ทรายแมน่้ ายม 

2. เบนโตไนต์ ท าหน้าท่ีเป็นตัวประสานและห่อหุ้มเม็ดทรายเพื่อให้เกิด ความแข็งแรงให้กับแบบหล่อ 

โดยส่วนใหญ่ทรายหล่อจะประกอบไปด้วยทรายซิลิก้าผสมกับ ตัวประสานน้ าและสารเติมพิเศษส าหรับตัวประสานท่ี

นยิมใช ้

 

ภาพที่ 2  เบนโตไนต์ 

3. น้ า ท าหน้าท่ีเป็นตัวประสานท าให้เม็ดทรายยืดจับเข้าดว้ยกัน ซึ่งช่วยให้ทรายหลอ่ยึดเกาะกันได้ดี 

 

 

ภาพที่ 3   น้ า 

4. กระสวน ท าหน้าท่ีเป็นแบบหรือแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการหล่อ โดยท าให้เกิดเป็นโพรงแบบขึน้มา เพื่อน า

น้ าโลหะมาเทในแบบหลอ่ทรายชืน้ท่ีท าไว ้เมื่อโลหะเย็นตัวลงก็จะได้งานท่ีมีรูปร่างตามต้องการ [1] 
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ภาพที่ 4 กระสวน 

5. หีบหลอ่ (Slip Flask) เป็นหบีหลอ่ท่ีเหมาะส าหรับท าด้วยเครื่องท าแบบหล่อชนิดอัดเพราะว่ามีผิวด้าน

ในของหีบเรียบและเอยีงเป็นมุม 4 องศา เพื่อให้สามารถถอดแบบหลอ่ทรายได้งา่ย  

 

ภาพที่ 5  หีบหลอ่ 

6. เคร่ืองผสมทราย ใช้ส าหรับผสมทราย เบนโตไนต์ และน้ าเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ทรายท่ีเหมาะสมกับ

การท าแบบหลอ่ โดยการน าส่วนผสมใส่ลงในถังผสมทรายของเคร่ือง ลูกกลิ้งกับใบพายจะเป็นส่วนท่ีช่วยคลุกเคล้าให้

ส่วนผสมเข้ากัน จากนั้นเปิดช่องทางด้านล่างถังผสมทรายของเครื่องเพื่อน าทรายออกมาใช้งาน 

 

 

ภาพที่ 6  เครื่องผสมทราย 

7. อลูมิเนยีม เกรด A356 เป็นวัสดุใช้ในการหลอมและเทลงในแบบหลอ่เป็นช้ินงาน 
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ภาพที่ 7  อลูมิเนยีมเกรด A356 

8. เตาอนิดัคช่ัน (Induction Furnaces) เป็นเตาหลอมโลหะด้วยพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟา้ โดย

เหนี่ยวน าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้เกิดความร้อน ขนาดความถี่สูง (High Frequency) จะใชค้วามถี่ 3000  Hz  

 

 

ภาพที่ 8  เตาอนิดัคช่ัน 

9. เคร่ืองวัดอุณหภูมิ คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิหรือ เทอร์โมคัปเปิลท ามาจากโลหะตัวน าที่ต่างชนิดกัน 2 

ตัว น ามาเชื่อมตอ่ปลายท้ังสองเข้าดว้ยกัน  

 

 

ภาพที่ 9  เครื่องวัดอุณหภูมิ 

10. นาฬกิาวัดค่าความเรียบผิว เป็นเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับวัดค่าความหยาบของผิวงานมคีวามละเอียดท่ี 

0.001 mm เมื่อหัวสัมผัสถูกดันขึ้นเข็มยาวของหน้าปัดจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเข็มยาวหมุนครบ  1 รอบเข็มสั้นจะ

หมุนไป 1 ชอ่งสเกลเมื่อมองดูท่ีหน้าปัดของเข็มสัน้ จะทราบทันทีว่าเข็มยาวหมุนกี่รอบ [5] 
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ภาพที่ 10 นาฬกิาวัดค่าความเรียบ 

วิธีการศึกษา 

ศกึษาทฤษฎีและข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัตท่ัิวไปของทรายหล่อและเก็บข้อมูลจากทรายแม่น้ าท่ีใช้ในการ

ทดลองครัง้นี้ คือทรายแมน่้ ายมโดยได้ท าการศกึษาถึงคุณสมบัตใินการหล่อโลหะของทรายแมน่้ ายม [2] 

นการด าเนนิการทดลองคณะผู้วิจัยได้ก าหนดอัตราส่วนผสมของทรายแมน่้ ายม เบนโตไนต์ และน้ าท่ีใช้

ในการท าแบบหล่อทรายชื้นไว้ 4 กรณีดังนี้ คือกรณีท่ี 1 (87:8:5) กรณีท่ี 2 (85:10:5) กรณีท่ี3 (85:8:7) และกรณีท่ี

4(87:10:7) ตามล าดับ 

เตรียมทรายแม่น้ ายม  เบนโตไนต์และน้ า ในการท าแบบหล่อทรายชื้นตามอัตราส่วนผสมในแต่ละกรณ ี

โดยท าการผสมทรายในเคร่ืองผสมทราย ซึ่งจะมลีูกกลิ้งและใบพายจะมหีนา้ท่ีช่วยในการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากัน 

เพื่อให้ได้ทรายท่ีเหมะสมกับการท าแบบหล่อ ในการท าแบบหลอ่ช้ืนจะใชห้ีบหล่อท่ีเหมาะส าหรับท าด้วยเคร่ืองท าแบบ

หลอ่ชนดิอัดเพราะมีผิวด้านในของหีบเรียบและเอยีงเป็นมุม 4 องศา สามารถถอดแบบหลอ่ทรายได้ง่าย 

การหล่อชิ้นงานน าอลูมิเนียมเกรด A356 ท่ีเตรียมไว้มาท าการหลอมด้วยเตาอินดัคชั่นเป็นเตาหลอม

โลหะด้วยพลังงานความร้อนจากกระแสไฟฟา้ เมื่อน้ าโลหะหลอมแลว้ ท าการวัดอุณหภูมกิ่อนเทน้ าโลหะ ซึ่งอุณหภูมท่ีิ

เหมาะสมอยู่ในช่วง 730 องศาเซลเซียล และท าการเทน้ าโลหะลงในแบบหล่อทรายชื้น จากนั้นท้ิงแบบหล่อให้เย็นตัว

ในอากาศ 24 ชั่วโมง  และแกะแบบออกเพื่อน าชิ้นงานไปวัดค่าความเรียบผิว ในการหล่อชิ้นงานในแต่ละกรณีของ

ทรายแมน่้ ายมจะท าการหลอ่กรณีละ 16 ชิ้น รวมท้ังหมด 64 ชิ้น 

วัดค่าความเรียบของผิวชิ้นงานหล่อ [5] การวัดค่าความเรียบผิวและรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบค่าความเรียบผิวชิ้นงานหล่อ ท้ัง 4 กรณี  จึงน าค่าความเรียบผิวชิ้นงานมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ

ตั้งสมมุติฐาน ท้ัง 4 กรณี มีค่าความเรียบผิวชิ้นงานแตกต่างกันหรือไม่ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  โดยน าโปรแกรม

Minitab มาชว่ยในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิด้วยการทดลองอย่างสุม่สมบูรณ์ 

น าอัตราส่วนผสมท่ีได้ค่าความเรียบของผิวชิ้นงานหล่อท่ีดีท่ีสุดจากท้ัง 4 กรณีไปท าแบบหล่อทรายชื้น

ของทรายซิลิก้าและท าการหล่อชิ้นงานด้วยอลูมเินียมเกรด A356 ท้ังหมด 16 ชิ้น และวัดค่าความเรียบของผิวช้ินงาน

หลอ่ท่ีได้จากการท าแบบหลอ่ทรายชืน้ท่ีท าจากทรายซิลกิ้า 

เปรียบเทียบค่าความเรียบของผิวช้ินงานหล่อระหว่างทรายซิลกิ้าและแม่น้ ายม 

ผลการศึกษา 
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จากผลการออกแบบการทดลองท้ัง 4 กรณี น ามาท าแบบหลอ่ทรายชืน้ของทรายแมน่้ ายม และท าการ

หลอ่ช้ินงาน เพื่อน าชิ้นงานหลอ่มาวัดค่าความเรียบผิวชิ้นงานดว้ยนาฬกิาวัด จากนั้นใชโ้ปรแกรม Minitab มาชว่ย

วเิคราะห์ขอ้มูล โดยการทดลองอย่างสุม่สมบูรณ์ และน าค่าเฉลีย่ผิวช้ินงานหล่อมาท าการวเิคราะห์ทางสถิต ิโดย

ตัง้สมมตฐิานวา่ทัง้ 4 กรณ ีมีคา่ความเรียบผิวชิ้นงานหลอ่แตกตา่งกันหรือไมท่ี่ระดับนัยส าคัญ 0.05 [3] 

การตัง้สมมุตฐิาน 

  Ho :  ค่าความเรียบผิวชิ้นงานหลอ่ท้ัง 4 กรณีไม่แตกต่างกัน 

  H1 :  คา่ความเรียบผิวชิ้นงานหล่อท้ัง 4 กรณีแตกต่างกัน 

1. การวเิคราะห์ผลการทดลองทรายแม่น้้ายม 

1.1  ผลลัพธ์การวิเคราะห์ทางสถิติ 

  One-way ANOVA: Surface Roughness versus Treatment 

 

 

จากกราฟ ผลการทดลองพบว่า ค่า P-Value ท่ีท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าค่าผลการทดลองเพียงพอท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (Ho) ยอมรับ (H1) นั้น

แสดงว่า ค่าความเรียบผิวชิ้นงานหล่อจากท้ัง 4 กรณี แตกต่างกันดังนั้นค่าเฉลี่ยของกรณีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

0.09869 มิลลิเมตร จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการท าแบบหล่อทรายชื้นทรายแม่น้ ายมและน าไปท าแบบหลอ่

ทรายชืน้ทรายซิลกิ้า 

1.2 การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ (Normal Probability Plot) ในการตรวจสอบการกระจาย

ตัวแบบปกติของข้อมูลความน่าจะเป็นแบบปกติของข้อมูลพบว่าการกระจายตัวของค่าความเรียบผิวชิ้นงาน มีการ

กระจายรอบๆเส้นตรง แสดงว่าขอ้มูลมกีารกระจายตัวแบบปกติ 
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงการกระจายแบบปกติของค่าความเรียบผิวชิ้นงาน 

1.3  การตรวจสอบความแปรปรวน (Versus Fits) การตรวจสอบข้อมูลวา่มีความแปรปรวนคา่ความ

เรียบผิวชิ้นงานแตกตา่งกันหรือไมโ่ดยวิเคราะห์จุดกระจายตัวของกราฟ วเิคราะห์จากจุดการกระจายตัวของค่าเท่ากัน 

มกีารกระจายรอบๆคา่ 0 แสดงวา่ค่าความเรียบผิวชิ้นงานมคีวามแปรปรวนไม่ต่างกัน 
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ภาพที่ 2  กราฟแสดงความแปรปรวนของค่าความเรียบผิวชิ้นงาน 

1.4 การวิเคราะห์ผลกราฟ (Histogram) จากค่าการทดลองกราฟ Histogram โดยพิจารณาจาก

รูปทรงของกราฟคล้ายระฆังคว่ าแต่เป็นระฆังคว่ าที่ไมส่มบูรณ์มีการกระจายตัวไมส่ม่ าเสมอ เพราะผลการทดลองหรือ

ค่าจากการทดลองอาจจะมีความผิดพลาดในการทดลองบางกระบวนการหรือบางวิธีการ จึงท าให้ฮิตโตแกรมไม่เป็น

รูประฆังคว่ าไมส่มมาตร 
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ภาพที่ 3 กราฟแสดงการกระจายตัวแบบปกติของค่าความเรียบผิวชิ้นงาน 

2. การวเิคราะห์ผลการทดลองทรายแม่น้้ายมเมื่อเปรียบเทยีบกับทรายซิลิก้า 

2.1 ผลลัพธ์การวิเคราะห์ทางสถิติ 

One-way ANOVA: Surface Roughness versus Treatment 

 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยทรายแม่น้ ายมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.09869 มิลลิเมตร และ

ทรายซิลิก้ามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.08028 มิลลิเมตร ดังนั้นทรายแม่น้ ายมจึงมีความเรียบผิวของชิ้นงานหล่อท่ีใกล้เคียง

และสามารถน ามาใช้ทดแทนทรายซิลกิ้าได้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวเิคราะห์ของอัตราส่วนผสมของทรายแมน่้ ายมท้ัง 4 กรณี ด้วยการทดลองอย่างสุ่มสมบูรณ์ [3] 
จากการตั้งสมมุติฐาน ผลการทดลองพบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 

แสดงว่าค่า ผลการทดลองเพียงพอท่ีจะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ค่าความเรียบผิวท้ัง 4 กรณีไม่แตกต่างกัน  และ

ยอมรับ (H1) ค่าความเรียบผิวท้ัง 4 กรณีแตกต่างกัน ซึ่งผลท่ีได้จากการวัดค่าความเรียบผิวกรณีท่ีสามได้ค่าความ

เรียบผิวของชิ้นงานหล่อท่ีดีท่ีสุด คือ 0.098 มิลลิเมตร จากนั้นจึงน าส่วนผสมกรณีท่ีสามมาท าแบบหล่อทรายชื้นดว้ย
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ทรายซิลกิ้า และวัดค่าความเรียบผิวของชิ้นงานหล่อ ได้คา่ความเรียบของผิวเท่ากับ 0.080 มลิลเิมตร ผลการทดลอง

ท่ีได้จากการเปรียบเทียบความเรียบผิวของชิ้นงานหล่อระหว่างทรายแม่น้ ายมกับทรายซิลิก้า จะเห็นได้ว่าค่าความ

เรียบผิวของทรายแม่น้ ายมมีค่าใก้ลเคียงกับความเรียบผิวทรายซิลิก้า คิดเป็นร้อยละ  77.5  จึงสรุปได้ว่าทรายแม่น้ า

ยมสามารถน ามาใช้ทดแทนทรายซิลกิ้าได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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การลดของเสียในกระบวนการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีลงบนกระสอบพลาสติกโดยใช้

เทคนิคการออกแบบการทดลอง:กรณีศกึษาโรงงานผู้ผลติตกระสอบพลาสติก 

Defect reduction in flexographic woven sack printing by design of experiment: 

a cast study of woven sack manufacturer 

สุกัญญา เปล่งสันเทียะ1 มยุรี ปาระคะ1 และ อนุชิต คงฤทธิ์1* 

Sukanya Plengsantia1, Mayuree Paraka 1 and Anuchit khongrt1*  

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวจิัยนี้เพื่อศึกษาและลดของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพมิพส์ีกระสอบด้วยระบบ

การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี ของโรงงานกรณีศกึษาผู้ผลิตกระสอบพลาสติกแห่งหนึ่ง โดยของเสียท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการ

มาจากการพมิพท่ี์มีสเีพยีนและจางกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด คณะผู้ท าวิจัยจึงใชท้ฤษฎีทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม

ในกระบวนการแก้ปัญหานี้ โดยเร่ิมจากการใช้เคร่ืองมือคุณภาพในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจน

ศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหามาจากขั้นตอนของการเตรียมหมึกสีท่ีใช้ในกรบวน

การพิมพ์ ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยท่ีส่งผลในกระบวนการพิมพ์นั่นคือความหนืดของหมึกสีและระยะเวลาในการเขย่าผสม

สีมาศกึษาโดยการออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสภาวะท่ีเหมาะสม จากผลการทดลองพบว่า

เมื่อลดความหนืดของสีลงและเพิ่มเวลาในการเขย่าสีมากขึ้น ท าให้ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยท่ีเหมาะสมไปใช้ในกระบวนการผลิตจริงนั่นคือ ใช้สีท่ีมีความหนืดท่ี 15 Pa•s และใช้

ระยะเวลาในการเขย่าสี 15 นาที จากนั้นได้มีการน าผลทีได้ไปใช้ในการผลิตจริงในแผนกการพิมพ์กระสอบพลาสติก 

โดยผลท่ีได้สามารถลดของเสียจากเดิมเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.09% ลดลงเหลอื 0.45% หรอืคดิเป็น 58.7%  
ค าส าคัญ:   การพมิพเ์ฟล็กโซกราฟี การออกแบบการทดลอง กระสอบพลาสตกิ 

Abstract  

The objective of this research aim to studies and reduce defect in woven sack printing with 

flexography process of case study woven sack manufacturer. The defect problem in flexography printing cause of 

low quality printing and colorlessness than standard. The researcher was applied a knowledge of Industrial 

management to solve this problem. The first step, quality tool was used to correct information and problem analysis 

and including review from literature. Then, the researcher found cause of problem that from step of ink preparation 

before printing process. 22  Factorial experimental design was employed to investigate the optimal factors and 
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levels in conditions of ink viscosity and mixing shake period. The result showed that, defect of flexography printing 

reducing and significant by decreasing ink viscosity and increasing mixing shake period. Finally, optimal factors 

and levels such 15 Pa•s and 15 minute of mixing shake period were applied to flexography printing process. Then 

compare the results before and after the operation improved. Then compare the results before and after the 

printing process improved, defect of woven sack printing reduced from 1.09% per month to 0.45% per month or 

decreased 58.7% from the former process. 

Keywords: flexographic printing process, Design of Experiment, Woven sack  

บทน า 

ข้อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม [2] ได้มีการคาดว่าผลิตภัณฑ์พลาสติก จะมีมูลค่าการ

ส่งออกรวม 120,525 ล้านบาท โดยสินค้าท่ีมีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ใยยาวเดี่ยว เครื่องสุขภัณฑ ์และหลอดหรือท่อ 

แผ่นฟิลม์ชนิดยึดติดในตัว และของท่ีใช้ล าเลียงหรือบรรจุสินค้า โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ  101.13 24.85 และ 18.77 

ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตกระสอบพลาสติก (woven sack) ตั้งแต่ปี 

2555 จนถึงปี 2557 พบวา่ดัชนีผลผลิตและดัชนกีารส่งออกกระสอบพลาสตกิเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง จึงถือได้ว่าเป็น

อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญขอเศรษฐกิจของประเทศ 

โรงงานกรณีศึกษาเป็นโรงงานผู้ผลิตกระสอบทอสาน กระสอบเคลือบพลาสติกท่ีมีการจ าหน่ายท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ กรณีศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตกระสอบพลาสติกของแผนกการ

พิมพ์กระสอบด้วยระบบการพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (Flexography) จากการรวบรวมข้อมูลของเสียในแผนกดังกล่าว

สามารถจ าแนกของเสียได้ออกมาได้แก่ สีจ่าง สีเลอะ สีลอก พิมพไ์มช่ัดเจน พมิพไ์มต่อ่เนื่อง  ซึ่งตัวอยา่งของเสียท่ีพบ

สามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพพาเรโตท่ีแสดงดังภาพท่ี 1 เป็นลักษณะของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้แก่ การ

พิมพ์ท่ีมีสีเพียน และจางกว่ามาตรฐาน สีเลอะท่ีกระสอบ การพิมพ์ไม่ชัด เป็นต้น และจากการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 

เดือนท าให้ทราบปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นโดยของเสียท่ีเกิดจากสีจางและสีเลาะ มีปริมาณของเสียมากเป็นอันดับ 1 

และ 2 ตามล าดับ และในภาพท่ี 2 แสดงภาพการพมิพท่ี์มีสเีพียน และจางกว่ามาตรฐานของกระบวนการพมิพส์ีลงบน

กระสอบ และจากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นอันเนื่องมาจากของเสียท่ีเกิดขึ้นไม่สามารถน ามา

ผลิตใหม่ (rework) ได้ และต้องผลิตขึ้นใหม่เพื่อส่งลูกค้า ดังนั้นกรณีศึกษานี้จึงเป็นการมุ่งเน้นศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา

กระบวนการพมิพร์ะบบเฟล็ก-โซกราฟีของโรงงานผู้ผลิตกระสอบพลาสตกิให้มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงขึน้ โดยโดย

การประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรม อันได้แก่ หลักการควบคุมคุณภาพ, การออกแบบการทดลอง

ตลอดจนการวเิคราะห์ทางสถิติ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมคีุณภาพและตรงตามข้อก าหนดของ

ลูกค้า 
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ภาพที่ 1 ปริมาณของเสียแตล่ะประเภทจากกระบวนการพิมพก์ระสอบ 
 

   
                                       ก.                                                                     ข. 

ภาพที่ 2 ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 

ก. การพิมพท่ี์มีสเีพยีน และจางกว่ามาตรฐาน  ข. การรวบรวมของเสียเพื่อท าลาย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวิเคราะห์ปัญหา 

จากปัญหาของเสียในกระบวนการพิมพ์สีลงบนกระสอบท่ีไม่ได้มาตรฐานซึ่งมีลักษณะสีจางและสีเลาะ

ทางคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและใช้การระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของ

การเกิดของเสีย โดยการใช้แผนภูมิวิเคราะห์เหตุและผล (Cause and effect diagram) ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 3 

การใช้แผนภูมิวิเคราะห์เหตุและผล ท าให้ทราบถึงสาเหตุเกิดจากวิธีการท างาน ในส่วนการเตรียมงานพิมพ์ ได้แก่ 

กระบวนการเตรียมสี และค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ก่อนการใช้งานจริง ไม่เหมาะสมจะท าให้ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพงานพิมพ์และเกิดของเสียในกระบวนการพิมพ์ โดยปฏิบัติงานแบบเดิมโดยใช้คนงานในการเขยา่ถังสีก่อนการ
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พมิพ ์ตอ้งใชค้วามช านาญ และในบางครัง้เกิดจากสภาพความพร้อมของพนักงาน ท าให้สีมีความหนืดท่ีไมต่รงกับการ

ใชง้าน อกีทัง้ยังพบวา่มีการตกตะกอนของเนื้อสี และท าให้เนื้อสีเหลอืติดกน้ถัง ซึ่งท าให้คุณภาพของสท่ีีได้ไม่มคีุณภาพ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องท าให้ทราบว่าตัวแปรหนึ่งท่ีมีความส าคัญในกระบวนการพิมพ์

คือความหนดืของสีท่ีต้องมคีวามเหมาะสมส าหรับการพมิพล์งบนพื้นผิววัสดุ เพราะเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อคุณภาพงาน

พิมพ์ เช่น ความเข้มความคมชัด และเฉดสี [4, 5] และหมึกสีท่ีใช้ในการพมิพ์โดยท่ัวไปแล้วมแีนวโนม้ท่ีจะเกิดลักษณะ

ไธโซทรอปิค (Thixotropic) กล่าวคือเมื่อตั้งท้ิงไว้จะหนืดสูงขึ้นจึงท าให้สีท่ีได้ไม่เหมาะกับงานพิมพ์และเกิดการ

ตกตะกอนในท่ีสุด [1] จึงจ าเป็นต้องมีการเขย่า กวนหรือป่ันเพื่อให้เกิดการผสมเข้ากันดี ซึ่งกระบวนการเตรียมสีก่อน

การพมิพจ์ึงมคีวามส าคัญไมแ่พก้ารตัง้ค่าตา่งๆ ของเครื่องจักร ดังนัน้ในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้วิจัยได้

น าปัญหาหลักท่ีได้จากการระดมสมองและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มาด าเนินการหาวิธีการเพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต และพิจารณาเลือกพารามิเตอร์ท่ีมีผลต่อการพิมพท่ี์ต้องการศึกษา ได้แก่ ความหนืด และระยะเวลาในการเขยา่

หมกึพิมพก์่อนเข้าสูก่ระบวนการพมิพ ์

การออกแบบการทดลอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง [ 1 , 4 , 5 ] น ามาสูก่ารออกแบบการทดลองในงานวิจัยน้ี เป็น

การศึกษา 2 ปัจจัยคอื ซึ่งปัจจัยท่ีท าการศกึษาม ี2 ปัจจัย คือ 1) ค่าความหนดืของหมกึส ี(A), 2) ระยะเวลาในการเขยา่

ผสมหมกึก่อนใชง้าน (B) มาท าการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 22 Factorial design [3] โดยในแต่ละปัจจัย

จะมท้ัีงสิ้น 2 ระดับ (สูงและต่ า) ได้จากการรวบรวมขอ้มูลจากกระบวนการท างานจริงก่อนการปรับปรุง จึงท าให้ตัว

แบบทดลองท่ีได้มท้ัีงสิ้น 4 ตัวแบบการทดลอง สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 และหลังจากที่มกีารออกแบบการทดลอง

แลว้จะท าการใชแ้ตล่ะตัวแบบการทดลองส าหรับการพมิพ์กระสอบในกระบวนการจริง จ านวน 20,000 ใบ และแตล่ะ

ตัวแบบทดลองจะมกีารทดลองซ้ า 3 ครัง้ จากนั้นเก็บขอ้มูลปริมาณของเสียท่ีได้จากการพมิพม์าท าทดสอบทางสถิติ

โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ท่ีความเชื่อม่ัน 95% และหาค่าสมการถดถอย 

( R e g r e s s i o n )  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของท้ังสองปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการผลิต 

 

ภาพที่ 3 แสดงการใชแ้ผนภูมวิเิคราะห์เหตุและผล 
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ตารางที่ 1 ตารางการออกแบบการทดลอง 

ตัวแปร ปัจจัย 
ระดับของปัจจัย 

- + 

A ความหนดืของหมกึพิมพ ์(Pa•s) 15 30 

B เวลาเขยา่ผสมหมึกพมิพ ์(นาที) 5 15 

 

ผลการศึกษา  

จากการออกแบบการทดลองท่ีมีการศึกษาระดับของความหนืดของหมึกพิมพ์และระยะเวลาในการ

เขย่าเตรียมสีส าหรับการพิมพ์สีลงบนกระสอบ ได้น าตัวแบบการทดลองไปใชใ้นการผลิตและปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้น

ในกระบวนการทดลองนี้สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 2 โดยของเสียท่ีเกิดขึ้นนี้นับเป็นของเสียเต็มจ านวนของหีบห่อ 

(100 ใบ) โดยผลท่ีได้คือในตัวแบบการทดลองท่ี 1 (ความหนืดหมึกพิมพ์ 15 Pa•s และใช้เวลาเขย่าผสมหมึกพิมพ์ 5 

นาที) มีกระสอบเสียท่ีเกิดจากการทดลองรวม 1,400 ใบ และตัวแบบท่ี 2 ท่ีใช้ความหนืดของสีมากขึ้นเป็น 15 Pa•s มี

กระสอบเสียท่ีเกิดจากการทดลองรวมมากที่สุดคือ 6,000 ใบ ส่วนตัวแบบท่ี 3 (ความหนดืส ี15 Pa•s และใชเ้วลาเขยา่

สี 15 นาที) มกีระสอบเสียท่ีเกิดจากการทดลองรวม 1,500 ใบ สุดท้ายตัวแบบทดลองท่ี 4 ใชค้วามหนดืของสีและเวลา

ในการเขย่าสีมากท่ีสุด มีกระสอบเสียท่ีเกิดจากการทดลองรวม 1,600 ใบ โดยผลการทดลองท่ีได้จะน าไปวิเคราะห์

ทางสถิตเิพราะศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่ปริมาณของเสีย  

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 22 แฟคทอเรียลในงานวิจัยน้ี 

ปัจจัย ปัจจัยร่วมกัน 

(Treatment Combination) 

การทดลองซ  า (Replicate) 
รวม 

A B 1 2 3 

- - A-, B-  300 600 500 1,400 

+ - A+, B- 1500 2500 2000 6,000 

- + A-, B+ 400 600 500 1,500 

+ + A+, B+ 500 600 500 1,600 

 

ข้อมูลของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการพิมพ์สีกระสอบท่ีได้จากแต่ละตัวแบบทดลองท่ีแสดงข้างต้นนั้น

แล้ว ได้น ามาวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง  (Two way ANOVA) และผลการ

ทดสอบแสดงดังตารางท่ี 3 โดยทดสอบอิทธิพลหลักพบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าความหนืดและระยะเวลาในการ

เขยา่สีเพื่อการพิมพก์ระสอบส่งผลตอ่ปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นอยา่งมนีัยส าคัญท่ีความเชื่อมั่น 95% (α=0.05) โดยคา่ 

P-value ของคา่ความหนดืและระยะเวลาการเขยา่สีมคี่าเป็น 0.001 และ 0.002 ตามล าดับ โดยคา่นัยส าคัญที่ค านวณ

ได้มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนดไว้ ท าให้สามารถสรุปได้ว่าท้ังสองตัวแปรส่งผลต่อของเสียในกระบวนการ

พิมพ์อย่างมีนัยส าคัญ และการทดสอบความสัมพันธ์ของอทิธิพลร่วมของท้ังสองตัวแปร ค่า P-value มีค่าเป็น 0.001 

นั่นหมายความว่าท้ังสองตัวมปีฏสิัมพันธ์ต่อกัน  
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ตารางที่ 3 การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two way ANOVA Test)  

Source DF SS MS F P 

Viscosity (Pa•s) 1 1840833  1840833 25.69  0.001 

Mixing time (Min) 1 1540833 1540833 21.50  0.002 

Interaction 1 1687500  1687500 23.55  0.001 

Error      8 573333 71667   

Total 11 5642500    

 

จากนั้นได้ค านวณสมการถดถอย (Regression model) ดังสมการท่ี 1 และค่าสัมประสิทธ์ิของการ

ตัดสินใจ (R-Square) ดังสมการท่ี 2 เพื่อให้ทราบถึงอิทธิพลของตัวแปรท่ีส่งผลต่อปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นโดย

เป้าหมายคือการให้มีของเสียน้อยท่ีสุด และจากสมการท่ีได้ท าให้ทราบว่าอิทธิพลของค่าความหนืดของสีท่ีใช้ในการ

พิมพ์มีอิทธิพลเป็นบวก (Positive Effect) อิทธิพลของระยะเวลาท่ีใช้ในการเขย่าสีมีอิทธิพลเป็นลบ (Negative Effect) 

นั่นหมายความวา่หากผู้ผลิตต้องการพิมพ์กระสอบให้มีของเสียคือลักษณะสีจางน้อยท่ีสุดในกรณีนี้ต้องลดความหนืด

ของสีลงและเพิ่มเวลาในการเขย่าสีให้มากขึน้ และสามารถสรุปได้วา่หากตอ้งการให้มขีองเสียในกระบวนการพมิพส์ีน้ี

นอ้ยท่ีสุดควรใชค้วามหนดืท่ี 15 Pa•s และใชร้ะยะเวลาในการเขยา่สี 15 นาที 
 

                 ของเสีย (ใบ) = 417 + (52.2×ค่าความหนดื) - (71.7×เวลาในการเขยา่สี)                      (1) 

                                                         R - Square = 66.7%                                           (2) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองหาตัวความหนืดของสีและระยะเวลาในการเตรียมสีท่ีเหมาะสมในกระบวนการพิมพ์

กระสอบเฟล็กโซกราฟโีดยใชก้ระบวนการทางสถิต ิพบวา่หากลดความหนืดของสลีงในกระบวนการพมิพก์ระสอบและ

เพิ่มเวลาในการเขย่าสีให้มากขึ้น จะส่งผลท าให้เสียประเภทสีจางลดลงอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนและค านวณหาสมการถดถอย ท าให้ได้ระดับของตัวแปรท่ีเหมาะสมไปใชใ้นกระบวนการผลิตจริงนั่นคือ ใชส้ี

ท่ีมีความหนดืท่ี 15 Pa•s และใช้ระยะเวลาในการเขยา่สี 15 นาที โดยผลเปรียบเทียบก่อนและหลังพัฒนากระบวนการ

พิมพ์สีลงบนกระสอบสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 4 จากข้อมูลก่อนท าการปรับปรุงแก้ไขเฉลี่ยในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มีของเสียโดยคิดเป็นร้อยละ 1.09% ของปริมาณการผลิต และในเดือนพฤษภาคม มีประมาณ

ของเสียสูงท่ีสุด 2.07% โดยจากข้อมูลหลังท าการปรับปรุงแก้ไขเฉลี่ยของเดอืนกันยายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 

ได้มีการเก็บขอ้มูลของเสียท้ังหมดพบวา่ปริมาณของเสียมแีนวโนม้ลดลงอยา่งนา่พอใจ โดยในเดอืนธันวาคมมขีองเสีย

ลดลงเหลอื 0.15% โดยหลังการปรับปรุงกระบวนการพมิพม์ขีองเสียเฉลีย่คิดเป็นร้อยละ 0.45% ของปริมาณการผลิต

ท้ังหมด โดยสรุปได้ว่าหลังจากพัฒนากระบวนการด้วยการออกแบบการทดลองและหาตัวแปรท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการ

ผลิตจริงท าให้ลดของเสียไปได้ถึง 58.7% แต่อย่างไรก็ตามควรคณะผู้ท าวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าเพื่อเป็นการท าให้เกิด

กระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เห็นควรให้ท าการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรอื่นๆ เช่น เคร่ืองจักร, วีการ

ปฏบัิตงิาน เป็นต้น  
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบปริมาณของเสีย (%) ก่อนและหลังปรับปรุง 
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รถไฟฟ้าระบบไฮบริดจ์ 

Hybrid electric vehicle 

สมนึก เครือสอน1*  พินจิ จงใจ1  ศตวรรษ นาเบ้า1 และ อรุณ พรมชาติ1 

Somnuk Khruesorn1*, Pinit Jongjai1, Sattawat Nabao1 and Arun Phomchai1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอรถไฟฟ้าระบบไฮบริดจ์แบบอนุกรม โดยรถไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนแรกรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ ขนาด 350 วัตต์ 2 ตัว จ่ายพลังงานโดยใช้แบตเตอร่ี 12 โวลต์ 3 ลูก ส่วน

ท่ีสองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ 2.4 แรงม้า ส่วนท่ีสามวงจรประจุแบตเตอร่ี

แบบแรงดันคงท่ี  

การทดสอบรถไฟฟ้าระบบไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอแบ่งเป็น 3 แบบ แบบแรกการทดสอบโดยใช้แบตเตอร่ี

เพียงอย่างเดียววิ่งได้ระยะทาง 24 กิโลเมตร การทดสอบแบบท่ีสองการใช้น้ ามันเพียงอย่างเดียววิ่งได้ระยะทาง

ประมาณ 13 กิโลเมตรตอ่น้ ามัน 1 ลติร และการทดสอบแบบท่ีสามการใชแ้บตเตอร่ีร่วมกันน้ ามัน พบวา่รถไฟฟ้าระบบ

ไฮบริดจ์ท่ีสร้างขึน้วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 38 กิโลเมตร  

ค าส าคัญ:   รถไฟฟา้ระบบไฮบริดจ์ ไฮบริดจ์แบบอนุกรม ฮับมอเตอร์ 

Abstract  

This paper presents the series hybrid electric vehicle. The proposed electric vehicle consists of three 

parts: the first electric vehicle is driven by 2 hub motor 350 watt 3 Battery 12 volt, the second is the 1,000 watts 

generator that driven by the 2.4 hp engine, the third is constant vol tage battery charger. 

The testing of the proposed hybrid electric vehicle is separated into 3 cases. The first case uses 

only battery the vehicle can run with the distance of 24 kilometers. The second case uses only gasoline the vehicle 

can run with the distance of 13 kilometers per one liter. The final case uses the battery and gasoline together 

found that the created hybrid electric vehicle has the distance in the motion more than 38 kilometers. 

Keywords: Hybrid electric vehicle, series hybrid, hub motor  
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บทน า 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ท่ีจัดท าโดย คุณเจษฎา จีนสอน 

และคณะ [3] ในปี พ.ศ. 2556 เป็นรถไฟฟา้ที่ใชแ้หลง่พลังงานหลักคือแบตเตอร่ีเพยีงอยา่งเดียว ซึ่งพบวา่มีขอ้จ ากัดใน

ด้านระยะทางการขับเคลื่อนท่ีสั้นและเมื่อพลังงานแบตเตอร่ีหมดรถไฟฟ้าจะไม่สามารถวิ่งต่อได้ รถระบบไฮบริดจ์

สามารถตอบสนองการแก้ไขข้อจ ากัดข้างต้นได้ โดยรถระบบไฮบริดจ์นี้สามารถท าได้หลายวิธี วิธีแรกระบบไฮบริดจ์

แบบอนุกรมเป็นการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าจากมอเตอร์ไฟฟ้าโดยมีเคร่ืองยนต์ท าหน้าท่ีเป็นตัวขับเคลื่อนเคร่ืองก าเนิด

ไฟฟา้เพ่ือส่งพลังงานมาเก็บในแบตเตอร่ี วธีิท่ีสองระบบไฮบริดจ์แบบขนานเป็นการน าเครื่องยนตแ์ละมอเตอร์ไฟฟ้าท า

หน้าท่ีขับเคลื่อนตัวรถไปพร้อมกัน [1,2] และวิธีสุดท้ายระบบไฮบริดจ์แบบผสมเป็นรูปแบบการขับเคลื่อนท่ีผสมผสาน

จุดเด่นของท้ังแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าดว้ยกัน [4] โดยจะใชพ้ลังงานมอเตอร์ไฟฟา้มาชว่ยขับเคลื่อนรถตั้งแต่ออก

ตัวไปจนถงึความเร็วปานกลางจากนั้นเครื่องยนต์จะขับเคลื่อนรถในช่วงความเร็วสูง  

ส าหรับในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดข้อจ ากัดของรถไฟฟ้า[3] ท่ีมีระยะทางการขับเคลื่อนท่ีสั้นและ

ไม่มีพลังงานส ารอง โดยใช้ระบบไฮบริดจ์แบบอนุกรมเพราะระบบไฮบริดจ์แบบอนุกรมเหมาะส าหรับรถไฟฟ้าท่ีถูก

สร้างขึ้นแล้วเนื่องจากไม่ต้องน าเคร่ืองยนต์มาต่อกับระบบส่งก าลังท าให้สะดวกต่อการปรับปรุงเป็นรถระบบไฮบริดจ์

และเครื่องยนต์ก าลังต่ าสามารถท างานได้  

1. การออกแบบและสร้างรถไฟฟ้าไฮบริดจ์ที่น าเสนอ 

1.1 โครงสร้างรถไฟฟ้าไฮบริดจ์ที่น าเสนอ 

ส าหรับรถไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอได้น ารถไฟฟ้า [3] มาพัฒนาให้เป็นรถไฮบริดจ์โดยมีส่วนประกอบหลัก

ดังนี้ ฮับมอเตอร์ 350 วัตต์ 36โวลต์ 2 ตัว แบตเตอร่ี 12 โวลต์ 3 ลูก เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ท่ีขับด้วย

เครื่องยนต์ 2.4 แรงมา้ 1 ชุด ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

           
                                           ก.                                                                    ข. 

ภาพที่ 1 รถไฟฟา้ไฮบริดจ ์

ก. โครงสร้างรถไฟฟา้ไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอ    ข. รถไฟฟา้ต้นแบบ [3] 

 
 



 

132 
 

- Proceedings - 

 

1.2 ระบบรถไฮบรดิจ์ทีน่ าเสนอ 

ระบบรถไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอประกอบด้วยชุดเครื่องก าเนดิไฟฟ้าท าหน้าท่ีเป็นแหล่งพลังงานส ารองขับ

ด้วยเคร่ืองยนต์ โดยแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากเครื่องก าเนดิจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ วงจรประจุแบตเตอร่ีท า

หนา้ที่แปลงแรงดันไฟฟา้กระแสสลับ 220 โวลต์เป็นแรงดันไฟฟา้กระแสตรงแบบแรงดันคงท่ี ท่ี 42 โวลต์ วงจรควบคุม

การเร่ิมเดินเครื่องยนต์จะท างานเมื่อแรงดันไฟฟา้ที่แบตเตอร่ีต่ ากวา่ 34 โวลต์(ขนาดระดับแรงดันใชง้านของแบตเตอร่ี 

36 โวลต์) และวงจรควบคุมการหยุดเครื่องยนต์เมื่อแรงดันไฟฟา้ที่แบตเตอร่ีสูงกวา่ 42 โวลต์(ขนาดระดับแรงดันประจุ

ของแบตเตอร่ี 36 โวลต์) การท างานของระบบรถไฟฟา้ไฮบริดจ์ท่ีน าเสนอดังแสดงบล็อกไดอะแกรมในภาพท่ี 2.  

 

 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมรถไฟฟา้ไฮบริดจ ์

1.3 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีใช้เป็นแหล่งพลังงานส ารองของรถไฟฟ้าระบบไฮบริดจ์ มีการติดตั้งอยู่ใน

ส่วนท้ายของรถ โดยชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้านี้สามารถแยกส่วนประกอบได้ 3 ส่วนคือ ส่วนท่ีหนึ่งเคร่ืองยนต์ขนาด 2.4 

แรงม้าท าหน้าท่ีเป็นตัวต้นก าลังส าหรับขับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ส่วนท่ีสองเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าขนาด 1,000 วัตต์ 

แรงดันไฟฟา้ด้านออก 220 โวลต์ และส่วนสุดท้ายมอเตอร์เร่ิมเดินเครื่องยนต์  ดังแสดงในภาพท่ี 3. 

 

            
                             ก.                                                                                 ข. 

ภาพที่ 3 เครื่องก าเนดิไฟฟ้ารถไฟฟา้ไฮบริดจ์ 

ก. โครงสร้างดา้นหลังรถไฟฟา้ไฮบริดจ์ต้นแบบ  ข. การตดิตัง้ชุดเครื่องก าเนดิไฟฟ้ารถไฟฟา้ไฮบริดจ์ต้นแบบ 

 
 

ฮบัมอเตอร์แบตเตอรี่วงจรประจุ
แบตเตอรี่

เครื่องยนต์ เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ

รถไฟฟ้าชดุเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า วงจร
ประจุแบตเตอร่ี

เครื่องยนต์

มอเตอร์เริม่เดนิ
เครื่องยนต์

เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
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2. การทดสอบรถไฟฟ้าไฮบรดิจ์ 

ในสว่นน้ีจะกล่าวถึงการทดสอบรถไฟฟา้ระบบไฮบริดจ์ โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 รูปแบบ รูปแบบ

แรกการวิ่งทดสอบโดยใช้แบตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพียงอย่างเดียว รูปแบบท่ีสองการวิ่งทดสอบโดยใช้น้ ามัน

เชื้อเพลิงเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพียงอย่างเดียว และรูปแบบท่ีสามการวิ่งทดสอบโดยใช้แบตเตอร่ีร่วมกับน้ ามัน

เชื้อเพลิงร่วมกัน ในการวิ่งทดสอบจะวิ่งรอบสนามฟุตบอล ความยาวรอบสนาม 400 เมตร โดยจะบันทึกค่า 

กระแสไฟฟา้ แรงดันไฟฟา้ที่แบตเตอร่ี และความเร็วของรถไฟฟา้ ทุกๆ 1 กิโลเมตร ดังวงจรในภาพท่ี 4 

 

 
ภาพที่ 4 วงจรการวัดกระแสไฟฟา้รถไฟฟา้ไฮบริดจ ์

2.1 การวิ่งทดสอบโดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพียงอย่างเดียว 

การทดสอบโดยประจุแบตเตอร่ีจนเต็ม แล้วท าการวิ่งทดสอบจนกว่าแบตเตอร่ีจะหมดโดยไม่มกีาร

หยุดพัก ผลการทดสอบดังกราฟในภาพท่ี 5 

 

ภาพที ่5 การวิ่งทดสอบโดยใชแ้บตเตอร่ีเป็นแหล่งพลังอยา่งเดียว 

ผลการทดสอบจากกราฟในภาพท่ี 5 พบว่ากระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับฮับมอเตอร์จะมีขนาดเท่ากับ

กระแสท่ีจ่ายออกมาจากแบตเตอร่ี ในส่วนของแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอร่ีรถต้นแบบจะค่อยๆลดลงตามระยะทางท่ี

เพิ่มมากขึน้ โดยมีแรงดันไฟฟา้ที่แบตเตอร่ีขณะออกตัวอยูท่ี่ 39 โวลต์ เมื่อรถเคลื่อนท่ีไปได้ 24 กิโลเมตร แรงดันไฟฟา้

ของแบตเตอร่ีจะลดลงเหลือ 34 โวลต์ซึ่งเป็นขนาดแรงดันไฟฟ้าท่ีรถต้นแบบไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ ในส่วนของ

ความเร็วพบวา่ความเร็วของรถสูงสุดอยูท่ี่ 30 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมงซึ่งเป็นความเร็วช่วงท่ีแบตเตอร่ีมีประจุไฟฟา้เต็มหรือ

ประมาณ 37 โวลต์ และเมื่อประจุท่ีแบตเตอร่ีลดลงซึ่งพจิารณาได้จากขนาดแรงดันไฟฟ้าลดลงจะมผีลท าให้ความเร็ว

ของรถต้นแบบลดลงดว้ย 
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2.2 การวิ่งทดสอบโดยใช้น  ามันเชื อเพลิงเป็นแหล่งจ่ายพลังงานเพียงอย่างเดียว 

การทดสอบโดยการเติมน้ ามันเชื้อเพลง 1 ลิตรแล้วท าการวิ่งทดสอบจนกว่าน้ ามันจะหมดโดยไม่มี

การหยุดพัก ผลการทดสอบดังกราฟในภาพท่ี 6 

 

 

ภาพที่ 6 การวิ่งทดสอบโดยใชน้้ ามันเชื้อเพลงิเป็นแหล่งพลังอยา่งเดียว 

ผลการทดสอบจากกราฟในภาพท่ี 6 พบว่าแรงดันไฟฟ้าท่ีออกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผ่านวงจร

ประจุแบตเตอร่ีจะมคี่าค่อนข้างคงท่ี ท่ี 37 โวลต์ตลอดเวลาในช่วงการวิ่งทดสอบ ซึ่งจะเป็นผลท าให้ท้ังกระแสไฟฟา้ที่

จ่ายให้กับฮับมอเตอร์จะมีขนาดคงที่ท่ีประมาณ 12.66 แอมแปร์ และความเร็วรถต้นแบบสามารถท าความเร็วได้สูงสุด

ท่ี 30 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมงตลอดระยะเวลาทดสอบ ในสว่นของระยะทางท่ีว่ิงได้ต่อน้ ามัน 1 ลิตร คือ 13 กิโลเมตร  

2.3 การวิ่งทดสอบโดยใช้แบตเตอรี่ร่วมกับน  ามันเชื อเพลิงเป็นแหล่งจ่ายร่วมกัน 

การทดสอบโดยการประจุแบตเตอร่ีจนเต็มและเติมน้ ามันเชื้อเพลง 1 ลิตรแล้วท าการวิ่งทดสอบ

จนกว่าแบตเตอร่ีและน้ ามันเชื้อเพลงจะหมดโดยไม่มกีารหยุดพัก ผลการทดสอบดังกราฟในภาพท่ี 7 

 

 

ภาพที ่7 การวิ่งทดสอบโดยใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีร่วมกับน้ ามันเชื้อเพลงิเป็นแหล่งพลังงาน 

ผลการทดสอบจากกราฟในภาพท่ี 7 พบว่าในช่วง 23 กิโลเมตรแรกของการวิ่งทดสอบรถต้นแบบ

จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีจะสังเกตได้จากกระแสไฟฟา้ที่เครื่องก าเนดิไฟฟ้ามขีนาดเป็น 0 แอมแปร์ ในขณะท่ีกระแส

ท่ีฮับมอเตอร์รับมาท้ังหมดจะมาจากแบตเตอร่ี ท่ีประมาณระยะทางกิโลเมตรท่ี 24 ของการทดสอบ แรงดันของ

แบตเตอร่ีจะลดลงต่ ากว่า 34 โวลต์ วงจรควบคุมจะสั่งให้มอเตอร์เร่ิมเดินเครื่องยนต์ท างานเพื่อขับเครื่องก าเนดิไฟฟ้า
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ให้ป้อนพลังงานให้กับรถต้นแบบ แรงดันไฟฟ้าท่ีออกจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผ่านวงจรประจุแบตเตอร่ีขณะใช้งานมี

ค่าประมาณ 38 โวลต์  ซึ่งจะเป็นผลท าให้กระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายให้กับฮับมอเตอร์จะมีขนาดคงท่ีท่ีประมาณ 11.73 

แอมแปร์ และความเร็วรถต้นแบบสามารถกลับมาวิ่งท่ีความเร็วได้สูงสุดท่ี 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อีกคร้ังหนึ่ง 

ในขณะท่ีเครื่องก าเนดิไฟฟ้าท างานจะพบวา่กระแสท่ีแบตเตอร่ีจะเป็นลบแสดงวา่ก าลังไฟฟ้าท่ีเคร่ืองก าเนดิไฟฟ้าเหลือ

จึงน ามาประจุคืนให้กับแบตเตอร่ีท่ีประมาณ 1 แอมแปร์ เมื่อน้ ามันหมด 1 ลิตร รถต้นแบบยังสามารถวิ่งต่อไปได้อีก

ระยะหนึ่งประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางได้มากกว่า 38 กิโลเมตร 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวจิัยนี้เป็นการน ารถไฟฟา้ขับเคลื่อนด้วยฮับมอเตอร์ท่ีสร้างโดยคุณเจษฎา จีนสอนและคณะในปี 

พ.ศ. 2556 มาเพิ่มชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและวงจรประจุแบตเตอร่ี โดยเรียกรถไฟฟ้านี้ว่า รถไฟฟ้าไฮบริดจ์แบบ

อนุกรม จากการทดสอบรถต้นแบบพบวา่สามารถใชง้านได้ 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกใชพ้ลังงานจากแบตเตอร่ีเพยีง

อย่างเดียววิ่งได้ระยะทาง 24 กิโลเมตรต่อการประจุแบตเตอร่ี 1 คร้ังโดยความเร็วของรถสูงสุดอยู่ท่ี 30 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง โดยความเร็วรถช่วงเร่ิมต้นจะสูงและค่อยๆลดลงตามประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ีท่ีลดลง ลักษณะท่ีสองใช้

พลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวรถต้นแบบสามารถวิ่งได้ระยะทาง 13 กิโลเมตรต่อลิตร โดยตลอดการ

ทดสอบความเร็วรถค่อนข้างคงท่ีท่ี 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลักษณะสุดท้ายเป็นการใช้พลังงานจากแบตเตอร่ีร่วมกับ

น้ ามันเชื้อเพลิงรถต้นแบบสามารถวิ่งได้ระยะทางมากกว่า 38 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่ารถตน้แบบสามารถวิ่งได้ระยะ

ทางไกลกว่ารถไฟฟา้ขับเคลื่อนดว้ยฮับมอเตอร์[3] และยังสามารถส ารองพลังงานในรูปของน้ ามันเชื้อเพลงิได้ 
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เชยีงใหม;่ 2553. 
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การผลติถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดที่กระตุ้นด้วยน  าร่วมกับคล่ืนไมโครเวฟ 

The fabrication of corn cob activated carbon with combined water and 

microwave irradiation 

ประภัสสร รัตนไพบูลย์1  ศกลรัตน์ จนิดารักษ์ 1 ศริินุช จนิดารักษ์ 1 และ นุชจริา ดีแจ้ง1,2* 

Praphatsorn Rattanaphaiboon1, Sakonrat Jindaruk1, Sirinuch Jindaruk1 and Nuchjira Dejang1,2* 

บทคัดย่อ 

การศึกษากระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด ท่ีถูกเผาด้วยอุณหภูม ิ500-800 ° C ด้วยการ

เผาแบบอับอากาศ น าผงถ่านท่ีได้มาท าการกระตุน้ด้วยน้ าร่วมกับคลื่นไมโครเวฟท่ีก าลังไฟ 90 วัตต์ เป็นเวลา 3 นาที 

พบว่าค่าร้อยละความชื้นและผลผลิตมีค่าอยู่ในช่วง 1.12 - 2.56 และ 23 – 32 ตามล าดับ มีแนวโน้มลดลงเมื่อ

อุณหภูมกิารเผาสูงขึน้ ค่าการดูดซับไอโอดีนของผงถ่านกัมมันต์มีคา่ในช่วง 724.43 - 984.81 mg/g ผงถ่านท่ีผ่านการ

กระตุ้นมีค่าการดูดซับไอโอดีนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผงถ่านท่ียังไม่ผ่านการกระตุ้น ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของ

ถ่านกัมมันต์มี รูพรุนอย่างชัดเจนและกระจายท่ัวก้อนถ่านกัมมันต์ ดังนั้น กระบวนการผลิตถ่านกัมมันต์ด้วยวิธีการ

กระตุน้ดว้ยน้ าร่วมกับคลื่นไมโครเวฟสามารถผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดท่ีได้ค่าผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

มอก. 900-2547  

ค าส าคัญ:   ถ่านกัมมันต ์ซังข้าวโพด รังสีไมโครเวฟ ค่าการดูดซับไอโอดนี 

Abstract  

In this study of fabrication activated carbon from corn cob, it was changed the phase structure to 

carbon by confine space in temperature 500-800 ° C holding 1 hr. The carbon powder was activated by water 

combined 90 Watt of microwave irradiation power for 3 min in process. It was found that the moisture and yield 

percent of activated carbon were presented in the range 1.12-2.56 and 23–32, following. There were similarly 

to decrease with increasing temperature. The activated carbon was appeared the iodine adsorption 724 . 43  - 

984.81 mg/ g that was higher than non-activated carbon. The microstructure was shown the high and distributed 

porosity all activated carbon particles. Therefore, the fabrication of activated carbon corn cob by combined water 

and microwave irradiation was produced the activated carbon with passed the TIS. 900-2547 standard. 

Keywords: activated carbon, corn cob, microwave irradiation, iodine adsorption  
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บทน า 

ในปัจจุบันปัญหามลภาวะทางอากาศและทางน้ า ท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาของเหลอื

จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ข้าวโพดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจล าดับต้นๆ ของประเทศไทย มักถูกน ามาผลิตเป็น

อาหารสัตว์ ภายหลังจากการกะเทาะน าเม็ดข้าวโพดออกจากฝักส่วนท่ีเหลือจากการผลิต คือ ซังข้าวโพด เกษตรกร

มักนยิมก าจัดดว้ยการเผาทิ้งสง่ผลให้เกิดหมอกควันและกระจายของฝุ่นละอองเถ้าถ่าน ส่งผลให้เกิดมลพษิทางอากาศ 

เชน่ การเกิดหมอกควันใน ฝุ่นละอองจากการเผาไหม ้เป็นต้น การสง่เสริมการแปรรูปผลผลิตท่ีเหลอืใชท้างการเกษตร

ให้เกิดมูลค่า จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งในการลดปัญหามลพิษด้วยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ่านกัมมันต์ (Activated 

carbon) หมายถงึ ผลิตภัณฑท่ี์ได้จากการน าวัตถุดิบธรรมชาติท่ีมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักมาผ่านกรรมวิธีก่อกัม

มันต์จนได้ผลิตภัณฑ์สีด าท่ีมีลักษณะคาร์บอนรูพรุนสูง ซึ่งมีสมบัติในการดูดซับสารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรูพรุน

ขนาดเล็กจ านวนมากและขนาดรูพรุนก็แตกต่างกัน [1] การพัฒนากระบวนการผลิตเม็ดถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรเป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมท่ีใช้เม็ดถ่านกัมมันต์ในกระบวนการต่างๆ จาก

ลักษณะของซังข้าวโพดท่ีมีความเบาและมีรูพรุนภายใน จึงมคีวามเหมาะสมในการน าไปประยุกตใ์ช้ [2, 3] 

ไมโครเวฟเป็นตัวก าเนิดคลื่นโดยจะสร้างคลื่นไมโครเวฟเข้าสู่อาหารจากทุกทิศทุกทาง  คลื่นไมโครเวฟ

จัดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความถี่สูง เมื่อกระทบอาหารจะท าให้โมเลกุลของของเหลวท่ีมีลักษณะเป็นขั้วประจุ 

(dipole) เกิดการสั่นสะเทือนและชนโมเลกุลอื่นๆ พลังงานจลน์จากการสั่นจะกลายสภาพเป็นพลังงานความร้อนของ

ของเหลว [4] ด้วยพฤติกรรมของคลื่นไมโครเวฟและเป็นอุปกรณ์ท่ีหาง่าย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท าการศึกษาการผลิต

ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดด้วยวิธีกระตุ้นทางกายภาพด้วยน้ าร่วมกับรังสีไมโครเวฟ โดยการอาศัยคุณสมบัติความ

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าน าพาโมเลกุลของสารละลายให้เกิดการสั่นและแพร่ผ่านไปกระตุ้นถ่าน ถ่านท่ีผ่านการกระตุ้น

จะถูกวิเคราะห์หาค่าร้อยละผลผลิต ค่าความชื้น ค่าการดูดซับไอโอดีนและลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของถ่านกัม

มันต์ท่ีผลิตได้และสรุปผลตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัตถุดิบจากซังข้าวโพดท่ีใช้ส าหรับผลิตอาหารสัตว์ท าการล้างแล้วตากให้แห้ง ขั้นตอนในการคาร์บอ

ไนซ์เซชั่นด้วยการเผาซังข้าวโพดช่วงแรกท่ีอุณหภูมิเร่ิมท่ี 300 oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ช่วงท่ีสอง ท าการเผาท่ีอุณหภูมิ

เผา 500, 600, 700 และ 800 oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีเผาแบบอับอากาศ ตามล าดับ ชั่งน้ าหนักและบันทึก

น้ าหนักท่ีได้ของถ่านจากซังข้าวโพดค านวณหาค่าร้อยละการผลิตท่ีได้ (Yield %) น าถ่านท่ีได้บดและคัดขนาดด้วย

ตะแกรง น าผงถ่านท่ีได้มาแช่ในน้ าในอัตราส่วน 1:3 โดยน้ าหนักและน าเข้าเตาไมโครเวฟท่ีเวลา 3 นาที ก าลังคลื่น

ไมโครเวฟ 90 วัตต์ (เคร่ืองเตาอบไมโครเวฟ แหล่งก าเนิดคลื่น 2450 MHz รุ่น MS2427BW ยี่ห้อ LG ประเทศไทย) 

อัตราส่วนของน้ าตอ่ถ่านกัมมันต์ ท่ีใชใ้นการทดลองคือ 3:1 น าถ่านท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยน้ ามาท้ิงไวใ้ห้เย็น  

น าถ่านกัมมันต์ท่ีผ่านการกระตุ้นใส่ตะแกรงท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นน าเข้าตู้อบท่ีอุณหภูมิ 103 oC ท า

การช่ังน้ าหนักทุก 3 ชั่วโมง จนกระท่ังน้ าหนักคงที่ ท าการวเิคราะห์คา่ความชื้นสุดท้ายของถ่านกัมมันต ์ตามมาตรฐาน 

AWWA B 600 

X = [
W−D

D
]  × 100      (1) 

เมื่อ X = ความชื้น (%), W = น้ าหนักของตัวอยา่งก่อนอบ (g) และ D = น้ าหนักของตัวอยา่งหลังอบ (g) 
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การทดสอบค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์ ท าการทดสอบตามมาตรฐาน AWWA B 600 การ

ตรวจสอบค่าการดูดซับไอโอดีน มวีธีิการดังนี้ คือ เติมสารละลายโปแตสเซียมไอโอเดต (KIO3) 25.00 ml ใส่ในขวด รูป

ชมพู่ขนาด 250 ml เติมโปแตสเซียมไอโอไดน์ (KI) 2.0000 g เขย่าจนละลาย เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นร้อยละ 5 

โดยน้ าหนัก จ านวน 5 ml ลงในขวดรูปชมพู่ ไทเทรตทันทีด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (Sodium Thiosulfate, 

Na2S2O3.5H2O) 0.1 N เมื่อสีของสารละลายจางลงจนกระท่ัง เป็นสีเหลืองอ่อน (ใกล้ถึงจุด End Point) หยดน้ าแป้ง

เข้มข้นร้อยละ 10 โดยน้ าหนัก จ านวน 2-3 หยด สารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน ไตเตรดต่อจนสารละลายไม่มีสี 

บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตท่ีใช ้ท าการไตเตรดซ้ าอย่างนอ้ย 3 ครัง้ จากสมการค านวณค่าการ

ดูดซับจ าเพาะของไอโอดนี  

จากสูตร             
𝑋

𝑀
  =  

𝐴−(𝐷𝐹×𝐵×𝑆)

𝑀
                                                  (2) 

เมื่อ 
M
X  = มลิลกิรัมของไอโอดีนท่ีถูกดูดซับต่อกรัมของถ่านท่ีใชดู้ดซับ, A = (N2)(12693.0), N1= ความ

เข้มข้นของสารละลายไอโอดีน (N), B = (N1)(126.93), N2= ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (N),                  

S= ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตท่ีใช้ (ml), M= ปริมาณถ่านท่ีใช ้(g) และ DF= ค่าคงที่ของการเจือจาง

หาได้จาก = 
𝐼+𝐻

𝐹
 เมื่อ I = ปริมาตรของสารละลายไอโอดีน (ml), H = ปริมาตรของสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 5% 

(ml), F = ปริมาตรของสารละลายไอโอดีนท่ีใช้ไทเทรต (ml) ศึกษาลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของผงถ่านกัมมันต์

ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, รุ่น 1455VP บริษัท LEO ประเทศ

อังกฤษ) ผลของการทดสอบถ่านกัมมันตท่ี์ได้จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

มอก. 900-2547 ส าหรับผลิตภัณฑถ์่านกัมมันต ์[2] 

ผลการศึกษา 

ค่าความชื นของซังข้าวโพด 

ค่าร้อยละความชื้นเป็นค่าท่ีบ่งบอกความสามารถการดูดซับ [6] ถ้ามีค่าความชื้นสูงจะส่งผลให้การดูด

ซับสารละลายหรือแก๊สลดลง จากผลการทดลองหาค่าความชื้นของซังข้าวโพดก่อนเผา พบว่ามีค่าเฉลี่ยความชื้น

มาตรฐานแห้งร้อยละ 11.62 ± 0.28 และค่าเฉลี่ยมาตรฐานเปียกร้อยละ 10.41 ± 0.22 เมื่อท าการเปลี่ยนซังข้าวโพด

ด้วยวิธีการคอร์บอนไนเซชั่น ด้วยการเผาแบบอับอากาศท่ีอุณหภูมิ 500-800 oC และท าการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับ

คลื่นไมโครเวฟพบว่าค่าความค่าร้อยละความชื้นของถ่านกัมมันต์มีค่าอยู่ในช่วง 1.12-2.56 และมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อ

อุณหภูมเิผาเพ่ิมขึน้ ค่าความชื้นของถ่านกัมมันต์ท่ีได้มคี่าไมเ่กินร้อยละ 8  

ค่าร้อยละผลผลิตของถ่านซังข้าวโพด 

ค่าร้อยละของถ่านซังข้าวโพดที่เผาในช่วงอุณหภูมิ 500-800 oC พบวา่รอ้ยละผลผลิตมคี่าอยู่ในช่วง 23 

– 32 และมีคา่ลดลงเมื่ออุณหภูมิการเผาเพ่ิมขึน้ ค่าร้อยละผลผลิตท่ี 500 oC มคี่าร้อยละผลผลิตท่ีมากที่สุดท่ี 31.69 ± 

0.39 ขณะท่ีอุณหภูมเิพิ่มขึ้น 600, 700 และ 800 oC ค่าร้อยละผลผลิตลดลงมีค่า 27.20 ± 0.78, 25.08 ± 0.18 และ 

23.47 ± 0.95 ตามล าดับ ค่าร้อยละผลผลิตมลีักษณะการลดลงอยา่งชา้ ท้ังน้ีเมื่ออุณหภูมิการเผาสูงขึน้ท าให้เกิดการ

หลุดของคาร์บอนท่ีไมเ่สถียรภายในถ่านส่งผลให้น้ าหนักถ่านลดลงแตเ่มื่ออุณหภูมสิูงขึ้นการหลุดออกหรือระเหยออก

ของสารประกอบภายในถ่านจากซังข้าวโพดนอ้ยลง [7] 
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ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพด 

ค่าการดูดซับไอโอดีนของถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดมีค่าผ่านมาตรฐาน มอก. ที่ก าหนดต้องไม่น้อย

กว่า  600 mg/g และเป็นค่าที่บ่งบอกความสามารถของถ่านในการดูดซับสารละลายท่ีเป็นไอออนดังรูปท่ี 1 (b) ถ่านท่ี

ไม่ผ่านการกระตุ้นท่ีอุณหภูมิเผา 500 oC มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อผ่านการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับคลื่น

ไมโครเวฟพบว่าค่าการดูดซับไอโอดีนเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีมีค่าร้อยละการดูดซับก่อนกระตุ้นท่ี 589.10 + 1.73 mg/g มา

เป็น 724.43 + 4.61 mg/g ซึ่งมีค่าการดูดซับไอโอดีนเพิ่มขึ้นภายหลังจากการถ่านท่ีผ่านการเผาอุณหภูมิต่างๆ อย่าง

เห็นได้ชัด ท่ีอุณหภูมิการเผาที่ 500-600 oC ค่าการดูดซับของถ่านกัมมันต์มีค่าใกล้เคียงกัน ขณะท่ีอุณหภูมิการเผาที่

700-800 oC ค่าการดูดซับไอโอดีนมีค่าเพิ่มขึ้นเกิน 800 mg/g ท่ีอุณหภูมิ 800 oC ถ่านท่ีผ่านการกระตุ้นมีค่าการดูด

ซับมากท่ีสุด 984.81 + 9.92 mg/g กล่าวได้วา่ถ่านที่ผ่านการกระตุน้มคี่าการดูดซับไอโอดีนท่ีผ่านตามมาตรฐาน มอก. 

ท่ีก าหนดไว้ว่าต้องไม่น้อยกว่า 600 mg/g หรือการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับคลื่นไมโครเวฟสามารถไปเพิ่มพื้นท่ีผิวของ

ถ่านท าให้การดูดซับสารละลายดีขึ้น 

 

ภาพที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ (a) ค่าร้อยละความชืน้ของถ่านกมัมันต์จากซังขา้วโพดท่ีผ่านการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับ

คลื่นไมโครเวฟ และ (b) ค่าการดูดซับไอโอดีนของถา่นท่ีไม่ผา่นการกระตุ้นและผา่นการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับคลื่น

ไมโครเวฟ เวลา 3 นาที ท่ีอุณหภูมิการเผา 600-800 oC 

ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของถ่านกัมมันต์ 

จากลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของถ่านกัมมันตจ์ากซังข้าวโพด พบวา่ถ่านที่เผาด้วยอุณหภูมติา่งกัน

และผ่านการกระตุ้นด้วยน้ าร่วมกับคลื่นไมโครเวฟ มีลักษณะรูพรุนแบบ mesopore [3] อย่างชัดเจนมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเฉลี่ยท่ีประมาณ 35 ไมครอน รูพรุนมีกระจายท่ัวก้อนถ่านกัมมันต์ จากรูปท่ี 2 (a) ปรากฏเศษอนุภาคผง

ขนาดเล็กเกาะอยู่ท่ีภายในรูพรุน เมื่อท าการเผาด้วยอุณหภูม ิ600-800 oC ดังรูป 2 (b)-(d) ภายรูพรุนท่ีได้มขีนาดใหญ่

ไมพ่บเศษอนุภาคขนาดเล็ก แตป่รากฏเสน้ใยภายในรูพรุน ท่ีอุณหภูมกิารเผา 700-800 oC เส้นใยดังกล่าวผลจากจาก

คาร์บอนอสัณฐานท่ีไม่คงตัวเกิดการหลุดออกท่ีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้เหลือคาร์บอนผลึกหรือคาร์บอนคงรูปไว้ จาก

ลักษณะดังกลา่วท าให้เกิดรูพรุนเพิ่มขึ้นภายในถ่านกัมมันต์ 
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ภาพที่ 2 ลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคของถา่นกัมมันต์จากซงัข้าวโพดท่ีไดจ้ากการเผาซังข้าวโพดให้เป็นคารบ์อน     

ท่ีอุณหภูมิ (a) 500 oC, (b) 600 oC, (c) 700 oC และ (d) 800 oC 

ค่าความชื้นและค่าการดูดซับไอโอดีน พบว่ากระบวนการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ด้วยน้ าร่วมกับคลื่น

ไมโครเวฟเป็นเวลา 3 นาที สามารถผลิตถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดท่ีผ่านตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม [5] 

ทุกเงื่อนไขของการผลิตถ่านกัมมันตท่ี์กระตุ้นดว้ยน้ ารว่มกับคลื่นไมโครเวฟ กล่าวได้วา่อนุภาคของน้ าที่ถูกสั่นด้วยคลื่น

ไมโครเวฟไปส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลภาคภายในของผงถ่าน ท าให้เกิดรูพรุนหรือพื้นท่ีผิวเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับค่าการดูดซับไอโอดีนท่ีมีค่าเพิ่มขึ้นภายหลังจากการกระตุ้น อย่างไรก็ตาม ถ่านกัมมันต์ท่ีผลิตได้ด้วย

วธีิการดังกล่าวท่ีมีคา่เหมาะสมตอ่การเลอืกใช้การผลิต คือ เงื่อนไขการเผาที่อุณหภูม ิ500 oC ท่ีกระตุ้นด้วยน้ ารว่มกับ

คลื่นไมโครเวฟท่ีเวลา 3 นาที ที่อุณหภูมิดังกล่าวให้ค่าร้อยละผลผลิตท่ีสูงและมีค่าการสิน้เปลืองไฟฟ้าน้อยเมื่อเทียบ

กับการเผาอุณหภูมท่ีิสูงเพิ่มขึ้น ถ่านท่ีได้มคี่าการดูดซับผ่านตามมาตรฐาน มอก. 900-2547 กล่าวได้วา่ กระบวนการ

การผลิตถ่านด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการผลิตถ่านกัมมันต์โดยไม่มีการใช้สารเคมีในการกระตุ้นและสามารถผลิตได้ใน

ชว่งเวลาสั้นๆ ไม่ก่อเกิดมลพษิจากสารเคมีกับสิ่งแวดลอ้ม 
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ตู้อบข้าวแต๋น 

Thai rice cracker baking oven 

จ ารัส  ทาค าวัง1* มาโนช  น าฟู1  และ พิบูลย์  เครือค าอ้าย1 

Chamrat  Thakhamwang1*, Manoch  Numfu1 and  Phiboon  Kruekumary 1  

บทคัดย่อ 

การสร้างตู้อบข้าวแต๋น มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการอบข้าวแต๋นให้แห้งและมีความชื้นท่ีเหมาะสมส าหรับ

การน าข้าวแต๋นไปทอดในขั้นตอนต่อไป  โดยสร้างตู้อบขนาด 1,000 × 1,000 × 1,000 มิลลิเมตร และติดตั้งมอเตอร์

ขนาด 1 เฟส  ท่ีความเร็วรอบ 750 รอบต่อนาที ส าหรับขับพัดลมเป่าความร้อนจากตัวน าความร้อนชนิดครีบและ

กระจายความร้อนเข้าสู่ตู้อบ ในการทดลองใช้ข้าวแต๋นจ านวน  10.50 กิโลกรัมต่อคร้ังหรือประมาณ 14 กรัมต่อแผ่น 

อบท่ีอุณหภูมิ 45, 50, 55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส  และท าการสุ่มชั่งน้ าหนักข้าวแตน๋ทุกๆ 30 นาท ีเพื่อให้ได้

น้ าหนักที่ใกล้เคียงกับน้ าหนักท่ีได้จากการตากแดด คือ 7.80 กรัมต่อแผ่นแลว้น าขอ้มูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

จากผลการทดลองพบว่า เวลาท่ีใช้ในการอบข้าวแตน๋ท่ีอุณหภูมิต่างๆมีผลการทดลองดังนี้ คือ 5, 4.5, 

4, 3.5, 3 และ 2.5 ชั่วโมง  ซึ่งจะได้ผลใกล้เคียงกับน้ าหนักท่ีได้จากการตากแดด คือ 7.81 , 7.75, 7.89, 7.78, 7.70 

และ 7.78 กรัมตอ่แผ่น ตามล าดับ และเวลาท่ีใชใ้นการอบข้าวแตน๋ท่ีน้อยท่ีสุด คือ 2.5 ชั่วโมง อบท่ีอุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส  

ค าส าคัญ:   ตูอ้บข้าวแต๋น  

Abstract  

The object of the study was to bake Thai Rice Cracker (Rice crispy) for drying and reducing moisture 

content before frying in the next step. The oven was designed to take size 1,000 × 1,000 × 1,000 mm. and used 

1 - phase motor by speed of 750  rpm. Heat conduction through fins transfers the heat to the oven. The 1 0 . 5 

kilograms of Thai Rice Cracker, about 1 4  grams per sheet, was experimental baked at temperature of 45 , 50 , 

55 , 60 , 65  and 70  degrees Celsius and randomly weighed every 30  minutes to get weight 7 .80  grams per 

sheet to be close to the weight of exposing from the sun.  

From the experimental results, it was found that the times spent in the various temperatures effect 

to Thai Rice Cracker. Rice crispy Baking for 3.5, 4, 4.5, 5, 3 and 2.5 hours ,which works similar to the weight of 

exposing from the Sun, gets the weight of rice crispy as follow; 7.81, 7.75, 7.89 7.70, and 7.78 grams per sheet. 

Respectively, baking at high temperature, 70° c, takes the shortest time to bake Thai Rice Cracker for 2.5 hours.  

Keywords: Thai Rice Cracker Baking Oven  
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บทน า 

เนื่องจากข้าวแตน๋เป็นอาหารวา่งที่ประชากรภาคเหนือนิยมท าเพื่อรับประทานกันมาก อกีทัง้ยังเป็นการ

ถนอมอาหารอกีวิธีหน่ึง [1] ขั้นตอนการผลิตขา้วแต๋น กระท าโดยการน าเอาข้าวเหนยีวท่ีผ่านการน่ึงเสร็จแล้วน ามาตาก

ให้แห้งโดยวธีิการตากแดดแต่ละครัง้ใชร้ะยะเวลา 2-3 วัน จึงจะสามารถน าไปทอดซึ่งเป็นขัน้ตอนตอ่ไปในการผลิตขา้ว

แต๋นในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวชาวบ้านหรือกลุ่มแม่บ้านท่ีผลิตข้าวแต๋นประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าวแต๋นท่ีตากแดดไม่

แห้งหรือขึ้นรา เนื่องจากเปียกฝน กลุ่มแม่บ้านท่ีผลิตข้าวเพื่อขายไม่สามารถท าการผลิตได้อย่างเต็มท่ีในช่วงเทศกาล

ท่องเท่ียวจะมียอดส่ังซื้อเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักทอ่งเท่ียวนยิมซื้อเพื่อเป็นของฝาก เมื่อไม่สามารถผลิตได้ทันตามตอ้งการ

ของลูกค้าท าให้เสียโอกาสและไมส่ามารถแขง่ขันทางการตลาดได้เพราะสาเหตุเนื่องมาจากในขัน้ตอนของการตากข้าว

ให้แห้ง ดังนั้นผู้จัดท าโครงการเห็นว่าการอบข้าวให้แห้งและลดระยะเวลาการอบลงเป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ

กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตข้าวแต๋นได้เป็นอย่างดีและสามารถอบข้าวแต๋นได้ทุกสภาพอากาศ ท าให้การผลิตข้าวแต๋นได้

ปริมาณตามความตอ้งการและส่งสินค้าทันตามความตอ้งการของลูกค้าได้ กระบวนการผลิตข้าวแต๋นเร่ิมตน้ต้ังแต่การ

แช่ข้าวเหนียว การนึ่งข้าวการผสมข้าวกับส่วนผสมอื่นๆ การตากแดด ตลอดจนการทอด ดังแสดงในตารางท่ี 1 แต่ละ

นัน้ตอนแสดงระยะเวลาท่ีใชเ้ป็นจ านวนช่ัวโมงและคิดเป็นร้อยละของเวลาท่ีใชข้องแต่ละกระบวนการ 
 

  ตารางที ่1 ขั้นตอนการผลิตข้าวแต๋น 
 

 

จากข้อมูลตามตารางข้างตน้จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการเวลาในการน าข้าวแตน๋ไปตากแดดใชเ้วลามากท่ีสุด

คิดเป็นช่ัวโมงเท่ากับ 24 ชั่วโมง หรือร้อยละ 60 ของกระบวนการผลิตข้าวแต๋น ดังนัน้หากลดเวลาในกระบวนการตาก

แดดได้ท าให้ความสามารถในการผลิตข้าวแต๋นเพิ่มขึ้น  

  

ขั นตอนที ่
กระบวนการผลิต ต่อขา้วเหนยีว  50 กโิลกรัม  

(โดยประมาณ) 

ระยะเวลาที่ใช ้

(ชั่วโมง) 

ร้อยละการ

ท างาน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

แช่ขา้วเหนยีว 

นึ่งข้าว 

ผสมขา้วนึ่งตามสูตร 

น าข้าวใส่ลงในแบบ 

น าข้าวท่ีได้จากแบบไปตากแดด 

น าข้าวท่ีแหง้แลว้ไปทอด 

รอให้ขา้วแตน๋เย็น 

บรรจุลงถุงพรอ้มขาย 

5 

1 

1 

2 

24 

3 

1 

3 

12.5 

2.5 

2.5 

5 

60 

7.5 

2.5 

7.5 

 รวม 40 100 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ใชข้้าวแต๋น ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 70 มลิลเิมตร และ หนา 2 มลิลเิมตร เป็นวัสดุทดลอง ดังภาพท่ี 1 

2. ตูอ้บข้าวแต๋นขนาด 1000 × 1000 × 1000 มลิลเิมตร     

3. มอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ที่ความเร็วรอบระหว่าง 600 - 900 รอบตอ่นาที 

4. เทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple) เพื่อควบคุมระบบการท างานของฮีตเตอร์ (Heater) 
 

 

ภาพที่ 1 ข้าวแต๋น 

วิธีการศึกษา 

1. ออกแบบ เขียนแบบและค านวณชิ้นส่วนต่าง ๆ ของตู้อบข้าวแต๋นโดยท าการออกแบบเพื่อความ 

ความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการผลิต และประกอบช้ินสว่นต่าง ๆ [2,3,6] ดังภาพท่ี 2 
 

 

ภาพที่ 2 ตูอ้บข้าวแต๋น 
 

http://www.ies-thailand.com/
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2. ประกอบอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ เพื่อควบคุมความเร็วของลม และท าการต่อเทอร์โมคับเปิล   

(Thermocouple) เพื่อวัดอุณหภูมภิายในตูอ้บ และตัดระบบการท างานของฮีตเตอร์ [3] ดังภาพท่ี 3 

3. ทดลองหาความเร็วรอบมอเตอร์ท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการอบข้าวแต๋น  

4. ก าหนดช่วงอุณหภูมิท่ี 45 - 70 องศาเซลเซียส  

5. น าข้าวแต๋นจ านวน 750 แผ่น เขา้อบโดยมีน้ าหนักก่อนอบประมาณ 10.5 กิโลกรัม 

6. ท าการเปรียบเทียบระยะเวลาและอุณหภูมท่ีิเหมาะสมในการอบ 

 

ภาพที ่3 ชุดระบบควบคุม 

ผลการศึกษา  

ผลการทดลองในการอบข้าวแต๋นโดยใช้ตู้อบด้วยกระบวนการเป่าลมร้อนเพื่อหาอุณหภูมิท่ีสัมพันธ์กับ

เวลาในการอบโดยก าหนดอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส และความเร็วมอเตอร์ท่ีได้จากการทดลองโดย

ก าหนดท่ี 750 รอบตอ่นาท ีอบท่ีอุณหภูมิ 45, 50, 55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส [5] ได้ผลการทดลองดังได้ดังนี ้

1. ความสัมพันธ์ด้านน้ าหนัก อณุหภูมิและเวลา ในการอบ 

ตารางที ่1 น้ าหนักเฉลี่ย (กิโลกรัม) ของข้าวแต๋นเมื่อผ่านการอบท่ีอุณหภูมแิละเวลาตา่ง ๆ 

อุณหภูมิ

(◦C) 

เวลาอบ (ชั่วโมง) 

1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

45 12.33 11.33 10.68 10.11 9.64 9.00 8.19 7.81 

50 11.78 11.11 10.11 9.36 8.64 8.17 7.75  

55 11.28 10.67 10.25 9.58 8.45 7.89   

60 10.89 10.06 9.66 8.53 7.78    

65 10.25 9.53 8.47 7.70     

70 9.36 8.28 7.78      
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2. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาในการอบ 

อุณหภูมิในการ

อบ  (◦C) 

น  าหนักต่อแผ่น ( กรัม ) ความชื นหลังการอบต่อ

แผ่น(%) 

เวลาอบ 

(ชั่วโมง) 
ก่อนอบ หลังอบ 

45 14 7.81 79.26 5.0 

50 14 7.75 80.06 4.5 

55 14 7.89 77.44 4.0 

60 14 7.78 79.95 3.5 

65 14 7.70 81.81 3.0 

70 14 7.78 79.95 2.5 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองอบข้าวแต๋น น้ าหนักก่อนอบ 14 กรัมต่อแผ่น ท าการทดลองอุณหภูมิละ 3 คร้ัง อบข้าว

แต๋นท่ีอุณหภูมิ 45, 50, 55, 60, 65 และ70 องศาเซลเซียส จากนั้นน าน้ าหนักท่ีได้จากการอบของแต่ละช่วงเวลามา

เปรียบเทียบกับน้ าหนักท่ีได้จากการตากแดดพร้อมทอด ซึ่งมีน้ าหนักเฉลี่ยตอ่แผ่น 7.80 กรัม จากการสุ่มตัวอยา่งแผ่น

ข้าวแต๋นท่ีได้จากการอบมาชั่งน้ าหนักเพื่อหาน้ าหนักท่ีใกล้เคียงกับน้ าหนักท่ีได้จากการตากแดด โดยท าการสุ่มชั่ง

น้ าหนักแผ่นข้าวแต๋นหลังจากเร่ิมอบข้าวแต๋นไปแลว้ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นสุ่มชั่งน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋นทุกๆ 30 นาที

จนกว่าจะได้น้ าหนักท่ีใกล้เคียงกับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด ผลการทดลองน้ าหนักของแผ่นข้าวแต๋นท่ี

ใกล้เคียงกับน้ าหนักของแผ่นข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด คือ อบท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ 5 

ชั่วโมงได้น้ าหนักของแผ่นข้าวแต๋นเฉลี่ย 7.81 กรัม เปรียบเทียบกับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีค่าความ

ต่างของน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 0.01 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ 4 ชั่วโมง 30 นาทีได้

น้ าหนักของแผ่นข้าวแต๋นเฉลี่ย 7.75 กรัม เปรียบเทียบกับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีค่าความต่างของ

น้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 0.05 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ 4 ชั่วโมงได้น้ าหนักของแผ่นข้าว

แต๋นเฉลี่ย 7.89 กรัม เปรียบเทียบกับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีค่าความต่างของน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 

0.09 กรัม อบท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบ 3 ชั่วโมง 30 นาทีได้น้ าหนักของแผ่นข้าวแต๋นเฉลี่ย 

7.78 กรัม เปรียบเทียบกับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีค่าความต่างของน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 0.02 กรัม 

อบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบ 3 ชั่วโมงได้น้ าหนักของแผ่นข้าวแตน๋เฉลี่ย 7.70 กรัม เปรียบเทียบ

กับน้ าหนักข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีค่าความต่างของน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 0.10 กรัม และ อบท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในการอบ 2 ชั่วโมง 30 นาทีได้น้ าหนักของแผ่นขา้วแตน๋เฉลี่ย 7.78 กรัมเปรียบเทียบกับน้ าหนัก

ข้าวแต๋นท่ีได้จากการตากแดด มีคา่ความต่างของน้ าหนักแผ่นข้าวแต๋น 0.02 กรัม ดังแสดงผลในภาพท่ี 4 
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ภาพที ่4  ระยะเวลาอบข้าวแต๋นท่ีเหมาะสมในแต่ละอุณหภูม ิ

ผลการทดลองเมื่อพิจารณาน้ าหนักของข้าวแต๋นท่ีได้จากการอบเปรียบเทียบกับน้ าหนักของข้าวแต๋นท่ีได้

จากการตากแดดพบวา่ อบข้าวแต๋นท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาในการอบ 5 ชั่วโมง ได้น้ าหนักท่ีใกล้เคียงกับ

น้ าหนักท่ีได้จากการตากแดดมากท่ีสุดคือ 7.81 กรัมต่อแผ่น ผลต่างของน้ าหนัก 0.01 กรัม และจากการทดลองเมื่อ

พิจารณาเวลาในการอบข้าวแต๋น พบว่าอบข้าวแต๋นท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสใช้เวลาในการอบน้อยท่ีสุดคือ 2 

ชั่วโมง 30 นาที น้ าหนักเฉลี่ยของแผ่นข้าวแต๋น หลังการอบ 7.78 กรัมตอ่แผ่น ผลต่างของน้ าหนัก 0.02 กรัม 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวเิคราะห์องค์ประกอบด้านอ่ืนในการอบ 

2. ควรทดลองอบข้าวแต๋นด้วยกรรมวธีิอ่ืนๆ เพื่อหาประสิทธิภาพการอบท่ีเหมาะสมและลดต้นทุนการผลิต 
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 การปรับปรุงประสิทธิภาพการอบแห้งกุนเชียง 

Drying efficiency improvement for chinese sausage  

จริะพันธุ์  เนื่องจากนิล1  วีรวงศ์  พงษ์หริัญเจริญ1* และ อรุณี  ทรัพย์เจรญิเลิศ1 

Chiraphan Nuengchaknin1, Werawong Phonghiranjaroen1* and Arunee Supcharoenlert1  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบแห้งกุนเชียง 

โครงสร้างตูอ้บแห้งแบบเดิมผนังหอ้งอบท าจากสังกะสีไม่มฉีนวน แหลง่จ่ายความร้อนเป็นหัวเตาก๊าซหุงต้มจ านวนหนึ่ง

หัว ไม่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมภิายในตู้ ส่งผลให้อุณหภูมิอบแห้งอยู่ในช่วง 55-75 องศาเซลเซียส จากการทดลอง

อบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งแบบเดิม โดยทดสอบอบแห้งกุนเชียงสดเร่ิมต้นเฉลี่ย 238.67 กิโลกรัม ได้ผลิตภัณฑ์

กุนเชียงเฉลี่ย 195.00 กิโลกรัม ปริมาณก๊าซหุงต้มท่ีใช้ในการอบแห้งเฉลี่ย 37.29 กิโลกรัม คิดเป็นประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนเฉลี่ยร้อยละ 5.95 หรือคิดเป็นดัชนีการใช้ก๊าซหุงต้มเท่ากับ 0.19 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ โดยมี

ต้นทุนด้านพลังงานเฉลี่ย 4.80 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ และเมื่อท าการปรับปรุงตู้อบแห้งกุนเชียงด้วยการติดตั้ง

ฉนวนโพลสีไตรลีนหนา 3 นิว้ มีช่องระบายความชื้นด้านหลังตูอ้บแห้ง และปรับแตง่การกระจายความร้อนในตู้อบแห้ง

ด้วยการเพิ่มเตาก๊าซหุงต้มเป็น 2 หัว พร้อมท้ังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งให้คงท่ีท่ี 60 องศา

เซลเซียส ก าหนดให้ขนาดภายในเท่ากับตู้เดิม ทดสอบอบแห้งกุนเชียงสดเร่ิมตน้เฉลี่ย 305.50 กิโลกรัม ได้ผลิตภัณฑ์

กุนเชียงเฉลี่ย 252.50 กิโลกรัม ปริมาณก๊าซหุงต้มท่ีใช้ในการอบแห้งเฉลี่ย 27.50 กิโลกรัม คิดเป็นประสิทธิภาพเชิง

ความร้อนเฉลี่ยร้อยละ11.53 หรือเป็นดัชนีการใช้ก๊าซหุงต้มเท่ากับ 0.09 กิโลกรัมต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็น

เงินประมาณ 2.11 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ จากการปรับปรุงตู้อบแห้ง พบว่ามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 93.67 และมีตน้ทุนพลังงานในการอบลดลงร้อยละ 52.63  

ค าส าคัญ:   การอบแห้ง  กุนเชยีง  ประสิทธิภาพการอบแห้ง 

Abstract  

The aim of this research was to study thermal efficiency improvement of dryer for Chinese Sausage. 

The structure of traditional dryer was made from corrugated iron sheet, one LPG stove heat source and do not 

have temperature controlling device. The dryer was operated in drying temperature during 55-75 degree Celsius. 

The experimental, fresh Chinese sausages were taken in dryer average 238 .67  kilograms and it was provided 

average 195.00 kilograms product. The energy consumption was about 37.29 kilograms LPG.It can be calculated 
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thermal efficiency, energy index and energy cost average 5.95 percent, 0.19 kilogram LPG per kilogram product 

and 4 . 8 0  Baht per kilogram product, respectively. The new dryer is increased thermal efficiency by installing 3 

inches polystyrene foam thickness, upper air vent on backside of dryer for releasing moisture air out, added 

another stove for increasing thermal distribution efficiency inside dryer and drying temperature controlling device 

for constant temperature control at 60  degree Celsius.  It is capable of production 305 . 5 0  kilograms of initial 

sausage per batch and produces 252.50 kilograms of product. The LPG  consumption was about 27.50 kilograms 

which can be calculated thermal efficiency, energy index and energy cost about 11.53 percent, 0.09 kilograms 

LPG per kilogram product and 2.11 Baht per kilogram product, respectively. From the results, the new dryer 

increased thermal efficiency and decreased energy cost about 93.67 and 52.63 percent, respectively. 

Keywords: Drying, Chinese Sausage, Drying Efficiency  

บทน า 

กุนเชยีงเป็นผลิตภัณฑอ์าหารประเภทหมักดอง ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตโดยน าเนื้อสัตว์ (ส่วนท่ีเป็นเนื้อและ

มัน)มาผสมกับเคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศและเกลือไนเตรท ท าการหมักเนื้อสัตว์และเคร่ืองปรุงต่างๆ เป็นเวลา 1 คืน 

ถึงแม้ว่าเกลือไนเตรทมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ส าหรับการใช้ในประเทศไทยนั้นตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท่ี 84 ได้อนุญาตให้ใช้โซเดียมไนเตรตในผลิตภัณฑเ์นื้อสัตว์ได้ไม่เกิน 500 มลิลกิรัม

ต่อกิโลกรัมอาหาร [4] แต่เนื่องจากกุนเชียงยังมีน้ าเป็นส่วนประกอบท าให้เกิดการเน่าเสียได้ ดังนั้น หลังขั้นตอนการ

หมักจึงต้องน ากุนเชียงไปอบแห้งเพื่อไล่ความชื้นออกจากผลิตภัณฑ์จนกระทั่งมคีวามชื้นประมาณร้อยละ 12-15 ฐาน

เปียก  การอบแห้งเป็นการท าให้น้ าในอาหารซึ่งเป็นตัวละลายลดน้อยลง และเป็นการเพิ่มความเข้มข้นเกลือไนเตรต

ส่งผลให้เชื้อจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนอยูใ่นกุนเชียงไมส่ามารถน าน้ าในผลิตภัณฑไ์ปใชใ้นการเจริญเตบิโตได้ [5] ขั้นตอนการ

อบแห้งของกระบวนการผลิตกุนเชยีงจึงเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเพื่อยดือายุให้กับผลิตภัณฑ ์โดยกระบวนการผลิตกุนเชียง

ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการผลิตกุนเชยีง [2] 
 

ในกระบวนการผลิตกุนเชียง จะแบ่งขั้นตอนการอบแห้งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นช่วงลดความชื้นท่ี

ผิวนอกของกุนเชียง เพื่อท าให้กุนเชียงมีสภาพคงตัวโดยอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 วัน 

จากนั้นน ากุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้งในช่วงแรกมาตัดแตง่ แลว้น าไปอบแห้งตอ่เพื่อลดความชื้นของกุนเชยีงจนกระท่ังมี

ความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 12 ฐานเปียก ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการอบแห้งท้ังหมด 3-5 วัน ท้ังนี้

ระยะเวลาการอบแห้งในช่วงสองนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกุนเชยีงท่ีต้องการผลิต 

เนื้อหมู และมันหมู หั่น บด ผสมเครื่องปรุง เคร่ืองเทศ 

เกลือ 

ใส่ไส้หมู 

หมัก 1 คืน อบแห้งท่ี 60 °C ตัดแต่ง  อบแห้งท่ี 50 °C บรรจุ  
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จากการส ารวจข้อมูลการเลี้ยงสุกรขุนท้ังประเทศในปี 2558พบว่า มีการเลี้ยงสุกรขุนท้ังหมดเป็น

จ านวน 5,916,596 ตัว โดยจังหวัดท่ีมีการเลี้ยงสุกรขุนมากที่สุด คือจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 17.34 ของปริมาณ

สุกรขุนท้ังหมด รองลงมา คือ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 7.30, 4.80, 4.54 

และ 4.29 ตามล าดับ [1] สุกรขุนส่วนใหญ่ภายในจังหวัดราชบุรีจะถูกน ามาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของ

อุตสาหกรรมอาหารท้ังภายนอกและภายในจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตกุนเชียง อุตสาหกรรมผลิตหมูแผ่น 

อุตสาหกรรมผลิตหมูหยอง และอุตสาหกรรมผลิตลูกชิ้นหมู เป็นต้น เมื่อท าการส ารวจการใช้พลังงานต่อหน่วย

ผลิตภัณฑข์องอุตสาหกรรมอาหารภายในจังหวัดท่ีใชสุ้กรเป็นวัตถุดิบหลัก พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตกุนเชยีงมี

การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง เนื่องจากในขั้นตอนการอบแห้งของการผลิตจะต้องใช้พลังงานความ

ร้อนเป็นระยะเวลา 5-7 วัน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับกรรมวธีิการผลิตของแต่ละโรงงาน 

การส ารวจและเก็บข้อมูลการผลิตกุนเชยีงเบื้องต้นจากกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตกุนเชียงในพื้นท่ีอ าเภอโพ

ธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีผลิตกุนเชียงท่ีส าคัญในจังหวัดราชบุรี พบว่ามีก าลังการผลิตกุนเชียงประมาณ 10 

ตันต่อวัน และโรงงานส่วนใหญ่ใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการอบแห้ง ซึ่งเมื่อ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการ พบวา่มีการใชก้๊าซหุงตม้ประมาณ 48 กิโลกรัม ต่อการอบแห้งผลิตภัณฑก์ุนเชยีงจ านวน 250 กิโลกรัม 

(ท่ีความชื้นนอ้ยกว่าร้อยละ 15 ฐานเปียก) ดังนัน้ หากประเมินภาพรวมเบื้องต้นของการใช้พลังงานในการผลิตกุนเชียง

ของผู้ประกอบการในอ าเภอโพธาราม พบวา่ มีปริมาณการใช้ก๊าซหุงตม้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตกุนเชยีง 57,600 

กิโลกรัมตอ่เดอืน หรือคิดเป็นก๊าซหุงต้มขนาดถัง 48 กิโลกรัม จ านวน 1,200 ถังต่อเดอืน [2] 

จากข้อมูลการใชพ้ลังงานความร้อนในกระบวนการอบแห้งกุนเชยีงของอุตสาหกรรมการผลิตกุนเชียงใน

จังหวัดราชบุรีดังท่ีกลา่วมาข้างตน้ พบวา่ การใช้ก๊าซหุงตม้ปริมาณมากในอุตสาหกรรมการผลิตกุนเชยีงเป็นผลมาจาก

ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งของโรงงานค่อนขา้งต่ า เนื่องจากลักษณะตูอ้บแห้งเดิมท าจากแผ่นสังกะสีลอน จึงท าให้เกิด

การสูญเสียความร้อนไปกับผนังตู้ อีกท้ังแผ่นสังกะสีลอนท่ีใช้เป็นผนังตู้อบแห้งไม่สามารถประกบกันให้สนิทได้ เป็น

เหตุให้อากาศร้อนร่ัวไหลออกสู่ภายนอก รวมท้ังไม่มีระบบควบคุมอุณหภูมิอบแห้งภายในตูอ้บแห้ง จึงท าให้ผลิตภัณฑ์

ท่ีได้มีความชื้นไม่สม่ าเสมอ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงตู้อบแห้งกุนเชียงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อ

ลดปริมาณการใช้ก๊าซหุงตม้และส่งผลให้ผลิตภัณฑก์ุนเชยีงมีคุณภาพดีขึ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1.   กุนเชยีงหมู ขนาดความยาว 8 นิว้ 

2. ตู้อบแห้งแบบเดิมของโรงงานผลิตกุนเชียง ขนาด (กว้างx ยาวx สูง) 1.2 x 1.8 x 2.2 เมตร ท าจาก

สังกะสีลอนประกอบขึ้นเป็นผนังด้านข้างท้ัง 4 ด้าน และผนังด้านบน และใช้ไม้หนาขนาด 3 นิ้ว เป็นแกนส าหรับ

ประกอบยึดแผ่นสังกะสี มีเตาก๊าซติดตั้งท่ีพื้นบริเวณกลางตู้ และมีแผ่นเหล็กปิดอยู่ด้านบนเพื่อป้องกันน้ ามันจาก

กุนเชียงหยดลงมาสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ  ท้ังนี้ตู้อบแห้งแบบเดิมนี้จะมี

ก าลังการผลิตกุนเชยีงต่อรอบประมาณ 200 – 260 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 2 ลกัษณะภายในของตูอ้บแห้งกุนเชยีงแบบเดิม 
 

3. ตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง ซึ่งหุม้ดว้ยฉนวนโฟมโพลีสไตรีน หนา 3 นิว้ มีช่องระบายความชื้น

ด้านหลังตู ้ภายในติดตัง้เตากา๊ซหุงตม้ รุน่ KB5 จ านวน 2 หัว และติดตัง้ระบบควบคุมอุณหภูมิอบแห้ง 

4. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบบันทึกข้อมูล (Data Taker Model DT500) 

5. สายเทอร์โมคอปเปิลType K (Thermocouple wire Type K) 

6. คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

7. เครื่องช่ังดิจติอล ความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง ขนาด 300 กิโลกรัม (Laboratory balances, 

Model EA150FEG-1, Sartorius Corporation, Germany) 

8. เครื่องช่ังไฟฟา้ ความละเอียดทศนิยม 2 ต าแหน่ง (Laboratory balances, Model CP4202 S, 

Sartorius Corporation, Germany) 

9. ตูอ้บแห้งไฟฟา้ (Oven, Model BD115, WTB binder, Germany) 

วิธีการศกึษา  

1. ศกึษาลักษณะอัตราการอบแห้งของกุนเชยีง ท่ีอุณหภูมิ 60 และ 105 องศาเซลเซียส 

ท าการศึกษาลักษณะอัตราการอบแห้งของกุนเชียง โดยน ากุนเชียงสด จ านวน 1 กิโลกรัม มาบดให้เป็น

เนื้อเดียวกัน แบ่งใส่ถ้วยอลูมิเนียมถ้วยละ 3 กรัม น าไปอบแห้งในตู้อบแห้ง (Hot air oven) ท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส ชักถ้วยตัวอยา่งทุกๆ 5 นาที จ านวน 3 ถ้วย น ามาทิง้ไวใ้ห้เย็นในโถดูดความชืน้ ประมาณ 15 นาที ชั่งน้ าหนัก

และบันทึกข้อมูล และน าตัวอย่างไปวิเคราะห์ความชื้น ตามวิธีของ AOAC [6] จากนั้นศึกษาลักษณะอัตราการอบแห้ง

ของกุนเชยีงท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ท าการทดลองแตล่ะอุณหภูมลิะ 2 ซ้ า 

2. การทดลองการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งแบบเดิมของโรงงาน  

ท าการทดลองอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งของโรงงาน โดยใชกุ้นเชยีงคร้ังละ 250 กิโลกรัม(เป็นความจุ

ปกติของเคร่ืองเดิม) อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส บันทึกข้อมูลการกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งท่ี

ต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ ด้านบนส่วนหน้า ด้านบนส่วนหลัง ด้านล่างส่วนหน้า ด้านล่างส่วนหลัง และต าแหน่งด้านนอกตู้

วัดอุณหภูมิบรรยากาศและผนังด้านนอกตู้  รวมท้ังเก็บข้อมูลปริมาณกุนเชียงก่อนเข้าอบแห้ง ปริมาณกุนเชียงท่ีผ่าน

การตัดแต่ง ปริมาณกุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้ง น้ าหนักของก๊าซหุงต้มก่อนและหลังการอบแห้ง เพื่อใช้ประเมิน

ประสิทธิภาพเชงิความร้อน และสัดสว่นการใชเ้ชื้อเพลงิตอ่ผลิตภัณฑก์ุนเชยีง 
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3. การวเิคราะห์แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพตูอ้บแห้งกุนเชียง 

วิเคราะห์ข้อมูลการกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง อุณหภูมิผนังด้านนอกตู ้และอุณหภูมบิรรยากาศ 

เพื่อหาสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้ตู้อบแห้งกุนเชียงมีประสิทธิภาพต่ าท้ังในด้านการใช้พลังงาน และการผลิตสินค้าให้มี

คุณภาพ และหาแนวทางในการปรับปรุง 

4. การทดลองการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

ท าการทดสอบอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูงโดยใช้กุนเชียงคร้ังละ 250-300 กิโลกรัม 

การทดสอบการอบแห้งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ชว่งแรกใชอุ้ณหภูมิอบแห้ง 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อ

ครบก าหนดเวลาน ากุนเชียงมาตัดแต่ง และท าการอบแห้งต่อในช่วงท่ีสองใช้อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส อบแห้ง

กุนเชียงจนกระท่ังมีความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 15 ฐานเปียก  ในระหว่างการอบแห้งจะท าการบันทึกข้อมูลการกระจาย

อุณหภูมิภายในตู้อบแห้ง อุณหภูมิบรรยากาศ อุณหภูมิท่ีผนังด้านนอกของตู้อบแห้ง และน้ าหนักของก๊าซหุงตม้ท่ีใชใ้น

การอบแห้ง  

5. วเิคราะห์ประสิทธิภาพระหว่างตูอ้บแห้งแบบเดิม และตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง  

น าข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกผลการทดลอง มาค านวณประสิทธิภาพเชงิความร้อนของตูอ้บแห้งแบบเดิม

และตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง 

6. การประเมินตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง เพื่อหาระยะเวลาการคืนทุนของการ

ลงทุนตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง จากผลประหยัดท่ีเกิดขึ้นจากการลดการใช้พลังงานความร้อน (ก๊าซหุงต้ม) เนื่องจาก

ประสิทธิภาพการตูอ้บแห้งท่ีเพิ่มขึ้น 

7. สรุปผลการวจิัย 

ผลการศึกษา 

1.  ผลการศกึษาลักษณะอัตราการอบแห้งของกุนเชียง ที่อุณหภูม ิ60 และ 105 องศาเซลเซียส 

การศึกษาลักษณะอัตราการอบแห้งของกุนเชียงท่ีอุณหภูมิ 60 และ 105 องศาเซลเซียส เพื่อวิเคราะห์

ลักษณะโดยรวมของการอบแห้งกุนเชยีง พบวา่ อัตราการอบแห้งของกุนเชยีงส่วนใหญ่เป็นอัตราการอบแห้งแบบลดลง 

(Falling Rate Period) ซึ่งอุณหภูมขิองอากาศอบแห้งมผีลโดยตรงต่ออัตราการระเหยของน้ า และการเพิ่มอุณหภูมิการ

อบแห้งจะท าให้ระยะเวลาในการอบแห้งลดลง แต่เนื่องจากการอบแห้งกุนเชียงด้วยการใช้อุณหภูมสิูงจะส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพ เช่น สี สภาพภายหลังการทอดเป็นอาหาร เป็นต้น ดังนั้นอุณหภูมิท่ีสามารถอบแห้งและไม่มีผลกระทบ

ด้านคุณภาพจึงควรใช้อุณหภูมิในการอบแห้งมีค่าไม่มากกว่า 60 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิการอบแห้งท่ี

โรงงานผลิตกุนเชยีงใชใ้นปัจจุบันเชน่เดียวกับท่ีจิระพันธ์ุ เนื่องจากนิล และคณะ [3] ได้ศกึษาทดลองอบแห้งกุนเชยีงหมู

ชนิดไขมันน้อยและกุนเชยีงหมูชนิดไขมันมากที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสพบวา่ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดสว่นความชื้น 0.35 

มรีสชาติดท่ีีสุด และมีสแีดงสวยเนื้อสัมผัสแนน่ 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดสว่นความช้ืนของผลิตภัณฑก์ับเวลา 

2. ผลการทดลองการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งเดิมของโรงงาน  

การศึกษาการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งเดิมของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการกระจายอุณหภูมิ

ภายในตู้อบแห้ง ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบแห้ง ก าลังการผลิตสูงสุดของตู้อบแห้งเดิม รวมท้ังขั้นตอนใน

กระบวนการอบแห้งกุนเชียง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและออกแบบตู้อบ

แห้งประสิทธิภาพสูง จากผลการทดลองและเก็บข้อมูลของการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งเดิมของโรงงาน พบว่า 

ก าลังการผลิตของตู้อบแห้งเดิมสามารถอบแห้งกุนเชียงสดได้ 250 กิโลกรัม ใช้เวลาอบแห้งกุนเชียงท้ังหมด 140 

ชั่วโมง ผลการตรวจวัดการกระจายตัวของอากาศร้อนภายในตู้อบแห้งมีค่า 52.31±5.24 องศาเซลเซียส โดยท่ี

อุณหภูมิท่ีต าแหน่งด้านล่างของตู้อบแห้งซึ่งอยู่ใกล้เตาก๊าซหุงต้มกลับมีอุณหภูมิต่ ากว่าต าแหน่งด้านบนของตู้อบแห้ง 

ท้ังนี้เนื่องจากการอบแห้งกุนเชียงของโรงงานเป็นการอบแห้งแบบธรรมชาติ (Natural Convection) อากาศภายในตูอ้บ

แห้งเมื่อได้รับความร้อนจากแผ่นเหล็กท่ีถูกเผาด้วยเปลวไฟของเตาก๊าซหุงตม้จะถูกผลิตเป็นอากาศร้อนและลอยตัวขึ้น

สู่ด้านบนของตู้อบแห้ง กอปรกับลักษณะของตู้อบแห้งท่ีท าจากสังกะสีลอนประกบกันแต่ปิดทับไม่สนิทจึงมีช่องว่าง

จ านวนมาก ท าให้เมื่ออากาศร้อนลอยตัวจากแหล่งความร้อนท่ีอยู่ด้านล่างผ่านกุนเชยีงขึน้สู่ด้านบน จึงไม่สามารถกัก

เก็บอากาศร้อนภายในตู้ได้เป็นเหตุให้ต าแหน่งด้านบนของกุนเชียงมีอุณหภูมิสูงกว่าต าแหน่งด้านล่างของกุนเชียงดัง

แสดงต าแหน่งท่ีวัดอุณหภูมิอากาศภายในตู้ และกราฟแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิท่ีจุดต่างๆ ของตู้อบแห้งกับ

เวลาในการอบแห้งดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 ต าแหนง่และผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งกุนเชยีงแบบเดิม 

ก. ต าแหนง่การเก็บขอ้มูลการกระจายอุณหภูมิ 

ข. ผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายใน และภายนอกตูอ้บแห้ง 

เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของผนังด้านนอกของตู้อบแห้ง จะพบว่า มีค่าเฉลี่ย 43.79±3.56 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมิบรรยากาศมีค่า 32.16±2.34 องศาเซลเซียส ซึ่งมีผลต่างของอุณหภูมิประมาณ 11.63±1.22 องศา

เซลเซียส อกีทัง้การอบแห้งกุนเชียงมีระยะเวลาในการอบแห้งนานเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียความร้อนท่ีผนังตู้อบแห้ง

และตอ้งใชเ้ชื้อเพลงิมากขึ้นเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการอบแห้งให้มีคา่เท่ากับอุณหภูมอิบแห้งท่ีทางโรงงานตอ้งการ 

3. ผลการศกึษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพตู้อบแห้งกุนเชียง 

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพตู้อบแห้งกุนเชียง โดยใช้ข้อมูลจากการทดลองอบแห้ง

กุนเชียงด้วยตู้อบแห้งของโรงงาน ซึ่งพบว่าเกิดการสูญเสียพลังงานความร้อนกับอากาศร้อนท่ีร่ัวไหลออกไปภายนอก

ตู้อบแห้งและที่ผนังสังกะสีตู้อบแห้งกับอากาศแวดล้อม ส่งผลให้มีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงต่อผลิตภัณฑ์กุนเชยีงในการ

ผลิตแต่ละคร้ังสูง อีกท้ังคุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีได้มีความชื้นไม่สม่ าเสมอ และก าลังการผลิตสูงสุดของตูอ้บ

แห้งเดิมของโรงงานสามารถอบแห้งได้สูงสุด 250 กิโลกรัมตอ่รอบการผลิต จากข้อมูลการทดลองการอบแห้งกุนเชียง

ด้วยตู้อบแหง้เดิม สามารถสรุปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตูอ้บแห้งกุนเชียงไว้ 

2 แนวทาง โดยก าหนดขนาดของตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูงให้มีขนาดเท่าตู้เดิม ได้แก่ 1) การปรับปรุงฉนวนของตู้อบ

แห้งกุนเชียง และ2) การปรับปรุงการกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งให้สม่ าเสมอ ซึ่งคุณลักษณะของตู้อบแห้ง

ประสิทธิภาพสูงมรีายละเอยีด ดังนี้ 

  ผนังตู้อบแห้งท าจากผนังห้องเย็นส าเร็จรูปฉนวนโพลีสไตรลีนความหนา 3 นิ้ว เนื่องจากสามารถ

ประกอบเป็นตู้อบแห้งได้งา่ยและทนอุณหภูมิได้สูงสุด 80 องศาเซลเซียส 

  เพิ่มช่องระบายอากาศไว้ด้านหลังของตู้อบแห้ง เพื่อควบคุมการไหลออกของอากาศร้อนและท าให้

เกิดการอบแห้งกุนเชยีงได้อยา่งทั่วถึง 

  เพิ่มเตาหุงตม้เป็น 2 หัว เพื่อปรับปรุงกระจายความร้อนภายในตู้อบแห้งให้สม่ าเสมอ โดยเตาหลักท า

หนา้ที่รักษาระดับอุณหภูมิของอากาศในตู้อบแห้งให้ได้ตามท่ีต้ังไว้ ส่วนเตาเสริมจะท างานเม่ืออุณหภูมภิายในตูอ้บแห้ง

ต่ ากว่าอุณหภูมิท่ีตัง้ไว้ 10 องศาเซลเซียส ท้ังนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมท่ีิควบคุมวาล์วไฟฟา้ส าหรับจ่ายก๊าซ
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หุงตม้ เม่ืออุณหภูมภิายในตูอ้บแห้งถึงระดับคา่ที่ตัง้ไว ้วาล์วไฟฟา้จะหยุดการจา่ยก๊าซไปยังเตาเสริมทันที ลักษณะของ

ตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงท่ีมีขนาดเท่ากับตู้อบแห้งแบบเดิมดังแสดงในภาพท่ี 5  

 

   
ก.      ข. 

 

   
        ค.          ง. 

ภาพที่ 5 ตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง 

ก. ลักษณะภายนอกของตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง 

ข. ชอ่งระบายความชื้น อยูด่้านหลังของตูอ้บแห้ง 

ค. ต าแหนง่การวางแหลง่ให้ความร้อนภายในตูอ้บแห้ง 

ง. ตูไ้ฟฟา้ส าหรับการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งคงที่ 

4. ผลการศกึษาการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

การศึกษาการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูงซึ่งมกี าลังการอบแห้งกุนเชียงสดเฉลี่ยรอบ

ละ 305.50±0.71 กิโลกรัม สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งกุนเชียงเหลือเพียง 90 ชั่วโมง และผลิตภัณฑ์กุนเชยีง

ท่ีได้มีความชื้นสม่ าเสมอมากขึ้น การกระจายอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งท่ีต าแหน่งด้านบนกุนเชียงมีค่า 57.85±6.57 

องศาเซลเซียส และด้านล่างกุนเชียงมีค่า 53.90±6.30 ซึ่งมีอุณหภูมิต่างกัน 3.95±0.27 องศาเซลเซียส ขณะท่ี

อุณหภูมท่ีิผิวผนังด้านนอกของตู้อบแห้งมคี่า 32.78±2.77 องศาเซลเซียส อุณหภูมบิรรยากาศมคี่า 31.82±2.39 องศา

เซลเซียส มีอุณหภูมิต่างกัน 0.96±0.38 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นถึงการสูญเสียพลังงานความร้อนท่ีผนังของตูอ้บ

             ค      ้ 
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แห้งหลังการปรับปรุงมีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบแห้งแบบเดิม ดังแสดงผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในและ

ภายนอกตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงท่ีต าแหนง่ตา่งๆ ในภาพท่ี 6 
 

 

ภาพที่ 6 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกของตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงท่ีต าแหนง่ตา่งๆ 

5. ผลการทดสอบการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตู้อบแห้งเดิม และตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

การทดสอบการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งแบบเดิมและตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง เพื่อเปรียบเทียบ

คุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียง ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และต้นทุนการอบแห้งกุนเชียงของตู้อบแห้งท้ังสองแบบ 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชงิความร้อนของตูอ้บแห้งแบบเดิม เปรียบเทียบกับตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

รายการ 
ผลการทดสอบ 

ตู้อบแห้งแบบเดิม ตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

น้ าหนักกุนเชียงเร่ิมต้น (กิโลกรัม) 238.67 ± 24.03 305.50± 0.71 

น้ าหนักกุนเชียงผลิตภัณฑ ์(กิโลกรัม) 195.00 ± 14.53 252.50 ± 2.12 

น้ าหนักก๊าซหุงตม้ที่ใช ้(กิโลกรัม) 37.29 ± 5.89 23.14 ± 3.94 

น้ าหนักน้ าที่ระเหย (กิโลกรัม) 46.33 ± 5.78 50.90 ± 2.28 

น้ าหนักกุนเชียงทีถู่กตัดแต่ง (กิโลกรัม) 1.18 ± 0.03 2.11 ± 0.54 

น้ าหนักก๊าซหุงตม้ต่อน้ าหนกัผลิตภัณฑ์  0.19 ± 0.03 0.09 ± 0.01 

*ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (ร้อยละ) 5.95 ± 1.62 11.53 ± 2.47 

*คา่ความรอ้น LHV ของก๊าซหุงตม้11,157.80 kcal/kg 

จากผลการทดสอบการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งแบบเดิม พบว่า ประสิทธิภาพของตู้อบแห้งมีค่า

ร้อยละ 5.95±1.62 และสัดส่วนการของก๊าซหุงต้มต่อน้ าหนักผลิตภัณฑ์มีค่า 0.19 ± 0.03 กิโลกรัมก๊าซต่อกิโลกรัม

ผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นต้นทุนพลังงานจะมีค่า 4.80±0.89 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ (คิดท่ีราคาก๊าซหุงต้มกิโลกรัม

ละ 25 บาท) ผลการประเมินประสิทธิภาพทางความร้อนของตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงมีค่าร้อยละ 11.53 ± 2.47 ซึ่งมี

ค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตูอ้บแห้งแบบเดิม ส่วนสัดส่วนการใช้ก๊าซหุงต้มตอ่น้ าหนักผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ 0.09± 

0.01 กิโลกรัมก๊าซต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นต้นทุนพลังงานมคี่า 2.25±0.25 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ (คิดท่ี

ราคาก๊าซหุงตม้ กิโลกรัมละ 25 บาท)  
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ก.      ข. 

ภาพที่ 7  สีของผลิตภัณฑก์ุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้ง 

ก. ผลิตภัณฑก์ุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบเดิม 

ข. ผลิตภัณฑก์ุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง 

คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากตู้อบแห้งแบบเดิม พบว่าผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งด้านบนของเตาหุงต้มจะมีสีน้ าตาลเข้มไหม้และผิวสัมผัสจะค่อนข้างแห้งและแข็งจึงต้องขายกุนเชียงท่ีไม่ได้

คุณภาพในเกรดท่ีต่ า ส่วนท่ีอยู่รอบเตาหุงต้มจะมีสีแดงอ่อนและผิวสัมผัสของกุนเชียงส่วนนี้จะคุณภาพท่ีดีกว่าส่วนท่ี

อยู่ในต าแหน่งด้านบนของเตาหุงต้มผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีได้จากตู้อบแห้งเดิมของโรงงานจึงมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ 

ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตการผลิตกุนเชียงสูงกว่าปกติ ส่วนคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากตู้อบแห้ง

ประสิทธิภาพสูง พบว่าผลิตภัณฑ์กุนเชียงมีสีแดงเข้มและความชื้นของกุนเชียงสม่ าเสมอเท่ากันทุกจุด ส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตกุนเชยีงลดลง และสามารถแก้ปัญหาเร่ืองของสีและความชื้นท่ีไม่สม่ าเสมอของกุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้งด้วย

ตู้อบแห้งแบบเดิมของโรงงาน แก้ปัญหาการตกเกรดของผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีน้ าตาลเข้มมากเกินไปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์

คุณภาพด ี

6. การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์

ผลการทดสอบการอบแห้งกุนเชยีงด้วยตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง จ านวน 305.50±0.71 กิโลกรัมสดต่อ

รอบการผลิต ผลิตภัณฑก์ุนเชยีงท่ีผลิตได้ 252.50±2.12 กิโลกรัมตอ่รอบการผลิต ใชเ้วลาในการอบแห้ง 4 วัน (เดิมใช้

เวลาในการอบแห้ง 5 วัน) สามารถลดการใชก้า๊ซหุงตม้ลงได้ 0.10±0.06 กิโลกรัมตอ่กิโลกรัมผลิตภัณฑ ์หรอืคดิเป็น

เงินท่ีประหยัดได้ 2.50±1.41 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์  เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนพลังงานของตูอ้บแห้งแบบเดิมซึ่ง

หากลงทุนตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงจ านวน 1 ตู ้ตอ้งใชเ้งินลงทุนประมาณ 60,000 บาท สามารถลดการใชก้๊าซหุงต้ม

ได้ 30.55±17.28 กิโลกรัมตอ่รอบการอบแห้ง หรอืคดิเป็นเงินท่ีประหยัดได้ 763.75±432.04 บาทต่อรอบ ซึ่งสามารถ

คืนทุนโดยคิดเป็นจ านวนรอบในการผลิตกุนเชยีงได้ 57-131 รอบ  

วิจารณ์และสรุปผล 

1. การทดสอบการอบแห้งกุนเชียงด้วยตู้อบแห้งกุนเชียงประสิทธิภาพสูง สามารถลดระยะเวลาในการ

อบแห้งลง 50 ชั่วโมง หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 35.71 อากาศร้อนภายในตู้อบแห้งมีการกระจายตัวสม่ าเสมอ โดย

พบว่ามีความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งท่ีต าแหน่งด้านบนของกุนเชียงและต าแหน่งด้านล่างลดลงมคี่า 

3.95±0.27 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสม่ าเสมอ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของตู้อบแห้งมีคา่
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สูงถึงร้อยละ 11.53±2.47 หรือคิดเป็นประสิทธิภาพเชิงความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตู้อบแห้งแบบเดิมถึงร้อยละ 

93.67 สามารถลดการใช้ก๊าซหุงต้มลงได้ 0.10±0.06 กิโลกรัมก๊าซหุงต้มต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นปริมาณ

ก๊าซหุงตม้ท่ีใชล้ดลงร้อยละ 52.63 โดยน้ าหนักก๊าซหุงตม้ตอ่น้ าหนักผลิตภัณฑ์  

2. การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง สามารถอบแห้งกุนเชียงสดเพิ่มขึ้น 

66.83 กิโลกรัมต่อรอบการผลิต หรือคิดเป็นปริมาณกุนเชียงสดท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.00 โดยน้ าหนัก ได้ผลิตภัณฑ์

กุนเชียงเพิ่มขึ้น 57.50 กิโลกรัมตอ่รอบ หรือคิดเป็นปริมาณผลิตภัณฑ์กุนเชยีงท่ีเพิ่มขึน้ร้อยละ 29.49 โดยน้ าหนัก ใช้

เวลาการอบแห้งลดลงจากตู้อบแห้งเดิม 50 ชั่วโมง หรือคิดเป็นจ านวนรอบในการผลิตเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 สามารถลด

การใช้ก๊าซหุงตม้ได้ 0.10±0.06 กิโลกรัมตอ่กิโลกรัมผลิตภัณฑ ์หรือคิดเป็นมูลค่าของกา๊ซหุงตม้ท่ีใชล้ดลงตอ่รอบการ

ผลิต 763.75±432.04 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากลงทุนตู้อบแห้งประสิทธภิาพสูงจ านวน 1 ตู ้ตอ้งใชเ้งินลงทุน 

60,000 บาท สามารถคิดเป็นจ านวนรอบในการผลิตกุนเชียงเพื่อการคืนทุนได้ 57-131 รอบ หรือ คิดเป็นระยะเวลา

คืนทุนประมาณ 227-655 วัน โดยไม่คิดรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นจากการลดปริมาณของเสียให้เป็นกุนเชียงท่ีมีคุณภาพและ

ปริมาณกุนเชียงท่ีได้เพิ่มขึ้นจากก าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารศึกษาวิจัยการอบแห้งกุนเชยีงชนดิอื่นๆ ด้วยตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูง 
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การศึกษาสภาวะการอบแห้งกุนเชียงหมูและการเก็บรักษา 

Study of chinese sausage drying conditions and shelf life 

จริะพันธุ์ เนื่องจากนิล1 อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ1*และ วิทยา ภูมสิามพราน1 

Chiraphan Nuengchaknin1, Arunee Supcharoenlert1* and Wittaya Pumisampran1  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะการอบแห้ง (อุณหภูมิ 50 60 และ 70 องศาเซลเซียส) และ

ศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สองชนิด (บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกธรรมดา และถุงพลาสตกิ

สุญญากาศ) ภายใต้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกุนเชียงหมู (มผช.103/2546) โดยการศึกษานี้ใช้กุนเชียงหมู

ชนิดไขมันน้อยและกุนเชียงหมูชนิดไขมันมากเป็นวัตถุดิบทดลองการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งประสิทธิภาพสูง พบว่า

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการอบแห้งกุนเชียงหมูท้ังสองชนิด คือ 60 องศาเซลเซียส ในส่วนของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชนิด

ไขมันน้อยและชนิดไขมันมากท่ีได้จากการอบแห้งในทุกสภาวะอุณหภูมิ มีการจัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วน

ความชื้นของผลิตภัณฑ์ท่ี 0.30 0.35 และ 0.40 ตามล าดับ ในบรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติกธรรมดาและถุงพลาสติก

สุญญากาศภายใต้อุณหภูมิห้องเพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา จากผลการทดสอบพบว่า กุนเชียงชนิดไขมันน้อยและ

ชนิดไขมันมากท่ีสัดส่วนความชื้น 0.35 สามารถเก็บรักษาได้นานท่ีสุดภายใต้คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยมีอายุ

การเก็บรักษาในถุงพลาสติกธรรมดาได้ไม่เกิน 2 เดือน และอายุการเก็บรักษาในถุงพลาสติกสุญญากาศได้นาน 3 

เดอืน  
ค าส าคัญ:   คุณภาพกุนเชยีง  การอบแห้ง  บรรจุภัณฑ ์ ระยะเวลาในการจัดเก็บ 

Abstract  
The aim of this research was to study drying conditions (50 , 60  and 70  degree Celsius) and shelf 

life of Chinese sausage products (under Thai Community Product Standard: ICS 1 03 / 25 46 )  in two types of 

packaging (Polypropylene plastic bags and vacuum Sealing Plastic Bags).  Low fat and high fat Chinese sausage 

were selected in experiment which was dried within high efficiency dryer.  The results showed that the drying 

temperature at 60 degree Celsius is the best for two types of sausage products.  

To determine the shelf life of products all drying conditions were stored in plastic bag packaging and 

vacuum sealing plastic bags under room temperature at moisture ratio of product at 0 . 3 0 , 0 . 3 5  and 0 . 40 , 

respectively. The results showed low and high fat Chinese sausage at moisture ratio 0.35 is the longest shelf life 

which can be stored in a plastic bag about 2  months and vacuum sealing plastic bag could extend shelf life to 3 

months. 

Keywords: Quality of, Chinese Sausage, Drying  Packaging, Shelf Life  
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บทน า 

กุนเชียง เป็นผลิตภัณฑ์จากการถนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทหนึ่งและเป็นท่ีนยิมบริโภค โดยมี

แหลง่ผลิตกระจายอยู่ท่ัวภูมภิาคของประเทศไทย อาทิ จังหวัดนครราชสมีา ขอนแก่น นครปฐม และราชบุรี [1] เป็นต้น 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์กุนเชียงหลายประเภทได้แก่ กุนเชียงหมู กุนเชียงปลา กุนเชียงไก่และมีความหลากหลายของสูตร

ผลิตภัณฑ์ เช่น กุนเชียงไขมันนอ้ย กุนเชียงไขมันมาก กุนเชียงสมุนไพร เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มกีารแบ่งกลุ่มตลาด

กุนเชียงออกเป็นประเภท โดยสังเกตจากลักษณะการผูกเชือกของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กุนเชียงชั้นเยี่ยมใช้เชือกสีแดง 

กุนเชียงชั้นหนึ่งใช้เชือกสีเขียว และกุนเชียงชั้นสามใช้เชือกสีขาวเป็นต้น [8] ปัจจุ บันส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงเพื่อควบคุมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกุนเชียงหมู (มผช.103/2546) กุนเชียงปลา (มผช.104/2546) กุนเชียงไก่ 

(มผช.105/2546) กุนเชียงทะเล (มผช.1027/2548) และกุนเชียงเป็ด (มผช.1360/2550) [7] เป็นต้น ซึ่งได้ก าหนด

ลักษณะของผลิตภัณฑ ์สี กลิ่น เนือ้สัมผัส ซึ่งจะต้องไมม่สีีเขียวคล้ า กลิ่นไม่อับหรือเหม็นบูด และเนือ้สัมผัสตอ้งแน่น  

ในกระบวนการผลิตกุนเชยีง มสี่วนผสมของเนื้อสัตว์(หมู ไก่ ปลา) มันหมูหรือมันไก่ น้ าตาลทราย ไส้หมู

หรือไส้แพะ เกลือไนเตรท และน้ า จากนั้นน าส่วนผสมต่างๆ ผสมเข้าด้วยกันแล้วบรรจุลงในไส้หมูหรือไส้แพะ และ

น าไปอบแห้ง[2] ในการอบแห้งจะใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 50 –70 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 8 – 120 ชั่วโมง ท้ังนี้ขึ้นอยู่

กับชนดิ และปริมาณองค์ประกอบของกุนเชยีงแต่ละประเภท ท าให้มีการใชพ้ลังงานในการอบแห้งไมค่งที่ พบวา่ ตน้ทุน

ด้านพลังงานของกุนเชยีงอยูใ่นช่วง 0.90 – 5.04 บาทต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์กุนเชยีง [5] 

ผลงานวจิัยของ มจธ. ท่ีผ่านมาได้มีการจัดท าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของตู้อบแห้งกุนเชยีง โดย

ปรับปรุงและออกแบบตู้อบแห้งกุนเชียง โดยการหุ้มฉนวนผนังตู้พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ (ตู้อบแห้ง

ประสิทธิภาพสูง)[3] ซึ่งผลการทดสอบอบแห้งกุนเชียง พบว่าสามารถลดอัตราการใช้ก๊าซหุงต้มลงได้ ร้อยละ 34-65 

และประสิทธิภาพทางความร้อนของตู้อบแห้งเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 67-218 เมื่อเปรียบเทียบกับตู้อบแห้งแบบเดิมอีกท้ัง

ผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีใช้ตู้อบแห้งแบบใหม่จะให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีดีขึ้น เช่น สีแดงสม่ าเสมอ เนื้อสัมผัส

แนน่ แตอ่ย่างไรก็ดีตู้อบแห้งกุนเชยีงแบบใหมน่ี้สามารถลดการใชพ้ลังงานและส่งผลให้คุณภาพของผลิตภัณฑด์ีขึ้น แต่

ผู้ประกอบการผลิตกุนเชียงส่วนใหญ่ยังอาศัยประสบการณ์ในการควบคุมสภาวะการอบแห้งกุนเชียงโดยไม่ทราบ

สภาวะการอบแห้งท่ีเหมาะสม ท าให้ต้องสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีใช้ในการอบแห้ง เช่น การอบแห้ง

ด้วยอุณหภูมิท่ีต่ าหรอืสูงเกินไป จะท าให้กุนเชยีงเกิดสนี้ าตาลซีด หรือ สีน้ าตาลเข้ม (กุนเชยีงไหม้) หรือ บูดเปร้ียวหาก

ใช้อุณหภูมิไม่เหมาะสม รวมถึงความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์

ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสุญญากาศ ซึ่งบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าก่อน

การส่งมอบให้ลูกค้าอีกท้ังความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ

สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาสภาวะการอบแห้งกุนเชียงหมูท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพกุนเชียง และ

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมก่อนการบริโภค 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุ อุปกรณ์ 

1.  ตัวอยา่งกุนเชียงหมูสด ที่ใชท้ดลอง มี 2 ชนดิ  

- กุนเชยีงหมู ชนิดไขมันน้อยสัดส่วนไขมันร้อยละ 10-15 

- กุนเชยีงหมู ชนิดไขมันมากสัดส่วนไขมันร้อยละ 20-25 

2. ตูอ้บแห้งประสิทธิภาพสูงขนาดก าลังการผลิต 300 กิโลกรัมสด 

3. เครื่องวัดสผีลิตภัณฑ ์(Spectrophotometer, ColorQuest XE, HunterLab) 

4. เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyser,TA.XT.Plus, Stable Micro System) 

5. เครื่องสกัดไขมัน (Soxtec extraction unit, type HT1043, Tecator) 

6. เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตนีรวม (Vapodest 30s, Gerhardt) 

วิธีการศกึษา 

1. การศึกษาคุณสมบัตขิองกุนเชยีงสด 

น าตัวอยา่งกุนเชียงมาวิเคราะห์คุณภาพตา่งๆ ดังตอ่ไปน้ี 

1.1  คุณภาพทางกายภาพ 

วิเคราะห์ความหนาแน่น และปริมาณความชื้น ตามวิธีการของ AOAC[9] ส าหรับค านวณสัดส่วน

ความชื้นผลิตภัณฑก์ุนเชยีง 

1.2   คุณภาพทางเคม ี

วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณไขมันด้วยวิธี Solvent Extraction Method และ

วเิคราะห์ปริมาณโปรตนีดว้ยวธีิ Kjeldahl ตามวธีิของ AOAC[9] 

2. ศกึษาการทดสอบการอบแห้งกุนเชยีง 

ทดสอบการอบแห้งกุนเชยีงสดดว้ยตูอ้บแห้งแบบใหม ่ท าการอบแห้งครัง้ละ 50 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 50 

60 และ 70 องศาเซลเซียส บันทึกน้ าหนักของกุนเชียงท่ีลดลงทุก 2 ชั่วโมงและน้ าหนักของก๊าซหุงต้มท่ีใช้ในการ

อบแห้ง และก าหนดการเก็บตัวอยา่งของผลิตภัณฑ์ท่ีสัดส่วนความชืน้ (moisture ratio) 0.3 0.35 และ 0.4 ตามล าดับ 

3. การศึกษาคุณสมบัตขิองผลิตภัณฑก์ุนเชยีง 

3.1   คุณภาพทางกายภาพ 

วิเคราะห์ค่าความแข็ง (Hardness) ด้วยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) และวิเคราะห์ค่าสี

ด้วยเครื่องวัดส ี(Spectrophotometer) ในระบบCIE L* a* b* 

3.2   คุณภาพทางจุลินทรีย์ 

วเิคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด โดยใชอ้าหารเลีย้งเชื้อ Plate Count Agar (PCA) และปริมาณยีสต์

และรา โดยใชอ้าหารเลีย้งเชื้อ Potato Dextrose Agar (PDA) โดยอิงคา่ตามมาตรฐาน มผช.103/2546 [6] 

4. การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ ์

4.1  ศกึษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 
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น าผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้งท้ังสองชนิด ที่แต่ละอุณหภูมิอบแห้งและแต่ละสัดส่วน

ความชื้นของผลิตภัณฑ์ มาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 2 รูปแบบ คือ ถุงพลาสติกมัดปากถุงด้วยเชือกไนลอน (แบบเดิม) 

และถุงพลาสตกิสุญญากาศปิดผนึกถุงด้วยความร้อน และจัดเก็บผลิตภัณฑ์ภายใตส้ภาพบรรยากาศ 

4.2   วเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 

วิเคราะห์ค่าความแข็ง (Hardness) ด้วยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) และวิเคราะห์ค่าสี 

ด้วยเครื่องวัดส ี(Spectrophotometer) ในระบบ CIE L* a* b* 

4.3  วเิคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ 

สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์ท้ังสองแบบ มาทุกๆ 1 เดือน เพื่อวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์

ท้ังหมด (Total plate count) และปริมาณยีสต์และราจนกระท่ังครบ 4 เดือน บันทึกปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เทียบกับ

ระยะเวลาการจัดเก็บด้วยการบรรจุภัณฑท้ั์งสองแบบ 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิต ิ

ข้อมูลทางกายภาพ เคมี และปริมาณจุลินทรีย์ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) ท าการทดลอง 

3 ซ้ า น าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้มาหาค่าเฉลี่ยและท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิต 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของกุนเชียงสด 

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของกุนเชียงสดท้ังชนิดไขมันน้อยและชนิด

ไขมันมาก พบว่า กุนเชียงชนิดไขมันน้อยมีปริมาณไขมัน ร้อยละ 17.4  ส่วนกุนเชียงชนิดไขมันมากมีปริมาณร้อยละ 

24.45 ส าหรับปริมาณโปรตนีในกุนเชยีงชนิดไขมันน้อยมคี่าร้อยละ 10.4 และในชนดิไขมันมากมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 

8.05  ส าหรับปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของกุนเชียงสดท้ังสองชนิดมีค่าไม่แตกต่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 

36.25-37.65 และ 1.075-1.095 กิโลกรัมต่อลิตร ตามล าดับ 

ตารางที่ 1องคป์ระกอบของกุนเชยีงหมูสด 

ชนิดของกุนเชียง 
สัดส่วนโดยน  าหนักเปียก (ร้อยละ) ความหนาแน่น 

(กโิลกรัม/ลิตร) ไขมัน โปรตนี ความชื น 

ไขมันน้อย 17.41.98a 10.41.41ab 37.651.06a 1.0950.007a 

ไขมันมาก 24.451.06b 8.050.64a 36.252.05a 1.0750.007a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวต้ังมีความแตกต่างกันทางสถิต ิ)p<0.05( 

ผลการทดสอบการอบแห้งกุนเชยีงและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

ผลการอบแห้งกุนเชยีงท้ังสองชนดิท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส พบวา่ การอบแห้ง

กุนเชียงชนิดไขมันน้อยท่ีอุณหภูมิสูงจะท าให้ปริมาณความชื้นของกุนเชียงลดลงเร็วกวา่การอบแห้งท่ีอุณหภูมิต่ า ท้ังนี้
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เนื่องจากการอบแห้งท่ีอุณหภูมิสูงท าให้เกิดแรงขับเคลื่อนของโมเลกุลน้ า (driving force) ในระหว่างการอบแห้งสูงกว่า

การอบแห้งท่ีอุณหภูมิต่ านอกจากนี้ยังพบว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายมีการระเหยของ

โมเลกุลน้ าลดลง ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักของกุนเชียงลดลงเช่นกัน เนื่องจากผิวด้านนอกของกุนเชียงมี

ลักษณะแห้งท าให้เนื้อสัมผัสแข็งกระด้างส่งผลให้โมเลกุลของน้ าภายในกุนเชียงระเหยออกมาได้ยากขึ้น ส่วนผลการ

อบแห้งกุนเชียงชนิดไขมันมาก พบว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเช่นเดียวกับ

กุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ย แต่ใชร้ะยะเวลาในการอบแห้งมากกวา่ในทุกสภาวะการอบแห้งดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
          ก.            ข. 

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความชื้นของกุนเชยีงกับระยะเวลาการอบแห้ง 

ก. กุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ย  ข   .กุนเชยีงชนดิไขมันมาก  

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอบแห้งกุนเชียงชนิดไขมันน้อยและชนิดไขมันมากท่ีอุณหภูมิเดียวกัน พบว่า 

อัตราการอบแห้งของกุนเชยีงชนดิไขมันน้อยจะมีค่ามากกว่ากุนเชียงชนิดไขมันมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะปริมาณไขมันท่ี

เป็นองค์ประกอบในกุนเชียงท าหน้าท่ีเป็นฉนวนกั้นการแพร่ผ่านโมเลกุลของน้ าในตัวกุนเชียงออกสู่บรรยากาศซึ่ง

ปรากฏการณเ์ชน่นีม้ลีักษณะเหมอืนกันท้ังการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50, 60 และ 70 องศาเซลเซียส 
 

        
       ก.           ข.            ค.           ง. 

ภาพที่ 2 ลกัษณะของกุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ย ที่มสีัดสว่นความช้ืนผลิตภัณฑ ์0.3 ท่ีสภาวะอุณหภูมอิบแห้งตา่งๆ 

ก. กุนเชยีงสดก่อนอบแห้ง 

ข. ผลิตภัณฑก์ุนเชยีง อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ค. ผลิตภัณฑก์ุนเชยีง อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 

ง. ผลิตภัณฑก์ุนเชยีง อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 
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กุนเชียงสดท่ีผ่านการอบแห้งจนกระท่ังมีสัดส่วนความชื้น 0.3 ดังแสดงในภาพท่ี 2 พบว่า ลักษณะ

ปรากฏของกุนเชียงท่ีอุณหภูมิอบแห้ง 50 และ 60 องศาเซลเซียสมีสีท่ีแดงสม่ าเสมอกว่าการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส แต่ท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความชื้นท่ีแกนกลางของกุนเชียงจะสูงกว่ากุนเชียงท่ีอบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ส่วนกุนเชียงท่ีอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส พบว่ากุนเชียงจะมีสีแดงคล้ าอย่าง

เห็นได้ชัด และมีลักษณะรูปร่างบิดงอ 

จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างกุนเชียงคร้ังละ 8 กิโลกรัม ท่ีได้สัดส่วนความชื้น 0.30 0.35 และ 0.40 ของทุก

สภาวะอุณหภูมิการอบแห้งแบ่งกุนเชียงจ านวน 1 กิโลกรัม ท าการวิเคราะห์สีของผลิตภัณฑ์ เนื้อสัมผัส ปริมาณ

เชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด และปริมาณยีสต์และรา โดยแสดงผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 2  ส่วนอีก 7 กิโลกรัม แบ่งบรรจุใน

ถุงพลาสติกแบบธรรมดา และถุงพลาสติกแบบสุญญากาศถุงละ 0.5 กิโลกรัมเพื่อท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทาง

กายภาพและปริมาณจุลินทรีย์เชน่เดียวกัน ทุก 1 เดอืน  

ผลการวิเคราะห์สีของผลิตภัณฑ์กุนเชียง พบว่า ตัวอย่างกุนเชียงชนิดไขมันน้อยและชนิดไขมันมากท่ี

ผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส จะมีค่าความสว่าง (L) มากกว่า (คล้ าน้อยกว่า) กุนเชียงท่ี

อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าความเป็นสีแดง (a) ซึ่งเป็นสีของกุนเชียงตามความ

ต้องการของผู้บริโภคมีค่าใกล้เคียงกันท้ังการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส แต่กุนเชียงอบแห้งท่ี

อุณหภูม ิ70 องศาเซลเซียส จะมีสีแดงและคล้ ากว่า (ค่า a สูง แต่คา่ L ต่ า)  

ผลการวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันน้อยและชนิดไขมันมาก พบว่า กุนเชียงท่ี

ผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส จะมคี่าความแข็ง (Hardness) สูงกว่าตัวอย่างกุนเชยีงท่ีผ่านการ

อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ทุกสัดส่วนความชืน้ของผลิตภัณฑ ์เนื่องจากกุนเชยีงท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส ผิวด้านนอกของกุนเชยีงจะแห้งและแข็งแตแ่กนกลางของกุนเชยีงมีลักษณะชุม่น้ า อาจเป็นเพราะน้ า

ในกุนเชยีงไมส่ามารถระเหยออกได้ ดังนัน้ ค่าความแข็งของกุนเชยีงท่ีสภาวะการอบแห้งนี้ จึงมคี่าต่ ากว่ากุนเชยีงท่ีผ่าน

การอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 และ 60 องศาเซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งของกุนเชียงท่ีอุณหภูมิอบแห้ง

เดียวกัน พบว่า กุนเชียงท่ีมีสัดส่วนความชื้นต่ าจะมีค่าความแข็งสูงกว่ากุนเชียงท่ีมีสัดส่วนความชื้นสูง ท้ังนี้ผลจาก

ปริมาณน้ าหรือความชื้นท่ีมีเหลืออยู่ในตัวกุนเชียง และหากเปรียบเทียบชนิดกุนเชียงไขมันน้อยและชนิดไขมันมาก 

พบว่า กุนเชียงท้ังสองชนิดเมื่ออบแห้งอุณหภูมิเดียวกัน และค่าสัดส่วนความชื้นเดียวกัน จะมีค่าความแข็งไม่มีความ

แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญ (P<0.05) 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ของกุนเชียงท้ังสองชนิดท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูม ิ50, 60 และ 

70 องศาเซลเซียส พบว่า ทุกสภาวะอุณหภูมิของการอบแห้งกุนเชียง สามารถท าให้ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดของ

กุนเชียงท้ังสองชนิด มีปริมาณน้อยกว่า 104CFU/g และปริมาณยีสต์/ราน้อยกว่า 30 CFU/g ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ของ มผช.103/2546 โดยก าหนดไว้ว่าปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมดต้องไม่เกิน 1.0 x 105CFU/g และจ านวนยีสต์/รา 

ตอ้งไม่เกิน 100 CFU/g 

ผลการศกึษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 

จากการศกึษารูปแบบของบรรจุภัณฑแ์ละระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยน าตัวอยา่งผลิตภัณฑ์

กุนเชียงท้ังชนิดไขมันน้อยและชนิดไขมันมาก และทุกสัดส่วนความชื้นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการเก็บในถุงพลาสติกแบบ

ธรรมดา และถุงพลาสตกิแบบสุญญากาศ ถุงละ 0.5 กิโลกรัม ดังแสดงในภาพท่ี 3 ซึ่งได้จัดเก็บไว้ท่ีอุณหภูมหิ้องตาม
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ลักษณะการวางขายจริงในท้องตลาด และสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ท้ังหมด และ

ปริมาณเชือ้ยีสต์/ราทุก 1 เดอืน เป็นเวลา 4 เดือน โดยพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน มผช.103/2546 

 

 

 

 

 

ก.                     ข. 

ภาพที่ 3 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ท่ีใชบ้รรจุผลิตภัณฑก์ุนเชยีง 

             ก .ถุงพลาสตกิแบบธรรมดา      ข .ถุงพลาสตกิแบบสุญญากาศ  
 

จากการวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันน้อยและชนิดไขมันมากในบรรจุ

ภัณฑภ์ายใตส้ภาวะบรรยากาศ พบวา่ อุณหภูมกิารอบแห้ง สัดสว่นความช้ืนในผลิตภัณฑ์ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 

มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ โดยการอบแห้งท่ีอุณหภูมิต่ าและสัดส่วนความชื้นในผลิตภัณฑ์ยังมีค่าสูง 

ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการอบแห้งด้วยอุณหภูมิสูงและยังคงเหลือปริมาณ

ความชื้นในผลิตภัณฑ์น้อย จากผลการทดลอง พบว่า ผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เร่ิมต้นสูงกว่ากุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส และ

ผลิตภัณฑท่ี์มีสัดส่วนความชืน้สูงยังมแีนวโนม้ท่ีท าให้ผลิตภัณฑเ์กิดการเนา่เสียได้งา่ย เนื่องจากยังคงมีน้ าอสิระที่อยู่ใน

อาหารพอท่ีจะสามารถให้จุลินทรีย์สามารถน าไปใช้และเจริญเติบโตได้ [4] ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการอบแห้งท่ี

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และมีสัดส่วนความชื้นสูง จึงมีอายุการเก็บรักษาสั้นท่ีสุด ดังแสดงในภาพท่ี 4 ซึ่งพบการ

เกิดของเชื้อราในผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันมากท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และมีสัดส่วน

ความชื้น 0.4 เก็บในถุงพลาสติกธรรมดาภายใตส้ภาวะบรรยากาศเพยีง 1 เดอืน 

ส าหรับผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 องศา

เซลเซียส พบว่า ก่อนการบรรจุเก็บรักษา พบปริมาณเชื้อเร่ิมต้นอยู่ในระดับ 102CFU/g และเมื่อสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เพื่อวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด และปริมาณยีสต์/รา ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ท้ังในบรรจุภัณฑ์แบบ

ถุงพลาสติกธรรมดา และถุงพลาสติกสุญญากาศ พบปริมาณเชื้อมีการเจริญเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บ แต่ยังคง

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มผช. โดยท่ีผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันน้อยท่ีทุกสัดส่วนความชื้นและเก็บในถุงพลาสติก

สุญญากาศ  สามารถเก็บได้ถึง 4 เดือน  แต่ส าหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันนอ้ย ท่ีสัดส่วนความชื้น 0.4 และเก็บ

ในถุงพลาสติกธรรมดา มอีายุการเก็บรักษาเพยีง 3 เดอืน ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วนความชื้น 0.35 และ 0.3 สามารถ

เก็บได้ถึง 4 เดอืน เช่นกัน 

ส าหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันมาก ท่ีมีสัดส่วนความชื้น 0.3 และ 0.35 ในถุงพลาสติกธรรมดา

และถุงพลาสติกสุญญากาศให้ผลอายุการเก็บรักษาเช่นเดียวกัน คือ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ถึง 4 เดือน แต่
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ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีสัดส่วนความชื้น 0.4 มีอายุการเก็บรักษาได้เพียง 2 เดือน ท้ังในบรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติก

ธรรมดา และถุงพลาสตกิสุญญากาศ  

ส าหรับผลอายุการเก็บรักษาในผลิตภัณฑ์กุนเชียงท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

พบว่า ผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันน้อยท่ีทุกสัดส่วนความชื้น และท้ังท่ีเก็บในถุงพลาสติกธรรมดาและถุงพลาสติก

สุญญากาศ สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ถึง 4 เดือน  แต่ส าหรับ

ผลิตภัณฑก์ุนเชยีงชนดิไขมันมากที่เก็บในถุงพลาสตกิธรรมดา ท่ีมีสัดส่วนความชืน้ 0.4 0.35 และ0.3 จะมอีายุการเก็บ

รักษา 1, 2 และ 4 เดือน ตามล าดับ ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีเก็บในถุงพลาสติกสุญญากาศ ท่ีมีสัดส่วนความชื้น 0.4 0.35 

และ0.3 มอีายุการเก็บรักษา 2, 3 และ 4 เดอืน ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารูปแบบบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กุนเชียง พบว่า บรรจุภัณฑ์แบบ

พลาสติกสุญญากาศสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นานกว่าแบบถุงพลาสติกธรรมดา แต่ท้ังนี้ก็ไม่ควร

เก็บนานกว่า 3 เดือน ส าหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันน้อยท่ีทุกสภาวะการอบแห้ง และไม่ควรเก็บนานกว่า 2 

เดือน ส าหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงชนิดไขมันมากท่ีสภาวะการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส ท้ังนี้

เนื่องจากท่ีระยะเวลาการเก็บดังกล่าวมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในระดับ 104CFU/g ซึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยส าหรับ

ผู้บริโภคหากก าหนดระยะเวลาการบริโภคท่ียาวนานเกินไป  
 

 

 

ภาพที่ 4 ลกัษณะการขึ้นราบนผลิตภัณฑก์ุนเชยีงชนิดไขมันมากท่ีผ่านการอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

และมีสัดสว่นความช้ืน 0.4 เก็บรักษาในถุงพลาสติกธรรมดา 
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ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพ และทางจุลินทรีย์ของกุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ยและชนิดไขมันมาก 

อุณหภูมิอบแห้ง 
ชนิดกุนเชยีง ชนิดไขมันน้อย ชนิดไขมันมาก 

สัดส่วนความชื้น 0.40 0.35 0.30 0.40 0.35 0.30 

50 °C 

ค่าความแข็ง (gf) 2,702.30+172.79a 2,750.60+179.51a 2,796.50+120.78a 2,705.50+165.81a 2,772.40+125.17a 2,795.40+119.28a 

ยีสต์/รา (CFU/g) <30 <30 <30 <30 <30 <30 

จุลินทรีย์ (CFU/g) 4.80x103a 4.60x103a 3.50 x103b 3.50x103d 2.60x103e 1.80x103f 

L 38.25+2.75a 37.65+3.65ab 32.48+2.55abcd 39.36+3.56d 37.73+3.14cd 33.78+2.15abcd 

a 9.35+0.47a 9.23+1.13a 9.55+0.79ab 9.06+0.67a 9.36+0.93a 9.75+0.95a 

b 7.50+1.22a 7.95+1.57a 8.36+0.85ab 7.61+1.03a 8.25+1.12a 8.56+1.85a 

60 °C 

ค่าความแข็ง (gf) 2,760.40+189.58a 2,787.60+124.53a 2,827.20+158.76a 2,795.10+119.71a 2,869.40+155.94a 2,853.60+158.14a 

ยีสต์/รา (CFU/g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ <30 <30 ไม่พบ 

จุลินทรีย์ (CFU/g) 4.60 x102c 4.90 x102c 4.70 x102c 9.00x102g 5.00x102bc 2.60x102ab 

L 36.71+1.70abc 35.57+3.16abc 30.37+4.23cd 37.31+2.31cd 36.27+2.35bcd 33.57+4.23abcd 

a 10.02+0.49ab 9.24+0.79a 9.32+0.84a 10.50+1.49a 9.25+1.95a 9.33+0.74a 

b 7.98+0.67a 8.08+0.83ab 8.17+1.00ab 7.58+1.44a 8.58+1.12a 8.14+1.53a 

70 °C 

ค่าความแข็ง (gf) 1,615.60+163.92b 1,699.00+119.56b 1,760.50+182.19b 1,723.60+183.75b 1,746.60+139.74b 1,823.40+133.09b 

ยีสต์/รา (CFU/g) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

จุลินทรีย์ (CFU/g) 4.30 x102c 4.90 x102c 4.50 x102c 6.50x102c 3.50x102ab 1.80x102a 

L  31.45+5.48abcd 31.21+4.65bcd 27.15+2.66d 32.85+3.68abc 30.41+3.75ab 29.15+2.86a 

a 11.14+1.21b 9.99+0.58ab 9.68+0.96ab 10.74+0.91a 9.59+0.88a 9.38+0.56a 

b 10.51+1.77b 9.47+0.91ab 9.43+1.96ab 10.22+1.47a 9.56+0.85a 9.33+1.56a 

ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันในแนวนอนมคีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณ ยสีต/์รา และปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) ในผลิตภัณฑ์กุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ยท่ีเก็บรักษาในบรรจุภัณฑถ์ุงพลาสตกิธรรมดา 

อุณหภูมิ

อบแห้ง 

สัดส่วนความชื้น 

(MR) 

เดือน 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 

ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์

50 °C 

0.4 <30 4.8 x103 <30 3.6 x104 <60 9.8 x104 n n n n 

0.35 <30 4.6 x103 <30 2.4 x104 <30 6.4 x104 <60 1.2 x105 n n 

0.3 <30 3.5 x103 <30 1.2 x104 <30 2.9 x104 <30 5.8 x104 <60 9.8 x104 

60 °C 

0.4 ไม่พบ 4.6 x102 <30 4.1 x103 <30 1.8 x104 <60 5.8 x104 <80 1.1 x105 

0.35 ไม่พบ 4.9 x102 <30 1.8 x103 <30 5.2 x103 <30 1.9 x104 <60 5.6 x104 

0.3 ไม่พบ 4.7 x102 ไม่พบ 1.2 x103 <30 3.4 x103 <30 1.3 x104 <60 3.3 x104 

70 °C 

0.4 ไม่พบ 4.3 x102 ไม่พบ 3.1 x103 <30 1.2 x104 ไม่พบ 4.8 x104 <60 8.9 x104 

0.35 ไม่พบ 4.9 x102 ไม่พบ 2.2 x103 <30 8.5 x103 ไม่พบ 3.4 x104 ไม่พบ 6.5 x104 

0.3 ไม่พบ 4.5 x102 ไม่พบ 1.7 x103 <30 6.5 x103 ไม่พบ 1.5 x104 ไม่พบ 3.8 x104 

 n หมายถงึ ไมไ่ด้ท าการวเิคราะห์เนื่องจากมีค่าปริมาณจุลินทรียเ์กินมาตรฐาน 
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ตารางที่ 4 ปริมาณ ยสีต/์รา และปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) ในผลิตภัณฑ์กุนเชยีงชนดิไขมันนอ้ยท่ีเก็บรักษาในบรรจุภัณฑถ์ุงพลาสตกิสุญญากาศ 

อุณหภูมิอบแห้ง 
สัดส่วนความชื้น 

(MR) 

เดือน 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 

ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์

50 °C 

0.4 <30 4.8 x103 <60 2.4 x103 <60 8.5 x104 <80 2.4 x104 n n 

0.35 <30 4.6 x103 <30 1.8 x104 <60 5.1 x104 <60 9.0 x104 <80 1.8 x105 

0.3 <30 3.5 x103 <30 7.5 x103 <60 2.4 x104 <60 5.6 x104 <60 9.8 x104 

60 °C 

0.4 ไม่พบ 4.6 x102 ไม่พบ 3.6 x103 <30 1.4 x104 <30 5.1 x104 <60 9.4 x104 

0.35 ไม่พบ 4.9 x102 ไม่พบ 1.8 x103 <30 9.0 x103 <30 2.5 x104 <60 4.7 x104 

0.3 ไม่พบ 4.7 x102 ไม่พบ 1.2 x103 ไม่พบ 4.5 x103 <30 1.3 x104 <30 3.2 x104 

70 °C 

0.4 ไม่พบ 4.3 x102 ไมพ่บ 2.8 x103 ไม่พบ 1.0 x104 <60 2.1 x104 <60 5.9 x104 

0.35 ไม่พบ 4.9 x102 ไม่พบ 2.1 x103 ไม่พบ 7.6 x103 <30 1.4 x104 <30 3.4 x104 

0.3 ไม่พบ 4.5 x102 ไม่พบ 1.6 x103 ไม่พบ 5.6 x103 <30 1.3 x104 <30 2.7 x104 

 n หมายถงึ ไมไ่ด้ท าการวเิคราะห์ เนื่องจากมีค่าปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 
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ตารางที่ 5 ปริมาณ ยสีต/์รา และปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) ในผลิตภัณฑ์กุนเชยีงชนดิไขมันมากที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑถ์ุงพลาสตกิธรรมดา 

อุณหภูมิอบแห้ง 
สัดส่วนความชื้น 

(MR) 

เดือน 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 

ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์

50 °C 

0.4 <30 3.5 x103 n 5.2 x104 n n n n n n 

0.35 <30 2.6 x103 <30 4.3 x104 <30 2.6 x105 n n n n 

0.3 <30 1.8 x103 <30 2.0 x104 <30 2.3 x105 n n n n 

60 °C 

0.4 <30 9.0 x102 ไม่พบ 5.5 x103 <30 7.8 x104 <30 2.3 x105 n n 

0.35 <30 5.0 x102 ไม่พบ 1.0 x103 ไม่พบ 3.5 x103 ไม่พบ 1.8 x104 ไม่พบ 4.6 x104 

0.3 ไม่พบ 2.6 x102 ไม่พบ 9.0 x102 ไม่พบ 2.5 x103 ไม่พบ 1.4 x104 ไม่พบ 4.5 x104 

70 °C 

0.4 ไม่พบ 6.5 x102 ไม่พบ 1.5 x104 ไม่พบ 1.1 x105 n n n n 

0.35 ไม่พบ 3.5 x102 ไม่พบ 1.2 x104 ไม่พบ 7.8 x104 ไม่พบ 2.2 x105 n n 

0.3 ไม่พบ 1.8 x102 ไม่พบ 2.9 x103 ไม่พบ 1.1 x104 ไม่พบ 6.8 x104 ไม่พบ 9.5 x104 

 n หมายถงึ ไมไ่ด้ท าการวเิคราะห์ เนื่องจากมีค่าปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณ ยสีต/์รา และปริมาณจุลินทรีย์ท้ังหมด (CFU/g) ในผลิตภัณฑ์กุนเชยีงชนดิไขมันมากที่เก็บรักษาในบรรจุภัณฑถ์ุงพลาสตกิสุญญากาศ 

อุณหภูมิอบแห้ง 
สัดส่วนความชื้น 

(MR) 

เดือน 0 เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 

ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์ ยีสต์/รา จุลินทรีย ์

อุณหภูมิ 50 °C 

0.4 <30 3.5 x103 <60 3.5 x104 <60 1.3 x105 n n n n 

0.35 <30 2.6 x103 <30 3.2 x104 <30 1.1 x105 n n n n 

0.3 <30 1.8 x103 <30 9.4 x103 <30 5.5 x104 <30 1.7 x105 n n 

อุณหภูมิ 60 °C 

0.4 ไม่พบ 9.0 x102 ไม่พบ 4.5 x103 <30 3.4 x104 <30 1.3 x105 n n 

0.35 ไม่พบ 5.0 x102 ไม่พบ 9.0 x102 ไม่พบ 2.8 x103 ไม่พบ 1.8 x104 ไม่พบ 4.4 x104 

0.3 ไม่พบ 2.6 x102 ไม่พบ 8.0 x102 ไม่พบ 1.9 x103 ไม่พบ 1.5 x104 ไม่พบ 4.8 x104 

อุณหภูมิ 70 °C 

0.4 ไม่พบ 6.5 x102 ไม่พบ 9.0 x103 ไม่พบ 3.7 x104 n 1.4 x105 n n 

0.35 ไม่พบ 3.5 x102 ไม่พบ 3.6 x103 ไม่พบ 1.7 x104 ไม่พบ 6.2 x104 n 1.8 x105 

0.3 ไม่พบ 1.8 x102 ไม่พบ 8.0 x102 ไม่พบ 2.7 x103 ไม่พบ 1.2 x104 ไม่พบ 2.3 x104 

 n หมายถงึ ไมไ่ด้ท าการวเิคราะห์ เนื่องจากมีค่าปริมาณจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน 
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วิจารณ์ และสรุปผล 

จากผลการศึกษาคุณสมบัตทิางเคมีและกายภาพของกุนเชียงสดท่ีใชเ้ป็นวัตถุดิบในการทดลอง พบว่า  

กุนเชียงชนิดไขมันน้อยมีปริมาณไขมัน โปรตีน และปริมาณความชื้น เฉลี่ยร้อยละ 17.4, 10.4, 37.65 โดยน้้าหนัก

เปียก ตามล้าดับ ส่วนค่าความหนาแน่น มีค่าเฉลี่ย1.095 กิโลกรัมต่อลิตร ส้าหรับกุนเชียงชนิดไขมันมากมีปริมาณ

ไขมัน โปรตีน และปริมาณความชื้น เฉลี่ยร้อยละ 24.45, 8.05, 36.25 โดยน้้าหนักเปียก ตามล้าดับ ส่วนค่าความ

หนาแนน่ มีคา่เฉลี่ย 1.075 กิโลกรัมต่อลิตร 

จากการทดสอบการอบแห้งกุนเชียงท่ีอุณหภูมิต่างๆ พบว่า การอบแห้งกุนเชียงท่ีอุณหภูมิ 70 องศา

เซลเซียส มีอัตราการอบแห้งสูงกวา่ที่อุณหภูมิอบแห้ง 50 และ 60 องศาเซลเซียส เนื่องจากที่อุณหภูมิอบแห้งสูงจะ

ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนของโมเลกุลน้้าได้ดีกวา่ที่อุณหภูมอิบแห้งต่้า ส่งผลให้ความช้ืนของผลิตภัณฑเ์ข้าสูค่วามชื้น

สมดุลได้เร็วกว่า และเนื่องจากการใช้อุณหภูมิสูงท่ีระดับนี้ในการอบแห้ง ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของกุนเชยีง 

ท้าให้เกิดการบิดงอและมีสีคล้้ากว่า ซึ่งอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่หากใช้อุณหภูมิ

อบแห้งท่ี 50 และ 60 องศาเซลเซียส สีของผลิตภัณฑจ์ะมสีีแดงสม่้าเสมอ แต่ท่ีอุณหภูมิอบแห้งท่ี 50 องศาเซลเซียส 

ความชื้นในแกนกลางของผลิตภัณฑจ์ะยังคงมคีวามชื้นสูงอยู ่ซึ่งจะส่งผลตอ่อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ การ

อบแห้งกุนเชยีงท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จึงเหมาะสมส้าหรับการผลิต และคุณภาพของกุนเชยีงท่ีได้ 

จากการทดลองศึกษาชนิดของบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสภาวะการ

อบแห้งตา่งๆ พบวา่ กุนเชยีงหมูชนดิไขมันนอ้ยและกุนเชยีงชนดิไขมันมากที่ผ่านอบแห้งท่ีอุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส 

สัดสว่นความช้ืน 0.35 ท่ีเก็บในบรรจุภัณฑถ์ุงพลาสตกิสุญญากาศสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑใ์นดา้นชีวภาพได้

ยาวนานกว่าการเก็บในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกธรรมดา โดยการเก็บในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสุญญากาศสามารถ

เก็บได้ 3เดือน ส่วนการเก็บในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกธรรมดา สามารถเก็บได้เพียง 2 เดือน ดังนั้น ผู้ประกอบการ

รวมถึงผู้บริโภคไมค่วรจัดเก็บกุนเชยีงในสภาพบรรยากาศนานเกินกวา่ 3 เดอืน นับจากการผลิตแลว้เสร็จ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาการอบแห้งกุนเชียงด้วยเคร่ืองอบแห้งสุญญากาศ เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการ

อบแห้ง และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

2. ควรมีการศึกษาการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นและสภาวะอื่นๆ เช่น ถุงอลูมิเนียม

ฟอยล์สุญญากาศ หรือ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในห้องเย็นอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถเพิ่ม

ระยะเวลาในการจัดเก็บได้มากกว่า 3 เดอืน  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ ประจ้าปงีบประมาณ 2551 และ

ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณากรอบงานวิจัยทุกท่านท่ีช่วยชี้แนะและน้าเสนอความคิดเห็นให้งานวิจัยนี้เป็นไป

ด้วยด ีและขอขอบคุณคณะนักวจิัย นักศกึษา ที่ร่วมท้าโครงการให้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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การพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

Development management system of cooperative Khok Prong Wittayakom 

school 

เนาวรัตน ์ปิ่นอ้านาจ1 

Nawarat Pinamnaj1 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ท่ีส้าคัญของการจัดท้างานวิจัยนี้ คือจัดท้าระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคก

ปรงวทิยาคมสร้างฐานขอ้มูลในการจัดเก็บข้อมูลสมาชกิ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลหุน้  ข้อมูลสนิค้า ข้อมูลปันผลได้อย่าง

เป็นระบบรวมท้ังเพื่อสร้างโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงท่ีใช้ตดิตอ่กับฐานข้อมูลท้าให้สามารถจัดการกับระบบ

ในการซื้อขาย ค้านวณการปัน เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และออกรายงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดความ

ผิดพลาดในการท้างานและช่วยให้สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา พร้อมท้ังช่วยให้โรงเรียนส่งประกวดสหกรณ์

ดีเด่นประจ้าปกีารศึกษาคงเป็นเร่ืองง่ายท่ีท้าให้โรงเรียนได้รับรางวัลและจะยังคงระบบสหกรณ์ไว้ในโรงเรียนต่อไป 

ระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวทิยาคมได้ท้าการพัฒนาโดยใชข้ั้นตอนของวงจรการ

พัฒนาระบบ System Development Life Cycle (SDLC) มาวิเคราะห์ เพื่อหาความเป็นไปได้ของระบบ และออกแบบ

ระบบฐานข้อมูลโดยการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จากนั้นใช้ทฤษฎี ระบบการจัดการข้อมูล Database 

Management System (DBMS) ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังใช้เทคโนโลยี

เครื่องมือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโปรแกรมโดย VISUAL STUDIO เข้ามาช่วยในวจิัยคร้ังน้ี เพื่อสร้างสื่อกลางระหว่าง

ผู้ใชง้านกับฐานข้อมูล 

การจัดท้าวิจัยคร้ังนี้ได้ระบบจัดการสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม โดยมีข้อมูลพนักงาน ข้อมูล

สมาชิก ข้อมูลหุน้ ข้อมูลสนิค้า ข้อมูลการปันผล อกีท้ังยังมกีารเก็บขอ้มูลท่ีเป็นระบบมากกวา่เดิม สามารถท้าให้งา่ย

ต่อการเรียกดูข้อมูล สามารถท้าให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล ช่วยลดความผิดพลาดในการ

ท้างานและประหยัดเวลา  
ค าส าคัญ: ระบบจัดการ  SDLC DBMS 

                                                        
1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
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Abstract  

An important objective of this research is making the Managing System of Cooperative Program 

at Khok Prong Wittayakom School. Systematically create a database to store information of members, employee 

data, shares, products and dividends. And create a Cooperative Program of Khok Prong Wittayakom School that 

could reach the database and could handle the system in trading, dividends calculating, insert, delete, edit data, 

and printing a report. So the study not only could reduce errors in operation, allow convenient, keep fast and 

saves time but also allows the school to contest the year's outstanding cooperative and get the award that could 

continue the cooperative program forever. 

The Managing System of Cooperative Program at Khok Prong Wittayakom School has been 

developed by using the steps of the Integrated Development System Development Life Cycle (SDLC) for 

analyzing the feasibility studies of the system. Create the Database system with system analysis (DBMS) to 

manage databases more effectively. And use the theory of Database Management System (DBMS) to manage 

databases more effectively. Also use the technology of application program developing instrument by VISUAL 

STUDIO in this research to mediate between users and databases. 

This research gives the Managing System Development of Cooperative Program at Khok Prong 

Wittayakom School with information of employee data, members, shares, products and dividends. It also has 

better storage system that can make it easy to browse, provide a convenient and keep fast, reduce errors in 

operation and saves time. 

Keywords: Management, System , SDLC, DBMS  

บทน า 

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมเป็นโรงเรียนท่ีตัง้อยู่ ต้าบลโคกปรง อ้าเภอวเิชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิม

เป็นสาขาของโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ตัง้แตปี่ 2529-2533 ต่อมากระทรวงศึกษาธกิารได้ประกาศต้ังโรงเรียนโคก

ปรงวิทยาคม เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2534 โดยมีก้านัน จรัญสิงห์ ช่างชัย  และคณะกรรมการสภาต้าบลโคกปรงเป็น

ผู้ด้าเนินการจัดหาสถานท่ีก่อสร้างโรงเรียนโดยใช้สถานท่ีสาธารณะประโยชน์ และท้าการเปิดสอนคร้ังแรกเมื่อวันท่ี 

3 พฤษภาคม 2534 โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงเป็นท่ีเรียน  โดยมีนายพิสิฐ คงเมือง 

ผู้อ้านวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ปฏิบัติหน้าท่ีผู้บริหารโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม  เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 

2534 กรมสามัญศกึษาได้แตง่ตั้ง นายประเสริฐ นลิสันเทียะ มาปฏบัิตหินา้ที่ ผู้บริหารโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมและ

ด้ารงต้าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอบระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6  มี

จ้านวนนักเรียน 277 คน มีครูและบุคลากรจ้านวน 18 คน 

ดังนั้นคณะผู้จัดท้าวิจัย จึงเห็นถึงความส้าคัญของการใช้เทคโนโลยีเนื่องจากปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ 

(Globalization) คือยุคท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยง
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ระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชน หน่วยธุรกิจ และรัฐบาล ทั่วท้ังโลก เป็นยุคท่ีมีความทันสมัยและมีอิทธิพลมากขึ้นใน

ปัจจุบัน เห็นได้ชัดจากการน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจ้าวันให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนตนและ

ส่วนรวม โดยการประยุกตใ์ชน้้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีหมายถึง การท้ามาหากินอย่างพอประมาณมีเหตุผล ให้

ยดึแนวทางสายกลาง มคีวามรอบคอบ ระมัดระวังในการใชจ้่ายมากขึ้นใชว้ิธีปฏบัิตท่ีิชัดเจนและสามารถน้าไปปฏิบัติ

ให้เป็นรูปธรรมได้ซึ่งการแพร่หลายในหมูป่ระชาชนอย่างยั่งยืน จึงต้องใช้หลักการของสหกรณ์น้ามาปฏิบัต ิเพราะว่า

สหกรณ์คือองค์การธุรกิจอย่างหนึ่งท่ีจัดตั้งและด้าเนินงานโดยกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิกเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความ

เดอืดร้อน ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันโดยถือหลักความสมัครใจ หลักการช่วยเหลอืตนเอง และชว่ยเหลอืซึ่ง

กันและกันหลักความเสมอภาคและความยุตธิรรม หลักประชาธิปไตย สอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงการ

ท่ีจะท้าให้กระบวนการสหกรณ์ได้เผยแพร่จนกลายเป็นวิถีชีวติของประชาชน ผู้จัดท้าจึงมีแนวคิดว่าต้องมีการเร่ิมตน้

ท่ีโรงเรียนเพราะท่ีโรงเรียนจะประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือผู้เรียนซึ่งเขาเหล่านี้ต้องเป็นประชาชนรุ่นใหม่ท่ีเป็น

อนาคตของประเทศชาติท่ีพร้อมจะฝึกและเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ท่ีสังคมต้องการและบุคคลอีกกลุ่ มหนึ่งคือครูซึ่ง

บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการฝึกนักเรียนท่ีอยู่ในโรงเรียนและประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่บุคคลในสังคม ผู้วิจัยมีโอกาส

ติดต่อกับทางโรงเรียนโคกปรงวทิยาคม จึงน้าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเร่ืองเอกสารและ

การบริหารงาน เช่น การบริหารทางด้านการเงิน ให้มีความถูกต้องและชัดเจน มีข้อมูลท่ีผิดพลาดน้อยท่ีสุด การซื้อ

ขายสนิค้าตา่งๆ ให้มีการจัดการได้สะดวกและรวดเร็วตอ่การใชง้าน การจัดการระเบียบในการสรุปผลรายงานแต่ละ

เดอืนของการซื้อขาย เป็นต้น  

ระบบงานเดิมของสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม คือมีอาจารย์เป็นตัวแทนขายท่ีสหกรณ์ 3 คน 

เวลาขายสินค้าจะขายเฉพาะในเวลาตอนเช้าตอนกลางวันเฉพาะเวลาพักเท่ียง และตอนเย็น โดยการขาย ขนม น้้า 

และอุปกรณ์การเรียน โดยวิธีการขายจะใช้การจดใส่กระดาษไวว้่า ใครซื้ออะไรบ้างราคาเท่าไร แล้วพอถึงเวลาก่อน

ปันผล อาจารย์จะเป็นคนมารวมยอดของแตล่ะคนว่าใครได้เงินปันผลเท่าไร  

ปัญหาของระบบงานเดิมคือ เกิดความผิดพลาดการปันผล เพราะต้องอาศัยความรอบคอบสูงและใช้

เวลานานในการรวมยอดของแต่ละคนท้าให้เสียเวลา และโรงเรียนต้องการส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่น ดังนั้นหากจะมี

ระบบท่ีจะช่วยลดความผิดพลาดความสะดวก และความรวดเร็ว ในการออกเงินปันผล โดยท่ีอาจารย์ไม่ต้องมานั่ง

รวมคดิทีละคน และการส่งประกวดสหกรณด์ีเด่นประจ้าปกีารศกึษาคงเป็นเร่ืองง่ายท่ีท้าให้โรงเรียนได้รับรางวัลและ

จะยังคงระบบสหกรณ์ไว้ในโรงเรียนต่อไป 

ฉะนั้นแล้วคณะผู้จัดท้าวิจัยจึงต้องการท่ีจะจัดท้าโครงการวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบจัดการ

โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ขึน้มา เพื่อช่วยจัดการในเร่ืองตา่งๆ ดังท่ีกลา่วมาแล้ว 

และคาดหวังเป็นอยา่งยิ่งวา่จะเกิดประโยชน์เป็นอยา่งมากส้าหรับการน้าระบบนี้เข้ามามีส่วนชว่ยในการพัฒนาสังคม 

ให้มีความเจรญิก้าวหนา้และตามทันความทันสมัยของเทคโนโลยี 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. คอมพิวเตอร์พกพา    2. เครื่องยิงบารโ์ค้ด  3. Microsoft Office 

4. Microsoft Visual Basic   5. Microsoft SQL Server   6. Microsoft Visio 
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วิธีการศกึษา  

การพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ในการ

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ อ้านวยความสะดวกในการจัดการ และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนโคกปรง

วิทยาคม  อนึ่งในการออกแบบและพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัด

เพชรบูรณ์นี้ ได้ท้าการพัฒนาระบบดังนี้ 

1. การวางแผนการด้าเนนิโครงการ  

1.1 โดยการพจิารณาวิเคราะห์ศึกษาปัญหาและความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ 

1.2 การก้าหนดทรัพยากรท่ีสนับสนุน อาทิ เช่น งบประมาณ บุคลากร เคร่ืองมือในการพัฒนา

ระบบ 

1.3 การก้าหนดทีมงานในการพัฒนาระบบ โดยท้าการแบ่งหน้าท่ีการท้างานของแต่ละคน 

2. การรวบรวมขอ้มูล 

2.1 รวบรวมข้อมูลรายละเอยีดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 รวบรวมขอ้มูลความตอ้งการของผู้ใช้งานโดยท่ัวไป เพ่ือน้ามาใชใ้นการพัฒนาต่อไป 

3. ท้าการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการ 

3.1 ศกึษาถึงความเป็นไปได้ท่ีจะใชร้ะบบในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้น 

3.2 วเิคราะห์ภารกิจในรายละเอยีดซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาวา่ระบบท้างานอย่างไร และการ

ตอบสนองตอ่การท้างานของผู้ใชอ้ย่างไร เป็นต้น 

4. ขั้นตอนในการออกแบบ 

น้าเอาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้และผ่านการวิเคราะห์มาท้าการออกแบบในส่วน User Interface และในส่วน

ของ Database ของเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับความต้องการทันสมัยมากที่สุด [4] 

5. ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ 

เป็นการท้างานในสว่นของการเขียนโค้ด  

6. ขั้นตอนในการทดสอบ 

เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนไหนบ้าง โดยใช้การทดสอบแบบ 

Black Box ซึ่งการทดสอบแบบนี้ ผู้ทดสอบไม่ต้องสนใจถึงเนื้อหาหรือค้าสั่งภายในโปรแกรมแต่ต้องเข้าใจถึง  

Functional Requirement เท่านัน้ [2]  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ขบวนการ

ในการด้าเนินงาน การจัดการข้อมูล และความต้องการในระบบงานใหม่ สามารถน้ามาพัฒนาระบบตามวงจรการ

พัฒนาระบบ (SDLC) [2]  ได้ดังนี้ 

1. ผลการวจิัยตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน

โคกปรงวทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์  
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ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอ Login Admin 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอเมนูขอ้มูลสมาชิก 

การออกแบบระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ท้า

การออกแบบโดยใช้  Data Flow Diagram  (DFD)  เพื่อให้ทราบถึงกระแสการไหลของข้อมูล และออกแบบโดยใช้

โมเดล  Entity – Relationship (E-R โมเดล) [2] เพื่อให้เห็นรายละเอียดและภาพรวมของความสัมพันธ์ตา่ง ๆ จากนัน้

จึงท้าการเขียนระบบ  ซึ่งจะมกีารปรับปรุงโครงสร้างของฐานข้อมูลตามความเหมาะสม        

Data Flow Diagram ระดับสูงสุด เรียกว่า Context  Diagram ดังแสดงให้เห็นในภาพท่ี 1 ซึ่งจะบอกให้

ทราบถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบภายนอก อินพุตและผลลัพธ์ของระบบ โดยจากภาพจะเกี่ยวข้อง

กับระบบภายนอก 4 ส่วน คือ ผู้ซือ้ ผู้ขาย คณะกรรมการสหกรณ ์และผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 3 แสดง Context Diagram ระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Context  Diagram นี้สามารถแตกการท้างานออกเป็น Data  Flow  Diagram  Level ท่ี 0 ซึ่งจะจัดการ

ข้อมูล 6 ส่วน คือ สมัครสมาชกิ ขายสนิค้า สั่งซื้อ รับสินค้า ปันผล และออกรายงาน  
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ภาพที่ 4  Data  Flow  Diagram  Level ท่ี 0 

ระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

โมเดล  Entity-Relationship  (E-R โมเดล) เป็นการจ้าลองโครงสร้างข้อมูล  เพื่อจ้าแนกเอนทิตี้ท่ี

เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ของแต่ละเอนทิติ้ แอททริบิวต์ของแต่ละเอนทิตี้ รวมถึงคีย์หลัก (Primary Key) และคีย์นอก 

(Foreign Key) [1]  ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 E-R Diagram  ระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จากการพัฒนาระบบเสร็จสิน้แล้ว ได้ท้าการทดสอบระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรง

วทิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ทางผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบระบบแบบแบล็กบอกซ์ (Black Box Testing) {3] โดยน้าข้อมูล

น้าเข้าซึ่งเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องระบบยอมรับได้ กับข้อมูลน้าเข้าท่ีทางระบบไม่ยอมรับ หรือข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง โดยได้

แบ่งเป็นหัวข้อยอ่ยๆ และมีการทดสอบความถูกต้องดังนี้ 

   ตารางที่ 1 แสดงตารางทดสอบการใช้งานหนา้ล็อกอนิ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

เลอืกเมนูต่างๆ แสดงหน้าจอสัมพันธ์กับเมน ู ถูกต้อง 

ใส่ช่ือผู้ใชแ้ละรหัสผ่านถกูต้อง สามารถเข้าใช้งานระบบได ้ ถูกต้อง 

ใส่ช่ือผู้ใชแ้ละรหัสผ่านไมถู่กต้อง แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

   ตารางที่ 2 แสดงตารางทดสอบการเพิ่มขอ้มูลของผู้ดูแลระบบ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลไม่ครบตามท่ีต้องการ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลครบ และถกูต้อง สามารถบันทึกข้อมูลได ้ ถูกต้อง 
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   ตารางที่ 3 แสดงตารางทดสอบการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลไม่ครบตามท่ีต้องการ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลครบ และถกูต้อง สามารถบันทึกข้อมูลได ้ ถูกต้อง 

   ตารางที่ 4 แสดงตารางทดสอบการออกรายงาน 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลไม่ครบตามท่ีต้องการ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลครบ และถกูต้อง แสดงขอ้มูลรายงานได ้ ถูกต้อง 

   ตารางที่ 5 แสดงตารางทดสอบการสมัครสมาชิก 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลไม่ครบตามท่ีต้องการ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลครบ และถกูต้อง สามารถบันทึกข้อมูลได ้ ถูกต้อง 

   ตารางที่ 6 แสดงตารางทดสอบการเพิ่ม – ถอนหุ้น 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลไม่ครบตามท่ีต้องการ แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลผิดรูปแบบหรือจ้านวนหุ้นมาก

เกิน 

แสดงหน้าจอเตอืน ถูกต้อง 

ใส่ขอ้มูลครบ และถกูต้อง สามารถบันทึกข้อมูลได ้ ถูกต้อง 

   ตารางที่ 7 แสดงตารางทดสอบการปันผล 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

การรวมยอดหุ้น แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

การรวมจ้านวนเงินท่ีปันผลทัง้หมด แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

การค้านวณเงินปันผลเฉลี่ย แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 
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    ตารางที่ 8 แสดงตารางทดสอบการเพิ่มขอ้มูลพนักงาน 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ไมใ่ส่ขอ้มูล แจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลผิดรูปแบบ แจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบ ถูกต้อง สามารถบันทึกข้อมูลได ้ ถูกต้อง 

   ตารางที่ 9 แสดงตารางทดสอบการจัดการข้อมูลสนิค้า 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

เพิ่มขอ้มูลสนิค้า แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลสนิคา้ ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูล แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 

ลบข้อมูลสนิค้า แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน 

และลบข้อมูลได ้

ถูกต้อง 

แก้ไขข้อมูลสินคา้ แสดงหน้าจอแกไ้ขข้อมูลสนิค้า ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 

เลอืกเมนูประเภทสินค้า แสดงขอ้มูลสนิค้าตามประเภท

รายการ 

ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลส้าหรับค้นหา แสดงขอ้มูลสนิค้าท้ังหมด ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลสนิค้าท่ีต้องการค้นหา แสดงขอ้มูลสนิค้าตามท่ีต้องการ ถูกต้อง 

    ตารางที่ 10 แสดงตารางทดสอบการการจัดการขอ้มูลตัวแทนจ้าหน่าย 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

เพิ่มขอ้มูลตัวแทนจ้าหน่าย แสดงหน้าจอกรอกข้อมูล ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลหรือกรอกผิดรูปแบบ แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 

แก้ไขข้อมูลตัวแทนจ้าหนา่ย แสดงหน้าจอแกไ้ขข้อมูล ถูกต้อง 

ลบข้อมูลเดิมปล่อยให้วา่งเปล่าหรือ

กรอกผิดรูปแบบ 

แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 
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ตารางที่ 11 แสดงตารางทดสอบการสั่งซือ้สนิค้า 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลตัวแทนจ้าหน่าย แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลสนิค้าท่ีต้องการสั่งซื้อ แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 

ตารางที่ 12 แสดงตารางทดสอบการขายสนิค้า 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลสมาชิก แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลสนิค้า แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

ไมก่รอกข้อมูลพนักงานขาย แสดงหน้าจอแจ้งเตอืน ถูกต้อง 

กรอกข้อมูลครบและถูกต้อง บันทึกข้อมูลได้ ถูกต้อง 

ตารางที่ 13 แสดงตารางทดสอบการออกรายงาน และใบเสร็จช้าระเงนิ 

รายการทดสอบ ผลการทดสอบ ความถูกต้อง 

การเรียกดูรายงาน แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

การเรียกดูรายงานตามช่วงเวลา แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

การเรียกดูรายงานแบบระบุเงื่อนไข แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

การออกใบเสร็จการช้าระเงิน แสดงขอ้มูล ถูกต้อง 

วิจารณ์และสรุปผล 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบจากระบบเดิมท่ีใช้การท้างานในลักษณะของการจดบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษท่ีเสี่ยงต่อความ

เสียหาย และข้อมูลท่ีผิดพลาด มาเป็นระบบโปรแกรมท่ีท้างานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งท้าให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้

ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึน้ สามารถช่วยลดความผิดพลาด เวลาของการท้างาน  

ในระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบ

ตามความตอ้งการของทางสหกรณโ์รงเรียนโคกปรงวทิยาคม ในการซื้อขายสนิค้า การสมัครสมาชิก การซื้อหุ้น และ

การปันผล เป็นต้น จากการท่ีได้พัฒนาระบบแล้วทางผู้พัฒนาได้ท้าการทดสอบระบบด้วยวิธีการแบล็กบ็อกซ์ จึงท้า

ให้มีการรับข้อมูลท่ีถูกต้องเข้าสูร่ะบบ และระบบสามารถท้างานได้อยา่งถูกตอ้ง  
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กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบจัดการโปรแกรมสหกรณ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ฉบับนี้  ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องเพราะผู้วิจัยได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง

หลายท่าน ดังนี้ คณาจารย์ประจ้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณาจารย์ประจ้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย และคณาจารยป์ระจ้าสาขาวิชาการบัญชี ท่ีอ้านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในเร่ืองตา่ง ๆ เป็น

อย่างดี ท้าให้การท้างานวิจัยด้าเนินมาด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบพระคุณอาจารย์จิรนันท์  กมลสินธ์ุ  ผู้ช่วย

อธิการบดมีหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ได้ให้ความช่วยเหลอื ให้ค้าปรึกษาหารอื ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และให้ก้าลังใจ

แก่ผู้วิจัยเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด และท่ีขาดไม่ได้คือมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ให้การสนับสนุนการท้างานวจิัยอย่างดี

ยิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านท่ีกลา่วมาในขา้งต้นเป็นอยา่งสูง ไว ้ณ โอกาสนี้ 

เอกสารอ้างอิง 

1. ก้าธร ธรรมประเสริฐ ,ยงยุทธ  ยังมีสุข. Visual Basic 5-6 การเขียนโปรแกรมสินค้าคงคลัง. เชียงใหม่: ลานนา

การพมิพ;์ 2542. 

2. ดวงแก้ว สวามิภักดิ์. ระบบฐานขอ้มูล Database System. กรุงเทพ: บริษัท เอช. เอ็น. กรุ๊ป จ้ากัด; 2539. 

3. บัณฑิต จามรภูต. การประยุกตใ์ชร้ะบบไคลเอ็นตเ์ซิร์ฟเวอร์. กรุงเทพ: หจก. เม็ดทราย พร้ินติง้; 2542. 

4. ไพศาล โมลสิกุลมงคล. พัฒนา Web Database ด้วย PHP. กรุงเทพมหานคร : หจก.ไทยเจรญิ การพิมพ์; 2544. 



 

187 

- Proceedings - 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

The development of information system for quality assurance operation of 

cooperative Education 

วิรัช กาฬภักดี1 

Wiruch Karapukdee1 

บทคัดย่อ 

วิจัยในคร้ังนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกจิ

ศึกษา และ (2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา วิธีการ

ด้าเนินการวิจัยนั้น ได้แบ่งการด้าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการส้ารวจด้วยการสนทนาและการ

สัมภาษณ์  กับบุคลากรศูนย์  สหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศมหาวิทวิทยาลัยเจ้าพระยา ส่วนท่ีสองคือการพัฒนา

ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ การด้าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการ

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ร่วมกับการจัดการฐานข้อมูล และการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม PHP เป็นส่วนเชื่อม

ประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรมควบคุมการท้างาน และส่วนท่ีสาม ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส้ารวจ เพื่อส้ารวจ

ความคิดเห็นของผู้ใชท่ี้มีต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงาน  สหกิจศึกษาที่พัฒนาขึ้น 

ผลการศึกษาและพัฒนาพบว่า ระบบสารสนเทศสามารถบริหารจัดการข้อมูลส้าหรับการประกัน

คุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา และสามารถประมวลผลข้อมูล รายงานต่าง ๆ ตามมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการด้าเนินงาน สหกิจศึกษาของสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 สรุปได้ว่าระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกิจศกึษาท่ีพัฒนาขึ้นสามารถน้ามาใช้งานได้ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพ สหกิจศกึษา 

                                                        
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
1 Department of Business Computer, Faculty of Business Administration, Chaopraya University, Nakornsawan 60240. 
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Abstract  

This research aims (1) to develop information system in quality assurance on the operations of The 

Cooperative Education Program (CO-OP) (2 )  to evaluate information system development in quality assurance 

on the operation of CO-OP. For the method used in this research, the study was divides it into 3 parts, the first 

is to explore with the discussion and interviews with staffs of cooperative education center and the Chaopraya 

University supervisors. The second part is to develop the information system in quality assurance on the 

operations of CO-OP, which apply the standards of knowledge and science on the operations of CO-OP with 

database management and information systems development by using the My SQL to manage database. And 

using a PHP application interfaces with the user and application control. And the third, using a form of survey 

research to survey the user’s opinion on the developing information system in quality assurance on the operations 

of CO-OP. 

The results of study and developing are found that the information system development, managing data of quality 

assurance on the operation of CO-OP can develop and such data can be processed into information in the form 

of various reports on the quality assurance standards of Thai Association for Cooperative Education as to the 

objectives that are set. The results of the satisfaction of users on the information system with an average score 

of 4.54 from the full marks of five. It was concluded that the developing information system in quality assurance 

on the operations of The Cooperative Education Program can be used at the highest level. 

Keywords: Quality assurance, Cooperative Education  

บทน า 

สหกิจศกึษา [2] เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในองคก์รผู้ใชบั้ณฑิตอยา่งมีระบบ โดยจัดให้

มีการเรียน    ในสถานศึกษาร่วมกับ การจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการท่ีให้ความร่วมมือ

เพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท้างาน เพื่อให้ได้มาซึ่งการ

เรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ท่ีเป็นความต้องการของสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น อีกท้ัง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ

ร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์ผู้ใช้บัณฑิต ท้าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และ

สถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษาร่วมงานตลอดท้ังปี ดังนั้น นักศึกษาจึงเปรียบเสมือนผู้แทนท่ีเป็นความ

ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ท่ีจะสะท้อนให้เห็นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเป็นการ

เผยแพร่เกียรตคิุณของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชนต์อ่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 การท่ีจะว่าสิ่งใดมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการใช้งานหรือท้างานดีในระดับใดนัน้ จะต้องมกีาร

วัด และการประเมินในสิ่งนั้นๆอย่างมีกระบวนการท่ีถูกต้องเป็นสากล การด้าเนินงานสหกิจศึกษาก็เช่นกัน [3] ได้มี

การก้าหนดตังช้ีวัดคุณภาพการด้าเนนิงานสหกิจศกึษา หรือข้อก้าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ให้

เกิดขึ้นในการด้าเนินงานสหกิจศกึษาในสถาบันอุดมศกึษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมนิคุณภาพการด้าเนินงาน 

การก้ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสหกิจศึกษาขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
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หลักสูตรสหกิจศึกษา การเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

นักศกึษา และความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา  

ในปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศมีการพัฒนาอยู่อยา่งต่อเนื่อง และได้เข้ามามบีทบาท ในการพัฒนาใน

เกือบทุกๆดา้น ไมว่า่ในดา้นธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร 

ซึ่งเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใช้กันในปัจจุบันถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนท่ีส้าคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูข้อมูล การประมวลผล การใช้งานร่วมกันแบบหลายๆ คน และการวิเคราะห์ขอ้มูล

ท้าได้ง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่้าลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้มาจะมีคุณภาพใน

การน้าไปวเิคราะห์และใชง้านมากเพ่ิมขึน้  

ดังนั้น เพื่อให้การด้าเนินงานสหกิจศึกษาด้าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น จึงได้ท้าการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อน้ามาใช้ในการประกันคุณภาพการด้าเนินสหกิจศึกษาขึ้น 

เพื่อน้ามาใชใ้นการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด้าเนนิงานสหกิจศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีได้ก้าหนดขึ้น 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา 

2. โปรแกรม My SQL  

3. โปรแกรม PHP 

4. โปรแกรม Apache 

5. โปรแกรม Microsoft Office 

6. โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิต ิ

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา” นี้เป็น

การวจิัยเชงิประยุกต ์(Applied research) แบ่งการด้าเนนิการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ศึกษาการด าเนินงานของการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกจิศึกษา เป็นการวิจัย 

เชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview Method) กลุ่มเป้าหมายเพื่อศึกษาระบบการ

ท้างานเดิม และความตอ้งการในระบบงานใหม่ ด้วยการสนทนา และการสัมภาษณบุ์คลากรศูนยส์หกิจศกึษา มหาวิ

ทวิทยาลัยเจ้าพระยา จ้านวน 2 คน  และอาจารย์นิเทศมหาวิทวิทยาลัยเจ้าพระยา จ้านวน 20 คน เพื่อให้ทราบถึง

ขั้นตอนการด้าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง สภาพแวดล้อมในการด้าเนินงานปัจจุบัน และรวบรวมความต้องการ ในระบบ

สารสนเทศ           ท่ีจะพัฒนาขึ้น โดยใช้วิธีการการท้าต้นแบบ (Prototyping Approach) [1] โดยก้าหนดความ

ต้องการเร่ิมแรกหรือความต้องการพื้นฐานส้าหรับระบบแล้วสร้างต้นแบบและให้กลุ่มเป้าหมายท้างานกับต้นแบบ

และแสดงความคิดเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อน้าข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุงต้นแบบ และน้าเวอร์ชันใหม่กลับไป

ทดลองใชง้าน  
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ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา เป็นการวิจัย

เชงิประยุกต ์(Applied research) ใชค้วามรู้และวิทยาการดา้นการจัดการฐานขอ้มูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ในรูปแบบ Web 

Application โดยใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนา และใช้โปรแกรม My SQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งประกอบไป

ด้วย การก้าหนดปัญหา และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เก็บรวบร่วมมาจากส่วนท่ีหนึ่งเพื่อก้าหนดความต้องการของ

ระบบงานใหม่  การออกแบบระบบใหม่ท้ังในส่วนของการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ กระบวนการเก็บและใช้ข้อมูล 

ฐานขอ้มูล รวมถึงอุปกรณฮ์าร์ดแวร์ตา่ง ๆ  เพื่อให้สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

ซึ่งเป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรมว่าท้างานถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบไว้หรือไม่ และการทดสอบกับข้อมูลจริงท่ี

เลือกแล้ว และการติดตั้ง  ระบบสารสนเทศเพื่อทดสอบการท้างานของระบบกับข้อมูลทดสอบโดยผู้ใช้จริงเพื่อ

ทดสอบความถูกต้องของระบบ 

ส่วนที่ 3 การประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  หลังจากท่ีได้พัฒนาระบบ

สารสนเทศเสร็จสิ้น จะท้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการวิจัยแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ บุคลากรศูนย์สหกิจศึกษา 

จ้านวน 2 คน     และอาจารย์นิเทศ จ้านวน 20 คน โดยใชว้ธีิการจัดอบรมเชงิปฏบัิตกิารการใชง้านระบบสารสนเทศ

การประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา จากข้อมูลทดสอบ และประเมินระบบสารสนเทศเพื่อส้ารวจความ

คิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม

ส้าหรับการใช้เพื่อการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส้ารวจความ

คิดเห็นนั้นกระท้าโดยวธีิบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยจะบรรยายสรุปซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกจะ

บรรยายสรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไป และส่วนท่ีสองจะบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการ

ใช้งานระบบ (Usability Test) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยลักษณะของ

ค้าถามในส่วนท่ี 2 จะมีการวัดระดับโดยใช้ Likert Scale คือลักษณะค้าถามให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด [4] และข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากส่วนท่ี 3 จะน้ามาหาความถี่ของหัวข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งต้องการทราบเพียงว่ามีหัวข้อใด มีความถี่จ้านวน

เท่าใด และเรียงอันดับของหัวข้อท่ีเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขั้นตอนการด้าเนินงานต่าง ๆ รวมถึง สภาพแวดล้อมในการด้าเนินงานปัจจุบัน และ

รวบรวมความต้องการต่างๆ ในระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีจะพัฒนาขึ้น 

สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา โดยแสดงเป็น [1] 

แผนภาพบริบท (Context Diagram) [5] แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) และ [6] ส่วนเชื่อมประสาน

ผู้ใช ้(User Interfaces) ดังตอ่ไปน้ี 
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แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพบริบทสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงานสรุปผลการ

ด้าเนินงานแยกสาขาวิชา 

- รายงานสรุปผลการ

ด้าเนินงานรวมทกุสาขาวิชา 

- รายงานสรุปผลการ

ด้าเนินงานแยกสาขาวิชา 

- รายงานสรุปผลการ

ด้าเนินงานรวมทกุสาขาวิชา 

- รายการองค์ประกอบ, 

ตัวชี้วัด 

- รายการเกณฑ์มาตรฐาน 

- รายการเกณฑ์การประเมิน 

- รายงานสรุปผลการ

ด้าเนินงานสาขา 

- ข้อมูลการด้าเนินงาน 

- ข้อมูลรายละเอยีดการ

ด้าเนินงาน 

- ข้อมลูหลกัฐาน 

- ข้อมูลผู้ใช้งาน 

- ข้อมูลคณะ, สาขาวิชา 

- ข้อมูลองค์ประกอบ, 

ตัวชี้วัด 

- ข้อมูลเกณฑม์าตรฐาน 

- ข้อมลูเกณฑ์การประเมิน 

0 
สารสนเทศการ

ประกันคุณภาพการ

ด้าเนินงานสหกิจ

ศึกษา 

ศูนยส์หกิจศกึษา สาขาวิชา 

ผู้บริหาร 
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แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 
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ภาพที่ 2 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 

ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกจิศึกษา 
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ส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) 

การออกแบบสิ่งน้าออก (Output Design) 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอรายงานน้้าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยกสาขาวิชา 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอรายงานน้้าหนักเกณฑ์มาตรฐานรวม 

 

การออกแบบสิ่งน้าเขา้ (Input Design) 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลองค์ประกอบ 
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ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลตัวชี้วัด 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลเกณฑ์การประเมิน 
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ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลการด้าเนนิงานแบบตาราง 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงหน้าจอเพิ่มขอ้มูลการด้าเนนิงานแบบองคป์ระกอบ 

ผลการพัฒนาระบบ 

หลังจากที่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกิจศึกษาแล้ว ได้มีการจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารสนเทศแก่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมท้ังได้ประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศ

โดยกลุ่มท่ีตอบแบบสอบถามจ้านวน 20 คน เป็นระดับการศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ 60 และระดับปริญญาตรี

ร้อยละ 40 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจที่ผู้ใช้มีตอ่ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงาน

สหกิจศกึษา พบวา่ 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด้าเนินงาน  สหกิจศึกษา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) พบว่าผู้ใช้มี

ความพึงพอใจความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลตัวชี้วัดมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x



 

196 

- Proceedings - 

 

=4.66) รองลงมาเป็นความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูลเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( x =4.61) ความสามารถของระบบในด้านรายงานน้้าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยกตามสาขาวิชา  และ

ความสามารถของระบบในด้านการแสดงข้อมูล  เกณฑ์มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.55) 

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลการด้าเนนิงาน และความสามารถของระบบในดา้นการแสดงข้อมูล

องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =5.50) และความสามารถของระบบในด้านรายงานน้้าหนักเกณฑ์

มาตรฐานแยกตามสาขาวิชา มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสม ( x =4.44) ตามล้าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
  

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย )(x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจท่ีมี

ต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

(Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลการด้าเนนิงาน 4.50 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในดา้นรายงานน้้าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยก

ตามสาขาวิชา 

4.44 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในดา้นรายงานน้้าหนักเกณฑ์มาตรฐานแยก

ตามสาขาวิชา 

4.55 0.51 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลองค์ประกอบ 4.50 0.51 มาก 

ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลตัวชี้วัด 4.66 0.48 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลเกณฑ์การประเมิน 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความสามารถของระบบในดา้นการแสดงขอ้มูลเกณฑ์มาตรฐาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด้าเนินงาน สหกิจศึกษา ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอ

ใจความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.66) รองลงมาเป็นความ

ถูกต้องในการคน้หาข้อมูล ความนา่เช่ือถือได้ของระบบ และความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจริง 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.61) ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( x =4.55) ความถูกต้อง   ในการจัดเก็บขอ้มูลน้าเข้า และความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.50) ความถูกต้องในการลบข้อมูล และการป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.44) และความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม มคี่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ( x =4.38) ตามล้าดับ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย )(x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมี

ต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา  ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 

(Functional Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความถูกต้องในการจัดเก็บขอ้มูลน้าเข้า 4.50 0.51 มาก 

ความถูกต้องในการคน้หาข้อมูล 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.50 0.51 มาก 

ความถูกต้องในการลบข้อมูล 4.44 0.61 มาก 

ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 4.38 0.60 มาก 

ความถูกต้องของการแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบรายงาน 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.66 0.48 มากที่สุด 

ความนา่เช่ือถือได้ของระบบ 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจรงิ 4.61 0.50 มากที่สุด 

การป้องกันขอ้ผิดพลาดที่อาจเกดิขึน้ 4.44 0.51 มาก 

 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด้าเนนิงาน สหกิจศกึษา ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) พบวา่ผู้ใชม้คีวามพงึพอใจความเหมาะสม

ในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 

ความเหมาะสมในการ   วางต้าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ และ ค้าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถ

ปฏิบัติตามได้โดยง่ายมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.66) รองลงมาเป็นความเหมาะสมในการ

ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.61) ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ และความ

เหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.55) ความเหมาะสมในการ

เลอืกใช้ชนดิตัวอักษรบนจอภาพ ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ และความเหมาะสมใน

การใช้ขอ้ความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.50) ตามล้าดับ ดังตารางตอ่ไปน้ี 
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ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย )(x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมี

ต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา  ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 

Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  S.D. 

ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ชนดิตัวอักษรบนจอภาพ 4.50 0.51 มาก 

ความเหมาะสมในการเลอืกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.50 0.61 มาก 

ความเหมาะสมในการใช้สขีองตัวอักษรและรูปภาพ 4.55 0.51 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการใช้ขอ้ความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.50 0.51 มาก 

ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ 

ความหมาย 
4.66 0.48 

มากที่สุด 

ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนา้จอภาพ 4.66 0.59 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช ้ 4.61 0.50 มากที่สุด 

ความเหมาะสมในการวางต้าแหนง่ของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.66 0.48 มากที่สุด 

ค้าศัพท์ท่ีใชผู้้ใชม้คีวามคุ้นเคยและสามารถปฏิบัตติามไดโ้ดยง่าย 4.66 0.59 มากที่สุด 

 

ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการ

ด้าเนินงาน สหกิจศึกษา ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) พบว่าผู้ใชม้ีความพงึพอใจ

การก้าหนดรหัสผู้ใช ้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.55) 

รองลงมาเป็นการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.50) ดังตาราง

ตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลี่ย )(x  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจท่ีมี

ตอ่ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนนิงานสหกิจศกึษา ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 

(Security Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  S.D. 

การก้าหนดรหัสผูใ้ช ้และรหัสผา่นในการตรวจสอบผู้เข้าใชร้ะบบ 4.55 0.51 มากที่สุด 

การควบคุมใหใ้ชง้านตามสทิธ์ิผูใ้ชไ้ด้อยา่งถกูต้อง 4.50 0.70 มาก 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาการ

ด้าเนินงานสหกิจศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษานั้น สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี

สามารถบริหารจัดการข้อมูลการ การประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลคณะ

วิชา ข้อมูลสาขาวิชา ข้อมูลองค์ประกอบ ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลเกณฑ์มาตรฐาน ข้อมูลเกณฑ์ประเมิน ข้อมูลการ

ด้าเนินงานสหกิจศึกษา ข้อมูลหลักเอกสารหลักฐานประกอบการด้าเนินงาน ข้อมูลการตรวจประเมินผลการ

ด้าเนินงาน และสามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศในรูปแบบของรายงานต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็น

รายงานทางจอภาพ และรายงานทางเคร่ืองพมิพ์ตาม [3] มาตรฐานการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศกึษา

ของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  หลักสูตรสหกิจศึกษา การเรียนการสอน 

กระบวนการนิเทศการปฏิบัตงิาน ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงงานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถน้ามาใช้ในการประเมินคุณภาพการด้าเนินงาน การก้ากับดูแล การ

ด้าเนนิงานสหกิจศกึษาท้ังในระดับสาขาวิชา ระดับคณะวชิา และระดับมหาวทิยาลัยได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการด้าเนินงานสหกิจศึกษาท่ีพัฒนาขึ้นนี้ได้พัฒนาในรูปแบบ  

Web Application โดยการออกแบบหน้าเว็บไซต์แบบคงท่ี ขนาด 1024X768 พิกเซล แต่ปัจจุบันอุปกรณ์ในการเข้าถึง

เว็บไซต์ มีหลากหลายเชน่ ท้ังโทรศัพท์ แท็บเล็ต  ฯลฯ อกีทัง้ เว็บบราวเซอร์แต่ละตัวนัน้ มกีารแสดงผลท่ีแตกต่างกัน 

ซึ่งอาจท้าให้ผู้ใช้ท่ีใช้ความละเอียดหน้าจอภาพต่้ากว่าที่ก้าหนดมองเห็นการแสดงผลข้อมูลบ้างส่วนล้นจอภาพ และ

เกิดสกอร์บาร์ ดังนั้นเพื่อให้ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาดังกล่าว ในการ

พัฒนาคร้ังต่อไปผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรออกแบบหน้าเว็บไซต์เป็น Responsive Web Design  คือ การออกแบบให้มี

การปรับเปลี่ยน  CSS ท่ีใชใ้นการท้าเว็บไซต ์เพื่อให้สามารถแสดงผลได้ทุก ๆ อุปกรณ ์ ซึ่งจะใช้ URL ร่วมกันแต่การ

แสดงผลในแต่ละอุปกรณแ์ตกตา่งกันไปแทนการออกแบบในรูปแบบคงที่ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ไดใ้ห้ทุนสนับสนุนการท้าวิจัยน้ี และขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก

ท่านท่ีท้าให้งานวิจัยน้ีส้าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
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การพัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 

The system development for offer conceptual research Chaopraya University 

สุเมธ  พิลึก1*  และ สุทธิพงษ์ กุลมงกุฎ1 

Sumate Philuk1* and Sutipong Kulmongkut1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา 2) เพื่อประเมินระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา การพัฒนาระบบใช้โปรแกรม PHP ใน

การพัฒนาโปรแกรม และใช้โปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอาจารย์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะ สาขาวิชา แบบเสนอโครงการวิจัย และการประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบ

รายงาน ซึ่งสามารถน้าด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การประเมินระบบใชแ้บบประเมินส้ารวจความคิดเห็นจาก

ผู้ใชร้ะบบ พบวา่ ด้านความสามารถของระบบตอ่ผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ มคีวามพงึ

พอใจในระดับมาก  
ค าส าคัญ: การพัฒนาระบบ แบบเสนอโครงการวจิัย 

Abstract  

This research has 2 main objectives: 1) to develop systems for offer conceptual research Chaopraya 

University 2 )  to evaluate the system for offer conceptual research Chaopraya University. The development 

systems by using PHP in Program development and MySQL for database management. By develop the systems 

consisted with data of teachers, faculty, program conceptual research. Such process data as a report format, 

according to the objectives. The evaluation of system for offer conceptual research, using questionnaire survey 

the opinion of users found that the ability of the system to users, system designs and efficiency are in high level 

of satisfaction. 

Keywords: The System Development, Offer Conceptual Research  
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บทน า 

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ก่อต้ังขึ้นโดยคุณพ่อจรูญ และคุณแม่หทัย ศริิวิริยะกุล ร่วมกับคณะผู้บริหาร

ในกลุ่มบริษัทธุรกิจในเครือกว่า 20 บริษัท รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงท้ังในวงการราชการและธุรกิจเอกชนและ

นักวชิาการระดับชาติ เพื่อสนองศรัทธาของชุมชนและความปรารถนาของผู้ปกครอง ศษิยเ์ก่าชาว วริิยาลัย ตลอดจน

เยาวชนและประชาชนท่ัวภูมิภาคในการสืบสานสู่การศึกษา ในระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ์แบบจากฐานเดิมในการ

ผลิตทรัพยากรบุคคลระดบัอนุปริญญาของโรงเรียนในเครอื “วริิยาลัย” อันได้แก่  มหาวทิยาลัยเจ้าพระยาในปัจจุบัน 

ส้านักวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ถือก้าเนดิขึน้พร้อม

กับการกอ่ต้ังของมหาวทิยาลัยในปี พ.ศ. 2541 โดยมุ่งตอบสนองพันธกิจด้านการวิจัย บุกเบิก สร้างสรรค์ ท้ังงานวิจัย

พื้นฐาน งานวิจัยประยุกต ์และงานวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ

พัฒนาท้ังการเรียนการสอน การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม ภูมิภาค ตลอดจนประเทศชาติอย่างยั่งยืน   ปรัชญา  

สนับสนุน ส่งเสริม การวจิัยและบริการวชิาการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และสังคม  ปณิธาน  ส้านักวิจัยและพัฒนา

ตอ้งเป็นแหล่งให้ความรู้ และผลิตงานวจิัย เพื่อน้าผลมาใชใ้นการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอน และ

พัฒนาสังคมโดยเฉพาะพื้นท่ีภาคเหนอืตอนล่าง  วิสัยทัศน์  ส้านักวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพใน

การสนับสนุน ส่งเสริมการวจิัยสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน  พันธกิจ  ส่งเสริม สนับสนุน

ให้อาจารย์ได้ท้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ให้บริการการวจิัยแก่สังคม 

ในการด้าเนินงานปัจจุบันอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาด้าเนินการเขียนข้อเสเนอโครงการวจิัยเพื่อ

ขอรับทุนส่งเสริมการวิจัยแล้วของมหาวทิยาลัย โดยวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการตามแบบท่ีก้าหนดและเสนอมายัง

ส้านักวิจัยและพัฒนาและผ่านการกลั่นกลองเบือ้งต้น หลังจากนัน้น้าเสนอตอ่คณะกรรมการท่ีมหาวทิยาลัยแตง่ตัง้ให้

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบจึงอนุมัติให้ด้าเนินการวิจัยได้โดยการท้าสัญญาการรับ

ทุนอุดหนุนจากทางมหาวิทยาลัย หากคณะกรรมการไม่อนุมัติผู้เสนอโครงการสามารถเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

เข้าสู่กระบวนการใหม่ได้อีกคร้ัง ซึ่งจะเห็นว่าการเสนอโครงการและทุกขั้นตอนการด้าเนินงานจะจัดท้าในรูปของ

เอกสารท้ังหมด ในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์มีความส้าคัญมากในการท้างานไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจหรือองค์กร

ต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการบันทึกข้อมูลน้าเสนอข้อมูลและยังช่วยในด้าเนินการท่ีมีความยุ่งยากให้มี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการด้าเนินงานจึงควรมีการพัฒนาโดยการน้าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่ออ้านวย

ความสะดวกให้กับอาจารย์ การจัดเก็บขอ้มูล ค้นหาข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลสะดวกรวดเร็วมากขึน้ ลดขัน้ตอนใน

การท้างานด้วยกระดาษลดปัญหาเอกสารสูญหายของข้อมูล ท้ังนี้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ยังช่วยอ้านวยความ

สะดวกในการท้างานหลาย ๆ อย่างท้ังในด้านการประมวลผลท่ีต้องการความรวดเร็วและถูกต้องและช่วยให้

ระบบงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา โดยน้าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนาระบบการเสนอโครงการวจิัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา และท้า

การประเมินผลระบบ เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และช่วยให้การด้าเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

2. เพื่อประเมนิระบบเสนอโครงการวจิัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. คอมพวิเตอร์แบบพกพา  2. โปรแกรม PHP                    3. โปรแกรม MySQL 

4. โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ  5. โปรแกรม Microsoft Office 

ขอบเขตการศกึษา 

คณะผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ระบบการด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา เพื่อท้าการออกแบบฐานข้อมูล และ ท้าการพัฒนาระบบ โดยมีรายละเอยีดระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีท้าการศกึษาดังนี้ 

1. ระยะเวลาการวจิัย ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  

จ้านวน 10 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) 

3. วธีิด้าเนนิการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย ส่วนแรกคือการจัดเก็บข้อมูล ด้าเนนิการด้วย

วิธีการสัมภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ส่วนท่ีสองคือการพัฒนาระบบเป็นการประยุกต์ใช้

ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ส่วนสุดท้ายคือการประเมินผล

ระบบซึ่งส้ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารและอาจารย์ โดยใชแ้บบประเมิน 

4. เนื้อหาการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วนแรก การจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ คณะ 

สาขาวิชา และข้อเสนอโครงการวิจัย ส่วนท่ีสอง การประมวลผล ประกอบด้วย การเสนอโครงการ และแสดง

สถานะการเสนอโครงการ ส่วนท่ีสาม รายงาน ประกอบด้วย รายงานขอ้มูลอาจารย์ โครงการวจิัย 

5. นยิามศัพท์  

การพัฒนาระบบ หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบสารสนเทศให้

ด้าเนนิการพัฒนาอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ข้อเสนอโครงการวิจัย หมายถึง การเขียนข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการวจิัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ประกอบด้วย ชื่อโครงการวิจัย  ชื่อหน่วยงาน  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย กรอบแนวคิด  ผลผลิต/ผลลัพธ์  

ระยะเวลาด้าเนนิการ  แผนงบประมาณ  ประโยชน/์ความคุ้มคา่ 

อาจารย์ หมายถงึ อาจารยป์ระจ้าหลักสูตร และสาขาวิชาทุกคนท่ีสังกัด มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 

คณะ  หมายถึง คณะท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคณะนิเทศศาสตร์ คณะนิตศิาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประกอบด้วย 

สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการ

โรงแรมและการท่องเท่ียว สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมเีดีย สาขาวิชาการโฆษณา

และประชาสัมพันธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ประกอบด้วย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) หลักสูตรศกึษามหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด.)  
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วิจัย  หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค้าตอบของปัญหา หรือการเสาะ

แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และ

ตคีวามข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. วางแผนโครงการในการพัฒนาระบบการด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยาก้าหนดขอบเขตของระบบ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผู้บริหารและอาจารย ์ศกึษาการด้าเนนิงานของระบบใน

ปัจจุบัน ประกอบด้วย  ขั้นตอนการด้าเนินงานระบบปัจจุบัน  ความตอ้งการของระบบ ประกอบด้วย รายงาน ข้อมูล

และวิธีน้าเขา้ วธีิการประมวลผล เวลาท่ีต้องการของแตล่ะงาน การควบคุม ข้อดขี้อเสียของระบบงานเดิม 

2. วิเคราะห์ระบบ ศึกษาท้าความเข้าใจกับระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอย่าง

ละเอียดเพื่อก้าหนดแนวทางส้าหรับการออกแบบระบบงานใหม่ โดยน้าข้อมูลความต้องการระบบงานใหม่มา

วิเคราะห์น้าเสนอแนวทางส้าหรับการออกแบบระบบใหม่โดยใช้แบบจ้าลอง ประกอบด้วย  แผนภาพบริบท (Context 

Diagram)  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แผนภาพความสัมพันธ์สัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram)  

ตารางข้อมูล (Data Table) 

3. ออกแบบระบบ การออกแบบระบบตามความต้องการของระบบงานใหม่ เพื่อน้าไปพัฒนาเป็น

ระบบงานใหม่โดยท้าการออกแบบสิ่งน้าออก (Output Design) ประกอบด้วย การออกรายงานทางจอภาพ การออก

รายงานทางเคร่ืองพมิพ ์ ออกแบบสิ่งน้าเขา้ (Input Design) ประกอบด้วย จอภาพน้าเขา้ข้อมูล 

4. การน้าระบบไปใช้ การน้าสิ่งท่ีได้จากการออกแบบมาพัฒนาโปรแกรมให้เป็นระบบเสนอ

โครงการวจิัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา แลว้น้าไปติดต้ังใชง้าน ท้าการอบรมให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบให้สามารถใช้งาน

ระบบได้ และประเมินผลการท้างานของระบบว่าตรงกับความต้องการท่ีแท้จริงของผู้บริหารและอาจารย์ สามารถ

แก้ไขปัญหาได้หรือไม ่การประเมินการท้างานของระบบโดยใช ้แบบประเมิน 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการประเมินคร้ังนี้ คือ ผู้บริหารและ

อาจารย์ท่ีใช้งานระบบการด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท้าการประเมินผลการ

ท้างานของระบบ จ้านวน 30 คน 

6. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยการพัฒนาระบบการด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ เพศ และ

สถานภาพ ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อระบบการด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือตอนท่ี 1 ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใชง้าน 

ตอนท่ี 2 ด้านการออกแบบระบบ และ ตอนท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบ

ประเมินปลายเปิดเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยคร้ังนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน

ระบบ 
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7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น้าแบบประเมินท่ีได้พัฒนาขึ้นเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ใช้งานระบบ

การด้าเนินงานของการเสนอโครงการวิจัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา จ้านวน 30 คน (ผู้บริหารจ้านวน 3 คน อาจารย์

จ้านวน 27 คน) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ได้รับแบบประเมินกลับคนืจ้านวน 30 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

8. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น้าแบบประเมินท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมด ไปค้านวณค่าสถิติกับ

โปรแกรมการค้านวณค่าสถิติส้าเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติท่ีใช้แบ่งออกเป็น  2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 วิเคราะห์

ข้อมูลท่ัวไป ค่าสถิติท่ีใช้คือ จ้านวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อระบบเสนอ

โครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ค่าสถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิต

กับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

9. เกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนท่ี 2 จะถูก

น้ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ มคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 

จากการศกึษาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ขบวนการในการด้าเนินงาน การ

จัดการข้อมูล และความต้องการในระบบงานใหม่ สามารถนา้มาพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ได้

ดังนี้ 

1. ผลการวจิัยตามวัตถุประสงคข์องการวจิัยข้อท่ี 1 เพื่อพัฒนาระบบเสนอโครงการวจิัยมหาวทิยาลัย

เจ้าพระยา  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หนา้จอหลักของระบบ 
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ภาพที่ 2 หนา้จอสมัครสมาชกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ผังโครงสร้างของระบบ 

การพัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวทิยาลัยเจา้พระยา 

Process 1.0 

จดัการระบบ 

Process 2.0 

ประมวลผล 

Process 3.0 
 

รายงาน 

Process 3.1 
ขอ้มลูอาจารย ์

Process 3.2 
โครงการวจิยั 

Process 3.3 
เงนิสนบัสนุน
การวจิยั 

 

Process 1.2 
คณะ 

Process 1.1 
อาจารย ์

Process 1.3 
สาขาวชิา 

Process 1.4 
ขอ้เสนอ
โครงการ 

Process 1.5 
ปีการศกึษา 

Process 1.6 
ผูด้แูลระบบ 

Process 2.1 
สถานะโครงการ 

Process 2.2 
การพจิารณา 

Process 2.3 
การค านวณเงนิ 
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2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 เพื่อประเมินระบบเสนอโครงการวิจัย

มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา  

จากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว น้าระบบไปติดตั้งและใช้งาน ท้าการแจกแบบประเมิน

จากผู้ใช ้จ้านวน 30 คน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบตอ่ผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ 

และด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมินความพงึพอใจต่อระบบเสนอโครงการวจิัยมหาวทิยาลัยเจ้าพระยาแตล่ะด้านมี

ดังนี้ ด้านความสามารถของระบบตอ่ผู้ใช้งานโดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.66, S.D. = 

0.660) เมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อ พบว่า ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลอาจารย์  (ค่าเฉลี่ย = 3.96, 

S.D. = 0.669) ความสามารถของระบบในด้านการน้าเสนอรายงานข้อมูล  (ค่าเฉลี่ย = 3.68, S.D. = 0.661) 

ความสามารถของระบบในด้านการเสนอโครงการวิจัย (ค่าเฉลี่ย = 3.50, S.D. = 0.630) และความเหมาะสมของ

ระบบในการเข้าใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.48, S.D. = 0.681) 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมาย ด้านความสามารถของระบบตอ่ผู้ใช้งาน 

ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูล

อาจารย์ 
3.96 

0.669 มาก 

ความสามารถของระบบในดา้นการเสนอโครงการวจิัย 3.50 0.630 มาก 

ความสามารถของระบบในดา้นการน้าเสนอรายงาน

ข้อมูล 
3.68 

0.661 มาก 

ความเหมาะสมของระบบในการเข้าใช้งาน 3.48 0.681 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.66 0.660 มาก 

 

ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.63, S.D. = 

0.699) เมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อ พบวา่ กระบวนการท้างานของระบบมคีวามรวดเร็วในการเรียกใช้บรกิาร (ค่าเฉลี่ย = 

3.85, S.D. = 0.747) ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธีการน้าเสนอข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.76, S.D. 

= 0.728) ความเหมาะสมในการวางต้าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ (ค่าเฉลี่ย = 3.63, S.D. = 0.890) การ

ออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย = 3.51, S.D. = 0.509) และรูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายใน

การเข้าถึงขอ้มูล  (ค่าเฉลี่ย = 3.40, S.D. = 0.621) 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมาย ด้านการออกแบบระบบ 

ด้านการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงขอ้มูล 3.40 0.621 ปานกลาง 

กระบวนการท้างานของระบบมคีวามรวดเร็วในการเรียกใช้

บริการ 

3.85 0.747 มาก 

การออกแบบให้ใชง้านง่าย เมนูไมซ่ับซ้อน 3.51 0.509 มาก 

ความเหมาะสมในการวางต้าแหนง่ของส่วนประกอบบน

จอภาพ 

3.63 0.890 มาก 

ความสะดวกในการใชง้านโปรแกรมรูปแบบและวิธีการ

น้าเสนอข้อมูล 

3.76 0.728 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.63 0.699 มาก 

 

ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61, S.D. = 0.704) 

เมื่อจ้าแนกเป็น  รายข้อ พบว่า มีข้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.79, S.D. = 0.761) มีข้อมูลท่ีมี

ประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (ค่าเฉลี่ย = 3.75, S.D. = 0.774) ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 

(ค่าเฉลี่ย = 3.68, S.D. = 0.711) มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก้าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูล ได้อย่าง

เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.62, S.D. = 0.718) ข้อมูลท่ีเผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.61,S.D. = 

0.724) สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลท่ีต้องการได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.44, S.D. = 0.626) ระบบใช้งานสะดวกและ

ไมซ่ับซ้อน (ค่าเฉลี่ย = 3.35, S.D. = 0.615) 

 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และความหมาย ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธภิาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

ระบบใช้งานสะดวกและไมซ่ับซ้อน 3.35 0.615 ปานกลาง 

สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลท่ีต้องการได้งา่ย 3.44 0.626 มาก 

ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.68 0.711 มาก 

มขี้อมูลท่ีถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 3.79 0.761 มาก 

มขี้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 3.75 0.774 มาก 

ข้อมูลท่ีเผยแพร่สู่ภายนอกมคีวามเหมาะสม 3.61 0.724 มาก 

มกีารจัดการระดับความปลอดภัยหรอืก้าหนดสทิธิ์ในการ

เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3.62 0.718 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.61 0.704 มาก 

 



 

208 

- Proceedings - 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวจิัย การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบเสนอโครงการวจิัย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2) เพื่อประเมินผลระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ระยะเวลาการวิจัย 

ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2558 การพัฒนาคร้ังนี้ได้ยึดตามหลักการพัฒนาระบบ

สารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบการด้าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยศึกษาการท้างานของระบบท่ี

ผ่านมาและน้ามาพัฒนาให้เป็นระบบปัจจุบันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  เนื้อหาการวจิัย  แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ส่วนแรก การจัดเก็บขอ้มูล ประกอบด้วย ข้อมูลอาจารย์ คณะ สาขาวิชา และข้อเสนอโครงการวจิัย ส่วนท่ีสอง 

การประมวลผล ประกอบด้วย การเสนอโครงการ และแสดงสถานะการเสนอโครงการ ส่วนท่ีสาม รายงาน 

ประกอบด้วย รายงานขอ้มูลอาจารย ์โครงการวจิัย การพัฒนาระบบระบบใชโ้ปรแกรม PHP ในการพัฒนาโปรแกรม 

และใช้โปรแกรม  MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบ ข้อมูลคณาจารยม์หาวิทยาลัยเจ้าพระยา แบบ

เสนอโครงการวิจัย และการประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถน้าด้าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การประเมินระบบใช้แบบประเมินส้ารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้ระบบ พบว่า ด้านความสามารถ

ของระบบตอ่ผู้ใช้งาน ดา้นการออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ มีความพงึพอใจในระดับมาก 

2. อภิปรายผลการวิจัย ระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้พัฒนาขึ้นเพื่ออ้านวย

ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลตา่ง ๆ เชน่ ข้อมูลอาจารย์ สาขาวิชา และข้อเสนอโครงการวจิัย การเสนอโครงการ 

การแสดงสถานะการเสนอโครงการ การรายงานข้อมูลอาจารย์ โครงการวิจัย จากผลการวิจัย พบว่าการพัฒนา

ระบบเสนอโครงการวจิัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนนิงานวจิัยได้เป็นอย่างดี การ

ประเมินผลการท้างานระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบและด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.66, 3.63 และ 3.61 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนั่น หวานแท้ (2553: บทคัดยอ่) ได้พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นส้าหรับการบริหารงานบุคคล คณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ศลิปากร ผลการวจิัยพบวา่ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน

บุคคล และผู้ใช้ท่ัวไป พบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี สามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบเสนอโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย

ขอขอบคุณบุคลากรส้านักวิจัยและพัฒนา อาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ท่ีให้ขอ้มูลในการด้าเนนิงานวจิัยในคร้ังนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ขอขอบพระคุณผู้บริหารมหาวทิยาลัยเจ้าพระยาทุกท่านท่ีกรุณาสนับสนุนในการท้างานวิจัยน้ี 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่กรุณาเสนอแนะแนวทางในการศึกษาค้นควา้ในการเขียนบทความวิจัย

นี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์วิบูลย์  บุญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา ท่ีกรุณาเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานวจิัยน้ีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ คุณค่า

และประโยชนอ์ันพงึมจีากงานการวจิัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญูบูชาแดบิ่ดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกทา่น 

ท่ีได้อบรมสั่งสอนผู้วจิัยจนได้มีวันนี้ 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด กรณีศกึษา ตลาดราชพัสดุ น่าน 

Fresh-food market information system case study Nan Rachapatsadu market  

ขนิษฐา หอมจันทร์1* นงนุช เกตุ้ย2  ณัฐสุนทร สังคาน3  และ ปัทมาภรณ ์มินทะขัติ3 

Kanitha Homjun1*, Nongnuch Ketui2, Nuttasunton Sangkhan3 and Pattamaporn Mintakhat3  

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการบริหารจัดการตลาดสดราชพัสดุ น่าน ท้าในรูปแบบของแฟ้มเอกสารและการจดบันทึก

ตา่งๆ ด้วยมือเป็นสว่นใหญ่ ยากตอ่การคน้หาและจัดเก็บ เชน่ การจัดการพื้นท่ีเชา่ การท้าสัญญาเช่า การตอ่สัญญา

เชา่ การพมิพเ์อกสารสัญญาเช่า ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท้างานลดลง ดังนัน้การน้าระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการตลาดสด ของเขตพื้นท่ีตลาดสดราชพัสดุ นา่น โดยการพัฒนาระบบด้วยภาษาพเีอชพ ี(PHP) ท่ีสามารถจัดเก็บ

หลักฐานการท้าสัญญา ข้อมูลผู้เช่า บนระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) น้าเทคโนโลยีคิวอาร์โคด (QR 

Code) มาใชใ้นการติดตามแผงเชา่ตลาด สามารถอ้านวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานได้ดีย่ิงขึ้น รวมถึง

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตลาดราชพัสดุ น่าน ในการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด (FFM-IS) 

กรณศีกึษา ตลาดราชพัสดุ น่าน นี้ พบวา่สามารถน้าไปใชง้านได้จรงิ และผู้ใชง้านมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านระบบ 

อยู่ในระดับดี (4.31)  
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด เทคโนโลยคีิวอารโ์คด้ การบริหารตลาดสด 
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Abstract  

Nowadays, Nan Rachapatsadu market management has used the forms of documentation file and 

mostly written a manual. It is hard to find and back up data including the performance is low, such as location 

renting management, renting contract, extension of renting contract and printing out all relevant documents. Our 

research, we developed Fresh-Food Market Information System (FFM-IS) of Nan Rachapatsadu market by 

utilizing PHP and managing relevant data with MySQL database. Furthermore, we applied QR code technology 

to follow the rental booths which provided a much more convenience for market administration and also created 

a good image to state property market, Nan province. For the evaluation, the FFM-IS system could be 

implemented in a real situation and satisfied by the users in a good level (4.31). 

Keywords: Fresh-Food Market information system, QR code technology, Fresh-Food market management  

บทน า 

คุณช่อฟ้า สกุลลมัย ผู้บริหารตลาดราชพัสดุ น่าน ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลตลาด ข่าวสาร การบริการให้แก่ผู้เช่าปัจจุบันหรือผู้ท่ีต้องการข้อมูลตลาดยังน้อย และปัญหาที่

เกี่ยวกับการท้างานปัจจุบัน ที่ยังเป็นการบริหารจัดการตลาดราชพัสดุ น่าน ในรูปแบบของแฟ้มเอกสารและการจด

บันทึกตา่งๆ ด้วยมือเป็นสว่นใหญ่ ส่งผลท้าให้มักจะพบปัญหาต่างๆ ในระหว่างท้างานที่ยังไม่อาจแก้ไขให้อยูใ่นระดับ

ความพึงพอใจได้ เช่นการจัดการพื้นท่ีเช่า การท้าสัญญาเช่า การต่อสัญญาเช่า การแก้ไขข้อมูลผู้เช่า การจดบันทึก

ข้อมูลช้าระค่าเชา่ การพมิพเ์อกสารท่ีเกี่ยวข้องตา่งๆ ท้ังหมด ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท้างานลดลง เกิดความ

ล่าช้าในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล เสี่ยงต่อการช้ารุด สูญหาย และเก็บรักษาเอกสาร อีกท้ังยังเป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารส้าหรับผู้ท่ีมีความสนใจและเป็นท่ียอมรับของกระทรวงสาธารณสุขและ

หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ 

คิวอาร์โค้ด  (QR Code) ย่อมาจาก Quick Response Code คือ บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) 

ชนิดหนึ่งท่ีประกอบด้วยมอดูลสีด้าเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ท่ีสามารถอ่านได้ด้วยเคร่ืองสแกน

คิวอาร์โค้ด หรือใช้ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) ท่ีมีกล้อง

ถ่ายภาพ เพื่อถอดข้อมูลต่างๆ [2] การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยท่ีมีการน้า QR code มาประยุกต์ใช้ ตัวอย่าง เช่น 

ระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(Laboratory Information Management System: LIMS) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นระบบท่ีมีกลไกการท้างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ

ครอบคลุมการท้างานตั้งแต่ขั้นตอนการรับ-ส่งตัวอยา่งจากผู้ใชบ้ริการ การทดสอบและวิเคราะห์ตัวอยา่ง จนถึงการ

รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง ผลการน้าไปใช้งานจริงพบว่าการน้า QR code มาใช้งานร่วมกับการท้างานของ

ระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ท้างานได้มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และลดความ

ซ้้าซ้อนในการเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี อีกท้ังสามารถทวนสอบข้อมูลได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท้างาน

ตามปกต ิสามารถแทนท่ีระบบเดิมท่ีใช้เอกสารกระดาษเป็นหลักมาเป็นการเก็บในฐานข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท้าให้

ง่ายในการจัดการข้อมูล [1] หรือการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตร เช่น ระบบการตรวจสอบย้อนกลับในการส่งออกผัก

สดโดยเทคโนโลยี QR code เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และสามารถตรวจสอบสินค้า เพื่อ

ค้นหาแหล่งท่ีมาของผลผลิต กระบวนการผลิต ตัง้แตฟ่าร์ม โรงคัดบรรจุ รวมถึงการขนสง่ได้รวดเร็ว 
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ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น้าเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ (QR Code) มาประยุกต์ใช้กับระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด กรณีศึกษาตลาดสดราชพัสดุ น่าน เพื่อสามารถจัดเก็บหลักฐานการท้าสัญญา 

ข้อมูลผู้เช่า บนระบบฐานข้อมูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพในการท้างานท่ีสูง และเป็นการเพิ่มช่องทาง

ในการสื่อสารกับผู้ใช้บริการอีกด้วย สามารถอ้านวยความสะดวก รวดเร็วต่อการท้างาน ท้าให้การบริหารตลาด

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. คอมพวิเตอร์แบบพกพา      

2. โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone)/แท็บเล็ต (Tablet)  

3. โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับพัฒนาภาษาโปรแกรมพเีอชพ ี(PHP)  

4. โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับพัฒนาฐานข้อมูลมายเอสควิแอล (MYSQL) 

5. โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับตกแตง่ภาพ  

วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาการสร้างและการใช้งานคิวอาร์โคด QR Code 

เพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม การสร้าง QR code หรือท่ีเรียกว่า QR code Generator 

ในปัจจุบันมบีริษัทท่ีผลิตโปรแกรม หรือ แอปพลเิคชันท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและการใช้งาน QR code หลายบริษัทมี

ท้ังแบบให้ใช้ฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย ซึ่งในตัวอย่างกรณีศึกษานี้ได้น้าการสร้างและการใช้งาน QR code โดยพัฒนา

จากภาษาโปรแกรม PHP จากเว็บไซต์แบบท่ีไม่มคี่าใชจ้่าย ดังนี้  

1.1 เ ข้ า เ ว็ บ ไซต์  [ 5 ] http://www.phpclasses.org/package/6399-PHP-Generate-QR-Code-

images-using-Google-Chart-API.html จากนั้นท้าการดาวน์โหลด QR code generator: Generate QR Code images 

using Google Chart API ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ในการดาวนโ์หลดโปรแกรมเพื่อพัฒนา QR Code 
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1.2 รหัสคิวอาร์หรือ QR Code (Quick Response Code[4] คือ ชื่อเรียกทางการค้าของบาร์โค้ดสอง

มิติชนิดหนึ่ง โดยสามารถอ่านรหัสผ่านทางกล้องรับภาพของเคร่ืองมือใดๆท่ีรองรับการถอดรหัส ซึ่งส่วนใหญ่จะ

บันทึกเกี่ยวกับขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ท่ีรหัสคิวอาร์ตดิฉลากเอาไวร้หัสคิวอาร์สามารถอ่านรหัสได้รวดเร็วและ

เก็บข้อมูลได้หลายชนิด เช่นตัวเลข อักขระและเคร่ืองหมายพิเศษ รวมถึงตัวอักษรภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาอังกฤษ 

สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ้านวนมากเมื่อเทียบกับบาร์โค้ดแบบมาตรฐาน(UPC barcodes) และสามารถถอดรหัสได้

แม้ตัวรหัสคิวอาร์บางส่วนจะฉีกขาด หรือเลอะเลือนไป จึงเป็นท่ีนิยมใช้กันมาก โครงสร้างของรหัสคิวอาร์

ประกอบด้วยส่วนท่ีส้าคัญดังแสดงในภาพท่ี 2 โดยพื้นท่ีสีขาวด้าท้ังสามส่วน คือ (1) ส่วนระบุต้าแหน่งบาร์โค้ด 

(Finder Pattern) และพิกัดของบาร์โค้ด(Timing Pattern) (2) ส้าหรับพื้นท่ีสีเทา (Encoded data) ส่วนของข้อมูลท่ี

เข้ารหสัไว้ และ (3) พื้นท่ีขอบท่ีติดกับบล็อกท้ังสาม (Format Information) ใชร้ะบุระดับการตรวจสอบข้อผิดพลาด{6} 

 

ภาพที่ 2 ตัวอยา่งโครงสร้างของรหัสคิวอาร์ 

1.3 หลังจากดาวน์โหลด QR Code Class มาใช้งาน สามารถรันโคดตัวอย่างดังแสดงภาพท่ี 3 โดย

การพิมพ์ข้อความท่ีต้องการลงในช่อง Data จากนั้น ECC เลือกชนิดของรหัสคิวอาร์ เลือกขนาดของรหัสคิวอาร์ 

สุดท้ายกดท่ีปุ่ม GENERATE  

 

ภาพที่ 3 ตัวอยา่งการสร้างและใชง้าน QR Code 

การสแกนรหัสคิวอาร์ผู้ใชง้านสามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) 

ซึ่งอุปกรณ์นั้นจะต้องรองรับระบบการอ่าน QR Code โดยต้องมีกล้องถ่ายภาพบรรจุมาด้วย และมีแอปพลิเคชัน

ส้าหรับการอ่านเรียกว่า QR Code Reader หากผู้ใช้งานยังไม่มีแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้
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ขึน้อยูก่ับระบบปฏบัิตกิาร เชน่กรณีเป็นระบบปฏิบัตกิาร iOS ค้นหา QR Code Reader จาก App store ตัวอยา่ง แอป

พลเิคชัน ดังภาพท่ี 4 : QR Code Reader, Quick Scan , Qrafter 

 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งแอปพลเิคชัน QR Code Reader 

กรณีเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ค้นหา QR Code Reader จาก Google Play ตัวอย่าง

แอปพลเิคชัน ดังภาพท่ี 5 QR Code Reader , QR Droid , QuickMark 

 

 

ภาพที ่5 ตัวอยา่งแอปพลเิคชัน QR Code Reader ส้าหรับระบบปฏบัิตกิาร Android 

2. ลงพื้นที่ส ารวจปัญหา 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีวิจัยคือ ตลาดราชพัสดุ น่าน เพื่อส้ารวจแผนผังตลาด ตามท่ีผู้ประกอบการได้วาง

แผนการปรับปรุงแผงเช่าในแต่ละโซน จากการลงพื้นท่ีพบวา่  

2.1 มีการแบ่งโซนออกเป็นท้ังหมด 3 โซน ดังภาพท่ี 6 แยกเป็น 

โซน A จะเป็นโซนประจา้ จะมีขนาดแผงเช่าท่ีกวา้งกวา่ทัง้สองโซน  

โซน B จะเป็นโซนประจ้า จะมขีนาดแผงเช่ารองลงมาจากโซน A 

โซน C จะเป็นโซนไม่ประจ้า ขนาดแผงขึน้อยูก่ับสัญญาก้าหนดระหว่างผู้เชา่และผู้ให้เช่า อาจจะ

ขายไม่ประจ้า 

 

ภาพที่ 6 แผนผังแผงเชา่ตลาดราชพัสดุ น่าน 
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ดังนั้นผู้ประกอบการจึงมีความประสงค์ในการจัดการแผงเช่าในแต่ละโซน ให้เป็นไปอย่างสะดวก 

รวดเร็วตอ่การท้างาน ง่ายในการคน้หา ท้าให้การบริหารตลาดเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลภายใน 

2.2.1  ไมส่ามารถแยกประเภทของสนิค้าท่ีขายในตลาดได ้

2.2.2  ระบบรายรับรายจ่ายไม่เป็นระบบ มีการใชร้ะบบมอืในการท้าเอกสาร 

2.2.3  ท้าเลท่ีต้ังในการจัดหมวดหมูข่องสินค้ายังไม่เหมาะสม 

2.2.4  การวางแผนเร่ืองขยะยังไมช่ัดเจน 
2.2.5  การวางแผนในเร่ืองระบบสาธารณูปโภค เช่น น้้า ไฟฟา้ ยังไม่เป็นระบบ 

2.2.6  ผู้เชา่ยังไม่ให้ความร่วมมอืในการรักษาความสะอาด 

2.3 หนว่ยงานภายในตลาด 

2.3.1 หนว่ยงานการเงินและบัญช ี

2.3.2 หนว่ยงานรักษาความปลอดภัย 

2.3.3 หนว่ยงานรักษาความสะอาด 

2.3.4 หนว่ยงานประชาสัมพันธ์ 

2.3.5 หนว่ยงานซ่อมบ้ารุง 

2.3.6 หนว่ยบริการตลาด (การจัดการการเชา่แผง) 

2.4 ข้อมูลในระบบ 

โดยระบบจะมขี้อมูลท่ีต้องมกีารบันทึกดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ระบบข้อมูลของพนักงาน 

- พนักงานรักษาความสะอาด 

- พนักงานรักษาความปลอดภัย 

- พนักงานส้านักงาน 

- เชน่ รหัส ชื่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพท์ วันเดอืนปีเกิด ระดับการศึกษา ต้าแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น 

2.4.2 ระบบข้อมูลผู้เชา่ 

เชน่ รหัส ชื่อ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศัพท์ วันเดอืนปีเกิด ประเภทสินค้าท่ีขาย แผงเช่าท่ีขาย สถานะ 

ประเภทของผู้เชา่ สัญญาเช่า 

2.4.3 ระบบการเงินและบัญชี 

เชน่ รายการรายรับ รายจ่าย รายการค้างช้าระ เป็นต้น 

2.4.4 ข้อมูลของสินค้า 

เชน่ รหัสสนิค้า ท้าเลท่ีขาย 

3. การออกแบบและพัฒนาระบบ 

ขั้นตอนการออกแบบระบบฯ ได้ใช้แผนภาพ UML ในการอธิบายความสัมพันธ์ของการท้างานของ

ระบบและล้าดับการท้างานของระบบโดยใชแ้ผนภาพ Use Case Diagram กับขอ้มูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 Use Case Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด กรณศีกึษา ตลาดราชพัสดุ น่าน 

   

 

เข้าสู่ระบบ 

เรียกใชเ้ว็บเพจ 

ผูใ้ช้งาน 
แก้ไขข้อความ 

แก้ไขข้อมูลตลาด 

ประชาสัมพันธ์ 
จัดการข่าวสาร 

 
บันทึกสญัญาเช่า 

 
แก้ไขข้อมูลผู้เช่า 

 
ต่อสัญญาเชา่ 

 
ต่อสัญญาเชา่ 

ช้าระค่าเช่ารายเดือน 

ยกเลิกสัญญาเช่า 

ค้นหา QR Code 

จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

เรียกดูรายงาน 

ตรวจสอบสิทธิ ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด 

กรณีศกึษา ตลาดราชพัสดุ น่าน 

ผู้บริหาร 

ผู้ใชง้าน 

ผู้ใชง้านท่ัวไป 
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 3.1 อธิบายหลักการท้างานของระบบ 

 

ภาพที่ 8 หลักการท้างานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด ราชพัสดุ นา่น 

ขั้นตอนการท้างานของระบบ แสดงดังภาพท่ี 8 และสามารถอธิบายการท้างานได้ดังนี้ 

3.1.1 ผู้เชา่ติดต่อเจ้าหนา้ที่ส้านักงานตลาดเพื่อสอบถามข้อมูลการท้าสัญญาเช่าแผง 

3.1.2 เจ้าหน้าท่ีน้าเข้าข้อมูลสัญญาเช่าแผงเข้าไปในระบบผ่านหน้าเว็บและพิมพ์รหัสคิวอาร์

ให้กับผู้เชา่เพ่ือน้าไปตดิไว้ท่ีแผงเช่า ดังแสดงในภาพท่ี 9 

 

ภาพที่ 9 แสดงการบันทึกข้อมูลสัญญาเชา่แผง 

 
3.1.3 ผู้เช่า ลูกค้าตลาด เจ้าหน้าท่ีส้านักงานตลาด สามารถดูข้อมูลผู้เช่าได้ผ่านแอปพลิเคชัน 

บนอุปกรณส์ื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีใชร้ะบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์หรือ IOS  

3.1.4 เจ้าหน้าท่ีส้านักงานตลาด ผู้บริหาร สามารถดูข้อมูลผู้เช่าได้ผ่านแอปพลิเคชัน  บน

อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีท่ีใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์หรือ IOS ท้ังยังสามารถตรวจสอบข้อมูลการช้าระค่าเช่า

แผง ข้อมูลสัญญา ผ่านรหัสคิวอาร์ได้ดังแสดงในภาพท่ี 10 

  

 

ผูเ้ช า เจา้ น้า ี  

ผู ้ชง้าน ั  ว ป ผูบ้ร ิาร 
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ภาพที่ 10 แสดงรหัสคิวอาร์เพื่อใชใ้นการตรวจสอบข้อมูลผู้เชา่ 

3.1.5 ผู้บริหารสามารถ 

1) ทราบจ้านวนผู้เชา่ ประเภทของสินค้าท่ีมีการขาย ท้าให้สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลได้ว่า 

จ้านวน  ประเภทสินค้าชนิดใดมจี้านวนมากที่สุด จะตอ้งท้าการขยายพื้นท่ีในการให้บริการหรือไม ่เป็นต้น 

2) ก้าหนดผู้ใชง้านในระบบได ้

3) ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ การจัดการแผงเช่า การจัดท้าสัญญา/ยกเลิกสัญญา และการพมิพ์

เอกสารสัญญาได้ดังภาพท่ี 11 

 

ภาพที่ 11 เมนูหลักส้าหรับเจ้าหนา้ที่และผู้บริหารตลาด 

4) สามารถดูรายงานการช้าระค่าเชา่แผงและส่งออกเป็นไฟล์ได้ ดังแสดงในภาพท่ี 12-13 

 

ภาพที่ 12 รายงานการช้าระค่าเชา่รายวัน/เดอืน 
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ภาพที่ 13 รายงานการช้าระค่าเชา่รายวัน/เดอืน แบบกราฟแท่ง 

3.1.6 ผู้เชา่ หรือลูกค้าสามารถ 

1. สามารถเช็คราคาของสนิค้าได้ และข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้เชา่ ด้วยเทคโนโลย ีQR Code 

2. สามารถเช็คต้าแหนง่ของแผงเชา่จากแผนผังโดยการน้าเมาสช์ี้ท่ีต้าแหนง่แผนผังท่ีต้องการ 

ดังแสดงในภาพท่ี 14 

                              

      ภาพที่ 14 หนา้เมนูแผนผัง แสดงรายละเอยีดขอ้มูลผู้เชา่แผง 

 

3. สามารถทราบถึงการตดิตอ่กบัตลาดได ้

4. สามารถทราบถึงบริการของตลาด 

5. สามารถทราบถึงโซนการขายสนิค้าและประเภทสินค้า 

6. สามารถทราบถึงจ้านวนร้านท่ีขายได ้

7. สามารถทราบกิจกรรมของตลาด 

8. สามารถทราบขา่วประชาสัมพันธ์ของตลาด    ดังแสดงในภาพท่ี 15 
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ภาพที่ 15 แสดงหน้าแรกของระบบ 

3.2 โมดูลหลักของระบบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด ประกอบด้วยโมดูลหลักๆ 4 โมดูล คือ 

3.2.1 ส่วนขอ้มูลผู้ใชง้าน (User) ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลของผู้ใชง้านท่ีจ้าเป็นในการท้างานของ

ระบบท้ังหมด 

3.2.2 ส่วนขอ้มูลการท้าสัญญา (Contract) ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลของผู้เชา่ เชน่ ข้อมูลผู้เชา่ 

ข้อมูลสนิค้า ข้อมูลสัญญา รหัสคิวอาร์ 

3.2.3 ส่วนการออกรายงานผล (Report) 

3.2.4 ส่วนตรวจสอบสถานะผู้เชา่ (Tracking) 

โดยโมดูลหลักเหลา่นีทุ้กส่วนจะเชื่อมโยงถงึกันท้ังหมด เพื่อความสะดวกรวดเร็วและแมน่ย้าใน

การสบืค้นหรือเรียกใชข้้อมูลท่ีต้องการ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด ราชพัสดุ น่าน ใช้ภาษา PHP[3] สร้าง

ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL/Phpmyadmin [6] และส้าหรับการสร้างรหัสคิวอาร ์เพือ่ใชง้านจะเรียกใชผ้่านแท็ก HTML ของ 

Google Charts API สร้างรูปภาพออกมาและบันทึกรูปภาพรหัสคิวอาร์ไว้ในฐานขอ้มูล ซึ่งวิธีการเรียกใชง้านจะใชท่ี้อยู ่

(URL) ของโมดูลนั้นๆ รวมกับเลขท่ีเอกสารและดึงรูปภาพเป็นรหัสคิวอาร์ท่ีสามารถเรียกใช้งานผ่านระบบบน

อนิเทอร์เน็ตได้ทันที  

4. สรุปผลการด้าเนนิงาน 

5. จัดท้ารายงานวจิัยฉบับสมบรูณ์ 

ผลการศึกษา 

หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ระบบถูกน้าไปติดตั้งและใช้งาน พร้อมท้าการประเมินผลความพึง

พอใจของผู้ใช้งานต่อระบบ โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งค้าถามแบ่งเป็น 5 ระดับ ให้เลือกโดยแบ่งเป็นระดับดังแสดงใน

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงระดับความคดิเห็นของแบบประเมิน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด ราชพัสดุ น่าน 

ระดับความคิดเหน็ ระดับคะแนน 

         1. ควรปรับปรุง 1 

         2. น้อย 2 

         3. พอใช ้ 3 

         4. ด ี 4 

         5. ดีมาก 5 

 
ก้าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเพื่อแปรผลและวเิคราะห์ระดับความพึงพอใจ ได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่1.00-1.50 จัดอยูใ่นระดับความพึงพอใจควรปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่1.51-2.50 จดัอยู่ในระดับความพึงพอใจพอใช ้

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่2.51-3.50 จัดอยูใ่นระดับพึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่3.51-4.50 จัดอยูใ่นระดับพึงพอใจด ี

ค่าเฉลี่ยตัง้แต ่4.51-5.00 จัดอยูใ่นระดับพึงพอใจดีมาก 

ในการประเมินผลคร้ังนี้ด้าเนินการจากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ชาย 7 คน หญิง 13 คน ท้ัง 

20 คนนี้ มีผู้บริหาร 1 คน พนักงาน 3 คน มีผู้ร่วมทดสอบระบบผู้ใช้งานท่ัวไป 16 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี มี 14 

คน และอายุระหว่าง 31-40 ป ีมี 6 คน และผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านตอ่ระบบ แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพงึพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด ราชพัสดุ น่าน 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ 4.60 

2. ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 4.50 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบ 4.45 

4. ด้านการรักษาความปลอดภยัของข้อมูล 4.40 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.31 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่าความตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้ระบบ อยู่ในระดับพึงพอใจที่ ดีมาก (4.60) 

การท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ อยู่ในระดับพงึพอใจที่ ดี (4.50) การง่ายต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับพงึ

พอใจท่ี ดี (4.45) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล อยู่ในระดับพึงพอใจ ดี (4.40) และค่าเฉลี่ยโดยรวมของระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด กรณีศึกษา ตลาดราชพัสดุ น่าน จัดอยู่ในระความพึงพอใจท่ีดี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

4.31  
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการพัฒนาระบบการสารสนเทศเพื่อการจัดการตลาดสด กรณีศึกษา ตลาดราชพัสดุ น่าน ได้

ระบบท่ีสามารถท้างานได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้โดยสามารถแทนท่ีระบบเดิมท่ีใช้เอกสารกระดาษเป็นหลักมา

เป็นการเก็บในฐานขอ้มูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์ท้าให้งา่ยในการจัดการข้อมูล ชว่ยให้การสบืค้นขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว และ

ช่วยลดการซ้้าซ้อนของข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ อยู่ใน

ระดับพึงพอใจท่ี ดีมาก ด้านความง่ายต่อการใช้ระบบได้แก่ การตอบสนอง ต่อความต้องการ ความสามารถของ

ระบบ การใช้งานง่าย ความพึงพอใจต่อความสะดวก และความเหมาะสมของเมนู อยู่ในระดับดี  ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ธนภณ จันทร์กระจ่าง และนุชนาฎ สัตยากวี (2555) เร่ืองระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ 

พบว่าการเข้าถึงครุภัณฑ์ด้วยรหัสคิวอาร์ ความพึงพอใช้ของผู้ใช้งานอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้ใชง้านมีความเห็น

ว่าเป็นระบบท่ีเข้าถึงได้ง่ายด้วยรหัสคิวอาร์ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนการท้างานแบบเดิมได้นั่นเอง และด้านการรักษา

ความปลอดภัยของขอ้มูล เชน่ มกีารก้าหนดสทิธ์ิผู้ใช้งาน มรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารควรมีการพัฒนางานในเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น เช่น การส้ารวจความต้องการของผู้ เช่าเป็น

ระยะๆ การจัดประชุมสัมมนา อบรม ผู้ใช้บริการรวมไปถึงการจัดท้าคู่มือและค้าแนะน้าต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมี

ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ และสามารถใชบ้ริการด้วยตนเอง 

2. เพิ่มเตมิในการพัฒนาระบบในสว่นของแบบประเมนิความพงึพอใจตลาดแบบออนไลน์ เพื่อให้ทราบ

ถึงความตอ้งการของผู้เชา่ และผู้ใชง้านตลาดท่ัวไป หลังจากมกีารใช้งานแล้ว 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์  งาน

สร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหารตลาดราชพัสดุ 

นา่นท่ีให้ความ อนุเคราะห์ผู้วจิัยในการเข้าไปเก็บขอ้มูลและด้าเนนิงานวิจัยนี้ 
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การประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสัมพันธ์ในการประเมินการเลือกสาขาวิชาของ

นักศกึษา 

An applying of association rule discovery to evaluate the students major 

selection 

วรายุ อินทะวงศ์1 

Warayu Intawongs 1 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอการประยุกตใ์ชว้ธีิการค้นหากฎความสัมพันธ์ในการในการวิเคราะห์การเลือกเรียน

ในสาขาต่างๆ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง การทดลองด้วยวิธีการค้นหากฎ

ความสัมพันธ์จาก 211 ตัวอย่างนักศึกษาในส่วนของอายุ พื้นท่ีอยู่อาศัย และการศึกษาก่อนหน้านี้ โดยก้าหนดค่า

สนับสนุนท่ี 0.1 และค่าความเชื่อมั่นท่ี 0.75 ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่านักศึกษาจะเลือกเรียนในสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วศิวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ เรียงตามล้าดับ  
ค าส าคัญ:    การค้นหากฎความสัมพันธ์  ค่าสนับสนุน  ค่าความเชื่อม่ัน 

Abstract  

This article presents an applying of association rule discovery to analyze the major selection of 

the students of the faculty of engineering, Ramkhamhaeng University. We tested with association rule 

discovery from 211 examples of the students in age, area and educational background by minimum support is 

0.1 and minimum confidence is 0.75. The result shows that the students selected in industrial engineering, civil 

engineering, energy engineering and computer engineering by order. 

Keywords: association rule discovery, minimum support, minimum confidence  
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บทน า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง เปิดท้าการเรียนการสอนต้ังแต ่พ.ศ.2540 ปัจจุบันมี

การเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

สภาวะการแขง่ขันทางการศึกษาในยุคปัจจุบัน ท้าให้สถาบันการศกึษาตอ้งการแผนกลยุทธ์ การได้มา

ซึ่งสารสนเทศท่ีมีประโยชน์จะสามารถช่วยในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดีและมีคุณภาพ สามารถรองรับและ

ตอบสนองความตอ้งการของนักศกึษาท่ีสนใจเขา้มาศึกษาต่อได้ 

ในการเลอืกเรียนสาขาวิชาตา่งๆ ของนักศกึษาในปัจจุบัน ทางสถาบันยังไมม่กีารวิเคราะห์ถึงท่ีมาและ

เหตุผลในการเลอืกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ  ประกอบกับในภาวะปัจจุบันดว้ยจ้านวนนักศกึษาท่ีลดลง การแขง่ขันทาง

การศึกษาท่ีสูงขึ้น การวิเคราะห์แนวโน้มในการเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษาจึงมีความส้าคัญ เพราะ

หากสามารถหาแนวโน้มดังกล่าวได้ การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน การวางแผนในการประชาสัมพันธ์ 

ก็จะท้าได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

การท้าเหมืองข้อมูลเป็นประบวนการในการสกัดข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อการ

น้าไปใชง้าน วธีิการหนึ่งของการท้าเหมอืงข้อมูลท่ีนา่สนใจและมีประโยชน์ คือ การค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งจะชว่ย

ให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นแนวโน้มและความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ  

การท้าเหมืองข้อมูล เป็นเทคนิค กระบวนการในการวิเคราะห์และค้นหารูปแบบของข้อมูลท่ีมีความ

หลากหลาย ท้ังยังสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์กันของข้อมูลท่ีถูกซ่อนอยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือท่ีเรียกว่า

คลังข้อมูล ผลท่ีได้จากการท้าเหมืองข้อมูลจะถูกน้าไปใช้ในลักษณะของการท้านายผล การพยากรณ์ พัฒนา

กระบวนการท้างานขององค์กร และช่วยในการตัดสินใจ การท้าเหมืองข้อมูล จะต้องใช้ความรู้ทางด้านสถิติ การ

เรียนรู้ของเคร่ือง การรู้จ้ารูปแบบ และความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ มาช่วยในการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล ในปัจจุบัน มีการน้าเอาความรู้ด้านการท้าเหมืองข้อมูล ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายด้าน เช่น การตลาด การ

จัดการลูกค้าสัมพันธ์ และงานทางด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น [2] 

การท้าเหมืองข้อมูลจึงเปรียบเสมือนวิวัฒนาการท่ีพัฒนาจากการจัดเก็บข้อมูลท่ัวไปท่ีเพิ่มมากขึ้นจน

น้าไปสู่การตีความหมายและความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีมีอยู่จนสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการด้าเนินการต่างๆ ได้ 

ท้ังนี ้วธีิการท้าเหมอืงขอ้มูลท่ีน่าสนใจมีหลายวิธีดว้ยกัน เชน่ วิธีต้นไมต้ัดสนิใจ วธีิการคน้หากฎความสัมพันธ์ เป็นต้น 

วิวัฒนาการของการท้าเหมืองข้อมูลเร่ิมต้นจากการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ต่อมาได้

พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ เก็บข้อมูลในรูปแบบตารางข้อมูลมีแถวและ

คอลัมน์ จนมาถึงยุคท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ส้าหรับการน้าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจ ในท่ีสุดก็

มาถึงยุคของคลังข้อมูลท่ีมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ขององค์กรมาผนวกเข้าด้วยกันให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของแต่ละข้อมูล จนกระท่ังมีการพัฒนาแนวคิดการท้าเหมืองข้อมูลเพื่อน้ามาใช้ในการสกัดหรือกรองข้อมูลจาก

คลังข้อมูลเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศท่ีมีประโยชนแ์ละสามารถน้าไปใช้ประโยชนต์อ่องค์กรได้ 
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การค้นหากฎความสัมพันธ์ เป็นวธีิการคน้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจะ

น้าผลลัพธ์ไปวิเคราะห์หรือท้านายปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีมีโอกาสเกิดขึน้ในอนาคต ตัวอย่างท่ีส้าคัญและเด่นชัดท่ีสุด

ของการค้นหากฎความสัมพันธ์ คือ การวิเคราะห์การซื้อสินค้าของลูกค้า [5] 

การค้นหากฎความสัมพันธ์ ช่วยในการแสดงถึงสิ่งท่ีซ่อนอยู่ในฐานข้อมูล ว่าข้อมูลแต่ละรายการ

ในทรานแซกชั่นมคีวามสัมพันธ์กันมากนอ้ยเพียงใด โอกาสท่ีขอ้มูลรายการใดๆจะพบถ้ามีข้อมูลอกีรายการหนึ่งอยู่มี

มากน้อยเพียงใด เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลจากระบบ ณ จุดขาย หรือร้านค้าออนไลน์ 

แลว้พจิารณาสินคา้ที่ผู้ซือ้มักจะซือ้พร้อมกัน  

วิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์นั้นมีการก้าหนดค่าท่ีส้าคัญ 2 ค่า คือ ค่าสนับสนุนและค่าความเชื่อม่ัน 

ในขั้นตอนการค้นหากฎความสัมพันธ์จะต้องหาชุดรายการท่ีมีความถี่ท่ีมีค่าสนับสนุนมากกว่าหรือเท่ากับค่า

สนับสนุนขั้นต่้าท่ีก้าหนดเอาไว้ส้าหรับน้ามาใชใ้นการสร้างกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล และความนา่เช่ือถอืของแต่ละ

กฎนัน้จะขึ้นอยู่กับค่าความเชื่อม่ัน  

ค่าสนับสนุน คือ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลท่ีมีเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์สอดคล้องตามกฎท่ี

ก้าหนดไวเ้ทียบกับขอ้มูลท้ังหมด หาได้จากสมการท่ี 1  

 

ค่าสนับสนุน (X) =  จ้านวนรายการขอ้มูลท่ีมี  X          (1) 

 

           จ้านวนรายการท้ังหมด 

ค่าความเชื่อม่ัน คือ รอ้ยละหรือเปอร์เซ็นต์ของข้อมูลท่ีมีเงื่อนไขหรือความสัมพันธ์สอดคล้องตามกฎท่ี

ก้าหนดไวเ้ทียบกับขอ้มูลท่ีเป็นเงื่อนไข หาได้จากสมการท่ี 2 

ค่าความเชื่อม่ัน (X,Y) =  จ้านวนรายการขอ้มูลท่ีมี X และ Y         (2) 

 

     จ้านวนรายการท้ังหมดท่ีมี X 

ในอดีตท่ีผ่านมา มีการศึกษาและวิจัยมากมายท่ีน้าเอาเทคนิคการท้าเหมืองข้อมูลมาใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูลส้าหรับใชใ้นการสนับสนุนการตัดสินใจ 

ภัทราวุฒ ิแสงศิริ, ชนกธมน สุขศรี และพรนภา เจมส์ (2557) ได้ทดลองใชว้ธีิการคน้กฎความสัมพันธ์

ค้นหากฎท่ีมีความสัมพันธ์จากระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งาน โดยจะน้าผลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนจัดการ

ฝึกอบรมผู้ใชง้านให้สามารถใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่ม ในการทดลองใชข้้อมูลทดสอบจาก Helpdesk Support 

System ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในการทดลองหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ

ค้นหากฎความสัมพันธ์น้ันจะท้าการเปลี่ยนค่าสนับสนุนและค่าความเช่ือมั่นท่ีแตกต่างกันเนื่องจากชุดขอ้มูลทดสอบมี

รายการข้อมูลท่ีแตกต่างกับข้อมูลท่ัวไป จากการทดลองพบว่าสามารถพบกฎท่ีมคีวามส้าคัญต่อการน้าไปใช้ในการ

วางแผนการจัดฝึกอบรมผู้ใช้ได้อย่างดี [1] เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม (2553) ได้ทดลองใช้เทคนิคการท้าเหมืองข้อมูลใน

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส้าเร็จในการรักษาโรคนิ้วล็อกแบบต่างๆ เพื่อน้าไปช่วยในการตัดสินใจในการ

รักษาของแพทย์และบุคคลท่ัวไป โดยน้าข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการตรวจร่างกาย และข้อมูลรักษา มาวิเคราะห์ด้วย

เทคนิคการท้าเหมอืงขอ้มูล ซึ่งในสว่นแรกจะท้าการแบ่งกลุม่ขอ้มูลเพื่อศกึษาลักษณะอาการของผู้ป่วย และสร้างกฎ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_%E0%B8%93_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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ความสัมพันธ์ของข้อมูลลักษณะอาการป่วย พบปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อการรักษาที่น่าสนใจ คือ ประวัติการรักษา ระดับ

ความเจ็บปวด และระดับการล็อก ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจต่อการรักษาของแพทยไ์ด้ในระดับต้นเท่านัน้ [4] 

กฤษณะ ไวยมัย, ชิดชนก ส่งศิริ และธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (2544) ได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์

ฐานขอ้มูลนักศึกษาด้วยวธีิการท้าเหมืองขอ้มูลส้าหรับใชใ้นการแก้ปัญหาตา่งๆ เชน่ ปัญหาการเลอืกสาขาวิชาไม่ตรง

กับความสามารถ หรือปัญหาผลการเรียนตกต่้า เป็นต้น ในการทดลองใช้วิธีต้นไม้ตัดสินใจในการจ้าแนกข้อมูล

ส้าหรับสร้างต้นแบบในการช่วยนักศึกษาในการเลือกสาขาวิชาท่ีเหมาะสมกับตนเอง และใช้วิธีการค้นหากฎ

ความสัมพันธ์ในการท้านายแนวโน้มเกรดของนักศกึษา โดยต้องการหาความสัมพันธ์ของเกรดแตล่ะรายวิชาที่ส่งผล

และสัมพันธ์กัน ผลการทดลองพบว่าท้ังวิธีต้นไม้ตัดสินใจและวิธีการค้นหากฎความสันพันธ์สามารถใช้ในการ

สังเคราะห์ขอ้มูลและช่วยในการท้านายได้อย่างนา่พอใจ [3] 

บทความนี้จึงสนใจท่ีจะประยุกต์ใช้การค้นหากฎความสัมพันธ์ในการวิเคราะห์แนวโน้มในการเลือก

เรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค้าแหง ซึ่งผลท่ีได้จะสามารถใชใ้นการ

วางแผนและเตรียมความพร้อมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการน้าไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. คอมพิวเตอร์สว่นบุคคล 2. โปรแกรม Weka 3. ชุดโปรแกรม Microsoft Office 

วิธีการศกึษา 

1. จัดเก็บข้อมูล 

ศึกษาข้อมูลในรูปแบบเอกสารทะเบียนประวัตินักศึกษาจากงานบริการการศึกษา คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง เพื่อน้ามาศึกษาขอบเขตข้อมูลท่ีสนใจจะศึกษาและบันทึกในโปรแกรม 

Microsoft Excel โดยรวบรวมข้อมูลแบบสุ่มจากทะเบียนประวัตินักศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ.2556 ได้

ข้อมูลทดสอบจ้านวน 211 ชุดข้อมูล 

2. แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการทดลอง 

บันทึกข้อมูลขั้นต้นและจัดเก็บเขตข้อมูลของนักศึกษาในส่วนของอายุ วุฒิการศึกษาท่ีใช้ในการสมัคร

เรียน ภูมิล้าเนา และผลการศึกษาภาคการศึกษาแรก จากนั้นน้าข้อมูลมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการ

ทดลองโดยก้าหนดเงื่อนไขการแปลงดังนี้ 

เขตขอ้มูลอายุ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ อายุต่้ากว่า 20 ปี และ อายุมากกวา่หรอืเท่ากับ 20 ปี 

เขตขอ้มูลวุฒิการศึกษาที่ใชใ้นการสมัคร แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สายสามัญและสายอาชพี 

เขตขอ้มูลภูมิล้าเนา แบง่เป็นเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

เขตขอ้มูลสาขาวิชา แบ่งเป็น 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
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3. ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม WEKA 

ใชโ้ปรแกรม WEKA ซึ่งเป็นโปรแกรมส้าหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยทฤษฎขีองการท้าเหมอืนข้อมูล

มาใช้ โดยเลือกใช้ในส่วนของการค้นหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องก้าหนดค่าสนับสนุนและค่าความเชื่อมั่น ท้ังนี้ ใน

การทดลองได้ก้าหนดค่าสนับสนุนท่ี 0.1 และค่าความเชื่อมั่นท่ี 0.75 ซึ่งท้าให้สามารถสกัดข้อมูลจนพบกฎท่ี

เหมาะสมตอ่การน้าไปใชง้าน 

 

ภาพที่ 1 การตัง้ค่าโปรแกรม WEKA เพื่อประมวลผล 

ผลการศึกษา 

จากการประมวลผลข้อมูลนักศึกษาด้วยโปรแกรม WEKA โดยใช้วิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์ได้กฎท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธ์ของข้อมูลดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ผลการประมวลผลข้อมูล 

จากการทดลองหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามค้าแหง จ้านวน 211 ตัวอย่างจากข้อมูลนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2554 ถึง 2556 รวม 3 ปีการศึกษา กับ

การเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยวิธีการค้นหากฎความสัมพันธ์ โดยก้าหนดค่าสนับสนุนท่ี 0.1 และค่าความ

เชื่อม่ันท่ี 0.75 ได้กฎหรือปัจจัยท่ีน่าสนใจสรุปได้ดังนี้ 
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1.  นักศกึษาท่ีเลอืกเรียนสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มปัีจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ เป็นนักศกึษาท่ีมา

จากต่างจังหวัดจบการศึกษาสายอาชพี และอายุมากกวา่หรอืเท่ากับ 20 ปี 

2. นักศกึษาท่ีเลอืกเรียนสาขาวิศวกรรมโยธา มปัีจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ เป็นนักศกึษาท่ีมาจาก

ตา่งจังหวัด จบการศึกษาสายอาชพี และอายุมากกวา่หรอืเท่ากับ 20 ปี 

3. นักศกึษาท่ีเลอืกเรียนสาขาวิศวกรรมพลังงาน มีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ เป็นนักศกึษาท่ีมาจาก

ตา่งจังหวัด 

4. นักศกึษาท่ีเลอืกเรียนสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์มีปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ คือ เป็นนักศกึษาท่ี

อายุนอ้ยกว่า 20 ปี และจบการศึกษาสายสามัญ 

ท้ังน้ี ในสว่นของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มนัน้ จากการใชว้ธีิการคน้หากฎความสัมพันธ์ไมพ่บกฎหรือ

ปัจจัยท่ีผ่านเกณฑ์ค่าสนับสนุนและค่าความเช่ือมั่นท่ีก้าหนดเอาไว้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองหาแนวโน้มและปัจจัยในการเลือกเรียนในสาขาต่างๆ ของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหง พบว่าในภาพรวมแล้วนักศึกษาที่จบการศึกษาสายอาชีพและมภีูมิล้าเนา

อยู่ต่างจังหวัด จะเลือกเรียนนาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมพลังงาน เรียงตามล้าดับ 

และนักศึกษาท่ีจบสายสามัญจะเลือกเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในส่วนของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นั้น ไม่พบกฎหรือปัจจัยท่ีมีนัยยะส้าคัญตามเกณฑ์ขั้นต่้าของค่าสนับสนุนและค่าความเชื่อมั่นท่ีก้าหนดเอาไว้ ท้ังนี้ 

อาจเพราะข้อมูลท่ีใช้ในการทดสอบมีปริมาณน้อยเกินไป ทั้งนี้ เนื่องจากจ้านวนนักศึกษาในปัจจุบันลดลงอย่าง

ตอ่เนื่อง 

อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลอง เราสามารถน้าไปใชใ้นการวางแผน วเิคราะห์ และประเมินแนวทาง

ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนในอนาคต รวมถึงยังสามารถใช้ในการก้าหนดเป้าหมายและแผนในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงเป้ามากยิ่งขึน้ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าจากสารสนเทศข้างต้น 

กลุ่มเป้าหมายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค้าแหงควรมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสายอาชีพ

หรือตามวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ ในส่วนของนักศึกษาสายสามัญ ซึ่งจากผลการทดลอง

พบวา่มีแนวโน้มในการเลอืกเรียนสาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ก็สามารถประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามสถาบันการศึกษา

สายสามัญมากขึ้น เช่น มีการเพิ่มอาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการไปประชาสัมพันธ์หรือแนะแนว เพื่อ

น้าเสนอและจูงใจให้นักศึกษาสนใจเข้าศึกษาต่อมากขึ้น หรืออาจจะเพิ่มความสนใจของนักศึกษาท่ีจบสายสามัญใน

สาขาวิชาอื่นๆ ซึ่งอาจยังไม่มีการมุ่งเน้นในการประชาสัมพันธ์ถึงความส้าคัญและความก้าวหน้าในสาขาอาชีพหลัง
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ระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน์ กรณีศึกษา หน่วย

ฝึกนักศึกษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน 

Registration and report online system for reserve officer’s training corps 

student: case study division of Nan military district 

ขนิษฐา หอมจันทร์1* วิโรจน ์มงคลเทพ2  และ เจนจริา อินตะ๊รักษา2 

Kanitha Homjun1*, Wiroj Mongkolthep2 and Janejira Intaragsa2  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบ

ออนไลน์ กรณีศึกษา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน ซึ่งลักษณะระบบงานเดิมการรับสมัครและ

รายงานตัวนักศกึษาวชิาทหารของหนว่ยฝึกนักศกึษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน ยังคงเป็นการจัดเก็บเอกสารอยู่

ในรูปแบบแฟ้มเอกสารใช้ในองค์กร ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงท้าให้องค์กรมีนโยบาย

ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว เข้าใช้ได้ตลอดเวลา และ

ถูกต้องตอบสนองต่อความต้องการในปัจจุบันได้ ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาคือ พีเอชพี (PHP) บนระบบฐานข้อมูลมาย

เอสคิวแอล (MySQL) ระเบียบวิธีวิจัยใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบน้้าตก (Waterfall Model) และใช้หลักการเขียน

โปรแกรมแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ผลท่ีได้จากการวิจัยคือ ระบบสามารถท้างานตรงกับความ

ตอ้งการของผู้ใช้งาน สามารถรวบรวมเอกสารท่ีมีความสัมพันธ์ตอ่เนื่องกัน จัดเขา้ไวใ้ห้เป็นหมวดหมูแ่ละอยูใ่นแหล่ง

เดียวกัน ท้าให้เกิดสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อการค้นหา มีความปลอดภัย รวมท้ังสามารถเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

อา้งอิงได้ในอนาคต ซึ่งผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านตอ่ระบบโดยภาพรวมอยูใ่นระดับดี ( X = 4.26)  

ค าส าคัญ:    หนว่ยฝึกนักศกึษาวชิาทหารจังหวัดทหารบกน่าน การรับสมัครนักศกึษาวชิาทหาร การรายงานตัว  

นักศกึษาวชิาทหาร ระบบฐานขอ้มูลนักศึกษาวิชาทหาร  

                                                        
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จังหวัดน่าน 

55000 
2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน จังหวัด 

 น่าน 55000 
1 Department of Information Technology, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology  

 Lanna Nan, Nan 55000 
2 Department of Computer Science, Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna  

 Nan, Nan 55000  

*Corresponding author e-mail : kanithahomjun@gmail.com  

 



 

233 

- Proceedings - 

 

Abstract  

The purpose of this research was to develop a registration and report online system for reserve 

officer’s training corps student: case study division of Nan military district. The original system used to be the 

collection and maintain of document. Nowadays, the organization used internet for information system 

development to be quickly, always access and properly meet the demand. A computer language was PHP with 

MySQL database. Research methodology was done by waterfall model and object-oriented programming. The 

results were: system could meet the demand of user, to be classified the related documents into the same 

source, to make convenient, easy to search and safety, including documents storage as evidence reference for 

the future. It was found that the users were satisfied with this system at the high level ( X  = 4.45). 

Keywords: Nan Reserve Officer’s Training Corps, Registration for Reserve Officer’s Training Corps Student, 

Report for Reserve Officer’s Training Corps Student, Database System of Reserve Officer’s Training 

Corps Student  

บทน า 

เมื่อธุรกิจให้ความส้าคัญกับเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือนความจ้าของธุรกิจ  และเอกสารใช้

เป็นหลักฐานส้าคัญที่ต้องเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรือค้นควา้ในอนาคต ดังนั้นธุรกิจต้องมีการเก็บเอกสารท่ีดี เพื่อ

รวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช้ารุดเสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อต้องการใช้ และมี

วิธีการเก็บเอกสารท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งผู้มีหนา้ท่ีในการเก็บเอกสารจ้าเป็นต้องมีความรู้ด้านการเก็บเอกสารเป็น

อย่างดดี้วย ดังนัน้ ก่อนจะเก็บเอกสารจะตอ้งมีการวางแผนไวล้่วงหนา้ให้พร้อมโดยค้านึงถึงส่ิงตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เชน่ 

สถานท่ีเก็บเอกสาร อุปกรณส์้าหรับเก็บเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนในการปฏบัิตเิกี่ยวกับเอกสาร เป็น

ต้น [5] ด้วยปัจจัยนี้ท้าให้ระบบสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในส่วนของการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ระหว่างกัน ซึ่งจะตอ้งท้างานตลอดเวลา ในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวติประจ้าวันในดา้นตา่งๆ 

เชน่ ด้านการศกึษา ส่วนทางด้านธุรกิจระบบสารสนเทศมีบทบาทส้าคัญเพื่อช่วยแกปั้ญหาและตัดสนิใจในองค์กร 

ในทุกวันนี้องค์กรต่างๆ ต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงการท้างานให้อยู่ในลักษณะของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมากขึ้น [2] ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเร่ืองการศกึษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการใชร้ะบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พบว่า การเรียกใช้

และการเข้าระบบ มีค่าเฉลี่ยท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การป้องกันการเข้าระบบ การกรอกรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ การ

เรียกใชแ้ละการกรอกรหัสผู้ใชต้ามล้าดับ [1] ท้าให้ทราบถึงความตอ้งการของบุคลากรในการต้องการใชเ้อกสารทาง

อเิล็กทรอนิกส ์ 

หนว่ยฝึกนักศกึษาวชิาทหารจังหวัดทหารบกน่าน จังหวัดนา่น เจ้าหนา้ที่เก็บเอกสาร จะท้าหน้าท่ีดูแล

รักษาเอกสารให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได้ตลอดเวลา หนา้ที่โดยตรงของเจ้าหนา้ที่เก็บเอกสาร คือ มหีนา้ที่เก็บ

รวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บเอกสารภายในตู้เอกสาร การจัดเก็บข้อมูลพบว่ายังไม่เป็นระบบและมี

ความซับซ้อน จากปัญหาดังกล่าวท้าให้ผู้วิจัยตอ้งการพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวชิาทหารแบบ

ออนไลน์ กรณีศึกษา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน ในลักษณะ Web Application [3] พัฒนา
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โปรแกรมด้วยภาษา PHP และใชฐ้านขอ้มูล MySQL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล

และการจัดท้าเอกสารตา่งๆ ได้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. คอมพวิเตอร์แบบพกพา      

2. โปรแกรมภาษาส้าหรับประมวลผลภาษา PHP  

3. โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับพัฒนาฐานข้อมูล MYSQL 

4. โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ 

5. โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับตกแตง่ภาพ  

วิธีการศกึษา 

การวิจัยคร้ังนี้ใช้หลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle Methodology) 

แบบน้้าตก (Waterfall Model) [6] ของ Winston W. Royce และใช้การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object-

Oriented Analysis and Design) โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล (Unified Modeling Language: UML) [4] และแผนภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (Entity Relationship Diagram: ERD) เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ส่วนซอฟต์แวร์ท่ีใช้คือ 

PHP, MySQL และ Apache web server โดยมีขัน้ตอนการพัฒนาดังนี้ 

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ โดยลงพื้นท่ีส้ารวจปัญหาได้รวบรวมข้อมูลงาน

เกี่ยวกับระบบการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบเดิม ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์ ( Interview 

technique) ผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1.1 การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าเรียนวิชาทหารชั้นปีท่ี 1 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อ

ผู้สมัคร และ Download แบบฟอร์มแยกเป็น  

1.1.1 แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์  

1.1.2 การทดสอบความพร้อมของร่างกายของนักเรียนเข้าฝึกวชิาทหารช้ันปีท่ี 1  

1.1.3 รายช่ือสถานศกึษาของนักเรียน นักศกึษาวชิาทหารช้ันปีท่ี 1 ท่ีรายงานตัวลงทะเบียน 

1.1.4 เกณฑ์การทดสอบร่างกาย และเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว    

1.2 การรายงานตัวของนักศกึษาวชิาทหารช้ันปีท่ี 2, 3, 4, 5 ของทุกสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัด

นา่นท้ังหมด 38 แห่ง  

1.3 การรับรายงานตัว: (1) นักศกึษาวชิาทหาร ชัน้ปีท่ี 2 - 5 (2) นักศกึษาวชิาทหาร ชัน้ปีท่ี 1-5 ท่ี

ประสงค์จะเรียนซ้้าชัน้ (3) นักศกึษาวชิาทหารท่ีขอรอรับสิทธิการเรียนไว้ และ (4) นักศกึษาวชิาทหารท่ีได้โอนย้ายมา

จากต่างสถานศึกษาวิชาทหารท้ังท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ และนอกพื้นท่ีรับผิดชอบ สามารถ Download แบบฟอร์ม

แยกเป็นสถานศึกษาวิชาทหารในเขตพื้นท่ีจังหวัดนา่น สถานศึกษาวิชาทหารนอกเขตพื้นท่ีจังหวัดน่าน นักศึกษาวิชา

ทหารช้ันปีท่ี 4 และปีท่ี 5 ที่ไมส่ังกัดสถานศกึษา และเอกสารหลักฐานในการรายงานตัว  

โดยการจัดเก็บเอกสารดังกล่าวเป็นการจัดเก็บเอกสารภายในตู้เอกสาร การค้นหาข้อมูลแต่ละปี

เป็นไปได้ช้า มขี้อมูลสูญหาย เกิดปัญหาเร่ืองพื้นท่ีจัดเก็บท้าให้เจ้าหนา้ท่ีพยายามจัดเก็บเอกสารในรูปแบบท่ีมกีารใช้
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พื้นท่ีน้อยลง จึงมีการพัฒนาท้ังวิธีการจัดเก็บ เคร่ืองมือจัดเก็บ  ปรับเปลี่ยนลักษณะของเอกสารมาอยู่ในรูป

อเิล็กทรอนิกส ์เป็นไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพวิเตอร์ไว้บางส่วนและยังไม่ครบทุกเอกสาร ดังภาพท่ี 1 

นักเรยีน/นักศกึษา
พนักงาน

แ ้มจัดเก บเอกสาร ผูบ้ริ าร

สมคัรและรายงาน ัว

ดูรายงาน

จดัเก บ/ค้น า

 

ภาพที่ 1 ระบบงานเดิมในการจัดเก็บขอ้มูล 

2. การวิเคราะห์ระบบ เร่ิมจากการรวบรวมความต้องการของระบบใหมจ่ากผู้ใช้ระบบมาศกึษาและ

วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น และได้น้าเสนอการพัฒนาโปรแกรมด้วย Web Application สู่ระบบจัดการ

ฐานข้อมูล เพื่อท้าให้ข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้นและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนาระบบ

ด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MYSQL และการจัดเตรียมระบบเพื่อน้ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมและการ

จัดเตรียมระบบ โดยกลไกในการท้างานของเว็บนั้น จะเร่ิมจากการส่งค้าสั่งร้องขอข้อมูลจากผู้ใช ้(เว็บเบราเซอร์) ไป

ยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเรียกตัวประมวลผลมาจัดการกับการร้องขอนั้น เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาก็

จะส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์กลับไปยังเบราเซอร์ [7] ในการท้างานด้าน Web Programming ในการเขียนโปรแกรมภาษา 

PHP นัน้ จะถูกแยกการท้างานออกเป็นสองแบบหลักๆ คือ Client-side และ Server-side ในการเขียนโปรแกรมแบบ 

Server-side นั้นได้แก่ ภาษา php, java jsp,  .NET เป็นต้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเหล่านี้ จะเป็นการ Run 

โปรแกรม ในฝั่งของ Server แลว้ return ค่า หรอืแสดงผลกลับมาทาง Client ในท่ีน้ีหมายถงึ web browser ตา่งๆ เชน่ 

IE, Firefox, safari  ดังภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพกลไกการท้างานของระบบใหมด่้วยภาษา PHP กับฐานข้อมูล MySQL  
 

พนักงาน นักเรยีน/นักศกึษา ผูบ้ริ าร

เพิ ม ลบ แก้ ข คน้ า
สมคัรและรายงาน ัว นศ . ดูรายงาน

Web Application

 

ภาพที่ 2 แผนภาพกลไกการท้างานของระบบใหม่ 
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3. การออกแบบระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบได้ใชแ้ผนภาพ UML ในการอธิบายความสัมพันธ์

ของการท้างานของระบบและลา้ดับการท้างานของระบบโดย Use Case Diagram กับขอ้มูลและบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ดัง

ภาพท่ี 3 
 

เจ้า น้า ี 
/ผูบ้ริ าร

ลง ะเบยีนเขา้สู ระบบ

รบัสมคัร นศ .

รายงาน วั นศ .
จดัการรายงาน

<<extend>>

จดัการขอ้มูล นศ 

<<include>>

<<include>>

ผู ้ช้งาน ั  ว ป

ดูขอ้มูลพ  น านเว บ   ์

จดัการขอ้มูลประชาสมัพนั ์

นักเรยีน
/นักศกึษา

จดัการขอ้มูลรบัสมคัรและ
รายงาน วั นศ .

 
ภาพที่ 3 Use Case Diagram ของระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน์  

กรณศีกึษา หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน 
 

จากภาพท่ี 3 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบด้วยแผนภาพยูสเคส ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้อง คือ 

ผู้ใชง้านท่ัวไป นักเรียน/นักศกึษา และเจ้าหนา้ที่/ผู้บริหาร โดยผู้ใชง้านท่ัวไปสามารถดูข้อมูลพืน้ฐานเว็บไซต์ นักเรียน/

นักศกึษาสามารลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นนักศกึษาวิชาทหารหรือรายงานตัวนักศกึษาวิชาทหาร สามารถแก้ไขข้อมูล

ส่วนตัวเบือ้งตน้ได้ ส้าหรับเจ้าหนา้ที่/ผู้บริหาร สามารถจัดการข้อมูลเว็บไซต์ จัดการข้อมูลการรับสมัครและรายงาน

ตัวนักศกึษาวชิาทหาร และดูรายงานการรับสมัครและรายงานตัวนักศกึษาวชิาทหารได้ 

4. การพัฒนาโปรแกรม  โดยพัฒนาระบบในลักษณะ  Web Application ใช้ภาษา PHP และใช้

ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งก่อนการเขียนโปรแกรมจะมกีารจัดเตรียมติดตัง้เครื่องมอืในการพัฒนาระบบท่ีจ้าเป็นพืน้ฐาน 

ได้แก่ 

1) เว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache Web Server 

2) ภาษาโปรแกรม PHP 

3) ระบบฐานขอ้มูล MySQL 

4) เขยีนโปรแกรมด้วย Notepad++ 
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5.การทดสอบระบบ ในการเขียนโปรแกรมจะน้าแผนภาพท่ีได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบมา

แปลงให้เป็นโปรแกรมทีละโมดูลตามท่ีได้ออกแบบไว้ และหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จจะมีการทดสอบทุกขั้นตอน 

ได้แก่ 

1) การทดสอบโมดูลย่อย (Module Testing) เพื่อทดสอบโมดูลย่อย 

2) การทดสอบรวม (Integrated Testing) เพือ่ทดสอบโมดูลย่อยเมื่อมาท้างานพร้อมกัน 

3) การทดสอบระบบ (System Testing) เพื่อทดสอบระบบโดยรวม 

ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ใช้งาน โดยแบ่งเป็นชาย จ้านวน 

16 คน หญิง จ้านวน 14 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ้านวน 1 คน พนักงาน จ้านวน 1 คน ผู้ใชง้าน

ท่ัวไป จ้านวน 28 คน มีอายุระหว่าง 15-40 ปี และก้าหนดเกณฑ์ในการประเมินไวด้ังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบ 

ระดับเกณฑ ์ ความหมาย 

4.51-5.00 ความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับดีมาก 

3.51-4.50 ความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับดี 

2.51-3.50 ความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับพอใช้ 

1.51-2.50 ความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับควรปรับปรุง 

1.00-1.50 ความพงึพอใจของผู้ใชง้านท่ีมีต่อระบบอยู่ในระดับใชไ้ม่ได้ 
 

ผลการศึกษา 

1. ผลการพัฒนาระบบ 

สามารถบันทึกข้อมูลผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ปี 1 ใหม่) นักเรียน/นักศึกษาสามารถสมัคร

เข้าเรียนเป็นนักศกึษาวชิาทหาร ส่วนพนักงานสามารถจัดการขอ้มูลผู้สมัคร ท้ังในสว่นของการค้นหาข้อมูล การแก้ไข

ข้อมูล และพมิพบั์ญชรีายช่ือผู้สมัครได้ ดังแสดงในภาพท่ี 4-5 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลผู้สมัครปี 1 ใหม ่
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอบันทึกข้อมูล 

สามารถรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (กรณีปกติ) ซึ่งนักศึกษาท่ีต้องการรายงานตัวสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวพร้อมกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้องตามประกาศและอัปโหลดเข้ามาในระบบ เจ้าหน้าท่ี

สามารถตรวจสอบและประกาศผลสอบแบบออนไลน์ ท้ังการรายงานตัวเพื่อผ่อนผัน การรายงานตัวเพื่อเลื่อนชั้น 

และสามารถจัดพิมพบั์ญชรีายช่ือผู้รายงานตัวได้ ดังแสดงในภาพท่ี 6-7 
 

 

ภาพที่ 6 แสดงหนา้จอการรับรายงานตัวนักศกึษาวชิาทหาร (กรณปีกต)ิ 
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอตรวจสอบรายช่ือผู้ประมวลผลรายงานตัวแลว้ (กรณปีกติ) 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ 

ผลการประเมนิความพึงพอใจตอ่ระบบโดยผู้ใช้งาน โดยแบ่งเป็นชาย จ้านวน 16 คน หญิง จ้านวน 14 

คน รวมท้ังสิน้ 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ้านวน 1 คน พนักงาน จ้านวน 1 คน ผู้ใชง้านท่ัวไป จ้านวน 28 คน มี

อายุระหว่าง 15-40 ปี ดังตารางที่ 2   

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบออนไลน์  

กรณศีกึษา หน่วยฝึกนักศกึษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.การประเมินด้านความสามารถของระบบตามความตอ้งการของ

ผู้ใชง้าน 

4.40 0.52 

2.การประเมินด้านความสามารถของระบบตามการทดสอบการ

ท้างานตามฟังก์ชัน 

4.30 0.48 

3.การประเมินด้านความสะดวกและความง่ายต่อการใชง้านระบบ 4.30 0.67 

4.การประเมินดา้นความเร็วในการประมวลผล  4.10 0.32 

5.การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ 4.20 0.63 

ผลสรุป 4.26 0.53 
 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบโดยผู้ใช้งาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.26 และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ซึ่งผลประเมินท่ีได้สามารถสรุปได้ว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบรับสมัคร
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และรายงานตัวนักศกึษาวชิาทหารแบบออนไลน์ กรณศีกึษา หนว่ยฝึกนักศกึษาวชิาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน อยู่ใน

ระดับดี 

วิจารณ์และสรุปผล 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารแบบ

ออนไลน์ กรณีศึกษา หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกน่าน โดยผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้คือ ระบบท่ี

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของการใช้งานอยู่ในระดับดี จากการทดสอบระบบการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา

วิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกนา่น ได้ระบบท่ีสามารถท้างานได้ตามความตอ้งการของ

ผู้ใช้งาน และท้าให้นักเรียน/นักศึกษาประหยัดเวลาในการเดินทางมาท่ีศูนย์สมัครและลดการสูญหายของเอกสาร 

ตลอดจนพนักงาน/ผู้บริหารสามารถค้นหาข้อมูลได้งา่ยและท้างานได้ตลอดเวลา 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.53สรุปได้ว่า ระบบท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพในการใชง้านอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบรับสมัครและรายงานตัวนักศกึษาวชิาทหารแบบ

ออนไลน ์เพื่อเป็นแนวทางในการใชร้ะบบให้กับผู้สมัครและผู้รายงานตัวเป็นนักศกึษาวชิาทหาร 

2. ระบบควรมีการรายงานในเชิงลึกและมีความละเอียดมากขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่ผู้บริหาร 

3. ควรเพิ่มรูปแบบของระบบให้สามารถรายงานผลการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชา

ทหารแตล่ะขั้นตอนให้แก่ผู้สมัครและผู้รายงานตัว โดยแจ้งผลผ่านทางอีเมลเ์พื่อให้มคีวามสะดวกมากขึ้น 

4. ควรเพิ่มระบบช้าระเงนิโดยผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 

5. ควรเพิ่มภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใชง้านในระบบอกีภาษาหน่ึง 
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ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา 

Information systems for course specification and course report 

เยาวเรศ กาฬภักดี1 

Yaowares Kalaphakdee1  

บทคัดย่อ 

การศึกษานีม้จีุดมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวชิาและรายงานผลการ

ด้าเนินการของรายวิชา (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวชิา

และรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผล

การด้าเนนิการของรายวชิา ได้ท้าการวเิคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ (System 

Development Life Cycle : SDLC) : Waterfall Model ซึ่งครอบคลุมถึงการวางแผนโครงการ  การวิเคราะห์ การ

ออกแบบ การน้าไปใช้ การบ้ารุงรักษา และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพัฒนา มีดังนี้ ภาษาท่ีใช้คือภาษา PHP  ฐานข้อมูลท่ี

ใชค้ือ MySQL และโปรแกรม Apperv ชว่ยในการติดต่อฐานขอ้มูลกับโปรแกรมเพื่อแสดงผลบนเว็บเบสเทคโนโลย ีผล

การศึกษาความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบพบวา่ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวชิาและรายงานผลการ

ด้าเนินการของรายวิชา สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานได้ดี มีความสะดวก รวดเร็วและสามารถลด

ขั้นตอนในการท้างานของระบบได้โดยสามารถใชง้านผ่านระบบ Web Based Technology   
ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ  รายละเอียดของรายวชิา  รายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา 

Abstract  

This study aims to (1) development information systems for course specification and course report 

(2 )  to study the satisfaction of users toward the information systems for course specification and course report. 

Application development of the information systems for course specification and course report analyzed design 

and development using a System Development Life Cycle (SDLC): Waterfall Model, which project planning phase, 

analysis phase, design phase, implementation phase, maintenance phase. Tools used to develop the following 

computer language is PHP, database is MySQL and the Apperv program to help connect with the program to 

run on web-based technology. Can improve the performance better. Can reduce the steps in the operation of 

the system can be used via a convenient Web Based Technology to use the system. 

Keywords: Information, Course specification, Course report  
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บทน า 

 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเห็นถึงความส้าคัญของแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2552 ประกอบด้วยรายละเอียดของ (1)รายวิชา (Course Specification) หมายถึง 

ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไป

ตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก้าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ

รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีนักศึกษาจะ

ได้รับการพัฒนาให้ประสบความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารก้าหนดรายละเอยีดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้

ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆท่ี

จ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังก้าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

(2)รายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่า ได้

ด้าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไป

ตามแผนท่ีวางไว ้ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลา่วในคร้ัง

ต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ้านวนนักศึกษาตั้งแต่เร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้าน

การบริหารจัดการและสิ่งอ้านวยความสะดวก การวเิคราะห์ผลการประเมินรายวชิาของนักศึกษา หัวหน้าภาค หรือผู้

ประเมินภายนอก รวมท้ังการส้ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงาน

หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวชิา [1]    

ความเชื่อมโยงระหว่างรายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) และรายงานผลการด้าเนนิการ

ของรายวชิา (Course Report) จะตอ้งเขียนให้มคีวามเชื่อมโยงกันดังนี้ 

รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) มคอ.3 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

(Course Report) มคอ.5 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

ข้อ 1 แผนการสอน                                            

ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบ

กับแผนการสอน 

ข้อ 1 รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการ

สอน 

ข้อ 2 หัวขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนนิการของ

รายวชิา 

ข้อ 4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน

รายวชิา 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ

รายวชิา 

ข้อ 7 การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

 

อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบคือการจัดท้ารายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification)  

ด้าเนนิการให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดสอน และรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา (Course Report) ด้าเนนิการให้

เสร็จสิ้นหลังเสร็จสิ้นการสอน 30 วัน  
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ดังนัน้จึงเห็นสมควรพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการด้าเนนิการ

ของรายวชิา มาใชใ้ห้เกิดเป็นประโยชนต์อ่อาจารย์ผู้สอนในการปฏิบัตงิาน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการ

ของรายวชิา ได้ก้าหนดเครื่องมือในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยสว่นของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ ดังนี้ 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

 เครื่องคอมพวิเตอร์ใชแ้บบคอมพวิเตอร์ชนดิพกพา (Notebook) 

2. ซอฟตแ์วร์ (Software) 

2.1 ระบบปฏบัิตกิาร (Operating System) 

 Microsoft Windows XP Professional 

2.2 เครื่องมือท่ีใชพ้ัฒนา Software Application (Development Tool) 

-  MySQL5.0.51   

-  PHP 5.2.6 

-  Apache 2.2.8 

3. แบบประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการด้าเนนิการของ

รายวชิา  

การรวบรวมขอ้มูลเพื่อการประเมนิระบบสารสนเทศน้ัน ได้ใชแ้บบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

ส่วนท่ี 1 เป็นขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศกึษา 

ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบซึ่งมุ่งในดา้นความสามารถและ

ประสิทธิภาพการท้างานของระบบ 

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเกี่ยวกับขอ้เสนอแนะของผู้ใชท่ี้มีต่อระบบ 

แนวทางการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือในการวิจัยส่วนน้ี ผู้วิจัยได้ก้าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือดังตอ่ไปน้ี  

1. ศกึษาค้นคว้าเอกสาร ต้ารา และเว็บไซต์ตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 

2. ก้าหนดโครงสร้างของเครื่องมอืและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวจิัยท่ีได้ศึกษา 

3. สร้างเครื่องมือ  

4. น้าเครื่องมือเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือตามค้าแนะน้า 

5. น้าเครื่องมือท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (try - out) กับอาจารย์ผู้สอน จ้านวน 10 

คนและท้าการซกัถามถึงความยากง่ายในการใช้เครื่องมือน้ันโดยจะท้าการปรับแก้ไขตามคา้แนะน้าของอาจารย์

ผู้สอน 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสว่นน้ี มวีธีิการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. เชญิอาจารย์ผู้สอนในมหาวทิยาลัยเจ้าพระยา กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 25 คน มาฝึกอบรมและแจก

แบบประเมินการใช้งาน เพื่อประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบประเมินท่ีได้จากการรวบรวม โดยไม่พบวา่

แบบประเมินชุดใดท่ีแสดงถึงไม่สมบูรณ์ 

2.  ก้าหนดหมายเลข (Running Number) ลงบนแบบประเมิน 

3. สร้างคู่มอืลงรหัสของตัวแปรของขอ้ค้าถามของแบบประเมินโดยก้าหนดรหัสพร้อมความหมาย 

4. พจิารณาข้อมูลท่ีได้มาเป็นขอ้มูลประเภทใด 

5. ลงรหัสขอ้มูลในแบบฟอร์มบันทึกรหัสจากแบบประเมิน (Work Sheet) 

วิธีการศกึษา 

1. การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) หรือการส้ารวจเบื้องต้นเป็นขั้นตอนแรกของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา  และส้ารวจหาข้อมูล

ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ปัญหาและความต้องการท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบท่ีจะน้าไปใช้

งาน ทรัพยากรในการด้าเนินงานโครงการพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สิ่งท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด้าเนินงาน ประมาณการของค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญท่ีจะน้าไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศ

รายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา[2] 

2. วิเคราะห์ (Analysis Phase) เป็นการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งได้ส้ารวจการด้าเนินงาน

ในทุกขั้นตอน ด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพการท้างานในปัจจุบัน ว่ามีการท้างานเป็น

อย่างไร    มีปัญหา และอุปสรรคอะไรบ้าง นอกจากนี้เนื้อหาในการสนทนาและการสัมภาษณ์ ยังรวมถึงเร่ืองความ

คิดเห็น และความตอ้งการในระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา ท่ี

จะพัฒนาขึ้นโดยท้าการวเิคราะห์ขอ้มูล การด้าเนนิงานในปัจจุบันโดยการน้าความต้องการท่ีได้มาจากขั้นตอนแรกมา

วเิคราะห์ในรายละเอยีดเพื่อท้าการพัฒนาเป็นแบบจ้าลองเชงิตรรกะ (Logical Model) โดยใชแ้ผนภาพบริบท (Context 

Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) [3] และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity 

Relationship Diagram) [5] 

3. การออกแบบ (Design Phase) เป็นการออกแบบในส่วนของเอาต์พุต (Output) อินพุต (Input) การ

ออกแบบโปรแกรม (Structure Chart) และส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ซึ่งใช้อธิบายถึงการท่ีผู้ใช้

โตต้อบกับระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวชิาและรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา [4] 

4. การน้าไปใช้ (Implementation Phase) จะท้าให้ระบบเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบ ทดสอบ

ระบบ และการติดตั้งระบบ การสร้างระบบขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรม การทดสอบระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อหา

ข้อผิดพลาดต่างๆ รวมท้ังท้าการประมวลความสามารถของระบบเพื่อน้าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงท่ี

พัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน โดยแบ่งขั้นตอนการ

ทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
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- ทดสอบในระหว่างท่ีท้าการพัฒนาโดยใช้รูปแบบ White Box Testing ซึ่งเป็นการตรวจสอบฟังก์ชัน

การท้างานโปรแกรมวา่ถูกตอ้งหรือไม ่โปรแกรมมขี้อผิดพลาดเชงิตรรกะหรอืไม่ และมีการออกแบบตรรกะโปรแกรม

ท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม ่โดยใชชุ้ดทดสอบเฉพาะส้าหรับการทดสอบในเงื่อนไขตา่งๆ 

- ทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อท้าการพัฒนาเสร็จสิ้นโดยใช้รูปแบบ Black Box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชัน

การท้างานระบบว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใดเมื่อมีการอินพุตข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมา

อย่างไร [4] 

5. การบ้ารุงรักษา (Maintenance Phase) เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบ้ารุงรักษาตลอดเวลาท่ีมี

การใช้ระบบ สิ่งท่ีคาดหวังคือต้องการให้ระบบสามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี ระบบมีความสามารถรองรับ

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ในอนาคตได้ [4]  

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของ

รายวิชา สามารถแสดงเป็นแผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) และท้าการออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User 

Interface) ได้ดังตอ่ไปน้ี    

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 2  แผนภาพ Data Flow Diagram Level 0 
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ภาพที ่3 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram) 
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ภาพที ่4 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) รายละเอยีดของรายวชิา 

ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด้าเนนิการ 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด้าเนนิการของรายวชิา 

ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมลู เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และเรียกดูรายงานของสารสนเทศ

รายละเอยีดของรายวชิา 
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       ภาพที ่5 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) รายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา 

ซึ่งประกอบด้วยประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน  

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา  

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบตอ่การด้าเนินการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวชิา 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกข้อมูล เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหา และเรียกดูรายงานของรายงานผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา  
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ภาพที ่6-7 การออกแบบส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช ้(User Interface) 

การเรียกดูรายละเอยีดของรายวชิา และรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา 
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ความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา   

การส้ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด้าเนินการของรายวิชาได้แสดงโดยค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ผู้สอนจ้านวน  25 คน โดยการวัด

ความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบวัดท่ีมีค้าถามและค้าตอบให้เลือกตอบ โดยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามตอบ

ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้อมูลท่ีสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยเชิงปริมาณโดยมีข้อมูลท่ีใช้ โดยมี

ระดับการวัด สูงสุดท่ี 5 และต่้าสุดคือ 1 การประเมินความพงึพอใจดังตารางที่ 1  

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด้าเนินการของรายวิชา ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test)  โดยรวม

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (  = 4.49)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจใน

เร่ืองความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วนของรายงานรายละเอียดของรายวชิา (มคอ .3) ค่าเฉลี่ยอยูใ่น

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.56) รองลงมา  ความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วนของ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพงึพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52) ความสามารถของระบบ

ในดา้นการจัดการในส่วนของรายงานผลการด้าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 

( = 4.48) และความสามารถของระบบในด้านการจัดการในส่วนของผลการด้าเนินการของรายวิชา (มคอ .5) 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.40) 

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด้าเนินการของรายวิชา ด้านการท้างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมาก (  = 4.45)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเร่ืองความรวดเร็วใน

การประมวลผลของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.60) รองลงมา  ความถูกต้องในการ

จัดเก็บข้อมูลน้าเข้า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52) ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52) ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลใน

โปรแกรม  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52)  ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ

รายงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.48)  ความถูกต้องในการลบข้อมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความ

พึงพอใจมาก ( = 4.40) ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( = 4.40)  ความ

ครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจริง  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก  ( = 4.40)  ความ

ถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.36) และการป้องกันข้อผิดพลาดท่ี

อาจเกดิขึน้ ค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.32) 

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) โดยรวมคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด (  = 4.59)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่อาจารยผ์ู้สอนมคีวามพงึพอใจในเร่ืองความง่ายตอ่การใชง้านของ
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ระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.84) รองลงมา  ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัว

อักษรบนจอภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.64) ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษร

และรูปภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.64) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.60)  ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือ

รูปภาพในการสื่อความหมาย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.60)  ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการออกแบบหน้าจอภาพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.56)  ความเหมาะสมในการวาง

ต้าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.56) ความเหมาะสมใน

การใช้ขอ้ความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพงึพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52)  ค้าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้

มคีวามคุ้นเคยและสามารถปฏบัิติตามได้โดยงา่ย ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.52) และความ

เหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.44) 

อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ (Security Test) โดยรวมคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับ

ความพึงพอใจมาก (  = 4.50)  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในเร่ืองการควบคุมให้ใช้

งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ( = 4.52) รองลงมา  การก้าหนด

รหัสผู้ใช ้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.48) 

ตารางที่ 1 รายการประเมินความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน

ผลการด้าเนนิการของรายวชิา 

รายการประเมิน  S.D 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

1. ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการในสว่นของรายละเอยีดของ

รายวชิา (มคอ.3) 

4.52 0.51 

 

มากที่สุด 

2. ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการในสว่นของรายงาน

รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3) 

4.56 

 

0.51 

 

มากที่สุด 

3. ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการในสว่นของผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) 

4.40 

 

0.50 

 

มาก 

4. ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการในสว่นของรายงานผลการ

ด้าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5) 

4.48 

 

0.51 

 

มาก 

รวม 4.49 0.01 มาก 
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ตารางที่ 1 รายการประเมินความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน

ผลการด้าเนนิการของรายวชิา (ตอ่) 
 

รายการประเมิน  S.D 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 

1. ความถูกต้องในการจัดเก็บขอ้มูลน้าเข้า 4.52 0.51 มากที่สุด 

2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 4.52 0.51 มากที่สุด 

3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 4.36 0.64 มาก 

4. ความถูกต้องในการลบข้อมูล 4.40 0.65 มาก 

5. ความถูกต้องของผลลัพธ์ท่ีได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 4.52 0.59 มากที่สุด 

6. ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 4.48 0.65 มาก 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test)  

7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.60 0.50 มากที่สุด 

8. ความนา่เช่ือถือได้ของระบบ 4.40 0.58 มาก 

9. ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจรงิ 4.40 0.65 มาก 

10. การป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 4.32 0.75 มาก 

รวม 4.45 0.08 มาก 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 4.84 0.37 มากที่สุด 

2. ความเหมาะสมในการเลอืกใชช้นิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.64 0.49 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมในการเลอืกใชข้นาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.60 0.50 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมในการใช้สขีองตัวอักษรและรูปภาพ 4.64 0.49 มากที่สุด 

ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

5. ความเหมาะสมในการใชข้้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.52 0.51 มากที่สุด 

6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณห์รือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.60 0.50 มากที่สุด 

7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหนา้จอภาพ 4.56 0.51 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.44 0.58 มาก 

9. ความเหมาะสมในการวางต้าแหนง่ของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.56 0.58 มากที่สุด 

10. ค้าศัพท์ท่ีใชผู้้ใชม้คีวามคุ้นเคยและสามารถปฏิบัตติามไดโ้ดยงา่ย 4.52 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.59 0,06 มากทีสุ่ด 

    

    

x
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ตารางที่ 1 รายการประเมินความพึงพอใจตามทัศนะของผู้ใช้ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงาน

ผลการด้าเนนิการของรายวชิา (ตอ่) 

รายการประเมิน  S.D 
ระดับความ

พึงพอใจ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)    

1. การก้าหนดรหัสผูใ้ช ้และรหสัผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบ 4.48 0.49 มาก 

2. การควบคุมให้ใชง้านตามสทิธ์ิผู้ใช้ได้อยา่งถกูต้อง 4.52 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.05 มาก 

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชาได้มี

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ควรเพิ่มให้มีครอบคลุมทุกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ 2552 จะเป็น

ประโยชนอ์ย่างมาก 

2. ระบบสารสนเทศควรเพิ่มการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ให้มากยิ่งขึ้น 

วิจารณ์และสรุปผล  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีการท้าการทดสอบและประเมินผลการใช้งานระบบกับผู้ใช้งานจ้านวน 25 คน พบว่า

ผู้ใช้งานมคีวามคิดเห็นว่าระบบสารสนเทศรายละเอยีดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของรายวชิาที่ได้มี

การพัฒนาขึ้น สามารถน้าไปใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในการท้างานและสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้งานได้เป็น  อย่างดี ระบบสารสนเทศรายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด้าเนินการของ

รายวชิามกีารออกแบบให้มีการใช้งานแบบมโีครงสร้าง ซึ่งผู้ใชง้านสามารถเลอืกใช้งานได้ตามตัวเลอืกท่ีได้ก้าหนดไว้ 

และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามระดับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยมีการออกแบบหน้าจอให้ง่ายต่อการใช้งานและ

ค้านึงถึงการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก ผลจากการทดสอบการใช้งานจากผู้ใช้พบว่าผู้ใช้สามารถเรียนรู้และใช้งาน

โปรแกรมนี้ได้เป็นอยา่งดีภายในเวลาเพยีงเล็กน้อย และมีความพึงพอใจในการใชง้านของระบบเนื่องจากระบบชว่ยให้

การท้างานมีความสะดวกและรวดเร็วในการท้างานมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีความพงึ

พอใจเฉลี่ยรวมอยูใ่นระดับมาก  

x
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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค้าปรึกษาและช่วยแนะน้าแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่งจากบุคคลหลายๆ ฝ่ายซึ่งท้าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ

ประสบการณ์อยา่งกว้างขวาง ในการท้ารายงานการวจิัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่กรุณาอ่านเอกสารรายงานวจิัย 

ปรับปรุงเอกสารงานวิจัย แนะน้าการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย และได้เสนอความคิดเห็นงานวิจัย

เล่มนี้ให้มคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญูบูชาแด่บิดา มารดา 

ตลอดจนครูอาจารย์ทุกทา่น ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วจิัยจนได้มีวันนี้ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะมุด เพื่อให้เกิดมูลค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Development of products from horse mango to give value added according to 

the philosophy of sufficiency economy 

จันทิรา  ภูมา1*  จิราภรณ์ ถมแก้ว1 อภิชัย  จันทร์อุดม1 สุภาพร  ไชยรัตน์2  อรพรรณ  จันทร์อินทร์3 

และ ภัทราวด ี ทองมาลา4 

Jantira  Phooma1*, Jiraporn  Thomkaew1, Apichai  Chan-Udom1 , Supaporn  Chairat2,            

Oraphan   Chanin3 and Pattarawadee  Thongmala4  

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะมุด  ผลการศึกษา  พบว่า  มะมุดมีสาร

ต้านอนุมูลอิสระ 2,670 (moles TE/100 กรัม) และ ความชื้น 84.28/100 กรัม แต่จะลดเหลือเพียง 2 ,481(moles 

TE/100 กรัม) และ ความชื้น 83.48/100 กรัม เมื่อผลมะมุดสุก  จากการศึกษากรรมวธีิและกระบวนการแปรรูปพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แปรรูปมะมุดโดยวิธีการแช่ดองหรือแช่อิ่ม (47.3 %) รองลงมาคือ  เส้นอบแห้ง และ

น้อยท่ีสุดคือการกวน โดยระยะเวลาในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะมุดส่วนใหญ่สามารถเก็บรักษาได้

มากกว่า  1 เดือน  จากการทดสอบประสาทสัมผัส  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ชอบเนื้อสัมผัสของมะมุด

ร้อยละ 95.8  ชอบรสชาติร้อยละ 90.3 ชอบกลิ่นของมะมุดร้อยละ 84.8  ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการวิจัยได้น้าไป

ส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ตอ่ไป  
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ ์มะมุด 
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Abstract  

The research aims to develop products from horse mango fruit to achieve value-based philosophy. 

Results revealed that horse mango possessed total antioxidant activity declined to 2,481 moles TE/100g but the 

total antioxidant activity declined to 2,481 moles TE/100g, moisture (g) 83.48/100 g during ripening. Processing 

of fruit and the process of production were studied. It was found that the method of quick pickling or compote 

was very popular (47.3 %) followed by the drying lines and preserves. Processed fruit can be stored longer than 

1 month after processing. Sensory preference test was conducted with 400 customers. Results showed that the 

texture of fruit prepossess the majority of respondents (95.8 %) followed by the tests (90.3%), the smell of fruit 

(84.8%) respectively. The significant results have been especially effective tools for promoting the OTOP product. 

Keywords: Products, Mango Horse  

บทน า 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามลักษณะ ของ เทือกเขา

นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ีมีความยาวตามแนวยาวของคาบสมุทร เป็นผลให้ ลักษณะภูมปิระเทศของจังหวัด

นครศรีธรรมราช แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ 

1. บริเวณเทือกเขาตอนกลาง 

2. บริเวณท่ีราบชายฝั่งด้านตะวนัออก 

3. บริเวณท่ีราบดา้นตะวันตก  

จากการส้ารวจของจังหวัดนครศรีธรรมราช อ้าเภอพระพรม อ้าเภอพรมคีรี อ้าเภอร่อนพิบูลย ์อ้าเภอ

ท่าศาลา จังหวัดใกล้เคียงจังหวัดพัทลุง  จะมไีมผ้ลพื้นบ้านชนดิหนึ่งท่ีเร่ิมมดีอกช่วงเดอืน ตุลาคม - มนีาคม   ส้าหรับ

ระยะเวลา เดือน มกราคม - กรกฎาคม ก็จะเร่ิมมีผล อ.ทุ่งสง อ.ทุ่งใหญ่ อ.ฉวาง และจังหวัดท่ีใกล้เคียง จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี  ยะลา และนราธิวาส ซึ่งจะเป็นชุดแรกท่ีจะเก็บผลได้  ลักษณะพันธ์ุท่ีส้ารวจได้ 2 พันธ์ุ คือ ลูกเล็กและ

ลูกใหญ่ ท่ีชาวบ้านเรียกกัน ถ้าเป็นทางการ พันธ์ุพริก และพันธ์ุขาควาย“มะมุด” หรือชื่อพื้นเมืองของภาคใต้เรียก 

“ส้มมุด” ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Mangifera  foetida Lour. อยู่ในวงศ์ Anacardiaceous ชื่อสามัญ Horse Mango (เต็ม 

สมิตินันทน์, 2523.) มีลักษณะใบของต้นส้มมุดคล้ายๆ กับใบมะม่วงแต่จะหนากว่าผิวมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผล

คล้ายมะม่วง แต่มียางท่ีสามารถท้าให้ผิวหนังเป็นรอยไหม้ได้ (พิชญาดา  เจริญจิต  ชมรมการจัดการทรัพยากร

เกษตร, 2556.) ในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการมะมุดผลดิบ ค่าความชื้น 84.28/100กรัม วิตามินซี 91/100

กรัมและแคลเซียม 51/100กรัม คุณค่าทางโภชนาการมะมุดผลสุก ค่าความชื้น 83.48/100กรัม วิตามินซี 29:100

กรัม และแคลเซียม 17/100กรัม โปรตีน น้้าตาลและวิตามินบี2 มีค่าเพิ่มขึ้น แต่ท้ังนี้ควรบริโภคมะมุดผลดิบเพราะมี

คุณค่าทางโภชนาการท่ีสูงกว่าผลสุก (นิดดา หงส์วิวัฒน์ และทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2550.) โดยมะมุดสามารถให้

ผลผลิตประมาณ 200 – 300 ผล/ต้นนับเป็นผลไม้ท่ีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

เนื่องจากมะมุดสามารถน้าไปประกอบอาหารได้อย่าง จึงท้าให้มะมุดเหลอืจากการบริโภคในครัวเรือนและยังไมม่กีาร

น้าไปใชป้ระโยชนอ์ย่างอื่น เพราะคนในชุมชนยังมองว่ามะมุดเป็นผลไมท่ี้ไม่มมีูลค่า 
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ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้คิดค้นวิธีเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากมะมุดในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์น้้า

มะมุด ผลิตภัณฑ์มะมุดแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์มะมุดกวน และผลิตภัณฑ์ย้ามะมุดส้าเร็จรูป การแปรรูปมะมุดสามารถ

บริโภคเกิดการถนอมอาหารตลอดปี ท้าให้ผู้บริโภคได้รู้จักมะมุดอย่างแพร่หลายและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะมุด

เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แกเ่กษตรกรในท้องถิ่นท่ีว่างจากงานประจ้าให้มีรายได้เสริมอกีทางหน่ึงดว้ย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของมะมุด 

2. เพื่อศึกษากรรมวธีิและกระบวนการแปรรูปมะมุดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

3. เพื่อศึกษาระยะเวลา อุณหภูมแิละอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากมะมดุ 

4. เพื่อประเมินผลทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคผลิตภัณฑจ์ากมะมุดของกลุ่มเป้าหมาย 

5. เพื่อถ่ายทอดผลงานการวจิัยและการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากมะมุดสู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินการวจิัย 

การวจิัยในครัง้นี้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากมะมุด เพื่อให้เกิดมูลค่าตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 

ซึ่งในการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของมะมุด ผู้วิจัยได้ส่งผลมะมุดดิบและผลสุกไปทดสอบท่ีสถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะมุด และพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์จากมะมุดของชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นท่ีใกล้เคียง ได้จัดท้าแบบสอบถาม โดยมีกลุ่ม

ตัวอยา่ง 400 ข้อมูลท่ีได้จากการส้ารวจท่ีผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือแล้วมาท้าการวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม

ส้าเร็จรูปทางสถิต ิSPSS โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากมะมุด 

ตอนท่ี 3  ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับขอ้มูลการประเมินผลทางประสารทสัมผัสของผู้บริโภคต่อการ

บริโภคผลิตภัณฑจ์ากมะมุด 

ตอนท่ี 4  ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากมะมุดของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถิติท่ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน(Standard  Deviation) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA F-Test ) 

ผลการวิจัย 

        ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบผลมะมุดดบิและผลมะมุดสุก  ผลการทดสอบ: ( ตอ่ 100 กรัม ) 

คุณค่าทางอาหาร มะมุดดิบ มะมุดสุก 

Moisture (g) 84.28 83.48 

Total sugar (g) 0.95 9.50 

Vitamin C (mg) 91 29 

ß-carotene (µg) 17 80 

Calcium (mg) 51 17 

Total antioxidant activity (ORAC) (µmoles TE) 2,670 2,481 

Fructose(g) - 0.52 
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จากตารางท่ี 1  ผลการเปรียบเทียบผลมะมุดดิบกับผลมะมุดสุกพบว่าปริมาณสาร Total antioxidant 

activity (ORAC) ผลดบิ 2,670 (moles TE/100 กรัม) เมื่อสุกจะลดเหลอืเพยีง 2,481 (moles TE/100 กรัม)  เชน่เดียวกับ

วิตามินซีจะลดลงผลดิบ 91/100 กรัม เมื่อผลสุกจะเหลือเพียง 29/100 กรัม แต่ ในทางกลับกัน Total sugar จะ

เพิ่มขึ้น จาก 0.95 (g) เป็น 9.50 (g) และ ß-carotene ก็เพ่ิมขึน้ 17(µg) เป็น 80 (µg)  

ตอนที ่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปัจจัยพื้นฐานสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนร้อยละ ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

ปัจจัยพื้นฐานสว่นบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

เพศ 

 

 

ชาย 

หญิง 

 

155 

245 

 

38.8 

61.2 

รวม 400 100 

อาย ุ    

ต่้ากว่า  20 ปี 

21  -  25  ปี 

26  -  30  ปี 

31  -  35  ปี 

36  -  40  ปี 

มากกวา่  40 ปีขึน้ไป 

16 

119 

25 

44 

71 

125 

4.0 

29.8 

6.3 

11.0 

17.8 

31.3 

รวม 400 100 

วุฒิการศกึษา  

ต่้ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

 

239 

141 

20 

 

59.8 

35.3 

5.0 

รวม 400 100 

 อาชีพปัจจุบัน  

เกษตรกรรม 

รับราชการ 

รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างทั่วไป 

นักเรียน/นักศกึษา 

วา่งงาน 

 

108 

30 

5 

106 

60 

81 

10 

 

27.0 

7.5 

1.3 

26.5 

15.0 

20.3 

2.5 

รวม 400 100 
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ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนร้อยละ ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลท่ีอาศัยอยูใ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นท่ี

ใกล้เคียง (ตอ่) 

ปัจจัยพื้นฐานสว่นบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน(คน) ร้อยละ(%) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่า 5,000 บาท 

5,001   - 10,000 บาท 

10,001 – 15,000 บาท 

15,000 บาทขึน้ไป 

109 

132 

62 

97 

27.3 

33.0 

15.5 

24.3 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามในเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและข้อมูลทัศนคติของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มะมุดใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงท่ีตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด 400 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 245 คน คิดเป็นร้อย

ละ 61.2 รองลงมาเป็นเพศชาย 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จ้านวน125 คน คิดเป็นร้อย

ละ 31.3 รองลงมาคือ อายุ ระหว่าง 21 – 25 ปี จ้านวน 119  คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  และน้อยท่ีสุดอายุต่้ากวา่ 20 

ปี จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 การศึกษาระดับต่้าปริญญาตรี จ้านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมา

คือ ระดับปริญญาตรี จ้านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 และท่ีน้อยท่ีสุดคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 20 คน คิด

เป็นร้อยละ 5.0 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ้านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมาคือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว จ้านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และนอ้ยท่ีสุดคือ รัฐวิสาหกิจ/เอกชน จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 5,001 – 10,000 บาท จ้านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บรโิภคผลิตภัณฑ์จากมะมุด 

ตารางที่ 3  วเิคราะห์จ้านวนร้อยละความตอ้งการบริโภคผลิตภัณฑม์ะมุดจ้าแนกตามเหตุผล 

 จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 

มคีุณค่าทางโภชนาการสูง 

มคีวามชอบ 

สะดวกและปลอดสารพิษ 

ราคาถูก 

44 

142 

170 

44 

11.0 

35.5 

42.5 

11.0 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์มะมุดเนื่องจาก 

สะดวกและปลอดสารพิษ มากท่ีสุดจ้านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมาคือ มีความชอบ 142 คน คิดเป็น

ร้อยละ 35.5 และน้อยท่ีสุดคือ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและราคาถูก จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน 
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ตารางที่ 4 วเิคราะห์จ้านวนร้อยละ การน้ามะมุดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

โดยปกตทิ่านน ามะมดุมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใด จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 

การดอง 

การตากแห้ง 

การกวน 

อื่น ๆ  

189 

79 

55 

77 

47.3 

19.8 

13.8 

19.3 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่น้ามะมุดมาแปรรูปในรูปแบบการดอง จ้านวน 189 

คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมาคือ การตากแห้ง จ้านนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 และนอ้ยท่ีสุดคือ การกวน 

จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 

ตารางที ่5 การวเิคราะห์จ้านวนร้อยละอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะมุดแปรรูป 

ผลิตภัณฑ์จากมะมดุที่ทา่นแปรรูปสามารถเก็บรักษาได้นานกี่วัน จ านวน  (คน) ร้อยละ  (%) 

3 - 4 วัน 

1  สัปดาห ์

1 เดอืน 

มากกวา่ 1 เดอืน 

57 

115 

65 

163 

14.3 

28.8 

16.3 

40.8 

รวม 400 100 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ผลิตภัณฑม์ะมุดแปรรูปท่ีผู้ตอบแบบสอบถามแปร

รูปสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่า 1 เดือน จ้านวน 163 คน รองลงมาคือ 1 สัปดาห์จ้านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 

28.8 และน้อยท่ีสุดคือ 3 – 4 วัน จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน 
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ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับขอ้มูลการประเมินผลทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคตอ่การบริโภคผลิตภัณฑ์

มะมุด  ตารางการวเิคราะห์ลักษณะเด่นของมะมุด 

ตารางที่ 6 การประเมินผลประสาทสัมผัสของผู้บริโภคในดา้นลักษณะเด่นของมะมุด 

ลักษณะเด่นของมะมุดทีท่่านรับประทาน จ านวน   (คน) ร้อยละ  (%) 

กลิ่น 

         ชอบ 

         ไมช่อบ 

 

339 

61 

 

84.8 

15.3 

รวม 400 100 

รสชาติ 

         ชอบ 

          ไมช่อบ 

 

361 

39 

 

90.3 

9.8 

รวม 400 100 

เนื้อแนน่ 

          ชอบ 

          ไมช่อบ 

 

383 

17 

 

95.8 

4.3 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 6  ผลการวเิคราะห์จ้านวนร้อยละความพงึพอใจตอ่ลักษณะเด่นของมะมุดดังนี ้

กลิ่น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบกลิ่นของมะมุด จ้านวน 339 คน รอ้ยละ 84.8 และไมช่อบ 61 

คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน 

รสชาต ิผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบรสชาติของมะมุด จ้านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 

และไมช่อบ จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน 

เนื้อแน่น ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ชอบเนื้อของมะมุด จ้านวน 383 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 และ

ไมช่อบ จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน 
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ตารางที่ 7 การประเมินประสาทสัมผัสของผู้บริโภคผลิตภัณฑย์้ามะมุด 

ผลิตภัณฑ์ย ามะมุด 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับความหมาย 

ก่อนชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของ

ผลิตภณัฑ ์
6.4075 1.20627 

ชอบเล็กน้อย 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 7.0125 .68448 ชอบปานกลาง 

 สีของผลิตภัณฑ ์ 6.6500 1.11382 ชอบปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยก่อนชิม 6.69 1.00 ชอบปานกลาง 

หลังชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของ

ผลิตภัณฑ ์
7.6125 .87422 

ชอบมาก 

 รสชาติของผลิตภัณฑ ์ 7.7325 1.19562 ชอบมาก 

 กลิ่นของผลิตภัณฑ ์ 7.1150 1.46360 ชอบปานกลาง 

 ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 7.5850 1.26759 ชอบมาก 

 ค่าเฉลี่ยหลังชิม 7.51 1.20 ชอบมาก 

 

จากตารางท่ี 7 การประเมินผลทางประสาทสัมผัสผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริโภคย้ามะมุดใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นท่ีใกล้เคียง  จ้านวนท้ังสิ้น  400  ราย  ก่อนชิม พบวา่ ความพงึพอใจอยูใ่นระดับชอบ

ปานกลาง  (x̄ = 6.69,  S.D. = 1.00)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ (x̄ = 7.01) รองลงมาคือ สีของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบปานกลาง (x̄ = 6.65)  และ 

ความชอบต่อลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับชอบเล็กน้อย  (x̄ = 6.40)การประเมินประสาทสัมผัสหลัง

ชมิอยูใ่นระดับชอบมาก (x̄ = 7.51,  S.D. = 1.20)    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจต่อรสชาติของผลิตภัณฑย์้ามะมุดมากที่สุดความพอใจอยูใ่นระดับขอบมาก (x̄ = 7.73)   รองลงมาคือ ลักษณะ

ท่ัวไปของผลิตภัณฑ ์ความพอใจอยูใ่นระดับชอบมาก (x̄ = 7.61)  และนอ้ยท่ีสุด  คือ  กลิ่น มีระดับความพึงพอใจอยู่

ในระดับชอบปานกลาง  (x̄ = 7.71)   
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ตารางที่ 8 การประเมินประสาทสัมผัสของผู้บริโภคผลิตภัณฑม์ะมุดแช่อ่ิม 

ผลิตภัณฑ์มะมดุแช่อ่ิม 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับความหมาย 

ก่อนชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของ

ผลิตภัณฑ ์
7.5800 .93315 

ชอบมาก 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 7.0075 .62323 ชอบปานกลาง 

 สีของผลิตภัณฑ ์ 8.4200 1.18411 ชอบมาก 

 ค่าเฉลี่ยก่อนชิม 7.66 0.91 ชอบมาก 

หลังชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของ

ผลิตภัณฑ ์
7.9225 .42064 

ชอบมาก 

 รสชาติของผลิตภัณฑ ์ 7.9250 .35311 ชอบมาก 

 กลิ่นของผลิตภัณฑ ์ 7.4750 .88676 ชอบปานกลาง 

 ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 7.9025 1.07279 ชอบมาก 

 ค่าเฉลี่ยหลังชิม 7.80 0.68 ชอบมาก 

 

จากตารางท่ี 8 การประเมินผลทางประสาทสัมผัสผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริโภคมะมุดแช่อิ่มใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นท่ีใกล้เคียง  จ้านวนท้ังสิ้น  400  ราย  ก่อนชิม พบวา่ ความพงึพอใจอยูใ่นระดับชอบ

มาก  (x̄ = 7.66,  S.D. = 1.18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสีของ

ผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด (x̄ = 78.42) รองลงมาคือ ความชอบต่อลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับชอบมาก 

(x̄ = 7.58)  และนอ้ยท่ีสุดคือ ความชอบตอ่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับชอบปานกลาง  (x̄ = 7.00) 

การประเมินประสาทสัมผัสหลังชิมอยู่ในระดับชอบมาก (x̄ = 7.80,  S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์มากท่ีท่ีสุดอยู่ในระดับชอบมาก (x̄ = 

7.925) รองลงมาคือ ลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ์ ความพอใจอยู่ในระดับชอบมาก (x̄ = 7.922)  และน้อยท่ีสุด  คือ  

กลิ่น มรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับชอบปานกลาง  (x̄ = 7.475)  
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ตารางที่ 9 การประเมินประสาทสัมผัสของผู้บริโภคผลิตภัณฑน์้้ามะมุด 

ผลิตภัณฑ์น้ ามะมดุ 
ระดับความคิดเหน็ 

x̄  S.D. ระดับความหมาย 

ก่อนชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑ ์ 7.3725 .99812 ชอบปานกลาง 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ ์ 7.0075 .62323 ชอบปานกลาง 

 สีของผลิตภัณฑ ์ 8.1125 1.27039 ชอบมาก 

 ค่าเฉลี่ยก่อนชิม 7.49 0.96 ชอบปานกลาง 

หลังชิม ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑ ์ 7.1700 .49671 ชอบปานกลาง 

 รสชาติของผลิตภัณฑ ์ 6.8350 1.30654 ชอบปานกลาง 

 กลิ่นของผลิตภัณฑ ์ 6.1625 1.39856 ชอบเล็กน้อย 

 ลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 5.6400 1.73434 เฉยๆ 

 ค่าเฉลี่ยหลังชิม 6.45 1.23 ชอบเล็กน้อย 

 

จากตารางท่ี 9 การประเมินผลทางประสาทสัมผัสผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นผู้บริโภคมะมุดแช่อิ่มใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นท่ีใกล้เคียง  จ้านวนท้ังสิ้น  400  ราย  ก่อนชิม พบวา่ ความพงึพอใจอยูใ่นระดับชอบ

มาก  (x̄ = 7.49,  S.D. = 0.96)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสีของ

ผลิตภัณฑม์ากที่สุด (x̄ = 8.11) รองลงมาคือ ความชอบตอ่ลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑอ์ยู่ในระดับชอบมาก (x̄ = 

7.37)  และนอ้ยท่ีสุดคือ ความชอบตอ่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับชอบปานกลาง  (x̄ = 7.00) 

การประเมินประสาทสัมผัสหลังชิมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อย (x̄ = 6.45,  S.D. = 1.23)    เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อลักษณะโดยท่ัวไปของผลิตภัณฑ์มากท่ีท่ีสุดอยู่ในระดับ

ชอบปานกลาง (x̄ = 7.17)   รองลงมาคือ รสชาติของผลิตภัณฑ์ ความพอใจอยู่ในระดับชอบปานกลาง (x̄ = 6.16)  

และนอ้ยท่ีสุด  คือ  เนื้อสัมผัส มรีะดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับเฉยๆ   (x̄ = 5.64 )    

 

ตอนที่ 4  ผลการวเิคราะห์เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากมะมุดของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. การเผยแพร่ขอ้มูลของผลิตภัณฑ์จากมะมุด ควรด้าเนนิการ 

- ส่งเสริมการตลาดให้มีมากขึ้น 

- เผยแพร่โดยการแจกใบปลิวและรถโฆษณา 

- ปลูกเพิ่มท้าให้รู้จักมากขึ้น 

- ออกงานนิทรรศการตามโรงเรียนหรือสถานศกึษาตา่ง ๆ  

- สร้างจิตส้านึก และเพราะขยายพันธ์ 

2. การสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดแนวคิดและตระหนกัถึงคุณคา่ของ “มะมุด” เพื่อเป็น

การสบืทอดเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีต่อผลไมพ้ื้นบ้าน 

- รณรงค์ให้ปลูกบา้นละตน้ 
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- ออกนโยบายให้คนในทอ้งถิ่น ปลูกคนละตน้ หรือบ้านละต้น และบอกคุณค่าว่าผลไมม้สีรรพคุณ

ของมะมุด 

- ส่งเสริมให้มีการปลูกและขยายพันธ์ 

- ท้าให้ประชาชนรู้จักน้ามาแปรรูปในรูปแบบใหม ่ๆ  

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่มะมุดมสีาร Total antioxidant activity (ORAC) 2,670 (moles TE/ 

100 กรัม) และ Moisture (g) 84.28 / 100 กรัม ท้ังน้ีควรบริโภคมะมุดผลดิบเพราะมีคุณคา่ทางโภชนาการท่ีสูงกวา่

ผลสุก  สอดคลอ้งกับงานวจิัยของ นดิดา หงส์ววิัฒน์ และทวทีอง หงสว์วิัฒน์, (2550). 

2. ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุ 40 ปขีึน้ไป การศกึษาอยู่ใน

ระดับต้่ากว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ย 5,000 -  10,000 บาท/เดอืนซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ  พูลศักดิ์ อนิทรโยธา และภักด ีบุญเจรญิ, (2552). 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่แปรรูปมะมุดโดยวธีิการดอง โดยมะมุดท่ี

แปรรูปสามารถเก็บไว้ได้นานกวา่ 1 เดอืน  

4. จากการประเมินประสาทสัมผัสลักษณะเด่นของมะมุดพบว่าผู้บริโภค มีความชอบในกลิ่น รสชาติ 

และเนื้อแน่น  โดยส่วนใหญ่ไม่ทราบสรรพคุณทางยา โทษและวิธีการปอกอย่างปลอดภัย เมื่อพิจารณาราย

ผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มะมุดแช่อิ่มมากท่ีสุดความพึงพอใจระดับชอบ

มาก ( X = 7.80,  S.D. = 0.68)   รองลงมาคือผลิตภัณฑย์้ามะมุด ความพงึพอใจระดับชอบมาก ( X = 7.51,  S.D. 

= 1.20) และท่ีน้อยท่ีสุด คือ ( X = 6.45,  S.D. = 1.23) 

5. น้าผลิตภัณฑท่ี์ไดจ้ากการวิจัยไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนักศกึษา ผู้ท่ีสนใจและ กลุ่มสตรี

เทศบาลต้าบลถ้้าใหญ่เพื่อน้าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของต้าบล และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ตอ่ไป  
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะ 

Product development of pork ball mixed with barometer earthstar (Astraeus 

hygrometricus)  

สกุลคุณ มากคุณ1* วีรพงศ์ โพธิ์ใจ1 ธนวัฏ คงอ่้า1 และ พัสกร โชติสุข1 

Sakunkhun Makkhun1*, Weerapong Pojai1, Thanawat Kong-um1 and Passakorn Chotsuk1  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะ โดย

พัฒนาจากสูตรพื้นฐาน จนได้สูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท้าการวัดคุณภาพด้านเคมี กายภาพ และประสาทสัมผัส พบว่า

อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ อัตราส่วนของเนื้อหมู : เห็ดเผาะ : แป้งมันส้าปะหลัง เท่ากับ 600 : 100 : 40 

(น้้าหนัก/น้้าหนัก) เมื่อน้าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยใชอ้ัตราส่วนดังกล่าวมาท้าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  พบว่ามี

ค่าสี L* a* b* เท่ากับ 53.72±3.19, 1.62±0.80 และ 15.37±1.21 ตามล้าดับ และ ค่า Hardness, Springiness, 

Cohesiveness และGumminess เท่ากับ 1724.13±398.83, 0.81±0.04, 0.77±0.01 และ 1328.85±299.24 

ตามล้าดับ ส่วนการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี พบว่ามีปริมาณไขมันร้อยละ 1.71 ปริมาณโปรตีน ร้อยละ 6.30 

ความชื้นร้อยละ 76.84 เถ้าร้อยละ 9.58  
ค าส าคัญ: ลูกชิ้นหม ูเห็ดเผาะ แป้งมันส้าปะหลัง เนื้อหมู 

Abstract  

The purpose of this research was to optimize the formula pork ball mixed with barometer earthstar. 

The results showed that the optimal formulation of product consisted of the weight of minced pork : barometer 

earthstar : tapioca flour were in the ratio of 600  :  1 00  :  40 , respectively. The L * a * b * of the optimized 

product were 53.72 ± 3.19, 1.62 ± 0.80 and 15.37 ± 1.21, respectively. The texture profile analysis results 

were the hardness, springiness, cohesiveness and gumminess which were 1724.13 ± 398.83, 0.81 ± 0.04, 

0.77 ± 0.01 and 1328.85 ± 299.24, respectively. Fat, protein, and moisture content were 6.30%, 1.71%, and 

76.84%, respectively. 

Keywords: Pork ball, barometer earthstar, tapioca flour, pork  
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บทน า 

ลูกชิ้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัตว์แปรรูปประเภทหนึ่งท่ีนิยมบริโภคท้ังใช้เป็นอาหารว่างและเป็น

ส่วนประกอบของอาหารจานเดียวชนิดต่างๆ มีความหลากหลายท้ังประเภทของเนื้อสัตว์ท่ีน้ามาเป็นส่วนประกอบ

หลักในการท้าลูกชิน้ตลอดจนวิธีการผลิตและการเตมิสารปรุงรส เชน่ แป้ง เกลือ และเครื่องเทศจากแหล่งผลิตต่างๆ 

ท้าให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างกันในด้านของคุณภาพและสารอาหาร  และจากอัตราการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรท่ีสูงขึ้นในแต่ละปี ท้าให้ความต้องการในการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตนีซึ่ง

ส่วนใหญ่จะพบในเนื้อสัตว์ประเภทตา่งๆ อาหารประเภทนี้นับวันจะมีราคาแพงขึ้นเร่ือยๆ จึงท้าให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ

บริโภคโปรตีนจากเห็ดแทน เนื่องจากเห็ดไม่มีคลอเรสเตอรอลท่ีท้าให้เกิดโรคเส้นเลือดอุดตัน ดังนั้น จึงสามารถ

ป้องกันไขมันในเส้นเลือด โรคความดัน และบ้าบัดโรคมะเร็งได้ และท่ีส้าคัญอีกอย่างหนึ่งคือเห็ดปลอดภัยจาก

สารเคมีก้าจัดแมลง นอกจากนี้เห็ดยังมปีระโยชนใ์นดา้นการน้าไปใช้เป็นสมุนไพร รักษาโรคต่างๆได้ด้วย  

ในพื้นท่ีป่าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นแหล่งก้าเนิดของเห็ดพื้นบ้านหลายชนิดท่ีไม่สามารถน้ามา

เพาะขยายพันธ์ุเองได้ ต้องอาศัยการเข้าไปเก็บจากป่าธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่เห็ดกลุ่มนี้จะมีรสชาติดี เป็นท่ีนิยมของ

ผู้บริโภค และมีราคาแพงมากกว่าเห็ดท่ีสามารถเพาะขยายพันธ์ุได้ ท้าให้เป็นท่ีต้องการของตลาดมาก เห็ดเผาะ 

(อังกฤษ  : Barometer Earthstar, Hygroscopic earthstar; ชื่อวิทยาศาสตร์  : Astraeus hygrometricus) หรือ  เห็ด

ถอบ ในภาษาถิ่นภาคเหนือเป็นเห็ดพื้นบ้านท่ีขึ้นเองตามธรรมชาต ิท่ีมีอยูใ่นบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา เนื่องจากเห็ด

เผาะเป็นเห็ดท่ีไม่สามารถเพาะได้ ดังนั้นจึงเป็นเห็ดท่ีมีราคาสูงในท้องตลาด [6] จึงท้าให้เห็ดเผาะเป็นพชืเศรษฐกิจท่ี

สามารถท้ารายได้ให้กับคนท่ีไปหาเห็ดในช่วงฤดูกาลเห็ดเผาะขึ้นเป็นจ้านวนมาก เห็ดมีอายุการเก็บร็กษาสั้น 

ภายหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดจะมีการเสื่อมเสียสภาพอย่างรวดเร็ว ต้องมีการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 

วัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการหายใจและชะลอการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีเกิดขึ้ นในระหว่างการเก็บรักษา [5] 

นอกจากการใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology) เช่น การเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ท่ีเหมาะสมดังท่ีกลา่วมาแล้วนัน้ อกีวิธีหน่ึงท่ีสามารถแก้ปัญหานีไ้ด้เป็นอยา่งดีแลว้ก็คือการน้าผลิตผลเห็ดไป

แปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและวธีิการแปรรูปต่างๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการเก็บรักษานานและสามารถวางขาย

ในท้องตลาดโดยไมม่ีข้อจ้ากัดด้านการเสื่อมเสียเช่นเดียวกับเห็ดสด ซึ่งสามารถท้าได้หลายวิธีเช่น การท้าแห้ง (เห็ด

อบแห้ง เห็ดแดดเดียว) การหมัก (แหนมเห็ด) การดอง (เห็ดดองเกลือ เห็ดดองซีอิ๊ว) การทอด (เห็ดสามรส เห็ด

สวรรค์) เป็นต้น ได้มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑล์ูกชิ้นผสมเห็ดชนดิอื่นๆ ได้แก่ ปิยะรัชช ์และคณะ 

[2]  ได้ท้าการศึกษาพัฒนาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นหมูเสริมคุณค่าจากเห็ดฟาง สุภางค์ [3]  ศึกษาพัฒนา

สูตรลูกชิ้นหมูผสมเห็ดหอม คณิตนันท์ และคณะ [1] ได้ท้าการศึกษาลักษณะเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลาผสมเห็ดเข็ม

ทองและเห็ดนางฟา้  

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานถึงการแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเผาะ จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ จากเห็ดเผาะเพื่อให้มีรสชาติท่ีดี เป็นท่ีชื่นชอบของผู้บริโภค เพื่อเป็นการอนุรักษ์การบริโภคเห็ดเผาะให้คงอยู่

ต่อไป และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นท่ีชุมชนบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยาอีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเห็ดเผาะและแป้งมันส้าหะหลังท่ีเหมาะสมในการการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะ และ

ท้าการศกึษาคุณสมบัตทิางกายภาพ เคมแีละประสาทสัมผัสของลูกชิ้นเห็ดเผาะท่ีพัฒนาได ้
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัตถุดิบ 

1. หมูเนื้อแดงบด (เทสโก้โลตัส, ประเทศไทย) 

2. เห็ดเผาะ น้าไปตม้จนสกุ และบดสับให้ละเอียด   

3. แป้งมันส้าปะหลัง (ยี่ห้อ นิวเกรด) 

4. พริกไทยป่น (ยี่ห้อ ตรามือ 1) 

5. ผงฟ ู

6. เกลือป่น  

7. น้้าตาลทรายขาว  

8. โซเดยีมโพลฟีอสเฟต 

วิธีการทดลอง 

1. ทดลองผลิตลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานผสมเห็ดเผาะ 

ผลิตลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานผสมเห็ดเผาะโดยทดลองจากสูตรพื้นฐาน (จากตารางท่ี 1) เพื่อศึกษาความ

เป็นไปได้ในการผลิตเบือ้งต้น 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานผสมเห็ดเผาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีผลิตลูกช้ินเห็ดเผาะ 

1. บดเนื้อ 2 ครัง้ด้วยเครื่องบดเนื้อ (meat grinder) 

2. ชั่งน้้าหนักของเนื้อบดท่ีได้ ส้าหรับใชค้้านวณสว่นผสมตา่ง ๆ ตอ่ไป 

3. น้าเนื้อบดบรรจุในถุงพลาสติก แลว้น้าไปเก็บไวใ้นช่องแช่แข็งของตูเ้ย็น จนกว่าจะน้ามาใช ้

4. น้ามาสับด้วยเครื่องสับผสม (silent cutter / chopper) จนเร่ิมละเอยีด ประมาณ 5 นาที 

ส่วนผสม น้ าหนัก (กรัม) 

หมูเนื้อแดงบด 

เห็ดเผาะสับละเอยีด 

มันหมูบด 

พริกไทยป่น 

เกลือ 

แป้งมัน 

ฟอสเฟต 

น้้าแข็งบด 

ผงฟ ู

น้้าตาล 

500 

200 

100 

8 

11 

80 

3 

200 

5 

7 
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6. เตมิเกลือท้ังหมด และน้้าแข็งครึ่งหนึ่ง สับผสมตอ่จนเหนยีว ประมาณ 2-3 นาที 

7. ใส่ส่วนผสมท่ีเหลอืท้ังหมด และสับตอ่จนได้สว่นผสมท่ีละเอยีดเนยีนเป็นเนื้อเดียวกัน (batter) ระวัง

อย่าให้อุณหภูม ิ

สูงขึน้เกินกวา่ 15 องศาเซลเซียส 

8. ป้ันลูกช้ินใส่ลงไปในหมอ้ต้ม ซึ่งมีน้้าอุน่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที   แลว้ตักใส่ลงไป

ในหม้อตม้ซึ่งมนี้้าอุ่นอุณหภูม ิ80 องศาเซลเซียสหรือ 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

9. ตักใส่ในหม้อน้้าเย็น อุณหภูม ิ10 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วสะเด็ดน้้าโดยใชก้ระชอน 

10. ชั่งน้้าหนักของลูกช้ินท่ีได้ท้ังหมด และเก็บรักษาในถุงโพลโิพรพลิีน ที่อุณหภูมแิช่เย็น 8-10 องศา

เซลเซียส 

2. การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะ 

2.1 การศึกษาอัตราส่วนระหว่างเห็ดเผาะกับเนื้อหมูที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นหมูผสม

เห็ดเผาะ 

ท้าการศึกษาปริมาณเห็ดเผาะท่ีเหมาะสมต่อการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะโดยการผลิตลูกชิ้น 3 สูตร

ตามตารางที่ 2 

       ตารางที่ 2 ปริมาณส่วนผสมท่ีใชใ้นการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะ 

 

สูตร 

ส่วนผสม (กรัม) 

หม ู เหด็ แป้งมัน พริกไทย ผงฟ ู เกลือ น้ าตาล ฟอสเฟต น้ าแข็งบด 

1 500 200 80 7 5 11 7 2.7 200 

2 550 150 80 7 5 11 7 2.7 200 

3 600 100 80 7 5 11 7 2.7 200 

 
2.1.1 ศกึษาคุณสมบัตทิางกายภาพของลูกช้ินเห็ดเผาะ 

น้าลูกชิ้นท่ีผลิตได้มาท้าการวเิคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพ ดังนี้คือ 

-  วเิคราะห์คา่สี ระบบ L* a* b* ด้วยเครื่อง Hunter lab (Color Quest XE, USA) 

-  วเิคราะห์หาค่า Texture profile analysis ด้วยเครื่อง Texture analyzer (รุ่น TA.XT plus) 

วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท้าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้้า 

2.1.2 ศกึษาคุณสมบัตทิางประสาทสัมผัส 

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางประสาทสัมผัส โดยเอาลูกชิ้นมาผ่าคร่ึงแล้วต้มในน้้าเดือดนาน 2 

นาที หลังจากนั้นจึงท้าการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผู้้ทดสอบชิมท่ีไม่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ใช้วธีิ 

9-Point Hedonic Scale ซึ่งใช้คะแนนความชอบ 1-9 (1 = ไม่ชอบมากที่สุด – 9 = ชอบมากท่ีสุด) ในคุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัสด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Completely Block Design (RCBD) ท้าการทดลองท้ังหมดซ้้า 
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2.2 การศึกษาปริมาณแป้งมนัส าปะหลังที่เหมาะสมในการผลิตลูกช้ินเหด็เผาะ 

ท้าการศึกษาปริมาณแป้งมันส้าปะหลังท่ีเหมาะสมต่อการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะโดยการผลิตลูกชิ้น 

3 สูตรโดยใชสู้ตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการทดลองท่ี 2.1 และน้ามาแปรปริมาณแปง้มันส้าปะหลัง ท้ังหมด 3 ตัวอยา่ง 

ได้แก่ 40, 60 และ 80 กรัม 

2.2.1 ศกึษาคุณสมบัติทางกายภาพของลูกชิ้นเห็ดเผาะ 

น้าลูกชิ้นท่ีผลิตได้มาท้าการวเิคราะห์คุณสมบัตทิางกายภาพ ดังนี้คอื 

- วเิคราะห์คา่สี ระบบ L* a* b* ด้วยเครื่อง Hunter lab (Color Quest XE, USA) 

- วเิคราะห์หาค่า Texture profile analysis ด้วยเครื่อง Texture analyzer (รุ่น TA.XT plus)วาง   

แผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ท้าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้้า 

2.2.2 ศกึษาคุณสมบัตทิางประสาทสัมผัส 

การวเิคราะห์คุณสมบัตทิางประสาทสัมผัส โดยเอาลูกชิ้นมาผ่าครึ่งแลว้ตม้ในน้้าเดอืดนาน 2 

นาที หลังจากนัน้จึงท้าการตรวจสอบทางประสาทสัมผัสโดยใชผู้้ทดสอบชมิท่ีไม่ผ่านการฝึกฝนจ้านวน 30 คน ใชว้ธีิ 

9-Point Hedonic Scale ซึ่งใชค้ะแนนความชอบ 1-9 (1 = ไมช่อบมากที่สุด – 9 = ชอบมากที่สุด) ในคุณลักษณะทาง

ประสาทสัมผัสดา้นสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบ 

Randomized Completely Block Design (RCBD) ท้าการทดลองท้ังหมด 3 ซ้้า 

3. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมขีองลูกช้ินเห็ดเผาะ 

ท้าการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะจากสูตรท่ีเหมาะสมจากข้อ 2.2 และน้ามาท้าการวเิคราะหค์ุณสมบัติ

ทางเคม ีได้แก ่

- วเิคราะห์หาปริมาณความชื้น ตามวธีิ AOAC (2000) 

- วเิคราะห์หาปริมาณเถ้า ตามวธีิ AOAC (2000) 

- วเิคราะห์หาปริมาณโปรตนี ตามวิธี AOAC (2000) 

- วเิคราะห์หาปริมาณไขมัน ตามวธีิ AOAC (2000) 

การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

ท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s new multiple range test โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป 

สถานที่ด าเนินการวิจัย   

ห้องปฏบัิตกิาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา        
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ผลการศึกษา 

1.ผลการศกึษาการผลิตลูกชิ้นผสมเห็ดเผาะสูตรพื้นฐาน 

จากตารางท่ี 3 สรุปได้ว่าลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานโดยมเีห็ดเผาะเป็นส่วนผสมนี้นัน้มคีะแนนทางประสาท

สัมผัสท่ีดี โดยรวมแล้วอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก จึงสามารถใช้สูตรนี้ในการพัฒนาลูกชิ้นหมูเห็ดเผาะได้

ต่อไป 

   ตารางที่ 3 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑล์ูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะสูตรพื้นฐาน  

คุณลักษณะ

ที่ทดสอบ 

ลักษณะ

ปรากฏ 
กลิ่น ส ี รสชาต ิ เนื้อสัมผัส 

ความชอบ

โดยรวม 

คะแนนท่ีได ้ 7.97±1.34 7.21±1.79 7.62±1.52 7.91±1.62 8.18±1.44 8.21±1.55 

 

2.ผลการศกึษาปริมาณเห็ดเผาะที่เหมาะสมต่อการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะ 

จากการวเิคราะห์คา่สี L* a* b* ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะทั้ง 3 สูตร พบว่าค่าสี L* และ a* มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิต ิท่ีความเชื่อมั่นท่ี 95% เนื่องจากสูตรท่ี 1 มีปริมาณเห็ดเผาะเป็นส่วนผสมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือสูตรท่ี 2 และ 3 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลของคา่ L* (ค่าความสวา่ง) ท่ีได้คอื มคี่าลดลงเมื่อ

ปริมาณเห็ดเผาะมากขึ้น และ a* (ค่าสีแดง) ท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเห็ดเผาะมากขึ้น 

      ตารางที่ 4 ค่าส ีL* a* b* ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณเห็ดเผาะต่างกัน 3 สูตร 

สูตรที ่
ค่าส ี

L* a* b* 

1 42.77±3.64c 4.46±0.50a 10.40±1.86ns 

2 52.37±2.89b 1.91±0.58b 11.46±0.97ns 

3 57.95±2.74a 1.00±0.51c 11.56±1.47ns 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 (p≤0.05)  

จากผลการวิเคราะห์หาค่า Texture profile analysis ของลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะท้ัง 3 สูตรดังตารางท่ี 

5 จะเห็นได้วา่ สูตรท่ี 1 และ 2 ท่ีมีปริมาณเห็ดเผาะ 200 และ 150 กรัมตามล้าดับนัน้ ไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ

ของค่า Hardness และ Gumminess แต่พบว่าแตกต่างจากสูตรท่ี 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ท่ีความเชื่อมั่น 95% 

ซึ่งสูตรท่ี 3 เป็นสูตรท่ีมีปริมาณเนื้อหมูมากท่ีสุด และปริมาณเห็ดเผาะน้อยท่ีสุด ส่วนค่า Springiness และ 

Cohesiveness นัน้ไม่มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติท้ัง 3 สูตร 
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ตารางที่ 5 ค่า Texture profile analysis ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณเห็ดเผาะต่างกัน 3 สูตร 

สูตรที ่
ค่า TPA 

Hardness Springinessns Cohesivenessns Gumminess 

1 2330.27±185.89a 0.91±0.01 0.75±0.04 1761.72±181.11a 

2 2393.87±402.20a 0.89±0.02 0.73±0.01 1767.33±264.53a 

3 1543.01±469.31b 0.92±0.00 0.75±0.00 1169.12±340.40b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 (p≤0.05)  

  ตารางที่ 6 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสของลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณเห็ดเผาะต่างกัน 3 สูตร 

การทดสอบ 
สูตรที ่

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ 6.28±1.26b 6.70±1.18ab 6.88±1.22a 

สnีs 6.28±0.99 6.35±1.30 6.53±1.20 

กลิ่นรส 6.15±1.17b 6.50±1.47ab 6.65±1.33a 

รสชาติns 6.63±1.01 6.98±1.65 7.00±1.22 

เนื้อสัมผัส 6.25±1.15b 6.35±1.35b 6.93±1.37a 

ความชอบโดยรวม 6.73±0.88b 6.93±1.25b 7.28±1.06a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

(p≤0.05)  

จากตารางท่ี 6 จะเห็นว่าลูกชิ้นเห็ดเผาะท้ัง 3 สูตรนั้นแตกต่างกันทางสถิติในทุกๆคุณลักษณะ จึง

คัดเลอืกสูตรท่ีให้คะแนนด้านความชอบโดยรวมมากท่ีสุด ได้แก่ สูตรท่ี 3 ที่มปีริมาณเห็ดเผาะน้อยท่ีสุดคือ 100 กรัม 

เพื่อใชใ้นการทดลองขั้นตอ่ไป 

3. ผลการศกึษาอัตราส่วนของแป้งที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นเห็ดเผาะ 

จากการวเิคราะห์คา่สี L* a* b* ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะทั้ง 3 สูตร พบวา่ค่าสี L* และ b* มคีวาม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ความเชื่อมั่นท่ี 95% เนื่องจากสูตรท่ี 3 มีปริมาณแป้งมันเป็นส่วนผสมมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือสูตรท่ี 2 และ 1 ตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลของค่า L* (ค่าความสว่าง) ท่ีได้คือ มีค่าเพิ่มเมื่อ

ปริมาณแป้งมันมากขึ้น และค่า b* (ค่าสีเหลือง) ท่ีลดลงเมื่อปริมาณแป้งมันในส่วนผสมมากขึ้น ส่วนค่า a* (ค่าสี

แดง) นั้นไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติท้ัง 3 สูตร 
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ตารางที่ 7 ค่าสี L* a* b* ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณแปง้มันต่างกัน 3 สูตร 

สูตรที ่
การทดสอบ 

L* a* b* 

1 53.72±3.19a 1.62±0.80ns 15.37±1.21b  

2 55.82±2.36a  1.21±0.37ns 14.53±0.88ab  

3 59.97±1.83b 1.55±0.36ns 13.73±2.12a 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 (p≤0.05)  

ตารางที่ 8 ค่า Texture profile analysis ของลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณแปง้มันต่างกัน 3 สูตร 

สูตรที ่
ค่า TPA 

Hardness Springinessns Cohesivenessns Gumminess 

1 1724.13±398.83a 0.81±0.04 0.77±0.01 1328.85±299.24a 

2 1474.15±215.59ab 1.90±1.62 0.69±0.13 1005.18±70.79ab 

3 1050.20±20.54b 0.82±0.06 0.66±0.15 695.68±149.09b 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยท่ีมีตัวอักษรต่างกันในคอลัมนเ์ดียวกัน มีความแตกตา่งกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 (p≤0.05)  

จากผลการวิเคราะห์หาค่า Texture profile analysis ของลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะท้ัง 3 สูตรดังตารางที่ 

8 จะเห็นได้ว่า สูตรท่ีมีปริมาณแป้งมันน้อยท่ีสุด คือสูตรท่ี 1 มีค่า  Hardness และ Gumminess ท่ีมากท่ีสุดอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ ส่วนค่า Springiness และ Cohesiveness นัน้ไม่มคีวามแตกตา่งกันทางสถิติท้ัง 3 สูตร 

ตารางที่ 9 คะแนนคุณภาพทางประสาทสัมผัสลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะที่มีปริมาณแปง้มันต่างกัน 3 สูตร  

การทดสอบ 
สูตรที ่

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

ลักษณะปรากฏ ns 7.66±1.16 6.80±1.16 6.57±1.22 

สี ns 6.47±1.33 6.57±1.33 6.53±1.28 

กลิ่นรส ns 6.80±1.52 6.87±1.11 6.63±1.27 

รสชาติ ns 6.77±1.41 6.60±1.52 7.00±1.41 

เนื้อสัมผัส ns 6.90±1.42 7.03±1.38 6.80±1.52 

ความชอบโดยรวม ns 7.07±1.23 7.00±1.17 7.20±1.16 

จากตารางท่ี 9 จะเห็นว่าลูกชิ้นเห็ดเผาะท้ัง 3 สูตรนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกๆ

คุณลักษณะ เมื่อค้านึงถึงปริมาณต้นทุน จึงท้าการคัดเลือกสูตรท่ีมีปริมาณแป้งมันน้อยท่ีสุด ได้แก่ สูตรท่ี 1 ท่ีมี

ปริมาณแปง้มันน้อยท่ีสุด คือ 40 กรัม เป็นสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อใชศ้กึษาในขั้นต่อไป 
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4. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมขีองลูกช้ินหมูผสมเห็ดเผาะ 

ตารางที่ 10 ผลการวเิคราะห์ทางเคมลีูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะจากสูตรท่ีคัดเลอืกได้ 

คุณสมบัติทางเคมี ความช้ืน (%) เถ้า (%) ไขมัน (%) โปรตนี (%) 

สูตรมาตรฐาน 76.84±0.11 9.58±0.92 1.72±0.24 6.30±4.41 

จากตารางสรุปได้ว่า ลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะจากสูตรท่ีคัดเลือกได้มีค่าความชื้นท่ี 76.84% เถ้า 

9.58% ไขมัน 1.72% โปรตนี 6.30% 

วิจารณ์สรุปผล 

ลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมหลักคือเนื้อหมูบด ซึ่ง ในเนื้อสัตว์มีคอลลาเจนซึ่ง

เมื่อถูกความร้อนตั้งแต่ 48 องศาเซลเซียสจะแปรสภาพเป็นเจลาตินท้าให้เนื้อมีความนุ่ม มีการอุ้มน้้าท่ีดี ส่งผลให้

ลักษณะเนื้อมีความชุ่มฉ่้าภายในสูง ประกอบกับมีการเติมสารประกอบโซเดียมฟอสเฟตท่ีมีคุณสมบัติช่วยท้าให้

ผลิตภัณฑ์มีการอุ้มน้้าท่ีดี จึงเพิ่มความนุ่มให้กับผลิตภัณฑ์และมีรสชาติดีขึ้น การน้าเห็ดเผาะมาทดแทนเนื้อหมู

บางส่วนจึงท้าให้ลูกชิ้นมีความนุ่มและชุ่มฉ่้าน้อยลงกว่าสูตรท่ีใช้เนื้อหมู  100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเพิ่มอัตราส่วนของ

เห็ดเผาะในปริมาณท่ีสูงขึ้นให้ค่า hardness มีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดเผาะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนผสมอื่นๆ 

ส่งผลให้ผู้ทดสอบมีการยอมรับด้านเนื้อสัมผัสลดลง ประกอบกับเมื่อเพิ่มปริมาณเห็ดเผาะมากขึ้นส่งผลให้ค่าความ

สว่างของ ลูกชิ้นหมูลดลงเนื่องจากเห็ดเผาะมีสีคล้้าเมื่อใช้ในปริมาณท่ีมากขึ้นท้าให้ลูกชิ้นหมูมสีีคล้้าลงจึงส่งผลให้ผู้

ทดสอบมกีารยอมรับด้านสีลดลง และท้าให้มผีลตอ่เนื่องถงึความชอบโดยรวม  

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ลูกหมูผสมชิ้นเห็ดเผาะ ท่ีอัตราส่วนปริมาณเนื้อหมู 600 กรัม เห็ดเผาะ 100 กรัม 

และแป้งมันส้าปะหลัง 40 กรัม เป็นสูตรท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด จึงมีโอกาสเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับ

ผู้บริโภคต่อไป 

ข้อแสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ อาจมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑโ์ดยใชว้ัตถุดบิอื่นเพิ่มเตมิเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น  

กิตติกรรมประกาศ 
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คุณภาพน้ าบริเวณปากแม่น้ าสงคราม บ้านไชยบุรี ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม 

Quality of water at mouth of Songkharm river Ban Chaiburee Chaiburee 

subdistrict Tha Uthen district Nakhon Phanom province 

นันทวัน เอือ้วงศก์ูล1 

Nunthawun Uawonggul1 

บทคัดย่อ 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน 

จังหวัดนครพนม โดยเก็บตัวอยา่งน้้าจากจุดเก็บตัวอยา่ง 5 จุด ระหว่างเดอืนมถิุนายน – ธันวาคม พ.ศ.2557 ท้าการ

วัดค่าคุณภาพน้้า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้้า pH ความโปร่งแสง ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า ปริมาณ

แอมโมเนยี ปริมาณไนไตรท์ ความกระดา้งและความเป็นด่าง พบวา่ ตัวอยา่งน้้าทุกจุดเก็บตัวอย่างมอีุณหภูมอิากาศ

อยู่ในช่วง 23.0 – 34.8๐C อุณหภูมิน้้าอยู่ในช่วง 25.0 – 32.5๐C ค่า pH อยู่ในช่วง 7.0 – 8.8 ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 

11.0 – 186.0 cm ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.2 – 12.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนียอยู่ในช่วง 0.0 – 0.2 

mg/L ปริมาณไนไตรท์อยูใ่นช่วง 0.0 – 0.3 mg/L ความกระดา้งอยู่ในช่วง 25.0 – 190.0 mg/L ความเป็นดา่งอยู่ในช่วง 

0.5 – 10.7 mg/L จากการทดลองสรุปได้ว่า อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้้าและความโปร่งแสง มีความผันแปรตาม

ฤดูกาล คุณภาพน้้าบริเวณแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม บางประการ 

ได้แก่ ความโปร่งแสง และความเป็นดา่ง ไมอ่ยู่ในช่วงท่ีเหมาะสมส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตวน์้้า 

ค าส าคัญ: แมน่้้าสงคราม  คุณภาพน้้า  จังหวัดนครพนม  

Abstract  

From the water quality of the mouth of Songkharm River Ban Chaiburee Chaiburee Subdistrict Tha 

Uthen District Nakhon Phanom Province analysis, the water samples were collected from 5 points between June 

to December 2557. Water qualities as air temperature, water temperature, pH, transparency, Dissolved oxygen 

(DO), NH3 , NO2 , hardness and alkalinity were analyzed. The results showed that air temperature ranged from 

23.0 – 34.8° C, water temperature were 25.0 – 32.5° C, pH were 7.0 – 8.8 transparency ranged from 11.0 – 

186.0 cm, DO ranged from 4.2 – 12.0 mg/L, NH3 were 0.0 – 0.2 mg/L, NO2 were 0.0 – 0.3 mg/L, hardness 

ranged from 25.0 – 190. 0  mg/L and alkalinity ranged from 0 .5  – 10 .7  mg/L. The results indicated that the 

variation of air temperature, water temperature and transparency depended on season. Water qualities of mouth 

                                                        
1 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวดันครพนม 48000 
1 Department of Chemistry Faculty of Science Nakhon Phanom University Nakhon Phanom 48000 
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of Songkharm River Ban Chaiburee Chaiburee Subdistrict Tha Uthen District Nakhon Phanom Province as 

transparency and alkalinity were below the water quality standard levels for aquatic animals. 

Keywords: Songkharm River, water quality, Nakhon Phanom Province  

บทน า 

แมน่้้าสงครามเป็นแม่น้้าสาขาของแมน่้้าโขงเป็นแม่น้้าสายส้าคัญของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน 

ไหลผ่านจังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย และไหลลงสู่แม่น้้าโขงบริเวณปากแม่น้้าท่ีบ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี 

อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 420 กิโลเมตร ลักษณะพิ เศษของพื้นท่ีชุ่มน้้าของแม่น้้า

สงคราม คือ ป่าทาม ซึ่งส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง นอกจากนี้การขึ้นลงของกระแสน้้าในแม่น้้าตาม

ฤดูกาลท่ีมีความสัมพันธ์กับการอพยพและการวางไข่ของปลาจากแม่น้้าโขง โดยปลาจากแม่น้้าโขงจะว่ายเข้ามาหา

อาหารและวางไข่ในป่าทามริมแม่น้้าสงคราม [6, 2] การตั้งถิ่นฐานของชุมชนลุ่มน้้าสงคราม มักตั้งชุมชนอยู่ใกล้กับ

ป่าทามท่ีอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับป่าทามและล้าน้้า โดยจะใช้

ประโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ซึ่งในสมัยก่อนเป็นเพยีงการใชเ้พื่อการด้ารงชีวิตในชุมชนเท่านัน้ แตภ่ายหลัง

เมื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจแบบทุนนิยม วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไป ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้เพื่อการค้า 

ส่งผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงระบบนเิวศของชุมชนในปัจจุบันชุมชนลุ่มน้้าสงครามก้าลังขยายเครือข่ายและขยาย

งานอนุรักษ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น จึงมีการศึกษาองค์ความรู้หลายด้าน รวมถึงด้าน

การดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรน้้าจึงนับว่าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าในแหล่งน้้ามีความส้าคัญในการเฝ้า

ระวังคุณภาพแหล่งน้้าเพื่อทราบถึงสถานภาพของแหล่งน้้าในปัจจุบัน ปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาท่ีจะเกิดขึ้ นใน

อนาคตน้าไปสู่การสร้างแนวทางในการบริหารจัดการน้้า การแก้ไขและปอ้งกันผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษในแหล่งน้้า

นัน้ได้ทันท่วงที [1]  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท้าการศึกษาการศึกษาคุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี ต้าบล

ไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพน้้าท่ีส่งผลต่อสัตว์น้้า เพื่อให้ได้ข้อมูล

เกี่ยวกับคุณภาพน้้าเบือ้งตน้ของน้้าบริเวณปากแมน่้้าที่บ้านไชยบุรีเพื่อใชใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชนจ์ากแม่น้้าให้

เหมาะสม และน้าไปสู่การบริหารจัดการแหลง่น้้าเพ่ือการอนุรักษอ์ย่างย่ังยนืต่อไป 

วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาคุณภาพน้้าบริเวณปากแม่น้้าสงครามบ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. การเก็บตัวอย่างน้ า 

ท้าการเก็บตัวอยา่งน้้าจากบริเวณปากแม่น้้าสงครามบ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนมจากจุดเก็บตัวอย่างน้้า จ้านวน 5 จุด (ภาพท่ี 1) ระหว่างเดือนมิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ.2557 ท้าการเก็บ

ตัวอย่างทุก 2 สัปดาห์ ท้าการวัดค่าคุณภาพน้้า ณ จุดเก็บตัวอย่างน้้า ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้้า pH 
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ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าและความโปร่งแสง และท้าการวิเคราะห์คุณภาพน้้าในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ปริมาณ

แอมโมเนยี ปริมาณไนไตรท์ ความกระดา้ง ความเป็นดา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่1 จุดเก็บตัวอยา่งน้้าบริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

2. การวัดอุณหภูมนิ้ าและอุณหภูมอิากาศ 

ท้าการวัดอุณหภูมิน้้าและอุณหภูมอิากาศ ณ จุดเก็บตัวอย่าง ท้ัง 5 จุด โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ 

3. การวัดความโปร่งแสง 

ท้าการวัดความโปร่งแสง ณ จุดเก็บตัวอยา่ง ท้ัง 5 จุด โดยใช ้Secchi disc 

4. การวัด pH   

ท้าการวัด pH จากน้้าตัวอย่างท่ีเก็บจากจุดเก็บตัวอยา่ง ท้ัง 5จุ ด ในหอ้งปฏบัิตกิาร โดยใช้ pH meter 

5. การวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 

ท้าการวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้้า (DO) ในน้้าตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ท้ัง 5 จุด โดยใช้ DO 

meter 

6. การวัดปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ 

ท้าการวัดปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ในน้้าตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ท้ัง 5 จุด โดยใช้ 

NH3 kit และ NO2 kit 

7. การวัดความกระด้าง 

ท้าการวัดความกระด้างในน้้าตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอยา่ง ท้ัง 5 จุด โดยปิเปตน้้าตัวอย่างมา 10 ml ใส่

ลงในขวดรูปชมพู่ เติม buffer solution, pH 10 ลงไป 0.2 ml แล้วเติม Eriochrome black T เพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์ 

จ้านวน 2 หยด จากนั้นน้าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.01 M EDTA ท้าการไทเทรตจนกระท่ังถึงจุดยุติ คือ

สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงแดงเป็นสนี้้าเงนิ จากนั้นค้านวณหาความกระด้างในน้้าตัวอยา่ง 
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8. การวดัความเปน็ดา่ง 

ท้าการวัดความเป็นด่างในน้้าตัวอย่างจากจุดเก็บตัวอย่าง ท้ัง 5จุด โดยปิเปตน้้าตัวอย่างมา 100 ml 

ใส่ลงในขวดรูปชมพู ่ท้าการไทเทรต 2 ขั้น คือ ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 โดยในการไทเทรตขั้น

แรกเติม phenolphthalein เพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์น้าไปไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 จนกระท่ังถึง

จุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นไมม่ีสีแล้วเติม methyl orange ลงไปเพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์น้าไปไทเทรต

กับสารละลายมาตรฐาน 0.02 N H2SO4 ตอ่ จนกระท่ังถึงจุดยุติ คือสารละลายเปลี่ยนจากสีเหลอืงเป็นสสี้มหากหยด 

phenolphthalein แล้วไม่มีสีการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายให้หยด methyl orange และน้าไปไทเทรตกับ

สารละลาย มาตรฐาน 0.02 N H2SO4 จากนั้นค้านวณหาความเป็นดา่งในน้้าตัวอย่าง 

9. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

น้าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ทางสถิตดิ้วยวิธี One Way ANOVA 

ผลการศึกษา 

จากการเก็บและวเิคราะห์คุณภาพน้้าตัวอย่าง จากบริเวณปากแม่น้้าส่งครามท้ัง 5 จุด พบว่า จุดเก็บ

ตัวอย่างน้้าท่ี 1 มีอุณหภูมิอากาศในช่วง 24.5 – 32.0C อุณหภูมิน้้าในช่วง 25.0 – 30.0C ความโปร่งแสงในช่วง   

9.0 – 41.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.3 – 8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 4.2 – 12.0 mg/L ปริมาณ

แอมโมเนยี 0.0 – 0.2 mg/L ปริมาณไนไตรท์ 0.0 – 0.1 mg/L ความกระดา้งมีค่าระหว่าง 85.0 – 170.0 mg/L และค่า

ความเป็นด่างมีค่าระหว่าง0.7 – 10.7 mg/L (ภาพท่ี 2 – 10) จุดเก็บตัวอย่างน้้าท่ี 2 มีอุณหภูมิอากาศในช่วง 26.0 – 

33.2C อุณหภูมิน้้าในช่วง 25.2 – 30.7C ความโปร่งแสงในช่วง 14.0 – 91.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.3 - 

8.5 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 4.2 – 11.3 mg/L ปริมาณแอมโมเนีย 0.0 – 0.2 mg/L ปริมาณไนไตรท์ 0.0 – 0.1 

mg/L ความกระดา้งมีค่าระหว่าง 75.0 – 185.0 mg/L และค่าความเป็นดา่งมีค่าระหว่าง 0.5 – 8.7 mg/L  (ภาพท่ี 2 – 

10) จุดเก็บตัวอย่างน้้าท่ี 3 มีอุณหภูมิอากาศในช่วง 25.5 – 34.8C อุณหภูมิน้้าในช่วง 25.2 – 32.2C ความโปร่ง

แสงในช่วง 11.0 – 44.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.6 – 8.8 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า  4.3 – 11.8 mg/L 

ปริมาณแอมโมเนีย 0.0 – 0.2 mg/L ปริมาณไนไตรท์ 0.0 – 0.1 mg/L ความกระด้างมีค่าระหว่าง  35.0 – 190.0 

mg/L และค่าความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 0.7 – 9.9 mg/L (ภาพท่ี 2 – 10) จุดเก็บตัวอย่างน้้าท่ี 4 มีอุณหภูมิอากาศ

ในช่วง23.0 – 33.0C อุณหภูมิน้้าในช่วง 26.0 – 32.5C ความโปร่งแสงในช่วง  15.0 – 186.0 เซนติเมตร ค่า pH 

อยูร่ะหว่าง 7.0 – 8.8 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 4.2 – 11.6 mg/L ปริมาณแอมโมเนยี 0.0 - 0.2 mg/L ปริมาณไน

ไตรท์  0.0 – 0.1 mg/L ความกระด้างมีค่าระหว่าง 25.0 – 150.0 mg/L และค่าความเป็นด่างมีค่าระหว่าง 0.6 – 4.2 

mg/L (ภาพท่ี 2 – 10)  และจุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5 มอีณุหภูมิอากาศในช่วง    23.0 – 31.5C อุณหภูมนิ้้าในช่วง 26.0 

– 32.5C ความโปร่งแสงในช่วง 17.0 – 176.0 เซนติเมตร ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.5 – 8.7 ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

4.3 – 11.7 mg/L ปริมาณแอมโมเนีย 0.0 – 0.2 mg/L ปริมาณไนไตรท์ 0.0 – 0.3 mg/L ความกระด้างมีค่าระหว่าง 

35.0 – 160. mg/L และค่าความเป็นดา่งมีค่าระหว่าง 0.8 – 2.3 mg/L (ภาพท่ี 2 – 10) 
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อุณหภูมอิากาศ (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงอุณหภูมิอากาศจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 

อุณหภูมนิ้้า (C) 

 

 

 

 

 

 

 ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงอุณหภูมิน้้าจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 

4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5), 
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ความโปร่งแสง (cm) 

              ครัง้ท่ี 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความโปร่งแสงจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี 

ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 

ค่า pH 

 

 

 

 

 

 

                ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่า pH จากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จา้นวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี 

ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 
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ปรมิาณออกซิเจนละลายน  า (mg/L) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ครัง้ ี  
ภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณออกซิเจนละลายน้้าจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 

ปริมาณแอมโมเนยี (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

  ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 7 กราฟแสดงปริมาณแอมโมเนยีจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 
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ปริมาณไนไตรท์ (mg/L) 

             ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 8 กราฟแสดงปริมาณไนไตรท์จากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จา้นวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 

ความกระดา้ง (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 9 กราฟแสดงค่าความกระด้างจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จา้นวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอย่างน้้าที่ 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 
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ความเป็นดา่ง (mg/L) 

                ครัง้ท่ี 

ภาพที่ 10 กราฟแสดงค่าความเป็นดา่งจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จา้นวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้าสงคราม 

บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

(        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 1,        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 2,         จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 3, 

จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 4 และ        จุดเก็บตัวอยา่งน้้าท่ี 5) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพตัวอยา่งน้้าจากจุดเก็บตัวอยา่งน้้า จ้านวน 5 จุด บริเวณปากแม่น้้า

สงคราม บ้านไชยบุรี ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมพบว่า มีค่าคุณภาพน้้าเฉลี่ย ดังนี้คือ อุณหภูมิ

อากาศอยู่ในช่วง 23.0 – 34.8๐C อุณหภูมิน้้าอยู่ในช่วง 25.0 – 32.5๐C ค่า pH อยู่ในช่วง 7.0 – 8.8 ความโปร่งแสง

อยู่ในช่วง 11.0 – 186.0 cm ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในช่วง 4.2 – 12.0 mg/L ปริมาณแอมโมเนยีอยูใ่นช่วง 0.0 

– 0.2 mg/L ปริมาณไนไตรท์อยู่ในช่วง 0.0 – 0.3 mg/L ความกระด้างอยู่ในช่วง 25.0 – 190.0 mg/L ความเป็นด่าง

อยู่ในช่วง 0.5 – 10.7 mg/L เมื่อท้าการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ไม่พบความแตกต่างทางสถิติระหว่างอุณหภูมิน้้า

และอุณหภูมิอากาศในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง (p>0.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายคร้ังของการเก็บตัวอย่าง พบว่า 

อุณหภูมิน้้าและอุณหภูมิอากาศในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 13 มีค่าต่้ากว่า คร้ังท่ี 1 , 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) เนื่องมาจากเป็นช่วงฤดูหนาว ส่วนอุณหภูมิอากาศในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 2 มีค่าต่้ากว่าคร้ังอื่น ๆ 

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องมาจากในการเก็บตัวอย่างคร้ังดังกล่าวมีฝนตกขณะเก็บตัวอย่างท้าให้

อุณหภูมิต่้ากว่าคร้ังอื่น ๆ ซึ่งอุณหภูมิน้้าและอุณหภูมิอากาศเป็นค่าคุณภาพน้้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล [8] 

ส่วนความโปร่งแสงของน้้าแตล่ะจุดมคีวามแตกตา่งกัน โดยความโปร่งแสงของน้้าในจุดเก็บตัวอยา่งท่ี 4 และ 5 มีค่า

มากกว่าจุดเก็บตัวอย่างท่ี 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องมาจากจุดเก็บตัวอย่างท่ี 4 และ 5 

อยู่ในแม่น้้าสงครามซึ่งมีความโปร่งแสงมากกว่าจุดเก็บตัวอย่างท่ี 1, 2 และ 3 ที่อยู่ในแม่น้้าโขง ซึ่งมีความโปร่งแสง

ของน้้าท่ีมีคา่น้อยบ่งบอกถึงสารแขวนลอยท่ีอยูใ่นน้้า เชน่ แพลงก์ตอน แบคทีเรีย สารอนิทรีย์ อนุภาคดิน เป็นต้น ที่มี

จ้านวนมาก ซึ่งส่งผลตอ่ความโปร่งแสงของน้้า [7] ความโปร่งแสงของน้้าในจุดเก็บตัวอย่างน้้าที่ 1, 2, 4 และ 5 นั้นมี

ค่าไม่เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของสัตว์ตามเกณฑ์คุณภาพน้้าท่ีเหมาะสมในการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ซึ่งควรอยู่

ระหว่าง 30 - 60 เซนติเมตร [4] ส้าหรับค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์

ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) ส่วนค่าความกระด้างและค่าความเป็นด่างในจุดเก็บ
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ตัวอย่างท่ี 4 และ 5 มีค่ามากกว่าจุดเก็บตัวอย่างท่ี 1, 2 และ 3 อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อพิจารณา

เป็นรายคร้ังของการเก็บตัวอย่าง พบว่าค่า pH ในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 1 มีค่ามากกว่าคร้ังท่ี 3 – 13 อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 13 มีค่าต่้ากว่าคร้ังท่ี 1 อย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าท่ีวิเคราะห์ได้นั้นเหมาะสมส้าหรับสัตว์น้้าคือ ไม่น้อย

กว่า 3 mg/L [4] และมีคา่สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน คือ 4 mg/L แสดงวา่น้้าในบริเวณดังกล่าวยัง

ไมเ่ป็นแหล่งน้้าเสื่อมโทรม ท้ังน้ีเนื่องจากจุดส้ารวจเป็นจุดท่ีไมม่โีรงงานท้ิงน้้าท้ิงออกสู่แหลง่น้้าธรรมชาตแิละเป็นจุด

ท่ีไม่มกีารเลีย้งปลาในกระชังจ้านวนมาก [3] ปริมาณแอมโมเนียในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 2 มคี่ามากกวา่ครัง้ท่ี 4, 5 

และ 7 อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณไนไตรท์ในการเก็บตัวอยา่งครัง้ท่ี 1 มคี่ามากกวา่ครัง้อื่น ๆ อย่าง

มีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งปริมาณแอมโมเนียและปริมาณไนไตรท์ในการเก็บตัวอย่างคร้ังดั งกล่าว มีค่าสูง

กว่าเกณฑ์คุณภาพน้้าท่ีเหมาะสมในการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า [4] อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าทุกจุดเก็บ

ตัวอยา่งแล้วพบปริมาณแอมโมเนียและไนไตรท์ปริมาณน้อยหรือไมพ่บเลยอาจเน่ืองจากแม่น้้าโขงและแมน่้้าสงคราม

มีการไหลตลอดเวลา ท้าให้ไม่เกิดการสะสมของแอมโมเนียและไนไตรท์ในแหล่งน้้า และมีการท้าการเกษตรริมฝั่ง

แม่น้้าน้อย [5, 9] ส่วนค่าความกระด้างในการเก็บตัวอย่างคร้ังท่ี 1 มีค่ามากกว่าคร้ังท่ี 5 – 8 อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) อยา่งไรก็ตามค่าความกระด้างท่ีวิเคราะห์ได้ก็เหมาะสมส้าหรับสัตว์น้้า [4] ส้าหรับค่าความเป็นดา่งใน

การเก็บตัวอยา่งครัง้ท่ี 12 และ 13 มีค่ามากกว่าการเก็บตัวอยา่งครัง้ท่ี 2 และ 3 อยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 

ค่าความเป็นดา่งที่วเิคราะห์ได้ในครัง้นี้มีคา่ต่้ากว่าเกณฑท่ี์เหมาะสมกับการด้ารงชีวติของสัตวน์้้า [4] จากการทดลอง

จะเห็นได้วา่มีคุณภาพน้้า ได้แก่ ค่าความโปร่งแสงและค่าความเป็นดา่งที่มคี่าต่้ากว่าเกณฑ์คุณภาพน้้าท่ีเหมาะสมต่อ

การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า ซึ่งน้้าในบางจุดท่ีมีความโปร่งแสงน้อยแสดงว่ามีความขุ่นมาก ท้าให้สิ่งมีชีวิตในน้้าท้ังพืช

และสัตว์เกิดการขาดแคลนออกซิเจนได้ เนื่องจากแสงส่องผ่านไม่ถึงใต้น้้า  ส่วนน้้าในบางจุดท่ีมีความโปร่งแสงมาก

แสดงว่ามีความขุ่นน้อย บ่งบอกถึงจ้านวนแพลงก์ตอนท่ีน้อย ท้าให้สิ่งมีชีวติในน้้าเกิดการขาดแคลนอาหารได้ ดังนั้น

ความโปร่งแสงท่ีไม่เหมาะสมจึงส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้้า โดยการ

ขยายตัวของชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความโปร่งแสงของน้้า [10] จึงควรติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้้าเหล่านี้

อย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของแหล่งน้้า และการแก้ไขปอ้งกันผลกระทบท่ีเกิดจากมลพิษ

ในแหล่งน้้าได้อย่างทันท่วงที 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนบริเวณปากแม่น้้าสงคราม บ้านไชยบุรี          

ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ที่ให้ความช่วยเหลอืและให้ความร่วมมอืเป็นอยา่งดีในการศกึษาคร้ังน้ี 
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ผลของสารประกอบอินทรีย์ต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สงิโตสยาม 

(Bulbophyllum lobbii Lindl.)  

Effects of organic supplement on plantlet growth and development of young 

shoots of Bulbophyllum lobbii Lindl. (Orchidaceae)  

สุธิน ีมาตย์ภูธร1 วิทยา ผาค้า1 และ อนุพันธ์ กงบังเกิด1* 

Sutinee Martputorn1, Wittaya Pakum1 and Anupan Kongbangkerd1*  

บทคัดย่อ 

สารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ น้้ามะพร้าว และสารสกัดมันฝร่ัง ได้ถูกน้ามาใช้เพื่อศึกษาผลของปริมาณ

ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนสิงโตสยาม (Bulbophyllum 

lobbii Lindl.) ในการศึกษาได้น้าต้นอ่อนของสิงโตสยามมาเลี้ยงบนอาหารสูตร Vacin and Went (VW) ท่ีเติมน้้า

มะพร้าวความเข้มข้น 0 50 100 และ 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับสารสกัดมันฝร่ังความเข้มข้น 0 25 50 และ 75 

กรัมตอ่ลติร เป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการศกึษาพบวา่ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวท่ีแตกตา่งกันมผีลตอ่ความยาวใบ 

ขณะท่ีความเข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ัง ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความยาวใบ ความกว้างใบ และความยาวราก 

นอกจากนี้ปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังยังมีผลร่วมกันต่อขนาดของความยาวใบและ

ความกว้างใบด้วยเช่นกัน ปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังท่ีเพิ่มขึ้นมีแนวโน้มต่อการ

ตอบสนองดังกล่าวเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังไม่มผีลต่อการชัก

น้าให้เกิดยอดใหม่ ใบ และราก ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่าอาหารสูตร VW ท่ีเติมน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร 

ร่วมกับสารสกัดมันฝรั่ง 75 กรัมตอ่ลติร มีความเหมาะสมตอ่การเจรญิและพัฒนาของตน้อ่อนสงิโตสยามมากที่สุด  

ค าส าคัญ: สิงโตสยาม การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ สารประกอบอินทรีย์ น้้ามะพร้าว สารสกัดมันฝรั่ง 

Abstract  

Two widely used organic supplements as well as coconut water (CW) and potato extract (PE) were 

chosen to investigated effects of concentration of CW and PE supplementation on plantlet growth and development 

in Bulbophyllum lobbii Lindl.. In the investigation, plantlets were cultured on Vacin and Went (VW) medium 

supplemented with 0, 50, 100, and 150 ml/l CW combined with 0, 25, 50, and 75 g/l PE for 8 weeks. The 

results revealed that different concentrations of CW affected to leaf length, whereas different concentration of PE 

affected to leaf length, leaf width, and root length. In addition, combination effects of CW and PE concentration 

on leaf length and leaf width were observed. Higher concentration of CW and PE trend to increase plantlet 

                                                        
1 หน่วยวิจัยเพาะเลี้ยงเนือ้เย่ือพืช ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Plant tissue culture research unit, Department of Biology, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000 
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responses. In this present study, VW medium supplemented with 150 ml/l CW and 75 g/l PE was observed as 

the best medium for plantlet growth and development of B. lobbii.    

Keywords: Bulbophyllum lobbii, in vitro culture, organic compound, coconut water, potato extract  

บทน า 

สิงโตสยาม (Bulbophyllum lobbii Lindl.; ชื่อพ้อง Bulbophyllum siamense Rchb.f.) เป็นกล้วยไม้อิง

อาศัยท่ีมีเขตการกระจายพันธ์ุพบในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียตั้งแต่รัฐอัสสัม ไปจนถึงหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ในประเทศไทยพบกระจายพันธ์ุในพื้นท่ีป่าทุกภาคของประเทศยกเวน้ในภาคกลาง [19] ถูกจัดเป็นพืชท่ีอยูใ่น

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหวา่งประเทศบัญชี 2 (CITES-II) รวมท้ังเป็นพืชท่ีมีศักยภาพในการน้ามาใช้เป็นไม้ประดับ 

[23] ปัจจุบันกล้วยไม้ในประเทศไทยมีจ้านวนท่ีลดลงอยา่งต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสาเหตุของการลักลอบน้าออกมา

จากถิ่นอาศัยอย่างผิดกฎหมาย ถิ่นอาศัยถูกท้าลาย รวมไปถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจากภาวะ

โลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของประชากรกล้วยไม้อิงอาศัย [16] ดังนั้น

การหาแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุกรรมของกล้วยไม้สิงโตสยามจึงมีความจ้าเป็น เพื่อน้ามาใช้ใน

การปรับปรุงพันธ์ุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืช

อย่างย่ังยนื 

ในธรรมชาติการงอกของเมล็ดกล้วยไมแ้ต่ละชนิดนัน้จ้าเป็นต้องอาศัยเชื้อราไมคอไรซาร์ เนื่องจากใน

เมล็ดของกล้วยไม้ไม่มีการสะสมของอาหาร [1,13] เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นอีกวิธีการขยายพันธ์ุพืชอีกวิธี

หนึ่งท่ีประสบความส้าเร็จในกล้วยไมห้ลายชนิด เร่ิมตัง้แต ่Knudson [9] คิดค้นสูตรอาหารส้าหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้ 

ซึ่งสูตรอาหาร Vacin and Went (VW) [22] เป็นอีกสูตรอาหารท่ีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยไม้ [17] สารประกอบอินทรีย์ (organic compounds) ท่ีไม่สามารถระบุปริมาณความเข้มข้นได้อย่างแน่ชัด อาทิ

เชน่ น้้ามะพร้าว และสารสกัดมันฝรั่ง สามารถสง่เสริมการเจรญิเตบิโตของเนื้อเยื่อพืชได้ ท้ังยังมผีลตอ่การเจรญิและ

พัฒนาของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกล้วยไม้หลายชนิด [2] นอกจากนี้น้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังยังถูกน้ามาใช้เป็น

ส่วนประกอบของอาหารเพาะเลี้ยงกล้วยไม้อย่างกว้างขวาง ปริมาณความเข้มข้นท่ีแตกต่างกันของสารประกอบ

อินทรีย์ในอาหารเพาะเลี้ยงมีผลต่อการเจริญและพัฒนาของเนื้อเยื่อท่ีแตกต่างกันออกไปในกล้วยไม้แต่ละชนิด 

[11,20] 

แม้ว่ากล้วยไม้สกุลสิงโตจะมีจ้านวนสมาชิกมากท่ีสุดในวงศ์กล้วยไม้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา

เกี่ยวกับการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อของกล้วยไม้ในสกุลนี้ยังมไีมม่ากนัก โดยเฉพาะการศึกษาผลของสารประกอบอินทรีย์

ท่ีน้ามาเติมลงในอาหารต่อการเจริญและพัฒนาชิ้นส่วนเร่ิมต้นของกล้วยไม้ในสกุลสิงโต อีกท้ังยังไม่มีรายงาน

การศึกษาผลท่ีมีร่วมกันระหว่างปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังในกล้วยไม้มาก่อน ดังนั้น

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังท่ีเติมลงใน

อาหารเพาะเลีย้งต่อการเจรญิและพัฒนาของตน้อ่อนสงิโตสยาม 

อุปกรณ์และวิธีการ 

น้าต้นอ่อนของสิงโตสยามท่ีมาจากการเลีย้งในสภาพปลอดเชื้อมาใช้ในการศึกษา โดยเลือกต้นอ่อนท่ี

มีล้าลูกกล้วยขนาด 10-15 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนเร่ิมต้น จากนั้นน้ามาตัดรากออกด้วยมีดผ่าตัดปลอดเชื้อ 

แล้วน้าไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตร VW ท่ีเติม ผงถ่าน 2 กรัมต่อลิตร และ กล้วยหอมบด 50 กรัมต่อลิตร ร่วมกับน้้า
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มะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังท่ีแปรผันความเข้มข้นท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ น้้ามะพร้าวท่ีความเข้มข้น 0 50 100 และ 

150 มลิลลิิตรตอ่ลติร ร่วมกับสารสกัดมันฝรั่งท่ีความเข้มข้น 0 25 50 และ 75 กรัมตอ่ลติร น้้ามะพร้าวท่ีน้ามาใช้ใน

การศึกษาเตรียมจากมะพร้าวอ่อนท่ีซื้อได้จากในตลาดท้องถิ่น จากนั้นน้ามะพร้าวอ่อนมาผ่าออกด้วยมีดและกรอง

น้้ามะพร้าวดว้ยผ้าขาวบางก่อนน้าไปใชใ้นการทดลอง ในการเตรียมสารสกัดมันฝรั่งน้าหัวมันฝรั่งมาปอกเปลอืกออก 

แลว้น้าไปช่ังน้้าหนักให้ได้ปริมาณที่ตอ้งการ จากนั้นน้าชิน้สว่นของมันฝร่ังท่ีช่ังน้้าหนักแล้วไปบดให้ละเอียดดว้ยเครื่อง

ป่ันไฟฟ้า หลังจากนั้นน้ามันฝร่ังท่ีบดละเอียดแล้วไปต้มในน้้ากลั่นปริมาตร 200 มิลลิลิตร จนเดือดเป็นเวลา 2 นาที 

แล้วจึงน้าสารสกัดมันฝร่ังไปกรองด้วยผ้าขาวบางก่อนน้าไปใช้ในการทดลอง ชิ้นส่วนท่ีท้าการวางเลี้ยงบนอาหารใน

แต่ละความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังจะถูกน้าไปวางเลี้ยงในสภาวะท่ีได้รับความเข้มแสง 20 

µmol.m-2.s-1 ระยะเวลาที่ได้รับแสง 12 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ในแต่ละสิ่งทดลองท่ีแปรผัน

ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังใช้ชิ้นส่วนต้นอ่อน 1 ชิ้น ต่อ 1 ขวด ท้าซ้้าจ้านวน 15 ซ้้า หลังจาก

เพาะเลีย้งต้นอ่อนสิงโตสยามเป็นเวลา 8 สัปดาห ์ท้าการนับจ้านวนยอด จ้านวนใบ และจ้านวนรากที่เกิดขึ้น จากนั้น

ท้าการวัดขนาดความยาวใบ ความกว้างใบ และความยาวราก 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยใช้

วิธีของดันแคน (Duncan New’s Multiple Range Test, DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่น p≤0.01 ในการศึกษาผลร่วมกัน

ระหว่างปริมาณความเขม้ขน้ของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝรั่งใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง (two-

way ANOVA) 

ผลการศึกษา 

หลังจากเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนสิงโตสยามเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บนสูตรอาหารท่ีแตกต่างกัน พบว่า ยอด

ใหม่ท่ีเกิดขึ้นสามารถเกิดได้ท้ังบริเวณโคนและปลายของล้าลูกกล้วยของชิ้นส่วนเร่ิมตน้ ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าว

ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความยาวใบ และความเข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ังท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความยาวใบ ความ

กว้างใบ และความยาวราก นอกจากนี้ปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังยังมีผลร่วมกันต่อ

ขนาดของความยาวใบและความกว้างใบด้วยเช่นกัน ในขณะท่ีปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมัน

ฝร่ังไม่มีผลต่อการเกิดยอดใหม่ การเกิดใบ และการเกิดราก  ในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่าอาหารสูตร VW ท่ีเติมน้้า

มะพร้าวความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับสารสกัดมันฝร่ัง 25 กรัมต่อลิตร สามารถชักน้าให้ช้ินส่วนล้าลูก

กล้วยสิงโตสยามมีความยาวใบเฉลี่ยได้ดีท่ีสุด การตอบสนองของขนาดความยาวใบมแีนวโน้มของความยาวท่ีเพิ่มขึ้น

เมื่อปริมาณของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังเพิ่มขึ้น ในการตอบสนองของขนาดความกว้างใบ พบว่าขนาดของ

ความกว้างใบสามารถชักน้าให้เกิดได้ดีท่ีสุดบนอาหารสูตร VW ท่ีเติมน้้ามะพร้าวความเข้มข้น 150 มิลลิลิตรต่อลติร 

ร่วมกับสารสกัดมันฝรั่ง 75 กรัมตอ่ลติร ปริมาณความเขม้ขน้ของน้้ามะพร้าวไม่มผีลตอ่ขนาดความกว้างใบ ในขณะท่ี

ปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ังท่ีเพิ่มขึน้มีผลต่อขนาดของความกวา้งใบท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ปริมาณความ

เข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ังยังมีผลร่วมกับปริมาณของน้้ามะพร้าวด้วยเช่นกัน ในการตอบสนองของขนาดความยาว

รากต่อปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ัง พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ังมี

ผลต่อขนาดของความยาวราก ซึ่งปริมาณสารสกัดมันฝร่ังท่ีเพิ่มขึ้นสามารถชักน้าให้เกิดความยาวรากได้เพิ่ มขึ้น 

อย่างไรก็ตามช้ินส่วนสิงโตสยามบนอาหารท่ีเติมน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับสารสกัดมันฝร่ัง 75 กรัม
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ต่อลิตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นท่ีชักน้าให้เกิดความยาวรากได้ดีท่ีสุด มีความยาวรากเฉลี่ยไม่แตกต่างจากชิ้นส่วนท่ีวาง

เลีย้งบนอาหารท่ีไม่มกีารเตมิสารประกอบอนิทรีย์ (ตาราง 1 และภาพ 1) 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวท่ีเติมลงในอาหารมผีลต่อขนาด

ของความยาวใบเท่านั้น โดยความเข้มข้นท่ี 150 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถส่งเสริมให้เกิดความยาวใบท่ีดีท่ีสุด 

ปริมาณน้้ามะพร้าวท่ีมีผลต่อขนาดของใบมีรายงานเช่นเดียวกันในกล้วยไม้ลูกผสมของกล้วยไม้ลูกผสม Calanthe 

'Bukduseong' x 'Hyesung' และ Calanthe 'Chunkwang' x 'Hyesung' อย่างไรก็ตามในรายงานดังกล่าวพบวา่ปริมาณ

ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวท่ี 50 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดการเพิ่มขนาดของพื้นท่ีใบได้ดีท่ีสุด [3] 

ปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวท่ีเติมลงในอาหารมีผลต่อการตอบสนองของชิ้นส่วนท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้

ปริมาณความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในการชักน้าชิ้นส่วนเร่ิมตน้มคีวามแตกตา่งกันในกล้วยไม้แต่ละชนดิ ความเข้มข้นของ

น้้ามะพร้าวท่ีเติมลงในอาหารในปริมาณท่ีมากหรือน้อยเกินไปอาจมีผลต่อการเจริญของพืชท่ีลดลง ตัวอย่างเช่น 

ความเข้มข้นของน้้ามะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร เป็นความเข้มข้นท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการชักน้าโปรโตคอร์มไลค์

บอดี้ (protocorm like body) ของกล้วยไม้ Dendrobium ‘Gradita 31’ ให้มีการเจริญท่ีดีท่ีสุด ในขณะท่ีความเข้มข้น 0 

75 และ 300 มิลลิลิตรต่อลิตร ให้ผลการเจริญท่ีลดลง [24] เช่นเดียวกันกับ การชักน้าโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของ

กล้วยไม ้Dendrobium ‘Sonia’ท่ีพบวา่ ปริมาณความเขม้ขน้ของน้้ามะพร้าวท่ี 150 มิลลลิิตรตอ่ลติร สามารถชักน้าให้

เกิดการเพิ่มจ้านวนของโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ได้ดกีว่าท่ีความเข้มข้น 0 100 และ 200 มิลลิลิตรตอ่ลติร [14] อย่างไรก็

ตามในการชักน้าโปรโต-คอร์ม (protocorm) ของกล้วยไม้ Cymbidium pendulum พบว่า ความเข้มข้น 100 มิลลิลิตร

ตอ่ลติร สามารถชักน้าให้เกิดจ้านวนยอด และจ้านวนโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ได้ดีท่ีสุด รวมไปถึงการพัฒนาเป็นอ่อนได้

เร็วท่ีสุด [8] ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาในกล้วยไม้ Dendrobium Alya Pink พบว่าความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวท่ีเตมิ

ลงในอาหารท่ีความเข้มข้น 50 มิลลิลิตรต่อลิตร มีผลต่อการเพิ่มน้้าหนักสดของโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ได้ดีท่ีสุด 

ในขณะท่ีความเข้มข้น 100 และ 200 มิลลิลิตรต่อลิตร มีผลต่อการชักน้าให้เกิดยอดและรากได้ดีท่ีสุด [12] ในน้้า

มะพร้าวประกอบไปด้วย น้้าตาล วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช [25] โดยเฉพาะ

สารควบคุมการเจริญเติบโตพชืในน้้ามะพร้าวซึ่งเป็นองค์ประกอบส้าคัญท่ีมบีทบาทในการแบ่งเซลล์และการพัฒนา

ของการเจริญเติบโตในพืช [2] สารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีส้าคัญในน้้ามะพร้าวประกอบไปด้วย ออกซิน ได้แก่ 

Indole-3-acetic acid (IAA) ไซโตไคนิน ได้แก่  ไคเนติน (Kinetin) และ ซีเอติน (zeatin) รวมไปถึงสารควบคุมการ

เจริญเติบโตในกลุ่มของจิบเบเรลลิน และกรดแอบ-ไซซิค  [5-6,10,18] ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้สารควบคุมการ

เจรญิเตบิโตในน้้ามะพร้าวอาจมผีลตอ่ความยาวใบ  

ในการศึกษาคร้ังนี้ พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ัง 75 กรัมต่อลิตร มีผลต่อการเพิ่มขนาด

ความยาวและความกว้างใบ รวมไปถึงความยาวรากได้ดีท่ีสุด โดยปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดจากมันฝร่ังท่ี

เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มต่อการชักน้าให้ชิ้นส่วนท่ีเพาะเลี้ยงมีความยาวใบ ความกว้างใบ และความยาวรากเพิ่มขึ้น 

สอดคล้องกับการศึกษาในกล้วยไม้ Dendrobium officinale ท่ีพบว่าความเข้มข้นของสารสกัดจากมันฝร่ังท่ีเพิ่มขึ้นมี

ผลต่อการเพิ่มความยาวยอด และความแข็งแรงของพืช โดยปริมาณความเข้มข้น 100 กรัมต่อลิตร ให้ผลดีท่ีสุด 

รองลงมาคือ 50 และ 25 กรัมตอ่ลติร ตามล้าดับ [4] เชน่เดียวกันในกล้วยไม ้Vanda roxburgii ท่ีพบวา่ ปริมาณความ

เข้มข้นของสารสกัดมันฝร่ังท่ีเพิ่มขึ้นมีผลต่อการชักน้าให้เกิดความยาวใบ และความยาวรากท่ีเพิ่มขึ้น โดยความ

เข้มข้นท่ีให้ผลดีท่ีสุดคือ 200 มลิลลิิตรตอ่ลติร รองลงมาคือ 100 50 25 และ 0 มลิลลิิตรตอ่ลติร ตามล้าดับ [7] แต่
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อย่างไรก็ตามปริมาณของสารสกัดมันฝร่ังท่ีมากเกินไปอาจมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของชิ้นส่วนท่ีเพาะเลี้ยง เช่น 

ในกล้วยไม้ลูกผสม Doritaenopsis (ลูกผสมของกล้วยไม้สกุล Phalaenopsis และ Doritis) พบว่าความเข้มข้นของสาร

สกัดมันฝร่ัง 100 มิลลิลิตรต่อลิตร สามารถชักน้าให้เกิดความยาวใบ ความกว้างใบ และความยาวรากท่ีดีท่ีสุด 

ขณะที่ความเข้มข้นท่ี 0, 25, 50 และ 200 มลิลลิิตรตอ่ลติร ให้ผลท่ีลดลง [15] เป็นต้น สารอาหารท่ีพบในหัวมันฝร่ัง

ต้มประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรตประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนประมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์ และวิตามินหลายชนิด 

[21] ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้ชิ้นส่วนของสิงโตสยามท่ีน้ามาเพาะเลี้ยงมีการ

เจรญิเตบิโตและพัฒนา โดยเฉพาะการเจรญิของขนาดใบและราก 

การแสดงผลร่วมกันของปริมาณน้้ามะพร้าวและสารสกัดจากมันฝร่ังในการศึกษาคร้ังนี้ มีผลต่อการ

ชักน้าให้เกิดการเพิ่มขนาดความยาว และความกว้างของใบ แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของปริมาณความเข้มข้นของ

สารประกอบอินทรีย์ท่ีเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมให้ เกิดการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนเร่ิมต้นให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น

การศึกษาหาปริมาณความเข้มข้นท่ีเหมาะสมระหว่างน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังควรน้ามาใช้พิจารณาในการ

เพาะเลี้ยงชิ้นส่วนเร่ิมต้นของกล้วยไม้แต่ละชนิด จากผลการศึกษาคร้ังนี้ได้แสดงให้เห็นว่าอาหารสูตร VW ท่ีเติมน้้า

มะพร้าว 150 มิลลิลิตรต่อลิตร ร่วมกับสารสกัดมันฝร่ัง 75 กรัมต่อลิตร เหมาะสมต่อการเจริญและพัฒนาของต้น

ออ่นสิงโตสยามท่ีสุด   
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ตารางที่ 1 ผลของปริมาณความเข้มข้นของน้้ามะพร้าวและสารสกัดมันฝร่ังท่ีเติมลงในอาหารสูตร VW ต่อการเกิด

ยอด การเกิดใบ ขนาดของใบ การเกิดราก และขนาดของราก ของช้ินสว่นต้นอ่อนสิงโตสยาม (B. lobbii) 
น้ ามะพร้าว 

(ml/l) 

สารสกัดมัน

ฝรั่ง (g/l) 

จ านวนยอด

ใหม่ 

จ านวนใบ ความยาวใบ

เฉล่ีย (cm) 

ความกว้างใบ

เฉล่ีย (cm) 

จ านวนราก ความยาวราก

เฉล่ีย (cm) 

        0         0   2.1 ± 0.7 

ns 

 5.7 ± 1.4 

ns 

 0.9 ± 0.2 bc   0.2 ± 0.0 b   4.1 ± 1.2 ns 0.6 ± 0.2 a 

       50       25   2.3 ± 0.9  4.9 ± 1.5  0.8 ± 0.2 c   0.1 ± 0.0 b   3.5 ± 1.5 0.5 ± 0.2 

abc 

       50       50   3.3 ± 1.4  5.3 ± 1.1  1.1 ± 0.2 ab   0.2 ± 0.1 b   4.9 ± 2.2 0.5 ± 0.3 

abc 

       50       75   2.1 ± 0.9  5.5 ± 1.5  0.9 ± 0.2 bc   0.1 ± 0.0 b   4.2 ± 1.1 0.5 ± 0.3 

abc 

     100       25   2.4 ± 1.1  5.1 ± 1.3  0.9 ± 0.3 bc   0.2 ± 0.1 b   3.9 ± 1.6 0.3 ± 0.1 c 

     100       50   2.9 ± 1.1  4.4 ± 1.0  1.0 ± 0.2 ab   0.1 ± 0.0 b   4.9 ± 3.2 0.4 ± 0.2 bc 

     100       75   2.8 ± 1.2  5.7 ± 1.3  0.9 ± 0.2 bc   0.1 ± 0.0 b   4.0 ± 1.7 0.4 ± 0.1 bc 

     150       25   2.7 ± 1.4  5.4 ± 1.0  1.2 ± 0.3 a   0.1 ± 0.0 b   3.3 ± 1.5 0.3 ± 0.2 c 

     150       50   2.9 ± 1.5  5.6 ± 1.2  1.0 ± 0.2 abc   0.1 ± 0.0 b   2.9 ± 1.7 0.3 ± 0.3 c 

     150       75   2.5 ± 0.7  5.5 ± 1.2  1.0 ± 0.2 abc   0.3 ± 0.3 a   4.5 ± 2.0 0.6 ± 0.3 ab 
        

ระดับนัยส าคัญ 1       

น้้ามะพร้าว (CW) NS NS ** NS NS NS 

สารสกัดมันฝร่ัง (PE) NS NS * * NS * 

CW × PE NS NS ** ** NS NS 
        

หมายเหตุ : ค่าในตารางคอื ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากจ้านวนซ้้า 15 ซ้้า ตัวอักษรท่ีแตกต่างกันภายใน

สดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งจากการวิเคราะห์โดยวิธีของดันแคน (Duncan‘s new 

multiple range test, DMRT) ท่ีระดับนัยส้าคัญ p ≤ 0.01  และ1 ระดับนัยส้าคัญซึ่งวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบสองทาง (two-way ANOVA) NS, * และ ** แสดงถึง ความไม่แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ หรือ ความ

แตกตา่งอย่างมนีัยส้าคัญที่ระดับ p ≤ 0.05 และ p ≤ 0.01 ตามล้าดับ  
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ภาพที ่1 การตอบสนองของต้นออ่นสิงโตสยามหลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ บนอาหารสูตร VW 

    ท่ีเตมิน้้ามะพร้าว (CW) ร่วมกับสารสกัดมันฝรั่ง (CW) ในปริมาณความเขม้ขน้ท่ีแตกต่างกัน 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการ

ทดลอง   

150 ml/l CW + 25 g/l PE 150 ml/l CW + 50 g/l PE 

100 ml/l CW + 75 g/l PE 

150 ml/l CW + 75 g/l PE 

0 ml/l CW + 0 g/l PE 

50 ml/l CW + 75 g/l PE 

100 ml/l CW + 25 g/l PE 100 ml/l CW + 50 g/l PE 

50 ml/l CW + 25 g/l PE 50 ml/l CW + 50 g/l PE 
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ผลของธาตุอาหารต่อการเจริญของต้นกาบหอยแครงในหลอดทดลอง 

Effects of mineral nutrients on growth of Venus flytrap (Dionaea muscipula 

J.Ellis) in vitro 

นัฐพงษ์ สุริยา1 เกียรตพิันธ์ กันจะนะ1 เนรมิต จ้าปาทอง1 ธนากร วงษศา2 และ อนุพันธ์ กงบังเกิด1* 

Nutthapong Suriya1 , Kiattipan Kanjana1 , Neramit Jompathong1 , Thanakorn Wongsa2  and Anupan 

Kongbangkerd1*  

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาผลของธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ โดยน้า

ชิ้นส่วนต้นเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog (MS, 1962) ท่ีเติมน้้าตาลซูโครส 30 กรัมต่อลิตร myo-

inositol 0.1 กรัมต่อลิตร และแปรผันปริมาณของมหธาตุ (NH4NO3, KNO3, KH2PO4, CaCl2.2H2O และ MgSO4.5H2O) 

และจุลธาตุท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังหมด 13 สูตร เลีย้งภายใต้แสงความเข้ม 20 µmol-1.m-2.s-1 ในหอ้งท่ีอุณหภูมิ 25±2 

องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า อาหารสูตร ½MS (1962) ส่งผลให้ต้นกาบหอยแครงมกีารเจริญเตบิโตดี

ท้ังต้นและราก ส่วนการลดความเข้มข้นของ NH4NO3 ลงคร่ึงหน่ึงจะชักน้าให้กาบหอยแครงสร้างใบและตน้ใหม่ได้มาก

ท่ีสุด ในขณะท่ีสูตรท่ีไม่เติม NH4NO3 จะชักน้าให้กาบหอยแครงสร้างรากได้มากท่ีสุด และสูตรท่ีลดความเข้มข้นของ 

KNO3 ลงคร่ึงหน่ึงจะชักน้าให้ใบและต้นของกาบหอยแครงมขีนาดใหญ่ท่ีสุดและใบมขีนาดยาวท่ีสุด  

ค าส าคัญ: ธาตุอาหาร  พชืกนิแมลง  การเจรญิเตบิโต  สภาพปลอดเชื้อ 

Abstract  

The effect of mineral nutrients on the growth of in vitro shoots of Venus flytrap (Dionaea muscipula) 

was studied. Young shoot explants were cultured on semi-solid Murashige and Skoog (MS) 1962 medium 

supplemented with 30 g/ L sucrose, 0.1 g/L myo-inositol and various macro-nutrients concentration (NH4NO3, 

KNO3, KH2PO4, CaCl2.2H2O and MgSO4.5H2O). The cultures were incubated under light condition at 20 µmol.m-

2.s-1, 25 ± 2 °C for 12 weeks. The results showed that better shoot and root growth could observe on the ½ MS 

(1962) medium. The highest shoot and leaf number could obtain when NH4NO3 containing medium was reduced 

to half-strength. The highest root number was obtain when cultured on the medium with no NH4NO3 whereas 

the largest leaves and stem as well as longest leaf size were found on the medium supplemented with half-

strength KNO3 concentration.     
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บทน า 

พืชกินแมลงสกุลกาบหอยแครง (Dionaea muscipula J.Ellis) มีลักษณะต้นเตี้ย โตช้า ทนไฟได้ดีและ

การเผาไหม้จากไฟป่าเป็นระยะๆ ซึ่งเป็นการช่วยก้าจัดคู่แข่งท่ีแก่งแย่งอาหาร กอปรกับสามารถเจริญได้ในดินทราย

ท่ีเปียกชื้นและถ่านหินเลน และปัจจุบันประสบความส้าเร็จในการปลูกยา้ยกาบหอยแครงและสามารถเจรญิเตบิโตใน

หลายๆ พื้นท่ีของโลกเพื่อการคา้ ตามปกติแล้วกาบหอยแครงมกีารสร้างกับดักเพ่ือจับแมลงเป็นอาหาร และเป็นพืชท่ี

มักพบเจริญอยู่ในแหล่งธรรมชาติในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารบางชนิดต่้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุ

ไนโตรเจน พบขึ้นตามหนองน้้า หรือทุ่งหญ้าสะวันนาท่ีเปียกชื้น ท่ีมีแหล่งอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งน้อยหรือมากสูง

จนเกินไป การขาดแคลนสารอาหารในดินท้าให้พืชต้องอาศัยกับดักท่ีละเอียดออ่น เหยื่อแมลงท่ีโดนดักจับจะถูกย่อย

และปลดปล่อยให้ไนโตรเจนส้าหรับการสร้างโปรตีนซึ่งหาไมไ่ด้ในดิน ท้าให้กาบหอยแครงเป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ใน

สภาวะท่ีมีธาตุอาหารจ้ากัด [13] จากรายความส้าเร็จในการศึกษาการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกินแมลงในสภาพปลอดเชื้อ

นั้น มีรายงานการศึกษาเพาะเลี้ยงพืชกินแมลงประสบความส้าเร็จแล้วหลายสกุลด้วยกัน เช่น Drosophyllum 

lusitanicum [4] Nepenthes khasiana [12] และ Pinguicula vulgaris  [5,14] และจากรายงานการศึกษาการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อกาบหอยแครงนั้น พบวา่มีรายงานการศึกษามาบ้าง อาทิ รายงานการวิจัยท่ีศึกษาถึงผลของชนิดชิ้นส่วนและ

ทิศทางการวางเลี้ยงชิ้นส่วนต่อการเจริญและพัฒนาของกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ [16] และรายงานถึง

การศึกษาผลของธาตุอาหารหลักและปริมาณน้้าตาลซูโครสต่อความสามารถในการสร้างเม็ดสีแดงจากการเลี้ยง

เนื้อเยื่อ Dionaea muscipula Ellis และ Drosera spathulata Labill. ในสภาพปลอดเชื้อ [6] และต่อมามีรายงานการ

วิจัยท่ีศึกษาถึงผลของสูตรอาหาร และสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Dionaea muscipula J.Ellis [8] รวมไปถึงการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกาบหอยแครงโดยใช้

ชิ้นส่วนก้านช่อดอกของกาบหอยแครงเป็นชิ้นส่วนเร่ิมต้นและประสบความส้าเร็จในการขยายพันธ์ุพืชดังกล่าวใน

สภาพปลอดเชื้อเป็นจ้านวนมาก [2] และรายงานความส้าเร็จของการใช้ชิ้นส่วนของกาบ และใบอ่อนของกาบ

หอยแครงมาใช้เป็นชิ้นส่วนเร่ิมต้นในการขยายพันธ์ุในสภาพปลอดเชื้อ และการใช้ไซโตไคนนิกลุ่ม BA มาช่วยกระตุ้น

ให้ชิ้นส่วนเพาะเลี้ยงดังกล่าวสามารถทวีจ้านวนต้นกาบหอยแครงได้อย่างต่อเนื่อง [7] อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการ

เลี้ยงกาบหอยแครงในสภาพท่ีให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต และการพัฒนาท่ีจะมี

ผลเชิงการผลิตต้นกาบหอยแครงเพื่อการค้านั้น ยังไม่มีรายงานการศึกษามาก่อน ดังนั้นการศึ กษาในคร้ังนี้ จึง

ต้องการทดสอบสภาวะความต้องการธาตุอาหารของกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและ

การพัฒนาทางสัณฐานวิทยาให้เร็วขึ้น เพื่อประโยชน์ในการก้าหนดการให้ธาตุอาหารแก่ต้นกาบหอยแครงในสภาพ

ปลอดเชื้อ และใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสูตรอาหารหรือปุ๋ยส้าหรับใช้กระตุ้นการเจริญและพัฒนาของกาบ

หอยแครงเพื่อการคา้ต่อไป 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ท้าการคัดเลอืกตน้กาบหอยแครงท่ีเลีย้งในสภาพปลอดเชื้อให้มีขนาดและการเจริญเตบิโตเท่าๆ กัน 

ย้ายมาเลี้ยงในอาหารครึ่งสูตร (1/2) Murashige and Skoog [11] ที่เติมสารประกอบซึ่งปลดปล่อยให้ธาตุอาหารหลัก

ในปริมาณที่แตกตา่งกัน ได้แก่สารประกอบ NH4NO3, KNO3, CaCl2.2H2O, MgSO4.5H2O และ KH2PO4 ดังตาราง

ท่ี1 
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2. น้าต้นอ่อนไปเลี้ยงในห้องท่ีควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 oC เลี้ยงในสภาพท่ีให้ได้รับแสง 12 ชั่วโมงต่อ

วัน ภายใต้ความเข้มแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประมาณ 20 µmol.m-2.s-1 ศึกษาสังเกตการเปลี่ยนแปลง การ

เจรญิทางด้านล้าตน้และสัณฐานวิทยาของตน้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ สัปดาห์ จนครบ 12 สัปดาห์ 

3. ในอาหารแต่ละสูตรหรือในแต่ละสิ่งทดลองท่ีแปรผันชนิดและความเข้มข้นของธาตุอาหารนั้นใชต้น้

อ่อนกาบหอยแครง 1 ต้นต่อ 1 ขวด ท้าซ้้าจ้านวน 25 ซ้้า บันทึกผลการทดลองต่างๆ ได้แก่ การเจริญและการ

เปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวทิยา และวิเคราะห์ผลการทดลอง 

 ตาราง 1 อาหารสูตรตา่งๆ ที่ใชใ้นการทดลอง จ้านวน 13 สูตร ได้แก่ 

อาหารสูตรที่ องค์ประกอบอาหารที่ท าการศึกษา 

1 สูตรอาหาร MS (1962) เต็มสูตรปกติ 

2 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร 

3 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีล่ดปรมิาณ NH4NO3 ลงคร่ึงหนึง่  

4 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีล่ดปรมิาณ KNO3 ลงคร่ึงหนึ่ง 

5 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีล่ดปรมิาณ CaCl2.2H2O ลงคร่ึงหนึง่ 

6 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีล่ดปรมิาณ MgSO4.5H2O ลงคร่ึงหนึ่ง 

7 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีล่ดปรมิาณ KH2PO4 ลงคร่ึงหนึ่ง 

8 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติม NH4NO3 

9 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติม KNO3 

10 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติม CaCl2.2H2O 

11 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติม MgSO4.5H2O 

12 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติม KH2PO4 

13 สูตรอาหาร MS (1962) คร่ึงสูตร ทีไ่ม่เติมธาตุอาหารรอง )micronutrients( 

 

4. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Complete Randomized Design, CRD) ท้าการวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยใช้

วธีิของดันแคน (Duncan New’s Multiple Range Test, DMRT) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน p≤0.01  

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลของชนิดและปริมาณธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกาบหอยแครงใน

สภาพปลอดเชื้อ โดยน้าต้นอ่อนมาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS (1962) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหาร MS 

(1962) เต็มสูตร (สูตรท่ี 1) ส่งผลให้ต้นกาบหอยแครงหยุดการเจริญเติบโต และตายหลังจากเลี้ยงไปเป็นระยะเวลา 

12 สัปดาห์ ในขณะท่ีสูตรอาหาร ½MS (1962) ท่ีลดปริมาณ NH4NO3 ลงคร่ึงหนึ่ง (สูตรท่ี 3) สามารถชักน้าให้เกิด

การสร้างใบใหม่ได้มากที่สุด เฉลี่ย 19.7 ใบ และสูตรอาหาร ½MS (1962) ที่ไม่เติม NH4NO3 (สูตรท่ี 8) สามารถชัก

น้าให้พืชสร้างรากได้มากที่สุดเฉลี่ย 8.0 ราก แตอ่ย่างไรก็ตาม สูตรอาหาร ½MS (1962) ท่ีลดปริมาณของ KNO3 ลง

คร่ึงหนึ่ง (สูตรท่ี 4) สามารถชักน้าให้สร้างใบท่ีมีขนาดความกว้างและความยาวมากท่ีสุด เฉลี่ย 0.29 และ 0.79 
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เซนติเมตร ตามล้าดับ และสูตรอาหาร ½ MS (1962) (สูตรท่ี 2) สามารถชักน้าให้ตน้อ่อนกาบหอยแครงชักน้าให้เกิด

รากท่ีมีความยาวเฉลี่ยมากท่ีสุด (0.56 เซนติเมตร) ตามล้าดับ ในทางกลับกันจากการสังเกตพบว่า สูตรอาหาร 

½MS (1962) ท่ีไม่เตมิ KH2PO4 (สูตรท่ี 12) ส่งผลท้าให้ต้นออ่นเพาะเลีย้งกาบหอยแครงเปลี่ยนเป็นสนี้้าตาลแตม่กีาร

สร้างตา (Bud) ขึน้บริเวณโคนต้นและสามารถเจรญิกลับไปเป็นใบและรากต่อไปได้อยา่งชา้ๆ ดังนั้น จากการศกึษาใน

คร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่า สูตรอาหารท่ีเหมาะส้าหรับการเพิ่มจ้านวนและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกาบหอยแครงใน

สภาพปลอดเชื้อ คือ สูตรอาหาร ½ MS (1962) ท่ีลดปริมาณ NH4NO3 ลงคร่ึงหน่ึง (สูตรท่ี 3) (ตาราง 2 และภาพ 2) 

ตาราง 2 ผลของชนิดและปริมาณธาตุอาหารในอาหารสูตร MS (1962) ตอ่การเพิ่มจ้านวนของยอด ราก และกาบใบ 

ของต้นออ่นกาบหอยแครง เมื่อเลีย้งไปเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 

อาหารสูตรที ่ จ านวนใบ จ านวนราก 
ความยาวใบ 

(cm) 

ความกวา้งใบ 

(cm) 

ความยาวราก 

(cm) 

1 5.5 ± 1.5 c 3.0 ± 0.4 c 0.00 ± 0.0 f 0.00 ± 0.0 e 0.00 ± 0.0 c 

2 14.0 ± 5.0 b 3.7 ± 1.4 c 0.68 ± 0.1 ab 0.23 ± 0.0 abc 0.56 ± 0.2 a 

3 19.7 ± 3.1 a 7.7 ± 0.3 ab 0.57 ± 0.1 abc 0.21 ± 0.0 abc 0.42 ± 0.1 ab 

4 16.3 ± 2.5 ab 7.3 ± 0.7 ab 0.79 ± 0.1 a 0.29 ± 0.0 a 0.50 ± 0.1 a 

5 17.0 ± 5.8 ab 5.7 ± 2.0 bc 0.42 ± 0.1 abcd 0.19 ± 0.0 abcd 0.35 ± 0.1 ab 

6 8.0 ± 4.3 bc 3.7 ± 1.4 c 0.10 ± 0.0 df 0.10 ± 0.0 d 0.10 ± 0.0 bc 

7 16.7 ± 5.2 ab 6.0 ± 0.5 ab 0.73 ± 0.1 a 0.25 ± 0.0 ab 0.18 ± 0.1 bc 

8 15.3 ± 5.6 b 8.0 ± 0.5 a 0.67 ± 0.1 ab 0.15 ± 0.0 bcd 0.26 ± 0.1 b 

9 13.7 ± 5.3 b 4.0 ± 1.7 bc 0.50 ± 0.1 abcd 0.10 ± 0.0 d 0.49 ± 0.2 a 

10 10.8 ± 2.8 bc 5.0 ± 1.8 bc 0.25 ± 0.1 bcd 0.15 ± 0.0 bcd 0.23 ± 0.1 b 

11 14.7 ± 3.7 b 5.0 ± 1.5 bc 0.43 ± 0.1 abcd 
0.20 ± 0.0 

abcd 
0.34 ± 0.1 ab 

12 15.5 ± 1.5 b 5.5 ± 1.5 bc 0.15 ± 0.0 cdf 0.13 ± 0.0 cd 0.23 ± 0.1 b 

13 13.3 ± 5.2 b 4.3 ± 0.8 bc 0.65 ± 0.1 ab 0.25 ± 0.0 ab 0.44 ± 0.1 ab 

 

หมายเหต:ุ ค่าในตาราง คือ ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (จ้านวน 25 ซ้้า) และตัวอักษรท่ีแตกต่างกันภายใน

สดมภ์เดียวกันแสดงถึงความแตกต่างอยา่งมีนัยส้าคัญยิ่งจากการวิเคราะห์โดยวธีิ Duncan‘s new multiple range test 

(DMRT) ท่ีระดับนัยส้าคัญ p ≤ 0.01  
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ภาพที ่1   การตอบสนองของต้นออ่นกาบหอยแครงท่ีเพาะเลีย้งบนอาหารสูตร MS (1962) และมีการปรับชนิดและ

ปริมาณธาตุอาหารในความเข้มข้นแตกตา่งกัน (ดังตาราง 1) เมื่อเลีย้งไปเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

จากการเลี้ยงต้นอ่อนกาบหอยแครงบนอาหารสูตร MS (1962) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณ

สารประกอบท่ีปลดปล่อยให้ธาตุอาหารหลักแตกต่างกัน 13 สูตร เลี้ยงเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า ต้นอ่อนกาบ

หอยแครงมีการเจริญเติบโตและพัฒนาท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากความต้องการท้ังธาตุอาหารหลัก

และธาตุอาหารรองส้าหรับใช้ในกิจกรรมการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นกาบหอยแครงนั้นแตกต่างกันออกไป 

จากการศกึษาวจิัยนี้พบวา่ อาหารสูตร MS ท่ีลดปริมาณธาตุอาหารท้ังหมดลงคร่ึงหนึ่ง (1/2 MS) สามารถกระตุ้นให้

ต้นอ่อนมีการเจริญและทวีจ้านวนต้นใหม่ได้ดีท่ีสุด เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารท่ีเพียงพอ และสมดุล จึงท้าให้ตน้

กาบหอยแครงสามารถเจรญิเตบิโตและพัฒนาแตกยอดใหมไ่ด้มากที่สุด ซึ่งให้ผลการทดลองสอดคล้องกับรายงานท่ี

มีก่อนหน้านี้ [8] อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลอง พบว่า ต้นอ่อนท่ีเลี้ยงบนอาหารเต็มสูตร MS ซึ่งมีชนิดและ

ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นองค์ประกอบสูง (Rich Medium) ส่งผลท้าให้ต้นอ่อนกาบหอยแครงตายหมด ท้ังนี้อาจเกิด

จากเม่ือตน้กาบหอยแครงได้รับธาตุอาหารในปริมากท่ีมากเกินกวา่ที่ความสามารถในการดูดซึมของรากจะดูดซึมได้ 

จึงเกิดผลกระทบต่อต้นกาบหอยแครงและเป็นเหตุให้ต้นกาบหอยแครงตาย อีกท้ังเกิดจากความเป็นพิษของธาตุ

อาหารท่ีมีปริมาณมากเกินไปในอาหารเพาะเลี้ยง จึงท้าให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์และเนื้อเยื่อต้นอ่อนกาบ

หอยแครงหลังจากเลี้ยงไปเป็นเวลานาน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากการศึกษาบางฉบับท่ีพบว่า พืชกินแมลงบาง

ชนิดจะสูญเสียการเจริญเติบโตและตายเมื่อมีธาตุอาหารในดินมากเกินความต้องการ [9] และจากผลการศึกษาใน

คร้ังนี้ พบว่า สูตรอาหาร ½MS (1962) ท่ีลดปริมาณ NH4NO3 ลงคร่ึงหนึ่งนั้น มีแนวโน้มชักน้าให้เกิดการสร้างใบ

ใหม่ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องอาจมาจากการดูดซับไนโตรเจนในรูปของเกลืออนินทรีย์ไนโตรเจน (NH4+ และ NO3-) 

ของต้นอ่อนกาบหอยแครงท่ีเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อนั้น มีปริมาณท่ีเพียงพอและมีความสมดุลเช่นเดียวกับ

สารประกอบอินทรีย์ไนโตรเจนท่ีต้นอ่อนกาบหอยแครงในธรรมชาติได้รับจากการย่อยสลายแมลง จึงท้าให้อัตราการ

เจริญเติบโตและพัฒนาเพื่อเกิดเป็นใบใหม่สูง [3] อีกท้ังมีรายงานการศึกษาพบว่า สารประกอบ NH4NO3 ท่ีแตกตัว

ออกเป็น NH4+ มีผลท้าให้ฮอร์โมนพืชในกลุ่ม Cytokinin โดยเฉพาะ Zeatin มีกิจกรรมการท้างานลดลง จึงส่งผลต่อ

การเจริญเติบโตความยาวของต้น ใบ และราก ของต้นอ่อน Arabidopsis ท่ีสร้างขึ้นใหม่ ในขณะท่ี NO3- กลับมีผล

กระตุ้นให้ต้นอ่อน Arabidopsis เกิดการสร้างต้น ใบ และรากเพิ่มมากขึ้น [15] อย่างไรก็ตาม ในผลการทดลองยัง

พบว่า ต้นอ่อนท่ีเลี้ยงบนสูตรอาหาร ½MS (1962) ที่ไม่เติม NH4NO3 กลับสามารถสร้างรากได้ดีท่ีสุด ซึ่งสอดคล้อง

กบัรายงานการศึกษาบางฉบับท่ีแสดงให้เห็นว่า เมื่อพืชขาดไนโตรเจน (N) พชืจะมีกลไกในการสร้างรากใหมใ่ห้ไดม้าก

ขึ้นเพื่อช่วยค้นหาไนโตรเจน (N) ในดิน [10] และจากการศกึษาในคร้ังนี้ยังสังเกตพบว่า ต้นอ่อนกาบหอยแครงท่ีเลีย้ง

บนสูตรอาหาร ½MS (1962) ท่ีไม่เติม KH2PO4 นั้นเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาล หลังจากเลี้ยงไปเป็นเวลา 12 สัปดาห์ แต่มี

การสร้างตา (Bud) ขึ้นบริเวณโคนต้นและสามารถเจริญกลับไปเป็นใบและรากใหม่ได้ ท้ังนี้ มีรายงานการศึกษาบาง

ฉบับ พบว่า อาหารสูตรท่ีไมม่ีการเติมสารประกอบ KH2PO4 นั้น บางคร้ังส่งผลท้าให้ตาข้างของต้นอ่อนพืชบางชนิด

มีการแตกออกมาเป็นยอดใหม่ และเจริญกลับมาเป็นต้นใหม่ทดแทนต้นแม่เดิมได้อีกคร้ังหนึ่ง [1] ท้ังนี้เนื่องมาจาก

การท่ีพืชขาดโพแทสเซียม (K+) ส่งผลให้พืชดึงสารอาหารจากต้นหลักลงมาสะสมท่ีตา(Bud) บริเวณโคนต้นมากขึ้น 

จากนั้นพชืจะใชส้ารอาหารดังกลา่วในการสร้างตน้ใหม่รากใหม ่ซึ่งผลจากการทดลองท่ีไม่เตมิสารประกอบ KH2PO4 

(ท่ีแตกตัวให้ K+ และ PO4-2) นั้น ท้าให้ต้นอ่อนกาบหอยแครงท่ีสร้างขึ้นใหม่จากตาข้างมีขนาดเล็กและไม่ค่อย

เจรญิเตบิโต 
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การศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่า การใชช้นิดและสัดสว่นของธาตุอาหารท่ีเหมาะสมนัน้ ส่งผลตอ่การ

เจรญิเตบิโตและการพัฒนาของตน้อ่อนกาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ และสามารถลดอัตราการใชอ้าหารเพื่อลด

ตน้ทุนการเลีย้งและผลิตตน้กาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อได้ดี 
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การศึกษาอัตราเร่งและสภาวะของการปรับปรุงคุณภาพอความารีนด้วยความร้อน 

The study of heating rate and condition of aquamarine enhancement 

พรทิพย์ จันท์ทอง1 และ นันทรัตน์ บุนนาค1   

Phorntip Chanthong1 and Nantharat Bunnag 1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการปรับปรุงคุณภาพอความารีนด้วยความร้อนใช้ตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มละ 5 ตัวอย่าง คือ กลุ่มท่ี 1 และ 2 เผาภายใต้สภาวะรีดักชัน กลุ่มท่ี 3 และ 4 เผาภายในสภาวะบรรยากาศ

ออกซิเดชันแบบอ่อนๆ ตัวอย่างทุกกลุ่มเผาด้วยอัตราเร่ง 3 องศาเซลเซียสต่อนาที อุณหภูมิสูงสุด 450 องศา

เซลเซียส ยืนเวลาท่ีอุณหภูมิสูงสุด 2.5 ชั่วโมง ตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 และ 3 ท้าการเพิ่มการยืนอุณหภูมิท่ี 100 องศา

เซลเซียส นาน 1 ชั่วโมง ค่า CIE L* a* b* ของทุกตัวอย่างแสดงการลดลงของสีเหลือง และการเพิ่มขึ้นของสีฟ้า

สอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง UV-VIS-NIR ซึ่งแสดงการลดลงของพีค Fe3+ ท่ีต้าแหน่งออกตระฮี

ดรอลท่ีต้าแหนง่ 370 นาโนเมตร และการเพิ่มขึ้นของแถบการดูดกลืนแสงของ Fe2+ ในต้าแหนง่ช่องวา่งในโครงสร้าง 

ท่ีต้าแหน่งประมาณ 650 ถึง 1,000 นาโนเมตร โดยมีจุดกึ่งกลางแถบการดูดกลืนแสงท่ี 820 นาโนเมตร ตัวอย่างท่ี

เผาสภาวะออกซิเดชันแสดงผลท่ีนอกเหนือการคาดหมาย คือ เปลี่ยนเป็นสีฟ้าเช่นเดียวกับตัวอย่างท่ีเผาในสภาวะ

รีดักชันซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการสลายตัวของมลทินอนุภาคขนาดเล็กท่ีสลายตัวหลังจากการทดลองเผาท้าให้

ตัวอยา่งใสขึน้ และน่าจะมีสาเหตุจากการหายไปของ color center  

ค าส าคัญ: อความารีน  การเผา  การปรับปรุงคุณภาพ  

Abstract  

The heat treatment study of aquamarine was done by using 20 samples. The samples were 

divided into 4 groups, 5 samples each. Group 1 and 2 were heated in reducing condition. Group 3 and 4 were 

heated in atmosphere which is weak oxidizing condition. All samples use the same heating rate, maximum 

temperature and soaking time at the maximum temperature which is 3oc/min, 450oc and 2.5 hours, respectively. 

Additional for samples group 1 and 3, one more step of soaking time was added at 100oC for an hour. It was 

found that all samples show color improvement. The CIE L*a*b* prove that yellow color decrease while blue 

color increase. The UV-VIS-NIR absorption spectrum also shows that the absorption peak of Fe3+ in octahedral 

site case of yellow beryl, at 370 nm is decreased. The absorption band of Fe2+ in channel site, 650-1000 nm 

centered at 820 nm is increased. The result of samples that heated in atmosphere conditions show an unexpected 

result, turn to blue as the sample in reducing condition. This may caused by the dissolved minute particles which 

disappear after the heat treatments and/or probably by color center.  

Keywords: aquamarine, heat treatment, enhancement  
                                                        
1 คณะอัญมณ ีมหาวิทยาลัยบูรพา วทิยาเขตจันทบุร ีจังหวดัจันทบุรี 22170 
1 Faculty of Gems, Burapha University (Chanthaburi Campus) Chanthaburi 22170  
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บทน า 

อความารีน (Aquamarine) เป็นอัญมณีชนิดหนึ่งในประเภทเบริล (Beryl) ซึ่งเป็นอัญมณีท่ีได้รับความ

นิยมในวงการอัญมณีและมีราคาตั้งแตร่าคาที่ไม่สูงมากจนถึงราคาที่สูง ขึ้นอยู่กับคุณภาพซึ่งสังเกตได้จากสีของอค

วามารีนโดยสีท่ีมีราคาแพงและเป็นท่ีต้องการของตลาด คือ สีฟ้าเข้ม แต่โดยส่วนใหญ่พลอยท่ีขุดได้จากธรรมชาติ

หรือท่ีเรียกกันว่า พลอยดบิ มักจะมีคุณภาพต้่าและมีสฟีา้อมเขียว สีฟ้าอมเหลอืง สีฟ้าออ่นมาก ซึ่งการให้ความร้อน

เป็นวิธีหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับและนิยมใช้ในการปรับปรุงคุณภาพพลอย เนื่องจากเป็นการให้ความร้อนเข้าไปท้าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายในโครงสร้างพลอย ท้ังนี้พลอยชนิดเดียวกันจากแหล่งท่ีต่างกัน มีความแตกต่าง

ทางธรณีวทิยาของหินท่ีให้ก้าเนิดก็ส่งผลให้พลอยอาจมีความแตกต่างของชนดิ ปริมาณธาตุให้สี และ/หรือ ต้าแหนง่

ของธาตุให้สีในโครงสร้าง  

เบริลในสภาพบริสุทธ์ิจะเป็นอัญมณีไม่มีส ีมสี่วนประกอบทางเคม ีคือBe3Al2(Si6O18) อยู่ในกลุ่มซิลเิกต

แบบวง (ring silicate) โครงสร้างผลึกมี Al3+ อยู่ใน Octahedral site และ Si4+ อยู่ใน tetrahedral site ซึ่งจับตัวกันเป็น

วงท้าให้เกิด channel site และ O2- อยู่ใน channel site โดยสาเหตุการเกิดสีฟ้าในอความารีนเกิดจาก  Fe2+ ใน 

channel site จะให้สีฟ้าและ Fe3+ ใน Octahedral site จะให้สีเหลอืงซึ่งถ้า Fe2+ มมีากกวา่ Fe3+ ก็จะท้าให้เกิดสฟีา้เขม้

มากขึ้น มกีารศกึษาการปรับปรุงคุณภาพเบริลท่ีมสีีเหลืองอมเขียวหรือฟ้าอมเขียวด้วยความร้อนโดยใช้ตัวอย่างจาก

แหลง่โมซัมบิก เผาภายใตบ้รรยากาศรีดักชัน อุณหภูม ิ350-500 องศาเซลเซียส เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสีฟ้า ผลจากการ

ทดลองพบว่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดเพื่อเพิ่มสีฟ้าของอความารีนจากโมซัมบิกเพื่อการเปลี่ยนสีเขียวหรือ

เหลอืงเป็นสฟีา้คือ อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซียส [2]  อกีปัจจัยหน่ึงท่ีต้องค้านึงถึงในการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วย

ความร้อนคือการเปลี่ยนแปลงมลทินภายในท่ีอาจท้าให้เกิดการแตกร้าว หรือการเปลี่ยนแปลงมลทินเป็นสีเข้มซึ่งจะ

ท้าให้ลดความสวยงามของพลอยลงได้ด้วย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมลทินภายในของอความารีนจากอัลไตในเขต

ซินเกียงประเทศจีน พบวา่ ถ้าไมค่วบคุมปัจจัยต่างๆอย่างเครง่ครัด หรือตัวอยา่งอความารีนมีมลทินภายในของเหลว

มาก อาจท้าให้มีจ้านวนรอยแตกมากท่ีมีลักษณะเป็นรอยแตกคล้ายแผ่นดิสก์การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่พลอยอย่าง

รวดเร็วอาจท้าให้เกิดรอยแตกเล็กๆจ้านวนมาก ซึ่งจะมผีลท้าให้ความโปร่งใสในอความารนีลดลงอย่างมาก [1]  

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบอัตราเร่งและเวลายืนอุณหภูมิว่ามีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงสีและรอยแตกของพลอยหรือไม่ โดยใชอุ้ณหภูมสิูงสุดในการเผาท่ี 450 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิ

ท่ีดท่ีีสุดท่ีได้จากเอกสารอา้งอิง (2) เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสีภายใต้สภาวะการเผาที่ตา่งกันระหว่างสภาวะ

รีดักชัน และสภาวะบรรยากาศ  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. ตัวอยา่งอความารนี 20 ตัวอยา่ง ซึ่งผู้ขายระบุว่ามาจากแหลง่มาดากัสการ ์ 

2. เตรียมตัวอย่างท้ังหมดโดยน้าไปขัดหนา้เรียบขนานกัน 1 คู่ 

3. ตรวจสอบคุณสมบัตพิื้นฐานทางอัญมณ ีได้แก่ คา่ความถ่วงจ้าเพาะ คา่ดัชนีหักเห ค่าไบรีฟริน

เจนส ์ของตัวอย่างก่อนและหลังเผาด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัญมณขีั้นพื้นฐาน 

4. ตรวจสอบสมบัตทิางแสงด้วยเครื่องมือขั้นสูง ได้แก่  

-  วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงชว่ง 350-2000 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV-VIS-NIR 

Spectrophotometer (Hitachi U-4100 Spectrophotometer) 

-  วัดสใีนระบบ CIE L*a*b* ด้วยเครื่อง UV-VIS NIR Spectrophotometer (Portable)  
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-  วัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงชว่ง 400-8000 cm-1 ด้วยเครื่อง Portable Fourier Transform 

Infrared (FTIR) Spectrometer  

5. ทดลองปรับปรุงคุณภาพดว้ยความร้อน 

เผาที่อุณหภูมสิูงสุด 450 องศาเซลเซียส ใชอ้ัตราเร่งท่ี 3 องศาเซลเซียสต่อนาที โดยแบ่งตัวอยา่งอค

วามารนี ออกเป็น 4 กลุ่มตัวอยา่ง ตอ่ไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ทดสอบการเผาในสภาวะรดีักชัน เพื่อกา้จัดสเีหลอืงออกให้เกิดสฟีา้ที่ชดัเจนขึน้ 

สร้างสภาวะบรรยากาศแบบรีดักชันโดยการใชเ้บ้ากราไฟต ์

กลุ่มท่ี 1 เผาที่อุณหภูมิสูงสุด 450 องศาเซลเซียส ยนือุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 

ชั่วโมง และที่อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง จ้านวน 5 ตัวอยา่ง (A1-A5) 

กลุ่มท่ี 2 เผาที่อุณหภูมสิูงสุด 450 องศาเซลเซียส ยนือุณหภูมิท่ี 450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 

ชั่วโมง จ้านวน 5 ตัวอยา่ง (B1-B5) 

กลุ่มท่ี 3 และกลุ่มท่ี 4 ทดสอบการเผาในสภาวะบรรยากาศ เพื่อก้าจัดสีฟา้ออกให้เกิดสเีหลอืงท่ี

ชัดเจนขึน้ 

กลุ่มท่ี 3 เผาที่อุณหภูมสิูงสุด 450 องศาเซลเซียส จะยืนอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 

ชั่วโมง และที่อุณหภูม ิ450 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2.5 ชั่วโมง จ้านวน 5 ตัวอยา่ง (C1-C5) 

กลุ่มท่ี 4 เผาที่อุณหภูมสิูงสุด 450 องศาเซลเซียส จะยนือุณหภูมิท่ี 450 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2.5 

ชั่วโมง จ้านวน 5 ตัวอยา่ง (D1-D5) 

 
 
 
 
                                       กลุ ม 1 สภาวะรดีกัชนั                                     กลุ ม 2 สภาวะรดีกัชนั                            
 
 
 
 
 
 
 
                                   กลุ ม 3 สภาวะบรรยากาศ                                   กลุ ม 4 สภาวะบรรยากาศ                            
 
 
 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหวา่งอุณหภูมแิละเวลาท่ีใชใ้นการทดลองเผาตัวอยา่ง 
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ผลการศึกษา 

หลังการทดลองเผาอความารีนท้ัง 4 กลุ่ม พบว่า คุณสมบัติพื้นฐานทางอัญมณี ได้แก่ ค่าความ

ถ่วงจ้าเพาะ ค่าดัชนีหักเห ค่าไบรีฟรินเจนส์ ของตัวอย่าง อยู่ในช่วงปกตขิองอความารีน และไม่แสดงความแตกตา่ง

ระหว่างก่อนและหลังเผาอย่างมนีัยส้าคัญ โดย ค่าความถ่วงจ้าเพาะอยูร่ะหว่าง 2.07-2.72  ค่าดัชนหีักเหอยู่ระหว่าง 

1.56-1.58 

ผลการวัดสีในระบบ CIE L*a*b* พบวา่ทุกกลุ่มตัวอย่างแสดง ค่าความสวา่ง (L*) หลังการเผาสูงกว่า

ค่าความสว่าง (L*) ก่อนเผาแสดงถึงพลอยมีความสว่างมากขึ้น และการเปรียบเทียบค่า a* หลังเผาพบว่าค่า

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก แสดงถึงสีพลอยมสีีเขียวลดลง ค่า b* หลังเผาเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ แสดงถึงสีพลอย

มีสีฟ้าเพิ่มมากขึ้นน้ามาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า a* และ b* เปรียบเทียบก่อนและหลังเผาพบวา่มี

ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสขีองตัวอยา่ง 

 

 
 
 
 
                                                กลุ ม 1                                                               กลุ ม 2                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                กลุ ม 3                                                               กลุ ม 4                             
 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า a* และ b* ก่อนและหลังการทดลองเผาตัวอยา่ง 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบสีของตัวอยา่งอความารนีกลุ่มท่ี 1 ก่อนและหลังการเผา 

No. A1 A2 A3 A4 A5 

ก่อนเผา 

     

หลังเผา 

     

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบสีของตัวอยา่งอความารนีกลุ่มท่ี 2 ก่อนและหลังการเผา 

No. B1 B2 B3 B4 B5 

ก่อนเผา 

 
    

หลังเผา 

     

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบสีของตัวอยา่งอความารนีกลุ่มท่ี 3 ก่อนและหลังการเผา 

No. C1 C2 C3 C4 C5 

ก่อนเผา 

 
    

หลังเผา 
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ผลการศึกษาสเปกตรัมของอความารีนก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนในสภาวะ

รีดักชัน พบวา่ทุกตัวอย่างมกีารดูดกลนืแสงลดลงในช่วงแถบการดูดกลนืท่ี 370 – 427 นาโนเมตรซึ่งให้สีเหลอืง และ

บางตัวอย่างพบการดูดกลืนแสงของ Fe2+ อยู่ใน channel site ให้สีฟ้าในช่วงแถบการดูดกลืนท่ี 650-1,000 นาโน

เมตร โดยมีจุดกึ่งกลางแถบการดูดกลืนท่ี 820 นาโนเมตรเพิ่มขึ้นหลังการเผา จากสเปกตรัมดังกล่าวท้าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือ อความารีนก่อนเผามีสีฟ้าอมเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหลังการเผาเนื่องจากสีเหลืองลดลง และสีฟ้า

เพิ่มขึ้นในบางตัวอยา่ง ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตารางที่ 4  เปรียบเทียบสีของตัวอยา่งอความารนีกลุ่มท่ี 4 ก่อนและหลังการเผา 

No. D1 D2 D3 D4 D5 

ก่อนเผา 

     
หลังเผา 
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยา่งอความารนีในชว่งแถบการดูดกลนื 300-2000 นาโน

เมตร ก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพดว้ยความร้อน 

ผลการศึกษาการดูดกลืนของโมเลกุลน้้าและคาร์บอนไดออกไซด์ภายในโครงสร้างหลังการให้ความ

ร้อนของทุกกลุ่ ม  พบการดูดกลืนสเปกตรัม ท่ีต้ าแหน่ งประมาณ 2350 cm-1 ซึ่ งตรงกับต้ าแหน่ งของ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และโมเลกุลของน้้าType I ท่ีต้าแหน่ง 5460 และ 5105 cm-1 โมเลกุลของน้้า Type II ท่ี

ต้าแหนง่ 5260 cm-1 ไมเ่ปลี่ยนแปลงหลังการเผา ดังแสดงในภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบสเปกตรัมการดูดกลนืแสงของตัวอยา่งอความารนีในชว่งแถบการดูดกลนื 300-2000 นาโน

เมตร ก่อนและหลังการปรับปรุงคุณภาพดว้ยความร้อน 

อภิปรายและสรุปผล 

จากการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานทางอัญมณีของอความารีน เปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับปรุง

คุณภาพดว้ยความร้อนไม่มกีารเปลี่ยนแปลงท้ัง 4 กลุ่ม  

ตัวอย่างอความารีนท้ัง 4 กลุ่ม ท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อน พบว่ารอยแตกขยายขนาด

เพิ่มขึ้นซึ่งจะพบในตัวอยา่งท่ีมีรอยแตก (fracture) หรือมลทินคล้ายลายนิ้วมือ (fingerprint) ก่อนเผา จากผลดังกล่าว 

แสดงให้เห็นว่า การเพิ่มการยืนอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ให้ผลไม่แตกต่างกับการเผาถึง

อุณหภูมสิูงสุดในคร้ังเดียว 

จากสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในช่วง 300-2000 นาโนเมตร ก่อนและหลังการทดลองทุกสภาวะ 

พบวา่หลังการทดลองทุกกลุ่มตัวอยา่งสเปกตรัมการดูดกลนืแสงลดลงท่ีต้าแหนง่ 370 - 427 นาโนเมตร ซึ่งสัมพันธ์

กับการเกิดสีเหลอืงในเบริล แสดงว่ามีปัจจัยอื่นนอกจากการดูดกลืนแสงของ Fe3+ ท่ีอยู่ใน Octahedral site ท่ีแสดง

พคีที่ประมาณ 370 นาโนเมตร และสเปกตรัมการดูดกลืนแสงไม่เปลี่ยนแปลงในตัวอยา่งกลุ่มท่ี 1 และ 2 การดูดกลนื

แสงท่ีเพิ่มขึน้ท่ีแถบการดูดกลืนแสงระหวา่ง 650-1,000 นาโนเมตร โดยมีจุดกึ่งกลางแถบการดูดกลืนอยู่ท่ี 820 นา
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โนเมตร เป็นต้าแหน่งของ Fe2+ ท่ีอยู่ใน channel site สัมพันธ์กับการเกิดสีฟ้า ตัวอย่างกลุ่มท่ี 1 กับ 3 ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง กล่าวคือหลังการทดลองพลอยสีเปลี่ยนจากฟ้าอมเขียวเป็นสีฟ้าเนื่องจากสีเหลืองลดลงท้าให้สีฟ้า

ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งผลการทดลองเผาในสภาวะบรรยากาศไม่เป็นไปตามสมมติฐานซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ

สลายตัวของมลทินอนุภาคขนาดเล็กท่ีสลายตัวหลังจากทดลองเผาท้าให้ตัวอยา่งใสขึน้ และนา่จะมีสาเหตุอ่ืนร่วมกับ 

Fe3+ ที่อยู่ใน Octahedral site จากลักษณะแถบการดูดกลนืแสงช่วง 370 - 427 นาโนเมตร อาจเป็น color center  

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการทดลองต่อไป (1) ศกึษาอัตราเร่งท่ีเหมาะสมเพื่อลดการขยายตัวของรอยแตก ควรทดลองเผา

โดยใชอ้ัตราเร่งอุณหภูมิน้อยกวา่ 3 องศาเซลเซียสตอ่นาท ี(2) ศกึษาสาเหตุการดูดกลืนแสงในชว่ง 370 - 427 นาโน

เมตร ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดสีเหลืองในเบริล จากการศึกษานี้ พบว่าน่าจะมีสาเหตุอื่นร่วมกับ Fe3+ ท่ีอยู่ใน 

Octahedral site   
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การเตรียมไมโครอิมัลชันของแอลฟา-อาร์บูตินในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึง

ผิว 

Preparation of surfactant-free microemulsion of alpha-arbutin 

นิดา ธนาจนิดาโชต1ิ*  อัณชนา แสนรุง่เมอืง1  และ ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา1 

Nida Thanajindachote1*, Anchana Sanrungmuang1 and Prasan Tangyuenyongwatana1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ต้องการศึกษาการเตรียมไมโครอิมัลชันของแอลฟา-อาร์บูตินในรูปแบบท่ีไม่ใช้สารลดแรง

ตึงผิวหรือเรียกว่า surfactant-free mixture (SFM)  โดยการใช้สารท่ีมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้าย

สารลดแรงตึงผิว อันได้แก่ benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol น้ามาผสมกันในอัตราส่วน 35 : 25 : 15 

แล้วน้าไปผสมกับ rosemary oil (RO) หรือ eucalyptus oil (EO) และน้้าเพื่อผสมเป็นไมโครอิมัลชัน โดยมี Tween 20 

เป็นสารลดแรงตึงผิวเปรียบเทียบ เมื่อท้าการหาพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันของ SFM ของ RO และ EO พบวา่มีพื้นท่ี

เท่ากับ 30.23 และ 31.95% ตามล้าดับ  ในขณะท่ีใช ้Tween 20 พบวา่มีพืน้ท่ีเท่ากับ 35.70 และ 32.06%  ตามล้าดับ 

เมื่อวัดขนาดอนุภาคพบว่าไมโครอิมัลชันท่ีใช้ SFM กับ eucalyptus oil ให้ขนาดอนุภาคอยู่ในช่วง 11.9 – 362 นาโน

เมตร ค่า polydispersity index (PI) อยู่ในช่วง 0.06 – 0.23 และศักย์ไฟฟ้าซีตาอยู่ในช่วง --3.62 ถึง1.44  ในขณะท่ี

ไมโครอิมัลชันท่ีใช้ Tween 20 ให้ขนาดอนุภาคในช่วง 19.0 – 128.3 นาโนเมตร  ค่า PI อยู่ในช่วง 0.46 – 0.58  และ

ศักย์ไฟฟ้าซีตาอยู่ในช่วง -11.57  ถึง -22.64 มิลลิโวลต์ พบว่าไมโครอิมัลชันแบบ SFM ของ eucalyptus oil มีขนาด

อนุภาคเล็กระดับนาโน ปราศจากสารลดแรงตึงผิว เหมาะท่ีจะน้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับเพิ่มความขาวของ

ผิว  

ค าส าคัญ: ไมโครอมิัลชัน แอลฟา-อาร์บูตนิ สารลดแรงตงึผิว 

Abstract  

This research want to develop a microemulsion containing alpha-arbutin by using surfactant-free 

mixture (SFM) which were benzyl alcohol, propylene glycol and ethanol (35 : 25 : 15). SFM was mixed with 

rosemary oil (RO) or eucalyptus oil (EO) and water to obtain microemulsion. Tween 20 was used as a reference 

surfactant. For the microemulsion area of both systems, SFM of RO and EO presented area of 30.23 and 31.95%, 

respectively. Tween 20 microemulsions with RO and EO showed area of 35.70 and 32.06%, respectively. When 

both microemulsions were subjected to size and charge analysis, SFM microemulsion of eucalyptus oil 

demonstrated size, polydispersity index (PI) and zeta potential in range of 11.9 – 362 nm, 0.06 – 0.23   and -

-3.62 to 1.44 mV while Tween 20 microemulsion obtained in range of 19.0 –  128.3 nm, 0.46 – 0.58 and -

                                                        
1 วิทยาลัยการแพทยแ์ผนตะวันออก  มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 12000  
1 College of Oriental Medicine, Rangsit University, Pathumthani  12000   
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11.57  to -22.64 mV, respectively. From the result, SFM microemulsion of eucalyptus oil expressed good 

characteristics as a whitening product without surfactant.  

Keywords: Microemulsion, alpha-Arbutin, Surfactant  

บทน า 

ไมโครอิมัลชันเป็นสารละลายท่ีมีคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียว (optically isotropic) โปร่งใส (transparent) 

และมีความคงตัวทางอุณหพลวัต  โดยท่ัวไปไมโครอิมัลชันประกอบด้วย วัฏภาคน้้ามัน วัฏภาคน้้า และสารลดแรงตึง

ผิว (surfactant) ตอ่มาได้มีการใชส้ารลดแรงตึงผิวร่วม (co-surfactant) เพื่อลดปริมาณของสารลดแรงตงึผิวหลัก  ใน

ระบบไมโครอิมัลชันสารลดแรงตึงผิวจะท้าหน้าท่ีให้สองวัฏภาคท่ีแตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ  ไมโครอิ

มันชันเตรียมได้ง่าย มีความคงตัวดี สามารถเพิ่มการซึมผ่านของสารส้าคัญผ่านผิวหนังได้ดี   ในระบบของไมโคร

อิมัลชันมักจะประกอบด้วยอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิวท่ีสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการท้างานของ

ผิว อาจมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกดิการสะสมในร่างกายหากใชใ้นระยะยาว   ในปี ค.ศ. 1977 Smith และคณะได้รายงานไม

โครอิมัลชันท่ีประกอบด้วย hexane, 2-propanol และน้้า ซึ่งจัดเป็นไมโครอิมัลชันท่ีปราศจากสารลดแรงตึงผิว 

(surfactant-free)   ระบบดังกล่าวได้มกีารศกึษาพัฒนากันมากขึ้น โดยพบวา่คุณลักษณะตา่ง ๆ เหมอืนกันกับไมโคร

อมิัลชันท่ีใชส้ารลดแรงตงึผิว  

ไฮโดรควิโนน (hydroquinone) จัดเป็นสารท่ีถูกใช้กันมานานในการลดสีผิว เนื่องจากได้ผลรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตามข้อเสียของไฮโดรควิโนนก็พบได้หลายประการ โดยท้าให้ผิวหน้าระคายเคือง ท้าให้เกิดผิวหนังเร่งการ

สร้างเม็ดสขีึน้มามากหลังจากหยุดใช ้ท้าให้ปัจจุบันเป็นสารท่ีต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทยผ์ิวหนัง  ดังนัน้การ

หาสารทดแทนไฮโดรควิโนนจึงเป็นเร่ืองท่ีจ้าเป็น และพบว่ากรดโคจิก (kojic acid) และอาร์บูติน (arbutin) เป็นสารท่ี

นิยมใช้ในการท้าให้ผิวขาว ลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน อาร์บูตินเป็นสารท่ีได้จากธรรมชาติ ซึ่งอยู่ในรูปของ β-D-

glucopyra-noside ของสารไฮโดรควิโนน สารดังกล่าวยับยั้งการท้างานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ( tyrosinase) ในเมลา

โนโซม (melanosome)  ต่อมาได้มีการสังเคราะห์อนุพันธ์แอลฟา-อาร์บูติน (α -arbutin) ท่ีมีฤทธ์ิในการยับยั้ง

เอนไซม์ไทโรซิ-เนสได้ดีกว่าเดิม ดังนั้นในปัจจุบันจึงนิยมใช้อาร์บูตินในรูปของแอลฟา-อาร์บูติน การวิจัยนี้เป็นการ

เตรียมไมโครอิมัลชันของสารแอลฟา-อาร์บูติน ในรูปแบบปราศจากสารลดแรงตึงผิว โดยใช้น้้ามัน 2 ชนิด คือ 

rosemary oil และ eucalyptus oil ผสมกับองค์ประกอบของ benzyl alcohol, propylene glycol, ethanol ซึ่งจัดเป็น 

surfactant-free mixture (SFM)  และน้้า เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไมโครอมิัลชันส้าหรับเพิ่มความขาวของผิว 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.  อุปกรณ์และสารเคมี  

 สารมาตรฐาน alpha-arbutin ซื้อจากบริษัท Aldrich (USA), benzyl alcohol, propylene glycol, ethanol 

ใชข้องบริษัท Merck (Germany) Tween 20 ใชข้องบริษัท Sigma-Aldrich (USA) rosemary oil และ eucalyptus oil ซื้อ

จากร้าน ฮงฮวด รังสิต น้้าใช้น้้ากลั่น double distill water  เคร่ืองวัดขนาดอนุภาคใช้ของ Nanoplus-3 (Micrometrics 

Instrument Corporation, USA) โปรแกรม Triplot (http://triplot.software.informer.com) 

  

http://triplot.software.informer.com/
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2. วิธีการศกึษา  

2.1 เตรียมไมโครอิมัลชันโดยใช้ rosemary oil รวมกับสารผสมของ benzyl alcohol, propylene 

glycol, ethanol และน้้าในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน  จากนั้นเลือกอัตราส่วน

ท่ีเหมาะสมน้ามาไตเตรตกับน้้า โดยผสม rosemary oil กับ SFM ในอัตราส่วน 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 

และ  9:1 แลว้ไตเตรตกับน้้า  ท้าการบันทึกปริมาณน้้าท่ีใชล้งใน ternary phase diagram โดยใชโ้ปรแกรม Triplot เพื่อ

หาบริเวณท่ีเกิด isotropic liquid ในอีกระบบใชส้ารลดแรงตงึผิวคือ Tween 20 และน้ามาไตเตรตกับน้้าเชน่กัน จากนั้น

คัดเลือกอัตราส่วนท่ีเหมาะสมมาเตรียมเป็นไมโครอิมัลชันท่ีมสีาร alpha-arbutin 1.0%w/w ผสมอยู่ในชั้นน้้า และน้า

ไมโครอิมัลชันท่ีได้ไปวัดขนาดอนุภาค และค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา ด้วยเคร่ือง Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument 

Corporation, USA) ส้าหรับ eucalyptus oil ก็ท้าการทดลองในลักษณะเดียวกัน 

2.2 การวัดขนาดอนุภาค และคา่ศักยไ์ฟฟา้ซีตา 

2.2.1 การวัดขนาดอนุภาคด้วยเคร่ือง Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument Corporation, 

USA):ให้น้าไมโครอมิัลชันท่ี จะวัดขนาด 1.0 มล. มาเจือจางด้วยน้้ากลั่น 25 เท่า จากนั้นเทลงใน cuvette และท้าการ

วัดขนาดที่อุณหภูม ิ25 °C ท้าการวัดซ้้า 3 ครัง้ น้าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.2 การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา: ให้ดูดไมโครอิมัลชันท่ีเจือจางในข้อ 2.2.1 มาประมาณ 1.0 

มิลลิลิตรในกระบอกฉีดสาร น้าไปสวมเข้ากับเซลล์ท่ีใช้วัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา  โดยปลายอีกด้านหนึ่งก็มีกระบอกฉีด

สาร  ท้าการกดสารในกระบอกฉีดสารอันแรกให้สารผ่านเข้าไปในเซลล์  ซึ่งจะเป็นการดันกระบอกฉีดสารอีกด้าน

หนึ่ง หากมีฟองอากาศให้พยายามไล่ฟองอากาศออก โดยการผลักกระบอกฉีดสารเข้าออกจนฟองหายไปหลังจาก

นั้นน้ากระบอกฉีดสารออก  น้าเซลล์ใส่ลงในเคร่ือง Nanoplus-3 ท้าการปรับโหมดการวัดเป็นวัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา  

ท่ีอุณหภูมิ 25 °C ท้าการวัดซ้้า 3 ครัง้ น้าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา 

การหาองค์ประกอบของ SFM อันประกอบด้วย benzyl alcohol, propylene glycol และเอทานอล โดย

น้ามาผสมกับ rosemary oil และน้้า ส่วนอีกหนึ่งต้ารับใช ้eucalyptus oil ให้ได้สัดส่วนท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน ได้ผลแสดง

ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการศึกษาองค์ประกอบของ surfactant-free mixture ของ rosemary oil 

องค์ประกอบ Rosemary oil 

(%w/w) 

Benzyl 

alcohol 

(%w/w) 

Propylene glycol 

(%w/w) 

Ethanol 

(%w/w) 

น้ า (%w/w) ลักษณะของ

สาร 

1 10 40 30 10 10 ใส 

2 10 35 30 10 15 ใส 

3 13 35 28 10 14 ใส 

4 15 35 30 10 10 ใส 

5 15 35 25 15 10 ใส 

6 20 25 20 15 20 ใส 

7 30 20 25 10 15 ขุ่น 
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ส้าหรับผลการศึกษาองค์ประกอบของ surfactant-free mixture ของ eucalyptus oil จะใช้อัตราส่วน

เช่นเดียวกับ rosemary oil ผลการทดลองมีลักษณะเหมือนกัน แต่มีท่ีแตกต่างคือ องค์ประกอบท่ี 6 จะมีลักษณะขุ่น

ผู้วิจัยได้เลอืกองค์ประกอบท่ี 5 ซึ่งมีลักษณะของไมโครอมิัลชันท่ีด ีไมเ่หนยีวเวลาทาบนผิว และซึมผ่านผิวได้เร็ว โดย

อัตราส่วนของ SFM เป็น benzyl alcohol :  propylene glycol : ethanol (35:25:15)  เป็นระบบท่ีจะน้าไปเปรียบเทียบ

ระหว่าง rosemary oil กับ eucalyptus oil โดยจะท้าการไตเตรตกับน้้าหาพืน้ท่ีการเกิดไมโครอมิัลชัน พบวา่ rosemary 

oil และ eucalyptus oil จะให้พื้นท่ีท่ีเกิดเป็นไมโครอิมัลชันเท่ากับ 30.23 และ 31.95% ตามล้าดับ (ภาพท่ี 1) ส่วน

พื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชัน ระหว่าง rosemary oil และ eucalyptus oil กับ Tween 20 มีค่าเท่ากับ 35.70 และ 

32.06% ตามล้าดับ 

น้าส่วนผสม 3 ตัวอย่างในพื้นท่ีท่ีเกิดไมโครอิมัลชันของ  rosemary oil และ eucalyptus oil น้ามา

เปรียบเทียบกับไมโครอิมัลชันของ Tween 20 โดยมีองค์ประกอบตามตารางท่ี 2 น้าตัวอย่างไมโครอิมัลชันท่ีมี

องคป์ระกอบดังกล่าวมาวัดขนาดด้วยเครื่อง Nanoplus-3 และค่าศักยไ์ฟฟา้ซีตา ซึ่งผลได้แสดงในตารางที่ 2  

(A)
(B) 
 

ภาพที่ 1  Ternary Phase Diagram ของไมโครอมิัลชันท่ีปราศจากสารลดแรงตงึผิว 

(A) Eucalyptus oil  (B) Rosemary oil,  ME = Microemulsion 
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ตารางที่ 2 แสดงค่า อัตราส่วนของไมโครอิมัลชัน ขนาดอนุภาค และ ค่าศักย์ไฟฟา้ซีตา         

             ชนิด (surfactant-free : Rosemary 

oil : water) 

ขนาด (นาโน

เมตร) 

Polydispersity 

index 

ศักย์ไฟฟา้ซีตา 

(มลิลิโวลต)์ 

Surfactant-free/ 6 : 3 : 1 1167 ± 96 0.71 ± 0.04  -0.55 ± 0.12 

Rosemary oil 6 : 2 : 2 67.7 ± 1.0 0.09 ± 0.01 -1.25 ± 0.09 

 5 : 4 : 1 362 ± 80 0.23 ± 0.05 -2.62 ± 0.14 

 (surfactant-free : Eucalyptus oil : 

water) 

   

Surfactant-free/ 6 : 3 : 1 11.9 ± 2.2 0.06 ± 0.04 0.38 ± 0.09 

Eucalyptus oil 6 : 2 : 2 40.1 ± 0.8 0.10 ± 0.03 1.44 ± 0.12 

 5 : 4 : 1 362 ± 80 0.23 ± 0.05 -3.62 ± 0.17 

     (Tween 20 : Rosemary oil : 

water) 

   

Tween 20 / 6.5 : 1 : 2.5 29.8 ± 3.6 0.58 ± 0.20 -22.64 ± 0.83 

Rosemary oil 5.5 : 1 : 3.5 19.0 ± 7.7 0.46 ± 0.04 -15.87 ± 1.33 

 6 : 1 : 3 128.3 ± 0.6 0.48 ± 0.01 -11.57 ± 0.38 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการสร้าง ternary phase diagram โดยใช้โปรแกรม Triplot ท้าให้สามารถทราบข้อมูลของ

ขอบเขตการเกิดไมโครอิมัลชัน พบว่าไมโครอิมัลชันของ eucalyptus oil ท่ีใช้ SFM มีพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันเพยีง 

31.95% ซึ่งใกล้เคียงกับไมโครอิมัลชันท่ีใช ้Tween 20 ซึ่งมีพืน้ท่ี 32.06%  เมื่อดูขนาดอนุภาคในตารางท่ี 2 พบวา่ไม

โครอิมัลชันของ eucalyptus oil ท่ีเกิดจากการใช้ SFM ให้ขนาดอนุภาคใกล้เคียงกับไมโครอิมัลชันท่ีเกิดจากการใช้ 

Tween 20  คืออยู่ในช่วง 11.9 – 362 นาโนเมตร ค่า polydispersity index (ค่าการกระจายตัวของอนุภาค, PI) อยู่

ในช่วง 0.06 – 0.23 ซึ่งเป็นค่าท่ีดีมาก ส่วน rosemary oil ท่ีใช้ SFM มีพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันเพียง 30.23% ซึ่ง

นอ้ยกว่าไมโครอมิัลชันท่ีเกิดจากการใช้ Tween 20 ซึ่งมีพืน้ท่ี 35.70%  เมื่อดูขนาดอนุภาคในตารางท่ี 2 พบว่าไมโคร

อิมัลชันท่ีเกิดจากการใช้ SFM ให้ขนาดอนุภาคท่ีใหญ่ อยู่ในช่วง 67.7 – 1167 นาโนเมตร ค่า PI อยู่ในช่วง 0.09 – 

0.71 ในขณะท่ีไมโครอิมัลชันท่ีใช้ Tween 20 ให้ขนาดอนุภาคโดยรวมท่ีเล็กกวา่  อยู่ในช่วง 19.0 – 128.3 นาโนเมตร  

ค่า PI อยู่ในช่วง 0.46 – 0.58 แสดงถึงการกระจายตัวของอนุภาคปานกลาง อย่างไรก็ตามไมโครอิมัลชันท่ีเกิดจาก

การใช้ SFM ของ rosemary oil สูตร 6 : 2 : 2 ก็มีขนาดอนุภาคท่ีเล็ก คือ 67.7 นาโนเมตร  การท่ีไมโครอิมัลชันท่ีเกิด

จากการใช้ SFM มีขนาดอนุภาคท่ีเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดมาจากองค์ประกอบของน้้ามันท่ีใช้ ซึ่งมีธรรมชาติท่ีแตกต่าง

กัน  โดยพบวา่ eucalyptus oil ผสานกับ SFM และน้้าได้ดีจนเป็นองค์ประกอบทรงกลมขนาดเล็ก ในขณะท่ี rosemary 

oil มีองค์ประกอบท่ีแตกต่างและผสมได้ไม่ดีนักในอัตราส่วนดังกล่าว ท้าให้ได้อิมัลชันท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ส่วนค่า

ศักย์ไฟฟ้าซีตาของท้ังสองระบบ มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ในขณะท่ีไมโครอิมัลชันท่ีมี Tween 20 มีค่า

ศักย์ไฟฟ้าซีตาท่ีดี อยู่ในช่วง -11.57  ถึง -22.64 ซึ่งท้าให้ระบบมีความเสถียรดี แต่ปริมาณของสารลดแรงตึงผิวอยู่

ท่ี 5.5 – 6.5 ส่วน ซึ่งยังคงเป็นปริมาณที่สูง 
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จากการวิจัยนี้ท่ีหลีกเลี่ยงการใช้สารลดแรงตึงผิวในการเตรียมไมโครอิมัลชัน โดยใช้สารท่ีมีโมเลกุล

ขนาดเล็กแต่ท้าหน้าท่ีคล้ายสารลดแรงตึงผิว ในท่ีนี้คือ benzyl alcohol, propylene glycol และ ethanol ในอัตราส่วน 

35 : 25 : 15 ผสมกับ eucalyptus oil หรือ rosemary oil และน้้า น้ามาผสมกับแอลฟา-อาร์บูติน ท้าให้ได้ไมโคร

อมิัลชันท่ีมีลักษณะใสนา่ใช ้ เหมาะที่จะน้าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส้าหรับเพิ่มความขาวของผิว  
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การเตรียมผงผลึกเซรามิก PZT โดยวิธีเตรียมแบบมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม 

เปรียบเทยีบกับวธิีเกลอืหลอมเหลว  

Preparation PZT ceramic powders by conventional mixed oxide method 

compared with molten salt method 

ชมพูนุช วรางคณากูล1,2 

Chompoonuch Warangkanagool1,2 

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ศึกษาโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของผงผลึก Pb(Zr0.52Ti0.48)O3) หรือ PZT ท่ี

เตรียมโดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เปรียบเทียบกับการเตรียมวิธีเกลือหลอมเหลว โดยการแปรค่าอุณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์เป็นตั้งแต่ 600 ถึง 800 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอกซ์ (XRD) พบว่าเงื่อนไขอุณหภูมิท่ีเหมาะสมส้าหรับการเผาแคลไซน์ของผงผลึก PZT ท่ีเตรียมโดยวิธีมิ

กซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม และท่ีเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว คือ ณ อุณหภูมิ 750 °C และ 700 °C ตามล้าดับ 

ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) น้าไปหาขนาดของอนุภาค พบว่า

อนุภาคของผงผลึก PZT ท่ีเตรียมท้ังสองวิธีนั้น มีการจับกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อหาขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึกจาก

ภาพถ่าย SEM พบวา่ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึก PZT ท่ีอุณหภูมิแคลไซน ์650-800 °C อยู่ในช่วง 0.2-0.45 m 

การเตรียมผงผลึกด้วยวธีิเกลือหลอมเหลวจะได้อนุภาคของผงผลึกมขีนาดเล็กกว่า การเตรียมผงผลึกด้วยวธีิมกิซ์อ

อกไซด์แบบดั้งเดิมเพยีงอยา่งเดียว  
ค าส าคัญ:    ผงผลึก PZT วธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม วิธีเกลือหลอมเหลว 

Abstract  

In this research, the phase structure and microstructure of Pb (Zr0.52Ti0.48)O3)  or PZT ceramic 

powders prepared by conventional mixed oxide method compared with molten salt methods were investigated. 

These powders were various calcination temperatures from 600  to 8 00  °C for 2 h. The phase structure was 

examined by x-ray diffraction (XRD). It was found that, the optimum calcination temperature of PZT ceramic 

powders prepared by conventional mixed oxide method and molten salt method were found at 750 and 700 °C, 

respectively. The microstructure was examined by scanning electron microscopy (SEM) and measurement the 
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average particle sizes from SEM micrographs. The results showed that the particles of PZT ceramic powders 

with both methods are rounded and agglomerated. The average particles size of PZT ceramic powders at 650-

800 °C were between 0.20 to 0.45 m. The average particles size of PZT ceramic powders by molten salt 

method are smaller than size of PZT ceramic powders by conventional mixed oxide method 

Keywords: PZT ceramic powders, conventional mixed oxide method, molten salt method  

บทน า 

เซรามิกเลดเซอร์โคเนตไททาเนต (Pb(Zr1-xTix)O3: PZT) เป็นวัสดุ ท่ีน้าไปประยุกต์ใช้งานเชิง

อุตสาหกรรม ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น ตัวแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ( transducers) โซ

นาร์ (sonars) ตัวขับเร้าแบบหมุน (rotary actuators)[2, 4, 6] วาร์ลปิดเปิดแสงไฟฟ้าแบบเบา (electro optic light 

values) ตัวขับเร้าระดับไมโคร (microactuators) และตัวตรวจวัดทางไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิสูง (pyroelectric sensor)[1,3] 

เนื่องจากเป็นวัสดุท่ีมีสมบัติทางพิโซอิเล็กทริก และไดอิเล็กทริกท่ีดีมาก เซรามิก PZT สมบัติพิโซอิเล็กทริก และมี

ค่าคงท่ีไดเล็กทริกสูงท่ีสุด ณ รอยต่อเฟสท่ีมีสัณฐานเหมือนกัน (Morphotropic phase boundary: MPB) ซึ่งมี

อัตราส่วนระหว่าง PZ:PT เป็น 52:48 [5,7] ท้าให้เซรามิกชนิดนี้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ท้าเป็นตัวขับเร้า 

(actuator) หรือ ตัวกักเก็บพลังงาน (energy storage) สมบัติเด่นต่างๆ ของเซรามกิ PZT ท่ีเลือกน้ามาใชป้ระโยชน์น้ัน

จะมปีระสิทธิภาพในการใชง้านเพียงใดขึ้นอยูก่ับชนิด คุณภาพของสารตัง้ตน้ท่ีใชใ้นการเตรียม และกระบวนการผลิต 

(processing) ซึ่งเซรามิกท่ีได้จากการวิธีการเตรียมท่ีแตกต่างกันก็จะมีสมบัติแตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้จึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกของเซรามิก PZT ท่ีเตรียมด้วยวิธีการมิกซ์ออกไซด์แบบ

ดั้งเดิม เทียบกับการเตรียมดว้ยวธีิเกลือหลอมเหลว เพื่อหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเตรียมผงผลึก PZT ท้ังสองวธีิ 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

น้าสารตั้งต้นเลดออกไซด์ (PbO) เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ (ZrO2) และไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 

โดยค้านวณ และไปชั่งในตามปริมาณสารสัมพันธ์ ให้อัตราส่วนโดยโมล Pb:Zr:Ti เป็น 1:0.52:0.48 ท้าการบดผสม

เปียกโดยใช้ลูกบดเซอร์โคเนียเป็นตัวบด และใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวช่วยกระจายตัวของอนุภาค เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง จากนั้นท้าแห้งและคัดขนาด เรียกผงท่ีได้นี้ว่าเป็นผงผสม PZT น้าผงผสม PZT ท่ีได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วน

แรกจะน้าไปเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 600, 650, 700, 750 และ 800 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยอัตราการขึ้น/ลง

ความร้อน 300 oC / ชั่วโมง เรียกการเตรียมส่วนนี้ว่าการเตรียมด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ส่วนท่ี 2 น้าผงผสม 

PZT ท่ีท้าแห้งและคัดขนาดแล้วไปผสมกับผงเกลือผสม (ผงเกลือผสมเตรียมโดยการบดผสมเกลือ NaCl และ เกลือ 

KCl ในสัดส่วน 1:1 โดยโมล ในครกหยก) จากนั้นบดผสมผงเกลือผสมและผงผสม PZT ในสัดส่วน 1:1 โดยน้้าหนัก 

น้าไปเผาแคลไซน์ดว้ยเงื่อนไขเดียวกันกับการเตรียมโดยวธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม หลังการเผาแคลไซน์ท้าการแยก

เกลือออกจากผงผลึก PZT ด้วยการล้างดว้ยน้้ารอ้นท่ีปราศจากไอออน เทน้้าที่ล้างเกลือออก แลว้ลา้งซ้้าดว้ยน้้าร้อน

ท่ีปราศจากไอออนอีกจนคลอไรด์ไอออนหมด (ทดสอบว่าไม่มีคลอไรด์ไอออนเหลืออยู่ โดยการหยดสารละลายซิล

เวอร์ไนเตรดลงในน้้าท่ีล้างเกลือท่ีเทท้ิง จนกระท้ังสารละลายซิลเวอร์ไนเตรดไม่ท้าปฏิกิริยากับน้้าล้างเกลือท่ีเทท้ิง

แลว้ จึงแนใ่จว่าไมม่คีลอไรดไ์อออนเหลืออยู)่ แลว้ท้าให้แห้ง เรียกวิธีการนี้ว่าการเตรียมโดยวธีิเกลือหลอมเหลว  น้า

ผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเตรียมได้ท้ังสองวธีิ ตรวจสอบโครงสร้างเฟสดว้ยเทคนิคการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ (XRD) น้า

ข้อมูลท่ีได้ไปค้านวณหาค่าความบริสุทธ์ิของผงผลึกท่ีได้โดยใช้สมการท่ี (1)[10] 
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ร้อยละความบริสุทธ์ิ (%)   100
)II(

I

IP

p 


                         (1) 

โดยท่ี  Ip แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสหลัก 

  II แทนค่าความเข้มสูงสุดของพคี X-ray ของเฟสแปลกปลอม 

 

ตรวจสอบลักษณะรูปร่าง หรือโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(SEM) น้าข้อมูลท่ีได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมาค้านวณหาขนาดของอนุภาคเฉลี่ยด้วย

โปรแกรมอมิเมทเจ 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

น้าผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเตรียมโดยวธีิมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว เผาแคลไซน์

ท่ีอุณหภูมิ 600, 650, 700, 750 และ 800 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาวิเคราะห์การก่อเกิดเฟส ด้วยเทคนิคการ

เลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ ได้ผลดังภาพท่ี 1(ก) และ 1(ข) ตามล้าดับ 

   
ภาพที่ 1 รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลกึเซรามิก PZT ท่ีเผาแคลไซน ์ณ อุณหภูม ิ600-800 oC เป็น

เวลา 2 ชั่วโมง ก. วิธีการเตรียมแบบมกิซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ข. วิธีเตรียมแบบเกลือหลอมเหลว 

จากภาพท่ี 1 ก. พบว่ารูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีท้าการเผาแคล

ไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 – 650 oC นั้น พบว่ายังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับข้อมูลมาตรฐานของผงผลึก 

Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ในแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 33-0784[8] และเมื่ออุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น      

700 oC พบวา่มีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึกเซรามิก PZT มากขึ้น จนกระท่ังอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์

เป็น 750 oC พบวา่ผงผลึกเซรามิก PZT มเีฟสบริสุทธิ์ท้ังหมด (ส่วนพีคท่ีเกิดขึ้นเล็กๆ ก่อนมุม 2 เป็น 30 o นัน้ เกิด

จากการท่ีเราใช้เม็ดบดเซอร์โคเนียในการบดและคลุกเคล้าสารให้เข้ากันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เม็ดบดมีการหลุดร่อน

ออกมา ท้าให้ปริมาณของ ZrO2 เกิน จึงเห็นพีคเล็กๆ เกิดขึ้น)  และจากภาพ 1 ข. พบวา่รูปแบบการเลีย้วเบนของรังสี

เอกซ์ของผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีท้าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 oC นัน้ พบวา่ยังไม่เป็นเฟสบริสุทธ์ิเมื่อเทียบกับ

ข้อมูลมาตรฐานของผงผลึก Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ในแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 33-0784[8] และเมื่อ

อุณหภูมิแคลไซน์เพิ่มขึ้นเป็น 650 oC พบว่ามีการฟอร์มตัวเป็นเฟสบริสุทธ์ิของผงผลึกเซรามิก PZT สูงขึ้นมาก และ

พบวา่ผงผลึกเซรามิก PZT มเีฟสบริสุทธ์ิท้ังหมด (แตม่พีคีส่วนเกินของ ZrO2 เกิดขึ้นก่อนมุม 2 เป็น 30 o เชน่กันกับ



 

324 

- Proceedings - 

 

ภาพ 1 ก.) ท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ 700, 750, 800 oC และพบว่าพีคท่ีได้จะมีความเป็นเตตระโกนอล โดยสังเกตได้จาก

มุมเลีย้วเบน 2  21.6 o, 22.3 o; 43.6 o, 44.9 o; 50.4 o, 53.4 o และ 55.5 o, 56.1 o 

จะเห็นได้ชัดวา่ การเตรียมผงผลึกเซรามิก PZT ด้วยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิมนัน้ ตอ้งใชอุ้ณหภูมิใน

การเผาแคลไซน์สูงกวา่การเตรียมผงผลึกเซรามิกชนดิเดียวกันดว้ยวธีิเกลือหลอมเหลว เนื่องจากเกลอืผสมท่ีใส่ลงไป

นัน้ไปช่วยลดอุณหภูมใินการเผาแคลไซน์ หรือเกลือท้าหน้าท่ีเป็นฟลักซ์ (flux) โดยเกลือผสมท่ีใส่ลงไปในผงผสมนั้นมี

จุดหลอมเหลวท่ีต่้ากว่าผงผสม PZT มาก เมื่อจะได้รับความร้อนจะท้าให้เกลือเกิดการละลายกลายเป็นของเหลว 

และปลดปล่อยความร้อนให้แก่ผงผสม PZT ท้าให้ผงผสมดังกลา่วได้รับความร้อนมากกว่าความร้อนท่ีได้จากการเผา

แคลไซน์ จึงท้าให้ผงผสม PZT มีความบริสุทธ์ิโดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่้ากว่าวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม เมื่อ

ค้านวณหาความบริสุทธ์ิของผงผลึกเซรามิก PZT ตามสมการท่ี (1) โดยวิธีของ Swart และ Shrout [10] จากการ

เตรียมท้ังสองวธีิ จะได้ร้อยละความบริสุทธ์ิ ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ร้อยละความบริสุทธ์ิของผงผลกึเซรามิกท่ีเตรียมโดยวธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิมเทียบกับวิธีเกลือ

หลอมเหลว 

อุณหภูมแิคลไซน ์(oC) 
ร้อยละความบรสิทุธิ์ของผงผลึกเซรามกิ PZT 

วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม วิธีเกลือหลอมเหลว 

600 34.72 40.91 

650 35.50 95.08 

700 97.14 100 

750 100 100 

800 100 100 

 

น้าผงผลกึเซรามิก PZT ท่ีเตรียมได้ท้ัง 2 วธีิ มาศกึษาลักษณะรูปร่าง หรอืโครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้ง

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลดังภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 เมื่อหาขนาดเฉลีย่ของอนุภาคของผง

ผลึกเซรามิกท้ังสองวธีิ จะได้ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลึกเซรามกิที่เตรียมโดยวธีิมิกซ์ออกไซดแ์บบดั้งเดิมเทียบกับวิธีเกลือ

หลอมเหลว 

อุณหภูมแิคลไซน ์(oC) 
ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของผงผลกึเซรามกิ PZT (m) 

วิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม วิธีเกลือหลอมเหลว 

650 - 0.20  0.02 

700 0.25  0.05 0.23  0.03 

750 0.32  0.04 0.30  0.03 

800 0.45  0.06 0.40  0.04 



 

325 

- Proceedings - 

 

    

    

 
 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึเซรามิก PZT ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อุณหภูมิ 600-800 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยวธีิการเตรียมแบบมกิซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม 

 

จากภาพท่ี 2 ก. – 2 จ. เป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผง

ผลึก   เซรามิก PZT เผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 600, 650, 700, 750 และ 800 oC ตามล้าดับ จะเห็นว่าภาพถ่าย

ลักษณะของอนุภาคของผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเผาแคลไซน์ตั้งแต่อุณหภูม ิ600-650 oC ลักษณะของผงผลึกยังดูไม่

เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งสังเกตเห็นมลีักษณะเป็นก้อนกลมเล็กผสมก้อนใหญ่ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นซึ่งมีรูปร่างไมเ่หมือนกัน

ผสมกันอยู่อย่างชัดเจน เนื่องจากความร้อนท่ีใช้ในการเผาแคลไซน์นั้น ยังสูงไม่เพียงพอท่ีจะท้าให้ผงผสมนั้น

เกิดปฏิกิริยาท่ีสมบูรณ์ตามความสัมพันธ์ของ Arrhenius[9] เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการแคลไซน์เป็น 700 oC ขึ้นไป จะ

เห็นว่าลักษณะของผงผลึกนั้นมีความเป็นเนื้อเดียวกัน ลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลม ลักษณะรูปร่างเหมือนกัน 

เนื่องจากเกิดปฏกิิริยาทีส่มบูรณ์แล้ว มีขนาดของอนุภาคใกล้เคียงกันในแต่ละอุณหภูมกิารเผาแคลไซน ์สอดคล้องกับ

ข้อมูลท่ีได้ในการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ท่ีมีการฟอร์มตัวเป็นสาร PZT มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการ
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เผาแคลไซน์สูงขึ้น ลักษณะของอนุภาคหรือผงผลึกมคีวามเป็นเนื้อเดียวกันมากขึน้ ขนาดของอนุภาคมีแนวโนม้ใหญ่

ขึน้แต่ก็ใกล้เคียงกันตัง้แตอุ่ณหภูมกิารเผาแคลไซน์เป็น 700, 750 และ 800 oC ดังตารางที่ 2 

 

    
 

    

 
 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายด้วยกลอ้งจุลทรรศน์แบบสอ่งกราดของผงผลกึเซรามิก PZT ท่ีเผาแคลไซน ์

ณ อุณหภูมิ 600-800 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยวิธีการเตรียมแบบเกลือหลอมเหลว 

 

จากภาพท่ี 3 ก. – 3 จ.  ซึ่งเป็นภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของผง

ผลึกเซรามิก PZT ท่ีเผาแคลไซน์ท่ีอุณหภูมิ 600, 650, 700, 750 และ 800 oC ตามล้าดับ จะเห็นว่าภาพถา่ยลักษณะ

ของอนุภาคของผงผลึกเซรามิก PZT เมื่อท้าการเผาแคลไซน์ ณ อุณหภูมิ 600 oC ลักษณะของผงผลึกยังดูไม่เป็นเนื้อ

เดียวกันซึ่งสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นก้อนเล็กผสมก้อนใหญ่ซึ่งมีรูปร่างไม่เหมอืนกันผสมกันอยูอ่ยา่งชัดเจน เนื่องจาก

ความร้อนท่ีใช้ในการเผาแคลไซน์นั้นยังสูงไม่เพียงพอท่ีจะท้าให้ผงผสมนั้นเกิดปฏิกิ ริยาท่ีสมบูรณ์ตามความสัมพันธ์
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ของ Arrhenius [9] เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการแคลไซน์เป็น 650 oC ขึ้นไป จะเห็นว่าลักษณะของผงผลึกนั้นมีความเป็น

เนื้อเดียวกัน เนื่องจากการเกิดปฏิริยาท่ีสมบูรณ์แล้ว มีลักษณะเป็นก้อนค่อนข้างกลม ขนาดของอนุภาคมีขนาดเล็ก

สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้ในการวเิคราะห์โดยการเลีย้วเบนของรังสีเอกซ์ เมื่ออุณหภูมิในการเผาแคลไซน์สูงขึ้น ขนาด

อนุภาคของผงผลึกมแีนวโนม้ใหญ่ขึน้แต่ก็ใกล้เคียงกัน ดังตารางท่ี 2 

จากข้อมูล XRD ในภาพท่ี 1 และข้อมูล SEM ในภาพท่ี 2 และ 3 พบวา่ผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเตรียมโดยวธีิมิกซ์ออก

ไซด์แบบดั้งเดิม และที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว สามารถหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซนผ์งผลกึเซรา

มกิ PZT ท่ีเตรียมโดยวธีิมิกซ์ออกไซดค์ือท่ีอุณหภูมิแคลไซน ์750 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และเงือ่นไขท่ีเหมาะสม

ส้าหรับการเตรียมผงผลึกเซรามกิ PZT โดยวิธีเกลือหลอมเหลวคอื ท่ีอุณหภูมิแคลไซน์ 700 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

สรุปผล 

สามารถเตรียมผงผลึกเซรามิก PZT โดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม และวิธีเกลือหลอมเหลว ให้มี

ความบริสุทธ์ิได้ โดยเงื่อนไขท่ีเหมาะสมในการเผาแคลไซนใ์ห้ได้ผงผลึกเซรามิก PZT ท้ังสองวธีิอยู่ท่ีอุณหภูมิการเผา

แคลไซน์ 750 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และ 700 oC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามล้าดับ ดังนัน้การเตรียมผงผลึก PZT โดยวิธี

เกลือหลอมเหลวสามารถลดอุณหภูมิในการเตรียมผงผลึกเซรามิก PZT ได้ 50 oC โดยผงผลึกของเซรามิก PZT ท่ี

เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวจะมีขนาดเล็กกว่าผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเตรียมโดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม

เล็กน้อย และการเตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลวยังให้โครงสร้างเฟสของผงผลึกเซรามิก PZT มีความเป็นเตตระ

โกนอลมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะ 

การเตรียมผงผลึกเซรามิก PZT โดยวิธีเกลือหลอมเหลวนั้น เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการเตรียมผงผลึก

จากเดิมโดยวิธีมิกซ์ออกไซด์แบบดั้งเดิม ผลท่ีได้สามารถลดอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ได้เพียง 50 oC ซึ่งไม่ค่อย

คุ้มค่าในการเพิ่มขั้นตอนในการเตรียม แต่เมื่อมองถึงโครงสร้างของผงผลึกเซรามิก PZT ท่ีเตรียมได้โดยวิธีเกลือ

หลอมเหลว พบวา่โครงสร้างของผงผลึกมคีวามเป็นเตตระโกนอลมากขึน้อยา่งเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวธีิเตรียมแบบมิ

กซ์ออกไซด์เพียงอย่างเดียว เซรามิกท่ีเตรียมจากผงผลึกท่ีมีคุณภาพดี ย่อมมีสมบัติดีกว่าเซรามิกท่ีเตรียมจากผง

ผลึกท่ีมีคุณภาพด้อยกวา่ การเตรียมโดยวธีิเกลอืหลอมเหลวจึงเป็นอีกทางเลอืกหนึ่งท่ีใชใ้นการเตรียมผงผลึกได้เป็น
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โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียม 

ไนโอเบตท่ีเจือด้วยอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ระดับนาโนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร  

Microstructure and dielectric property of NaCu3Ti3NbO12 ceramics doped with 

1.0 vol% MgO nanoparticles 

วิไล ชมชัย1 และ ชมพูนุช วรางคณากูล1,2 * 

Wilai Chomchai1 and Chompoonuch Warangkanagool1,2 *  

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยน้ีได้ท้าการศกึษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัตไิดอเิล็กทริกของเซรามิกโซเดียมคอปเปอร์ไท

ทาเนียมไนโอเบตท่ีเจือด้วยอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ระดับนาโนในสัดส่วนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ท่ีเตรียมด้วย

วิธี    มิกซ์ออกไซด์ โดยการน้าสารตั้งต้นมาบดผสมเปียกเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นท้าแห้ง คัดขนาดและเผาแคล

ไซน์ท่ีอุณหภูมิ 950oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมงด้วยอัตราการให้ความร้อน 5oC/min. น้าผงท่ีเผาแคลไซน์แล้วมาผสมกับ

อนุภาคแมกนเีซียมออกไซด์ระดับนาโนและตัวประสานมาบดผสมเปียกเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ท้าแหง้ คัดขนาด และอัด

ขึ้นรูปเป็นแผ่นกลม เผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูมิ 975-1025 oC เป็นเวลา 10 ชั่วโมงด้วยอัตราการให้ความร้อน 5oC/min. 

ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และตรวจสอบสมบัตไิดอเิล็กทริก

ด้วยเครื่องวัดค่าความเหนี่ยวน้า ความจุและความตา้นทานไฟฟา้ (LCR meter) พบวา่เกรนของเซรามิกมลีักษณะเป็น

เหลี่ยมและใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น ความหนาแน่นสูงสุดพบท่ีอุณหภูมิซินเตอร์ 1000oC และค่าคงท่ีไดอิ

เล็กทริกมคี่าสอดคล้องกับความหนาแน่น  

ค าส าคัญ: โครงสร้างจุลภาค  สมบัตไิดอเิล็กทริก  เซรามิก  NCTNO  อนุภาค  MgO  ระดับนาโน 

Abstract  

In this work, the microstructure and dielectric property of NaCu3Ti3NbO12 ceramics doped with 1.0 

vol% MgO nanoparticles prepared by mixed oxide were studied. The precursors were ball milled for 24 hours, 

dried, sieved and and calcined at 950oC for 24 hours with heating rate 5oC/min..The calcined powders were 

doped with MgO nanopowder and pressed into a disc shape. Sinter the green body at 975-1025oC for 10 hours 

with heating rate 5oC/min..Microstructure was examined by scanning electron microscope (SEM). The dielectric 

property was determined using a LCR meter. The results showed that, the morphology of the grains is rectangular  
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shape and the average grain sizes were increased with increasing sintering temperatures. The highest density 

was found at sample sintered at 1175oC and the dielectric constant consistent with the density. 

Keywords: Microstructure, Dielectric property, NCTNO ceramic, MgO nanopowder  

บทน า 

ตั้งแต่มีการรายงานการค้นพบปรากฏการณ์เฟร์โรอิเล็กทริก (Ferroelectricity) ในผลึก Rochelle salt 

ของ Joseph Valasek [8] เมื่อปี ค.ศ. 1921 ท้าให้นักวิทยาศาสตร์จ้านวนมากหันมาสนใจศกึษาวัสดุท่ีแสดงสมบัติเฟร์

โร อิเล็กทริกจนมีการค้นพบวัสดุท่ีมีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก (r) สูงอย่างมากมายรวมท้ังมีการพัฒนาวัสดุเหล่านี้เพื่อ

น้าไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก เนื่องจากการพัฒนาวัสดุท่ีมีค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกท่ีสูงมากๆ นั้น

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดขนาดอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกนั่นเอง 

จากการรายงานของ Subramanian และคณะ [6] ถึงค้นพบว่าค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกของแคลเซียมคอป

เปอร์ไททาเนต (CaCu3Ti4O12 : CCTO) มีค่าสูงมากอย่างผิดปกติซึ่งเป็นวัสดุในกลุ่มท่ีมีโครงสร้าง ACu3Ti4O12 [1] 

นั้ น ท้ า ให้ นั ก วิ ทยา ศาสต ร์หั นมาสน ใจศึ กษา วั สดุ ท่ี มี สม บัติ คล้ า ย  CCTO กั นอย่ า งแพ ร่หลาย  เ ช่ น 

Ca1 −3 x/2BixCu3 Ti4O1 2 , SrCu3 Ti4O1 2 , Bi2 / 3 Cu3 Ti4O1 2 , La2 / 3 Cu3 Ti4O1 2 , CaCu2 . 9Ni0 . 1 Ti4O1 2 , 

CaCu3Ti3.9Ni0.1O12 [2,3,7,10] ในปี ค.ศ. 2010 Rivas-Murias และคณะ [4] ได้รายงานว่า NaCu3Ti3NbO12 

(NCTNO) แสดงสมบัติไดอเิล็กทริกคล้ายกับ CCTO อย่างมาก  อย่างไรก็ตาม NCTNO นั้นยังไม่ค่อยได้การศึกษามาก

นัก รวมท้ังในช่างศตวรรษท่ีผ่านมาได้มีการรายงานว่าการเจืออนุภาค MgO ระดับนาโนในเซรามิกนั้นสามารถ

ปรับปรุงสมบัตติา่งๆ ของเซรามิกได้ดขีึน้ [5,9,12]  

ในงานวิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมคอป

เปอร์ไททาเนียมไนโอเบตท่ีเจือด้วยอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ระดับนาโนในสัดส่วนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ท่ี

เตรียมดว้ยวธีิมิกซ์ออกไซด์ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เร่ิมจากการเตรียมผงผลึกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียมไนโอเบต (NaCu3Ti3NbO12 : NCTNO) โดย

การน้าสารตั้งต้นได้แก่  NaCO3 (99.5%, Sigma Aldrich), CuO (99%, Fluka), TiO2 (99%, Riedel de Haën) และ 

Nb2O5 (99.9%, Sigma Aldrich) อบในเตาอบไฟฟา้ที่อุณหภูม ิ150oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมงเพ่ือก้าจัดความชืน้แลว้น้าไป

ชั่งโดยใชเ้ครื่องช่ังสารท่ีมีความละเอยีด 0.0001 กรัมตามสัดสว่นปริมาณสารสัมพันธ์ท่ีค้านวณได้จากสมการ 

0.5 NaCO3 + 3CuO + 3TiO2 + Nb2O5  NaCu3Ti3NbO12 + 0.5CO2 

จากนั้นน้าสารท่ีชั่ ง ได้ ท้ังหมดมาใส่กระป๋องพลาส ติก ท่ีบรรจุลูกบดเซอร์โคเนียแล้วเติม

เอทิลแอลกอฮอล์ลงไปเพื่อเป็นตัวช่วยหล่อลื่น ปิดฝาให้สนิทแล้วท้าการบดผสมเปียกบนแท่นหมุนส้าหรับบดย่อย

แบบ Ball-Milling เป็นเวลา 24 ชั่วโมง น้าสารท่ีได้ไปท้าแห้งโดยใช้เตาแผ่นให้ความร้อน (Hot Plate) เมื่อสารแห้งแล้ว

ท้าการบดในครกและคัดขนาดด้วยการร่อนผ่านตะแกรงให้มีขนาดเล็กกว่า 350 µm จากนั้นน้าผงท่ีได้ใส่ถ้วยอะลูมิ

นาปิดฝาแล้วน้าไปเผาแคลไซน์ด้วยเตาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงท่ีอุณหภูมิ 950oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมงด้วยอัตราการให้

ความร้อน 5oC/min. จะได้ผงผลึกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียมไนโอเบต  
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น้าผงผลึกที่เตรียมได้มาเติมผงอนุภาค MgO ระดับนาโนในสัดส่วนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ก่อนเติม

ท้าการกระจายตัวอนุภาคระดับนาโนด้วยเคร่ืองอัลตร้าโซนิคเป็นเวลา 30 นาที เพื่อให้อนุภาคกระจายตัวได้ดีในผง

ผลึกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียมไนโอเบต แล้วเติมตัวประสาน (PVA) ท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้้าหนักใน

สัดส่วนผงผลึก 1 กรัมต่อตัวประสาร 1 หยด เพื่อเป็นตัวช่วยประสานให้ผงเกาะกันดีขึ้น จากนั้นน้าไปบดผสมเปียก

เป็นเวลา  12 ชั่วโมง ท้าแห้งและคัดขนาดอีกคร้ัง จากนั้นน้ามาอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์โลหะคร้ังละประมาณ 0.5 กรัม

ด้วยเคร่ืองอัดระบบไฮโดรลิกโดยชิ้นงานท่ีได้จะมีลักษณะเป็นแผ่นกลม (Disk) ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 

10 มลิลเิมตรโดยท้าการอัดในแม่พมิพโ์ลหะในความดันท่ีเท่ากันด้วยแรงประมาณ 0.5 ตันเป็นเวลา 30 วินาท ีเมื่อได้

ชิ้นงานท่ีผ่านการอัดขึ้นรูปแล้วจึงน้ามาเรียงในถาดอะลูมนิาแล้วเผาไล่ตัวประสารออกจากชิ้นงานท่ีอุณหภูมิ 550oC 

ด้วยอัตราการให้ความร้อน 1oC/min. จากนั้นน้ามาเรียงในถ้วยอะลูมินาท้าการกลบชิ้นงานดว้ยผงอะลูมนิาเพื่อช่วยให้

มีการไหลเวียนของความร้อนเข้าสู่ชิ้นงานเท่าๆ กันในทุกทิศทุกทาง ปิดฝาให้สนิทแล้วน้าไปเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูมิ 

975-1025oC เป็นเวลา 10 ชั่วโมงด้วยอัตราการให้ความร้อน 5oC/min. น้าเซรามิกท่ีได้ไปท้าความสะอาดด้วย

เคร่ืองอัลตราโซนิก ท้าการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และ

ตรวจสอบสมบัตไิดอเิล็กทริกดว้ยเครื่องวัดค่าความเหนี่ยวน้า ความจุและความต้านทานไฟฟา้ (LCR Meter) 

ผลการศึกษา 

ภาพท่ี 1 แสดงผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อเิล็กตรอนแบบส่องกราด 

(SEM) ของเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO ระดับนาโนสัดส่วนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร เผาซินเตอร์ท่ี

อุณหภูม ิ 975 – 1025oC พบวา่ เกรนของเซรามิกท้ังหมดมรูีปร่างเป็นเหลี่ยมอย่างชัดเจน และมีการเตบิโตของเกรน

เป็นแบบปกติ (Normal Grain Growth) สอดคล้องกับงานวจิัยของ Yang Liu และคณะ [11] ท่ีอุณหภูมิซินเตอร์ 975oC 

พบรูพรุนเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากอุณหภูมิยังไม่เพียงพอส้าหรับการซินเตอร์เซรามิก NCTNO ดังแสดงในภาพท่ี 1 (ก) 

และพบรูพรุนน้อยลงเมื่อเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากเกรนใหญ่ขึ้นท้าให้ขอบเกรนชิดติดกันมากขึ้นดัง

แสดงในภาพท่ี 1 (ข) และ (ค) ที่อุณหภูมิซินเตอร์ 1025oC จะเห็นว่าเซรามกิเร่ิมมีการหลอมเล็กนอ้ย ท้าให้เกรนของ

เซรามิกเชื่อมตดิกันเป็นบางส่วน 
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ภาพที่ 1 ภาพถ่าย SEM เซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO ระดับนาโน 1.0 vol% 

เผาซินเตอร์ท่ี (ก) 975  (ข) 1000 และ (ค) 1025oC 

ภาพท่ี 2 แสดงความนาแน่นและสัมประสิทธ์ิการหดตัวของเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO 

ระดับนาโน 1.0 vol% เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC จะเห็นว่าเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น ความหนาแน่นของเซรามิ

กสูงขึ้นและมคี่าสูงสุดท่ีอุณหภูมิซินเตอร์ 1000oC เนื่องจากการหดตัวของเซรามกิท้าให้เกรนชิดติดกันสอดคล้องกับ

สัมประสิทธ์ิการหดตัวท่ีมีคา่สูงสุดท่ีอุณหภูมิซินเตอร์นี้เช่นกันและเมื่อเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูม ิ1025 oC ความหนาแนน่

มคี่าลดลงเล็กน้อยอันเนื่องมาจากเซรามกิเร่ิมมกีารหลอม สอดคลอ้งกับภาพถ่าย SEM  

 

 
                                    (ก)                                                                  (ข) 

ภาพที่ 2 (ก) ความหนาแนน่สัมพัทธ์ และ (ข) สัมประสิทธ์ิการหดตัวของเซรามิก NCTNO 

ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO ระดับนาโน 1.0 vol% เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC 

จากการตรวจสอบสมบัติไดอิเล็กทริกแปรตามอุณหภูมิ ณ ความถี่ 100 kHz ของเซรามิก NCTNO ท่ี

เจือด้วยอนุภาค MgO ระดับนาโน 1.0 vol% เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC ด้วยเคร่ือง LCR Meter พบว่า ท่ีอุณหภูมิ

(ก) (ข) 

(ค) 
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ซินเตอร์ 975oC ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก (r) ของเซรามิกมีค่าอยู่ในช่วง 3000 – 6000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างอื่น

เนื่องมาจากเซรามิกมีความหนาแน่นค่อนข้างน้อยและมีเกรนค่อนข้างเล็ก ในขณะท่ีเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น  

ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกมีค่าสูงของเซรามิกมีค่าสูงขึ้น เนื่องด้วยเซรามิกมีความหนาแน่นสูงขึน้และเกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น 

ค่าการสูญเสียทาง ไดอิเล็กทริก (Tan) ค่าท่ีวัดได้นั้นมีแนวโน้มในลักษณะเดียวกับค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก ดังแสดงใน

ภาพท่ี 3 และ 4 สามารถอธิบายได้โดยอาศัยทฤษฎีตามแบบจ้าลองโครงสร้างทางจุลภาคจากปรากฏการณ์ของตัว

เก็บประจุแบบชัน้ขวางกั้นภายใน (Internal Barrier-Layer Capacitance Effect: IBLC Effect) และทฤษฎีการโพลาไรเซ

ชันท่ีขอบเกรน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang Liu และคณะ [11]   

 
ภาพที่ 3 ค่าคงที่ไดอเิล็กทริกแปรตามอุณหภูมิของเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO 

ระดับนาโน 1.0 vol%  เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC ณ ความถี ่100 kHz 

 
 

ภาพที่ 4 ค่าการสูญเสียทางไดอเิล็กทริกแปรตามอุณหภูมิเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO 

ระดับนาโน 1.0 vol% เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC ณ ความถี ่100 kHz 

จากภาพท่ี 5 ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริกในช่วงความถี่ต่้าจะมีค่าค่อนข้างสูงและลดลงเมื่อความถี่สูงขึ้น

โดยเฉพาะตัวอย่างท่ีเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูม ิ1000oC นัน้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งชัดเจน และมีคา่สูงกว่าตัวอยา่ง

อื่นๆ ตลอดทุกความถี่ สอดคล้องกับความหนาแน่นและการวัดค่าคงที่ไดอเิล็กทริกแปรอุณหภูมิของเซรามิกท่ีแสดง
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ในภาพท่ี 2 (ก)และภาพท่ี 3 ตามล้าดับ ในขณะท่ีตังอย่างท่ีเผาซินเตอร์ท่ีอุณหภูมิ 975 และ 1025oC นั้นค่าคงท่ีไดอิ

เล็กทริกจะลดชัดเจนท่ีความถี่สูงมากกว่า 105 Hz ภาพท่ี 6 แสดงค่า Tan ของเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค 

MgO ระดับ    นาโน 1.0 vol% แปรตามความถี่ จะเห็นว่ามคี่าค่อนข้างต่้าและมคี่าสูงขึน้เมื่อความถี่สูงขึน้  การลดลง

ของค่าคงท่ี    ไดอิเล็กทริกและการเพิ่มของค่า Tan ท่ีอุณหภูมิและความถี่สูงๆ นี้เป็นผลมาการการผ่อนคลายทาง

ไดอเิล็กทริกสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang Liu และคณะ [11] 

 

 
ภาพที่ 5 ค่าคงที่ไดอเิล็กทริกแปรตามความถี่ของเซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO 

ระดับนาโน 1.0 vol%  เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC 

 

 

ภาพที่ 6 ค่าการสูญเสียทางไดอเิล็กทริกแปรตามความถี่เซรามิก NCTNO ท่ีเจือด้วยอนุภาค MgO 

ระดับนาโน 1.0 vol% เผาซินเตอร์ท่ี 975 - 1025oC 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียมไน

โอเบตท่ีเจือด้วยอนุภาคแมกนเีซียมออกไซด์ระดับนาโนในสัดส่วนร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ท่ีเตรียมดว้ยวิธีมิกซ์ออก

ไซด์พบวา่ เซรามิกโซเดียมคอปเปอร์ไททาเนียมไนโอเบตท่ีเจือด้วยอนุภาคแมกนเีซียมออกไซด์ระดับนาโนในสัดส่วน

ร้อยละ 1.0 โดยปริมาตรนั้นพบว่าเซรามิกมีการเติบโตของเกรนเป็นแบบปกติ (Normal Grain Growth) และไม่

เปลี่ยนแปลงมลีักษณะโครงสร้างจุลภาคคือยังคงมลีักษณะเป็นเหลี่ยมและมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น 

โดยท่ีอุณหภูมิซินเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีท้าให้เซรามิกมีความหนาแน่นสูงนัน้อยู่ในช่วงสูงกว่า 975oC แต่ไม่เกิน 1025oC  

ค่าคงที่  ไดอเิล็กทริกของเซรามิกท่ีอุณหภูมิหอ้งมีคา่อยู่ในช่วง 104-105 ที่อุณหภูมสิูงขึน้ ค่าคงที่ไดอเิล็กทริกและคา่

การสูญเสียทางไดอิเล็กทริกสูงขึน้สอดคล้องกับทฤษฎีตามแบบจ้าลองโครงสร้างทางจุลภาคจากปรากฏการณ์ของ

ตัวเก็บประจุแบบชัน้ขวางกั้นภายใน (Internal Barrier-Layer Capacitance Effect: IBLC Effect) และทฤษฎีการโพลาไร
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ศักยภาพของสายพันธุ์ยสีต์และปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์ย่อยได้ต่อคุณภาพการหมัก

ของไวน์ลิ้นจี ่

Potential of different yeast strains and yeast assimilable nitrogen level 

affected fermentation quality of lychee wine 

วันเพ็ญ จติรเจรญิ 1* จันจิรา ค้าปวง1 และ รุ่งเรืองรัตน ์แผ่นทอง1 

Wanphen Jitjaroen1*, Janjira Kampong1 and Rungruangrat Panthong1  

บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์ย่อยได้ (Yeast 

assimilable nitrogen; YAN) ท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพการหมักของไวน์ลิ้นจี่จากพันธ์ุฮงฮวย โดยใช้ยีสต์จ้านวน 2 สาย

พันธ์ุ (V 1116 และ ICV GRE) ร่วมอบแห้งกับ YAN จ้านวน 3 ระดับ (140, 190 และ 240 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลติร) 

ปรับน้้าหมักให้มีปริมาณกรด 2 กรัมต่อลิตร และปริมาณน้้าตาล 200 กรัมต่อลิตร หมักท่ีอุณหภูมิ 15 องศา

เซลเซียส พบว่าไวน์มีปริมาณกรด 7.29-8.71 กรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดร้อยละ 5.87-7.47 

และแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.52-9.23 (โดยปริมาตร)  ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณ 

YAN มีผลต่อการสร้างกรดในไวน์ตัวอย่าง โดยยีสต์สายพันธ์ุ ICV GRE สามารถสร้างกรดต่้ากว่าสายพันธ์ุ V 1116 

และการเติม YAN เพิ่มขึ้นมีผลท้าให้ไวนม์ีปริมาณกรดสูงขึน้ การเติมปริมาณ YAN 140 มิลลิกรัมตอ่ลิตร ท้าให้ไวนม์ี

ปริมาณกรดต่้าสุด และการใช้ยีสต์สายพันธ์ุ ICV GRE หมักร่วมกับ YAN ทุกระดับท้าให้ไวน์มีปริมาณกรดต่้าสุดอยู่

ในช่วง 7.29-7.46 กรัมตอ่ลติร  
ค าส าคัญ: ลิน้จี ่สายพันธ์ุยีสต์ ไนโตรเจนท่ียีสต์น้าไปใชใ้นการเจรญิได ้ปริมาณกรด 

Abstract  

The objective of this research is to select yeast strains and yeast assimilable nitrogen (YAN) level 

suitable for a production of Hong-huay lychee wine. The lychee juice was fermented with two different yeast 

strains (V 1116 and ICV GRE), and three different levels of YAN (140, 190 and 240 mgN/L). The must was 

adjusted to 2 g/L total acidity, 200 g/L sugar content, and incubated at 15 °C. The result showed that the wine 

samples contained 7.29- 8.71 g/L total acidity, 5.87-7.47 % total soluble solids, and 8.52-9.23 % (vol.) 

ethanol content.  It indicated that the yeast strains and YAN levels affected the acid accumulation of the final 

products. The strain ICV GRE produced less acid content than strain V 1116. The addition of YAN produced the 

highest levels of acidity in the products, and the addition of 140 mgN/L produced the least acidity. The samples 

of yeast strain ICV GRE fermented with all levels of YAN produced lowest acidity between 7.29-7.46 g/L.  

Keywords: lychee, yeast strains, yeast assimilable nitrogen, total acidity  
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บทน า 

ลิ้นจี่มีส่วนประกอบของปริมาณกรดและน้้าตาลท่ีค่อนข้างสมดุลเหมาะสมต่อการหมักไวน์ แต่

คุณภาพของไวน์นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ โดยเฉพาะสายพันธ์ุยีสต์ท่ีใช้ในการหมัก ซึ่งผลิตออกมา

จ้าหน่ายเชิงพาณิชย์มากมาย และมีการพัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ เพื่อให้ผลิตสารให้กลิ่นรสท่ีดี เช่น กรดอินทรีย์ 

แอลกอฮอล์มวลสูง และเอสเทอร์ต่างๆ เป็นต้น [1] ซึ่งเป็นสารท่ีระเหยได้ และให้เอกลักษณะเฉพาะตัว แม้จะมี

ปริมาณเพียงเล็กน้อยแต่นับวา่มีบทบาทอยา่งมากต่อคุณภาพกลิ่นรสของไวน ์การผลิตไวนใ์ห้ได้คุณภาพกลิ่นรสตาม

ต้องการนั้น สามารถท้าได้โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกสายพันธ์ุยีสต์ท่ีมีความเหมาะสม นอกจากนี้การหมักจะ

สามารถเกิดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และมีการยอ่ยน้้าตาลให้เป็นเอทานอลได้อยา่งสมบูรณ์น้ัน จ้าเป็นต้องมกีารปรับ

ส่วนประกอบของน้้าหมักให้มีความสมดุลของสารอาหารต่างๆ เช่น ปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์ย่อยได้ (YAN) โดยมี

แหล่งไนโตรเจนหลักคือกรดแอมิโนและแอมโมเนียมไอออน [2] น้้าหมักท่ีมีปริมาณไนโตรเจนเพียงพอมีผลต่อ

ความเร็วของการหมัก ท้าให้ระยะเวลาในการหมักสั้นลง และไวน์มีกลิ่นรสท่ีดี  [3]  โดยน้้าหมักเร่ิมต้นควรมีปริมาณ 

YAN ไม่ต่้ากว่า 150 มิลลิกรัมต่อลิตร หากปริมาณไนโตรเจนต่้าเกินไป อาจท้าให้การหมักยุติก่อนท่ียีสต์จะใช้ย่อย

น้้าตาลเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์หมด และอาจสร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งให้กลิ่นก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นกลิ่นท่ีไม่พึง

ประสงค์ [4]  

ดังนัน้งานวิจัยน้ีจึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณไนโตรเจน

ท่ียีสต์ย่อยได้ท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพการหมักของไวน์ลิ้นจี่ เพื่อให้สามารถท้านายปริมาณ YAN ท่ีเพียงพอต่อการ

เจรญิของยีสต์สายพันธ์ุต่างๆ และมีผลตอ่คุณภาพไวน ์เป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างการหมัก ซึ่งจะ

เป็นการพัฒนาคุณภาพไวนล์ิน้จี่ในเชงิพาณิชยต์อ่ไป  

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ลิน้จี่พันธ์ุฮงฮวยจาก อ .พาน จ.เชยีงราย     

2. เอนไซม์เพกทิเนส (Lallemand, Australia) 

3. ยสีต ์S. cerevisiae var. cerevisiae คือ V 1116 และ ICV GRE (Lallemand, Australia) 

4. ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต ไทอามนีไฮโดรคลอไรด ์โพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์ (Unilab, 

Australia) 

5. น้้าตาลทรายขาว   

6. ขวดแก้วกลมขนาด 1 ลิตร (Duran, Germany) 

7. เครื่องบีบแยกกากแบบไฮดรอลิก (Sakaya-12, Thailand)     

8.  ตูบ่้มแบบปรับอุณหภูมิได้ (Memmert, Germany) 

 9  .หลอดแก้วดักอากาศ             

10. เครื่องวัดพเีอช (Eutech pH 510, Singapore) 

11 . เครื่องวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดแบบพกพา 0-33 Brix (Atago, Tokyo)  

12. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลแ์บบอบูีลิโอมเิตอร์ (Dujardin-Salleron, Paris) 

13. ชุดเครื่องแกว้ส้าหรับไทเทรตหาปริมาณกรดท้ังหมด ปริมาณน้้าตาลรีดวิซ์ และปริมาณ YAN  
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วิธีการศึกษา 
1. การเตรียมน้้าลิน้จี่ส้าหรับท้าไวน์ 

น้าผลลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวยผลสุกจัดสีแดงเก็บในพ .ศ . 2557 จากอ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย มาท้าการ

เด็ดขัว้และคว้านเอาเมล็ดออก ล้างเนื้อลิน้จี่ดว้ยน้้าสะอาด และสกัดน้้าลิน้จี่ดว้ยเครื่องบีบแยกกากแบบไฮดรอลิก  

2. วเิคราะห์คุณภาพทางเคมนี้้าลิน้จี่  

    2.1 ค่าพเีอช โดยใชเ้ครื่องวัดพเีอช [5] 

    2.2 ปริมาณกรดท้ังหมด (เทียบกับกรดซิตริก) โดยวิธีการไทเทรต [5] 

    2.3 ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมด โดยใชเ้ครื่องวัดปริมาณของแข็งท่ีละลายได้แบบพกพา [6] 

    2.4 ปริมาณน้้าตาลรีดวิซ์ โดยวิธีเลนและอีนอน [6] 

2.5 ปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์สามารถน้าไปใชไ้ด้จริง โดยวิธีฟอร์มัลไทเทรชัน [6] 

3. ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์ย่อยได้ในการหมักไวนล์ิน้จี ่

3.1 การเตรียมหัวเชื้อยสีต ์

ละลายยีสต์ท่ีต้องการศึกษารอ้ยละ 0.03 ของน้้าหมัก )ยสีต์ : น้้า ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส = 

1:10) ทิง้ไวป้ระมาณ 15 นาที แล้วจึงเตมิลงในน้้าหมัก [3] 

3.2 การเตรียมน้้าหมัก  

ปรับน้้าหมักให้มีปริมาณกรด 2 กรัมต่อลิตร ปริมาณน้้าตาล 200 กรัมต่อลิตร โพแทสเซียมเมแท

ไบซัลไฟต์ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร ไทอามีนไฮโดรคลอไรด์ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และเอนไซม์เพกทิเนส 0.01 กรัมต่อ

ลิตร ตามล้าดับ บรรจุน้้าลิ้นจี่ 700 มลิลลิิตร ลงในขวดแก้วกลมขนาด 1 ลิตร เตมิยีสต์ท่ีต้องการศกึษาร้อยละ 0.03 

ของน้้าหมัก ปิดขวดด้วยหลอดแก้วดักอากาศ และบันทึกน้้าหนักเร่ิมต้น จากนั้นน้าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 15 องศา

เซลเซียส จนกระท่ังยุติการหมัก เติมโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร แล้วปิดทับช่องว่างอากาศ

ภายในขวดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บม่เป็นเวลา 4 เดอืน แยกส่วนใสเพื่อน้าไปวเิคราะห์คุณภาพตอ่ไป [15] 

3.3 ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์สามารถใชง้านได้จรงิ  

ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการหมักไวนล์ิน้จี่ 2 ด้าน ดังนี ้

ปัจจัยท่ี 1 ด้านสายพันธ์ุยีสต์จ้านวน 2 ชนิด คือ V 1116 และ ICV GRE 

ปัจจัยท่ี 2 ด้านปริมาณไนโตรเจนท่ียีสต์สามารถย่อยได้จ้านวน 3 ระดับ คือ 140, 190 และ 240 

มลิลกิรัมไนโตรเจนตอ่ลติร  

วางแผนการทดลองแบบ 2×3 Factorial in Completely Randomized Design (CRD) จ้านวนท้ังหมด 

6 สิ่งทดลอง วเิคราะห์ความแตกต่างทางสถิตโิดยใช ้Duncan’s  Multiple  Range  Test (DMRT) ท่ีระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 ท้าการทดลองจ้านวน 3 ซ้้า [7]  

3.4 วเิคราะห์คุณภาพทางเคมไีวนล์ิน้จี่ 

ท้าการตรวจสอบคุณภาพไวน์หลังยุติการหมัก วิเคราะห์เช่นเดียวกับข้อ 2.1-2.5 และวิเคราะห์

เพิ่มเตมิ ดังนี้ 

3.4.1 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการหมัก โดยการชั่งน้้าหนักขวดหมักทุกวัน

จนกระท่ังน้้าหนักคงที่ ค้านวณให้อยู่ในรูปของกรัมตอ่ลติรตอ่วัน [8] 
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3.4.2 ปริมาณแอลกอฮอล ์โดยใชเ้ครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลแ์บบอบูีลิโอมเิตอร์ [9] 

3.4.3 ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในรูปของซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ [9]  

ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. คุณภาพทางเคมขีองน้ าลิ้นจ่ีส าหรับท าไวน์ 

ผลการศึกษาคุณภาพทางเคมีของน้้าลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวยตัวอย่าง พบว่า มีค่าพีเอช 4.29  ปริมาณกรด

ท้ังหมด 4.63 กรัมต่อลิตร (เทียบกับกรดซิตริก) ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดร้อยละ 15  และปริมาณน้้าตาล

รีดิวซ์ 127.25 กรัมต่อลิตร คุณภาพน้้าลิน้จี่จะแตกต่างกันไปตามสายพันธ์ุลิน้จี่ บางรายงานพบว่าลิ้นจี่สุกเต็มท่ีอาจ

มีปริมาณน้้าตาลสูงถึง 160 กรัมต่อลิตร และกรดอินทรีย์ท้ังหมด 2-3 กรัมต่อลิตร [8]  ลิ้นจี่พันธ์ุซาฮิมีค่าพเีอช 4.8 

ปริมาณกรดท้ังหมด 4.30 กรัมตอ่ลติร ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดร้อยละ 17 และน้้าตาลรีดวิซ์ 269 กรัมตอ่

ลิตร [3] และลิน้จีพ่ันธ์ุเหวยมปีริมาณน้้าตาล 158.5 กรัมตอ่ลติร [10]  

โดยท่ัวไปน้้าหมักเร่ิมต้นท่ีใช้ในการท้าไวน์ควรมีปริมาณ YAN ต่้าสุดอยู่ในช่วง 150-200 มิลลิกรัม

ไนโตรเจนต่อลิตร [2] ผลไม้แต่ละชนิดจะมีปริมาณ YAN ท่ีแตกต่างกัน เช่น น้้าองุ่นมีปริมาณ 60-500 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ส้าหรับในน้้าลิน้จี่ตัวอยา่งมีปริมาณ YAN 196 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปริมาณขั้นต่้าสุดท่ีเหมาะสมต่อ

การหมัก  

   ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมขีองน้้าลิ้นจี่พันธ์ุฮงฮวย 

Quality 
Lychee juice 

 SD1 
pH 4.29 0.02 

TA2 (g/L) 4.63 0.03 

TSS3 (%) 15.00 0.01 

Reducing sugar (g/L) 127.25 0.01 

YAN4 (mgN/L) 196.00 0.01 
             1Standard deviation, N = 3   
            2Titratable acidity (as citric acid), 3Total soluble solids, 4yeast assimilable nitrogen,  

ไวนผ์ลไม้ส่วนใหญ่ท้ามาจากผลไม้ท่ีมีปริมาณกรดสูง ท้าให้มีรสเปร้ียว จึงตอ้งปรับผสมด้วยน้้า ส่งผล

ให้สารอาหารท่ีจ้าเป็นต่อการเจริญของยีสต์ลดลงไปจากเดิม [3] เช่นเดียวกับน้้าลิ้นจี่ตัวอย่างมปีริมาณกรดท้ังหมด

สูงถึง 4.63 กรัมตอ่ลติร ผลการทดสอบความเป็นไปได้เบือ้งต้นพบวา่ไวนล์ิน้จี่ท่ีได้มีรสเปร้ียวมากไป จึงควรปรับให้มี

ปริมาณกรดลดลงมาท่ีระดับ 2 กรัมต่อลิตร [10]  ส่งผลให้น้้าหมักมีค่าปริมาณ YAN ลดลง งานวิจัยนี้จึงได้

ท้าการศึกษาปริมาณ YAN ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ โดยพิจารณาค่า YAN ท่ีศึกษาให้อยู่ในช่วงท่ีต่้าหรือสูง

กว่าเกณฑ์ต้่าสุดท่ีควรมีอยูใ่นน้้าหมักเร่ิมต้น (150-200 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอ่ลิตร) ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ่คุณภาพ

ไวน์ลิ้นจี่จ้านวน 3 ระดับ คือ 140, 190 และ 240 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร หมักร่วมกับยีสต์การค้าจ้านวน 2 สาย

พันธ์ุคือ V 1116 และ ICV GRE ท้าการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีและกายภาพในระหว่างการหมักและผลผลิต

สุดท้าย 
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2. คุณภาพระหว่างการหมัก 

ผลการศึกษาพบว่าสายพันธ์ุยีสต์และปริมาณ YAN มีผลต่ออัตราการสร้างปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในระหว่างการหมัก ทุกสิ่งทดลองใช้ระยะเวลาในการหมักประมาณ 13 วัน (ภาพท่ี 1) โดย

ตัวอย่างไวน์ลิ้นจี่ท่ีหมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุ ICV GRE และเติมปริมาณ YAN 140, 190 และ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สามารถสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงในช่วงวันท่ี 4-5 (17.14-21.42 กรัมต่อลิตรต่อวัน) (ภาพท่ี 1ข.) ซึ่งสูงกว่า

การหมักดว้ยยสีตส์ายพันธ์ุ V 1116 สามารถสร้างก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ (14.28-15.71 กรัมตอ่ลติรตอ่วัน) (ภาพ

ท่ี 1ข.) ชี้ให้เห็นว่าปริมาณไนโตรเจนท่ีเพิ่มขึ้นมีผลท้าให้ยีสต์สร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้น  [3]  โดยน้้าหมักท่ี

เติม YAN ปริมาณ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่า 190 และ 140 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ตามล้าดับ 

 

 
ก ข 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ท่ีถูกสร้างขึน้ในระหวา่งการหมักไวนล์ิน้จี่ท่ีอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

โดยใชย้สีตส์ายพันธ์ุ (ก) V 1116 และ (ข) ICV GRE หมักร่วมกับปริมาณ YAN 140, 190 และ 240 มลิลกิรัมตอ่ลติร 
  

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจัยดา้นสายพันธ์ุยีสต์ ปริมาณ YAN และปัจจัยร่วม ไมม่ผีลตอ่คา่พีเอช และไมม่ี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง (p>0.05) โดยมีค่าพีเอชลดลงจากน้้าหมัก 4.92 เป็น 

3.57-3.63 ซึ่งมีค่าแปรผกผันกับปริมาณกรดท้ังหมด [12]  ทุกปัจจัยมีผลท้าให้ไวน์ตัวอย่างมีปริมาณกรดท้ังหมด

แตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านสายพันธ์ุยีสต์พบว่า ICV GRE สามารถสร้างปริมาณกรด (7.41 กรัมต่อลิตร) ต่้ากว่าสาย

พันธ์ุ V 1116 (8.21 กรัมต่อลิตร) ปัจจัยด้านปริมาณ YAN พบว่าการเติม YAN เพิ่มขึ้นมีผลท้าให้ไวน์มีปริมาณกรด

เพิ่มขึ้น โดยท่ีปริมาณ 140 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสร้างกรดต่้ากว่าท่ี 190 และ 240 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 7.62, 

7.76 และ 8.05 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ ส่วนปัจจัยร่วมพบว่าการหมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุ ICV GRE ร่วมกับปริมาณ 

YAN 140, 190 และ 240 มลิลกิรัมตอ่ลติร ได้ไวนม์ปีริมาณกรดต้่ากว่าตัวอยา่งอื่นคอื 7.29, 7.39 และ 7.46 กรัมตอ่

ลิตร ตามล้าดับ โดยไวนทุ์กตัวอยา่งมีปริมาณกรดสูงขึ้นจากน้้าหมักร้อยละ 0.16-0.17 กรัมตอ่ลติร สาเหตุหลักที่ท้า
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ให้ปริมาณกรดสูงขึ้น ได้แก่ สายพันธ์ุยีสต์ซึ่งมีความสามารถในการสร้างกรดแอซีติกในปริมาณท่ีแตกต่างกัน [12] 

และเมื่อหมักในสภาวะที่มปีริมาณไนโตรเจนท่ีเพิ่มขึ้นจะท้าให้ปริมาณกรดท้ังหมดสูงขึ้น [13] 

ปัจจัยด้านสายพันธ์ุยีสตแ์ละปริมาณ YAN ไม่มีผลต่อปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดและปริมาณ

แอลกอฮอล ์และไมม่คีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง (p>0.05) แตม่คีวามแตกตา่งกัน

ในด้านปัจจัยร่วม โดยมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดลดลงจากน้้าหมักและเหลอือยู่ในไวน์ร้อยละ 5.87-7.47 

และปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.15-9.23 (โดยปริมาตร) ซึ่งการหมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุ V 1116 ร่วมกับการใช้

ปริมาณ YAN 140 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ICV GRE หมักร่วมกับปริมาณ YAN ทุกระดับ ท้าให้ไวน์มีปริมาณ

แอลกอฮอล์สูงกว่าตัวอย่างอื่นอยู่ในช่วงร้อยละ 8.52-9.23 (โดยปริมาตร) มีค่าแปรผกผันกับปริมาณของแข็งท่ี

ละลายได้ท้ังหมดท่ีเหลืออยู่ในช่วง 5.87-6.53 แสดงให้เห็นว่าเกิดการหมักท่ีสมบูรณ์กว่าตัวอย่างอื่น เมื่อ

เปรียบเทียบกับการหมักไวน์ลิ้นจี่พันธ์ุเจิร์นท่ีเร่ิมต้นมีค่าพีเอช 5 ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได้ร้อยละ 24  

ปริมาณกรดท้ังหมดร้อยละ 4.25 หมักด้วยยีสต์สายพันธ์ุ S. cerevisiae MTCC 178 ได้ไวน์ท่ีมีปริมาณของแข็งท่ี

ละลายได้ท้ังหมดร้อยละ 5 และแอลกอฮอล์ร้อยละ 11.6 [14] จะเห็นว่าค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดมีค่า

ใกล้เคียงกับตัวอย่างท่ีศึกษา และมีค่าใกล้เคียงกับไวน์ลูกหว้าท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ท้ังหมดร้อยละ 6 [12]  

ซึ่งทุกตัวอยา่งมีค่าใกล้เคียงและจัดอยู่ในกลุ่มของ Dry wine เพราะยีสต์มีการใชน้้้าตาลเพื่อเปลี่ยนให้เป็นแอลกอฮอล์

ได้อยา่งสมบูรณ์ [11]  ส่วนปริมาณแอลกอฮอลข์องไวน ์เชน่ ไวนท่ี์ผลิตจากองุ่นโดยท่ัวไปมคี่าอยู่ในช่วงร้อยละ 10-12 

โดยแอลกอฮอล์ท่ีได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าตาลเร่ิมตน้ [16] 

     ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมขีองไวนล์ิน้จี่ท่ีหมักด้วยยสีตก์ารค้าจ้านวน 2 ชนิด และปริมาณ YAN ท่ีแตกตา่งกัน 

Treatments pH 
TA2 

(g/L) 

TSS3 

(%) 

Alcohol 

(% vol.) 

Free SO2 

(mg/L) 

                                           SD1                     SD                    SD                   SD                     SD 

 Yeast strains           

V 1116 3.63ns 0.01 8.21a 0.51 6.86ns 0.61 8.38ns 0.57 53.62ns 1.96 

ICV GRE 4.12 1.22 7.41b 0.17 6.15 0.42 9.04 0.37 52.91 2.47 

YAN levels (mg/L) 

140 3.60ns 0.08 7.62b 0.24 6.07ns 0.35 8.88ns 0.58 52.05ns 2.88 

190 3.58 0.02 7.76a 0.43 6.46 0.49 8.77 0.39 53.97 0.96 

240 3.59 0.05 8.05a 0.81 7.00 0.70 8.48 0.74 53.76 2.14 

Yeast strains x YAN levels (mg/L) 

V 1116 x 140 3.62ns 0.01  7.78ab 0.24 6.27c 0.11 8.52ab 0.39 54.18a 2.66 

V 1116 x 190 3.62 0.01 8.14a 0.09 6.87b 0.11 8.46b 0.25 54.18a 0.73 

V 1116 x 240 3.59 0.07 8.71a 0.55 7.47a 0.43 8.15b 0.42 52.48ab 1.92 

ICV GRE x 140 3.63 0.01 7.29b 0.22 5.87c 0.41 9.23a 0.47 55.04a 1.28 

ICV GRE x 190 3.62 0.01 7.39b 0.31 6.07c 0.11 9.08a 0.17 53.76a 1.28 

ICV GRE x 240 3.57 0.02 7.46b 0.13 6.53b 0.41 8.81a 0.25 49.92b 0.01 
     1Standard deviation, 2Total acidity (as citric acid), 3Total soluble solids 
     ns Values within each column are not significantly different (p>0.05). 
     a, b, c Values followed by different superscript letters, within each column, are significantly different (p≤0.05)  
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ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในไวน์ท้าหน้าท่ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และป้องกันการเจริญของ

แบคทีเรียและยีสต์ป่า โดยยีสต์ท่ีได้จากการคัดเลือกเพื่อใช้ในการท้าไวน์คือ S. cerevisiae spp. จะมีความคงทนต่อ

ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และสามารถยับยัง้การเจรญิของจุลินทรีย์ได้ดเีมื่ออยูใ่นรูปของซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระ 

[3]  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านสายพันธ์ุยีสต์และปัจจัยด้านปริมาณ YAN ไม่มีผลต่อปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์

อิสระของไวน์ลิ้นจี่ตัวอย่าง และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างสิ่งทดลอง (p>0.05) แต่

ปัจจัยร่วมมีผลท้าให้ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์อิสระแตกต่างกันอยู่ในช่วง 49.92-55.04 ซึ่งทุกตัวอย่างยังคงมีค่า

ซัลเฟอร์อิสระอยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมคือ 30-50 มลิลกิรัมตอ่ลติร [3]  

สรุปผล 

การศึกษาคุณภาพการหมักของไวน์ลิ้นจี่ท่ีหมักโดยใช้สายพันธ์ุยีสต์และปริมาณ YAN ท่ีแตกต่างกัน 

ชี้ให้เห็นว่าไวนม์ีคุณภาพการหมักอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ท้ังสองปัจจัยมีผลต่อการสร้างปริมาณกรดท่ีแตกต่างกัน โดยยีสต์

สายพันธ์ุ ICV GRE สร้างปริมาณกรดต่้ากว่าสายพันธ์ุ V 1116 และการเติม YAN ปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นมผีลท้าให้ปรมิาณ

กรดสูงขึ้น โดยการใช้สายพันธ์ุยีสต์ ICV GRE หมักร่วมกับ YAN ทุกระดับมีผลท้าให้ปริมาณกรดต่้ากว่าตัวอย่างอื่น

และมีปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีสูงกว่าตัวอย่างอื่น ซึ่งน่าจะเป็นผลท้าให้ไวน์มีความเปร้ียวน้อยกว่าและเกิดการหมักท่ี

สมบูรณ์กวา่เช่นกัน เหมาะสมที่จะน้าไปใชใ้นการหมักไวนล์ิน้จี่ได้ด ีอย่างไรก็ตามการจะพิจารณาวา่ควรคัดเลอืกสาย

พันธ์ุใดและปริมาณ YAN ใดไปใช้ในการผลิตไวน์ลิ้นจี่นั้น ควรพิจารณาผลคุณภาพทางเคมีร่วมกับคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสของไวน์ด้วย นอกจากนี้ควรได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของสารให้กลิ่นรส และกรด

อินทรีย์ท่ีส้าคัญท่ีเปลี่ยนแปลงในระหว่างการหมัก เพราะจะมีผลต่อความสมดุลของรสชาติไวน์ และสามารถน้าไป

ปรับปรุงคุณภาพการหมักได้อยา่งเหมาะสม ซึ่งควรท้าการศกึษาตอ่เนื่องต่อไป 
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การศึกษาการทนต่อระดับน้ าท่วมขังของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 

Study of flood tolerance of oil palm seedlings 

วีระเดช สุขเอียด1* ศรนิทิพ สุกใส1 และ มะลิวัลย์ จรรยาวณิชกุล1 

Weradej  Sukaead1* , Sarintip Sooksai1 and Maliwan janyawanitkul1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความสามารถในการอยู่รอดของตน้กล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1, 2 และ 6 ท่ีถูกน้้า

ท่วมขังในระดับต่างๆ 3 ระดับ คือ น้้าทว่มขังระดับผิวดิน, น้้าทว่มขังระดับคร่ึงทรงพุม่ และน้้าท่วมขังระดับมิดทรงพุม่ 

พบว่า ต้นกล้าปาล์มน้้ามันท้ัง 3 สายพันธ์ุ สามารถทนน้้าท่วมขังจากระดับผิวดิน ถึงระดับคร่ึงทรงพุ่ม และมีอัตรา

รอด 100 เปอร์เซ็นต์ แมถู้กน้้าท่วมขังเป็นเวลา 9 สัปดาห ์ในขณะท่ีกลา้ปาลม์น้้ามันท่ีถูกน้้าท่วมขังมิดทรงพุม่จะเร่ิม

เน่าและตายภายใน 3-6 สัปดาห์ และเมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้้ามันท่ีถูกน้้าท่วมขังกับกลุ่ม

ควบคุมท่ีไมถู่กน้้าท่วม พบว่า ระดับน้้าท่วมขังมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มท้ัง 3 สายพันธ์ุ โดย

ตน้กล้าปาล์มน้้ามันจะมีอัตราการเจริญเติบโตลดนอ้ยลง เมื่อวัดจากความสูงของทรงพุ่ม คือในสภาวะที่ไมม่นี้้าท่วม

ขัง (control) ตน้กล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1, 2 และ 6 มีอัตราการเจรญิเฉลี่ยเป็น 0.47, 0.49 และ 0.45 ซม. 

ต่อสัปดาห์ ตามล้าดับ แต่ในสภาวะที่มีน้้าท่วมขังระดับผิวดินกล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1, 2 และ 6 มีอัตรา

การเจรญิเฉลี่ยเป็น 0.34, 0.39 และ 0.37 ซม. ตอ่สัปดาห์ ตามล้าดับ และในสภาวะน้้าท่วมขังระดับคร่ึงทรงพุม่กล้า

ปาล์มน้้ามันพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1, 2 และ 6 มีอัตราการเจริญเฉลี่ยเหลอืเพียง 0.25, 0.19 และ 0.21 ซม. ต่อสัปดาห์ 

ตามล้าดับ  

ค าส าคัญ: ปาล์มน้้ามัน พื้นท่ีลุม่ การทนต่อระดับน้้าท่วมขัง ตน้กล้า 

Abstract  

Ability of oil palm seedling strain Suratthani1 , Suratthani2 , and Suratthani6  to survive in flood at 

three levels including ground level, half of canopy level and top of canopy level, was studied. It was found that 

seedlings from all three strains could survive in flood at the ground level and half of canopy level for nine weeks 

with 100% survival where as those flooded at the top of canopy level could not survive and rotted within three 

to six weeks. In addition, growth rates in seedling flooded groups and control group were compared. It was found 

that level of flood adversely affected the growth of seedling of all three strains. In non-flooded control group, the 

growth rates of seedling strain Suratthani 1, Suratthani 2, and Suratthani 6 were 0.47, 0.49 and 0.45 cm./week, 

respectively. While those of seedling flooded at the ground level and at half of canopy level were 0.34 , 0.39 , 

0.37 cm./week and 0.25, 0.19, 0.21 cm./week, respectively. 

Keywords: oil palm, varieties resistant, lowland areas, prevent flooding, drain 
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บทน า 

ปาล์มน้้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจชนดิหนึ่ง มชีื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elaeis guineensis Jacq. อยู่ในวงศ์ Palmae 

หรือ Arecaceae เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ไม่แยกกิ่งก้านสาขา ผลและเมล็ดสามารถน้ามาแปรรูปท้าเป็นอุตสาหกรรม

น้้ามันเพื่อการบริโภคและเชื้อเพลิงยานยนต์ ใบสามารถแปรรูปผสมเป็นอาหารสัตว์ กะลาปาล์มสามารถน้ามาเป็น

วัตถุดบิท้าเชื้อเพลิงอัดแท่ง ทะลายปาล์มสามารถใชเ้ป็นวัสดุเพาะเห็ดได้หลายชนดิและ ตน้ปาล์มยังสามารถช่วยดูด

ซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ได้อีกด้วย ส้าหรับพื้นท่ีปลูก

ปาล์มน้้ามันของประเทศไทยนั้น มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนปัจจุบันปาล์มน้้ามันกลายเป็นพืช

เศรษฐกิจท่ีส้าคัญชนิดหนึ่ง โดยมีพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศ 4.5 ล้านไร่ ผลผลิตผลปาล์มสด 11.33 ล้านตัน ผลิตเป็น

น้้ามันปาล์มดิบได้ 1.93 ล้านตัน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของปาล์มน้้ามันและน้้ามันปาล์มไม่ต่้ากวา่ 64,000 ล้านบาท 

โดยมีแหล่งผลิตท่ีส้าคัญ คือ ภาคใต้ และมีการปลูกมากท่ีสุดใน จังหวัดกระบ่ี สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และ ตรัง 

ซึ่งจากปัญหาวิกฤติราคาน้้ามันในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากพืช 

กล่าวคือ ส่งเสริมการใช้น้้ามันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลท่ีผลิตจากอ้อยและมันส้าปะหลัง และการใช้

น้้ามันดีเซลท่ีมีส่วนผสมของไบโอดีเซลท่ีผลิตจากปาล์มน้้ามันร้อยละ 3 และร้อยละ 5 หรือท่ีเรียกกันว่า น้้ามัน บี 3 

และ บี 5 ในปัจจุบัน [1]  

จากปัญหาการเกิดมหาอุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 ท้าให้ปาล์มน้้ามัน เกิดความเสียหายประมาณ 

12,485 ไร่ หรือคิดเป็น 30 % จากจ้านวนพืน้ท่ีปลูกปาลม์น้้ามันท่ีมีอยูท้ั่งหมดในจังหวัดตรัง (ประมาณ 1 แสนไรเ่ศษ) 

โดยเฉพาะท่ีปลูกในพื้นท่ีราบลุ่มริมแม่น้้าตรัง ซึ่งถูกน้้าท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานหลายวัน โดยเฉพาะในพื้นท่ี 5 

ต้าบล ของอ้าเภอเมืองตรัง ได้แก่ ต้าบลนาท่ามเหนือ นาท่ามใต้ นาตาล่วง บางรัก  และหนองตรุด ท่ีมีระดับน้้าท่วม

สูงไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร และเป็นจุดท่ีประสบปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก [2]  ศูนยว์จิัยปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี กรม

วิชาการเกษตร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายของต้นปาล์มน้้ามันเมื่อได้รับอุทกภัย ว่า ระดับความเสียหายท่ี

ได้รับอาจเกดิจากหลายปัจจัย คือ อายุของต้นปาล์มน้้ามัน คุณภาพของน้้าที่ท่วมขัง และระดับของน้้าที่ท่วมขัง ดังนัน้ 

การคัดเลอืกกล้าพันธ์ุปาล์มน้้ามันท่ีมีความสามารถในการทนต่อน้้าท่วมขัง และสามารถเจรญิเตบิโตให้ผลผลิตได้ใน

พื้นท่ีลุ่มมีน้้าท่วมขัง ถือได้ว่าเป็นข้อมูลส้าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันของไทย ส้าหรับการศึกษา

ในคร้ังนี้ได้เลือกใช้พันธ์ุปาล์มท่ีให้ผลผลิตเฉลี่ยของน้้าหนักทะลายสดต่อไร่ต่อปีสูง (กก./ไร่/ปี) จ้านวน 3 สายพันธ์ุ 

คือ สุราษฎร์ธานี 1, สุราษฎร์ธานี 2, สุราษฎร์ธานี 6 ซึ่งเป็นพันธ์ุปาล์มน้้ามันลูกผสมเทเนอราการค้า ท่ีศูนย์วิจัย

ปาล์มน้้ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ได้ผลิตและรับรองพันธ์ุจ้าหน่ายให้เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศกึษาอัตรารอดและอัตราการเจรญิของต้นกล้าพันธ์ุปาล์มน้้ามันท้ัง 3 สายพันธ์ุ ท่ีถูกน้้าท่วมขังในระดับต่างๆ 

อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

อุปกรณ์  

1.กล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุลูกผสมอายุ 3 เดอืน          2. วัสดุปลูกดินผสมและภาชนะปลูกกะละมัง                    

3.เครื่องมือวัดค่า pH                     แบบพกพาพลาสตกิ 

4.กล้องถ่ายรูป               5.  บรรทัดเหล็กขนาด 30 cm. 
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วิธีการทดลอง 

ในการทดลองนี้ใชต้น้กล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุลูกผสมอายุ 3 เดอืน จ้านวน 3 สายพันธ์ุ คือ สุราษฎร์ธานี 

1 (พันธ์ุลูกผสมระหว่าง Deli กับ Calabar), สุราษฎร์ธานี 2 (พันธ์ุลูกผสมระหว่าง Deli กับ La Me), สุราษฎร์ธานี 6 

(พันธ์ุลูกผสมระหว่าง Deli กับ DAMI) มาท้าการทดลองการทนต่อสภาวะน้้าท่วมขัง เนื่องจากเป็นพันธ์ุท่ีมีการ

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและได้รับการรับรองจากหน่วยราชการว่าให้ผลผลิตสูง โดยวางแผนการทดลองแบบ Latin 

Square Design [3]  ท้าการเปรียบเทียบการเจริญของกล้าปาล์มท่ีมีน้้าท่วมขังระดับต่างๆ 3 ระดับ คือ 1. กลุ่มน้้า

ท่วมขังระดับผิวดิน 2. กลุ่มน้้าท่วมขังระดับคร่ึงทรงพุ่ม 3. กลุ่มน้้าท่วมขังระดับมิดทรงพุ่ม เปรียบเทียบกับ กลุ่ม

ควบคุม (ไมม่นี้้าทว่มขัง) แตล่ะกลุ่มม ี10 ซ้้า โดยท้าการผสมดนิปลูก และอนุบาลต้นกล้าในกระถางทดลองเป็นเวลา 

2 สัปดาห์ ก่อนเร่ิมปล่อยน้้าท่วมขัง หลังจากปล่อยน้้าท่วมขังได้ท้าการบันทึกข้อมูล ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), 

อุณหภูมิ และตรวจวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มโดยวัดความสูงทรงพุ่ม ความยาวของใบ ความกว้างของ

แผ่นใบ จ้านวนใบ ท้าการบันทึกข้อมูลทุกสัปดาห์ (7 วัน) เป็นเวลา 9 สัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีท้าการทดลอง ตั้งแต่ 6 

กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน พ.ศ. 2556   การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงทดลอง ช่วงอนุบาลต้นกล้ามีการให้น้้าเท่ากันทุก

วันในทุกกลุ่มการทดลอง คือ วันละ 4 ลิตร/กระถาง จากนั้น เมื่ออนุบาลครบ 2 สัปดาห์ ในกลุ่มควบคุมมีการให้น้้า

เพื่อรักษาระดับความช้ืน ทุกวันๆ ละประมาณ 5 ลิตร/กระถาง ในกลุ่มทดลองปล่อยน้้าท่วมขังมกีารเตมิน้้าเพ่ือรักษา

ระดับน้้าให้คงที่ตามระดับท่ีท้าเคร่ืองหมายไว้   

ผลการทดลอง 

เนื่องจากช่วงท่ีท้าการทดลองเป็นชว่งฤดูร้อน และสถานที่ทดลองเป็นท่ีโล่งแจ้งไม่มีร่มเงาต้นไม ้ส่งผล

ให้อุณหภูมิเฉลี่ยรอบๆ บริเวณตลอดการทดลองตอนเช้าแตกต่างกับตอนเท่ียงค่อนข้างมาก โดยอุณหภูมิช่วงเช้า

เฉลี่ย 28.33 + 1.42 OC ช่วงเท่ียงเฉลี่ย 37.5 + 3.44 OC ช่วงบ่ายเฉลี่ย 35.0 + 3.07 OC  ขณะท่ีอุณหภูมเิฉลี่ยของน้้า

ในกระถางของทุกกลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกัน วัดได้ประมาณ 29.5 - 30 OC โดยท่ีอุณหภูมิของน้้าประปาโดย

เฉลี่ย 29.6 + 1.23 OC  ส่วนค่า pH ในกระถางปลูกกลุ่มควบคุม มีค่าในชว่ง 6.69 - 6.91 และค่า pH ในกระถางปลูก

กลุ่มน้้าท่วมผิวดนิ และน้้าทว่มระดับคร่ึงทรงพุม่ อยู่ในช่วง 7.60 - 7.98 แตกตา่งกับค่า pH เฉลี่ยของน้้าประปา (pH 

7.61 +  0.21  ) เพียงเล็กน้อย ขณะท่ีค่า pH ของน้้าในกระถางปลูกกลุ่มน้้าท่วมมิดทรงพุ่มจะค่อนข้างสูงกว่ากลุ่ม

อื่นๆ อยูใ่นช่วง 7.84 - 7.99 แตด่ินท่ีเหมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของปาล์มน้้ามันควรมคี่า pH 4.0 - 6.5 [4]  

การศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มโดยวัดจากความสูงของทรงพุม่ โดยก่อนเร่ิมการทดลอง

กล้าปาล์มท้ัง 3 สายพันธ์ุ จากการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติในแต่ละกลุ่มการทดลองมคีวามสูงเฉลี่ยใกล้เคียงกันไม่มี

ความแตกตา่งกันทางสถิติ คือ 13-15 เซนติเมตร ภายหลังปล่อยน้้าท่วมขัง โดยท้าการจดบันทึกความสูงของทรงพุ่ม

ทุกๆ สัปดาห์ เป็นเวลา 9 สัปดาห์ (ตารางท่ี 1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า กล้าปาล์มท้ัง 3 สายพันธ์ุ ท่ี

ถูกปลอ่ยให้มีน้้าท่วมขังระดับผิวดิน และน้้าทว่มขังระดับคร่ึงทรงพุ่มมีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่ม

ควบคุมท่ีไม่มีน้้าท่วมขัง ในขณะท่ี กล้าปาล์มในกลุ่มน้้าท่วมขังมิดทรงพุ่มจะเน่าตายภายใน 3-6 สัปดาห์ (รูปท่ี 1 

และตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ความสูงของทรงพุ่มต้นกล้าปาล์มน้้ามัน (ซม.) ในสัปดาห์ต่างๆ แต่ละกลุ่มการทดลอง ภายหลังการ

ปล่อยน้้าท่วมขัง เป็นเวลา 9 สัปดาห์ 

กลุ่มควบคุม 

         สัปดาห ์

พันธุ ์              

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สุราษฎร์นี 1 13.0 14.0 14.8 15.2 15.4 16.0 16.4 16.8 17.5 18.0 

สุราษฎร์นี 2 13.0 14.0 15.0 15.4 16.2 16.5 16.8 17.2 17.7 18.2 

สุราษฎร์นี 6 15.0 15.5 15.8 16.0 16.9 17.2 17.5 18.0 18.5 19.0 

กลุ่มน้ าท่วมระดบัผวิดนิ 

         สัปดาห ์

พันธุ ์              

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สุราษฎร์นี 1 14.0 14.8 15.0 15.5 15.8 16.0 16.5 16.8 17.0 17.5 

สุราษฎร์นี 2 14.0 14.8 15.0 15.6 16.0 16.0 16.4 17.2 17.5 17.8 

สุราษฎร์นี 6 14.0 14.5 15.0 15.4 15.7 16.4 16.8 16.8 17.0 17.5 

กลุ่มน้ าท่วมระดบัครึ่งทรงพุ่ม 

      สัปดาห ์

พันธุ ์

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สุราษฎร์นี 1 14.0 14.5 14.5 14.8 15.1 15.3 15.5 15.8 16.0 16.5 

สุราษฎร์นี 2 13.0 14.5 14.5 14.7 15.0 15.2 15.3 15.5 15.7 16.0 

สุราษฎร์นี 6 13.0 14.5 14.5 14.8 15.0 15.3 15.4 15.6 15.8 16.2 

กลุ่มน้ าท่วมระดบัมดิทรงพุ่ม 

         สัปดาห ์

พันธุ ์

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

สุราษฎร์นี 1 14.0 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 

สุราษฎร์นี 2 13.0 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 

สุราษฎร์นี 6 14.0 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 
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   A          B 

 
C 

ภาพที่ 1 ความสูงของทรงพุม่กล้าปาล์มน้้ามันท่ีเพิ่มขึ้นภายหลังการปล่อยน้้าท่วมขังในแตล่ะกลุ่ม 

การทดลองของกลา้ปาลม์สายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1 (A), สุราษฎร์ธานี 2 (B), สุราษฎร์ธานี 6 (C) 

ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโตของกล้าปาล์มน้้ามันแต่ละสายพันธ์ุในแต่ละกลุ่มการทดลอง (เซนติเมตร ต่อ 

สัปดาห์) 

          ซม/สป 

พันธุ ์

กลุ่มควบคุม กลุ่มน้ าท่วมระดบั

ผวิดิน 

กลุ่มน้ าท่วมครึง่

ทรงพุ่ม 

กลุ่มน้ าท่วมมดิ

ทรงพุ่ม 

สุราษฎร์นี 1 0.4717 0.3350 0.2483 0 

สุราษฎร์นี 2 0.4850 0.3850 0.1917 0 

สุราษฎร์นี 6 0.4450 0.3650 0.2117 0 
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6

คว
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สูง
ที่เ

พิ่ม
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)
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กลุ มควบคุม

กลุ มน  า  วม
ระดบัผวิดนิ

กลุ มน  า  วมครึ ง
 รงพุ ม

กลุ มน  า  วมมดิ
 รงพุ ม

1 2 3 4 5
ระยะเวลาปล่อยน า้ท่วมขัง (สป.)
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สรุาษฎรธ์านี 2

กลุ มควบคุม

กลุ มน  า  วมผวิ
ดนิ

กลุ มน  า  วมครึ ง
 รงพุ ม

กลุ มน  า  วมมดิ
 รงพุ ม

1 2 3 4 5
6 7 8 9ระยะเวลาปล่อยน า้ท่วมขัง (สป.)
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กลุ มควบคุม

กลุ มน  า  วมผวิดนิ

กลุ มน  า  วมครึ ง
 รงพุ ม

กลุ มน  า  วมมดิ รง
พุ ม1 2 3 4 5 6

ระยะเวลาปล่อยน า้ท่วมขัง (สป.)
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        A      B 

                         
         C      D 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอยา่งสภาพต้นกล้าปาล์มน้้ามันสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 6 เมื่อปล่อยน้้าท่วมในระดับต่างๆนาน 

6 สัปดาห ์A (Control), B (ท่วมผิวดิน), C (ท่วม1/2ของทรงพุม่),  D (ท่วมมดิทรงพุม่) 

 

                                                 

          ภาพที่ 3 แสดงสภาพรากกล้าปาล์มน้้ามันท่ีพยายามงอกเหนอืผิวดนิในกลุ่มน้้าท่วมระดับ ½ ของทรงพุม่ 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการรอดของตน้กล้าปาล์มน้้ามันเมื่อน้้าท่วม 8 สัปดาห ์( 2 เดอืน )   

พันธุ ์ Control น้ าท่วมผิวดิน 

น้ าท่วมระดับ1/2ของ

ทรงพุ่ม น้ าท่วมมิดทรงพุ่ม 

สฏ.1 10.00 10.00 10.00 0 

สฎ.2 10.00 10.00 10.00 0 

สฎ.6 10.00 10.00 10.00 0 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากการศกึษาการทนต่อระดับน้้าท่วมขังของตน้กล้าปาล์มน้้ามันพันธ์ุสุราษฎร์ธานี 1, สุราษฎร์ธานี 2, 

สุราษฎร์ธาน ี6 พบว่า การท่ีน้้าท่วมขังในระดับตา่งๆ มีผลต่ออัตราการรอดและอัตราเจริญเตบิโตของต้นกล้าปาล์ม

น้้ามัน คือ กล้าปาล์มน้้ามันในกลุ่มน้้าท่วมขังระดับผิวดินมอีัตราการเจรญิเติบโตลดลงเล็กนอ้ย (20-30%) เมื่อเทียบ

กับกลุ่มควบคุม ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากจุดก้าเนิดใบไม่ถูกน้้าท่วม จึงท้าให้สามารถเจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ควบคุม ขณะท่ีกล้าปาล์มน้้ามันในกลุ่มน้้าท่วมขังระดับคร่ึงทรงพุ่มมีอัตราการเจริญเติบโตลดลงมากกว่าครึ่ง (50-

60%) เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญของกลุ่มควบคุม แต่กล้าปาล์มในกลุ่มนี้ยังคงมีอัตราการรอด 100 เปอร์เซ็นต์ 

โดยพบว่า กล้าปาล์มในกลุ่มนี้มีรากขาวๆ งอกขึ้นมาเหนือบนผิวดินทุกสายพันธ์ุ เพื่อการแลกเปลี่ยนอากาศ 

นอกจากนี้ ใบยังสามารถสังเคราะห์แสงได้อยู่ ส่งผลให้กล้าปาล์มสามารถด้ารงชีวิตอยู่ได้ แต่ต้นกล้ามีสภาพทรุด

โทรม ท้ังนี้ต้นกล้าปาล์มน้้ามันอาจตายได้ถา้ระยะเวลาของน้้าท่วมขังนานกว่านี้ ส่วนกล้าปาล์มน้้ามันในกลุ่มน้้าทว่ม

ขังระดับมิดทรงพุม่ ไมพ่บการเจรญิเตบิโตหลังจากปลอ่ยน้้าทว่มขังมดิทรงพุม่ไปหนึ่งสัปดาห์ และเร่ิมเนา่เม่ือน้้าท่วม

ขังนานถึง 3 สัปดาห์ และเน่าตายท้ังหมดทุกสายพันธ์ุหลังปล่อยน้้าท่วมขังมิดทรงพุ่มเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ปัญหา

ใหญ่ของต้นไม้ท่ีอยู่ในสภาวะน้้าท่วมขังเกิดจากการท่ีน้้าเข้าแทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินแทนท่ีอากาศท้าให้

รากขาดอากาศ ซึ่งอากาศในดินมีความส้าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก เพราะรากพืชต้องการ ออกซิเจนใน

การหายใจ ดังนั้นในดินท่ีมีออกซิเจนไม่เพียงพอ การเจริญเติบโตของรากพืชจะถูกจ้ากัด  และมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของพืชท้ังต้น [5]  นอกจากนี้ ค่า pH ของน้้าท่วมขังท่ีมีค่าค่อนข้างเป็นด่างอ่อน (pH 7.5-7.9) เป็นช่วง 

pH ท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด [6-7]  ท้าให้เชื้อจุลินทรีย์มีโอกาสเติบโตเข้าไปย่อยสลาย

เนื้อเยื่อพืชทางปากใบส่งผลให้พืชออ่นแอไม่สามารถสังเคราะห์อาหารสง่ไปเลีย้งรากได้ [8] จึงส่งผลให้พืชตายได้  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวจิัยเทคโนโลยชีวีภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. กิตตินันท์ โกมลภสิ ที่ได้ช่วยให้ความอนุเคราะห์ให้งานวจิัยนี้ด้าเนินไปได้

ด้วยความราบร่ืน และส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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พัฒนาฟิล์มไวแสงชนิดของเหลวส าหรับกระบวนการโฟโตลโิทกราฟี 

Development of wet film for photolithography process 

กวีวัฒน ์ฉายาวัฒนะ1*และ ชูพงษ์ ภาคภูมิ1 

Khawiwat chayawattana1* and Chupong pakpum1  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาสารไวแสงชนิดของเหลว ส้าหรับกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟี โดยการ

ทดลองหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของโพลิเมทิลเมทาคริเลต(PMMA) ตั้งแต่ 2, 5, 7, 10 และ 15 เปอร์เซ็นโดยน้้าหนัก 

ละลายในตัวท้าละลายแอนิโซล(Anisole) แล้วได้สารไวแสงเมื่อผ่านกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟีแล้วให้ลวดลายท่ี

คมชัดท่ีสุด สารไวแสงท่ีเตรียมได้จะถูกทดสอบหาชว่งคลื่นของการดูดกลืนแสงด้วย UV-VIS spectrophotometer หา

ความหนืดของสารไวแสงด้วยเครื่องวัดความหนืด อีกท้ังยังถูกทดสอบความสามารถในการทนทานตอ่สารละลายท่ี

ใช้กัดทองแดงบนแผ่นวงจรพิมพ์ (Print Circuit Board, PCB) เมื่อใช้สารไวแสงท้าหน้าท่ีเป็นลวดลายก้าบัง (Mask 

pattern) ในการถ่ายโอนลวดลายท่ีตอ้งการลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ จากการทดลองพบวา่ PMMA ปริมาณ 7 เปอร์เซ็น

โดยน้้าหนักละลายใน Anisole ปริมาณ 93 เปอร์เซ็นโดยน้้าหนัก เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเมื่อเตรียมสารไวแสง 

PMMA เป็นฟิล์มบางลงบนแผ่นวงจรพิมพ์แล้วให้ลวดลายท่ีมีขอบคมชัดเมื่อใช้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เป็นลวดลาย

ก้าบังในกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟี สารไวแสงนี้ดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 – 400 นาโนเมตร และมี

ความหนดื 193-208 mPas.  

ค าส าคัญ: กระบวนการโฟโตลโิทรกราฟี  โพลเิมทิลเมทาครเิลต  สารไวแสง 

Abstract  

This research aims to develop photoresist wet film use for photolithography process by finding an 

optimum ratio of Poly(methyl methacrylate) or PMMA from 2 , 5 , 7 , 1 0  and 1 5  wt% dissolved in Anisole to 

achieve photoresist that provide clear pattern after processed photolithography process. The prepared photoresist 

will be examined the range of absorption wavelength by UV-VIS spectrophotometer. The viscosity will be 

evaluated by rotational viscometers. In addition, the resistant to chemical copper etching to etch Print Circuit 

Board will be tested when using PMMA photoresist as a mask pattern to transfer the desired pattern onto the 

Print Circuit Board. From the experimental result, PMMA 7 wt% dissolved in Anisole 93 wt% was the optimum 

ratio for preparing clear patterned of PMMA photoresist thin film on Print Circuit Board when using twenty-five 

stang as a photolithography mask. This photoresist absorbed light in the wavelength of 190-400 nm and owning 

viscosity of about 193-208 mPas.  

Keywords: Photolithography, Poly(methyl methacrylate), Photoresist  
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บทน า 

การสร้างโครงสร้างบนผิววัสดุโดยวิธีการลิโทกราฟีนั้น  เปรียบเสมือนกับการแกะสลักหรือการวาด

แบบพื้นผิวซึ่งเทคโนโลยีลิโทกราฟฟีเป็นวิธีการหลักที่ถูกน้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในชว่ง

หลายทศวรรษท่ีผ่านมา เชน่ การสลักลวดลายลงบนพืน้ผิวของทองค้าในระดับนาโนเมตรโดยใชล้้าแสงอเิล็กตรอนใน

การสลักลวดลาย เป็นต้น [1]  กระบวนการถ่ายทอดลวดลาย (Photolithography) สามารถแบ่งได้มี 2 ชนิด คือ 1. 

กระบวนการถ่ายแบบลวดลาย โดยใช้ ฟิล์มบางไวแสงชนิดแห้ง (dry film) กระบวนการถ่ายแบบลวดลาย 

(Photolithography process) เป็นกระบวนการสร้างลวดลายจากต้นแบบท่ีได้ออกแบบไวล้งบนชัน้ฟิล์มไวแสงท่ีเคลือบ

อยู่บนผิวชิ้นงาน โดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นตัวการท้าให้เกิดการถ่ายแบบจากลวดลายต้นแบบ (mask) สู่

ฟิล์มไวแสงท่ีเคลือบอยู่บนผิวชิ้นงาน โดยท่ัวไปกระบวนการถ่ายแบบลวดลายบนวัสดุมีขั้นตอนคือดังนี้ 1.) การท้า

ความสะอาดผิวชิ้นงาน  2.) การเคลือบฟิล์มไวแสง  3.) การฉายแสง UV จากลวดลายต้นแบบ สู่ฟิล์มไวแสงบน

ชิ้นงาน และ 4.) การลา้งลายตน้แบบโดยใช้น้้ายาล้างฟิล์ม 2. กระบวนการถ่ายแบบลวดลาย โดยใช ้ฟิล์มบางไวแสง

ชนิดเปียก (wet film) จะมีขั้นตอนการถ่ายแบบลวดลายเหมือนกับชนิดแห้ง (dry film) แต่แตกต่างตรงท่ีฉายแสงไป

แลว้รูปแบบท่ีได้จะออกมาไม่เหมอืนกัน [2] 

โพลิเมทิลเมทาไครเลต (poly(methyl methacrylate) (PMMA) หรืออะคริลิกพลาสติก (acrylic plastic) 

หรือพลาสติกอะคริลิก ขณะท่ีอีกหลายคนเรียกว่า กระจกอะคริลิก (acrylic glass) หรือเรียกย่อๆ แค่แผ่นอะคริลิก 

แตไ่มว่า่จะเรียกชื่อแตกต่างกันอยา่งไรก็ตามท้ังหมดก็หมายถึงพลาสตกิชนิดเดียวกัน สูตรเคมีของพลาสติกชนดินี้คือ 

C5H8O2 คุณสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดนี้คือ สามารถดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 100-280 นาโนเมตร ใสไมม่ี

สี และสามารถเป็น (Sensitizers) ท้าหน้าท่ีก้าหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยากับแสงท่ีค่าความยาวคลื่นแสงท่ีใช้ในการ

ถ่ายแบบลายวงจรและสามารถประยุกตใ์ชเ้ป็นสารไวแสงเพื่อท้าลวดลายบนแผ่นวงจนอเิล็กทรอนิกส ์[9] 

 
        ภาพที่ 1 แสดงสูตรโมเลกุลของพีเอ็มเอ็มเอ 

 

แอนิโซล (Anisole) สูตรโมเลกุลคือ C7H8O  น้้าหนักโมเลกุล 108.13 เป็นสารประกอบอินทรีย์ อนุพันธ์

เบนซีนและอเีธอร์ เป็นของเหลวไม่มีสมีกีลิ่นหอม ท่ีไม่ละลายในน้้าละลายได้ในแอลกอฮอลอ์เีทอร์, ฯลฯ ส่วนใหญ่มัก

ใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์เพื่อผลิตสารไวแสง ส้าหรับการสังเคราะห์สารอินทรีย์นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวท้าละลาย

น้้าหอมและสารไล่แมลง dimethyl ซัลเฟตในสารละลายด่างของปฏกิิริยาฟีนอล [8] 

น้้ายาไวแสงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามสมบัติการละลายในตัวท้าละลาย กล่าวคือ น้้ายาไวแสง

ชนิดบวก (Positive Photoresist) นั้น ส่วนท่ีถูกฉายแสงจะละลายไปกับน้้ายาล้างลาย (Developer) ในขณะท่ี ส่วนท่ีไม่

ถูกฉายแสงจะไม่ละลายไปกับน้้ายาล้างลายและคงเหลือเป็นลายวงจรอยู่บนผิวชิ้นงาน โดยลายวงจรท่ีเกิดขึ้นจะ
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เหมือนกับลายวงจรท่ีได้ออกแบบ ไว้บนแผ่นกระจกต้นแบบ(ดังรูปภาพท่ี 1 ขวามือ) แต่ส้าหรับน้้ายาไวแสงชนิดลบ 

(Negative Photoresist) นั้น ส่วนท่ีถูกฉายแสงจะแข็งตัวและไม่ละลายในน้้ายาล้างลาย ในขณะท่ีส่วนท่ีไม่ถูกฉายแสง

จะออ่นตัวและละลายออกไป ดังนั้นลายวงจรท่ีปรากฏจะตรงข้ามกับลายวงจรท่ีออกแบบไว ้(ดังภาพท่ี 1 ซ้ายมอื) [4]    

 
ภาพที่ 2 แสดงถึงชนดิของน้้ายาไวแสงชนดิบวก (Positive Photoresist  

และ น้้ายาไวแสงชนดิลบ (Negative Photoresist) [4] 

น้้ายาไวแสง มีองค์ประกอบหลักทางเคมี 4. ชนิด คือ (1) เรซิน (Resin) ท้าหน้าท่ีก้าหนดคุณสมบัติ

เชิงกลของน้้ายาไวแสง (2) ตัวท้าละลาย (Solvent) ท้าหน้าท่ีละลายสารพอลิเมอร์ เพื่อให้น้้ายาไวแสงมีสถานะ

ของเหลว เพื่อสะดวกต่อการเคลือบลงบนผิวชิ้นงาน นอกจากนี้ยังเป็นตัวก้าหนดความหนืดของน้้ายาไวแสง (3) 

สารไวแสง (Sensitizers) ท้าหน้าท่ีก้าหนดอัตราการเกิดปฏิกิริยากับแสงท่ีค่าความยาวคลื่นแสงท่ีใช้ในการถ่ายแบบ

ลายวงจรและ (4) สารเตมิแต่ง (Additives) เป็นองค์ประกอบท่ีเพิ่มคุณสมบัตพิเิศษตา่งๆ เชน่ เม็ดส ีเป็นต้น [4] 

จากประโยชน์ของกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟีท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

พัฒนาสารไวแสงชนิดของเหลวหนืดท่ีผลิตจาก PMMA เพื่อท่ีจะน้ามาใช้ในกระบวนการโฟโตลิโทรกราฟีส้าหรับถ่าย

โอนลวดลายท่ีมีพืน้ท่ีเล็กในระดับไมโครเมตร สารไวแสงจาก PMMA ท่ีเตรียมได้จะถูกวัดความหนดืดว้ย (Viscometer 

รุ่น RP1-R )  วัดช่วงความยาวคลื่นการดูดกลืนของสารไวแสงด้วย UV-VIS spectrophotometer รุ่น U-2900 และ

ทดสอบความสามารถในการถ่ายลวดลายบนชิ้นงานด้วยกระบวนการโฟโตลโิทกราฟีและศกึษาความสามารถทนต่อ

การกัดกรอ่นหรือกระบวนการเอชชิ่ง (Eetching) โดยใชก้รดกัดปร้ินหรือเฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์   



 

356 

- Proceedings - 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอื 

1. เครื่องวัดช่วงความยาวคลื่นการดูดกลืนของสารไวแสงดว้ย UV-VIS spectrophotometer รุ่น U-

2900 

2. เครื่องวัดความหนืด รุ่น RP1-R 

3. เครื่องหมุนเหวี่ยงสาร ประดิษฐ์ขึน้มาใช้ท้าการทดลองเอง ความเร็ว 3000 รอบ/นาที 

4. เครื่องช่ังสาร รุ่น HT-500 

5. เครื่อง Hot plate (magnetic stirrer) รุ่น C-MAG HS7 

6. หลอด UV-C หรือ Germicidal lamp  ชว่งความยาวคลื่น 100 - 280 nm   

สารเคมี 

1. Polymethylmethacrylate (PMMA) 

2. ตัวท้าละลาย Anisole   

3. น้้ายา develope (IPA : DI water) 

4. กรดกัดปร้ินหรือเฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็น   

อุปกรณ์ 

1. ขวดแก้ว                                                    

2. บีคเกอร์ขนาด 100 และ 500 มลิลลิิตร                   

3. แท่งแกว้ขนสาร                                               

4. ชอ้นตักสาร 

5. คีมคบีสาร 

6. เหรียญ 25 สตางค ์

7. แผ่นวงจร (PCB = Print Circuit Board 12×12 นิ้ว ) ตัดแผ่นวงจรให้มขีนาด 1×1 เซนติเมตร ตาม

จ้านวนท่ีต้องการท้าการทดลอง  

วิธีการศึกษา 

ขั้นตอนการเตรียมและหาอัตราส่วนผสม PMMA และ Anisole ดังข้อมูลในตาราง 

ท้าการค้าณวนหาอัตราส่วนผสมของ PMMA และ Anisole (ดังข้อมูลในตารางท่ี 1) จากนั้นเราจะได้

อัตราส่วนผสมของ A2, A5, A7, A10 และ A15 น้าส่วนผสมท้ัง 5 เงื่อนไขท่ีผ่านการเตรียมมาแล้วท้าการให้ความ

ร้อนเพื่อให้ PMMA ละลายใน Anisole เพื่อให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกันดว้ยเครื่อง Hotplate ท่ีอุณหภูมิ 175 ˚C และ

จับเวลา 
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ตารางที่ 1 แสดงส่วนผสมโพลิเมทิลเมทาคริเลต(PMMA)เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนักละลายในตัวท้าละลายแอนิโซล

(Anisole) 

อัตราส่วน PMMA in 

anisole 

PMMA Anisole เวลาในการละลาย 

(นาท)ี 

A2 2% (0.4 g) 98% (19.6 g) 20  

A5 5% (1 g) 95% (19 g) 35  

A7 7% (1.4 g) 93% (18.6 g)  45  

A10 10% (2 g) 90% (18 g) 240 

A15 15% (3 g) 85% (17 g) 280 

 

ขั้นตอนการทดลองฉายแสง A2,  A5,  A7,  A10 และ A15 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผสม PMMA Photoresist 5 เงื่อนไขเกบ็ในขวดแก้วแล้ว

ปิดผนึก 

หยดสารไวแสงแล้วเกลี่ยสารไวแสงเพื่อให้ท่วมแผ่นวงจรที่มีขนาด 1×1 เซนติเมตร และ

จากนั้นท้าการ spin coat สารไวแสงทั้ง 5 เงื่อนไข บนแผ่นวงจรด้วยความเร็ว 3000 รอบ/

นาที และต่อด้วยกระบวนการ Pre-break อุณหภูมิ 175 ˚C เป็นเวลา 15 นาที บนเคร่ือง 

Hotplate 

ฉายแสงเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยหลอด UV-C ความยาวคลื่น 100-280 

nm โดยใชเ้หรียญ 25 สตางค์เป็นแม่พิมพ์ท้าการฉายแสงพร้อมกันทั้ง 5 

เงื่อนไข 

จากนั้นท้าการ develop อัตราส่วนน้้ายา IPA(7): DI(3) ก้าจัดส่วน

ที่ไม่ต้องการออกทั้ง 5 เงื่อนไขเป็นเวลา 30 วินาที (เวลาการ 

develop ขึน้อยู่กับความหนาบนชิ้นงาน) และต่อด้วยกระบวนการ

เอชชิ่ง (Etching) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์ม 

 

น้าเงื่อนไขที่ได้ผลดีที่สุดมาทดสอบ วัดความหนืด ,เช็คช่วง

การดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง UV-VIS spectrophotometer รุ่น 

U-2900 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาและเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นวิธีการเตรียมสารไวแสง A2, A5, A7, A10 และ A15 ลงบน

แผ่นวงจร ( PCB = Print Circuit Board ) ท่ีมีความหนาตามาตรฐาน 1.6 มลิลเิมตร ดังภาพท่ี 3 

        
                                    

ก                                                                 ข 

                            
           

ค 

 
ง 

   ภาพที่ 3   ก. สารไวแสง A2, A5, A7 ท่ีผ่านการเตรียมแลว้ปิดผนึกเรียบร้อยแล้ว 

                 ข.ท้าการหยดสารไวแสงแลว้เกลี่ยสารไวแสงเพื่อให้ท่วมแผ่นวงจรท่ีมีขนาด 1×1 เซนติเมตร 

และจากนั้น  ท้าการ spin coat สารไวแสงท้ัง 5 เงื่อนไข ด้วยความเร็วท่ี 3000 รอบ/นาที เป็นเวลา 1 นาที 

                 ค. สารไวแสง A2, A5, A7 ท่ีผ่านการ spin coat ลงบนแผ่นวงจรเรียบร้อยแล้ว 

ฟิล์มบาง 

A2 A5 A7 A10 A15 

  หลอด UV-C ชว่งความยาวคลื่น 

100 - 280 nm ใชจ้้านวน 2 หลอด   

ระยะห่างขณะฉายแสงระหว่าง

หลอดไฟกับชิ้นงาน 1 เซนติเมตร 

ใชเ้วลาฉายแสง 2 ชัว่โมง ต้าแหนง่

การวางชิ้นงานตรงกึ่งกลางหลอด

UV-C 

A2 A5 A7 
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                 ง. น้าแมแ่บบ (mask) เหรียญ 25 สตางค์ วางบนแผ่นวงจรท่ีผ่านกระบวนการเคลือบ

สารไวแสงแลว้น้ามาท้าการฉายแสง ด้วยหลอด UV-C (ท่ีมีช่วงความยาวคลื่น 100 - 280 nm ) เป็นเวลา 

2 ชั่วโมง 

จากภาพท่ี 3 ง. ท้าการทดลองฉายแสงลงบนช้ินงาน A2, A5, A7 ด้วยหลอด UV-C (ท่ีมีช่วงความยาว

คลื่น 100 - 280 nm ) เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยท้าการทดลองจ้านวน 5 คร้ัง ผลท่ีได้แสดงให้เห็นวา่ชิ้นงาน  A2, A5, 

A7 มลีักษณะคลา้ยคลึงกันฟิล์มบางเกดิลวดลายตามแม่พิมพ์ 

จากนั้นผลการทดลองสารไวแสงเตรียมสารไวแสงมีขอ้มูลดังแสดงในภาพท่ี 4 ตอ่ไปน้ี 

 

 

 
                                      ก                                                             ข 

ภาพที่ 4     ก. สารไวแสงท่ีผ่านกระบวนการฉายแสงเรียบร้อยแล้ว 

ข.ฟิล์มบางที่ผ่านกระบวนการ develop (ก้าจัดสว่นท่ีไม่ต้องการออก) 

 
ค 

ค. จากนั้นน้าตัวอย่างแต่ละเงื่อนไขมาท้าการทดสอบความสามารถทนต่อการกัดกรดหรือ

กระบวนการเอชชิ่ง (Etching) โดยใชก้รดกัดปร้ินหรือเฟอร์ริกคลอไรด์ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์ และจับเวลาในการ

กัดกรด 

ฟิล์มบาง 
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จากการเก็บข้อมูลแล้วน้าข้อมูลมาวิเคราะห์และพิจารณา A2, A5, A7, A10 และ A15 เมื่อผ่าน

กระบวนการฉายแสงและก้าจัดส่วนท่ีไม่ต้องการออกแล้วและน้ามากัดกรดด้วยกรดกัดปร้ินหรือเฟอร์ริกคลอไรด์

ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็น  แสดงให้เห็นดังภาพท่ี 5 

 

 
 

 ก                                 ข.                                    ค. 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอยา่งหลังการกัดกรอ่นของ A2, A5 และ A7 ตามล้าดับ 

จากภาพท่ี 5 ก. จะเห็นได้ว่าเมื่อผ่านกระบวนการฉายแสงและก้าจัดส่วนท่ีไมต่้องการออกแล้วน้ามา

กัดกรดจับเวลาในการกรดจนส่วนของทองแดงท่ีไมม่ีฟิล์มบางปกคลุมอยู่หลุดลอกออกจนหมดจับเวลาได้ 3 ชั่วโมง  

ชิ้นงานเกิดการเสียสภาพ ฟิล์มบางท่ีเคลือบทองแดงถูกกัดหลุดออก ภาพท่ี 5 ข. แสดงให้เห็นหลังผ่านกระบวนการ

กัดกรอ่นชิ้นงานมลีักษณะเป็นจุดๆท่ีฟิลม์บางเน่ืองจากกรดสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปกัดทองแดงได้ช้ินงานเสียหาย

เล็กน้อย ภาพท่ี 5 ค. แสดงช้ินงานหลังการกัดกรดบริเวณขอบกรดสามารถซึมผ่านเข้าไปได้เล็กน้อย 

ส่วนการทดลองสารไวแสง A10 และ A15 ไม่ได้ท้าการทดลองต่อ เนื่องจากในขณะท่ี spin coat 

สารไวแสงบนแผ่นวงจรแสดงให้เห็นเส้นใยบางๆจ้านวนเยอะมากในขณะ spin coat ท้าให้ไม่สามารถ spin coat 

สารไวแสง A10 และ A15 ตอ่ไปได้แสดงให้เห็นดังภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงลักษณะของเส้นใยท่ีเกิดขึ้นขณะท้าการ spin coat สารไวแสง A10 และ A15 ลงบนแผ่นวงจร 

( PCB =Print Circuit Board ) ท่ีมีความหนาตามาตรฐาน 1.6 มลิลเิมตร ขนาด 1×1 เซนติเมตร [7] 

A2 A5 A7 

เส้นใย 

ฐานรองชิ้นงานหมุน

ด้วยความเร็วสูงสุด 

3000  รอบตอ่นาท ี
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จากการศึกษาพบว่าสารไวแสง A7 ดีท่ีสุดและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจึงเลือกใช้สารไวแสง A7 เพื่อ

ท้าการทดลองและพัฒนาต่อไป ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฉายแสง 2 ชั่วโมง หลอดไฟท่ีใชค้ือ หลอด UV-C ชว่งความยาว

คลื่น 100 - 280 nm  ใช้จ้านวน 2 หลอด ระยะห่างขณะฉายแสงระหว่างหลอดไฟกับชิ้นงาน 1 เซนติเมตร ใช้เวลา

ฉายแสง 2 ชั่วโมง ใชแ้มแ่บบ (Mask) คือ เหรียญ 25 สตางค์ และกัดด้วยกรดกัดปร้ิน 

จากนั้นท้าการวัดความหนืดสารไวแสง A7 ด้วยเคร่ืองวัดความหนืด (viscometer) รุ่น RP1-R เข็มวัด

ความหนดืท่ีใชค้ือ spindal R2 ท่ีมีความเร็วรอบ 200 rpm/min แสดงขอ้มูลดังตารางวัดความหนืดท่ี 2 

    ตารางที่ 2 แสดงคา่การวัดความหนืดของสารไวแสง A7 ด้วยเครื่องวัดความหนดื รุน่ RP1-R [3] 

Molecular Weight 

(g/mol) 

จ านวนครั้งทีท่ า

การทดสอบ 

รอบ/นาท ี

(rpm/min) 

ค่าความหนืด (mPas) 

viscometer 

Temperature 

(Cº) 

 

 

540,000 

1 100 206 26.4 

 60 193 25.6 

2 100 207 25.5 

 60 194 25.4 

3 100 208 25.3 

 60 195 25 

  

จากตารางวัดความหนืดท่ี 2 ค้าณวนหาค่าเฉลี่ยความหนดืของการทดสอบสารไวแสง จ้านวน 3 ครั้ง 

โดยตั้งค่าความเร็วรอบท่ีเคร่ืองวัดความหนืดสามารถวัดได้ 2 ช่วง คือความเร็ว 100 rpm/min และ 60 rpm/min 

พบวา่ค่าเฉลี่ยความหนืดท่ี 100 rpm/min เท่ากับ 207 mPas  อุณหภูมเิฉลี่ย 25.3 องศาเซลเซียส และ ค่าเฉลี่ยความ

หนืดท่ี 60 rpm/min เท่ากับ 193 mPas อุณหภูมิเฉลี่ย 25.3 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าช่วงค่าความหนืดของ PMMA 7% 

อยู่ท่ี 193-208 mPas   

กลไกการท้างานของสารไวแสงแบบ Positive film ของ PMMA ในระดับโมเลกุลเมื่อโดนแสงจาก

หลอดไฟ UV-C ชว่งความยาวคลื่น 100 - 280 nm แสดงดังในภาพท่ี  7 
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ภาพที่ 7 แสดงการย่อยสลายได้โดยแสง (Photodegradation) การย่อยสลายโดยแสงมักเกิดจากการเตมิสารเตมิแต่ง

ท่ีมีความว่องไวต่อแสงลงในพลาสติกหรือสังเคราะห์โคพอลิเมอร์ให้มีหมูฟ่ังก์ชันหรือพันธะเคมท่ีีไมแ่ข็งแรง แตกหัก

ง่ายภายใต้รังสี (UV) เมื่อ PMMA สัมผัสกับรังสียูวีจะเกิดการแตกของพันธะกลายเป็นอนุมูลอิสระ (Free radical) ซึ่ง

ไม่เสถียร จึงเข้าท้าปฏิกิริยาต่ออย่างรวดเร็วท่ีพันธะเคมีบนต้าแหน่งคาร์บอนในสายโซ่พอลิเมอร์ ท้าให้เกิดการขาด

ของสายโซ่และเมื่อสายโซ่สั้นลงท้าให้ PMMA ไวตอ่แสงมากขึ้น [2] 

การศึกษาช่วงการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible Spectroscopy 

UV-VIS spectrophotometer เป็นเครื่องมือท่ีใชใ้นวิเคราะห์สารโดยอาศัยหลักการดูดกลนืรังสีของสาร

ท่ีอยู่ในช่วงUltra violet (UV) และVisible (VIS) ความยาวคลื่นประมาณ 190-1000 nm ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ 

สารประกอบเชิงซ้อน หรือสารอนินทรีย์ ท้ังท่ีมีสีและไม่มีสี สารแต่ละชนิดจะดูดกลืนรังสีในช่วงความยาวคลื่นท่ี

แตกต่างกันและปริมาณการดูดกลืนรังสีก็ขึ้นอยู่กับความเข้มของสารนั้น การดูดกลืนแสงของสารต่างๆเป็นสัดส่วน

โดยตรงกับความเข้มข้นของสาร จึงสามารถวิเคราะห์ได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงการ

ดูดกลนืแสงของสารไวแสง A7 ค่าจะอยู่ประมาณ 190-400 nm 
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ภาพที่ 8  ผลท่ีได้จากการวัดช่วงในการดูดกลืนแสงของสารไวแสง A7 ชว่งความยาวคลื่น 190-400 nm 

 

ภาพที่ 9 แสดงความสัมพันธ์ความยาวคลื่นของหลอดรังสี UV-C กับผลการดูดกลนืแสงของสารไวแสง A7 ชว่งการ

ดูดกลืนแสง 190-400 นาโนเมตร(รูปภาพท่ี 7) ท้าให้ทราบว่าสารไวแสง A7 ดูดกลืนแสงของหลอดรังสี UV-C ท่ี

ปล่อยออกมาในชว่ง 230-320 นาโนเมตร [5} 

สรุปผลการทดลอง 

สารไวแสง A2, A5, A7, A10 และ A15 เมื่อท้าการทดลองสรุปได้ว่า สารไวแสง A7 เหมาะสมท่ีจะท้า

ฟิล์มบางมากท่ีสุด เนื่องจากสารไวแสง A2, A5 หลังจากผ่านขั้นตอนการกัดกรดด้วยกรดกัดปร้ินหรือเฟอร์ริกคลอ

ไรด์ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็น  แล้วนั้น สารไวแสง A2 ถูกกัดหลุดหลอกไปอย่างเห็นได้ชัดและสารไวแสง A5 ฟิล์ม

บางมีลักษณะเป็นจุดตรงกลางเน่ืองจากกรดสามารถซึมผ่านเข้าไปกัดทองแดงได้ แตส่ารไวแสง A7 มลีักษณะช้ินงาน

ท่ีสามารถทนตอ่การกัดกรดได้ ชิ้นงานมลีักษณะสมบูรณ์มากที่สุด ส่วนสารไวแสง A10 และ A15 ขณะท้าการเคลือบ

สารไวแสงลงบนแผ่นวงจรเกิดเส้นใยบางๆ ท่ัวชิ้นงานท้าให้ไม่สามารถทดลองต่อไปได้เนื่องจากสารไวแสง A10 และ 

A15 มคีวามเหนยีวมาก สรุปได้ว่าไม่เหมาะท่ีจะท้าฟิล์มบาง จากนั้นจึงน้าสารไวแสง A7 ไปท้าการวัดความหนืดด้วย
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เครื่องวัดความหนดื (Viscometer รุ่น RP1-R ) ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าช่วงค่าความหนดืของ PMMA 7% อยูท่ี่ 193-208 

mPas  จากนั้นท้าการทดสอบวัดชว่งการดูดกลืนแสงด้วยเคร่ือง (UV-VIS spectrophotometer U-2900) พบวา่มีช่วง

การดูดกลืนแสงท่ี 190 – 400 นาโนเมตร ท้าให้พบว่าสารไวแสง A7 ตอบสนองกับแสงยูวีในช่วงดังกล่าว เนื่องจาก

หลอด UV-C ท่ีใช้ท้าการฉายแสงมีช่วงความยาวคลื่น 100 – 280 นาโนเมตร สรุปได้ว่าการทดลองนี้สารไวแสง A7 

ยังต้องมกีารพัฒนาตอ่ไปเพื่อให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ปรสิตภายนอกของปลานิล ในอ่างเก็บน ้าบ้านดง อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

Ectoparasites of nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Bandong Reservoir, 

Omkoi district, Chiang Mai province 

วรวิทย์ มณีพทิักษ์สันติ1* ทรงทรัพย์ อรุณกมล2 เกรียงไกร สมณา3 และ ชโลบล วงศ์สวัสดิ์4 

Worawit Maneepitaksanti1*, Songsub Arungamol2, Kiangkai Sommana3 and Chalobol Wongsawad4  

บทคัดย่อ 

ปรสิตภายนอกจัดเป็นตัวก่อโรคเบื้องต้นท่ีสร้างปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์น้้า และยังส่งผลกระทบตอ่

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ดังนั้นการศึกษาชนดิและจ้านวนของปรสิตในสัตว์น้้าจึงมีความส้าคัญตอ่การประเมนิดา้น

สุขภาพของสัตว์น้้า การสุม่ตรวจปลานิลในอ่างเก็บน้้าบ้านดง อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่ ในเดอืนสิงหาคม 2558 

ท้าโดยใชย้อยกใกล้ขอบตลิ่ง ตัวอย่างปลานิลถูกวัดขนาด และตรวจเบือ้งต้นด้วยสไลด์สดของผิวตัวและเหงอืก จากนั้น

ปลาถูกคงสภาพด้วยสารละลายฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วน้ากลับมาตรวจอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ ผล

จากการตรวจตัวอย่างปลาพบปรสิตโพรโตซัว 2 ชนิด และปลิงใส 5 ชนิด คือ  Trichodina heterodentata, 

Piscinoodinium pillulare, Cichlidogyrus tilapiae, C. sclerosus, C. halli, C. thurstonae และ Scutogyrus longicornis ค่า

ร้อยละความชุกของปรสิตท่ีค้านวณได้ คือ 70, 100, 70, 100, 80, 90, และ 50 ตามล้าดับ ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้

จัดเป็นรายงานชนิดของปรสิตท้ัง 7 ชนิดท่ีพบจากปลานิลเป็นคร้ังแรกในเขตอ้าเภออมก๋อย และสามารถใช้เป็น

ประโยชนป์ระกอบการวางแผนในการก้าจัด และปอ้งกันโรคจากปรสิตตอ่ระบบการเพาะเลีย้งสัตวน์้้าต่อไป 

ค้าส้าคัญ: ปรสิตภายนอก ปรสิตโพรโตซัว ปลิงใส ปลานิล  อ้าเภออมก๋อย 

Abstract  

Ectoparasites are seriously primary pathogen for aquatic animal health and impact to aquaculture 

business. Then, the identification and level of infestation of which are important for aquatic animal health 

assessment. The examination of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in Bandong reservoir, Omkoi district was 

conducted in August 2015. The fish samples were caught by fish lift nets, measured the fish sized, and primarily 

examined by wet smear of skin and gills. Afterwards, the fish specimens were fixed by 10% of neutral buffer 
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2 สาขาการประมง คณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 
3 สถานีเพาะเลีย้งสัตว์ปา่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
4 ภาควิชาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
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formalin and brought to the laboratory for reexamination. The result showed that, 2 parasitic protozoans and 5 gill 

monogeneans i.e., Trichodina heterodentata, Piscinoodinium pillulare, Cichlidogyrus tilapiae, C. sclerosus, C. halli, 

C. thurstonae, and Scutogyrus longicornis were discovered. The percent prevalence of which was 70, 100, 70, 

100, 80, 90, and 50, respectively. The finding of these ectoparasites is documented in Omkoi district for the first 

time and utilized for disease treatment and control in aquaculture furtherly. 

Keywords: ectoparasite, parasitic protozoan, gill monogenean, Nile tilapia, Omkoi district 

บทน้า 

ปลานิลจัดเป็นปลาเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้หลักกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา อีกท้ังเป็นปลาท่ีพบได้ใน

แหล่งน้้าท่ัวไปของประเทศไทย ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลสามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อยังชีพท่ีมีราคาถูกและหาได้

ง่าย โดยปลาท่ีอยู่ในสภาพการเพาะเลี้ยง และตามธรรมชาติ สามารถมีโอกาสเป็นท่ีอยู่อาศัยของปรสิต เนื่องจาก

ปรสิตส่วนมากจะสามารถด้ารงชีวิตปะปนมากับแหล่งน้้า และปรสิตบางชนิดมีความจ้าเพาะกับเจ้าบ้านในระดับท่ี

แตกตา่งกันไป ดังนัน้การศึกษาชนิด และปริมาณของปรสิตจากแหล่งน้้าธรรมชาติ จัดเป็นการประเมินสุขภาพของปลา

เบื้องต้นท่ีส้าคัญ ต่อการวางแผนมาตรการการก้าจัด และป้องกันโรคท่ีเกิดจากปรสิตในระบบการเลี้ยงปลา อ่างเก็บ

น้้าบ้านดง ในจังหวัดอมก๋อย เป็นแหล่งน้้าท่ีจัดสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้้าส้าหรับใช้ในกิจกรรมทาง

การเกษตรของชาวบ้านในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของปลาท้ังจากการปล่อย และจากธรรมชาติ

เนื่องจากมีทางเข้าของแหล่งน้้ามาจากล้าน้้าแม่แรก อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการปล่อยปลาเพื่อให้

เป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นท่ีอีกด้วย ดังนัน้การส้ารวจปรสิตภายนอกของปลาในอา่งเก็บน้้านีจ้ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ

การประเมินสุขภาพของปลา และเป็นข้อมูลพื้นฐานส้าหรับการวางแผนการจัดการการท้าการประมงตอ่ไปในอนาคต

อกีด้วย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ตัวอย่างปลานิลถูกเก็บรวบรวมด้วยยอยกปลาในเดือนสิงหาคม 2558 ท้าการวัดขนาดปลา คือ ชั่ง

น้้าหนักตัว (body weight, BW) และวัดความยาวมาตรฐาน (standard length, SL) จากนั้นใช้แผ่นกระจกปิดสไลด์ ขูด

เมือกจากบริเวณข้างตัว ครีบของปลาแล้วน้าไปวางบนกระจกสไลด์ท่ีมีน้้าสะอาดอยู่ น้าไปตรวจภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ก้าลังขยายสูง (compound microscope) ใช้กรรไกรสอดเข้าไปใต้แผ่นปิดเหงือกและเล็มเหงือกของปลา

ออกมาวางบนกระจกสไลดท่ี์มีน้้าสะอาดอยู่ ปิดดว้ยกระจกปิดสไลดแ์ลว้น้าไปตรวจภายใต้กลอ้งจุลทรรศน์ก้าลังขยาย

สูงเช่นกัน จดบันทึกชนิด จ้านวน และบันทึกภาพปรสิตกลุ่มโพรโตซัว จากนั้นตัวอย่างปลาจะถูกคงสภาพโดยน้าไปใส่

ในถุงซิปท่ีมีน้้ายาฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ ปิดผนึกไว้ เพื่อน้ากลับไปตรวจอย่างละเอียดอีกคร้ังในห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจวัดคุณภาพน้้าในบริเวณจุดเก็บ

ตัวอยา่งด้วยชุดวัดคุณภาพน้้าส้าเร็จรูป ในหอ้งปฏบัิตกิารตัวอย่างปลาถูกน้าออกมาจากถุงและท้าการตรวจหาปรสิต

ท่ีบริเวณผิวตัว ครีบ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้า (stereo microscope) แยกเหงือกปลาทั้ง 2 ข้างออกมาจาก

ตัวปลาแล้วน้าไปตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ก้าลังขยายต่้า ปรสิตท่ีพบถูกนับจ้านวนและบันทึกต้าแหน่งท่ีพบ 

ตัวอยา่งปรสิตปลิงใสถูกน้าไปท้าสไลดก์ึ่งถาวร (semi-permanent slide) เพื่อจัดจ้าแนกชนิด ตามวธีิมาตรฐาน [1] การ

จัดจ้าแนกปรสิตท้าโดยเอกสารประกอบการจัดจ้าแนก [2, 3, 4] จ้านวนปลาท่ีพบปรสิต และจ้านวนของปรสิตแต่ละ

ชนิดน้ามาค้านวณหาค่ารอ้ยละความชุก ความหนาแน่นเฉลี่ยของปรสิต [5] 
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ผลการศึกษา 

ผลจากการตรวจปลานิลในอ่างเก็บน้้าบ้านดง อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชยีงใหม่จ้านวน 10 ตัว [9.9 (8.0-

13.3) กรัม, SL; 42.6 (29.0-86.9) เซนติเมตร, BW] พบว่าปลาทุกตัวมีปรสิต โดยปรสิตท่ีพบจัดจ้าแนกได้เป็นปรสิต

โพรโตซัว 2 ชนิด คือ Trichodina heterodentata (ภาพท่ี 1a) และ Piscinoodinium pillulare (ภาพท่ี 1b) ปรสิตปลิงใส 5 

ชนิด คือ Cichlidogyrus tilapiae (ภาพท่ี 2a), C. sclerosus  (ภาพท่ี 2b), C. halli (ภาพท่ี 2c), C. thurstonae (ภาพท่ี 2d) 

และ Scutogyrus longicornis (ภาพท่ี 2e) ค่าร้อยละความชุกของปรสิตท้ัง 7 ชนิด ที่ค้านวณได้ คือ 70, 100, 70, 100, 

80, 90 และ 50 ตามล้าดับ ค่าความหนาแนน่เฉลี่ยของปรสิตปลิงใส 5 ชนิด คือ 2.3, 9, 2.6, 5.8 และ 0.9 ตัวตอ่ปลา

หนึ่งตัว โดยคุณภาพน้้ามีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ คือ อุณหภูมิน้้าเท่ากับ 29 องศาเซลเซียส pH เท่ากับ 9 ปริมาณ

ออกซิเจนละลายในน้้าเท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างเท่ากับ 68 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างของน้้ามี

ค่ามากกวา่ 200 มลิลกิรัมตอ่ลติร ปริมาณแอมโมเนยีไนโตรเจน ไนเตรทไนโตรเจน และไนไตรท์ไนโตรเจนเท่ากับ 0 

 

ภาพที่ 1 ปรสิตโพรโตซัว a: Trichodina heterodentata ; bar = 100 µm, b: Piscinoodinium pillulare ; bar = 30 µm 

 

 
 

ภาพที่ 2 ปรสิตปลิงใส a: Cichlidogyrus tilapiae, b: C. sclerosus, c: C. halli, d: C. thurstonae, 

e: Scutogyrus longicornis ทุกภาพ bar = 100 µm 
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วิจารณ์และสรุปผล 
ผลการศึกษาในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าปลานิลในธรรมชาติสามารถเป็นเจ้าบ้านท้ังปรสิตโพรโตซัว และ

ปรสิตปลิงใสได้เป็นอยา่งดี โดยปรสิตโพรโตซัวท้ัง 2 ชนดินี้จัดเป็นปรสิตท่ีพบได้ท่ัวไปในปลาน้้าจืด ท้ังในปลาเลีย้งเพื่อ

การบริโภคหรือปลาสวยงาม [3, 4, 6] โดยโรคที่เกิดจากปรสิตกลุ่มนี้พบว่าจะท้าให้เกิดโรคเมอืกขุ่น เนื่องจากปรสิตท่ี

เข้าเกาะกับผิวและเหงือกปลาท้าให้ปลาเกิดการระคายเคืองและมีการผลิตเมือกมากกว่าปกติ อีกท้ังปรสิตเหล่านี้ยัง

ส่งผลกับเนื้อเยื่อปลาโดยการกดทับ ท้าให้มีการตายสะสมของเซลล์บุผิว และปลาจะตายเนื่องจากระบบแลกเปลี่ยน

ก๊าซท่ีเหงือก และการปรับสมดุลของร่างกายผิดปกติไป [7, 8] ปรสิตปลิงใสท่ีพบจากเหงือกของปลานิลตรงกับ

รายงานของ Maneepitaksanti et al. [4] และ Lerssuthichawal [9] โดยพบได้ท้ังหมด 5 ชนิด และพบว่าชนิดท่ีมีความ

หนาแนน่มากที่สุดคอื C. sclerosus [4, 9] ปรสิตปลิงใสจัดเป็นปรสิตท่ีก่อโรคร้ายแรงกับปลาที่เลี้ยงแบบหนาแนน่ ด้วย

เหตุผลท่ีมีวงจรชีวิตแบบง่ายอาศัยเจ้าบ้านประเภทเดียวในการด้ารงชีวิต ท้าให้การเพิ่มจ้านวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ด้วยการมอีวัยวะชว่ยยดึเกาะกับเจ้าบา้นแบบตะขอท้าให้บรเิวณท่ีปรสติเข้าเกาะเกิดเป็นบาดแผล และท้าให้

เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนดว้ยเชื้อโรคชนิดอ่ืน ๆ ตามมา เชน่ แบคทเีรีย เช้ือรา หรือไวรัส เป็นต้น [4, 7, 8, 10]  

จากการศึกษาชนิดและปริมาณของปรสิตภายนอกของปลานิลในคร้ังนี้ จัดเป็นรายงานของปรสิต

ภายนอกท้ัง 7 ชนิด ที่พบในอ่างเก็บน้้าบ้านดง อ้าเภออมก๋อย และยังท้าให้ทราบว่าปลาในธรรมชาติจัดเป็นพาหะที่มี

ปรสิตเหล่านี้เกาะอยู่ ดังนั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการการเลี้ยงปลาได้  โดยใน

ขั้นตอนการเตรียมน้้าส้าหรับใช้เลี้ยงปลาควรใช้ตระแกรงหรือตาข่ายกั้นไม่ให้ปลาท่ีอยู่ในธรรมชาติเหล่านี้เข้าสู่ระบบ

การเลี้ยง นอกจากนี้การพักน้้า หรือฆ่าเชื้อน้้าจะสามารถป้องกันการเข้ามาของระยะซีสต์ และตัวอ่อนของปรสิต
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ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ 

The effect of yeast (Saccharomyces cerevisiae) on growth performance of 

climbing perch, anabas testudineus (Bloch, 1792) 

ธนภัทร วรปัสสุ1* และ ณัฐรินทร์ ศริิรัตนนันท์ 1 

Thanaput Worapussu1* and Nuttarin Sirirustananun 1  

บทคัดย่อ 

ศึกษาผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอ วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จ้านวน 3 ซ้้า โดยเสริมยีสต์ S. cerevisiae 

ในอาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนิดลอยน้้า (โปรตนี 32 เปอร์เซ็นต)์ ในท่ีระดับแตกตา่งกัน ได้แก่ 0, 1, 5 และ 10 กรัม/อาหาร 

1 กิโลกรัม ทดลองเลี้ยงปลาหมอน้้าหนักเร่ิมต้นเฉลี่ย 7.08±0.03 กรัม ในกระชัง ขนาด 1.0 x 2.0 x 1.2 เมตร อัตรา

การปล่อย 10 ตัว/ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาหมอท้ัง 4 ชุดการทดลอง 

น้้าหนักสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 65.69±0.63, 65.28±1.69, 61.80±4.90 และ 61.82±2.97 กรัม ตามล้าดับ น้้าหนักท่ี

เพิ่มขึ้นมคี่าเท่ากับ 58.60±0.15, 58.11±1.68, 54.80±4.90 และ 54.74±3.06 กรัม ตามล้าดับ อัตราการเจรญิเติบโต

ต่อวันมีค่าเท่ากับ 0.49±0.00, 0.48±0.01, 0.46±0.04 และ 0.46±0.02 กรัม/วัน ตามล้าดับ และ อัตราการรอดตาย

มีค่าเท่ากับ 96.67±3.33, 96.67±6.67, 95.00±2.89 และ 96.67±1.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์

ทางสถิตพิบวา่การเสริมยสีตใ์นอาหารทุกระดับไมม่คีวามแตกตา่งกันทางสถิติ (p>0.05). 

ค้าสา้คัญ: ปลาหมอ การเจรญิเตบิโต ยสีต์ Saccharomyces cerevisiae 

Abstract  

The aim of this study was to determine the effect of yeast Saccharomyces cerevisiae on growth 

performances of climbing perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792). The experimental design was Completely 

Randomized Design (CRD) at 3 replications. Mixed feed contained different concentration of yeast Saccharomyces 

cerevisiae as 0, 1, 5 and 10 g/1 kg of floating pellet feed (32 percent protein). Fish with the initial average weight 

7.08±0.03 g. They were fed for 120 days to climbing perch fingerling stocked in net cage hapa. (1.0 x 2.0 x 1.2 

m) placed in earthen pond at a density of 10 fish/m2. Results indicated that final weight were 65.69±0.63, 

65.28±1.69, 61.80±4.90 and 61.82±2.97 g respectively, weight gained was 58.60±0.15, 58.11±1.68, 

54.80±4.90 and 54.74±3.06 g respectively, average daily growth was 0.49±0.00, 0.48±0.01, 0.46±0.04 and 

0.46±0.02 g/day respectively, survival rate was 96.67±3.33, 96.67±6.67, 95.00±2.89 and 96.67±1.67. From 

                                                        
1 สาขาการจัดการการเกษตร คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์ 
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the study the result showed that fish were fed with yeast Saccharomyces cerevisiae at all concentrations and 

were not significant (p>0.05). 

Keywords: climbing perch, growth performances, Saccharomyces cerevisiae  

บทน้า 

ปลาหมอ (climbing perch, Anabas testudineus (Bloch, 1792)) เป็นปลาน้้าจืดพื้นบ้านไทย ท่ีประชาชน

นยิมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย ทัง้แกง ต้ม ทอด ยา่งหรอืแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑต์า่งๆ อย่างไรก็ตาม ผลผลิตสว่นใหญ่ท่ีได้จากแหลง่น้้าธรรมชาติมีจ้านวนท่ีลดลง ในปี 2555 มผีลผลิตปลา

หมอท้ังหมด 12,100 ตัน คิดเป็นมูลค่า 582.8 ล้านบาท โดยมีการน้าไปใช้บริโภคสด 70.84 เปอร์เซ็นต์ หมักดอง 

20.86 เปอร์เซ็นต์ นึ่งย่าง 4.39 เปอร์เซ็นต์ ท้าเค็มตากแห้ง 3.77 เปอร์เซ็นต์ และอื่น ๆ อีก 0.14 เปอร์เซ็นต์ [1] ปลา

หมอจัดเป็นปลาท่ีมีศักยภาพสูงท้ังด้านการผลิตและการตลาดเพื่อการส่งออก ปลาหมอเป็นปลาท่ีเพาะเลี้ยงง่าย โต

เร็ว มีความอดทนสูงและปรับตัวตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี โดยท่ัวไปใช้ระยะเวลาในการเลีย้งปลาหมอ ประมาณ 

90 - 120 วัน อัตราการปล่อย 30 - 50 ตัว/ตารางเมตร ถ้าต้องการขนาดท่ีใหญ่ขึ้นก็ให้ลดอัตราการปล่อยให้น้อยลง 

ปลาหมอเป็นปลาท่ีกินเนื้อเป็นอาหาร อาหารท่ีใช้เลี้ยงในช่วงอายุ 1 - 2 เดือน ควรให้อาหารท่ีมีโปรตีนไม่ต่้ากว่า 40 

เปอร์เซ็นต์ ในอัตรา 5 - 10 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว เมื่ออายุ 2 - 3 เดือน ให้อาหารท่ีมีโปรตีน 27-35 เปอร์เซ็นต์ 

ในอัตรา 3-5 เปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว [2, 3] ปลาหมอมีผลตอบแทนค่อนค่างสูงโดยเฉพาะปลาหมอท่ีมีขนาดใหญ่ 

จากข้อมูลราคาสินค้าขายส่งของตลาดสี่มุมเมือง พบว่าราคาเฉลี่ยของปลาหมอ มีราคาสูงถึง 132.50 บาทต่อ

กิโลกรัม [4] การเสริมยีสต์ในอาหารเป็นแนวทางหนึ่งท่ีน่าจะช่วยให้ปลาหมอมีการเจริญเติบโตท่ีดีขึ้น เพราะยีสต์เป็น 

Single Cell Protein; SCP ท่ีมีโปรตีนค่อนข้างสูง ซึ่งยีสต์ชนิด Saccharomyces  cerevisiae มีปริมาณโปรตีนระหว่าง   

50 – 85  เปอร์เซ็นต ์ ไขมัน  5 – 8  เปอร์เซ็นต ์ เยื่อใย  7 – 9  เปอร์เซ็นต ์ และเถ้า  6 – 8  เปอร์เซ็นต์  มฟีอสฟอรัส

สูง  (1.5 – 2.0  เปอร์เซ็นต์)  แต่มีแคลเซียมต่้า  (0.1 – 0.2  เปอร์เซ็นต์ ) [5] และยังมีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

(Immunostimulants) ต่าง ๆ เช่น ß-glucans, Nucleic acids, Mannan Oligosaccharides และไคติน ซึ่งน้าไปใช้ในการ

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้้าได้ [6,7] ในการทดลองคร้ังนี้จึงท้าการศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอท่ีได้รับ

อาหารเสริมด้วยยีสต์ ในระดับท่ีแตกต่างกัน 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวางแผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, CRD) จ้านวน 4 ชุดการทดลอง 

แตล่ะชุดการทดลองมจี้านวน 3 ซ้้า ดังนี้ 

ชุดการทดลองท่ี 1 ผสมยีสต์ S. cerevisiae 0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (ชุดควบคุม) 

ชุดการทดลองท่ี 2 ผสมยีสต์ S. cerevisiae 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ชุดการทดลองท่ี 3 ผสมยีสต์ S. cerevisiae 5 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

ชุดการทดลองท่ี 4 ผสมยีสต์ S. cerevisiae 10 กรัม/อาหาร 1 กโิลกรัม 
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การเตรยีมสัตว์ทดลอง 

คัดเลอืกพอ่แม่พันธ์ุท่ีมีความสมบูรณ์เพศ โดยใชพ้อ่พันธ์ุ 60 ตัว และแมพ่ันธ์ุจ้านวน 30 ตัว น้ามาเพาะ

ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นความสมบูรณ์เพศ ซึ่งใชฮ้อร์โมน buserelin ร่วมกับสารเสริมฤทธ์ิ (domperidone 

antagonist) โดยปลาเพศเมียถูกฉีดด้วยฮอร์โมน buserelin ท่ีความเข้มข้น 15 ไมโครกรัม/น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม 

ร่วมกับ สารเสริมฤทธ์ิ 5 มลิลกิรัม/ปลา 1 กิโลกรัม ในขณะท่ีเพศผู้ฉีดฮอร์โมน buserelin ท่ีความเข้มข้น 5 ไมโครกรัม/

น้้าหนักปลา 1 กิโลกรัม ร่วมกับสารเสริมฤทธ์ิ 5 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม ท้ังเพศเมียและเพศผู้ฉีดฮอร์โมนกระตุ้น

เพียงคร้ังเดียว แล้วปล่อยให้ผสมพันธ์ุกันเองในกระชังโอล่อนแก้ว  ขนาด 1.5 x 2.0 x 1.2 เมตร อัตราส่วนในการ

เพาะพันธ์ุ เพศเมียต่อเพศผู้ เท่ากับ 1/2 ตัว หลังจากท่ีพ่อแม่พันธ์ุผสมพันธ์ุวางไข่เรียบร้อยแล้ว ย้ายพ่อแม่พันธ์ุออก

จากกระชัง จากนั้นย้ายไข่ปลาไปฟักในบ่อซีเมนต์ และอนุบาลเป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นสุ่มชั่งน้้าหนักลูกปลาลง

กระชังทดลอง ขนาด 1.0 x 2.0 x 1.2 เมตร ท่ีอัตราความหนาแนน่ 10 ตัว/ตารางเมตร ชุดการทดลองละ 3 ซ้้า 

การเตรยีมอาหารทดลอง และการให้อาหารทดลอง 

ชั่งยีสต์ตามอัตราส่วนท่ีก้าหนด คือ 0, 1, 5 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม โดยผสมยีสต์กับสาร

เคลือบ (∞-Starch) ประมาณ 20 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม (ทุกชุดการทดลอง) น้าส่วนผสมยีสต์และสารเคลือบไป

คลุกเคล้ากับอาหารเม็ดส้าเร็จรูปชนดิลอยน้้า (โปรตีน 32 เปอร์เซ็นต์) แล้วฉีดด้วยน้้ากลั่นเพื่อให้ยสีตแ์ละสารเคลือบ

ยึดเกาะกับเม็ดอาหาร และน้าอาหารทดลองผึ่งไว้ในท่ีร่มจนอาหารแห้ง บรรจุอาหารทดลองในถุงพลาสติก แล้วเก็บ

รักษาไว้ในตู้เย็น 

ให้อาหารวันละ 2 คร้ังในอัตรา 7 เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักตัว/วันในเดือนท่ี 1 และในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ 

ของน้้าหนักตัว/วัน ในเดือนท่ี 2-4 ของการทดลอง ที่ชว่งเวลาในการให้อาหาร 09:00-10:00 น. และ 15:00-16:00 น. 

ปรับปริมาณอาหารท่ีให้ตามน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นทุก 15 วัน ตลอดช่วงระยะเวลาของการทดลอง 120 วัน 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

นับจ้านวนและชั่งน้้าหนักปลาหมอเร่ิมต้น ระหว่างการทดลอง และสิ้นสุดการทดลองในแต่ละชุดการ

ทดลอง น้าข้อมูลท่ีได้ไปค้านวณหาค่าตา่ง ๆ ดังนี้ 

 

ก. อัตราการเจรญิเตบิโตต่อวัน (Average daily growth: ADG) (กรัม/วัน) 

ADG = (น้้าหนักปลาเม่ือสิน้สุดการทดลอง – น้้าหนักปลาเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง) 

                                   จ้านวนวันท่ีทดลอง 

ข. อัตรารอด (Survival rate) เปอร์เซ็นต์ 

        =  (จ้านวนปลาเมื่อสิ้นสุดการทดลอง / จ้านวนปลาเมื่อเร่ิมตน้การทดลอง) x 100 

ค. น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (Weight gain: WG) (กรัม) 

   WG =  น้้าหนักปลาเม่ือสิน้สุดการทดลอง – น้้าหนักปลาเม่ือเร่ิมตน้การทดลอง 

ง. อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio: FCR)  

    FCR =      น้้าหนักของอาหารท่ีปลากิน 

     น้้าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น 
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น้าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกต่างของแต่

ละชุดการทดลอง จากนั้นเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีของ  Tu key’s test ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95 เปอร์เซ็นต ์ 

ผลการศึกษา 

การทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยยีสต์ S. cerevisiae ในระดับท่ีแตกต่าง คือ      

0, 1, 5 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 120 วัน ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลาหมอท่ีเลีย้งในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วย

ยสีต ์S. cerevisiae ในระดับท่ีแตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 120 วัน 

พารามเิตอร ์
ระดับของยีสต ์S. cerevisiae (กรัม/อาหาร 1 กโิลกรัม) 

P-value 
0 1 5 10 

น้้าหนักเร่ิมตน้ (กรัม/ตัว) 7.08±0.83a 7.17±0.83a 7.00±0.00a 7.08±0.83a 0.487 

น้้าหนักสุดท้าย (กรัม/ตัว) 65.69±0.63a 65.28±1.69a 61.80±4.90a 61.82±2.97a 0.689 

น้้าหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว) 58.60±0.15a 58.11±1.68a 54.80±4.90a 54.74±3.06a 0.706 

อัตราการเจรญิเตบิโตต่อวัน (กรัม/วัน) 0.49±0.00a 0.48±0.01a 0.46±0.04a 0.46±0.02a 0.676 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ 3.04±0.13a 3.00±0.10a 3.03±0.08a 2.94±0.04a 0.867 

อัตราการรอดตาย (เปอร์เซ็นต์) 96.67±3.33a 96.67±6.67a 95.00±2.89a 96.67±1.67a 0.967 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SE ตามดว้ยตัวอักษรท่ีต่างกันในแถวเดียวกัน มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต ิ 

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาหมอท่ีได้อาหารเสริมด้วยยีสต์ S. cerevisiae ท้ัง 4 ชุดการทดลอง (0, 

1, 5 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) มีน้้าหนักสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 65.69±0.63, 65.28±1.69, 61.80±4.90 และ 

61.82±2.97 กรัม น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นมคี่าเท่ากับ 58.60±0.15, 58.11±1.68, 54.80±4.90 และ 54.74±3.06 กรัม อัตรา

การเจริญเติบโตต่อวันมีค่าเท่ากับ 0.49±0.00, 0.48±0.01, 0.46±0.04 และ 0.46±0.02 กรัม/วัน อัตราการเปลี่ยน

อาหารเป็นเนื้อมคี่าเท่ากับ 3.04±0.13, 3.00±0.10, 3.03±0.08 และ 2.94±0.04 ตามล้าดับ และอัตราการรอดตายมี

ค่าเท่ากับ 96.67±3.33, 96.67±6.67, 95.00±2.89 และ 96.67±1.67 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เมื่อน้าไปวิเคราะห์ทาง

สถิต ิพบว่าทุกพารามเิตอร์ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ(P>0.05) ดังตารางที่ 1 

วิจารณ์และสรุปผล 

หลังสิ้นสุดการทดลองเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ด้วยอาหารเสริมด้วยยีสต์ S. cerevisiae ในระดับท่ี

แตกต่างกัน คือ 0, 1, 5 และ 10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 120 วัน พบว่าปลาหมอมีน้้าหนักสุดท้าย 

น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ (P>0.05) ท้ัง 4 ชุดการทดลอง สอดคล้องกับการทดลองท่ีผ่านมาพบว่ายีสต์ S. cerevisiae จากผลิตภัณฑ์ 

DVAQUA® ในอาหารปลานิลพันธ์ุผสม (Oreochromis. niloticus  × O. aureus) ท่ีระดับ 0, 0.125, 0.25, 0.5, 1 และ 2 

กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโต การเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย 

แต่มีผลต่อแบคทีเรียในล้าไส้ โดยแบคทีเรียท่ีมีประโยชน์จะถูกกระตุ้นจาก DVAQUA® ท่ีเสริมในอาหาร [8] และการ
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เสริมโพรไบโอติก Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae และ  S. cerevisiae ในอาหารปลานิล ไม่ส่งผลต่อการ

เจรญิเตบิโตของปลานิล [9] แตข่ัดแย้งกับการศึกษาอื่น ท่ีพบวา่การเสริมยสีต์ S. cerevisiae ท่ีระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ใน

อาหาร ท้าให้ลูกปลานิลมีการเจริญเติบโตมากกว่าปลานิลในชุดควบคุม  [10] การเสริมยีสต์ขนมปัง (S. cerevisiae) 

เสริมในอาหารปลา Hybrid Striped Bass (Morone chrysops x M. saxatilis) ท่ีระดับ 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็นต ์พบวา่การ

เสริมยีสต์ในอาหารช่วยเพิ่มน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพการกินอาหารดีขึ้น [11] การเสริมพรีไบโอติก 

(GroBiotic®-A) ผสมกับยีสต์ ขนมปัง (Brewtech®) ในอาหารปลา hybrid striped bass (M. chrysops x M. saxatilis) 

โดยเสริมยีสต์ขนมปัง 1 หรือ 2 เปอร์เซ็นต์ และพรีไบโอติก 2 เปอร์เซ็นต์  พบว่า การเสริมพรีไบโอติก และยีสต์เพิ่ม

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดีกว่าอาหารควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (P < 0.05) [12] การใช้ยีสต์ขนมปัง S. 

cerevisiae ผสมอาหารเลี้ยงลูกปลานิล ท่ีระดับต่างกัน คือ 0, 0.25, 0.50, 1.0, 2.0 และ 5.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม 

เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบวา่ปลามกีารเจรญิเตบิโตสูงสุด การใชป้ระโยชนจ์ากอาหาร และ protein turn-over ในอาหาร

เสริมด้วยยีสต์ ท่ีระดับ 1.0-5.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ส่วนการเสริมยสีตท่ี์ระดับ 1.0 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม จะเพิ่ม

องค์ประกอบของเลือดสูงท่ีสุด [13] การเสริมยีสต์ในอาหารทุกระดับ (0, 1.0, 1.5 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์) ท้าให้ปลา 

Egyptian African catfish (Clarias gariepinus) มีการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และท่ี

ระดับ 2.0 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักสุดท้าย อัตราการเจริญเติบโตต่อวันสูงท่ีสุด และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่้า

ท่ีสุด ส่วนอัตราการรอดตายไม่แตกต่างกัน [14] การเสริมโพรไบโอติกยีสต์ S. cerevisiae ท่ีระดับ 0.1 เปอร์เซ็นต์ ใน

อาหารช่วยท้าให้ปลานิลมีน้้าหนักสุดท้าย น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหาร

เป็นเนื้อ ดีกว่าปลานิลในกลุ่มควบคุม [15]  และพบว่า น้้าหนักเฉลี่ยท่ีเพิ่มขึ้น น้้าหนักเฉลี่ยสุดท้าย และอัตราการ

เจริญเติบโตต่อวันของปลานิลท่ีเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดเคลือบบริเวอร์ยีสต์ 1 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม มีค่าสูงท่ีสุด [16] 

และพบว่าการเสริมยีสต์ท่ีระดับ 2 เปอร์เซ็นต์ ท้าให้ปลา Beluga Sturgeon (Huso huso) มีน้้าหนักสุดท้าย น้้าหนักท่ี

เพิ่มขึ้น อัตราการรอดตาย อัตราการเจรญิเตบิโตจ้าเพาะต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีกวา่กลุ่มควบคุม

อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ [17] ปลากะพงท่ีเลี้ยงด้วยอาหารทดลองสูตรบริเวอร์ยีสต์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีน้้าหนักตัวเฉลี่ย

และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อดีท่ีสุด (P < 0.05) [18] มีหลายงานวิจัยท่ียืนยันว่ายีสต์ S. cerevisiae นั้นสามารถ

ใช้ในการกระตุ้นการเจริญเติบโต และระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์น้้า แต่ในการทดลองคร้ังนี้ยีสต์ S. cerevisiae ไม่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของปลาหมอ โดยมียีสต์ในอาหารในปริมาณสูงสุดของการทดลองเพียง 10 กรัม/

อาหาร 1 กิโลกรัม เท่านั้น ซึ่งยีสต์เป็นโปรตีนคุณภาพดีแต่มีพลังงานท่ีต่้ามาก [19] ในการทดลองท่ีผ่านมา ระดับของ

ยสีต ์10 กรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม ก็ส่งผลดีต่อระบบภูมคิุ้มกัน แตใ่นการทดลองคร้ังนี้ไม่ได้ท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ด้านระบบภูมิคุ้มกันของปลาหมอ ในการทดลองคร้ังต่อไปควรศึกษาผลของยีสต์ S. cerevisiae ท่ีส่งผลต่อระบบ

ภูมิคุม้กันของปลาหมอ และเพิ่มระดับของยสีตใ์ห้สูงขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการเลีย้งปลาหมอตอ่ไปในอนาคต 
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การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคเนื อปลา คุณภาพซาก คุณภาพเนื อ และคุณค่าทาง

โภชนาการในปลานิล ปลาหนังลูกผสม (บึก x สวาย) รุ่น F2 และปลาสวาย 

Studies consumer’s attitude of meat, carcasses, meat qualities and        

proximate of Oreochromis niloticus, F2 hybrid catfish (Pangasianodon gigas   

P. hypophthalmus) and P. hypophthalmus 

อัจฉราวรรณ อินตะ๊โมงค์ 1*  ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์2 และเกรียงศักดิ์ เม่งอ้าพัน 1 

Atcharawan Intamong 1*, Tananan Supphakitchanon 2 and Kriangsak mamgumphan 1 

บทคัดย่อ 

จากการศึกษาทัศนคติท่ีมีตอ่เนื้อปลาโดยท่ัวไป โดยวิธีการแบบสอบถาม พบว่าเนื้อปลาว่ามีรสชาติท่ีด ี   

ราคาอยู่ในช่วงปานกลาง เนื้อปลาท้าให้สุขภาพแข็งแรง แหล่งท่ีมามีผลต่อกลิ่นในเนื้อปลา เนื้อปลาสะอาดและ 

ปลอดภัยกว่าเนื้อชนิดอื่น ส้าหรับการศึกษาคุณภาพซากของปลานิล , ปลาหนังลูกผสม, และปลาสวาย น้้าหนัก

ประมาณตัวละ 900-1,200 กรัม พบว่า ปลาหนังลูกผสมมีปริมาณเปอร์เซ็นต์ซากที่ดีท่ีสุดเนื่องจากเนื้อมากที่สุด คือ 

41.51±0.46% และเปอร์เซ็นต์เคร่ืองในและปริมาณเปอร์เซ็นต์กระดูกพบว่าค่าน้อยท่ีสุด ซึ่งมีความแตกต่างกับปลา   

นิล และปลาสวายอย่างมีนัยส้าคัญ(p<0.05) ในขณะท่ีน้้าหนักก่อนการช้าแหละไมม่ีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05) 

ค่าความเป็นกรด-ด่างในเนื้อปลานิล ปลาหนังลูกผสม และปลาสวายอยูช่ว่งท่ีเหมาะสม ลักษณะสขีองเนื้อปลานิลและ

ปลาหนังลูกผสมมีสีขาวอมชมพู คุณค่าทางโภชนาการปลาหนังลูกผสมมปีริมาณดีท่ีสุดเนื่องจากมีปริมาณไขมันนอ้ย

ท่ีสุด คือ 0.79±0.43 % และปริมาณเย่ือใยท่ีมากที่สุด 

ค้าสา้คัญ: ทัศนคต ิคุณภาพซากปลา คุณภาพเนื้อปลา คุณค่าทางโภชนาการเนื้อปลา 

Abstract  

Studies of attitudes towards meat in general by using questionnaires are estimated in this study 

found that fish that tastes great, prices are in the moderate range, fish make healthy source affect the flavor of 

the fish, fish are clean and secure than other types of meat. In carcass studies of O.niloticus, hybrid catfish            

(P. gigas P. hypophthalmus) and P. hypophthalmus weighs about 900-1,200 grams. In this study found that 

the percentage of hybrid catfish remains the best, most meat is 41.51 ± 0.46%, and the amount of entrailses and 

bones found that the minimum percentage. This is different to the O. niloticus and P. hypophthalmus significantly 

                                                        
1 คณะเทคโนโลยกีารประมงและทัพยากรทางน้้า มหาวิทยาลัยแม่โจ ้จงัหวดั เชียงใหม่ 50290 
2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยแม่โจ ้จังหวัด เชียงใหม่ 50290 
1 Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources Maejo University, Chiangmai, Thailand 50290 
2 Faculty of Animal Science and Technology Maejo University, Chiangmai, Thailand 50290 
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(p< 0.05), while the weight before resection did not statistically (p>0.05). For the meat nutrition of O. niloticus,  

hybrid catfish and P. hypophthalmus weighs pH in areoptimize with white and pink meat color. Hybrid catfish are 

nutritionally the best, because there is a minimal amount of fat content of 0.79 ± 0.43% and the most quantity of 

fiber. 

Keywords: opinion, carcass, qualities meat, proximate analysis  

บทน้า 

ปลาน้้าจืดเป็นแหล่งอาหารท่ีส้าคัญและวัตถุดิบส้าคัญท่ีสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมประมงท่ีมีส่วน

ส้าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศซึ่งในปัจจุบันความต้องการบริโภคสัตว์น้้ามีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง [1] กรมประมง

รายงานว่ามูลค่าผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ปี 2550-2554 ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าการผลิต การเพราะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดท้ัง

ประเทศและแต่ละภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 6 ปีท่ีผ่านมา โดยค่าผลผลิตรวมท้ังประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงปี 

2550-2551 ถึงร้อยละ 73.51 [2] 

   ปลานิล  (Oreochromisnilotica) เ ป็นปลาน้้ าจืดชนิดหนึ่ ง  ซึ่ งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้ งแต่

ปี 2508 เป็นต้นมา เป็นปลาท่ีเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภค เนื้อปลามีรสชาติดี ปัจจุบัน

เกษตรกรนิยมเลีย้งปลานิลกันอย่างกว้างขวาง 

   ปลาหนังลูกผสม (F2 hybrid catfish (PangasianodongigasP. hypophthalmus)) เป็นปลาลูกผสมรุ่น

ท่ีสองท่ีเกิดจากปลาบกึและปลาสวายน้ามาผสมขา้มสายพันธ์ุกันและพัฒนาให้เป็นปลาที่มเีนื้อสีขาวอมชมพู มปีริมาณ

เนื้อมาก เลีย้งในกระชังไมม่กีลิ่นโคลน โตเร็ว ขจัดจุดดอ้ยของปลาบกึที่โตช้าและเป็นสัตวอ์นุรักษ ์[9] 

   ปลาสวาย (Pangasianodonhypophthlamus) เป็นปลาน้้าจืดขนาดใหญ่ซึ่งพบเห็นอยู่ ท่ัวไป ท้ังใน

ประเทศไทย เขมร และเวียดนาม ส้าหรับประเทศไทยมผีู้นยิมเลี้ยงปลาสวายท้ังในบ่อและในกระชัง จังหวัดท่ีเลีย้งปลา

สวายในกระชังกันอยา่งเป็นล่้าเป็นสัน ได้แก่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์ โดยสร้างกระชังขนาดใหญ่เลีย้งเรียงราย

อยู่ตามริมฝั่งแมน่้้า นับวา่เป็นปลาที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนดิหนึ่ง เพราะเนื้อมรีสด ีมปีริมาณไมม่าก เนื้อมสีี

เหลอืง และมีกลิ่นโคลน [4] 

   ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดในการศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อปลาโดยท่ัวไป คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และ

คุณค่าทางโภชนาการท่ีได้จากการช้าแหละ เพื่อจะน้าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตอบโจทย์ค้าถามท้ังหมดเกี่ยวกับมี

ความต่อเนื่องและมีทิศทางท่ีถูกต้อง อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการน้าไปใช้ได้กับเกษตรกร เอกชน และผู้ท่ีสนใจ 

ตลอดจนหาแนวทางท่ีจะพัฒนาเนื้อของปลานิล ปลาหนังลูกผสม และปลาสวายของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ

น้าไปพัฒนาการแปรรูปเนื้อปลาและเพ่ิมมูลค่าเป็นท่ีสนใจในผู้บริโภค 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคตทิี่มีต่อเนื อปลาโดยทั่วไป 

ท้าแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อปลาโดยท่ัวไปภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ผู้ตอบ

แบบสอบถามจ้านวน 300 คน 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมโีดยประมาณ 

1. คุณภาพเปอร์เซ็นต์ซาก:เตรียมปลาโดยใช้ปลานิล ปลาหนังลูกผสม ปลาสวาย น้้าหนักประมาณตัว

ละ 900-1200 กรัม จ้านวนชนิดละ 10 ตัว จากนั้นท้าการชั่งวัดน้้าหนักของปลาโดยท้าการชั่งน้้าหนักท้าการบันทึก 

คุณภาพซาก:ท้าการช้าแหละ และชั่งน้้าหนักช้ินสว่นต่างๆ บันทึกและค้านวณข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ 

2. คุณภาพเนื้อ:น้าเนื้อปลานิล ปลาหนังลูกผสม ปลาสวาย ชนิดละ 10 ชิ้น ท้าความสะอาดและท้าให้

แห้งแลว้น้ามาวัดคา่สีโดยใช้เครื่องวัดส ีของโคนิกา้ มนิอลตา้ โคมามิเตอร์ รุ่น CR 400 เพื่อตรวจดูสีของเนื้อปลาระบบ

สี  L* a* b* (บางคร้ังเรียกว่า CIELAB) ค่า L* หมายถึงความสว่าง a* บอกถึงทิศทางของสีแดง  และ b* บอกถึง

ทิศทางของสเีหลอืง  และวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยเครื่องพีเอชมเิตอร์ รุ่น pH-230SD  

3. คุณค่าทางโภชนาการ:น้าเนื้อแตล่ะชนิด ชนิดละ 3 ชิ้น น้้าหนัก 500 กรัม มาท้าการวเิคราะห์คุณคา่

ทางโภคชนาการ โดยการวิเคราะห์ Proximate Analysis ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถ้า เยื่อใยและคาร์โบไฮเดรต 

ตามวธีิการของ AOAC (1990 )  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

น้าข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบแบบสอบถามมาการวิเคราะห์โดยแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ และจากการ

ทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS/PC version 15 โดยแสดงผล

เป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean± S.E.) จากนั้นวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนด้วย One-Way 

ANOVA ตามด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดการทดลองด้วย DMRT โดยความแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มก้าหนดระดับนัยส้าคัญท่ี p<0.05 

ผลการศึกษา 

ทัศนคติที่มีต่อเนื อปลาโดยทั่วไป:ผู้ตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 300 คน คิดผู้ชาย

เป็นร้อยละ 37 และผู้หญงิ 63 อายุอยู่ในช่วง 16-65 ปี กลุ่มอาชพี นักศกึษาข้าราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ พนักงาน

เอกชน ธุรกิจส่วนตัว ตารางท่ี 1 แสดงทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อปลาพบว่าเนื้อปลาหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลามีรสชาติดี 

อร่อย มาก39.4 ปานกลาง 34.7มาก 15.2 พอใช้ 10.1 ปรับปรุง 0.7 เนื้อปลาหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลามีราคาแพง 

ปานกลาง 51.4 ดี 31.1 พอใช ้10.1 ดีมาก  6.8  ปรับปรุง 0.7  การรับประทานเนื้อปลาหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาท้า

ให้สุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ดี 38.7  ดีมาก 35.7 ปานกลาง 20.9 พอใช้ 3.7 ปรับปรุง 1.0  แหล่งท่ีมาและระบบการ

เลี้ยงมีผลต่อกลิ่นของเนื้อปลา ดี 38.0 ปานกลาง 30.3  ดีมาก 24.6 พอใช้ 6.1 ปรับปรุง 1 โดยท่ัวไปเนื้อปลามีความ

สะอาดและความปลอดภัยกวา่เนือ้สัตวป์ระเภทอื่น ดี 44 ปานกลาง 28 ดีมาก 21 พอใช ้6 ปรับปรุง 1 
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หมายเหต:ุ ค่าท่ีแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ N = 300 

คุณภาพซากของเนื อปลา : จากการช้าแหละปลาสดท้าการเปรียบเทียบระหว่างปลานิล ปลาหนัง

ลูกผสม ปลาสวาย  แสดงดังตารางท่ี 2 พบว่าน้้าหนักก่อนการช้าแหละปลาหนังลูกผสม ปลาสวายและปลานิล ไม่มี

ความแตกต่างอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิต(ิp>0.05) ปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อ พบว่าปลาหนังลูกผสมมีปริมาณเปอร์เซ็นต์

เนื้อมากกว่าปลานิลและปลาสวาย มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อท้อง 

พบว่าปลาสวายและปลาหนังลูกผสมมีปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อท้องมากกว่าปลานิลมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณเปอร์เซ็นต์เคร่ืองใน พบว่าปลาสวายและปลานิลมีปริมาณเปอร์เซ็นต์เคร่ืองในมากกว่า

ปลาหนังลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณเปอร์เซ็นต์กระดูกพบว่าปลานิลปลา

สวาย และปลาหนังลูกผสมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) ปริมาณเปอร์เซ็นต์ส่วนอื่นๆ พบว่า

ปลานิล ปลาหนังลูกผสม และปลาสวายไม่มคีวามแตกตา่งอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05)  

 หมายเหต:ุ ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ,n=30 

ตารางที่ 1 ทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อปลาโดยท่ัวไป 

ทัศนคตทิี่มีต่อเนื อปลา 
ระดับคะแนน(เปอร์เซ็นต)์ 

ดีทีสุ่ด ด ี ปานกลาง พอใช ้ ปรับปรุง 

เนื้อปลา / ผลิตภัณฑจ์ากเนือ้ปลามีรสชาติด ี/ 

อร่อย 
15 39 35 10 1 

เนื้อปลา / ผลิตภัณฑจ์ากเนือ้ปลามีราคาแพง 7 31 51 10 1 

การรับประทานเนื้อปลา / ผลิตภัณฑเ์นื้อปลาท้า

ให้สุขภาพด ีแข็งแรง 
36 38 21 4 1 

แหลง่ท่ีมา / ระบบการเลีย้ง มักมผีลตอ่กลิ่นของ

เนื้อปลา 
25 38 30 6 1 

โดยท่ัวไปเนื้อปลามีความสะอาดและปลอดภัย

กว่าเนื้อสัตว์ชนดิอื่น 
21 44 28 6 1 

ตารางที่ 2 คุณภาพซาก 

ชนิดปลา 
น ้าหนัก

(กรัม) 

คุณภาพซาก(เปอร์เซ็นต)์ 

เนื อ เนื อท้อง เครื่องใน กระดูก อื่นๆ 

ปลานิล 
926±67.46 
a 

35.95±0.43 b 3.80±0.46 b 10.39±0.30 a 45.65±0.62 a 
4.20±0.51 
a 

ปลาหนัง

ลูกผสม 

1076±87.3

4 a 
41.51±0.46 a 9.51±0.47 a 7.74±0.28 b 37.43±0.45 c 

3.82±0.4

6 a 

ปลาสวาย 
976±75.01 
a 

35.61±0.59 b 9.13±0.37 a 11.18±0.63 a 40.51±1.03 b 
3.57±0.6

0 a 
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ผลคุณภาพของเนื อปลา : จากการช้าแหละปลาน้าเนื้อปลาด้านซ้ายท้าความสะอาด จากนั้นท้าการวัดวัดค่าความ

เป็นกรด-ด่าง แสดงดังตารางท่ี 3 พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างปลาสวายปลาหนังลูกผสม และปลานิลไม่มีความ

แตกตา่งอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p<0.05) และวัดค่าสขีองเนื้อปลา พบวา่ ลักษณะสขีองเนื้อปลานิลมสีี ขาวอมชมพู 

ลักษณะสเีนื้อปลาหนังลูกผสมมสีี ขาวอมชมพู ลักษณะสีเนื้อปลาสวายมสีี ขาวอมเหลอืง 

ตารางที่ 3 คุณภาพเนื้อปลา 

ชนิดของเนื อปลา คุณภาพเนื อ 

 pH L A B 

         ปลานิล 6.51±0.15 a 49.59±0.69 b 13.85±0.58 a 4.70±0.47 c 

         ปลาหนังลูกผสม 6.65±0.05 a 51.03±1.43 b 16.96±2.28 a 10.43±1.75 b 

         ปลาสวาย 6.50±0.04 a 54.33±1.94 a 14.50±2.05 a 26.76±1.62 a 

  หมายเหต:ุ ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) , n = 30 

 

 

             เนื อปลานิล     เนื อปลาหนังลูกผสม              เนื อปลาสวาย 

องค์ประกอบทางโภชนาการของเนื อปลา : จากการช้าแหละปลาจึงน้ามาท้าการศึกษาองค์ประกอบ

ทางโภชนาการแสดงดังตารางที่ 4พบวา่เปอร์เซ็นต์ความชื้น ปลาสวายและปลาหนังลูกผสม มปีริมาณมากกว่าปลานิล

มีความแตกตา่งอยา่งมีนัยส้าคัญทางสถิต(ิp<0.05)  ปริมาณโปรตีนพบว่าปลานิลมีปริมาณมากกว่าปลาสวายอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)  ปริมาณไขมัน พบว่าปลานิลปลาหนังลูกผสม ปลาสวาย มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)  ปริมาณเถ้าพบว่าปลานิล ปลาหนังลูกผสม และปลาสวายมีความแตกต่างอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05) ปริมาณเยื่อใย พบว่าปลาหนังลูกผสมมีปริมาณมากกว่าปลาสวาย และปลานิลมีความ

แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)  ปริมาณคาร์โบไฮเดรท พบว่าปลานิลและปลาหนังลูกผสม ปลาสวายมี

ความแตกตา่งอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ(p<0.05)  
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    ตารางที่ 4 องคป์ระกอบทางโภชนาการในเนื้อปลา 3 ชนดิ 

ชนิดปลา 
องค์ประกอบทางโภชนาการ(เปอร์เซน็ต์) 

ความชื น โปรตนี ไขมัน เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรท 

ปลานิล 78.57±0.50 a 18.63±0.3 b 1.6±0.06 b 0.91±0.02 a 0.24±0.1 a 0.3±0.01a 

ปลาหนัง

ลูกผสม 
81.48±0.41 b 17.41±0.47 ab 

0.79±0.43 

a 
1.17±0.02 c 0.42±0.2 b 0.31±0.01 a 

ปลาสวาย 81.72±0.23 b 16.53±0.11 a 2±0.49 c 1.08±0.04 b 0.24±0.2 a 0.31±o.01 b 

หมายเหตุ: ค่าท่ีแสดงเป็นค่าเฉลี่ย  ± ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) , n=9 

สรุปและวิจารณ์ผล 

จากท้าการศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อเนื้อปลาโดยท่ัวไป พบว่าผู้สอบทดสอบแบบสอบถามให้ความเห็นต่อ

เนื้อปลาว่ามรีสชาตมิีรสชาติท่ีด ีราคาอยู่ในช่วงราคาปานกลาง เนื้อปลาท้าให้สุขภาพแข็งแรง กลิ่นในเนื้อปลามีผลต่อ

แหล่งท่ีมา เนื้อปลาสะอาดและปลอดภัยกว่าเนื้อชนิดอื่น สอดคล้องกับ ปัจจุบันความต้องการบริโภคสัตวน์้้ามีเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง จากการส้ารวจในปี พ.ศ.2550 พบว่า การบริโภคสัตว์น้้าของคนไทยเฉลี่ยอยู่ท่ี 28-30 กิโลกรัมต่อคน

ต่อปี [11] จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ปลาหนังลูกผสมเป็นปลาท่ีเหมาะต่อเกษตรกร การบริโภคและการอุสาหกรรม

อาหารมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปลานิลและปลาสวายเนื่องจากมีปริมาณเปอร์เซ็นต์เนื้อท่ีได้สูงสุดถึง 41.51±0.46 

%ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศกึษาการเจรญิเตบิโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และคุณภาพเนื้อของปลาดุกลูกผสม

ท่ีได้รับอาหารผสมฟักทอง [7] การศึกษาคุณภาพซากของปลาลูกผสม ปลาบกึ และปลาสวาย ท่ีท้าการเลีย้ง 4 เดอืน 

มีเปอร์เซ็นต์เนื้อรวม 52.11,49.32 และ 51.54 [13] และการศึกษาช้าแหละปลาหนังลูกผสมเพศผู้และเพศเมีย จ้านวน 

34 และ 39 ตัว มีเปอร์เซ็นต์เนื้อรวม 51.65 และ 50.64 [6] นอกจากนี้มีสีเนื้อท่ีมีสีขาวอมชมพูซึ่งเหมาะต่อความ

ตอ้งการของผู้บริโภคคุณภาพเนื้อและราคา สอดคล้องกับรายงานสท่ีีแสดงออกของเนื้อปลามีหลาย ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เช่น ชนิดกล้ามเนื้อ ชนิดสัตว์ อาหารท่ีใช้เลี้ยง การจัดการสัตว์ก่อนฆ่า และรูปแบบ การเก็บรักษา เป็นต้น โดยสีแดง

เกิดจากองค์ประกอบของ Hemoglobin และ Myoglobin ใน กล้ามเนื้อ ซึ่ง Myoglobin เป็นโปรตีนหลักใน Sarcoplasm 

และเป็นแหล่งของเม็ดสหีลักในเนื้อ [10] และในขณะท่ีตลาดต่างประเทศเชน่สหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป

ต้องการบริโภคปลาท่ีมีเนื้อขาว [9, 12] ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการท่ีดีต่อสุขภาพซึ่งมีโปรตีนถึง16.92 เปอร์เซ็นต์

สอดคล้องกับ ปลาบึกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และกรดไขมัน

หลายชนิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ กรดไขมันชนิด Omega-3 เช่น Docosahexaenoic (DHA) และ Omega-6 

[5] และในปลาตัวหนึ่งจะมีองค์ประกอบของสารอาหารต่างๆในปริมาณท่ีแตกต่างกัน คือ โปรตีนประมาณ 15-24 

เปอร์เซ็นต์ [3] การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการในเนื้อของปลาลูกผสม ปลาบึก และปลาสวาย มีเปอร์เซ็นต์

โปรตนี 16.9216.89 และ 16.52 ไขมัน 0.120.05 และ 0.06 [13] จากการศกึษานี้เพื่อให้เป็นแนวทางในการตัดสนิใจใน

เกษตรกรได้วา่จะเลือกพันธ์ุปลาชนิดใดเหมาะสมตอ่การเลีย้งและบริโภคหรือจ้าหนา่ย 
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การผลติเบต้าแคโรทีนจาก Rhodotorula mucilaginosa TISTR 5127 ในน ้ามะพร้าว 

Production of ß -carotene from Rhodotorula mucilaginosa TISTR 5 1 2 7  in 

coconut water 

กนกจันทร์ สานพภา1 

Kanokchan Sanoppa1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตเบต้าแคโรทีนจาก Rhodoturula mucilaginosa TISTR 5127 ท่ีเลี้ยงใน

น้้ามะพร้าว โดยน้้ามะพร้าวท่ีใช้เป็นน้้าท่ีเหลอืท้ิงจากมะพร้าวกะทิ มีค่าพีเอช 6.02  โปรตีนร้อยละ 0.10 น้้าตาล 1.17 

กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร และไขมัน 0.25 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร การทดลองเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการผลิต 

เบต้าแคโรทีนจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหารเลีย้งเชื้อ Yeast Malt Broth (YM Broth) และในน้้ามะพร้าว เป็นเวลา 10 

วัน ท่ีอัตราเขย่า 200 รอบตอ่นาท ีพบว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้งยีสต์ใน YM Broth และน้้ามะพร้าว ด้วย

การวเิคราะห์น้้าหนักเซลลแ์ห้ง คือวันท่ี 2, 6 และ 10 ของการเพาะเลีย้ง เมื่อเปรียบเทียบตัวท้าละลายท่ีใช้สกัดเบต้า-

แคโรทีนจากยีสต์ด้วยไดเอทิลอีเทอร์และปิโตรเลียมอีเทอร์ พบว่าปิโตรเลียมอีเทอร์สามารถสกัดเบต้ า- 

แคโรทีนจากยีสต์ได้ดีกวา่ไดเอทิลอเีทอร์ ซึ่งสามารถสกัดเบต้าแคโรทีนได้ 1.952 มลิลิกรัมต่อลิตร ในอาหารเลี้ยงเชื้อ 

YM Broth ท่ีเพาะเลี้ยงยีสต์เป็นระยะเวลา 10 วัน ท้ังนี้พบว่า R. mucilaginosa สามารถเจริญเติบโตในน้้ามะพร้าวและ

ผลิตสารเบต้าแคโรทีนได้ แต่เบต้าแคโรทีนท่ีผลิตได้มีปริมาณน้อยกว่าเบต้าแคโรทีนจากยีสต์ท่ีเลี้ยงใน YM Broth 

อย่างไรก็ตามการใชน้้้ามะพร้าวซึ่งเป็นของเหลอืท้ิงจากมะพร้าวกะทิย่อมสามารถประหยัดตน้ทุนการผลิตได้ และเป็น

การเพิ่มมูลคา่ให้กับของเหลอืท้ิงด้วย  

ค้าสา้คัญ: เบตา้แคโรทีน  Rhodoturula mucilaginosa  Yeast Malt Broth ไดเอทิลอีเทอร์ ปิโตรเลียมอีเทอร์ 

Abstract  

This research was to study ß -carotene from Rhodoturula mucilaginosa TISTR 5127 cultured  

in coconut water. Used coconut water was by product from milk coconut with pH value = 6.02, protein                      

= 0.10 %, sugar 1.17 grams per 100 milliliters and fat = 0.25 grams per 100 milliliters. The experiment was to 

compare the ß -carotene produced from yeast cultured in Yeast Malt Broth (YM Broth) and coconut water for 10 

days at the speed of 200 rpm. The appropriate times for yeast culture in Yeast Malt Broth (YM Broth) and coconut 

water were day 2, day 6 and day 10 of culture period by dry cell weight analysis. When comparing used solvent 
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for ß -carotene extraction from yeast, it was found that Petroleum Ether was better than Diethyl Ether which can 

extract 1.952 milligrams per liter of ß-carotene in Yeast Malt Broth (YM Broth) which has cultivated for 10 days. 

Although R. mucilaginosa could grow in coconut water, ß-carotene was produced lower than it was produced 

from Yeast Malt Broth (YM Broth). Nevertheless, coconut water using which was by product from milk coconut can 

save the production cost and add more value to the coconut water.  

Keywords: Beta-carotene, Rhodoturula mucilaginosa, Yeast Malt Broth, Diethyl ether, Petroleum ether  

บทน้า 

ปัจจุบันสารสีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ้าวันของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสารสีท่ีใช้กันท่ัวไป เป็น

สารสีท่ีผลิตได้จากสารเคมี ท้าให้เกิดอันตรายตอ่ร่างกาย ดังนัน้การผลิตสารให้สโีดยวิธีทางชวีภาพจากจุลินทรีย์จึงถอื

ได้ว่าเป็นแหล่งท่ีน่าสนใจอย่างหนึ่ง แหล่งท่ีมีศักยภาพแหล่งหนึ่งท่ีนิยมน้ามาผลิตก็คือ ยีสต์ เนื่องจากสามารถ

เพาะเลีย้งได้งา่ย ใชเ้วลาในการผลิตสารน้อย มคีวามหลากหลายของสายพันธ์ุท่ีสามารถคัดเลอืกเพื่อน้ามาผลิตสารให้

สีได้ด ี

R. mucilaginosa เป็นยีสต์ท่ีสามารถสร้างรงควัตถุท่ีมีสีส้ม หรือแดง โดยยีสต์สายพันธ์ุนี้ได้รับความ

สนใจในอุตสาหกรรม เพื่อใชเ้ป็นแหล่งผลิตแคโรทีนอยด ์ซึ่งในกระบวนการเลีย้งนิยมน้าของเหลอืท้ิงทางอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารมาใชเ้ป็นแหล่งเพาะเลี้ยง เชน่ น้้าทิ้งหัวไชเท้าดอง น้้าหมักผักดอง น้้าทิ้งหน่อไมด้อง น้้าหมักผักกาด

ดอง น้้าทิ้งมะม่วงดองเค็ม น้้าท้ิงมะม่วงดองหวาน น้้าท้ิงน้้านม และน้้ากะทิ [1, 6, 7, 17] ท้ังนี้เนื่องจากวัสดุเหลือท้ิง

ดังกล่าว มีราคาถูก และอาจสรา้งมลพษิทางน้้าได้ ถ้าไม่ได้รับการบ้าบัดกอ่นปล่อยลงสู่แหลง่น้้า 

น้้ามะพร้าวแก่ เป็นของเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตกะทิ เป็นแหล่งของน้้าตาลซูโครส และเป็นแหล่ง

ของสารประกอบไนโตรเจนหลายชนิดท่ีมีราคาแพงท่ีประกอบอยู่ เนื่องจากน้้ามะพร้าวมีความเหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโตของยีสต ์เช่น Acetobacter xylinum [10] ดังนั้นการน้ายีสต์ R. mucilaginosa มาใช้ในการผลิตเบต้าแคโรที

นจากน้้ามะพร้าวเป็นงานท่ีน่าสนใจ เนื่องจากเป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือท้ิงของมะพร้าวให้ได้สารท่ีมีมูลค่า

สูงขึน้ นอกจากนี้ยังเป็นการลดการน้าเขา้ของสารสีท่ีใชใ้นการผสมอาหารจากตา่งประเทศ  

เบต้าแคโรทีน เป็นสารสีท่ีถูกน้ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภท ได้แก่ น้้าผลไม้ ลูกกวาด 

เนย อาหารสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมกีารใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส้าอางและยา นอกจากให้สีสันแก่อาหารแลว้ยังมี

ประโยชนต์อ่ผู้บริโภค คือ เป็นสารแอนตอิอกซิแดนท์ [3]  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน้าน้้ามะพร้าว มาท้าให้เกิดประโยชน์โดยน้ามาใช้เป็นแหล่ง

อาหารเพาะเลี้ยงยสีต ์R. mucilaginosa เพื่อผลิตสารสี ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับน้้ามะพร้าว และยังเป็นการใชแ้หลง่

อาหารแนวทางใหมท่ี่มีราคาถูกอีกด้วย 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1.   ขวดรูปชมพู ่(Erlenmeyer flask)    6. กรวยแยก (Separatory funnel) 

2. อลูมิเนยีมฟอยล์    7. ตู้ปลอดเชื้อ  

3. เครื่องเขยา่แบบควบคุมอุณหภูม ิ  8. หม้อนึ่งฆา่เช้ือความดันไอน้้า  

4. เครื่องช่ังดิจติอล 4 ต้าแหนง่     9. เครื่อง Spectrophotometer  

5. เครื่อง Centrifuge เครื่องวิเคราะห์โปรตนี  

สารเคม ี

1. อาหารเลีย้งเชื้อ Yeast Malt Extract   9. โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 

2. กรดก้ามะถันเข้มข้น (Conc.H2SO4)  10. สารละลายกรดบอร์ลกิเขม้ขน้ (H3BO3)   

3. เฮกเซน (n-Hexane) หรือฟรีออน  11. สารละลายกรดเกลือเข้มข้น (HCl) 

4. โซเดียมซัลเฟต ปราศจากน้้า  12. ไดเมทิล ซัลฟอกไซด์ (Dimethyl sulfoxide, 

     (Sodium Sulfate Anhydrous)                  DMSO) 

5. สารละลายกลูโคสมาตรฐาน D-glucose 13.ไดเอทิลอีเทอร์ (Dimethyl Ether) 

6. กรดซัลฟูลิกเข้มข้น (H2SO4)   14. ปิโตรเลียมอีเทอร์ (Petroleum Ether) 

7. สารละลายฟีนอล  (Phenol)   15. เปปโตน (Peptone)  

8. คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4)   16. จุลินทรีย์ 

            ยสีต ์Rhodotorula mucilaginosa TISTR 5127 

วัตถุดิบ 

น้้ามะพร้าว 

วิธีการศกึษา 

1.  ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมขีองน า้มะพร้าว 

1.1 วเิคราะห์ความเป็นกรดดา่ง ด้วย pH meter 

1.2  วเิคราะห์ปริมาณโปรตนีโดยวธีิ (A.O.A.C.) [13] 

1.3  วิเคราะห์ปริมาณไขมันโดยวิธี Partition gravimetric method ตามวิธีของ Standard  Methods 

for  Examination  of  Water  and  Wastewater  20th Edition [12]  

1.4  วเิคราะห์ปริมาณน้้าตาลท้ังหมดโดยวธีิ Phenol Sulfuric acid (A.O.A.C.) [13] 

2. ศึกษากระบวนการการผลิตเบต้าแคโรทนีจากการเพาะเลี ยงยีสต์ Rhodotorula 

mucilaginosa ในน ้ามะพรา้ว 

2.1 การเตรยีมกล้าเชื อ R. mucilaginosa 

เตรียมอาหารเลีย้งเชื้อ Yeast Malt Broth (YM broth) ปริมาณ 5 มลิลลิิตรในหลอดทดลองขนาด 20 

มิลลิลิตร ท้าให้ปลอดเชื้อในหมอ้นึ่งความดันไอน้้า (Autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และ

เขี่ยเชื้อยีสต์ R. mucilaginosa จากจานเพาะเชื้อ จากนั้นน้าไปบ่มเลี้ยงเชื้อด้วยเคร่ืองเขย่าด้วยความเร็ว 200 รอบต่อ

นาทีเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
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จากนั้นเตรียมอาหาร YM broth เหมอืนข้างตน้ ท้าให้ปลอดเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้้า (Autoclave) 

ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที เติมกล้าเชื้อท่ีได้จากข้างต้นลงไปร้อยละ 1 ของปริมาตรอาหาร

ท้ังหมด จากนั้นน้าไปบ่มเลีย้งเชื้อด้วยเคร่ืองเขยา่ด้วยความเร็ว 200 รอบตอ่นาทจีากนั้นน้า Suspension มานับจ้านวน

เซลล์ดว้ยวธีิ Viable cell count ให้มีเซลล์เร่ิมตน้ 106 เซลล์ตอ่มิลลิลติร  

2.2 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเลี ยงยสีต์ R. mucilaginosa  ในน ้ามะพร้าว 

เตรียมน้้ามะพร้าว ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นน้าน้้า

มะพร้าวดังกลา่วมาปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ให้มีคา่เท่ากับ 6.0 ± 0.2 และท้าให้ปลอดเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอน้้า 

(Autoclave) ท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และเติมกล้าเชื้อยีสต์ R. mucilaginosa ร้อยละ 1 ของ

ปริมาตรอาหารท้ังหมด (v/v) โดยให้มีเซลล์เร่ิมตน้ 106 เซลล์ตอ่มิลลิลติร จากนั้นน้าไปเพาะเลีย้งในสภาวะเขย่าท่ีอัตรา 

200 รอบตอ่นาท ีท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จนถึงวันท่ี 10 ของการเพาะเลีย้งยีสต์ 

จากนั้นท้าการเก็บตัวอยา่ง โดยการน้ามาตรวจสอบปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งของเชื้อยีสตใ์นแต่ละ

วันจนถึงวันท่ี 10 ของการเพาะเลี้ยงยีสต์ และเปรียบเทียบผลการทดลองกับชุดควบคุม คือใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ (YM 

broth)  

3. ศึกษาปริมาณเบต้าแคโรทีน จากการเพาะเลี ยงยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa ในน ้า

มะพร้าว 

ในการทดลองนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ R. 

mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว และในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth 

3.1 การสกัดเบต้าแคโรทีนจากเซลล์ยสีต์ [7] 

น้าเซลล์คัจเจอร์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ด้วยน้้ามะพร้าว ท่ีได้ระยะเวลาท่ีเหมาะสมส้าหรับการ

เจริญจากขั้นตอน 2.2 มาป่ันเหวี่ยงด้วยเคร่ือง Centrifuge ท่ีความเร็วรอบ 4000 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 10 นาที และ

น้ามาล้างด้วยสารละลายเปปโตน 3 คร้ัง เติมสาร Dimethyl Sulfoxide (DMSO) 20 มิลลิลิตร ต่อยีสต์ 1 กรัม เพื่อท้า

ให้เซลล์แตก    

3.2 การศึกษาตวัทา้ละลายที่เหมาะสมทีใ่ช้ในการสกัดเบต้าแคโรทนี 

3.2.1 สกัดเบตา้แคโรทีน ออกจากสารในขอ้ 3.1 ด้วยตัวท้าละลายอนิทรีย์ไดเอทิลอีเทอร์ ด้วย

อัตราส่วน (1:1 v/v) ในกรวยแยกตัง้ท้ิงไว ้30 นาที เพื่อให้สารละลายแยกช้ันอย่างสมบรูณ์ จากนัน้แยกส่วนสารละลาย

สีส้มส่วนบนแยกออกมาทัง้หมด เพื่อน้าไปวเิคราะห์หาค่าเบตา้แคโรทีนตอ่ไป [7] 

3.2.2 สกัดเบต้าแคโรทีน ออกจากสารในข้อ 3.1 ด้วยตัวท้าละลายอินทรีย์ปิโตรเลียมอีเทอร์ 

ด้วยอัตราส่วน (1:1 v/v) ในกรวยแยกตัง้ท้ิงไว ้30 นาที เพื่อให้สารละลายแยกชัน้อยา่งสมบรูณ์ จากนั้นดูดสารละลายสี

ส้มส่วนบนแยกออกมาทัง้หมด เพื่อน้าไปวเิคราะห์หาค่าเบตา้แคโรทีนตอ่ไป [5] 

ท้าการวิเคราะห์ซ้้า เปลี่ยนจากยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้ามะพร้าวเป็นยีสต์ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อYM 

broth  

โดยการวางแผนการทดลองทางสถิติแบบ CRD (Completely Randomized Design) และ

เปรียบเทียบค่าความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี T-test  
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3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณเบต้าแคโรทีน [23]  
3.3.1 น้าเซลล์ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ในน้้ามะพร้าว และYM broth มาสกัดเบต้า- 

แคโรทีน ดังวิธีในขั้นต้น จากนั้นน้าสารสกัดแคโรทีนท่ีได้ไปท้าการวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 453  

นาโนเมตร ส้าหรับการสกัดด้วยไดเอทิลอีเทอร์ และท่ีความยาวคลื่น 450 นาโนเมตร ส้าหรับการสกัดด้วยปิโตรเลียม

อเีทอร์ ด้วยเครื่อง Spectrophotometer โดยท้าการทดลองซ้้า 3 ครัง้ 

3.3.2 น้าไปค้านวณหาปริมาณเบตา้แคโรทีน ตามกฎของเบียร์ (Beer’s Law) 

  น้าไปคา้นวณหาปริมาณเบตา้แคโรทีน ตามกฎของเบียร์ (Beer’s Law) 

     A     =       1 cm E 1%bc 

 เมื่อ   A = ค่าการดูดกลนืแสง 

1 cm E 1% = ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนแสง (100 มลิลกิรัม ต่อ กรัมเซนติเมตร) 

   b = ความหนาของควิเวตต์ มีคา่เท่ากับ 1 เซนติเมตร 

c = ค่าความเข้มข้นของสาร (กรัมตอ่ 100 มลิลลิิตร) 

โดยท่ีคา่  1 cm E 1% ของเบตา้แคโรทีนท่ีสกัดจากไดเอทิลอีเทอร์ คือ 2659 (100 มลิลลิิตรตอ่กรัมเซลล์) 

 1 cm E 1% ของเบตา้แคโรทีนท่ีสกัดจากปโิตรเลียมอีเทอร์ คือ 2500 (100 มลิลลิิตรตอ่กรัมเซลล์) 

ผลการศึกษา 

1.   ศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพ และทางเคมขีองน ้ามะพร้าว 

ในการศึกษาการผลิตเบตา้แคโรทีน จากน้้ามะพร้าว ก่อนเร่ิมท้าการศกึษา ตอ้งน้าน้้ามะพร้าวซึ่งใช้เป็น

อาหารส้าหรับเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa มาศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีก่อนเร่ิมท้าการทดลอง ซึ่ง

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีศึกษาคือ ค่าความเป็นกรดด่าง ส่วนองค์ประกอบทางเคมีท่ีศึกษาคือ น้้าตาลท้ังหมด 

โปรตนี และไขมัน ผลการทดลองแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบทางกายภาพของน้้ามะพร้าว 

องคป์ระกอบทางกายภาพ ผลการวเิคราะห ์

          - ค่าความเป็นกรดดา่ง (พเีอช) 6.02 ± 0.06 

      องคป์ระกอบทางเคม ี ผลการวเิคราะห ์

          - น้้าตาลทัง้หมด (กรัมตอ่ 100 มลิลลิิตร) 1.17 ± 0.03 

          - โปรตนี (ร้อยละ) 0.10 ± 0.06 

          - ไขมัน (กรัมตอ่ 100 มลิลลิิตร) 0.25 ± 0.00 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ย ± SD จาก 3 ซ้้า 

จากผลการวเิคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพของน้้ามะพร้าว มคี่าความเป็นกรดดา่ง เท่ากับ 6.02 ซึ่ง

ค่าความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการผลิตเบต้าแคโรทีนของ  R. mucilaginosa เท่ากับ 6.0 [4]  

และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีในน้้ามะพร้าว พบว่าน้้ามะพร้าวมีปริมาณน้้าตาลท้ังหมด 1.17 กรัมต่อ 100 

มิลลิลิตร โปรตีนเท่ากับร้อยละ 0.10 และไขมันเท่ากับ 0.25 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทาง
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เคมีท่ีมีอยู่ในน้้ามะพร้าวมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของยีสต์ R. mucilaginosa กล่าวคือจากงานวิจัยก่อน

หน้านี้ [11] ใช้อาหารส้าหรับเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีมีปริมาณโปรตีนต่้าสุดอยู่ในช่วงร้อยละ 0.1-0.2 และ

งานวจิัยก่อนหน้านี้ได้ใช้อาหารส้าหรับเพาะเลีย้งยีสต์  R. mucilaginosa ท่ีมีปริมาณน้้าตาลต้่าสุดท่ีร้อยละ 1 [20]  

2. ศึกษากระบวนการการผลติเบต้าแคโรทีนจากการเพาะเลี ยงยสีต์ Rhodotorula mucilaginosa 

ในน า้มะพร้าว 

2.1 การเตรียมกล้าเชื อ Rhodotorula mucilaginosa 

ในการวิเคราะห์หาจ้านวนเซลล์เร่ิมต้น โดยเร่ิมจากน้า Suspension จากอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth มา

นับจ้านวนเซลล์ดว้ยวธีิ Dilution Spread Plate ให้มีเซลล์เร่ิมตน้ 106 เซลล์ตอ่มิลลิลติร และเก็บผลจ้านวนจุลินทรีย์ท่ีมี

ชวีติในตัวอยา่งตั้งแตช่ั่วโมงท่ี 20, 24, 26, 28 และ 30 แลว้น้าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

พบว่ามีโคโลนีของเชื้อท่ีเจริญเติบโต มีลักษณะเป็นเมือกสีส้ม โคโลนีเดี่ยว กระจายอยู่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  

ดังแสดงในภาพท่ี 1 จากนั้นน้ามานับจ้านวนโคโลนีท่ีอยู่ในช่วง 30-300 โคโลนี และน้ามาค้านวณหาจ้านวนเซลล์

เร่ิมตน้ 

 

ภาพที่ 1 ยสีต ์R. mucilaginosa เจรญิในอาหารเลีย้งเชื้อYM agar 

จากภาพท่ี 1 แสดงลักษณะของเชื้อยีสต์ R. mucilaginosa บนจานเพาะเลี้ยงเชื้ออาหาร YM agar ซึ่ง

ยสีตด์ังกล่าวจะมีโคโรนสีีส้ม ลักษณะโคโลนเีป็นเมอืก มคีวามเงา รูปร่างกลม ซึ่งยสีตด์ังกล่าวนีจ้ัดอยู่ในคลาสไฮโฟไม

ตีซีส (Class Hyphomyceles) ท่ีมีการผลิตเบต้าแคโรทีน [8] นอกจากนี้ยังพบว่ายีสต์ชนิดนี้สามารถผลิตสารสีและสาร

แคโร-ทีนอยด์ได้ในปริมาณสูง [7]  

จากการวิเคราะห์หาจ้านวนเซลล์เร่ิมต้นในการเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa แสดงผลดังตารางท่ี 2 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 2 เป็นผลการวิเคราะห์หาจ้านวนเซลล์เร่ิมต้นในการเพาะเลี้ยง R. mucilaginousa เป็น

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง พบว่าเมื่อเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa เป็นเวลา 20 ชั่วโมง จะมีจ้านวนเซลล์ยสีต์เท่ากับ 9.50 X 

107 เซลล์ต่อมิลลิลิตรท่ี 24 ชั่วโมง จะมีเซลล์ยีสต์เท่ากับ 1.33 X 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตรท่ี 26 ชั่วโมง จะมีเซลล์ยีสต์

เท่ากับ 1.60 X 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตรท่ี 28 ชั่วโมง จะมีเซลล์ยีสต์เท่ากับ 1.48 X 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตรและท่ี 30 

ชั่วโมง จะมเีซลล์ยีสต์เท่ากับ 1.14 X 108 เซลล์ตอ่มิลลิลติร 
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ตารางที่ 2 จ้านวนเซลล์เร่ิมตน้จากการเพาะเลีย้งยีสต์ R.mucilaginosa 

เวลา (ชัว่โมง) จ้านวนเซลล์ยสีต์ R. mucilaginosa  (เซลล์ต่อมลิลิลิตร) 

20 9.50 X 107 

24 1.33 X 108 

26 1.60 X 108 

28 1.48 X 108 

30 1.14 X 108 

จากการวิเคราะห์หาจ้านวนเซลล์เร่ิมต้นจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa พบว่า จ้านวนเซลล์

ยีสต์ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ี 20-26 ชั่วโมงจะมีการเจริญเติบโตท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจเนื่องจากในช่วง

ดังกล่าวยังคงมีสารอาหารเพยีงพอต่อการเจรญิเตบิโต ส่วนในชั่วโมงท่ี 28-30 การเจรญิเตบิโตของยสีตจ์ะลดลง อาจ

เนื่องจากสารอาหารท่ีใชส้้าหรับการเจรญิเตบิโตเร่ิมมปีริมาณลดนอ้ยลง 

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa เป็นเวลา 20 ชั่วโมงจะมีจ้านวนเซลล์

ยสีต ์เท่ากับ 9.50 X 107 เซลล์ตอ่มิลลิลติรซึ่งมีจ้านวนเซลล์เร่ิมต้นใกล้เคียงกับจ้านวนเซลล์ยสีต์เร่ิมตน้มาตรฐานท่ีใช้

ในการทดลองตา่งๆ ซึ่งเท่ากับ 106 เซลล์ตอ่มิลลิลติร [17]    

2.2 การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเลี ยงยีสต์ Rhodoturula mucilaginosa ใน

น ้ามะพร้าว 

การศึกษาในขัน้ตอนนี้เป็นการศกึษาหาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะเลีย้งยสีต์ R. mucilaginosa

ในอาหารเลีย้งเชื้อYM Broth และในน้้ามะพร้าวโดยเขยา่ที่อัตรา 200 รอบตอ่นาท ีที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส  

 

 
 

ภาพที่ 2  ยสีต ์R. mucilaginosa ในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth (ซ้าย)  

และ ยีสต์ R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว (ขวา) 

จากภาพท่ี 2 แสดงลักษณะของเชื้อยีสต์ R. mucilaginousa ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth 

และในน้้ามะพร้าว จะเห็นได้ว่า ยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth (ซ้าย) จะมีสีส้ม ส่วน

ยสีต ์R. mucilaginosa ท่ีเพาะเลีย้งในน้้ามะพร้าว (ขวา) จะมสีีส้มอมแดง 
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โดยวิเคราะห์การเจรญิของยีสต์ R. mucilaginousa โดยวิธีวิเคราะห์น้้าหนักเซลล์แห้ง ไดผ้ลการทดลอง

ดังนี้ 

ตารางที่ 3  น้้าหนักเซลล์แหง้ของยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลีย้งในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว 

วันที ่ อาหารเลี ยงเชื อ YM Broth (กรัมต่อลิตร) น ้ามะพรา้ว (กรัมต่อลิตร) 

0ns 1.09 ± 0.02 1.06 ± 0.05 

1ns 3.69 ± 0.37 3.43 ± 0.36 

2 7.53 ± 0.45a 3.77 ± 0.25b 

3 7.88 ± 0.19a 4.09 ± 0.06b 

4 8.17 ± 0.15a 4.61 ± 0.46b 

5 8.18 ± 0.15a 4.81 ± 0.37b 

6 8.11 ± 0.22a 5.05 ± 0.45b 

7 7.91 ± 0.17a 5.57 ± 1.09b 

8 7.87 ± 0.28a 5.63 ± 0.74b 

9 7.33 ± 0.10a 5.11 ± 0.16b 

10 7.45 ± 0.05a 5.20 ± 0.18b 
 

หมายเหต:ุ  ns หมายถงึ  ค่าเฉลี่ยของขอ้มูลท่ีอยูใ่นแนวนอนเดียวกัน แสดงความไม่แตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ(P>0.05) a และ b ท่ีตา่งกันในแนวนอน แสดงวา่ค่าเฉลี่ยมคีวามแตกตา่งกันอย่างมนีัยส้าคัญ (P≤0.05) 

  ค่าเฉลี่ย ± SD จาก 3 ซ้้า 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 3 เป็นผลจากการวเิคราะห์น้้าหนักเซลล์แหง้ของยีสต์ R. mucilaginosa ท่ี

เลี้ยงในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว ท่ีอัตราเขย่า 200 รอบต่อนาที พบว่าในวันท่ี 0 และ วันท่ี 1 ของ

การเพาะเลีย้งยีสต์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว มปีริมาณน้้าหนักเซลลแ์ห้งของยีสตไ์มแ่ตกต่างกัน

อย่างมนีัยส้าคัญทางสถิต ิ(p>0.05) ส่วนการเพาะเลีย้งยีสต์ในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว ในวันท่ี 2 

ถึง วันท่ี 10 มีปริมาณน้้าหนักเซลล์แห้งของยีสต์แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และพบว่าปริมาณ

น้้าหนักเซลล์แหง้ของยีสต์จากการเพาะเลีย้งในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าวมปีริมาณมากท่ีสุดในวนัท่ี 

5 และวันท่ี 8 ซึ่งมีคา่เท่ากับ 8.18 และ 5.63 กรัมตอ่ลติรตามล้าดับ 
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ภาพที ่3 น้้าหนักเซลล์แหง้ของยสีต ์R. mucilaginosa ท่ีเลีย้งในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว 

จากผลการวิเคราะห์น้้าหนักเซลล์แห้งของยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth 

และในน้้ามะพร้าว พบว่าการเจริญเติบโตของยีสต์ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ท่ีอัตราเขย่า 200 รอบต่อนาที 

ในวันท่ี 0 ถึงวันท่ี 2 จะอยู่ในช่วง Log phase ของการเจรญิเตบิโต ซึ่งถือวา่เป็นช่วงท่ียีสตม์กีารแบ่งตัวอย่างรวดเร็วใน

อัตราคงท่ี [2] ส่วนช่วง Stationary phase จะพบในวันท่ี 2 ถึงวันท่ี 10 ของการเพาะเลี้ยงยีสต์ เป็นช่วงท่ียีสต์จะมี

จ้านวนสูงสุด และคงที่ ซึ่งยีสตจ์ะไมม่กีารเพิ่มจ้านวนขึ้นอกี [2]     

และการเจริญเติบโตของยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้ามะพร้าวท่ีอัตราเขย่า 200 รอบต่อนาที ในวันท่ี 0 ถึงวันท่ี 1 

จะอยู่ในช่วง Log phase ของการเจริญเติบโต ส่วนช่วง Stationary phase พบในวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 10 ของการเพาะเลี้ยง

ยสีต ์

จากผลการทดลองนี้ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเพาะเลีย้งยสีต์ R. mucilaginosa ในอาหารเลีย้ง

เชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว พบว่าในช่วงวันท่ี 2, 6 และ 10 เป็นช่วงเวลาท่ีจุลินทรีย์อาจจะเจริญอยู่ในระยะ 

Stationary phase ซึ่งระยะดังกล่าวเป็นระยะท่ีเชื้อยีสต์ชนิดนี้สามารถผลิตเบต้าแคโรทีนได้ [15] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง

เลอืกช่วงตน้ ชว่งกลาง และชว่งปลาย มาศกึษาตอ่เพื่อหาช่วงเวลาในการผลิตเบตา้แคโรทีน ได้ดีท่ีสุดตอ่ไป 

3. ศึกษาปริมาณเบต้าแคโรทีน จากการเพาะเลี ยงยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa ในน ้า

มะพร้าว 

ในการทดลองนี้ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์  

R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว และในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth 

3.1 การสกัดเบต้าแคโรทีนจากเซลล์ยสีต์ 

ในการทดลองเป็นการน้าเซลล์คัลเจอร์ของยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้ามะพร้าว และในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM 

Broth มาสกัดเพื่อวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีน ซึ่งในกระบวนการจะใช้ Dimethyl Sulfoxide (DMSO) เป็นสารท่ีท้า
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ให้ผนังเซลล์ของยีสตแ์ตก ท้ังนี้เนื่องจากสารเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตได้จากยีสตจ์ะอยู่ภายในเซลล์ โดยมีผนังเซลล์หอ่หุม้ 

ดังนัน้ในงานวจิัยนี้ต้องการวเิคราะห์เบตา้แคโรทีน จึงตอ้งท้าให้ผนังเซลล์ของยสีตแ์ตกออก [18] จากนั้นน้าสารละลาย

ท่ีได้ไปสกัดเบตา้แคโรทีนตอ่ไปดว้ยตัวท้าละลายที่เหมาะสม 

 

 

ภาพที่ 4  การแยกชัน้ของเบตา้แคโรทีนท่ีได้จากการสกัดดว้ยตวัท้าละลาย 

จากภาพท่ี 4 แสดงการสกัดเบต้าแคโรทีนจากเซลล์ยีสต์ ด้านซ้ายเป็นการสกัดเบต้าแคโรทีนจาก

ยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเพาะเลี้ยงในน้้ามะพร้าว ด้านขวาเป็นการสกัดเบต้าแคโรทีนจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ี

เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth พบว่าการแยกชั้นจากการสกัด เบต้าแคโรทีน แบ่งออกเป็น 3 ชั้น โดยชั้น

บนสุดจะเป็นเบตา้แคโรทีนท่ีได้จากเซลล์ยีสต ์R. mucilaginosa ส่วนช้ันกลางจะเป็นสารละลายของผสมท่ีไม่ละลายกับ

ตัวท้าละลาย และชั้นล่างสุดจะเป็นตะกอนเซลล์ยีสต์ R. mucilaginosa  ซึ่งเบต้าแคโรทีนจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ี

เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth มีสีส้มเข้มกว่าเบต้าแคโรทีนจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเพาะเลี้ยงในน้้า

มะพร้าว 

3.2 การศกึษาตัวท้าละลายที่เหมาะสมที่ใช้ในการสกัดเบต้าแคโรทีน 

ในการทดลองนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์          

R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว และปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยสีต์ R. mucilaginosa ในอาหารเลี้ยง

เชื้อYM Broth และศึกษาตัวท้าละลายท่ีใช้ในการสกัดเบต้าแคโรทีน คือ ไดเอทิลอีเทอร์ และปิโตรเลียมอีเทอร์ วาง

แผนการทดลองทางสถิติ CRD (Completely Randomized Design) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี 

T-test ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้ 
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ตารางที่ 4 ปริมาณเบต้าแคโรทีน จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อYM Broth  

และในน้้ามะพร้าว โดยสกัดด้วยไดเอทิลอีเทอร์ 

เวลา (วัน) YM Broth (มลิลิกรัมต่อลิตร) น ้ามะพรา้ว (มลิลิกรัมต่อลิตร) 

 2ns 0.526 ± 0.02 0.208 ± 0.02 

6 1.581 ± 0.02a 0.383 ± 0.02b 

10 1.653 ± 0.07a 0.483 ± 0.00b 

หมายเหต:ุ  ตัวอักษร a และb ท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่าคา่เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ   

(P≤0.05), ค่าเฉลี่ย ± SD จาก 2 ซ้้า 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 4 เป็นผลจากการวิเคราะห์ปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลีย้ง

ยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงใน YM Broth และ น้้ามะพร้าว โดยสกัดด้วยตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์ จะเห็นได้ว่า

ปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าวในวันท่ี 

2 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) ส่วนปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต์ R. 

mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าวในวันท่ี 6 และ 10 มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และจะเห็นได้ว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหาร

เลีย้งเชื้อ YM Broth เป็นระยะเวลา 10 วัน จะมีค่ามากที่สุดซึ่งเท่ากับ 1.653 มลิลกิรัมตอ่ลติร 

ตารางที่ 5 ปริมาณเบตา้แคโรทีน จากการเพาะเลีย้งยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลีย้งในอาหารเลีย้งเชื้อYM Broth และ ใน

น้้ามะพร้าว โดยสกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ 

เวลา (วัน) YM Broth (มลิลิกรัมต่อลิตร) น ้ามะพรา้ว (มลิลิกรัมต่อลิตร) 

2 0.658 ± 0.06a 0.398 ± 0.07b 

6 1.344 ± 0.04a 0.608 ± 0.02b 

10 1.952 ± 0.06a 0.608 ± 0.08b 

หมายเหต:ุ ตัวอักษร a และ b ท่ีต่างกันในแนวนอน แสดงว่าคา่เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ 

(P≤0.05), ค่าเฉลี่ย ± SD จาก 2 ซ้้า 

จากผลการทดลองในตารางที่ 5 เป็นผลจากการวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีได้จากการเพาะเลีย้ง

ยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงใน YM Broth และ น้้ามะพร้าว โดยสกัดด้วยตัวท้าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ จะเห็นได้วา่

ปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าวในวันท่ี 

2 ถึง วันท่ี 10 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) และจะเห็นได้ว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิต

จากยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อYM Broth เป็นระยะเวลา 10 วัน จะมีค่ามากที่สุดซึ่งเท่ากับ 1.952 

มลิลกิรัมตอ่ลติร 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบปริมาณเบตา้แคโรทีน จากการเพาะเลีย้งยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีสกัดดว้ยตัวท้าละลายได

เอทิลอีเทอร์และปโิตรเลียมอีเทอร์ 

 
ระยะเวลา (วัน) 

ไดเอทลิอเีทอร ์(มลิลิกรัมต่อ

ลิตร) 

ปิโตรเลียมอีเทอร ์

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

YM Broth 

 

 

2ns 0.527 ± 0.01 0.658 ± 0.05 

6 1.581 ± 0.02a 1.344 ± 0.03b 

10 1.653 ± 0.07b 1.952 ± 0.06a 

น้้ามะพร้าว 

 

2ns 0.209 ± 0.02 0.398 ± 0.07 

6 0.384 ± 0.02b 0.608 ± 0.02a 

10ns 0.483 ± 0.002 0.608 ± 0.03 

หมายเหตุ:  ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยของข้อมูลท่ีอยู่ในแนวนอน แสดงความไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 

(P>0.05)  a และ b ท่ีเหมือนกันในแนวนอน แสดงว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ( P≤0.05) 

ค่าเฉลี่ย ± SD จาก 2 ซ้้า 

จากผลการทดลองในตารางท่ี 6 เป็นผลจากการวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีน จากการเพาะเลี้ยง

ยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีสกัดด้วยตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์และปิโตรเลียมอีเทอร์พบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนจาก

การเพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ในวันท่ี 2 ของการเพาะเลี้ยงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิติ (p>0.05) ส่วนในวันท่ี 6 และวันท่ี 10 พบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ

ทางสถิต ิ(p≤0.05) และปริมาณเบตา้แคโรทีนจากการเพาะเลีย้งยีสต์ในน้้ามะพร้าว ในวันท่ี 6 มคีวามแตกตา่งกันอย่าง

มนีัยส้าคัญทางสถิติ (p≤0.05) ส่วนในวันท่ี 2 และวันท่ี 10 พบวา่ปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีได้ไมม่คีวามแตกต่างกันอย่าง

มนีัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) 

ส่วนปริมาณเบต้าแคโรทีนจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa ท่ีสกัดด้วยตัวท้าละลายไดเอทิล

อเีทอร์และปโิตรเลียมอีเทอร์พบว่าปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีมากที่สุด คือ ปริมาณเบตา้แคโรทีนจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ 

 R. mucilaginosa ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ในวันท่ี 10 สกัดด้วยปิโตรเลียมอีเทอร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.952 มิลลิกรัม

ตอ่ลติร 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของน้้ามะพร้าวพบว่าน้้ามะพร้าวมีค่าความเป็น

กรด-ด่าง เท่ากับ 6.02 และมีปริมาณน้้าตาลท้ังหมดเท่ากับ 1.17 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร โปรตีนเท่ากับร้อยละ 0.10 

และไขมันเท่ากับ 0.25 กรัมตอ่ 100 มลิลลิิตร จากผลข้างต้นจะเห็นได้วา่น้้ามะพร้าวมคี่าความเป็นกรดดา่งที่เหมาะสม

และมีสารอาหารท่ีเพยีงพอ ซึ่งยสีต ์R. mucilaginosa สามารถเจรญิเตบิโตได้ 

การเตรียมกล้าเชื้อ R. mucilaginosa การวเิคราะห์หาเซลล์เร่ิมตน้ ให้มีเซลล์เร่ิมตน้เท่ากับ 106 เซลล์ต่อ

มลิลลิิตร ด้วยอาหารเลีย้งเชื้อYM Broth เป็นเวลา 30 ชั่วโมง ท่ีอัตราการเขยา่ 200 รอบตอ่นาท ีพบวา่ ชั่วโมงท่ี 20 มี

จ้านวนเซลล์เท่ากับ 9.50 X 107เซลล์ต่อมิลลิลิตรซึ่งมีจ้านวนเซลล์เร่ิมต้นใกล้เคียงกับ 106 เซลล์ต่อมิลลิลิตรตามท่ี

ตอ้งการ   
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 การศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงยสีต ์R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว เป็นเวลา 10 วัน 

ด้วยการวิเคราะห์น้้าหนักเซลล์แห้งพบว่า ระยะ Stationary phase ของการเพาะเลี้ยงอาจจะอยู่ในช่วงวันท่ี 2 วันท่ี 6 

และวันท่ี 10 ซึ่งเป็นช่วงท่ีเป็นตัวแทนของระยะเวลาท่ีเหมาะสมส้าหรับการสกัดเบตา้แคโรทีน  

จากการเพาะเลีย้งยีสต์ R.  mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว และในอาหารเลีย้ง YM Broth โดยตัวท้าละลาย

ไดเอทิลอีเทอร์ และปิโตรเลียมอีเทอร์ พบวา่ ปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีผลิตจากยสีต ์R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าว ใน

วันท่ี 2 วันท่ี 6 และวันท่ี 10 จากการสกัดด้วยตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์ มีค่าเท่ากับ 0.208, 0.383  และ 0.483

มิลลิกรัมต่อลิตรตามล้าดับ ซึ่งพบว่า ในวันท่ี 10 มีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากท่ีสุด ส่วนปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิต

จากยีสต์ R. mucilaginosa ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ในวันท่ี 2 วันท่ี 6 และวันท่ี 10 ท่ีสกัดด้วยตัวท้าละลายได

เอทิล-อีเทอร์ มีค่าเท่ากับ 0.526, 1.581 และ 1.652 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ พบว่าในวันท่ี 10 มีปริมาณเบต้า-

แคโรทีนมากที่สุด ส่วนปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต ์R. mucilaginosa ในน้้ามะพร้าวในวันท่ี 2 วันท่ี 6 และวันท่ี 

10 จากการสกัดด้วยตัวท้าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์ มีค่าเท่ากับ  0.398, 0.608 และ 0.608 มิลลิกรัมต่อลิตร

ตามล้าดับ พบว่าในวันท่ี 6 และ 10 มีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากท่ีสุด ส่วนปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตจากยีสต์  

R. mucilaginosa ในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth ในวันท่ี 2 วันท่ี 6 และวันท่ี 10 ท่ีสกัดดว้ยตัวท้าละลายปโิตรเลียมอีเทอร์ 

มีค่าเท่ากับ 0.658, 1.344 และ 1.952 มิลลิกรัมต่อลิตรตามล้าดับ พบว่าในวันท่ี 10 มีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากที่สุด 

จากการเปรียบเทียบระหว่างการสกัดเบต้าแคโรทีนด้วยตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์ และตัวท้าละลายปิโตรเลียม

อีเทอร์ จะไม่แตกต่างกันอย่างมนีัยส้าคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth เป็นเวลา 2 วัน 

และเลีย้งด้วยน้้ามะพร้าวเป็นเวลา  2 และ 10 วัน โดยตัวท้าละลายปโิตรเลียมอีเทอร์มีความสามารถในการสกัดเบต้า

แคโรทีนได้มากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.952 มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa ในอาหารเลี้ยงเชื้อ YM 

Broth เป็นเวลา 10 วัน 

โดยผลการทดลองเลี้ยงยีสต์ในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth และในน้้ามะพร้าว มีปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ี

แตกต่างกันในแต่ละช่วง ดังนั้นการผลิตเบต้าแคโรทีนจากอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ในช่วงต้น มีการผลิตเบต้าแคโร

ทีนในปริมาณท่ีน้อยกว่าช่วงกลางและช่วงปลาย ส่วนการผลิตเบต้าแคโรทีนจากน้้ามะพร้าว พบว่าในช่วงต้นและช่วง

กลางมีการผลิตเบตา้แคโรทีนได้น้อยกวา่ชว่งปลาย 

จากการทดลองจะเห็นได้ว่ายสีตท่ี์เลีย้งในอาหารเลีย้งเชื้อ YM Broth จะมปีริมาณเบตา้แคโรทีนมากกวา่

ยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้ามะพร้าว ทั้งนี้เนื่องจากสารอาหารเลี้ยงเชื้อ YM Broth ประกอบด้วย Yeast Extract, Malt Extract, 

Peptone และ Glucose ซึ่งเป็นสารอาหารท่ีมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขั้นต้นของยีสต์ [9] และเมื่อ

เปรียบเทียบกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ ท่ีน้าวัตถุดิบเหลือท้ิงหรือวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นมาเพาะเลี้ยงยีสต์  

R. mucilaginosa พบว่าปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตได้จากยีสตท่ี์เลี้ยงในน้้ามะพร้าวมีปริมาณมากกวา่เบตา้แคโรทีนท่ี

ผลิตจากยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้าผักกาดดอง ซึ่งสามารถผลิตเบตา้แคโรทีนได้เท่ากับ 0.19 มิลลิกรัมต่อลิตร [22] แต่อย่างไร

ก็ตามปริมาณเบตา้แคโรทีนท่ีได้ดังกลา่วยังน้อยกวา่เม่ือเลีย้งยสีตใ์นวัตถุดิบอื่นๆ เชน่ น้้าอ้อย ได้ปริมาณเบตา้แคโรทีน 

1.88 มิลลิกรัมต่อลิตร [21] น้้าเชื่อมข้าวโพด ได้ปริมาณเบต้าแคโรทีน 1.66 มิลลิกรัมต่อลิตร [16] สารสกัดจากพีท 

(Peat Extract) ได้ปริมาณเบตา้แคโรทีน 6.03 มลิลกิรัมตอ่ลติร [18] เป็นต้น 

ปริมาณเบต้าแคโรทีนท่ีผลิตได้จากยีสต์ท่ีเลี้ยงในน้้ามะพร้าวได้ปริมาณน้อยนั้น อาจเนื่องจากน้้า

มะพร้าวประกอบด้วยน้้าตาลท้ังหมด 1.17 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร โปรตีนเท่ากับร้อยละ 0.10 และไขมันเท่ากับ 0.25 
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กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งพบว่ามีปริมาณน้อย และในการทดลองนี้ไม่ได้มีการปรับหรือเพิ่มสารอาหารลงไปอย่างใด 

เป็นการน้าน้้ามะพร้าวมาใช้ตามสภาพจริง จึงท้าให้การเจริญเติบโตของยีสต์ไม่ดีเท่าท่ีควร ส่งผลให้เบต้าแคโรทีนท่ี

ผลิตได้มีปริมาณน้อย แต่การน้าน้้ามะพร้าวดังกล่าวมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa นั้นยังสามารถน้ามา

เป็นอาหารเลี้ยงได้เช่นกัน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน้าสิ่งไม่มีมูลค่ามาดัดแปลงเป็นอาหารเลี้ยงยีสต์ R. 

mucilaginosa ได้  

จากการศกึษาอันตรายของตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์และปิโตรเลียมอีเทอร์ พบว่าตัวท้าละลายท้ัง 2 

ชนิด มคีวามอันตรายและเป็นพิษตอ่ร่างกายไมแ่ตกตา่งกัน [14] ดังนัน้ในการเลอืกตัวท้าละลายที่เหมาะสมส้าหรับการ

สกัดเบต้าแคโรทีนจากยีสต์ R. mucilaginosa พบว่าปิโตรเลียมอีเทอร์มีความเหมาะสมต่อการสกัดเบต้าแคโรทีนจาก

การเพาะเลี้ยงยีสต์ R. mucilaginosa มากกว่าเนื่องจากว่าตัวท้าละลายปิโตรเลียมอีเทอร์มีค่าไดอิเล็กทริก (Dielectric 

Constant) ใกล้เคียงกับเบตา้แคโรทีนมากกวา่ตัวท้าละลายไดเอทิลอีเทอร์ จึงสามารถละลายซึ่งกันและกันได้ดีกวา่ [4]  

ข้อเสนอแนะ 

1.   ควรมีการศึกษาแหล่งอาหารของยีสต์ R.mucilaginosa ท่ีมีแหล่งไนโตรเจน และคาร์โบไฮเดรต เพื่อ

เตมิลงไปเพิ่มในวัตถุดบิหรืออาหารส้าหรับใชเ้ลีย้งยีสต์ดังกลา่วให้เหมาะสมแก่การเจรญิเตบิโตของยสีต ์                 R. 

Mucilaginosa ซึ่งจะส่งผลไปถึงการผลิตแคโรทีนอยด์ท้ังเชงิปริมาณและคุณภาพท่ีเพิ่มมากขึน้ 

2. ในขัน้ตอนการสกัดเบตา้แคโรทีน ควรใชอุ้ปกรณต์า่งๆ เชน่ กรวยแยก กระบอกตวง เป็นต้น ท่ีมีการ

ห่อหุ้มด้วยฟอยล์ให้มิดชิด และควรท้าการวิเคราะห์ในท่ีมืด เพื่อป้องกันแสง เนื่องจากเบต้าแคโรทีนมีความไวตอ่แสง

เป็นอยา่งมาก 

3. ควรเพิ่มช่วงเวลาในการเก็บตัวอย่างยีสต์เพื่อใช้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ปริมาณเบต้าแคโรทีนจาก

การเพาะเลีย้งยีสต์ R. mucilaginosa เพื่อดูแนวโน้มการผลิตเบตา้แคโรทีนได้อยา่งชัดเจนขึน้  
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ความหลากชนิด และดชันีความเหมือนของนกในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาระดับ

ต้่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 

Species richness and similarity index of birds in the mixed deciduous and lower 

montane rain forests at Mae Wong National Park 

ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ1 

Supaluck Viruhpintu1 

บทคัดย่อ 

ความหลากชนิดและดัชนีความเหมือนของนกในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (99° 02' ถึง 99° 22'  E  และ 

15° 40'  ถึง 16 ° 07 ' N) ท้าการศึกษาในสองพื้นท่ี คือป่าเบญจพรรณ ท่ีมีความสูงระหว่าง 300-370 เมตรและท่ีป่า

ดิบเขาระดับต่้า ในเส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติแมว่งก์(ชอ่งเย็น) ท่ีความสูงระหว่าง 1,090 –1,172 เมตร  ระหวา่งเดือน

ตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 โดยวิธี point count พื้นท่ีละ 15 จุด ซึ่งแต่ละจุดห่างกัน 100 เมตร ในช่วงเช้า

และช่วงบ่าย ผลการวิจัยพบว่าความหลากชนิดของนกเท่ากับ 147 ชนิดพันธ์ุ ถูกจัดอยู่ใน 12 อันดับ 45 วงศ์ เป็นนก

ประจ้าถิ่น 76.87% นกประจ้าถิ่นและอพยพในบางพื้นท่ี 12.92 % และนกอพยพ 10.20 % มีสถานภาพการถูกคุกคาม 

ระดับ least concern เท่ากับ 99.31 % และระดับ Vulnerable เท่ากับ 0.68% ดัชนีความเหมือนของชนิดพันธ์ุในสอง

พื้นท่ี (Jaccard similarity coefficient) เท่ากับ 21.08 % นกท่ีปรากฏเฉพาะในป่าเบญจพรรณและเฉพาะในป่าดิบเขา

ระดับต้่าเท่ากับ 61 และ 55 ชนดิพันธ์ุตามล้าดับ ข้อมูลนีแ้สดงถึงความส้าคัญของป่าทั้งสองประเภท อันเป็นถิ่นอาศัย

ท่ีมีความเหมาะสมกับสายพันธ์ุของนกต่างกัน จึงมีความจ้าเ ป็นต้องบริหารจัดการพื้นท่ีท้ังสองแห่งอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อการอนุรักษช์นิดพันธ์ุนกของท้ังสองพื้นท่ีไว้  
ค้าสา้คัญ: ความหลากชนดิ ปา่เบญจพรรณ ปา่ดิบเขาระดับต่้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก ์

Abstract  

Species richness and similarity index of birds in Mae Wong National Park were studied in 2  areas, 

the first is mixed deciduous forest with bamboo, at the elevation of 3 00 -3 70  meters above sea level and the 

second is the lower montane rainforest, at elevation of 1 ,090 - 1 ,1 7 2  meters above sea level. The number of 

species recorded in the morning and evening by 15 point- count method with 100 meter interval in line transects 

between October 2014 and September 2015. From the results found 147 species belonging to 12 Order, 45 

Families. All of them are 76.87% resident, 12.92% Migrant/Resident and the rest is migrant (10.20%). Most of 

them are Least concern (99.31%) and 0.68% of Vulnerable. Jaccard similarity coefficient is 21.08 %, of these, 
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61 species present in the mixed deciduous area while 55 species appeared only at the lower montane rain forest 

area. The results suggest the importance of both mixed deciduous and lower montane forests as suitable habitat 

for various bird species, and the necessity to effectively manage the area of both forests for conservation effort 

Keywords: Species richness, Mixed Deciduous Forest, Lower Montane Rainforest, Mae Wong National Park                

บทน้า 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งท่ี 55 ของประเทศไทยในปีพ.ศ.2530 

[1,18] มีพื้นท่ีประมาณ 18,000 ตารางกิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย มี

อาณาเขตติดต่อกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พื้นท่ีประกอบด้วยแนวสันเขา

ถนนธงชัย ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าแม่น้้าแม่วงก์ ซึ่งไหลลงแม่น้้าสะแกกรังและแม่น้้าเจ้าพระยา พื้นท่ีป่าในอุทยานฯ 

ประกอบด้วย 

ป่าเบญจพรรณ ป่าดบิแลง้ และป่าดบิเขาระดับต่้า อุทยานฯ แห่งนี้ มขี้อมูลเกี่ยวกับนกและสัตว์ป่าจาก

การสะสมโดยนักดูนก และนักท่องเท่ียวธรรมชาติและถ่ายภาพสัตว์ป่าซึ่งปรากฏตามเว็ปไซด์น้าเท่ียวและเว็ปไซด์ของ

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีการวิจัยท่ีเน้นเฉพาะกลุ่ม ดังเช่น ชนิดของป่าในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ [31] อนุกรมวิธาน

ของกล้วยไม้ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดก้าแพงเพชร [3] ความหลากหลายของไล

เคนในสังคมพืชแม่วงก์ [4] และการส้ารวจนกบริเวณพื้นท่ีส้าหรับสร้างเขื่อนแม่วงก์ [18]  ส้าหรับการวิจัยคร้ังนี้เป็น

การส้ารวจนกในป่าสองประเภท ซึ่งแตกต่างกันในระดับความสูง โดยมีสนใจในชนิดพันธ์ุและชีพพิสัยในด้านอาหาร 

โดยมีการส้ารวจในพื้นท่ีป่าดิบเขาด้วย เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้ประโยชน์จากนักท่องเท่ียวมาก  งานวิจัยนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาปักษีวิทยา เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการของนกท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ทางด้านนิเวศวิทยา 

โครงสร้างทางสังคมของนก และชีพพิสัยด้านอาหาร ท่ีสมบูรณ์ขึ้น นอกจากนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส้าหรับ

ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องกับการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี ท้ังดา้นการท่องเท่ียวและการพัฒนาอื่นๆ   

พื้นท่ีวิจัยอยู่ ท่ีอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ พิกัด 99° 02' ถึง 99° 22'  E  และ 15° 40'  ถึง 16 ° 07 ' N 

อุทยานแห่งชาติแมว่งก์ มคีวามแตกตา่งของความสูงของพื้นท่ี ท้าให้มีความแตกต่างกันในเร่ืองความชื้นในบรรยากาศ 

และโครงสร้างดิน ประกอบกับการถูกรบกวนด้วยไฟป่าและการตัดท้าไม้ในอดีต ผืนป่าแม่วงก์ประกอบด้วยป่า 4 

ประเภท โดยในพื้นท่ีมคีวามสูงตั้งแต่ 140-600 เมตร เป็นป่าผลัดใบหรือป่าเต็งรัง (dry deciduous dipterocarp forest) 

ความสูงระดับ 600-1,100 เมตรเป็นป่าผสมผลัดใบ/ป่าเบญจพรรณ (Mixed evergreen +Deciduous Forest ,MXFซึ่งมี

ไผ่ด้วย BB/DF) และสูงกว่า 1,100 เมตร เป็นป่าไม่ผลัดใบ/ป่าดิบแล้งมีความเขียวตลอดปี (dry evergreen forest) และ 

ป่าดบิเขาระดับต่้า (lower montane rainforest) ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,300 เมตร [19] 

ท้าการวิจัยในสองพื้นท่ี  พื้นท่ีแรก สภาพป่าโดยท่ัวไป โดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณท่ีเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติผสมป่าปลูกซึ่งเป็นพื้นท่ีฟื้นฟูป่า เนื่องจากเป็นพื้นท่ีต่้า มีไฟป่าเข้าทุกปีจึงท้าให้ไม้ยืนต้นขึ้นกระจายก

ว้างๆไม่หนาแน่นมากนัก ไม่เด่นท่ีพบ คือ สัก (Tectona grandis) ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus) แดง(Xylia 

xylocarpa) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบไมว้งศ์ยาง เชน่ ยางนา (Dipterocarpus alatus) ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus) 

ซึ่งมีขนาดใหญ่โดดเด่นขึน้กระจายห่างๆอกีด้วย ไม้ชั้นรองลงมาค่อนข้างกระจายตัวน้อย ไม่หนาแนน่และโดดเด่นมาก

นัก ท้าให้แสงแดดสอ่งถงึพื้นล่างท่ีเป็นพืน้ท่ีโล่งได้มาก จึงมักพบหญ้ากระจายเป็นไม้คลุมดนิปกคลุมพื้นท่ีเป็นสว่นใหญ่ 
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บางพื้นท่ีมีสภาพเป็นป่าไผ่ธรรมชาติท่ีสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณใกล้ล้าธารขนาดเล็กในหุบซึ่งไหลเลาะเกือบตลอด

แนวส้ารวจ แตน่้้าจะแห้งในชว่งฤดูแลง้ มกีล้วยป่ากระจายท่ัวไป และบางส่วนของเส้นทางเป็นป่าเต็งรัง มตีน้ไม้ท่ีให้ผล

ไม้ป่า ซึ่งพบสังคมไผ่เป็นพืชเด่น เส้นเดินส้ารวจ เป็นถนนดินลูกรังผ่านเข้าไปในผืนป่า ซึ่ งเป็นเส้นทางไปหน่วยพิทักษ์

ป่าแม่กระสา บนเส้นทางมีความสูงระดับ 300-377 เมตร พื้นท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงปลูกไม้สักและมีการ

ปรับผิวถนนและความกว้างของถนนใน พ.ศ. 2557-2558 ก้าหนดจุดนับนกท่ี 1 ห่างจากปากทาง 100 เมตร การวจิัย

เรียกชื่อป่านี้ว่า ป่าผสมผลัดใบท่ีมีไผ่ หรือป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous  Forest with Bamboo, BB/DF) พิกัด 

16°02' ถึง16°01'' N และ 99°13' ถึง 99°13' E (ภาพท่ี 1 ก.) 

 

                                     ก                                   ข 

ภาพที่ 1 ก.แผนที่ทางอากาศของเส้นส้ารวจในป่า 

            เบญจพรรณ (Mixed Deciduous  Forest with 

            Bamboo, BB/DF) แสดงจุดนับนก 15 จุด 

ภาพที่ 1 ข. แผนท่ีทางอากาศของเส้นส้ารวจในป่าดบิ

เขา-ระดับต้่า (Lower Montane Forest, LMF) แสดงจุด

นับนก 15 จุด 

พื้นท่ีท่ีสอง เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแม่วงก์ (ช่องเย็น) มีความชื้นสูงและฝนตกชุกในฤดูฝน เป็น

เส้นทางท่ีประกอบด้วยพืชพรรณป่าดิบเขา เปลือกไม้ของต้นไม้ใหญ่ถูกเกาะด้วยไลเคน มอส ฝอยลม เป็นพรรณไม้

ดั้งเดิม เส้นทางเคยเป็นถนนระหวา่งแม่วงก์-อุม้ผางและถูกยกเลิกการใชง้านเมื่อประมาณ 50 ปีมาแลว้ ซึ่งในปัจจุบัน

ได้ค่อยๆ ฟื้นคืนสภาพเป็นป่าธรรมชาติ แต่ยังคงหลงเหลอืร่องรอยถนนบางส่วน สภาพป่าโดยท่ัวไปเป็นไม้ยนืตน้ใหญ่

ขึ้นกระจายหนาแน่น มีกล้วยป่า พืชขิงข่า หัสด้า เฟิร์น ตีนตุ๊กแก มอส ขึ้นบนผิวถนนและในหุบเขาและข้างทางตลอด

เส้นทางท่ีส้ารวจ ไม้ยืนต้นเด่น ได้แก่ ยมหอม (Toona ciliata) ก้าลังเสือโคร่ง (Betula alnoides) ล้าพูป่า (Duabanga 

grandiflora) ทะโล้ (Schima wallichii) ค่าหด (Engelhardtia spicata) ก่อหยุม (Castanopsis argyrophylla) เป็นต้น โดย

เรือนยอดเจรญิแผ่ชนกันท้าให้แสงส่องลงสู่พืน้ล่างได้น้อย จึงท้าให้มีไม้ยืนตน้ขนาดกลางและขนาดเล็กไมม่ากนัก ส่วน

https://www.gotoknow.org/posts/360935


 

403 

 

- Proceedings - 

ใหญ่เป็นไม้พุ่มและไม้คลุมดิน เช่น ห้อมช้าง (Phlogacanthus curviflorus) ไข่ปลา (Debregeasia longifolia) สาบหมา 

(Ageratina adenophora) เทียนดอย (Impatiens violaeflora) เป็นต้น พืชคลุมดินนี้มักถูกตัดฟันโดยเจ้าหน้าท่ีเป็นระยะ 

เพื่ออ้านวนความสะดวกให้แก่นักท่องเท่ียว การวจิัยได้ก้าหนดจุดนับนกท่ี 1 ห่างจากต้นทางหรอืบริเวณกางเตน๊ฑ์ช่อง

เย็นเป็นระยะห่าง 1 กิโลเมตร และในระยะห้าร้อยเมตรสุดท้ายของพื้นท่ีส้ารวจเป็นป่าหญ้า และมีความแห้งแล้ง มี

ต้นไม้ใหญ่น้อยมาก ความสูงของพื้นท่ีท่ีส้ารวจจากจุดท่ี 1 ถึงจุดท่ี 15 อยู่ระหว่าง 1,172 เมตรและลาดเอียงลงถึง 

1,090 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ระบุชนิดของป่าเป็น ป่าดิบเขาระดับต่้า (Hill Evergreen Forest) หรือ Lower Montane 

Forest, LMF [6] พกิัด 99°06' 01.2"  ถึง 99°05' 01.2" E และ 16°05' 43.4" ถึง 16°05' 27.1" N (รูปท่ี 1 ข.)  

วิธีการส้ารวจทั้งสองพื้นท่ี โดยการนับนกเป็นจุดในรัศมีโดยรอบไม่เกิน 50 เมตร หรือ 50-fixed radius 

point count  [8] จุดละ 10 นาที แตล่ะจุดห่างกัน 100 เมตรบนเส้นส้ารวจมีระยะทาง 1.5 กิโลเมตร แตล่ะจุดมีระยะพัก 

เท่าๆ กัน คือประมาณ 5-10 นาที (5-10 minute rest –period)  ท้าการส้ารวจในช่วงเช้า (06.00-12.00 น.) และช่วง

บ่าย (13.00-16.00 น.) ซึ่งการส้ารวจนี้จะไม่รวมนกกลางคืน และคาดประมาณ 90%ของนกอยู่ในรัศมีการพบเห็นได้

ระยะต่้ากว่าหรือเท่ากับ 50 เมตรจากผู้ส้ารวจ ซึ่งดัดแปลงสมมุตฐิานจาก Bombaci and Korb  [11] เก็บขอ้มูลระหว่าง

เดอืนตุลาคม 2557 ถึง เดอืน กันยายน 2558 วเิคราะห์ดัชนีความเหมอืน (Jaccard similarity coefficient) [20] และระบุ

ชีพพิสัยด้านอาหาร (feeding guild) ตามรายงานของ Nur Munira Azman et al. [24] และ Round et al. [27] รายงาน

ความหลากชนิด (Species richness) อนุกรมวิธาน จ้านวนตัวรวมท่ีนับได้ใน 1 ปีส้ารวจ สถานภาพตามฤดูกาล และ 

สถานภาพการถูกคุกคาม (Global Threat Status หรือ IUCN status) ตามสมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย (BCST) 

[9] และ IUCN [19] ข้อมูลการกระจายพันธ์ุแสดงระดับความสูงของพื้นท่ี ตามจารุจินต์ นภีตะภัฏ กานต์ เลขกุล และ

วัชระ สงวนสมบัต ิ[2] และรายงานวจิัยท่ีรวบรวมไว้ในเว็ปไซด์ Handbook of The Bird of the World alive [16]  

ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 

ความหลากชนิดของนกท่ีได้จากการส้ารวจในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง

เดอืน กันยายน 2558 พบความหลากชนดิเท่ากับ 147 ชนิดพันธ์ุ ถูกจัดใน 12 อันดับ 45 วงศ์  (ตารางที่ 1)  นกท้ังหมด

ท่ีปรากฏ เป็นนกประจ้าถิ่น 113 ชนิดพันธ์ุ (76.87%) เป็นนกอพยพและประจ้าถิ่นในบางพื้นท่ี 19 ชนิดพันธ์ุ (12.92%) 

และเป็นนกอพยพแต่ไม่สร้างรัง 15 ชนิดพันธ์ุ (10.20%) นกท้ังหมดนี้ 146 ชนิดพันธ์ุ มสีถานภาพดา้นการถูกคุกคามใน

ระดับ “ไม่น่าเป็นห่วง (Least concern, LC)”  และท่ีเหลือจ้านวน 1 ชนิดพันธ์ุเป็นชนิดท่ีเผชิญกับความเสี่ยงสูงต่อการ

สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ  (Vulnerable , VU) คือ นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Mulleripicus pulverulentus) ซึ่งพบในป่า

เบญจพรรณ 

การปรากฏทางชนดิพันธ์ุของนกในผืนป่าสองแห่ง มคีวามแตกตา่งกันมาก ชนิดของนกท่ีพบในป่าเบญจ

พรรณ มีความหลากชนิดเท่ากับ 92 ชนิดพันธ์ุ ถูกจัดอยู่ใน 11 อันดับ 43 วงศ์ และส้าหรับป่าดิบเขาระดับต่้า บริเวณ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแม่วงก์ (ช่องเย็น) มีความหลากชนิดของนกเท่ากับ  86 ชนิดพันธ์ุ ถูกจัดอยู่ใน 12 อันดับ 

34 วงศ์ ความแตกต่างของชนิดพันธ์ุท่ีปรากฏในพื้นท่ีป่าสองประเภทท่ีแตกต่างกันนี้  เป็นผลสืบเนื่องมาจากการมี

ความแตกต่างของสภาพทางภูมิศาสตร์ตามระดับความสูง จึงท้าให้มีองค์ประกอบและโครงสร้างของป่า ไม้เรือนยอด 

ไม้พื้นล่าง ปริมาณแสงส่องกระทบ สภาพดิน/ความชื้นในดินและในบรรยากาศ ปริมาณน้้าฝน และอุณหภูมิ แตกต่าง

กัน ปัจจัยทางกายภาพและผลผลิตจากป่าเหล่านี้แปรผันไปตามความสูงของพื้นท่ี [16] ซึ่งความสูงของพื้นท่ีมีอิทธิพล

ต่อเงื่อนไขและปัจจัยทางกายภาพ รวมถึงทรัพยากรส้าคัญต่อการหากินและสืบพันธ์ุของนก ซึ่งน้าไปสู่รูปแบบ

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1452
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azman%20NM%5Bauth%5D
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โครงสร้างทางสังคมของนก [6,12,30,32] การปรากฏของนกในพื้นท่ีจึงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของพืชพรรณ 

[26,13] นอกจากนี้  ปัจจัยทางกายภาพเป็นปัจจัยท่ีมีความส้าคัญส้าหรับนกบางชนดิในพื้นท่ีสูง มรีายงานวา่ ความสูง

ของพื้นท่ีเพิ่มขึ้น ทรัพยากรส้าคัญและจ้าเป็นต่อนกยิ่งจ้ากัด ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างของผืนป่า พื้นท่ี

ผลผลิต ชนิดพันธ์ุท่ีเป็นองค์ประกอบของพชืพรรณ การรบกวน รูปแบบและปฏสิัมพันธ์ทางชวีภาพ [8,17,18,22,25]  

ข้อมูลจากการวจิัย สนับสนุนต่อรายงานถึงความแตกต่างของโครงสร้างป่าของสองประเภทท่ีกล่าวมา 

โดยงานวิจัยนี้ พบว่า ชนิดพันธ์ุของนกในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาระดับต่้า มีความต่างกันประมาณ ร้อยละ 80 

(Jaccard similarity coefficient เท่ากับ 21.08 %) โดยนกท่ีปรากฏเฉพาะป่าผสมผัดใบ/ป่าเบญจพรรณมีจ้านวน 61 

ชนิดพันธ์ุ และนกท่ีปรากฏเฉพาะในป่าดิบเขาระดับต่้ามีจ้านวน 55 ชนิดพันธ์ุ  และนกท่ีพบกระจายพันธ์ุท้ังสองพื้นท่ี 

จ้านวน 31 ชนิดพันธ์ุ รวมความหลากชนดิของนกในสองพื้นท่ีน้ีเท่ากับ 147 ชนิดพันธ์ุ 

จากการวิจัย พบว่าวงศ์ท่ีมีสมาชิกมากถึง 12 ชนิดพันธ์ุกระจายอยู่ในป่าแม่วงก์มีสองวงศ์ คือ กลุ่มนก

จับแมลงโลกเก่า วงศ์ Muscicapidae และ กลุ่มนกปรอด วงศ์ Pycnonotidae  ในจ้านวนสมาชิกนั้น พบนกมีชีพพิสัย

ทางการเลอืกท่ีอยู่อาศัยและอาหารตา่งกันดังนี้ กลุ่มนกจับแมลง เชน่ นกกางเขนน้้าหัวขาว(เหนอื) (Enicurus sinensis) 

เป็นพวกกินแมลงตามพื้น สัตว์ขนาดเล็กและตัวอ่อนของแมลงในล้าธาร และนกเอี้ยงถ้้า (Myophonus caeruleus) 

อาศัยในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร ตามพื้นดิน และพบในป่าสูง อกีสองชนดิคือนกจับแมลงสฟีา้ (Cyornis hainanus) 

และนกจับแมลงเล็กขาวด้า (Ficedula westermani) พบเฉพาะบนพื้นท่ีป่าดิบเขาเช่นกัน ส้าหรับนกจับแมลงชนิดท่ีมี

การกระจายพันธ์ุกวา้งคือ นกจับแมลงคอน้้าตาลแดง (C.banyumas)  และนกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) นก

จับแมลงคอน้้าเงินเข้ม (C. rubeculoides) และนกจับแมลงคอแดง (Ficedula albicilla) พบปรากฏเฉพาะในป่าเบญจ

พรรณ  

ส้าหรับนกปรอดจ้านวน 12 ชนิดพันธ์ุ พบวา่ 1 ชนิดพันธ์ุท่ีพบเฉพาะในป่าเบญจพรรณ คือนกปรอดเล็ก

สีไพลตาแดง (Iole virescens) นอกนั้นจ้านวน 8 ชนิดพันธ์ุปรากฏเฉพาะในป่าดบิเขาระดับต่้า และมีจ้านวน 3 ชนิดพันธ์ุ

ท่ีมีการกระจายพันธ์ุท้ังสองพื้นท่ี คือนกปรอดเหลืองหัวจุก นกปรอดหัวสีเขม่า และนกปรอดทอง มีรายงานวิจัยท่ี

อธิบายวา่นกในกลุ่มเดียวกัน เชน่ นกปรอด (วงค ์Pycnonotidae)  ถูกแยกจากกันดว้ยถิ่นอาศัย ความสูงของพื้นท่ี และ

บางคร้ังด้วยประเภทของอาหารและพฤติกรรมการหากินท่ีแตกต่างกัน [23] ผลการวิจัยนี้ กลุ่มนกปรอด วงศ์ 

Pycnonotidae ปรากฏการกระจายพันธ์ุในพื้นท่ีแม่วงก์ ในผืนป่าสองระดับ โดยในป่าเบญจพรรณ ท่ีระดับ 300-377 

เมตร พบนกปรอดเหลอืงหัวจุก นกปรอดหัวสเีขมา่ และนกปรอดเล็กสีไพลตาแดง  ส้าหรับป่าดบิเขาระดับต่้า พบกลุ่ม

นกปรอดซึ่งมีขอ้มูลรายงานการกระจายในพืน้ท่ีสูง ได้แก่ นกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวตาขาว นกปรอดโอง่เมอืงเหนือ 

นกปรอดโอง่หนา้ผากเทา นกปรอดเล็กตาขาว นกปรอดสีขี้เถ้า นกปรอดภูเขา และนกปรอดด้า โดยมีชนดิท่ีมีความชุก

ชุมมากท่ีสุดสามอันดับในพื้นท่ีภูเขาสูงคือ นกปรอดภูเขา (Ixos mcclellandii)  นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus 

flavescens)และนกปรอดด้า (Hypsipetes leucocephalus) ซึ่งนกปรอดท้ัง 8 ชนิดมีรายงานวา่มีการกระจายพันธ์ุ ตัง้แต่

พื้นท่ีราบจนถึงภูเขาสูงมากกว่า 1,000 เมตรขึ้นไป ส้าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ พบว่านกปรอด 8 ชนิดพันธ์ุดังกล่าว ไม่

ปรากฏในบริเวณต่้าลงมา เช่นท่ีบริเวณท่ีท้าการอุทยานฯ และในป่าเบญจพรรณเลย การกระจายพันธ์ุของนกปรอด

กลุ่มนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยบางประการท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของป่าดิบเขา ซึ่งการส้ารวจคร้ังนี้ให้ข้อมูลท่ีไม่

เพยีงพอดา้นการกระจายพันธ์ุของนกปรอด จ้าเป็นต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิต่อไป   
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จากการวจิัยพบวา่ มนีกปรอดสามชนดิท่ีมีการกระจายพันธ์ุกวา้ง คือนกปรอดทอง นกปรอดเหลืองหัว

จุก และนกปรอดสีเขม่า สองในสามชนิดนั้น คือนกปรอดเหลืองหัวจุกและนกปรอดหัวสีเขม่า ซึ่งเป็นนกท่ีมีชีพพิสัย

กว้างกว่านกปรอดทอง ดังมีรายงานว่า นกปรอดหัวสีเขม่า เป็นชนิดท่ีมีการกระจายพันธ์ุในป่าเปิด ป่าผสมผลัดใบ 

และเป็นนกท่ีมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี เข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี และมีชีพพิสัยกว้าง (Opportunist And 

Generalist) [15] จึงพบได้ในพื้นท่ีเมืองท่ัวไปท่ีมีไม้ใหญ่และไม้ผล  หรือพื้นท่ีสีเขียว  ส้าหรับพื้นท่ีแม่วงก์พบในบริเวณ

ป่าผสมผลัดใบและป่าสูงกว่า 500 เมตรขึ้นไปด้วย แต่พบว่าในป่าเบญจพรรณมีชุกชุมมากกว่าในป่าดิบเขาระดับต่้า  

แต่ในด้านความชุกชุมของประชากรของนกปรอดหัวสีเขม่า พบจ้านวนตัวรวมน้อยกว่านกปรอดเหลืองหัวจุก ส้าหรับ

นกปรอดเหลืองหัวจุกนั้น มีความทนต่อเมืองได้น้อยกว่านกปรอดหัวสีเขม่า โดยพบเฉพาะในป่าเปิด ป่าผสมผลัดใบ 

ป่ารกรา้ง [14]  และไมพ่บในสังคมเมอืงแม้ว่าจะมีพื้นท่ีสีเขียวซึ่งนกปรอดหัวสีเขมา่สามารถอาศัยอยูไ่ด้  นกปรอดทอง

พบท้ังสองพื้นท่ีเช่นกัน แต่มีจ้านวนประชากรต่้ามาก จึงให้ข้อสังเกตว่า นกปรอดทองน่าจะมีความอ่อนไหวกว่านก

ปรอดหัวสเีขมา่ เนื่องจากไมพ่บในพืน้ท่ีเมอืงเลย   

นกท่ีพบในป่าเบญจพรรณ ความสูงในระดับ 300-400 เมตรเหนอืระดับน้้าทะเล ส่วนใหญ่มสีถานภาพ

การถูกคุกคามในระดับ “ไม่น่าเป็นห่วง Least C onc ern, LC” ซึ่งหมายถึง เป็นชนิดพันธ์ุท่ีมีจ้านวนประชากรมาก ไม่นา่

เป็นห่วงว่าจะสูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ  นกส่วนมากเป็นกลุ่มท่ีกระจายพันธ์ุตามป่าหญ้า ป่าละเมาะ ป่าเบญจพรรณ 

ท่ีมีความสูงต่้า 300 เมตรจนถึง 500 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล ในการวิจัยคร้ังนี้ พบนกท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญ

พันธ์ุในระดับ  “Vulnerable ,VU” คือมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกคุกคามจนสูญพันธ์ุในธรรมชาติ หนึ่งชนิดคือ นก

หัวขวานใหญ่สเีทา (Great Slaty Woodpecker, M. pulverulentus) [2,19,33] จากการวจิัยพบนกชนดินี้หากินและแสดง

พฤติกรรมการสอนลูกให้หากินและฝึกบินด้วย จึงเป็นข้อมูลเพิ่มเตมิวา่ พื้นท่ีป่าเบญจพรรณแห่งนี้มีความส้าคัญ และ

ต้องได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากเป็นแหล่งอาศัยท่ีส้าคัญของนกท่ีมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธ์ุชนิดนี้ รวมถึงนก

ชนิดอื่นๆ ท่ีมีรายงานด้วย นอกจากนี้ ผืนป่าแม่วงก์ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก อันเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าท่ีมี

ความส้าคัญต่อระบบนิเวศอกีมากมาย โดยมีงานวิจัยแสดงให้เห็นวา่พื้นท่ีแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตพื้นท่ีหากิน

ของเสือโคร่งและสัตว์ป่าท่ีส้าคัญท่ีเป็นอาหารของมัน [10,18] ผืนป่าแห่งนี้จึงควรได้รับการคุ้มครองให้มีสภาพเป็นป่า

ผืนใหญ่อยา่งท่ีเป็นอยูต่ลอดไป 

ส้าหรับป่าดิบเขาระดับต่้า พบการกระจายพันธ์ุของนกท่ีมีระดับของการกินอาหารในโซ่อาหารสูงขึ้น 

(High Trophic Level) กล่าวคอืเป็นกลุ่มนกพวกกินสัตว์ขนาดเล็ก แมลง ตั๊กแตน หอยทาก แมงมุม และสัตวเ์ลื้อยคลาน

ขนาดเล็ก เป็นพวก Omnivores และ Insectivore หรือกล่าวได้ว่า มีความซับซ้อนในอาหารท่ีกินมากกว่านกกินพืชเป็น

หลักธรรมดาพวกกินผลไม้ป่า (Frugivores)  ซึ่งพวกกินแมลงหรือกินสัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้มีท้ังกลุ่มท่ีกินบนเรือนยอด

ของป่า เช่นนกเงือก (Hornbill) และบางกลุ่มท่ีหากินตามพื้นดิน กลางพุ่มไม้ หรือตามไม้พุ่ม (understory insectivore) 

ดังเชน่ Ground Babbler (วงศ์  Pellorneidae) ได้แก่นกมุน่รก และนกจู๋เตน้จิว๋ กลุ่ม Scimitar Babbler ได้แก่นกระวังไพร

ปากแดงสั้นและระวังไพรปากแดงยาว นกกินแมลงคอลายและนกกินแมลงคอเทา  (วงศ์ Timaliidae) Laughingthrushes 

ได้แก่นกกระรางคอแดง นกกระรางอกสีน้้าตาลไหม้ และนกซอฮู้ (วงศ์ Leiothrichidae) และ Yuhinas , White –eyes 

(วงศ์ Zosteropidae) ได้แก่นกภูหงอนและนกแวน่ตาขาว กลุ่มนกเหล่านี้เป็นสว่นหนึ่งในจ้านวน 55 ชนิดท่ีปรากฏเฉพาะ

บนป่าดิบเขาระดับต่้า การกระจายพันธ์ุของนกกลุ่ม understory insectivores โดยท่ัวไปแล้วค่อนข้างมีความ

เฉพาะเจาะจงกับถิ่นอาศัยสูง มีการเคลื่อนย้ายถิ่นอาศัยต่้า และปรากฏหากินด้านในของป่า ( interior) มากกว่านกจับ
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คอนท่ีมีชีพพิสัยแบบอื่น [29] ดังนั้นหากพื้นท่ีเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือถูกรบกวน นกท่ีหากินอย่าง

เฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ีเหลา่นีจ้ะได้รับผลกระทบอย่างมาก 

นกท่ีหากินตามพื้นดินเป็นพวก Omnivores ได้แก่ นกกระทาดงอกสีน้้าตาล (Arborophila brunneopectus) 

ซึ่งพบคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน บริเวณด้านข้างและหุบเขา มักพบในพื้นท่ีท่ีมีความรกของไม้พุม่ นอกจากนี้ยังมีนก

แวน่สเีทา (Polyplectron bicalcaratum) ด้วย แตพ่บนอกจุดนับนก จึงไม่นับรวมอยูใ่น 147 ชนิดพันธ์ุ  

ส้าหรับนกท่ีอยู่ในระดับของการกินสูง (Higher Trophic Level) เนื่องจากกินอาหารท่ีหลากหลายท้ังพืช

และสัตว์เป็น Omnivores / Frugivores /Insectivores ท่ีหากินตามเรือนยอด และท่ีมีสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุระดับ UV 

คือ นกเงอืกคอแดง (Arceros nipalensis) เป็นนกที่ ได้รับความสนใจจากนักดูนกและนักถ่ายรูปนกอย่างมาก ได้รับการ

ยกย่องให้เป็นนกสัญญาลักษณ์ของป่าแมว่งก์ (typically animal) เป็นนกประจ้าถิ่นท่ีมีการเคลื่อนย้ายการหากินในผืน

ป่าตะวันตกและภาคใต้ จ้านวนประชากรท่ีพบเห็นทุกปีประมาณ 4-5 ตัว (จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีประจ้าการท่ี

ช่องเย็น) การพบเห็นนกเงือกคอแดงใช้พื้นท่ีป่าดิบเขาระดับต่้าแห่งนี้ในการด้ารงชีวิต สร้างรังวางไข่ เลี้ยงลูก จึงเป็น

ข้อมูลหน่ึงท่ีแสดงถึงความส้าคัญของผืนป่าวา่มีความจ้าเป็นตอ่นกที่มปีระชากรน่าเป็นหว่งอยา่งยิ่งนี้  

เนื่องจากสภาพป่าโดยท่ัวไปของเส้นทางเดินศกึษาธรรมชาติแม่วงก์ ประกอบด้วยต้นไมป่้าท่ีออกดอกใน

บางช่วงของปี คือต้นทองหลางป่า  (Erythrina subumbrans)  ซึ่งจะออกดอกในช่วงฤดูหนาว ท้าให้บางช่วงเวลา เป็น

สถานท่ีรวมฝูงของนกหลายชนดิ ได้แก่ นกปรอดด้า นกปรอดภูเขา นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii) และนกแซงแซวหงอน

ขน (Dicrurus hottentottus) ซึ่งชนิดหลังนี้เป็นนกท่ีมีความชุกชุมมากท่ีสุดในพื้นท่ีนี้ และพบมากในช่วงดอกทองหลาง

บาน นกชนดินี้มีการกระจายพันธ์ุกวา้ง โดยพบในป่าเบญจพรรณด้วยแต่จ้านวนตัวน้อยกวา่ปา่ดิบเขาระดับต่้า 

ส้าหรับนกกินน้้าหวานจากปลีกล้วย (nectarivores) ท่ีมีความถี่สูงสุดในการส้ารวจ คือนกปลีกล้วยลาย 

(Arachnothera magna) มีความชุกชุมในป่าดิบเขาระดับต่้ามากที่สุด มากกว่าป่าเบญจพรรณ เนื่องจากพื้นท่ีป่าดิบเขา

มีกล้วยป่าเป็นจ้านวนมากในเส้นส้ารวจ ซึ่งการวิจัยนกท่ีป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่พบนกปลีกล้วยลายชุกชุมมาก

ท่ีสุดด้วยเชน่กัน โดยผู้วจิัยรายงานวา่เป็นเพราะมีกล้วยป่ากระจายอยู่ท่ัวไปในป่าท่ีส้ารวจ และกล้วยป่าอาจเป็นแหล่ง

อาหารส้าคัญของนกปลกีล้วยลาย [7] 

พื้นท่ีป่าดบิเขาระดับต่้า เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความส้าคัญตอ่นกและสัตวป่์าหลายชนดิ ส้าหรับนกท่ีมีแหล่งอาศัย

เฉพาะเจาะจงกับพื้นท่ี นอกจากจะเป็นพื้นท่ีหากิน ยังพบเห็นการสร้างรัง และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วย ได้แก่ นก

เงือกคอแดง นกกระรองทองแก้มขาว  (Leiothrix argentauris)  นกปรอดหัวตาขาว นกพญาปากกว้างหางยาว 

(Psarisomus dalhousiae) นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis) นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima 

franklinii) โพระดกคอสฟีา้  (M. asiatica) และนกมูม (Ducula badia)  

ช่วงเวลาท่ีนกสร้างรัง เป็นช่วงท่ีนักถ่ายรูปนกสามารถถ่ายรูปได้ง่ายท่ีสุด โดยการเฝ้าถ่ายรูปท่ีสถานท่ี

ท้ารัง ซึ่งพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแมว่งก์นี้ นักถ่ายรูปให้ความสนใจกับการถ่ายรูปนกเงอืกคอแดงในชว่งสร้างรังมากท่ีสุด 

ในการนี ้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง สามารถใชน้กเงอืกคอแดงในการรณรงค์ดา้นการอนุรักษพ์ื้นท่ีได้ทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม 

การท่ีนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ีอย่างมากนี้ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท่ีเปราะบางของโครงสร้างป่า และต่อ

พฤตกิรรมของนกหลายชนดิได้ ซึ่งต้องมกีารวจิัยเชงิลึกต่อไป 



 

407 

 

- Proceedings - 

ในการส้ารวจด้วยวธีิ point count ในเส้นทางระยะ 1.5 กิโลเมตร ในป่าสองประเภท พบความหลากชนิด

ของนกรวมกัน 147 ชนิดพันธ์ุ เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานวิจัยอื่นๆ ดังเช่น  รายงานเฉพาะในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแม่

วงก์มีจ้านวน 272 ชนิดพันธ์ุ เฉพาะพื้นท่ีในการสร้างเขื่อนแม่วงก์ มีนกประมาณ 171 ชนิดพันธ์ุ [5] ข้อมูลการส้ารวจ

นกคร้ังนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลนก ท้าให้สมบูรณ์ขึ้น และชี้ให้เห็นว่า หากมีการขยายพื้นท่ีส้ารวจให้กว้างขึ้น 

และครอบคลุมท้ังป่าอุทยานแห่งชาติ รวมถึงบริเวณจุดสูงสุดคือโมโกจูด้วย ป่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ น่าจะมีนกท่ี

หลากหลายมาก และอาจพบนกท่ีมีรายงานชนิดใหม่ของประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ซึ่งความหลากหลายของนกให้

ประโยชนท์างเศรษฐกิจ ท้าให้เกิดการท่องเท่ียว และนอกจากนี้ ยังสามารถใชส้ร้างจิตส้านึกอนุรักษไ์ด้เป็นอยา่งดี    

อย่างไรก็ตามการจัดการพื้นท่ีของเจ้าหนา้ที่ โดยมีการตัดฟันป่าไม้พุม่ท่ีเจรญิอยูท้ั่งสองขา้งทางถนนขึ้น

ชอ่งเย็น และในเส้นทางศกึษาธรรมชาติ อาจมีผลกระทบตอ่การด้าเนินชีวติของนกด้วย เนื่องจากพืน้ท่ีเหลา่นี้เป็นท่ีอยู่

อาศัย หลบซ่อนตัวของสัตว์-แมลง-หนอน ฯลฯ ท่ีเป็นอาหารของนกกลุ่มชีพพิสัยแบบ Terrestrial Insectivore–

Frugivore (GIF)/ Terrestrial Insectivore (TI) และ Terrestrial Insectivore–Faunivore (TIV) ซึ่งหมายถึงพวกท่ีหากินตาม

พื้นล่างจนถึงกลางเรือนพุ่ม (low to mid understory)  และนกกลุ่มท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากในการเลือกกินอาหาร 

จะได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากพวกนี้จะหากินสัตว์ขนาดเล็ก พวกจิ้งเหลน หอยทาก ตะขาบ แมงป่อง งู หนอน 

แมลง ไส้เดือนดินฯลฯ ซึ่งมีแหล่งหลบซ่อนตัวในไม้พุ่ม ในซากใบไม้ ไม้ผุบนพื้นดิน การรบกวนถิ่นอาศัยอยู่เสมอจะมี

ผลต่อปริมาณอาหารเหล่านั้น และส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตของนกท่ีมีชีพพิสัยดังกล่าวได้ (เช่นรายงานการ

รบกวนต่อนกพวกนี้ในป่าท่ีมีการท้าไม้ โดย Lambert and Collar [21] ในปี 2015) ดังนั้น ควรมีการพิจารณาบริหาร

จัดการพื้นท่ีป่าดบิเขาระดับต่้านี้อย่างมปีระสิทธิภาพ มากกว่าท่ีเป็นอยู ่และควรมกีารวจิัยเร่ืองนี้ต่อไป      

วิจารณ์และสรุปผล 

สรุปผลการวจิัยคร้ังน้ี รายงานความหลากชนดิของนกในป่าเบญจพรรณและป่าดบิเขาระดับต่้า อุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์มีจ้านวน 147 ชนิดพันธ์ุ ถูกจัดอยู่ใน 12 อันดับ 45 วงศ์ โดยมี ดัชนีความเหมือนของนก 20.08% 

เนื่องจากมีนกท่ีเหมอืนกัน 31 ชนิดพันธ์ุกระจายพันธ์ุท้ังสองพื้นท่ี ซึ่งนกท้ัง 31 ชนิดพันธ์ุน้ีเป็นพวกท่ีมีการกระจายพันธ์ุ

กว้าง และพบท่ัวไปในเขตอนุรักษ์อื่นๆ ส้าหรับนกท่ีปรากฏเฉพาะป่าเบญจพรรณ มีความหลากชนิดเท่ากับ 61 ชนิด

พันธ์ุ และนกท่ีปรากฏเฉพาะในป่าดิบเขาระดับต่้า มีความหลากชนิดเท่ากับ 55 ชนิดพันธ์ุ จากการท่ีพบนกปรากฏใน

พื้นท่ีสองพื้นท่ีค่อนข้างแตกตา่งกันประมาณ 80% เมื่อพิจารณาชีพพิสัยทางอาหาร หรือ feeding guild ของชนิดพันธ์ุ

ท่ีพบในพื้นท่ีท้ังสองแล้ว พบว่านกท่ีพบปรากฏในป่าดิบเขาระดับต่้าเป็นนกกลุ่มกินแมลง /ผลไม้/ สัตว์หน้าดินพวกมี

และไมม่กีระดูกสันหลัง โดยมีการหากินตามพืน้ดนิ ไมพุ้ม่และกลางไมพุ้ม่ ใตต้น้ไม้ ซึ่งมีความเฉพาะกับพื้นท่ีหากินและ

กลุ่มอาหารอย่างมาก ซึ่งลักษณะแบบนี้พบตามพื้นดินของในป่าดิบเขาท่ีมีอาหารในบริเวณดังกล่าวชุกชุมมาก พื้นดิน

ปกคลุมด้วยเฟิร์นต้น มอส  มีความชื้นในดินสูง ส้าหรับพวกหากินแมลงตามล้าต้น จะเป็นกลุ่มเสาะหาแมลง หนอน 

ด้วงตามล้าตน้ไม้ท่ีมีพวกมอส ไลเคนปกคลุมล้าต้น และตามพชืพรรณท่ีเป็นแหล่งอาศัยของกลุม่อาหารเหลา่นี ้เป็นพืช

พรรณของป่าดิบเขา  ตามรายชื่อชนิดของนกท่ีส้ารวจได้ มีรายงานถึงความอ่อนไหวต่อการถูกเปลี่ยนแปลงในหลาย

ประเทศท่ีมีป่าดิบเขาระดับต่้าและถูกรบกวนโดยมนุษย์ ดังนั้น จึงควรให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการพื้นท่ีป่าดบิ

เขาระดับต่้านี้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นท่ีนี้ มีรายงานถึงการสร้างรังวางไข่ของนกหลายชนิด ซึ่งหนึ่งในนั้นมี

สถานภาพทางการสูญพันธ์ุระดับ Vulnerable คือ นกเงือกคอแดง (A. nipalensis) อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการ

พื้นท่ีเพื่อการท่องเท่ียวเชน่การตัดฟันพชืล้มลุกพชืคลุมดินในสองข้างทาง หรือการอนุโลมให้มกีารถ่ายภาพนกด้วยการ
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ล่อด้วยเหยื่อพวกหนอนนกนั้น อาจส่งผลต่อประชากรของนกและโครงสร้างสังคมของนกได้ ซึ่งเร่ืองนี้ควรมีการ

ศกึษาวจิัยตอ่ไป ส้าหรับนกที่พบเฉพาะในป่าเบญจพรรณ และเป็นชนดิท่ีคุกคามระดับ VU คือนกหัวขวานใหญ่สเีทา  

(M. pulverulentus) พบการท้ารังและหากิน แสดงถึงความส้าคัญของป่าผืนน้ี ท่ีต้องรักษาให้มคีวามเป็น

ผืนใหญ่เดียวกัน เพื่อรักษาพันธุกรรมของนกท่ีใกล้สูญพันธ์ุนี้ไว้ รวมถึงนกป่าท่ีหากินตามพื้นดินในพื้นท่ีต่้า หรือพวก

กินแมลง น้้าหวาน ลูกไม้ท่ัวไป โดยแม้ว่านกเหล่านี้จะพบได้ในพื้นท่ีอื่นๆ แต่นกป่าแทบทุกชนิดถูกคุกคามจากการ

รบกวนโดยมนุษย์ท้ังสิ้น ดังนั้นป่าเบญจพรรณอันเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์แห่งนี้ สมควรได้รับการปกป้องให้มีความเป็น

ธรรมชาติและไมถู่กท้าให้แยกส่วน เพื่อการเป็นแหล่งพันธุกรรมส้ารองของความหลากหลายทางชวีภาพในอนาคต 
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ตารางที่ 1  ความหลากชนิดของนกในป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขาระดับต่้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  ข้อมูล

อนุกรมวิธาน; จ้านวนตัวรวมท่ีนับได้ใน 1 ปีท่ีส้ารวจ;สถานภาพตามฤดูกาล R=นกประจ้าถิ่น และ N =นกอพยพไม่

สร้างรัง;สถานภาพการถูกคุกคามLC=least concern, VU=Vulnerable ;พื้นท่ีท่ีปรากฏ : ป่าผสมผลัดใบ/เบญจพรรณ 

(Deciduous Forest with Bamboo, BB/DF) และป่าดิบเขาระดับต่้า (Lower Montane Forest ,LMF);การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความสูง ; ชีพพิสัยทางอาหาร(Feeding Guild) : terrestrial insectivore–frugivore (TIF), bark-gleaning 

insectivore (BGI), arboreal insectivore–frugivore (AIF), arboreal faunivore/frugivore (FF), foliage-gleaning insectivore 

(FGI), terrestrial insectivore–faunivore (TIV), diurnal or nocturnal raptor (R), sallying insectivore (SaI), sweeping 

insectivore (SwI),  terrestrial insectivore (TI), insectivore–nectarivore (IN=Ins Nec). Insectivore/Grainivore (Ins-Gra) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัว

รวมท่ีนับได้ใน 

1 ปีส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพ

ทางการสูญ

พันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

1 

อันดับ GALLIFORMES 

วงศ ์Phasianidae 

Bar-backed 

Partridge 

 

นกกระทาดงอกสี

น้้าตาล 

Arborophila 

brunneopectus 

 

 3 

 

R 

 

LC 

 

LMF 

 

 

Deciduous forest 

350-1,300 

 

 

Omn-Ins TI-

Gra 

2 Red Junglefowl 
ไก่ป่า 

Gallus gallus 
6 R LC BB/DF 

 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,800 

 

Omn-Ins TI-

Gra-TIF 

3 

อันดับ 

ACCIPITRIFORMES 

วงศ ์Accipitridae 

Crested Serpent 

Eagle 

 

เหย่ียวรุ้ง 

Spilornis cheela 

 

 

 

 1 

 

 

 

R, N 

 

 

 

LC 

 

 

 

BB/DF 

 

 

 

ที่ราบ-2,500 

 

 

 

Car-R 

4 Black Baza 
เหย่ียวกิง้ก่าสีด้า 

Aviceda leuphotes 
 4 R, N LC BB/DF ที่ราบ-1,500 Car-R 

5 Black Eagle 
นกอินทรีด้า 

Lophaetus malayensis 
1 R LC LMF ที่ราบ-2,565 Car-R 

6 

อันดับ 

FALCONIFORMES 

วงศ ์Falconidae 

Collared Falconet 

เหย่ียวแมลงปอขาแดง 

Microhierax 

caerulescens 

 1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,830 Ins-Sal 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัว

รวมท่ีนับได้ใน 

1 ปีส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภาพ

ทางการสูญ

พันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

7 

อันดับ 

COLUMBIFORMES 

วงศC์olumbidae 

Little Cuckoo Dove 

   นกเขาลายเล็ก 

Macropygia ruficeps 

 

1 

 

R 

 

LC 

 

LMF 

 

Typical evergreen 

forest 

500-1,800 

 

Ins-Gra-Fru 

8 

อันดับ 

COLUMBIFORMES 

วงศ ์Columbidae 

Common Emerald 

Dove 

นกเขาเขียว 

Chalcophaps indica 

 

 

1 

 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-1,500 

 

Gra-TF 

9 
Thick-billed Green 

Pigeon 

นกเขาเปล้า 

Treron curvirostra 
2 R LC BB/DF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-1,280 

Gra-AF 

10 
Mountain Imperial 

Pigeon 

นกมูม 

Ducula badia 
40 R LC LMF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-2,565 

Gra-AIF 

11 

อันดับ

CUCULIFORMES 

วงศ ์Cuculidae 

Greater Coucal 

นกกระปูดใหญ่ 

Centropus sinensis 
9 R LC BB/DF ที่ราบ-1,525 Ins-SA 

12 
Green-billed 

Malkoha 

นกบ้ังรอกใหญ่

Phaenicophaeus tristis 
19 R LC LMF ที่ราบ-1,600 Ins-SA 

13 Asian Koel 

นกกาเหว่า 

Eudynamys 

scolopaceus 

3 R LC BB/DF ที่ราบ-1,220 Ins-SA 

14 Banded Bay Cuckoo 
นกคัคคูลาย 

Cacomantis sonneratii 
1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,500 Ins-FGI 

15 

อันดับ 

STRIGIFORMES 

วงศ ์Strigidae 

Collared Owlet 

 

นกเค้าแคระ 

Glaucidium 

brodiei 

 

 

 

1 

 

 

 

R LC LMF 

ปา่ดิบชืน้Evergreen 

forest 

ต้ังแต่ 400ขึน้ไป 

SA-R 

16 Asian Barred Owlet 
นกเค้าโมง, นกเค้าแมว

Glaucidium cuculoides 
1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,980 -R 

17 

อันดับAPODIFORMES 

วงศ ์Apodidae 

Himalayan Swiftlet 

 

นกแอ่นพันธุ์หมิาลัย 

Aerodramus brevirostris 

 

 

1 

 

 

N, R 

 

 

LC 

 

 

LMF 

 

 

ที่ราบ-2,565 

 

 

Ins-Sal 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัวรวม

ท่ีนับได้ใน 1 ปี

ส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภา

พ

ทางการ

สูญพันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

18 Asian Palm Swift 
นกแอ่นตาล 

Cypsiurus balasiensis 
9 R LC LMF ที่ราบ-800 Ins-Sal-SwI 

19 

อันดับ APODIFORMES 

วงศ ์Apodidae 

Pacific Swift 

นกแอ่นตะโพกขาว

แถบกว้าง 

Apus pacificus 

 

7 

 

N 

 

LC 

 

LMF 

 

ที่ราบ-2,565 

 

Ins-Sal 

20 

อันดับ 

TROGONIFORMES 

วงศ ์Trogonidae 

Orange- breasted 

Trogon 

 

นกขุนแผนอกส้ม 

Harpactes oreskios 

 

 

1 

 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ- 1,000 

Ins-SA-FGI 

21 Red-headed Trogon 

นกขุนแผนหัวแดง

Harpactes 

erythrocephalus 

5 R LC LMF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-2,000 

Ins-SA-FGI 

22 

อันดับCORACIIFORMES 

วงศ ์Coraciidae 

Indian Roller 

 

นกตะขาบทุง่ 

Coracias 

benghalensis 

 

        4 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

ที่ราบ-1,500 

 

Omn-Ins 

23 

อันดับCORACIIFORMES 

วงศ ์Meropidae 

Blue-bearded Bee-

eater 

นกจาบคาเคราน้้าเงนิ 

Nyctyornis athertoni 

 

20 

 

R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-2,200 Ins-Sal 

24 

อันดับ 

BUCEROTIFORMESวงศ ์

Bucerotidae 

Oriental Pied Hornbill 

 

นกแกก๊, นกแกง 

Anthracoceros 

albirostris 

 

26 

 

R LC BB/DF 

 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-1,400 

Omn-Fru-FF 

25 

อันดับ PICIFORMES 

วงศ์  Megalaimidae 

Great Barbet 

นกต้ังล้อ 

Megalaima virens 

 

13 

 

R LC LMF 

Typical evergreen 

forest 

600ขึน้ไป 

Ins-Fru 

26 Lineated Barbet 
นกโพระดกธรรมดา

Megalaima lineata 
38 R LC BB/DF ที่ราบ-800 Ins-Fru 

27 Green-eared Barbet 
นกโพระดกหูเขียว 

M. faiostricta 
3 R LC BB/DF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-900 

Ins-Fru-AIF 

28 

วงศ ์Megalaimidae 

Golden-throated 

Barbet 

นกโพระดกคางเหลือง 

M. franklinii 

 

3 

 

R LC 
BB/DF 

, LMF 

Typical evergreen 

forest 

900ขึ้นไป 

Ins-Fru-Nec 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัวรวม

ท่ีนับได้ใน 1 ปี

ส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภา

พ

ทางการ

สูญพันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

 

29 

วงศ ์Megalaimidae 

Blue-throated Barbet 

นกโพระดกคอสฟีา้ 

M. asiatica 

 

       12 

 

R LC LMF 

Typical evergreen 

forest 

600-1,800 

Ins-Fru 

30 

อันดับ 

TROGONIFORMES 

วงศT์rogonidae 

White-browed Piculet 

นกหัวขวานจิ๋วคิว้ขาว 

Sasia ochracea 

 

2 

 

R LC 
BB/DF 

, LMF 
ที่ราบ-1,800 Ins-BGI 

31 
Freckle-breasted 

Woodpecker 

นกหัวขวาน 

ด่างอกลายจุด

Dendrocopos analis 

1 R LC LMF ไม่เกนิ900 Ins-BGI 

 

 

32 

อันดับ PICIFORMESวงศ ์

Picidae 

Greater Yellownape 

 

นกหัวขวานใหญ่หงอน

เหลือง 

Chrysophlegma 

flavinucha 

4 R LC 

 

BB/DF 

, LMF 

ที่ราบ-2,000 Ins-BGI 

33 

อันดับ PICIFORMES 

วงศ ์Picidae 

Lesser Yellownape 

 

นกหัวขวานเล็กหงอน

เหลือง 

Picus chlorolophus 

 

3 

 

R LC LMF ที่ราบ-1,800 Ins-BGI 

34 
Grey-headed 

Woodpecker 

นกหัวขวานเขียวหัวด้า

P. canus 
1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,800 Ins-BGI 

35 Common Flameback 

นกหัวขวานสามน้ิว

หลังทองDinopium 

javanense 

2 R LC BB/DF ที่ราบ-800 Ins-BGI 

36 Bamboo Woodpecker 
นกหัวขวานปา่ไผ่

Gecinulus viridis 
4 R LC BB/DF ที่ราบ-1,400 Ins-BGI 

37 Bay Woodpecker 

นกหัวขวานแดงหลัง

ลายBlythipicus 

pyrrhotis 

3 R LC 
BB/DF, 

LMF 
600-2,200 Ins-BGI 

38 Rufous Woodpecker 

นกหัวขวานสีตาล

Micropternus 

brachyurus 

1 R LC LMF ที่ราบ-900 Ins-BGI 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัวรวม

ท่ีนับได้ใน 1 ปี

ส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภา

พ

ทางการ

สูญพันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

39 
Great Slaty 

Woodpecker 

นกหัวขวานใหญ่สีเทา

Mulleripicus 

pulverulentus 

5 R VU BB/DF ที่ราบ-1,000 Ins-BGI 

40 

อันดับ 

PASSERIFORMES 

วงศ ์Eurylaimidae 

Long-tailed Broadbill 

 

นกพญาปากกว้างหาง

ยาว 

Psarisomus dalhousiae 

 

2 

 

R LC LMF 500-1,000 Ins-AIF 

 

41 

 

วงศ์ Eurylaimidae 

Dusky Broadbill 

 

นกพญาปากกว้างสีด้า

Corydon sumatranus 
4 

 

R 

 

 

LC 

 

BB/DF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-1,220 

Ins-SA-AIF 

42 

วงศ์ 

Tephrodornithidae 

Bar-winged 

Flycatcher-shrike 

นกเขนน้อยปีกแถบขาว 

Hemipus picatus 

 

12 

 

R LC 
BB/DF, 

LMF 

 

ที่ราบ-1,830 

 

Ins-Sal-FGI 

43 Large Woodshrike 
นกเฉี่ยวดงหางสน้้ีาตาล

Tephrodornis virgatus 
1 R LC LMF ที่ราบ-1,500 Ins-Sal-FGI 

 

44 

 

วงศ ์

Artamidae 

Ashy Woodswallow 

นกแอ่นพง 

Artamus fuscus 
8 

 

R 

 

 

LC 

 

BB/DF ที่ราบ-1,800 Ins-Sal 

45 
วงศ ์Campephagidae 

Large Cuckooshrike 

นกขี้เถา้ใหญ ่

Coracina macei 

 

1 

 

R LC LMF ที่ราบ-1,800 Ins-Sal 

46 
Black-winged 

Cuckooshrike 

นกเฉี่ยวบุง้ใหญ่ 

C. melaschistos 
2 R, N LC BB/DF 1,000-,1920 Ins-Sal-FGI 

47 Ashy Minivet 
นกพญาไฟสีเทา

Pericrocotus divaricatus 
2 N LC BB/DF 

Typical evergreen 

forest 

ที่ราบ-1,200 

Ins-Fru 

48 
Grey-chinned 

Minivet 

นกพญาไฟคอเทา 

P. solaris 
12 R LC LMF 

Typical evergreen 

forest 

800-2,190 

Ins-Fru 
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49 Short-billed Minivet 
นกพญาไฟแมส่ะเรียง 

P. brevirostris 
9 R LC LMF 900ขึน้ไป Ins-Fru-Nec 

50 Scarlet Minivet 
นกพญาไฟใหญP่. 

speciosus 
25 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,700 Ins-Fru-FGI 

51 
วงศ์  Laniidae 

Brown Shrike 

 

นกอีเสือสีน้้าตาล 

Lanius cristatus 

 

1 

 

N 

 

LC 

 

BB/DF 

 

ที่ราบ-2,000 

 

Ins-Car-SA 

52 
วงศ์ Oriolidae 

Slender-billed Oriole 

นกขมิน้ปากเรียว 

Oriolus tenuirostris 
10 R, N LC BB/DF 600-1,500 Ins-Fru-Nec 

53 
วงศ์  Oriolidae 

Black-naped Oriole 

นกขมิน้ทา้ยทอยด้า 

O. chinensis 
2 R, N LC BB/DF ที่ราบ-1,525 

 

Ins-Fru-Nec-

FGI 

54 Black-hooded Oriole 
นกขมิน้หัวด้าใหญ่ 

O. xanthornus 
4 R LC BB/DF ที่ราบ-1,800 Ins-Fru-Nec 

55 Maroon Oriole 
นกขมิน้แดง  

O. traillii 
18 R, N LC LMF 800-2.100 Ins-Fru-Nec 

56 
Family Dicruridae 

Black Drongo 

นกแซงแซวหางปลา 

Dicrurus macrocercus 
10 R, N LC BB/DF ที่ราบ-2,000 Ins-Sal 

57 Ashy Drongo 
นกแซงแซวสีเทา 

D. leucophaeus 
11 R, N LC BB/DF ที่ราบ-2,565 Ins-Sal 

58 Bronzed Drongo 
นกแซงแซวเล็กเหลือบ

D. aeneus 
11 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-2,000 Ins-Sal 

59 
Lesser Racket-tailed 

Drongo 

นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก

D. remifer 
2 R LC 

BB/DF, 

LMF 
700-2,565 Ins-Sal 

60 Hair-crested Drongo 
นกแซงแซวหงอนขน 

D. hottentottus 
434 R, N LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-2,000 

Ins-Sal-Nec-

IN 

 

61 

วงศ์ Dicruridae 

Greater Racket-

tailed Drongo 

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ ่

D. paradiseus 
10 R LC BB/DF ที่ราบ-1,700 Ins-Sal-Nec 

62 

วงศ์ Rhipiduridae 

White-throated 

Fantail 

นกอีแพรดคอขาว 

Rhipidura albicollis 
9 R LC LMF 600-2,565 Ins-Sal 

63 
White-browed 

Fantail 

นกอีแพรดคิ้วขาว 

R. aureola 
3 R LC LMF ที่ราบ-1,065 Ins-Sal 

 

64 

วงศ์ Monarchidae 

Black-naped 

Monarch 

นกจับแมลงจุกด้า 

Hypothymis azurea 
32 R, N LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-1,520 Ins-Sal 
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65 

วงศ ์Corvidae 

Red-billed Blue 

Magpie 

นกขุนแผน 

Urocissa erythroryncha 

 

 

14 

 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

ที่ราบ-1,525 

 

Ins-SA-Fru 

66 
Common Green 

Magpie 

นกสาลิกาเขียว 

Cissa chinensis 
7 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,800 Ins-SA-FGI 

67 Grey Treepie 
นกกะลิงเขียดสีเทา

Dendrocitta formosae 
          7 R LC LMF 800-1,800 Ins-SA 

68 

วงศ์ Stenostiridae 

Grey-headed 

Canary- 

flycatcher 

นกจับแมลงหัวเทา 

Culicicapa ceylonensis 
49 R, N LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-2,565 Ins-Sal 

69 
วงศ์ Paridae 

Yellow-cheeked Tit 

นกต๊ิดแกม้เหลือง 

Parus spilonotus 
8 R LC BB/DF 

Typical evergreen 

forest 

900ขึ้นไป 

Ins-Fru 

70 
วงศ์ Pycnonotidae 

Black-headed Bulbul 

 

นกปรอดทอง 

Pycnonotus atriceps 

 

2 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF, 

LMF 

 

ที่ราบ-1,600 

 

Ins-Fru-AIF 

71 Black-crested Bulbul 
นกปรอดเหลืองหัวจุก 

P. flaviventris 
123 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-2,565 Ins-Fru-AIF 

72 
Red-whiskered 

Bulbul 

นกปรอดหัวโขน 

P. jocosus 
3 R LC LMF ที่ราบ-1,800 Ins-Fru- 

73 Sooty-headed Bulbul 
นกปรอดหัวสีเขมา่ 

P. aurigaster 
         57 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,830 Ins-Fru 

74 Flavescent Bulbul 
นกปรอดหัวตาขาว 

P. flavescens 
38 R LC LMF 900-2,565 Ins-Fru 

75 

วงศ์ Pycnonotidae 

White-throated 

Bulbul 

นกปรอดโอ่งหนา้ผาก

เทา 

Alophoixus flaveolus 

2 R LC LMF ที่ราบ-1,525 Ins-Fru 

76 Puff-throated Bulbul 
นกปรอดโอ่งเมอืงเหนือ

A. pallidus 
4 R LC LMF ที่ราบ-1,450 Ins-Fru-AIF 

77 
วงศ์ Pycnonotidae 

Olive Bulbul 

 

นกปรอดเล็กสีไพลตา

แดง 

Iole virescens 

 

8 

 

R LC BB/DF ที่ราบ-900 Ins-Fru 

78 Grey-eyed Bulbul 
นกปรอดเล็กตาขาว 

I. propinqua 
5 R LC LMF ที่ราบ-1,500 Ins-Fru-AIF 
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79 
 

Mountain Bulbul 

 

นกปรอดภูเขา 

I. mcclellandii 

 

94 

 

R 

 

LC 

 

LMF 

 

800 ขึน้ไป 

 

Ins-Fru 

80 Cinereous Bulbul 
นกปรอดสีขี้เถา้Hemixos 

cinerea 
5 R LC LMF ที่ราบ-2,100 Ins-Fru 

81 Black Bulbul 
นกปรอดด้า 

Hypsipetes leucocephalus 
31 R, N LC LMF 500-2,565 Ins-Fru-Nec 

82 
วงศ์ Hirundinidae 

Barn Swallow 

นกนางแอ่นบา้น 

Hirundo rustica 

 

17 

 

R, N 

 

LC 

 

LMF 

 

ที่ราบ-2,565 

 

Ins-sal โฉบ

แมลง-SwI 

83 

วงศ์ Cettiidae 

Yellow-bellied 

Warbler 

นกกระจ้อยคอขาว 

Abroscopus superciliaris 
20 R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-1,525 Ins-FGI-BGI 

84 Mountain Tailorbird 
นกกระจิบภูเขา

Phyllergates cuculatus 
3 R LC LMF 1,000-1,200 Ins-FGI-BGI 

85 

วงศ์ Cettiidae 

Yellow-streaked 

Warbler 

 

นกกระจิ๊ดอกลายเหลืองP. 

armandii 

 

1 

 

N 

 

LC 

 

BB/DF 

 

1,500-2,500 

 

Ins-FGI-BGI 

86 Radde's Warbler 

นกกระจิ๊ด 

ปากหนา 

P. schwarzi 

15 N LC BB/DF ที่ราบ-2,135 Ins-FGI-BGI 

87 
Yellow-browed Leaf 

Warbler 

นกกระจิ๊ด 

ธรรมดา 

P. inornatus 

59 N LC 
BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-2,440 Ins-FGI-BGI 

88 Arctic Warbler 
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ 

P. borealis 
16 N LC BB/DF ที่ราบ-1,800 Ins-FGI-BGI 

89 

วงศ์ Phylloscopidae 

Claudia's Leaf 

Warbler 

นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ ่

 

P. claudiae 

 

1 

 

N LC LMF 600-2,565 Ins-FGI-BGI 

90 

วงศ์ Phylloscopidae 

Grey-crowned 

Warbler 

 

นกกระจ้อยวงตาสีทองหัว

เทา 

Seicercus tephrocephalus 

1 N LC BB/DF 

 

1,400-2,565 

 

Ins 

91 

วงศ์ Acrocephalidae 

Black-browed Reed 

Warbler 

 

นกพงคิว้ด้า 

Acrocephalus bistrigiceps 

 

1 

 

N LC BB/DF ที่ราบ-800 Ins 

92 Thick-billed Warbler 
นกพงปากหนา

Phragamaticola aedon 
2 R LC BB/DF ที่ราบ-1,525 Ins 
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93 

วงศ์ Cisticolidae 

Rufescent Prinia 

นกกระจิบหญ้าสีข้าง

แดง 

Prinia rufescens 

80 R LC BB/DF ที่ราบ-1,600 Ins 

94 
วงศ์  Cisticolidae 

Grey-breasted Prinia 

นกกระจิบหญ้าอกเทา 

P. hodgsonii 
1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,675 Ins 

95 Common Tailorbird 
นกกระจิบธรรมดา

Orthotomus sutorius 
55 R LC BB/DF ที่ราบ-1,525 Ins 

 

96 

วงศ์ Timaliidae 

White-browed 

Scimitar Babbler 

นกระวังไพรปากเหลือง 

Pomatorhinus 

schisticeps 

16 R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-2,000 

Ins-TI Fru

แมลงหอย 

ตามพื้นดิน-

FGI 

97 
Red-billed Scimitar 

Babbler 

นกระวังไพรปากแดง

ยาว 

P. ochraceiceps 

10 R 

 

LC 

 

LMF 600-1,600 

 

Ins-TI Fru

แมลงหอย 

ตามพื้นดิน-

FGI 

98 
Coral-billed Scimitar 

Babbler 

นกระวังไพรปากแดงส้ัน

P. ferruginosus 
3 R LC LMF 1,200-2,000 

 

Ins-TI Fru

แมลงหอย 

ตามพื้นดิน-

FGI 

99 

วงศ์ Timaliidae 

Grey-throated 

Babbler 

นกกินแมลงคอเทา 

Stachyris nigriceps 
5 R LC LMF ที่ราบ-1,830 Ins 

100 Spot-necked Babbler 
นกกินแมลงคอลาย

Stachyris strialata 
1 R LC LMF ที่ราบ-1,525 Ins 

101 

วงศ์ Timaliidae 

Rufous-fronted 

Babbler 

นกกินแมลงหน้าผาก

น้้าตาล 

Stachyridopsis rufifrons 

20 R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-2,100 Ins 

102 Golden Babbler 
นกกินแมลงหัวสีทอง 

S. chrysaea 
25 R LC 

BB/DF, 

LMF 
775-2,000 Ins 

103 
Pin-striped Tit 

Babbler 

นกกินแมลงอกเหลือง

Macronus gularis 
2 R LC BB/DF ที่ราบ-1,525 Ins-FGI 

104 

วงศ์ Pellorneidae 

Grey-cheeked 

Fulvetta 

นกมุ่นรกตาแดง 

Alcippe fratercula 
59 R LC LMF 

Mountain forest 

bird 

600ขึน้ไป 

Ins-Fru-FGI

แมลงผลไม้

ตามต้นไม้ 
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105 
Streaked Wren 

Babbler 

นกจู๋เต้นหางส้ัน

Napothera 

brevicaudata 

3 R LC LMF 

Mountain forest 

bird 

ที่ราบ-1,600 

Ins-Gra-TI

ตามพื้นดิน 

 

106 

วงศ์ Pellorneidae 

Collared Babbler 

นกเสือแมลงหัวขาว 

Gampsorhynchus 

torquatus 

6 R LC LMF 

Mountain forest 

bird 

500-1,800 

Ins-FGI 

107 
Puff-throated 

Babbler 

นกจาบดินอกลาย 

Pellorneum ruficeps 
15 R LC BB/DF 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,800 

Ins-TIแมลง

ตามพื้นดิน 

108 

วงศ์ Leiothrichidae 

White-crested 

Laughingthrush 

นกกะรางหัวหงอก 

Garrulax leucolophus 
65 R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,600 

Ins-Fru-TIกิน

แมลง ผลไม้

ตามพื้นดินใต้

ต้น 

109 
White-necked 

Laughingthrush 

นกกะรางอกสีน้้าตาล

ไหม้ 

G. strepitans 

9 R LC LMF 500-1,800 

Ins-Fru-TIกิน

แมลงผลไม้

ตามพื้นดิน 

110 
Lesser Necklaced 

Laughingthrush 

นกกะรางสร้อยคอเล็ก 

G. monileger 
1 R LC BB/DF 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,675 

Ins-Fru-TIกิน

แมลงผลไม้

ตามพื้นดิน 

111 
Greater Necklaced 

Laughingthrush 

นกกะรางสร้อยคอใหญ่

G. pectoralis 
19 R LC BB/DF 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,500 

Ins-Fru-TIกิน

แมลงผลไม้

ตามพื้นดิน 

112 

วงศ์ Leiothrichidae 

Black-throated 

Laughingthrush 

 

นกกะรางคอด้า, นกซอ

ฮู ้

Dryonastes chinensis 

 

6 

 

R 

 

LC 

 

LMF 

 

Mountain forest 

bird 

ที่ราบ-1,525 

 

Ins-Fru-TIกิน

แมลงผลไม้

ตามพื้นดิน 

113 
Silver-eared 

Laughingthrush 

นกกะรางหัวแดง

Trochalopteron 

melanostigma 

2 R LC LMF 

Mountain forest 

bird 

1,065-2,565 

Ins-Fru-TIกิน

แมลงผลไม้

ตามพื้นดิน 

114 
วงศ์ Leiothrichidae 

Blue-Winged Siva 

 

นกศิวะปีกสีฟ้า 

Siva cyanouroptera 

 

2 

 

R 

 

LC 

 

LMF 

Mountain forest 

bird 

900-2565 

Ins- 

115 Silver-eared Mesia 
นกกะรองทองแก้มขาว

Leiothrix argentauris 
5 R LC LMF 

Mountain forest 

bird 

1,300-2,000 

Ins-BGI-Nec-

Fru หากนิ

แมลงตาม

เปลือกไม ้

น้้าหวาน ผลไม้ 

 

116 

วงศ์ Zosteropidae 

Striated Yuhina 

นกภูหงอนหัวลาย 

Staphida castaniceps 
37 R LC LMF 

 

Mountain forest 

bird 

900-1,900 

Ins-BGI หากนิ

แมลงตาม

เปลือกไม ้

น้้าหวาน 
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117 

วงศ์ Zosteropidae 

Chestnut-flanked 

White-eye 

 

นกแวน่ตาขาวสีข้างแดง

Zosterops erythropleurus 

8 N LC LMF ที่ราบ-2,565 
Ins-BGI-Nec 

-AIF 

118 Japanese White-eye 
นกแวน่ตาขาวหลังเขียวZ. 

japonicus 
15 N LC LMF ที่ราบ-2,565 Ins-BGI-Nec 

119 Oriental White-eye 
นกแวน่ตาขาวสีทอง 

Z. palpebrosus 
24 R LC LMF ที่ราบ-1,830 Ins-BGI-Nec 

 

120 

วงศ์ Irenidae 

Asian Fairy-bluebird 

 

นกเขียวคราม 

Irena puella 

10 R LC 
BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,250 Fru- 

121 

วงศ์ Sittidae 

Velvet-fronted 

Nuthatch 

นกไต่ไมห้น้าผากก้ามะหยี่ 

Sitta frontalis 
25 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,800 

Ins-BGIหากนิ

แมลงตาม

เปลือกไม ้

 

122 

วงศ์ Sturnidae 

Common Hill Myna 

 

นกขุนทอง 

Gracula religiosa 

 

56 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

ที่ราบ-1,370 

 

Ins-Fru-Nec-

AF 

 

 

123 

วงศ์ Muscicapidae 

Oriental Magpie 

Robin 

 

นกกางเขนบา้น 

Copsychus saularis 

 

1 

 

R LC BB/DF ที่ราบ-1,830 

 

Ins-AFกิน

แมลงตาม

ต้นไม้ 

124 
White-rumped 

Shama 

นกกางเขนดง 

C. malabaricus 
25 R LC BB/DF 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,525 
Ins-TI-Omn 

125 
Asian Brown 

Flycatcher 

นกจับแมลงสีน้้าตาล

Muscicapa dauurica 
1 N, R LC BB/DF 

Deciduous forest 

ที่ราบ-1,600 

Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

126 Verditer Flycatcher 
นกจับแมลงสีฟ้าEumyias 

thalassinus 
2 R, N LC LMF ที่ราบ-2,565 

Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

127 

วงศ์  Muscicapidae 

Hainan Blue 

Flycatcher 

 

นกจับแมลงอกสีฟ้า 

Cyornis hainanus 

 

7 

 

R,N LC BB/DF ที่ราบ-1,020 
Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

128 
วงศ์ Muscicapidae 

Hill Blue Flycatcher 

นกจับแมลงคอน้้าตาลแดง

Cyornis banyumas 
20 R, N LC 

BB/DF, 

LMF 
400-2,515 

Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

129 
Tickell's Blue 

Flycatcher 

นกจับแมลงอกส้มทอ้งขาว 

Cyornis tickelliae 
2 R LC BB/DF ที่ราบ-600 

Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

130 

วงศ์ Muscicapidae 

Blue-throated 

Flycatcher 

 

นกจับแมลงคอสีน้้าเงนิเข้ม 

Cyornis rubeculoides 

 

3 

 

R, N LC BB/DF ที่ราบ-1,700 
Ins-Sal กิน

แมลงโฉบกิน 

131 
Northern White-

crowned Forktail 

นกกางเขนน้้าหัวขาวเหนือ 

Enicurus sinensis 
5 R LC LMF ที่ราบ-1,300 Ins-TI-Omn 
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ตารางที่ 1 (ตอ่) 

ท่ี ชื่อสามัญ 
ชื่อไทย 

ชื่อวทิยาศาสตร ์

 จ้านวนตัว

รวมท่ีนับ

ได้ใน 1 ปี

ส้ารวจ 

สถาน 

ภาพตาม

ฤดูกาล 

สถานภา

พ

ทางการ

สูญพันธ์ุ 

พื นท่ีท่ี

ปรากฏ 

การกระจายพันธ์ุ

แสดงระดับความ

สูง(m) 

ชพีพิสัยทาง

อาหาร

(Feeding 

guild) 

132 Blue Whistlingthrush 
นกเอี้ยงถ้้า 

Myophonus caeruleus 
1 R, N LC LMF ที่ราบ-2,565 Omn-Ins-TI 

133 
วงศ์ Muscicapidae 

Taiga Flycatcher 

นกจับแมลงคอแดง 

Ficedula albicilla 
14 N LC BB/DF ที่ราบ-2,153 Ins-FGI 

134 Little Pied Flycatcher 
นกจับแมลงเล็กขาวด้า

Ficedula westermanni 
8 R LC LMF 700 ขึน้ไป Ins-FGI 

135 
วงศ์ Chloropseidae 

Blue-winged Leafbird 

 

นกเขียวก้านตองปกีสีฟ้า 

Chloropsis cochinchinensis 

 

4 

 

R LC 
BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,500 

Ins-Nec-Fru-

FGI 

136 Golden-fronted Leafbird 
นกเขียวก้านตองหน้าผาก

สีทองChloropsis aurifrons 
9 R LC BB/DF ที่ราบ-1,220 Ins-Nec-Fru 

137 
วงศ์ Chloropseidae 

Orange-bellied Leafbird 

นกเขียวก้านตองทอ้งสีส้ม 

Chloropsis hardwickii 

 

1 

 

R LC BB/DF 600-2,000 Ins-Nec-Fru 

138 
วงศ์ Dicaeidae 

Plain Flowerpecker 

นกกาฝากสีเรียบ 

Dicaeum minullum 
1 R LC BB/DF ที่ราบ-1,700 Nec-Fru-AF 

139 
วงศ์ Nectariniidae 

Ruby-cheeked Sunbird 

นกกินปลีแกม้สีทับทิม 

Chalcoparia singalensis 
2 R LC BB/DF ที่ราบ-1,370 Ins-Nec-IN 

140 
 

Olive-backed Sunbird 

นกกินปลีอกเหลือง 

Cinnyris jugularis 

 

5 

 

R 

 

LC 

 

BB/DF 

 

ที่ราบ-915 

 

Ins-Nec 

141 Black-throated Sunbird 
นกกินปลีหางยาวคอด้า

Aethopyga saturata 
25 R LC 

BB/DF, 

LMF 
300-1,700 Ins-Nec-IN 

142 Crimson Sunbird 
นกกินปลีคอแดง

Aethopyga siparaja 
1 R LC LMF ที่ราบ-1,000 Ins-Nec 

 

143 

วงศ์ Nectariniidae 

Little Spiderhunter 

 

นกปลีกล้วยเล็ก

Arachnothera longirostra 

37 R LC 

 

BB/DF, 

LMF 

ที่ราบ-1,300 Ins-Nec 

144 Streaked Spiderhunter 
นกปลีกล้วยลาย

Arachnothera magna 
92 R LC 

BB/DF, 

LMF 
300-1,800 Ins-Nec 

 

145 

วงศ์ Estrildidae 

White-rumped Munia 

นกกระต๊ิดตะโพกขาว 

Lonchura striata 
11 R LC 

BB/DF, 

LMF 
ที่ราบ-1,500 

Gra กนิเมล็ด

พชืดอกหญ้า-

AF 

146 
วงศ์ Motacillidae 

Olive-backed Pipit 

นกเด้าดินสวน 

Anthus hodgsoni 
5 N LC BB/DF ที่ราบ-2,565 Omn-Ins-TI 

147 
วงศ์ Emberizidae 

Chestnut Bunting 

นกจาบปกีอ่อนสีตาล 

Emberiza rutila 
2 N LC BB/DF ที่ราบ-2,500 Ins -Gra 
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การโคลน การแสดงออกของยีนและการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์แมนนาเนส 

จาก Paenibacillus curdlanolyticus ß-6 

Cloning, Expression of Gene and Characterization of Recombinant                      

ß-mannanase from Paenibacillus curdlanolyticus ß-6 

เอกวิชญ์ สิริอัจฉรานนท์1 รัตติยา แววนุกูล2 ภัทรา ผาสอน2  สมพิศ สอนโยธา3 กนก รัตนะกนกชัย1 

และ จักรกฤษณ์ เตชะอภัยคุณ2* 

Ake-kavitch Siriatcharanon1 , Rattiya Waeonukul2 , Patthra Pason2 , Somphit Sornyota3 ,               

Khanok Ratanakhanokchai1 and Chakrit Tachaapaikoon2*  

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันเอนไซม์เบต้าแมนนาเนสถูกน้าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ เช่น 

อาหารสัตว์ เยื่อกระดาษ กาแฟ น้้าผลไม้เป็นต้น ดังนั้นยีนเบต้าแมนนาเนสชนิดใหม่ (PcMan26A) จาก Paenibacillus 

curdlanolyticus ß-6 ถูกโคลน และแสดงออกใน Escherichia coli  จากการศึกษาล้าดับกรดอะมิโนของ PcMan26A 

พบว่าประกอบด้วยกรดอะมิโน 461 กรดอะมิโน ตรวจไมพ่บ signal peptide มีขนาดโปรตีนเท่ากับ 56.35 กิโลดาลตัน 

เมื่อเปรียบเทียบล้าดับกรดอะมิโนกับฐานข้อมูล NCBI พบว่ามีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์เบต้าเอนโดแมนนาเนสจาก 

Rhodothermus marinus DSM9425 (P49425) และ Cellvibrio japonicus Ueda107 (P49424) ท่ีร้อยละ 33 และ 32 

ตามล้าดับ  PcMan26A แสดงกิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดต่อแมนแนน รองลงมาคือ ไซแลน เซลลูโลส และไคติน 

ตามล้าดับ แต่ไม่มีกิจกรรมต่อแป้ง จากผลการทดลองแสดงว่าโปรตีน PcMan26A สามารถย่อยพันธะเบต้า 1,4 ของ

สับสเตรทได้หลากหลายชนิด  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์หลักท่ีได้จากการย่อยสับสเตรทคือ โอลิโกแซคคาไรด์ รวมถึง

น้้าตาลโมโนเมอร์ จากผลการทดลองมคีวามเป็นไปได้สูงว่าเอนไซม์แมนนาเนส (PcMan26A) สามารถแสดงกิจกรรม

ได้ท้ังเอนโดแมนนาเสน และเบตา้แมนโนซิเดส  

ค้าส้าคัญ: ไกลโคซิลไฮโดรเลส  แมนนาเนส  เบตา้แมนนาเนส  เบตา้แมนโนซิเดส  จาก Paenibacillus curdlanolyticus 

ß-6 
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Abstract  

In presently, ß-mannanase was applied in many industrial such as animal feed, pulp, coffee, juice 

etc. So, a new ß -Mannanase gene, PcMan26A was cloned from Paenibacillus curdlanolyticus B-6, and was 

successfully expressed in Escherichia coli. From amino acid sequence of PcMan26A contained 461 amino acid 

residues, absented a signal peptide. The recombinant PcMan26A was 56.35 kiloDaltons of protein size. The 

homology blast on NCBI was revealed that PcMan26A shared similarity with ß -endo-Mannanase from 

Rhodothermus marinus DSM4252 (P49425) and Cellvibrio japonicus Ueda107 ( P49424)  at 33 and 32%, 

respectively. PcMan26A showed the highest activity toward mannan, xylan, cellulose and chitin, respectively, but 

no activity to starch. The result indicated that PcMan26A was broad specificity to ß -1,4-linkage substrates. 

Furthermore, the major products from PcMan26A hydrolysis were oligosaccharides and including monosaccharide. 

The result strongly indicated that probably PcMan26A was bifunctional property of endo-mannanase and ß -

mannosidase. 

Keywords: Glycosyl hydrolase, Mannan, ß -Mannanase, ß -Mannosidase, Paenibacillus curdlanolyticus ß -6 

บทน้า 

แมนแนนเป็นสายพอลิเมอร์ของน้้าตาลแมนโนสเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเบต้า 1,4 แมนโนซิดิก ในไม้

เนื้ออ่อน ซึ่งพบแมนแนนเป็นองค์ประกอบได้สูงถึงร้อยละ 23 ของน้้าหนักแห้ง [1]  นอกจากนั้นยังสามารถจัดจ้าแนก

ได้เป็น 4 ประเภทหลักตามโครงสร้าง ได้แก่ เบต้าแมนแนน มีโครงสร้างเป็นสายพอลิเมอร์ของน้้าตาลแมนโนสพบได้

มากในสว่นเอนโดสเปิร์มของ Phytelphus macrocarpa (ivory nut palm) กาแลคโทแมนแนนมักพบในเอนโดสเปิร์มของ

พชืตะกูลถั่ว ซึ่งกาแลคโทแมนแนนเป็นโครงสร้างเฮมิเซลลูโลสหลักท่ีมอีัตราส่วนระหว่างน้้าตาลแมนโนสต่อน้้าตาลกา

แลคโทส ตั้งแต่ 1 ถึง 5ขึ้นกับแหล่งและชนิดของพืช ส่วนกลูโคแมนแนน มักพบในว่านหางจระเข้ โดยอัตราส่วนของ

น้้าตาลแมนโนสตอ่กลูโคส รวมถึงหมู่อะซิทิลท่ีต้าแหนง่ C2 หรือ C3 บนสายหลัก [2] ส่วนประเภทสุดท้าย คือ กาแลค

โทกลูโคแมนแนนเป็นโครงสร้างท่ีซับซ้อนของน้้าตาลกลูโคส กาแลกโทส และแมนโนส มีอัตราส่วนท่ี 1 ต่อ 8 ต่อ 33 

มักพบในพืชตระกูลสน (spruce) [3]   ในการย่อยสลายโครงสร้างแมนแนนให้สมบูรณ์นั้นเกิดจากการท้างานร่วมกัน

ของกิจกรรมของเอนไซม์ในกลุ่มเบต้าแมนนาเนส และเอนไซม์ท่ีเกี่ยวข้องเช่น เบต้าแมนโนซิเดส (EC 3.2.1.25)  

เบต้ากลูโคซิเดส (EC 3.2.1.21) อัลฟากาแลคโทซิเดส (EC 3.2.1.22) และอะซิทิลเอสเทอร์เรส (EC 3.1.1.6) [3-4] 

อย่างไรก็ตามเอนไซม์เบตา้แมนนาเนส (EC 3.2.1.78) เป็นเอนไซม์หลักและมบีทบาทส้าคัญตอ่การยอ่ยโครงสร้างหลัก

ของสายพอลิเมอร์ประเภทแมนแนน ผลิตจากจุลินทรีย์หลากหลายประเภท การท้างานของเอนไซม์เบต้าแมนนาเนส

นัน้จะท้าการสุม่ตัดพันธะเบตา้ 1,4 แมนโนซิดกิ บนสายพอลิเมอร์ของแมนแนน เบตา้แมนนาเนสจะถูกจัดเป็นเอนไซม์

ในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลสกลุ่ม A ใช้กระบวนการ retaining ในการย่อยสลายพันธะ ส่วนใหญ่พบในแฟมิลี่ 5 26 และ 

113 [5]  ส่วนเบต้าแมนโนซิเดส (EC 3.2.1.25) เป็นเอนไซม์ท่ีท้าหน้าท่ีย่อยสลายแมนโนไบโอสเพื่อให้เกิดน้้าตาลแมน

โนส นอกจากนั้นยังสามารถย่อยน้้าตาลแมนโนสออกจากปลาย non-reducing ของสายพอลิเมอร์ได้อีกด้วยพบในแฟ

มลิี่ 1  2 และ 5   
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Paenibacillus curdalnolyticus B-6 เป็นจุลินทรีย์ท่ีผลิตเอนไซม์ในกลุ่มเซลลูโลไลติกและไซลาโนไลติ

กเอนไซม์ คัดแยกจากถังหมักเปลือกสับปะรดแบบไร้อากาศ สามารถผลิตกลุ่มเอนไซม์เชิงซ้อนท่ีมีความหลายหลาย

ของเอนไซม์เซลลูเลส เฮมิเซลลูเลส ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายชีวมวลโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับ

สภาพ [6] โดยพบว่าเอนไซน์ชนิดต่างๆ ท่ีเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ในรูปเชิงซ้อนท่ีผลิตจาก P. curdlanolyticus   

B-6 ท่ีมีรายงานก่อนหน้านี้ [7] มีคุณสมบัติท่ีแตกต่างจากเอนไซม์แหล่งอื่นๆ ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงสนในท่ีท้า

การโคลน และแสดงออกยีนท่ีเข้ารหัสเป็นเอนไซม์เบตา้แมนนาเนสจากจีโนมกิดีเอนเอบางส่วน (Partial Genomic DNA) 

ของ P. curdlanolyticus B-6 เข้าในระบบ E. coli  จากนั้นท้าการศึกษาและวิเคราะห์ล้าดับกรดอะมิโน การแสดงออก

และกิจกรรมของเอนไซม์ รวมถึงรูปแบบผลิตภัณฑก์ารย่อยสับสเตรทชนิดต่างๆ  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

สายพันธุ์แบคทีเรีย พลาสมดิ และอาหารเลี ยงเชื อ 

ท้าการเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย P. curdlanolyticus สายพันธ์ุ B-6 ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว MS ท่ี

ประกอบด้วย NaNO3 0.8 กรัม K2HPO4 0.2 กรัม MgSO4•7 H2O 0.08 กรัม MnSO4•H2O 0.008 กรัม FeSO4•7 H2O 

0.008 กรัมและ CaCl2•2 H2O 0.008 กรัมในน้้าปริมาตร 1 ลิตร ท้าการปรับค่าพีเอชท่ี 7.0 ด้วย 0.2 N HCl (8)  ส่วน

แบคทีเรีย E. coli DH5αและ BL21 (DE3) เพาะเลี้ยงในอาหารเลีย้งเชื้อเหลว Luria Broth (LB) และเลี้ยงในอาหารเลีย้ง

เชื้อเหลว super broth (ประกอบด้วย tryptone 32 กรัม yeast extract 20 กรัม และ NaCl 5 กรัม ปรับค่าพเีอชเป็น 7.5 

ด้วย 2 N NaOH) ส้าหรับการผลิตโปรตนี 

การสกัดดีเอ็นเอ และพลาสมดิ 

ท้าการสกัดดีเอ็นเอด้วยชุดน้้ายาส้าเร็จรูป  Geno PlusTM Mini (VIOGENE, Taiwan) ส่วนการสกัดพ

ลาสมิด และชิ้นส่วนยีน สกัดด้วยชุดน้้ายาส้าเร็จรูป QIAprep® Spin Miniprep Kit (Quigen, Chartsworth, USA) ร่วมกับ

ชุดน้้ายาส้าเร็จรูป QIAquick® PCR Purification Kit (Quigen, Chartsworth, USA) ตามล้าดับ 

การสร้างพลาสมดิลูกผสม 

ล้าดับนิวคลิโอไทด์ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเข้ารหัสเป็นเอนไซม์แมนนาเนส (เรียกว่ายีน  PcMan26A) ได้จาก

ฐานข้อมูลของจีโนมิกดีเอนเอ (Partial Genomic DNA) บางส่วนของ P. curldanolyticus สายพันธ์ุ B-6 (Unpublished 

Data) จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี ถูกเพิ่มชิ้นส่วนยีนด้วยเทคนิค PCR (Polymerase Chain Reaction) ด้วยคู่ไพร์เมอร์  PcMan26A_ F (5 ’-

AAAAGGTACCGGGACAGCTGCAGGTGAGTC-3 ’) และ PcMan26_R (5 ’-ATATGCGGCCGCTTTGACCGTA ACGGCCGTC-

3 ’) โดยท้าการเติมรอยตัด KpnI และ NotI ลงในไพร์เมอร์ (ดังแสดงในบริเวณขีดเส้นใต้) ร่วมกับชุดน้้ายาส้าเร็จรูป 

Q5® High-Fidelity DNA polymerase (New England, BioLabs Inc.)  ท้าบริสุทธ์ิชิ้นส่วนยีนและ   พลาสมิดท่ีได้รับการ

ตัดด้ วยเอนไซม์ตัดจ้ า เพาะ  KpnI และ NotI  ด้วยชุดน้้ ายาส้ า เ ร็จ รูป  QIAquick® Gel Extraction Kit (Quigen, 

Chartsworth, USA.) จากนั้นท้าการเชื่อมชิ้นยีนเข้ากับพลาสมิดท่ีเตรียมไว้ (เรียกว่า pET51-PcMan26A)  ท้าการ

ตรวจสอบชิ้นส่วนยีน PcMan26A ด้วยไพร์เมอร์ T7 promoter และ terminator บนพลาสมิด pET51+(b) โดยบริษัท First 

BASE ประเทศมาเลเซีย  ท้าการถ่ายโอนพลาสมิดลูกผสมด้วยเทคนิค heat shock แล้วจึงท้าการคัดเลือกโคโลนีท่ีมี
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ชิ้นส่วนยีนบนอาหารเลีย้งเชื้อแข็ง ท่ีมียาปฏิชีวนะ ampicillin ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมตอ่มิลลิลติร ท้าการบ่มท่ี 37 

องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นจึงท้าการตรวจหาชิ้นส่วนยีนดว้ยเทคนคิโคโลนพีซีีอาร์ (Colony PCR) 

ร่วมกับชุดน้้ายาส้าเร็จรูป EmeraldAmp GT PCR Master Mix (TaKaRa, Japan) ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ล้าดับอะมิ

โนบนสายพอลิเปปไทด์ของ PcMan26A โดยใชฐ้านขอ้มูล National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

การแสดงออกรีคอมบแินนท์โปรตนี PcMan26A 

ท้าการเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย E.coli BL21 ท่ีมียีน PcMan26A ในอาหารเหลว LB ปริมาตร  5 มิลลิลิตรเพื่อ

เป็นกล้าเชื้อเร่ิมต้น จากนั้นจึงถ่ายลงอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว super broth ปริมาตร 1 ลิตร ท้าการเลี้ยงเชื้อท่ี 37 องศา

เซลเซียสเป็นระยะเวลา 5 ชั่วโมง หรือจนกว่าความขุ่นเซลล์เท่ากับ 0.6 ถึง 0.7 ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร จึง

ท้าการเติม Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) ท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิโมลลาร์ จากนั้นน้าไปเพราะเลี้ยง

ตอ่ เป็นระยะเวลาท้ังสิ้น 5 ชั่วโมง จึงท้าการเก็บเซลล์ดว้ยการป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 4000 รอบตอ่นาท ี(3,350 × g) ท่ี

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที จากนั้นจึงน้าเซลล์ไปละลายในสารละลายโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์พี

เอช 7.0 ท่ีความเข้มข้น 50 มิลลิโมลลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตรแล้วท้าให้เซลล์แตกด้วย SonVibra CellTM น้าไปป่ัน

เหวี่ยงท่ีความเร็ว 10000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ส่วนใสท่ีได้น้าไปศึกษาถึง

คุณลักษณะ และกิจกรรมเอนไซม์ในการทดลองตอ่ไป 

การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ 

การตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ท้าตามวิธีของ Pason และคณะ [6] โดยเติมเอนไซม์ ลงใน

สับสเตรทชนิดตา่งๆ ท่ีละลายในโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 50 มิลลิโมลลาร์ พีเอช 7.0 จากนั้นน้าไปบ่มท่ี

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 15 นาที ตรวจวัดปริมาณน้้าตาลที่เกิดขึ้นด้วยวิธี Somogyi-Nelson [8] โดยใช้

สารสับสเตรทเป็น β-mannan  locust bean gum  konjac glucomannan  ivory nut mannan  carboxymethyl cellulose 

(CMC)  birch wood xylan (Sigma-Aldrich) โดยกิจกรรมเอนไซม์ 1 ยูนิต (Unit) หมายถึงปริมาณเอนไซม์ท่ีปลดปล่อย

น้้าตาลความเข้มข้น 1 ไมโครโมลต่อนาที ภายใต้สภาวะการทดสอบ  

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์น ้าตาลด้วยวิธี Thin Layer Chromatography 

ท้าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ท่ีได้จากการย่อยสับสเตรทชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิค Thin Layer 

Chromatography (TLC) อบแผ่น silica gel (aluminum sheets silica gel 60 F254, Merck)  ท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 30 นาที แล้วท้ิงไว้ให้เย็นในโหลกันชื้น จากนั้นจึงจุดสารละลายน้้าตาลมาตรฐาน และสารละลายตัวอย่าง 5 

ไมโครลิตรบนแผ่น silica gel แล้วน้าไปจุ่มในสารละลายท่ีประกอบด้วย  n-butanol, acetic acid และน้้ากลั่น ใน

อัตราส่วน 5:2:3    ตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้้าตาลท่ีได้โดยการน้าแผ่น silica gel ไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 

หลังจากท่ีสเปรย์ด้วย aniline : -diphenylamine : acetone : phosphoric acid (1 มิลลิลิตร : 1 กรัม : 50 มิลลิลิตร : 

7.5 มลิลลิิตร)  เมื่อเห็นตัวอยา่งชัดเจนจึงถ่ายภาพเก็บไว ้เปรียบเทียบกับน้้าตาลมาตรฐานขนาดต่างๆ ของแมนโนโอลิ

โกแซคคาไรด์ เซลโลโอลิโกแซคคาไรด์ และไซโลโอลิโกแซคคาไรด์  
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สรุปวิธีการทดลอง 

              

ผลและการวิจารณ์ผลการทดลอง  

การโคลนและแสดงออกของยีน PcMan26A  

จากข้อมูลล้าดับนิวคลิโอไทด์ของแบคทีเรีย P. curdalnolyticus สายพันธ์ุ B-6 ท่ีคาดว่าจะเข้ารหัสได้

เป็นเอนไซม์เบตา้แมนนาเนส แฟมลิี่ 26 ถูกเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนยีนด้วยเทคนิค PCR ด้วยคูไ่พร์เมอร์ PcMan26A_F และ 

PcMan26A_R พบว่ายีนมีขนาด 1383 คู่เบส โดยยีนดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเข้ากับพลาสมิดตัวน้า pET51b (+) และน้าเข้า

สู่เซลล์ E. coli BL21 ส้าหรับการแสดงออกของยีน ผลการศึกษาถึงคุณลักษณะสายพอลิเปปไทด์ของ PcMan26A 

พบว่าประกอบไปด้วย 461 อะมิโน (แสดงดังภาพท่ี 1)  เมื่อท้าการตรวจสอบ signal peptide ด้วยโปรแกรม Phobius 

server (A combined transmembrane topology and signal peptide predictor, http://phobius.sbc.su.se/) พ บ ว่ า 

PcMan26A ไม่แสดงส่วนของ signal peptide ดังนั้น PcMan26A อาจจะเป็นยีนเบต้าแมนนาเนสท่ีแสดงออกภายใน

เซลล์ (intracellular) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ท่ีพบว่าเอนไซม์ไซลาเนส (Xyn10B) จาก P. curdalnolyticus 

สายพันธ์ุดังกล่าว เป็นเอนไซม์ท่ีมีการแสดงออกภายในเซลล์เช่นเดียวกัน [7c]  นอกจากนั้นเมื่อศึกษาการ alignment 

ของ PcMan26A เปรียบเทียบกับเอนไซม์แมนนาเนสในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมิลี่ 26 ท่ีมีกรดอะมิโนกลูตามิค 2 

ต้าแหนง่ เป็นต้าแหนง่อนุรักษท้์าหน้าท่ีเป็น catalytic residue ซึ่งกรดอะมิโนกลูตามิคท้ังสองต้าแหน่งสามารถตรวจพบ

ในยีน PcMan26A ท่ีต้าแหนง่ 235 และ 363 ตามล้าดับ 
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ภาพที ่1 ล้าดับกรดอะมิโนของ PcMan26A 

นอกจากนี้ยังพบว่าล้าดับกรดอะมิโนของ PcMan26A นั้นมีความคล้ายคลึงกับสมาชิกในฐานข้อมูล

ค่อนข้างต่้า โดยมีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์เบต้าแมนนาเนส แฟมิลี่ 26 จาก Rhodothermus marinus DSM4252 

(P4925)  Cellvibrio japonicus Ueda107 (P49424) และจากแบคทีเรีย Bacillus subtilis NM-39 (P55278) เพยีงร้อยละ 

33  32 และ 30 ตามล้าดับ   นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับเอนไซม์เบต้ากลูคาเนสแฟมิลี่ 26 ของ Clostridium 

thermocellum ATCC27405  (P16218) ร้อยละ 22 ขณะที่เอนไซม์เบตา้ไซลาเนส แฟมลิี 26  จาก Alcaligenes sp. XY-

234 (Q8RS40 และ Q9LCBC) ร้อยละ 27 เมื่อศึกษาแผนภูมิความสัมพันธ์เชิงววิัฒนาการ (phylogenetic tree) ด้วยวธีิ 

Neighbor-joining ท่ี bootstrap replication เท่ากับ 1000 เปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมิลี่ 26 

พบว่า PcMan26A ใกล้เคียงกับเอนไซม์เบต้าแมนนาเนสมากกว่าเอนไซมก์ลูคาเนส หรือเบต้าไซลาเนสจากแฟมลิี่ 26 

อย่างไรก็ตามความยาวของกิ่งแผนภูม ิ(ท่ี 0.9959) แสดงให้เห็นว่า PcMan26A มคีวามแตกต่างจากเอนไซม์เบตา้แมน

นาเนสแฟมิลี่ 26  (ภาพท่ี 2) ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการทดลอง blast เปรียบเทียบกับ

ฐานข้อมูลท่ีแสดงความคล้ายคลึงในระดับต่้า จึงเป็นไปได้ว่า PcMan26A นั้นมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเป็นสมาชิกใหม่

ของไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมลิี่ 26  และอาจจะมีคุณสมบัตใินการย่อยสับสเตรทท่ีแตกต่างจากสมาชิกอื่นๆ  
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ภาพที ่2 แผนภูมคิวามสัมพันธ์เชงิววิัฒนาการของ PcMan26A () เปรียบเทียบกับล้าดับกรดอะมิโนของเอนไซม์ 

ในกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมลิี่ 26 โดยใชล้้าดับอะมโินของเองไซมเ์บตา้กลูคาเนส แฟมลิี ่26                           

เป็นตัวควบคุมเชงิลบ (out group) 

ส่วนการแสดงออกของยีนเพื่อผลิตเป็นโปรตีนน้ัน พบว่าสามารถผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน PcMan26A 

ท่ีมีขนาด 56.35 กิโลดาลตัน เมื่อตรวจสอบด้วยเทคนิค sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) ผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 3  อย่างไรก็ตามสังเกตได้ว่าโปรตีนมีขนาดใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

ล้าดับกรดอะมิโน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าขนาดท่ีใหญ่ขึ้น 4.5 กิโลดาลตันนั้น เป็นส่วนท่ีถูกเข้ารหัสมาจากพลาสมิดตัวน้า

ก่อนและหลังแปรรหัสเป็นโปรตนี  

 

ภาพที ่3 การแสดงออกของรีคอมบิแนนท์โปรตนี PcMan26A ใน E. coli 
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ความจ้าเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์ PcMan26A 

จากการตรวจสอบค่ากิจกรรมเอนไซม์ต่อสับเสตรทชนิดต่างๆ เพื่อศึกษาความจ้าเพาะต่อสับสเตรท 

พบว่ารีคอมบิแนนท์โปรตีน  PcMan26A มีกิจกรรมต่อเบต้าแมนแนน ไซแลน (birch wood) คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 

และไคติน ขณะที่ไมแ่สดงกิจกรรมกับแป้ง (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองพบวา่ PcMan26A สามารถย่อยพันธะเบต้า 

1,4 ของสับสเตรททุกชนดิ แตไ่มส่ามารถย่อยพันธะแอลฟ่า 1,4  นอกจากนั้นท้าการทดสอบการย่อยแมนแนนประเภท

ต่างๆ ด้วยรีคอมบิแนนท์โปรตีน PcMan26A พบว่า PcMan26A สามารถย่อยเบต้าแมนแนนสูงท่ีสุด (2.76 ยูนิตต่อ

มิลลิลิตร) รองลงมาได้แก่ กลูโคแมนแนน กาแลกโตแมนแนน และ แมนแนนท่ีไม่ละลายน้้าจาก ivory nut (ภาพท่ี 4) 

จากการทดลองความจ้าเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์ พบว่า PcMan26A สามารถย่อยสับเสตรทได้หลากหลาย

มากกว่าเอนไซม์เบต้าแมนนาเนสอื่นๆ ท่ีมีรายงานก่อนหน้านี้ เช่น RsMan26H จาก Enterobacter sp. strain N18 [9] 

หรือเอนไซม์แมนนาเนส ManK จาก Cellulosimicrobium sp. strain HY-13 (15)  มีความจ้าเพาะต่อสับสเตรทในกลุ่ม

แมนแนนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ รีคอมบิแนนท์โปรตีน PcMan26A จาก P. curdlanolyticus B-6 จึงมีความน่าสนใจใน

การศึกษาเชิงโครงสร้างชีวโมเลกุลต่อไปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีสามารถยอ่ยพันธะเบต้า 1,4 ของสับสเตรทได้ทุก

ประเภท ซึ่งไมเ่คยมรีายงานมาก่อนหน้านี้  

ตารางที่ 1 กิจกรรมของรีคอมบิแนนท์โปรตนี PcMan26A ตอ่สับสเตรทชนิดต่างๆ 

Substrate 
Activity (Unit/ml) 

E. coli harboring pET51_PcMan26A E. coli harboring only pET51b (+) 

β -Mannan 2.76 n.d 

Birchwood xylan 1.38 n.d 

Carboxymethylcellulose 1.20 n.d 

Chitin 1.07 n.d 

Starch n.d n.d 

n.d = not detected 

 

 

ภาพที ่4 ความจ้าเพาะต่อสับสเตรทของ PcMan26A ตอ่สับสเตรทแมนแนน 
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ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการย่อยสับสเตรท ตรวจสอบด้วยเทคนคิ TLC พบวา่ เบตา้แมนแนน คารบ์อก

ซีเมทิลเซลลูโลส และไซแลน ให้ผลิตภัณฑ์เป็นอนุพันธ์ของน้้าตาลขึ้นอยู่กับชนิดของสับสเตรทท่ีใช้ทดสอบ (ภาพท่ี 5) 

แสดงให้เห็นว่า PcMan26A มคีุณสมบัตเิป็นเอนโดแมนนาเนส อย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑท่ี์เป็นน้้าตาล

โมโนเมอร์ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่า PcMan26A มีอีกคุณสมบัติคือ เบต้าแมนโน

ซิเดส   

 
ภาพที ่5 ผล TLC แสดงผลิตภัณฑ์จากการย่อยเบตา้แมนแนน CMC และ ไซแลน ท่ี 0 และ 15นาที M1-M6 

คือ mannooligosaccharise G1-G6 คือ cellooligosaccharide X1-X6 คือ xylooligosaccharide 

สรุปผลการทดลอง 

ยีน PcMan26A ถูกโคลนและสามารถแสดงออกในระบบ E. coli ท่ีใชเ้ป็นเซลล์เจ้าบา้น (host cell)  โดยรี

คอมบิแนนท์โปรตนี PcMan26A มลี้าดับกรดอะมิโนท่ีแตกต่างจากเอนไซม์แมนนาเนสในแฟมิลี่ 26  นอกจากนั้นพบวา่ 

PcMan26A สามารถย่อยสับสเตรททุกชนิดท่ีใช้ในการทดลองท่ีเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเบต้า 1,4  แต่ไม่สามารถย่อย

พันธะแอลฟ่า 1,4 ได้ อกีทัง้พบวา่ PcMan26A แสดงกิจกรรมของเอนไซม์ได้สองฟังกชั่น ได้แก่ เอนโดเบตา้แมนนาเนส 

และเบตา้แมนโนซิเดส ยังไม่พบรายงานถึงคุณสมบัตดิังกล่าวมาก่อนหนา้นี้ จึงมคีวามเป็นไปได้วา่ PcMan26A อาจจะ

เป็นสมาชกิใหมใ่นกลุ่มไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมลิี่ 26   
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การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น ้าในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝ่ังของพื นท่ี

ปากแม่น ้าหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร 
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บทคัดย่อ 

การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้้าจากฐานข้อมูลการผลิตขั้นต้นของพื้นท่ีปากแม่น้้าและ

ชายฝั่งทะเล จังหวัดชุมพร ด้าเนนิการในเดอืนเมษายน เดอืนพฤษภาคม เดอืนสิงหาคม และเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2557 

โดยส้ารวจคุณภาพน้้าทั่วไป แพลงกต์อนพืช และปริมาณคลอโรฟลิลเ์อ ใน 11 สถานี พร้อมกับการตดิตามปริมาณผล

จับสัตวน์้้าในชุมชนตัวแทนตลอดพื้นท่ี ผลการศึกษาพบวา่ทะเลตอนในและตอนกลางมคีวามหนาแนน่ของแพลงก์ตอน

พชืสูงกว่าในพื้นท่ีตอนนอกเล็กน้อย โดยมีแพลงก์ตอนพชืชนดิเด่น คือ Chaetoceros sp. และ Bacteriastrum sp. ในการ

ประเมินศักย์การผลิตตามธรรมชาติพบว่าโดยรวมมีค่าอยู่ในช่วง 100-1,000 mg C/m2/d ระดับของผลผลิตขั้นต้นใน

พื้นท่ีมีความแตกต่างตามความลึกของน้้าเฉพาะในบริเวณใกล้ปากแม่น้้าที่รับน้้าจากแม่น้้าหลังสวน ซึ่งในน้้าส่วนบนมี

ค่าท่ีต่้ากว่า ท้ังนี้ พบว่าบทบาทจากแม่น้้ามีค่อนข้างน้อย ส้าหรับการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างศักย์การผลิตท่ี

ประเมินได้ในห่วงโซ่อาหารกับผลจับของปลาท่ีกินแพลงก์ตอนในพื้นท่ี พบว่าถึงแม้ผลจับของปลาจะแปรปรวนสูง 

อย่างไรก็ตาม ผลจับของปลาทูมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมในช่วงท่ีศักย์การผลิตของพื้นท่ีมี

ค่าสูงขึ้น (มากกว่า 2,000 kg/d) จากนั้นผลจับได้ลดต่้าลงในช่วงท่ีศักย์การผลิตลดต่้ากว่า 500 kg/d ในช่วงกลางฤดู

ฝน ผลการศึกษาในภาพรวมท้าให้ทราบวา่ศักยก์ารผลิตปลากินแพลงก์ตอนในพื้นท่ีน้ีมคี่าท่ีแตกตา่งกันไปท้ังตามเวลา

และตามพื้นท่ีย่อย ซึ่งนับเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก้าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้้าให้

เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีสว่นต่าง ๆ ได้ต่อไป 

ค้าสา้คัญ: ศักย์การผลิต  ผลผลิตขั้นตน้  ปลาที่กินแพลงก์ตอน  ห่วงโซ่อาหาร  ชุมพร 
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Abstract  

The assessment on fishery resource production potential based on data of primary production was 

carried out in the estuarine and coastal areas of Chumphon Province. The surveys of water quality, phytoplankton, 

and chlorophyll a were conducted in 11 stations during April, May, August, and November 2014. Fishery productions 

were simultaneously investigated from representative fishers along the study sites. Results indicated that the inner 

and the middle regions of the estuary had slightly higher phytoplankton densities than the outer area. The dominant 

phytoplankton were Chaetoceros sp. and Bacteriastrum sp. In aspect of natural productivity assessment, the 

productivities were in the ranges of 100-1,000 mg C/m2/d and varied slightly upon water depth, particularly in 

the upper zone closed to river mouth, in where comparatively lower productivities were found in the upper water 

layers. The impacts of the river seemed to be less than those of tidal effort. Analysis of relations between production 

potentials in natural food chain and the catch of planktivorous species there have indicated somewhat variations 

of the catches. Nevertheless, trend of higher catches during higher productive period (> 2,000 kg/d) during May, 

and the decreasing trend (< 500 kg/d)  during rainy season were recognized. The whole information implied that 

the planktivorous fish production potentials were rather high, while the variations of fish productions as the times 

and the areas were recognized. Such knowledge could then be applied to develop resource utilization guideline 

concerning both time and site specific natural potentials. 

Keywords: production potential, primary production, planktivorous fish, food chain, Chumphon   

บทน้า 

การศึกษาวิจัยน้ี ด้าเนนิการภายใตก้รอบการศึกษาวิจัยของชุดโครงการ “แผนวิจัยกลยุทธการบรหิาร

จัดการร่วมตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงและอนุรักษส์มดุลนิเวศเพื่อความย่ังยนืในประโยชน์จากการ

ประมง” ซึ่งสอดคล้องตามวาระการวจิัยเร่งดว่นของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ด้านการสร้างความเข้มแข็งจากหน่วย

ยอ่ยของชุมชนโดยให้ความส้าคญักับการสร้างวถิีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการด้ารงสังคมอยา่งเป็นสุข ภายใตฐ้าน

ของ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง โดยมีพืน้ท่ีเป้าหมายเป็นพืน้ท่ีปากแม่น้้าและ

ชายฝั่งทะเล ในเขตอ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  

พื้นท่ีศึกษาในเขตชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนี้ มท้ีาเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีนับวา่ส้าคัญมาก เนื่องจากเป็น

แหลง่ท้าประมงปลาผิวน้้าที่ส้าคญัโดยเฉพาะกลุ่มปลาหลังเขียว ปลากะตัก และปลาทู ฯลฯ นอกจากนี ้พื้นท่ีน้ียังอยูถ่ัด

จากแนวของหมูเ่กาะอ่างทอง สมุย และพงัน ซึง่นับเป็นแหลง่วางไข่ท่ีส้าคญัของประชากรปลาทูในเขตอ่าวไทย กลุ่ม

ปลาขนาดเล็กที่เกิดจากพื้นท่ีหมูเ่กาะดังกล่าว จะเคลื่อนตัวเขา้สู่ชายฝั่งในบริเวณตอนลา่งของจังหวัดชุมพร (ณ พื้นท่ี

ศกึษา) โดยมีการเจรญิเตบิโตขึน้เร่ือย ๆ ในระหว่างเส้นทาง จนกลายเป็นปลาทูขนาดใหญ่และยังประโยชน์ในทาง

เศรษฐกิจอย่างมหาศาลส้าหรับชาวประมงในพืน้ท่ีอ่าวไทยฝั่งตะวันตก อา่วไทยตอนบน และอา่วไทยตอนในได้ [ 1 ] 

ในการขับเคลื่อนชุมชนภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพยีง ขา้งตน้ จ้าเป็นต้องอาศัยท้ังสมรรถนะของ 

ชุมชน มาผนวกกับการใชก้ระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์

น้้าตามธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงท่ีได้รับอทิธิพลจากสภาวะสิ่งแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ี ความรู้ความ

เข้าอย่างแท้จริง ใน “สภาพท่ีเป็นอยู่” ของทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้มในพืน้ท่ี จึงนับเป็นความรู้ท่ีส้าคัญส้าหรับการ
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ก้าหนดแนวทางขับเคลื่อนชุมชนภายใต้หลักความพอเพยีงน้ัน ด้วยเหตุดังกล่าวการประเมินด้าน ศักย์การผลิตทาง

นิเวศวทิยาของทรพัยากรประมง จงึได้ด้าเนินการขึ้นในพืน้ท่ีศึกษา ภายใตเ้ป้าหมายเพื่อการวเิคราะห์สถานภาพตาม

ธรรมชาติในการผลิตทรัพยากรสัตวน์้้า (โดยเฉพาะในกลุ่มของปลาที่กินแพลงก์ตอน) ผ่านความรู้ดา้นการถ่ายทอด

ผลผลิตทางชวีภาพในช่วงช้ันตา่ง ๆ ของระบบห่วงโซ่อาหารเขตชายฝั่ง [ 2 ] ท้ังน้ี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน

ศักยภาพและความจา้เพาะของพื้นท่ี ซึ่งจะน าไปสู่การสงัเคราะห์แนวทางการจัดการหรือก้าหนดปริมาณการใช้

ทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับสมดุลธรรมชาติในเชงิการผลิต นับเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชนท่ี์เหมาะสมและเป็นการ

อนุรักษท์รัพยากรสัตวน์้้าในพืน้ท่ีต่อไป 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  พื้นท่ีส้ารวจคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรผู้ผลติขัน้ต้น (สถานี CP0-CP9)                                    

ในเขตปากแม่น้้าและทะเล จังหวัดชุมพร 
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ภาพที ่2  แผนผังการถ่ายทอดผลผลิตในรูปของคาร์บอน (mg C/m2/d) ในหว่งโซ่อาหารของแหล่งน้้าเขตทะเล 

เปรียบเทียบในหน่วยร้อยละที่เร่ิมจากปริมาณผลผลิตขั้นตน้สูผ่ลผลิตขัน้ท่ีสาม (ปรับปรุงจาก Hashimoto et al., 1997) 

 

วิธีการศึกษา 

พื นที่และระยะเวลาการส้ารวจ: เขตชายฝั่งตั้งแต่ต้าบลบางน้้าจืด อ้าเภอหลังสวน ถึงต้าบลละแม 

อ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร (ภาพท่ี 1) ประกอบด้วย สถานีแนวร่องรับ

น้้า ซึ่งเป็นบริเวณรับน้้าจากแม่น้้าหลังสวนใกล้เขตชุมชน 2 สถานี (สถานี CP0 และ CP0.5) และสถานีเขตทะเล (สถานี 

CP1 ถึง CP9) ครอบคลุมพื้นท่ีตอนใน ตอนกลาง และตอนนอก ท่ีห่างฝั่งออกไปประมาณ 0.5 , 5, และ 10 กิโลเมตร 

ตามล้าดับ ในการศึกษาได้ออกส้ารวจและเก็บตัวอย่างในปี พ.ศ. 2557 รวม 4 คร้ัง ในช่วงฤดูแล้งถึงต้นฤดูน้้าหลาก 

(เดอืนเมษายนและพฤษภาคม) กลางฤดูน้้าหลาก (เดอืนสิงหาคม) และปลายฤดูน้้าหลาก (เดอืนธันวาคม) ตามล้าดับ 

สัณฐานวิทยาและคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน ้า:  ศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของพื้นท่ีโดยการวัด

ความลึก (ใช้ Echo sounder ท่ีติดอยู่กับเรือส้ารวจ) ตามสถานีหลักและต้าแหน่งย่อยภายใน (ทุกระยะห่างประมาณ 

500 เมตร) ศึกษารูปแบบการเคลื่อนตัวของน้้าในพื้นท่ีเป้าหมาย (ภาพท่ี 1) และศึกษาคุณภาพน้้าเบื้องต้น ได้แก่ 

อุณหภูมิ ความเค็ม ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า และความเป็นกรด-เบสของน้้า ด้วยเคร่ืองตรวจวัดภาคสนาม 

(YSI  model 650) ในสถานศีกึษาโดยวัดทุกชัน้ความลกึ 2 เมตร จากผิวน้้าถึงพื้นท้องน้้า  

ชนิด ความหนาแน่น และการกระจายของผลผลิตขั นต้นในห่วงโซ่อาหาร: ศกึษาชนดิและปริมาณ

ของแพลงก์ตอนพชื ใน 9 สถานีเขตทะเล (CP1-CP9) โดยเก็บตัวอยา่งแพลงก์ตอนพืชท่ีความลกึผิวน้้าและใกล้พื้นท้อง

น้้า) กรองผ่าน Phytoplakton net ขนาดตา 10 ไมโครเมตร เก็บรักษาตัวอย่างโดยใช้ฟอร์มาลินเข้มข้น 4 % ก่อนน้ามา

จ้าแนกชนดิ  และนับจ้านวนในหอ้งปฏิบัติการ ส่วนการกระจายของผลผลิตขั้นตน้ ประเมินจากปริมาณคลอโรฟิลล์เอ
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ท่ีมีในมวลน้้า โดยเก็บตัวอย่างน้้าตามความลึกข้างต้นมากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) และวิเคราะห์

คลอโรฟิลลเ์อ ตามวธีิ Spectrophotometric method [3]   

ผลจับสัตวน์ ้าในพื นที:่ ตดิตามปริมาณและชนดิของผลจับสัตวน์้้าตามท่าขึน้ปลา 7 แห่ง ท่ีกระจายใน

พื้นท่ี ตอนบนของปากแม่น้้าหลังสวน (บริเวณอ่าวทองโข บ้านท้องครก ต้าบลบางน้้าจืด; 2 แห่ง) ตอนกลางของอ้าเภอ

หลังสวน (แนวชายฝั่งเขตต้าบลบางมะพร้าว;  3 แห่ง) และตอนลา่งของอ้าเภอหลังสวน (ในต้าบลบางมะพร้าวและ

ต้าบลนาพญา; 2 แห่ง) โดยสุ่มชั่งวัดขนาดสัตวน์้้าในช่วงเวลาเดียวกับการออกส้ารวจผลผลติขัน้ต้นและคุณภาพน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เส้นชัน้ความลกึของน้้าและลักษณะการจัดแบ่งสว่ยยอ่ย 9 ส่วนส้าหรับประเมินศักย์การผลิต 

ท่ีจ้าเพาะตามเขตพื้นท่ีซึ่งครอบคลุมท้ังตอนใน ตอนกลาง และตอนนอกของบริเวณท่ีศึกษา 

ศักย์การผลิตตามธรรมชาติของทรัพยากรปลากินแพลงก์ตอนในห่วงโซ่อาหาร : ค้านวณจาก

ผลผลิตขั้นต้น (ปริมาณคลอโรฟิลล์เอท่ีมีในมวลน้้า) โดยการประยุกต์ความรู้ด้านประสิทธิภาพการถ่ายทอดมวลสาร

ระหว่างช่วงชั้นต่าง ๆ ในระบบนิเวศ [2] ซึ่งจัดแบ่งพื้นท่ีศึกษาเป็น 9 บริเวณย่อย (ภาพท่ี 2) ตามลักษณะของชุมชน

ประมง 3 กลุ่มจากทิศเหนือลงใต้ (บริเวณปากแม่น้้าหลังสวน เขตบางมะพร้าว และใกล้เขตอ้าเภอละแม ตามล้าดับ) 

ตอนใน 

ตอนกลาง 

ตอนนอก 
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และจ้าแนกตามระยะการท้าประมง ออกเป็นแนวใกล้ชายฝั่ง แนวกลาง และแนวนอก (ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความลึกของน้้า 

5.76 11.12 และ 15.41 เมตร ตามล้าดับ)  

การประเมินศักย์การผลิตตามธรรมชาติของปลากินแพลงก์ตอน เร่ิมจากการ “ประเมินก าลังผลิต

ขั้นต้นในน้ า” โดยประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์ของคลอโรฟิลล์เอ (Chl a; mg/m2) และก้าลังผลิตขั้นต้น (PP; mg C/m2/d) 

ภายในมวลน้้าท่ีอยู่ในเขต Euphotic zone ดังสมการ; PP = 11.8 Chl a (r=0.87) [2] ในการศึกษานี้ ใช้ข้อมูลระดับของ

คลอโรฟิลล์เอท้ัง Surface layer และ Bottom layer (โดย Bottom layer เป็นชั้นน้้าในระดับ 25% ล่างสุด) ส้าหรับการ

ประเมิน “ศักย์การผลิตของทรัพยากรปลา” นั้น เน้นผลผลิตของปลาท่ีกินแพลงก์ตอน (Planktivorous fish อาทิ เช่น 

ปลาทู ปลาหลังเขียว ฯลฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรประมงเด่นในเขตพื้นท่ีชุมพร) และอาศัยการประยุกต์คา่ประสิทธิภาพการ

เคลื่อนย้าย (Transfer Efficiency; TE) ของมวลสารจากการกินต่อกันเป็นทอด ๆ (ภาพท่ี 2) จาก “ผลผลิตขั้นต้น” (แพ

ลงก์ตอนพืช) ไปสู่ “ผลผลิตขั้นท่ีสอง” (แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง รวมท้ังปลากินแพลงก์ตอนท่ีมี

ขนาดเล็กมากหรือปลาวัยอ่อน) จนถึง “ผลผลิตขั้นท่ีสาม” (แพลงก์ตอนสัตว์ขนาดใหญ่และปลากินแพลงก์ตอนท่ีพบ

ในแหล่งน้้าท่ีศึกษา) ท้ังน้ี ท้าการประเมินในพืน้ท่ีย่อย 9 ส่วน (ภาพท่ี 3) และศึกษาเปรียบเทียบกับข้อมูลผลจับสัตว์น้้า

จากการท้าประมงในแต่ละสว่นน้ัน ๆ  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาคุณภาพน้้าท่ัวไปด้านอุณหภูมิของน้้า พบว่าในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (ฤดูแล้ง) มี

ค่าอยู่ในช่วง 30.7-32.3 องศาเซลเซียส เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 (ต้นฤดูน้้าหลาก) มีค่าอยู่ในช่วง 30.9-32.7 

องศาเซลเซียส เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 (กลางฤดูน้้าหลาก) มีค่าอยู่ในชว่ง 28.1-31.3 องศาเซลเซียส และในเดอืน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปลายฤดูน้้าหลาก) มคี่าอยู่ในช่วง 25.5-26.7 องศาเซลเซียส ในภาพรวมพบวา่อุณหภูมขิองน้้า

ในสองช่วงแรกมีค่าสูงใกล้เคียงกันท้ังบริเวณพื้นท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง และมีคา่สูงกว่าในช่วงฤดูน้้าหลาก

เล็กน้อย ส่วนการศึกษาค่าความเค็มของน้้าในฤดูแล้ง ตน้ฤดูน้้าหลาก กลางฤดูน้้าหลาก และปลายฤดูน้้าหลาก พบคา่

อยู่ในช่วง 9.8-30.0, 10.2-30.0, 10.0-31.1 และ19.4-27.0 psu ตามล้าดับ ซึ่งมวลน้้ามคี่าความเค็มเปลี่ยนแปลงใน

ชว่งกว้างโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้้าซึ่งแปรผันตามปริมาณน้้าจืดท่ีไหลลง ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าในฤดูกาลข้างต้น พบค่าในช่วง 4.1-8.3, 3.5-7.5, 4.8-6.3 และ 8.2-9.0 mg/L ตามล้าดับ 

ซึ่งโดยท่ัวไปพบค่าท่ีค่อนข้างสูง ไม่เป็นปัญหาต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น้้า ส้าหรับผลการศึกษาด้านความเป็นกรด-

เบสของน้้า พบค่าแปรผันน้อยมากอยูใ่นช่วง 8.4-8.7, 8.3-8.7, 8.4-8.8 และ 7.6-7.7 ตามล้าดับ ในภาพรวมพบว่า

ปัจจัยทางคุณภาพน้้าในพืน้ท่ีศึกษานั้นส่วนใหญ่มคี่าใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในสถานเีขตทะเล  
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ภาพที่ 4  การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพชืกลุ่มไดอะตอม ชนดิ Bacteriastrum sp. และ 

Chaetoceros sp. ในพืน้ท่ีแนวปากร่องแมน่้้าหลังสวน ฉากออกไปตามระยะทางหา่งจากฝั่ง 3 บริเวณ 

(สถานี CP1, CP2, และ CP3 ตามล้าดับ) ในเดอืนเมษายนและพฤษภาคม 2557 

ผลการศึกษาองค์ประกอบทางชนิดและปริมาณของผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศแหล่งน้้าของพื้นท่ีพบ

แพลงก์ตอนพืชรวม 75 ชนิด (ในกลุ่มไดอะตอม ไดโนแฟลคเจลเลท และสาหร่ายสีเขียวแกมน้้าเงิน) โดยมีความ

หนาแน่นท่ีผันแปรในช่วง 17,420-81,846 เซลล์ต่อลิตร ท้ังนี้ พบไดอะตอม Bacteriastrum sp. และ Chaetoceros sp. 

เป็นชนิดเด่น ซึ่งสะท้อนสภาวะคุณภาพน้้าที่ดี ในภาพรวมพบว่าความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในเขตตอนในท่ีใกล้ฝั่ง 

(ภายใน 2 กิโลเมตร) หรือในตอนนอกท่ีห่างฝั่งออกไป (ในระยะทางมากกว่า 8 กิโลเมตร) อยู่ในระดับปานกลาง 

อย่างไรก็ตาม ในบริเวณตอนกลางท่ีหา่งจากฝั่งประมาณ 3-5 กิโลเมตร พบความหนาแนน่ของเซลล์ในระดับท่ีสูงและ

ต่างกับสองบริเวณแรกอย่างมีนัยส้าคัญ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3-8 เท่า และมีความหนาแน่นเฉลี่ยท่ีมากกวา่ 10,000 

cells/L (ภาพท่ี 4)  

ในการศึกษานี้เราสามารถประเมินระดับก้าลังผลิตขั้นต้นของส่วนย่อย 9 ส่วน จากข้อมูลใน ตารางท่ี 1 

และจ้าแนกเป็นผลผลิตขั้นต้นในน้้าชั้นบน (Surface layer) และน้้าชั้นล่าง (Bottom layer) จากระดับของคลอโรฟิลล์เอ

ท่ีพบในแต่ละชั้น ผลการศึกษาพบความแตกต่างของก้าลังผลิตขั้นต้นตามความลึกของน้้าเฉพาะในพื้นท่ีตอนบนของ

ปากแม่น้้า (แนวตรงกับแมน่้้าหลังสวน; ส่วนท่ี 1-3) โดยมีระดับท่ีต่้ากว่าในน้้าส่วนบน ท้ังนี้ พบว่าบทบาทจากแม่น้้ามี

ค่อนข้างน้อย ระดับคลอโรฟิลล์เอในพื้นท่ีนี้ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า 20 µg/L ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนล่างของ

พื้นท่ีไม่พบความแตกตา่งอย่างเด่นชัด (ภาพท่ี 5) 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยทางสัณฐานวิทยาส้าหรับประเมินก้าลังผลิตขั้นต้นในแหล่งท้าประมงของพื้นท่ี 9 ส่วนย่อย ในเขต

ชายฝั่งอ้าเภอหลังสวนและอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ส่วนที่

ศึกษา 

ความลึกเฉลี่ย 

(m) 

ความลึกน ้า  

ชั นบน (m) 

ความลึกน ้า  

ชั นลา่ง (m) 

พื นที ่

(m2) 

ปริมาตร 

(m3) 

1 4.65 3.49 1.16 7,375,443 34,294,434 

2 11.54 8.65 2.88 8,333,293 96,141,610 

3 16.40 12.30 4.10 15,948,198 261,493,477 

4 6.62 4.96 1.65 6,673,020 44,142,745 

5 11.18 8.39 2.80 21,152,516 236,517,278 

6 15.99 12.00 4.00 24,536,918 392,444,907 

7 6.01 4.51 1.50 8,205,579 49,323,767 

8 10.65 7.99 2.66 25,830,015 275,154,162 

9 13.84 10.38 3.46 17,704,256 245,090,424 

 

ผลการประเมินก้าลังผลิตขั้นต้น (ภาพท่ี 5) พบว่าโดยรวมมีค่าอยู่ในช่วง 100-1,000 mg C/m2/d ซึ่ง

จัดเป็นระดับก้าลังผลิตท่ีค่อนข้างสูง [2] อย่างไรก็ตาม ค่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ในช่วงเดือนสิงหาคม 

2557 พบวา่บางบริเวณ (อาทิ ส่วนท่ี 5 ในตอนกลาง) และ ส่วนท่ี 6 และ 9 (ในตอนล่างแนวนอก) มกี้าลังผลิตขั้นตน้ท่ี

ต่้าลงกว่าบริเวณอื่น ๆ (ประมาณ 50 mg C/m2/d) ซึ่งท้ังนี้ น่าจะเกิดจากอิทธิพลของกระแสน้้าท่ีรุนแรงกว่า ผล

การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าบทบาทจากแม่น้้ามีค่อนข้างน้อยและมีขอบเขตเฉพาะในตอนบนหรือบริเวณใกล้ฝั่ง ระดับ

ของก้าลังผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จึงเกิดจากบทบาทของกระแสน้้าหลักในเขตทะเลท่ีท้าให้เกิดการผสมผสานของ

มวลน้้าได้ 
  

การประเมินผลโดยรวมของก้าลังผลิตของปลาท่ีกินแพลงก์ตอน (Total Production of Plankton-feeding 

Fish; TPPF) ท้ังในส่วนท่ีเป็นผู้บริโภคขั้นต้นและขั้นท่ีสอง ในหน่วยของ mg C/m2/d และ g C/d จากข้อมูลในพื้นท่ีศึกษา 

น้าไปสู่การประเมินผลผลิตของปลากินแพลงก์ตอน ในหน่วยของ “น้ าหนักสด” (kg wet weight/d) (ภาพท่ี 6)โดย

อา้งอิงสัดสว่นของคารบ์อนตอ่น้้าหนักแหง้ (ประมาณ 40 % ของน้้าหนักแหง้) [4] และสัดสว่นของปริมานน้้าในตัวปลา 

(ประมาณ 70% ของน้้าหนักสด) ซึ่งเทียบเคียงจากกลุ่มปลา Mackerel ท่ีมีการรายงานไว้ [5]  
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ภาพที ่5  ก้าลังผลิตขั้นตน้ (mg C/m2/d) ท่ีประเมินได้จากคา่คลอโรฟิลดเ์อในน้้าชัน้บน (ภาพ ก.) และน้้าชัน้ลา่ง 

(ภาพ ข.) ในสว่นย่อย 9 ส่วนของพื้นท่ีศึกษาในเขตชายฝั่ง อ้าเภอหลังสวนและอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ผลการประเมินศักย์การผลิตของปลาท่ีกินแพลงก์ตอนท่ีในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นว่าในพื้นท่ีส่วนท่ี 2, 5, 

และ 8 ซึ่งมีระดับความลึกเฉลี่ยประมาณ 7-10 เมตร และห่างฝั่งประมาณ 3-5 กิโลเมตร จัดเป็นบริเวณท่ีมีศักย์การ

ผลิตปลาท่ีสูงท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีในภาพรวม (ภาพท่ี 6) ลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยทางสัณฐาน

วทิยา (โดยเฉพาะการท่ีมีกองหินใตน้้้าในพืน้ท่ี) รวมท้ังลักษณะทางนเิวศอุทกวิทยาท่ีสัมพันธ์กัน  

การศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างศักย์การผลิตปลาภายใต้ระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นท่ี 

(Total Production of Plankton-feeding Fish; TPPF) กับผลจับของปลาจ้าเพาะชนิดท่ีเป็นตัวแทนในพื้นท่ี ซึ่งใช้ข้อมูลผล

จับปลาทู (Catch of Chub Mackerel Production; CPM) ท่ีเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหลักที่รวบรวมได้จากเคร่ืองมอืประมง

อวนลอยในเขตท้าการประมง “ตอนกลาง” ท่ีห่างฝั่งไม่เกิน 5 กิโลเมตร (ส่วนท่ี 4-5) พบว่าศักย์การผลิตปลา( TPPF) 

ในส่วนท่ี 4-5 นี้มีค่าเท่ากับ 3,972.7  2,599.8  และ 237.4 กิโลกรัมต่อวัน ส้าหรับช่วงเดือน เมษายน  พฤษภาคม 

และ สิงหาคม 2557 ตามล้าดับ (ภาพท่ี 7) 

  

ส่วนย่อยที่ 1-9 ภายในพื นที่ศกึษา 

ก้าลังผลิต 

ขั นต้น  

(mg 

C/m2/d) 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 

ก้าลังผลิต 

ขั นต้น  

(mg 

C/m2/d) 

 . 

 . 
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ภาพที ่6 ผลการประเมินก้าลังผลิตตามธรรมชาติของปลาที่กินแพลงก์ตอน (kg wet weight/d) ส้าหรับแตล่ะเขต 

พื้นท่ีย่อย 9 ส่วน ในเขตปากแมน่้้าและชายฝั่งของอ้าเภอหลังสวนและอ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
ภาพที ่7 ปริมาณผลจับปลาทู (kg/d) ในช่วงเดอืนเมษายน พฤษภาคม และสิงหาคม 2557เปรียบเทียบกับเส้นแนวโนม้

แสดงระดับศักย์การผลิตตามธรรมชาติ (kg/d) ของปลาที่กินแพลงก์ตอน ซึ่งประเมินจากความสัมพันธ์ 

กับผลผลิตขั้นตน้ในเขตทะเลบริเวณ “ตอนกลาง” ของอ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
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ส่วนย่อยที่ 1-9 ภายในพื นที่ศกึษา 
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ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าข้อมูลผลจับปลาจากชาวประมงในพื้นท่ีตอนกลางมคี่าสูงกว่าในตอนบน

และตอนล่าง อย่างไรก็ตาม ผลจับปลาทูมีความแปรปรวนท่ีสูงมาก โดยพื้นท่ีตอนกลางในช่วงเดือนเมษายน  

พฤษภาคม และ สิงหาคม 2557 นั้น มีค่าแปรปรวนในช่วงกว้างถึง 3.1-38.9,  5.2-101.5, และ 4.0-46.1 kg/d 

ตามล้าดับ ท้ังนี้ พบแนวโน้มการเพิ่มของผลจับปลาทูในช่วงเดือนเมษายน ไปถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ซึ่งสอดคล้อง

กับการท่ีศักย์การผลิตตามธรรมชาติของพื้นท่ีมีค่าสูง (สูงกว่า 2,000 kg/d) หลังจากนั้น เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝน 

(สิงหาคม 2557) ซึ่งผลผลิตขั้นต้นโดยรวมของพื้นท่ีมีแนวโน้มท่ีลดลง ลักษณะดังกล่าวท้าให้ศักย์การผลิตของปลาที่

กินแพลงก์ตอนลดลงตาม (มคี่านอ้ยกว่า 500 kg/d) ในขณะนัน้พบวา่ผลจับปลาทูเฉลี่ยได้ลดลงอยา่งมากถึงประมาณ 

3 เท่าจากเดิม 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการศึกษาในภาพรวมของพื้นท่ีปากแม่น้้าหลังสวนและพืน้ท่ีทะเลใกล้เคียงในเขตจังหวัดชุมพร พบวา่

สถานภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อมทางน้้าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี (เมื่อพิจารณาจากค่าอุณหภูมิ  ค่าความเค็ม ปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า และค่าความเป็นกรด-เบสของน้้า) [6] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นท่ีมีความเหมาะสมต่อการ

เจรญิเตบิโตของสัตว์น้้า การศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลลเ์อ) ตามเวลาพบวา่ช่วงฤดู

น้้าหลาก (ธันวาคม 2557) มีระดับของผลผลิตขัน้ต้นจากแม่น้้าต่้ากว่าในชว่งฤดูแลง้ (เมษายน 2557) และในกรณีการ

พจิารณาตามพื้นท่ีพบวา่ปริมาณผลผลิตขัน้ตน้รวมท้ังความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในพื้นท่ีตอนในและตอนกลาง

มีค่าสูงกว่าในพื้นท่ีตอนนอกเล็กน้อย ซึ่งในภาพรวมจัดเป็นพื้นท่ีท่ีมคีวามอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลางถึงสูง [7, 8, 

9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  บริเวณจ้าเพาะในพืน้ท่ีใกล้ปากแม่น้้าหลังสวนซึ่งมีกา้ลังผลิตขัน้ต้นท่ีสูง (Productive Zone)  

Productive zone 
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ระดับความหนาแน่นของเซลล์แพลงก์ตอนพชืท่ีสะท้อนให้เห็นรูปแบบในทางการผลิตทรัพยากรชีวภาพ

ของพืน้ท่ีบริเวณปากแม่น้้าหลังสวนนี้มีลักษณะจ้าเพาะซึ่งเกิดจากอทิธิพลของการผสมผสานของมวลน้้าจากแม่น้้ากับ

มวลน้้าเขตทะเล การรวมกลุ่มของเซลล์แพลงก์ตอนพืชท่ีเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั้น พบได้ชัดเจนในบริเวณท่ีมีกองหินใต้

น้้าแนวแรกในระยะห่างจากฝั่งประมาณ 5-7 กิโลเมตร ซึ่งน้้ามีความลกึประมาณ 7-10 เมตร [10] กองหนิใต้น้้าท่ีเกิด

เป็นสันยาวตามแนวเหนือใต้เกิดเป็นแนวปะทะของมวลน้้าจากแผ่นดินและมวลน้้าทะเลด้านนอก นับเป็นบริเวณท่ี

สามารถท้าให้มวลน้้าเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนท่ีและยกตัวขึน้ประจบกันหรือหมุนวนในบริเวณนั้น เกิดเป็นมวลน้้าที่มี

ลักษณะจ้าเพาะและน่าจะมีแร่ธาตุอาหารท่ีสมบูรณ์ ซึ่งสะท้อนผลออกมาในลักษณะการเพิ่มผลผลิตขั้นต้นในบริเวณ

ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน (Productive zone; ภาพท่ี 8) อนึ่ง ผลการศึกษาประเมินศักย์การผลิตตามธรรมชาติยังพบว่า

ระดับผลผลิตท่ีเกิดในพื้นท่ีมีความแตกตา่งตามความลึกของน้้าเฉพาะในพื้นท่ีตอนบนของปากแม่น้้า บริเวณท่ีเป็นแนว

ตรงกับแม่น้้าหลังสวนท่ีไหลลงมาเท่านัน้ ผลการศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าบทบาทจากแม่น้้ามีค่อนขา้งน้อย โดยมีขอบเขต

ในตอนบนหรือบริเวณใกล้ฝั่ง และบทบาทของกระแสน้้าหลักจากเขตทะเลในพื้นท่ีน่าจะเป็นปัจจัยส้าคัญท่ีมผีลให้เกิด

การผสมผสานของมวลน้้าโดยรวมอยา่งทั่วถึงกัน 

ส้าหรับการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างศักย์การผลิตภายใต้ระบบนิเวศตามธรรมชาติของพื้นท่ี (ท่ี

สามารถก่อให้เกิดให้ผลผลิตปลาที่กินแพลงก์ตอนพชื) กับผลจับของปลาชนิดหลักที่เป็นตัวแทนในพื้นท่ี (ปลาทู) พบวา่ 

ถึงแม้ผลจับปลาทูจากชาวประมงรายต่างๆ จะมีความแปรปรวนสูง อย่างไรก็ตาม พบแนวโน้มของความสัมพันธ์กับ

ศักย์การผลิตตามธรรมชาติท่ีประเมินได้ โดยพบการเพิ่มของผลจับปลาทูในช่วงฤดูร้อน จากเดือนเมษายน ไปถึงเดอืน

พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นช่วงท่ีศักย์การผลิตตามธรรมชาติของพื้นท่ียังมีค่าสูงอยู่ (มากกว่า 2,000 kg/d) หลังจากนัน้

เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางฤดูฝน ซึ่งศักย์การผลิตโดยรวมของพื้นท่ีมีแนวโน้มลดลงเหลือต่้ากว่า 500 kg/d นั้น พบว่าผลจับ

ปลาทูเฉลี่ยท่ีได้ก็ลดลงอยา่งมากตามไปด้วย 
 

ผลการศึกษาวิจัยนี้ นับเป็นความพยายามคร้ังแรกในการประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรปลาจาก

ความสัมพันธ์กับผลผลิตขั้นตน้ในห่วงโซ่อาหารของพื้นท่ีเขตชายฝั่งจังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นการศกึษาที่ด้าเนนิการในช่วง

ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ผลการศึกษาในภาพรวมท้าให้ได้ความรู้เบือ้งตน้วา่พื้นท่ีนี้มีศักยก์ารผลิตปลากินแพลงก์ตอน

ท่ีคอ่นข้างสูง โดยผลผลิตมคีวามแตกตา่งกันไปท้ังตามเวลาและตามพื้นท่ีย่อย ซึ่งนับเป็นความรู้ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การ

ก้าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรสัตว์น้้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพตามธรรมชาติของ

พื้นท่ีย่อยต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการศึกษายังมีข้อจ้ากัดในด้านปริมาณของข้อมูลท่ีน้ามาใช้วิเคราะห์

และการประเมินฟังก์ชันของปัจจัยร่วมทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งควรด้าเนินการศึกษาต่อยอดให้ครบถ้วนมากขึ้นใน

โอกาสตอ่ไป   
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อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน ้าต่อผลผลผลิตขั นต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม    

ทางน ้าในพื นที่ปากแม่น ้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 

Influence of tidal changes on primary production and aquatic environmental 

factors in the Bang-tabun estuary, Phetchaburi province 

ขนิษฐา บัวแก้ว1 จารุมาศ เมฆสัมพันธ์2* และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์3 

Khanitta Buakaew1, Charumas Maksumpun2* and Shettapong Meksumpun3  

บทคัดย่อ 

การศึกษาติดตามอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน้้าต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้า 

ในพื้นท่ีปากแม่น้้าอา่วบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี ท้าโดยการออกส้ารวจพื้นท่ีในช่วงน้้าตายและน้้าเกิดรวม 3 คร้ัง ใน

ฤดูแล้ง (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558) มีสถานีศึกษาท่ีครอบคลุมแนวร่องน้้าใกล้ฝั่ง แนวร่องน้้าห่างฝั่ง แนวดอนเขต

ตื้น และแนวดอนเขตลึก ผลการศึกษาพบว่าลักษณะของคาบน้้าในแต่ละเวลามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้า โดยค่าผลผลิตขั้นต้นนั้นมีการแปรผันได้สูงสุดถึง 6 เท่า (18.96-

120.37 µg/L) โดยเฉพาะในพื้นท่ีดอนเขตลึก ส่วนความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพืชมีค่าแปรผันสูงโดยเฉพาะใน

แนวร่องน้้าโดยพบค่าต่้าสุด (44,280 cells/L) ท่ีบริเวณใกล้ฝั่ง และค่าสูงสุด (739,860 cells/L) ในแนวร่องน้้าบริเวณท่ี

ห่างฝั่ง ท้ังนี้ พบไดอะตอมชนิด Cylindrotheca sp. เป็นชนิดเด่นในทุกพื้นท่ี ส้าหรับปัจจัยคุณภาพน้้าท่ีได้รับอิทธิพล

อย่างเด่นชัด คือ ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมและค่าความเค็มของน้้าซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงสูงในสถานีแนวร่องน้้า

และในดอนเขตตื้น นอกจากนี้ ยังพบแนวโน้มการลดลงของปัจจัยแร่ธาตุอาหาร (ฟอสเฟต) จากอิทธิพลของน้้าทะเล

ในช่วงท่ีน้้าเกิดได้มากกว่าน้้าตาย ส่วนปัจจัยด้านอุณหภูมิของน้้าจัดเป็นปัจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสุด ผล

การศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นถึงความจ้าเป็นท่ีเราควรให้ความส้าคัญกับการก้าหนดคาบน้้า (ช่วงเวลาในแต่ละ

เดือน) รวมท้ังก้าหนดตัวแทนของพื้นท่ีย่อยในเขตปากแม่น้้าท่ีมีลักษณะทางนิ เวศอุทกวิทยาท่ีจ้าเพาะเพื่อการศึกษา

ตดิตาม ท้ังนี ้เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีตอบโจทย์หรือสามารถสะท้อนสภาพของพืน้ท่ีได้อยา่งรัดกุมตอ่ไป 

ค้าสา้คัญ: ผลผลิตขัน้ต้น  อทิธิพลของคาบน้้า  ปริมาณแรธ่าตุอาหาร  ความเค็มของน้้า  อา่วบางตะบูน 
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Abstract  

Research study on influence of tidal changes on primary production and aquatic environmental 

factors in the Bang-tabun Estuary, Phetchaburi Province was carried out during 3 times of neap tide and spring 

tide periods of May 2015 (low-loading period). Study sites were set at the stations located in the channel 

(innermost / outermost) zones, and the tidal flat (shallower / deeper) zones. The results indicated remarkable 

influences of each tidal regime, in particular the impacts to primary productions and environmental factors. The 

primary productions varied 6 times (18.96-120.37 µg/L) in the deeper tidal flat zone. Densities of phytoplankton 

also varied significantly and had the lowest and the highest levels of 44,280 cells/L and 739,860 cells/L in the 

innermost and outermost channel sites, respectively. In this study, the diatom Cylindrotheca sp. was the dominant 

phytoplankton species along the whole area. The tidal influences were also recognized on the levels of total 

suspended solids and the salinity. Those levels were apparently changed in the channel sites and the shallow tidal 

flat site. In addition, decreasing trend of nutrients (phosphate) as the dilution by seawater was noted during the 

spring tide. Water temperature, nevertheless, was less impacted. The overall view implied the necessary on 

consideration of tidal regime (the sampling time in a month), and the selection of representative sites with 

differences in eco-hydrological characters for research monitoring. Suitable monitoring will then further provide 

good information that could bring a better understanding of the target area.  

Keywords: primary production, tidal impacts, nutrient, salinity, Bang-tabun Bay  

บทน้า 

ผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีปากแม่น้้า นับเป็นปัจจัยท่ีมีความส้าคัญต่อการบ่งบอกถึงระดับความอุดม

สมบูรณ์ของพื้นท่ีปากแม่น้้า การศึกษาประเมินสถานภาพของผลผลิตขั้นต้นในประเทศไทยมผีู้ศึกษาอยูน่อ้ย โดยท่ัวไป

จะเป็นการแสดงเพียงระดับของผลผลิตขั้นต้นในพื้นท่ีต่าง ๆ ของบริเวณปากแม่น้้าเท่านั้น ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องจากใน

พื้นท่ีบริเวณปากแม่น้้านั้นได้รับอทิธิพลจากคาบน้้า (อาทิ น้้าเกิด และน้้าตาย) ท่ีแตกต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงน้้าเกดิท่ี

มักพบการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ภายในพื้นท่ี (เช่น ความเค็ม ความขุ่น เป็นต้น) อย่างชัดเจน [1,2] 

นอกเหนือจากอิทธิพลของคาบน้้าแล้ว ความจ้าเพาะของพื้นท่ีในแต่ละบริเวณก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าด้วยเช่นกัน ซึ่งความจ้าเพาะของพื้นท่ีนั้นเกิดขึ้นได้จากปัจจัยสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ ลักษณะของความลึกน้้า การท่ีเชื่อมต่อกับทะเล หรือ ปริมาณการไหลลงมาของน้้าจืด [3] ซึ่งมีอิทธิพล

ตอ่การเกิดและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขั้นตน้และปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าภายในพื้นท่ีบริเวณปากแม่น้้า

ได้ตลอดเวลา 

ผลผลิตขัน้ต้นในบริเวณปากแมน่้้าท่ัวไป มักมีความหลากหลายทางชนิดสูงและมีปริมาณท่ีหนาแนน่ ซึ่ง

เหมาะส้าหรับเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้้าวัยอ่อนและผู้บริโภคในขั้นต้นของห่วงโซ่อาหาร พื้นท่ีปากแม่น้้า จึงมี

ความส้าคัญอย่างมากในการแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์สัตว์น้้า ปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูนนั้น เป็นปากแม่น้้าหนึ่งท่ีมี

ความส้าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องด้วยพืน้ท่ีน้ีเป็นแหลง่ผลิตสัตว์น้้าท่ีส้าคัญ (ได้แก่ หอยแครง เป็นต้น) 

[4] ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพื้นท่ีนี้มีผู้ผลิตขั้นต้นท่ีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้้า พื้นท่ีนี้ยังพบแร่

ธาตุอาหารหลักท่ีมีความจ้าเป็นต่อการเจริญของแพลงก์ตอนพืช (โดยเฉพาะในกลุ่มของไนโตรเจน) อยู่ในระดับท่ี



 

448 

 

- Proceedings - 

ค่อนขา้งสูง โดยบางครัง้มมีากเกินพอตอ่ความตอ้งการของแพลงก์ตอนพชื [5,6] อย่างไรก็ตาม ผลจากการวจิัยท่ีผ่าน

มาพบวา่ผลผลิตสัตวน์้้าที่ได้ในแตล่ะพื้นท่ีน้ันแสดงความแตกตา่งกัน [5] ซึ่งความจ้าเพาะทางสัณฐานวิทยาของพื้นท่ีใน

แต่ละบริเวณ ท้าให้เราสามารถแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย แนวร่องน้้า (ใกล้ฝั่ง และห่างฝั่ง), ดอนบน 

(ทางทิศเหนือ) ซึ่งเป็นพื้นท่ีค่อนข้างตื้น บางช่วงเวลาเกิดการแห้งของน้้า และดอนล่าง (ทิศใต้ของพื้นท่ี) ท่ีมีความลึก

มากกวา่และมีการท่วมของน้้าภายในพื้นท่ีตลอดเวลา ท้ังน้ี ในแต่ละพื้นท่ียังได้รับอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน้้า

ซึ่งมีความแตกต่างภายในแต่ละส่วน ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างยั่งยืนและเหมาะสมต่อไปนั้น 

เราจึงมีความจ้าเป็นต้องเข้าใจถึงความจ้าเพาะของส่วนและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้อย่างชัดเจน ท้ังนี้ เพื่อความ

เข้าใจในสถานภาพท่ีเป็นจริงและสามารถประยุกตค์วามรู้ไปใชใ้นการจัดการการใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีอย่างเหมาะสม  

การศึกษาคร้ังนี้ มีเป้าหมายเพื่อเป็นศึกษาน้าร่องท่ีจะน้าไปสู่การประเมินบทบาทการขึ้นลงของน้้า

ในช่วง “น้ าตาย” และ “น้ าเกิด” ท่ีมีผลต่อผลผลิตขั้นต้น ท้ังองค์ประกอบทางชนิด ความหนาแน่น และการกระจาย

ของแพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นผลผลิตขั้นต้นในห่วงโซ่อาหารของปากแม่น้้า และบทบาทต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าท่ี

เกี่ยวข้องภายในพื้นท่ีเขตจ้าเพาะต่าง ๆ (อาทิ ค่าความเค็มของน้้า ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวม และธาตุอาหาร) 

ในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งในการเก็บตัวอย่างจ้าเป็นต้องค้านึงถึงความจ้าเพาะทางสัณฐานวิทยาของพื้นท่ีตัวแทนต่าง ๆ 

เพื่อให้ได้ทราบลักษณะหรือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนก้าหนดสถานีหรือ

ชว่งเวลาในการศึกษาในระยะตอ่ไปอยา่งเหมาะสม และน้าไปสู่การประเมินสถานการณ์ในพื้นท่ีได้อยา่งถูกตอ้ง รวมถึง

การวางแผนการจัดการการใช้ประโยชนใ์นพืน้ท่ีได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ท้าการศกึษาผลผลิตขั้นตน้ คุณภาพน้้าทั่วไป และธาตุอาหาร ในพืน้ท่ี 4 สถานี ภายพืน้ท่ีปากแม่น้้าอ่าว

บางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สถานีท่ีท้าการศึกษาจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แนวร่องน้้า (ใกล้ฝั่งและห่างฝั่ง) ได้แก่ 

St.1 และ St.2 พื้นท่ีแนวดอนเขตตืน้ (St.3) และพื้นท่ีแนวดอนเขตลกึ (St.4)  

 
ภาพที่ 1 พื้นท่ีศึกษาผลผลิตขั้นตน้และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทางน้้า ประกอบด้วย 4 สถานี คือ แนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้

ฝั่งและหา่งฝั่ง (St.1 และSt.2), แนวดอนเขตตืน้ (St.3) และแนวดอนเขตลกึ (St.4)                                            

ในบริเวณปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี 
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ในการศึกษาคร้ังนี้ ท้าการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวตามการขึ้นลงของน้้า (น้้าเกิด 

และน้้าตาย) รวมท้ังหมด 3 ครัง้ในช่วงตน้ฤดูฝน (เดอืนพฤษภาคม 2558)  

เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพชื โดยกรองด้วยถุงกรองแพลงก์ตอนขนาดตา 20 µM ใส่ขวดพลาสตกิขนาด 

250 ml รักษาตัวอย่างด้วยฟอร์มาลีน เข้มข้น 2% และน้ามาจ้าแนกชนิด [7] นอกจากนี้ ท้าการศึกษาปริมาณ

คลอโรฟิลล์เอ โดยน้าตัวอย่างน้้ามากรองผ่านกระดาษกรอง GF/F (Whatman) และน้ามาสกัดด้วยอะซีโตน 90% 

ปริมาตร 5 ml เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิต่้ากว่า 4oC จากนั้นน้าไปวิเคราะห์ด้วยวิธี Spectrophotometric method 

[8] 

ศึกษาคุณภาพน้้าท่ัวไป (อุณหภูมิ การน้าไฟฟ้า ความเค็ม ออกซิเจนละลายน้้า และความเป็นกรด-

เบส) โดยใช้เคร่ือง Multi-parameter (รุ่น YSI 600QS) และการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้า (Total 

suspended solid; TSS) โดยน้าน้้าตัวอย่างมากรองผ่านกระดาษกรอง GF/C (Whatman) ท้าการช่ังน้้าหนักกระดาษกอ่น

ท้าการกรองน้้าน้าตัวอย่าง กระดาษ GF/C ท่ีผ่านการกรองไปท้าให้แห้ง (Freeze drying) และน้ามาชั่งน้้าหนัก ส่วน

ปริมาณธาตุอาหารในน้้า ท้าการศึกษาได้โดยน้าน้้าท่ีกรองผ่านกระดาษกรอง GF/F ไปวิเคราะห์หาฟอสเฟต (PO4
3-) 

ด้วยเครื่อง Auto Analyzer (SKALAR)  

 ผลการศึกษา 

1. อทิธิพลของคาบน า้ต่อผลผลติขั นต้น 

 องค์ประกอบทางชนิดและปรมิาณของแพลงก์ตอนพืช 

การศึกษาแพลงก์ตอนพืชในครั้งนี้ พบแพลงก์ตอนพืชท้ังหมด 39 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 class ได้แก่ 

Cyanophyceae (2 ชนิด), Bacillariophyceae และ Dinophyceae (36 และ 1 ชนิด ตามล้าดับ) ซึ่ง Cylindrotheca sp. เป็น

แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นท่ีพบในการศึกษา ในการศึกษาด้านการกระจายความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืช พบค่าอยู่

ระหว่าง 44,280-739,860 cells/L ซึ่งมีค่าแตกต่างกันตามพื้นท่ี (ภาพท่ี 2) โดยค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช

ในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) ท่ีต้่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวร่องน้้าบริเวณท่ีหา่งฝั่ง (St.2) ท่ีสูงสุดนัน้ มีความ

แตกตา่งกันถึงประมาณ 17 เท่า ค่าความตา่งของแพลงก์ตอนพืชดังกล่าวจะพบได้ในช่วงเวลาน้้าเกดิในพื้นท่ีน่ันเอง 

 การกระจายของแพลงก์ตอนพืชเชิงพื นที่และเวลา 

ในผลที่พบภาพรวม (ภาพท่ี 2) จะเห็นได้วา่ ความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพืชในแตล่ะพื้นท่ีมีความ

แตกต่างกัน ท้ังนี้ พบว่าแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอม (Bacillariophyceae) มีสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับแพลงก์

ตอนอีกสองกลุ่ม (Cyanophyceae และDinophyceae) นอกจากนี้ พบวา่พืน้ท่ีในบริเวณแนวดอนเขตตื้น (St.3) และแนว

ดอนเขตลกึของพื้นท่ี (St.4) มสีัดสว่นและความหนาแนน่ค่อนข้างคงท่ีกวา่ ซึ่งแตกตา่งจากบริเวณแนวร่องน้้าบริเวณท่ี

ใกล้ฝั่ง (St.1) และแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่ง (St.2) ซึ่งเปลี่ยนแปลงสูง นอกจากนี้ ยังพบว่าแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่าง

ฝั่งนัน้มแีนวโนม้การเปลี่ยนแปลงสูงท่ีสุด  

ในพื้นท่ีปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูนนี้ นอกจากจะพบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นท่ีแล้ว ยังพบว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนพืชตามเวลาหรือตามคาบน้้าท่ีต่างกันไป ภาพท่ี 2a จะเป็นช่วงเวลาน้้าตาย ความ

หนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชค่อนข้างใกล้เคียงกันยกเว้นทางแนวดอนเขตตื้นของพื้นท่ี (St.3) นั้นเป็นพื้นท่ีท่ีมีความ

หนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชมากท่ีสุด และในพื้นแนวร่องท่ีอยู่ห่างฝั่ง (St.2) มีค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช

น้อยท่ีสุด ในช่วงน้้าตายนี้ค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชแต่ละพื้นท่ีไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม 
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ในช่วงเวลาน้้าเกิด (ภาพท่ี 2b) พบวา่ค่าความหนาแนน่ของแพลงก์ตอนพชืในบริเวณแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) 

นั้นมีค่าความหนาแน่นน้อยท่ีสุด ส่วนทางแนวดอนเขตตื้น (St.3) และแนวดอนเขตลึก (St.4) ของพื้นท่ีมีค่าความ

หนาแนน่ท่ีใกล้เคียงกัน (ภาพท่ี 2b) ส่วนในภาพท่ี 2c ซึ่งยังเป็นช่วงท่ีน้้าเกิด ท่ีถัดไปอีก 3 วัน พบค่าความหนาแนน่ของ

แพลงก์ตอนพืชในบริเวณแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่ง (St.2) นั้นมีค่ามากท่ีสุด เมื่อเทียบกับท้ังสามพื้นท่ี ซึ่งมีความ

หนาแน่นท่ีใกล้เคียงกัน ในช่วงน้้าเกิดนี้จะเห็นค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันออกไปตามพื้นท่ีได้

ชัดเจนกว่า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าความหนาแนน่ของของแพลงก์ตอนพชืเชงิพื้นท่ีและเวลาแล้วนัน้ พบวา่ พื้นท่ีแนว

ร่องน้้าบริเวณท่ีหา่งฝั่ง (St.2) ค่าความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามการผสมผสานจากทะเล โดย

ค่าความเค็มค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม ขณะเดียวกัน พื้นท่ีแนวดอนเขตตื้น (St.3) พบค่าความหนาแน่นของแพลงก์ตอน

พชืท่ีลดลงตามเวลา ส่วนทางดอนเขตลกึ (St.4) ความหนาแนน่ของแพลงกต์อนพืชนัน้ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงของแพลงก์ตอนเหลา่นั้น อาจจะเกิดมาจ้าความจ้าเพาะในแต่ละพื้นท่ี และการตอบสนองของแพลงก์

ตอนพืชแตล่ะชนิดท่ีท้าให้มีการเจรญิของประชากรท่ีแตกต่างกันไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 สัดสว่นทางชนิดของแพลงก์ตอนพชืในกลุ่ม Cyanophyceae, Bacillariophyceae และ Dinophyceae ท่ีพบใน

บริเวณปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ในเดอืนพฤษภาคม 2558 ในแต่ละสถานีส้ารวจ 

ตามช่วงคาบน้้าท่ีต่างกัน (a; ชว่งน้้าตาย, b-c; ชว่งน้้าเกดิ) 

  

 

 
 

 

(a) (b) 

(c) 
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 ปริมาณคลอโรฟลิลเ์อที่แพรก่ระจายในพื นที่  

ผลการศึกษาอิทธิพลของคาบน้้าต่อลักษณะการแพร่กระจายของคลอโรฟิลลเ์อพบวา่ พื้นท่ีทางแนว

ดอนเขตลึกของพื้นท่ี (St.4) เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงของค่าคลอโรฟิลล์เอ ได้มากท่ีสุดตาม

คาบน้้าท่ีเปลี่ยนไป โดยมีค่าอยู่ในช่วง 18.96-120.37 µg/l ซึ่งพื้นท่ีนี้มีโอกาสการเปลี่ยนแปลงมากถึง 6 เท่า ต่างจาก

พื้นท่ีในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) มีค่าคลอโรฟิลล์เอท่ีแตกต่างกันน้อยกว่า (22.86 - 65.14 µg/L) ในพื้นท่ีอื่น 

ๆ ส่วนในพื้นท่ีแนวดอนเขตตื้น (St.3) และแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่ง (St.2) นั้นเป็นพื้นท่ีมโีอกาสพบค่าคลอโรฟิลล์เอ 

ได้สูงเชน่กันกับพื้นท่ีแนวดอนเขตลกึของพื้นท่ี (St.4) ในบางครัง้ 

ตารางที่ 1 ปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าจากการส้ารวจบริเวณปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูนจังหวัดแพชรบุรีในช่วง

เดือนพฤษภาคม 2558 (St.1 และ St.2 เป็นสถานีในแนวร่องน้้าใกล้และห่างฝั่ง, St.3 เป็นสถานีแนวดอน

เขตตืน้ และ St.4 แนวดอนเขตลกึ) 

 

2. อทิธพิลการเปลี่ยนแปลงคาบน า้ต่อปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน ้า 

ในการศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน้้าต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้านั้น 

ด้าเนินการในช่วงท่ีมีความแตกต่างกันของคาบน้้า (น้้าเกิดและน้้าตาย) ประกอบด้วย คร้ังท่ี 1 (14 พฤษภาคม 2558) 

ศกึษาในชว่งน้้าตาย ส่วนคร้ังท่ี 2 (18 พฤษภาคม 2558) และครัง้ท่ี 3 (21 พฤษภาคม 2558) นัน้ เป็นการศึกษาในช่วง

น้้าเกิด จาก ภาพท่ี 3 ซึ่งแสดงค่าความเค็มของน้้าใน 3 คร้ังของการส้ารวจ พบว่าค่าความเค็มของแต่ละคร้ังมีความ

แตกต่างกันไป โดยในช่วงน้้าตายค่าความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ (29.2-31.0 psu) เมื่อเทียบกับในช่วงน้้า

เกิดซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มในช่วงกว้าง (22.5-29.0 psu)  

  

Station St.1 St.2 St.3 St.4 

Temp eratu re (˚C ) 32.63 - 34.12 32.07 - 32.98 31.32 - 32.60 31.10 - 34.43 

TSS (mg/L) 32.50 - 102.00 63.51 - 88.18 48.00 - 142.00 48.00 - 108.40 

Salinity (psu) 22.6 - 29.2 25.5 - 29.2 25.6 - 28.3 27.9 - 31.8 

DO (mg/L) 2.28 - 7.27 2.3 - 6.72 5.44 - 9.36 5.87 - 6.57 

PO4
3- (µM) 2.32 - 2.73 1.15 - 3.10 1.15 - 2.15 1.25 - 1.54 

Chlorophyll a (µg/L) 22.86 - 65.14 27.84 - 110.23 34.36 - 115.20 18.96 - 120.37 
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ภาพที่ 3 ลักษณะของคาบน้้าในพืน้ท่ีปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรีในช่วงเวลาส้ารวจ 3 ครัง้ 

และค่าความเค็มของน้้าท่ีพบในแต่ละสถานีส้ารวจ ในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2558 

 ค่าความเค็มของน ้า 

ค่าความเค็มข้างต้นมีความแตกต่างตามพื้นท่ี โดยพบว่าในพื้นท่ีบริเวณแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง 

(St.1) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มอย่างชัดเจน (ตารางท่ี 1) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 22.6 - 29.2 psu 

ตามล้าดับ พื้นท่ีแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่งนั้นจะมีโอกาสพบค่าความเค็มท่ีต่้าได้ถึง 22.6 psu ส่วนในพื้นท่ีแนวดอน

เขตลกึมีโอกาสพบความเค็มท่ีมีคา่สูง (31.0 psu) ขณะท่ีพืน้ท่ีอ่ืน ๆ นั้นมคี่าความเค็มท่ีไม่แตกต่างกัน 
 

 ปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน า้ 

ผลการศึกษาปริมาณของแข็งแขวนลอยรวมในน้้าพบว่า ในบริเวณแนวดอนเขตตื้น (St.3) เป็น

บริเวณท่ีมีความแตกต่างของค่าของแข็งแขวนลอยรวมในน้้ามากที่สุด เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่น ๆ โดยในนี้พื้นท่ีนี้พบว่ามี

ค่าของแข็งแขวนลอยรวมในน้้าสูงท่ีสุด เท่ากับ 142.00 mg/L และพื้นท่ีในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) มีค่า

ของแข็งแขวนลอยรวมในน้้าน้อยท่ีสุด ซึ่งมีคา่อยู่ท่ี 32.50 mg/L ส่วนพืน้ท่ีในแนวร่องน้้าที่ห่างฝั่ง (St.2) นั้นเป็นพืน้ท่ีท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงของค่าของของแข็งแขวนลอยรวมในน้้าต่้า โดยคา่อยู่ระหว่าง 48.00-108.40 mg/L 

 ปริมาณออกซเิจนละลายน ้า 

ผลการศึกษาค่าออกซิเจนละลายน้้าพบว่า พื้นท่ีในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) เป็นพื้นท่ีท่ีมี

ความแตกต่างของค่าออกซิเจนอย่างชัดเจน โดยมีการผันแปรของค่าได้ถึง 3 เท่า ซึ่งพื้นท่ีในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่าง

ฝั่ง (St.2) มีค่าท่ีคล้ายคลึงกัน ส่วนแนวดอนเขตลึก (St.4) มีค่าของออกซิเจนละลายน้้าค่อนข้างคงท่ี นอกจากนี้ พื้นท่ี

ในแนวร่องน้้าท้ังใกล้ฝั่ง (St.1) และห่างฝั่ง (St.2) มีโอกาสพบค่าออกซิเจนท่ีมีค่าต่้าถึงประมาณ 2 mg/L ขณะท่ีแนว

ดอนเขตตืน้ของพื้นท่ี (St.3) มโีอกาสท่ีจะพบค่าออกซิเจนละลายน้้าที่สูงถึง 9 mg/L ได้  

  

 

St.1 sal.29.8 
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 ความเข้มข้นของแร่ธาตุอาหารในน า้ในรูปของฟอสเฟต 

ผลการศึกษาปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส จะเห็นได้ว่าค่าท่ีพบในบริเวณแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้

ฝั่ง (St.1) มีค่าค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าท่ีอยู่ในบริเวณแนวดอนเขตตื้น (St.3) และแนวดอนเขตลึก (St.4) ซึ่ง

ค่าท่ีพบในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) มีค่าท่ีใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 2.32-2.73 µM อนึ่ง ค่าฟอสเฟต-

ฟอสฟอรัส ในพื้นท่ีแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่ง (St.2) และพื้นท่ีแนวดอนเขตตื้น (St.3) พบค่าต่้าท่ีสุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

1.15 µM และพื้นท่ีแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่ง (St.2) ยังพบว่ามีค่าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด มีค่าอยู่ท่ี 3.10 µM 

ผลการศึกษาในภาพรวมแสดงให้เห็นว่าพื้นท่ีแนวร่องน้้าท่ีห่างฝั่ง (St.2) นั้น เป็นพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของค่า

ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสมากที่สุด 

 ความสัมพันธ์ระหวา่งคาบน า้กับปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน ้า 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เราไม่พบความสัมพันธ์ของคาบน้้ากับปัจจัยทางคุณภาพน้้าใดอย่างมีนัยส้าคัญ 

ยกเว้นบทบาทท่ีมีต่อค่าของฟอสเฟตในช่วงคาบน้้าเกิด (ภาพท่ี 4) โดยพบว่าค่าความเค็มท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใน

ช่วงกว้างนั้น (22-30 psu) มีความสัมพันธ์กับค่าฟอสเฟต โดยท้าให้ค่าฟอสเฟตมแีนวโนม้ลดลงตามความเค็มของน้้า

ท่ีเพิ่มขึ้น ค่าฟอสเฟตจะสูงในบริเวณปากแม่น้้า ในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่ง (St.1) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมีคา่ของความเค็ม

ต่้า และพบค่าฟอสเฟต-ฟอสฟอรัสลดลงในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่งออกไป (St.2) ท่ีมีค่าความเค็มเพิ่มสูงขึ้น 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าฟอสเฟต (PO4
3-) กับความเค็ม (Sal) ของน้้านี้  แสดงได้ดังสมการ PO4

3-                    

= 54.224e-0.129sal โดยมีความสัมพันธ์กันถึงประมาณ 74.0% (ภาพท่ี 4) 

 
 

ภาพที่ 4 อทิธิพลของคา่ความเค็มของน้้า (Salinity) ในช่วง “น้้าเกดิ” ตอ่การเปลี่ยนแปลงของค่าฟอสเฟต (PO4
3)      

ในพืน้ท่ีปากแม่น้้าอ่าวบางตะบูน ช่วงเดอืนพฤษภาคม 2558 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาติดตามอิทธิพลของคาบน้้าต่อผลผลิตขั้นต้น พบการแปรผันของค่าคลอโรฟิลล์เอ 

(18.96 - 120.37 µg/L) ซึ่งสอดคล้องกับความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืช (44,280-739,860 cells/L) ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงในช่วงน้้าเกิดอย่างชัดเจน โดยมี Cylindrotheca sp. เป็นแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น นอกจากนี้ พบว่าปัจจัย

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้าท่ีได้รับอิทธิพลจากคาบน้้าอย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าความเค็ม และฟอสเฟต (PO4
3- ) ซึ่งค่า

ความเค็มของน้้ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้าง (22.6-29.0 psu) ส่วนฟอสเฟตนั้นมีแนวโน้มลดลงจากบริเวณปาก

แมน่้้าออกสูท่ะเล  

อิทธิพลของคาบน้้าต่อผลผลิตขั้นต้นและปัจจัยคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้้านั้นมีความแตกต่างกันตาม

พื้นท่ีย่อย โดยค่าของผลผลิตขั้นต้น (คลอโรฟิลล์เอ) ในบริเวณแนวดอนเขตลึกจะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงของค่า

คลอโรฟิลล์เอในชว่งน้้าเกิดได้สูงถึง 6 เท่า (18.96 - 120.37 µg/L) เนื่องจากพื้นท่ีนี้เป็นพื้นท่ีค่อนข้างลึก (ประมาณ 2 

เมตร) และอยู่ทางทศิใต้ของพื้นท่ีสง่ผลให้มกีารรับปริมาณแพลงก์ตอนพืชท่ีเจริญจากแนวนอกได้ตลอดเวลา [5] แตม่ี

ปัจจัยคุณภาพน้้าค่อนข้างคงท่ีกวา่ ซึ่งตา่งจากในพืน้ท่ีแนวดอนเขตตื้นท่ีจะสามารถพบโอกาสการเปลี่ยนแปลงของค่า

ของแข็งแขวนลอยในน้้าได้สูง (48.0-142.0 mg/L) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีค่อนข้างตื้น (ประมาณ 1 เมตร) ในช่วงน้้า

เกิดหรือมกีารขึน้ลงของน้้าแรง จะมโีอกาสการฟุง้กระจายของตะกอนมากกว่าพืน้อื่น ๆ [6] ส่วนในพื้นท่ีในแนวร่องน้้า 

พบความแปรผันของค่าความเค็มและฟอสเฟต ซึ่งพบวา่ในแนวร่องน้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่งมโีอกาสพบความแปรผันของค่า

ความเค็มในช่วงกว้าง ซึ่งเป็นไปตามการไหลลงมาของมวลน้้าจืดในช่วงน้้าลง ส่งผลให้ค่าความเค็มในบริเวณแนวร่อง

น้้าบริเวณท่ีใกล้ฝั่งมคีวามเค็มอยูใ่นช่วงท่ีกวา้ง ตา่งจากแนวร่องน้้าบริเวณท่ีห่างฝั่งที่มคีวามเค็มค่อนข้างคงท่ี ท้ังน้ี ค่า

ฟอสเฟตนั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการไหลลงมาของน้้าจืด โดยพบค่าท่ีสูงในบริเวณร่องน้้าใกล้ฝั่ง แล้วค่อย ๆ 

ลดลงเมื่อหา่งฝั่งออกไป ซึ่งเกิดจากการเจือจางของน้้าทะเล [9] ท่ีมีปริมาณธาตุอาหารนอ้ยกวา่น้้าจืดท่ีมีความเข้มข้น

ของธาตุอาหารท่ีสูงกวา่นั่นเอง  

ผลการศึกษาในคร้ังนี้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงคาบน้้า โดยเฉพาะในช่วงน้้าเกิดท่ีมี

การผสมผสานกันของน้้าจืดและน้้าทะเลได้มากกว่า โดยจะมีผลต่อท้ังการกระจายและการเจริญของผลผลิตขั้นต้น

และการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้้าในพื้นท่ีปากแม่น้้า โดยเฉพาะการเจือจางแร่ธาตุอาหารท่ีรับมาจาก

แผ่นดินได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นท่ีย่อยในเขตปากแม่น้้า ไม่ว่าจะเป็นแนวร่องน้้า ตอนใน - ตอนนอก หรือในพื้นท่ี

ดอน เขตตื้น – เขตลึก ต่าง ๆ นั้น มีสภาวะของผลผลิตขั้นต้นและคุณภาพน้้าท่ีแตกต่างกัน ความรู้ดังกล่าวท้าให้เรา

จ้าเป็นต้องวางแผนการศึกษาติดตามในแต่ละ “พื้นท่ีย่อย” ท่ีแยกส่วนกันไปและก้าหนด “ช่วงเวลา” ท่ีมีคาบน้้า

คล้ายกันหรือเปรียบเทียบกันได้ จึงจะท้าให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นตัวแทนท่ีดแีละสามารถประยุกตใ์ชป้ระโยชนไ์ด้ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และศูนย์วิจัยเพื่อ

การพัฒนาชายฝั่ง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทีมนิสิตจากห้องปฏบัิติการวจิัยดนิ

ตะกอนและสิ่งแวดล้อมทางน้้า ภาควิชาชีววิทยาประมง และห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการร่วมออกส้ารวจภาคสนามและให้ความ

ชว่ยเหลอืในการวเิคราะห์ตัวอยา่งเป็นอยา่งดี  

(b) 
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การประเมินผลผลติคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศของป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยพะเยา 

Estimation of net ecosystem production in dry dipterocarp forest in University 

of Phayao 

มานะ ปันยา1 มนตรี แสนวังสี1* ธีรชัย อ้านวยล้อเจรญิ1 พัลลภ อินทะนลิ1 และ ปฏิพัทธ์ วงค์เรอืง1 

Mana Panya1 , Montri Sanwangsri1 * , Teerachai Amnuaylojaroen1 , Punlop Intanil1 and Patipat 

Vongruang1 

บทคัดย่อ 

ระบบนิเวศป่าไม้มีบทบาทท่ีส้าคัญในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนให้กับโลก การศึกษาคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศป่าเต็งรังใน มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยใช้เทคนิคความ

แปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (eddy covariance technique) ในช่วงปี 2557 ผลการศึกษาพบว่าเดือนตุลาคมมีค่าการดูด

ซับคาร์บอน เฉลี่ยสูงสุด 4.05 µmol.m-2.s-1 ในขณะท่ีเดือนมีนาคมมีการปล่อยคาร์บอนเฉลี่ย -1.26 µmol.m-2.s-1 ซึ่ง

เมื่อค้านวณเป็นผลผลิตคาร์บอนสุทธิ (Net Ecosystem Production; NEP) ท้ังปี พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74 ± 1.54 

µmol.m-2.s-1 หรือคิดเป็น 6.60 tC.ha-1.yr-1 แสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศป่าต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแหล่งกักเก็บ

คารบ์อน (carbon sink) ได้เป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตามพบวา่ปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ ความร้อนท่ีใชใ้น

การระเหยน้้า และความร้อนท่ีใช้ในการเผาอากาศ เป็นปัจจัยท่ีควบคุม NEP ในรายรอบวัน ในขณะท่ีอุณหภูมิอากาศ 

และความชื้นสัมพัทธ์ เป็นปัจจัยท่ีควบคุม NEP ในรายรอบเดอืน  

ค้าสา้คัญ: ผลผลิตคารบ์อนสุทธิ  ป่าเต็งรัง  เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน   

Abstract  

Forest ecosystems play an important role on carbon sink. This study aims to investigate the net 

ecosystem production of dry dipterocarp forest in the University of Phayao using eddy covariance technique in 

2014. The results show that the maximum of net ecosystem production is 4.05 µmol m-2s-1 in October, while the 

minimum is in March by -1.26 µmol m-2s-1. The annual NEP is 1.74 ± 1.54 µ.mol.m-2.s-1 or 6.60 tC.ha-1.yr-1. 

Therefore, Dry dipterocarp forest in University of Phayao is an importance of the carbon sink. Finally, the 

photosynthetically active radiation, latent heat and Sensible heat are an environment controlling factor of NEP in 

diurnal pattern. While the air temperature and relative humidity are an environment controlling factor of NEP in 

monthly pattern. 

Keywords: Net ecosystem production, Dry dipterocarp forest, Eddy covariance technique  
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บทน้า 

ปัจจุบันสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก (Climate 

Change) ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติจ้านวนมากท่ีส่งผลต่อการด้ารงชีพของมนุษย์ท้ังจากทางตรงและทางอ้อม สาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นได้ท้ังจากมนุษย์และธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้รายงาน ความเข้มข้น

ของก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ศตวรรษเกิดจากการกระท้าของมนุษย์เป็นหลัก [4] แต่

อย่างไรก็ตามยังมีกลไกตามธรรมชาติท่ีควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีส้าคัญอยู่ 2 

กระบวนการ คือการสังเคราะห์แสงและการหายใจของป่าไม้ ซึ่งการเจริญเติบโตของป่าไม้นั้น จะแสดงถึงการสะสม

คารบ์อนจากการสังเคราะห์แสงมากกว่าการปล่อยจากการหายใจเสมอ บ่งบอกถึงการเป็นเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน 

(carbon sink) ท่ีส้าคัญและการท้าหน้าท่ีในการลดก๊าซเรือนกระจกนั่นเอง อย่างไรก็ตามการกักเก็บคารบ์อนของป่านั้น

มีความแตกต่างกันตามชนิดของป่าไม้เช่นกัน ซึ่งพบว่าในป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest) มีการกักเก็บคาร์บอนใน

รอบปีสูงกวา่ปา่ผลัดใบ (deciduous forest) เนื่องจากปา่ไมผ่ลัดใบสามารถสังเคราะห์แสงได้ตลอดท้ังปี [5] ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับสิ่งปกคลุมของพืชโดยสามารถตรวจสอบได้จากการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีพื้นท่ีใบ (leaf area index; LAI) [6,7] 

นอกจากนี้จากศึกษาการสะสมของคาร์บอนในป่าแต่ละประเภท พบว่า ป่าดงดิบ (tropical rain forest) มีการสะสม

คาร์บอนในมวลชีวภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือป่าเบญจพรรณ  (mixed deciduous forest) ในขณะท่ีป่าเต็งรัง (dry 

dipterocarp forest) มกีารสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพต้่าสุด ตามล้าดับ [8] 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าป่าเต็งรังจะมีการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพต่้าสุด แต่กลับมีความน่าสนใจ

เนื่องจากเป็นป่าท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีชัดเจนท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล และสามารถทนต่อ

สภาวะสุดขดี (extreme) เชน่การทนทานตอ่ไฟป่า (wildfire) และสามารถอยู่ได้ในพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 

นอกจากนี้ลักษณะป่าดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนได้อย่างชัดเจน กล่าวคือการเข้าถึงทรัพยากรได้ง่ายใน

เร่ืองของปัจจัยสี่ หรือการเป็นแหล่งของระบบนิเวศบริการ (ecosystem service) นั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าใน

อนาคตถ้าเกิดสภาพอากาศมีความแปรปรวนขึ้น [1] ป่าเต็งรังนี้อาจจะยังคงสามารถปรับตัวได้ และเป็นแหล่งกักเก็บ

คารบ์อนให้กับโลกและยังเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการศกึษาการกักเก็บคารบ์อนในระบบนเิวศป่า

ไม้ในประเทศไทยมากพอสมควร แต่ส่วนใหญ่เป็นวิธีการวัดเป็นคร้ังคราวเท่านั้น (measurement) ซึ่งจะได้ข้อมูลการ

กักเก็บคาร์บอน (carbon stock) ณ ช่วงเวลานั้นๆ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีหรือระบบการตรวจวัดอย่าง

ต่อเนื่อง (monitoring) จะท้าให้ได้เห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอน (carbon stock change) ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศนัน้ๆ ได้อยา่งชัดเจน หนึ่งในวธีิดังกลา่วคือ เทคนิคการวัดความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

(eddy covariance technique) ซึ่งวิธีนี้ได้รับการยอมรับมาก เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวสามารถวัดค่าการแลกเปลี่ยน

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และไอน้้าร่วมกับความเปลี่ยนแปลงความเร็วลมในแนวตัง้ระหว่างบรรยากาศ กับระบบนิเวศ

ป่าไม้ได้โดยตรง และสามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์บอนในรัศมี 100 เท่าของความสูงท่ีติดต้ังอุปกรณ์

ตรวจวัดได้ [9] ซึ่งข้อมูลท่ีได้จะเป็นข้อมูลแบบต่อเนื่อง และมีความถี่ในการตรวจวัดค่อนข้างสูง จึงท้าให้ทราบค่าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับปัจัยทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างแม่นย้าและถูกต้องมากขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าวิธีการศึกษา

ดังกล่าวในประเทศไทยยังมีน้อยมากและไมค่รอบคลุม ทัง้ในแงข่องชนดิป่าไม้และลักษณะภูมปิระเทศ   
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ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศป่าเต็งรังใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในพื้นท่ีท่ีมีลักษณะภูมิประเทศซับซ้อนแบบภูเขา โดยใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

และวิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้มท่ีควบคุมผลผลิตคารบ์อนสุทธิในระบบนเิวศ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล จากการตรวจวัดพารามเิตอร์ตา่งๆ โดยใช้สถานตีรวจวัด DPT (Dry 

Dipterocarp Forest Flux Phayao Site Thailand) ท่ีมีความสูง 42 m ท่ีตัง้อยู่บริเวณฝั่งทิศเหนือของมหาวทิยาลัยพะเยา 

พกิัด Latitude: 19° 02' 14.38"N, Longitude: 99° 54' 10.96" E (ระบุต้าแหนง่โดย GPSMAP 60CSx, GARMIN ในเดอืน

มิถุนายน 2555) พื้นท่ีทดลองมีขนาด  6.25 rai (1 ha)  ดังภาพท่ี 1 และสามารถประเมินการแลกเปลี่ยนคาร์บอนใน

พื้นท่ีตรวจวัดครอบคลุมรัศมีถึง  500 m (79 ha) จากจุดพิกัดอ้างอิง โดยไม่ขัดกับหลักการตรวจวัดดังกล่าวข้างต้น 

โดยพื้นท่ีมีลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขามีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 512 m  อยู่ในเขตพื้นท่ี ต้าบลแม่กา 

อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา และพื้นทีป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไม้แบบพลัดใบ (deciduous  forest) ประเภทป่าเต็งรัง (dry 

dipterocarp forest) โดยมีพันธ์ุไม้เด่นประกอบด้วย  เต็ง (Shorea obtusa Wall.), รัง (Shoreasiamensis Miq.) และพลวง 

(Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) ตามล้าดับ และพบวา่ความสูงของช้ันเรือนยอดอยูร่ะหว่าง 15 - 20 m จากพื้นดนิ 

ส้าหรับอุณหภูมิเฉลี่ยโดยท่ัวไปอยู่ประมาณ 16.94 - 35.72  ͦC ปริมาณน้้าฝนรวม 1,262 mm (กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 

ค.ศ.1998 - 2007)  

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

ภาพที่ 1 สถานีตรวจวัด DPT (Dry Dipterocarp Forest Flux Phayao Site Thailand) 

งานวจิัยนี้ท้าการตรวจวัดในปี 2557 โดยวิธีการเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

ไอน้้า (flux data) ท่ีมีความถี่ในการตรวจวัดสูงถึง 10 Hz ติดตั้งท่ีระดับความสูง 42 m ดังภาพท่ี 1 ข้อมูลท่ีได้จาก flux 

data จะน้ามาท้าคุณภาพข้อมูลผ่านโปรแกรม eddy pro ส่วนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา (weather data) จะตรวจวัดทุกๆ    

10 นาที ติดตั้งท่ีระดับความสูง 36 m (ภาพท่ี 1) โดยเก็บข้อมูลด้วยการ์ดบันทึกข้อมูลจากกล่องเก็บข้อมูล (data 

logger) ในขณะท่ีข้อมูลความชื้นในดิน และอุณหภูมดิิน (soil data) มีข้อมูลการตรวจวัดทุกๆ 10 นาที ถูกติดตั้งท่ีระดับ

ความลึก 5, 15 และ 50 cm ตามล้าดับ (รูปท่ี 1) เก็บข้อมูลดังกล่าวโดยการดาวนโ์หลดโดยตรงผ่านโปรแกรม logger 

  



 

459 

 

- Proceedings - 

net version 4.1 เชื่อมต่อใช้สายดาวน์โหลด RS232 กับ data logger รายละเอียดของเคร่ืองมือ และพารามิเตอร์ท่ีท้า

การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที ่1 แสดงเครื่องมือและพารามิเตอร์ท่ีตรวจวัด 

ประเภทข้อมูล เครื่องมอื พารามเิตอรท์ี่ตรวจวดั 

Flux data Open-path CO2/H2O vapor analyzer (EC150, 

Campbell Scientific, Logan, UT, USA) 

ความเข้มข้นของ CO2 (mmol/m3) และ

ไอน้้า H2O vapor (mol/m3) 

Three-dimensional sonic anemometer-thermometer 

(CSAT3, Campbell Scientific, Logan, UT, USA) 

ความเร็วและทิศทางลม 3 ทิศทาง 

(m/s) 

Weather data Weather transmitter (WXT520, Campbell Scientific, 

Logan, UT, USA) 

ปริมาณน้้าฝน (mm), อุณหภูมอิากาศ 

(°c), ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 

Quantum Sensor (LI-190SZ, Li-Cor Inc., Lincoln, 

NE, USA) 

ปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห์

แสงได้ (µmol/m2.s) 

Soil data Soil temperature (Thermocouple) อุณหภูมดิิน (°c) 

Soil water content reflectometer (CS616, Campbell 

Scientific, Logan, UT, USA) 

ความชื้นของดนิ (%VWC) 

 

การวิจัยนี้ใช้เทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (eddy covariance) เป็นวิธีท่ีได้รับการยอมรับว่า

ได้ผลท่ีน่าเชื่อถือมากท่ีสุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน [9] มีหลักการวัดความแปรปรวนร่วม (covariance) ระหว่างความเข้มขน้

ของก๊าซ CO2 (C) และความเร็วลมในแนวตัง้ (W) ในกระแสลมจะเคลื่อนท่ีแบบหมุนวน (eddy) [9] ดังภาพท่ี 2 โดยสิ่ง

ท่ีเราสนใจจะเคลื่อนท่ีผ่านพื้นท่ีหนึ่งหน่วย ต่อหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งท้าให้เราทราบการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างป่าไม้กับบรรยากาศ ซึ่งสามารถค้านวณหาได้จากสมการ eddy flux ดังสมการท่ี 1 

[10,11,12,13,14,15] 

 

 
ภาพที่ 2    Eddy 1 ลมท่ีเคลื่อนท่ีลงด้วย C1 กับความเร็วลมท่ี W1 และ 

Eddy 2 ลมท่ีเคลื่อนท่ีลงด้วย C2 กับความเร็วลมท่ี W2 

                          

  



 

460 

 

- Proceedings - 

  Fc = w'ρc'̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                                      (1) 

โดยท่ี  Fc      คือ ฟลักซ์ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (µmol.m-2.s-1) 

         W´     คือ ความแปรปรวนของความเร็วลมในแนวตัง้ (m.s-1) 

         ρc´    คือ ความแปรปรวนของความหนาแนน่ของกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ (µmol.m-3) 

carbon flux ท่ีได้จากเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวนจากสมการท่ี 1 เมื่อท้าการปรับความ

ถูกต้องของขอ้มูล (data correction) จะรายงานในรูปของคา่การแลกเปลี่ยนคารบ์อนสุทธิ (Net Eecosystem Exchange; 

NEE)  โดย NEE ท่ีค่าบวกหมายถึงปลดปล่อยก๊าซ CO2 ออกจากระบบ (ส่วนใหญ่พบในเวลากลางคืน) และค่าลบ

หมายถึงการดูดซับก๊าซ CO2 เข้ามาในระบบ (พบได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน) ซึ่งจะเป็นการรายงานหรือการ

อธิบายในเชิงของบรรยากาศ (atmospheric term) มากกว่า ในขณะท่ีในเชิงทางชีววิทยา (biometric term) มักจะ

รายงานค่าเป็นผลผลิตของคาร์บอนสุทธิ หรือผลผลิตระบบนิเวศสุทธิ (Net Ecosystem Production; NEP) ซึ่งจะค่าตรง

ข้ามกับ NEE นั้นเอง โดยจะพิจารณาจากผลตา่งของการสังเคราะห์แสงและการหายใจของพืชนั่นเอง ซึ่งผลผลิตท่ีได้

จากการสังเคราะห์แสงของพืชนั้น จะเรียกว่าผลผลิตขั้นปฐมภูมิรวมในระบบนิเวศป่าไม้ (Gross Primary Production; 

GPP) และในส่วนของกระบวนการหายใจ จะถูกเรียกว่าค่าการหายใจรวมของระบบนิเวศป่าไม้ ( Ecosystem 

Respiration; RE) ซึ่งสามารถเขียนได้ดังสมการท่ี 2  

 

−𝑁𝐸𝐸 = 𝑁𝐸𝑃 = 𝐺𝑃𝑃 − 𝑅𝐸                                                          (2) 

ผลการศึกษา 

สภาพอากาศท่ัวไปจากการตรวจวัดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2557 พบว่าปริมาณน้้าฝน 

(rainfall) สะสมเท่ากับ 954 mm โดยท่ีเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้้าฝนสะสมสูงสุด 223 mm ในขณะท่ีความชื้นในดิน 

(soil water content) เฉลี่ยรายเดอืนมคี่าเท่ากับ 12.83±2.83 (±SD) % VWC โดยท่ีเดอืนสิงหาคมมีความช้ืนในดินเฉลี่ย

สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.32 %VWC ส่วนเดือนมีนาคมมีความชื้นในดินเฉลี่ยต้่าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.89 %VWC ส่วน

อุณหภูมิอากาศ (air temperature) เฉลี่ยรายเดือนมีค่าเท่ากับ 25.03±2.34 (±SD)  ͦC โดยท่ีเดือนมีนาคมมีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 28.53  ͦC ส่วนเดือนมกราคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 20.07 ͦC ในขณะท่ี

อุณหภูมิดิน (soil temperature) เฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 24.86±2.20 (±SD)  ͦC โดยท่ีเดือนเมษายนมีอุณหภูมิดินเฉลี่ย

สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 28.29 ͦC ส่วนเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิดินเฉลี่ยต่้าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 21.96 ͦC จะเห็นได้ว่า

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมดิินมคีวามสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ 

(relative humidity) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 65.13±12.60 (±SD)  % โดยเดือนสิงหาคมมีความชื้นสัมพัทธ์

เฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 81.14 % ส่วนเดือนมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์ต่้าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 39.46 % ในขณะท่ี

ปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห์ได้ (photosynthetically active radiation; PAR) รายเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

328.94±51.45 (±SD) µmol.m-2.s-1 โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีค่า PAR เฉลี่ยสูงสุดมีค่าเท่ากับ 392.75 µmol.m-2.s-1 

ในขณะท่ีเดอืนกรกฎาคม มคี่า PAR เฉลี่ยต่้าสุดสุดมีคา่เท่ากับ 206.47 µmol.m-2.s-1 ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ปริมาณน้้าฝนรายเดอืน (กราฟแท่งสฟีา้), ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดอืน (กากบาทสดี้า), อุณหภูมอิากาศ

เฉลี่ย รายเดอืน (สามเหลี่ยมสีแดง),  อุณหภูมดิินเฉลี่ยรายเดอืน (บวกสีน้้าเงิน), ความชื้นในดนิเฉลี่ยรายเดอืน  

(วงกลมสเีขียว) และปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห์ได้ (สี่เหลี่ยมสีส้ม) ปี พ.ศ. 2557 

ผลผลิตคารบ์อนสุทธิในระบบนเิวศ (net ecosystem production; NEP) มคี่าเฉลี่ยรายเดือนเท่ากับ 1.74 ± 

1.54 (±SD)  µmol.m-2.s-1 โดยท่ีเดือนตุลาคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.05 µmol.m-2.s-1 ในขณะท่ีเดือนมีนาคมมี

ค่าเฉลี่ยต่้าสุดเท่ากับ -1.26 µmol.m-2.s-1 ส่วนผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (gross primary production; GPP) หรือการสะสม

คาร์บอนจากการสังเคราะห์แสงรายเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.44 ± 1.76 (±SD) µmol.m-2.s-1 โดยท่ีเดือนมิถุนายนมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.93 µmol.m-2.s-1 ในขณะท่ีเดือนมีนาคมมีค่าเฉลี่ยต่้าสุดเท่ากับ 2.41 µmol.m-2.s-1 และการ

หายใจในระบบนิเวศ (ecosystem  respiration; RE) เฉลี่ยรายเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ± 1.12 (±SD)  µmol.m-2.s-1 

โดยท่ีเดือนมถิุนายนมคี่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.34 µmol.m-2.s-1 ในขณะท่ีเดอืนกุมภาพันธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดต่้าสุดเท่ากับ 

1.73 µmol.m-2.s-1 ดังแสดงดังภาพท่ี 4 

 

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยผลผลิตคารบ์อนสุทธิรายเดอืน (สี่เหลี่ยมสีเขียว), ค่าเฉลี่ยผลผลิตขัน้ปฐมภูมริายเดอืน            

(วงกลมสนี้้าเงนิ) และค่าเฉลี่ยการหายใจในระบบนเิวศรายเดอืน (สามเหลี่ยมสีแดง) ในปี พ.ศ. 2557 

0

5

10

15

20

25

30

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

  
 า
ค 

 ุ 
ภา

พนั
ธ 

 นี
าค
 

  
ษา

ยน

พฤ
ษภ

าค
 

  ถุ
นา

ยน

  
 ฎ

าค
 

ส ง
หา

ค 

 นั
ยา
ยน

 ุ 
าค
 

พฤ
ศจ

  า
ยน

ธนั
วา
ค 

2557

 ุณ
หภ

 ู  
า 
าศ
แ 

ะ 
ุณ
หภ

 ู ด
 น 

(ͦC
) ,
คว

า 
ชืน้

ใน
ด น

 
(%

VW
C)

ป 
  า
ณ
น ้า

ฝน
 (m

m)
, ค

วา
 ช

ืน้ส
 ัพ

ทัธ
  (%

), 
แส

งท
ีพ่ชื

สา
 า

 ถ
สงั
 ค
 ะ
ห แ

สง
ได
 ้(µ

mo
l.m

-2
.s-1

)
ป   าณน ้าฝน ควา ชืน้ส ัพทัธ แสงทีพ่ชืสา า ถสงั ค าะห แสงได้

 ุณหภ ู  า าศ  ุณหภ ู ด น ควา ชืน้ในด น

0

2

4

6

8

10

  
 า
ค 

 ุ 
ภา

พนั
ธ 

 นี
าค
 

  
ษา

ยน

พฤ
ษภ

าค
 

  ถุ
นา

ยน

  
 ฎ

าค
 

ส ง
หา

ค 

 นั
ยา
ยน

 ุ 
าค
 

พฤ
ศจ

  า
ยน

ธนั
วา
ค 

2557

ผ 
ผ 

  ค
า 
 บ 

นส
ุทธ

 , ผ
 ผ

   
ขัน้

ปฐ
 ภ

 ู ,
  
า 

หา
ยใ
จใ
น 

ะบ
น  
วศ

 (µ
mo

l.m
-2
.s1 )

ผ ผ   ขัน้ปฐ ภ ู  า หายใจใน ะบบน  วศ



 

462 

 

- Proceedings - 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ NEP ในรอบวันของเดือนตุลาคม 2557 พบว่ามีค่า NEP มากท่ีสุด จะเห็นได้จาก

ความสัมพันธ์กับปริมาณแสงท่ีพืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ (photosynthetically active radiation; PAR) ค่อนข้าง

ชัดเจน ซึ่งเป็นแบบ polynomial  (r2 = 0.96) โดยท่ีค่า NEP ในช่วงแรกๆ จะเพิ่มขึ้นรวดเร็วตามปริมาณของ PAR ท่ี

เพิ่มขึ้น  แตเ่มื่อความเข้มแสงเพิ่มสูงถึง 1400 µmol.m-2.s-1 ค่า NEP ก็จะมีแนวโน้มคงท่ี โดยคา่ NEP ท่ีเกิดขึ้นค่อนข้าง

สูงประมาณ 20  µmol.m-2.s-1 ดังภาพท่ี 5a และนอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ ในเชงิ polynomial ระหว่างค่า NEP กับ  

LE latent heat (LE) (r2 = 0.91)  และค่า NEP กับ sensible heat (H) (r2 = 0.95) เช่นกัน โดยท่ีค่า LE จะบ่งบอกถึง

ปริมาณการใช้พลังงานท่ีใช้ในการระเหยของน้้า (evaporation) และคายน้้าจากการหายใจของพืช (transpiration) 

ขณะท่ีค่า H จะบ่งบอกถึงปริมาณการใช้พลังงานท่ีใช้ในการเผาอากาศ โดยพบว่าค่า NEP จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วตาม LE และ H ซึ่งมีคา่สูงประมาณ 350 และ 120 W.m-2 ตามล้าดับ ดังภาพท่ี 5b และ 5c จากข้อมูลท่ีพบท้า

ให้ทราบว่าการสังเคราะห์แสงของพืชจะสูงในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีความเหมาะสมต่อ

การเจริญเติบของพืช ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสาพิศ และคณะ 2548 ท่ีพบว่าการสังเคราะห์แสงของพืชในป่า

ผลัดใบในชว่งฤดูฝนจะสูงกวา่ฤดูแล้ง [2] และจากการศกึษาของ Pukngam 2001 พบวา่ในในชว่งฤดูฝนท่ีมีความชื้นใน

ดินสูง ท้าให้ความร้อนถูกใชใ้นการระเหยน้้ามากกว่าการเผาอากาศ สง่ผลให้ค่า LE จึงสูงกวา่ค่า H เชน่เดียวกัน [16] 

ส้าหรับปัจจัยท่ีส่งผลให้ค่า NEP ต่้าในรอบวัน โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม 2557 พบว่ามีความสัมพันธ์

กับค่า H มากท่ีสุด (r2 = 0.86) รองลงมาเป็น PAR (r2 = 80) และ LE (r2 = 0.72)  ตามล้าดับ รูปแบบการเปลี่ยนแปลง

ของ NEP จะคล้ายๆ ในเดือนตุลาคม แต่จะให้ผลผลิตสุทธิท่ีต่้ากว่า ดังภาพท่ี 6a 6b และ 6c  ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ค่า 

PAR ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งอยู่ในช่วงฤดูแล้งจะมีปริมาณไม่แตกต่างกับเดือนตุลาคมช่วงฤดูฝนมากนัก (1200-1400 

µmol.m-2.s-1) แต่การสังเคราะห์แสงกลับแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด (NEP อยู่ระหว่าง 2- 4 µmol.m-2.s-1) ดังรูปท่ี 6a 

เนื่องจากปัจจัยของพืชท่ีมีการท้ิงใบในฤดูแล้งเพื่อรักษาสมดุลในสภาวะท่ีพืชขาดน้้า  [17] จึงท้าให้เห็นว่าแม้จะมีแสง

มากพอแต่การสังเคราะห์แสง แตก่็ไมส่ามารถไปท้าให้ NEP เพิ่มตามไปด้วย เนื่องในช่วงฤดูแล้งอุณหภูมิคอ่นข้างสูงซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าพลังงานส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการเผาอากาศ (H สูง) [18]  เมื่อในบรรยากาศมีลักษณะแห้งและร้อน 

จะส่งผลให้คา่การขาดแรงดันไอระหว่างอากาศและใบพชื แตกตา่งกันค่อนข้างสูง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้้าจากพืชสู่

บรรยากาศ ลักษณะเชน่นีเ้องพชืจึงมกีารลดการสูญเสียน้้าโดยการท้ิงใบ ซึ่งก็ส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์ของพืช

นั่นเอง รูปแบบดังกล่าวจะเกดิขึน้ตรงข้ามกับค่า LE สูงๆ  
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า NEP กับ PAR , ความสัมพันธ์ระหว่างค่า NEP กับ LE (b) 

และความสัมพันธ์ระหว่างคา่ NEP กับ H (c) ของเดอืนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 

a 

c 

b 
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า NEP กับ PAR (a), ความสัมพันธ์ระหว่างค่า NEP กับ LE (b) 

และความสัมพันธ์ระหว่างคา่ NEP กับ H (c) ของเดอืนมนีาคม ปี พ.ศ. 2557 

a 

b 

c 
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เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลตอ่ NEP รูปแบบรายเดือนของปี พ.ศ. 2557 พบว่าจากความสัมพันธ์ระหวา่ง

ค่า NEP กับอุณหภูมิอากาศมคีวามสัมพันธ์แบบ polynomial  (r2 = 0.74) โดยเมื่ออุณหภูมสิูงกว่า 26 ͦC พบว่าค่า NEP 

มีแนวโน้มท่ีลดลงเร่ือยๆ จนถึงติดลบนั่นหมายถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง  ดังภาพท่ี 7a ซึ่งมีความ

สอดคล้องกับการศึกษาของ Ishizuka และ Puangchit [19] ท่ีพบว่าอุณหภูมิท่ี 26 ͦC จะท้าให้การสังเคราะห์มีค่าสูงสูด

[19]  และลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิท่ีสูงมากเกินไปจะส่งผลให้การท้างานของเอนไซน์ในพืช

ท้างานได้น้อยลง จึงส่งผลต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืช [20] และพบว่าเป็นอุณหภูมิท่ีเหมาะสมแก่การ

สังเคราะห์แสงของป่าเขตร้อนซึ่งอยู่ในช่วงระหวา่ง 25-35 ͦC [21] ในขณะท่ีความสัมพันธ์ระหวา่งค่า NEP กับความชื้น

สัมพัทธ์มีความสัมพันธ์แบบ polynomial  (r2 = 0.60) แสดงให้เห็นว่าเมื่อความชื้นสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 60 ถึง 80 

% ค่า NEP จะสูงขึ้นตามไปด้วยและมีแนวโน้มคงท่ีเมื่อมีค่าความชื้นสัมพัทธ์มากกว่านี้ ดังภาพท่ี 7b  จะเห็นได้ว่า

อุณหภูมอิากาศและความชื้นสัมพัทธ์จะมีความผกผันกันโดยจะแตกต่างกันอยา่งเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

ซึ่งความแตกต่างดังกล่าว จะส่งผลต่อความขาดแรงดันไอท่ีบ่งบอกถึงความแห้งแล้งของสภาพอากาศดังได้กล่าว

มาแล้วข้างต้น โดยท่ีในช่วงฤดูแล้งท่ีอุณหภูมิสูงมากและความชื้นสัมพัทธ์ต่้าจะท้าให้อัตราการสังเคราะห์แสงลด

นอ้ยลงไปดว้ย [22]  

 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า NEP กับอุณหภูมิอากาศ (a), ความสัมพันธ์ระหว่างคา่ NEP    กับความช้ืนสัมพัทธ์ 

(b) ในรายเดอืน ในปี พ.ศ. 2557 

a 

b 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จากการวิจัยพบว่าผลผลิตคาร์บอนสุทธิในระบบนิเวศป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา (net ecosystem 

production; NEP) รายเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.74±1.54 (±SD) µmol.m-2.s-1 โดยท่ีเดือนตุลาคม มีค่า NEP เฉลี่ยสูงสุด

ซึ่งมคี่าเท่ากับ 4. 05 µmol.m-2.s-1   ในขณะท่ีเดือนมีนาคม มคี่า NEP เฉลี่ยต่้าสุดซึ่งมคี่าเท่ากับ -1.26 µmol.m-2.s-1  เมื่อ

คิดเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในปี 2557 พบว่ามีค่าเท่ากับ  6.60 tC.ha-1.yr-1 หรือคิดเป็น  1.06 tC.rai-1.yr-1 ซึ่ง

พบวา่ปัจจัยท่ีควบคุม NEP ในระบบนเิวศป่าเต็งรัง มหาวทิยาลัยพะเยา รายเดอืนได้แก่ อุณหภูม ิและความชื้นสัมพัทธ์ 

ในขณะท่ีปัจจัยท่ีควบคุม NEP ในรายรอบวันได้แก่ ปริมาณแสง ความร้อนท่ีใช้ในการระเหยน้้า และความร้อนท่ีใช้ใน

การเผาอากาศ และเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในพื้นท่ีป่าเต็งรัง จังหวัดราชบุรีพบว่า มีค่าเท่ากับ 4.3 tC.ha-1.yr-1 [3] 

ซึ่งมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย ท้ังนี้เนื่องจากยังมีความแตกต่างกันของอายุป่าและโครงสร้างชั้นเรือนยอด รวมถึงชนิด

ของดิน จึงท้าให้ค่าผลผลิตคาร์บอนสุทธิแตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามการรายงานผลการวิจัยคร้ังนี้ใช้ข้อมูลเพียง 1 

ปี ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการอธิบายกลไกของระบบนิเวศป่าไม้ท่ีตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาได้ คงต้องอาศัยการศกึษาในระยะยาวเพื่อสามารถท่ีจะประเมินผลผลิตคาร์บอนสุทธิส้าหรับการวเิคราะห์

การเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคารบ์อนในระบบนเิวศป่าไม้ของประเทศไทยในอนาคตตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ประจ้าวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะยา ท่ีได้กรุณา

ให้ค้าแนะน้าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของการศึกษาในคร้ังนี้ และขอขอบคุณ สถานี MiLab ท่ีได้ให้การสนับสนุน

อุปกรณ์และสถานท่ีในการศึกษาทดลองในคร้ังนี้ ร่วมถึงทีมงาน Milab ทุกท่านท่ีกรุณาช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และ

สุดท้าย ขอขอบพระคุณการสนับสนุนทุนจาก งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ้าปี 2558 ภายใต้

โครงการ “อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา” มา ณ ท่ีน้ีด้วย 
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ตัวผกผันของเมทริกซ์เลสลยี์สองชั นชนิดหลายเส้นบางเมทริกซ์ 

Inverse of some multi-doubly leslie matrices  

วิวรรธน์  วณิชาภชิาต1ิ*  และ ศริะกาญ ขาวสะอาด1 

Wiwat Wanicharpichat1* and Sirakan Khawsaard 1 

บทคัดย่อ 

เมทริกซ์เลสลีย์สองชั้นชนิดหลายเส้นเป็นนัยท่ัวไปของเมทริกซ์เลสลียส์องช้ัน และคอมแพเนยีนสองช้ัน

ตามล้าดับ ผลงานวิจัยนี้ได้แสดงเงื่อนไขท่ีจ้าเป็นและเพียงพอส้าหรับการหาตัวผกผันและตัวผกผันกรุป (group 

inverse) ของเมทริกซ์เลสลยีส์องชัน้ชนดิบางเมทริกซ์  

ค้าส้าคัญ: เมทริกซ์คอมแพเนียน  เมทริกซ์คอมแพเนียนสองชั้น   เมทริกซ์เลสลีย์สองชั้น  เมทริกซ์เลสลีย์สองชัน้ชน     

หลาย  รูปแบบของชูร์  ส่วนเตมิเต็มของชูร์  ตัวผกผันกรุป 

Abstract  

In this paper, the necessary and sufficient conditions for the group inverse of multi-doubly Leslie 

m atrix (MD LM ) and  th e inverse are foun d via th e Sc h u r’s formu la and  som e properties of th e doubly Leslie m atrix. 

Keywords: Companion matrix, doubly companion matrix, doubly Leslie matrix, multi-doubly Leslie matrix, 

Sc h u r’s formu la, Sch u r c om plem ent, group  inverse. 
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Introduction 

Let  and  be the fields of complex numbers and real numbers respectively. For positive integers 

,m n  let m×n be the set of all n m  matrices over . The set of all complex vectors, or 1n  matrices over  

is denoted by . Note that A  stands for ( )A  . A matrix  is said to be group invertible if there exists 

 such that 

 ,   ,   AXA A XAX X AX XA     
hold. If such matrix X  exists, then it is unique, denoted by #A , and called the group inverse of .A   

A well known necessary and sufficient condition for the existence of #A is that  

 

   2rank rankA A , 

as the following theorem. 

 

Theorem 1.1.  [2, p.156]. A square matrix A  has a group inverse if and only if    2rank rankA A  When 

the group inverse exists, it is unique. 

 

It is well known that, if A  is nonsingular, then # 1A A . 

 

Let   1
1 1 0...n n

np x x a x a x a
      be a polynomial with coefficients over an arbitrary field. It is well 

known, the matrix 

C   

1 2 1 0

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 1 0

n na a a a     
 
 
 
 
 
 
 

 

has the property that 

   det xI C p x  . 

The matrix C , or some of its modifications, is being called companion matrix of the polynomial  p x  since its 

characteristic polynomial is  p x . 

Companion matrix appear in literature in several forms. To illustrate, consider the companion 

matrix 

 

 

                                                                                                     (1.1) 
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using the permutation matrix P  of order n , the “bac kward identity” perm u tation. Sinc e  
1P P P   , we have 

1

21
1

2

1

0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0

0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0

1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1

n

n

n

a

a

a
P C P

a

a





 
    

    
    
     
    
    
       

  

. 

Thus 1C  is seen to be similar to the following matrix 

 

 
 

Moreover, any matrix is similar to it transpose (see, e.g. [8, pp.134-135]), thus the following companion 

matrices 

 
 

similar to the matrix 1 2,  C C  respectively. Therefore the companion matrices iC , 1,  2,  3,  i   have the same 

characteristic polynomial: 

    1 2
1 2 1det .n n n

i n np x xI C x a x a x a x a 
         

 

In 2002, Boshnakov in [4] introduce and study the class of multi-companion matrices. They generalize 

companion matrices in various ways. Multi-companion matrix consist of a number of rows put on top of a 

rectangular unit matrix.                
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                                              (1.2) 

Butcher and Wright in [6] defined a doubly companion matrix for the pair of polynomials 

  1 2
1 2

n n n
nx x x x a         and   1 2

1 2
n n n

nx x x x          as n nC   given by 

1 2 3 1

1

2

2

1

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 1

n n n

n

n
C

     















      
 


 
 

  
 
 
 

  

,                                   (1.3) 

The first author in [10] defined a doubly Leslie matrix analogous as the doubly companion matrix by replacing 

the subdiagonal of the doubly companion matrix by 1 2 1, , , ns s s   where ,   1,2, , 1js j n   respectively, and 

denoted by L , that is, a doubly Leslie matrix is defined to be a matrix as follows: 

                                                   (1.4) 

Where aj, bj , the real numbers, 1,2, , .j n  As the Leslie matrix, we restriction 0, 1,2, , 1.js j n    

We define a special form of 2-line doubly Leslie matrix as follows: 

                              (1.5) 

Where aj,bj,cj,dj,sj  , we restriction 0js   for all j , and denoted 1 1n nc d     and  

;n na b    and 
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1

2

2

1

c : ,    d : ,

n

n

c d

c

d

c d

   
   
    
   
   

  

 

and 

1 2 3 1

1 1

2

3

2

1 1

0 0 0

0 0 0
: .

0 0 0 0

0 0 0

n

n

n

a a a a

s b

s
L

b

b

s b







    
 


 
 

  
 

 
 

  

 

 

The k-line doubly (or multi doubly) Leslie matrix in this thesis is of the following form 

11 12 13 1 1 1 1,

11 11 11 11 11 , ,

1 1, ,

2

, 2,

n k 1, 1,

1 , ,

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

n n n k

k n k n k

k n k n k

n k n n k n k

n n k n k

n n k n n k n k

a a a a a

a a a a a b

s b b
N

s

b b

o b b

s b b





 



 

   

    

   

     
 
 
      
 

  

 
 

  
  


  





 

 

In ,where aj,bj,cj,dj,sj , we restriction 0,js   for all j  and denoted  

 

1, 1, 1,, , .kn kn kn n k n k n ka b a b         

In the present paper we attempt to find the necessary and sufficient conditions for the group inverse 

of multi-doubly Leslie matrix (MDLM). 

2. The Schur Complement 

Benitez and Thome in [3]. For a complex matrix M of the form 

    (2.1) 

It is well-known that if  is nonsingular then the inverse of M  is 
1 1 1 1 1 1

1

1 1 1
,

A A BS CA A BS
M

S CA S

     


  

  
 
  

           (2.2) 
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whenever there exists the inverse of the Schur complement 1( / ) :M A D CA B   of A in M.  

The expression (2.2) is called the Schur form of the matrix M . 

Using the Schur complement 1( / ) :M D A BD C  of D  in M , being  a nonsingular 

matrix, it can be stated the following similar expression to (2.2) for 1M   . 

 
1 1 1

1

1 1 1 1 1 1

( / ) ( / )
.

( / ) ( / )

M D M D BD
M

D C M D D D C M D BD

  


     

 
 
   

 (2.2) 

 

Since the analysis is analogous, we only will refer to the formula (2.2) for 1M  .  

Instead of the standard inverse 1M  , Marsaglia and Styan (see [8]) extended the formula (2.2) for 

matrices {1}M . Recently, Baksalary and Styan (see [1]) presented a characterization of the problem of when the 

generalized Schur form (2.3), we shall prove that the matrix of the following generalized Schur form. 

# ,
A A BS CA ABS

M
S CA S

    

  

  
 
  

             (2.3) 

 

is the unique group inverse of the matrix M given in (2.1).  Let 

 

( / ) :M C B AC D               (2.4) 

 

where ( / )M C  is called the generalized Schur complement of C  in M . For a fixed generalized inverses 

{1}C C   and ( / ) ( / ){1}M C M D  . Analogously, we consider the generalized Schur complement we have 

 

( / )M D A BD C              (2.5) 

 

of D  in M  for any fixed generalized inverse {1}D D   and  ( / ) ( / ){1}M C M C   . 

 

Instead of the standard inverse 1M  , Marsaglia and Styan (see [8]) extended the formula (2.2) for 

matrices in {1}M  . Recently, Baksalary and Styan (see [1]) presented a characterization of the problem of when 

the generalized Schur form (2.3) coincides with the Moore-Penrose inverse of the matrix .M  

Let  be a matrix partitioned into four blocks 

 
A B

M
C D

 
  
 

            (2.6) 
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where the submatrix  is assumed to be square and nonsingular. Brezinski in [5, p.232] 

asserted that, the Schur complement of C in M , denoted by ( / ),M C  is defined by 
1( / ) .M C B AC D   

 

Theorem 2.1 ([10, Theorem 2.1]). Let M  be a square matrix of order n n   partitioned as 

A B
M

C D

 
  
 

 

 

where B  and C  are k k  and ( ) ( )n k n k    matrices, respectively, k n . If C is nonsingular, then 

 
( 1)det ( 1) det det( / )n kM C M C  .      (2.9) 

 

Theorem 2.2 ([10, Theorem 2.2]). Let M  be partitioned as in (2.6) and suppose both M  and C  are 

nonsingular. Then ( / )M C   is nonsingular and 

 
1

1 1 1 1 1 1
1

1 1 1

( / ) ( / )
.

(M/ C) ( / )

C D M C C C D M C C
M

M C AC


     



  

 
  
 

  

        (2.10) 

 

Theorem 2.3 ([10, Theorem 3.1]). Let L  be a doubly Leslie matrix as in (1.4) with partitioned as  

 

(n,n)

p d
,

T
nL

q

  
  

   

 where    1 2 1 1 2 1p ,  q ,
T T

n n na a a d d d     

and 1 2 1diag( , , , ),ns s s     0, 1,2, , 1js j n      is a diagonal matrix of order 1n  , then 
11

1
1 1

det ( 1) ( ) .
nn

n i n i
n i

ii i

a d
L d s

s





 

 
   

 
 

   

 

3. The Explicit Inverse of 2-Line Doubly Leslie Matrix 

For a 2-line doubly Leslie matrix N  of the form (1.5) partitioned as the following 

            (3.1) 

where  is non-singular then the inverse of N   is of the 

form  

       
1 1 1 1 1 1

1

1 1 1
( 1, 1)

( d)( / ) ( d)( / ) ( c )

( / ) ( / ) ( c )

T

T
n n

L N L L L N L L
N

N L N L L

     


  
 

     
 
  

,      (3.2) 
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whenever there exists the inverse of the Schur complement 
1( / ) : ( c ) ( d)TN L L      

 

of L  in N . The expression (3.2) is called the Schur form of the matrix N . Since the analysis is analogous, we 

only will refer to the formula (3.2) for 1N  . 

Theorem 3.1 ([10, Theorem 3.1]). Let L be a doubly Leslie matrix as in (1.4) with partitioned as 

( , )

p
,

q

T

n n

L
  

  
   

 

where    1 2 1 1 2 1p ,   q ,
T T

n n na a a b b b     and 1 2 1diag( , , , ),ns s s     

0,   1,2, , 1js j n      is a diagonal matrix of order 1n  , then 
11

1 1

det ( 1)
nn

n i n i
i

ii i

a d
L s

s





 

 
   

 
 

  . 

 

Theorem 3.2 ([10, Theorem 3.5]). Let 
( , )

p

q

T

n n

L
  

  
   

 be a doubly Leslie matrix, where 

 1 2 1p ,
T

na a a    1 2 1q ,
T

n nb b b   and 1 2 1diag( , , , ),ns s s    where 0,js 

1,2, , 1j n    is a diagonal matrix of order 1n  . If  det 0L   then 

 

 1 1 1 1
1 1

1
( , )

( / )
( / )

1

T

T
n n

q L qp
L L

p

   
 



      
  
 

 

, 

 

where 
1

1

( / ) ,
n

i i

ii

a b
L

s






 
    

 
 

  as in (3.4), and 1

1 2 1

1 1 1
diag( , , , ).

ns s s





   

Proof. Apply the identity (2.10) to the matrix L , we have 

 

 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1
( , )

( q)( / ) ( q)( / ) ( p )
.

( / ) ( / ) ( p )

T

T
n n

L L
L

L L

     


  

          
 
 

    

 

 

The Schur complement of   in L  is ( / ),L   in (3.4) showed that ( / )L    is a scalar. Then 

 

 1 1 1 1
1 1

1
( , )

q ( / ) qp
( / ) ,

1 p

T

T
n n

L
L L

   
 



      
  
 

 

 

where 
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1
1

1

( / ) 1/ ,
n

i n i

ii

a b
L

s



 



 
    

 
 

  

2

1

2
1

2

1

2

q

n

n

n

a

s

a

s

a

s








 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 ,   

1

1

2
1

2

2

2

p ,T

n

n

b

s

b

s

b

s







 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

and let 
1 1 1

1( 1, 1)
: ( / ) ( qp )T

ij nn n
T L t M  

 
         

, 

where 

 

 

1

1

1

/ / ,    ,

/                                     .

n
i i

i j n i i j
iiij

j n i j

a b
s b a s s if i j

st

b a s s if i j









  
       

  





           (3.3) 

   
 

Theorem 3.3  Let  be a 2-line doubly Leslie matrix as defined in (1.5) and suppose N  is 

nonsingular, then 
1 1 1 1 1

1 1

1
( 1, 1)

d ( / ) ( dc )
( / ) .

1 c

T

T
n n

L N L L L L
N N L

L

    
 


 

 
 
  

 

Proof. Since 
1 0 ( / )c

.
d0

T N LI L
N

LI

   
    

    
 

Taking the determinant of both sides. 
1 0 ( / )c

det det det ,
d0

T N LI L
N

LI

   
    

    
 

since 
1c

det 1.
0

TI L

I

 
 

  
 Therefore 

( 1)0 ( / )
det det ( 1) det det( / ),

d

n kN L
N L N L

L

  
   

 
 

we have 
1 1 1 1 1

1 1

1
( 1, 1)

d ( / ) ( dc )
( / ) ,

1 c

T

T
n n

L N L L L L
N N L

L

    
 


 

 
 
  

 

where 1( / ) : c dTN L L    and 
2 2 2

11 1
, 1 1 1

1 11 1 1

1
det(N/ L) .

det

n n n
j n jn n i

i j j n i n n
n i n ji j j

b cc a
d c t d c

L s s


  
   

   
     

    
         

    
    

         (3.4) 
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A straightforward check, we have an explicit form of the inverse of the 2-line matrix 
( 1, 1)

c

d

T

n n

N
L



 

 
  

  

  

is 

               
1 1 1 1 1

1 1

1
( 1, 1)

d ( / ) ( dc )
( / ) ,

1 c

T

T
n n

L N L L L L
N N L

L

    
 


 

 
 
  

                          (3.5) 

where 
2

2 1
1 1,

1 , 1

2
3 1

1 2,
2 , 1

1

2
1 1

1 2,
2 , 1

2
1

1
1

1
d ,

det

n
n n

n i j
i j

n
n n

n i j
i j

n
n i n

n i n j
n i j

n
i n i

n
ii

b d
d t

s

b d
d t

s

L
L

b d
d t

s

a d
d

s


 

 



 

 





  

  
 


 




 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 









 

and                              
1

1
11

1
1 1

1 n i 1,1
1 , 1

1 1
2 1

1 n i 1,2
2 , 1

1
2 1

1 1, 2
2 , 1

1
c .

det

n
i i

n ii

n

i
i j

T n

i
i j

n
n

i n i n
n i j

d b
d

s

a d
d t

s

L a d
L d t

s

a d
d t

s



 



  


 

  





   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

3. Some Special Case of MDLM 

A special 2-line doubly Leslie matrix in  of the following form 

              

 

1
1

1 2 3 1
1

1 2 3 1 1 1

1 1 1

1

1 3

1 2

1 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

n
i n i

n n
ii

n n n n

n n

n

c d
c c c c c

s

a a a a a b d

s b d
N

s

b d

b d

s b d


 




  

 



 
     
 
       
 
  

  
 
  
 

  
   



         (3.6) 



 

479 

 

- Proceedings - 

is a special form of the matrix in (1.5), where 1 1n na b       and
1

1

1

,
n

i n i

ii

c d

s



 



  we can factor this matrix 

in to two doubly Leslie matrices as the following 

1 2 3 1

1 2 3 1

1 1 1

1

1 3

1 2

1 1 1 ( 1, 1)

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

n n

n n

n n

n n n

c c c c c

a a a a d

s b d

sN

b d

b d

s b d









 

  

     
 
    
 
  
 

  
  
 

  
   

 

3 11 2

1 2 3 1

1

3

2

1 ( 1, 1)

0

1 0 0 0 0

0 1 0 0 0

0 0 1 0

0

0 0 0 1 0

0 0 0 0 1

n
n

n

n

n

n n

c cc c
c

s s s s

b

b

b

b

b







 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

1 2 3 1

1

2

3 3

2

1 1

( 1, 1)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

n n n

n

n

n n

a a a a a d

s d

s

s d

d

s d





 

      
 


 
 
 

  
 
 

 
 
 

 

1 2

1 2 2 ( 1, 1)( 1, 1)

p p
: .

q q

T T

n n nn n
I

 

  

      
    

       

 

We have 
1 1 1

2 1 .N L L    
By Theorem 3.2 we have 

 1 1 1 1 1 1
1 1 11

1
1 1 1

1 ( 1, 1)

( q )( / ) ( q )( / ) ( p )

( / ) ( / ) ( p )

T

T
n n

I L I I I L I I
L

L I L I I

     


  
 

     
 
 

 

 

and 

 1 1 1 1 1 1
2 2 21

2
1 1 1

2 ( 1, 1)

( q )( / ) ( q )( / ) ( p )
.

( / ) ( / ) ( p )

T

T
n n

L L I
L

L L I

     


  
 

         
 
 

   

 

Therefore                 
1 1 1

2 1N L L   . 
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3.2 Group Inverse of MDLM 

There is some multi-doubly Leslie matrix (MDLM) has no group inverse, for example 

 
1

2

0 0 0

0 0 0
,

0 0 0

0 0 0

a

b
N

s

s

 
 
 
 
 
 

  

since rank( ) 3N   but 2rank( ) 2N  , that is 2rank( ) rank( )N N , from Theorem 1.1. the matrix N  has no a group 

inverse. 

 

For the matrix L  which defined in (1.5), we have the expression by (2.3) 

           #
q(L/ ) q( / ) p

,

(L/ ) (L/ ) p

T

T

L
L

     

  

       
 
 

    

                (3.7) 

it is called the generalized Schur form for the matrix ,L and as in (2.4) we have 

                      ( / ) : p q,TL                         (3.8) 

for some fixed generalized inverses {1}  and ( / ) ( / ){1}.L L     

 

In this section we present a result which characterizes when the group inverse of a partitioned 

matrix can be expressed in the generalized Schur form. 

  ,  ,  ,  .L LE I F I E I L L F I LL   
                   (3.9) 

where {1}   and {1}.L L    

 

Theorem 3.4 For a given matrix L  of the form (3.1), the matrix #L  of the form (3.7) satisfies 

 #
q q p

p

T

T

h h
L

h h

     

  

     
 
 

  

 

if and only if #,    q 0,    p 0 0TF
       and q .E     

 

Proof. We have # {1,2}L L  if and only if {1,2},   0 0F q  and (L/ ) 0TF q p E
    (see [10]).  Let 

T(L/ ) p ,h q        we have 

 

# q p q(1 )
.

p

T

T

h E h h
L L

h E h h

    


 


    
 
  

 

Similarly, we have 

 

# (1 )p
.

q q p

T

T
L

hh hh
LL

F h F h
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Since #L  is a group inverse of the matrix ,L  by definition of group inverse, we have # #.L L LL  

The equality # #L L LL  by compares the entries, we have the following four conditions 

q p q pT TF h h E     
             (3.10) 

                        (1 )p pT Thh h E  
                               (3.11) 

                                                    q q(1 )F h h h  
                   (3.12) 

                                                       hh h h                   (3.13) 

The from (3.10), (3.11) and (3.12) we get 

q p q p

             q p q p

                                q(1 )p q(1 )p 0.

T T

T T

T T

F h h E

F h h E

h h h h

     
 

     
 

     

     

    

       

 

Thus 

  .               (3.14) 

 

Then the conditions {1,2}   and       are equivalent to #   . On the other hand, from (3.11) and 

using {1}   and      , we get 

 

  (1 )p p

(1 )p p

                          p ( )

                          p ( ) 0

T T

T T

T

T

hh h E

hh h E

h I

h

  


  


 



  

    

   

   

 

and thus 

 

   T T T0 (1 )p (1 )p (1 )p .hh hh I I hh I E    
             

(1 )c (1 )p (1 )p 0 (1 )p .T T T Thh hh E hh hh   
                (3.15) 

 

From (3.12), (3.13) and {1}h h   we get 

q q(1 )

q q(1 )

            q( )

            q( ) 0.

F h h h

F h h h h h

h h hh

h h

  


  


 



  

  

  

   

 

 

Therefore 

0 q q(1 1 ) q(1 1 )F h h F h h F h h  
         . 
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Replacing in (3.11) we get q(1 ) ( q) 0 0h h F h h   
     which implies q( / ) 0.F L 

          

 Now we have the following result. 

Theorem 3.5  For a given matrix N  of the form (3.1), the matrix #N  of the form (3.7) satisfies 

 
# # # # # #

#

# # #

d ( d c )

c

T

T

L h L L h L
N

h h L

  
 
  

 

 

if and only if d 0,    c (1 ) 0T
LF h h    and d 0.LE    

 

Proof. We have # {1,2}N N  if and only if {1,2},  ( / ) ( / ){1,2},  d(1 ) 0LL L N L N L F h h       and 

d( / ) 0L LF N L E  by [10]. 

Let ( / ) c d.Th N L L     

# d c d(1 )

c

T
L

T
L

L L L h E L h h
N N

h E h h

   

 

  
 
  

. 

Similarly, we have 

          # (1 )c

d d c

T

T
L L

hh hh L
NN

F h LL F h L

  

   

 
 
  

. 

 

Since #N  is a group inverse of the matrix ,N  by definition of group inverse, we have # #N N NN . 

The equality # #N N NN  by compares the entries, we have the following four conditions. 

d c d cT T
L LLL F h L L L L h E            (3.16) 

(1 )c cT T
Lhh L h E          (3.17) 

d d(1 )LF h L h h          (3.18) 

  hh h h         (3.19)  

Since #N  is a group inverse of the matrix ,N  by definition of group inverse, we have # # #N NN N  and 
#NN N N  is equivalent to the four conditions. 

Since ( 1)det ( 1) det det( / )n kN L N L    and ( / ) 0Th N L c L d       
# # # # # # #

#

# #

d ( d c ) 0

0 0c

T

T

L h L L h L L
N

h h L

    
    
      

, 

therefore 

                                     

# c 0 c

d 0 0 d

c c d c
           ,

d d

T T

T T T

L
NN N

L L

L

L L
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by c d 0T L   , we have c dT L    and 

                                    

# #

#

0 0 0
 =

0 0 0 0 0 0

0
              =  . 

0 0

TL c L L LL
N NN

L d

L
N
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อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างในอ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

Radon exhalation rate from building materials at Yaha district, Yala province 

ทิพวรรณ คงภักดี1 พวงทิพย์ แก้วทับทิม1* และ สุขสวัสดิ์ ศริิจารุกุล2 

Tippawan Kongpakdee1, Pungtip Kaewtubtim1* and Suksawat Sirijarukul2  

บทคัดย่อ 

ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสี มีแหล่งท่ีมาจากหิน ดิน และทราย ด้วยเหตุนี้วัสดุก่อสร้างซึ่งมีวัสดุ

เหล่านี้เป็นส่วนประกอบจะมกีารปลดปล่อยก๊าซเรดอนออกมา โดยงานวจิัยน้ีตอ้งการศึกษาอัตราการปลดปล่อยก๊าซ

เรดอนจากวัสดุก่อสร้างในอ้าเภอยะหา (ต้าบลยะหา ต้าบลบาโงยซิแน และต้าบลละแอ) จังหวัดยะลา โดยการศึกษา

จากตัวอยา่ง ดิน ทราย และหิน รวมท้ังหมด 9 ตัวอยา่ง โดยวัดความเข้มข้นของก๊าซเรดอนด้วยเครื่อง ATMOS 12 dpx 

ผลการศึกษาพบวา่ อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจากตัวอยา่งดิน ทราย และหิน มคี่าระหว่าง 9.51 ถึง 11.98, 2.13 

ถึง 33.68 และ 0.93 ถึง 1.80 µBq∙kg-1∙s-1 ตามล้าดับ โดยตัวอย่างทรายมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูงกว่า

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะ ตัวอย่างทรายใน ต้าบลยะหา อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พบว่า มีการ

ปลดปล่อยก๊าซเรดอนออกมาจากวัสดุก่อสร้างทุกๆตัวอยา่ง 

ค้าสา้คัญ: วัสดุก่อสร้าง อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอน ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน 

Abstract  

Radioactive radon gas was diffused from rocks, soil and sand. Therefore, the building materials were 

made from these materials, they were source of radon gas. There is considerable public concern about radon 

exhalation from building materials. To address this concern, radon exhalation rates were determined for 9 different 

samples of rock, soil and sand   available at Yaha district (Yaha, Ba-ngoi sinae and La-ae sub district) Yala province 

for building materials. The radon concentration was measured by using the ATMOS 12 dpx. The found that, radon 

exhalation rates in soil, sand and rock samples were ranged from 9.51 to 11.98, 2.13 to 33.68 and 0.93 to 1.80 

µBq∙kg-1∙s-1, respectively. Especially, sand sample had radon exhalation rates higher than other building materials, 

such as sand sample at Yaha sub district. However, all building material samples had diffused radon gas. 

Keywords: Building materials, Radon exhalation rate, Radon concentration  
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บทน้า 

ในอดีตมนุษย์ใช้ชีวิตกลางแจ้ง ในท่ีโล่ง แต่ปัจจุบันการด้ารงชีวิต และกิจกรรมต่างๆเกิดในอาคารเป็น

ส่วนใหญ่ท้าให้คุณภาพอากาศภายในอาคารส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ ช่วงปี ค.ศ.1980 WHO ประกาศกลุ่ม

อาการเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุท่ีเกิดจากการอาศัยในอาคารว่า “กลุ่มอาการป่วยเหตุอาคาร” (Sick building 

syndrome) [1] โดยสาเหตุมาจากหลายประการ และหนึ่งในน้ันคือ ก๊าซเรดอน ซึ่งเรดอน (Radon) คือก๊าซกัมมันตรังสี

ท่ีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส และไม่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสของมนุษย์ และเนื่องจากมีสถานะเป็นก๊าซจึง

สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยระบบทางเดินหายใจ เมื่อเรารับเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปในร่างกายมากเกินไปจะท้าให้เกิด

อันตราย โดย ICRP ได้ก้าหนดมาตรฐานของก๊าซเรดอนอยู่ท่ี 200–300 Bq·m-3 [2] ก๊าซเรดอนเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะ

สลายตัวไปเป็นโพโลเนียมโดยการปลดปล่อยอนุภาคแอลฟา (Alpha particle) ออกมา โดยท่ีอนุภาคแอลฟานี้มีประจุ

บวกสอง สามารถท้าให้อะตอมท่ีแอลฟาเคลื่อนท่ีผ่านแตกตัวเป็นไอออนได้ด ีและนอกจากนี้โพโลเนียมซึ่งเป็นนิวไคลด์

กัมมันตรังสีจะฝังตัวอยูใ่นเนื้อเยื่อแลว้สลายตัวตอ่ไปจนกวา่จะเสถียร ท้าให้เนื้อเยื่อบริเวณนัน้เสียหาย อาจจะเสี่ยงต่อ

การเป็นมะเร็งปอด [3] ก๊าซเรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสีท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวของอนุกรม

ยูเรเนียมท่ีมีอยู่ในหิน ดิน และทรายท่ัวไปในโลก โดยเฉพาะหินแกรนิตท่ีมีการปะปนของยูเรเนียม และทอเรียม ซึ่ง

ส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรดอนออกมาในปริมาณท่ีสูง [4,5] ก๊าซเรดอนจะมีความเข้มข้นสูงในบริเวณท่ีมีการ

ปะปนของยูเรเนียมสูง เช่น เหมืองแร่ แหล่งแร่ หรือบริเวณแนวเทือกหิน ดังนั้นผู้คนท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีเหล่านี้จึงมี

โอกาศได้รับก๊าซเรดอนสูงกวา่บริเวณอื่นๆ นอกจากนี้การน้าหิน ดิน และทรายจากบริเวณท่ีมีการปะปนของยูเรเนียมสูง

มาใชใ้นการสร้างอาคารบ้านเรือนมผีลให้ปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารสูงไปด้วย เพราะวัสดุก่อสร้างเหล่านี้จะท้าหนา้ท่ี

เป็นแหล่งก้าเนดิก๊าซเรดอนภายในอาคาร  

ในพืน้ท่ีจังหวัดยะลาการศึกษาเกี่ยวกับก๊าซเรดอนยังเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างใหม ่และบริเวณจังหวัดยะลามี

ลักษณะภูมปิระเทศท่ีเป็นภูเขาสลับซับซ้อน และในอดีตมีการท้าเหมืองแร่ดีบุกกันอย่างกว้างขวาง ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน

เหมืองแร่เหล่านี้ได้เลิกท้าการไปแล้วแต่แร่ธาตุกัมมันตรังสียังคงหลงเหลืออยู่ และมีการสลายตัวตลอดเวลา 

โดยเฉพาะยูเรเนียมท่ีมีคร่ึงชีวิตท่ียาว จากการศึกษาปริมาณยูเรเนียม และทอเรียมบริเวณจังหวัดยะลา พบว่า 

ยูเรเนียมสมมูล และทอเรียมสมมูลเฉลี่ยมีปริมาณ 3.68 ppm และ 14.45 ppm และในอ้าเภอยะหาพบว่าภูเขาส่วน

ใหญ่เป็นหินแกรนิตกระจายอยู่โดยท่ัวไปในพื้นท่ี [6] จึงคาดว่าในวัสดุก่อสร้างประเภทดิน ทราย และหินในอ้าเภอยะ

หาท่ีชาวบ้านได้น้ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนน่าจะมีปริมาณก๊าซเรดอนสูง ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจ

ท้าการศกึษาก๊าซเรดอนในพืน้ท่ีอ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ป๊ัมสุญญากาศ ยี่ห้อ Edwards    

2. ถ่านกัมมันต ์(activated carbon) 

3. เครื่องดูดควัน     

4. เครื่อง ATMOS 12 dpx 

5. กาว/ซิลโิคน (high vacuum grease : Dow Corning) 

6. ถังวัด 
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วิธีการศึกษา 

1. การหาความเข้มข้นของก๊าซเรดอน 

สุ่มเก็บตัวอยา่งวัสดุก่อสร้างในต้าบลยะหา ต้าบลบาโงยซิแน และต้าบลละแอ ต้าบลละ 3 ชนิด คือ ดิน 

ทราย และหิน รวมท้ังหมด 9 ตัวอย่าง โดยการเลือกตัวอย่าง 3 ชนิดนี้เป็นเพราะวัสดุก่อสร้างเหล่ามีอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ี

อ้าเภอยะหา ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีศักย์เรดอนสูง [6] และเป็นวัสดุพื้นฐานท่ีเป็นองค์ประกอบในการสร้างอาคาร ดังนั้นก๊าซ

เรดอนท่ีปลดปล่อยออกมาจากวัสดุเหลา่นีจ้ะส่งผลกระทบตอ่สุขภาพของผู้ท่ีอาศัยภายในอาคารโดยตรง และในศึกษา

ปริมาณก๊าซเรดอนในงานวิจัยนี้จะไม่มีการบดตัวอย่างให้ละเอียด เนื่องจากต้องการทราบปริมาณก๊าซเรดอ นท่ี

ปลดปล่อยออกมาจากตัวอยา่งที่อยู่ในสภาพใกล้เคียงกับลักษณะปกติตามธรรมชาติมากท่ีสุด และในการสร้างอาคาร

ก็มีการน้าวัสดุเหลา่นีไ้ปใชใ้นลักษณะดังภาพท่ี 1 โดยไม่ผ่านการบดให้มีขนาดเล็กแตอ่ย่างใด 

 

 
  ก) ดิน     ข) ทราย         ค) หิน 

ภาพที่ 1 ตัวอยา่งที่สุ่มเก็บจากอ้าเภอยะหา 

ตัวอย่างท้ัง 3 ชนิดมีวิธีการหาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนเช่นเดียวกันคือ อันดับแรกน้าตัวอย่างมาอบ

ท่ีอุณหภูมิ 210-250 ◦C เพื่อไล่ความชื้นในตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากอบแล้วน้าตัวอย่างมาชั่งให้ได้

ปริมาณ 1,000 กรัม ใส่ตัวอย่างท่ีชั่งแล้วในถาดสแตนเลสโดยกระจายให้สม่้าเสมอแล้วจึงใส่ลงถังวัดทรงกระบอกซึ่ง

ท้าจากสแตนเลสดังแสดงไว้ในรูปท่ี 2 โดยถังวัดนี้มีฝาปิดซึ่งมีท่อต่อ 4 ท่อรอบๆฝา เพื่อใช้เชื่อมต่ออากาศระหว่าง

ภายในถังวัดและภายนอกถังวัด เมื่อใส่ถาดถาดสแตนเลสท่ีมีตัวอย่างลงภายในถังวัดแล้วต้องปิดฝาถังวัดให้สนทิโดย

การทากาว/ซิลิโคน (high vacuum grease : Dow Corning) บริเวณขอบของถังวัด และบริเวณขอบของฝาปิดถังวัดเพื่อ

ไมใ่ห้มีการร่ัวซึมของอากาศออกมาจากถังวัด เมื่อปิดฝาถังสนทิแลว้จึงน้าถังวัดไปทดสอบการร่ัวซึมของอากาศภายใน

ถังโดยการต่อเกย์วัดสุญญากาศกับท่อท่ีฝาของถังวัด และเติมความดัน 4 in Hg เข้าไปในถังวัดด้วยการต่อเข้ากับท่อ

ใดท่อหนึ่งบริเวณฝาถังวัดเชน่กัน หลังจากนัน้ปล่อยถังท้ิงไว ้1 ชั่วโมง ถ้าหากไมม่กีารร่ัวซึ่มของอากาศก็ท้าการปล่อย

ความดันออกจากถังโดยการกรองอากาศผ่านถ่านกัมมันต์ และสุดท้ายตั้งถังไว้เพื่อปล่อยให้ตัวอย่างปลดปล่อยก๊าซ

เรดอนออกมาเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบเวลาก็วัดปริมาณก๊าซเรดอนด้วยเครื่อง ATMOS 12 dpx ซึ่งเป็นหัววัดรังสีชนดิ 

ไอออไนเซชั่น 
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ก)                      ข) 

ภาพที่ 2 ก) การใส่ตัวอยา่งในถงัวัด และ ข) การทดสอบการร่ัวซึมของถังวัด 

2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

น้าค่าความเข้มข้นท่ีได้จากการตรวจวัดด้วยเครื่อง ATMOS 12 dpx มาค้านวณหาความเข้มข้นของก๊าซ

เรดอนท่ีจุดสมมูลจากสมการสมการท่ี 1 [7]   

 

C(t) = C∞(1-e-λt)      (1) 

 

เมื่อ C(t) คือความเข้มข้นของก๊าซเรดอนภายในภาชนะ (Bq·m-3) C∞ คือความเข้มข้นของก๊าซเรดอนท่ีจุด

สมมูล (Bq·m-3) λ คือค่าคงท่ีการสลายตัวของเรดอน (s-1) และ t คือระยะเวลาท่ีผ่านไป (s) สามารถค้านวณหาค่า

อัตราการปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้าง จากสมการท่ี 2  [7] 

E  =  C∞λ(V

m
)              (2) 

 

เมื่อ C∞ คือความเข้มข้นของก๊าซเรดอนท่ีจุดสมมูล (Bq∙m-3) E คืออัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจาก

วัสดุ (Bq∙kg-1∙s-1) V คือปริมาตรของถังวัด (m3) m คือมวล (kg) λ คือค่าคงที่การสลายตัวของก๊าซเรดอน  

ผลการศึกษา 

ค้านวณหาความเข้มข้นของก๊าซเรดอนท่ีจุดสมมูลกับอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้าง  

จากค่าความเข้มข้นท่ีได้จากหัววัดโดยแสดงไว้ในตารางท่ี 1 ตัวอย่างดินมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนกับอัตราการ

ปลดปล่อยก๊าซเรดอนมีค่าอยู่ระหว่าง 89.82 ถึง 105.37 Bq∙m-3 และ 9.51 ถึง 11.98 µBq∙kg-1∙s-1 ตามล้าดับ  

โดยท้ังความเข้มข้นของก๊าซเรดอนกับอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนมคี่าสูงสุดท่ีต้าบลยะหา และต่้าสุดท่ีต้าบลละแอ 

ในส่วนของตัวอย่างทรายมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนกับอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนอยู่ระหว่าง 20.33  

ถึง 320.72 Bq∙m-3 และ 2.13 ถึง 33.68 µBq∙kg-1∙s-1 ตามล้าดับ โดยสูงสุดท่ีต้าบลยะหา และต่้าสุดท่ีต้าบลละแอ  

และสุดท้ายคือตัวอย่างหิน ซึ่งมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนกับอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนอยู่ระหว่าง 7.01  

ถึง 21.48 Bq∙m-3 และ 0.93 ถึง 1.80 µBq∙kg-1∙s-1 ตามล้าดับ ซึ่งความเข้มข้นของก๊าซเรดอนกับอัตราการปลดปล่อย

ก๊าซเรดอนมคี่าสูงสุดท่ีต้าบลบาโงยซิแน และต่้าสุดที่ต้าบลละแอ 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างบริเวณอ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ตัวอย่าง ต้าบล ความเข้มข้นของก๊าซเรดอน 

(Bq∙m-3) 

อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอน  

(µBq∙kg-1∙s-1) 

ดิน ยะหา 105.37 11.06 

บาโงยซิแน 101.35 10.64 

ละแอ 89.82 9.51 

ทราย ยะหา 320.72 33.68 

บาโงยซิแน 77.63 8.15 

ละแอ 20.33 2.13 

หิน ยะหา 21.11 1.77 

บาโงยซิแน 21.48 1.80 

ละแอ 7.01 0.93 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ค่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนแปรผันตรงกับค่าความเข้มข้นของก๊าซ

เรดอนถ้าหากค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนมากอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนก็จะมากตามไปด้วย  ดังแผนภูมิท่ี

แสดงความเข้มข้นของก๊าซเรดอนและอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนในภาพท่ี 3 และ 4  

 
ภาพที่ 3 แผนภูมแิสดงความเขม้ขน้ของก๊าซเรดอนในดนิ ทราย และหิน 

บริเวณต้าบลยะหา ต้าบลบาโงยซิแน และต้าบลละแอ 
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ภาพที่ 4 แผนภูมแิสดงอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนในดนิ ทราย และหิน 

บริเวณต้าบลยะหา ต้าบลบาโงยซิแน และต้าบลละแอ 

อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนในตัวอย่างชนิดเดียวกันมีค่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนใกล้เคียง

กัน ตัวอย่างหินจากทั้งสามต้าบลมีค่าใกล้เคียงกัน และมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างทราย และตัวอย่างดิน ท้ังนี้เนื่องมาจาก

ก๊าซเรดอนจะถูกปลดปล่อยออกมาจากทางผิวหน้าของตัวอย่าง และตัวอย่างหินท่ีน้ามาศึกษามีขนาดใหญ่ ท้าให้มี

พื้นท่ีผิวน้อยกว่าตัวอย่างทราย และตัวอย่างดิน จึงมีการปลดปล่อยก๊าซเรดอนน้อยกว่าตัวอย่างอื่น ในส่วนของ

ตัวอย่างทรายในต้าบลยะหาท่ีมีอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูงกว่าตัวอย่างหินเนื่องจากทรายมีขนาดเล็กกว่า

ตัวอย่างหิน มีปริมาณ และพื้นท่ีผิวมากกว่าหิน ท้าให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูงกว่าตัวอย่างทราย และในต้าบล

ยะหาตัวอย่างทรายในต้าบลนี้มีค่าสูงกว่าทุกตัวอย่าง เนื่องจากทรายท่ีชาวบ้านน้ามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเป็นทราย

แม่น้้า ซึ่งก็คือแม่น้้าปัตตานี โดยแม่น้้าปัตตานีมีตะกอนของยูเรเนียม ทอเรียมปะปนอยู่ จึงส่งผลให้มีอัตราการ

ปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูงไปด้วย ในสว่นของต้าบลละแอ ถึงแมว้า่จะมีสภาพภูมิประเทศท่ีเทือกเขา แตเ่มื่อถึงฤดูฝนน้้า

จะท่วมทุกปเีนื่องจากเป็นทางผ่านของน้้า ด้วยเหตุน้ีความเข้มข้นของก๊าซเรดอนจึงมคี่านอ้ย และสุดท้าย ตัวอยา่งดินมี

ค่าอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรดอนเมื่อเทียบกับตัวอย่างหินจะเห็นว่าตัวอย่างดินมคี่าสูงกว่ามาก เพราะดินมีขนาเล็ก 

มีปริมาตรมากกว่าทรายและหิน และมีพื้นท่ีผิวมาก ท้าให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรดอนสูง และดินท่ีน้ามาใช้เป็นวัสดุ

ก่อสร้างมาจากในพื้นท่ีจังหวัดยะลา โดยเฉพาะต้าบลยะหา และต้าบลบาโงยซิแนท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบ 

และมีภูเขาสลับซับซ้อน ภูเขาส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตท่ีเมื่อผุพังก็จะกลายเป็นฝุ่นผงปะปนอยู่ในดิน และนอกจากนีใ้น

พื้นท่ีจังหวัดยะลายังเป็นเหมืองแร่เก่าถึงแม้ว่าจะมีการเลิกท้าเหมืองไปแล้วแต่แร่กัมมันตรังสีก็ยังหลงเหลืออยู่ เมื่ อ

เวลาผ่านไปแร่เหล่านี้ก็จะสลายตัวถูกตัวกลาง เช่น ลม หรือน้้าพัดพาออกมาไกลจากแหล่งก้าเนิด ทับถมกันในแมน่้้า

ล้าคลอง ท้าให้บริเวณเหลา่นีม้ปีริมาณของยูเรเนยีมสูง  

จากท่ี ICRP ได้ก้าหนดมาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซเรดอนอยู่ ท่ี 200-300 Bq∙m-3 เมื่อน้ามา

เปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนท่ีได้จากวัสดุก่อสร้างในอ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา พบวา่มีวัสดุก่อสร้าง 
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1 ใน 9 ตัวอย่างท่ีสูงกว่าค่ามาตรฐานซึ่งมีค่า 320.72 Bq∙m-3 และเมื่อเปรียบเทียบความเข้มข้นของก๊าซเรดอนจาก

วัสดุก่อสร้างกับต่างประเทศพบว่าในต่างประเทศมีค่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนสูงถึง 100,000 Bq∙m-3 [8] ซึ่งสูง

กว่าความเข้มข้นของก๊าซเรดอนจากวัสดุก่อสร้างในพื้นท่ีอ้าเภอยะหา จังหวัดยะลา 

ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาก๊าซเรดอนในโอกาสหน้าควรจะวัดปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารในพื้นท่ีเดียวกันเพื่อ

ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างก๊าซเรดอนท่ีปลดปล่อยมาจากวัสดุก่อสร้างกับกา๊ซเรดอนท่ีสะสมภายในอาคาร 

กิตติกรรมประกาศ 

การท้าวิจัยคร้ังนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พวงทิพย์ แก้วทับทิม 

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวพชิรารัฐ โสลา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์แหง่ชาติ 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ท่ีได้ให้ค้าปรึกษา แนะน้าแนวทางในการปฏิบัติงาน และคอยชี้แนะ

ตักเตือน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆจนการท้างานวิจัยคร้ังนี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณทุนสนับสนุน
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เอกสารอ้างอิง 

1. เพยีงใจ คูประดินันท์. ศักยภาพของดอกแค ต้าลึง ตะไคร ้และคะน้า ในการต้าน Clastogenicity ในหนูเมาส์. 

วารสารพิษวทิยาไทย 2551;23(1):15-26. 

2. Xiea D, Liaoa M and Kearfottb JK. Influence of environmental factors on indoor radon concentration levels in 

the basement and ground floor of a building – A case study. Radiation Measurements. 2015;82:52-58. 

3. Srisuwan T, Wanabonges P and Tantasavasdi C. The Influence of finishing Materials on radon exhalation from 

concrete with Phosphogypsum Additives. Journal of Environmental Radioactivity. 2012;9(2):105-111. 

4. Al-Jarallah M. Radon exhalation from granite used in Saudi Arabia. Journal of Environmental Radioactivity. 

2000;53:91-98. 

5. Chen J, Naureen MR and Ibrahim AA. Radon exhalation from building materials for decorative use. Journal of 

Environmental Radioactivity. 2010;101:317-322. 

6. พวงทิพย ์แก้วทับทิม และสมหมาย ชา่งเขยีน. การส้ารวจปริมาณยูเรเนยีม ทอเรียม และโพแทสเซียมระดับพืน้ผิว 

ในจังหวัดยะลา ด้วยแกมมาสเปกโทรเมตรี. ผลงานวจิัยท่ีน้าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ (Proceedings). 2544.   

7. Kovler K, Perevalov A, Steiner V and Metzger LA. Radon exhalation of cementitious materials made with coal 

fly ash: Part 1 e scientific background  and testing of the cement and fly ash emanation. Journal of 

Environmental Radioactivity. 2005;82:321-334. 

8. Keller G, Hoffmann B and Feigenspan T. Radon permeability and radon exhalation of building materials. 

Science of The Total Environment. 2001;272(1-3):85-89. 



 

491 

 

- Proceedings - 

การศึกษากระบวนการหมักก๊าซชีวภาพท่ีใช้วัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์เพื่อผลิต

ก๊าซชีวมวลส้าหรับครัวเรือน 

The study of biogas fermentation process used agricultural and dung to 

produce biogas for household 

สุรฤกษ์ จันทร์แจ้ง1*และ สมชาย กฤตพลวิวัฒน์1 

Surarurk Chanchang1* and Somchai Kritpolwiwattana1 

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตก๊าซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตวไ์ด้แก่ ฟางข้าว หญ้าเน

เปียร์และมูลโค โดยเร่ิมสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพจากถังพลาสตกิขนาด 200 ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร 

สูง 98 เซนติเมตร และถังเก็บก๊าซชีวภาพขนาด 120 ลิตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร 

จ้านวน 12 ชุด ท้าการศึกษาท่ี 12 อัตราส่วนระหว่าง ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค ดังนี้ 0:0:1, 0:1:0, 1:0:0, 1:1:1, 

2:2:1, 3:3:1, 1:0:1, 0:1:1, 2:0:1, 0:2:1, 3:0:1 และ 0:3:1 ท่ีปริมาตร 100 กิโลกรัม ร่วมกับน้้า 100 กิโลกรัม ท้าการ

ยอ่ยสลายแบบแบชภายใต้สภาวะไมต่อ้งการออกซิเจนเป็นเวลา 37 วัน พบวา่อัตราส่วนท่ีผลิตปริมาณก๊าซชวีภาพได้ดี

ท่ีสุด คืออัตราส่วน 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) มีปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมเท่ากับ 886.736 ลูกบาศก์เมตร 

สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้สูงสุด 64 เปอร์เซ็นต์ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างในระหว่างการย่อยสลายอยู่ในช่วง 6.4 - 

7.6 มอีุณหภูมภิายในถังหมักอยู่ในช่วง 28 - 34 องศาเซลเซียส และมีประสิทธิภาพในการก้าจัดซีโอดร้ีอยละ 25 จาก

ผลการทดลองสรุปวา่อัตราส่วนท่ี 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) มีศักยภาพสูงในการผลิตก๊าซชวีภาพ 

ค้าสา้คัญ:    วัสดุทางการเกษตร มูลโค กระบวนการหมัก สารอินทรีย์ 

Abstract  

The objective of this research to study by use of Napier grass, Rice straw, Cow dung for biogas 

production. Fermentation tanks made from 200 liters that has 60 centimeters diameter, height 98 centimeters 

and gas storage tank size 120 liters that has 40 centimeters diameter, height 80 centimeters. Batch anaerobic 

digestion was performed on twelve ratios of different rice straw: napier grass: cow dung volume at 0:0:1, 0:1:0, 

1:0:0, 1:1:1, 2:2:1, 3:3:1, 1:0:1, 0:1:1, 2:0:1, 0:2:1, 3:0:1 and 0:3:1 for 37 days at capacitance of 100 kilograms 

with water 100 kilograms. The results that is the highest cumulative biogas productions is 886.736 m3 at the 

ratios of 0:2:1 and the highest methane contents is 64 %. The pH during digested are 6.4 - 7.6 and temperature 

inside the reactor are 28 – 34 ๐C. The efficiencies for the COD removal is 25%. The results concluded that ratio 

of 0: 2: 1 (rice straw: napier grass: cow dung) is high potential to produce biogas. 

Keywords:  Agricultural, Cow dung, Fermentation, Organic  
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บทน้า 

ราคาเชื้อเพลงิในประเทศไทยมแีนวโน้มท่ีสูงขึน้และประชากรยังมีปริมาณความตอ้งการใชพ้ลังงานท่ีสูง

เพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ จากข้อมูลการใช้พลังงานของจังหวัดพิษณุโลกในปี พ.ศ.2555 ในสาขาชีวมวลในท่ีอยู่อาศัยมี

แนวโน้มการใช้พลังงานประเภทชีวมวลลดลงและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) มากขึ้นและมีการใช้พลังงานก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ของภาคครัวเรือนเท่ากับ 22,474,074 กิโลกรัม  เมื่อคิดเทียบเท่าน้้ามันดิบจะคิดเป็น 26.75 

พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบและมีแนวโน้มการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มมากขึ้นทุกปี ภายใน

จังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลแข็งท่ีมาจากการปลูกข้าวมากท่ีสุดคือ 888.18 พันตันเทียบเท่า

น้้ามันดิบ รองลงมาคือชีวมวลแข็งท่ีมาจากการปลูกอ้อยโรงงานคือ 219.99 พันตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ[1] ประชากรใน

อ้าเภอบางระก้า  จังหวัดพิษณุโลก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปศุสัตว์ และการปลูกพืช

หมุนเวียนตลอดท้ังปี ท้าให้มีวัสดุท่ีเกิดจากการเกษตร ซึ่งสามารถน้าไปหมักท้าให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพและสามารถ

น้าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ได้เป็นอย่างดี ส่วนประเทศไทยนัน้มกีารตื่นตัวการสร้างและใช้

บ่อผลิตก๊าซชวีภาพขนาดเล็กในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น แตปั่ญหาที่เกิดขึ้นคือการดูแลรักษาถังหมักก๊าซชวีภาพ ปัจจัยท่ี

มผีลกระทบตอ่การท้างานของถังหมักก๊าซชีวภาพประกอบด้วยชนดิของวัตถุดิบ อุณหภูมิของสิ่งแวดลอ้มและอุณหภูมิ

ภายในถังหมัก ความเป็นกรดและเบสภายในถังหมัก ส่งผลให้ปริมาณการท่ีผลิตได้มีปริมาณท่ีแตกต่างกัน  ใน

การศึกษาครัง้นี้ผู้วจิัยมุง่เนน้หาอัตราส่วนของชีวมวลท่ีเหมาะสมของการย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนจากวัสดุทาง

การเกษตรและมูลสัตว์ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าเนเปียร์และมูลโค ด้วยถังหมักขนาด 200 ลิตร ท่ีได้ท้าการออกแบบและ

สร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพโดยวัสดุอินทรีย์จากการเกษตรจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ท่ีไม่ใช้ออกซิเจนจนเกิด

เป็นก๊าซชีวภาพ และก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึ้นจะไหลผ่านท่อน้าก๊าซไปยังถังเก็บก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ก๊าซ

ชีวภาพท่ีผลิตได้เป็นพลังงานทางเลือกอีกด้านหนึ่งนอกจากการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ท่ีก้าลังจะหมดไปจาก

ธรรมชาติและเป็นประโยชนต์อ่การด้ารงชีวิตของประชากรในอนาคตต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์สร้างชุดถังหมักก๊าซชวีภาพและถังเก็บก๊าซชีวภาพ 

ผู้วิจัยได้ท้าการศึกษาและออกแบบสร้างชุดถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร ท้ังหมด 12 ชุด โดยชุด

ถังหมักก๊าซชวีภาพ 1 ชุด ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 
1.ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิว้ ยาว 1.50 เมตร  9. เข็มขัดรัดท่อขนาด 1/2 นิ้ว 1 ตัว 

2.ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 1.50 เมตร  10. เข็มขัดรัดท่อขนาด 3/4 นิว้ 1ตัว 

3.วาลว์ PVC ขนาด 1 นิว้ 2 ตัว     11. ต่อตรงเกลียวใน-เกลียวนอกขนาด 1 นิว้ 2 ตัว 

4.วาลว์ PVC ขนาด 1/2 นิว้ 1 ตวั     12. ตอ่ตรงเกลียวใน-เกลียวนอกขนาด 1/2 นิว้ 2ตัว 

5.วาลว์ PVC ขนาด 3/4 นิว้ 1 ตวั     13. ตอ่ตรงเกลียวใน-เกลียวนอกขนาด 3/4 นิว้ 1ตัว 

6. ถังพลาสตกิขนาด 200 ลิตร 2 ถัง     14. ข้องอ 90 องศาขนาด 1/2 นิว้ 1 ตัว 

7. ถังพลาสตกิขนาด 120 ลิตร 1 ถัง    15. ข้องอ 90 องศาขนาด 3/4 นิ้ว 1 ตัว 

8. สายยาง 2 เมตร 
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วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมอืวิเคราะห์ก๊าซชวีภาพ 

1. เคร่ืองวเิคราะห์ Gas Analyser Model- ECOM® J2KN 

2. สายวัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเปิล type k 

3. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ขั้นตอนการสร้างชุดถังหมักก๊าซชีวภาพ 1 ชุดจะเร่ิมท้าการสร้างถังหมักก๊าซชีวภาพโดยใช้ถังพลาสตกิ

ขนาด 200 ลิตร ตัวถังมเีส้นผ่านศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร มคีวามสูง 98 เซนติเมตร เร่ิมโดยการเจาะรูดา้นบนของถัง

เพื่อเป็นช่องเตมิชวีมวลจากการเกษตร เมื่อเจาะรูเสร็จใชท่้อ PVC ขนาด 4 นิว้ลดมา 3 นิว้ พร้อมท้ังต่อท่อขนาด 3 นิว้

ยาว 70 เซนติเมตร เพื่อเป็นช่องเติมชวีมวล ภายในช่องเติมชีวมวลท้าการตดิตัง้ใบพัดกวนผสมดว้ยท่อPVCเพื่อใช้กวน

ให้จุลนิทรีย์ได้พบกับสารอาหารได้ท่ัวถึง ด้านบนของถังอกีฝั่งท้าการเจาะรูเพื่อท้าทอ่ทางออกของก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ 

ใช้ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้วพร้อมติดตั้งวาล์วขนาด 3/4 นิ้ว ส่วนล่างสุดของถังหมักเจาะรูขนาด 1 นิ้วแล้วใส่วาล์ว PVC 

ขนาด 1 นิ้วเพื่อเป็นท่อระบายกาก เมื่อสร้างชุดหมักก๊าซชีวภาพเสร็จก็จะท้าการสร้างถังเก็บก๊าซชีวภาพโดยใช้ถัง

พลาสติกขนาด 200 ลิตร จ้านวน 1 ถัง และถังพลาสติกขนาด 120 ลิตรจ้านวน 1 ถัง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 

เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร เร่ิมโดยการตัดเปิดฝาถังขนาด 120 ลิตรเพื่อใช้เป็นถังเก็บก๊าซคว่้าหลังจากนั้นเปิดฝาถัง

ขนาด 200 ลิตรส่วนล่างของถัง 200 ลิตรท้าการเจาะรูขนาด 3/4 นิ้วพร้อมใส่ข้องอ 90 องศาและใส่ท่อ PVC ขนาด 

3/4 นิ้วภายในถังเพื่อเป็นช่องทางเข้าของกา๊ซชีวภาพและเจาะรูฝั่งตรงข้ามขนาด 1/2  นิว้แลว้ใส่ข้องอ 90 องศาภายใน

ถังเพื่อเป็นท่อน้าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ การประกอบถังหมักก๊าซชีวภาพและถังเก็บก๊าซชีวภาพเข้าด้วยกันท้าได้

โดยการใชส้ายยางขนาด 3/4 นิ้วยาว 2 เมตรสวมบริเวณท่อทางออกของถังหมักก๊าซชวีภาพจากนั้นตอ่สายยางเข้าหา

ถังเก็บก๊าซชวีภาพดังภาพท่ี 1 

ชุดหมักก๊าซชวีภาพและถังเก็บก๊าซชีวภาพ 

 

 

ภาพที่ 1 ชุดหมักก๊าซชีวภาพและถังเก็บก๊าซชวีภาพ 

 

1. ชอ่งเตมิชีวมวลทางการเกษตร 6. ท่อน้าก๊าซชีวภาพเข้าถังเก็บก๊าซ 

2. ใบพัดกวน-ผสม   7. ถังเก็บก๊าซ 

3. วาล์วท่อทางออกก๊าซชวีภาพ  8. ทอ่น้าก๊าซชวีภาพ 

4. วาล์วท่อระบายกาก   9. วาล์วท่อน้าก๊าซชีวภาพ 

5. ท่อน้าก๊าซชีวภาพเข้าถังเก็บก๊าซ 
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วิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยจะด้าเนินการทดลองโดยใช้สถานท่ีวิจัย ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยทดลองผลิตก๊าซชีวภาพท่ีใช้ชุดถังหมักก๊าซชีวภาพขนาด 200 ลิตร จ้านวน 12 ชุด โดยท้าการทดลองใช้

วัตถุดบิในการผลิตก๊าซชวีภาพ 3 ชนดิ ประกอบด้วยฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ และมูลโคผสมในสัดสว่นโดยมวล คือ ฟาง

ข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค โดยรวมมวลวัตถุดิบจะได้น้้าหนัก 100 กิโลกรัม ร่วมกับน้้า 100 กิโลกรัม ท้าการทดลองท่ี

สภาพอุณหภูมิสิ่งแวดลอ้มปกติ ท้าการหาค่าความชื้นของวัตถุดิบท่ีท้าการทดลองและตรวจสอบปริมาณก๊าซชวีภาพท่ี

เกิดขึ้นวันละ 1 ครัง้ท่ีเวลา 10.00น.-11.00น. ตลอดระยะเวลาท้าการทดลอง 37 วัน ตรวจสอบปริมาณก๊าซมีเทนและ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นด้วยเคร่ืองเคร่ือง Gas Analyser Model- ECOM® J2KN พร้อมท้ังมีการตรวจสอบ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพได้แก่ค่า pH และอุณหภูมิภายในถังหมัก ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันตลอด

ช่วงระยะเวลาในการทดลอง หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จจะกวนใบกวนผสมวันละคร้ังเพื่อให้จุลินทรีย์ได้พบสารอาหาร

อย่างท่ัวถึง 

ตารางที่ 1  ส่วนผสมในการหมักก๊าซชวีภาพในถังขนาด 200 ลิตร  

อัตราส่วน 

A:B:C 

ฟางขา้ว 

A(kg) 

หญ้าเนเปียร ์

B(kg) 

มูลโค 

C(kg) 

น ้า 

D(kg) 

0:0:1 0 0 100 100 

0:1:0 0 100 0 100 

1:0:0 100 0 0 100 

1:1:1 33.3 33.3 33.3 100 

2:2:1 40 40 20 100 

3:3:1 42.8 42.8 14.2 100 

1:0:1 50 0 50 100 

0:1:1 0 50 50 100 

2:0:1 66.6 0 33.3 100 

0:2:1 0 66.6 33.3 100 

3:0:1 75 0 25 100 

0:3:1 0 75 25 100 

 

ตารางที่ 2 ปริมาณความชื้นของวัตถุดิบ(เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก) 

ชนิดของวัตถุดิบ ปริมาณความชื น(%) 

มูลโค 34.33 

หญ้าเนเปียร์ 78.32 

ฟางข้าว 56 
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ขั นตอนการทดลองและตรวจสอบการผลิตแก๊สชวีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 

ผู้ด้าเนนิการวิจัยได้ท้าการทดลองหมักก๊าซชวีภาพโดยใชถ้ังหมักขนาด 200 ลิตร ใชว้ัตถุดบิในการผลิต

ก๊าซชวีภาพ 3 ชนิด ประกอบด้วยฟางข้าว หญ้าเนเปียร์และมูลสัตว์ผสมในสัดส่วนโดยมวล คือ ฟางข้าว:หญา้เนเปียร์:

มูลโค จ้านวน 12 อัตราส่วนจากตารางสว่นผสมในการหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งได้ผลการทดลองดังนี้ 

ผลการวิจัยปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูลสัตว์โดยใช้อัตราส่วนของ

วัตถุดบิ 12 อัตราส่วนได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 

 

เตรียมถังหมักก๊าซชีวภาพ 

เตรียมวัสดุทางการเกษตรและมูลโคส้าหรับผลิตกา๊ซชวีภาพ 

เร่ิมท้าการทดลองโดยการเตมิวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตวต์าม

อัตราส่วนท่ีก้าหนด 

ตดิตามการผลิตกา๊ซชวีภาพวันละ 1 คร้ัง 

วเิคราะห์  

- ความเป็นกรดดา่ง (pH)   - อุณหภูมภิายในถังหมกั 

- ปริมาณซีโอด ี(COD)                     - ปริมาณก๊าซชวีภาพท่ีผลิตได ้

- ก๊าซมเีทน   - ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในสัดส่วนเดียวคอื 0:0:1, 0:1:0, และ 1:0:0 

 

 
 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:1:1, 2:2:1 และ 3:3:1 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:0:1 และ 0:1:1 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตว์ของแตล่ะประเภทในอัตราส่วน 2:0:1 และ 0:2:1 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 3:0:1 และ 0:3:1 

จากภาพท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 สรุปได้ว่าอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูล

สัตว์ในอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุด คือ 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) ซึ่งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวม 886.736 

ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 37 วัน ในปริมาตรของถังหมักก๊าซชวีภาพขนาด 200 ลิตร  

ผลการวิจัยปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูลสัตว์โดยใช้อัตราส่วนของ

วัตถุดบิ 12 อัตราส่วนได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 7,8,9,10 และ 11 

 
ภาพที่ 7 กราฟแสดงปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 0:0:1, 0:1:0 และ 1:0:0 
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ภาพที่ 8 กราฟแสดงปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:1:1, 2:2:1 และ 3:3:1 

 

 
ภาพที่ 9 กราฟแสดงปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:0:1และ 0:1:1 
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ภาพที่ 10 กราฟแสดงปริมาณมีเทนของก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 2:0:1และ 0:2:1 

 

 
ภาพที่ 11 กราฟแสดงปริมาณมเีทนของก๊าซชีวภาพของวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 3:0:1และ 0:3:1 

จากภาพท่ี 7, 8, 9, 10 และ 11 สรุปได้ว่าอัตราการผลิตก๊าซมีเทนจากวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูล

สัตว์ในอัตราส่วนท่ีดีท่ีสุด คือ 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) สามารถผลิตก๊าซมีเทนได้สูงสุด 64 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงเวลา 37 วัน และอัตราส่วนท่ีผลิตก๊าซมีเทนได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ คือ 0:0:1, 1:1:1, 2:2:1, 3:3:1, 1:0:1, 

0:1:1, 2:0:1, 0:2:1, 3:0:1 และ 0:3:1 ส่วนปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จะลดลงตามปริมาณก๊าซมเีทนท่ีเพิ่มขึ้น 
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ผลการวิจัยค่าความเป็นกรดเป็นด่างการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรร่วมกับมูลสัตวโ์ดยใช้อัตราส่วนของ

วัตถุดบิ 12 อัตราส่วนได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 12, 13, 14, 15 และ 16 

 

 
ภาพที่ 12 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นดา่งของการผลิตกา๊ซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 0:0:1, 0:1:0และ 1:0:0 

 

 
ภาพที่ 13 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นดา่งของการผลิตกา๊ซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:1:1, 2:2:1และ 3:3:1 
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ภาพที่ 14 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นดา่งของการผลิตกา๊ซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:0:1 และ 0:1:1 

 

 
 

ภาพที่ 15 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นดา่งของการผลิตกา๊ซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 2:0:1 และ 0:2:1 
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ภาพที่ 16 กราฟแสดงความเป็นกรดเป็นดา่งของการผลิตกา๊ซชวีภาพจากวัสดุทางการเกษตร 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 3:0:1 และ 0:3:1 

จากภาพท่ี 12, 13, 14, 15 และ 16 แสดงค่าความเป็นกรดเป็นดา่งซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญตอ่การผลิตก๊าซ

ชีวภาพ จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนท่ีน้ามาท้าการทดลองมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างเร่ิมต้นอยู่ในช่วง 

6.5-7.8 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี เนื่องจากเป็นช่วงความเป็นกรดเป็นด่างท่ีเป็นกลางเหมาะสมต่อการเจรญิของ

แบคทเีรียในกลุ่มเมทาโนเจนซึ่งเป็นจุลินทรีย์กลุม่หลักในกระบวนการผลิตก๊าซชวีภาพ [2] 

ผลการวิจัยปริมาณซีโอดีของสารอินทรีย์จากวัสดุทางการเกษตรร่วมและมูลสัตว์โดยใช้อัตราส่วนของ

วัตถุดบิ 12 อัตราส่วนได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 17 
 

 
ภาพที่ 17 กราฟแสดงปริมาณซีโอดขีองสารอนิทรีย์จากวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตวข์องแตล่ะประเภท 

ในอัตราส่วน 0:0:1, 0:1:0, 1:0:0, 1:1:1, 2:2:1, 3:3:1, 1:0:1, 0:1:1, 2:0:1, 0:2:1, 3:0:1และ 0:3:1 
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จากภาพท่ี17 พบว่า ปริมาณซีโอดีของสารอินทรีย์ประเภทวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์ถูกก้าจัดลง

ได้ด้วยการน้ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ ดังนั้น หากน้าวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์เหล่านี้กลับมาท้าให้เกิด

ประโยชนด์้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบของก๊าซชวีภาพ 

ผลการวจิัยอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชีวภาพจากวัสดุทางการเกษตรร่วมและมูลสัตว์โดยใชอ้ัตราส่วน

ของวัตถุดิบ 12 อัตราส่วนได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 18, 19, 20, 21 และ 22 

 

 
ภาพที่ 18 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชวีภาพจากวสัดุทางการเกษตรร่วม 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 0:0:1, 0:1:0 และ 1:0:0 

 

 
ภาพที่ 19 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชวีภาพจากวสัดุทางการเกษตรร่วม 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:1:1, 2:2:1 และ 3:3:1 
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ภาพที่ 20 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชวีภาพจากวสัดุทางการเกษตรร่วม 

และมูลสัตวข์องแต่ละประเภทในอัตราส่วน 1:0:1 และ 0:1:1 

 

 
ภาพที่ 21 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชวีภาพจากวสัดุทางการเกษตรร่วมและมูลสัตว์ 

ของแต่ละประเภทในอัตราส่วน 2:0:1 และ 0:2:1 
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ภาพที่ 22 กราฟแสดงอุณหภูมิภายในถังหมักก๊าซชวีภาพจากวสัดุทางการเกษตรร่วมและมูลสัตว์ 

ของแต่ละประเภทในอัตราส่วน 3:0:1 และ 0:3:1 

จากภาพท่ี 18, 19, 20, 21 และ 22 พบว่าอุณหภูมิท่ีจุลินทรีย์เจริญเติบโตอยู่ในช่วง 27-35 องศา

เซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิท่ีมีผลต่อองค์ประกอบเซลล์สภาวะโภชนาการ และกิจกรรมของเอนไซม์ภายในเซลล์ ดังนั้น

อุณหภูมจิึงเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญในการก้าหนดชนิดจุลินทรีย์ในการผลิตก๊าซชวีภาพ ซึ่งจุลินทรีย์ท่ีไม่ใชอ้ากาศนี้ปฏิกิริยา

จะเกิดขึ้นได้ดีในช่วง Mesophillic จะมอีุณหภูมอิยู่ท่ี 30-38 องศาเซลเซียส [3] 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการทดลองการศึกษาถังหมักก๊าซชีวภาพท่ีใช้วัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์เพื่อผลิตก๊าซชีวมวล

ส้าหรับครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนผสมท่ีดีท่ีสุดจากวัสดุทางการเกษตรและมูลสัตว์ได้แก่ ฟางข้าว 

หญ้าเนเปียร์และมูลโค ซึ่งปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้มากท่ีสุดคือ อัตราส่วนท่ี 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) 

สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้รวม 886.736 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลา 37 วัน ในปริมาตรของถังหมักก๊าซชวีภาพขนาด 

200 ลิตรและสามารถผลิตก๊าซมีเทนได้สูงสุด 64 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณซีโอดีของสารอินทรีย์ประเภทวัสดุทาง

การเกษตรและมูลสัตว์อัตราส่วน 0:2:1 (ฟางข้าว:หญ้าเนเปียร์:มูลโค) สามารถถูกก้าจัดลงได้ด้วยการน้ามาผลิตเป็น

ก๊าซชวีภาพได้ถงึร้อยละ 25  

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวจิัยจากกองทุนเพื่อสง่เสริมการอนุรักษพ์ลังงาน  
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การศึกษาคุณสมบัติทางกลและการถ่ายเทความร้อนของบล็อกประสานแบบมีช่อง

อากาศ 

The study mechanical properties and heat transfer of interlocking block with  

the air cavity 

สุบรรณ ตาค้าวัน1 

Suban Takumwan1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบล็อกประสานให้สามารถป้องกันอุณหภูมิจากภายนอกได้ยิ่งขึ้น

โดยสร้างบล็อกประสานท่ีมีช่องอากาศตรงกลางเพื่อให้มีอากาศเป็นฉนวนกันความร้อนและยังคงคุณสมบัติการ

ก่อสร้างในระบบผนังรับแรงไว้ดังเดิม ผลการทดลองพบว่าคุณสมบัติทางกลของบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศ มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  2550 และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชนดิรับน้้าหนัก มผช.602/2547 ผลของการเพิ่มชอ่งอากาศท้าให้มีน้้าหนักลดลงร้อยละ 27 

เมื่อเทียบกับบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มซึ่งเป็นตน้แบบเดิม แต่ยังมีน้้าหนักมากกวา่บล็อกประสานแบบมาตรฐานของ 

วว. คิดเป็นร้อยละ 10 ช่องอากาศท่ีสร้างขึ้นสามารถที่จะตดิตั้งงานระบบต่าง ๆได้ ด้านการทดสอบการน้าความร้อน

ของผนัง พบวา่บล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศ มปีริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเทต่้ากว่าบล็อกประสานแบบมาตรฐานของ 

(วว.) ร้อยละ 46.13 บล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มต่้ากว่าบล็อกประสานแบบมาตรฐานของ (วว.) เท่ากับร้อยละ 29.3 

และบล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศมีปริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเทต่้ากว่าบล็อกประสานไฮดรา้ฟอร์มร้อยละ 23.8 ด้าน

การระบายความร้อนของผนังบล็อกประสานแบบมีชอ่งอากาศระบายความร้อนได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือบล็อกประสาน

แบบมาตรฐานของ วว. และชา้ที่สุดคอืบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์ม  
ค้าสา้คัญ: บล็อกประสาน การน้าความรอ้น ประหยัดพลังงาน 

Abstract  

This study had the objective for interlocking block development to have better external temperature 

protection by building interlocking block with air cavity in the center. This was to let weather be thermal insulation 

and keep the same construction characteristic in bearing wall system. The result of experiment found that 

mechanical property of interlocking block with the air cavity had the property according to the standard of Thailand 

Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) 20 12  and Thai community product standard in bearing 
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type 602/2004. The result of air cavity increase was the weight decrease 27 percentages when compares with 

interlocking block in hydra form which was the original model. However, that was 10 percentages of higher weight 

than standard interlocking block of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). The built air 

cavity could install many systems. For heat conduction test of wall, we found that interlocking block with the air 

cavity had transferred heat lower than standard interlocking block of Thailand Institute of Scientific and 

Technological Research (TISTR) which was 46 . 1 3  percentages, interlocking block in hydra form had transferred 

heat lower than standard interlocking block of Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR) 

which was 29.3 percentages, and interlocking block with the air cavity had transferred heat lower than interlocking 

block in hydra form which was 23 . 8  percentages. For cooling of wall, interlocking block with the air cavity was 

the best cooling, the second one was standard interlocking block of Thailand Institute of Scientific and Technological 

Research (TISTR), and the last one was interlocking block in hydra type. 

Keywords: cking Block, Heat Transfer, Energy Save  

บทน้า                           

ในปัจจุบันสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลกท่ีต้องเร่งแก้ปัญหา เนื่องจากมีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท้าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย สาเหตุเกิดจากปริมาณก๊าชเรือนกระจกท่ีเพิ่ม

มากขึ้น โดยเฉพาะก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นก๊าชเรือนกระจกชนดิหนึ่ง ดังนั้นการ

ลดปริมาณการปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด์จึงเป็นทางเลอืกหนึ่งท่ีชว่ยลดสภาวะโลกร้อนได้ การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัย

ในปัจจุบันตัวโครงสร้างส่วนใหญ่  ท้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน โครงหลังคาท้าด้วยเหล็ก วัสดุ

ก่อสร้างสว่นใหญ่ต้องผลิตด้วยโรงงานขนาดใหญ่ท้าให้มีปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคารบ์อนไดออกไซด์สูงและมรีาคา

แพงขึ้นทุกวัน การเลอืกวัสดุในการกอ่สร้างท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์น้อยและตน้ทุนต่้า และ

สามารถก่อสร้างได้เอง วัสดุเป็นวัสดุในพื้นท่ี หรือเรียกว่าวัสดุก่อสร้างพอเพียง มาใช้ในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนัน้ 

นา่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวพระราชด้าร ิเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้ม

และลดปัญหาดังท่ีกล่าวมาด้วย ในการสร้างบ้านปัจจุบันการเลือกใช้วัสดุต่างๆ นั้น ยังต้องค้านึง เร่ืองของการ

ประหยัดพลังงานไม่ว่าจะเป็นผนัง ฝ้าเพดาน หรือหลังคานิยมใช้วัสดุท่ีสามารถลดอุณหภูมใินตัวบ้านได้ท้าให้บ้านเย็น

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและยดือายุของเคร่ืองท้าอากาศได้ หรือแม้กระท่ังกระบวนการออกแบบก็จะค้านงึถึง

หลักการระบายอากาศหรือการถ่ายเทอากาศในตัวบ้าน เพื่อมุ่งเนน้ให้ในตัวบ้านน้ันมอีุณหภูมท่ีิลดลง 

บล็อกประสานคือวัสดุก่อรับน้้าหนักที่สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ได้

มีการส่งเสริมและได้ท้าการวิจัยพัฒนารูปแบบให้มีรูและเดือยบนตัวบล็อกเพื่อสะดวกในงานก่อสร้าง  โดยใช้

วัสดุในพื้นท่ีได้แก่ดินลูกรัง หินฝุ่นและทราย หรือวัสดุเหลือท้ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเหมาะสมผสมกับปูนซีเมนต์ และน้้า อัด

เป็นก้อนด้วยเคร่ืองอัดและท้าการบ่มประมาณ 7 วัน แล้วน้้าไปใช้งานได้ [1]  การก่อสร้างอาคารบล็อกประสานเป็น

การก่อสร้างแบบระบบผนังรับน้้าหนัก (Bearing Wall) ผนังจะเป็นท้ังตัวกั้นห้องและเป็นชิ้นส่วนท่ีใช้รับน้้าหนักแนวดิ่ง

ตา่ง ๆ ไม่ตอ้งมีเสาและคานลดปริมาณการใชไ้มแ้บบปูนซีเมนต์โครงสร้าง ปูนฉาบ เหล็กและการใชส้ีลดงานตกแต่งผิว 

เพราะตัวบล็อกมผีิวท่ีสวยงานเป็นธรรมชาตใินตัวโดยไมต่้องไปตกแตง่เพิ่มเตมิ และอาคารบล็อกประสาน สามารถก่อสร้าง

ได้เร็วขึน้ร้อยละ 35 ลดค่าก่อสร้างลงได้ร้อยละ 10-20 ลดการใชไ้มแ้บบ/ค้้ายันลงได้กวา่ร้อยละ 65-70 บล็อกประสานช่วย
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ลดการสูญเสีย และงานสูญเปล่า (Waste & Lost) ได้เป็นจ้านวนมาก เมื่อเทียบกับการก่อสร้างในระบบดั้งเดิม [6] อีกท้ังยัง

สามารถช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนด้วยการลดปริมาณการใช้เหล็ก ปูนซีเมนต์ในการก่อสร้าง ตัวบล็อกเองยังเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมไม่มีการอบไม่มีการเผาและไม่ใช้สารเคมีในการผลิต และคุณสมบัติตัวบล็อกประสานจะช่วยลดความ

ร้อนเข้าสู่ตัวอาคารและฤดูหนาวจะเกิดความอบอุ่น [2] การก่อสร้างผนังบล็อกประสานหลังจากท้าฐานรากแล้วเสร็จ

จะท้าการเรียงบล็อกลักษณะคล้ายกับการก่ออิฐคร่ึงแผ่นประมาณ 10 ชั้น และมีการเสริมเหล็กแนวตั้งขนาดเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 9 มลิลิเมตร ทุกระยะ 1 เมตร และจุดตัดของผนังท่ีบล็อกสองทางมาชนกันหรือทุกรูท่ีก่อบล็อกเป็นมุมฉาก

และต้องท้าการหยอดน้้าปูนทรายในรูจนเต็ม [3] จากข้อมูลดังกล่าวบล็อกประสานจึงเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีน่าสนใจและ

มกีารพัฒนาให้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป 

งานวิจัยนี้ จัดท้าขึ้นเพื่อพัฒนาบล็อกประสานให้สามารถป้องกันอุณหภูมิได้ยิ่งขึ้นโดยสร้างบล็อก

ประสานที่มชีอ่งอากาศตรงกลางเพื่อให้มีอากาศเป็นฉนวนกันความร้อนและยังคงคุณสมบัตกิารก่อสร้างในระบบผนัง

รับแรงจากนั้นท้าการทดสอบคุณสมบัติของบล็อกประสานดังกล่าวเปรียบเทียบกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช 

602/2547) มาตรฐานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเปรียบเทียบเร่ืองของ

การถ่ายเทความร้อนเพื่อเป็นทางเลอืกในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยท่ีประหยัดท้ังราคาค่าก่อสร้าง ประหยัดทรัพยากร

สิ่งแวดลอ้มและประหยัดพลังงานตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษา  

1. ศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1.1 บล็อกประสานที่นิยมในประเทศไทย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบล็อก

ประสานให้มีรูปแบบเดือยเพื่อสะดวกในการก่อสร้างขึ้นโดยมีขนาด 12.2x25x10 เซนติเมตร ใช้ในการก่อสร้างบ้านใน

ระบบผนังรับแรง  

  

 

 

 

 

     

ภาพที่ 1 รูปแบบและขนาดบล็อกประสานแบบมาตรฐาน 

    ที่มา : [2] 

1.2 คณุสมบัติทางกลของบลอ็กประสานตามมาตรฐาน วว. 2550 [7] 

1.2.1 การทดสอบหาร้อยละการดดูซึม 
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โดยทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(วว.).ซึ่ก้าหนดวา่รอ้ยละการดูดซึมของน้้าต้องไมเ่กินกวา่ ร้อยละ 15 ของน้้าหนักบล็อก 

1.2.2 การทดสอบหาความหนาแน่น 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศึกษาว่า ภายหลังการอัดบล็อก

ประสาน ควรมคีวามหนาแนน่อยา่งต้่าประมาณ 1,700 กิโลกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร   

1.2.3 การทดสอบความคงทนถาวร 

สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (2550) ได้ให้เกณฑใ์นการกา้หนด

มาตรฐาน ค่าการสูญเสียน้้าหนกั (Loss of weight) ไมเ่กินร้อยละ 7 ของน้้าหนักทดสอบโดยใชว้ธีิ Wet and dry 

process  

1.2.4 การทดสอบก้าลังรับแรงอัดต่อก้อน 

โดยทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

(วว.) ทดสอบเพื่อศกึษาหาค่าน้้าหนักบรรทุกสูงสุด เน่ืองจากบล็อกประสานจัดเป็นประเภทคอนกรีตบล็อก  รับ

น้้าหนักก้าหนดให้มีคา่ไมน่อ้ยกวา่ 70 กิโลกริมตอ่ตารางเซนติเมตร 

1.3 คณุสมบัติทางกลของบลอ็กประสานตามมาตรฐาน มผช. [4]  

คุณภาพของบล็อกประสาน  ควรเป็นไปตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอิฐบล็อก

ประสาน )มผช.602/2547(  จ้าแนกบล็อกประสานออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1.3.1 ชนิดรับน้้าหนัก  หมายถึง  อิฐบล็อกประสานท่ีใช้ก่อเพื่อรับน้้าหนักโครงสร้างของอาคาร

ได้  เช่า ก่อเสา  ก่อผนัง จะตอ้งมีคา่ความตา้นทานก้าลังอัดไม่นอ้ยกว่า 70 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร  

1.3.2 ชนิดไม่รับน้้าหนัก  หมายถึง  อิฐบล็อกประสานท่ีใช้ก่อผนังกั้นห้องหรือก่อส่วนอ่ืนภายใน

อาคารท่ีไม่ใช่ส่วนท่ีต้องรับน้้าหนักโครงสร้างอาคาร จะต้องมีค่าความต้านทานก้าลังอัดไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร  

ตารางที่ 1  คุณลักษณะบล็อกประสานที่ตอ้งการ 

ลักษณะทัว่ไป ต้องไม่มีรอยแตกหรือรา้วอาจบิ่นไดเ้ล็กน้อย 

มติ ิ
ตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไว้ท่ีฉลากโดยแตล่ะมิติมีเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ±2 

มลิลเิมตร 

ความตา้นแรงอัด 
ชนิดรับน้้าหนัก  ค่าเฉลี่ยตอ้งไมน่อ้ยกว่า 7.0 เมกะพาสคัล  

ชนิดไม่รับน้้าหนัก  ค่าเฉลี่ยตอ้งไมน่อ้ยกว่า 2.5 เมกะพาสคัล  

ที่มา: [4] 
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ตารางที่ 2 การดูดกลนืน้้า (ก้าหนดเฉพาะชนดิรับน้้าหนัก) 

น ้าหนักอฐิบล็อกประสานเมื่ออบแห้ง 

( กโิลกรัม) 

การดดูกลืนน ้าสูงสุดเฉลี่ยจากอิฐบล็อกประสาน 5 ก้อน  

(กโิลกรัมกิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

1, 680 และน้อยกวา่ 288 

1,681 ถึง 1,760 272 

1,761 ถึง 1,840 256 

1,784 ถึง 1,920 240 

1,921 ถึง 2,000 224 

มากกวา่ 2,000 208 

  ที่มา: [4] 

1.4 ศึกษาและบล็อกประสานที่นิยมในต่างประเทศ [9,11] 

จากการศกึษาข้อมูลพบวา่บล็อกประสานไฮดรา้ฟอร์ม (Hydraform Interlocking Block) เป็นบล็อกท่ีนิยม

ใชใ้นหลายประเทศ อาทิเชน่ แอฟริกาใต ้(South Africa) อนิเดีย (India) ฟิลิปปินส์ (Philippines) บล็อกประสานดังกล่าว

ใช้วัสดุเหมือนกับบล็อกประสานของ วว. กล่าวคือเน้นใช้วัสดุในพื้นท่ี มาผสมกับปูนซีเมนต์ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และ

อัดด้วยเคร่ืองอัดซึ่งวิธีการผลิตหรือกระบวนการคล้ายการผลิตบล็อกประสาน วว. แต่รูปแบบบล็อกประสานไฮดร้า

ฟอร์มจะมลีักษณะเดอืยท่ีต่างกัน   

1.4.1 ขนาดและรูปร่างของบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์ม 

บล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มจะมีเดือยด้านบนและด้านข้างด้านหนึ่งท้ังแนวโดยยื่นออกไป

ประมาณ 0.5 เซนติเมตรส่วนดา้นล่างและดา้นข้างอีกดา้นหนึ่งจะเป็นร่องลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ขนาดของบล็อก

ประสานไฮดร้าฟอร์มส้าหรับผนังภายนอกกว้าง  220 มิลลิเมตร ยาว 120-240 มิลลิเมตร สูง 115 มิลิเมตร ส้าหรับ

ผนังภายใน มขีนาดกว้าง 150 ยาว 120-240 มลิลเิมตร สูง 115 มลิลเิมตร [11] 

 

 
  ภาพที่ 2 บล็อกประสานแบบไฮดราฟอร์ม  

ที่มา: [11] 

 

1.4.2 วิธีการก่อสร้าง บล็อกประสานไฮดร้าฟอร์ม 

การก่อผนังของบล็อกประสานไฮดรา้ฟอร์ม จะเป็นระบบผนังรับแรงเช่นกัน การก่อผนังไม่ต้องใช้

ปูนก่อช่วงกลางผนังหรือใช้เฉาะขอบล่างและบนประมาณ 4 แถว ช่วงกลางไม่ต้องใช้ปูนเป็นตัวประสาน ไม่ต้องเสริม

เหล็กในแนวดิ่ง 
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สุบรรณ ตาค้าวัน (2558) ได้ท้าการศกึษาคุณสมบัตทิางกล ตน้ทุน รวมถึงขอ้ดขี้อเสียของบล็อก

ประสาน ไฮดรา้ฟอร์มท่ีนิยมในต่างประเทศเปรียบเทียบกับบล็อกประสานแบบมาตรฐานของประเทศไทย ผลการศึกษา

พบว่าสามารถใช้วัสดุในพื้นท่ีสร้างบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มให้มีคุณสมบัติทางกลตามเกณฑ์มาตรฐานของบล็อก

ประสานที่นยิมในประเทศไทยได้ หากพิจารณาถึงการรับก้าลังต่อเมตรนัน้ผนังบล็อกประสานแบบไฮดรา้ฟอร์มจะมกีาร

รับก้าลังสูงกว่ารอ้ยละ 20 แตจ่ะมนี้้าหนักมากกวา่ประมาณรอ้ยละ 7.3-20 จะส่งผลให้ฐานรากรับน้้าหนักมากขึน้ และ

ตน้ทุนในการก่อสร้างผนังตอ่ตารางเมตรของผนังแบบไฮดร้าฟอร์มนั้นมากกวา่ร้อยละ 34.39 ซึ่งหากรวมค่าโครงสร้าง

ท่ีเพิ่มขึ้นแลว้จะท้าให้ราคาค่าก่อสร้างสูงกวา่บา้นบล็อกประสานแบบมาตรฐานของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย จากกระบวนการผลิตบล็อกประสานแบบไฮดร้าฟอร์มท่ีอัดจากด้านข้างตัวบล็อก สามารถช่วยลด

ปัญหาของช่องว่างระหว่างรอยต่อของก้อนบล็อกได้ เดือยรอบตัวมีประโยชน์สามารถกันน้้าจากภายนอกได้อีกด้วย 

ด้านวิธีการกอ่บล็อกประสานไฮดรา้ฟอร์มไมต่อ้งใชเ้หล็กเสริมขณะก่อ และยังใชก้ารเรียงตัวแบบแห้งชว่งกลางผนัง คือ

ใชปู้นซีเมนต์เพยีง 4 ชัน้แรกและสุดท้ายเท่านัน้ เมื่อท้าการรือ้ถอน สามารถน้าบล็อกช่วงกลางผนังกลับมาใชใ้หมไ่ด้ [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การก่อผนังโดยใชบ้ลอ็กแบบไฮดราฟอร์ม 

        ที่มา : [11} 

2. ออกแบบบล็อกประสานมีช่องอากาศ 

จากการศกึษาข้อมูลพบวา่บล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มสามารถท่ีจะดัดแปลงให้มีชอ่งอากาศได้งา่ยกว่า

บล็อกประสานท่ี วว. และสามารถท้าชอ่งอากาศมีขนาดใหญ่กวา่เนื่องจากบล็อกประสานของ วว. มขีนาดความกว้าง

เพียง 12.5 เซนติเมตร ส่วนบล็อกไฮดร้าฟอร์มมีความกวา้ง 15 เซนติเมตรจึงออกแบบบล็อกประสานให้มีช่องอากาศ

ดังภาพ 

  

       ก่อแบบแห้งไมต่อ้งใชปู้นกอ่ 
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ภาพที่ 4 บล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศ 

3. จัดทา้แม่พิมพ์บล็อกประสาน 

ด้าเนินการจัดท้าแม่พิมพ์ตามขนาดของบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศตามท่ีออกแบบไว้มีขนาด

150x180x100 มลิลเิมตร มชีอ่งอากาศตรงกลางขนาด 45x68 มลิลเิมตร ตดิตัง้เข้ากับเครื่องอัดบล็อกประสานแบบไฮ

ดรอลิกของโรงงานผลิตบล็อกประสาน ตัวแม่พิมพ์ถูกออกแบบให้ผลิตบล็อกคร้ังละ 2 ก้อน เหมือนการผลิตบล็อก

ประสานแบบมาตรฐานของโรงงานท่ีผลิตอยู่ 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะของตัวแมพ่มิพบ์ล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศ 

4. ผลิตบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศ 

การผลิตบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศจะผลิตตามมาตรฐานของ วว.  วัตถุดิบประกอบไปด้วย ดิน 

หินฝุ่น และทรายแม่น้้า โดยใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ : มวลรวม เท่ากับ 1:7 ซึ่งเป็นอัตราส่วนเดียวกับการผลิตบล็อก

ประสานของโรงงาน ขั้นตอนก็จะประกอบไปด้วย การผสม การอัดด้วยเคร่ืองอัดแบบไฮดรอลิก น้าไปตากในชั้น เมื่อ

ครบ 24 ชั่วโมงน้าไปเรียงและบ่มด้วยการคลุมพลาสติกอกี 28 วัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การผลิตบล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศ 
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5. การทดสอบคุณสมบัติต่างๆ  [4, 5, 7, 10, 12]  

หลังจากได้ผลิตบล็อกประสานแบบมชี่องอากาศ โดยใชว้ัตถุและอัตราส่วนผสมรวมถึงขั้นตอนการผลิต

ตามมาตรฐาน วว. แลว้ เมื่ออายุครบ 28 วัน ได้ท้าการทดสอบคุณสมบัติทางกลของบล็อกประสานแบบมชี่องอากาศ 

ได้แก่การทดสอบหาความหนาแน่น การทดสอบความคงทนถาวรและการดูดซึมน้้า การทดสอบก้าลังรับแรงอัดต่อ

ก้อน และท้าการทดสอบคุณสมบัติการน้าความร้อน โดยการก่อผนัง ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร ด้วยบล็อกประสาน

แบบมีช่องอากาศ เปรียบเทียบกับ อิฐบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์ม และอิฐบล็อกประสานแบบมาตรฐานท่ีนิยใช้ใน

ประเทศไทย ของสถาบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) 

 5.1  การทดสอบการดูดกลืนความชื นและความคงทนถาวร 

 

 
 

ภาพที่ 7 การทดสอบการดูดกลนืความชืน้และความคงทนถาวร 

 

5.2 การทดสอบก้าลงัอัดบล็อกประสานแบบมชี่องอากาศ 

 

               

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การทดสอบก้าลังอัดตอ่ก้อน 

5.3 การทดสอบคุณสมบัติการน้าความร้อน 
 

 

ภาพที่ 9 การทดสอบการน้าความร้อน 
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การค้านวณหาค่าการน้าความร้อน [11] 

     Q  =  
 kA(T1 - T2)

L
  

เมื่อ        Q  =   ปริมาณความรอ้นท่ีถ่ายเท (วัตต์) 

K    =   สปส.การน้าความร้อน (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 

A   =   พื้นท่ีหน้าตัดท่ีความร้อนไหลผ่าน 

T1    =   อุณหภูมท่ีิผิววัตถุด้านสัมผสัความร้อน (องศาเคลวิน) 

T2    =   อุณหภูมท่ีิผิววัตถุด้านไมส่ัมผัสความร้อน (องศาเคลวิน) 

L =   ความหนาของวัตถ ุ(เมตร) 

ผลการศึกษา 

1. ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกล 

จากผลการทดสอบคุณสมบัตดิ้านต่าง ๆ ของบล็อกประสานแบบมชีอ่งอากาศ พบวา่ ค่าความหนาแนน่

รวมมีค่าเท่ากับ 1649.02 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร การทดสอบความคงทนถาวร มีค่าการสูญเสียน้้าหนัก (Loss of 

Weight) ใช้วิธี Wet and Dry Process มีค่าร้อยละ 4.18 ค่าก้าลังอัดเฉลี่ยต่อก้อนเท่ากับ 91.57 กิโลกรัม/ตาราง

เซนติเมตร ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ มผช.602/2547 แบบรับน้้าหนักและเกณฑ์

มาตรฐานของ วว.2550 

ตารางที ่ 3 ผลการทดสอบหาคุณสมบัตกิ้าลังรับแรงอัดตอ่ก้อนและความหนาแน่น   

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบหาค่าความคงทนถาวร   

ตัวอย่างที่ น ้าหนักก่อนอบ 

(กรัม) 

น ้าหนักหลังอบ 

ครั งที่ 6 

ค่าการสูญเสียของการ

ทดสอบครั งที่ 6 

ร้อยละการสูญเสียน ้าหนัก

หลังการทดสอบ 

1 4,498 4,268 230 5.11 

2 4,422 4,220 202 4.57 

3 4,652 4,455 197 4.23 

4 4,537 4,385 152 3.35 

5 4,548 4,382 166 3.65 

เฉลี่ย 4,531 4,342 189 4.18 

ตัวอย่างที่ น ้าหนักวันที่ 28 วัน 

(กรัม) 

ความหนาแน่น 

(กโิลกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ก้าลังอัดที่ 28 วัน ปรับแก้แล้ว 

(กโิลกรัม/ตารางเซนติเมตร) 

1 4,432 1,629.39 89.96 

2 4,515 1,659.90 85.75 

3 4,493 1,651.81 99.55 

4 4,483 1,648.14 98.30 

5 4,504 1,655.86 84.30 

เฉลี่ย 4,485 1,649.02 91.57 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาค่าการดูดซึมความช้ืน 

 

2. ผลการทดสอบคุณสมบัติการน้าความร้อน       

บล็อกประสานท้ัง 3 ประเภท เมื่อได้ท้าการทดสอบการน้าความร้อน ด้วยเคร่ืองให้ความร้อน (Hot Plate) เ ท่ากันท่ี 150 

องศาเซลเซียส และได้ท้าการวัดอุณหภูมิด้วยเคร่ือง Data Logger ไวจ้นกว่าอุณหภูมิของบล็อกประสานจะคงท่ี จึงจะท้า

การปิดเครื่องให้ความร้อน ได้ผลการทดสอบดังภาพท่ี 10 

 

 

ภาพที่ 10 แสดงผลการทดสอบค่าอุณหภูมขิณะน้าความร้อนของผนังท้ัง 3 แบบ 

จากกราฟพบว่าผนังด้านท่ีผิววัตถุสัมผัสความร้อน ผนังบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศมีอุณหภูมิ

สูงสุดท่ี 72.7 องศาเซลเซียส รองลงมาคือผนังบล็อกประสานของ วว. 71.8 องศาเซลเซียส และต่้าสุดคือผนังบล็อก

ประสานแบบ ไฮดร้าฟอร์ม 68.2 องศาเซลเซียส ส้าหรับผนังด้านท่ีผิววัตถุไม่สัมผัสความร้อน พบว่าผนังบล็อก

25.00
27.00
29.00
31.00
33.00
35.00
37.00
39.00
41.00
43.00
45.00
47.00
49.00
51.00
53.00
55.00
57.00
59.00
61.00
63.00
65.00
67.00
69.00
71.00
73.00
75.00
77.00

-80.00 40.00 160.00 280.00 400.00 520.00 640.00 760.00 880.00 1000.00 1120.00 1240.00 1360.00 1480.00 1600.00

บ  ็ ป ะสาน  ชี  ง า าศ

บ  ็ ไฮด า้ฟ    

แบบ า  ฐาน วว.

บ  ็ ป ะสาน  ชี  ง า าศ ดา้นไ  ส ัผสัควา   ้น

บ  ็ ไฮด า้ฟ     ดา้นไ  ส ัผสัควา   ้น

แบบ า  ฐาน วว. ดา้นไ  ส ัผสัควา   ้น

 ว า (นาท)ี

 ุณหภ ู   (  ํC)

ตัวอย่างที่ น ้าหนักอิ่มตัวผิวแห้ง

ชั่งในอากาศ (กรัม) 

น ้าหนักอบแห้งชั่ง

ในอากาศ(กรัม) 

ความหนาแน่นแห้ง

(กโิลกรัม/ 

ลูกบาศก์เมตร) 

ร้อยละ 

การดูดซึม 

การดูดกลืนน ้า 

(กโิลกรัม/ 

ลูกบาศก์เมตร) 

1 4,709 4,376 1608.56 7.61 122.41 

2 4,717 4,466 1641.64 5.62 92.26 

3 4,707 4,456 1637.96 5.63 92.21 

4 4,744 4,445 1633.92 6.73 109.96 

5 4,728 4,459 1639.07 6.03 98.83 

เฉลี่ย 4,721 4,440 1632.23 6.31 103.22 
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ประสานแบบมีช่องอากาศมีอุณหภูมิต่้าสุดท่ี 41.9 องศาเซลเซียส ผนังบล็อกประสานแบบ ไฮดร้าฟอร์ม 43.5 องศา

เซลเซียส และสูงสุดคอืผนังบล็อกประสานของ วว. 44.9 องศาเซลเซียส 

ตารางที่ 6  ผลการทดสอบการน้าความร้อนเมื่อพิจารณาท่ีเวลา 290 นาที 

 

ชนิดผนัง 

อุณหภูมิที่ผิววัตถุ

ด้านสัมผัสความ

ร้อน (˚C) 

อุณหภูมิที่ผิววัตถุ

ด้านไม่สัมผัสความ

ร้อน(˚C) 

ค่าความแตกต่าง

ของอุณหภูมิ (˚C) 

ปริมาณความร้อนที่

ถ่ายเท (วัตต์) 

 1. ผนังบล็อกประสาน

แบบมาตรฐาน วว. 

69.40 41.10 28.30 35.72 

 2. ผนังไฮดร้าฟอร์ม 63.30 39.30 24.00 25.25 

 3.ผนังแบบมชีอ่งอากาศ 71.70 39.20 32.50 19.24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การน้าความร้อนของผนังท้ัง 3 แบบ 

จากตารางผลการทดสอบกาน้าความร้อน พบวา่ผนังบล็อกประสานแบบมาตรฐานของ วว. มคี่าการน้า

ความร้อนสูงสุด 35.72 วัตต์ รองลงมาคือบล็อกไฮดร้าฟอร์ม มคี่าปริมาณความรอ้นเท่ากับ 25.25 วัตต์ และต่้าสุดคอื

ผนังแบบมชีอ่งอากาศ มคี่าปริมาณความรอ้นเท่ากับ 19.24 วัตต์ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการทดลองพบว่าคุณสมบัติทางกลของบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ วว. 

2550 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบรับน้้าหนัก มผช.602/2547 ได้ผลของการเพิ่มช่องอากาศท้าให้มีน้้าหนัก 

246 กิโลกรัม/ตารางเมตร ลดลงคิดเป็นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มแบบเดิม ซึ่งท้าให้

โครงสร้างฐานรากมีขนาดเล็กลงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างลดลงด้วย หากเปรียบเทียบกับบล็อกประสานแบบ

มาตรฐานของ วว. บล็อกประสานแบบมีช่องอากาศยังมีน้้าหนักมากกว่าคิดเป็นร้อยละ 10 นอกจากนี้ช่องอากาศท่ี

สร้างขึน้สามารถที่จะตดิตัง้งานระบบตา่ง ๆ ได้ อาทเิชน่ วางท่อน้้าดี หรือท่อไฟฟา้ เป็นต้น ส้าหรับการทดสอบการน้า
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ความร้อนของผนังท้ังสามแบบพบว่า บล็อกประสานแบบมีช่องอากาศ มีค่าปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทต่้า ท่ีสุด 

รองลงมาคือบล็อกประสานไฮดดรา้ฟอร์ม และมากที่สุดคอืผนังบล็อกประสานแบบมาตรฐานของ วว. เมื่อคดิเป็นร้อย

ละเทียบกับผนังของ วว. บล็อกประสานแบบมีช่องอากาศ มีปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทต่้ากว่าร้อยละ 46.13 และ

บล็อกประสานไฮดรา้ฟอร์มต่้ากวา่เท่ากับร้อยละ 29.3  และหากเปรียบเทียบระหว่างบล็อกประสานไฮดร้าฟอร์มและ

บล็อกประสานมีช่องอากาศ บล็อกประสานมีช่องอากาศมปีริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทต่้ากวา่ร้อยละ 23.8  อธิบายได้

ว่าวัสดุของการท้าบล็อกประสานท้ังสามแบบเป็นวัสดุแบบเดียวกันแต่ผนังบล็อกประสานแบบมาตรฐานของวว.จะมี

ความหนาน้อยกว่าท้าให้ปริมาณความร้อนสามารถผ่านได้ดีกว่าจึงท้าให้ค่าปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทมีมากท่ีสุด 

ส้าหรับผนังไฮดร้าฟอร์มมีค่ารองลงมาเพราะมีความหนามากกว่าความร้อนจึงซึมผ่านได้น้อยลงด้านผนังบล็อก

ประสานแบบมชีอ่งอากาศน้ันมคี่าต่้าท่ีสุดเนื่องจากช่องอากาศท่ีสร้างขึน้ จากคุณสมบัติของอากาศจะมีคา่สัมประสิทธ์ิ

การน้าความร้อนท่ีน้อยมากจึงท้าให้ปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทมีค่าน้อยลงตามไปด้วย นอกจากนี้หากพิจารณาจาก

กราฟผลการทดลองการน้าความร้อนจะเห็นได้ว่าการระบายความร้อนของผนังบล็อกประสานมีช่องอากาศมีการ

ระบายความร้อนได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือบล็อกประสานแบบมาตรฐานของ วว. และช้าท่ีสุดคือบล็อกประสานไฮดร้า

ฟอร์ม จากคุณสมบัตขิองการน้าความร้อนของบล็อกประสานแบบมีชอ่งอากาศสามารถป้องกันอุณหภูมจิากภายนอก

อาคารและลดอุณหภูมิในตัวบ้านได้ ท้าให้บ้านเย็นสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้เนื่องจากการลดปริมาณการใช้

เคร่ืองปรับอากาศและยังส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟา้ตามมา ผลของงานวิจัยนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ของการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีมีปริมาณการปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์

น้อยและต้นทุนต่้าและสามารถผลิตได้เอง วัตถุดิบท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในพื้นท่ีหรือเรียกว่าวัสดุก่อสร้างพอเพียงมาใช้ใน

การก่อสร้างบ้านพักอาศัยเป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด้าริ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้มตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการศึกษาการน้าบล็อกประสานแบบมีช่องอากาศไปก่อสร้างจริงและเปรียบเทียบต้นทุนการ

ก่อสร้าง วิธีการกอ่สร้าง 

2. ควรมีการศึกษาการประหยัดพลังงานและวิเคราห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของบ้านท่ีสร้างจากบล็อก

ประสานแบบมชีอ่งอากาศ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื ท่ีได้สนับสนุนสถานท่ีและเคร่ืองมอืในการวจิัยคร้ังน้ี 

  



 

520 

 

- Proceedings - 

เอกสารอ้างอิง 

1. จิรศักดิ์ เพ็ชรวภิาต. ต้านานบล็อกดนิซีเมนต์ และบล็อกประสาน วว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2548; 

20(2).  

2. เทคโนโลยบีล็อกประสาน: กรกฎาคม 2554 ได้จาก: http://www.technologyblockprasan.com 

3. ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีชนบท. เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกประสาน. สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตร์                                     

และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย. 2545. 

4. มผช.602/2547. มาตรฐานผลิตภัณฑช์ุมชน อิฐบล็อกประสาน.  

5. มอก.109/2517. มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมวธีิชักตัวอยา่งและการทดสอบวัสดุงานกอ่ซึ่งท้าด้วยคอนกรีต 

6. วทิยา วุฒจิ้านงค.์ ผลกระทบอนัเกิดจากการถา่ยทอดเทคโนโลยบีล็อกประสาน Builder NEWS 2548; 20(2).  

7. สถาบันวจิัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) ม.ป.ป. เอกสารมาตรฐานบล็อกประสาน วว. ม.

ป.ท.กรุงเทพฯ: 2550.   

8. สมาคมทดสอบวัสดุของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน ASTM (American Society of Testing and Materials): กรกฎาคม 

2554 ได้จาก: http://dbonline.igroupnet.com/astm. 

9. สุบรรณ ตาค้าวัน. คุณสมบัตทิางกลคุณสมบัติทางกลบล็อกประสานแบบมาตรฐานในประเทศไทยกับบล็อก

ประสาน   ไฮดรา้ฟอร์ม. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี 20 2558. 

10. อุดมวทิย ์ กาญจนวรงค.์ ปฏบัิตงิานทดสอบวัสดุแบบท้าลาย. สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคลวิทยาเขต นนทบุรี, 238 

11. Hydraform International. Hydraform Brick and Block Machines. กรกฎาคม 2554 ได้จาก: 

http://www.hydraform.com. 

12. Incropera FP, Dewitt DP. Fundamental of Heat and Mass Transfer: John Wiley & Sons; 2002. 

 

 

http://www.technologyblockprasan.com/
http://dbonline.igroupnet.com/astm


 

521 

 

- Proceedings - 

การศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวภายใต้ระบบติดตามดวง

อาทิตย์แบบแผ่นสะท้อนแสง 

Performance study of the single crystalline photovoltaic modules under the 

tracking system with reflectors 

บัณฑูร  เวียงมูล1* และ อนันตชัย สุวรรณาคม1 

Buntoon Wiengmoon1* and Anantachai Suwannakom1  

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 10 Wp 

ภายใต้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแผ่นสะท้อนแสง concentration ratio เท่ากับ 4  และผิวสะท้อนอยู่ท่ี 60% ใน

การศึกษานี้ได้จ้าลองลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์และวัดลักษณะทางไฟฟ้าในสภาวะการใช้งานพบว่าค่า

กระแสไฟฟ้าลัดวงจรแปรตามความเข้มแสงในอัตรา 0.663 mA/(W/m2) ก้าลังไฟฟ้า  9.8 mW/(W/m2) ค่าฟิลล์แฟก

เตอร์มีค่าเฉลี่ย 75 % และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ 11 % ในการหาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้

ระบบรวมแสงเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีตั้งอยู่กับท่ี 17 องศา พบว่าความเข้มแสงท่ีตกกระทบในระบบรวมแสง

ตา่งจากพื้นเอยีง 1.4 ถึง 1.6 เท่า พลังงานท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (W.hr/day) ในระบบรวมแสงมากกว่าบน

พื้นเอียงประมาน 2 เท่า ในวันท่ีท้องฟ้าโปร่งพลังงานไฟฟา้ท่ีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์(YA)ในระบบรวมแสง 8.31 

kWh/kWp สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ (PR) 1.004 และประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ɳpv) 

12.27 % ส้าหรับในระบบท่ีต้ังอยูก่ับท่ี YA มคี่า 3.94 kWh/kWp PR มคี่า 0.764 และ ɳpv 5.82%  

ค้าสา้คัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกเดี่ยว สมรรถนะ ระบบตดิตามดวงอาทิตย์ 

Abstract  

The aim of this research is to study the performance of the Photovoltaic (PV) module (1 0  Wp) 

installed under concentrating reflectors tracking system. The concentration ratio is 4 and the reflective surfaces can 

reflect up to 60%. In this study, was simulated the electrical characteristics of the PV module and measured the 

electrical characteristic. As the result we found that the short-circuit current depends on the irradiation increasing 

rate is 0.663 mA/(W/m2) and the power is 9.8 mW/(W/m2). The fill factor (FF) is 75% and efficiency of PV is 11 

%. In cause of the PV performance, we compared with the PV module on the tilt angle at 17 degrees. We found 

that the difference of light intensity is around 1.4 to 1.6 times. The energy consumption of PV module at the 

concentration system more than the PV module is two times. At the clear day, Array Yield (YA) is 8.31 kWh/kWp,  
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Performance ratio (PR) is 1.004 and efficiency (ɳ) of PV is 12.27%. In cause of non concentrating PV module, YA 

is 3.94 kWh/kWp, PR is 0.764 and ɳpv is 5.82%. 

Keywords: Single crystalline solar module, Performance, Solar tracking  

บทน้า 

เซลล์แสงอาทิตย์(solar cell) ถือว่าเป็นพลังงานทางเลอืกท่ีมคีวามส้าคัญมากในขณะนี้ สามารถเปลี่ยน

แสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ไมม่สี่วนเคลื่อนไหวและเป็นพลังงานท่ีสะอาด ซึ่งเซลล์แสงอาทติย์สว่นใหญ่ผลิตจาก

สารกึ่งตัวน้าประเภทซิลิคอน ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เมื่อดูดกลืนพลังงานแสงอาทติย์แล้วเปลี่ยนเป็นพาหะ

น้าไฟฟา้ ดังนัน้เมื่อแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์แสงอาทติย์ จะท้าให้เกิดการเคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟา้(อิเลคตรอน) ขึน้

ในสารกึ่งตัวน้านั้น และสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้   ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร

พลังงานท่ีได้รับจากดวงอาทิตย์ท่ีค่าเฉลี่ยประมาณ 18-19 MJ/m2.day [7]  ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งท่ีมีการ

ผลิตไฟฟา้ด้วยแสงอาทติย์ การตดิตัง้ใชง้านแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์นประเทศไทยในปัจจุบันมถีึง 800 MWp [4] อย่างไร

ก็ตาม พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีส่งมายังพื้นโลกมีความไม่แน่นอนเนื่องจากความเข้มแสงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ตัง้แตเ่ชา้ถึงเย็น ซึ่งพลังงานท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์จะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มแสงและอุณหภูม ิโดยเมื่อ

ค่าความเข้มแสงมาก จะท้าให้แผงเซลล์แสงอาทติย์สามารถผลิตพลังงานได้มากขึน้ แตใ่นทางตรงกันข้าม ถ้าความเขม้

แสงน้อย จะท้าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้น้อยเช่นกัน ดังนั้นการท่ีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ดีนั้น ถ้ามีระบบติดตามดวงอาทิตย์และตัวรวมแสงจะท้าให้เพิ่มความเข้มแสงเข้าไปท่ีตัวแผงย่อมจะ

ส่งผลท้าให้แผงเซลล์มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้มีการศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์

แสงอาทติย์ชนดิผลึกเด่ียวภายใต้ระบบตดิตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียวท่ีใชก้ารรวมแสงเป็นแผ่นสะท้อนแสง 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 10 Wp ชนิด Mono-crystalline Solar Panel TOPRAY, Sun Solar Ecotech 

ค่าตังแปรทางไฟฟา้ที่สภาวะมาตรฐาน At STC (1000 W/m2, AM 1.5 spectrum, cell temperature 25 oC ) ดังนี้ 

 

Maximum Power (Pmax) 10 W (±5%) Maximum Power Current (Imp)  0.60 A 

Open Circuit Voltage (Voc) 21 V Maximum System Voltage  16.8VDC 

Short Circuit Current (Isc)  0.66 A Normal Operating Cell Temperature (NOCT) 47 ± 2 oC 

Maximum Power Voltage 

(Vmp) 

16.8 V Dimensions 245 x 334 x 18 

mm 

 

2. ระบบตดิตามดวงอาทิตยแ์บบแกนเดี่ยว ดังภาพท่ี 1 

3. ระบบเฝ้าตรวจวัด 

4. หัววัดความเข้มแสง อุณหภูม ิ
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ภาพที่ 1 ระบบตดิตามดวงอาทิตยแ์บบแกนเดี่ยวและลักษณะแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

วิธีการศกึษา 

ในการศึกษางานวิจัยน้ีได้การศกึษาสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ขนาด 10 Wp ภายใตร้ะบบรวม

แสงแบบแผ่นสะท้อนแสงท่ีมีผิวสะท้อนแสง(concentration ratio, CR) 4เท่า ผิวสะท้อนอยู่ท่ี 60% จะมีการจ้าลอง

ลักษณะทางไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทิตยข์นาด 10 Wp ท่ีสภาวะมาตรฐาน และน้าแผงเซลล์แสงอาทิตยไ์ปวัดสมบัติ

ทางไฟฟ้าในสภาวะที่ใช้งาน เพื่อวิเคราะห์หาค่าตัวแปรทางไฟฟา้ (parameter) [6] ดังต่อไปนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร 

(ISC)  ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) ค่าก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Pm) ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีท้าให้ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Im)  ค่า

แรงดันไฟฟา้ที่ท้าให้ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Vm) โดยตัวแปรทางไฟฟา้สามารถแสดงได้ดังในภาพท่ี 2 

 

Imax

Vmax Voc

Isc

I

V

Pmax

Pmax = Imax x Vmax

 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะทางไฟฟา้และตัวแปรของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

นอกจากนี้ยังมคี่าฟิลล์แฟกเตอร์ (FF) และประสิทธิภาพแผง () [2,5] ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้

ดังตอ่ไปนี ้ 

ค่าฟิลล์แฟกเตอร์ (FF) เป็นค่าดรรชนีท่ีใชช้ี้วัดคุณภาพการผลิตไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ สามารถ

หาได้ดังสมการ 

        ocsc

m

ocsc

mm

VI

P

VI

VI
FF







       (1) 

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ () ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ คือ อัตราส่วนของ

ก้าลังไฟฟา้ที่ผลิตได้สูงสุด เทียบกับพลังงานของแสงท่ีตกกระทบเซลล์แสงอาทติย์ เขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 
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%100



in

e

AG

P
               (2) 

เมื่อ  Pe   คือ ก้าลังไฟฟา้แผงเซลล์แสงอาทิตย ์(W) 

  G    คือ ความเข้มแสงอาทติย์ (W/m2) 

Ain  คือ พื้นท่ีแผงเซลล์แสงอาทติย์ 

นอกจากนี้ได้ท้าการทดสอบและวิเคราะห์สมรรถนะ ( Performance) [1,3] ทางไฟฟา้ของการท้างานของ

แผงเซลลแ์สงอาทติย์ พารามิเตอร์ท่ีส้าคัญท่ีใชอ้ธิบายสมรรถนะของเซลล์แสงอาทติย์มีดังน้ี 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Array Yield) 

ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ คือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์

ผลิตได้ ตอ่ก้าลังการตดิตัง้สูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

YA  =Ea / P0              (3) 

เมื่อ YA คือ พลังงานไฟฟา้ที่เซลล์แสงอาทติยผ์ลิตได้ต่อก้าลงัตดิตัง้ (kWh/kWp) 

Ea คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีเซลล์แสงอาทติยผ์ลิตได้ (kWh) 

P0 คือ ก้าลังไฟฟา้ติดต้ังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทติย์ (kWp) 

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทางทฤษฎี (Reference Yield) 

ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟา้ทางทฤษฏ ีคือ พลังงานจากรังสดีวงอาทิตย์ท่ีตกกระทบพื้นผิว

เซลล์แสงอาทติย์ต่อค่าความเข้มรังสีดวงอาทติย์ท่ีสภาวะมาตรฐาน ของการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

Yr = Hi/GSTC              (4) 

เมื่อ Yr คือ พลังงานไฟฟา้ที่เซลล์แสงอาทติย์ผลิตได้ต่อก้าลังติดต้ังในทางทฤษฎ ี(kWh/kW) 

  Hi คือ พลังงานจากรังสดีวงอาทติยท่ี์ตกกระทบพื้นผิวเซลล์แสงอาทติย์ (kWh/m2) 

GSTC คือ ค่าความเข้มรังสีดวงอาทติย์ท่ีสภาวะมาตรฐานของการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

(โดยท่ี STC = 1 kW/m2) 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่น้าไปใช้งานจรงิ (Final Yield) 

ความสามารถในการน้าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ไปใชง้านจรงิ คือ พลังงานจาก

เซลล์แสงอาทติย์ท่ีถูกใชโ้ดยภาระทางไฟฟา้ ตอ่ก้าลังไฟฟา้ติดต้ังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

Yf  =  EPV / P0             (5) 

เมื่อ Yf คือ  พลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้จากเซลลแ์สงอาทติย์ท่ีน้าไปใชง้านจรงิ (kWh/kWp) 

EPV คือ  พลังงานจากเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ถูกใชโ้ดยภาระทางไฟฟา้ (kWh)  

P0 คือ  ก้าลงัไฟฟา้ติดต้ังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์(kWh)  
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สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ (Performance Ratio, PR)  

PR  =Yf / Yr            (6) 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์(Array Efficiency) 

a  =Ea / HiAa            (7) 

เมื่อ  a คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

ผลการศึกษา 

1. การจ้าลองลักษณะทางไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 Wp 

ในการจ้าลองลักษณะทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 Wp ท่ีสภาวะมาตรฐาน 1000 

W/m2 อุณหภูมิ 25 oC ของแผงขนาด 245 x 334 x 18 mm โดยเซลล์แสงอาทิตย์ต่ออนุกรมกัน 36 เซลล์ แต่ละเซลล์

กว้างและยาวเท่ากับ 22 x 78 mm ผลการจ้าลองได้ตัวแปรทางไฟฟ้าดังนี้ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc) 0.66 A 

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc) 21.0 V กระแสไฟฟ้าท่ีท้าให้เกิดก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Im) 0.60 A แรงดันไฟฟ้าท่ีท้าให้เกิด

ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Vm) 16.8 V ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (Pm) 10.1 W ฟิลล์แฟกเตอร์ (FF) 73.5% และประสิทธิภาพของแผง

เซลล์แสงอาทติย์ () 12.4%  ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

ภาพที่ 3 กราฟกระแสและแรงดันไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ขนาด 10 Wp ท่ี STC 

2. วัดสมบัติทางไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์นสภาวะการใช้งาน  

ในการวัดสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สภาวะการใช้งาน ค่าความเข้มแสงท่ีตกกระทบลง

บนแผงเซลลแ์สงอาทติย์ประมาณ  200-1000 W/m2 และอุณหภูมขิองแผงเซลล์แสงอาทติย์ประมาณ 40-70 oC   
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ภาพที่ 4 กราฟกระแสและแรงดันไฟฟา้ของแผงเซลล์แสงอาทติย์ขนาด 10 Wp 

ท่ีความเข้มแสงและอุณหภูมิต่างๆ 

ค่าตัวแปรทางไฟฟา้จากผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 เมื่อท้าการวัดท่ีความเข้มแสงและอุณหภูมิใน

สภาวะท่ีใช้งาน ที่ไม่ได้อยู่ในสภาวะมาตรฐาน จะพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรแปรตามความเข้มแสง เมื่อความเข้ม

แสงเพิ่มขึ้นกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพิ่มขึ้นในอัตรา 0.663 mA/(W/m2) ก้าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา 9.8 mW/(W/m2) 

ส้าหรับแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดท่ีความเข้มแสงและอุณหภูมิในช่วงการทดสอบนี้มีความต่างอยู่ท่ีประมาณ 0.5 V  ค่า

ฟิลล์แฟกเตอร์มีคา่เฉลี่ยประมาณ 75 % และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์มีคา่ประมาณ 11 % 

ตารางที ่1 ค่าตัวแปรทางไฟฟา้ที่ได้จากการทดสอบท่ีความเข้มแสงและอุณหภูมิต่างๆ 

ตัวแปร 
การทดสอบที่ความเข้มแสงและอณุหภูมติา่งๆ 

1 2 3 4 5 

ความเข้มแสง (W/m2) 952.4 855.0 648.0 385.8 268.0 

อุณหภูมแิผง (oC) 66.9 63.2 56.7 40.5 40.2 

กระแสไฟฟา้ลัดวงจร (Isc, A) 0.62 0.53 0.38 0.22 0.16 

แรงดันไฟฟา้วงจรเปิด (Voc, V) 19.40 19.42 19.78 19.91 19.52 

กระแสไฟฟา้สูงสุด (Im, A) 0.56 0.47 0.37 0.19 0.15 

แรงดันไฟฟา้สูงสุด (Vm, V) 16.31 16.08 16.34 16.17 16.09 

ก้าลังไฟฟา้สูงสุด (Pm, W) 9.18 7.50 6.01 3.06 2.36 

ฟิลล์แฟกเตอร์ (FF, %) 76.82 72.72 79.82 72.77 74.54 

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทติย์ (, %) 11.78 10.72 11.33 9.70 10.75 
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3. สมรรถนะการทา้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 Wp 

จากการทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 10 Wp ต่อเข้ากับโหลดขนาด 25  20W และท้าการวัด

กระแสและแรงดันเพื่อหาสมรรถนะการท้างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดี่ยว

เทียบกับระบบท่ีติดต้ังอยูก่ับท่ีแบบท่ัวไปจากผลการทดสอบของวันท่ีท้องฟา้ค่อนข้างโปร่งมีเมฆเป็นบางชว่งเวลาพบว่า

พลังงานท่ีได้รับภายใต้ระบบรวมแสง(concentration) แบบผิวสะท้อนมีค่าของพลังงานต่อวันเท่ากับ 8.28 kW.hr/day   

และแบบติดตัง้อยู่กับท่ีบนพื้นเอยีง(tilt) 17 องศา มีค่าของพลังงานต่อวันเท่ากับ 5.16  kW.hr/day ตามล้าดับ พลังงาน

ท่ีได้จากพื้นท่ีรวมแสงประมาณ 1.6 เท่าของท่ีติดตั้งอยู่กับท่ี ค่าของความเข้มแสงภายใต้ระบบรวมแสงเฉลี่ยอยู่ท่ี 

934.9 W/m2 และแบบท่ีตั้งอยู่กับท่ีมีค่าความเข้มแสง(Total radiation) เฉลี่ยอยู่ท่ี 582.3 W/m2 หากพิจารณาในช่วงท่ี

ความเข้มแสงสูงของระบบท่ีตั้งอยู่กับท่ีจะอยู่ช่วงประมาณ 800 W/m2 และภายใต้ระบบติดตามดวงอาทิตย์จะมี

ค่าประมาณ 1200 W/m2 ดังแสดงในภาพท่ี 5 

 

 
ภาพที่ 5 ความเข้มรังสีดวงอาทติย์ภายใต้ระบบรวมแสงและตดิตัง้อยู่กับท่ี 

 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบก้าลังไฟฟา้ อุณหภูมขิองแผงเซลลแ์สงอาทติย์และอุณหภูมแิวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนระบบติดตามดวง

อาทิตย์แบบแผ่นสะท้อนแสงและระบบท่ีติดตั้งอยู่กับท่ี พบว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ตลอดท้ังวันจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งในระบบรวมแสงมีค่าเท่ากับ 83.14 W.hr/day และระบบท่ีติดตั้งอยู่กับท่ีมีค่า 39.45  W.hr/day 

ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสอดคล้องกับความเข้มแสงดังแสดงในภาพท่ี 5 ค่าก้าลังไฟฟ้าของ

แผงภายใต้ระบบรวมแสงในช่วงความเข้มแสงสูงมีค่าประมาณ 14 W และก้าลังไฟฟ้าของแผงท่ีตั้งอยู่กับท่ีมี

ค่าประมาณ 9 W ส้าหรับอุณหภูมิแวดล้อมมี่ค่าเฉลี่ยประมาณ 32 oC อุณหภูมิแผงภายใต้ระบบรวมแสงเฉลี่ย

ประมาณ 57 oC และอุณหภูมสิูงสุดประมาณ 80 oC อุณหภูมแิผงที่ต้ังอยูก่ับท่ีมีคา่เฉลี่ยประมาณ 48 oC และอุณหภูมิ

สูงสุดประมาณ 64 oC 

จากการวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เพื่อหาค่าสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในวันท่ีท้องฟ้าค่อนข้าง

โปร่งใสส้าหรับแผงที่มีระบบรวมแสงและติดตัง้อยู่กับท่ีพบวา่ค่าพลังงานไฟฟา้ท่ีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตยม์ีความ

ต่างกันถึง 4.37 kWh/kWp พลังงานไฟฟ้าท่ีได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทางทฤษฎีมีความต่างกัน   3.12  kWh/kWp  

สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีความต่างกัน 0.24 และประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 6.45 % ดัง

แสดงไว้ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวเิคราะห์คา่สมรรถนะของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ในวันท่ีท้องฟา้ค่อนข้างโปร่ง  

ตัวแปรต่างๆ 
ระบบตามดวงอาทิตย์

แบบแผ่นสะท้อนแสง 

ระบบที่ติด

ตั งอยู่กับที ่

ค่าพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (YA, kWh/kWp) 8.31 3.94 

พลังงานไฟฟา้ที่ไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทติย์ทางทฤษฎี (Yr, kWh/kWp) 8.28 5.16 

พลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Yf, kWh/kWp) 8.31 3.94 

สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ (PR) 1.004 0.764 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (pv,%) 12.27 5.82 

 

ในกรณีวันท่ีท้องฟา้คร้ึมมเีมฆเป็นส่วนใหญ่พบวา่พลังงานท่ีได้รับภายใต้ระบบรวมแสงและตดิตัง้อยู่กับ

ท่ีมีค่าของพลังงานเท่ากับ 5.08 kW.hr/day และ 3.74 kW.hr/day ตามล้าดับ พลังงานท่ีได้จากพื้นท่ีรวมแสงประมาณ 

1.4 เท่าของท่ีติดตั้งอยู่กับท่ี ค่าของความเข้มแสงภายใต้ระบบรวมแสงเฉลี่ยอยู่ท่ี 562.6 W/m2 และแบบท่ีตั้งอยู่กับท่ี 

17 องศา มีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ท่ี 415.9 W/m2 ซึ่งจะเห็นว่าความเข้มแสงท่ีได้จากท้ังสองระบบไม่ได้ต่างกันมาก 

ดังแสดงในภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ความเข้มรังสีดวงอาทติย์ภายใต้ระบบรวมแสงและตดิตัง้อยู่กับท่ี 

 

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบก้าลังไฟฟา้ อุณหภูมขิองแผงเซลลแ์สงอาทติย์และอุณหภูมแิวดลอ้ม 

ภาพท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนระบบติดตามดวง

อาทิตย์แบบแผ่นสะท้อนแสงและระบบท่ีติดตั้งอยู่กับท่ี พบว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ตลอดท้ังวันจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งในระบบรวมแสงมีค่าเท่ากับ 33.67 W.hr/day และระบบท่ีติดตั้งอยู่กับท่ีมีค่า 18.23 W.hr/day ค่า

ก้าลังไฟฟ้าของแผงภายใต้ระบบรวมแสงในช่วงความเข้มแสงเฉลี่ยประมาณ 3.74 W และก้าลังไฟฟ้าของแผงท่ีตั้งอยู่

กับท่ีมีคา่เฉลี่ยประมาณ 2.03 W ก้าลังไฟฟา้ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์จะสอดคลอ้งกับความเข้มแสงดังแสดง

ในภาพท่ี 7ส้าหรับอุณหภูมแิวดลอ้มมี่ค่าเฉลี่ยประมาณ 30 oC และอุณหภูมสิูงสุดประมาณ 34 oC อุณหภูมแิผงภายใต้

ระบบรวมแสงเฉลี่ยประมาณ 45 oC และอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 65 oC อุณหภูมิแผงท่ีตั้งอยู่กับท่ีมีค่าเฉลี่ยประมาณ 

43 oC และอุณหภูมสิูงสุดประมาณ 56 oC 
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จากการวเิคราะห์ตัวแปรตา่งๆ เพื่อหาค่าสมรรถนะของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ในวันท่ีท้องฟ้าครึม้แผงท่ีมี

ระบบรวมแสงและติดตั้งอยู่กับท่ีพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความต่างกันถึง  1.55 

kWh/kWp พลังงานไฟฟา้ที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ทางทฤษฎมีคีวามตา่งกัน  1.34 kWh/kWp  สมรรถนะของระบบ

เซลล์แสงอาทติย์มีความต่างกัน 0.175 และประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์ 3.71 % ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การวเิคราะห์คา่สมรรถนะของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ในวันท่ีท้องฟา้ค่อนข้างโปร่ง  

ตัวแปรต่างๆ 
ระบบตามดวงอาทิตย์

แบบแผ่นสะท้อนแสง 

ระบบที่ติด

ตั งอยู่กับที ่

ค่าพลังงานไฟฟา้ที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (YA, kWh/kWp) 3.37 1.82 

พลังงานไฟฟา้ที่ไดจ้ากแผงเซลล์แสงอาทติย์ทางทฤษฎี (Yr, kWh/kWp) 5.08 3.74 

พลังงานไฟฟา้ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Yf, kWh/kWp) 3.37 1.82 

สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ (PR) 0.663 0.488 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (pv,%) 8.10 4.39 

วิเคราะห์และสรุปผล 

จากการศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 10 Wp ภายใต้ระบบติดตามดวง

อาทิตยแ์บบแผ่นสะท้อนแสง concentration ratio เท่ากับ 4 และผิวสะทอ้นอยู่ท่ี 60% เมื่อท้าการจ้าลองค่าตัวแปรทาง

ไฟฟ้าได้ค่าของตัวแปรใกล้กับค่าท่ีก้ากับไว้ และเมื่อท้าการทดสอบในสภาวะที่ใช้งานท่ีความเข้มแสงอาทิตยป์ระมาณ  

200-1000 W/m2 และอุณหภูมิของแผงเซลล์ประมาณ 40-70 oC  พบว่าค่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรแปรตามความเข้ม

แสงในอัตรา 0.663 mA/(W/m2) ก้าลังไฟฟ้า  9.8 mW/(W/m2) ค่าฟิลล์แฟกเตอร์มีค่าเฉลี่ย 75 % และประสิทธิภาพ

ของเซลล์แสงอาทิตย์ 11 %  ในการหาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้ระบบรวมแสงเทียบกับแผงเซลล์

แสงอาทติย์ท่ีต้ังอยูก่ับท่ี 17 องศา โดยแผงเซลล์จะต่อเข้ากับโหลดขนาด 25  20W  พบวา่ความเขม้แสงท่ีตกกระทบ

ในระบบรวมแสงตา่งจากพื้นเอียง 1.4 ถึง 1.6 เท่า ขึน้อยูก่ับความเข้มแสงท่ีตกกระทบ พลังงานท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์

แสงอาทติย์ (W.hr/day) ในระบบรวมแสงมากกว่าบนพืน้เอยีงประมาน 2 เท่า ในวันท่ีท้องฟา้โปร่งพลังงานไฟฟา้ท่ีผลิต

จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์(YA)ในระบบรวมแสง 8.31 kWh/kWp สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (PR) 1.004 และ

ประสิทธิภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(ɳpv) 12.27 % ส้าหรับในระบบท่ีต้ังอยู่กับท่ี YA มคี่า 3.94 kWh/kWp PR มคี่า 

0.764 และ ɳpv 5.82% ส้าหรับวันท่ีท้องฟ้าคร้ึมมีเมฆเป็นส่วนใหญ่พบว่าพลังงานท่ีได้รับภายใต้ระบบรวมแสงและ

ตดิตัง้อยู่กับท่ี ค่าของพลังงาน  5.079 kW.hr/day และ 3.740 kW.hr/day ตามล้าดับ ค่าความเข้มแสงภายใต้ระบบรวม

แสงเฉลี่ย 562.6 W/m2 และแบบท่ีตั้งอยู่กับท่ีเฉลี่ย 415.9 W/m2 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ตลอดท้ังวัน ของแผงเซลล์ใน

ระบบรวมแสง  33.67 W.hr/day และระบบท่ีติดต้ังอยูก่ับท่ีมคี่า 18.23 W.hr/day 

ข้อเสนอแนะ 

จากศึกษาสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแผ่นสะท้อนแสง concentration ratio 

เท่ากับ 4  และผิวสะท้อนอยู่ท่ี 60% เนื่องจากแผ่นสะท้อนแสงเป็นแผ่นฟิล์มเพชร ดังนั้นเมื่อน้ามาประกอบบนตัว

สะทอ้นอาจท้าให้การสะท้อนแสงไมส่ม่้าเสมอท้าให้คา่พลังงานแสงอาทิตยท่ี์ได้ลดลง ดังนัน้หากใชเ้ป็นกระจกจะท้าให้

ค่าการสะทอ้นได้มากขึ้น  
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การตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้การแปลงเอส 

Detection of power quality problems using s-transform 

สุริยา  แก้วอาษา1 

Suriya  Kaewarsa1 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอวธีิการตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยปรับปรุงเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต เรียกวา่ 

การแปลงเอส โดยคุณลักษณะเด่นของการกระจายสัญญาณให้อยู่ในรูปของเวลา – ความถี่ ท่ีมีความละเอียดสูงของ

การแปลงเอส เป็นสิ่งส้าคัญในการวิเคราะห์สัญญาณคุณภาพไฟฟ้า ผลการจ้าลองการท้างาน พบว่า วิธีการท่ี

น้าเสนอสามารถตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ประกอบด้วย แรงดันตกชั่วขณะ แรงดันเกินชั่วขณะ และไฟฟ้าดับ

ชั่วขณะได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ค้าสา้คัญ: คุณภาพไฟฟ้า  การแปลงเอส  การแปลงเวฟเล็ต แรงดันตกชั่วขณะ 

Abstract  

This paper presents a method to detect of power quality problems using modified wavelet transform 

known as S-transform. The excellent time-frequency resolution characteristic of the S-transform makes it an 

attractive candidate for analysis of power quality signals. The simulation results show that the effectiveness of the 

proposed method in detecting the power quality problems, including voltage sag, voltage swell and momentary 

interruptions. 

Keywords: power quality, S-transform, wavelet transform, voltage swell  
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บทน้า 

ปัญหาคุณภาพไฟฟา้เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจเป็นอยา่งมากในปัจจุบัน  เนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ี

ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไวในการตอบสนองต่อคุณภาพไฟฟ้า อีกท้ังยังมีการควบคุมโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก้าลังซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสิ่งรบกวนในระบบได้ง่าย นอกจากนี้ระบบไฟฟ้าถูกเชื่อมต่อเข้า

ด้วยกันเป็นระบบวงจรข่าย (Network) เมื่ออุปกรณ์ใดในระบบมีการท้างานผิดพลาดก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์อื่นๆ ใน

ระบบด้วย  ส้าหรับการแก้ปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามีวิธีการแตกต่างกัน โดยความยากในการแก้ปัญหาเกิดจากความ

หลากหลายของปัญหา ซึ่งจ้าเป็นต้องมีมาตรการรองรับท้ังหมด ก่อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ และเกิดความ

สูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งส้าคัญในการแกปั้ญหาคุณภาพไฟฟา้คือต้องมกีารตรวจจับและจ้าแนกปัญหาชนิดต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้นทันทีในระบบไฟฟา้ ซึ่งเมื่อสามารถระบุสาเหตุของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าจะท้าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยวิธีท่ี

ถูกต้องและเหมาะสม  ในปัจจุบันการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าสามารถกระท้าโดยใช้การแปลงฟูริเยร์ (Fourier 

transform) แต่วิธีนี้อาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลซึ่งเกิดจากข้อจ้ากัดของคาบข้อมูลตัวอย่าง  โดยการแปลงฟูริ

เ ย ร์ จ ะ เหมา ะ สมส้ า ห รับสัญญา ณนิ่ ง  (Stationary Signal) แต่ ไ ม่ เ หม า ะ สมกั บสัญญา ณไ ม่ นิ่ ง  (Non-

Stationary Signal)  ต่อมา ได้มี การน้ า เสนอการวิ เคราะห์ ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า โดยใช้ วิ ธี การแปลง เวฟ

เล็ต (Wavelet Transform) และวิธีการกระจายสัญญาณหลายระดับความละเอียด เพื่อสกัด (Extract) ลักษณะเด่นของ

สัญญาณจะท้าให้ได้ค่าสัมประสิทธ์ิของการแปลงเวฟเล็ต และเป็นประโยชน์ต่อการจ้าแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า สิ่ง

ส้าคัญประการหนึ่งของการใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ต คือ การเลือกเวฟเล็ตแม่ (Mother Wavelet) ซึ่งถ้าหากเลือกเวฟ

เล็ตแม่ไม่เหมาะสมกับลักษณะสัญญาณก็จะส่งผลต่อความถูกต้องในการตรวจจับสัญญาณ [1] 

บทความนี้น้าเสนอวธีิการตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยปรับปรุงเทคนิคการแปลงเวฟเล็ต เรียกวา่ 

การแปลงเอส (S-Transform) ซึ่งเป็นการปรับปรุงเฟสของสเปกตรัม เพื่อให้ฟังกช์ันหนา้ต่างแบบเกาส์เซียน (Gaussian 

Window) สามารถเลื่อนต้าแหน่งและปรับเปลี่ยนความกว้างของช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความถี่ของสัญญาณท่ีจะ

น้ามาวิเคราะห์ โดยวิธีการแปลงเอสจะท้าให้สามารถเลือกคุณลักษณะทางเวลาและความถี่ของสัญญาณคุณภาพ

ไฟฟา้ได้ละเอียดมากขึ้น จึงเหมาะส้าหรับการตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟา้ที่มสีัญญาณรบกวน (Noise)   
 

พื นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์สัญญาณ 

การแปลงเอส (S-Transform) 

ข้อมูลเฟสของสเปกตรัมเป็นสิ่งท่ีมีความส้าคัญในการวิเคราะห์สัญญาณเช่นเดียวกับแอมพลิจูด 

(amplitude)  ซึ่งท้าให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเฟสของการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง ( continuous wavelet 

transform: CWT)  [2] โดยเป็นการปรับปรุงเฟสของเวฟเล็ตแม่ (mother wavelet)  เมื่อการแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง

ของฟังก์ชัน ( )h t สามารถหาได้จากสมการท่ี (1) 

 

         




  ( , ) ( ) ( , )W a h t w t a dt        (1) 
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เมื่อ ( , )w t a  คือ การสเกลของฟังก์ชันเวฟเล็ตแม ่และการเลื่อนต้าแหนง่ด้วย a  คือความกว้างของเวฟ

เล็ตซึ่งจะควบคุมความละเอยีดในการวเิคราะห์สัญญาณ  โดยเราสามารถท้าการแปลงเอสของฟังก์ชัน ( )h t โดยการ

น้าตัวประกอบเฟส (phase factor) คูณกับการแปลงเวฟเล็ตแบบตอ่เนื่อง ดังสมการท่ี (2) 

 

            2( , ) . ( , )i fS f e W a         (2) 

เมื่อก้าหนดให้เวฟเล็ตแม่ หาได้จากสมการท่ี (3) 

            



 



2 2

22( , ) . .
2

t f
i ftf

w t f e e        (3) 

 

ตัวประกอบการเลื่อน a  คือ การแปลงกลับ (inverse) ของความถี่ f ดังนัน้การแปลงเอสจะหาได้จากสมการ ที่ (4) 
 

            
 





 





2 2( )
22( , ) ( ). . .

2

t f
i ftf

S f h t e e dt       (4) 

 

โดยความกวา้งของฟังกช์ันหนา้ตา่งแบบเกาส์เซียน หาไดจ้ากสมการท่ี (5) 

 

              
1

( ) .f T
f

        

 (5) 

 

ส้าหรับการวิเคราะห์สัญญาณคุณภาพไฟฟ้า จะต้องมีการพิจารณาสัญญาณ ( )h t ในรูปสัญญาณ

แบบดิสครีต (discrete signal)  ซึ่งจะได้เป็น  ( ), 0,1,2,..., 1h kT k N  และ T คือ ช่วงเวลาในการชักตัวอย่าง 

(sampling time interval)  เมื่อการแปลงฟูริเยร์แบบดิสครีต (discrete Fourier transform) ของ ( )h kt หาได้จากสมการท่ี 

(6) 

 

            






  
  


2

1

1

1
( ).

i nk
N

N

k

n
H h kT e

NT N
       (6) 

 

 เมื่อ  0,1,2,..., 1.n N  

จากสมการท่ี (4) จะสามารถหาค่าการแปลงเอสของ ( )h kT  โดยก้าหนดให้ /f n NT และ jT     จะได ้

          
1

2 /

0

, . ( , ).
N

i mj N

m

n m n
S jT H G m n e

NT NT






   
      

                           (7) 

 

ก้าหนดให้ 
2 2 22 /( , ) , 0m nG m n e n    โดยท่ี , 0, 1,2,..., 1j m N   และ 0,1,2,..., 1n N   

เมื่อก้าหนดให้ 0n   จะได้ 
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1

0

1
,0 .

N

m

m
S jT h

N NT





   
 

         (8) 

 

โดยแอมพลจิูดของเมตริกซ์เอส (S-matrix)หาได้จาก  , /S jT n NT  ส้าหรับเฟสของเมตริกซ์เอส สามารถหาได้จาก 

   1tan ( , / ) / ( , / )IMAG S jT n NT REAL S jT n NT  

ในบทความนี้จะประยุกตใ์ชก้ารแปลงเอสเพื่อตรวจจับและสกัดคุณลักษณะเด่นของปัญหาคุณภาพไฟฟา้ ได้แก่ แรงดัน

ตกช่ัวขณะ แรงดันเกินช่ัวขณะ และไฟฟา้ดับช่ัวขณะ ในสภาวะที่ไมม่สีัญญาณรบกวน และมีสัญญาณรบกวน เพื่อเป็น

วธีิการทางเลือกในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟา้ 

แนวคิดในการตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า 

การแปลงเอส (S-transform) เป็นวิธีการท่ีปรับปรุงการแปลงเวฟเล็ต เพื่อช่วยในการตรวจจับและสกัด

คุณลักษณะเด่นของปัญหาคุณภาพไฟฟ้า โดยบทความนี้น้าเสนอวิธีการสกัดคุณลักษณะสัญญาณในสภาวะไม่มี

สัญญาณรบกวน และสภาวะมีสัญญาณรบกวนท่ีระดับ SNR เท่ากับ 30 dB โดยใช้การแปลงเอส ส้าหรับรูปคลื่น

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบได้จากแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ดังตารางท่ี  1 [3] เพื่อใช้จ้าลองโดยใช้

โปรแกรม MATLAB 

ตารางที่ 1 แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของรูปแบบปัญหาคุณภาพไฟฟา้ 

รูปแบบ แบบจ้าลอง ตัวแปรควบคุม 

แรงดันตกชั่วขณะ 
2 1( ) (1 ( ( ) ( ))). sin( )ssv t u t u t t     

2 1

0.1 0.9

9
ss

T t t T

 

  
 

แรงดันเกินช่ัวขณะ 2 1( ) (1 ( ( ) ( ))). sin( )swv t u t u t t     
2 1

0.1 0.9

9
sw

T t t T

 

  
 

ไฟฟา้ดับช่ัวขณะ 
2 1( ) (1 ( ( ) ( ))). sin( )v t u t u t t     

2 1

0.9 1.0

9T t t T

 

  
 

 

ส้าหรับค่าความถี่ในการชักตัวอย่าง (Sampling Frequency) จะก้าหนดความถี่ท่ีสอดคล้องกับทฤษฏี

การชักตัวอย่างไนควิสต์ (Nyqu ist’s Sampling Theory) [4] ซึ่งกล่าวว่าการชักตัวอย่างของสัญญาณต้นฉบับโดยท่ีไมม่ี

การสูญเสียสัญญาณที่ส้าคัญ ความถี่ในการชักตัวอยา่ง ( )sf  ตอ้งมีคา่มากกว่าสองเท่าของความถี่สูงสุดของสัญญาณ

ตน้ฉบับ
max( )f โดยในงานวจิัยนี้ก้าหนดความถี่ในการชักตัวอยา่งเท่ากับ 1,600 Hz 

ผลการศึกษา 

บทความนี้จะท้าการจ้าลองผลการแปลงเอสโดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการตรวจจับและวิเคราะห์

ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่ แรงดันตกชั่วขณะ แรงดันเกินชั่วขณะ และไฟฟ้าดับชั่วขณะ โดยใช้คุณสมบัติทางเวลา  

ความถี่ และแอมพลิจูดของการแปลงเอส มาใช้ในการตรวจจับและวเิคราะห์สัญญาณ โดยท้าการแสดงเอาต์พุตของ

การแปลงเอสในลักษณะของกราฟ 3 มิติของปัญหาคุณภาพไฟฟ้าแต่ละรูปแบบท้ังในกรณีไมม่ีสัญญาณรบกวน และ
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กรณมีสีัญญาณรบกวนแบบ Additive White Gaussian Noise ท่ีระดับ SNR เท่ากับ 30 dB  ในงานวิจัยน้ีใชก้ารวเิคราะห์

ผลดว้ยสายตา (Visual Analysis) ซึ่งผลการทดลองแสดงดังภาพท่ี 1 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  สัญญาณแรงดันตกชัว่ขณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การแปลงเอสในการตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะ กรณีไม่มสีัญญาณรบกวน 
 

จากภาพท่ี 2 พบว่า การแปลงเอสในระบบเวลา ความถี่ แอมพลิจูด จะมีแอมพลิจูดลดลงในช่วงเวลา

และต้าแหน่งท่ีเกิดแรงดันตกชั่วขณะอย่างชัดเจน และในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น การแปลงเอสจะยังคง
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ตรวจจับต้าแหน่งของการเกิดปัญหาได้เช่นเดิม โดยมีขนาดของแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณ

รบกวน ดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การแปลงเอสในการตรวจจับแรงดันตกชั่วขณะ กรณมีสีัญญาณรบกวน (SNR = 30 dB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สญัญาณแรงดันเกินช่ัวขณะ 

 

ในการตรวจจับสัญญาณแรงดันเกินชั่วขณะ ดังภาพท่ี 4 พบว่า การแปลงเอสจะมีขนาดแอมพลิจูด

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาและต้าแหนง่ท่ีเกิดแรงดันเกินช่ัวขณะอย่างชัดเจน ดังภาพท่ี 5  
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ภาพที่ 5 การแปลงเอสในการตรวจจับแรงดันเกินช่ัวขณะ กรณไีมม่สีัญญาณรบกวน 

ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวน การแปลงเอสจะยังคงตรวจจับต้าแหน่งของการเกิดแรงดันเกินชั่วขณะได้

เชน่เดิม โดยมีขนาดแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณรบกวน ดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การแปลงเอสในการตรวจจับแรงดันเกินช่ัวขณะ กรณมีสีัญญาณรบกวน (SNR = 30 dB 
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ภาพที่ 7 สัญญาณไฟฟา้ดับชั่วขณะ 

การตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าดับชั่วขณะ พบว่า การแปลงเอสจะมีขนาดแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงลดลง

อย่างมากใกล้เคียงศูนยใ์นช่วงเวลาและต้าแหนง่ท่ีเกิดไฟฟ้าดับชั่วขณะอย่างชัดเจน ดังภาพท่ี 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การแปลงเอสในการตรวจจับไฟฟ้าดับชั่วขณะ กรณไีมม่สีัญญาณรบกวน 

ในกรณีท่ีมีสัญญาณรบกวน การแปลงเอสจะยังคงตรวจจับต้าแหน่งของการเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ

ชั่วขณะได้เชน่เดิม โดยมีขนาดแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดของสัญญาณรบกวน ดังภาพท่ี 9 
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ภาพที่ 9 การแปลงเอสในการตรวจจับไฟฟ้าดับชั่วขณะ กรณมีสีัญญาณรบกวน (SNR = 30 dB) 

สรุปผล 

การแปลงเอส (S-transform) เป็นวิ ธีการท่ีสามารถตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยการใช้คุณลักษณะทางเวลา ความถี่ และแอมพลิจูด ของการแปลงเอสจะช่วยให้สามารถตรวจจับ

การเปลี่ยนแปลงของแอมพลิจูดหรือขนาดของปัญหาแรงดันตกชั่วขณะ แรงดันเกินชั่วขณะ และไฟฟ้าดับชั่วขณะได้ดี

ท้ังในกรณีท่ีไม่มีสัญญาณรบกวนและกรณีมีสัญญาณรบกวน (SNR = 30 dB) ซึ่งข้อมูลท่ีได้จากการแปลงเอสจะ

สามารถน้าไปสกัดลักษณะเด่นของสัญญาณเพื่อเป็นข้อมูลอินพุตในการจ้าแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบ

อัจฉรยิะตอ่ไป  ดังนั้นการแปลงเอสจงึเป็นวิธีการทางเลือกในการตรวจจับปัญหาคุณภาพไฟฟ้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

กรณท่ีีมีสัญญาณรบกวน 
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การตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้าของของเหลวโดยใช้วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ 

Measurement of electrical conductivity of liquids using peak detector 

อนุชา แก้วพูลสุข1,2 

Anucha Kaewpoonsuk1,2 

บทคัดย่อ 

ภายในงานนี้เป็นการพัฒนาออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้า 

ของของเหลว หลักการของวงจรอาศัยการใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้ารูปไซน์จ่ายเป็นสัญญาณกระตุ้นให้กับของเหลวท่ี

ตอ้งการตรวจวัด แลว้ท้าการตรวจสอบปริมาณกระแสท่ีไหลผ่านของเหลว โครงสร้างของวงจรท้ังระบบประกอบด้วย 

วงจรก้าเนิดสัญญาณรูปไซน์ วงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ 

วงจรสุ่มและคงค่าสัญญาณ และวงจรสร้างสัญญาณควบคุม ผลการทดสอบการท้างานพบว่าวงจรท่ีพัฒนาขึ้น

สามารถท้างานได้เป็นไปตามหลักการท่ีวางไว ้ผลการทดลองใช้ตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้าของสารละลายท่ีมีค่าความ

น้าไฟฟา้ในช่วง 0.2 mS/cm ถึง 4.0 mS/cm พบวา่การท้างานของวงจรมคี่าผิดพลาดสูงสุดอยูท่ี่ประมาณ 3.8 %  

ค้าสา้คัญ: ค่าความน้าไฟฟา้ วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ วงจรเชื่อมตอ่ วงจรอา่นข้อมูล 

Abstract  

A signal processing circuit for measuring the electrical conductivity of liquids is presented. The 

realization technique uses the sinusoidal voltage as an excitation signal of targeted liquids. Then the current signal 

flow into the liquids is investigated. The proposed circuit consists of a sinusoidal signal generator, a voltage-to-

current converter, a peak detector, a sample-and-hold circuit, and a control signal generator. Experimental results 

of the proposed circuit are agreed with the expected values. The electrical conductivity values of liquids in the 

range 0.2 mS/cm to 4.0 mS/cm show that the maximum error of the circuit operation approximates 3.8%. 

Keywords: Conductivity, peak detector, interface circuit, readout circuit 
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บทน้า 

ค่าความน้าไฟฟ้าเป็นพารามิเตอร์ท่ีส้าคัญตัวหนึ่งซึ่งใช้ส้าหรับการประเมินคุณภาพของน้้าหรือ

สารละลายท่ีใช้ในระบบงานอุตสาหกรรม [1, 2, 3, 5] การตรวจสอบคุณภาพของน้้าท่ีใช้เลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยัง

สามารถใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงปริมาณความเข้มข้นของสารอาหารท่ีใช้ในการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิคได้ [4, 6] เป็นท่ี

ทราบกันดีว่าการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้าของของเหลวนัน้โดยท่ัวไปจะใช้สัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับในการตรวจวัด 

ท้ังนีเ้พื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสะสมของตะกอนท่ีขัว้อเิล็กโทรดซึ่งใชจุ้่มลงในของเหลวท่ีท้าการตรวจวัด ในสว่นของการ

ตรวจวัดขนาดของสัญญาณเอาต์พุตท่ีได้นั้น โดยพื้นฐานแล้วสามารถท้าได้โดยใช้วงจรเรียงกระแสต่อร่วมกับวงจร

กรองความถี่ต่้าผ่าน [4] ซึ่งเป็นวิธีการท่ีเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปของนักอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามปัญหาของการใช้

วงจรเรียงกระแสต่อร่วมกับวงจรกรองความถี่ต่้าผ่านเพื่อท้าหน้าท่ีดังกล่าวนี้คือ สัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

เอาตพ์ุตท่ีได้จะมีลักษณะกระเพื่อมเมื่อมีการใชต้ัวเก็บประจุและตัวต้านทานในวงจรมคี่าต่้า แต่ถ้ามกีารใช้ตัวเก็บประจุ

และตัวต้านทานท่ีมีค่าสูงจะมผีลท้าให้วงจรให้ผลตอบสนองการท้างานท่ีช้าลง ภายในงานนี้เป็นการหาวิธีแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว ด้วยการออกแบบวงจรโดยใช้วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณท้าหน้าท่ีติดตามตรวจจับค่าแอมพลิจูดของ

สัญญาณเอาต์พุตท่ีได้ และใชว้งจรสุ่มและคงค่าสัญญาณเพื่อส่งผ่านคา่ขนาดของสัญญาณในจังหวะซึ่งเป็นค่าคงท่ีไป

เป็นสัญญาณเอาตพ์ุตของระบบ  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

หลักการท้างานของวงจร 

ภาพท่ี 1 แสดงบล็อกไดอะแกรมของวงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟา้ที่

ได้พัฒนาออกแบบขึ้นภายในงานวิจัยนี้ โดยโครงสร้างของระบบประกอบด้วย วงจรออสซิลเลเตอร์ท่ีให้ก้าเนิด

สัญญาณรูปไซน์ วงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟา้ วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ วงจรสุ่มและ

คงค่าสัญญาณ วงจรสร้างสัญญาณควบคุม และแท่งอิเล็กโทรดจ้านวน 2 แท่ง เพื่อใช้ส้าหรับจุ่มลงในของเหลวท่ี

ตอ้งการตรวจวัด  
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ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟา้ 

ส้าหรับในสว่นของวงจรยอ่ยต่างๆ นัน้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ วงจรแรกคือวงจรก้าเนดิสัญญาณ ซึ่งใน

ท่ีนี้ได้ท้าการพัฒนาออกแบบขึ้นดังแสดงในภาพท่ี 2 โครงสร้างภายในของวงจรประกอบด้วยวงจรออสซิลเตอร์แบบ

ทวนิ-ที (Twin-T Oscillator) วงจรก้าจัดสัญญาณออฟเซต (Offset Eliminator) วงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูด (Amplitude 



 

543 

 

- Proceedings - 

Detector) อย่างง่าย และวงจรอินทริเกรตค่าแตกตา่ง (Error Integrator) ซึ่งภายในงานวจิัยนี้ผู้วจิัยได้พัฒนาออกแบบให้

ค่าแอมพลจิูดของสัญญาณรูปไซน์เอาตพ์ุต (Vs) แปรผันตรงกับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าควบคุม (VC) โดยไม่ขึ้นกับขนาด

ของแหล่งจา่ยไฟเลีย้งวงจร และคุณสมบัตขิองออปแอมป์ 
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ภาพที่ 2 วงจรก้าเนดิสัญญาณรูปไซน์ท่ีพัฒนาออกแบบขึน้ 

 

ในสว่นของวงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟา้นั้นแสดงได้ดังภาพท่ี 3 ทัง้นี้เป็นการ

ดัดแปลงจากรูปแบบของวงจรขยายสัญญาณแบบกลับเฟสท่ีเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป หลักการท้างานของวงจรคือการ

แปลงสัญญาณกระแสท่ีไหลผา่นแท่งอิเล็กโทรดและของเหลวให้อยูใ่นรูปสัญญาณแรงดันไฟฟา้ Vo โดยเมื่อก้าหนดให้

สัญญาณแรงดันไฟฟา้ (Vs) จากวงจรก้าเนดิสัญญาณรูปไซน์มคีา่เป็น 

 

  )2sin( tfAV oos        (1)  

   

ซึ่งจะได้สัญญาณกระแส (Is) ท่ีไหลผ่านแท่งอิเล็กโทรดและของเหลว มคี่าเป็น 
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เมื่อ    Ao คือ ค่าแอมพลจิูดของสญัญาณ (V) 

            fo คือ ค่าความถี่ของสัญญาณ (Hz) 

            t  คือ คา่เวลา (s) 

           Rs คือ ค่าความตา้นทานของแท่งอิเล็กโทรดและของของเหลว (Ω) 

         Ro คือ ค่าความตา้นทานของแท่งอิเล็กโทรด (Ω) 

         Rx คือ ค่าความตา้นทานของของเหลว (Ω) 

         Gx คือ ค่าความน้าไฟฟา้ของของเหลว (Ω-1) 
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จากคุณสมบัตขิองวงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟา้ จะได้ 
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ภาพที่ 3 การตอ่แท่งอิเล็กโทรดร่วมกับวงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟา้ 
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(ก) โครงสร้างวงจร 
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(ข) แผนภาพสัญญาณ 

ภาพที่ 4 ส่วนวงจรตรวจวัดขนาดสัญญาณ 

ล้าดับสุดท้ายคือวงจรส่วนตรวจวัดขนาดสัญญาณซึ่งแสดงดังภาพท่ี 4 โดยภายในงานนี้ได้ใช้วงจร

ตรวจจับค่ายอดสัญญาณ (Peak Detector) ต่อร่วมกับวงจรสุ่มและคงค่าสัญญาณ (Sample-and-Hold Circuit) และ

วงจรสร้างสัญญาณควบคุม (Control Signal Generator) ท้างานรว่มกันส้าหรับการตรวจวัดขนาดของสัญญาณ Vo โดย
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ท่ีวงจรดังกล่าวนี้จะท้าหน้าท่ีตรวจจับและคงค่าแอมพลิจูดของสัญญาณ Vo ทุกๆ คาบของสัญญาณ โดยในกรณีท่ี

แอมพลจิูด (Aout) ของสัญญาณ Vo มคี่าคงที่เท่ากับ 

 

  
xo

o
out

GR

AR
A

/1

13


                 (4) 

 

วงจรตรวจวัดขนาดสัญญาณจะให้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของวงจร Vout เป็นสัญญาณไฟตรงท่ี

มคี่าเท่ากับ 
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                      (5)  

 

จากสมการท่ี (5) จะเห็นได้ว่าขนาดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Vout นั้นเป็นพจน์ท่ีขึ้นอยู่กับค่าความน้า

ไฟฟา้ Gx ของสารละลายหรือสารอาหารพชืท่ีต้องการตรวจวัด ในขณะท่ีตัวแปรอื่นๆ จะถูกก้าหนดให้เป็นค่าคงท่ี 

การทดสอบการท้างานของวงจร 

ส้าหรับการทดสอบการท้างานของวงจรท่ีได้พัฒนาออกแบบขึน้ ในเบือ้งต้นผู้วิจัยได้ท้าการทดสอบการ

ท้างานของวงจรก้าเนิดสัญญาณรูปไซน์ตามภาพท่ี 2 โดยได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ ใช้แหล่งจ่าย

ไฟเลี้ยงวงจรเท่ากับ ±10 V ออปแอมป์ท่ีใช้คือ UA741 ไดโอดคือ 1N4148 ก้าหนดค่าความต้านทานและค่าความจุ

ไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้            R = R11 = 1 kΩ R1 = 50 kΩ R2-R7 = R10 = 10 kΩ R8 = R9 = R12 = 100 kΩ C = C1 = 0.1 

µF และ C2 = 10 µF ซึ่งจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เหล่านี้จะได้ค่าความถี่ของวงจรคือ fo = 1.59 kHz ล้าดับแรกการ

ทดสอบวงจรด้วยการป้อนสัญญาณแรงดันไฟฟ้าควบคุม VC ซึ่งเป็นสัญญาณรูปไซน์ ซึ่งได้ผลการทดลองดังแสดงใน

ภาพท่ี 5 ล้าดับท่ีสองเป็นการทดลองแปรค่าขนาดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าควบคุม VC ซึ่งป้อนเป็นสัญญาณไฟตรง 

โดยได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 6  

ถัดจากการทดสอบวงจรก้าเนิดสัญญาณตามภาพท่ี 2 เป็นการทดสอบคุณสมบัติการท้างานของวงจร

ตรวจวัดขนาดสัญญาณตามภาพท่ี 4 โดยได้มกีารเลอืกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ ใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจรเท่ากับ ±10 V 

ออป-แอมป์ Ap1 Ap2 และ Ash ใช้ไอซี UA741 ออปแอมป์เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้า Ccomp.1 และ Ccomp.2 คือใช้ไอซี 

LM319 ไดโอดทุกตัวคือ 1N4148 วงจรสายพานกระแสรุ่นท่ีสองต่างๆ ท่ีใช้ภายในวงจรอาศัยสมบัติของใช้ไอซีเบอร์ 

AD844 แอนะล็อกสวิตซ์ swp และ swsh ใช้ไอซีเบอร์ MC14066BCP แอนด์เกตและอินเวอร์เตอร์เกตท่ีใช้คือไอซีเบอร์ 

HEF4081BP และ HD14069UPB ตามล้าดับ ก้าหนดค่าความตา้นทานและค่าความจุไฟฟา้ตา่งๆ ดังนี้    Rxh=Rzh=15.9 

kΩ Rc1=Rc3=1 kΩ Rc2=100 kΩ Ch=1 nF Cp=10 nF และ Csh=100 nF ล้าดับแรกเป็นการทดสอบจังหวะการท้างานของ

วงจรโดยได้ท้าการป้อนสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Vo เป็นสัญญาณรูปไซน์ แอมพลิจูดเท่ากับ 5 V ความถี่เท่ากับ 1 kHz 

โดยจะได้ผลการท้างานดังแสดงในภาพท่ี 7 ล้าดับถัดไปเป็นการทดสอบช่วงปฏิบัติการทางขนาดของวงจรด้วยการ

ป้อนสัญญาณแรงดันไฟฟ้า Vo เป็นสัญญาณรูปไซน์ความถี่เท่ากับ 1 kHz และท้าการแปรค่า       แอมพลิจูดของ

สัญญาณจาก 0.2 V ถึง 5 V ซึ่งได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 8  
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ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบการท้างานของวงจรท้ังระบบ โดยได้น้าวงจรย่อยในแต่ละส่วนมาต่อร่วมกันตาม

บล็อกไดอะแกรมในภาพท่ี 1 โดยในสว่นของแท่งอิเล็กโทรดนัน้ได้พัฒนาขึน้จากแทง่คารบ์อน ของเหลวท่ีใชท้ดสอบเป็น

สารละลายมาตรฐานท่ีมีคา่สภาพความน้าไฟฟ้า 0.2 mS/cm ถึง 4.0 mS/cm ความละเอียด 0.2 mS/cm ท้ังน้ีได้ท้าการ

ปรับค่าความตา้นทาน R13 ตามภาพท่ี 3 จนกระท่ังวงจรให้สัญญาณเอาต์พุต Vout ท่ีมีคา่สูงสุดเท่ากับ 5 V  ซึ่งจากผล

การทดลองสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี 9  

ผลการศึกษา 

จากผลการท้างานตามภาพท่ี 5 และ 6 จะเห็นได้ว่าผู้ใช้สามารถควบคุมขนาดของสัญญาณ Vs ซึ่งได้

จากวงจรก้าเนิดสัญญาณรูปไซน์ตามวงจรในภาพท่ี 2 ได้ด้วยการปรับค่าขนาดของสัญญาณ VC โดยวงจรจะมีค่า

ผิดพลาดสูงสุดประมาณเท่ากับ 3.4 % เมื่อเทียบกับค่าเต็มสเกล (5 V) ตามภาพท่ี 7 จะเห็นได้ว่าวงจรส่วนตรวจวัด

ขนาดสัญญาณมีจังหวะการท้างานตรงตามหลักการท่ีได้ออกแบบไว้ ซึ่งจังหวะการเกิดสัญญาณต่างๆ จะตรงกับ

แผนภาพในภาพท่ี 4(ข) จากผลการทดสอบช่วงปฏิบัติการทางขนาดของวงจรในภาพท่ี 4(ก) ด้วยการแปรค่าแอมพลิ

จูดของสัญญาณจาก 0.2 V ถึง  5 V ซึ่งได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 8 จะเห็นได้ว่าวงจรสามารถตรวจวัดขนาด

ของสัญญาณ Vo ได้ตลอดชว่ง โดยมีคา่ผิดพลาดสูงสุดอยูท่ี่ประมาณเท่ากับ 2 % เมื่อเทียบกับคา่เต็มสเกล 
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ภาพที่ 5 ผลการท้างานของวงจรภาพท่ี 2 เมื่อ VC เป็นสัญญาณรูปไซน์ 
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            (ก) ขนาดของสัญญาณ VA และ VC กราฟ                      (ข) ความแตกต่างแบบเทียบค่าเต็มสเกล 

ภาพที่ 6 ผลการท้างานของวงจรตามภาพท่ี 2 เมื่อท้าการแปรค่าสัญญาณควบคุม VC 
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Vh Vo

Qpeak

Qsh

 
 

(ก) สเกลแนวต้ัง: 2.5 V/div., 5 V/div., 10 V/div., 10 V/div.; สเกลแนวนอน: 500 s/div. 
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(ข) สเกลแนวตัง้: 5 V/div., 5 V/div., 10 V/div., 5 V/div.; สเกลแนวนอน: 500 s/div. 

ภาพที่ 7 ผลการท้างานของวงจรตามภาพท่ี 4 เมื่อป้อน Vo เป็นสัญญาณรูปไซน ์ความถี ่1 kHz 
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(ก) ขนาดของสัญญาณ Vout กับคา่แอมพลิจูด Aout                      (ข) ค่าผิดพลาดแบบเทียบค่าเต็มสเกล 

ภาพที่ 8 ผลการท้างานของวงจรตามภาพท่ี 4 เมื่อท้าการแปรค่าแอมพลจิูดของสัญญาณ Vo 
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ผลการทดสอบการท้างานของวงจรท้ังระบบตามภาพท่ี 9 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นเส้น

โค้ง ท้ังนี้เนื่องจากผลของค่าความต้านทานแฝงของแท่งอิเล็กโทรด อย่างไรก็ตามเมื่อน้าสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

เอาต์พุตท่ีได้ไปต่อร่วมกับวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัลขนาด 12 บิต เพื่อส่งต่อไปยัง

คอมพิวเตอร์ส้าหรับการแสดงผล โดยได้ท้ากลับเป็นค่าสภาพความน้าไฟฟ้า (พบว่าค่า Ro ตามสมการท่ี (2) มี

ค่าประมาณ 990 Ω) ซึ่งจะได้ผลการสอบเทียบค่าดังแสดงในภาพท่ี 10 โดยท้ังระบบจะมีค่าผิดพลาดสูงสุดอยู่ท่ี

ประมาณ 3.8 % 
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ภาพที่ 9 ผลการท้างานของวงจร 
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ภาพที่ 10 ผลการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้า 

วิจารณ์และสรุปผล 

วงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้าที่ได้พัฒนาขึ้นประกอบด้วยวงจรกลุ่ม

ย่อยสามส่วนหลักได้แก่ วงจรก้าเนิดสัญญาณรูปไซน์ วงจรแปลงสัญญาณกระแสเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า วงจร

ส่วนตรวจวัดขนาดสัญญาณ โดยในงานนีไ้ด้ใชอ้เิล็กโทรดแบบแท่งคาร์บอนจ้านวน 2 แทง่ส้าหรับจุ่มลงไปในของเหลว

หรือสารละลายท่ีต้องการตรวจวัด โดยท่ีแท่งอิเล็กโทรดดังกล่าวนี้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรแปลงสัญญาณกระแส

เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟา้ ในสว่นของวงจรก้าเนดิสัญญาณรูปไซน ์ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใชว้งจรออสซิลเลเตอร์แบบ
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ทวนิ-ที ตอ่ร่วมกับวงจรย่อยตา่งๆ ส้าหรับการควบคุมขนาดของสัญญาณรูปไซน์เพื่อความสะดวกในการใชง้าน  ส่วน

ของวงจรตรวจวัดขนาดสัญญาณ ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยใช้วงจรตรวจจับค่ายอดสัญญาณ วงจรสุ่มและคงค่าสัญญาณ 

และวงจรสร้างสัญญาณควบคุม จากคุณสมบัติการท้างานของวงจรสร้างสัญญาณควบคุมท่ีออกแบบขึ้นท้าให้การ

ตรวจจับค่าแอมพลิจูดสัญญาณอินพุตซึ่งเป็นสัญญาณรูปไซน์สามารถท้าได้ทุกๆ คาบของสัญญาณ โดยในกรณีท่ีคา่

แอมพลิจูดสัญญาณอินพุตมีค่าคงท่ี วงจรจะให้สัญญาณเอาต์พุตท่ีเป็นสัญญาณไฟตรงท่ีมีลักษณะราบเรียบอัตรา

การกระเพ่ือมต่้า 

ผลจากการทดสอบการท้างานของวงจรท้ังระบบพบว่าวงจรประมวลผลสัญญาณท่ีได้พัฒนาออกแบบ

ขึ้นสามารถใช้งานร่วมกับแท่งอิเล็กโทรดเพื่อการตรวจวัดค่าความน้าไฟฟ้าของของเหลวหรือสารละลายได้จริง โดย

วงจรท่ีพัฒนาขึ้นจะให้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตท่ีเป็นสัญญาณแรงดันไฟตรงท่ีขึ้นอยู่กับค่าความน้าไฟฟ้าของ

ของเหลว อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการใช้งานจ้าเป็นจะต้องน้าไปต่อร่วมกับวงจรแปลงสัญญาณแอนะล็อก

เป็นสัญญาณดิจทัิลส้าหรับการสง่ตอ่ไปยังตัวประมวลผลแบบดิจิทัลเพื่อการแสดงผลต่อไป 
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การตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์ประจุ 

Capacity measurement based on charge conservation  

อนุชา แก้วพูลสุข1,2 

Anucha Kaewpoonsuk1,2 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้น้าเสนอระบบการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์ประจุ โครงสร้างของระบบ

ประกอบด้วย แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง รีเลย์ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ต่อร่วมกับตัว

เก็บประจุไม่ทราบค่าท่ีต้องการตรวจวัด ผลการทดสอบการท้างานพบว่าวิธีการท่ีพัฒนาขึ้นสามารถใช้ตรวจวัดค่า

ความจุไฟฟา้ของตัวเก็บประจุเป้าหมายได้จริง โดยมีความไวและความเป็นเชงิเส้นท่ีด ี 

 ค้าส้าคัญ:  ค่าความจุไฟฟา้ เซนเซอร์ วงจรเชื่อมตอ่ วงจรอา่นข้อมูล  

Abstract  

 This paper presents system development for capacity measurement based on charge conservation. The 

proposed system consists of DC voltage sources, relays, a diode, a transistor, a resistor, capacitors connected with 

an unknown capacitor. Experimental results show that the proposed method can measure the capacity of the 

targeted capacitor with satisfied sensitivity and good linearity.  

Keywords: Capacity, sensor, interface circuit, readout circuit 
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บทน้า 

เซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังส้าหรับการแปลง

ปริมาณทางกายภาพอื่นๆ ให้เป็นปริมาณทางไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น เซนเซอร์ตรวจวัดระดับน้้า เซนเซอร์ตรวจวัดความ

หนา เซนเซอร์ตรวจวัดค่าความเข้มข้นสารละลาย รวมถึงไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ เป็นต้น หลักการพัฒนา

ออกแบบวงจรเพื่อใช้อ่านข้อมูลจากเซนเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังวิธีการแรกได้แก่ 

การใช้สัญญาณแรงดันไฟฟา้กระแสสลับเป็นสัญญาณกระตุ้นพร้อมท้ังอาศัยการตรวจวัดขนาดของสัญญาณกระแสท่ี

เกิดขึ้น [2,4,8] วิธีการท่ีสองได้แก่การต่อเซนเซอร์ท่ีต้องการตรวจวัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงจรก้าเนิดสัญญาณโดย

อาศัยการตรวจวัดความถี่ของสัญญาณท่ีได้ [1,3,5] วิธีการท่ีสามได้แก่การน้าไปตอ่ร่วมกับตัวต้านทานท่ีทราบคา่โดย

อาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวจับเวลาเพื่อท้าการตรวจวัดค่าคงตัวเวลาของวงจร [6] วิธีการท่ีสี่ได้แก่การใชว้งจร

แบบสวิตซ์คาปาซิเตอร์ (Switch capacitor) ซึ่งอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าเป็นค่าความตา้นทานไฟฟา้

ท่ีถูกควบคุมด้วยความถี่ของสัญญาณ [7] ส้าหรับภายในงานนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาออกแบบ

วงจรตรวจวัดค่าความจุไฟฟา้ โดยอาศัยหลักการแบ่งประจุระหวา่งตัวเก็บประจุสองตัว โดยท่ีตัวเก็บประจุตัวแรกนั้น

เราทราบคา่ ตัวท่ีสองเป็นตัวเก็บประจุท่ีเราต้องการตรวจวัด ท้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นแนวทางส้าหรับการพัฒนาตอ่ยอดเป็นชุด

ปฏบัิตกิารทดลองในหอ้งปฏบัิตกิาร รวมถึงการพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดส้าเร็จรูปในโอกาสต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

หลักการท้างานของวงจร 

ตามภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าที่ได้

พัฒนาออกแบบขึ้น ประกอบด้วย แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง Vc และ Vs รีเลย์ (Relay) จ้านวน 2 ตัว ไดโอด 

ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ Cc Cs และ Cr ตอ่ร่วมกับตัวเก็บประจุไมท่ราบคา่ (Cx) ท่ีต้องการตรวจวัด โดย

ท่ี แหลง่จ่ายแรงดันไฟฟา้กระแสตรง Vc ท้าหน้าท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับขดลวดเหนี่ยวน้าภายในตัวรีเลยท้ั์งสอง โดยมี 

Cc ท้าหน้าท่ีเป็นตัวลดสัญญาณกระเพื่อมท่ีจะเกิดขึ้นกับแหล่งจ่ายไฟ และไดโอด (D) ท้าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันไมใ่ห้คา่

แรงดันไฟฟา้ที่ขาคอลเล็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์มีคา่สูงเกินไป (จังหวะทรานซิสเตอร์หยุดน้ากระแส) 

ในสภาวะเร่ิมต้น สัญญาณแรงดันไฟฟ้า Vi มีสถานะลอจิกเป็น “0” ซึ่งทรานซิสเตอร์จะยังคงไม่

น้ากระแส แกนเหล็กส่วนท่ีเป็นขาร่วม (Common) ของรีเลยท้ั์งสองจะถูกต่ออยู่กับขาใชง้านดา้นบน (ขา Normal Close; 

NC) ซึ่งตัวเก็บประจุ Cx จะถูกตอ่เข้ากับกราวด์ของระบบ โดยจะมผีลท้าให้เกิดแรงดันไฟฟา้ตกคร่อมตัวเก็บประจุมคี่า

เท่ากับศูนย์ ในขณะท่ีตัวเก็บประจุ Cr จะถูกต่อเข้ากับแหลง่จ่ายแรงดันไฟฟา้ Vs (โดยมี Cs ท้าหน้าท่ีเป็นตัวลดสัญญาณ

กระเพื่อมท่ีจะเกดิขึน้กับแหลง่จ่ายไฟ) ซึ่งจะมีผลท้าให้เกิดแรงดันไฟฟา้ตกครอ่มตัวเก็บประจุ (Vr) มีค่าเป็น 

 

    sr VV         (1) 

และเกิดประจุสะสมในตัวเก็บประจุเป็น 

    srcr VCQ         (2)
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เมื่อก้าหนดให้สัญญาณแรงดันไฟฟา้ Vi มสีถานะลอจิกเป็น “1”  จะมผีลท้าให้เกิดกระแสไหลผ่าน

ทรานซิสเตอร์และขดลวดเหนี่ยวน้าภายในรีเลยท้ั์งสอง แกนเหล็กส่วนท่ีเป็นขาร่วม (Common) ของรีเลยท้ั์งสองจะถูก

ดูดลงมาติดกับขาใชง้านด้านล่าง (ขา Normal Open; NO) ซึ่งจะมผีลท้าให้ตัวเก็บประจะทัง้สองตอ่กันในลักษณะขนาน 

อาศัยหลักการอนุรักษป์ระจุจะสามารถค้านวณค่าแรงดันไฟฟา้ที่ตกครอ่มตัวเก็บประจุ Cx ได้เป็น  

 

    
rx

sr

rx

cr
o

CC

VC

CC

Q
V





      (3) 

 

จากสมการท่ี (3) สามารถค้านวณหาค่าความจุไฟฟา้ Cx จากผลการตรวจวัดสัญญาณ Vo ได้เป็น 

 

    r
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x C
Vo
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ภาพที่ 1 วงจรประมวลผลสัญญาณส้าหรับการตรวจวัดค่าความจุไฟฟา้ 

วิธีการทดลอง 

ส้าหรับวิธีการทดลองนั้น ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้ท้าการต่อวงจรตามภาพท่ี 1 โดยได้มีการเลือกใช้อุปกรณ์

ต่างๆ ดังนี้ ใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยงวงจร Vc = 6 V และ Vs = 5 V ทรานซิสเตอร์ท่ีใช้คือ Q2N222 ไดโอดคือ 1N4001 

ก้าหนดค่าความตา้นทานและค่าความจุไฟฟา้ต่างๆ ดังนี ้R = 20 kΩ, Cc=Cs= 1 µF  

ล้าดับแรกท้าการทดสอบวงจรด้วยการใช้ Cx= 9.55 µF และท้าการแปรค่าขนาดของคา่ความจุไฟฟา้ Cr  

ตัง้แต ่1 µF ถึง 100 µF พร้อมท้ังท้าการวัดค่าแรงดันไฟฟา้ Vo ท่ีเกิดขึ้นด้วยโวลตม์เิตอร์ และค้านวณกลับเป็นค่าความ

จุไฟฟา้ Cx โดยได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 

ล้าดับท่ีสองเป็นการทดสอบวงจรโดยใช้ Cr= 10 µF ท้าการแปรค่าขนาดของค่าความจุไฟฟา้ Cx ตัง้แต ่1 

µF ถึง 100 µF พร้อมท้ังท้าการวัดค่าแรงดันไฟฟา้ Vo ท่ีเกิดขึ้นด้วยโวลตม์ิเตอร์ และค้านวณกลับเป็นค่าความจุไฟฟา้ 

Cx โดยได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6  
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ผลการศึกษา 

ตามภาพท่ี 2 ซึ่งแสดงตัวอย่างรูปสัญญาณ Vr และ Vo (ใช้ Cx= Cr= 9.55 µF) ในจังหวะท่ีสัญญาณ Vi 

เปลี่ยนสถานะลอจิก โดยในภาพ 2(ก) สัญญาณ Vi เปลี่ยนสถานะจากลอจิก “0” เป็นลอจิก “1” ซึ่งจะเห็นได้ว่า

สัญญาณ Vo และ Vr จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดจนกระท่ังมีค่าเท่ากันในท่ีสุด ส้าหรับภาพ 2(ข) สัญญาณ Vi เปลี่ยน

สถานะจากลอจิก “1” เป็นลอจิก “0” สัญญาณ Vo จะมีค่าลดลงกลับเป็น 0 V ในขณะท่ีสัญญาณ Vr จะมีค่าเพิ่มขึ้น

จนกระท่ังเท่ากับ 5 V  

จากผลการทดลองตามภาพท่ี 3 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Vo กับค่าความจุไฟฟ้า Cr 

จากการทดลองเปรียบเทียบกับค่าตามอุดมคติตามสมการท่ี (3) จะเห็นได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อน้าขนาดของ

สัญญาณ Vo ท่ีได้มาค้านวณเป็นค่าความจุไฟฟา้ Cx ดังแสดงในภาพท่ี 4 จะได้คา่ผิดพลาดสูงสุดประมาณ 3.47%   

จากผลการทดลองตามภาพท่ี 5 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Vo กับค่าความจุไฟฟ้า Cx 

เปรียบเทียบกับคา่ตามอุดมคติตามสมการท่ี (3) (ใช้ความจุไฟฟ้า Cr = 9.55 µF) จะเห็นได้วา่มีค่าใกล้เคียงกัน และเมื่อ

มีการน้าค่าดังกล่าวมาค้านวณเป็นค่าความจุไฟฟา้ Cx ดังแสดงตามภาพท่ี 6 ผลการตรวจวัดท่ีได้พบว่ามีค่าผิดพลาด

สูงสุดประมาณ 3.52%   

 

Vr

Vo

 
 

(ก) ขณะสัญญาณ Vi เปลี่ยนสถานะจากลอจิก “0” เป็นลอจิก “1” 

 

Vr

Vo

 
 

(ข) ขณะสัญญาณ Vi เปลี่ยนสถานะจากลอจิก “1” เป็นลอจิก “ 0” 

ภาพที่  2 ผลการท้างานของวงจรขณะสัญญาณ Vi มกีารเปลี่ยนแปลงสถานะ 
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ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Vo กับคา่ความจุไฟฟา้ Cr 
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ภาพที่ 4 ผลการตรวจวัดคา่ความจุไฟฟา้ Cx จากการใช้ความจไุฟฟา้ Cr ค่าตา่งๆ 
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ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Vo กับคา่ความจไุฟฟา้ Cx 
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ภาพที่ 6 ผลการตรวจวัดคา่ความจุไฟฟา้ Cx จากการใช้ความจไุฟฟา้ Cr คงท่ีเท่ากับ 9.55 F 

วิจารณ์และสรุปผล 

ระบบการตรวจวัดค่าความจุไฟฟ้าภายในงานนี้ เป็นการอาศัยหลักการแบ่งประจุระหว่างตัวเก็บประจุ

สองตัว โดยท่ีตัวแรกเป็นตัวเก็บประจุท่ีเราทราบค่า และอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเก็บประจุท่ีต้องการตรวจวัด การออกแบบ

วงจรอาศัยรีเลยส์้าหรับท้าหน้าที่เป็นสวติซ์อเิล็กทรอนิกส์ส้าหรับการตัด/ต่อวงจร เพื่อความสะดวกในการทดลอง ผล

จากการทดลองเก็บข้อมูลแสดงให้เห็นว่าระบบดังกล่าวนี้สามารถใช้งานได้ ซึ่งสามารถน้าไปพัฒนาเป็นชุดปฏิบัตกิาร

ทดลองทางฟิสิกส์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางส้าหรับการพัฒนาออกแบบ

เครื่องมือวัดเพื่อใชง้านร่วมกับเซนเซอร์ชนดิเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟา้ต่างๆ ต่อไป 
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ทดแทน 

Automatic system control dissolved oxygen proliferates in pond powered by 

renewable energy 

กีรดิษ สายพัทลุง1* ปฐมาภรณ์ ศรผีดุงธรรม2 และ อุสาห์ บุญบ้ารุง3 

Keeradit Saipattalung1* ,Patamaporn Sripadungtham2 and Usa Boonbumroong 3  

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้พลังงาน

ทดแทน  (พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม) โดยระบบถูกแบ่งการออกแบบเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ บอร์ด

ควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า และบอร์ดประมวลผลหลัก  โดยท้ังสองส่วนจะเชื่อมต่อกันผ่าน

เครอืขา่ยเซ็นเซอร์ไรส้าย บอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าจะท้าหนา้ที่วัดขอ้มูลปริมาณออกซิเจน

ท่ีละลายในน้้า แล้วส่งข้อมูลท่ีวัดได้ให้กับบอร์ดประมวลผลหลักผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยบอร์ดประมวลผล

หลักจะแบ่งหน้าท่ีการท้างานออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึงท้าหน้าท่ีอ่านคา่ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทน

ร่วมและค่าแรงดันแบตเตอร่ี จากเซ็นเซอร์วัดก้าลังไฟฟา้ ส่วนท่ีสองท้าหน้าท่ีรับข้อมูลปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า

และอุณหภูมขิองน้้าจากบอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าผ่านเครอืขา่ยเซ็นเซอร์ไรส้าย ส่วนท่ีสาม

ท้าหน้าท่ีเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของระบบ และส่วนสุดท้ายท้าหน้าท่ีเชื่อมต่อกับเคร่ืองกลเติมอากาศส้าหรับการเพิ่ม

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า โดยเมื่อบอร์ดประมวลผลหลักได้รับข้อมูลปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า  ก็จะท้าการ

ตรวจสอบว่าน้อยกว่าค่าท่ีก้าหนดหรือไม ่ถ้าใช่ก็จะสั่งให้เครื่องกลเติมอากาศท้างาน ซึ่งผลของระบบควบคุมการเตมิ

ออกซิเจนแบบอตัโนมัตใินบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใชพ้ลังงานทดแทนนี ้สามารถท้างานได้อยา่งแมน่ย้า ถูกต้อง รวดเร็วต่อ

สถานการณ์คา่ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าลดลง ซึ่งชว่ยให้เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์น้้าลดความเสียหายท่ีเกิดจากค่า

ปริมาณออกซิเจนในน้้านอ้ยกว่าค่าท่ีก้าหนด 

ค้าส้าคัญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ  พลังงานทดแทนร่วม  ออกซิเจนในน้้า  เครอืขา่ยเซ็นเซอร์ไรส้าย 

 

                                                        
1 สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 10220 
2 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
3 สถาบันพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(บางขุนเทียน) กรุงเทพฯ  10140 
1 Major of Electronic and Computer Technology, Faculty of Industrial Technology, Phranakorn Rajabhat University, Bangkok 10220 
2 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok 10900 
3 Pilot Plant Development and Training Institute, King Mongkut's University of Technology Thonburi (Bangkuntien) , Bangkok 10140 

*Corresponding author e-mail : keeradit@pnru.ac.th   

 



 

558 

 

- Proceedings - 

Abstract  

This paper presented automatic system control dissolved oxygen proliferates in pond powered by 

renewable energy (solar energy and wind turbine energy). The system was divided into two main parts was 

control board measured the amount of dissolved oxygen in the water and the main processor board. The two parts 

were connected via a wireless sensor networks (ZigBee). The control board measured the amount of oxygen in 

the water. The measured values were sent to the main processor board via a wireless sensor network. The main 

processor board is divided into four functional: the first function was to read the electrical power produced from 

renewable energy and the battery voltage using power sensors. The second function was to receive information 

from the oxygen and temperature of the water from control board to measure the amount of oxygen in the water 

via a wireless sensor network. The third function was collated all data of system and the final function was 

connected to the aerator for oxygenating the water when main processor board receive dissolved oxygen.  It was 

checked that oxygen less than setting scale or no, If oxygen was lower than setting scale, the main processor 

board was open the aerator system working.  As the result, automatic system control dissolved oxygen proliferates 

in pond powered by renewable energy worked accurately and the response time was quickly when the level of 

oxygen was low. Therefore, it can help farmers to decrease the damage that occurred from the level of oxygen 

which was low. 

Keywords: Automatic System Control, Hybrid Renewable Energy, Dissolved Oxygen, Wireless Sensor Network 

บทน้า 

ในปัจจุบันการเลีย้งสัตวน์้้ามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง สบืเนื่องมาจากความตอ้งการของตลาด ท้ังน้ี

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าท่ีสูง โดยในปี พ.ศ.2553 สามารถผลิตสัตว์น้้าได้ถึง 

496,700 ตัน [3] แต่เมื่อตรวจสอบยอ้นหลัง จะเห็นได้ว่าปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าท่ีผลิตได้ใน พ.ศ. 2553 น้อยกวา่ในปี 

พ.ศ. 2552 ท่ีผลิตได้อยู่ท่ี 553,700 ตัน ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน

คุณภาพน้้า ปัญหาจากภัยธรรมชาติ และปัญหาด้านโรคระบาด โดยปัญหาอันดับต้นๆ ก็คือ ปัญหาด้านคุณภาพน้้า 

ซึ่งมีหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาด้านคุณภาพน้้า แต่ปัจจัยท่ีสาเหตุหลักก็คือค่าปริมาณออกซิเจนในน้้าน้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้ส้าหรับการเลี้ยงสัตว์น้้าแต่ละชนิด อันสืบเนื่องมาจากในปัจจุบันความหนาแน่นในการ

เลี้ยงสัตว์น้้าต่อขนาดบ่อสูงขึ้น [5] ซึ่งจะท้าให้ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าลดลงได้อย่างรวดเร็ว อีกปัญหาหนึ่งท่ี

ส้าคัญไม่นอ้ยไปกว่ากัน ก็คือ ปัญหาด้านพลังงานท่ีใชใ้นการเตมิออกซิเจนท่ีละลายในน้้า โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีไฟฟ้ายัง

เข้าไม่ถึง ซึ่งท้าให้เกษตรกรผู้เลีย้งสัตวน์้้าตอ้งหันไปใชเ้คร่ืองก้าเนดิไฟฟ้าในการผลิตกระแสไฟฟ้าในการเตมิออกซิเจน

ในน้้า ซึ่งจะเห็นได้วา่ในปัจจุบันน้้ามันมีราคาแพงขึน้อย่างมาก [2] จึงท้าให้เกษตรกรต้องเสียคา่ใชจ้่ายในการเลี้ยงสัตว์

น้้าเพ่ิมขึน้ไปดว้ย 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยง

สัตว์น้้าโดยใชพ้ลังงานทดแทนร่วม ให้เหมาะสมกับการน้าไปใชง้านจรงิ เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าให้
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มีปริมาณมากกว่าท่ีก้าหนดส้าหรับสัตว์น้้าชนิดนั้นๆ และเป็นการน้าเอาเทคโนโลยีด้านการควบคุมและพลังงาน

ทดแทนมาประยุกตใ์ชก้ับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการช่วยลดตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรผู้เลีย้งสัตวน์้้าได้อีกดว้ย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

วัสดุอุปกรณ์  

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา      

2. พลังงานทดแทน  

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับพัฒนาระบบควบคุม  

4. เครื่องเตมิอากาศแบบกังหันตนี้้าแบบ 4 ใบพัด  

5. เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า DO Sensor 

วิธีการศึกษา 

1. ศึกษาระบบพลังงานทดแทน 

ในปัจจุบันพลังงานมีความส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตเป็นอย่างมาก เมื่อมองกลับไป ยิ่งก้าวเข้าสู่อนาคต

มากเท่าไรทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟา้ เช่น น้้ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นับวันมีแต่นอ้ยลงและหมดลงใน

อนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศไทยท่ีใช้ถึง 70% ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการ

ผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งก๊าซธรรมชาติส้ารองของไทยสามารถใช้ได้ราว 19 ปี [4] ดังนั้นประเทศไทยจึงจ้าเป็นต้อง

มองหาพลังงานจากแหล่งอ่ืนๆ เข้ามาทดแทนในอนาคต พลังงานทดแทนท่ีกลา่วถึงในที่นี้คอืพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 

และพลังงานลม  

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานท่ีสะอาดและไร้มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลังงานท่ียั่งยืนกว่า

พลังงานอื่นๆ ซึ่งต้นทุนพลังงานท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตยม์ีราคาถูกกวา่แหล่งพลังงานอ่ืนๆ เมื่อเทียบท่ี 1 ตาราง

เมตร ซึ่งพลังงานแสงอาทติย์จะผลิตได้ประมาณ 4-5 KWh/m2/day ส้าหรับพื้นท่ีของประเทศไทย [1]  

พลังงานลม ในปัจจุบันกังหันลมได้ถูกพัฒนา ใช้ส้าหรับการน้าไปผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบ

กังหันลมต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมในแขนงต่างๆ  เพื่อให้ได้ พลังงานไฟฟ้าท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานลมต่้า ยกเว้นบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน 

รวมท้ังบริเวณเกาะและท่ีราบปากแม่น้้า ซึ่งเป็นบริเวณท่ีสามารถสรา้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา้ได้ 

 

2. ระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัตใินบ่อเลี ยงสัตว์น า้โดยใช้พลังงานทดแทน 

2.1 ออกแบบระบบควบคุม 

ภาพรวมระบบควบคุมการเตมิออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลีย้งสัตวน์้้าโดยใชพ้ลังงานทดแทน ดัง

ภาพท่ี 1 ระบบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของระบบควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าดัง

ภาพท่ี 2(ก) และส่วนของระบบประมวลผลหลัก ดังภาพท่ี 2(ข) 
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ภาพที่ 1 ระบบควบคุมการเตมิออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลีย้งสัตวน์้้าโดยใชพ้ลังงานทดแทน 

 

 
  

(ก)                                                    (ข) 

ภาพที่ 2 ส่วนประกอบของระบบโดยแบ่งตามหนา้ที่การท้างาน 

 

จากไดอะแกรมในภาพท่ี 2 การท้างานของระบบควบคุมการเตมิออกซิเจนแบบอัตโนมัตใินบ่อเลี้ยงสัตว์

น้้าโดยใช้พลังงานทดแทน จะแบ่งการท้างานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ โดยส่วนท่ีหนึ่งเป็นการน้าเคร่ืองวัดปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า ท้าการวัดปริมาณ

ออกซิเจน และอุณหภูมขิองน้้า เพื่อสง่ข้อมูลผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย )ZigBee ([6] ซึ่งบอร์ดควบคุมการตรวจวัด

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าจะท้าการแปลงข้อมูลให้สั้นลง เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่งข้อมูล ไปยังหน่วย
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ประมวลผลหลักดังภาพท่ี 2(ก) ส่วนท่ีสองบอร์ดประมวลผลหลักท้าหน้าท่ีรับข้อมูล ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า

และอุณหภูมิของน้้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และรับข้อมูลก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทนร่วม และ

ค่าแรงดันแบตเตอร่ีจากเซ็นเซอร์วัดก้าลังไฟฟ้า ผ่านทาง ADC1, ADC2, ADC3 เพื่อน้าข้อมูลมาประมวลผล โดยท้า

การตรวจสอบปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า ถ้าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าต่้ากว่าท่ีก้าหนด ก็จะสั่งให้

เครื่องกลเตมิออกซิเจนท้างานผ่านทาง OPTO1 หลังจากนัน้หน่วยประมวลผลกลางจะท้าการแสดงขอ้มูลตา่งๆ ผ่านจอ 

LCD ตลอดจนสลับแหล่งจ่ายจากแบตเตอร่ีไปเป็นแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้า ในกรณีฉุกเฉิน คือ กรณีแบตเตอร่ีต่้ากว่า

ค่าท่ีก้าหนดท่ีจะจ่ายให้กับเคร่ืองเตมิอากาศแบบกังหันตนี้้าแบบ 4 ใบพัดแทน คือกรณแีบตเตอร่ีต้่ากว่าค่าท่ีก้าหนดท่ี  

60 % ของแรงดันแบตเตอร่ีดังภาพท่ี 2(ข) 
 

2.2 สร้างแบบจ้าลอง 

แบบจ้าลองระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้พลังงานทดแทน 

ท่ีขนาดเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน้้า 4 ใบพัด เท่ากับ 1500 วัตต์ ดังภาพท่ี 3 จะเป็นการจ้าลองระบบโดย

ก้าหนดค่าของแรงดันแบตเตอร่ีระบบ 24 โวลต์ และก้าหนดขนาดเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน้้า 4 ใบพัด เท่ากับ 

1500 วัตต์ ซึ่งเมื่อระบบท้างานแล้วนั้น ถ้าระบบตรวจพบว่าค่าปริมาณออกซิเจนน้อยกวา่ค่าที่ก้าหนด ระบบจะสั่งให้

เครื่องเตมิอากาศแบบกังหันตนี้้า 4 ใบพัดท้างาน ท้าให้คา่ปริมาณออกซิเจนก็จะสูงขึน้ 

 

 
 

ภาพที่ 3 แบบจ้าลองระบบควบคุม 
 

นอกจากค่าปริมาณออกซิเจนมกีารเปลี่ยนแปลงแลว้นัน้ แบบจ้าลองยังแสดงสถานะต่างๆ ของระบบดัง 

ภาพท่ี 4 โดยแบบจ้าลองได้ก้าหนดเส้นสีต่างๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายดังนี้ เส้นสีเขียวอ่อนเป็นเส้นท่ีแสดงสถานะปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า คือถ้าปริมาณออกซิเจนปกติคือมากกว่า 5 mg/L เส้นสีชมพูจะอยู่ท่ี 0 โวลต์ แต่ถ้าปริมาณ

ออกซิเจนนอ้ยกว่า 5 mg/L เส้นสีเขียวอ่อนจะตกลงไปอยู่ท่ี -5 โวลต์ ตอ่มาเป็นเส้นสีน้้าเงินเป็นเส้นท่ีแสดงสถานะของ

การใช้แหล่งจา่ยจากแบตเตอร่ี คือถ้าไมม่กีารสั่งให้เครื่องเตมิอากาศท้างาน เส้นสีน้้าเงินก็จะอยู่ท่ีระดับ 0 โวลต์ แตถ่้า

มีการสั่งให้ท้างานเส้นสีน้้าเงินก็จะขึ้นไปท่ีระดับ 5 โวลต์ และสั่งให้ LED ทางด้านแบตเตอร่ีท้างานด้วย ดังภาพท่ี 5 
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ส่วนเส้นสุดท้ายเส้นสีแดงเป็นเส้นท่ีแสดงสถานะของการใช้แหล่งจ่ายจากการไฟฟ้า คือถ้าแหล่งจ่ายแบตเตอร่ีมีค่า

มากกว่า 60% ของแรงดันแบตเตอร่ีในขณะท่ีมีการสั่งให้เคร่ืองเติมอากาศท้างาน เส้นสีแดงก็จะอยู่ท่ีระดับ 0 โวลต์ 

แต่ถ้าแหล่งจ่ายแบตเตอร่ีมีค่านอ้ยกว่า 60% ของแรงดันแบตเตอร่ีในขณะที่มีการสั่งให้เครื่องเติมอากาศท้างานเส้นสี

แดงก็จะขึน้ไปท่ีระดับ 5 โวลต์ และสั่งให้ LED ทางด้านการไฟฟา้ท้างานดว้ย ภาพท่ี 5 อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการ

สลับแหล่งจ่ายส้าหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเคร่ืองเติมอากาศแบบกังหันตีน้้า 4 ใบพัด โดยค่าต่างๆ ของแบบจ้าลองจะถูก

แสดงในจอ LCD ขนาด 20x4 ชอ่ง 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผลการท้างานของแบบจ้าลอง 

 

 
 

ภาพที่ 5 การแสดงผลของ LED และ LCD ของระบบ 
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2.3 ออกแบบบอร์ดประมวลผลหลัก 

บอร์ดประมวลผลหลัก ซึ่งออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ dsPIC33FJ256GP506 เป็นหน่วย

ประมวลผลหลัก โดยแบ่งการออกแบบออกเป็น 4 ส่วน คือส่วนท่ีหนึ่งเป็นส่วนของการเชื่อมกับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้

สาย โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม U1RX, U1TX ซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้ส้าหรับรับข้อมูลปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้้าจากบอร์ดควบคุมการตรวจวัด ส่วนท่ีสองเป็นส่วนของการรับข้อมูลก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงาน

ทดแทนร่วม และค่าแรงดันแบตเตอร่ีจากเซ็นเซอร์วัดก้าลังงานไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอินพุตอนาล็อก 

PORTB0.0 - PORTB3.0, PORTB5.0, PORTB8.0 - PORTB10.0 ส่วนท่ีสามเป็นส่วนของการเก็บข้อมูลท่ีวัดได้ บันทึก

ข้อมูลลงใน SD-CARD โดยเชื่อมต่อผ่าน PORTG6.0 - PORTG8.0, PORTG8.0, PORTG10.0, PORTG11.0 ส่วนท่ีสี่เป็น

การเชื่อมต่อกับไอซีฐานเวลา DS1307 เพื่อเป็นตัวเก็บและระบุเวลาให้กับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งจะเชื่อมตอ่ผ่าน 

PORTG2.0 - PORTG3.0 ดังภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 บอร์ดประมวลผลหลัก 
 

2.4 ออกแบบบอร์ดควบคุมการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน ้า 

บอร์ดควบคุมการตรวจวัด ซึ่งออกแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F103RBT6 เป็นหน่วย

ประมวลผลหลัก แบ่งการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งเป็นส่วนของการออกแบบการรับข้อมูลจากเคร่ืองวัดปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าผ่าน MAX3232CSE ซึ่งเป็นชิปสื่อสารแบบอนุกรมผ่าน PORTA2.0 - PORTA3.0 ส่วนท่ีสอง

เป็นส่วนของการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย (ZigBee) โดยเชื่อมต่อผ่านพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม 

PORTB10.0-PORTB11.0 ซึ่งเป็นส่วนท่ีใช้ส้าหรับการส่งข้อมูลปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าและอุณหภูมิของน้้า ไป

ยังบอร์ดประมวลผลหลัก ดังภาพท่ี 7 

 



 

564 

 

- Proceedings - 

 

ภาพที่ 7 บอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้า้ 

3. การทดสอบการท้างานระบบ 

การทดสอบระบบจะเป็นการทดสอบการท้างานต่างๆ ของระบบ เช่นการทดสอบการเชื่อมต่อระบบ

ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, และการวัดค่าก้าลังไฟฟ้าผ่าน ADC ซึ่งมีระยะเวลาทดสอบตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2558 เป็นเวลา 30 วัน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ 

3.1 การทดสอบบอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนทีล่ะลายในน า้ 

การทดสอบการท้างานของบอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า จากเคร่ืองวัด

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า โดยขอ้มูลท่ีเครื่องมอืวัดส่งออกมาก็คือปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าและอุณหภูมิ

น้้า หลังจากท่ีรับข้อมูลจากเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า บอร์ดควบคุมการวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลาย

ในน้้า ก็จะท้าการสร้างรหัสขึน้มาใหมใ่ห้มขีนาดท่ีสั้นลง เชน่ ข้อมูลในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ข้อมูลท่ีรับมาเป็น DO 

= 4.34 mg/L, Temp = 29.7 Deg C จะถูกแปลงเป็นข้อมูลท่ีสั้นลงคือ $4.34, 29.7# เพื่อให้ง่ายต่อการรับ-ส่งข้อมูล

ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายไปยังบอร์ดประมวลผลหลัก โดยจะส่งข้อมูลทุกๆ 10 นาที จ้านวน 144 ข้อมูล ซึ่งการ

ท้างานสามารถรับส่งขอ้มูลได้ถูกตอ้ง และแมน่ย้ายิ่งขึน้ 

3.2 การทดสอบการท้างานของหน่วยประมวลผลหลัก 

การทดสอบการท้างานของหน่วยประมวลผลหลักนั้น จะท้าการทดสอบการรับค่าออกซิเจนท่ี

ละลายในน้้าและอุณหภูมิน้้า ผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย และท้าการทดสอบการวัดค่าก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จาก

พลังงานทดแทนร่วม และค่าแรงดันแบตเตอร่ี ผ่านทาง Analog to Digital (ADC) ส่วนสุดท้ายท้าการทดสอบสถานการ

สั่งการท้างานของเครื่องกลเตมิอากาศเมื่อปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าต่้ากวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้ ในการ

เลีย้งสัตวน์้้าแต่ละชนิด โดยผลการทดสอบจะมแีสดงประกอบไป 1. วันท่ี, 2.เวลา, 3.ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า, 

4. อุณหภูมิน้้า, 5. แรงดันแบตเตอร่ี, 6. ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานลม ,7. ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงาน

เซลล์แสงอาทิตย์ ,8. ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้รวม 9. สถานะเคร่ืองเติมอากาศท่ีใช้ไฟจากการไฟฟ้า ,10. สถานะเคร่ือง

เติมออกซิเจนท่ีใช้ไฟจากแบตเตอร่ี ซึ่งได้แสดงตัวอย่างข้อมูลการท้างานของระบบของวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 ดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตัวอยา่งข้อมูลการท้างานของระบบ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 

 

Date 

 

Time 

DO 

(mg/L) 

Temp 

(ºC) 

Battery 

(V) 

Pout 

Wind 

(kW) 

Pout 

Solar 

cell 

(kW) 

All 

Power 

(kW) 

Use 

PEA 

Use 

Battery 

10:07:58 0:03:06 6.32 30.2 26.1 0 0 0 0 0 

10:07:58 0:13:06 6.66 30.1 26 0 0 0 0 0 

10:07:58 0:23:06 6.98 30.2 25.9 0 0 0 0 0 

10:07:58 0:33:06 5.81 30.2 26 0 0 0 0 0 

10:07:58 0:43:06 5.7 30.2 25.9 0 0 0 0 0 

10:07:58 0:53:06 5.17 30.1 26 0 0 0 0 0 

10:07:58 1:03:06 5.39 30.2 26 0 0 0 0 0 

10:07:58 1:13:06 5.42 30.1 25.9 0 0 0 0 0 

10:07:58 1:23:06 4.97 30.1 26 0 0 0 0 1 

… … … … … … … … … … 

10:07:58 6:03:06 4.95 29.6 26 0.081 0 0.081 0 1 

10:07:58 6:13:06 4.95 29.6 26 0.074 0 0.074 0 1 

10:07:58 6:23:06 5.36 29.6 26 0.072 0 0.072 0 0 

10:07:58 6:33:06 4.89 29.7 26 0.094 0 0.094 0 1 

10:07:58 6:43:06 4.92 29.6 26.1 0.06 0 0.06 0 1 

10:07:58 6:53:06 5.47 29.5 26.2 0.045 0 0.045 0 0 

10:07:58 7:03:06 5.54 29.7 26.3 0.07 0 0.07 0 0 

10:07:58 7:13:06 5.37 29.5 26.4 0.075 0 0.075 0 0 

10:07:58 7:23:06 4.69 29.6 25.8 0.023 0 0.023 0 1 

10:07:58 7:33:06 4.79 29.6 26.5 0.029 0 0.029 0 1 

… … … … … … … … … … 

10:07:58 15:03:06 9.45 31.3 26.7 0.043 0.168 0.211 0 0 
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ตารางที่ 1 ตัวอยา่งข้อมูลการท้างานของระบบ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 (ต่อ) 

 

Date 

 

Time 

DO 

(mg/L) 

Temp 

(ºC) 

Battery 

(V) 

Pout 

Wind 

(kW) 

Pout 

Solar 

cell 

(kW) 

All 

Power 

(kW) 

Use 

PEA 

Use 

Battery 

10:07:58 15:13:06 9.78 31.3 26.8 0.104 0.142 0.246 0 0 

10:07:58 15:23:06 9.76 31.3 26.8 0.055 0.182 0.237 0 0 

10:07:58 15:33:06 9.34 31.3 26.9 0.106 0.168 0.274 0 0 

10:07:58 15:43:06 9.85 31.3 27.1 0.114 0.156 0.27 0 0 

10:07:58 15:53:06 9.58 31.3 26.9 0.09 0.142 0.232 0 0 

10:07:58 16:03:06 9.21 31.3 26.7 0.038 0.194 0.232 0 0 

10:07:58 16:13:06 9.87 31.3 26.8 0.026 0.182 0.208 0 0 

10:07:58 16:23:06 9.99 31.3 27.1 0.122 0.142 0.264 0 0 

… … … … … … … … … … 

10:07:58 21:53:06 6.7 30.8 25.1 0.033 0 0.033 0 0 

10:07:58 22:03:06 7.37 30.8 25 0.047 0 0.047 0 0 

10:07:58 22:13:06 6.61 30.7 24.8 0.019 0 0.019 0 0 

10:07:58 22:33:06 7.18 30.6 25 0 0 0 0 0 

… … … … … … … … … … 

10:07:58 23:43:06 7.87 30 25 0 0 0 0 0 

10:07:58 23:53:06 6.86 30 25 0 0 0 0 0 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงตัวอย่างการท้างานของหน่วยประมวลผลหลักซึ่งผลการท้างานดังกล่าวจะถูก

บันทึกลงใน Data Logger เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งจากการเก็บข้อมูลดังกล่าว จะสามารถน้าข้อมูลมาเขียนกราฟ

แสดงขอ้มูลปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า ข้อมูลการท้างานของระบบได้ดังภาพท่ี 8 และภาพท่ี 9 ตามล้าดับ 
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ภาพที่ 8 ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า 

 

 
 

ภาพที่ 9 สถานการณ์สั่งงานเคร่ืองกลเตมิออกซิเจน 

วิจารณ์ผลการทดลองและสรุปผล 

จากภาพท่ี 4 ผลการจ้าลองดังกลา่วแสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมท่ีสร้างขึน้มานัน้สามารถน้าไปพัฒนาเป็น

ระบบควบคุมการเตมิออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลีย้งสัตวน์้้าโดยใชพ้ลังงานทดแทนได้ 

จากภาพท่ี 8 เส้นสีฟ้า (เส้นสัญลักษณ์สีเหลี่ยมขนมเปียกปูน) เป็นกราฟแสดงค่าปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้้าของวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 จะเห็นได้ว่าเส้นสีฟ้าจะนอ้ยกว่าเส้นสีแดง (เส้นสัญลักษณ์สีเหลี่ยมจัตุรัส) 

ซึ่งเป็นค่าท่ีก้าหนดไวท่ี้ 5 mg/L ในช่วงเวลาต ี02.00 ถึงเวลา 08.00 โดยประมาณ ซึ่งเป็นเวลาท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

น้้าก้าลังพักผ่อน 

จากภาพท่ี 9 เป็นกราฟแสดงสถานะการสั่งงานเคร่ืองกลเติมออกซิเจน วันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 โดย

เส้นสีฟ้า (เส้นสัญลักษณ์สีเหลี่ยมขนมเปียกปูน) แสดงสถานะการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีซึ่งเกิดจากค่าปริมาณ
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ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าน้อยกวา่ค่าที่ก้าหนดไวท่ี้ 5 mg/L ดังภาพท่ี 9 เส้นสีแดง (เส้นสัญลักษณ์สเีหลี่ยมจัตุรัส) แสดง

สถานะการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัตใินบ่อเลีย้งสัตวน์้้าโดย

ใช้พลังงานทดแทนร่วมใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีเพียงอย่างเดียวส้าหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับเคร่ืองกลเติมออกซิเจนโดยไม่

ตอ้งพ่ึงพาไฟฟา้จากการไฟฟา้เลย 

บทความนี้ได้แสดงให้เห็นว่าระบบควบคุมการเติมออกซิเจนแบบอัตโนมัติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าโดยใช้

พลังงานทดแทน )พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (เป็นระบบท่ีสามารถช่วยเกษตรกรผู้เลี้ ยงสัตว์น้้าได้ 

ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์น้้าด้านพลังงาน อีกท้ังมีความแม่นย้า ถูกต้อง รวดเร็วต่อสถานการณ์ค่าปริมาณ

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าลดลง ท้าให้ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์น้้า อันเกิดจาก

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าน้อยกวา่ค่ามาตรฐานท่ีก้าหนดไว้ส้าหรับการเลีย้งสัตวน์้้าชนิดน้ันๆ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน้าระบบการควบคุมแบบปิด )closed-loop control  (เข้ามาช่วยในการควบคุม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท้างานของระบบ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือระหว่าง  3 หน่วยงาน คือ สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโร งงานต้นแบบ 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธน บุ รี  วิทยา เขตบางขุ น เ ทียน และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  
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การพัฒนาระบบเตือนภัยก่อนดินถล่มน ้าป่าไหลหลากด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

ตรวจวัดการสั่นสะเทอืน 

Development of online early warning system for flash flood and landslide by 

electronic vibration sensor 

แสวง เกิดประทุม1 ศรวีิชัย สู่สุข2  บุญชู ลีลาขจรจิต1* และ สายชล สเถียรดี1 

Sawaeng Gerdpratoom1, Sriwichai Susuk2, Boonchu Leelakajohnjit1* and Saichon Satiendee1  

บทคัดย่อ 

ภัยพิบัติจากอุบัติภัยน้้าป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม สร้างความเสียหายให้แก่ ชีวิตและทรัพสินย์ ดิน

ถล่มเกิดจากการกลไกการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ แผ่นดินไหว ฝนตกหนัก 

ส่งผลให้ชั้นดิน ชั้นหินไม่เสถียรภาพ การเคลื่อนท่ีของดินและหิน ปรากฎการณ์อุบัติภัยน้้าป่าไหลหลากและแผ่นดิน

ถล่มจะมีเหตุการณ์สั่นสะเทือนของหินหรือดิน ดังนั้นบทความนี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับกายภาพการสั่นสะเทือนด้วย

เคร่ืองวัดการสั่นสะเทือนความไวสูง เพื่อเตือนอุบัติภัยน้้าป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม โดยอาศัยหลักการวัดการ

สั่นสะเทือนสิ่งผิดปกติในพื้นท่ีเสี่ยงภัย ซึ่งมักเกิดการเคลื่อนท่ีของมวลน้้าและมวลดิน และมวลหิน ด้วยเคร่ืองวัดการ

สั่นสะเทือนความไวสูงจะตรวจวัดการสั่นสะเทือนสิ่งผิดปกติของช้ันใต้ดิน ส่งสัญญาณแบบออนไลน์ไปเตือนท่ีศูนย์เฝ้า

ระวังประจ้าชุมชนน้ันๆ ท้าให้สามารถแจ้งเตอืนภัยเป็นการล่วงหนา้  

ค้าสา้คัญ:  อุบัตภิัยน้้าปา่ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม เครื่องวัดเสียง สัญญาณแบบออนไลน์ 

Abstract  

Flash flood and landslide is one of most major disasters that cause losses in lives and property. 

Landslide can be triggering by natural environmental changes or human activities. Earthquakes, heavy rainfalls 

and changes of ground water level are typical nature triggering mechanisms for landslide, which amplify the 

inherent weakness in rock or soil. All of phenomena, flash flood and landslide indicate physical vibration signal in 

rock or soil. Therefore, this paper study about the physical vibration signal measured with vibration sensors aimed 

to establish early warning system for flash flood and landslide by using sensitive vibration sensors to detect the 

abnormal natural vibration from the pre-disaster state and send the signal online, immediately, to the  officer in 

charge to warning everyone in the village. 

Keywords: flash flood, landslide, vibration sensors, signal online  
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บทน้า 

ดินถล่มหรือโคลนถล่มคือ การเคลื่อนตัวของมวลดินและหินภายใต้อทิธิพลแรงโน้มถ่วงของโลก สาเหตุ

หลักของดินถล่มหรือโคลนถล่ม คือ ดินบริเวณนั้นไม่สามารถรับน้้าหนักของตัวเองได้อีกต่อไป ดินถล่มมักเกิดพร้อม

กับหรือตามมาหลังจากน้้าป่าไหลหลาก เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังพายุฝนท่ีท้าให้เกิดฝนตกหนักตอ่เนื่องอยา่งรุนแรง 

กล่าวคอื เมื่อฝนตกตอ่เนื่องน้้าซึมลงในดินอย่างรวดเร็ว เมื่อถึงจุดหนึ่งดินจะอิ่มตัวชุม่ด้วยน้้ายังผลให้น้้าหนักของมวล

ดินเพิ่มขึ้นและแรงยึดเกาะระหว่างมวลดินลดลง ระดับน้้าใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นท้าให้แรงต้านทานการเลื่อนไหลของดิน

ลดลง จึงเกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหิน ดังนั้น โอกาสท่ีเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มจึงมีมากยิ่งขึ้นการ

เคลื่อนตัวของดินอาจเกิดอย่างชา้ๆหรืออย่างฉับพลัน น้้าหนักของมวลดนิท่ีถล่มลงมามกี้าลังมหาศาลสามารถท้าลาย

สิ่งต่างๆ ท่ีขวางทางและก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินการเกิดดินถล่มเกิดขึ้นได้หลายลักษณะสาเหตุ

ของดนิถล่ม/โคลนถล่ม จ้าแนกได้ดังตอ่ไปน้ี  

1) สาเหตุจากมนุษย์ กิจกรรมท่ีมนุษย์ท้าในบริเวณท่ีลาดชัน เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท้าให้เกิดดินถล่มหรือ

โคลนถล่ม เช่นการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาท่ีลาดชัน โดยไม่มีการค้านวณด้านวิศวกรรมท่ีดีพอ  การเกษตรในพื้นท่ี

ลาดชันเชิงเขา การก้าจัดพืชท่ีปกคลุมดินและการตัดไม้ท้าลายป่า กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้พื้นท่ีดังกล่าวมีความลาด

ชันเพิ่มขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้้าผิวดินและเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาล ซึ่งอาจก่อให้เกิดดนิถลม่

หรือโคลมถล่ม การขุดหรือตัดถนนในบริเวณท่ีลาดเชิงเขาอาจก่อให้เกิดความชันของพื้นท่ีมากขึ้น การขุดเหมืองและ

การระเบิดหินมักจะท้าให้ดินมีความลาดชันเพิ่มขึ้น การท้าการเกษตรในบริเวณท่ีลาดชัน เกษตรกรก็จ้าเป็นท่ีจะต้อง

ก้าจัดวัชพืชและอาจปรับพื้นท่ีให้มีลักษณะขั้นบันไดหรือธุรกิจการตัดไม้ท้าลายป่า กิจกรรมเหล่านี้ล้วนท้าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้้าบริเวณผิวดินกล่าวคือน้้าจะไหลผ่านหน้าดินอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดการชะ

ล้างหน้าดินเนื่องจากป่าถูกท้าลาย ดินขาดรากไมย้ึดเหนี่ยวนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของน้้าบริเวณ

ผิวดินยังส่งผลต่อระดับน้้าบาดาลอีกด้วย ในการท้าชลประทาน จะมีปริมาณน้้าส่วนหนึ่งท่ีซึมออกจากคลอง

ชลประทานและไหลซึมลงไปใตด้ิน ท้าให้ระดับน้้าบาดาลเพิ่มสูงขึน้ มวลดินมนี้้าหนักมากขึน้และอาจเป็นสาเหตุให้เกิด

ดินถล่มในท่ีสุด การเพิ่มระดับน้้าบาดาลอาจมีสาเหตุมาจากการร่ัวของท่อน้้า บ่อหรืออา่งเก็บน้้า หรือการปล่อยน้้าท้ิง

จากที่ตา่ง ๆ 

2) สัญญาณเตือนภัยบอกเหตุดินถล่มในบริเวณพื้นท่ีลาดชัน ได้แก่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดท้ัง

วัน มีน้้าไหลซึมหรือน้้าพุพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน นอกจากนี้อาจจะสังเกตจากลักษณะการอุ้มน้้าของชั้นดิน เนื่องจากเกิด

ดินถล่ม ดินจะอิ่มตัวด้วยน้้าหรือชุม่น้้ามากกว่าปกติระดับน้้าในแม่น้้าล้าห้วยเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็วผิดปกติ สีของน้้ามี

สีขุน่มากกว่าปกติ เปลี่ยนเป็นเหมืองสีดินภูเขา มกีิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมากับกระแสน้้า เกิดช่องทางเดินน้้าแยกขึ้นใหม่

หรือหายไปจากเดิมอย่างรวดเร็ว เกิดรอยแตกบนถนนหรือพื้นดินอย่างรวดเร็ว ดินบริเวณฐานรากของตึก หรือ

สิ่งก่อสร้างเกิดการเคลื่อนตัวอย่างกะทันหัน โครงสร้างต่าง ๆ เกิดการเคลื่อนหรือดันตัวขึ้น เช่น ถนน ก้าแพง ต้นไม้ 

เสาไฟ ร้ัว หรือก้าแพง เอียงหรือล้มลง ท่อน้้าใต้ดินแตกหรือหักอย่างฉับพลันถนนยุบตัวลงอย่างรวดเร็ว เกิดรอย

แตกร้าวขึ้นท่ีโครงสร้างต่าง ๆ เช่น รอยแตกท่ีก้าแพง เห็นรอยแยกระหว่างวงกบกับประตู หรือระหว่างวงกบกับ

หน้าต่างขยายใหญ่ขึ้นลักษณะพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดภัยโคลนถล่มและสัญญาณเตือนภัย พื้นท่ีและบริเวณท่ีอาจจะเร่ิม

เกิดการเลื่อนไหลของตะกอนมวลดินและหินท่ีอยู่บนภูเขาสู่ท่ีต่้าในล้าห้วยและทางน้้าขณะเมื่อมีฝนตกหนักอย่าง

ตอ่เนื่อง ลักษณะของพื้นท่ีเสี่ยงภัยดินถล่ม มขี้อสังเกตดังนี้ 
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·       พื้นท่ีตามลาดเชงิเขาหรอืบริเวณท่ีลุม่ใกล้เชงิเขาที่มกีารพังทลายของดินสูง 

·       พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงชันหรือหนา้ผาที่เป็นหนิผุพังง่ายและมีช้ันดนิหนาจากการผุกรอ่นของหนิ 

·       พื้นท่ีท่ีเป็นทางลาดชัน เช่น บริเวณถนนท่ีตัดผ่านหุบเขา บริเวณล้าห้วย บริเวณเหมอืงใต้ดินและเหมอืงบนดนิ 

·       บริเวณท่ีดนิลาดชันมากและมีหินก้อนใหญฝ่ังอยู่ในดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีใกล้ทางน้้า เช่น ห้วย คลอง แม่น้้า 

·       ท่ีลาดเชงิเขาที่มกีารขุดหรือถม 

·       สภาพพืน้ท่ีต้นน้้าล้าธารท่ีมีการท้าลายป่าไม้สูง ชัน้ดนิขาดรากไมย้ดึเหนี่ยว 

·       เป็นพืน้ท่ีท่ีเคยเกิดดนิถล่มมาก่อน 

·       พื้นท่ีสูงชันไม่มพีชืปกคลมุ 

·       บริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความลาดชันของช้ันดินอย่างรวดเร็วซึ่งมสีาเหตุมาจากการกอ่สร้าง 

·       บริเวณพื้นท่ีลาดต้่าแต่ช้ันดินหนาและช้ันดินอิ่มตัวด้วยน้้ามาก 

วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเตือนอุบัติภัยน ้าป่าและดิมถล่มแบบสัญญาณออนไลน์ 

เครื่องเตอืนอุบัตภิัยน้้าป่าและดิมถล่มแบบสัญญาณออนไลนแ์บ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนตรวจวัดน้้าป่า

ไหลหลากและดินถล่ม 2) ส่วนการเชื่อมต่อของระบบส่งสัญญาณ และ 3) ส่วนแสดงผล ท้ังหมดแสดงตามภาพท่ี 1  

กระบวนการท้างานของระบบเตือนภัยฯ แสดงตามไดอะแกรมในภาพท่ี 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การเชื่อมตอ่ของระบบเตอืนอุบัตภิัยน้้าปา่ไหลหลากและดิมถลม่แบบสัญญาณออนไลน์ 
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ภาพที่ 2 ไดอะแกรมอุปกรณร์ะบบตรวจวัดอุบัตภิัยน้้าปา่ไหลหลากและดิมถล่ม 

1. เซนเซอร์ตรวจวัดการสั่น  

เซนเซอร์ตรวจวัดการสั่น เลือกใช้เซนเซอร์วัดการสั่นรุ่น 801S ซึ่งให้สัญญาณเอาต์พุตเป็นแรงดัน 0V-

5V ตามความแรงของการสั่น แสดงวงจรและรูปอุปกรณต์ามรูปท่ี 3 

 

 

 

                     

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เซนเซอร์วัดการสั่นรุ่น 80 

  

801S 

 Sensor  Power Supply 

 Microcontroller 

 Sensor  Power Supply 

 Microcontroller 

Power Supply 

Microcontroller with LAN 

  High 

 Power 

 Wi-Fi 

Power Supply 

   Computer 

 High 

Power 

 Wi-Fi 

Sensor Node Sensor Node 
Master Node 

Base unit 



 

573 

 

- Proceedings - 

2. ไมโครคอนโทรลเลอรพ์ร้อมระบบ LAN  

เลือกใช้แผงวงจร arduino UNO ท่ีมีไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ Atmega 328 เป็นตัวประมวลมีขา

รองรับสัญญาณแรงดันจากเซนเซอร์ได้สูงสุด 6 ขา และสามารถเชื่อต่อกับเชื่อมต่อกับแผงวงจร LAN ได้ ใช้ตัว

ประมวลผลเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตรุ่น Wiznet W100 แสดงตามภาพท่ี 4 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                  ก( arduino UNO                             ข  (internet shield Wiznet W100   

ภาพที่ 4  ไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมระบบ LAN 

3. ตัวส่งสัญญาณไร้สายความแรงสูง  

การส่งข้อมูลเตือนอุบัติภัยน้้าป่าและดิมถล่มในพื้นท่ีเสี่ยงภัยเพื่อแสดงผลอยู่ระยะไกลต้องใช้การส่ง

ข้อมูลแบบไร้สายโดยเลือกใช้ตัวส่งสัญญาณไร้สายความแรงสูงท่ีส่งสัญญาณตามมาตรฐาน WIFI 802.11b/g/n ท่ี

ความถี่ 5 GHz ส่งได้ระยะมากกวา่ 5 กิโลเมตร ในท่ีโล่ง โดยใชรุ่้น NSW5 จ้านวน 2 ตัว ส้าหรับส่งขอ้มูลจากภาคสนาม

เข้าสูโ่ปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5  ตัวส่งสัญญาณไร้สายความแรงสูง 
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ส่วนแสดงผลและเก็บข้อมูล  

สามารถรับข้อมูลผ่านการสื่อสารไร้สายตามมาตรฐาน 802.11b/g/n โดยใชเ้ขียนโปรแกรมบน Microsoft 

Visual Basic 2010 Express เพื่อแสดงผลที่ส่งมาจากเซนเซอร์ตรวจวัดการสั่น พร้อมท้ังเก็บขอ้มูลแบบ .csv เพื่อน้าไป

เปิดกับโปรแกรม Excel หนา้จอแสดงผลแสดงดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  หนา้จอแสดงผลข้อมลู 

การทดลอง 

ขั นตอนการทดลอง 

1. อา่นค่าแรงดันจากเซนเซอร์วัดการสั่น 

2. ตรวจสอบระดับแรงดันว่าสูงกวา่ความปรับตัง้หรือไม ่ถ้าสงูกว่าให้ท้าการสง่ข้อมูลไปแสดงผลผ่านการ  

สื่อสารไร้สายตามมาตรฐาน 802.11b/g/n  

3. โปรแกรมท้าการบันทึกค่าและวิเคราะห์ผลท่ีได ้

4. โปรแกรมแสดงคา่ความแรงของการสั่นพร้อมแสดงสถานะขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได้ 
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                               ภาพที่ 7  ผังการท้างานของระบบ 

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ท้าการทดลองในห้องทดสอบ ส่วนท่ี 2 ท้าการทดสอบใน

พื้นท่ีเสี่ยงภัย การท้างานเป็นขัน้ตอนตามผังการในภาพท่ี 8 และอธิบายรายละเอยีดได้ดังนี้ 

1. การทดสอบเซนเซอร์การวัดการสั่นสะเทือนในห้องทดสอบ 

ทดสอบโดยวางเซนเซอร์วัดการสั่น 2 ตัว บนโต๊ะ จากนั้นใชม้อืเคาะไปท่ีโต๊ะท่ีระยะหา่งแตกตา่งกัน 

ตามภาพท่ี 8 

2.  การทดสอบเซนเซอร์การวัดการสั่นสะเทือนพืน้ท่ีเสี่ยงภัย  

ท้าการทดสอบพื้นท่ีเสียงภัย บา้นผามูบ ต้าบลแม่พูล อา้เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามภาพท่ี 9-10 
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ภาพที ่8 ทดสอบเซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนในหอ้งทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่9 วัดการทดสอบเซนเซอร์สั่นสะเทือนพื้นท่ีเสียงภัย บา้นผามูบ ต้าบลแม่พูล อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ทดสอบเซนเซอร์วัดการสั่นสะเทือนจุดเสี่ยงภัย บ้านผามูบ ต้าบลแมพู่ล อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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สรุปการทดลอง 

จากการทดลองของโครงการวิจัยเคร่ืองเตือนภัยน้้าป่าไหลหลากและดินถล่มได้ข้อสรุป สามส่วนท่ีมี

ความส้าคัญคือ  

1. ชุดเตอืนภัยท่ีติดต้ังบริเวณท่ีมีแนวโนม้เกิดน้้าปา่ไหลหลากและดินถลม่สง่สัญญาณได้ดี 

2. พลังงาน ในท่ีน้ีใชแ้บตเตอร่ีเป็นแหล่งจ่ายพลังงานใชง้านไดด้ี 

3. ระบบรับ-ส่งสัญญาณ ข้อมลูเตอืนภัยเวลาจรงิ (real time) ส่งสัญญาณได้ดีดังรายละเอยีดตาม

ข้อมูลท่ีแสดงในส่วนของ การแสดงผลและเก็บข้อมูล  

การแสดงผลและเก็บข้อมูล  

ส่วนการแสดงผลและเก็บข้อมูลสามารถรับข้อมูลผ่านการสื่อสารไร้สายตามมาตรฐาน 802.11 b/g/n 

โดยใช้เขียนโปรแกรมบน Microsoft Visual Basic 2010 Express เพื่อแสดงผลท่ีส่งมาจากเซนเซอร์ดังรูปท่ี 11 พร้อมท้ัง

เก็บข้อมูลแบบ .csv ดังรูปท่ี 12 เพื่อน้าไปเปิดกับโปรแกรม Excel และส่งข้อมูลจากบริเวณจุดเสี่ยงภัยมายังสถานีรับ

ข้อมูลได้อยา่งถูงต้อง ไมแ่ตกตา่งจากในหอ้งทดลอง  

กราฟชุด1 ด้านล่างสุด แสดงการสั่นสะเทือนของจุดตรวจวัดท่ีฝังในพื้นดิน การทดลองสร้าง

แรงสั่นสะเทือนดว้ยการเคาะพื้นดิน กราฟจะแสดงดว้ยเส้นสีแดง 

กราฟชุด2 ด้านบนสุด แสดงการสั่นสะเทือนของจุดตรวจวัดท่ีบนพื้นผิวดิน การทดลองสร้าง

แรงสั่นสะเทือนดว้ยการเคาะพื้นดิน กราฟจะแสดงดว้ยเส้นสีน้้าเงิน 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 หนา้จอแสดงผลการทดลอง 
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ภาพที่ 12 ข้อมูลท่ีเก็บแบบ .csv 

ข้อเสนอแนะ 

การใช้ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยน้้าป่าไหลหลาก นอกจากข้อโดดเด่นด้านการแจ้งเตือนเหตุการณ์

รวดเร็วแลว้ ยังมีขอ้ด ีด้านความปลอดภัยของผู้เฝ้าระวังภัยของชุมชนอีกดว้ย กล่าวคอืผู้ดูแลระบบไมต่อ้งขึ้นไปส้ารวจ

บริเวณจุดเสี่ยงน้้าป่าไหลหลากและดินถล่มบ่อยคร้ัง เพื่อดูลักษณะทางกายภาพของพื้นดินบริเวณนั้น ผู้เฝ้าระวังภัย 

สามารถดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีเสี่ยงภัยผ่านจอคอมพวิเตอร์ได้ทุกเวลา 

จากหลายงานวจิัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับธรณีวทิยา พบวา่น้้าป่าไหลหลากและดินถล่มเป็นภัยพิบัติท่ีสามารถ

ท้าลายได้ทุกสิ่งท่ีขวางเส้นทาง ดังนั้นเคร่ืองมือเตือนภัยท่ีดี นอกจากต้องมีประสิทธิภาพสูงเตือนภัยได้ทันทีถูกต้อง

รวดเร็วแล้ว ต้องมีราคาไม่สูงด้วย เพราะถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้น เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกท้าลายไปพร้อมกับ

ภัยพบัิต ิ

จากการทดลองใชง้าน เคร่ืองมอืเตอืนภัยน้้าปา่ไหลหลากควรมคีุณลักษณะดังตอ่ไปน้ี 

1.  ควรมีแหล่งพลังงานท่ีสามารถให้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนิยมใช้พลังงานจากแผงเซลส์

แสงอาทติย์ 

2.  ควรตดิตัง้ให้อยูใ่นบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงภัยพบัิตนิ้้าปา่ไหลหลากและดินถล่มให้มากท่ีสุด 

3.  เครื่องมือ อุปกรณเ์ตอืนภัยพบัิตนิ้้าป่าไหลหลากและดินถล่มตอ้งมคีวามแข็งแรง ทดทาน ตดิตัง้ง่าย

น้้าหนักเบา การบ้ารุงรักษานอ้ย มีอะไหลท่ี่ไม่จ้าเพาะ หาซือ้งา่ย ราคาถูก 

4.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดินถล่มควรออกแบบโปรแกรมการจัดเก็บ

ข้อมูลและการแจ้งเตอืนตรงกับเวลาเกิดเหตุภัยพิบัตใิห้มากที่สุด  

5.  ชุดส่งสัญญาณ (WiFi) ของเคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดินถล่ม ควรมี

สัญญาณ (WiFi) ครอบคลุมบริเวณเสี่ยงภัยและจุดรับสัญญาณ 

6.  เครื่องมือ อุปกรณเ์ตอืนภัยพบัิตนิ้้าปา่ไหลหลากและดินถล่ม ควรปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่ีทันสมัยอยู่

เสมอท้ังนีเ้พื่อการแจ้งเตอืนท่ีรวดเร็วถูกต้องท่ีสุด 

7.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดินถล่ม ควรเพิ่มกล้องและส่งสัญญาณภาพ

ออนไลน์มาที่ชุมชน เพื่อให้อาศัยในบริเวณเสี่ยงได้ประเมนิ คาดการณไ์ด้ถูกตอ้งถงึความรุนแรง เพื่อวางแผนอพยพได้

อย่างปลอดภัยมากขึ้น 
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8.  เคร่ืองมือ อุปกรณ์เตือนภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดินถล่ม ควรเพิ่มอุปกรณ์ ตรวจวัดอุณหภูมิ 

ความชื่น และอุปกรณ์ตรวจวัดความดันระดับน้้าใต้ดินท่ีจุดบริเวณเสี่ยงภัย ท้ังนี้เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ นักธรณีวทิยา 

วศิวกร ได้มีขอ้มูล เพื่อใชใ้นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนเกิดเหตุภัยพิบัต ิมกีารเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื่น ความ

ดันน้้าใต้ดนิ เป็นอยา่งไร และสามารถน้าข้อมูลท่ีได้ ไปใชเ้ขียนโปรแกรม แจ้งเหตุเตอืนภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและดิน

ถล่มได้อยา่งถูกตอ้ง อกีทัง้ยังสามารถน้าไปประยุคต์ ใชไ้ด้ทุกพื้นท่ีท่ัวโลกท่ีมีแนวโนม้เกิดภัยพิบัติน้้าป่าไหลหลากและ

ดินถล่ม 

9.  เครื่องมือ อุปกรณเ์ตอืนภัยพบัิตนิ้้าปา่ไหลหลากและดินถล่ม ตอ้งใชง้านงาย ผู้อาศัยในพืน้ท่ีเสี่ยงภัย
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อุณหภูมิและความเร็วลมส่งผลต่อปริมาณการใช้พลังงานในห้องปรับอากาศ 

Temperature and air speed effect to energy consumption in an air-conditioned 

room 

ดารารัตน ์ทองประเสริฐ1 บุญสุภา สงวนแสง1  และ วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์1* 

Dararat Tongprasert1, Boonsupha Sanguansaeng1 and Waraporn Rattanongphisat1* 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอการศกึษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิการท้าความเย็นและความเร็วลมท่ีมตี่อการใช้

พลังงานในหอ้งปรับอากาศ โดยศึกษาจากการวัดอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศดว้ยหัววัดเทอร์โมคัปเปิลชนดิ K และ

มีการเก็บข้อมูลแต่ละต้าแหน่งภายในห้องอัตโนมัติ ท้าการทดลองปรับอุณหภูมิท่ีเคร่ืองปรับอากาศ ดังนี้ 24 °C 25°C 

26°C และ 27°C ตามล้าดับ ร่วมกับการปรับระดับความเร็วลม 3 ระดับ คือ ระดับต่้าอยู่ในช่วงความเร็ว 3.5 - 3.6 

m/s ระดับปานกลางอยู่ในช่วงความเร็ว 3.9 – 4.1 m/s และระดับเร็วอยู่ในช่วงความเร็ว 4.2 – 4.6 m/s  เมื่อน้ามา

วิเคราะห์ข้อมูล ผลท่ีได้พบว่าค่าพลังงานท่ีใช้มากท่ีสุดคือท่ีความเร็วลมระดับเร็ว ระดับปานกลาง ระดับต่้า และท่ี

อุณหภูมิ 24°C  25°C 26°C และ 27°C ตามล้าดับ กล่าวได้ว่าการตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 27°C และความเร็ว

ลมในระดับต่้า ส่งผลต่อการใช้พลังงานท่ีมีค่าต่้ากว่าหรือให้ค่าการประหยัดพลังงานมากกว่าการตั้งค่าท่ีเงื่อนไขอื่น  

โดยค่าการใช้พลังงานรายชั่วโมงต่้าสุดเท่ากับ 2.6 kWh เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการตั้งอุณหภูมิ 24°C กับ 27°C ท่ี

ความเร็วลมระดับเดียวกัน พบวา่การตัง้ค่า 27°C มคี่าการใชพ้ลังงานต้่ากว่าถึงร้อยละ 12.5  
ค้าสา้คัญ:   เครื่องปรับอากาศ  อุณหภูมกิารท้าความเย็น  พลงังาน 

Abstract  

This paper presents the study of the relationship of a cooling temperature and air speed on energy 

consumption for an air-conditioned room. The temperature inside the air-conditioned room was measured using 

Thermocouple type K at various positions and collected data automatically. The experiment was carried out by 

setting the temperature of an air-conditioner for 24°C, 25°C, 26°C and 27°C respectively. In conjunction with the 

setting temperature, the air speed was adjusted for 3 levels as followings; the lower speed at the range of 3.5-

3.6 m/s, the medium speed at the range of 3.9-4.1 m/s and the fastest speed at the range of 4.2-4.6 m/s. The 

results showed that the most energy consuming was at the fastest, medium and the lowest air speed for the 

temperature of 24°C, 25°C, 26°C and 27°C respectively. Therefore, it could be inferred that the setting temperature 

of 27 °C and the lowest air speed has the lower energy consumption than other testing conditions. The hourly 

energy consumption was equivalents to 2 . 6  kWh. In comparison between the setting temperature of 24 oC and 

                                                        
1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 6500 
1 Department of Physics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000  
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27 oC at the same air speed, it was found that the setting temperature of an air conditioner at 27 oC has lower 

energy consumption by 12.5 percent. 

Keywords: Air conditioner, Temperature cooling, Energy   

บทน้า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตภูมอิากาศแบบร้อนชื้น อุณหภูมสิูงตลอดท้ังปี เครื่องปรับอากาศจึง

มีความส้าคัญกับการอยู่อาศัยภายในอาคาร บ้านเรือน เคร่ืองปรับอากาศมีท้ังแบบตั้งพื้น แบบติดผนัง แบบแขวน

เพดาน แบบฝังเพดาน แบบหนา้ต่าง และแบบเคลื่อนท่ี มีการท้างานด้วยการถ่ายเทความร้อน กล่าวคอื เมื่อความร้อน

ถ่ายเทออกไปข้างนอก อากาศภายในห้องจะมีอุณหภูมิลดลงและเคร่ืองปรับอากาศจะมีความสามารถในการลด

ความชื้นหรือการฟอกอากาศให้ความบริสุทธ์ิด้วยแต่จะขึน้อยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้น

อาคารบ้านพักอาศัยโดยส่วนมากจะเป็นเคร่ืองปรับอากาศระบบอัดไอ ท้างานโดยอัดไอน้้ายาท้าความเย็นด้วย

คอมเพรสเซอร์เพื่อน้าน้้ายาท่ีท้าความเย็นแล้วกลับมาใชอ้กี น้้ายาท้าความเย็นจะไหลเวยีนภายในระบบปิดตลอดเวลา 

ในระบบท้าความเย็นแบบอัดไอ  ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก คือ คอยล์เย็น คอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และ

อุปกรณ์ควบคุมการไหล เมื่อภายในห้องร้อนเกินไปเราจึงปรับอุณหภูมิให้ต่้าลง ค่าภาระความร้อนท่ีเพิ่มขึ้นท้าให้

เคร่ืองปรับอากาศท้างานหนักมีการใชพ้ลังงานไฟฟา้สูงขึน้ ท้าให้ค่าใชจ้่ายภายในครัวเรือนหรือภายในอาคารเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เห็นความส้าคัญของอุณหภูมิการท้าความเย็นท่ีมีต่อการใช้พลังงานในห้องปรับอากาศ จึงได้ท้า

การทดลองตรวจวัดอุณหภูมิเก็บบันทึกผลข้อมูลการวัดอุณหภูมิและตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เคร่ืองมือวัด

ก้าลังไฟฟา้และเก็บข้อมูลปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีใชน้้ามาวิเคราะห์คา่การใชพ้ลังงานไฟฟา้ 

วสัดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

 วัสดุอุปกรณ ์

1. เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัต ิ                               2. หัววัดเทอร์โมคับเปิลชนดิ K 

3. เครื่องวัดระดับความเร็วลมรุ่น Digicon DA-41A        4. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ York 

 วิธีการศกึษา 

 1. ทฤษฎีและสมการที่ใช้ 

การเปิดใชง้านเครื่องปรับอากาศในอาคารมกีารปรับตัง้ค่าอุณหภูมิได้ตามตอ้งการ แตล่ะอุณหภูมิมี

ค่าพลังงานไฟฟา้ที่แตกตา่งกัน สามารถหาค่าได้จากสมการ  

                                                                   E = Pt                                                            (2.1) 

โดยท่ี E      คือ  พลังงานไฟฟา้, kWh 

P      คือ  ก้าลังไฟฟา้, kW 

t       คือ  เวลา, hr 
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2. ห้องทดลอง 

ห้องปรับอากาศท่ีใช้ท้าการทดลอง ห้อง 512 ท่ีอาคารภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรห้องท่ีใช้ ในการทดลองมีขนาดความกว้าง 4 m ความยาว 8 m ความสูง  2.5 m มี

เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง ยี่ห้อ York การจ่ายก้าลังไฟฟ้าขนาด 220-240Va.c. 50Hz. 1Ph. ความสามารถในการ

ระบายความร้อน 33,000 Btu/hr มรีะดับการตัง้ค่าความเร็วลม 3 ระดับ คือ F1 ระดับต้่า F2 ระดับปานกลาง และ F3 

ระดับเร็ว ในการทดลองท้าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิท่ี 24°C 25°C 26°C และ 27°C ระดับความเร็วลม F1 F2 และ F3 

โดยมีต้าแหน่งวัดอุณหภูมิและความเร็วลม ดังรูปท่ี 1 โดยภายในรูปมีการแสดงต้าแหน่งท่ีติดตั้งหัววัดเทอร์โมคับเปิล

ท้ัง 10 ต้าแหนง่ โดยใชส้ัญลักษณ์สแีดง และต้าแหนง่การวัดความเร็วลมระดับคนนั่ง โดยใชส้ัญลักษณ์สเีขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ต้าแหนง่วัดอุณหภูมิและความเร็วลม 

ในการทดลองครัง้นี้ทดลองต้ังแต่เดอืน มถิุนายน พ.ศ.2558 ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2558 วัดอุณหภูมิด้วย

หัววัดเทอร์โมคับเปิล วัดความเร็วลมด้วยเคร่ืองวัดความเร็วลม และเก็บข้อมูลด้วยเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ  เวลา

ท่ีใชใ้นการทดลองประมาณวันละ 9 ชั่วโมง/วัน แบ่งออกเป็น 3 ชว่ง คือ เวลา 09.00 - 12.00 น.ระดับความเร็วลม F1 

เวลา12.00 – 15.00 น. ระดับความเร็วลม F2 และ เวลา 15.00 – 18.00 น. ระดับความเร็วลม F3 ใน 1 วันท้าการ

ทดลองปรับตัง้ค่าอุณหภูม ิ1 ค่า น้าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ผล  

 3. การวดัระดับความเรว็ลม 

                        การวัดระดับความเร็วลมภายในห้องนี้จะใชเ้ครื่องวัดความเร็วลม รุ่น Digicon DA-41A ซึ่งมีคา่

ความแมน่ย้าอยู่ท่ีประมาณ 0.1%   
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ผลการทดลองและการวิเคราะห์ 

ส้าหรับเคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ในอาคารบ้านเรือนท่ัวไปสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิและปรับระดับของ

ความเร็วลมเย็น ได้โดยผู้ใช้ ซึ่งในการทดลองนี้จะพิจารณาผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อการใชพ้ลังงานของเครื่องปรับอากาศ 

โดยท้าการทดลองด้วยการควบคุมอุณหภูมิของห้องไว้ท่ี 24°C 25°C 26°C 27°C และในแต่ละวันจะท้าการปรับระดับ

ความเร็วลม 3 ระดับคือ ระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับเร็ว มีความเร็วลมเฉลี่ย 3.6 m/s, 4.0 m/s และ 4.4 m/s 

ตามล้าดับ  

 

       ภาพที่ 2 การกระจายของอุณหภูมใินระดับความเร็วลมท่ีแตกต่างกันของอุณหภูมิ 26°C ภายในหอ้งปรับอากาศ 

ภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของอุณหภูมิการท้าความเย็นท่ีมีต่อการใช้พลังงานในห้องปรับ

อากาศ มีการปรับตั้งค่าอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 26°C และได้ปรับระดับความเร็วลมท่ีอุณหภูมิภายในห้อง

คงท่ี พบว่า ท่ีระดับความเร็วลมเร็วมีค่าการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องอย่างสม่้าเสมอและท่ัวถึงมากกว่าใน

การปรับระดับความเร็วลมระดับปานกลางและระดับต่้า 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมเิฉลี่ยท่ีระดับความเร็วแตกตา่งกันของอุณหภูมิ 
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ภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเฉลี่ยภายในห้องท่ีระดับความเร็วลมท่ีแตกต่างกัน 

พบว่าอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 24°C มีการวัดระดับความเร็วลมต่้าเพียงระดับเดียว มีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของ

อากาศภายในหอ้งอยู ่25.5°C เมื่อปรับตัง้ค่าอุณหภูมิท่ี 25°C 26°C และ 27°C มกีารปรับระดับความเร็วลมท้ัง 3 ระดับ 

โดยมีคา่อุณหภูมเิฉลี่ยของอากาศภายภายในหอ้งคอื 26.3°C 27.4°C และ 27.9°C ตามล้าดับ 

 

 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศและพลังงานไฟฟ้าของ  

              อุณหภูมท่ีิ 24°C 

 

 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศและพลังงานไฟฟ้าของ  

              อุณหภูมท่ีิ 25°C 
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ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศและพลังงานไฟฟ้าของ  

              อุณหภูมท่ีิ 26°C 

  

ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศและพลังงานไฟฟ้าของ  

              อุณหภูมท่ีิ 27°C 

จากภาพท่ี 4, 5, 6 และ 7 แสดงผลการวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายในห้องปรับ

อากาศและพลังงานไฟฟ้า พบว่าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 24°C มีค่าการใช้พลังงานไฟฟา้มากที่สุด 

เนื่องจากต้องมกีารควบคุมอุณหภูมภิายในหอ้งให้มคีวามคงท่ีท่ีอุณหภูมิท่ี 24°C ถ้าอุณหภูมภิายในหอ้งมีคา่คงที่แล้วก็

จะไม่มีการใช้พลังงานฟ้าในช่วงนั้น เมื่อปรับตั้งค่าอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25°C จากรูปท่ี 5 การใช้พลังงาน

ไฟฟ้าจะค่าลดลงกว่าการปรับตั้งค่าอุณหภูมิท่ี 24°C และเมื่อปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศท่ี 26°C, 27°C จาก

ภาพท่ี 6 และ 7 พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่าท่ีลดลงมาจากการตั้งค่าอุณหภูมิก่อนหน้า อย่างไรก็ตามผลของ

อุณหภูมิอากาศภายนอกท่ีมีต่อห้องปรับอากาศท่ีใช้ในการทดสอบยังไม่ชี้ชัดถึงความสัมพันธ์ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า 

จึงควรมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิในส่วนของการสะสมความร้อนท่ีผนังตอ่ไป 
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ภาพที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิับพลังงาน 

ภาพท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมกิารท้าความเย็นและพลังงานไฟฟา้ในห้องปรับอากาศ พบว่ามี

การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศจากมากไปหาน้อย เร่ิมจากค่าอุณหภูมขิองเครื่องปรับอากาศท่ี 24°C 25°C 

26°C และ 27°C และระดับความเร็วลมในระดับต่้า ระดับปานกลาง และระดับเร็ว ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าค่าพลังงาน

ไฟฟ้าของเคร่ืองปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 24°C ในระดับความเร็วลมต่้าจะมีค่าการใช้พลังงานมากท่ีสุด คือ 4.68 kWh 

เมื่อเปรียบเทียบการตัง้ค่าอุณหภูมิท่ี 27°C ซึ่งมีการใชพ้ลังงานน้อยท่ีสุดอยูท่ี่ 2.29 kWh จึงแสดงให้เห็นว่าการปรับตั้ง

ค่าอุณหภูมท่ีิ 24°C มกีารเก็บขอ้มูลของการปรับระดับความเร็วลมต่้าเพียงระดับเดียว ถ้ามีการปรับระดับความเร็วลม

ระดับปานกลาง และระดับเร็ว จะมีค่าการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น และเมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาจากการน้าเสนอผลการ

ทดสอบเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ในห้องปฏิบัติการของฝ่ายปฏิบัติการด้านไฟฟ้า กฟผ.[4] พบว่าผลการทดลอง

ภายใต้สภาวะการท้างานจริงท่ีคณะผู้วิจัยทดสอบนั้นให้ผลสอดคล้องกับการทดสอบของ กฟผ. ในเงื่อนไขของการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิท่ีตั้งค่า โดยท่ีการตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศต่้ามีค่าการใช้พลังงานสูงกว่าการตั้งอุณหภูมิ

เคร่ืองปรับอากาศสูง แต่ว่าให้ผลการทดลองท่ีไม่สอดคล้องในเร่ืองการปรับระดับความเร็วลม ท้ังนี้เนื่องจาก

เคร่ืองปรับอากาศท่ีคณะผู้วิจัยศึกษานั้นไม่ใช่เคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 และมีขนาดก้าลังการท้าความเย็นท่ีมากกว่า 

[4] อีกท้ังไม่ได้ควบคุมตัวแปรอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์  อย่างไรก็ตามผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปรับ

อุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศมีผลต่อการใช้พลังงานมากกว่าผลของความเร็วลม  ดังท่ีงานวิจัยนี้ได้น้าเสนอผลการ

ทดลองภายใตส้ภาวะการใชง้านจรงิ  
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สรุปผล 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิการท้าความเย็นและพลังงานไฟฟ้าในห้องปรับอากาศ

พบวา่การใชพ้ลังงานไฟฟา้ของเคร่ืองปรับอากาศจากมากไปนอ้ย เร่ิมจากค่าอุณหภูมขิองการตัง้ค่าเคร่ืองปรับอากาศ

ท่ี 24°C 25°C  26°C และ 27°C ท่ี และระดับความเร็วลม ระดับต้่า ระดับปานกลาง และระดับเร็ว ตามล้าดับ จะเห็นได้

วา่ค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศท่ีอุณหภูมิ 24°C ในระดับความเร็วลมต้่าจะมีค่าการใชพ้ลังงานมากที่สุด คือ 

4.68 kWh เมื่อเปรียบเทียบการตั้งค่าท่ีอุณหภูมิ 27°C ซึ่งมีการใช้พลังงานน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 2.29 kWh พบว่าการตั้งค่า

อุณหภูมท่ีิ 27°C สามารถประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 51 แตม่อีุณหภูมหิ้องเฉลี่ยท่ี 27.9°C อาจไมเ่หมาะส้าหรับการอยู่

อาศัย ดังนั้นจึงตั้งค่าท่ีอุณหภูมิ 26°C โดยมีอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 27.3°C ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยอยู่ได้สบายและประหยัด

พลังงานงานถึงร้อยละ 23.5 °C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ 24°C 
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การศึกษาผลของความเร็วลมท่ีมีต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องปรับ

อากาศ 

The study of the effect of air velocity on temperature distribution in an air-

conditioned room 

วิรยิะ เรืองอยู่1 และ วราภรณ์  รัตตนงพสิัตย์1* 

Wiriya Ruengyoo1 and Waraporn Rattanongphisat1* 

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอผลการศึกษาผลของความเร็วลมท่ีมตีอ่การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องเรียน

รวมปรับอากาศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะผู้วิจัยได้วัดความเร็วลม ณ ช่องปล่อย

ลมเย็นและต้าแหน่งท่ีนั่งโดยเคร่ืองวัดความเร็วลม พร้อมท้ังน้าข้อมูลการวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องจาก

งานวิจัยก่อนหน้ามาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมิระหว่างเปิดและปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

พบวา่ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศมคี่าความเร็วลมของแตล่ะชอ่งปล่อยกระแสลมเย็นต่้าสุดอยูท่ี่ 1.6 m/s และ ค่าสูงสุด

อยู่ท่ี 3.4 m/s ขณะทีค่วามเร็วลม ณ ต้าแหนง่ท่ีน่ังสูงสุดอยู่ท่ี 0.5 m/s ซึ่งใชเ้วลาในการเปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิห้อง

ถึงอุณหภูมิท่ีตั้งค่าปรับอากาศประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จึงมีค่าคงท่ี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 22 - 24 oC แต่เมื่อปิด

เคร่ืองปรับอากาศ พบว่าความเร็วลมของบริเวณช่องปล่อยลมเย็นและบริเวณท่ีนั่งมีค่าน้อยมาก จนไม่มีค่าความเร็ว

ลม ซึ่งใช้เวลาท่ีอุณหภูมิอากาศกลับสู่อุณหภูมิห้องปกติประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที โดยมีอุณหภูมิประมาณ           

30-32 oC ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าความเร็วลมในระบบปรับอากาศมผีลตอ่การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในหอ้ง อันมผีล

ต่อการเข้าสู่สภาวะสบายของผู้อาศัยภายในห้อง และสามารถน้ามาเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานต่อไป          

ค้าส้าคัญ:   ความเร็วลม การกระจายของอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ 

Abstract  

This paper presents the finding results of the effect of air velocity on temperature distribution in an 

air-conditioned room at Department of Physics, Faculty of Science, Naresuan University. The authors measured 

the air velocities using an anemometer at the air grilles and seat positions. In addition, the inside and outside room 

temperature data from prior research were also taken for an analysis. The temperature distribution between on 

and off air conditioner was compared. It was found that, when the air conditioner operates, the minimum air 

velocity at the air grilles is 1.5 m/s and the maximum is 3.4 m/s. The maximum air velocity at the seat positions 

is 0 . 48  m/s. It took around one and a half hours to change from the room temperature to the air-conditioned 

                                                        
1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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temperature around 22-24  °C. The air velocity of each air grilles, off air conditioner, is very little thus it can be 

inferred as no air velocity. It took around three hours and fifteen minutes to change back to normal room 

temperature of about 30-32 °C. Therefore, it can be concluded that the velocity of a discharged air from an air 

conditioning system does affect the temperature distribution in the room. In addition, the temperature distribution 

would affect to occupant comfortability thus the results can be used in energy conservation planning 

Keywords: Air velocity, Temperature distribution, Air-conditioner  

บทน้า 

ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น จึงมีความจ้าเป็นท่ีจะใช้เคร่ืองปรับอากาศเพื่อให้เกิด

ความสบายแก่ตนเอง ซึ่งพบได้ตามบ้านเรือน อาคารส้านักงานต่างๆ  โดยเคร่ืองปรับอากาศท่ีนิยมใช้ตามอาคาร

ส้านักงานท่ัวไปเป็นระบบปรับอากาศแบบอัดไอ ซึ่งกระบวนการปรับอากาศภายในห้องของระบบปรับอากาศแบบอัด

ไอ จะใช้การไหลของกระแสลมเย็นไปตามท่อและปล่อยออกตามช่องปล่อยอากาศในต้าแหน่งต่างๆ ของห้อง    จาก

การสังเกตพบว่าแต่ละช่องปล่อยกระแสลมเย็นมีความเร็วของกระแสลมท่ีต่างกัน ส่งผลให้แต่ละบริเวณของห้องมี

อุณหภูมแิตกตา่งกันไป โดยปัจจัยหลักที่ท้าให้เกิดขึ้นนัน้ สันนิฐานวา่เป็นปัจจัยของความเร็วลม     ซึ่งจากงานวิจัยของ  

สุนทร บุญญาธกิาร และธนิต จินดาวณคิ (2536) [3] ได้ท้าการวเิคราะห์สภาวะนา่สบายท่ีเกิดจากปัจจัยของความเร็ว

ลมได้ว่าทุกๆ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมงของความเร็วของลมท่ีเพิ่มขึ้นจะท้าให้ผู้คนมีความรู้สึกเย็นลงประมาณ 0.4 องศา

เซลเซียส และงานวิจัยของวัฒนา ศรีวาจน (2545) [2]  ได้ท้าการศึกษาผลของความเร็วลมต่อภาวะสบายเชิงความ

ร้อน พบว่า ค่าอุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดของผู้อยู่อาศัยภายในห้องอากาศอยู่ 24.3oC และความเร็วลมท่ีท้าให้คนส่วน

ใหญ่จะรูส้ึกไม่สบาย อยู่ท่ีประมาณไมเ่กิน 0.9 m/s ส่วนความเร็วลมท่ีมีค่าโดยประมาณสูงกวา่ 0.9 m/s จะยอมรับได้

ในกรณีท่ีไมส่ามารถสร้างความสบายได้ด้วยวิธีอ่ืน 

 จากงานท่ีค้นคว้าท้าให้ทราบได้ว่าความเร็วลมมีผลต่อความรู้สึกความสบายเชิงความร้อนของผู้อยู่

อาศัย ภายในห้อง ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเลือกห้องเรียนรวมปรับอากาศ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสถานท่ีศึกษาและท้าการทดลองเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของความเร็วลมท่ีมีต่อการ

กระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกสบายเชิงความร้อนของผู้อาศัยภายในห้องและ

สามารถน้ามาเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานของการใช้เครื่องปรับอากาศในหอ้งปรับอากาศตอ่ไป 

วิธีการด้าเนินการทดลอง 

 1. ห้องที่ใช้ท้าการทดลอง 

 ห้องปรับอากาศท่ีใช้ท้าการทดลอง เป็นห้องเรียนรวมปรับอากาศ ท่ีอาคารภาควิชาฟิสิกส์  คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีอยู่ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง โดยห้องมีขนาด กว้าง 16 m ยาว 19 m สูง 5.6 

m ส้าหรับ 104 ท่ีน่ัง และเครื่องปรับอากาศมขีนาด 250,000 Btu/hr ใชร้ะบบการท้าความเย็นแบบอัดไอ 

 2. การวัดความเร็วลมภายในห้อง 

 การวัดความเร็วลมภายในห้องนี้จะใช้เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น Velocicalc plus model 8388 ของ TSI 

ซึ่งมีค่าความแม่นย้าอยู่ท่ีประมาณ ±0.02 m/s และมีช่วงการวัดอยู่ท่ี 0.15 – 50 m/s โดยจะท้าการวัดความเร็วลมใน
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แตล่ะต้าแหนง่ของห้อง จ้านวน 3 ครัง้ในแต่ละต้าแหน่งและน้ามาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการวัดออกเป็น 2 ชว่ง 

คือ ช่วงเปิดเครื่องปรับอากาศและช่วงปิดเครื่องปรับอากาศ  

 3. การเก็บข้อมูลอุณหภูมภิายในห้องปรับอากาศ 

การเก็บข้อมูลอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศจะเก็บจากระบบเครือข่ายอินเตอร์บนเว็บไซต์ 

www.etbuilding.sci.nu.ac.th ท่ีได้รับข้อมูลจากท้าการตดิตัง้ระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องจาก

งานวิจัยก่อนหน้า และได้ท้าการวัดเทียบหัววัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์จากเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานแล้ว เพื่อให้

ได้ผลการวัดท่ีแม่นย้าขึน้ [1] มจีุดที่วัดอุณหภูมิดังแสดงในภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ต้าแหนง่การวัดอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ 

ผลการทดลอง 

ในการศึกษาความเร็วลมท่ีมีต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในหอ้งปรับอากาศ ได้ท้าการวัด

ความเร็วลมและน้าผลการเก็บขอ้มูลอุณหภูมิมาวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิ ของช่วงเวลาเปิด-ปิด 

เครื่องปรับอากาศ โดยมีผลดังนี ้

        1. ผลการวดัความเร็วลม 

ในการวัดความเร็วลมในแต่ละต้าแหน่งภายในห้องปรับอากาศ พบว่าขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศจะมี

ความเร็วลมบริเวณช่องปล่อยลมเย็นในบริเวณด้านหน้าห้องทางด้านขวา บริเวณด้านหน้าห้องทางด้านซ้าย และ

บริเวณด้านหลังห้องทางด้านซ้าย มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งแตกต่างกันประมาณ 0.1-0.3 m/s ส่วนบริเวณด้านหลังห้อง

ทางด้านขวามีความเร็วอยู่ท่ี 2.7 m/s และบริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา มีความเร็วน้อยท่ีสุดอยู่ท่ี 1.5 m/s 

แตเ่มื่อวัดความเร็วลมในบริเวณท่ีน่ังของผู้อยูอ่าศัยจะเห็นได้วา่มีความเร็วลมเพยีง 2 บริเวณ คือ บริเวณดา้นหลังห้อง

ทางด้านขวา บริเวณด้านหลังห้องทางด้านซ้าย มีขนาดใกล้เคียงกัน อยู่ท่ี 0.43 และ 0.48 m/s ตามล้าดับ และต่อมา

เป็นบริเวณบริเวณด้านหลังห้องทางด้านขวา อยู่ท่ี 0.30 m/s สุดท้ายท่ีมีความเร็วน้อยท่ีสุดใกล้เคียงกันในบริเวณ

ด้านหนา้ห้องทางด้านซ้าย และ บริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา ซึ่งมีขนาด 0.16 m/s และ 0.15 m/s ตามล้าดับ 

ท้ังนี้ในขณะปิดเคร่ืองปรับอากาศ พบว่าความเร็วมีขนาดน้อยมาก ซึ่งสามารถเทียบได้ว่าไม่มีความเร็วลมในบริเวณ

ชอ่งปล่อยลมเย็นและบริเวณท่ีน่ังของผู้อยูอ่าศัย ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความเร็วลมภายในห้องปรับอากาศ 
 

2. ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมขิณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 

 การวิเคราะห์ผลของการกระจายตัวของอุณหภูมิขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ พบว่ามีการกระจายตัว

ของอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วลมในแต่ละช่องปล่อยลมเย็น เมื่อมีความเร็วลมสูงจะส่งผลให้ใช้เวลาใน

การกระจายตัวของอุณหภูมิเข้าสู่อุณหภูมิคงท่ีเร็วขึ้น จากภาพท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ในบริเวณช่องปล่อยกระแสลมเย็นมี

การกระจายตัวของอุณหภูมิเข้าสู่อุณหภูมิคงท่ี ท่ีบริเวณด้านหน้าทางด้านขวา (tem1) และ บริเวณด้านหลังห้อง

ทางด้านซ้าย (tem5) จะใช้เวลาใกล้เคียงกัน ต่อมาจะเป็นบริเวณด้านหน้าทางด้านซ้าย ( tem4) บริเวณด้านหลัง

ทางด้านขวา (tem2) และบริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา (tem3) ตามล้าดับ ซึ่งบริเวณช่องดูดอากาศกลับ

ทางด้านขวาเป็นบริเวณท่ีช้าท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นนี้เพราะบริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวาเป็นบริเวณท่ีตดิกับกระจก 

ท้าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอีกท้ังมีความเร็วของลมต่้า โดยจะเห็นได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศ เร่ิมจากสีแดง สีแดงอ่อน สีฟ้า จนกระท่ังคงท่ีท่ีสนี้้าเงนิเข้มและสี

น้้าเงนิอ่อน มีช่วงของอุณหภูมิอยูท่ี่ 20-24oC  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2 การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องในระนาบแนวนอนของต้าแหน่งช่องปล่อยลมเย็นขณะเปิด

เครื่องปรับอากาศ 

 

ต้าแหน่งการวัด 

ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ ขณะปดิเครื่องปรับอากาศ 

บริเวณที่ปล่อย 

ลมเย็น 
บริเวณที่นัง่ 

บริเวณที่ปล่อย 

ลมเย็น 
บริเวณที่นัง่ 

บริเวณดา้นหนา้ห้องทางด้านขวา  3.40 0.43 < 0.15 < 0.15 

บริเวณดา้นหลังหอ้งทางด้านขวา  2.70 0.30 < 0.15 < 0.15 

บริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา  1.50 < 0.15 < 0.15 < 0.15 

บริเวณดา้นหนา้ห้องทางด้านซ้าย  3.10 0.16 < 0.15 < 0.15 

บริเวณดา้นหลังหอ้งทางด้านซ้าย  3.31 0.48 < 0.15 < 0.15 
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จากภาพท่ี 3 เป็นการกระจายตัวของอุณหภูมิในบริเวณท่ีน่ังของผู้อยู่อาศัย จะเห็นได้วา่การกระจายตัว

ของอุณหภูมเิข้าสู่อุณหภูมิคงท่ี ท่ีบริเวณด้านหน้าทางด้านขวา (tem6) และบริเวณด้านหลังห้องทางด้านซ้าย (tem10)  

จะใช้เวลาใกล้เคียงกัน ต่อมาในบริเวณด้านหลังทางด้านขวา (tem7) และบริเวณด้านหน้าทางด้านซ้าย (tem9) จะใช้

เวลาใกล้เคียงกันแตจ่ะชา้กว่าบริเวณดา้นหนา้ทางดา้นขวาและบริเวณดา้นหลังหอ้งทางด้านซ้าย ส่วนบริเวณท่ีช้าท่ีสุด 

คือ บริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา (tem8) ซึ่งบริเวณช่องดูดอากาศกลับมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช้าสุด

ดังเดิม แต่ท่ีล้าดับการกระจายตัวของอุณหภูมิแตกต่างจากบริเวณช่องปล่อยลมเย็น เนื่องมาจากบริเวณท่ีนั่งมีการ

กระจายตัวของอุณหภูมิท่ัวห้องแล้ว ท้าให้อุณหภูมิส่วนใหญ่จะปรับเข้าสู่อุณหภูมิคงท่ี แต่ยังมีบางบริเวณท่ีเย็นกว่า

ปกติอยู ่โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากเปิดเคร่ืองปรับอากาศ เร่ิมจากสีแดง สีแดงอ่อน   สีฟ้า จนกระท่ังคงท่ี

ท่ีสนี้้าเงนิเข้มและสีน้้าเงินออ่น แต่สว่นใหญ่จะเป็นสนี้้าเงนิอ่อน มีช่วงของอุณหภูมิอยูท่ี่ 22-24oC 

แต่จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าบริเวณช่องดูดอากาศกลับ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00-16.30 อุณหภูมิมี

การเปลี่ยนแปลงจาก 22-24 oC เป็น 24-26 oC ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะเกิดจากปัจจัยของอุณหภูมภิายนอก ซึ่งในช่วงเวลานี้

อุณหภูมิภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น อยู่ท่ี 33 oC ดังนั้นแสดงในภาพท่ี 4 โดยส่งผลให้เกิดการถ่ายเทเข้าสู่

ภายในหอ้งผ่านกระจก ซึ่งบริเวณต้าแหน่งของบริเวณชอ่งดูดอากาศกลับ จึงท้าให้บริเวณนี้ร้อนขึน้ในช่วงเวลานี้  และ

เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตัวของอุณหภูมิของท้ัง 2 บริเวณ ก่อนเข้าสูอุ่ณหภูมคิงที่ จะมรูีปแบบการกระจายตัวของ

อุณหภูมิเหมือนกัน เพียงแต่บริเวณช่องปล่อยลมเย็นและบริเวณท่ีนั่งจะใช้เวลาในการกระจายตัวของอุณหภูมิเข้าสู่

อุณหภูมิคงท่ีแตกต่างกัน ประมาณ 30 นาที เนื่องมาจากความเร็วลมในบริเวณท่ีนั่งมีขนาดลดลงจากบริเวณช่อง

ปล่อยกระแสลมเย็น ท้ังนี้เวลาท่ีใช้ในการกระจายตัวของอุณหภูมิของท้ังห้อง ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จนถึง

อุณหภูมคิงที่อยู่ท่ีเฉลี่ยอยู่ท่ี 22-24oC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องในระนาบแนวนอนของต้าแหน่งท่ีน่ัง ขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ 
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก 

3. ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมขิณะปดิเครื่องปรับอากาศ 

การวิเคราะห์ผลของการกระจายตัวของอุณหภูมิขณะปิดเคร่ืองปรับอากาศ พบว่าการกระจายตัวของ

อุณหภูมเิมื่อไม่มคีวามเร็วลมจะมีการกระจายตัวลงมาในระนาบแนวนอนอยา่งชา้ๆ โดยจะเห็นได้วา่ในระนาบแนวนอน

เดียวกันมีช่วงของอุณหภูมิอยูใ่นระดับเดียวกันท้ังระนาบบ่งบอกได้ว่าอุณหภูมจิะมีการเปลี่ยนแปลงจากช่องปล่อยลม

เย็นมายังต้าแหน่งท่ีนั่งอย่างสม่้าเสมอท้ังระนาบ ท้ังนี้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพบว่าอุณหภูมิยิ่งเข้า

ใกล้อุณหภูมิคงท่ี จะใช้เวลาในการกระจายตัวมากขึ้นเร่ือยๆ โดยมีการกระจายตัวของอุณหภูมิเข้าสู่อุณหภูมิคงท่ีเร็ว

ท่ีสุดอยู่ท่ีบริเวณด้านหลังทางด้านขวา (tem2) บริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา (tem3) บริเวณด้านหลังห้อง

ทางด้านซ้าย (tem5) บริเวณด้านหน้าทางด้านขวา (tem1) และบริเวณด้านหน้าทางด้านซ้าย (tem4) ตามล้าดับ ซึ่งใน

บริเวณดา้นหนา้ทางด้านซ้ายชา้สุด เนื่องจากเป็นบริเวณด้านหนา้ของห้องสโลปจึงมคีวามสูงจากพื้นมากกวา่ต้าแหน่ง

อื่น ซึ่งสังเกตจากต้าแหน่งบริเวณด้านหน้าทางด้านขวา (tem1) เป็นต้าแหน่งท่ีมีความสูงเท่ากัน จะมีการกระจายช้า

ใกล้เคียงกับบริเวณด้านหน้าทางด้านซ้าย และบริเวณด้านข้างของบริเวณด้านหน้าทางด้านซ้ายติดกับผนังท่ีมีห้องอกี

ห้องอยู่ ท้าให้เกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในช้ากว่าต้าแหน่งอื่นๆ โดยจะเห็นได้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากท้าการปิดเคร่ืองปรับอากาศ เร่ิมจากสีน้้าเงินอ่อน สีฟ้า สีแดงอ่อน จนกระท่ังคงท่ีท่ีสี

แดงเข้มท่ัวท้ังหอ้ง มชีว่งของอุณหภูมิอยูท่ี่ 30-32oC ดังแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5  การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องในระนาบแนวนอน 

ของต้าแหนง่ช่องปล่อยลมเย็นขณะปดิเครื่องปรับอากาศ 

 จากภาพท่ี 6 จะเห็นได้ว่าการกระจายตัวของอุณหภูมิในบริเวณท่ีนั่งเข้าสู่อุณหภูมิคงท่ีเร็วท่ีสุด อยู่ท่ี

บริเวณด้านหน้าทางด้านขวา (tem6) บริเวณด้านหลังทางด้านขวา (tem7) บริเวณช่องดูดอากาศกลับทางด้านขวา 

(tem8) บริเวณดา้นหนา้ทางดา้นซ้าย (tem9) และบริเวณดา้นหลังหอ้งทางด้านซ้าย (tem10) ตามล้าดับ จะเห็นได้วา่ใน

บริเวณท่ีน่ัง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศ เร่ิมจากสีน้้าเงนิอ่อน สีฟ้า สีแดงอ่อน จนกระท่ัง

คงที่ท่ีสแีดงเข้มท่ัวท้ังหอ้ง โดยมีช่วงของอุณหภูมิอยูท่ี่ 30-32oC 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพที ่6 การกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องในระนาบแนวนอน 

ของต้าแหนง่ท่ีน่ังขณะปดิเครื่องปรับอากาศ 
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เมื่อสังเกตเวลาท่ีใชใ้นการกระจายตัวของอุณหภูมิท้ัง 2 บริเวณ ก่อนเข้าสูอุ่ณหภูมคิงที่ พบว่าใช้เวลาใน

การกระจายตัวแตกตา่งกันประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใชเ้วลาในการกระจายตัวของอุณหภูมิของท้ังหอ้งประมาณ 3 ชั่วโมง 

15 นาที จนกระท่ังคงท่ีอยู่ท่ี 30-32oC เช่นเดียวกันท้ังบริเวณช่องปล่อยลมเย็นและบริเวณท่ีนั่ง ท้ังนี้จากรูปท่ี 4 จะเห็น

ได้ว่าปัจจัยของอุณหภูมิภายนอกอาจจะมีผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในขณะปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

เนื่องจากช่วงท่ีพิจารณานั้น อุณหภูมิภายนอกมีค่าลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายใน

ห้องช้าลงไปดว้ย 

สรุปผลการทดลอง 

 จากการศึกษาผลของความเร็วลมท่ีมีต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศ พบว่า

ขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศมีความเร็วลมบริเวณช่องปล่อยลมเย็นมีค่าต่้าสุดอยู่ท่ี 1.2 m/s และ มีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 3.4 

m/s และความเร็วลมต้าแหน่งท่ีนั่งภายในห้องปรับอากาศต่้าสุดอยู่ท่ี 0 m/s และสูงสุดอยู่ท่ี 0.5 m/s จะเห็นได้วา่ขณะ

เร่ิมเปิดเคร่ืองปรับอากาศ การกระจายตัวของอุณหภูมิจะขึน้อยู่กับความเร็วของลมในแต่ละบริเวณ ถ้ามีความเร็วลม

น้อยจะท้าให้บริเวณนั้นๆ มีการกระจายตัวของอุณหภูมิช้าลง ซึ่งบริเวณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช้ าสุดท่ีบริเวณ

หลังห้องซึ่งเป็นบริเวณท่ีเกิดการถ่ายเทความร้อนจากกระจกท่ีเกิดจากปัจจัยของอุณหภูมิภายนอก ท้ังนี้ใช้เวลา

ประมาณ         1 ชั่วโมง 30 นาที จึงมคี่าคงที่อยู่ท่ีประมาณ 22-24oC แตเ่มื่อปิดเครื่องปรับอากาศพบวา่ไมม่คีวามเร็ว

ลมบริเวณช่องปล่อยลมเย็นและบริเวณท่ีนั่ง ซึ่งท้าให้อุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนแปลงอยา่งชา้ในระนาบแนวนอน โดย

ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที จึงคงท่ีอยู่ท่ีประมาณ 30-32oC จึงสรุปได้ว่าความเร็วลมมีผลต่อการกระจายตัว

ของอุณหภูมิ  โดยจะ ใช้ เ วลา ในการ เปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ จนกระ ท่ั งคง ท่ีน้ อยกว่ า ไม่มี คว าม เ ร็วลม  

ท้ังนี้ผู้วิจัยไม่ได้ค้านึงผลของปัจจัยอุณหภูมิ ดังนั้นเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นในการศึกษาต่อไปผู้วิจัยขอแนะน้าให้มีการ

ควบคุมปัจจัยของอุณหภูมิภายนอกในขณะเปิดเครื่องปรับอากาศและปิดเครื่องปรับอากาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
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การสร้างและพัฒนาเครื่องบดดิน  

Construct and develop soil grinder machine  

สมบัติย์   มงคลชัยชนะ1 

Sombat Mongkonchaichana 1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการสร้างและพัฒนาเคร่ืองบดดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเคร่ืองบดดิน

และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองบดดิน เคร่ืองบดดินนี้ประกอบด้วย ชุดต้นก้าลังใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้าขับชุดบด

ย่อยหยาบท่ี970 รอบต่อนาทีและชุดบดย่อยละเอียดท่ี 1, 450 รอบต่อนาที บดดินท่ีมีความชื้นมาตรฐานเปียกเฉลี่ย

ร้อยละ 29.1 มกี้าลังผลิตเฉลี่ยท่ี 83.61 กิโลกรัมตอ่ช่ัวโมง ปริมาณดินตกค้างในเคร่ืองบดดินเฉลี่ยท่ี 1.5 กิโลกรัม บด

ดินได้ละเอียดโดยไมเ่หลอืเศษจากการร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 3 มิลลเิมตร   
ค้าสา้คัญ:   เครื่องบดดนิ 

Abstract  

The research aims to construct and develop soil grinder machine as well as to determine 

effectiveness of the machine. The soil grinder machine consists of a 2-HP power motor which drives a rough 

grinding unit at 970  rpm and a fine grinding unit at 1 ,45 0  rpm. The machine ground input soil with moisture 

content of 29.1 percent wet standard at the capacity of 83.61 kilograms per hour. An average amount of residual 

soil in the machine was 1.5 kilograms. The machine could finely ground the soil without any residual by winnowing 

through a sieve with 3mm-wide holes. 

Keywords: pulverize soil  
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บทน้า 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส้าคัญของประเทศ  เพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกจ้าหน่ายออก

ต่างประเทศท้ารายได้ปีละนับล้านบาท  ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพปลูกข้าวในแต่ละปีได้ผลผลิตปีละ

หลายลา้นตันข้าวเปลอืกปัจจุบันข้าวเปลอืกเจ้ามีราคาถูกแตต่น้ทุนการเพาะปลูกก็สูง เกษตรกรหาวธีิการต่างๆเพื่อลด

ต้นทุนโดยเฉพาะการหันมาปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้าเป็นวิธีการหนึ่งช่วยลดการใช้เมล็ดพันธ์ุ ขจัดวัชพืช ลดการใช้

สารเคมี ส้าหรับกระบวนการปลูกข้าวโดยวธีิโยนกล้า ซึ่งได้รับความนยิมอย่างแพร่หลาย เกษตรกรหลายรายสามารถ

น้ามาประกอบอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างง่าย [3] กรณีศึกษาเกษตรกรใน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลกมีรายได้

จากการประกอบอาชพีรับจ้างเพาะกล้าไรล่ะ1,400 บาทโดยแต่ละวันตอ้งเพาะกล้าให้ได้วันละประมาณ 800 ถาดหรอื

วันละประมาณ 5 ไร่(ใชด้ินบดละเอียดประมาณ 1.2 กก./ถาด)ความตอ้งการเฉลี่ยอยู่ท่ี 10 ไร่ต่อวันซึ่งผลิตได้ไม่ทันต่อ

ความต้องการบางช่วงมีการสั่งจองล่วงหน้าหลายวัน การจ้างแรงงานนั้นก็ประสบปัญหาค่าแรง  300 บาทต่อวันและ

เป็นงานท่ีไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ หาแรงงานยากนับเป็นปัญหาท่ีส้าคัญ จากปัญหาดังกล่าวเมื่อศึ กษาแต่ละ

กระบวนการแล้ว การบวนการหนึ่งคือการเตรียมดิน ดินต้องผ่านกระบวนการย่อยให้ละเอียดเพื่อการบรรจุลงถาด

เพาะได้สะดวก เคร่ืองบดดินท่ีเกษตรใช้ในปัจจุบันเป็นเคร่ืองท่ีมีจ้าหน่ายตามท้องตลาดย่อยไม่ละเอียดตามต้องการ 

ต้องผ่านกระบวนการร่อนอีกคร้ัง เพื่อเป็นขั้นตอนเดียวกันจะช่วยลดค่าใช่จ่ายด้านแรงงาน และเคร่ืองใช้งานได้ตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้องการ จากงานวิจัยของปิยวัฒน์และคณะฯ ได้การศึกษาสร้างเครื่องบดย่อยดินก้าลังผลิตวันละ 180 

กก./ชม. มอเตอร์เป็นต้นก้าลังขับผ่านลอ้สายพานขับสกรูเกรียวล้าเลียงและเพลาใบมีดการท้างานใส่วัตถุดิบใบมีดก็จะ

หมุนตีส่วนผสมท่ีเป็นก้อนจนละเอียด ผ่านตามร่องลงสกรูเกรียวล้าเลียงลงใส่ภาชนะท่ีรองรับ [1] สมบัติย์และคณะฯ

ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาชุดเคร่ืองป้ันเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบจานส้าหรับครับเรือนโดยส่วนของเคร่ืองบดประกอบด้วยถับ

บด ต้นก้าลังและโครงเคร่ือง ส่วนของเคร่ืองบดใช้ใบมีด 2 ใบ ก้าลังผลิตเฉลี่ย 41.70กก./ชม. เศษผงไม่ผ่านการร่อน

ร้อยละ 14.30 [6] จากผลการศึกษาดังกล่าว การสร้างและพัฒนาเคร่ืองบดดินเป็นแนวทางศึกษาหนึ่งเพื่อช่วย

แก้ปัญหาให้เกษตร กรณีศึกษา ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลกเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องบดดินท่ีได้

พัฒนาขึ้น โดยการเพิ่มชุดบดดนิ 2 ชุด ชุดแรกย่อยดนิให้มขีนาดเล็กชุดท่ี 2 บดดนิให้ละเอยีด ใช้ต้นก้าลัง จากมอเตอร์  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

1. ทฤษฎีการออกแบบ 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 

การค้านวณหาก้าลังของมอเตอร์ เมื่อแรง F (นวิตัน) กระท้าสัมผัสกับเพลาท้าให้เพลาเกิดความเร็วรอบ 

N (รอบต่อนาท)ี เพลาหมุน 1 รอบ ได้สมการดังน้ี    
           

                                    กา้ลังมอเตอร์     P = 2TN/60                              
 

เมื่อ     P =  กา้ลังของมอเตอร์ (W) 

T =   แรงบิดท่ีกระท้ากับเพลา (Nm)  

N =   ความเร็วรอบของมอเตอร์ (rev/min) [2] 
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ล้อสายพาน 

การค้านวณหาขนาดของล้อสายพานสายพานและความยาวสายพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อ

สายพานสายพานและความยาวของสายพานสามารถค้านวณหาได้จากสมการ  
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เมื่อ C = ระยะห่างระหว่างจดุกึง่กลางของเพลาขับกับเพลาตาม (m), D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางของลอ้

สายพานขับ (m), D2 = เส้นผ่านศูนยก์ลางของลอ้สายพานตาม (m), L = ความยาวของสายพาน (m), N1 =ความเร็ว

รอบเพลาขับ (rev/min) และ N2 = ความเร็วรอบเพลาตาม (rev/min) (วริทธ์ิ และชาญ, 2536) 
 

เพลาส่งก้าลัง   

การค้านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาสว่นใหญใ่นการคา้นวณอันดับแรกจะไมท่ราบคา่โมเมนต์

ดัดท่ีแน่นอนเพราะระยะของเพลาล้อหรือแรงยังไม่ทราบคา่  จงึมกีารค้านวณหาโมเมนต์บิดและจ้านวนรอบเพื่อหา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาดังสมการ 

 

                                           d    =    C1 (M/B) 1/3 

 

เมื่อ  C1 = แฟคเตอร์ท่ีขึ้นอยู่กับโมเมนต์, M = โมเมนต์บิดของเพลา (Nm) และ B = แรงกระท้าตอ่

หนว่ยพื้นท่ี (N/m2) (วริทธ์ิ และชาญ, 2537) 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล    

ดินท่ีใช้แปลงนา มทร. ล้านนา พิษณุโลก ในการทดสอบ สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงมา 100 กิโลกรัมไมม่ี

สิ่งเจือปนเช่น หญ้า ก้อนหิน เป็นต้น เพื่อใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ืองบดดิน ประสิทธิภาพการบดดิน  

ผลของข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประมวลผลข้อมูลในรูปของ 

ตาราง 
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3. วิธีการศึกษา 

   การสร้างเครื่องบดดนิ 

 

           

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  ขั้นตอนการสร้างเครือ่งบดดนิ 

 

ส้าหรับกระบวนการสร้างเคร่ืองบดดินมีขั้นตอนดังภาพท่ี 1 โดยเร่ิมจากศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

ออกแบบสร้างเคร่ืองตามแบบ สร้างแบบจ้าลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นด้าเนินการสร้างเคร่ืองและท้า

การทดสอบเพื่อได้เครื่องท่ีสมบูรณ์ 

 

การทดสอบหาประสทิธิภาพของเครื่องบด 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (ก)                           (ข)                      (ค)                            (ง)                         (จ) 

ภาพที ่2 ขั้นตอนการทดลอง 
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1. เตรียมวัสดุทดลอง และอุปกรณ ์ในการทดลอง ได้แก่ ตาชั่ง บุ้งกี๋ กระสอบ สมุดบันทึก จอบ ถาด 

นาฬกิาจับเวลา และเคร่ืองทดสอบให้พร้อม  

2. เตรียมดนิจ้านวน 10 กิโลกรัม วดัค่าความชืน้ของดิน (ภาพท่ี 2 (ก)) ทยอยใส่ในเครื่องบดดนิ (ภาพ

ท่ี 2 (ข)) จับเวลาการบดเร่ิมตน้บดดนิจนดนิไม่ออกทางชอ่งทางออก (ภาพท่ี 2 (ค)) และสุมตัวอยา่งดินท่ีบดเป็นผงมา

เป็นตัวอยา่ง 1 กิโลกรัม (ภาพท่ี 2 (ง)) ตรวจสอบประสิทธิภาพการบดดนิโดยการร่อนดนิดว้ยตะแกรงขนาดไม่เกิน 3 

mm. (ภาพท่ี 2 (จ)) บันทึกผลการทดลอง 

3. ทดลองท้าซ้้า ข้อ 2 จ้านวน 10 ครัง้ บันทึกผลการทดลอง 

ผลการศึกษา 

ผลการสร้างเครื่องบดดิน 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างเครื่องบดดนิ 

เครื่องบดดนิมสี่วนประกอบหลักๆยดึกับตัวโครง คือ ตน้ก้าลังขนาด 220 VAC 2 แรงมา้ขับชุดบดหยาบ

และชุดบดย่อย   ชุดบดหยาบบดดินท่ีมีขนาดไม่เกิน 100 มม.ด้วยความเร็ว 970 รอบต่อนาที บดให้ละเอียดขนาดไม่

เกิน  

 

 

 

 

 

                                     

                                       (ก)                                                (ข)                       

ภาพที ่4 ลักษณะใบมดี 
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20 มม. ใช้ใบตีแบบยึดตายตัวตรงกลางเป็นเพลาใบมีดยึดด้านข้างเรียงคล้ายๆเกลียว (ภาพท่ี 4 (ก)) และชุด

บดละเอียดบดด้วยความเร็วรอบ 1, 450 รอบต่อนาที ให้ละเอียดขนาดไม่เกิน 3 มม. ใช้ใบตีแบบอิสระ ใบมีดเจาะรู

สวมกับเพลาเล็ก 2 เพลาโดยเพลาท้ัง 2 ถูกยึดตดิกับแผ่นเหล็ก แผ่นเหล็กนี้จะยดึกับเพลาใหญ่ (ภาพท่ี 4 (ข))    

ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่องบด  

ตารางที ่1 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องบดดิน 

ครั งที่

ทดลอง 

 

ปริมาณที่

ทดลอง (กก.) 

เวลาที่ใชท้ดลอง 

(นาที :วินาท)ี 

ปริมาณตกคา้งใน

เครื่องบดดิน(กก.) 

ก้าลังผลิตจริง 

(กก./ชม.) 

เศษจาก

การร่อน 

(ร้อยละ) 

ความชื นของดินที่

น้ามาทดสอบ(ร้อยละ)

(มาตรฐานเปียก) 

1 10 5:52 1.4 87.95 0 28.8 

2 10 6:00 1.5 85.00 0 31.1 

3 10 5:55 1.6 85.18 0 29.6 

4 10 6:15 1.4 82.56 0 33.7 

5 10 6:25 1.7 77.61 0 31.5 

6 10 5:59 1.5 85.24 0 26.1 

7 10 6:05 1.3 85.81 0 25.8 

8 10 6:19 1.6 79.79 0 30.3 

9 10 5:58 1.4 86.48 0 27.7 

10 10 6:29 1.3 80.51 0 25.9 

ค่าเฉลี่ย 10 6.08 1.5 83.61 0 29.1 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0 0.01 0.1 3.38 0 2.689 

 

จากผลการทดลองพบว่าเคร่ืองบดดินนี้ บดดินท่ีมีความชื้นมาตรฐานเปียกเฉลี่ยร้อยละ 29.1 มีก้าลัง

ผลิตเฉลี่ยท่ี 83.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมงมีปริมาณดินตกค้างในเคร่ืองบดดินเฉลี่ยท่ี  1.5 กิโลกรัมสามารถ บดดินได้

ละเอยีดโดยไม่เหลอืเศษจากการร่อนผ่านรูตะแกรงขนาด 3 มลิลเิมตร  

วิจารณ์และสรุปผล 

เคร่ืองบดดินนี้ มีกระบวนการสับย่อย  2 ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกบดย่อยก้อนดินขนาดไม่เกิน 100 

มิลลิเมตร ให้มีขนาดประมาณ 20 มิลลิเมตร ผ่านขั้นตอนท่ี 2 บดย่อยให้มีขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ซึ่งแตกต่างจาก

เคร่ืองท่ีมีจ้าหน่ายตามท้องตลาดท่ีมีขั้นตอนเดียวใช้ต้นก้าลังท่ีมากกว่า และต้องมีกระบวนการร่อนดินอกีครั้งก่อนน้า

ดินไปใช้งานส้าหรับปริมาณการตกค้างของดินในเคร่ืองบดดินนี้จะตกค้างบริเวณตะแกรงท้ังสองชั้น เคร่ืองบดดินนี้

ประกอบด้วย ชุดต้นก้าลังใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้าขับชุดบดย่อยหยาบท่ี 970 รอบต่อนาทีและชุดบดย่อยละเอยีดท่ี 

1, 450 รอบตอ่นาท ีบดดนิท่ีมีความช้ืนมาตรฐานเปียกเฉลี่ยร้อยละ 29.1 มกี้าลังผลิตเฉลี่ยท่ี 83.61 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

ปริมาณดินตกค้างในเคร่ืองบดดินเฉลี่ยท่ี 1.5 กิโลกรัม บดดินได้ละเอียดโดยไม่เหลือเศษจากการร่อนผ่านรูตะแกรง
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ขนาด 3มิลลิเมตร  สถานท่ีติดตั้งเคร่ืองบดดินควรเป็นท่ีโล่งแจ้ง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจาย ต้องท้าความสะอาด

และบ้ารุงรักษาเครื่องบดดนิก่อนและหลังการใชง้านทุกครัง้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเร่ืองการสร้างและพัฒนาเคร่ืองบดดิน ส้าเร็จด้วยดีเพราะได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนการ

วจิัยปีงบประมาณ 2558 จาก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา พษิณุโลก ขอบคุณ อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า

ท่ีอนุเคราะห์แปลภาษา ตลอดคนครอบครัว และอื่นๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถึง 
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อทิธิพลของการปรับปรุงผิวสารเติมแต่งต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ

พอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเถ้าชานอ้อย 

Influence of filler surface treatment on mechanical properties of polylectic  

Acid/Bagasse fiber ash biocomposites 

วัชรนิทร์ สิทธิเจรญิ1* นทีชัย ผัสดี1 เชษฐ อุทธิยัง1 และ ชัยทวัฒน์ รัตนวรกิจ1 

Watcharin Sitticharoen1*, Nateechai Passadee 1, Chet Uthiyoung 1 and Chaitawat Rattanaworakit1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเถ้าชาน

อ้อย โดยใช้เส้นใยเถ้าชานอ้อยเป็นสารตัวเติมเสริมแรง เส้นใยเถ้าชานอ้อยจะปรับปรุงผิวโดยใช้สารคู่ควบไซเลน Bis-

[3-(triethoxysilyl)-propy]-tetrasulfide พอลิแลคติกแอซิดผสมกับสารตัวเติมท่ีปรับปรุงผิวและไม่ปรับปรุงผิวด้วย

สารเคมี และมีสัดส่วนผสมของผงเถ้าชานอ้อยในปริมาณน้้าหนัก 5 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ การตรวจสอบองค์ประกอบ

ทางเคม ีและหมูฟ่ังก์ชันทางเคมขีองผงเถ้าชานออ้ย โดยใชเ้ทคนิคเอกซเรยฟ์ลูออเรสเซนส์สเปกโตรสโกปี และเทคนิค

อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี การตรวจสอบการกระจายตัวของอนุภาคผง และโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ

ชีวภาพ โดยใช้เคร่ืองมาสเตอร์ไซเซอร์ และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ค่ามอดูลัสความทนแรง

ดึง ความทนแรงกระแทก และความแข็งของวัสดุเชงิประกอบชีวภาพจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มผงเถ้าชานอ้อย แตค่วามทน

แรงดึงสูงสุด จะมคี่าลดลงเมื่อเพิ่มผงเถ้าชานออ้ย การปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อยจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

จุลภาคและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพ การปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อยท้าให้สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิง

ประกอบชีวภาพมีค่าสูงกวา่การไม่ปรับปรุงผิว สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพสามารถปรับปรุงได้ด้วยการ

เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของสารคู่ควบไซเลน และปริมาณสารคู่ควบในสัดส่วนน้้าหนัก 5 เปอร์เซ็ นต์ จะเหมาะสม

ท่ีสุด  
ค้าสา้คัญ:   เส้นใยเถ้าชานอ้อย วัสดุเชงิประกอบชีวภาพ สมบัตเิชงิกล พอลแิลคตกิแอซิด 

Abstract  

The purpose of this work was to investigate the mechanical properties of polylectic acid filled with 

bagasse fiber ash as reinforcing filler. Bagasse fiber ash was surface treated using silane coupling agent (Bis-[3-

(triethoxysilyl)-propy]-tetrasulfide). Polylectic acid compounded with untreated and surface treated, and bagasse 

fiber ash particles in various filler loading, in ranging from 5  to 25 wt%. The chemical compositions,  functional 

groups, particle size distribution of bagasse fiber ash powder and morphology of polylectic acid/bagasse fiber ash 

biocomposites were determined with X-Ray fluorescence spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, 

                                                        
1 สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พมิพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จงัหวดัเชียงใหม่ 50300 
1 Department of Tools and die Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai 50300 
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Mastersizer-S particle size analyzer, and Scanning Electron Microscrope, respectively. It was found that the tensile 

modulus, impact strength, and hardness of polylectic acid/bagasse fiber ash biocomposites increased with 

increasing amounts of filler, whereas tensile strength decreased when the content of bagasse fiber ash increased. 

The surface treated will change the morphological and mechanical properties of biocomposites. The treated filler 

exhibited higher mechanical properties than that untreated bagasse fiber ash. Improved the mechanical properties 

of the biocomposites could be obtained by addition of silane coupling agent, the contents of 5  wt% being 

recommended for the optimum mechanical properties. 

Keywords: Bagasse Fiber ash, Biocomposites, Mechanical Properties, Polylectic Acid  

บทน้า 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นวัสดุหนึ่งท่ีมีปริมาณการผลิตเพื่อตอบสนองการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์ การเกษตร ยานยนต์ และชีวิตประจ้าวันมาก เนื่องจากพลาสติกมีข้อดี เช่น ความแข็งแรง คงทน ป้องกัน

การซึมผ่านของแก๊ส น้้าหนักเบา และราคาถูก พลาสติกโดยท่ัวไปเป็นวัสดุสังเคราะห์จากมอโนเมอร์ท่ีมีแหล่งก้าเนดิ

จากอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เชน่ พอลิเอทิลนี (PE) และพอลิเอทิลนีเทอเรฟทาเลต (PET) เป็นต้น พลาสติกดังกลา่ว ไม่

สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ท้าให้มีปริมาณการตกค้างของขยะพลาสตกิเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ     

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มัน

ส้าปะหลัง และอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบมวลชีวภาพ และสามารถใช้ผลิต เป็นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ   

(Biodegradable plastics) [7] แต่การใช้พลาสติกชีวภาพในปัจจุบันไม่เป็นท่ีแพร่หลาย เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบในการ

ผลิตมีราคาค่อนข้างสูง ส้าหรับชานออ้ยท่ีเหลอืท้ิงจากการหีบและสกัดน้้าอ้อยของโรงงานผลิตน้้าตาลถูกน้ามาใช้เป็น

เชื้อเพลิงชีวมวลในการต้มน้้าจากหม้อต้มน้้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานผลิตน้้าตาล ซึ่งเถ้าชานอ้อยเป็นของ

เหลือทิ้งจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวล มีปริมาณมากประมาณ 4 ล้านตันต่อปี [3] และมีนักวิจัยหลายท่านได้น้าเถ้าชาน

ออ้ยไปใชง้าน เชน่ Aigbodion และ คณะ [2] พบวา่การเตมิอนุภาคเถ้าชานออ้ยผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่้าท่ี

ผ่านการใช้งานแล้ว (RLDPE) จะท้าให้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ มีความต้านทานการสึกหรอเพิ่มขึ้น Sawpan คณะ 

[5] พบวา่ พอลิแลคตกิแอซิดผสมกับเส้นใยกัญชง (PLA/hemp fibre) จะท้าให้วัสดุเชงิประกอบพอลเิมอร์ มคี่าความทน

แรงดึง มอดูลัสความทนแรงดึง และความทนแรงกระแทก เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยกัญชงท่ีผ่านการปรับปรุง

ผิวด้วยสารเคม ีalkali  

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของการปรับปรุงผิวสารเตมิแตง่ตอ่สมบัตเิชงิกลของวัสดุเชิง

ประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเถ้าชานอ้อย เพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในการผลิตชิ้นส่วนภายในยานยนต์ 

และบรรจุภัณฑก์ารเกษตรท่ีสามารถย่อยสลายได ้ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวจิัย 

วัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัย 

1.  พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic acid) ชื่อเกรดการค้า PLA 2003D จากบริษัทถุงสด จ้ากัด (กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย) 

2. เถ้าชานอ้อย เหลือท้ิงจากการหีบและสกัดน้้าอ้อยของโรงงานผลิตน้้าตาลถูกน้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง

ชวีมวลในการตม้น้้าจากหม้อตม้น้้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา้ใชใ้นโรงงานผลิตน้้าตาล ของบริษัท เกษตรไทย อนิเตอร์เนช่ัน
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แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) จังหวัดนครสววรค์ งานวิจัยนี้ท้าการคัดแยกขนาดเส้นใยเถ้าชานอ้อย หรือ

เถ้าชานอ้อย ด้วยตะแกรงร่อนเบอร์ 270 ท้าการคัดแยกขนาดอนุภาคไม่เกิน 53 ไมครอน โดยองค์ประกอบทางเคมี

ของเถ้าชานอ้อย  แสดงในตารางท่ี 1 

3. สารคู่ควบไซเลน (Silane Coupling Agent) ท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ได้แก่ Bis-[3-(triethoxysilyl)-propy]-

tetrasulfide มีชื่อทางการค้าว่า Couplink 89 [5] ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที) จ้ากัด 

(กรุงเทพฯ ประเทศไทย) งานวิจัยนี้ท้าการศึกษาความเข้มข้นของสารคู่ควบไซเลน ท่ี 0.0, 2.0 และ 5.0 wt% โดย

สัดสว่นน้้าหนักของเถ้าชานอ้อย 

การปรับปรุงผวิเถ้าชานอ้อย 

1. น้าเถ้าชานออ้ยไปอบไล่ความช้ืนในตูอ้บท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

2. เตรียมสารคู่ควบไซเลนท่ีปริมาณความเข้มข้นต่างๆ จากนั้นเติมสารคู่ควบไซเลนลงใน เอทานอล 

โดยเตรียมเอทานอลในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อน้้าหนักผงเถ้าชานอ้อย 100 กรัม และกวนสารละลายด้วยแท่ง

กวนแมเ่หล็กเป็นเวลา 30 นาที 

3. น้าผงเถ้าชานอ้อยเทลงในสารละลายระหว่างสารคู่ควบไซเลนกับเอทานอล และกวนสว่นผสมเข้ากัน

โดยใชเ้วลา 15 นาที หลังจากนัน้น้าผงเถ้าชานอ้อยอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 

ขั นตอนการพิสูจน์เอกลักษณ์ผงเถ้าชานอ้อย  

การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของผงเถ้าชานอ้อยโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ใช้

ความต่างศักย์ 10 กิโลโวลต์ และกระแสไฟฟ้า 15 แอมแปร์ ยี่ห้อ JEOL (JSM-5910LV ประเทศญี่ปุ่น) และการ

ตรวจสอบการกระจายตัวของอนุภาคผงเถ้าชานอ้อย โดยใช้เคร่ืองมาสเตอร์ไซเซอร์ (Mastersizer-S particle size 

analyzer laser diffraction ประเทศอังกฤษ)  ตรวจสอบหมูฟ่ังก์ชันทางเคมีของผงเถ้าชานอ้อยด้วยเทคนิคอินฟราเรดส

เปกโตรสโกปี โดยใชเ้ครื่อง Fourier Transform Infrared (FTIR) ยี่ห้อ Perkin Elmer (Spectrum GX ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผงเถ้าชานอ้อยด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนส์สเปกโตรสโกปี โดยใช้

เครื่อง XRF spectrometer ยี่ห้อ Horiba (MESA-500W ประเทศญี่ปุ่น) 

การผสมและขึ นรูปชิ นงานทดสอบ 

น้าเม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิด (PLA) ผสมกับผงเถ้าชานอ้อยท่ีไม่ผสมสารเคมีและผสมสารเคมี 

โดยใช้เคร่ืองป่ันผสม (High Speed Mixer) ให้เข้ากันเป็นเวลานาน 2 นาที แต่ละสัดส่วนผสมในปริมาณน้้าหนัก (wt%) 

ดังตอ่ไปนี ้100:0, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25  

น้าพอลิเมอร์และผงเถ้าชานอ้อยท่ีผสมแล้วไปผสมโดยใช้เครื่องอัดรีดเกลียวหนอนเดี่ยว (รุ่น  SMC500 

ประเทศไทย) โดยใช้อุณหภูมใินการอัดรีดเร่ิมจากกรวยบรรจุพลาสติก (Hopper) ถึง หัวขึ้นรูป (Die) ท่ี 140, 160, 170 

และ180 องศาเซลเซียส ตามล้าดับ และใช้ความเร็วของเกลียวหนอนอัดรีด 40 รอบต่อนาที พอลิเมอร์หลอมเหลวจะ

ไหลออกมาผ่านหัวขึน้รูปเป็นเส้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 4 มิลลิเมตร แล้วน้าเส้นพลาสติกที่ได้จากการอัด

รีดขึ้นรูปมาตัดให้เป็นเม็ดด้วยเคร่ืองตัดพลาสติก หลังจากนั้นน้าเม็ดพลาสติกไปอบไล่ความชื้นในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 80 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงน้าเม็ดวัสดุเชิงประกอบพอลิแลคติกแอซิดกับเถ้าชานอ้อย ไปฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้น

ทดสอบมาตรฐาน โดยใช้เคร่ืองฉีดพลาสติก (รุ่น HYF-1000 ประเทศไทย) ใช้อุณหภูมิในการฉีดขึ้นรูป 185 องศา

เซลเซียส 
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ทดสอบสมบัติเชิงกล 

                ท้าการทดสอบความทนแรงดึงด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดึงเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) รุ่น 

Instron 5569 ท้าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D638-10 ใช้ความเร็วในการดึงทดสอบ 50 มิลลิเมตรต่อนาที 

ทดสอบความทนแรงกระแทก แบบไอซอด (Izod Impact Testing) ด้วยเคร่ืองทดสอบแรงกระแทก รุ่น Gotech : GT-

7045 ท้าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D256-93 และทดสอบความแข็ง ด้วยเครื่องทดสอบความแข็ง Durometer 

แบบ Shore D รุ่น HH-337-11 ของบริษัทมิตูโตโย จ้ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ท้าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 

2240-05  

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

การตรวจสอบเอกลักษณ์ของผงเถ้าชานอ้อย  แสดงในตารางท่ี1 การตรวจสอบการกระจายตัวของ

อนุภาคผงเถ้าชานอ้อย ด้วยเคร่ืองมาสเตอร์ไซเซอร์ แสดงในตารางท่ี 1 พบว่าผงเถ้าชานอ้อยมีการกระจายตัวเป็น

ชว่งกว้างสว่นใหญ่อยูใ่นช่วงนอ้ยกว่า 53 ไมครอน การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมขีองผงเถ้าชานอ้อย ด้วยเทคนิค 

XRF แสดงในตารางท่ี1 พบว่าผงเถ้าชานอ้อย มีซิลิคอนไดออกไซด์ หรือซิลิกา เป็นองค์ประกอบหลักท่ีปริมาณ 80 

เปอร์เซ็นต์ และมีกลุ่มของโลหะออกไซด์เป็นองค์ประกอบรองท่ีมีปริมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  การตรวจสอบหมู่ฟังก์ชัน

ทางเคมขีองผงเถ้าชานอ้อย 

ตารางที ่1 การตรวจสอบเอกลักษณ์ผงเถา้ชานอ้อย 

Characterization method Bagasse fiber ash 53 m 

Particle size distribution measurement (m) Content (%) 

 37 45.24 

37 - 44 10.42 

44 - 53 12.17 

53 - 63 10.90 

63 - 74 8.45 

74 - 88 6.78 

88 - 105 4.40 

 105 1.64 

Chemical composition investigation Content (%) 

                        Silicon dioxide (SiO2) 80.082 

                        Aluminium oxide (Al2O3) 11.059 

                        Sulfur trioxide (SO3) 0.337 

                        Potassium oxide (K2O) 3.631 

                        Calcium oxide (CaO) 2.454 

                        Titanium (IV) oxide (TiO2) 0.409 

                        Manganese (III) oxide (Mn2O3) 0.123 

                        Iron (III) oxide (Fe2O3) 1.856 

                        Zirconium dioxide (ZrO2) 0.051 
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ด้วยเทคนิค FTIR ดังภาพท่ี 1 แสดงผลของสเปกตรัมตามต้าแหน่งของเลขคลื่น พบว่าผงเถ้าชานอ้อย 

ประกอบด้วยหมู่ไซลานอลท่ีเลขคลื่น 3441.48 cm-1 และ หมูไ่ซลอกเซนที่เลขคลื่น 1083.11cm-1 ซึ่งหมูฟ่ังก์ชันดังกลา่ว 

มลีักษณะคลา้ยกบัพรีซิพเตตซิลิกา และบ่งบอกถึงความสามารถในการใชเ้ป็นสารตัวเตมิเสริมแรงในวัสดุเชงิประกอบ

พอลิเมอร์เหมือนกับพรีซิพเตตซิลิกา [4] และผลการตรวจสอบลักษณะด้านรูปร่างทางกายภาพของผงเถ้าชานอ้อย 

ดังภาพท่ี 2 (a) พบวา่ ผงเถ้าชานอ้อย มลีักษณะเป็นผงสีด้าละเอยีด และประกอบด้วยเส้นใยปะปนกับอนุภาคท่ีเป็นผง 

การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างจุลภาค ด้วยเทคนิค SEM ดังภาพท่ี 2 (b) พบว่าผงเถ้าชานอ้อยมีลักษณะอนุภาค

เกาะกลุ่มกัน และมีขนาดรูปร่างไม่แน่นอนปะปนกันท้ังลักษณะรูปทรงหลายเหลี่ยม และรูปทรงแท่งยาว และยังมีรู

พรุนอยู่ภายในอนุภาคผง ผลการศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบพอลิแลคตกิแอซิดกับเถ้าชานอ้อย พบว่าค่า

ความทนแรงดึงท้ังชนิดปรับปรุงผิวและไมป่รับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย จะค่อยๆลดลง เมื่อปริมาณเถ้าชานอ้อยเพิ่มสูงขึน้        

เนื่องจากการเติมผงเถ้าชานอ้อยเข้าไปแทรกระหว่างสายโซ่โมเลกุล ส่งผลต่อแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุ ล 

(Intermolecular Force) ลดลง และเกิดการคลายตัวของสายโซ่โมเลกุลเพิ่มมากขึน้ จึงสง่ผลให้ค่าความทนแรงดึงลดลง 

ดังแสดงในภาพท่ี 3 (a) ค่าความทนแรงดึงวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชนิดปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อยด้วยสารคู่ควบไซ

เลน ท่ีความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์จะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าท้ังชนิดปรับปรุงผิวท่ีความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์และชนิดไม่

ปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย จากภาพท่ี 3 (b) ค่ามอดูลัสความทนแรงดึงจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณเถ้าชานอ้อย

และเพิ่มระดับความเข้มขน้ของสารคู่ควบไซเลนมากยิ่งขึน้ การเพิ่มปริมาณเถา้ชานออ้ย ส่งผลให้มอดูลัสความทนแรง

ดึงสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของสารตัวเติมซิลิกาจากเถ้าชานอ้อยสามารถเข้าไปแทรกตัวในสายโซ่

โมเลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 หมูฟ่ังก์ชันทางเคมขีองผงเถ้าชานอ้อย 
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                                (a)                                                             (b) 

ภาพที ่2 (a) ภาพถ่ายทางกายภาพของเส้นใยเถ้าชานอ้อย 

(b) เส้นใยเถ้าชานอ้อยจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่ก้าลังขยาย 1000 เท่า 

 

จึงส่งผลให้เพิ่มประสิทธิผลการยืดดึงในทิศทางแนวแกนของสายโซ่โมเลกุลพอลิเมอร์และความ

ตา้นทานการเปลี่ยนแปลงรูปได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ Agunsoye [1] ท่ีพบวา่การเตมิผงเถ้าชานอ้อย

ท้ังชนดิปรับปรุงผิวและไม่ปรับปรุงผิวในวัสดุเชงิประกอบพอลเิมอร์ จะส่งผลให้มอดูลัสความทนแรงดึงเพิ่มสูงขึ้น ภาพ

ท่ี 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความทนแรงกระแทกกับปริมาณสารตัวเติมชนิดปรับปรุงผิว   และไม่ปรุงผิวเถ้าชาน

อ้อยของวัสดุเชงิประกอบพอลิเมอร์ พบว่าค่าความทนแรงกระแทกทั้งชนิดปรับปรุงผิวและไมป่รับปรุงผิวเถ้าชานออ้ย 

จะมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้เล็กน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวา่ผงเถ้าชานอ้อยท่ีแทรกตัวในสายโซ่โมเลกุล สามารถช่วยดูดซับ

แรงกระท้าท่ีมากระแทก ส่งผลให้วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ สามารถต้านทานต่อแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้น ภาพท่ี 5 

แสดง              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 (a) ความทนแรงดึงของพอลแิลคตกิแอซิดกับปริมาณสารตัวเตมิชนดิปรับปรุงผิวและไมป่รุงผิวเถ้าชานอ้อย       
           (b) มอดูลัสความทนแรงดึงของพอลแิลคตกิแอซิดกบัปริมาณสารตัวเตมิชนดิปรับปรุงผิวและไมป่รุงผิวเถ้า 

                  ชานออ้ย 
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ภาพท่ี 4 ความทนแรงกระแทกของพอลิแลคตกิแอซิดกับปริมาณ                                                                    

สารตัวเตมิชนดิปรับปรุงผิวและไมป่รุงผิวเถ้าชานอ้อย 

ค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ชนิดปรับปรุงผิวและไม่ปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย พบว่าค่า

ความแข็งจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยคล้ายคลึงกับค่าความทนแรงกระแทก   เนื่องจากสารตัวเติมซิลิกาจากเถ้า

ชานอ้อยดังกล่าวจัดเป็นวัสดุประเภทสินแร่ ท่ีมีค่าความแข็งมากกว่าพอลิแลคติกแอซิด    ดังนั้นจึงส่งผลให้ค่าความ

แข็งของวัสดุเชงิประกอบพอลิเมอร์มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึน้ตามปริมาณอนุภาคผงเส้นใยเถ้าชานออ้ยท่ีเพิ่มมากขึน้     เมื่อ

เปรียบเทียบสมบัตเิชงิกลของวัสดุเชงิประกอบพอลแิลคตกิแอซิดกับเถ้าชานอ้อย ในดา้นความทนแรงดึง มอดูลัสความ

ทนแรงดึง ความทนแรงกระแทก และความแข็ง (ภาพท่ี 3 – ภาพท่ี 5) ระหว่างการปรับปรุงผิวและไม่ปรับปรุงผิวเถ้า

ชานอ้อยด้วยสารคู่ควบไซเลน พบว่าสมบัติเชิงกลของพอลิแลคติกแอซิดท่ีเติมผงเถ้าชานอ้อยท่ีผ่านการปรับปรุงผิว

ด้วยไซเลน และการเพิ่มระดับความเข้มข้นของไซเลน จะมแีนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือวัสดุเชงิประกอบพอลเิม

อร์ชนิดปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย มีสมบัติเชิงกลท่ีดีกว่าการไม่ปรับปรุงผิว และการเพิ่มระดับความเข็มข้นของไซเลน

จาก 2 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5 เปอร์เซ็นต์ จะท้าให้สมบัตเิชงิกลของวัสดุเชงิประกอบพอลิเมอร์ดีย่ิงขึน้ เนื่องจากสารคู่ควบ

ไซเลนท้าหน้าท่ีเพิ่มความเข้ากันได้ (Compatibility) ระหว่างพอลิแลคติกแอซิด และเส้นใยเถ้าชานอ้อย และสามารถ

เพิ่มแรงยึดเหนี่ยวท่ีผิว (Interfacial Adhesion) ระหว่างเฟสของพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเถ้าชานอ้อยได้ดียิ่งขึ้น อีก

ท้ังยังช่วยท้าให้อนุภาคผงเส้นใยเถ้าชานอ้อยกระจายตัวได้ดี (Dispersion) และไม่เกาะกลุ่มกัน (Agglomerated) ภาพท่ี 

6 (a) แสดงโครงสร้างจุลภาคของพอลิแลคติกแอซิดบริสุทธ์ิ ภาพท่ี 6 (b) วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ท่ีปริมาณเถ้า

ชานอ้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ชนิดไม่ปรับปรุงผิว  ภาพท่ี 6 (c) วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ท่ีปริมาณเถ้าชานอ้อย 25 

เปอร์เซ็นต์ ชนิดปรับปรุงผิว  ท่ีความเข้มข้นสารคู่ควบไซเลน 2 เปอร์เซ็นต์ และภาพท่ี 6 (d) วัสดุเชิงประกอบพอลิ

เมอร์ ท่ีปริมาณเถ้าชานอ้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ชนิดปรับปรุงผิว ท่ีความเข้มข้นสารคู่ควบไซเลน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ท่ีก้าลังขยาย 250 เท่า พบว่าโครงสร้างจุลภาคของพอลิแลคติกแอซิด

บริสุทธ์ิ จะมีพื้นผิวท่ีละเอียดมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ ท่ีปริมาณเถ้า

ชานอ้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ชนิดไม่ปรับปรุงผิว จะมีพื้นผิวท่ีหยาบมาก และเกิดการเกาะกลุ่มกันของอนุภาคผงเถ้าชาน

อ้อย แต่เมื่อท้าการปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย ท่ีความเข้มข้นสารคู่ควบไซเลน 2 เปอร์เซ็นต์ จะพบว่าพื้นผิวของวัสดุเชงิ

ประกอบพอลเิมอร์ จะมคีวาม 
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ภาพที่ 5 ความแข็งของพอลแิลคติกแอซิดกับปริมาณสารตัวเตมิชนดิปรับปรุงผิวและไม่ปรุงผิวเถ้าชานอ้อย 

ละเอียดดีกว่าไม่ปรับปรุงผิวเถ้าชานอ้อย และเมื่อเพิ่มปริมาณความเข้มข้นสารคู่ควบไซเลน                 

5 เปอร์เซ็นต์ จะพบว่าพื้นผิวของวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ จะมีความละเอียดสูงขึ้นกว่าเดิมท่ีใช้ความเข้มข้นสารคู่

ควบไซเลน 2 เปอร์เซ็นต์ จากภาพถ่ายนี้ สามารถสนับสนุนผลของการกระจายตัวได้ดีของสารตัวเติมเส้นใยเถ้าชาน

ออ้ยในพอลเิมอร์เมตริกซ์ เน่ืองมาจากผลของสารคูค่วบไซเลน  

 

               (a)                                     (b) 

 

 

 

 

 

    (c)                                           (d)                                    

 

 

 

            

ภาพที่ 6 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชงิประกอบพอลแิลคตกิแอซิดกับเถ้าชานอ้อย (a) พอลิแลคตกิแอซิดบริสุทธ์ิ (b) 

ปริมาณเถา้ชานอ้อย 25 เปอร์เซ็นต์ ชนิดไม่ปรับปรุงผิว (c) ปริมาณเถ้าชานอ้อย 25 เปอร์เซ็นต ์ชนดิ ปรับปรุงผิว ที่

ความเข้มข้นสารคูค่วบ 2 เปอร์เซ็นต์ (d) ปริมาณเถา้ชานอ้อย 25 เปอร์เซนต์ ชนดิปรับปรุงผิว ที่ความเข้มข้นสารคู่

ควบ 5 เปอร์เซนต์ ท่ีก้าลังขยาย 250 เท่า 
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สรุปผลการทดลอง       

เส้นใยเถ้าชานอ้อยเป็นวัสดทุางเลือกสารตัวเตมิเสริมแรง ท่ีมีซิลกิา เป็นองค์ประกอบหลักที่ปริมาณ 80

เปอร์เซ็นต์ และมหีมูฟ่ังก์ชันทางเคมีเหมอืนกับพรีซิพิเตตซิลิกา อนุภาคผงเถ้าชานอ้อยส่วนใหญ่มีรูปทรงหลายเหลี่ยม 

และมีขนาดน้อยกว่า 53 ไมครอน ผลการทดลองพบว่าค่ามอดูลัสความทนแรงดึง ความทนแรงกระแทก และความ

แข็งของวัสดุเชงิประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใยเถ้าชานออ้ยจะเพิ่มสูงขึน้เมื่อเพิ่มปริมานเถ้าชานอ้อย แต่

ความทนแรงดึงสูงสุดจะมีค่าลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณผงเถ้าชานอ้อย การปรับปรุงผิวเส้นใยเถ้าชานอ้อยท้าให้สมบัติ

เชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพมีค่าสูงกว่าการไม่ปรับปรุงผิว สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบชีวภาพสามารถ

ปรับปรุงได้ด้วยการเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของสารคู่ควบไซเลน และปริมาณสารคู่ควบในสัดส่วนน้้าหนัก 5 

เปอร์เซ็นต์ จะเหมาะสมท่ีสุด   

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ท่ีสนับสนุนเงินทุนวจิัย โดยมีสัญญาเลขท่ี RMUTL 

2/2558 

 

เอกสารอ้างอิง 

1. Agunsoye JO, Aigbodion VS. Bagasse filled recycled polyethylene bio-composites: morphological and 

mechanical properties study. Results in Phys 2013;3:187-94. 

2. Aigbodion VS, Hassan SB, Agunsoye JO. Effect of bagasse ash reinforcement on dry sliding wear behavior of 

polymer. J Mater Design 2012;33:322-27. 

3. Janjaturaphan S, Wansom S. Pozzolanic activity of industrial sugar cane bagasse ash. Suranaree J Sci   

4. Technol 2010;17:349-57.  

5. Kanking S,  Niltui P, Wimolmala E, Sombatsompop N. Use of bagasse fiber ash as secondary filler in silica or 

carbon black filled natural rubber. Mater Des 2012;41:74-8. 

6. Sawpan MA, Pickering KL, Fernyhough A. Improvement of mechanical performance of industrial hemp  

7. fibre reinforced polylactide biocomposites. Compos Part A 2011;42:310-19. 

8. Wei L, Hu N, Zhang Y. Synthesis of polymer-mesoporous silica nanocomposites. Materials  2010;3:4066-79. 

9. พลาสตกิชวีฐานจากพืชเศรษฐกิจไทย [Internet]. Thailand: [cited August 6 2012]. Available from 

:http://www.rdi.ku.ac.th /kasertresearch52/03-foods/rungrong/food_00.html 

  

 

 



 

612 

 

- Proceedings - 

การออกแบบและสร้างฮทีปั๊มชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย 

Design and construction of variable speed heat pump for supply air reheat 

กฤตมุข วงศป์ระเสริฐ1* และ ตุลย์ มณีวัฒนา1 

Krittamuk Wongprasert1* and Tul Manewattana1 

บทคัดย่อ 

อากาศบริสุทธ์ิท่ีถูกเตมิให้กับห้องปรับอากาศ ในบางครัง้จ้าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสม

โดยการท้าให้อากาศอุ่นขึ้น แต่เดิมนั้นมักจะใช้ ขดลวดต้านทานไฟฟ้า คอยล์ไอน้้าหรือน้้าร้อน เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นการ

ประหยัดพลังงาน การอุน่อากาศจ่ายท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าและสามารถควบคุมได้งา่ยกว่ามักจะใชร้ะบบฮีทป๊ัม  

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ได้รับการพัฒนาไปมาก การน้าเอา

เทคโนโลยีนี้มาใช้กับระบบฮีทป๊ัมจะท้าให้สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มเติมได้ขึ้นอีก งานวิจัยนี้คือการออกแบบและ

สร้างฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็วรอบเพื่อการอุ่นอากาศจ่าย โดยอุปกรณ์หลักของเคร่ืองฮีทป๊ัมนี้ ประกอบไปด้วย 

คอมเพรสเซอร์ชนิดปรับความเร็วรอบพร้อมชุดควบคุมแบบ BLDC Motor Drive คอยล์ระเหย (Evaporator) คอยล์

ควบแน่น (Condenser) วาล์วปรับความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expansion Valve) ซึ่งคอมเพรสเซอร์จะถูก

ปรับความเร็วรอบให้สามารถสร้างความร้อนเพื่อใช้ในการอุ่นอากาศได้ตามท่ีต้องการ ส่วนความเย็นท่ีได้จากคอยล์

ระเหยเป็นสว่นท่ีไม่ได้จ้ากัดวา่จะต้องได้มากเพียงใด แตส่ามารถช่วยในการลดอุณหภูมิจุดน้้าค้างของอากาศจ่ายได้ใน

ระดับหนึ่ง 

หลังจากการทดสอบสมรรถนะของเครื่องดังกล่าว โดยอุณหภูมิจุดน้้าค้างของอากาศขาเข้าเคร่ืองมคี่า

เท่ากับ 9.4 10.5 และ 11.7 °C พบว่าการใช้ระบบฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็วรอบ สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า

การใช้ขดลวดต้านทานไฟฟ้าถึงร้อยละ 84.0 85.6 และ 87.6 ตามล้าดับ โดยข้อเสียของระบบนี้คือจะต้องใช้ชุด

ควบคุมแบบ BLDC Motor Drive ท่ียุ่งยากซับซ้อนและมีต้นทุนในการสร้างท่ีสูง  

ค้าสา้คัญ:   ฮีทป๊ัม การปรับความเร็วรอบ  การอุน่อากาศ 
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Abstract  

Fresh air is supplied to air conditioned space sometime needs to be reheated to suit room required 

conditions. In the past, electric heater, steam or hot water coil are mostly used for this purpose even though they 

are not energy efficient. Heat pump is a more favorable means to do this reheating with better control and more 

energy efficient.  

Nowadays, variable speed compressors technology has been improved significantly. Applying this 

technology to heat pump for reheat could further improve energy efficiency of a system. This study focus on the 

design and construction of heat pump using variable speed compressor for supply air reheat. Main equipment of 

system are consisted of variable speed compressor with BLDC motor drive controller, evaporator coil, condenser 

coil and electronic expansion valve. Variable speed drive of a compressor will be controlled to generate heat at 

the condenser exactly as required by the supply air temperature. Cooling effect from evaporator is just a byproduct 

from heat pump. It is not a control parameter. However it can help bringing down the dew point of supply air a 

little further.   

After the unit performance tested at dew point of inlet air is 9.4, 10.5 and 11.7 ºC. Results show 

that the variable speed heat pump could energy save 84.0%, 85.6% and 87.6%, respectively compared with 

air electric heater. Disadvantage of this system is a more complex BLDC motor drive controller and high cost for 

construction. 

Keywords: heat pump, variable speed drive, air reheat  

บทน้า 

ในกระบวนการปรับสภาวะอากาศท่ีมีความต้องการในการควบคุมความชื้นนั้น อากาศจ่ายจาก

เครื่องส่งลมเย็น มคีวามจ้าเป็นท่ีจะต้องได้รับการอุน่ (Reheat) ก่อนจ่ายเข้าสูพ่ื้นท่ีปรับอากาศ ในอดีตการอุน่อากาศนี้

มักใชข้ดลวดต้านทานไฟฟา้ (Electric Heater) (ดังแสดงในภาพท่ี 1) เพราะมีราคาถูกและง่ายตอ่การใชง้าน แตม่ขี้อเสีย

ท่ีส้าคัญคือสิ้นเปลืองพลังงานมาก ระบบฮีทป้ัมเป็นเทคโนโลยท่ีีให้ผลในการประหยัดในการท้าความร้อน (ในลักษณะ

นี้) สูงสุด ประกอบกับในปัจจุบันสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบ เร่ิมมีความคุ้มทุนทาง

เศรษฐกิจ ดังนั้นการน้าเอาคอมเพรสเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์เข้ากับหลักการท้างานของระบบฮีทป้ัม อาจท้าให้เราได้

เคร่ืองอุ่นอากาศท่ีมีความสามารถในการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และอาจมีผลค้างเคียงในทางบวกในเร่ืองอื่นๆ 

อกีด้วย 

 ในอดีตท่ีผ่านมา มีนักวิจัยหลายท่านได้ท้าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็ว

รอบไว้อยู่บ้างแล้วอาทิเช่น Tassou Marquand และ Wilson [4] ได้ท้าการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบฮีทป๊ัม

ระหว่างชนิดปรับความเร็วรอบได้กับชนิดความเร็วรอบคงท่ี พบว่าระบบฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็วรอบได้สามารถลด

การใช้พลังงานลงได้ประมาณร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดความเร็วรอบคงท่ี Tassou และ Qureshi [5] ได้ท้า

การทดสอบสมรรถนะของคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับความเร็วรอบได้แบบต่างๆ ท้ังแบบ Open-type Reciprocating 
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Open-type Rotary Vane และแบบ Semi-hermetic Reciprocating พบวา่ค่า COP ของระบบทุกแบบมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น

เมื่อมกีารปรับลดความเร็วรอบ 

ในงานวิจัยนี้ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะออกแบบ และสร้างเคร่ืองอุ่นอากาศ แบบฮีทป๊ัม

ชนิดปรับเปลี่ยนความเร็วรอบได้ขึ้น เพื่อศึกษาถึงศักยภาพส้าหรับในการอุน่อากาศ ทดแทนการอุ่นอากาศด้วยวิธีการ

อื่นๆ แผนภูมแิสดงหลักการท้างานของเครื่องฮีทป๊ัมดังกลา่วแสดงอยูใ่นภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพที่ 1 การอุน่อากาศด้วยขดลวดต้านทานไฟฟา้     ภาพที่ 2 การอุน่อากาศด้วยระบบฮีทป๊ัม 

 

จุดเดน่ทีส่า้คัญของฮทีปั๊มแบบนี คือ 

 ความสามารถในการปรับเปลี่ยนปริมาณการอุน่อากาศได้ตามตอ้งการอย่างแมน่ย้า โดยการปรับ

ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ 

 คอยล์ระเหย (Evaporator Coil) ของระบบฮีทป๊ัม สามารถชว่ยในการลดอุณหภูมิจุดน้้าคา้งของ

อากาศให้ต่้าลงได้อีก ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นท้าได้ดีย่ิงขึ้น 

การออกแบบ 

การออกแบบเครื่องฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็วรอบได้เพื่อการอุน่อากาศจ่ายนี ้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 

ส่วน คือ การค้านวณหาปริมาณความรอ้นส้าหรับการอุน่อากาศ และการเลอืกอุปกรณภ์ายในเครื่อง รายละเอยีดของ

แตล่ะส่วนมดีังตอ่ไปน้ีคือ 

1. การค้านวณหาปริมาณความร้อนส้าหรับการอุ่นอากาศ 

โดยปกติคอยล์น้้าเย็น (Chilled Water Coil) ของเคร่ืองส่งลมเย็นจะจ่ายอากาศออกมาท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 10°C (ท่ีจุด CC ในภาพท่ี 3) และความตอ้งการในการอุน่อากาศจะอยู่ท่ีราว 16°C ถึง 22°C ขึน้อยูก่ับสภาวะ

โหลดของห้องปรับอากาศ (ในสภาวะ Full Load ความต้องการในการอุ่นอากาศจะมีน้อย คือประมาณ 16°C ดังแสดง

ในภาพท่ี 3 ส่วนในสภาวะ Part Load ความตอ้งการในการอุ่นอากาศจะมีมาก คือประมาณ 22°C ดังแสดงในภาพท่ี 4)  
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  ปริมาณความรอ้นท่ีต้องใชใ้นการอุน่อากาศ สามารถหาได้จากสมการดังต่อไปนี้คอื 

 

   kWRH = (1.1 x cfm x ΔT) / (3.41 x 1000)    (1) 

 

เมื่อ  kWRH คือ ปริมาณความรอ้นส้าหรับการอุ่นอากาศ เป็น kW 

  cfm คือ ปริมาณลม เป็น cu.ft/min 

  ΔT คือ ผลตา่งระหวา่งอุณหภูมขิองอากาศก่อนและหลังท้าการอุน่ เป็น °F  
 

ในงานวิจัยน้ีปริมาณลมจ่ายจะมคี่าอยู่ท่ี 698 cfm เนื่องจากเป็นปริมาณลมจ่ายของอุปกรณพ์ัดลมเดิม

ท่ีมีอยูแ่ลว้จากสมการ (1) และจากความตอ้งการในการอุ่นอากาศสูงสุด ซึ่งอยู่ท่ีคา่ ΔT = 22.0 - 10.0 = 12.0°C = 

21.6°F ดังนัน้ปริมาณความรอ้นส้าหรับการอุน่อากาศจ่ายสูงสุดคือ 

 

   kWRH = 1.1 x 698 x 21.6 / (3.41 * 1000) 

           = 4.86 kW     

 

ส่วนความต้องการในการอุ่นอากาศต่้าสุดอยูท่ี่คา่ ΔT = 16.0 - 10.0 = 6.0°C = 10.8°F ดังนัน้ปริมาณ

ความร้อนส้าหรับการอุน่อากาศจ่ายต่้าสุดคอื 

 

   kWRH = 1.1 x 698 x 10.8 / (3.41 * 1000) 

           = 2.43 kW     

 

2. การเลือกขนาดของอุปกรณ์ภายในเครื่อง 

การออกแบบและเลือกขนาดอุปกรณ์ของระบบฮีทป๊ัมนี้ก็เหมอืนกับการออกแบบระบบเคร่ืองท้าความ

เย็น/ร้อน ท่ัวไป กล่าวคอืต้องพจิารณาก้าหนดอุณหภูมิและความดันของวัฏจักรบนแผนภาพ P-h ไดอะแกรม ของสาร

ท้าความเย็นท่ีใชใ้นระบบ แลว้ท้าการเลอืกอุปกรณต์า่งๆให้สัมพันธ์กัน เพื่อให้สามารถคายความร้อนได้ตามท่ีต้องการ 

ดังนี้ 

 Condensing Temperature (TC) เนื่องจากอุณหภูมิของอากาศจ่ายท่ีต้องการมีค่าสูงสุดอยู่ท่ี 

22°C ดังนั้นค่าของ TC จึงต้องมีค่าสูงกว่า 22°C พอสมควร แต่ก็ไม่ควรสูงมากกว่าจนเกินไป ในทางปฏิบัตินิยม

ออกแบบให้ค่า TC สูงกว่าอุณหภูมิอากาศขาเข้าอยู่ราว 10°C ดังนั้นในท่ีนี้ จึงก้าหนดให้ TC = 32°C ท่ีสภาวะ Full Load 

และคอยล์ควบแนน่ต้องสามารถคายความร้อนได้อยา่งน้อย 4.86 kW ท่ีคา่ TC นี้ 
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    ภาพที่ 3 แผนภาพไซโครเมตริกท่ีสภาวะ Full Load      ภาพที่ 4 แผนภาพไซโครเมตริกท่ีสภาวะ Part Load 

ของหอ้งปรับอากาศ         ของหอ้งปรับอากาศ 

 

 Evaporating Temperature (TE) เนื่องจากค่าของ TE ตอ้งมีคา่ต่้ากว่าอุณหภูมอิากาศจ่ายของ

เครื่องส่งลมเย็น (ต่้ากวา่ 10°C) แตก่็ไมค่วรต่้ากวา่จุดเยอืกแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้คอยลร์ะเหยเกิดเป็นน้้าแข็งในชว่งของ 

Part Load ดังนัน้ TE ควรมคี่าอยู่ท่ีประมาณ 5°C ท่ีสภาวะ Part Load และ 0°C ท่ีสภาวะ Full Load ดังนัน้คอยล์ระเหย

ของระบบฮีทป๊ัมจึงควรออกแบบให้สามารถท้างานได้ในช่วงอณุหภูมิ 0 ถึง 5°C 

ปริมาณความเย็นท่ีคอยลร์ะเหยสามารถค้านวณได้จากความสมัพันธ์คอื 

 

     QE = QC - W      (2) 

 

เมื่อ QE  คือ ปริมาณความรอ้นท่ีคอยลร์ะเหยสามารถดูดมาได ้เป็น kW  

  QC  คือ ปริมาณความรอ้นส้าหรับการอุ่นอากาศ (ความร้อนท่ีคายออกจากคอยล์ควบแนน่)  

   เป็น kW  

  W   คือ ปริมาณไฟฟา้ที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์ เป็น kW  

ภาพท่ี 5 และ 6 แสดงวัฏจักรการท้างานของระบบฮีทป๊ัมบน P-h ไดอะแกรมของสารท้าความเย็น 

R410A [3] ท่ีสภาวะ Full Load และ Part Load ตามล้าดับ 

 

       ภาพที่ 5 แผนภาพการท้างานท่ีสภาวะ Full Load           ภาพที่ 6 แผนภาพการท้างานที่สภาวะ Part Load  
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2.1 คอยล์ควบแน่น (Condenser Coil) 

จากการค้านวณในสมการ (1) คอยล์ควบแนน่ต้องมคีวามสามารถในการคายความร้อนให้กับอากาศได้

ไม่ต่้ากว่า 4.86 kW ท่ี TC เท่ากับ 32°C ตามแผนภาพ P-h ไดอะแกรม ดังแสดงในภาพท่ี 5 โดยมีอัตราการไหลของ

สารท้าความเย็น R410A เท่ากับ 86.4 kg/hr และมีอุณหภูมิ Superheat เท่ากับ 6°C ท่ีสภาวะอากาศเข้าคอยล์เท่ากับ 

5.8°C ความชื้นสัมพัทธ์ 90%RH การเลือกหาขนาดของคอยล์ท่ีเหมาะสมท้าได้หลายวิธี โดยในงานวิจัยนี้จะใช้

โปรแกรม EVAP-CON [2] ชว่ยในการออกแบบหาขนาดท่ีเหมาะสม ผลลัพธ์ท่ีได้คอืคอยลจ์ะเป็นแบบ Finned-tube ท้า

ด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" กว้าง 24" สูง 16" ลึก 3 แถว มคี่า FPI เท่ากับ 12 และมีความสามารถใน

การคายความร้อนให้กับอากาศเท่ากับ 4.96 kW ดังแสดงในภาพท่ี 7 

2.2 คอยล์ระเหย (Evaporator Coil) 

ความสามารถในการดึงความร้อนของคอยล์ระเหยหาได้โดยตรง จากวัฏจักรการท้างานของระบบฮีท

ป๊ัมบน P-h ไดอะแกรมดังแสดงในภาพท่ี 5 และ 6 ขนาดของคอยล์ระเหยท่ีต้องการจะมีค่าอยู่ท่ี 3.88 kW ท่ี TE เท่ากับ 

0°C โดยมีอัตราการไหลของสารท้าความเย็น R410A เท่ากับ 86.4 kg/hr และสัดส่วนของไอผสม(x) เท่ากับ 0.12 ท่ี

อุณหภูมจิุดน้้าค้างอากาศขาเข้าเท่ากับ 10 °C การเลอืกหาขนาดของคอยล์ท่ีเหมาะสมท้าได้หลายวิธี โดยในงานวจิัยนี้

จะใช้โปรแกรม EVAP-CON [2] ช่วยในการออกแบบหาขนาดท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกันกับคอยล์ควบแน่น  ผลลัพธ์ท่ีได้

คือคอยล์จะเป็นแบบ Finned-tube ท้าด้วยท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8" กว้าง 24" สูง 16" ลึก 2 แถว มีค่า 

FPI เท่ากับ 12 และมีความสามารถในการคายความร้อนให้กับอากาศเท่ากับ 4.16 kW ดังแสดงในภาพท่ี 8 

 

   

     ภาพที่ 7 ผลค้านวณคอยลค์วบแนน่ (Condenser Coil)          ภาพที่ 8 ผลค้านวณคอยล์ระเหย (Evaporator Coil)  

          โดยโปรแกรม EVAP-COND                        โดยโปรแกรม EVAP-COND 

2.3  คอมเพรสเซอร์ชนดิปรบัความเร็วรอบได ้ (Var iable Speed Drive Compressor) 

จากการใช้โปรแกรม CoolPack ท้าการวิเคราะห์การท้างานของระบบฮีทป๊ัมท่ีสภาวะ Full Load และ 

Part Load โดยสมมติให้ค่าของ Adiabatic Compression Efficiency มีค่าเท่ากับ 80% ท้าให้ทราบว่าคอมเพรสเซอร์ท่ี

ต้องการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ 0.97 kW ท่ีสภาวะ Full Load และ 0.49 kW ท่ีสภาวะ Part Load และมี
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ความสามารถในการท้าความเย็นและการคายความร้อนได้ตามท่ีคอยล์ระเหยและคอยล์ควบแน่นตอ้งการ โดยพบวา่

คอมเพรสเซอร์ย่ีหอ้ “มติซูบชิ ิอิเล็คทริกส์” รุ่น SNB172 FEKMT มคีวามเหมาะสมท่ีจะน้ามาใชส้้าหรับงานวจิัยนี้ 

2.4 วาล์วปรับแรงดัน (Expansion valve) 

วาล์วปรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของสารท้าความเย็น ให้มีความเหมาะสมกับ

ปริมาณภาระความร้อนของคอยล์ระเหย โดยถา้ทราบอัตราการไหลสูงสุดและแรงดันตกคร่อมของวาล์วท่ีสภาวะ Full 

Load ก็จะสามารถเลอืกขนาดของวาล์วปรับแรงดันให้เหมาะสมกับระบบฮีทป๊ัมท่ีออกแบบได้ 

จากรายการค้านวณค่าอัตราการไหลสูงสุดของสารท้าความเย็น R410A ผ่านวาล์วปรับแรงดันท่ีความ

ดันตกครอ่ม 11.7 bar พบวา่วาล์วปรับแรงดันแบบอเิล็กทรอนิกสย์ี่ห้อ “คาเรล” รุ่น E2V18SSF00 มคีวามเหมาะสมกับ

การน้ามาใช้งานเพราะสามารถรองรับปริมาณโหลดทางความเย็นได้สูงถึง 11.8 kW ท่ีสภาวะ TC = 38°C และ TE = 

4.4°C 

การสร้าง 

ตัวเครื่องฮีทป๊ัมสร้างจากเหล็กฉากขนาด 30 x 30 x 3.0 มม. และ 25 x 25 x 3.0 มม. เชื่อมเข้าดว้ยกัน 

แล้วน้าแผ่นโฟมท่อลมส้าเร็จรูป PID ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนตัดท้าเป็นแผ่นผนังของเคร่ือง และเมื่อน้ามา

ประกอบเข้าดว้ยกันจะมีลักษณะเป็นกล่องขนาด 750 x 1200 x 1230 มม. 

อุปกรณ์ท้ังหมดจะถูกติดตั้งเข้ากับฐานและโครงสร้างของเคร่ือง จากนั้นจึงท้าการเดินและเชื่อมท่อ

ทองแดงเข้ากับอุปกรณ์ตามแบบ ดังแสดงในภาพท่ี 2 หลังจากการทดสอบรอยร่ัวด้วยก๊าซไนโตรเจน (N2) ที่ความดัน 

28 bar จนแนใ่จว่าระบบไมม่กีารร่ัวซึม จึงน้าฉนวนยางด้า (EPDM Closed Cell Foam Insulation) มาหุ้มท่อทองแดงเพื่อ

ป้องกันการสูญเสียความร้อนและการกลั่นตัวของน้้าในอากาศท่ีผิวท่อ จากนั้นจึงท้าให้ระบบเป็นสุญญากาศด้วยป๊ัม

สุญญากาศ(Vacuum Pump) ก่อนเติมสารท้าความเย็น R410A น้้าหนัก 2 kg. เข้าสู่ระบบ แล้วเดินสายไฟ เชื่อมต่อกับ

คอมเพรสเซอร์ พัดลม วาล์วปรับแรงดัน และอุปกรณต์รวจวัดเข้าไปท่ีตู้ควบคุม 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       ภาพที่ 9 เครื่องฮีทป๊ัมชนิดปรับความเร็วรอบ        ภาพที่ 10 แบบไดอะแกรมการทดสอบเครื่องฮีทป๊ัม 

                  ภายในหอ้งแคลอร่ีมิเตอร์   
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การทดสอบ 

การทดสอบหาสมรรถนะของเคร่ืองฮีทป๊ัมท่ีสร้าง ได้จัดท้าขึ้นในห้องแคลอร่ีมิเตอร์ ชั้น 3 ตึกโคลัมโบ 

ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการติดตั้งเคร่ืองฮีทป๊ัมในฝั่งร้อน

ของห้องแคลอร่ีมิเตอร์ และใช้คอยล์น้้าเย็น (Chilled Water Coil) ภายในห้องเป็นตัวจ้าลอง ในการจ่ายอากาศเย็นจาก

เครื่องส่งลมเย็นให้กับเครื่องฮีทป๊ัม ดังแสดงในภาพท่ี 10 

ในระหว่างการทดสอบ สภาวะอากาศท่ีจุด 1 (จุด CC), จุด 2 (จุด EV) และ จุด 3 (จุด SA) จะถูกบันทึก

ด้วยอุปกรณ์ Data Logger ซึ่งท้าการตรวจวัดค่าของอุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry Bulb Temperature) และความชื้น

สัมพัทธ์(Relative Humidity) โดยในแตล่ะชุดการทดลองจะควบคุมสภาวะอากาศท่ีจุด 1 (จุด CC) ไว้ให้คงท่ีด้วยวธีิการ

ปรับอัตราการไหลของน้้าที่จ่ายให้กับคอยลน์้้าเย็นท่ีต้ังอยูภ่ายในห้อง ส่วนการปรับรอบการท้างานของคอมเพรสเซอร์

นัน้ จะควบคุมรอบการท้างานผ่านทางคอมพวิเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม ModbusReader 1.6.0 ด้วยการป้อนความเร็วรอบ

ท่ีต้องการลงบนโปรแกรม เพื่อสั่งการท้างานของคอมเพรสเซอร์ 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบก็เพื่อหาสมรรถนะของเคร่ืองฮีทป๊ัมท่ีสร้างขึ้น ในแต่ละความเร็วรอบ และ

ท่ีสภาวะอากาศขาเข้าตา่งๆ โดยสมรรถนะที่ตอ้งการประกอบไปด้วย 

1. ความสามารถในการอุ่นอากาศของเครื่องฮีทป๊ัม 

2. ความสามารถในการลดอุณหภูมิจุดน้้าค้างของอากาศขาเขา้เคร่ืองฮีทป๊ัม 

3. การใช้พลังงานไฟฟา้ของเครื่อง 

4. ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเครื่องฮีทป๊ัม (COP) 

5. ผลประหยัดของเครื่องเมื่อเปรียบเทียบกับการใชข้ดลวดต้านทานไฟฟา้ 

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง โดยในแต่ละชุด สภาวะของอากาศขาเขา้ที่จุด 1 (จุด CC) 

จะถูกควบคุมค่าให้มีคา่คงที่ตลอดช่วงการทดสอบ ดังแสดงในตารางที่ 1 

        ตารางที่ 1 สภาวะคงท่ีของอากาศท่ีจุด 1 (จุด CC) 

 

ในแต่ละช่วงการทดสอบ ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์จะถูกปรับเปลี่ยนในช่วงตัง้แต ่20 ถึง 90 rps 

โดยท้าการปรับเพิ่มคร้ังละ 5 ถึง 10 rps ตามความเหมาะสม แล้วท้าการบันทึกค่าดังตอ่ไปน้ี 

1. อุณหภูมกิระเปาะแห้งและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศท่ีจุด 1, 2 และ 3 

2. ความเร็วลม 

3. ความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ 

4. ก้าลังไฟฟา้ที่คอมเพรสเซอร์ใช้ 

5. แรงดันของระบบฮีทป๊ัมทางด้านร้อนและเย็น 

6. อุณหภูมทิางด้านจ่ายของคอมเพรสเซอร์ (Discharge Temperature) 

การทดสอบชดุที ่
สภาวะคงที่ของอากาศที่จุด 1 (จุด CC) 

อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (°C) ความชื นสัมพัทธ์ (%RH) อุณหภูมิจุดน ้าค้าง (°C) 

1 13.0 78.2 9.4 

2 14.0 78.5 10.5 

3 15.0 80.1 11.7 
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7. อุณหภูมทิางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ (Suction Temperature) 

8. อุณหภูม ิSuperheat  

9. เปอร์เซ็นต์การเปิดของวาล์วปรับแรงดันแบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ผลการทดสอบ 

ผลการทดสอบท่ีส้าคัญสามารถน้ามาแสดงผลเป็นเส้นกราฟสมรรถนะต่างๆ ได้ดังนี้คอื 

1. ความสามารถในการอุ่นอากาศ 

ภาพท่ี 11 แสดงอุณหภูมิอากาศท่ีจุด 3 (จุด SA) ซึ่งเป็นสภาวะของอากาศจ่ายท่ีเคร่ืองฮีทป๊ัมท้าได้ จาก

กราฟเห็นได้ว่าเคร่ืองฮีทป๊ัมสามารถอุ่นอากาศได้ตามท่ีต้องการคือในช่วงอุณหภูมิ 16 ถึง 22°C ท่ีสภาวะ Part Load 

ของเคร่ืองฮีทป๊ัม ความเร็วรอบ 20 rps สามารถท้าอุณหภูมิได้เท่ากับ 16.0°C และท่ีสภาวะ Full Load ความเร็วรอบ 

60 rps สามารถท้าอุณหภูมิได้เท่ากับ 22.4°C ของการทดสอบชุดท่ี 1  และสามารถท้าอุณหภูมิได้สูงกว่าโดยไม่เกิด

ปัญหาแก่ระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิอากาศ        ภาพที่ 12 กราฟความสัมพันธ์ผลตา่งอุณหภูมจิุดน้้าคา้ง   

จุด 3 (จุด SA) และความเร็วรอบ                               ท่ีลดลงและความเร็วรอบ 

2. ความสามารถในการลดอุณหภูมจุิดน ้าค้าง 

ภาพท่ี 12 แสดงผลตา่งอุณหภูมจิุดน้้าค้างท่ีเครื่องฮีทป๊ัมสามารถลดอุณหภูมิลงได้ จากกราฟจะเห็นได้

ว่าท่ีสภาวะ Part Load ของเคร่ืองฮีทป๊ัม ความเร็วรอบ 20 rps สามารถลดอุณหภูมิจุดน้้าค้างได้เท่ากับ 0.1°C และท่ี

สภาวะ Full Load ความเร็วรอบ 60 rps สามารถลดอุณหภูมิจุดน้้าค้างได้เท่ากับ 4.6°C ของการทดสอบชุดท่ี 1  
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 ภาพที่ 13 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างการใชพ้ลังงานไฟฟา้    ภาพที่ 14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธ์ิ 

             ของคอมเพรสเซอร์และความเร็วรอบ                   สมรรถนะและความเร็วรอบ 

3. การใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (COP) 

ภาพท่ี 13 แสดงการใช้พลังงานไฟฟา้ของคอมเพรสเซอร์ท่ีความเร็วรอบต่างๆ จากภาพกราฟจะเห็นได้

วา่การใชพ้ลังงานไฟฟา้จะมีแนวโน้มท่ีสูงขึ้นเมื่อเพิ่มความเร็วรอบ  

ภาพท่ี 14 แสดงคา่ COP ในความเร็วรอบตา่งๆ จากภาพกราฟจะเห็นได้วา่แนวโน้มของค่า COP จะลด

ต่้าลงเมื่อเพิ่มความเร็วรอบให้กับคอมเพรสเซอร์ โดยคา่ COP สามารถค้านวณได้จากสมการ (3) 

  

    COP  =  (1.1 x cfm x ΔT) / (3.41 x W)   (3) 

 

เมื่อ COP คือ ค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะของเครื่องฮีทป๊ัม ค้านวณจากประสิทธิภาพในการอุ่นอากาศ 

  cfm คือ ปริมาณลม เป็น cu.ft/min 

  ΔT คือ ผลตา่งระหวา่งอุณหภูมขิองอากาศท่ีจุด 1 (จุด CC)และจุด 3 (จุด SA) เป็น °F  

  W   คือ ปริมาณไฟฟา้ที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์ เป็น W  

สืบเนื่องจากในช่วงการท้างานจริงของระบบนั้น โดยส่วนมากจะท้างานในช่วงของ Part Load ดังนั้น

ส้าหรับการวิเคราะห์ในเร่ืองการใช้พลังงานจะพจิารณาจากค่า IPLV (Integrated Part Load Value) หรือ NPLV (Non-

standard Part Load Value) ซึ่งเป็นการค้านวณโดยให้อัตราส่วนน้้าหนักเป็น % ของการท้างานในช่วง Part Load  

สามารถค้านวณได้จากสมการ (4) อา้งอิงจาก ARI Standard 550/590-2003 [1]  

 

   IPLV or NPLV  =  0.01A + 0.42B + 0.45C + 0.12D      (4) 

 

เมื่อ NPLV คือ ค่า COP ของระบบฮีทป๊ัม ในช่วง Part Load 

  A คือ ค่า COP ของระบบฮีทป๊ัมท่ีสภาวะโหลด 100% 

  B คือ ค่า COP ของระบบฮีทป๊ัมท่ีสภาวะโหลด 75% 

  C คือ ค่า COP ของระบบฮีทป๊ัมท่ีสภาวะโหลด 50% 

  D คือ ค่า COP ของระบบฮีทป๊ัมท่ีสภาวะโหลด 25% 
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จากสมการ (4) สามารถค้านวณค่าของ NPLV (COP ชว่ง Part Load) ได้ดังนี้ 

  การทดสอบท่ี 1 6.35 

  การทดสอบท่ี 2 6.95 

  การทดสอบท่ี 3 8.07 

สรุปผล 
งานวิจัยนี้คือการออกแบบและสร้างเครื่องฮีทป๊ัมชนดิปรับความเร็วรอบ พร้อมทดสอบสมรรถนะ จาก

การทดสอบสมรรถนะท่ีความเร็วรอบตั้งแต่ 20 - 90 rps โดยเคร่ืองมีปริมาณลมจ่ายเท่ากับ 698 cfm สามารถ

สรุปผลสมรรถนะของเครื่องฮีทป๊ัมดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลสมรรถนะเคร่ืองฮีทป๊ัมชนดิปรับความเร็วรอบ 

การทดสอบ

ชุดที ่

อุณหภูมอิากาศ

จ่าย (°C) 

อุณหภูมจุิดน ้าค้างที่

เครื่องสามารถลดลง

ได้ (°C) 

NPLV (COP 

ช่วง Part Load) 

ผลประหยัดพลังงาน

เปรียบเทียบกับขดลวด

ต้านทานไฟฟา้ (%) 

1 16.0 - 27.2 0.1 – 5.3 6.35 84.0 

2 16.7 - 28.8 0.4 – 5.5 6.95 85.6 

3 18.5 - 30.4 0.7 – 5.5 8.07 87.6 

 

นอกจากข้อมูลท่ีได้ข้างต้นแล้ว จากการออกแบบสร้างและทดสอบสมรรถนะเคร่ืองฮีทป๊ัม ท้าให้ทาง

คณะผู้วิจัยทราบถึงข้อดีและข้อเสียของเคร่ืองชนิดนี้ โดยมีข้อดีคือสามารถควบคุมปริมาณความร้อนส้าหรับการอุ่น

อากาศได้อย่างแม่นย้าและมีผลประหยัดทางด้านพลังงานกว่าร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ขดลวดต้านทาน

ไฟฟา้ ส่วนขอ้เสียนัน้คอืการต้องใชชุ้ดควบคุมแบบ BLDC Motor Drive ท่ีมีความซับซ้อนและมีต้นทุนในการผลิตท่ีสูง 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณบริษัท สยาม คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรี จ้ากัด และบริษัท คาเรล  (ประเทศไทย) จ้ากัด 

ส้าหรับคอมเพรสเซอร์ชนิดปรับความเร็วรอบ อุปกรณ์ชุดควบคุมความเร็วรอบ และวาล์วปรับแรงดันแบบ

อเิล็กทรอนิกส ์พรอ้มการให้ข้อมูลและค้าแนะน้าเกี่ยวกับอุปกรณ ์ส้าหรับงานวจิัยในครัง้นี้  
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การศึกษาวิเคราะห์สภาวะความสบายเชิงความร้อนในห้องปรับอากาศจากผลของ

อุณหภูมิอากาศแวดล้อมภายนอก 

An experimental investigation on the thermal comfort in an air-conditioned 

room by an effect of outside ambient temperature 

ธัญญารัตน์ พร้าชาวนา1 และ วราภรณ์ รัตตนงพิสัตย์1* 

Tanyarat Prachaona1 and Waraporn Rattanongphisat1*  

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอการศกึษาผลของอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ีมีตอ่สภาวะความสบายเชิงความร้อนใน

ห้องปรับอากาศ  โดยศึกษาจากสมการความสบาย การวัดอุณหภูมิอากาศภายนอก และการวัดอุณหภูมิและความชื้น

สัมพัทธ์ภายในห้องปรับอากาศ ผลการวัดอุณหภูมภิายนอกหอ้งพบวา่มีค่าระหว่าง 29°C - 33°C, อุณหภูมภิายในหอ้ง

มีค่าระหว่าง 22°C - 24°C, อุณหภูมิเฉลี่ยการแผ่รังสีความร้อน 26.34°C, อุณหภูมิภายนอกเสื้อผ้า 31.8°C, และ

ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 50% - 60% เมื่อน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความสบายเชิงความร้อนภายในห้องปรับ

อากาศ โดยการค้านวณดัชนีการโหวตเฉลี่ยท่ีเรียกว่า Predicted Mean Vote (PMV) ผลท่ีได้พบว่าค่าดัชนีการโหวต

เฉลี่ยอยู่ในช่วง -1 ถึง -0.7 ซึ่งมีความหมายว่า อยู่ในช่วงท่ีให้ค่าความรู้สึกค่อนข้างเย็น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสภาพ

ภูมิอากาศภายนอกท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศนั้น จะส่งผลให้มีการปรับอุณหภูมิในห้องปรับ

อากาศลดลง เพื่อให้เกิดสภาวะความสบายเชงิความร้อน  
ค้าสา้คัญ:   ความสบายเชงิความร้อน ดัชนกีารโหวตเฉลี่ย การปรับอากาศ 

Abstract  

This article presents the effect of an outside air temperature on the thermal comfort in an air-

conditioned room by using an equation of thermal comfort, a measurement of outdoor temperature, temperature 

and relative humidity in the air-conditioned room. The measured outdoor temperature was about 29°C - 33°C. 

The room temperature was about 22°C - 24°C. The mean radiant temperature was about 26.3°C. The surface 

temperature of clothing was about 31.8°C and relative humidity was about 50% - 60%. The data analysis for the 

thermal comfort has done by calculating the predicted mean vote (PMV). The results showed that the predicted 

mean vote was from -1 to -0.7. It meant slightly too cold. Thus the outdoor temperature which higher than an 

air-conditioned room temperature has affected on the setting temperature of an air conditioner to allow the 

occupant to reach the thermal comfort. 

                                                        
1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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บทน้า 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น ท่ีมีลักษณะอุณหภูมิอากาศท่ีค่อนข้าง

สูง จึงมีการน้าเคร่ืองปรับอากาศเข้ามาใช้ภายในอาคาร บ้านเรือน และส้านักงาน โดยปกติหน้าท่ีหลักของ

เคร่ืองปรับอากาศ คือ ปรับสภาพอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร เพื่อให้คนท่ีอยู่ ในอาคารได้รู้สึกสบายเชิงความร้อน 

นั่นคือรู้สกึไมร้่อนและรู้สกึไมเ่ย็นจนเกินไป  ทัง้นี้ได้พบวา่เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถท้าให้คนเราทุกคนรู้สกึสบายเชงิ

ความร้อนได้เหมือนกัน ผลมาจากความรู้สึกสบายเชิงความร้อนของคนนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ 

อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วของลม ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ความหนาของเสื้อผ้าท่ีสวมใส่ และ

กิจกรรมท่ีได้ท้าอยู่ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ความชอบของแต่ละคนบุคคล ความเคยชินกับ

อุณหภูมอิากาศ ลักษณะนสิัย การศึกษา และเพศ [8]  

จากท่ีได้กล่าวข้างต้น ความรู้สึกสบายเชิงความร้อนขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ดังนั้นผู้จัดท้าจึงได้เห็น

ความส้าคัญและเลอืกท่ีจะศกึษาผลของอุณหภูมิอากาศภายนอกที่มผีลตอ่สภาวะความสบายเชงิความร้อนในห้องปรับ

อากาศ ภายในอาคารเรียนรวม ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดย

รวบรวมอุณหภูมิอากาศ ความชืน้สัมพัทธ์ และค้านวณหาค่าความสบายเชงิความร้อน 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองผลของอุณหภูมิอากาศภายนอกต่อสภาวะความสบายเชิงความร้อนในห้องปรับอากาศ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อประกอบการวิจัย จ้าเป็นต้องศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักการตา่งๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  

1. สภาวะความสบาย 

สภาวะความสบาย หมายถึง สภาวะท่ีอากาศมีอุณหภูมิ ความเร็วลม และความชื้นในอากาศ ท่ี

เหมาะสมกับการท่ีจะท้าให้ร่างกายของมนุษยเ์รารูส้ึกสบาย ไมร้่อนหรือหนาวเกินไป ไมรู้่สกึว่ามไีอในในอากาศมากจน

ชื้นหรือน้อยจนหายใจไม่สะดวก ความเร็วอยู่ในอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม จากการศึกษาสภาวะความสบายจะ

ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ สภาวะในร่างกาย และสภาวะนอกร่างกาย [7] โดยมีรายละเอยีด ดังต่อไปนี้ 

1.1 สภาวะภายในรา่งกายท่ีมีผลต่อสภาวะความสบาย ซึ่งได้แก่ สภาวะร่างกายของคนในแตล่ะพื้นท่ี

ท่ีอยูอ่าศัย ยกตัวอย่างเชน่ คนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมีอุณหภูมิอากาศท่ีร้อนจะมีการขับเหงื่อท่ีง่ายกวา่คนท่ีอาศัยอยู่

ในประเทศท่ีมีอุณหภูมิอากาศท่ีหนาว การทนต่ออุณหภูมิอากาศร้อนของคนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมีอุณหภูมิอากาศ

ท่ีร้อนจะทนได้ดกีวา่คนท่ีอาศัยอยูใ่นประเทศท่ีมีอุณหภูมิอากาศท่ีหนาว เป็นต้น ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าสภาวะความสบาย

ภายในร่างกายของคนแตล่ะพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกัน  

1.2 สภาวะภายนอกร่างกายท่ีมีต่อสภาวะความสบาย ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ 

แสงแดด และความเร็วลม รวมไปถึงวัสดุท่ีน้ามาใช้ตามอาคารและส้านักงาน ซึ่งองค์ประกอบท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นสิ่งท่ี

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ดังนั้นเราจึงแยกองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับสภาวะความสบายแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ องค์ประกอบท่ีเกิดจากมนุษย ์ และองคป์ระกอบท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอ้ม [4]
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               1. องคป์ระกอบท่ีเกิดจากมนุษย ์ได้แก่ 

                  1. กลไกทางร่างกายของมนุษย์ (Metabolism) จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น การยืน 

การเดิน การนั่ง การนอน หรือลักษณะตามธรรมชาติของเผ่าพันธ์ุ เชน่ สีผิวโดยก้าเนิด โครงสร้างทางรา่งกาย เป็นต้น 

ซึ่งกลไกทางร่างกายของมนุษยท่ี์แตกต่างกัน ก็จะท้าให้เกิดสภาวะความสบายท่ีแตกต่างกันไปดว้ย  

           2. เครื่องนุ่มห่มท่ีใชส้วมใส่ เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ส่งผลตอ่สภาวะความสบายเชงิความร้อน 

เพราะถ้ามอีุณหภูมอิากาศท่ีร้อน แตก่ลับใส่เสื้อผ้าท่ีหนา จะไมท้่าให้เกิดสภาวะความสบายแก่ร่างกายได้เลย แมว้า่เรา

จะอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีอยูใ่นขอบเขตความสบายก็ตาม  

     2. องคป์ระกอบท่ีเกิดจากสิ่งแวดลอ้ม ได้แก่  

       1. อุณหภูมิอากาศ (Ambient Air Temperature) หมายถึง อุณหภูมิของอากาศท่ีเราวัดได้จาด

เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 

         2. อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperature) หมายถึง ค่าถ่วงเฉลี่ย

ของรังสีความร้อนท่ีมีอิทธิพลตอ่สภาพแวดลอ้มนัน้ๆ ซึ่งรวมไปถึงแสงแดดท่ีสอ่งมาโดยตรง อุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ท่ีผิว

โดยรอบสามารถค้านวณจากอุณหภูมิพืน้ผิวของด้านตา่งๆ ในหอ้งและต้าแหนง่ท่ีวัดอุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ท่ีผิวโดยรอบ

นั้น โดยใช้มุมกระท้า (Solid Angle) ท่ีเกิดขึ้นระหว่างต้าแหน่งท่ีวัด และขอบเขตของแต่ละพื้นผิวโดยหาค่าเฉลี่ยเป็นไป

ดังสมการ (ASHRAE, 2005)  

Tr(°R) = Ts(°C) + 273.15 x 
9

5
                     (1) 

Tmrt = [sum(F x Ts
4)

0.25
x 1.8 − 459.67                 (2) 

โดยท่ี  Tmrt   คือ อุณหภูมเิฉลี่ยของพืน้ผิวโดยรอบ (°C) 

 F      คือ มุมกระท้า (องศา) 

 Ts     คือ อุณหภูมผิิววัสด ุ(°C) 

a      คือ ความยาว (m) 

b      คือ ความกวา้ง (m) 

c         คือ ความสูง (m) 

Tr      คือ อุณหภูมผิิววัสด ุ(°R) 

    3. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) หมายถงึ การเปรียบเทียบสัดสว่นเป็นร้อยละของความชื้น

ในอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความชื้นสูงสุดท่ีอากาศสามารถรับได้ โดยไมก่ลั่นตัวเป็นหยดน้้านั้นเอง 
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 4. ความเร็วลม (Air Velocity) เป็นความเร็วลมท่ีผ่านมายังตัวเรา โดยลมท่ีพัดนัน้ จะพาความร้อน

รอบตัวเราออกไป ท้าให้เรารู้สึกเย็นขึ้น นอกจากนี้ยังพัดเอาความชื้นบริเวณผิวตัวเรา ท้าให้ใช้ในการระเหยเหงื่อดขีึน้

ด้วย ดังนัน้ความเร็วลมท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ชว่ยสร้างสภาวะความสบายอีกดว้ย 

2. ดัชนีการโหวตเฉลี่ย 

ความสบายเชิงความร้อนเป็นการบอกในรูปของการคาดคะเนความรู้สึกเฉลี่ย (Predicted Mean Vote : 

PMV) ซึ่งเป็นค่าดัชนีท่ีใช้ท้านายความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ออกมาเป็นระดับความรู้สึกทางความร้อน หาได้จาก

แบบจ้าลองของ Fanger {5] 

 
PMV    =     (0.325e−0.042M + 0.032)[M − 0.35(43 − 0.061M − Pv) 

        −0.42(M − 50) − 0.0023M(44 − Pv) − 0.0014M(34 − Ta) 
       −3.4x10−8 fcl((Tcl + 273)4 − (Tmrt + 273)4) − fclhc(Tcl − Ta)  (3) 

hc = {
2.05(Tcl − Ta)0.25   for 2.38(Tcl − Ta)0.25  > 10.4√v

10.4√v                      for 2.38(Tcl − Ta)0.25 < 10.4√v
     (4) 

Pv =
Psrh

100
                  (5) 

fcl = {
1.0 + 0.2Icl    for Icl  < 0.5 𝑐𝑙𝑜
1.05 + 0.1Icl   for Icl  > 0.5 𝑐𝑙𝑜

             (6) 

 

โดยท่ี M คือ อัตราเมตาบอริซึม (kcal/h),  

Icl คือ ค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้า (clo), 

Ta   คือ อุณหภูมิอากาศ (oC), 

rh  คือ ความชืน้สัมพัทธ์อากาศ (%), 

Tmrt   คือ อุณหภูมิเฉลี่ยของพืน้ท่ีผิวโดยรอบ (oC), 

v  คือ ความเร็วของลม (m/s), 

Pv  คือ ความดันไออากาศ (Pa), 

Tcl   คือ อุณหภูมภิายนอกของเสื้อผา้ (oC), 

hc  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการพาความร้อน (kcal/m2 hr oC), 

fcl  คือ ค่าอัตราส่วนพื้นท่ีท่ีปกคลุมด้วยเสื้อผ้าตอ่พืน้ท่ี, 

Ps  คือ ความดันไออ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิใดๆ (Pa) 

เนื่องจากความรู้สึกทางความร้อนนั้น ใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้สึกของมนุษย์ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นค่า

ดัชนีการโหวตเฉลี่ย จึงเป็นดัชนีท่ีใช้ท้านายความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ว่ามีความรู้สึกอย่างไร ในภายใต้ตัวแปรของ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีผิวโดยรอบ และภายใต้

ตัวแปรท่ีเกี่ยวกับคน ซึ่งได้แก่ ชนิดของกิจกรรมท่ีท้าอยู่ ความหนาของเสื้อผ้าท่ีสวมใส่  
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3. สถานที่ในการทดลอง 

สถานท่ีท่ีใช้ทดลองจะอยู่ในอาคารเรียนรวมภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพษิณุโลก เป็นอาคารเรียนสูง 5 ชัน้ โดยช้ันท่ีท้าการทดลองอยู่ช้ันท่ี 2 ของอาคาร  

 

ภาพที่ 1 ห้องเรียนรวม ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ผลการศึกษา 

อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีผิวโดยรอบ ท่ีมีอิทธิพบต่อสภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีผิว

โดยรอบสามารถค้านวณจากอุณหภูมิพื้นท่ีผิวของด้านต่างๆ ในห้องและต้าแหน่งท่ีวัดอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นท่ีผิว

โดยรอบนั้น โดยใช้มุมกระท้าท่ีเกิดขึ้นระหว่างต้าแหน่งท่ีวัด และขอบเขตของแต่ละพื้นผิวโดยหาค่าเฉลี่ยเป็นไปดัง

สมการท่ี (1) - (2) 

ตารางที่ 1 การค้านวณอุณหภูมเิฉลี่ยของพืน้ท่ีผิวโดยรอบ 

ต้าแหน่งที ่ a (m) b(m) c (m) x = a/c F Ts(oC) Tr (oR) = 

(Ts+273.15)*9/5 

Tr
4 = Ts

4 * F 

1 5.6 1.54 12.2 0.45902 0.032 25 536.67 2654478753 

2 5.6 7.89 12.2 0.45902 0.032 26 538.47 2690270983 

3 1.57 7.89 12.2 0.12869 0.008 26 538.47 672567745.8 

4 1.57 4.46 12.2 0.12869 0.008 27 540.27 681605989.7 

5 5.6 .54 12.2 0.45902 0.032 26 538.47 2690270983 

6 5.6 7.98 12.2 0.45902 0.032 25 536.67 2654478753 

7 1.57 7.98 12.2 0.12869 0.008 28 542.07 690735023.7 

8 1.57 4.46 12.2 0.12869 0.008 26 538.47 672567745.8 

9 5.6 3.1 18.41 0.30418 0.017 27 540.27 1448412728 

10 5.6 9.3 18.41 0.30418 0.017 28 542.07 1467811925 

11 5.6 3.1 18.41 0.30418 0.017 27 540.27 1448412728 

12 1.57 3.775 18.41 0.08528 0.045 28 542.07 3885384508 
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ตารางที่ 1 การค้านวณอุณหภูมเิฉลี่ยของพืน้ท่ีผิวโดยรอบ (ตอ่) 

ต้าแหน่งที่ a (m) b (m) c (m) x = a/c F Ts(oC) 
Tr (oR) = 

(Ts +273.15)*9/5 Tr
4 = Ts

4 * F 

13 1.57 3.7 18.41 0.08528 0.045 26 538.47 3783193570 

14 1.57 3.775 18.41 0.08528 0.045 25 536.67 3732860746 

15 5.75 5.83 2.02 2.84653 0.088 24 534.87 7202373363 

16 5.75 5.83 2.02 2.84653 0.088 27 540.27 7497665886 

17 1.15 2.65 0.37 3.10811 0.095 26 538.47 7986741982 

18 1.15 2.65 0.37 3.10811 0.095 27 540.27 8094071127 

19 1.15 1.44 0.37 3.10811 0.095 28 542.07 8202478406 

20 1.15 2.65 0.37 3.10811 0.095 26 538.47 7986741982 

21 1.15 2.65 0.37 3.10811 0.095 29 543.87 8311971014 

[sum(Tr
4 * F)]0.25 -491.67 * 5/9 = 26.341°C 

 

จากการค้านวณหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบท้ัง 21 จุด ดังสมการท่ี (1) - (2)  พบว่าค่า

อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบมีค่าอยู่ท่ีอุณหภูมิ 26.341 oC  ซึ่งจะผลของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ  ได้ไป

ค้านวณในสมการความสบายเชงิความร้อนภายในห้องปรับอากาศอกีด้วย 

เนื่องจากระดับความรู้สึกทางความร้อน ใช้เป็นตัวชี้วัดความรู้สึกของมนุษย์ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ระดับ คือ +3 มีความหมายว่า ให้ช่วงค่าความรู้สึกที่รู้สึกร้อน, +2 มีความหมายว่า ให้ช่วง

ค่าความรู้สกึที่รู้สกึอุบอุน่, +1 มคีวามหมายว่า ให้ช่วงค่าความรู้สกึที่รู้สกึค่อนข้างอบอุน่, 0 มคีวามหมายว่า ให้ช่วงค่า

ความรู้สึกท่ีรู้สึกสบาย, -1 มีความหมายว่า ให้ช่วงค่าความรู้สึกท่ีรู้สึกค่อนข้างเย็น, -2 มีความหมายว่า ให้ช่วงค่า

ความรู้สกึที่รู้สกึเย็น และ -3 มคีวามหมายว่า ให้ช่วงค่าความรู้สกึที่รู้สกึหนาว 

ความสบายเชิงความร้อนเป็นการบอกในรูปของการคาดคะเนความรู้สึกเฉลี่ย (Predicted Mean Vote : 

PMV) ซึ่งเป็นค่าดัชนีท่ีใช้ท้านายความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ออกมาเป็นระดับความรู้สึกทางความร้อน หาได้จาก

แบบจ้าลองของ Fanger [5] ดังสมการท่ี (3) – (6)  
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ตารางที่ 2 การค้านวณค่าความสบายเชงิความร้อนในห้องปรับอากาศ 

ว/ด/ป 
M 

(kcal/h) 

Ic 

(clo) 

V 

(m/s) 

RH 

(%) 

Tcl 

(°C) 

fcl Tmrt 

(°C) 

Ta 

(°C) 

Ps 

(mmHg) 

Hc 

(kcal/m2 hr °C) 

Pv 

(mmHg) 
PMV 

7/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 21.8 0.1092 3.64182 0.05565 -1.1 

9/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.6 0.1134 3.56248 0.05779 -0.8 

10/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 21.6 0.1083 3.65726 0.05522 -1.1 

11/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.4 0.1123 3.58377 0.05723 -0.9 

12/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.3 0.1117 3.59428 0.05695 -0.9 

13/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.4 0.1123 3.58473 0.0572 -0.9 

16/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.8 0.1143 3.54477 0.05825 -0.8 

17/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 23.0 0.1152 3.5278 0.05868 -0.7 

18/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.2 0.111 3.60846 0.05657 -0.9 

19/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.6 0.113 3.57027 0.05758 -0.9 

20/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 21.7 0.1085 3.65455 0.05529 -1.1 

30/3/15 73 0.7 0.4 51 31.8 1.12 26.3 22.6 0.1129 3.57317 0.05751 -0.9 

 

ผลการวัดอุณหภูมอิากาศภายในหอ้งปรับอากาศมคี่าอยูใ่นช่วงอุณหภูมิ 22 – 24 oC อุณหภูมเิฉลี่ยของ

พื้นท่ีผิวโดยรอบ 26.3 oC  ค่าความเป็นฉนวนของเสื้อผ้า 0.7 clo อัตราเมตาบอริซึม 73 kcal/h ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 

51% ความเร็วของลม 4 m/s ค่าอัตราส่วนพื้นท่ีท่ีปกคลุมด้วยเสื้อผ้าตอ่พืน้ท่ี เท่ากับ 1.12 ถูกน้ามาแทนค่าลงในสมการ

ของ Fanger [5] ดังสมการท่ี (3) ถึง (6) จะพบว่าได้ค่าความสบายเชิงความร้อนในห้องปรับอากาศ ขณะท่ีเปิด

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการบอกในรูปของการคาดคะเนความรู้สกึเฉลี่ย มคี่าอยู่ในช่วง -1 ถึง -0.7 ซึ่งมีความหมาย

วา่ ให้ช่วงค่าความรู้สกึที่รู้สกึค่อนข้างเย็น 

 

 
 

ภาพที่ 2 ค่าดัชนกีารโหวตเฉลีย่ภายในห้องปรับอากาศ 
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สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิภายนอกต่อสภาวะความสบายเชิงความร้อนในห้องปรับอากาศ เมื่อได้

ท้าการเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในห้องปรับอากาศในช่วงเวลาเช้า จะพบว่าอุณหภูมิอากาศ

ภายนอกจะมีค่าอยู่ท่ี 29 - 31 °C และอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศจะมีค่าอยู่ท่ี 20 – 21 °C ซึ่งจะท้าให้ค่าความ

สบายเชงิความร้อนในห้องปรับอากาศ มคี่าอยู่ท่ีประมาณ -1 แตเ่มื่อเปรียบเทียบอุณหภูมอิากาศภายนอกและภายใน

ห้องปรับอากาศในช่วงเวลาบ่าย เห็นได้ว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกจะมีค่าอยู่ท่ี 33 – 35 °C และอุณหภูมิภายในห้อง

ปรับอากาศจะมีค่าอยู่ท่ี 22 - 24 °C ซึ่งจะท้าให้ค่าความสบายเชิงความร้อนในห้องปรับอากาศ มีค่าอยู่ท่ีประมาณ -

0.7 เมื่อท้าการเปิดเคร่ืองปรับอากาศในระดับอุณหภูมิท่ีเท่ากัน ดังนัน้จึงสรุปได้ว่าผลของอุณหภูมอิากาศภายนอกท่ีมี

อุณหภูมสิูงกว่าอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศน้ัน จะส่งผลให้มีการปรับอุณหภูมใินห้องปรับอากาศลดลง เพื่อให้เกิด

สภาวะความสบายเชงิความร้อน 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ในตู้ทดลอง 

A study on cooling efficiency of vortex tube with the chamber 

สินพีร  จันทร์สว่าง1 และ วราภรณ์  รัตตนงพสิัตย์1* 

Sineeporn  Jansawang1  and Waraporn  Rattanongphisat1*  

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้น้าเสนอผลการศึกษาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ท่ีได้ติดตั้งกับตู้

ทดลองขนาดปริมาตร 36.9x103 cm3 ทดสอบประสิทธิภาพการท้างานโดยใช้อากาศท่ีมีความดัน 3 bar และค่า

สัดส่วนมวลอากาศเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ท่ี 1 0.7 0.55 0.48 0.44 0.30 0.29 และ 0.28 ผลการทดลองพบว่าท่ีค่า

สัดสว่นมวลอากาศเย็นเท่ากับ 0.55 มคี่าความแตกตา่งอุณหภูมอิากาศเย็น และค่าประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกสูงท่ีสุด 

ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27 °C และ 0.33 ตามล้าดับ นั่นแสดงว่าท่อวอร์เท็กซ์ท่ีติดตั้งกับตู้ทดลองมีประสิทธิภาพการท้าความ

เย็นสูงท่ีสุดเมื่อค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นเท่ากับ 0.55 และพบว่าท่อวอร์เท็กซ์สามารถลดอุณหภูมภิายในตู้ทดลองได้

เร็ว  
ค้าสา้คัญ:   ท่อวอร์เท็กซ์ สัดสว่นมวลอากาศเย็น ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก  

Abstract  

The research paper presents the finding results for the cooling efficiency of vortex tube in the 

chamber. The chamber has volume of 36 .9 x103  cm3 .  The testing of system performance was carried out by 

operating vortex tube at an air pressure of 3 bar and cold mass fraction of vortex tube were 1, 0.7, 0.55, 0.48, 

0.44, 0.30, 0.29 and 0.28. The experimental result showed that the cold mass fraction of 0.55 has the highest 

cold air temperature drop and the highest isentropic efficiency which are equal to 27 °C and 0.33 respectively. It 

shows that the vortex tube in the chamber has the highest cooling efficiency when the cold mass fraction is equal 

to 0.55. In addition, the vortex tube can decrease temperature inside the chamber rapidly. 

Keywords: Vortex tube, Cold mass fraction, Isentropic efficiency  
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บทน้า 

ท่อวอร์เท็กซ์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ท่อแรงคิว-ฮีลช์วอร์เท็กซ์ เป็นอุปกรณ์ท่ีมีการท้างานไม่ซับซ้อน 

สามารถผลิตอากาศร้อนและอากาศเย็นได้ในเวลาเดียวกัน ท่อวอร์เท็กซ์ซึ่งเป็นอุปกรณท่ี์มีขนาดเล็ก กะทัดรัด มคีวาม

แข็งแรง ทนทาน และยังเป็นอุปกรณท่ี์สามารถผลิตอากาศเย็นได้โดยใชส้ารท้าความเย็นจากธรรมชาติ จะไมก่่อให้เกิด

มลพิษตอ่สิ่งแวดลอ้ม และไมท้่าให้เกิดภาวะโลกรอ้นอกีด้วย  ท่อวอร์เท็กซ์ สามารถผลิตอากาศร้อนและอากาศเย็นได้

โดยการให้อากาศท่ีมีความดันอัดเข้าไปในท่อ ภายในท่อวอร์เท็กซ์จะเกิดการแยกช้ันของอุณหภูมิอากาศ เกิดการหมุน

วนภายในท่อ จึงท้าให้เกิดอากาศร้อนไหลออกบริเวณปลายท่อด้านหนึ่ง และเกิดอากาศเย็นไหลออกสู่ปลายท่ออีก

ด้านหนึ่ง[1] 

มีนักวิจัยหลายท่านให้ความสนใจ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการท้างานของท่อวอร์เท็กซ์ 

เพื่อจะน้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ซึ่งAydin ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการการท้างานของท่อวอร์

เท็กซ์ ในการทดลองพบว่าความดันอากาศท่ีปลายท่อทางเข้า และสัดส่วนมวลอากาศเย็น เป็นปัจจัยหลักท่ีมีอิทธิพล

ต่อประสิทธิการท้างานของท่อวอร์เท็กซ์ [3]  และSankar ได้ศึกษาการไหลของอากาศภายในท่อวอร์เท็กซ์ มีการ

เคลื่อนท่ีของอากาศในลักษณะหมุนวนภายในท่อ มีการไหลตามแนวแกนของท่อไปยังปลายท่อร้อน และมีการไหลใน

ทิศตรงข้ามปลายท่อร้อน ออกไปท่อปลายท่อเย็น[6]  Rattanongphisat ศึกษาการลดอุณหภูมิพื้นผิวปลายท่อร้อนของ

ท่อวอร์เท็กซ์ โดยการติดตั้งแผ่นความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล เพื่อดึงความร้อนท่ีผิวท่อออกสู่สิ่งแวดล้อม พบว่า

ประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์เพิ่มขึ้นเมื่อติดตั้งแผ่นความร้อน และความสามารถการท้าความเย็น

ของท่อวอร์เท็กซ์เพิ่มขึ้น 4.3% และ 9.6% ตามล้าดับ[7] ต่อมา Reddy ได้ท้าการทดสอบระบบท้าความเย็นของท่อ

วอร์เท็กซ์ โดยการออกแบบและติดตั้งระบบในห้องโดยสารรถยนต์ พบว่าเมื่อใช้ความดัน 2 bar อุณหภูมิภายใน

รถยนต์เท่ากับ 23 ºC และยังพบวา่สามารถน้าระบบท้าความเย็นจากท่อวอร์เท็กซ์น้าไปใชไ้ด้จริงกับรถยนต์[8] ท่ีกลา่ว

มาข้างต้นนั้น ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านท่ีเห็นถึงประโยชน์ ในการใช้งานได้จริงท่อวอร์เท็กซ์ และยังมี Eiamsa-ard ได้

ศึกษารวบรวมผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวกับอิทธิพลท่ีมีผลต่อท่อวอร์เท็กซ์ ศึกษาท้ังทางด้านลักษณะทางเรขาคณิต เช่น เส้น

ผ่านศูนย์กลางและความยาวของปลายท่อร้อนและปลายท่อเย็น จ้านวนหัวฉีดทางเขา้ท่อ และศกึษาทางด้านกายภาพ 

เช่น ความดันอากาศทางเข้า สัดส่วนมวลอากาศเย็น ชนิดของแก๊สท่ีใช้ทดสอบ ซึ่งจะมีผลต่อการแยกอุณหภูมภิายใน

ท่อวอร์เท็กซ์[4]  

ด้วยเหตุนี้ จึงท้าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับท่อวอร์เท็กซ์ น้าไปสู่การศึกษา

ประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ท่ีได้ตดิตัง้เข้ากับตู้ทดลองท่ีออกแบบไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

และประยุกตใ์ชง้านท่อวอร์เท็กซ์ต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทดลอง 

1.  ท่อวอร์เท็กซ์   2.  ตูท้ดลอง 

3.  โรตาร์มิเตอร์   4.  ชุดควบคุมอากาศ 

5.  แคมป์มิเตอร์   6.  เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 
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7.  สายเทอร์โมคัปเป้ิล ชนิด เค  8.  สายยาง 

9.  อุปกรณป้์องกัน 

วิธีการทดลอง 

                  ในขั้นตอนการทดลองผู้วิจัยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน เพื่อน้าไปทดสอบหาประสิทธิภาพ

การท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ ดังต่อไปนี ้

1. ทดสอบหาค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ 

ค่าสัดสว่นมวลอากาศเย็น(Cold mass fraction) คือสัดสว่นของอตัราการไหลของมวลอากาศเย็นตอ่

อัตราการไหลมวลอากาศขาเข้าของท่อวอร์เท็กซ์ [4] แสดงดังสมการ               

 

สัดสว่นมวลอากาศเย็น =
อัตราการไหลมวลอากาศเย็น

อัตราการไหลมวลอากาศทางเขา้ทอ่
  

 

ในการทดลองนี้ค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นเป็นตัวแปรท่ีส้าคัญท่ีสามารถบอกถึงประสิทธิภาพการ

ท้างานของท่อวอร์เท็กซ์ได้ ดังนัน้ในขั้นตอนท่ี 1 สามารถค้านวณหาค่าสัดสว่นมวลอากาศเย็นได้จากอัตราการไหลของ

อากาศบริเวณปลายท่อวอร์เท็กซ์ตามสมการท่ี(1) และคณะผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองเพื่อหาอัตราการไหลของท่อ

วอร์เท็กซ์ แสดงดังภาพ 

ภาพที่ 1 แผนผังการตดิตัง้ทดสอบอัตราการไหลของท่อวอร์เท็กซ ์

ขั้นตอนการท้างานของภาพท่ี1 เร่ิมจากป๊ัมลมท้าหน้าท่ีผลิตลมอัดแล้วน้าไปเก็บไว้ท่ีถังเก็บลม ถ้า

ต้องการท้าการทดลองให้เปิดวาล์ว อากาศอัดจะเข้าไปท่ีชุดควบคุมอากาศ ซึ่งจะท้าหน้าท่ีปรับความดันอากาศและ

กรองอากาศ การทดลองนี้ผู้วจิัยได้ทดสอบท่ีความดันอากาศ 3 bar หลังจากนัน้อากาศอัดจะถูกส่งต่อไปท่ีปลายท่อขา

เข้าของท่อวอร์เท็กซ์ ภายในท่อวอร์เท็กซ์ อากาศจะมีการหมุนวนและเกิดการแยกชั้นของอุณหภูมิ อากาศท่ีเข้าไป

 

       

 
          

   

 

  

              

               

                            

Inlet 

(1) 
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ภายในท่อจะถูกปล่อยออกบริเวณปลายท่อร้อน และปลายท่อเย็น ขึ้นอยู่กับการปรับหมุนวาล์วบริเวณปลายท่อร้อน 

หลังจากนัน้อากาศท่ีถูกปล่อยออกจากท่อ ถูกส่งต่อไปท่ีโรตารม์เิตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณว์ัดอัตราการไหลของอากาศ 

2. ทดสอบประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ในตู้ทดลอง 

ในขั้นตอนนี้ได้มีการออกแบบและสร้างตู้ทดลองเพื่อน้าไปศึกษาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อ

วอร์เท็กซ์ โดยศึกษากับตู้ทดลองท่ีมีขนาดปริมาตรภายในตู ้ความกว้าง 30 cm ความสูง 41 cm และความลึก 30 cm 

ก่อนท้าการทดสอบได้ติดตั้งเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิภายในตู้ทดลอง โดยใช้หัววัดอุณหภูมิเทอร์โมคัปเป้ิล  ชนิดเค น้าไป

ติดตั้งท้ังภายในและภายนอกตู้ทดลอง แล้วต่อสายวัดเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดัง

ภาพท่ี 2 หลังจากนั้นได้น้าปลายท่อวอร์เท็กซ์บริเวณปลายท่อเย็นติดตั้งบริเวณด้านบนของตู้ทดลอง เพื่อจะท้าการ

ทดสอบหาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ จะใชห้ลักการของกระบวนการอะเดียเบตกิ ท่ีมีอากาศไหล

เข้าไปในท่อวอร์เท็กซ์ จะก่อให้เกิดกระบวนการไอเซนโทรปิก[4] สามารถค้านวณหาประสิทธิภาพการท้าความเย็นได้

จากสมการประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก ดังสมการ 

ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก =
ความแตกตา่งของอุณหภูมิอากาศเย็น

ความแตกตา่งของอุณหภูมิไอเซนโทรปิก
 

 
ภาพที ่2 ต้าแหนง่การติดต้ังหัววัดอุณหภูมิ 

ผลการศึกษา 

จากการทดสอบหาค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ ทดลองตามภาพท่ี 1 พบว่า เมื่อให้

อากาศท่ีมีความดัน3 bar เข้าไปในท่อวอร์เท็กซ์ จะมีค่าสัดมวลมวลอากาศเย็นท่ี 1 0.7 0.55 0.48 0.44 0.30 0.29 

และ 0.28  ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการทดลองของ [7] ท่ีทดสอบพบว่ามีค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นตั้งแต่ 0 ถึง 1 
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หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทดสอบหาประสิทธิภาพการท้างานของท่อวอร์เท็กซ์ท่ีติดตั้งในตู้ทดลอง และได้น้าข้อมูลท่ี

บันทึกจากผลท้าการทดลองมาวเิคราะห์หาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ ตามสมการท่ี (2) ผลการ

ทดลองแสดงดังภาพตอ่ไปน้ี 

 
ภาพที ่3 ผลของความแตกต่างอุณหภูมอิากาศเย็น เมื่อสัดส่วนมวลอากาศเย็นแตกตา่งกัน ท่ีความดัน 3 bar 

จากภาพท่ี 3 แสดงผลการทดลองความแตกต่างอุณหภูมิอากาศเย็นภายในตู้ทดลองท่ีติดตั้งท่อวอร์

เท็กซ์ และให้อากาศท่ีมีความดัน 3 bar เข้าไปในท่อวอร์เท็กซ์ พบว่าค่าความแตกต่างอุณหภูมอิากาศเย็นคืออุณหภูมิ

บริเวณทางเข้าท่อ-อุณหภูมิปลายท่อเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ มีค่าความแตกต่างตั้งแต่ 2.6 ºC ถึง 27 ºC และมีค่าสูง

ท่ีสุด เท่ากับ 27 ºC ในขณะท่ีคา่สัดส่วนมวลอากาศเย็นเท่ากับ 0.55 

 
ภาพที ่4 ผลของประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของท่อวอร์เท็กซ์ ท่ีความดัน 3 bar 

 ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ ได้น้าค่าประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกท่ีสามารถ

ค้านวณได้จากกระบวนการอะเดียแบติกของแก๊สในอุดมคติ น้ามาวิเคราะห์ข้อมูล ผลการทดลองตามภาพท่ี  4 ซึ่งค่า

ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกของท่อวอร์เท็กซ์ มีค่าตั้งแต่ 0.03 ถึง 0.33 พบว่าค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นท่ี 0.55 มี

ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกสูงท่ีสุดเท่ากับ 0.33 มีค่าอยู่ในช่วงท่ีนักวิจัยท่านอื่นท้าการศึกษาประสิทธิภาพของท่อวอร์

เท็กซ์ ท่ีทดสอบความดันต้ังแต่ 2-4 bar [4,7] 
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[  

ภาพที่ 5 อุณหภูมเิฉลี่ยภายในตูท้ดลอง เมื่อคา่สัดส่วนมวลอากาศเย็น 0.55 

ตอ่มาได้ท้าการสังเกตอุณหภูมิภายในตู้ทดลอง ท่ีใชส้ัดสว่นมวลอากาศเย็นเท่ากับ 0.55 ซึ่งเป็นค่าท่ีท่อ

วอร์เท็กซ์มีประสิทธิภาพการท้าความเย็นสูงท่ีสุด แสดงในภาพท่ี 5 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยภายในตู้ทดลองมีค่าลดลง

เร่ือยๆตามระยะเวลาท่ีท้าการทดลอง ในช่วง 10 นาทีเร่ิมต้น มีอัตราการลดลงของอุณหภูมิจาก 24.9ºC เป็น 16.5 ºC 

มคี่าลดลงถึง 8.4 ºC เมื่อเทียบกับ 10 นาทีสุดท้าย มีอัตราการลดลงของอุณหภูมิเพยีง 1.1ºC นั่นแสดงวา่อุณหภูมเิฉลี่ย

ภายในตูท้ดลองมคี่าลดลงได้เร็วในชว่งเร่ิมตน้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศกึษาประสิทธิภาพการท้าความเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ โดยใชอ้ากาศท่ีมีความดันอัดเข้าไปในท่อ

วอร์เท็กซ์ 3 bar มีค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ท่ี 1 0.7 0.55 0.48 0.44 0.30 0.29 และ 0.28  และ

หลังจากนั้นน้าท่อวอร์เท็กซ์ไปติดตั้งกับตู้ทดลอง พบว่าท่ีค่าสัดส่วนมวลอากาศเย็นของท่อวอร์เท็กซ์ เท่ากับ  0.55 มี

ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศเย็น และค่าประสิทธิภาพไอเซนโทรปิกสูงท่ีสุด เท่ากับ  27 ºC และ 0.33 

ตามล้าดับ นั่นแสดงว่าท่ีสัดส่วนมวลอากาศเย็น 0.55 มีประสิทธิภาพการท้าความเย็นดีท่ีสุด และยังพบว่าท่อวอร์

เท็กซ์เป็นอุปกรณท่ี์มีประสิทธิภาพผลิตอากาศเย็นภายในตูท้ดลองได้เร็วอีกดว้ย  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย และขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ 
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การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับตัว

รวมแสงแบบพาราโบลกิ 

Study on electricity/thermal generation by a thermoelectric module with solar 

heat form a parabolic concentrator 

สมชาย  กฤตพลวิวัฒน์1*  และ สุรฤกษ์ จันทร์แจ้ง1   

Somchai Kritpolwiwattana1* and Suraruk Chanchang1  

บทคัดย่อ 

เอกสารนี้เป็นการแสดงการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนแก่น้้า โดยเทอร์โมอิเล็กตริก  การ

ออกแบบประกอบด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก และตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก เพื่อใชส้้าหรับการรวมรังสีตรง และท้า

การผลิตไฟฟา้และความร้อน  พลังงานแสงอาทติย์ท่ีถูกรวมบนตัวดูดกลนืแสงท่ีติดอยูก่ับช่องเก็บน้้าด้านร้อน  จากนั้น

จะเกิดการถ่ายเทฟลักซ์ความร้อนผ่านโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก ไปยังช่องเก็บน้้าด้านเย็น  การถ่ายเทความร้อนท่ี

เกิดขึ้นในเทอร์โมอิเล็กตริก ท้าให้เกิดความต่างของอุณหภูมิท้ังสองด้าน และท้าให้เกิดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ส้าคัญ

ของระบบประกอบด้วย แท่นติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียว ช่องเก็บน้้าด้านร้อนและด้านเย็น  เทอร์โมอิเล็กตริก

ขนาด 40X40X3.5 มิลลิเมตร ตัวรวมแสงแบบพาราโบลิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ  165 เซนติเมตร  ผล

การศึกษาจะได้ว่า  ก้าลังไฟฟ้าท่ีโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตได้มีค่าเท่ากับ  0.29 วัตต์  และประสิทธิภาพรวมของ

ระบบเท่ากับ 40.3% ท่ีคา่ความเขม้รังสีแสงอาทติย์เฉลี่ยเท่ากับ 619.0 วัตต์ต่อตารางเมตร  การใชโ้มดูลเทอร์โมอเิล็ก

ตริกเพื่อให้เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้า ควรท้าการปิดช่องเก็บน้้าด้านร้อนด้วยกระจกเพื่อป้องกันการพาความร้อน

ด้วยอากาศแวดลอ้ม  
ค้าสา้คัญ:   เทอร์โมอเิล็กตริก  ตัวรวมรังสีแสงอาทติย์  พาราโบลิก 

Abstract  

This paper presented the experimental investigation of an electricity and preheated water 

cogeneration system by thermoelectric and parabolic concentrator. The proposed parabolic concentrator were 

utilized in order to concentrate solar beam and generate electrical and thermal power. The energy of concentrated 

sunlight on the absorber of hot water reservoir is transferred through TE module to cold water reservoir. Heat 

transfer in TE module leads to temperature difference in its both sides and electrical power is generated. The main 

components of this system consist of a monoaxial sun tracker, Hot and cold water reservoir, a thermoelectric 

generator (TEG) size as 40X40X3.5 mm.  and a parabolic with an aperture of 165 cm. Results show that matched 

load output power is 0.29W and overall efficiency as 40.3 % under radiation intensity of 619.0 W/m2. In order to 

                                                        
1 ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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apply TE module capacity optimally for electrical generation, it is recommended to cover a hot water reservoir by 

glass to protect heat convection of ambient air. 

Keywords: Thermoelectric, Solar Concentrator, Parabolic 

บทน้า 

จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการเพิ่มการใช้พลังงานฟอสซึสท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิด

ปัญหาจากการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาพลังงานรูปแบบต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อ

ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซีล ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีอยู่ในทุกท้องถิ่น  ซึ่งรูปแบบการใช้พลังงาน

แสงอาทติย์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจะสามารถท้าได้ 2 แบบคือ การใช้แสงอาทิตยผ์ลิตพลังงานไฟฟ้าโดยตรง โดย

ใช้โซล่าร์เซลล์เป็นตัวแปลงรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟา้   และการใชแ้สงอาทิตย์ผลิตพลังงานความ

ร้อนและเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถท้าได้โดยการท้าให้แสงอาทิตย์เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน  

จากนั้นท้าการเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไฟฟ้าโดยใช้โมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก 

ระบบผลิตพลังงานความร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย เคร่ืองท้าน้้า

ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์  เคร่ืองกลั่นน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ เคร่ืองอบแห้งอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น  

ประเทศไทยอยู่ในแถบซีกโลกเหนือ  ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับรังสีแสงอาทิตย์สูงสุดในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคกลาง ค่า

ปริมาณรังสีตรงรายปี มีค่าอยู่ในช่วง 1350-1400 kWh/m2 [4] จะได้ว่ารังสีตรงท่ีตกกระทบพื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ

ไทยจะมีค่าค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของโลก ตัวรวมแสงอาทิตย์ท่ีใช้อยู่จะมีรุปแบบต่างๆ กันได้แก่ ตัว

รวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิก  แบบเฟรสเนล (Fresnel lens) แบบหอรับแสงอาทิตย์  และแบบพาราโบลิก  เป็นต้น  

ส้าหรับระบบท่ีต้องการอุณหภูมิท่ีมีคา่สูงและเป็นระบบท่ีมีขนาดปานกลางมักใช้ตัวรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก   

เทอร์โมอิเล็กตริกเป็นสารกึ่งตัวน้าไฟฟ้าท้าหน้าท่ีแปลงรูปพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้าตาม

ปรากฏการณ์ซีเบ็ค (Seebeck Effect) ข้อดีของการท้างานของเทอร์โมอิเล็กตริก คือ ขณะท้างานไม่มีส่วนท่ีเกิดการ

เคลื่อนไหว   ไมเ่กิดเสียงรบกวน  มีขนาดเหมาะสมต่อการใชง้านและเคลื่อนยา้ย  มีเสถียรภาพการท้างานสูง  และไม่

เกิดการปล่อยก๊าซที่ท้าให้เกิดมลภาวะเป็นต้น  ดังนัน้จึงได้มกีารประยุกตโ์มดูลเทอร์โมอเิล็กตริกส้าหรับการผลิตไฟฟา้

ร่วมกับตัวรวมแสงอาทิตย ์

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก  

เป็นการประกอบระบบผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าเข้าเป็นชุดเดียวกัน   พลังงานความร้อนท่ีได้สามารถ

น้าไปใช้ส้าหรับท้าน้้าร้อน และใช้ลดอุณหภูมิทางผิวด้านเย็นของมโดูลเทอร์โมอิเล็กตริกให้มีค่าลดต่้าลง  ส่งผลท้าให้

ประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กตริกมีค่าสูงขึน้   ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็ก

ตริกร่วมกับตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก เป็นระบบท่ีสามารถใช้ประโยชน์จากโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกและตัวรวม

แสงอาทิตย์ได้ 2 รูปแบบคือ พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้พลังงานรวมท่ีโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก

ผลิตได้มีคา่สูงขึน้ และสามารถน้าความร้อนท่ีเกิดจากการระบายความร้อนจากโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกไปใชป้ระโยชน์

ได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ จะท้าการศึกษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับตัวรวมแสง

แบบพาราโบลิก โดยใช้ตัวรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก ซึ่งสามารถรวมแสงได้อัตราที่สูง ใช้น้้าเป็นของไหลส้าหรับ

ระบายความร้อนจากผิวด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กตริก  และการด้าเนินการทดสอบ จะท้าการหาประสิทธิภาพเชิง



 

642 

 

- Proceedings - 

ความร้อนและประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับตัว

รวมแสงแบบพาราโบลกิ ซึ่งการผลิตพลังงานท้ัง 2 รูปแบบ จะท้าให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบมคี่าสูงเพิ่มขึ้น 

Champier และ คณะ [1] ท้าการศกึษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าดว้ยโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริกท่ีติดต้ังกับเตา

ชีวมวล  โดยใช้โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกจ้านวน 4 โมดูล ขนาดก้าลังไฟฟ้าเท่ากับ  6 วัตต์  ท้าการประเมินสมรรถนะ

การท้างานของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกแบบ Bismuth Telluride ได้ผลการทดลองคือ ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะขึ้นอยู่กับ

การถ่ายเทความร้อนผ่านดา้นท้ังสองของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  และขึ้นอยูก่ับการออกแบบตัวแลกเปลี่ยนความร้อน  

โมดูลเทอร์โมอเิล็กตริกที่ใช้แต่ละโมดูล มีขนาดก้าลังไฟฟ้าสูงสุดอยูใ่นช่วง 1.7 ถึง 2.4 วัตต์  ท่ีผลต่างของอุณหภูมิท้ัง

สองด้านของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริกมคี่าเท่ากับ 160 องศาเซลเซียส 

Chen [2] ท้าการวเิคราะห์ทางด้านเทอร์โมไดนามกิส์ของระบบผลิตพลังงานไฟฟา้ด้วยเทอร์โมอเิล็กตริก 

จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบแผ่นราบ โดยท้าการหาสมรรถนะท่ีเหมาะสมทางเทอร์โม

ไดนามกิส์ของการท้างานของระบบ Rockendorf และคณะ [6] ท้าการศกึษาระบบผลิตพลังงานไฟฟา้ด้วยเทอร์โมอิเล็ก

ตริกร่วมกับเครื่องท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตยโ์ดยทางด้านร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกถูกท้าให้ร้อนด้วยน้้าร้อน

จากพลังงานแสงอาทติย์ และทางด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกใช้ครีบระบายความร้อน   ตัวรับรังสีแสงอาทิตย์

ท้าจากท่อความร้อนแบบสูญญากาศจ้านวน 3 ท่อ แต่ละท่อมีขนาดพื้นท่ีดูดกลืนแสงขนาด 0.1 ตารางเมตร  ระบาย

ความร้อนให้แก่น้้าผ่านทางตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ผลท่ีได้คือประสิทธิภาพเชงิไฟฟ้าสูงสุดมคี่าประมาณ 1.1%  และ

ประสิทธิภาพเชงิความร้อนมคี่าประมาณ 2.8%   

Fan และ คณะ [3] ท้าการศึกษาตัวรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกท่ีมีพื้นรับแสงเท่ากับ 1.8 ตาราง

เมตร  เพื่อท้าการรวมแสงอาทิตย์ลงบนตัวดูดกลืนแสงท่ีท้าจากทองแดง  ใชโ้มดูลเทอร์โมอเิล็กตริกแบบ BiTe จ้านวน 

4 โมดูล ส้าหรับเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยไ์ปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ใชค้รบีระบายความร้อนแบบหล่อเย็นด้วยน้้าเพื่อ

ระบายความร้อนทางด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  ผลการทดสอบจะได้ว่า ตัวผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูล

เทอร์โมอเิล็กตริกแบบรวมแสงผลิตพลังงานไฟฟา้ได้ประมาณ 5.9 วัตต์ ส้าหรับผลตา่งของอุณหภูมิท่ีคร่อมโมดูลเทอร์

โมอิเล็กตริกเท่ากับ 35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิทางด้านร้อนมีค่าเท่ากับ 68 องศาเซลเซียส Zhu และคณะ [7] 

ท้าการศกึษาตัวรวมแสงอาทิยตแ์บบพาราโบลิก  โดยให้โมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก อยู่ท่ีจุดโฟกัสของตัวรวมแสง  ผลการ

ทดลองจะได้ว่าพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะมีค่าแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 3.9 โวลท์ ขณะท่ีผลต่างของอุณหภูมิท่ีคร่อมโมดูล

เทอร์โมอเิล็กตริกมคี่าเท่ากับ 40 องศาเซลเซียส 

Lertsatitthanakorn และ คณะ [4] ท้าการศึกษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก 

ร่วมกับ ตัวรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกขนาดพื้นท่ีรับแสงเท่ากับ 1.5 ตารางเมตร  เพื่อท้าการรวมแสงอาทิตย์ให้

ตกกระทบบนพื้นท่ีรับแสงอาทิตย์ขนาด 10x10 ตารางเซนติเมตร ใช้ครีบระบายความร้อนรูปสี่เหลี่ยมและพัดลม

ระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนออกจากทางด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก ระบบจะติดตามดวงอาทิตย์

ตลอดเวลาขณะท้าการทดสอบ  การทดสอบจะศึกษาผลของอัตราการไหลของอากาศ ได้ผลการทดสอบคือ โมดูล

เทอร์โมอิเล็กตริกผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 1.32 วัตต์ ท่ีอัตราการไหลของอากาศเท่ากับ 0.42 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  

ประสิทธิภาพการท้างานของระบบมคี่าเท่ากับ 2.89% 

ในงานวิจัยน้ี ใชต้ัวรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก  ส้าหรับรวมรังสีตรงให้ตกกระทบบนตัวดูดกลืนแสง 

เพื่อท้าความรอ้นแก่น้้า  และท้าการถ่ายเทความร้อนผ่านโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก  ด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก

ท้าการระบายความร้อนด้วยน้้า  ซึ่งน้้าท่ีใช้ระบายความร้อนสามารถใช้เป็นน้้าร้อน (Preheat) ส้าหรับไหลเวียนเข้าสู่

ด้านร้อนของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริกได้ตอ่ไป 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังนี้ โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกติดตั้งอยู่ท่ีจุดโฟกัสของตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก โดยให้

อยู่ระหว่างช่องเก็บน้้า (reservoir) จ้านวน 2 ชุด ท่ีมีน้้าอยู่เต็มภายใน  เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบตัวรับแสงท่ีท้าหนา้ที่

เป็นตัวดูดกลืนแสงจะท้าให้น้้าร้อนขึ้นและความร้อนถ่ายเทผ่านโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกไปยังน้้าท่ีอยู่ในช่องเก็บน้้า

ทางด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  อัตราการไหลของน้้าผ่านช่องเก็บน้้าทางด้านร้อนจะมคี่าน้อยกว่าอัตราการ

ไหลของน้้าผ่านชอ่งเก็บน้้าทางด้านเย็น 

ภาพท่ี 1 แสดงตัวรวมแสงอาทิตย์แบบพาราโบลิกร่วมกับโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก ระบบประกอบด้วย 

ตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก โมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก และระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบแกนเดียว ช่องเก็บน้้าร้อนจะมี

อยู่ 2 ส่วนคือส่วนท่ีติดอยู่ตัวดูดกลืนแสงซึ่งอยู่ทางด้านร้อนของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  และส่วนท่ีอยู่ทางด้านเย็น

ของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  ช่องน้้าร้อนแต่ละด้านจะมีอัตราการไหลของน้้าไม่เท่ากัน เนื่องจากด้านร้อนต้องการ

อุณหภูมิค่าสูงจึงให้มอีัตราการไหลของน้้าค่าต่้าเท่ากับ 0.002กิโลกรัมต่อวินาที  และด้านเย็นต้องการอุณหภูมิค่าต่้า

จะให้อัตราการไหลของน้้าค่าสูงกว่า  เท่ากับ 0.01 กิโลกรัมตอ่วินาท ี แสดงดังภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมตัวรวมแสงอาทิตยแ์บบพาราโบลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก 

  

165   . 

65   . 
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ตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพื้นท่ีรับแสง (Aperture) เท่ากับ 165 

เซนติเมตร  และระยะโฟกัสเท่ากับ 65 เซนติเมตร วัสดุท่ีใช้ติดบนผิวของตัวรวมแสงคือแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ (ค่า

สัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงเท่ากับ 70%)  เนื่องจากสามารถติดตั้งบนผิวของแผ่นโลหะท่ีใช้ท้าตัวรวมแสงได้ง่าย  มี

สามารถติดได้แนบสนิทในทุกต้าแหน่ง  และมีค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงอยู่ในเกณฑ์สูง โมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก

ขนาด  40X40X3.5 มิลลิเมตร โมเดล 109041 โดยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกถูกติดตั้งอยู่ระหว่างช่องเก็บน้้าท่ีท้าจาก

อลูมิเนียมหนา 2 มิลลิเมตร ส้าหรับเก็บน้้าด้านร้อนและด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  ขนาดช่องเก็บน้้าเท่ากับ 

7X7 ตารางเซนติเมตร และมีความหนาเท่ากับ 2 เซนติเมตร ใช้ซิลิโคลนถ่ายเทความร้อนเป็นตัวเชื่อมระหว่างโมดูล

เทอร์โมอเิล็กตริกกับช่องเก็บน้้าท้ังสองข้าง เพ่ือลดความตา้นทานความร้อน   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพที่ 3 ไดอะแกรมสว่นประกอบโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 4 ชุดชอ่งเก็บน้้าและเทอร์โมอเิล็กตริก 

 

ช  ง  บ็น ้าดา้น  ้น 

ช  ง  บ็น ้าดา้น ยน็ โมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก 

To,h 

Ti,h 

Ti,c 

To,c 

รังสีแสงอาทติย์ท่ีสะท้อนจากตัวรวมแสง 

ผิวดูดกลนืแสง 
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การด้าเนินการทดสอบ ใช้เทอร์โมคับเป้ิลชนิดเค ติดตั้งท่ีผิวด้านร้อนและด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิ

เล็กตริก  อุณหภูมิน้้าเข้าและน้้าออกของช่องน้้าท้ังสองด้าน  ท้าการวัดรังสีแสงอาทิตย์โดยใช้ไพรานอมิเตอร์ ของ

บริษัท Kipp&Zonen โมเดล CM11 และชุดไพรานอมิเตอร์กับวงแหวน  เพื่อวัดและค้านวณค่ารังสีตรงท่ีตกกระทบระบบ   

ท้าการวัดอัตราการไหลของน้้าและก้าหนดให้มีค่าคงท่ีตลอดการทดลอง ค่าแรงดันไฟฟ้าท้าการวัดด้วยเคร่ืองบันทึก

ข้อมูลอัตโนมัตขิองบริษัท Wisco  โดยท้าการบันทึกข้อมูลทุกๆ 30 นาที 

การค้านวณ  

ก. ค่ารังสีท่ีตกกระทบบนแผ่นดูดกลืนแสง [4] 

 

    𝑆 =  𝐴𝑐𝜌𝑎𝐼𝑏     (1) 

 

       เมื่อ     𝐴𝑐  คือ พืน้ท่ีรับแสงของตัวรวมแสงอาทติย์ (เท่ากับ 2.14 m2 ) 

      𝜌𝑎 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้นแสงของวัสดุ ( 0.7 ส้าหรับอลูมิเนยีมฟอยล)์ และ  

       𝐼𝑏 คือความเข้มรังสีตรง (W/m2 ) 

 

ข. ค่าความรอ้นท่ีให้แก่น้้าในชอ่งเก็บน้้าดา้นร้อน และด้านเย็น ค้านวณได้จากสมการ [4] 

 

   ทางด้านร้อน : 𝑄ℎ =  𝑚ℎ̇ 𝐶𝑝,ℎ(𝑇𝑜,ℎ − 𝑇𝑖,ℎ)  (2) 

   ทางด้านร้อน : 𝑄𝑐 =  𝑚𝑐̇ 𝐶𝑝,𝑐(𝑇𝑜,𝑐 − 𝑇𝑖,𝑐)   (3) 

 

       เมื่อ �̇�   คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้้า     

   𝐶𝑝  คือ คา่ความจุความร้อนจ้าเพาะของน้้า (kJ/kg K) 

   𝑇𝑖    คือ อณุหภูมิน้้าดา้นเข้าช่องเก็บน้้า (K) 

   𝑇𝑜  คือ อุณหภูมิน้้าดา้นออกชอ่งเก็บน้้า (K) 

   ตัวห้อย ℎ และ 𝑐 คือชอ่งด้านร้อนและเย็น ตามล้าดับ 

 

ค. ค่าประสิทธิภาพเชงิความร้อนของระบบค้านวณได้จากสมการ [5] 

 

   ทางด้านร้อน : 𝑛𝑡,ℎ =
𝑄ℎ

𝑆
× 100%    (4) 

   ทางด้านเย็น : 𝑛𝑡,𝑐 =
𝑄𝑐

𝑆
× 100%    (5) 
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ง. สมการค้านวณคา่ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีโหลดมคี่าเหมาะสม (Matched Load) มรูีปสมการคอื [5] 

 

    𝑃𝑚𝑎𝑥 =  
𝑉𝑜𝑐

2

4𝑅
     (6) 

    เมื่อ  𝑅 คือค่าความตา้นทานไฟฟา้ภายในของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก (มคี่าเท่ากับ 1.2 )  และ  

𝑉𝑜𝑐 คือ ค่าแรงดันไฟฟา้วงจรเปิดของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก    

จ. ค่าประสิทธิภาพเชงิไฟฟา้ (Electrical Efficiency) ค้านวณค่าได้จากสมการ [5] 

          
𝑒

=
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑆
× 100%    (7) 

  

ในการทดลองคร้ังนี้จะไม่พิจารณาการสูญเสียความร้อนท่ีเกิดจากอากาศแวดล้อม  ได้แก่ค่าอุณหภูมิ

อากาศและความเร็วลม  เน่ืองจากขณะท้าการทดลองได้ติดฉนวนความร้อนรอบอุปกรณ ์     

ผลการศึกษา 

จากผลการทดลองจ้านวน 8 วัน โดยท้าการเก็บข้อมูลตั้งแตเ่วลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. และเก็บข้อมูล

ทุกๆ 30 นาที  โดยท้าการเก็บขอ้มูลความเข้มรังสีตรง  อุณหภูมนิ้้าด้านเข้าและออกของช่องเก็บน้้าดา้นร้อน  อุณหภูมิ

น้้าด้านเข้าและออกของช่องเก็บน้้าด้านเย็น  อุณหภูมิผิวของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกทางด้านร้อนและด้านเย็น  

แรงดันไฟฟ้าของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  โดยก้าหนดให้อัตราการไหลของน้้าท่ีไหลผ่านช่องเก็บน้้าด้านร้อนและด้าน

เย็นเท่ากับ 0.002 kg/s  และ 0.01 kg/s ตามล้าดับ และควบคุมอุณหภูมิน้้าเข้าช่องเก็บน้้าท้ังสองให้มีค่าประมาณ 28 

องศาเซลเซียส   ได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มรังสีตรงกับความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าด้านร้อนและด้าน

เย็น ดังภาพท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ความร้อนของน้้าในช่องน้้าด้านร้อน (𝑄ℎ ) และน้้าเย็น (𝑄𝑐 ) กับความเข้มรังสีตรง (𝐼𝑏 ) 

              จากภาพท่ี 5 จะได้ว่า ความร้อนในช่องน้้าด้านร้อน (𝑄ℎ ) และด้านเย็น (𝑄𝑐 ) จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามค่า

ความเข้มรังสีตรง (𝐼𝑏 )  โดยน้้าในช่องเก็บน้้าด้านร้อนจะมีค่าพลังงานความร้อนสูงกว่าเนื่องจากเป็นส่วนท่ีรับความ
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ร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตยท่ี์ถูกรวมกันบนตัวดูดกลนืแสงความร้อนท่ีเกิดขึน้จะถ่ายเทไปกับน้้าและถ่ายเทผ่านโมดูล

เทอร์โมอิเล็กตริก เพื่อผ่านไปยังช่องเก็บน้้าด้านเย็น จึงท้าให้น้้าในส่วนดังกล่าวมีค่าพลังงานความร้อนต่้ากว่า  และ

ความส่วนหน่ึงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นรูปพลังงานไฟฟา้โดยโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก 

จากการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าน้าผลท่ีได้ส้าหรับค้านวณค่าก้าลังไฟฟ้าสูงสุด (𝑃𝑚𝑎𝑥 )  เมื่อน้าค่า

ก้าลังไฟฟ้าท่ีได้ เขียนกราฟความสัมพันธ์กับค่าความเข้มรังสีตรง จะได้ว่า ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดของโมดูลเทอร์โมอิเล็ก

ตริกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าความเข้มรังสีตรงท่ีตกกระทบบนตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก  เนื่องจากในการ

ทดลองต้องการให้อุณหภูมิด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกมีค่าคงท่ีโดยควบคุมให้อุณหภูมิน้้าเข้ามีค่าประมาณ 

28 องศาเซลเซียส  และให้อัตราการไหลของน้้าในช่องเก็บน้้าท้ังสองส่วน มคี่าแตกตา่งกัน โดยให้ดา้นร้อนมอีัตราการ

ไหลต่้า ท้าให้อุณหภูมิของน้้าสูงกว่า  และด้านเย็นมีอัตราการไหลของน้้าสูงกว่า ท้าให้อุณหภูมิของน้้าต่้ากว่า     

อุณหภูมิของน้้าในช่องเก็บน้้าด้านร้อนจึงมีค่าเปลี่ยนแปลงตามรังสีแสงอาทิตย์ ขณะท่ีอุณหภูมิของน้้าในช่องเก็บน้้า

ด้านเย็นมคี่าค่อนข้างคงท่ี    จึงท้าให้ผลตา่งของอุณหภูมิท่ีตกคร่อมโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกและก้าลังไฟฟา้สูงสุดมีค่า

เปลี่ยนแปลงตามความเข้มรังสีตรง  แสดงดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ก้าลังไฟฟา้สูงสุด (𝑃𝑚𝑎𝑥 ) ของโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริกกับความเข้มรังสีตรง (𝐼𝑏 ) 

จากผลการทดสอบระบบจ้านวน 8 วัน สามารถสรุปค่าเฉลี่ย ความเข้มรังสีตรง  อุณหภูมิผิวด้านร้อน

และด้านเย็นของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก  ความร้อนและประสิทธิภาพเชิงความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าต้านร้อนและ

ด้านเย็น  ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด  ก้าลังไฟฟ้าสูงสุด  และประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้าของโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกได้ดัง

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบสมรรถนะของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า/ความร้อนด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริก

ร่วมกับตัวรวมแสงแบบพาราโบลิก 

ค่าเฉลี่ย ปริมาณ 

ความเข้มรังสีตรง, 𝐼𝑏 (W/m2) 

ความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าดา้นร้อน, 𝑄ℎ (W) 

ความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าดา้นเย็น, 𝑄𝑐  (W) 

ประสิทธิภาพเชงิความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าดา้นร้อน, 𝑛𝑡,ℎ (%) 

ประสิทธิภาพเชงิความร้อนของน้้าในช่องเก็บน้้าดา้นเย็น, 𝑛𝑡,𝑐  (%) 

ผลตา่งอุณหภูมติกครอ่มโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก (K) 

แรงดันไฟฟา้วงจรเปิด, 𝑉𝑜𝑐 (V) 

ก้าลังไฟฟา้สูงสุด, 𝑃𝑚𝑎𝑥 (W) 

ประสิทธิภาพเชงิไฟฟา้, 
𝑒

 (%) 

619.0 

277.3 

96.5 

29.9 

10.4 

15.4 

1.1 

0.29 

0.03 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในงานวิจัยนี้ใช้เทอร์โมอิเล็กตริกขนาด 40X40X3.5 มิลลิเมตร   ตัวรวมแสงแบบพาราโบลิกขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ  165 เซนติเมตร  ผลการศึกษาจะได้ว่า  ก้าลังไฟฟ้าท่ีโมดูลเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตได้มีค่า

เท่ากับ  0.29 วัตต์  ประสิทธิภาพเชงิไฟฟา้ของเทอร์โมอเิล็กตริกเท่ากับ 0.03% จะได้ว่าสมรรถนะทางไฟฟ้าของโมดูล

เทอร์โมอเิล็กตริกมคี่าค่อนข้างซึ่งสามารถพัฒนาให้คา่ต่างๆ มคี่าสูงขึน้ได้  โดยการเพิ่มจ้านวนโมดูลเทอร์โมอเิล็กตริก

ในวงจรของระบบ   และประสิทธิภาพรวมของระบบเท่ากับ 40.3 % ท่ีคา่ความเขม้รังสีแสงอาทติยเ์ฉลี่ยเท่ากับ 619.0 

วัตต์ต่อตารางเมตร  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพรวมจะได้ว่าระบบจะมีประสิทธิภาพรวมค่าค่อนข้างสูง   เมื่อเทียบ

ประสิทธิภาพเชิงความร้อนกับผลการทดลองของ Chen [2] ท่ีผลิตความร้อนได้จากระบบหล่อเย็นโมดูลเทอร์โมอิเล็ก

ตริก  และพลังงานไฟฟ้าจากการทดลองนี้จะมีค่าน้อยกว่าของ Fan และคณะ [3] เนื่องจากผลต่างอุณหภูมิท่ีคร่อม

โมดูลเทอร์โมอแิล็กตริกในงานวิจัยน้ีมคี่าไมม่ากนัก 
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การปรับแก้การผลิตช่วงน ้าหนักสีบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ 

บรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะ กรณีศึกษา บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) 

The optimize production tone value increase on offset plate that affect to print 

quality on metal can; case study Thai union group public company limited 

นิทัศน ์ทิพยโสตนัยนา1 

Nitus Tipsotnaiyana1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการปรับแก้การผลิตช่วงน้้าหนักสีบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์

กระป๋อง โลหะของ บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจ้ากัด (มหาชน) เนื่องจากการพิมพ์บนโลหะมีปัญหาเร่ืองหมึกพิมพ์แห้งตัว

และการซับหลัง ส่งผลต่อคุณภาพและความสวยงาม จึงท้าการศึกษาและทดลองแก้ไขท่ีแม่พิมพ์โดยเร่ิมจากสร้าง

แบบจ้าลองทดสอบมาตรฐานการพิมพ ์แล้วน้าไปผลิตแมพ่ิมพอ์อฟเซ็ตท่ีไม่มกีารปรับลดเม็ดสกรีน เมื่อน้าไปพิมพล์ง

บนแผ่นโลหะแล้ววัดค่าการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเม็ดสกรีนบน (TVI) ของเคร่ืองพิมพ์ จากนั้นน้าค่า TVI ท่ีได้ไปท้าการปรับ

ลดเม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตลงท่ี 50% และ 75% ของค่าTVI เคร่ืองพิมพ์ แล้วน้ามาพิมพ์อีกคร้ัง เพื่อน้ามา

วเิคราะห์คุณภาพทางการพมิพใ์นเร่ืองรายละเอยีด  ความคมชัด ขอบเขตส ีและความแตกตา่งสี เพื่อน้าไปเปรียบเทียบ

กับงานพิมพ์ท่ีไม่ได้ท้าการปรับลดเม็ดสกรีน พบว่าแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนลง 50% ของค่าTVI 

เคร่ืองพิมพม์ีรายละเอียดงานพิมพ์และความคมชัดสูง มีสีสันสดใส ค่าความแตกต่างสี (∆E*ab) ต่้า แสดงขอบเขตสสีัน

ได้กวา้ง และคุณภาพทางการพมิพด์ีท่ีสุด 

ค้าสา้คัญ:   คุณภาพงานพิมพ ์ การปรับลดเม็ดสกรีน  การพมิพร์ะบบออฟเซต  บรรจุภัณฑก์ระป๋องโลหะ 

Abstract  

This research study In the optimize production tone value increase on Offset plate that Affect to Print 

Quality on Metal Can; Case Study Thai Union Group Co., Ltd. Due to printing on metal can packaging have a 

printing quality problem because ink are slow-drying and set-off so it is necessary to adjust the offset plate . First, 

creating a standardized test-from printing and production liner offset plate (without reducing dot area) for printed 

on the tin-free metal sheet. After that measurement dot area and calculated TVI data of Offset printing machine. 

When founded TVI value and reduce dot area on offset plate about 50%TVI and 75%TVI.  After printed by reduce 

plate and measurement quality printing. The results reduce offset plate at 50% TVI was the best print quality on 

                                                        
1 ภาควิชาเทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 
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tin-free metal sheets because have s high sharpness, low color difference (low-∆E*ab) and  widest c olor gam ut 

were obtained 

Keywords: Quality Printing, Dot Gain Decrease, Offset Printing, Metal Cans Packaging.  

บทน้า 

โลหะมีคุณสมบัติแข็งแรงและทนทาน ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในจะไม่มีการถูกสัมผัสจากไอน้้า และ

ก๊าซ โลหะจึงเป็นท่ีนิยมน้าไปท้าบรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง ถัง อลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งมักจะใช้ในการบรรจุอาหาร  ยา 

สารเคมี เคร่ืองส้าอาง น้้าอัดลม ฯลฯ และเพื่อเป็นการท้าให้บรรจุภัณฑ์โลหะมีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จึง

จ้าเป็นต้องพมิพล์วดลาย สัญลักษณ์ และตัวอักษรตา่งๆ ลงบนวัสดุโลหะ ส่วนระบบการพมิพ์ท่ีนยิมใช้ในกระบวนการ

พมิพบ์รรจุภัณฑโ์ลหะก็คือ ระบบการพมิพอ์อฟเซต เนื่องจากเป็นระบบการพมิพ ์ท่ีมีความละเอยีดสูง คมชัด สวยงาม 

การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต  [2] แต่เนื่องจากแผ่นโลหะที่น้ามาพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นแผ่นโลหะปลอดดีบุก (Tin-free) ซึ่ง

เป็นเหล็กผิวเรียบ มคีวามเงา พื้นไมม่รูีพรุน ท้าให้หมกึพิมพเ์มื่อพิมพแ์ลว้ไม่สามารถซึมลงไปในเนื้อวัสดุได้ จ้าเป็นต้อง

ใชห้มกึพิมพท่ี์มีความสามารถในการยึดเกาะดี จึงตอ้งใชห้มกึพิเศษท่ีแหง้ตัวด้วยความร้อน 150 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น

หมึกประเภทแห้งช้า มีปัญหาเร่ืองการแห้งตัว ท้าให้เกิดปัญหาซับหลัง และสงผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ตามมาท้ังใน

เร่ืองความคมชัดและความสวยงามของงานพิมพบ์นโลหะได้ [4] 

งานวจิัยเร่ือง “ผลของการปรับแก้การผลิตช่วงน้้าหนักสีท่ีมีผลต่อคุณภาพงานพิมพบ์รรจุภัณฑก์ระป๋อง

โลหะกรณีศึกษาบริษัท กลุ่มบริษัทไทยูเนี่ยน จ้ากัด” เป็นการทดลองหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการพิมพ์ท่ีเกิดขึน้จรงิ

ในบริษัท โดยปัญหาท่ีพบจะมีในเร่ืองของสีสันของงานพิมพ์ท่ีออกมาจากเคร่ืองพิมพ์ระบบออฟเซตชนิดป้อนแผ่น ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามต้นแบบ หรือมีคุณภาพยังไม่อยู่ในคุณลักษณะท่ียอมรับได้จากลูกค้า โดยอาจจะมีสาเหตุมาจากหลาย

ประการท่ีท้าให้งานพิมพ์จริงไม่คล้ายกับต้นแบบในระดับท่ียอมรับได้ เช่นการควบคุมค่าความด้า (density)ไม่เป็นไป

ตามค่ามาตรฐาน,ผลต่างพื้นท่ีเม็ดสกรีน (dot area) บนแม่พิมพ์กับแผ่นพมิพโ์ลหะมีค่าสูง, ไม่มีการควบคุมการปล่อย

หมึก เป็นต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดแนวความคิดในการน้ามาตรฐานการพิมพ์มาปรับใช้ในโรงงาน ซึ่ง

มาตรฐานการพิมพห์รือ print color standard อาจอยู่ในรูปลักษณะเป็นข้อมูลข้อก้าหนดเป็นตัวเลขเช่น ค่าความด้า ค่า

สี ค่าของหมึกพิมพ์ ค่าของพื้นท่ีเม็ดสกรีน เป็นต้น [6] แต่งานวิจัยคร้ังนี้จะมุ่งเน้นในการปรับลดโทนของพิมพ์โดยลด

ปริมาณพื้นท่ีเม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ลงเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองผลต่างพื้นท่ีเม็ดสกรีน (dot area) บนแม่พิมพ์กับงาน

พมิพบ์นแผ่นโลหะให้มคี่าลดลง [3] จึงนา่จะส่งผลให้งานพิมพม์คีุณภาพดีขึ้นและใกล้เคียงกับต้นฉบับท่ีลูกค้าตอ้งการ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. แมพ่มิพ ์ยี่หอ้ Xingraphics.ขนาด 1280 x 1045 x0.30 mm. 

2. แผ่นโลหะชนดิ เหล็กปลอดดีบุก (tin free steel, TFS) ขนาด307 x 113 mm. 

3. หมกึออฟเซต ยี่หอ้ Metlac สี Cyan, Magenta, Yellow และ Black 

4. เครื่องผลิตแมพ่มิพอ์อฟเซต ยี่หอ้ Screen พร้อมซอฟต์แวร์ท่ีใชใ้นการสร้างแมพ่มิพ ์True flow 

5. เครื่องพิมพอ์อฟเซตปอ้นแผ่น ยี่ห้อ Manloland 
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6. โปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างตน้ฉบับ Adobe Illustrator Creative Cloud และ Adobe InDesign Creative  

Cloud 

7. ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการสร้างและควบคุมค่าเม็ดสกรีน  SGD Adjustment 

8. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวัดและวเิคราะห์คุณภาพงานพมิพ ์

- เครื่องวัดแมพ่มิพ ์(plate scope) ยี่ห้อ X-Rite รุ่น Plate-scope 

- เครื่องวัดค่าความด้า (densitometer) และ เคร่ืองวัดส ี(spectrophotometer) ยี่ห้อ X-Rite รุ่น 

Spectro-eye 

     - กล้องขยาย 100 เท่า (100x) 

     - แถบมาตรฐานส ีGATF Digital Test From และไฟลม์าตรฐาน IT8.7-3CMYK i1 

     - แถบ ugra/fogra media wedge cmyk v3.0 

9.  ซอฟตแ์วร์ในการสร้างและวเิคราะห์โปรไฟลง์านพมิพ ์X-rite Profile Maker 

วิธีการศกึษา 

1. ก้าหนดพื้นท่ีภาพพิมพ์ทดสอบ โดยให้มีขนาดพื้นท่ีพิมพ์ 1,280 x 1,045 มิลลิเมตร และ ใส่ตารางสี

ทดสอบ (test chart) โดยไฟล์ต้นฉบับท่ีน้ามาใช้เป็นตารางสีทดสอบมาตรฐานของ ugra/fogra media wedge cmyk 

v3.0 จ้านวน 72 ช่อง น้ามาจัดวางบนโปรแกรม Adobe Illustrator Creative Cloud และ Adobe InDesign Creative 

Cloud ปรับความละเอียดเป็น 300 PPI ใชโ้หมดส ีCMYK ดังภาพท่ี 1 

 
1. Ugra/Fogra media wedge 

CMYK v3.0 ใชส้้าหรับหา

ขอบเขตส ี

2. ใชว้ัดค่าความด้า (density) 

เพื่อหามาตรฐานในการ

ปล่อยหมึก 

3. ช่องสมดุลสีเทา (gray 

balance patch) 

4. ช่องสกรีน (screen patch) 

ใชต้รวจสอบการเกิดเม็ด

สกรีนบวม  

5. แถบมาตรฐานสี GATF 

Digital Test From และไฟล์

มาตรฐาน IT8.7-3 CMYK 

i1 

6. ใชว้ิเคราะห์สีสันและความ

คมชัดเหมือนจริงเหมือน

ของภาพ 

ภาพที ่1 แบบทดสอบมาตรฐาน (standard test - form) 
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2. น้าไปท้าแม่พิมพด์้วยเครื่องท้าแม่พิมพร์ะบบคอมพิวเตอร์ (computer to plate) ก้าหนดรายละเอียด

แมพ่มิพท่ี์ 175 lpi มุมสกรีนสี cyan 15 องศา magenta 45 องศา yellow 90 องศา black 75 องศา โดยก้าหนด

ลักษณะของแมพ่มิพอ์อกเป็น 3 แบบ ดังนี ้

2.1 แมพ่มิพท่ี์ไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีน   

2.2 แมพ่มิพป์รับลดเม็ดสกรีนท่ี 50% ของเม็ดสกรีนท่ีบวมขึ้น 

2.3 แมพ่มิพป์รับลดเม็ดสกรีนท่ี 75% ของเม็ดสกรีนท่ีบวมขึ้น 

3. ท้าการเตรียมวัสดุทางการพมิพแ์ผ่นโลหะ ท้าการตรวจสอบความสะอาดตอ้งไม่มีคราบฝุ่นและคราบ

มันและขนาดของแผ่นเหล็ก ผ้ายาง ท้าการตรวจสอบความแข็งแรงของผ้ายาง  ความเรียบของผิวหน้าของผ้ายาง ให้

เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต และท้าการตรวจเช็คความถูกต้องของแม่พมิพ์อกีครั้งเร่ือง ขนาด ความหนาและพื้นท่ี

พิมพ ์

4. การพมิพท์ดสอบ โดยการตดิตัง้แมพ่มิพท่ี์ละชุด ท้าการพมิพท่ี์ความเร็ว 5,500 แผ่น ต่อ ชั่วโมง 

โดยควบคุมค่าความด้า (density) แตล่ะสีดังน้ี back (K) ค่าความด้าอยู่ท่ี 1.55 สี cyan (C) ค่าความด้า

อยู่ท่ี 1.13 สี magenta (M) ค่าความด้าอยู่ท่ี 1.31 และ สี yellow (Y) คา่ความดา้อยู่ท่ี 1.31 [5] 

5. การตรวจสอบ และวิเคราะห์คุณภาพงานพมิพใ์นเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

5.1 การตรวจสอบค่าเม็ดสกรีนบวม (dot gain) และการเพิ่มขึ้นของพืน้ท่ีเม็ดสกรีน (TVI) 

5.2 การตรวจสอบสีสันและความคมชัดของภาพพมิพบ์นแผ่นโลหะ 

5.3 การตรวจสอบขอบเขตสขีองงานพิมพ ์(color gamut) [6] 

5.4 การค้านวณหาค่าความแตกต่างสรีวม (∆E*ab) เมื่อเทียบกับมาตรฐานงานพิมพ ์ISO 12647-2 

(TIS. 2260-2) 

ผลการศึกษา 

1. การตรวจสอบค่าเม็ดสกรีนบวม (dot gain) และการเพิ่มขึ นของพื นที่เม็ดสกรีน (TVI) 

ท้าการเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ท่ีส่งผลต่อค่าการ

เพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเม็ดสกรีนบนงานพิมพ์ (TVI) โดยท้าการวัดค่าพื้นท่ีเม็ดสกรีนบนงานพิมพ์ด้วยเคร่ืองวัดค่าความด้า

บริเวณ ชอ่งสกรนี (screen patch) แลว้น้ามาค้านวณหาค่าความแตกตา่งเม่ือเทียบกับต้นฉบับได้ผลดังนี้ 
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ภาพที ่2 แสดงการเปรียบเทียบค่าการเพิ่มขึ้นของพืน้ท่ีเม็ดสกรีนบนงานพิมพ ์(TVI) ท้ัง 3 ชุดแมพ่มิพ ์                        

ท่ีท้าการพมิพส์ี back (K), cyan (C), magenta (M) และ yellow (Y) 

จากภาพท่ี 2 พบว่าทุกสีท่ีพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนลง 75% ของค่าTVI 

เคร่ืองพิมพ์มีค่าการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเม็ดสกรีนบนงานพิมพ์ต่้าท่ีสุด โดยธรรมชาติของงานพิมพ์ออฟเซ็ตเม็ดสกรีน

จะต้องบวมเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเม็ดสกรีนบวมตัวมากเกินไปจะส่งผลท้าให้ภาพพิมพ์มีรายละเอยีดลดลงเนื่องจากหมกึพิมพ์

เกิดการขยายตัวแผ่ออกไปส่งผลให้ภาพมีความทึบจนไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ และในทางกลับกันถ้าเม็ดสกรนี

เกิดการบวมตัวน้อยเกินไปก็จะส่งผลท้าให้ภาพพิมพ์มีสีซีดจาง สีสันไม่สดใส และยังส่งผลท้าให้ไม่สามารถแสดง

รายละเอียดงานพิมพ์ได้เต็มท่ี ดังนั้นจากกราฟในภาพท่ี 2 พบว่าแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนลง 50%TVI 

มีค่าการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเม็ดสกรีนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ท่ีไม่ปรับลดเม็ดสกรีนและ

แมพ่มิพท่ี์ปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนลง 75%TVI 

2. การตรวจสอบสีสันและความคมชัดของภาพพิมพ์บนแผ่นโลหะ 

การเปรียบเทียบสีสันและรายละเอียดของภาพพิมพ์ โดยท้าการวิเคราะห์จากบริเวณงานพิมพ์รูปภาพ

เพื่อเปรียบเทียบภาพโลหะเงินมันวาวและภาพสีผิวของมนุษย์ชนชาติต่างๆ ท่ีพิมพ์จากแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ีท้าการปรับ

ลดท้ัง 3 ระดับ คือ แม่พิมพ์ท่ีไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีน แม่พิมพ์ท่ีปรับลด 50%TVI และแม่พิมพ์ท่ีปรับลด 75%TVI ได้ผล

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงการเปรียบเทียบความคมชัดของภาพพมิพโ์ลหะเงินมันวาว ที่ได้จากการการพิมพท้ั์ง 3 ชุดแมพ่มิพ ์

พิมพ์สี 

Black 

พิมพ์สี 

Cyan 

พิมพ์สี 

Magenta 

พิมพ์สี 

Yellow 

TVI : liner TVI : 75% TVI : 50% 
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จากภาพท่ี 3 พบว่าภาพพมิพ์จากแมพ่ิมพ์ท่ีท้าการปรับลดเม็ดสกรีน  50%TVI มีความเหมอืนโลหะมาก

ท่ีสุด เนื่องจากภาพพิมพ์ทดสอบท่ีไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีนมีความทึบและหม่นเนื่องจากเม็ดสกรีนบวมจนไม่สามารถ

แยกรายละเอียดได้ ส่วนงานพิมพ์ท่ีได้จากการปรับลดเม็ดสกรีนท่ี 75%TVI มีสีท่ีซีดจางท้าให้ภาพไม่เสมือนจริง

เท่าท่ีควร เนื่องจากงานพิมพม์กีารการปรับลดเม็ดสกรีนมากเกินไป ท้าให้ภาพขาดมิติสสีันท่ีถูกต้อง ดังนัน้การปรับลด

เม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ให้เหมาะสมก็จะส่งผลท้าให้ภาพพิมพ์มีความสามารถในการแสดงโทนภาพช่วงเงา  (shadow) 

และชว่งสวา่ง (highlight) ได้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงการเปรียบเทียบภาพสผีิวของมนุษยช์นชาติต่างๆ ที่ได้จากการการพมิพท้ั์ง 3 ชุดแมพ่มิพ ์

จากภาพท่ี 4 พบว่าภาพพิมพ์ทดสอบจากแม่พิมพ์ท่ีท้าการปรับลดเม็ดสกรีน 50%TVI มีสีสันสดใสและ

ภาพมีความสว่าง สังเกตท่ีใบหน้าผู้หญิงขวามอืใบหน้าไม่คล้้าจนเกินไป และด้านซ้ายมือก็มคีวามใกล้เคียงกับสีผิวของ

มนุษย์ชนชาติตะวันตกจริง ๆ แต่ภาพพิมพ์ทดสอบจากแม่พิมพ์ท่ีท้าการปรับลดเม็ดสกรีน 75%TVI มีความสว่างของ

ภาพสูงเกินไป มสีีสันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากคนเชื้อชาติผิวสดีูขาวเกินจริง ส่วนภาพพมิพท์ดสอบท่ีไม่ได้ปรับ

ลดเม็ดสกรีนมีความทึบและหม่น ใบหน้าของผู้หญิงด้านซ้ายมือมีความหมองคล้้าไม่สมกับคนเชื้อชาติตะวันตก 

เนื่องจากงานพิมพ์ท่ีไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีนนั้นเม็ดสกรีนบนภาพพิมพ์จะบวมตัวมากเกินไป ท้าให้สีผิวของมนุษย์เข้ม

กว่าความเป็นจริง 

3. การตรวจสอบขอบเขตสีของงานพิมพ์ (color gamut) 

ท้าการหาขอบเขตสีของงานพิมพ์บนแผ่นโลหะ โดยท้าการวัดจากแถบมาตรฐานสี GATF Digital Test 

From และไฟล์มาตรฐาน IT8.7-3 CMYK i1 เพื่อท้าการเปรียบเทียบความสามารถในการแสดงสีสันของงานพิมพ์ท่ี

พมิพจ์ากแม่พิมพอ์อฟเซ็ตที่ท้าการปรับลดท้ัง 3 ระดับ คือ แม่พมิพท่ี์ไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีน แมพ่มิพท่ี์ปรับลด 50%TVI 

และแมพ่มิพท่ี์ปรับลด 75%TVI ได้ผลดังนี้ 

  

TVI : liner TVI : 75% TVI : 50% 
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ภาพที ่5 แสดงคา่ขอบเขตส ี(color gamut) ของงานพิมพท์ดสอบ ท่ีได้จากการการพิมพท้ั์ง 3 ชุดแมพ่มิพ ์

จากภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบขอบเขตสี (color gamut) ของงานพิมพ์ทดสอบท้ัง 3 แบบ พบว่า

งานพมิพจ์ากแม่พิมพป์รับลดเม็ดสกรีนท่ี 50%TVI มคี่าขอบเขตสงีานพมิพก์ว้างมากท่ีสุด รองลงมาคืองานพมิพ์ท่ีพิมพ์

จากแม่พิมพ์ปรับลดเม็ดสกรีนท่ี 75%TVI ส่วนงานพิมพ์ท่ีไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีน (TVI liner) มีขอบเขตสีท่ีแคบท่ีสุด 

เนื่องจากเม็ดสกรีนเมื่อพิมพ์แล้วมีการบวมตัวมากท้าให้งานพิมพ์มีสีทึบ ไม่สว่างและขาดรายละเอียด ส่งผลให้

ความสามารถในการแสดงขอบเขตสีทางการพิมพ์ลดลง แต่การปรับลดพื้นท่ีเม็ดสกรีนท้าให้งานพิมพ์ออกมามีสีสัน

สดใส สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดีจึงแสดงขอบเขตสทีางการพมิพไ์ด้กวา้งเพ่ิมขึน้ 

4. การค้านวณหาค่าความแตกต่างสีรวม (∆E*ab)เมื่อเทียบกับมาตรฐานงานพิมพ์ ISO12647-2  

การเปรียบเทียบค่าความแตกต่างสีของงานพิมพ์ท่ีได้จากแม่พิมพ์ท้ังสามชุดเมื่อเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานการพิมพอ์อฟเซ็ตแบบป้อนแผ่น ISO 12647-2 โดยท้าการวเิคราะห์จากค่าสีท่ีวัดได้จากบริเวณ Ugra/Fogra 

media wedge CMYK v3.0 แลว้น้าไปค้านวณค่าความแตกต่างส ีได้ผลดังภาพท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6 แสดงคา่ความแตกตา่งสีรวม (∆E*ab) ท่ีได้จากการการพมิพท้ั์ง 3 ชุดแมพ่มิพ ์

เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานงานพิมพ ์ISO 12647-2 

TVI : Liner          TVI : 50%       TVI : 75% 
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จากภาพท่ี 6 เมื่อท้าการวัดค่า พิกัดสี CIE L*a*b* ของงานพมิพท์ดสอบ แล้วน้าไปท้าการเปรียบเทียบ

กับพิกัดส ีCIE L*a*b* ของคา่ทดสอบมาตรฐานของ FORGRA 39 (ISO 12647-2) พบวา่งานพิมพจ์ากแม่พิมพป์รับลด

เม็ดสกรีนท่ี 50%TVI มีค่าความแตกตา่งสีน้อยท่ีสุด รองลงมาคืองานพมิพ์ท่ีไม่ได้ปรับลดเม็ดสกรีน (TVI liner) ส่วนงาน

พิมพ์จากแม่พิมพ์ปรับลดเม็ดสกรีนท่ี 75%TVI มีค่าความแตกต่างสีมากท่ีสุด โดยความแตกต่างสีท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมา

จากความสามารถในการแสดงสีสันของงานพิมพ์บนโลหะ ซึ่งงานพมิพท่ี์มีค่าความแตกตา่งสีมากเนื่องจากงานพิมพ์มี

สีซีดจางและขาดรายละเอียดส่งผลท้าให้มคี่าความแตกต่างสีมาก โดนมาตรฐานในการยอมรับได้ควรอยู่ท่ี 3 และไม่

เกิน 5 ซึ่งจากข้อมูลท่ีได้จะเห็นว่า งานพิมพ์ทดสอบท่ีได้จากแม่พิมพ์ท่ีปรับลดเม็ดสกรีน 50% TVI มีค่าใกล้เคียงกับ

มาตรฐานมากท่ีสุดซึ่งท่ีคา่ความแตกต่างสเีท่ากับ 7.87 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการท้างานวิจัยในเร่ืองการปรับแก้การผลิตชว่งน้้าหนักสีบนแม่พมิพอ์อฟเซ็ตที่มผีลตอ่คุณภาพงาน

พิมพ์เป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปท่ีการปรับลดเม็ดสกรีนท่ีเหมาะสมในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะ เพื่อท้าการ

เปรียบเทียบงานพิมพ์ท่ีได้จากแม่พมิพท่ี์ท้าการปรับลดเม็ดสกรีนลงท่ี 50% และ 75% ของค่าเม็ดสกรีนท่ีบวมกับงาน

พิมพ์ท่ีไม่ได้ท้าการปรับลดเม็ดสกรีน โดยท้าการวิจัยภายใต้สภาวะการท้างานจริงในโรงพิมพ์ ( In-house Standard) 

พบว่าการปรับลดเม็ดสกรีนบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตท่ี 50% ของค่าเม็ดสกรีนท่ีบวม เหมาะสมท่ีสุดเนื่องมีค่าเม็ดสกรีน

บวม (dot gain) และการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีเม็ดสกรีน (TVI) ไม่สูงมากจนเกินไป สามารถแสดงสีสันและความคมชัดของ

ภาพพิมพ์บนแผ่นโลหะได้ชัดเจน ส่งผลให้มีความสามารถในการแสดงขอบเขตสีของงานพิมพ์ (color gamut) ได้กว้าง

เมื่อเทียบกับแม่พิมพ์ชุดอื่น ๆ และเมื่อน้ามาค้านวณหาค่าความแตกต่างสีรวม (∆E*ab) เมื่อเทียบกับมาตรฐานงาน

พิมพ์ ISO 12647-2 (TIS. 2260-2) พบวา่มีค่าต่้าท่ีสุด และเนื่องจากงานพิมพบ์นโลหะนีเ้มื่อพิมพเ์สร็จแล้วบรรจุภัณฑ์

โลหะจะต้องถูกน้าไปขึ้นรูปเป็นกระป๋องบรรจุอาหารและน้าไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (retort) ท่ีอุณหภูมิ 110 

องศา-เซลเซียส งานพิมพ์จะมีสีซีดจางลงอีก ค่าความแตกต่างสีก็น่าท่ีจะลดลงไปใกล้เคียงกับมาตรฐานการพิมพ์ท่ี

ยอมรับได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการปรับแก้การผลิตช่วงน้้าหนักสีบนแม่พิมพ์ออฟเซ็ตโดยการปรับลดเม็ดสกรีนท่ี 50% 

ของเม็ดสกรีนท่ีบวม มีความเหมาะสมมากท่ีสุดในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซ็ตเพื่อน้าไปใช้ในการผลิตงานพิมพ์บรรจุ

ภัณฑโ์ลหะของกลุม่บริษัทไทยยูเนยีนกรุป๊จ้ากัด (มหาชน) ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจ้ากัด (มหาชน) ท่ีสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองพิมพ์ออฟ

เซ็ตในการท้างานวิจัย และขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีท่ีสนับสนุนเคร่ืองมือวิเคราะห์ ทดสอบ และเงินทุนในการท้า

วจิัยคร้ังนี ้
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การบริหารโครงการโดยการสร้างข่ายงานกิจกรรมการติดตั ง  Fiber To The x 

(FTTx)ท่ีสถานีก๊าซ NGV กรณีศกึษา ปั้มก๊าซ NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต 

Project management of construction activity network in construction fiber to 

the X (FTTx) At the NGV station in case of the PTT NGV gas station in 

thammasat center, Rangsit 

ธนวัฒน์ สว่างงาม1 และ จติติวัฒน ์นิธิกาญจนธาร1* 

Tanawat Sawang-ngam1 and Jittiwat Nithikarnjanatharn1* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการพิจารณาการบริหารโครงการกิจกรรมการติดตั้ง Fiber to the x (FTTx)ท่ีสถานีก๊าซ 

NGV กรณีศึกษาปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต วัตถุประสงค์เพื่อและพัฒนากระบวนการโดยการใช้เทคนิค Pert / Cpm 

และเป็นการสร้างข่ายงานให้เหมาะสมและหาเส้นทางวิกฤตของโครงการ และทราบถึงความสัมพันธ์และวิธีการท้างาน

ของบริษัทให้บริการด้านโทรคมนาคมและให้บริการด้านโครงข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องกันท้า

หน้าท่ีลักษณะเป็นการประสานงานกัน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนขายภาคการผลิตเอกชนรายใหญ่ (ผอช) ,ส่วนเทคนิค

บริการเอกชนรายใหญ่ (อบข), ส่วนบริการลูกค้านครหลวง (บบน) งานวจิัยนี้ได้เสนอการท้างานของท้ัง 3 หน่วยงานท่ี

สามารถด้าเนนิกิจกรรมอยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยการใช ้กิจกรรมบนลูกศร และกิจกรรมบนโหนด ซึ่งพบวา่ความหน้า

จะเป็นท่ีโครงการกิจกรรมการติดต้ัง FTTx ท่ีสถานกี๊าซ NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตจะแล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน มี

ค่าเท่ากับ 98.98 % และมีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของโครงการอยู่ท่ี 2.328 วัน  
ค้าสา้คัญ:   การตดิตัง้ Fiber to the x (FTTX)  Pert/Cpm   เส้นทางวิกฤต  โครงการกจิกรรม  

Abstract  

This research consider the project management of construction fiber to the x (FTTx) at the PTT NGV 

gas station in Thammasat center, Rangsit to study and develop the process using Pert/Cpm technique. The objective 

is to construct suitable network and to find the critical path of the project and to know the work methods have 

related to the company which serve the internet networks and relate to 3 sources, Corporate manufacturer sales 

sector, Corporate solution service sector, Metropolitan customer service sector 4.2.2. This research, the activities 

can operate effectively by using activity on arrow and activity on node. That is the activities of management of 

Fiber to the x (FTTx) at the PTT NGV gas station in Thammasat center,Rangsit.The Probability of project is 7 days, 

equal value to 98.98% and standard deviation of project 2.31 
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บทน้า 

ปัจจุบันอินเตอร์ถือว่ามีความส้าคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เนื่องมีการพัฒนาของอุปกรณ์ 

เทคโนโลยเีครื่องมือสื่อสาร รวมถึงระบบเครอืขา่ยสัญญาณ ท้าให้การตดิตอ่สื่อสารท้าได้งา่ยและสะดวกขึน้อยา่งมาก

[1]ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลต่างๆ การท้าธุรกรรมทางการเงิน การยังซื้อสินค้า รวมไปถึงการติดต่อข่าวสารอื่นอีก

มากมายซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีมีสาขาหรือส้านักงานย่อยท่ีกระจายตามต่างจังหวัดได้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น

ตัวส่งผ่านข้อมูลต่างๆมายังส้านักงานใหญ่หรือท่ีเจ้าของอยู่เพื่อรับข้อมูลตามสาขานั้นๆโดยไม่ต้องเสียเวลาในการ

เดินทางไป ซึ่งท้าให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการให้บริการโครงข่ายระบบอนิเทอร์เน็ตมีการแข็งขันเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของธุรกิจประเภทนี้ให้ได้มากท่ีสุด [1] ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นต่างๆ ระยะเวลาการติดตั้ง หรืออุปกรณ์น้า

สัญญาณที่สามารถน้าสัญญาณได้อยา่งมปีระสิทธิภาพคือ Fiber to the x (FTTx) ใชเ้รียกลักษณะโครงสร้างของระบบ

เครือข่ายอินเตอร์ความเร็วสูงท่ีมีการใช้งาน สายใยแก้ว  Fiber Optical แทนสายทองแดง ด้วยความเร็วสูงระดับ 100 

Mbps บริษัทท่ีให้บริการทางด้านโทรคมนาคมแห่งนี้ได้พบว่ามีการติดตั้งระบบ FTTx ท่ียังไม่สามารถติดตั้งได้ทันตาม

ก้าหนดระยะเวลา ซึ่งลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประสานของท้ังสามหนว่ยส่วนขายภาคการผลิตเอกชนราย

ใหญ่ (ผอช), ส่วนเทคนิคบริการเอกชนรายใหญ่ (อบข) และ ส่วนบริการลูกค้านครหลวง (บบน) ท่ียังไม่เคยน้าระบบ

Pert/Cpmเข้ามาใช้และการเขียนล้าดับกิจกรรมย่อยจึงไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม ส่งผลให้ไม่

สามารถหาเส้นทางวิกฤตงานได้ ซึ่งท้าให้ไม่สามารถจะก้าหนดวันในการท้างานท่ีแล้วเสร็จได้ใกล้เคียงกับวันท่ี

ด้าเนนิงานจริงซึ่งท้าให้เกิดการศูนย์เสียเวลาในการด้าเนินงานและโอกาสในการค้า จากงานวิจัยท่ีผ่านมาสุรพงศ์ บาง

พาน และพีรพันธ์ บางพาน[6],การบริหารโครงการโดยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการการผลิตเคร่ืองยอ่ย

กิ่งไม้ โดยเนื้อหาภายในการใช้ขา่ยงานของPert/Cpm โดยใชก้ิจกรรมบนลูกศรและบนโหนดช่วยก้าหนดระยะเวลาความ

น่าจะเป็นท่ีโครงการจะเสร็จภายใน 50วัน มีค่าเท่ากับ 99.63%และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 1.863 พีรพันธ์ บาง

พาน,สุรพงศ์ บางพานและวิบูลลักษณ์ บางพาน[7],การบริหารโครงการด้วยการสร้างข่ายงานกิจกรรมในกระบวนการ

ผลิตชุดกระพ้อล้าเลียงข้าว เป็นการใช้เทคนคิPert/cpmในการางแผนโครงการผลิตชุดกระพอ้ล้าเลียงข้าวซึ่งเป้าหมาย

โครงการไมเ่กิน38วันโครงการน้ีสามารถงานได้ประมาณ36วันความน่าจะเป็นท่ีโครงการแล้วเสร็จภายใน38วันเท่ากับ

99.70%ค่าเบียงเบนมาตรฐานโครงการอยู่ท่ี 0.727 เกียรติศักดิ์ สีอ่อนและศักดิ์ชาย รักการ[2],การจัดการโครงการ

ห้างสรรพสินค้า กรณี ศึกษาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสระบุรี การวางแผนปรับปรุงห้างสรรพสินค้าโดยใช้

เทคนิค Pert/Cpm โดยใช้โปรแกรม Microsoft project มาใช้ในการวางแผนสาขาพระรามสามจากแผน120วันท้าจริง 

150วันใชM้icrosoft projectวางแผนใช1้39วัน สาขาบางนาจากแผน 180 วันท้าจริง 240 วันใชM้icrosoft projectวางแผน

ใช้221วันสาขานวนครจากแผน120วันท้าจริง 165วันใช้Microsoft projectวางแผนใช้157วัน แพรทิพย์ โคตรแสนลีและ

เกียรติศักดิ์ โยชะนัง[5],ระบบจัดการตารางนัดหมายด้วยเทคนิค PERT/CPMใช้เทคนิค PERT/CPM จัดการตารางนัด

หมายสามารถลดระยะเวลาการท้างานรวมของโครงการได้ถึง 40% พนิศรัฐ บุษย์นิลเพชร[4],การประยุกต์ใช้ 

Pert/Cpm ในโครงการต่อเรือเป็นการใช้เทคนิค pert/cpm เข้ามาใช้ในโครงการต่อเรือซึ่งมีกิจกรรมต่างๆจ้านวน 115

กิจกรรม ในสายงานวิกฤตมีจ้านวน14กิจกรรมใช้เวลาในการเสร็จสิ้นโครงการเท่ากับ767วัน จากการวิจัยพบว่า

สามารถเร่งกิจกรรมในสายงานวิกฤตจ้านวน 11 กิจกรรมโดยให้โครงการแลว้เสร็จเร็วขึน้มากท่ีสุด120วัน 

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบวา่การน้า Pert/Cpm เข้ามาใชใ้นกิจกรรมท้าให้ประสิทธิการท้างานดีมากขึ้นแต่

งานวิจัยเหล่านี้ไม่มีการน้า Pert/Cpmเข้าไปใช้ในการให้บริการการติดตั้งอินเตอร์เน็ตซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษา
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ด้าเนินงานสร้างเครือข่ายกิจกรรมการติดตั้ง Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานีก๊าซ NGV ตั้งแต่เร่ิมแรกจนถึงการติดตั้ง

เสร็จโดยใช้เทคนิคการประเมินผลและการทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique : PERT) 

และระเบียบวธีิวิถีวิกฤต (Critical Path Method : CPM) ซึ่งสามารถท้าให้แสดงภาพของโครงการเป็นแบบโครงขา่ยงาน 

(Network) ซึ่งชว่ยให้กระบวนการท้างานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

1. หลักการของPERTและCPM 

PertและCPMเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารโครงการท่ีใช้หลักพื้นฐานเดียวกัน คือการวิเคราะห์

ข่ายงาน(Network method) ซึ่งPert  คือ การประเมินผลกระทบและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and 

Review Technique) ส่วนของCPM คือ วิธีวิถีวิกฤต(Critical Path Method)ซึ่งท้ัง 2 วิธีนั้นเป็นการแบ่งงานออกเป็น

ลักษณะกิจกรรมย่อยๆและหาความสัมพันธ์ของแตล่ะกิจกรรมตา่งๆ เพื่อสามารถท้าให้โครงการสามารถเสร็จได้ตาม

ก้าหนดเวลาและใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุมค่าท่ีสุดตลอดจนคาดคะเนปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรมและ

ประเมินการด้าเนนิโครงการออกมาใชใ้กล้เคียงกับการท้างานจริงมากที่สุด [4,6,7] 

2. ความแตกต่างระหว่างPERTและCPM 

ถึงแม้ว่าPERTและCPMจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่ท่ี PERT (Program Evaluation 

and Review Technique) หรือ การประเมินผลกระทบและทบทวนโครงการในทุกๆกิจกรรมของPERTนัน้จะแบง่ค่าเวลา

ออกเป็น 3 ค่าเวลาในการประเมินได้แก่ 1)เวลาของกิจกรรมท่ีจะเสร็จได้เร็วท่ีสุด 2)เวลาท่ีกิจกรรมน่าจะเสร็จสิน้โดย

ปกติท่ัวไป 3)เวลาของกิจกรรมท่ีจะเสร็จสิน้ช้าท่ีสุด จากนั้นจะหาความแปรปรวนของโครงการและใช้เทคนิคว่าน่าจะ

เป็นประเมินการเสร็จสิ้นของโครงการตามเวลาท่ีก้าหนด ซึ่งPERTนั้นเหมาะส้าหรับโครงการท่ีไม่เคยท้ามาก่อน

โครงการท่ีไม่เคยเก็บรวบรวมเวลาของกิจกรรม ส่วนของCPM (Critical Path Method) วิธีวิถีวิกฤต กิจกรรมของCPM

นัน้เป็นการก้าหนดเวลาโดยคา่เดียวซึ่งได้จากประสบการณ์ของผู้ด้าเนนิโครงการหรือบางครัง้อาจจะใชเ้วลามาตรฐาน

(Standard Time)ในการมาใชใ้นการค้านวณ [2,5] 

3. การสร้างขา่ยงาน (network) 

  ข่ายงานเป็นแผนภูมิแสดงล้าดับลักษณะความสัมพันธ์ของกจิกรรมย่อยซึ่งท้าให้เราเห็นภาพล้าดับ

งานชัดเจนยิ่งขึน้ซึ่งการสร้างข่ายงานแบ่งเป็น 2 แบบคือ[6] 

3.1 กิจกรรมบนลูกศร activity on arrow (AOA) เป็นลักษณะการเขียนกิจกรรมบนเส้นเชื่อมโดย

มกีารใช้สัญญาลักษณ์ต่างๆดังนี้ 

         3.1.1 โหนด (Node) เป็นการแสดงจุดเร่ิมและจุดสิน้สุดของกิจกรรมโดยมตีัวเลขก้ากับอยู่

ภายในนยิมเรียงจากซ้ายไปทางขวามือ 

         3.1.2 ลูกศร เป็นการแทนกิจกรรมท่ีต้องท้าซึ่งหัวลูกศรแสดงทิศทางของกิจกรรมนัน้ๆและ

แสดงจุดสิ้นสุดของกจิกรรม                   สามารถเขยีนกิจกรรมบนลูกศรได้ดังนี้ 

 

 
2 1 

X 
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ภาพที ่1 แสดงตัวอยา่งกิจกรรมบนลูกศร 

จากภาพท่ี 1 เส้นลูกศรแสดงถึงกจิกรรมซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อวา่กิจกรรม X มเีวลาด้าเนนิการเท่ากับ 5 ส่วน 

โหนด1และท่ีโหนด 2 แสดงการเร่ิมตน้และสิ้นสุดของกิจกรรม X 

 

 

ภาพที2่ แสดงตัวอยา่งกิจกรรมแบบสมมติ 

เส้นประท่ีเชื่อมระหว่างโหนดเป็นการแสดงกิจกรรมสมมติขึ้น(dummy activity)เป็นลักษณะกิจกรรมท่ี

ไม่มีจริงแต่ต้องใส่เพื่อให้การด้าเนินกิจกรรมเป็นจริงส่วน โหนด  1 และท่ีโหนด 2 แสดงการเร่ิมต้นและสิ้นสุดของ

กิจกรรม 

        3.2 กิจกรรมบนโหนด activity on Node (AON) เป็นการเขียนกิจกรรมในโหนด โดยมีการใชส้ัญญา

ลักษณต์า่งๆดังน้ี 

  3.2.1 เป็นลักษณะโหนดและมีกจิกรรม X อยู่ภายใน 

  3.2.2 ลูกศร เป็นการแทนการเชื่อมของแต่ละกิจกรรมโดยหัวลูกศรแสดงการด้าเนินกิจกรรม

ตามล้าดับ                   สามารถเขยีนตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 

 

 

ภาพที ่3 แสดงตัวอยา่งกิจกรรมบนโหนด 

จากภาพท่ี 3 เป็นการแสดงกิจกรรมบนโหนด คือจะต้องด้าเนินกิจกรรมX ให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะด้าเนนิ

กิจกรรมYได้ 

วิธีด้าเนินงานวิจัย 

ขั นตอนการเก็บข้อมูล 

ข้อมูลและขั้นตอนของการด้าเนินการโครงการตดิตัง้ Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานีก๊าซ NGV ปตท.

ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตโดยละบุเวลาแล้วเสร็จกิจกรรม ล้าดับขั้นตอนการด้าเนินงาน และความสัมพันธ์ก่อนหลังของ

แตล่ะกิจกรรม ส่วนวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาคร้ังน้ีนั้น ใชว้ธีิการสัมภาษณ ์(Interview) โดยสัมภาษณจ์าก

เจ้าหน้าท่ีบริษัท จ้านวน 5 คน เพื่อหาค่าเฉลี่ยโดยการสัมภาษณ์นั้นจะใช้หน่วยในการสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงแล้วแปลง

กับมาเป็นนาทเีพื่อให้มคีวามละเอียดในการค้านวณเวลามากขึ้น ในการเลอืกนัน้จะเลือกผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์

ในการด้าเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันให้มาก

ท่ีสุดดังรูปท่ี 4 รายช่ือผู้ให้ขอ้มูลมดีังตอ่ไปน้ี 

1. นายจิระยุทธ์ แขกกาฬ  ต้าแหนง่ นักคอมพวิเตอร์  หนว่ยงาน อบข. 

2. นายรัชพงศ ์ปลายเนตร  ต้าแหนง่ นักคอมพวิเตอร์ หนว่ยงาน อบข. 

2 1 

X Y 

X 
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3. นายธนวัฒน ์สว่างงาม  ต้าแหนง่ วิศวกรโครงการ หนว่ยงาน อบข.  

4. นางณัฐธัญญา ธรีวุฒ ิ  ต้าแหนง่ นักบริหารการขาย หนว่ยงาน ผอช. 

5. นางวมิลศิริ อุน่ประดิษฐ ์  ต้าแหนง่ นักบริการการขาย หนว่ยงาน ผอช. 

 

      

ภาพที่ 4 แสดงการเก็บขอ้มูลการโครงการติดต้ัง Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานกี๊าซ NGV 

ศึกษารายละเอียดของงาน 

ท้าการศึกษารายละเอียดของงานการติดตั้ง  Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานีก๊าซ NGV ปตท.ศูนย์

ธรรมศาสตร์รังสิต เร่ิมจากการศกึษางานย่อยท่ีจะต้องท้าโดยแยกงานออกเป็นกิจกรรมย่อยๆและแบ่งเวลาของแต่ละ

กิจกรรมออกให้ชัดเจนสรุปได้ออกมาดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดกจิกรรมย่อยของงานการติดต้ัง Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานกี๊าซ NGV ปตท.

ศูนยธ์รรมศาสตร์รังสิต 

กจิกรรม รายการ 
กจิกรรม

ก่อนหน้า 

เวลาท่ีใช้

(นาที) 

A รับเรื่องจากทางลูกค้า - 180 

B 
ผอช.ออกหนังสอืตรวจสอบพื้นท่ีส้าหรับให้บริการกับทางศูนย์บรกิารโทรศัพท์

สาขาที่รับผิดชอบ 
A 

180 

C 
ศูนย์บรกิารโทรศัพทพ์ื้นท่ีท่ีรับผิดชอบได้รับหนังสือและสง่ต่อให้ชา่งผู้รับผิดชอบ

ส้ารวจ 
B 

120 

D ช่างในพืน้ท่ีท้าการตรวจสอบ C 240 

E ช่างรายงานกับพื้นท่ีว่าใช้ช่องสัญญาณไหน D 60 

F ศูนย์บรกิารโทรศัพทพ์ื้นท่ีท่ีรับผิดชอบรายงายกับให้ทาง ผอช E 30 

G ผอช.แจง้ทางลูกค้าว่าสามารถให้บรกิารได้ F 30 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอยีดกจิกรรมย่อยของงานการติดต้ัง Fiber to the x (FTTx) ท่ีสถานกี๊าซ NGV ปตท.ศูนย์

ธรรมศาสตร์รังสิต (ตอ่) 
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กจิกรรม รายการ 
กจิกรรม

ก่อนหนา้ 

เวลาที่

ใช้(นาที) 

H ผอช.ออกหนังสอืขอติดต้ังให้ทางศูนย์บรกิารโทรศัพท์พื้นท่ีท่ีรับผิด G 180 

I ผอช.ออกหนังสอืขอติดต้ังให้ทางอบข. G 30 

J ศูนย์บรกิารโทรศัพท์รับหนังสอืขอติดต้ังและสง่ต่อให้ชา่งผู้รับผิดชอบ H 180 

K ช่างผู้รับผิดชอบท้าหนังสือขอเบิกอุปกรณ์การเดินสาย J 180 

P อบข.ผู้รับผิดชอบท้าการประสานงานกับผู้รับเหมาหาวันเข้าเดนิท่อร้อยสาย O 30 

Q 
อบข.ผู้รับผิดชอบท้าการประสานงานกับช่างพื้นท่ีผู้รับผิดชอบหาวันเข้าตอ่หัวตั้ง

ค่าอุปกรณ์เบื้องต้น O 30 

R ผู้รับเหมาเข้าเดนิท่อร้อยสายในวันท่ีก้าหนด P 480 

S 
ช่างผู้รับผิดชอบหาวันเข้าตอ่หัวและตั้งค่าอุปกรณ์และท้าการทดสอบสัญญาณ

รายงานกับ อบข. 

 

Q,R 240 

T ผู้รับเหมาเข้าตัง้ค่าอุปกรณ์ในการรับสง่และทดสอบ S 240 

U ผู้รับเหมาแจง้ทาง อบข.ว่าสามารถใช้งานได้ T 30 

V อบข.แจง้ให้ลูกคา้ท้าการทดสอบระบบ U 30 

W ลูกคา้ท้าการทดสอบระบบ V 60 

X ลูกคา้แจง้กับทาง อบข. W 30 

Y อบข.แจง้ช่างผู้รับผิดชอบว่าระบบใชง้านไดต้ามปกติ X 30 

Z ช่างเอาใบปิดงานให้ทางลูกค้าเซนต์รับทราบ Y 30 

A1 ช่างสง่ใบปิดงานกับมาที่ ผอช.และอบข Z 60 

B1 อบข.แจง้ยืนยันกับทาง ผอช. ว่าระบบสามารถให้บรกิารตามปกติ A1 30 

C1 
ทาง ผอช.ท้าการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตดิต้ังเสร็จแล้วพร้อมเปิดให้บรกิารเพื่อท้า

การเรยีกเก็บค่าบริการต่อไป 

 

B1 30 

 

หมายเหต:ุ ข้อมูลตารางเป็นค่าเฉลี่ยโดยการแปลงหน่วยจากชัว่โมงมาเป็นนาที 

หาเส้นทางวิกฤต 

  ท้าการหาเวลาของแต่ละกจิกรรมท่ีเร็วท่ีสุด ท่ีช้าท่ีสุดหาได้จากสมการดังนี้ 
 

EF = ES – (ระยะเวลาของกจิกรรม)                                                     (1) 
 

  เมื่อ EF = เวลาสิน้สุดของกิจกรรมท่ีเร็วท่ีสุด 

   ES = เวลาท่ีกิจกรรมจะเร่ิมตน้ได้เร็วท่ีสุด 
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กรณมีกีิจกรรมท่ีให้เลอืกค่า ES หลายกิจกรรมให้เลอืกค่ากจิกรรมของ EF ท่ีมากที่สุด 
 

LS = LF - (ระยะเวลาของกจิกรรม)                                                  (2) 
 

  เมื่อ LS = เวลาท่ีช้าท่ีสุดในการเร่ิมกิจกรรมท่ีไม่ท้าให้โครงการล่าช้าออกไป 

   LF = เวลาสิน้สุดของแตล่ะกิจกรรมท่ีไม่ท้าให้โครงการช้าออกไป 

 

 การค้านวณเวลายดืหยุ่น(slack time:LS)คือเวลาท่ีกิจลา่ชา้ได้โดยไม่มีผลกระทบกับเวลาโครงการแลว้เสร็จ 
 

   SL=LF-EFหรือ SL= LS-ES       (3) 
 

การหาคา่เวลาของกจิกรรม 

  หาค่าเวลากิจกรรมหาได้จาก 

 

   6
4 bmaTe         (4) 

 

โดยให ้  Te คือ ค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีใชใ้นการท้ากิจกรรม 

   a คือ เวลาท่ีคาดวา่จะท้ากจิกรรมให้เสร็จได้เร็วท่ีสุด (optimistic time) 

   m คือ เวลาท่ีเป็นไปได้มากที่สุด (Most likely time) 

b คือ เวลาท่ีคาดวา่จะท้ากิจกรรมให้เสร็จได้ช้าท่ีสุด (pessimistic time) 

ค่าความแปรปรวนของเวลาในกิจกรรม 

 

   
2

2

6 






 


ab
        (5) 

 

  ค่าความแปรปรวนของโครงการ 

 











pathcriticaltheinactivitiesthefor

durationtheofiancetheofsum
p

var
     (6) 

 

โอกาสความนา่จะเป็นท่ีโครงการจะแลว้เสร็จได้จาก 
 

   ET = EFmax = LFmax       (7) 

จะได ้

   
p

ETST
z




         (8) 
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 โดยให ้  z คือ โอกาสความนา่จะเป็นท่ีโครงการจะแล้วเสร็จ 

   ST คือ เวลาของโครงการท่ีก้าหนดขึ้น (Schedule Time) 

   ET คือ เวลาท่ีคาดหมายว่าโครงการจะเสร็จสิ้น (Expected time) 

ผลการด้าเนินงาน 

จากตารางท่ี 1 ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อยๆ โดยมีกิจกรรม A เป็นกิจกรรมเร่ิมแรกและมี

กิจกรรม C1 เป็นกิจกรรมสุดซึ่งสามารถเขยีนกิจกรรมบนโหนดได้ดังภาพท่ี 5 

 

A B C D E F G

H

I

J K L

M

O

N

S

R

Q

P

Y X W V U TZ

B1 C1A1

 
 

ภาพที ่5 แสดงกิจกรรมการตดิตัง้ Fiber to the x ท่ีสถานกี๊าซ NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตบนโหนด 

 

จากภาพท่ี 6 เราสามารถน้ามาเขียนหารายละเอียดของค่า EF, ES, LS, LF และ SL เพื่อจะน้ามาหา

เส้นทางวิกฤตเพื่อพิจารณาโครงการดังจากรูปท่ี6 โดยให้ช่องว่างระหว่าง Es และ EF เป็นช่องใส่ชื่อกิจกรรมและ

ชอ่งว่างระหว่าง LS และ LF เป็นช่องใส่เวลาด้าเนนิกิจกรรม 

 

ES

LS

LS

EF

LF
 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะของ Node diagram 
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0

0

0

A 180

180 180

180

0

180

B 360

180 360

360

0

360

C 480

120 480

480

0

480

D 720

240 720

720

LS

720

E 780

60 780

780

0

780

F 810

30 810

810

0

810

G 840

30 840

840

LS

840

H 1020

180 1020

1020

0

1020

J 1200

180 1200

1200

0

1200

K 1380

180 1380

1380

0

1380

L 1740

360 1740

840

840

1680

I 870

30 1710

1380

840

1710

M 1440

30 1740

1740

0

1740

N 1770

30 1770

1770

0

1770

O 1800

30 1800

1800

0

1800

P 1830

30 1830

1800

480

2280

Q 1830

30 2310

1830

0

1830

R 2310

480 2310

2310

0

2310

S 2550

240 2550

2550

0

2550

T 2790

240 2790

2790

LS

2790

U 2820

30 2820

2820

0

2820

V 2850

30 2850

2850

0

2850

W 2910

60 2910

2910

0

2910

X 2940

30 2940

2940

0

2940

Y 2970

30 2970

2970

0

2970

Z 3000

30 3000

3000

0

3000

A1 3060

60 3060

3060

0

3060

B1 3090

30 3090

3090

0

3090

C1 3120

30 3120
 

 

ภาพที ่7 กิจกรรมบนโหนดของการตดิตัง้ Fiber to the x ท่ีสถานกี๊าซ NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต 
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จากภาพท่ี 7 เราสามารถน้ามาเขียนสรุปค่า EF,ES,LS,LFและ SL ได้ดังตารางที่ 2 

             ตารางที่ 2 แสดงคา่ EF,ES,LS,LF และ SL 

กจิกรรม 
กจิกรรม

ก่อนหนา้ 

ใช้เวลา 

(นาท)ี 
ES EF LS LF SL 

A - 180 0 180 0 180 0 

B A 180 180 360 180 360 0 

C B 120 360 480 360 480 0 

D C 240 480 720 480 720 0 

E D 60 720 780 720 780 0 

F E 30 780 810 780 810 0 

G F 30 810 840 810 840 0 

H G 180 840 1020 840 1020 0 

I G 30 840 870 1680 1710 840 

J H 180 1020 1200 1020 1200 0 

K J 180 1200 1380 1200 1380 0 

L K 360 1380 1740 1380 1740 0 

M I 30 870 900 1710 1740 840 

N L,M 30 1740 1770 1740 1770 0 

O N 30 1770 1800 1770 1800 0 

P O 30 1800 1830 1800 1830 0 

Q O 30 1800 1830 2280 2310 480 

R P 480 1830 2310 1830 2310 0 

S Q,R 240 2310 2550 2310 2550 0 

T S 240 2550 2790 2550 2790 0 

U T 30 2790 2820 2790 2820 0 

V U 30 2820 2850 2820 2850 0 

W V 60 2850 2910 2850 2910 0 

X W 30 2910 2940 2910 2940 0 

Y X 30 2940 2970 2940 2970 0 

Z Y 30 2970 3000 2970 3000 0 

A1 Z 60 3000 3060 3000 3060 0 

B1 A1 30 3060 3090 3060 3090 0 

C1 B1 30 3090 3120 3090 3120 0 
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จากตารางท่ี 2 ท้าให้เราสามารถหาเส้นทางวิกฤตของโครงการการติดตั้ง Fiber to the x ท่ีสถานีก๊าซ

NGV ปตท. ศูนยธ์รรมศาสตร์รังสิตได้แก่ A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,A1,B1,C1 

เมื่อรู้เส้นทางวิกฤตของกิจกรรมจากตารางที่ 2 แลว้สามารถค้านวณหา ค่าเฉลี่ยของเวลาท่ีใชใ้นการท้า

กิจกรรม, ค่าความแปรปรวนของโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยของเวลาท่ีใชใ้นการท้ากจิกรรม,ค่าความแปรปรวนของเวลาในกิจกรรม 

กจิกรรม 
a 

(นาท)ี 

m 

(นาท)ี 

b 

(นาท)ี 
te σ2 

σp ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

โครงการ 

A 120 180 240 180.000 400 

103.0776406 

B 120 180 240 180.000 400 

C 60 120 180 120.000 400 

D 180 240 360 250.000 900 

E 30 60 90 60.000 100 

F 15 30 60 32.500 56.25 

G 15 30 60 32.500 56.25 

H 120 180 240 180.000 400 

I 15 30 60 32.500 56.25 

J 120 180 240 180.000 400 

K 120 180 240 180.000 400 

L 240 360 480 360.000 1600 

M 15 30 45 30.000 25 

N 15 30 45 30.000 25 

O 15 30 45 30.000 25 

P 15 30 45 30.000 25 

Q 15 30 45 30.000 25 

R 360 480 720 500.000 3600 

S 180 240 360 250.000 900 

T 180 240 300 240.000 400 

U 15 30 45 30.000 25 

V 15 30 45 30.000 25 

W 15 60 120 62.500 306.25 

X 15 30 45 30.000 25 

Y 15 30 45 30.000 25 

Z 15 30 45 30.000 25 

A1 45 60 90 62.500 56.25 
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ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยของเวลาท่ีใชใ้นการท้ากจิกรรม,ค่าความแปรปรวนของเวลาในกิจกรรม (ตอ่) 

กจิกรรม a 

(นาท)ี 

m 

(นาท)ี 

b 

(นาท)ี 
te σ2 σp ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโครงการ 

B1 15 30 45 30.000 25  

                 103.0776406 
 

     

C1 15 30 45 30.000 25 

 

หาค่าเวลากิจกรรมหาได้จาก 

 

   
6

240)180(4120 
Te  

   180Te  
 

ค่าความแปรปรวนของเวลาในกจิกรรม 

 

   
2

2

6

120240







 
  

   4002   
 

การค้านวณค่าความแปรปรวนของโครงการ 

 

252525.5625252525.3062525400900360025

2525160040040040025.5625.56100900400400400




p  

0776.103p  

 

ถ้าโครงการถูกกา้หนดให้เสร็จภายใน 7 วัน โอกาสท่ีจะสามารถท้าโครงการให้เสร็จตามก้าหนดหาได้จาก 

  โดย 1 วัน เวลาท้างาน 8 ชั่วโมง หรือ 480 นาท ี

ถ้า    7 วัน  เวลาท้างาน 56 ชั่วโมง หรือ 3360 นาท ี

 

0776.103

31203360
z  

    328.2z  
 

ท้าการเปิดตารางค่า Z ท่ีได้เท่ากับ 2.328 จากการเปิดตารางได้ค่า Z = 0.9898 จะได้ความน่าจะเป็น

ท่ี โ ครงการจะแล้ ว เส ร็จภาย ใน  7วั นมี ค่ า เ ท่ ากั บ  98 .98  %และ ได้ เ ส้ นทางวิ กฤตของ โครงการคือ 

A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,A1,B1,C1 
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วิจารณ์และสรุปผล 
จากการน้าวธีิ การประเมินผลและการทบทวนโครงการ(Program Evaluation and Review Technique : 

PERT) และระเบียบวิธีวิถีวิกฤต(critical Path Method : CPM) เข้าไปใช้ในการให้บริการการติดตั้ง FTTx ท่ีสถานีก๊าซ 

NGV ปตท.ศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต แสดงให้เห็นขั้นตอนการด้าเนินโครงการในรูปแบบข่ายงาน (Network) โดยจะแบ่ง

งานออกเป็นกิจกรรมย่อยซึ่งแต่ละกิจกรรมย่อยก็จะแยกเวลาในการด้าเนินกิจกรรมออกอย่างชัดเจน จากนั้นก็จะน้า

กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมาเขียนบนโหนดงาน  เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมและท้าให้ทราบถึงเส้นทาง
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เครื่องบริหารปอดระบบดิจติอล 

Digital incentive spirometer 

สกล  จโินสวัสดิ์1*  และ อรัญ  รัตนพล2 

Skol  Jinosawad1* and Aran  Rattanaphon2 

บทคัดย่อ 

อุปกรณ์บริหารปอดเป็นเคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีใช้ส้าหรับท้ากายภาพบ้าบัดฟืนฟูผู้ป่วยท่ีมีอาการ

ปอดแฟบและปอดอักเสบ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถลดการเกิดอาการภาวะแทรกซ้อนและยังท้าให้ผู้ป่วยมีสภาพ

ปอดกลับมาแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วหลังการผ่าตัด อุปกรณบ์ริหารปอดท่ีมีใชใ้นปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นแบบสเกลเมื่อ

เวลาใชง้านกับผู้ป่วยเจ้าหนา้ท่ีจะจับเวลาและน้าค่าท่ีได้มาค้านวณรวมกับค่าปริมาตรของทรงกระบอก ผลท่ีได้จะเป็น

ค่าความจุปอด จากหลักการท้างานของอุปกรณ์บริหารปอดดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดโดยน้าเอาเทคโนโลยี

ไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ร่วมกับระบบเซ็นเซอร์เพื่อประมวลผลเป็นตัวเลข วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุปกรณ์

บริหารปอดให้สามารถแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลโดยเลือกย่านชุดบริหารปอดท่ีความจุ 600 ml การเก็บข้อมูลจะ

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและผลทดสอบในหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

โรงพยาบาลล้าปาง โดยใช้แบบเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลล้าปาง จากการทดสอบเคร่ืองบริหารในห้องปฏิบัติการ 

พบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยท่ีได้อยู่ท่ี  9 sec ส่วนค่าความจุปอดเฉลี่ยท่ีได้อยู่ท่ี 5400 ml ผลจากการน้าเคร่ืองไปทดสอบใน

หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลล้าปาง พบว่า ผู้ป่วยสามารถเห็นผลย้อนกลับในการเข้ารับการบ้าบัดทุกคร้ัง 

ค่าท่ีได้มคีวามใกล้เคียงกับอุปกรณบ์ริหารปอดแบบสเกล ท้าให้เกิดแรงจูงใจ ใชง้านง่ายไมม่คีวามซับซ้อน  
ค้าสา้คัญ:    ดิจิตอล ปอด เซน็เซอร์ 

Abstract  

Respiratory exercises are a medical tool used for the rehabilitation of patients with atelectasis and 

pneumonia, where the aforementioned piece of equipment can reduce the occurrence of complications and also 

allow patients to recover with strong lungs rapidly after surgery. Most of the respiratory exercisers used in the 

present are of the scale-type. When used with patients, workers will keep track of the time and use the acquired 

value to c alc u late th em togeth er with  th e c ylinder’s volum e, and  th e resu lt obtained will be the lung capacity. 

From the principles of the function of the aforementioned respiratory exerciser, there was an idea to apply 

microcontroller technologies with sensors for results evaluation as numbers. The objective was to develop 

respiratory exercisers to be able to display numerical results digitally by selecting respiratory exerciser sets with 
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a capacity of 600 ml. Data collection was composed of 2 parts, which was data obtained from tests in laboratories 

and tests results in the rehabilitative medicine sector of Lampang Hospital. From the testing of the exercisers in 

laboratories, it was discovered that the mean time was at 9 seconds while the mean lung capacity was at 5400 

ml. The results of exerciser testing in the rehabilitative medicine sector of Lampang Hospital found that patients 

can see rebound effects in receiving rehabilitation each time. The obtained values were close to that of scale-type 

respiratory exercisers, which created motivation and their nature of being easy to use without complications. 

Keywords: digitally, Respiratory, sensors 

บทน้า 

ปอด เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายท่ีมีความส้าคัญอย่างยิ่งในสัตว์มีกระดูกสันหลังใช้ในการหายใจ [1] 

หนา้ที่หลักของปอดก็คือการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลอืดในร่างกายและแลกเปลี่ยนเอา

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบเลือดออกสู่สิ่งแวดล้อม ท้างานโดยการประกอบกันขึ้นของเซลล์เป็นจ้านวน

หลายลา้นเซลล์ ซึ่งเซลล์ท่ีว่านี้มีลักษณะเล็ก และบาง เรียงตัวประกอบกันเป็นถุงเหมอืนลูกโป่ง ซึ่งในถุงลูกโป่งน้ีเอง ท่ี

มีการแลกเปลี่ยนก๊าซต่างๆ เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีผู้ท่ีเข้ารับการรักษาโรคท่ีเกี่ยวกับปอดเพิ่มขึ้นหลายรายมีท้ังผู้ท่ีเป็น 

โรคหืดหอบโรคโรคหลอดลมอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคมะเร็งปอด ซึ่งโรคตา่งๆ เหลา่นี ้มสีาเหตุมาจากมลพิษ

ในอากาศท่ีมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ ประชาชนในปัจจุบันมีการสูบบุหร่ีท่ีเพิ่มมากขึ้น ในการรักษา

โรคเหล่านี้ ถ้าเป็นถึงขั้นอาการท่ีรุนแรงจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดปอดโดยตรง และภายหลังการผ่าตัด ท้าให้ผู้ป่วย

เสี่ยงท่ีจะเกดิภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้ เชน่ ภาวะปอดแฟบ (Atelectasis) เกิดจากการถูกจ้ากัดการเคลื่อนไหว หายใจตื้นมี

สิ่งอุดตันในหลอดลมเล็กๆ ถุงลมในปอดตีบตัน มีแรงดันจากช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่สามารถไอขับเสมหะออกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และการระบายอากาศไม่เพียงพอต่อมาเลือดท่ีไหลผ่านปอด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับปอด

ได้ระดับออกซิเจนในเลอืดแดงจึงลดลงท้าให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอาจหมดสติได้และภาวะปอดอักเสบ (Pneumonia) 

เกิดจากการท่ีถูกจ้ากัดการเคลื่อนไหวไม่สามารถหายใจเข้าออกลึกๆ ปอดไม่สามารถขยายตัวได้เต็มท่ี ขณะอยู่ในท่า

นอน หรือขับเอาเสมหะออกมาได้ตามปกติ ประสิทธิภาพการไอลดลง ท้าให้ผู้ป่วยเกิดการสะสมของเสมหะจึงเกิดการ

ติดเชื้อท่ีปอด (Hypostatic pneumonia) โดยเฉพาะในผู้สูงอายุจะพบได้บ่อยเนื่องจากร่างกายเสื่อมสภาพประกอบกับ

ภาวะโภชนาการท่ีไม่ดีโดยมีอาการหายใจได้ยินเสียงเสมหะ ลักษณะเสมหะผิดปกติมไีข้อาจมอีาการปวดบริเวณทรวง

อกขณะหายใจเข้า หายใจล้าบาก เสียงการหายใจลดลง อาจพบเสียงหวีด (Wheezing หรือCrackles) ได้ การ

รักษาพยาบาลหลังการผ่าตัด โดยการบริหารปอด โดยใช้หลักการท่ีให้ผู้ป่วยดูดลมเข้าปอดด้วยอุปกรณ์บริหารปอด

แลว้ท้าการจับเวลา 

จากการจับเวลาในขณะท่ีผู้ป่วยก้าลังใช้อุปกรณ์ดังกล่าวท้าให้ใช้เวลานานอีกท้ังมีผู้ป่วยหลายคนท่ี

ก้าลังรอรับการฟืนฟูท้าให้เจ้าหน้าท่ีพยาบาลจะเกิดความล้า ผลท่ีเกิดจากการเหมื่อยล้าท้าให้ผลท่ีได้จากการเก็บ

ข้อมูลของผู้ป่วยคลาดเคลื่อน เทคนิคการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการน้าเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ 

(Microcontroller) โดย การออกแบบจะมีขบวนการขั้นเป็นตอน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัญหา (Study of 

Problems Phase) การวเิคราะห์ปัญหา (Analysis Phase) การออกแบบเครื่องบริหารปอด (Design Management lungs 

Phase) การทดสอบ (Testing Phase) และการควบคุม (Control Phase) ขั้นตอนดังกล่าวมาจะเป็นการพัฒนาเคร่ือง
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บริหารปอดระบบดิจิตอล ตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหาไปจนถึงการน้าไปแก้ปัญหา และจัดท้าข้อปฏิบัติในการใชง้าน 

เพื่อให้แน่ใจวา่เคร่ืองท่ีออกแบบสร้างขึน้สามารถน้าไปใชไ้ด้จริง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้น้าเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ

เซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับการการบริหารปอด ผู้ป่วยสามารถเห็นผลย้อนกลับในการเข้ารับการบ้าบัดทุกครั้ง อกีทัง้ยังลด

เวลาในการบริหารปอดเพราะเมื่อผู้ป่วยจะเห็นผลลัพธ์ท่ีแสดงผลตัวเลขทันท่ีใช้งาน เป็นแรงจูงใจให้ผู้ป่วยมีความ

ตอ้งการท่ีจะเขา้รับการรักษา 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 
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4. ชุดเขียนโปรแกรมลงในตัวไอ ซี ไมโครคอนโทรลเลอร์  

5. ชุดปริหารปอด 

6. ชุดเซ็นเซอร์ตรวจจับ 

7. โปรแกรมเขียนค้าสั่ง 

8. โปรแกรมส้าเร็จรูปทางสถิติ 

9. โปรแกรม Microsoft Office 

วิธีการศกึษา 

1. ศึกษาหลักการและการน้าไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบเซ็นเซอร์ 

เพื่อเป็นการลดเวลาในการออกแบบวงจรและออกแบบโปรแกรมท่ีใชส้้าหรับควบคุมเครื่องบริหารปอด

ระบบดิจิตอล ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  การศึกษาสภาพปัญหา การวเิคราะห์ปัญหา การออกแบบเครื่องบริหารปอด  

การทดสอบ และการควบคุม  

2. การลงพื นที่สา้รวจปัญหา 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีวิจัย คือ หน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลล้าปาง เพื่อศึกษาปัญหาวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากการเหมื่อยล้าของเจ้าหน้าที่ ท้าให้ผลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยคลาดเคลื่อนและ

แรงจูงใจในการเข้ารับการรักษา ซึ่งต้องการหาแนวทางในการแกปั้ญหาดังกล่าว 

3. การวิเคราะห์ปัญหา 

3.1 ใช้วิธีการระดมความคิดของบุคลการทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ

ค้นหาสาเหตุและความตอ้งการในการแกปั้ญหาดังกล่าว 

3.2 รวบรวมข้อมูลจากการระดมความคิดจากวิธีการระดมความคิดของบุคลการทางการแพทย์ 

พยาบาล เจา้หน้าท่ีผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง การเลอืกปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา 
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4. การออกแบบเครื่องบริหารปอด   

เครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลท่ีออกแบบสร้าง เป็นไปตามหลักการทางการแพทย ์จะประกอบด้วย 

4.1 ชุดบริหารปอดแบบสเกล 

4.2 ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ 

4.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

4.4 จอแสดงผล แอล ซี ด ีสองบรรทัด 

4.5 สวติช์รีเซท เพ่ือเร่ิมตน้การใชง้าน 

5. การทดสอบเครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอล 

5.1 การทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิาร โดยใชชุ้ดทดลองเซ็นเซอร์และทรานสดวิเซอร์ ร่วมในการทดสอบ

การท้างานของเครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลและการค้านวณทางวิศวกรรม 

5.2 ทดสอบในหน่วยงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาลล้าปาง โดยการน้าไปเทียบกับเครื่องบริหาร

ปอดท่ีมีใชอ้ยู่ก่อนหน้านี ้

6. การควบคุม 

6.1 จัดท้าคู่มือการใช้งานของเคร่ืองบริหารปอดและการดูแลรักษาเครื่องเบือ้งต้น ให้กับบุคลการ

ทางการแพทย ์พยาบาล เจ้าหนา้ที่ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกัน 

6.2 สรุปผลการด้าเนนิงาน 

6.3 จัดท้าวจิัยฉบับสมบรูณ์ 

ผลการศึกษา 

ขั้นตอนการด้าเนินการออกแบบสร้างเคร่ืองบริหารปอดระบบดิจิตอล 

1.  การลงพื นที่สา้รวจปัญหาและการวเิคราะห์ปัญหา 

จากการเข้าไปเก็บข้อมูลและพูดคุยกับบุคลการทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ี

หน่วยเวชศาสตร์ฟืนฟู โรงพยาบาลล้าปาง พบว่า อุปกรณ์ท่ีช่วยในการฟืนฟูสภาพปอดผู้ป่วยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์

บริหารปอดแบบสเกลที่มลีักษณะเป็นทรงกระบอก จะมลีูกบอลอยู่ขา้งใน ไมม่สีเกลบอกระดับการลอยของลูกบอกแต่

จะบอกปริมาตรความจุและขีดก้ากับท่ีลูกบอกลอยเกินจุดท่ีก้าหนด จากการสังเกตและพูดคุยกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ท้า

ให้ทราบว่าค่าปริมาตรความจุปอดของผู้ป่วยท่ีเข้ามารับการรักษามีค่าแตกต่างกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นวัยกลางคน

ขึ้นไป อีกท้ังจ้านวนผู้มารับบริการมีจ้านวนมากกว่าเจ้าหน้าท่ี ท้าให้บางคร้ังเกิดความเมื่อยล้าจึงส่งผลต่อความ

คลาดเคลื่อนของคา่ปริมาตรความจุปอดท่ีวัดได้ จึงช้ีให้เห็นความส้าคัญของแต่ละสาเหตุท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา 
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ภาพที่ 1 อุปกรณบ์ริหารปอด 

จากภาพท่ี 1 เป็นอุปกรณ์บริหารปอดแบบสเกลตัวเลขท่ีท่ีช่วยฟืนฟูสภาพปอดของผู้ป่วย ซึ่งมีขายตาม

ร้านขายยาและเวชภัณฑท่ั์วไป ราคาไมแ่พง มีให้เลอืกตามท่ีความต้องการ 

2. การออกแบบเครื่องบริหารปอด   

เป็นขัน้ตอนการศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการศกึษา

โครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดเซ็นเซอร์ ชุดแสดงผล ท่ีจะน้ามาใช้ออกแบบสร้างเคร่ืองบริหารปอดระบบ

ดิจิตอล ดังแสดงในภาพท่ี 2 

 

 
                             ก.                                            ข.                                     ค. 

ภาพที่ 2 เครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอล 

จากภาพท่ี 2 เป็นเคร่ืองบริหารปอดท่ีได้ออกแบบสร้างขึ้นตามหลักทางการแพทย์ การแสดงผลของ

ปริมาตรจะมหีนว่ยเป็น ml จากภาพ ก. เป็นการน้าชุดเซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จอแสดงผล มาประกอบร่วมกัน

จากนั้นต่อแรงดัน 9 โวลต์เข้าไปในระบบจะปรากฏค่าความจุปอดโชว์ขึ้นมา ภาพ ข. เป็นการประกอบส่วนต่างๆ ซึ่ง

เป็นไปตามท่ีออกแบบไว้ โดยด้านหน้าเคร่ืองประกอบด้วย ช่องส้าหรับเสียบสายส้าหรับผู้ป่วย ปุ่มรีเซท สวิตซ์ เปิด-

ปิด  ภาพ ค. เป็นคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาซึ่งตดิอยู่ดา้นหลังของเครื่อง 

2.1 การเลือกใช้วัสดุ เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีมีตามท้องตลาดมีหลายตระกูล หลายเบอร์ 

ผู้วิจัยได้เลอืกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีงา่ยต่อการเขียนโปรแกรมควบคุม หาได้งา่ยในท้องตลาด ส่วนชุดเซ็นเซอร์ก็ใช้

อุปกรณท่ี์มีขายในท้องตลาด 
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2.2 การเขียนโปรแกรมควบคุม เมื่อได้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีต้องการ ท้าการเขียน

โปรแกรมควบคุมด้วยคอมพวิเตอร์พกพา จากนั้นท้าการป้อนข้อมูลท่ีเขียนลงในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยอุปกรณ์

เชื่อมตอ่ ดังภาพท่ี 3 

 

 

ภาพที่ 3 อุปกรณเ์ชื่อมตอ่การถ่ายโอนขอ้มูลลงในไอ ซี ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

3. การทดสอบเครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอล 

3.1 การทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิาร โดยใชชุ้ดทดลองเซ็นเซอร์และทรานสดวิเซอร์ ร่วมในการทดสอบ

การท้างานของเครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลและการค้านวณทางวิศวกรรมผลการทดสอบ ดังตารางที่ 1 และตาราง

ท่ี 2 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการทดสอบ คร้ังท่ี 1 

ส่วนทีท่ดสอบ 
จ้านวนครั งทีท่า้การทดสอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

Time (sec) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 

เวลาที่ได ้ 9.1 9.1 9.2 9 9 9 9 9 9 9 90.4 

ค่าความจุ 5401 5401 5402 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400.4 

 

ตารางที่ 2 ข้อมูลการทดสอบ คร้ังท่ี 2 

ส่วนทีท่ดสอบ 
จ้านวนครั งทีท่า้การทดสอบ 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม 

Time (sec) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 

เวลาที่ได ้ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90 

ค่าความจุ 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 
 

จากตารางท่ี 1  เป็นการทดสอบเคร่ืองบริหารปอดระบบดิจิตอลในห้องปฏิบัติการ ค่าเวลาท่ีได้กับจะ

สัมพันธ์กับค่าความจุซึ่งมีความแตกต่างกันโดยเฉลี่ยท่ี 0.4 หลังจากการปรับปรุงโปรแกรม ก็จะได้คา่ตามตารางที่ 2  
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าเวลาท่ีได้จากการทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิาร 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความจท่ีุได้จากการทดสอบในหอ้งปฏบัิตกิาร 
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ภาพที่ 6 แสดงการทดสอบเครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลกับบุคคลปกติ 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงการน้าเคร่ืองไปใชก้ับผู้ป่วยในโดยตดิตอ่ผ่านหัวหนา้ศูนย์โรคหัวใจ 
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ภาพที่ 8 แสดงการแนะน้าการใชเ้ครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลให้กับผู้ป่วยชาย 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงการใชเ้ครื่องบริหารปอดแบบสเกลตัวเลขให้กับผู้ป่วยหญิง 
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ภาพที่ 10 แสดงการแนะน้าการใชเ้ครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลให้กับผู้ป่วยหญงิ 

 

ภาพที่ 11 แสดงการแนะน้าการใชเ้ครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลให้กับผู้ป่วยหญิง 

3.2 ผลการทดสอบในหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลล้าปาง โดยการน้าไปเทียบกับเคร่ือง

บริหารปอดท่ีมีใชอ้ยู่ก่อนหน้านี้ ตามตารางที่ 3 และตารางที่ 4 
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        ตารางที่ 3  สัญญาณชพีก่อนและหลังใชเ้ครื่องบริหารปอดแบบสเกลตัวเลข 

สัญญาณชพี ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
T p-value 

อัตราการเตน้ของหัวใจ    

ก่อน 

หลัง 

Paired difference 

 

71.88 

74.22 

2.34 

 

12.76 

12.85 

2.09 

 

 

 

7.93 

 

<0.001* 

อัตราการหายใจ            

ก่อน 

หลัง 

Paired difference 

 

18.58 

20.46 

1.88 

 

1.28 

1.37 

1.08 

 

 

 

12.30 

 

<0.001* 

ความดันโลหิตเฉลี่ย (MAP)   

ก่อน                                  

หลัง 

Paired difference 

 

87.05 

90.01 

2.96 

 

13.09 

12.93 

2.49 

 

 

 

8.40 

 

<0.001* 

 

       ตารางที่ 4 สัญญาณชพีก่อนและหลังใชเ้ครื่องบริหารปอดแบบดิจิตอล 

สัญญาณชพี ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
T p-value 

อัตราการเตน้ของหัวใจ    

ก่อน 

หลัง 

Paired difference 

 

73.44 

75.06 

1.62 

 

12.53 

12.76 

3.88 

 

 

 

2.96 

 

0.005* 

อัตราการหายใจ            

ก่อน 

หลัง 

Paired difference 

 

18.56 

20.46 

1.90 

 

1.57 

1.34 

1.37 

 

 

 

9.78 

 

<0.001* 

ความดันโลหิตเฉลี่ย (MAP)   

ก่อน     

หลัง 

Paired difference 

 

87.41 

90.13 

2.73 

 

12.49 

11.61 

2.50 

 

 

 

7.70 

 

<0.001* 

 

สัญญาณชีพท่ีบันทึกก่อนและหลังการใช้เคร่ืองบริหารปอดท้ังสองแบบ พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจ 

อัตราการหายใจ และค่าความดันโลหิตเฉลี่ยก่อนใช้เคร่ืองมือฝึกหายใจท้ังสองชนิดมีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมี
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นัยส้าคัญทางสถิติ (ค่าความสัมพันธ์สหสัมประสิทธ์ิ 0.93, 0.58, 0.94 ตามล้าดับ, p<0.05) และอัตราการเต้นของ

หัวใจ อัตราการหายใจ และค่าความดันโลหิตเฉลี่ยหลังใช้เครื่องมือฝึกหายใจทั้งสองชนิดก็มีความสัมพันธ์กันสูงอย่าง

มนีัยส้าคัญทางสถิติเชน่กัน (ค่าความสัมพันธ์สหสัมประสิทธ์ิ 0.93, 0.53, 0.93 ตามล้าดับ, p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ

สัญญาณชีพท่ีบันทึกก่อนและหลังใช้เคร่ืองบริหารปอดท้ังสองแบบพบว่า อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ

และค่าความดันโลหิตเฉลี่ยก่อนใช้และหลังใช้เคร่ืองบริหารปอดแต่ละชนิดท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิต ิ(p<0.05) ท้ังสองชนดิ ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

4.การควบคุม 

ผู้วิจัยได้ท้าการเขียนวธีิการใช้เครื่อง การบ้ารุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไว้ดา้นหลังของเคร่ือง

บริหารปอดระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ใชง้านได้ศกึษาขันตอนการใช้งานของเครื่องและสามารถแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้ 

การวจิารณ์และสรุปผล 

เครื่องบริหารปอดระบบดิจิตอลท่ีออกแบบสร้างขึ้นได้น้าหลักการท้างานของอุปกรณ์บริหารท่ีมีอยู่ก่อน

หนา้นีม้าออกแบบโดยการน้าเอาเทคโนโลยมีาประยุกตร่์วม เพื่อให้ผลการเก็บขอ้มูลมคีวามรวดเร็ว เท่ียงตรง และง่าย

ต่อการใช้งาน ท้ังนี้เคร่ืองท่ีออกแบบสร้างขึ้นเป็นไปตามหลักการทางการแพทย์สามารถน้าไปใช้งานได้จริงใน

โรงพยาบาล อีกท้ังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน้าไปใช้ในการท้า

กายภาพบ้าบัดผู้ป่วยท่ีมีอาการปอดแฟบและปอดอักเสบ ซึ่งเครื่องดังกล่าวสามารถลดการเกิดอาการภาวะแทรกซอ้น

และยังท้าให้ผู้ป่วยมีสภาพปอดกลับมาแข็งแรง 

ข้อเสนอแนะ 

1.   เครื่องต้นแบบเป็นเคร่ืองท่ีผู้ใช้ยังไม่คุ้นเคย จึงท้าให้เกิดความกังวลวา่ผลท่ีได้จากเคร่ืองจะไม่เป็นไป

ตามหลักทางการแพทย ์จึงควรอธิบายและศึกษาวิธีการใชเ้ครื่องให้เข้าใจก่อนน้าไปใชง้านจรงิ 

2. เคร่ืองต้นแบบยังมีราคาสูง แต่เมื่อมีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ราคาเคร่ืองจะถูกลง โดยท่ี

สถานพยาบาลและผู้ป่วยสามารถหามาเก็บไวใ้ชไ้ด้ 
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เครื่องวิเคราะห์และควบคุมออกซิเจนท่ีละลายในน ้าต้นทุนต่้าเพื่อประหยัดพลังงาน 

Low cost dissolve oxygen analyzer and control for energy saving 

วงศกร วงศาโรจน์1*  และ วิทยา กุดแถลง1 

Wongsakorn Wongsaroj1* and Witthaya Koodtalang1 

บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้ได้น้าเสนอเคร่ืองวเิคราะห์และควบคุมออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเพื่อประหยัดพลังงานท่ีมี

ต้นทุนต่้าและเป็นการใช้เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมมาช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในการวัดค่า

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าได้ตลอดเวลาเพื่อแสดงให้ผู้เพาะเลี้ยงสามารถทราบค่าท่ีแท้จริงและน้าค่าท่ีได้ไป

วิเคราะห์ภายหลังได้ พร้อมส่งสัญญาณไปควบคุมการท้างานของเคร่ืองเติมอากาศตามปริมาณออกซิเจนท่ีละลายใน

น้้าท่ีเหมาะสม  พร้อมท้ังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานในการเลี้ยงสัตว์น้้า ในบทความฉบับนี้ได้แสดง

การวเิคราะห์อัตราการสิน้เปลอืงพลังงานของเครื่องเตมิอากาศด้วย  
ค้าสา้คัญ:   ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า ประหยัดพลังงาน เพาะเลีย้งสัตวน์้้า 

Abstract  

This paper proposes low cost dissolved oxygen analyzer and control for energy saving toward 

aquaculture. Using of electronic and control technology to help the aquaculture in online monitoring the quantity of 

dissolved oxygen in the water that have high accuracy and measuring value can still be used for analysis. Besides, 

the system not only can optimally control oxygen filing machine that be used for adjustability dissolve oxygen 

become close to set point but also it can provide energy saving in aquaculture  . The aquaculture can know the 

real value and take the analysis later. Moreover, The analysis of energy consumption of oxygen filing machine is 

illustrated in this paper. 

Keywords: Dissolve oxygen, Energy saving, aquaculture  
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บทน้า 

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (Dissolved Oxygen : DO) เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพน้้าท่ีส้าคัญอยา่ง

หนึ่งในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า [1,2] และเป็นปัจจัยท่ีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจะสามารถประสบความส้าเร็จในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าได้  เพราะออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าและจุลินทรีย์ท่ี

อาศัยอยู่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดท้ังวัน  ในเวลากลางวันปริมาณออกซิเจนจะมีปริมาณมากแต่ในเวลากลางคืน

ปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าจะลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมของสิ่งมีชีวิตและปัจจัยสิ่งแวดล้อมในบ่อเลี้ยงสัตว์

น้้า เพราะสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในน้้า เช่น สัตว์น้้า , พืชน้้า, แพลงตอน และขบวนการย่อยอินทรีย์สารจ้าเป็นต้องใช้

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเพื่อด้ารงชีวิตท้ังสิ้น 

โดยท่ัวไปสาเหตุท่ีเป็นปัจจัยให้ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าของบ่อเลี้ยงสัตว์น้้า  [1,2] มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นคืออุณหภูมิ ความดันบรรยากาศ ความเค็ม และแสงแดด ในกรณีท่ีปริมาณออกซิเจนลดลง

เนื่องจากสภาพแวดล้อม เชน่ อุณหภูมขิองน้้าสูงขึ้น, ชว่งเวลากลางคืนจนถึงรุ่งสางก่อนมีแสงแดด, วันท่ีฟ้ามดืคร้ึมไม่

มีแสงแดด, หลังฝนตกหนัก, วันท่ีไม่มีลมพัดผ่านและหลังการเติมสารเคมีบางชนิด เมื่อออกซิเจนในน้้าลดลงมาก

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจะใช้วิธีสังเกตจากสีของน้้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปและพฤติกรรมของสัตว์น้้า ท่ีแสดงออกมา

เมื่อปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าลดลงต่้า  เช่น การลอยตัวขึ้นมาอยู่บนบริเวณผิวน้้าเพื่อรับออกซิเจนและสัตวน์้้า

กินอาหารลดลง เมื่อสังเกตพบความผิดปกติดังกล่าวจึงด้าเนินการแก้ไขโดยเปิดเคร่ืองเติมอากาศในน้้าให้ท้างาน

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือโดยใช้การตั้งเวลาให้เคร่ืองเติมอากาศท้างานในช่วงเวลาจนกว่าจะไม่พบความผิดปกติ  

ด้วยวิธีการท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจ้าเป็น ใช้พลังงานไม่คุ้มค่า เคร่ืองเติม

อากาศไม่สามารถตอบสนองอย่างทันทีทันใดเมื่อออกซิเจนลดลงตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและไม่สามารถ

วนิจิฉัยพฤติกรรมตา่งๆได้ 

จากปัญหาท่ีกล่าวมานั้นการเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ช่วงเวลากลางคืนนั้นท้าได้ไม่สะดวกหรือการตั้งเวลาการท้างานเคร่ืองเติมอากาศอาจท้าให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า

จนเกินไปซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์น้้าท่ีเพาะเลี้ยงไว้    การน้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยวัดค่า

ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอย่างต่อเนื่อง [3,4,5]  ควบคุมการท้างานของเคร่ืองเติมอากาศ  และพร้อมเก็บค่า

ออกซิเจนท่ีวัดได้เพื่อใช้วิเคราะห์คุณภาพน้้าจึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เพาะเลีย้งสัตวน์้้าของเกษตรกรให้สูงขึ้นได้ 

เพื่อสามารถท้าหน้าท่ีช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ระบบท่ีถูกวิจัยมีการท้างานเร่ิมจากวัดค่า

ปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าท่ีแท้จริงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้้าได้ตลอดเวลาและน้าค่าท่ีวัดได้ไปเปรียบเทียบกับค่า

ปริมาณออกซิเจนท่ีก้าหนดไว้ ถ้าพบว่ามีปริมาณท่ีวัดได้ต่้ากว่าจะสั่งให้เคร่ืองเติมอากาศท้างานและเมื่อปริมาณ

ออกซิเจนเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าปริมาณออกซิเจนท่ีก้าหนดไว้ก็จะสั่งให้เคร่ืองเติมอากาศหยุดท้างานเพื่อให้สามารถ

ควบคุมออกซิเจนให้อยู่ท่ีปริมาณท่ีเหมาะสมตลอดการเพาะเลี้ยงและช่วยให้เคร่ืองเติมอากาศท้างานในช่วงเวลาท่ี

ถูกต้องจึงท้าให้คา่ใช้จ่ายจากเครื่องเติมอากาศลดลง นอกจากนั้นสามารถเก็บข้อมูลปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้า

ในบ่อเพาะเลีย้งเพื่อใชใ้นการวินจิฉัยข้อมูลได้ โดยในงานวจิัยนี้จะเสนอการวัดและควบคุมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแวน

นาไมเป็นกรณีศึกษา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

1. หัววัดค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้า (Dissolve Oxygen Transducer) 

2.  อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสท่ี์ใชใ้นภาคปรับแตง่สัญญาณอนาล็อก (Signal Conditioning section) 

3.  ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino Nano  

4.  จอแสดงผล LCD 20x4  

5.  Micro-SD Card Module ท้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลค่าออกซิเจนท่ีวัดได้ 

6.  รีเลยส์้าหรับตัดต่อไฟฟา้แรงดัน 220 โวลท์ 

วิธีการศกึษา 

1. ศกึษาหาข้อมลูเก่ียวข้องกบังานวจิยั  

1.1 ปริมาณค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้าที่จ้าเป็นต่อสัตว์น้้า เช่น กุ้งขาว และปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณคา่ออกซิเจนท่ีละลายในน้า้  

1.2 หลักการทฤษฎีการวัดของหัววัดคา่ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า 

1.3 หลักการวงจรเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นแรงดันไฟฟ้าแบบกราวน์เรฟเฟอเรนท์ (Grounded-

reference I to V converter circuit) 

1.4 หลักการไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมถึงการบันทึกข้อมูล 

2. ออกแบบโดยอ้างองิจากทฤษฎีและจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานวจิัย เชน่ หัววัดค่าออกซิเจนท่ีละลายใน

น้้า อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส,์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ จอแสดงผล LCD และ Micro-SD Card Module 

3. ทดสอบอุปกรณทุ์ก ๆ ภาคสว่น 

3.1 ทดสอบการวัดค่าของหัววัดค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้าเทียบกับอากาศท่ีอุณหภูมิช่วง 25 – 30 

องศาเซลเซียสและตรวจสอบความสัมพันธ์ของเอาท์พุต 4-20 มลิลแิอมป์ 

3.2 ทดสอบการท้างานและสอบเทียบภาคปรับแตง่สัญญาณอนาล็อก 

3.3 ทดสอบไมโครคอนโทรลเลอร์โดยการเขียนโปรแกรมและการแสดงผล 

3.4 ทดสอบระบบเก็บขอ้มูล (Data Logger) และแปลงผันข้อมูลให้อยูใ่นรูป CSV file 

4.  ประกอบรวมระบบและทดสอบการวัดค่าจริงรวมถึงเก็บผลการทดสอบท่ีห้องปฏิบัติการและ

ทดสอบจรงิกับการวัดและควบคุมออกซิเจนท่ีบ่อเลีย้งกุง้ 

5. วเิคราะห์ผลการทดสอบ 

5.1 วเิคราะห์ประสิทธิภาพในการวัดและการควบคุม 

5.2 การวเิคราะห์อัตราการสิน้เปลื้องไฟฟา้ของเครื่องเตมิอากาศ 

5.3 ประเมินประสิทธิภาพในการบันทึกผล 
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ผลการศึกษา 

1. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้าและปริมาณค่า

ออกซิเจนท่ีละลายในน้้าที่จ้าเป็นต่อกุ้งขาวแวนนาไม 

จากการค้นคว้าในอากาศรอบตัวเรานั้นประกอบไปด้วยออกซิเจน 21 % กับไนโตรเจนประมาณ    

78 % โดยปริมาตรออกซิเจนมคีวามสามารถในการละลายไม่ดี และปรากฏอยูใ่นน้้าท่ีระดับความเข้มข้นต่้ามาก แตถ่ึง

กระนั้นออกซิเจนท่ีละลายในน้้าก็เป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการหายใจของสัตว์หลายชนิดและจ้าเป็นส้าหรับแบคทีเรียท่ี

อาศัยอยู่ในแหล่งน้้า การวัดปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าจะช่วยให้เราทราบถึงคุณภาพของน้้าว่าสามารถน้าไปใช้

ประโยชน์ได้หรือต้องท้าการบ้าบัด ปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการละลายของออกซิเจน ได้แก่ความดันอากาศถ้าความดัน

อากาศสูงออกซิเจนจะละลายน้้าได้มากขึ้น อุณหภูมิของน้้า ถ้าอุณหภูมิของน้้าสูงออกซิเจนจะละลายได้น้อยลง ถ้า

ความเข้มข้นของเกลือสูงออกซิเจนจะละลายได้น้อยลง โดยท่ัวไประดับออกซิเจนท่ีเหมาะสมต่อการกินอาหาร การ

เจริญเติบโต และสุขภาพของกุ้งของไม่ต่้ากว่า 4 พีพีเอ็ม จนถึงระดับท่ีอิ่มตัว ซึ่งการละลายของออกซิเจนขึ้นอยู่กับ

อุณหภูมิของน้้า น้้าท่ีอุณหภูมิสูงการละลายของออกซิเจนจะลดลง แต่โดยท่ัวไปในการเลี้ยงกุ้งต้องการระดับ

ออกซิเจนท่ีไม่ต้่ากว่า 4 พพีเีอ็ม (ppm) จนถึงประมาณ  6-8 พพีเีอ็ม ตลอดระยะเวลา แต่ในการความเป็นจริงปริมาณ

ออกซิเจนในระดับท่ีกล่าวมานี้ จะพบได้ในช่วง 1-2 เดือนแรกเป็นส่วนใหญ่ บางฟาร์มเมื่อกุ้งมีอายุมากกว่า 30 วัน 

ปริมาณออกซิเจนตัง้แตช่่วงกลางคืนประมาณเท่ียงคืน จนถึงเช้ามืดก่อนท่ีจะมแีสงแดด ระดับออกซิเจนอยูใ่นระดับท่ี

ต่้ากว่า 3 พพีเีอ็ม เท่านัน้ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ฟาร์มท่ีไม่สามารถรักษาระดับออกซิเจน ในตอนเชา้ให้อยูใ่นระดับ  4  พีพี

เอ็ม ได้กุง้จะโตช้าหลังจากออกซิเจนเร่ิมต่้าในตอนกลางคืนจนถึงตอนเชา้นัน้คือช่วงท้าย ๆ ของการเลีย้งและส่วนมาก

กุ้งจะเป็นโรคขีข้าวในขณะท่ีฟารม์จ้านวนมากที่สามารถควบคุมระดับออกซิเจนให้อยูใ่นระดับท่ีไม่ต้่ากว่า 4 พพีเีอ็ม ใน

ตอนเช้ามืดตลอดระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งจะมีการเจริญเติบโตท่ีดีมาก อัตราการรอดตายสูงและอัตราแลกเนื้อต่้า 

รวมท้ังโอกาสเป็นโรคขีข้าวและการตดิเชื้อแบคทเีรียมนีอ้ยมาก 

1.2 หลักการทฤษฎีการวัดของหัววัดคา่ออกซิเจนท่ีละลายในน้้า 

ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใชอ้อกซิเจนทรานสดิวเซอร์แบบกัลป์วานกิเซลล์ (galvanic) ซึ่งถูกคิดคน้ขึ้น

โดย Mecreth ในปี 1964  (ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเล็กน้อย) จุดเด่นของหัววัดชนิดนี้คือไม่จ้าเป็นต้องใช้

พลัง งานจากภายนอกเหมอืน Clack cell หัววัดชนิดน้ีใชโ้ลหะท่ีต่างกัน 2 ชนิด ร่วมกับอเิล็กโทรไลตใ์นการเกิดปฏกิิริยา 

แรงดันไฟฟ้าจะถูกผลิตขึ้นระหว่างขั้วโลหะ 2 ชนิด  ท่ีประมาณ 800 มิลลิโวลต์ ซึ่งมากพอท่ีจะรีดิวซ์ออกซิเจนท่ีขั้ว

แคโทดได้ (โดยท่ัวไปจะใช้ตะกั่วกับทอง หรือตะกั่วกับเงิน) ดังนั้นหัววัดชนิดนี้จึงเป็นหัววัดท่ีก่อให้เกิดการโพลาไลท์   

และสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง (self-polizing amperometric cell)  จึงท้าให้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้อง

เสียเวลาอุน่เครื่อง 

1.3. วงจรเปลี่ยนกระแสไฟฟา้เป็นแรงดันไฟฟา้แบบกราวน์เรฟเฟอเรนท์  

เป็นวงจรท่ีถูกเลือกมาใช้ในภาคปรับแต่งสัญญาณอนาล็อกโดยเอาอุปกรณ์ต่าง ๆ มาต่อรวมกันซึ่ง

คือวงจรท่ีผู้วิจัยเลือกใช้เพื่อสามารถเปลี่ยนสัญญาณกระแสไฟฟ้าซึ่งคือเอาท์พุตของเซนเซอร์เป็นแรงดันไฟฟ้าและ
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สามารถปรับค่าเร่ิมศูนย์ (Zero) กับปรับระยะช่วง (Span) ได้เพื่อน้าค่าความสัมพันธ์ของการวัดในรูปของแรงดันท่ี

ความถูกต้องสูงสง่ไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 
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ภาพที่ 1 วงจร Grounded-reference I to V converter 

1.4 ไมโครคอนโทรลเลอร์และส่วนบันทึกข้อมูล 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่น Arduino Nano เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์แบบส้าเร็จรูปท่ีทางผู้วิจัย

เลอืกใช้ซึ่งถูกสร้างมาจาก Controller ตระกูล ARM ของ ATMEL ซึ่งข้อดีของรุ่นนี้ก็คือเร่ืองของ Open source ท่ีสามารถ

น้าไปพัฒนาต่อเป็นอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ (ความจริงบอร์ดของรุ่นต่าง ๆ ก็ท้าได้เช่นกัน) และมีความสามารถในการเพิ่ม 

boot loader เข้าไปท่ีตัว ARM จึงท้าให้การ upload code เข้าตัวบอร์ดสามารถท้าได้งา่ยขึน้ 

ไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นนี้เป็นบอร์ดขนาดจิ๋วซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลเหมือนกับรุ่น 

UNO แตม่จี้านวนอนิพุต/เอาตพ์ุตนอ้ยกว่าเพราะต้องการให้มีขนาดเล็กราคาถูกและเมื่อใชง้านอาจจะตอ่กับ Prototype 

Board หรือต่อเชื่อมกับ PCB ท่ีสร้างขึ้นใช้งานเฉพาะกิจได้และเช่นเดียวกับบอร์ด Arduino รุ่นอื่น และ Arduino Nano 

สามารถโปรแกรมได้โดยตรงผ่าน USB port  

1.5 การบันทึกข้อมูลลง Micro-SD Card  

โมดูลส้าหรับบันทึกข้อมูลการวัดลง Micro-SD Card, ผู้วิจัยเลือกใช้ Micro-SD Card Module ยี่ห้อ 

Catalex มันมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ จากบอร์ด Arduino ลงบน Micro-SD Card มีอินเตอร์เฟสแบบ 

SPI ใชง้านง่าย มไีลบารสี้าเร็จรูปให้พร้อมใช้งาน มวีงจรเรกูเลต 3.3V มาให้ในตัวบอร์ด สามารถใช้ไฟได้ในช่วง 4.5V - 

5.5V และสามารถน้าข้อมูลขึน้แสดงบนโปรแกรมเอ็กเซลล์ (Excel) ได้ 

2. ออกแบบโดยอ้างองิจากทฤษฎี 

หลักการท้างาน คือ หัววัดค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้าจะวัดค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าและให้

เอาท์พุตอยู่ในรูปสัญญาณไฟฟ้า(4-20mA) และส่งค่าไปยังภาคปรับแต่งสัญญาณอนาล็อกเพื่อแปลงสัญญาณจาก
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กระแสเป็นแรงดันไฟฟ้าจากนั้นส่งค่าให้ A/D เพื่อแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลก่อนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์

(Microcontroller) ประมวลผลเพื่อแสดงค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าผ่านหน้าจอ LCD พร้อมบันทึกผลท่ีได้จาก

การวัดลงใน Micro-SD Card ถ้าปริมาณออกซิ เจนท่ีละลายในน้้ ามีค่าต่้ ากว่าจุด ท่ีก้ าหนด (Set point) ไว้

ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั่งการให้ ON-MOTOR และถ้าค่าสูงกวา่ที่ก้าหนดจะสั่งให้ OFF-MOTOR ดังแสดงในภาพท่ี 2 

ผู้วิจัยได้ประกอบรวมอุปกรณ์แตล่ะส่วนเข้าด้วยกันจนเป็นระบบดังแสดงในภาพท่ี 3 และ 4 โดยการจัดวางอุปกรณ์ให้

ใชพ้ื้นท่ีน้อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  การออกแบบหลักการท้างาน 

3. การทดสอบการวัดค่าและควบคุมออกซิเจน 

โดยการทดสอบถูกจัดขึน้ท่ีบ่อกุ้งขาวแวนาไมท่ีบ่อดินขนาดความยาว 60 เมตร กว้าง 35 เมตร และลึก 

1.5 เมตร มีเคร่ืองเติมอากาศซึ่งเป็นมอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส ใช้ระยะเวลาการทดลอง 3 วัน ตั้งแต่วันท่ี 2 มิ.ย. 

58 ถึง วันท่ี 5 ม.ิย. 58  

 

 
 

ภาพที่ 3  การออกแบบหลักการท้างาน 
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ภาพที่ 4  การเชื่อมตอ่อุปกรณ์ท้ังหมดเข้าดว้ยกัน 

การใช้งานจริงเราจ้าเป็นต้องตอ่สายไฟเข้ารีเลย์ท่ีหน้าสัมผัสปกติเปิด (NO) จากนั้นตอ่เข้ากับแมกเนติก

คอนแทคเตอร์ (Magnetic Contactor) เพื่อสามารถควบคุมการท้างานของมอเตอร์ได้ตามภาพท่ี 6 ในการติดตั้งหัววัด

หรือทรานสดิวเซอร์นั้นมันจะถูกจุ่มในท่ีบริเวณท่ีเป็นจุดอับสุดของบ่อกุ้งตามภาพท่ี 7 เพื่อควบคุมค่าออกซิเจนให้

เพยีงพอท้ังบ่อและจุ่มเซนเซอร์ลกึประมาณ 30 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 5  บ่อกุ้งขาวสถานท่ีใชใ้นการทดลอง 
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ภาพที่ 6  แสดงการติดต้ังอุปกรณภ์ายในตู ้

 

 
 

ภาพที่ 7  จุดติดตัง้เซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนภายในบ่อกุ้ง 

 

 
 

ภาพที่ 8  มอเตอร์ขนาด 2 แรงมา้ 1 เฟส และใบพัดตีน้้าจ้านวน 10 ใบ 
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การทดสอบก้าหนดการวัดค่าและควบคุมออกซิเจนภายในบ่อกุ้งขาวดังแสดงในภาพท่ี 5 – 8 ตั้งแต่

เวลา 00.00 น. ของวันท่ี 2 มิ.ย. 2558 จนถึง เวลา 00.00 น. ของวันท่ี 5 มิ.ย. 2558 และตั้งค่าเป้าหมาย (set point) 

ไว้ท่ี 4 พีพีเอ็ม โดยเคร่ืองวัดค่าและควบคุมออกซิเจนจะถูกเปิดตลอดการทดลองในขณะเดียวกันข้อมูลค่าออกซิเจน

จะถูกบันทึกใน Micro-SD Card ข้อมูลท่ีถูกบันทึกท้ังสามวันท่ีท้าการทดสอบแสดงดังภาพท่ี 9 

 

 
ภาพที่ 9  ค่าออกซิเจนของวันท่ี 2 ถึง 5 ม.ิย. 58 

จากข้อมูลวันท่ี 2 มิ.ย. 2558 จะพบว่าในช่วงเวลากลางคืนปริมาณค่าออกซิเจนจะมีปริมาณลดลงใน

เวลากลางคืนและลดต่้าสุดในเวลาใกล้รุ่งเช้า ส่วนในเวลาช่วงเช้าค่าออกซิเจนก็จะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ และจะสูงสุดในช่วง

เท่ียงถึงเวลาท่ีดวงอาทิตย์ตกดิน ซึ่งค่าปริมาณออกซิเจนจะแปรเปลี่ยนตามความเข้มแสงและสภาพแวดล้อมนั้น ๆ 

จากข้อมูลท่ีได้ของวันท่ี 3 มิ.ย. 2558 แสดงให้เห็นว่าค่าออกซิเจนภายในบ่อมคี่าต่้าลงตัง้แตห่ลังเท่ียงคืนซึ่งลดลงเร็ว

กว่าของวันท่ี 2 มิ.ย. 2558 จึงท้าให้ช่วงเวลาการท้างานของมอเตอร์ไม่เหมือนกันตามสภาพสิ่งแวดล้อมของบ่อและ

ระบบควบคุมสามารถควบคุมปริมาณออกซิเจนให้เหมาะสม 

จากข้อมูลค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้าท้ัง 3 วัน ท้าให้เรารู้ว่าปริมาณออกซิเจนในแต่ละวันภายในบ่อจะ

มีค่าไม่เท่ากันแต่จะคล้าย ๆ กัน และเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับบทความท่ีอ้างอิงไว้ข้างต้น 

ดังนั้นการควบคุมระดับออกซิเจนท่ีละลายในท่ีเหมาะสมทุกช่วงเวลาจึงเป็นสิ่งจ้าเป็น เพราะถ้าเราเปิดเคร่ืองเติม

อากาศช้าไปก็มีผลต่อสัตว์น้้าหรือถ้าเปิดเคร่ืองเติมอากาศในช่วงท่ีมีค่าออกซิเจนเพียงพออยู่แล้วก็จะท้าให้เราเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จ้าเป็น  ข้อมูลท่ีแสดงนี้สามารถน้ามาวิเคราะห์แสดงบอกถึงช่วงระยะเวลาท่ีมอเตอร์ท้างาน

และคุณภาพน้้าในบ่อเลีย้งสัตวน์้้าเพื่อการแก้ไขหรือปรับปรุงคุณภาพน้้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์น้้า

ให้ดีย่ิงขึ้น 
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4.  การวิเคราะห์อัตราการสิ นเปลื องไฟฟา้ของเครื่องเติมอากาศ 

4.1 รูปแบบการทดสอบแบบการเปิด-ปิด เครื่องเตมิอากาศแบบเดิม 

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะใช้การสังเกตจากสีน้้าและพฤติกรรมของกุ้ง โดยเฉลี่ยเกษตรกรแต่ละคนจะ

เปิดเครื่องตอนเวลาประมาณ 3 ทุ่มถึง 7 โมงเชา้ก็จะใชร้ะยะเวลาท่ีมอเตอร์ท้างาน 10 ชม. 

4.2 รูปแบบการทดสอบแบบการเปิด-ปิด เครื่องเตมิอากาศโดยใชเ้ครื่องวัดและควบคุมออกซิเจน 

ระบบควบคุมออกซิเจนจะท้างานตามค่าท่ีตั้งไว้ถ้าออกซิเจนต่้ากว่าท่ีตั้งไว้มอเตอร์ก็จะท้างาน

จนกว่าออกซิเจนจะมคี่ามากกวา่ค่าที่ตัง้ไวม้อเตอร์จึงหยุดท้างาน 

การเปรียบเทียบระยะการท้างานของมอเตอร์ของช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง  09.00 น. ของวัน

ถัดไป ซึ่งแสดงดังภาพท่ี 10  เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการท้างานแบบเดิมกับแบบใช้เคร่ืองควบคุมในเวลา 21.00 

น. ของวันท่ี 2 ม.ิย. 2558 ถึง 09.00 น. ของวันท่ี 3 ม.ิย. 2558 

 
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบระยะเวลาท้างานของมอเตอร์ระหว่างแบบเดิมและแบบใชเ้ครื่องควบคุม 

 

4.3 การวเิคราะห์ก้าลังไฟฟ้าและค่าไฟฟา้ 

ตามรูปแบบเดิมผู้ใชง้านเปิดเคร่ืองเตมิอากาศตัง้แต่เวลา 21.00 น. ถึง 7 โมงเชา้ จะใชไ้ฟฟา้ทัง้หมด 

10 ชั่วโมง โดยมอเตอร์ 2 แรงม้า ใช้พลังงาน 1500 วัตต์ต่อชั่วโมงและเมื่อใช้เปิด 10 ชั่วโมง ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้า

ท้ังหมด 15,000 วัตต์ คิดเป็นยูนติ 15 หนว่ย 

การควบคุมของเคร่ืองวัดและควบคุมออกซิเจน เคร่ืองเติมอากาศจะท้างานตามค่าเป้าหมายปริมาณ

ออกซิเจนท่ีก้าหนดไว้ ซึ่งทดลองตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันท่ี 2 มิ.ย. 58 ถึง 09.00 น. ของวันท่ี 3 มิ.ย. 2558 ใช้

ระยะท้างานท้ังหมด 2 ชั่วโมงกับ 53 นาทีและใชพ้ลังงานไฟฟา้ทัง้หมด 4,325 วัตต์ คิดเป็นยูนติ 4.325 หนว่ย 

เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนไฟฟ้าท่ีใช้แบบเดิมกับแบบใช้เคร่ืองควบคุม  แสดงให้เห็นว่าแบบใช้เคร่ือง

ควบคุมจะสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 10.675 หน่วย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์  71.17 % การค้านวณ

เปรียบเทียบค่าไฟฟา้ของมอเตอร์แบบเดิมกับแบบใชเ้ครื่องควบคุมแสดงดังน้ี  
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ค่าไฟฟา้ =  จ้านวนหนว่ยท่ีมอเตอร์  คูณ  ราคาค่าไฟฟา้ต่อหนว่ย   

    (กรณหีนว่ยไฟฟา้ตั้งแต่ 400 หนว่ยขึน้ไป) 

-การคิดคา่ไฟฟา้ของการใชง้านเครื่องเตมิอากาศแบบเดิม 

 

ค่าไฟฟา้ = 3.9361 (บาทต่อหนว่ย) x 15 (หนว่ย) = 59.04 บาท  

       ค่าไฟฟา้ของมอเตอร์แบบเดิมตอ่ 1 วัน คือ 59.04 บาท 

 -การคิดคา่ไฟฟา้ของการใชง้านเครื่องเตมิอากาศแบบเดิมแบบควบคุมโดยเครื่องวัดและควบคมุออกซิเจน 

ค่าไฟฟา้ = 3.9361 (บาทต่อหนว่ย) x 4.325 (หนว่ย) = 17.03 บาท 

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการใช้ไฟฟา้ระหวา่งแบบเดิมและแบบใชเ้ครื่องควบคุมช่วงเวลา 21.00 น. ของวันท่ี 

 2 ม.ิย. 2558 ถึง 09.00 น. ของวันท่ี 3 ม.ิย. 2558 

แบบเดิม แบบใช้เครื่องควบคุม 

ระยะเวลาการใช้งานมอเตอร์ 21.00น.-7.00น. 

โดยมอเตอร์จะท้างานตลอด 

มอเตอร์จะท้างานเฉพาะที่คา่ประมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้้ามคีา่ต่้ากวา่ Set point เท่านัน้ 

ระยะเวลาท่ีมอเตอร์ท้างาน  10 ชั่วโมง ระยะเวลาท่ีมอเตอร์ท้างาน  2 ชั่วโมง 53 นาที 

พลังงานท่ีใช ้15,000 วัตต์ พลังงานท่ีใช ้4,325 วัตต์ 

คิดเป็นยูนติได้ 15 หนว่ย คิดเป็นยูนติได้ 10.675 หนว่ย 

จ้านวนเงินค่าไฟฟา้    59.04 บาท จ้านวนเงินค่าไฟฟา้      17.03 บาท 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

เคร่ืองวัดค่าและควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าท่ีผู้วิจัยน้าเสนอนั้นมีตน้ทุนท้ังหมดเพียงไมถ่ึง 

17000 บาท มีประสิทธิภาพในการควบคุมเคร่ืองเติมอากาศได้อย่างเสถียรภาพมากท้าให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 70 

เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับการใชเ้ครื่องเตมิอากาศแบบเดิมและยังสามารถน้าค่าที่วัดได้บันทึกลงไปในหนว่ยความจ้า เพื่อ

สามารถน้าค่าออกซิเจนมาวิเคราะห์และวินิจฉัยค่าออกซิเจนท่ีละลายในน้้า 

เกษตรกรสามารถรู้ค่าแท้จริงของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าภายในบ่อได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นตัว

ชว่ยเกษตรกรเฝ้าติดตามค่าออกซิเจนและลดความเสี่ยงการตายของสัตว์น้้าเนื่องจากขาดออกซิเจนเพราะเคร่ืองวัดมี

ระบบควบคุมปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้้าโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ท้างานแบบอัตโนมัติ พร้อมการเก็บข้อมูลไว้

เพือ่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังในกรณีท่ีวินิจฉัยสาเหตุการตายของกุ้ง 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด์ 

Development of application for Thai slang dictionary on android operating 

system 

ณัฐวดี หงษ์บุญมี1*  และ  กัญญารัตน ์ศุทธกิจไพบูลย์1 

Nattavadee Hongboonmee1* and  Kanyarat Sutthakitphaiboon1  

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลง

ภาษาไทยบนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์  โดยใชโ้ปรแกรม Java JDK, Eclipse, Android SDK, ADT และใช ้SQLite เป็น

ฐานข้อมูล  โดยเน้นท่ีค้าศัพท์แสลง ความหมายของค้าศัพท์แสลงในภาษาไทย  การค้นหาความหมายของค้าศัพท์

แสลง การเพิ่มค้าศัพท์แสลงค้าใหม่ รวมท้ังยังสามารถดูค้าศัพท์แสลงท้ังหมดท่ีมใีนแอพพลิเคชั่นได้ เป็นการช่วยเพิ่ม

ความสะดวกและความง่ายในการค้นหามากขึ้น  ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใชง้านพบวา่ มคีวามพงึพอใจการ

ใช้งานแอพพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 แสดงให้เห็นวา่

แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์และช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาความหมายของค้าศัพท์แสลง รวมท้ังลดการใช้ค้าศัพท์

แสลงท่ีผิดความหมายเพราะไมท่ราบความหมายท่ีแท้จริง ซึ่งมักเกดิขึน้บ่อยคร้ังในปัจจุบัน  
ค้าสา้คัญ:   พจนานุกรม  ค้าศพัท์แสลงภาษาไทย  แอพพลเิคชั่น  แอนดรอยด์  

Abstract  

This research aims to design and develop application for Thai Slang dictionary on android operating 

system. Using the Java JDK, Eclipse, Android SDK, ADT and SQLite database. An application will focus on the 

vocabulary of slang. Meaning of Thai slangs .Then to assist in the search for the meaning of slang. And add a new 

slang word. User can also see all the slang words that are in the application's functionality.  The satisfaction of the 

users found that satisfaction of the application function overall was good level, with an average is 3.82, standard 

deviation is 0.62 Shows that the application are useful function and reduces the time to find the meaning of slang. 

As well as reducing the use of slang terminology wrong meaning that it does not know the true meaning. This 

usually occurs frequently today. 

Keywords: Dictionary, Thai Slang, Application, Android   
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บทน้า 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ ได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก จนท้าให้ผู้คน

ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องด้วยเหตุนี้เองภาษาจึงมกีารเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยมีค้า

ใหม่หรือส้านวนใหม่ท่ีใชก้ันอย่างแพร่หลายเกิดใหม่ขึน้ทุกวัน ค้าท่ีเป็นปกติเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงวธีิการใช้ ขยาย

ความหมาย หรือใช้ในความหมายท่ีแตกตา่งไปจากเดิมเช่น ค้าว่า “เด็กซิ่ล” ท่ีมีท่ีมาจากค้าว่า Fossil ในภาษาอังกฤษ 

ซึ่งถ้อยค้าท่ีเกิดขึ้นใหม่เหล่านี้จะเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับกันว่าถูกต้อง จึงท้าให้ บุคคล 

ท่ัวไปท่ีไม่ได้ติดตามและเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างตอ่เนื่อง จะเกิดความไม่เข้าใจในความหมายของค้าที่เกิดขึ้นใหม่เหลา่นี้ 

และไม่สามารถเลือกใช้ค้าเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตามความหมายของค้า หากจะค้นหาว่าค้าท่ีต้องการใช้นั้นมี

ความหมายว่าอย่างไร และควรจะใช้อย่างไรนั้นก็จะเป็นการเสียเวลาในการค้นหา ถึงแม้ว่าจะมีการรวบรวมค้าศัพท์

เหล่านี้ไว้ในพจนานุกรมค้าใหม่แล้วก็ตาม และบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีพจนานุกรมรวบรวมค้าศัพท์ท่ีเกิดใหม่

เหลา่นีผ้ลิตออกมาแล้วอีกดว้ย 

ดังนั้นถ้ามีสิ่งท่ีมาช่วยในการค้นหาความหมายของค้าศัพท์เหล่านี้ เพิ่มความง่ายและความสะดวกใน

การค้นหา ลดความยุ่งยาก เพิ่มความรวดเร็วในการค้นหา  จึงได้เกิดเป็นแนวคิดให้คณะผู้ศึกษา ท้าการออกแบบและ

พัฒนาแอพพลิเคชั่นค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนโทรศัพท์มอืถือขึ้น  เพื่อชว่ยในการค้นหาความหมายของค้าศัพท์แสลง 

โดยท้างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้มีความสามารถในการช่วยค้นหาความหมายของท้ังค้าศัพท์แสลง

ภาษาไทย อกีทัง้ยังสามารถเพิ่มค้าศัพท์แสลงค้าใหมล่งไปในโปรแกรมได้อีกดว้ย 

วัตถุประสงค์ของการศกึษาวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมศัพท์แสลงภาษาไทยให้ท้างานบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอย์ 

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมศัพท์แสลงภาษาไทยบน

ระบบปฏบัิตกิารแอนดรอย์ 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. Hardware ท่ีใชใ้นการศึกษาและพัฒนาคอื Processor Intel Core 2 Duo CPU  2.40 GHz, RAM  2 GB 

2. Software ท่ีใช้ในการศึกษาและพัฒนาคือ Eclipse Development Tools, Java Development Kit (JDK), 

ADT (Android Development Tools Plug-in for Eclipse), Android SDK, Android Virtual Device Manager (Emulator), 

โปรแกรม Adobe Photoshop และ SQLite เป็นฐานข้อมูล 

วิธีการศกึษา 

1. ก้าหนดปัญหาและความตอ้งการ 

2. ศกึษาค้นคว้ารวบรวมขอ้มูล แนวทางทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องการศึกษาค้นควา้เพ่ือพัฒนา

โปรแกรมพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนแอนดรอยด์ คณะผู้ศึกษาได้  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

ดังนี้ 
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การพัฒนาแอพพลิเคชัน่บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์  

แอนดรอยด์นั้นเป็นระบบปฏิบัติการท่ีท้างานบนโทรศัพท์มือถือ [4] โดยมี Google เป็นเจ้าของหลัก แต่  

ความส้าเร็จของแอนดรอยด์ไม่ได้มีเพียงแค่ Google แต่ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคม รวม

ไปถึงบริษัทผลิตแอพพลิเคชั่นและบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมตัวกันก่อตัง้องค์กรท่ีมชีื่อวา่ Open handset alliance 

Android ซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Open Source Project นั่นคือมกีารเปิดเผย Source code ให้นักพัฒนาทั่วโลกสามารถพัฒนา

ต่อยอดได้ ดังนั้นจึงมีนักพัฒนาซอร์ฟแวร์จ้านวนมากท่ีคอยสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นหรือฟังก์ชันต่างๆให้กับ

โทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ [2]   โดยปัจจุบันมีโปรแกรมต่างๆมากมายและในการเขียนหรือการ

พัฒนาโปรแกรมบนแอนดรอยด์น้ันสามารถเขียนได้โดยใช้ภาษาจาวา เพื่อควบคุมอุปกรณต์า่งๆ โดยผ่านทาง Google-

developed Java libraries [5] 

ฐานข้อมูล SQLite  

SQLite เป็นฐานข้อมูลท่ีมีขนาดเล็ก [7] ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากกับแอพพลิเคชั่นท่ีท้างานบน

โทรศัพท์มือถือประเภทตา่งๆ โดยรูปแบบการท้างานของ SQLite เป็นแบบ Standalone โดยท้างานอยู่ใน แอพพลเิคชั่น

นัน้ๆ ซึ่ง SQLite จะมโีครงสร้างท่ีงา่ยตอ่การจัดเก็บและน้าไปใช้ และไฟลท่ี์จัดเก็บน้ันก็มีขนาดเล็กมากเกอืบเท่ากับการ

เก็บข้อมูลจริง เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลแบบ SQLite จึงเหมาะสมกับแอพพลิเคชั่นท่ีท้างานบนโทรศัพท์เป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะอันเนื่องมาจากข้อจ้ากัดทางด้าน Hardware และ Memory รวมท้ังความสามารถในการประมวลผลข้อมูล

ตา่งๆ ในโทรศัพท์ท่ีน้อยกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ัวไป 

หลักการพัฒนาโปรแกรมแบบ Rapid Application Development (RAD)  

RAD เป็นการพัฒนาระบบงานท่ีเนน้ความรวดเร็วและลดระยะเวลาของการท้างาน [6]  โดยการน้า JAD 

Tool  และเทคนิคต่างๆ เข้ามาช่วย  ข้อดีของ RAD  Methodologies  คือสามารถพัฒนาระบบได้อย่างรวดเร็ว  แต่ก็มี

ข้อเสียคือระบบท่ีพัฒนาด้วยความรีบเร่งอาจมรีายละเอยีดปลีกย่อยท่ีผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังมขี้อเสียท่ีผู้ใช้สามารถ

เปลี่ยนความต้องการของระบบได้บ่อยๆ เนื่องจากมีโปรแกรมตน้แบบให้ทดลองใชแ้ละแก้ไขได้ง่าย  ส่งผลให้เกิดความ

ยุง่ยากในการจัดการส้าหรับพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ 

วธีิการของ  RAD  Methodologies  สามารถแบ่งได้ 3 วิธี 

1. การพัฒนาระบบทีละสว่น (Phased Development)  

2. การสร้างตน้แบบ (Prototyping)  

3. การสร้างตน้แบบแบบใชแ้ลว้ท้ิง (Throwaway Prototyping)  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  คณะผูศ้กึษาได้ประยุกตใ์ชห้ลักการพัฒนาระบบแบบ RAD โดยใชว้ธีิการสร้าง  

ตน้แบบ (Prototyping)  ดังนัน้จึงขออธิบายขั้นตอนการประยุกตใ์ช ้Prototyping  ดังตอ่ไปน้ี 

การสร้างตน้แบบ (Prototyping) มีขั้นตอนดังน้ี [1]   

1. ท้างานในขัน้ตอน Analysis, Design และ Implementation ไปพร้อมๆกัน  

2. จากนั้นน้าระบบออกไปใหผู้้ใชไ้ด้ใชง้านเพื่อท่ีผู้ใช้จะได้เห็น Function การท้างานของระบบ    

3. หากระบบยังไม่ตรงกับความตอ้งการก็จะมผีลตอบกลับไป จากนั้นจะกลับไปท้าซ้้าในขัน้ตอนท่ี 1 

และ 2 ใหม ่(Repeatedly) 
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ภาพที่ 1  การพัฒนาระบบแบบ Prototyping 

ข้อดีคือ เป็นการพัฒนาระบบท่ีใช้เวลาน้อย เนื่องจากขั้นตอน Analysis, Design และ  Implementation 

ถูกจัดท้าไปพร้อม ๆ กันข้อเสียคือ เนื่องจากขั้นตอน Analysis, Design และ Implementation ถูกจัดท้าไปพร้อมๆกัน  

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานจึงอาจจะยังไม่ดีพอซึ่งจะส่งผลต่อการ Implementation ซึ่งท้ังหมดนี้วิธีการของ 

Prototyping จะเป็นแนวทางที่นยิมเลอืกใช้ในการพัฒนาระบบวธีิหน่ึง เนื่องจากใชเ้วลาในการพัฒนาน้อย  
 

ค้าศัพท์แสลงภาษาไทย 

งานวจิัยนี้ใชค้้าศัพท์แสลงซึง่อา้งองิจากพจนานุกรมค้าใหม ่เลม่ 3 ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน  [3] โดยมี

ตัวอยา่งค้าศัพท์แสลงดังนี ้

สปอร์ต ความหมายคือ มีใจกวา้ง ไมค่ิดเล็กคิดน้อยเร่ืองเงินทอง 

ขรัวตา  ความหมายคือ  ค้าเรียกพระภิกษุท่ีสูงอายุ 

เซ็งมะก้องด้อง ความหมายคอื เซ็งมาก 

งงเตก้ ความหมายคอื มนึจนท้าอะไรไม่ถูก 

จ้อ ความหมายคือ  พูดคุยเร่ือยไปไม่หยุดปาก 

ฉลุยกุ๋ย ความหมายคือ ไปได้สะดวกมาก 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม Thai Dict  [8] 

Thai Dict เป็นพจนานุกรมท่ีสามารถพกพาติดตัวไปได้ตลอดเวลา ท่ีมีประโยชน์มากด้วยฟังก์ชันการใช้ 

งานท่ีงา่ย โดยมีค้าศัพท์มากกว่า 200,000 ค้า สามารถบอกความหมายได้อยา่งละเอียดและเข้าใจง่าย 
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ภาพที่ 2 ตัวอยา่งโปรแกรม Thai Dict 

จากการท่ีศึกษาโปรแกรมพจนานุกรมพบว่าโปรแกรมพจนานุกรมยังไม่มีในส่วนของค้าศัพท์แสลง

ภาษาไทย เพราะมีเพียงค้าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ัวไปเท่านัน้ ซึ่งสามารถค้นหาความหมาย และการฟังค้าอา่นออกเสียง

ของค้าศัพท์ภาษาอังกฤษเท่านัน้ แตย่ังไม่สามารถเลือกแปลความหมายกลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้  

3. ออกแบบระบบ ออกแบบฐานขอ้มูล ออกแบบหนา้จอแอพพลิเคชั่น ออกแบบตรรกะที่ใชร้ะหว่าง

ค้าศัพท์แสลงและความหมาย 

ขอบเขตข้อมูล 

ข้อมูลค้าศัพท์แสลงภาษาไทย และข้อมูลความหมายของค้าศัพท์แสลง อ้างอิงจากพจนานุกรมค้าใหม่ 

เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  โดยใส่ขอ้มูลค้าศัพท์แสลงลงไปในฐานขอ้มูลท้ังหมด 500 ค้าศัพท์ 

ขอบเขตแอพพลิเคชั่น 

แอพพลิเคชั่นท้างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้  SQLite และออกแบบ  

GUI หรือส่วนติดกับผู้ใช ้ 

การออกแบบระบบ   

เร่ิมต้นด้วยการออกแบบ  Use-Case diagram ของระบบ ดังภาพท่ี 3 ต่อจากนั้นท้าการออกแบบ

ฐานขอ้มูลของระบบ  ตัวอยา่ง Data Dictionary หรือพจนานุกรมขอ้มูล  แสดงดังภาพท่ี  4 

 
ภาพที ่3  Use - Case Diagram ของระบบ 
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ฐานขอ้มูลของระบบ ใชโ้ปรแกรม SQLite เป็นฐานข้อมูล ออกแบบเพื่อให้สามารถ 

1. ค้นหาความหมายของค้าศัพท์แสลงท่ีต้องการทราบความหมาย 

2. เพิ่มค้าศัพท์แสลงค้าใหมท่ี่ยังไมม่ใีนแอพพลิเคชั่น 

3. แสดงค้าศัพท์แสลงและความหมายท้ังหมดท่ีมีในแอพพลเิคชั่น 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่ง Data Dictionary ของตาราง  Subslang 

การออกแบบหน้าจอ  การใช้งานแอพพลเิคชั่นจะแบ่งออกเป็น  5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1. หนา้จอหลักของแอพพลิเคชัน่ 

2. หนา้จอการเลอืกเมนู 

3. หนา้จอการเพิ่มค้าศัพท์แสลง 

4. หนา้จอการคน้หาความหมายของค้าศัพท์แสลง 

5. หนา้จอการแสดงค้าศัพท์แสลงและความหมายท่ีมีท้ังหมด  

4. เขียนโปรแกรมของระบบตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม  เป็นการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java ซึ่งภายในโปรแกรมจะ

ประกอบด้วยคลาสท้ังหมด 7 คลาส โดยมีคลาสหลักๆ อยู ่5 คลาส ได้แก่ 

1. คลาส Add ท้าหน้าท่ีในการเก็บคา่ข้อมูลของค้าศัพท์แสลงและความหมาย เพื่อท่ีจะเพ่ิมลงใน 

โปรแกรม 

         2. คลาส Databasehelp ท้าหน้าท่ีเป็นตารางฐานขอ้มูล 

                   3. คลาส Search ท้าหน้าท่ีแสดงค้าศัพท์แสลงและความหมายท่ีมีท้ังหมดในโปรแกรม 

                   4. คลาส Search1 ท้าหน้าท่ีในการเก็บคา่ของคา้ศัพท์ท่ีต้องการค้นหาความหมาย และแสดง

ความหมายออกมาให้กับผูใ้ช ้

                   5. คลาส Subslangdata ท้าหน้าท่ีในการเพิ่มค้าศัพท์แสลงและความหมายใหมล่งในตารางฐานข้อมูล  

และค้นหาความหมายของค้าศพัท์ในตารางฐานข้อมูลรายละเอยีดภายใน class บางส่วน แสดงดังภาพท่ี 5 - ภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 5  Class Diagram Add  และ Class Diagram Databasehelp 

 

 
 

ภาพที่ 6 Class Diagram Screen และ Class Diagram Home 
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ภาพที่ 7  Class Diagram Subslangdata 

5. ทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่อง 

เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย  ก็ทดสอบการท้างานของระบบและทดลองน้าแอพพลิเคชั่นไปตดิตัง้

ท่ีโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอย์ 

6. ประเมินผลความพงึพอใจของระบบงาน 

ขั้นตอนต่อไปคือ น้าแอพพลิเคชั่นท่ีติดต้ังในโทรศัพท์แอนดรอย์เรียบร้อยแล้ว น้าไปให้ผู้ใช้งานท่ัวไป

ทดสอบการท้างาน และประเมินผลความพงึพอใจการใชง้านแอพพลเิคชั่น 

7. สรุปผลการด้าเนนิงาน 

เมื่อได้ผลการประเมินความพงึพอใจจากผูใ้ชง้าน  ก็จัดท้าสรุปผลการด้าเนนิงาน 

8. จัดท้ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนสุดท้ายคอื การจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาค้นคว้า ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสงภาษาไทยบนแอน

ดรอยด์ ท้าให้ได้แอพพลิเคชั่นท่ีมีรายละเอียดการท้างานดังนี้ หน้าแรกของการใช้งานแอพพลิเคชั่น แบ่งออกเป็น 2 

เมนูคอื 

1. เมนูเพิ่มค้าศัพท์   เพื่อเพิ่มค้าศัพท์แสลงและความหมายศัพท์ใหมล่งในแอพพลิเคชั่น 

2. เมนูคน้หาค้าศัทพ ์เพื่อค้นหาความหมายของค้าศัพท์แสลงท่ีตอ้งการทราบ หรือดูค้าศัพท์แสลงและ  

ความหมายท่ีมีท้ังหมดในแอพพลิเคชั่น 
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                                              ภาพที่ 8  หนา้จอหลักของแอพพลเิคชั่น 

 

หนา้จอเพิ่มค้าศัพท์แสลง  สา้หรับให้ผู้ใช้ท้าการเพิ่มค้า โดยการพมิพค์้าศัพท์แสลง และความหมายใหม่ลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ภาพที่ 9  หนา้จอเพิ่มค้าศัพท์แสลง 

 

หนา้จอคน้หาคา้ศัพท์  ส้าหรับให้ผู้ใช้พิมพค์้าศัพท์แสลงท่ีต้องการคน้หาความหมายลงไป แลว้แอพพลเิคชั่นจะแสดง

ความหมายออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ภาพที่ 10  หนา้จอคน้หาความหมายค้าศัพท์แสลง  

 

หนา้จอค้าศัพท์แสลงท้ังหมด สา้หรับเมื่อผู้ใช้ต้องการดูค้าศัพท์แสลงหรือความหมายท่ีมีท้ังหมดในแอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 11  หนา้จอดูค้าศัพท์แสลงและความหมายท้ังหมด 

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีข้อเสียและข้อบกพร่องคือ แอพพลิเคชั่นยังไม่

สามารถค้นหาในแบบท่ีขึ้นค้าศัพท์ท่ีใกล้เคียงกับค้าท่ีต้องการค้นหาได้ และยังมีข้อบกพร่องอีกประการหนึ่งคือ 

ค้าศัพท์แสลงท่ีมีอยูใ่นโปรแกรมอาจจะไมค่รอบคลุมถึงค้าศัพท์ท่ีเกิดขึ้นใหมใ่นปัจจุบัน เพราะข้อมูลของค้าศัพท์แสลง

ท่ีน้ามาใชอ้า้งอิงมาจากพจนานุกรมค้าใหม ่เลม่ 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน   

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลจากการประเมนิ 

ในการประเมินแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนแอนดรอยด ์ใชแ้บบสอบถามในการ

ประเมินผล  โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิ้นจ้านวน 20 คน โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 1 

 

   ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินแอพพลเิคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนแอนดรอยด์ 

รายการการประเมนิ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ท่ีสุด 
 

𝑥 

 

S.D. 
5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหามีความเหมาะสม 2 11 7 0 0 3.75 0.62 

2. ด้านการใชง้าน ใชง้านง่ายไมซ่ับซ้อน 5 10 5 0 0 4.00 0.71 

3. ด้านการออกแบบมคีวามเหมาะสม 3 11 6 0 0 3.85 0.65 

4. แอพพลเิคชั่นมคีวามนา่สนใจ 2 9 9 0 0 3.65 0.65 

5. ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ 2 13 5 0 0 3.85 0.57 

6. โดยภาพรวมท่านมีความพอใจ

แอพพลเิคชั่นในระดับใด 

1 14 5 0 0 
3.80 0.51 

ค่าเฉลี่ย 3.82 0.62 
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วิจารณแ์ละสรุปผล 

จากตารางท่ี 1 แสดงการประเมินผลการใช้งานของแอพพลเิคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบน

ระบบแอนดรอยด์ ในดา้นการใช้งานง่ายไมซ่ับซ้อน มผีลประเมินดีท่ีสุด มคี่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือด้านการออกแบบ 

และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.85  ส่วนในภาพรวมท้ังหมดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ

แอพพลิเคชั่นค้าศัพท์แสลงภาษาไทยอยู่ในระดับมาก (𝑥 = 3.82, S.D. = 0.62) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอพพลิเคชั่นนี้มี

ประโยชน์ สามารถช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาความหมายของค้าศัพท์แสลง รวมท้ังลดการใช้ค้าศัพท์แสลงท่ีผิด

ความหมาย กระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค้าศัพท์ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ นอกจากนีย้ังสามารถเข้าถึงได้ท้ังในรูปแบบของ

สมาร์ทโฟนระบบปฏบัิตกิารแอนดรอย์ และแท๊บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมค้าศัพท์แสลงภาษาไทยบนระบบแอนดรอยด์ จัดท้าขึ้นเพื่อเพิ่ม

ความง่ายและความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาความหมายค้าศัพท์แสลงภาษาไทย เน้นท่ีการค้นหาความหมาย

ค้าศัพท์แสลง  และความสามารถเพิ่มค้าศัพท์แสลงใหม่และความหมายใหม่ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต   ข้อมูลของ

ค้าศัพท์แสลงท่ีน้ามาใชอ้า้งอิง น้ามาจากพจนานุกรมค้าใหม ่เล่ม 3 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ซึ่งพัฒนาให้อยูใ่นรูปแบบ

ของแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์  โดยใช้โปรแกรม  Java JDK, Eclipse, Android 

SDK,ADT และ SQLite เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา  เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะผู้ศึกษาได้น้าแอพพลิเคชั่น

นี้ ไปทดลองใชก้ับนิสติระดับปริญญาตรี ได้ผลว่าแอพพลิช่ันนีช้ว่ยในการให้ความรู้เกี่ยวกับค้าศัพท์แสลงได้เป็นอย่างดี  

และช่วยอ้านวยความสะดวกในการค้นหาศัพท์แสลงท่ียังไม่ทราบความหมายได้  และยังสมารถเพิ่มค้าศัพท์แสลง

ใหม่ๆ ลงไปในแอพพลิเคชั่นได้อีกด้วย  แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะสามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้ ท่ีสนใจอื่นๆ นอกจากกลุ่ม

ตัวอยา่งที่ได้ท้าการทดสอบสามารถท้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจค้าศัพท์แสลงได้เพิ่มมากขึน้   

ข้อเสนอแนะ 

จากการน้าแอพพลเิคชั่นไปทดสอบการใช้งานกับผู้ใชง้าน  ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิจากผู้ใชด้ังตอ่ไปน้ี 

1. ควรมกีารแสดงค้าศัพท์ท่ีใกลเ้คียงกับค้าศัพท์ท่ีคน้หา 

2. ควรมกีารจัดอันดับค้าศัพท์ท่ีถูกค้นหาบ่อย 

3. ควรมกีารแสดงตัวอยา่งของประโยคในการใชค้้าศัพท์ท่ีถูกตอ้ง 

4. ควรเพิ่มค้าศัพท์แสลงในภาษาอื่นเพื่อท่ีจะครอบคลุมการใชง้านของผู้ใช้มากขึ้น 

5. ค้าศัพท์ยังไมค่่อยคลอมคลุมถึงค้าศัพท์ท่ีเกิดขึ้นใหมใ่นปัจจุบัน 

กติติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่ีให้การสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัย  และ

ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ท่ีให้

การสนับสนุนอุปกรณแ์ละสถานที่ในการด้าเนินการวจิัยนี้ 
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เทคนิคเหมืองข้อมูลคัดกรองทักษะและพยากรณ์ผลการเรียนวิชาพื นฐานทางการ

เขียนโปรแกรม: กรณีศกึษา นักศกึษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

The knowledge classification and forecasting for fundamental of programming  

study records with data mining techniques: case study of under graduate 

student in lower northern provinces 

เทวิน  ธนะวงษ์1 

Tawin Tanawong1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น้าเสนอการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสร้างโมเดลสนับสนุนการท้างานในลักษณะระบบ

พยากรณ์ผลการเรียนวิชาพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรม  ด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลน้าเข้า

จ้านวน 16 แอททริบิวต์ด้วยสมการสหสัมพันธ์พหุคูณเพื่อหาความสัมพันธ์กับระดับเกรด  ซึ่งมีการพัฒนาโมเดลด้วย

โปรแกรมเวก้า 3.6.12 ภายใต้การแบ่งกลุ่มข้อมูลทดสอบลักษณะ Cross validation fold (5,10) และ Percentage split 

(20%,66%) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท้างานระหวา่งอัลกอริธึมตน้ไม้ช่วยตัดสนิใจกับโครงขา่ยประสาทเทียม

การเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับโดยก้าหนดค่าโมเมนตัม 0.2 ค่าอัตราการเรียนรู้ 0.3, 0.5 และ 0.7  จ้านวนโหนดซ่อน 

3, 5 และ 7 ตามล้าดับ  ผลลัพธ์ท่ีได้ จะพบว่าอัลกอริธึม ID3 ปริภูมิ 6 มิติ ท่ีมีการจัดกลุ่มข้อมูลทดสอบแบบ Cross 

validation fold10 มีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีสุดส้าหรับใช้สร้างเป็นรหัสฝังตัวบนแอพพลิเคชันลักษณะ Responsive 

web  application  ด้วยค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุลเท่ากับ 80.00% , 

81.30%, 80.00% และ 79.70% ตามล้าดับ  
ค้าสา้คัญ:   พื้นฐานการเขียนโปรแกรม โครงขา่ยประสาทเทียม เหมอืงขอ้มูล ตน้ไม้ช่วยตัดสนิใจ 

Abstract  

This research proposes using data mining technique modeling for classify and forecast the 

fundamental of programming study records. There are stored data and operation analysis of input factors of 1 6 

attributes with multiple correlation to determine the relationship with the grade levels. The model was developed 

from WEKA program that classified of training data into cross validation folds (5 , 10) and percentage split (10% , 

6 6 % )  and comparing performance between decision tree algorithms with artificial neural network. For the 

momentum value equal to 0.2, learning rates 0.3, 0.5 and 0.7, hidden node 3, 5 and 7 respectively. The results 

shown that ID3 algorithm are 6 dimensions and cross validation fold 10 which the most suitable of model used for 

                                                        
1 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Department of Computer Science and Information Technology, Faculty of Science, Naresuan University, Pitsanulok 65000 

*Corresponding author e-mail : tawint@nu.ac.th 
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embedded code on the application to run on responsive web application, including to the measure of performance 

model are correctly value, precision, recall and f-measure 80.00%, 81.30%, 80.00% and 79.70% respectively. 

Keywords: Fundamental of Programming, Artificial Neural Network, Data Mining Technique, Decision Tree  

บทน้า  

บทบาทท่ีส้าคัญอย่างหนึ่งของผู้เรียนในสาขาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนั้น จ้าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเป็นวิชาหลัก 

ซึ่งถือเป็นวิชาหนึ่งท่ีมีความส้าคัญส้าหรับในการน้าไปประยุกต์การเขียนโปรแกรมในรายวิชาอื่นๆในระดับชั้นปีท่ีสูงขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เราจะพบว่าองค์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษาที่มีความหลากหลายและมีระดับความสามารถท่ีแตกต่าง

กันจึงท้าให้ระบบการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม จ้าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์

ความสามารถของนักศึกษาในแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มท้ังนี้เพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น 

โดยปัญหาท่ีส้าคัญหลักๆ ของนักศึกษาท่ีเร่ิมเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมก็คือ นักศึกษาบางคนไม่มีพื้นฐาน

ทางการเขียนโปรแกรม เมื่อเรียนในคลาสเดียวกับนักศกึษาท่ีมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมท้าให้ นักศกึษาเห็น

ความแตกต่างในการเรียนรู้จึงท้าให้ผลของการเรียนท่ีจะเกิดขึ้นในช่วงปลายภาคการศึกษานั้น เกิดความเครียดและ

การไม่สนใจท่ีจะเรียนในรายวิชาดังกล่าว ท้าให้ผู้สอนจ้าเป็นต้องรีบด้าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นนี้ในระหว่าง

ด้าเนินการเรียนการสอนได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นแจ้งนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนหรือผลการสอบไปแล้วใน

ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังจากปัญหาได้เกิดแล้ว จึงควรท่ีจะมีวิธีการ

ตรวจวัดหรือพยากรณ์พฤติกรรมการเรียนการสอนในคลาสเรียนได้ก่อนท่ีจะมีการประเมินนักศึกษาจากการสอบใน

ระดับกลางภาคไปนั้น ถือได้ว่าเป็นการก้าหนดการเรียนการสอนในเชิงรุกมากกว่าท้าให้ปัญหาท่ีจะเกิดกับนักศึกษา

นอ้ยลงได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส้าคัญท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโมเดลในการ

พยากรณ์และวิเคราะห์ขีดความสามารถจากการเรียนรู้เพื่อคาดการณ์ของผลการเรียนเป็นเกรดรายวิชาได้ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอนผู้สอนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาได้ 

เพราะฉะนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะน้าเสนองานวิจัย ภายใต้หัวข้อเร่ืองเทคนิคเหมืองข้อมูลคัดกรองทักษะและพยากรณ์

ผลการเรียนวิชาพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรม: กรณีศึกษา นักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ

ตอนลา่ง โดยได้พัฒนาโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมและต้นไม้ตัดสินใจ[2,3,10,11] และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

ใช้งานท่ีเหมาะสม เพื่อน้าไปประยุกต์ส้าหรับปรับกลยุทธ์ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีผลการเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีดีขึ้น   ท้ังนี้ในการด้าเนินการวิจัยจะประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ นั่นคือ ส่วนของการจัดเตรียมข้อมูล

องค์ความรู้ของนักศกึษาในรายวชิาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภายใต้ลักษณะของ Training data sets ส่วนของการจัด

จ้าแนกข้อมูลภายใต้พื้นฐานเทคนิคการ Classification ด้วยอัลกอริธึมท่ีได้จากโมเดลของโครงข่ายประสาทเทียมและ

อัลกอริธึมจากการใชโ้มเดลของตน้ไม้ตัดสนิใจ ท้าการเปรียบเทียบและเลือกโมเดลท่ีเหมาะสมในการท้างานของระบบ

ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลน้าเข้า ท้าการปรับปรุงโมเดลในการเรียนรู้ปัญหาเพื่อด้าเนินการพยากรณ์ผลการเรียนจาก

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในรายบุคคลและรายกลุ่มโดยนักศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้เป็นนักศึกษาท่ี

ท้าการศึกษาในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมในระดับสถาบันอุดมศึกษาในเขตจังหวัดของภาคเหนือ

ตอนลา่ง 
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         ภาพที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบในงานวิจัย 

   ผูใ้ช้  

6 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. สถาปัตยกรรมของระบบการท้างานในงานวิจัย   

ในการศึกษางานวิจัยนี้ ได้ด้าเนินการก้าหนดรูปแบบการท้างานโครงสร้างของระบบเพื่อก้าหนด

ขอบเขตตามวัตถุประสงค์ของงานวจิัยได้แบ่งการท้างานออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ มีรายละเอยีดดังนี้ (ดังภาพท่ี 1)       

 

                                                         

                                                    

                                                                                 

                       

                                                   3                                                        8 

                               1                                                           

                                                            

                                                                                                                                                                                              

                                                         4                                                                                                                    

                                                                               5                                          7    

 

 

                                                                                                     

  

ส่วนท่ี 1: เป็นสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลระบบพยากรณ์จากการเปรียบเทียบระหว่างอัลกอริธึม

ต้นไม้ตัดสินจกับโครงข่ายประสาทเทียมภายใต้การคัดข้อมูลเรียนรู้ในลักษณะ Cross validation fold 2 แบบ 

Percentage split test 2 แบบ และการแยกไฟล์ขอ้มูลการทดสอบ 20% ตามล้าดับ นอกจากนี้ได้น้ารหัสของโมเดลท่ีได้

ฝังโค้ดบนเว็บแอพพลเิคชันท่ีพัฒนาภายใต้รูปแบบ Responsive (หมายเลข 1, 4, 5)  [12]  

ส่วนท่ี 2: เป็นส่วนท่ีด้าเนินการจัดเก็บข้อมูลบนโฮสเซอร์วิส และการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล

ภายใตก้ารท้าคอนเซ็บชวลสกีมมา่แมปปิง (Conceptual schema mapping) โดยใชเ้ทคนิค NIAM (หมายเลข 7, 8) [9] 

ส่วนท่ี 3: เป็นสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานผ่าน UI บนอุปกรณพ์กพาเคลื่อนท่ี (หมายเลข 2, 3, ) 

  

    

  

2 4 
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โมเดลระบบพยากรณ์ 

& responsive web app 
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ไนแอมแมปปิง
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2. การรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม และคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัด

ส้าหรับการประมวลผล  

2.1 การรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเรียนรู้การเขยีนโปรแกรม    

ในงานวิจัยนี้ได้จัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างและเปรียบเทียบแบบจ้าลอง โดยผู้วิจัย

ได้น้าข้อมูลจ้านวนท้ังสิ้น 800 ตัวอยา่งจากนิสติ นักศกึษาในระดับอุดมศกึษาภาคเหนอืตอนลา่งท่ีได้ศึกษาวิชาพื้นฐาน

ทางการ 

      
   

     ภาพที่ 2 ตัวอยา่งบางสว่นของขอ้มูลดบิ                      ภาพที่ 3 ตัวอยา่งบางสว่นของข้อมูลท่ีมีการปรับชว่งค่า 
 

เขียนโปรแกรม ซึ่งจ้านวนแอททริบิวต์รวม 16 ตัวแปรอิสระ และ 1 ตัวแปรตามท่ีเป็นเป้าหมายของ

การพยากรณ์ผลการเรียนอย่างไรก็ตาม เราจะพบว่า การคัดเลือกข้อมูลดิบท่ีจะน้าไปใช้ในโมเดลการพยากรณ์ได้นัน้ 

พบว่ามีความแตกต่างกันในเร่ืองหน่วยนับ ชนิดข้อมูล เป็นต้น ดังนั้นจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับรูปแบบการก้าหนด

ระดับค่าของข้อมูลดิบออกเป็นช่วงๆ ท่ีสอดคล้องกับค่าท่ีอยู่ระหว่าง 0-8 ท้ังนี้เพื่อความเป็นมาตราฐานของตัวเลข

เดียวกัน ส้าหรับข้อมูลดบิกับขอ้มูลท่ีได้ท้าการปรับนัน้ สามารถแสดงได้ดังในภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3 ตามล้าดับ 

2.2 การคัดเลือกข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยน้าเข้าด้วยสหสัมพันธ์

พหุคูณ 

งานวิจัยนี้ได้ท้าการทดสอบหาความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเป็นตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ด้วย

สมการสหสัมพันธ์พหุคูณ [1,6] เพื่อจะแสดงให้ทราบว่าปัจจัยเหลา่นีม้คีวามสัมพันธ์ในระดับใด ซึ่งทดสอบด้วยสมการ

ท่ี 1  ส้าหรับปัจจัยน้าเขา้เพ่ือน้าไปใชส้ร้างโมเดลนัน้ ในงานวิจัยน้ี ได้มีการทดสอบวา่ มปัีจจัยใดบ้างท่ีเหมาะสมส้าหรับ

น้าไปใช้งาน ซึ่งวิธีการทดสอบหาปัจจัยท่ีเหมาะสมนั้นได้ใช้หลักการท้า Multiple correlation  โดยใช้โปรแกรม MS 

Excel  ด้วยการก้าหนดให้ตัวแปรอิสระเป็น X1….Xi  ซึ่ง i มีจ้านวนท่ีจัดเก็บรวบรวมไว้ท้ังสิ้นค่าเท่ากับ 16 แอททริบิวส์  

และ Y ตัวแปรตามคอืเกรด (progGrade)  ในระดับความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95  และได้ก้าหนดระดับนัยส้าคัญ α = 0.05   
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ตารางที ่1 แสดงการก้าหนดรหัสแอททริบิวตส์้าหรับใชท้ดสอบหาปัจจัยน้าเขา้ด้วย Multiple correlation 

           

                                        ค่า 𝑅2   ท่ีปรับแลว้ =   1 −
𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 /(N−𝑘−1)

𝑆𝑆𝑇/(N−1)
                                   ( 1 )                                                                                                          

                       นั่นคือ  

                                       𝑅       แทนคา่สหสัมพันธ์    

                                      𝑅2      แทนสัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจ 

                                      𝑆𝑆𝑟𝑒𝑠 แทนผลบวกก้าลังสองของส่วนท่ีเหลอืหรือของสว่นเบ่ียงเบนจากการถดถอย 

                                      𝑆𝑆𝑇    แทนผลบวกก้าลังสองท้ังหมดของตัวแปร Y 

                                      N        แทนจ้านวนขอ้มูลในแต่ละตัวแปร 

                                      𝑘        แทนจ้านวนตัวแปรอสิระ 

 

 

 

  

แอททรบิิวต ์ รหัส0 รหัส1 รหัส2 รหัส3 รหัส4 รหัส5 รหัส6 รหัส7 รหัส8 

admisQuota  x x x      

highSchool  x x x      

mathLike  x x x x x    

studyORNOT x x        

progLangLearn x x x x x x x x  

programLike  x x x x     

gpaOfHighSchool  x x x x x x x x 

learnKnowBefore x x x       

readBeforLearn x x x       

inClass  x x x      

diffLevelSubject  x x x x  x   

understandSubj  x x x x  x   

subjectReview x x  x x x    

probSolve x x  x x x    

midExamScore  x x x x x    

scoreMidExamExpect               x x       

proGrade x x x x x x x x  
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3.  การใช้หลักการทางต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) [7] 

ส้าหรับการจัดเตรียมข้อมูลในการเข้าสู่กระบวนการทางด้านดาต้าไมนิ่งนั้น ในงานวิจัยนี้ได้ด้าเนินการ

สร้างไฟล์ขอ้มูลในรูปของไฟล์นามสกุล arff (ดังภาพท่ี 4 ) แลว้ท้าการทดสอบด้วยอัลกอริธึมของท้ังต้นไมช้่วยตัดสินใจ

และโครงข่ายประสาทเทียม     อย่างไรก็ตามส้าหรับการน้าข้อมูลมาสร้างแบบจ้าลองการพยากรณ์ในรูปแบบ

โครงสร้างต้นไม้(Decision Trees) ซึ่ง Decision Trees จะมีการท้างานแบบ Supervised Learning (คือการเรียนรู้ แบบมี

ครูสอน) สามารถสร้างแบบจ้าลองการจัดหมวดหมู่ได้จากกลุ่มตัวอย่างข้อมูลท่ีก้าหนดไว้ก่อนล่วงหน้า  เรียกว่า 

Training set ได้อัตโนมัต ิ

@relation   PROGPREDICT-1 

@attribute  admisQuota {1,2,3} 

@attribute  progLangLearn {0,1,2,3,4,5,6,7} 

@attribute  programLike {1,2,3,4,5} 

@attribute  diffLevelSubject {1,2,3,4,5} 

@attribute  midExamScore  {1,2,3,4,5} 

@attribute  scoreMidExamExpect {1,2,3,4,5} 

@attribute  progGrade {1,2,3,4,5,6,7,8} 

@data 

2 0 2 3 3 3 6 

1 2 3 4 3 3 3 

2 6 3 3 4 4 6 

1 0 3 4 4 3 7 

1 2 3 4 3 2 4 

2 0 4 3 3 2 4 

   ... 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอยา่งบางสว่นของไฟลน์ามสกุล arff 

และพยากรณ์กลุ่มของรายการท่ียังไม่เคยน้ามาจัดหมวดหมู่ได้ด้วยรูปแบบของ  Tree โครงสร้าง

ประกอบด้วย Root Node, Child และ Leaf Node     กระบวนการท้า tree decision มขีั้นตอนการท้างานดังตอ่ไปน้ี  

1. แบ่งขอ้มูลตัวอย่าง (Samples Data) ออกเป็น 3 ส่วนได้แก ่

         - Training Datasets 

         - Validation Datasets 

         - Test Datasets 

2. น้า Training Datasets มาสร้าง Decision Tree 

3. ใช ้Validation Datasets วัดความถูกต้องในการจ้าแนกของ Tree ท่ีสร้าง 

4. ท้าซ้้าข้อ 2,3 เพื่อให้ได้ความถูกต้องสูงสุด 

5. ใช ้Testing Datasets มาสอบทดกับ Tree ท่ีได้เพื่อวัดความถูกต้อง 
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ในงานวิจัยนี้ ได้น้าเสนอ การท้างานเพื่อน้ามาใช้เปรียบเทียบหาอัลกอริธึมท่ีเหมาะสมภายใต้  โดยได้

เลือกวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล 2 รูปแบบนั่นคือ รูปแบบท่ี 1 คือ Cross-validation folds แบ่งย่อย 2 รูปแบบคือ 5 และ 10 

ตามล้าดับ  และรูปแบบท่ี 2 คือ Percentage split แบ่งย่อย 2 รูปแบบเชน่กันน่ันก็คือ 20% และ 66% ตามล้าดับ           

4. การใช้หลักการทางนิวรอลเน็ตเวิร์ค (Neural Network) [8] 

แบบจ้าลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม เป็นแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วยโครงสร้าง

การท้างาน และการเชื่อมต่อเลียนแบบระบบการท้างานของเซลล์สมองของมนุษย์ งานวิจัยด้านโครงข่ายประสาท

เทียมมคีวามแพร่หลายอยา่งมากที่ใชก้ระบวนการแพร่กลับ (Back Propagation Algorithm) โดยท่ัวไปแลว้โครงข่ายของ

แบบจ้าลองประกอบด้วยชั้นของโหนด 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นข้อมูลด้านเข้า (Input layer) ชั้นแฝง (Hidden layer) และชั้น

แสดงผล (Output layer) ข้อมูลจากชั้นข้อมูลด้านเข้าจะถูกค้านวณและส่งผ่านฟังก์ชั่นแปลงรูปจากชั้นแฝงไปยังชั้น

แสดงผล  

4.1 รูปแบบของการสร้างแบบจ้าลองการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่

ย้อนกลับ [3] 

ส้าหรับรายละเอียดการก้าหนดคุณสมบัติและรูปแบบโครงข่ายประสาทเทียมชนิดแพร่ย้อนกลับใน

งานวจิัยนี้ ได้น้าเสนอ การท้างานเพ่ือน้ามาใชเ้ปรียบเทียบหาอัลกอริธึมท่ีเหมาะสมภายใต ้โดยได้เลอืกวธีิการจัดกลุ่ม

ข้อมูล 2 รูปแบบนั่นคือ รูปแบบท่ี1 คือ Cross-validation folds แบ่งย่อย 2 รูปแบบคือ 5 และ 10 ตามล้าดับ  และ

รูปแบบท่ี2 คือ Percentage split แบ่งย่อย 2 รูปแบบเช่นกันนั่นก็คือ 20% และ 66% การจัดกลุ่มข้อมูลท้ัง 2 รูปแบบ

นั้นจะสอดคล้องเช่นเดียวกับกรณีของต้นไม้ช่วยตัดสิน ตามล้าดับ   อย่างไรก็ตาม จ้านวนแอททริบิวท์ซึ่งเป็นปัจจัย

น้าเข้าส้าหรับใชก้ารพยากรณ์นัน้ จะได้จากกระบวนทางคณิตศาสตร์ดว้ยการใช ้Multiple correlation ทดสอบด้วย MS 

Excel  [4] จากการน้าแอททริบิวตท่ี์เกี่ยวข้องจากแบบสอบถามด้วยการก้าหนดจ้านวนตัวแปรอสิระ 16 ตัวและตัวแปร

ตาม จ้านวน 1 ตัวซึ่งก็คือ proGrade  นอกจากนี้ ได้ก้าหนดค่าเร่ิมต้นของขนาดโมเมนตัมการทดสอบอยู่ท่ีระดับ 0.2 

โดยก้าหนดให้อัตราการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.3, 0.5 และ 0.7 และมีการใช้จ้านวนรอบคงท่ีมีค่าเท่ากับ 500 ส้าหรับ

จ้านวนโหนดซ่อน (Hidden node) นั้นจะท้าการทดสอบด้วยจ้านวน 2, 3 และ 5 ตามล้าดับ อย่างไรก็ตามการใช้

อัลกอริธึมตน้ไม้ตัดสินใจและโครงขา่ยประสาทเทียมนัน้ สามารถด้าเนนิการจัดเก็บโมเดลท่ีได้ดว้ยการคลิกขวาในส่วน

ของ Result lists แลว้เลอืก Save model ตามล้าดับ 

5.  วิธีการทดสอบตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของตัวแบบนั้น ท้ังรูปแบบของต้นไม้ช่วยตัดสินใจและโครงข่ายประสาท

เทียมนั้น จะมีวิธีการเช่นเดียวกัน นั่นก็คือ เมื่อเปิดการใช้งานของโปรแกรมเวก้า [5] จะเร่ิมจากคลิกขวาที่ Result lists 

แลว้เลอืก Load model หลังจากนัน้ให้เลอืก Supplied test set (ท่ีปรากฏในสว่นของ Test options) แลว้คลิกท่ี Set เพื่อ

ด้าเนินการโหลดไฟล์จากไอคอน Open file ซึ่งไฟล์ในส่วนนี้เป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเราได้ด้าเนินการแบ่งไว้ส้าหรับด้าเนินการ

ทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ซึ่งรายละเอยีดของการวัดประสิทธิภาพของแบบจ้าลองนัน้สามารถแสดงค่าตา่งๆ นั่น

ก็คือ ค่าความถูกตอ้ง (Correctly Classified Instance) ค่าความแม่นย้า (Precision) ค่าความระลึก(Recall) และค่าความ

ถ่วงดุล (F-Measure) ดังสมการท่ี 2, 3, 4 และ 5 ตามล้าดับ ดังนี้ คือ 
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                     คา่ความถกูต้อง   =    จ้านวนข้อมูลท่ีจ้าแนกได้ถูกตอ้ง                          ( 2 ) 

                                                          จ้านวนข้อมูลท้ังหมด  

 

                     คา่ความระลกึ     =   จ้านวนข้อมูลท่ีจ้าแนกไดถู้กต้องของกลุม่นัน้            ( 3 ) 

                                                     จ้านวนข้อมูลท่ีอยูใ่นกลุ่มน้ันจรงิ 

 

                     ความแมน่ย้า      =    จ้านวนข้อมูลท่ีจ้าแนกได้ถูกตอ้งของกลุ่มน้ัน           ( 4 ) 

                                                จา้นวนขอ้มูลท่ีถูกจา้แนกว่าเป็นกลุ่มนัน้ท้ังหมด 

 

                     คา่ความถ่วงดลุ   =   ( ค่าความแมน่ย้า x ค่าความระลึก) x 2                 ( 5 ) 

                                                     ค่าความแม่นย้า+ ค่าความระลึก 

ผลการศึกษา 

1. ผลลัพธ์ของการคัดเลือกปัจจัยน้าเข้า 

ค่า R2มีค่าเท่ากับ 0.845403137 และค่า R2 ท่ีปรับแล้วเท่ากับ 0.818675577 จะได้ผลการวิเคราะห์

ปัจจัยตัวแปรอิสระมีรายละเอียดดังตารางท่ี 2   ซึ่งเราจะพบว่าปัจจัยท่ีสามารถน้าไปใช้ในการพยากรณ์จะต้องมีค่า 

P-value < 0.05 เท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าวนี้ ปัจจัยน้าเข้าท่ีสามารถเลือกได้นั่นคือ ค่าของ  

admisQuota  progLangLearn programLike  diffLevelSubject midExamScore และ scoreMidExamExpect มีค่าเท่ากับ 

0.006340674   0.021196517   0.025853018  0.041908144  0.00035596 และ 1.96307E-08 ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงการหาปัจจัยน้าเข้าท่ีเหมาะสมจากคา่ P-value     

 
Coefficients Standard Error P-value 

ปัจจัยน้าเขา้ทีใ่ช้ได ้

(P-value<0.05)  

admisQuota  0.34749224 0.126494345 0.006340674 Y 

highSchool -0.0131184 0.091972867 0.886666418 N 

mathLike 0.08651959 0.071752713 0.228752356 N 

studyORNOT 0.42715777 0.237859487 0.073429003 N 

progLangLearn 0.10609784 0.045821367 0.021196517 Y 

DprogramLike 0.21096701 0.093600079 0.024853018 Y 

gpaOfHighSchool -0.0084015 0.045832194 0.854667077 N 

learnKnowBefore 0.20479971 0.143475403 0.154398645 N 

readBeforLearn 0.02197375 0.151791686 0.884986212 N 

inClass 0.1764389 0.123370596  0.15361335 N 

diffLevelSubject -0.2024649 0.099134117 0.041908144 Y 

understandSubj -0.0680041 0.128168493 0.596062106 N 

subjectReview -0.000777 0.094298574 0.993430268 N 

probSolve -0.087158 0.103906383 0.40217778 N 

midExamScore 0.48861596 0.135394636 0.00035496 Y 

scoreMidExamExpect 0.74104964 0.128749927 1.96307E-08 Y 

 

2. ผลลัพธ์การทดสอบตัวแบบพยากรณ์      

การวัดประสิทธิภาพของแบบพยากรณ์นั้น สามารถอธิบายได้นั่นคือ ผลจากการทดสอบจะพบว่า

อัลกอริธึมของต้นไม้ช่วยตัดสินใจท่ีใช้อัลกอริธึม J48 ภายใต้การแบ่งข้อมูลทดสอบแบบ Cross-validation folds 10 มี

ค่าความถูกต้อง ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล มีค่าเท่ากับ 61.90%, 69.00%, 61.90% และ 

61.40% ตามล้าดับ ส้าหรับอัลกอริธึมของต้นไม้ช่วยตัดสินใจท่ีใช้อัลกอริธึม ID3 ภายใต้การแบ่งข้อมูลทดสอบแบบ 

Cross-validation folds10 มคี่าความถูกตอ้ง ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล มคี่าเท่ากับ 80.00%, 

81.30%, 80.00% และ 79.70% ตามล้าดับ ส้าหรับอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีจ้านวนโหนดซ่อน 7 โหนด 

โมเมนตัม 0.2 อัตราการเรียนรู้ 0.3 ภายใตก้ารแบ่งขอ้มูลทดสอบแบบ Cross-validation folds10 มคี่าความถูกตอ้ง ค่า

ความแม่นย้า ค่าความระลึก และค่าความถ่วงดุล มีค่าเท่ากับ 76.19%, 81.30%, 76.20% และ 76.40% ตามล้าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท้างาน 
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ภาพที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอัลกอริธึม 

ของอัลกอริธึมท่ีเหมาะสม  ส้าหรับน้าไปใช้สร้างรหัสฝังตัวบนแอพพลิเคชัน จะพบว่าอัลกอริธึมต้นไม้

ชว่ยตัดสนิใจชนิด ID3 ท่ีมีคุณสมบัตขิองแบบจ้าลองประกอบด้วยการแบ่งข้อมูลทดสอบแบบ Cross validation fold 10 

มีค่าของ RMSE (Root Mean Square Error) ของข้อมูลทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.17 จากจ้านวนข้อมูลทดสอบ 20% มีค่า

ประสิทธิภาพของแบบจ้าลองสูงสุดนั่นคือค่าของความถูกต้อง 80.00% ค่าความแม่นย้าเท่ากับ 81.30% ค่าความ

ระลึกเท่ากับ 80.00% และค่าความถ่วงดุลมีค่าเท่ากับ 79.90% ตามล้าดับ (ดังภาพท่ี 5) ท้ังนี้รายละเอียดต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับผลลพัธ์การค้านวณประสิทธิภาพมรีายละเอยีดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอยีดประสิทธิภาพของอัลกอริธึมท่ีทดสอบ 

 

รูปแบบของแบบจ้าลอง 

ค่า
คว

าม
ถูก

ต้อ
ง(

%
) 

ค่า
คว

าม

แม
่นย

้า(
%

) 

ค่า
คว

าม
ระ
ลึก

(%
) 

ค่า
คว

าม

ถ่ว
งดุ

ล(
%

) 

 

Decision 

Tree 

 

J48 

Cross-validation (Fold=5) 53.52 60.10 53.30 51.50 

Cross-validation (Fold=10) 61.90 69.00 61.90 61.40 

Percentage split (20) 58.06 57.50 58.10 57.50 

Percentage split (66) 60.00 54.60 60.00 55.80 

  

ID3 

Cross-validation (Fold=5) 66.67 73.00 66.70 65.70 

Cross-validation (Fold=10) 80.00 81.30 80.00 79.70 

Percentage split (20) 73.33 83.70 73.30 75.10 

Percentage split (66) 66.67 73.00 66.70 65.70 

ANN HN3 

 

Cross-validation (Fold=5) 65.00 73.40 65.00 65.80 

Cross-validation (Fold=10) 61.90 74.00 61.90 62.20 

Percentage split (20) 56.33 69.00 56.30 52.00 

Percentage split (66) 64.52 56.60 64.50 59.50 

 HN5 Cross-validation (Fold=5) 65.00 57.80 65.00 60.60 

Cross-validation (Fold=10) 61.90 58.60 61.90 58.80 

Percentage split (20) 60.50 57.10 60.60 59.20 

Percentage split (66) 54.93 56.60 54.90 52.80 

 HN7 Cross-validation (Fold=5) 65.00 65.40 65.00 62.50 

Cross-validation (Fold=10) 76.19 81.30 76.20 76.40 

Percentage split (20) 60.00 73.10 60.00 60.60 

Percentage split (66) 60.50 64.40 60.60 59.50 

วิจารณ์และสรุปผล 

ในงานวิจัยได้แสดงถึงการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล (หรือ Data mining technique) เพื่อสร้างโมเดลท่ี

เหมาะสมส้าหรับใช้สร้างรหัสฝังตัวบนแอพพลิเคชันท่ีท้างานลักษณะ Responsive web application  จากการด้าเนิน

วิจัยจะพบว่า ปัจจัยน้าเข้าจ้านวน 16 แอททริบิวต์นั้น เมื่อทดสอบเพื่อหาความพันธ์ของปัจจัยน้าเข้ากับระดับเกรด 

(proGrade) ด้วย Multiple correlation จะพบว่า ได้ปัจจัยน้าเข้าจ้านวน 6 แอททริบิวต์ท่ีสอดคล้อง ทั้งนี้จะพบว่าปัจจัย

ของคะแนนสอบกลางภาคท่ีนิสิตคาดหวัง (scoreMidExamExpect) จะสอดคล้องมากท่ีสุดกับเกรดท่ีนิสิตจะได้รับเมื่อ

ผลการเรียนของรายวชิาเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม แนวทางการทดสอบปัจจัยดังกล่าวได้ระบุวา่ การอา่นหนังสือก่อนเข้า

เรียน (readBeforLearn ) และการทบทวนเนื้อหารายวชิา (subjectReview) ของนิสิตนั้น มีผลท่ีตรงข้ามกับเกรดท่ีได้รับ

ท้ังนีจ้ะพบวา่ค่า P มคี่าเท่ากับ 0.88 และ 0.99 ตามล้าดับ (ค่า P ควรจะ <0.05)  ซึ่งอาจจะขัดแย้งในความเป็นจริงท่ี

เราท่ัวๆ ไปเข้าใจ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการในถาม-ตอบของการจัดเก็บข้อมูลท่ีใชร้ายละเอียดของข้อมูลของ

นิสิตท่ีเป็นอดีตส้าหรับตอบค้าถาม จึงท้าให้แนวทางการตอบของนิสิตจะอยู่ในลักษณะไมแ่นใ่จและไมช่ัดเจนท่ีจะตอบ
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ค้าถามในแบบสอบถามท่ีได้ด้าเนินการจัดเก็บ แต่สิ่งท่ีชัดเจนของการเรียนรู้ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมนั้น สิ่งท่ี

ได้รับค้าตอบจากนิสิตรวมท้ังกระบวนการคัดแยกปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับเกรดนั้นจะพบว่า นิสิตท่ีมีพื้นฐานการเขียน

โปรแกรมในระดับมัธยมศึกษาย่อมมีโอกาสสูงท่ีจะได้เกรดท่ีดีกว่านิสิตท่ีไม่มีพื้นฐานจากระดับมัธยมศึกษา ส้าหรับ

แนวทางต่อไปของงานวิจัยน้ีก้าลังด้าเนนิการสร้างแอพพลิเคชันและอยู่ในระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพการท้างาน

ท่ีสมบูรณ์เพื่อน้าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง รวมท้ังการน้าไปใช้ทดสอบกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรับรองการใช้งานว่า

สามารถเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีน้าไปใช้พยากรณ์ผลการเรียนวิชาพื้นฐานทางการเขียนโปรแกรมได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ 

ท้ังนี ้อุปสรรคอย่างหนึ่งของผู้วิจัยก็คือระยะเวลาท่ีจ้ากัดของการปฏิบัติงานในงานวจิัยช้ินนีจ้ึงท้าให้รูปแบบการพัฒนา

แอพพลเิคชันและการตรวจวัดระดับคา่น่าเชื่อถอืทางโปรแกรมจ้าเป็นท่ีจะต้องด้าเนนิการในโอกาสตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

ในการจัดท้าเทคนิคเหมืองข้อมูลคัดกรองทักษะและพยากรณ์ผลการเรียนวิชาพื้นฐานทางการเขียน
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การออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

A design and development of effectiveness of teaching and learning evaluation 

system of school of information and communication technology, University of 

Phayao 

สัณห์ชัย หยีวิยม1*  วรินทร ซอกหอม1 และ กมลทิพย์ รักเป็นไทย1 

Sanchai Yeewiyom1*, Warintorn Sokhom1 and Kamolthip Rakpenthai1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศส้าหรับใชใ้นการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ แก้ปัญหาการประเมินโดยใช้

เอกสารท่ีเป็นกระดาษซึ่งมีความยุ่งยากในการประเมินและการประมวลผล การออกแบบและพัฒนาระบบเป็นตาม

กระบวนการของ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ระบบนี้ออกแบบมาให้สามารถ

ท้างานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน การท้างาน

ของระบบประกอบด้วย ระบบตรวจสอบสิทธิและจัดการผู้ใชง้าน ระบบจัดการรายวชิา ระบบจัดการแบบประเมิน และ

ระบบรายงาน หลังจากท่ีได้น้าไปทดลองใช้กับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารพบว่า ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบในด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด จุดเด่นของ

ระบบนี้ คือ สามารถน้ามาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินในรูปแบบตา่ง ๆ ได้ตามความตอ้งการ 

ค้าสา้คัญ:   ระบบประเมิน ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอน 

Abstract  

The research on a design and development of effectiveness of teaching and learning evaluation 

system of School of Information and Communication Technology, University of Phayao, aims to develop information 

systems for the evaluation of the teaching and learning to be effective and reliable. System solves the problem of 

evaluated using a paper document, which are difficult to assess and processing. The design and development 

process of the system is based on System Development Life Cycle paradigm. The system is designed to run on 

the Internet to ease of use and enhanced performance. The system consists of system authentication and user 
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management, course management system, assessment management system and reporting system. The system 

was brought to trial in a course of the School of Information and Communication Technology. The evaluation of the 

system in terms of efficiency is the highest level. A highlight of this system is able to be applied to evaluate in 

various forms. 

Keywords: evaluation system, the effectiveness of teaching and learning  

บทน้า 

ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้

ตระหนักถึงความส้าคัญของหนว่ยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท้าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มคีุณภาพ จึงได้ก้าหนดกรอบแนว

ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการ

ด้าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบ

คุณภาพและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ ก้าหนดขึน้ โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ

คุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน  ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาการด้าเนินงาน การปรับปรุงผลการ

ด้าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง และยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน [5]  ซึ่งในส่วนของตัวบ่งชี้ 2.6 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  ทุกภาคการศึกษา โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด้าเนินการประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาทุกภาค

การศึกษาโดยอาศัยแบบประเมินท่ีเป็นกระดาษ และให้เจ้าหน้าท่ีของคณะด้าเนินการแจกจ่ายให้นิสิตทุกคนท้าการ

ประเมินในสัปดาห์สุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน จากนั้นจึงท้าการเก็บรวบรวม คัดแยก ประมวลผล และจัดท้า

รายงานสรุปผลการประเมิน ซึ่งพบวา่ใชง้บประมาณ ก้าลังคน และเวลาในการประเมินเป็นอยา่งมาก อกีทัง้ยังมีโอกาส

เกิดความผิดพลาดในการป้อนขอ้มูลเนื่องจากข้อมูลมจี้านวนมาก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส้าหรับใชใ้นการประเมินผล

สัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนในแตล่ะรายวชิาของคณะ โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาขึน้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท้างานของเจ้าหน้าท่ี ลดระยะเวลาและทรัพยากรท่ีใช้ในการท้างาน เพิ่มความถูกต้องแม่นย้าในการประมวลผล 

[1] อีกท้ังยังพัฒนาระบบขึ้นมาในรูปแบบ Web Application ท่ีอาศัยประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ

อุปกรณ์เคลื่อนท่ีท่ีมีความสะดวกในการเข้าใช้งานจากที่ใดก็ได้ท่ีเชื่อมตอ่อนิเทอร์เน็ตได้ [6] ท้ังนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล

ท่ีมีความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือส้าหรับใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ

ด้านต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อท่ีจะท้าให้นสิิตท่ีคณะผลิตออกมามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีคุณสมบัตขิอง

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา อีกท้ังยังสามารถน้าผลการประเมินท่ีได้ในระดับคณะไป

เปรียบเทียบกับผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย ท้าให้ได้ผลการประเมินท่ีแม่นย้าและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนระบบสารสนเทศยังมคีวามสามารถในการปรับเปลี่ยนระบบและรูปแบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับการ

ประเมินในรูปแบบอื่น ๆ ได้ 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
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วิธีการศกึษา 

ในการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยานี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการของ 

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) [7] ซึ่ ง เป็นวิ ธีการท่ีได้ รับความนิยมและมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการท้างาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การวางแผนโครงการและการคัดสรร (Planning and Selection) โดยเร่ิมจากการศึกษาขั้นตอนและ

วิธีการด้าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนจากกองบริการศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่

วิชาการ และนิสิตของคณะ เพื่อค้นหาความต้องการ สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไข ตลอดจนความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้การเก็บรวมรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 

จากนั้นจึงวางแผนการด้าเนนิงาน 

2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการท้าความเข้าใจกับการด้าเนินการในปัจจุบันเพื่อก้าหนดความ

ต้องการของระบบ ก้าหนดขอบเขต พิจารณากระบวนการท้างานและโครงสร้างของระบบท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท้างาน     จากนั้นจึงน้าความต้องการของผู้ใช้งานระบบมาสร้างเป็นแบบจ้าลองเชิงตรรกะ ได้แก่ แผนภาพ

กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แบบจ้าลองการประมวลผล (Process Description) และแบบจ้าลอง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram)  

3. การออกแบบ (Design) เป็นการน้าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาพิจารณาถึงแนวทางในการพัฒนา

ระบบโดยการน้าแบบจ้าลองเชงิตรรกะ มาแปลงเป็นแบบจ้าลองเชงิกายภาพ เพื่อก้าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ ของระบบ 

ซึ่งการออกแบบจะประกอบด้วย การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) การออกแบบส่วนของ

อินพุต (Input Design) การออกแบบหน้าจอส้าหรับผู้ใช้งาน (User Interface Design) การออกแบบส่วนของเอาต์พุต 

(Output Design) และการออกแบบออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design)  

4. การท้าให้เกิดผลและการน้าไปใช้ (Implementation and Operation) น้าสิ่งท่ีได้ออกแบบไว้มาพัฒนา

ให้เป็นระบบสารสนเทศ จากนั้นท้าการทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนการพัฒนา รวมถึง

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลลัพธ์ท่ีได้จากการท้างานของระบบ เมื่อเสร็จสิ้นจึงจัดท้าคู่มือการใช้งานระบบ

และน้าระบบไปติดตั้ง ฝึกอบรมการใช้งาน จากนั้นให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน และประเมินผลการท้างานของระบบ เพื่อ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ให้ระบบสามารถท้างานได้อย่างตอ่เนื่องและเต็มประสิทธิภาพ 

ระบบท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยถูกน้าไปทดลองใช้งานโดยบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผล

สัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะ ได้แก่ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตัวอย่าง อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหาร ซึ่งกลุ่มของผู้ทดลองใช้งานจะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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จากนั้นให้ผู้ใช้งานท้าการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อระบบ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอน มาตรวัดท่ีใช้จะใช้วิธีของลิเกิ ร์ต (Likert Scale) ซึ่งความพึงพอใจต่อระบบ

ออกเป็น 5 ระดับ [4] จากนั้นท้าการหาค่าเฉลี่ยผลการประเมินในแต่ละขอ้แล้วน้ามาแปลความหมาย ดังตารางท่ี 1 

       ตารางที ่1 การแปลความหมายผลการประเมินความพงึพอใจ 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.80            มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

1.81 – 2.60            มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดับน้อย 

2.61 – 3.40            มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.41 – 4.20            มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดับมาก 

4.21 – 5.00            มคีวามพงึพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาระบบตามกรอบแนวคิดของ

วงจรการพัฒนาระบบ มขีั้นตอนประกอบด้วย การวางแผนโครงการและการคัดสรร การวเิคราะห์ การออกแบบ การ

ท้าให้เกิดผลและการน้าไปใช้ ตัวระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบ Web Application ระบบมีการแบ่งส่วนผู้ใช้งานระบบ

ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน เจ้าหนา้ที่วชิาการ และนสิิต ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  แสดงแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอน 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา 
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ในสว่นการใชง้านระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ แก้ไขผู้ใชง้านระบบ สามารถสร้าง ลบ แก้ไขแบบ

ประเมิน ก้าหนดรายละเอยีดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมิน จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมิน ส่วนของผู้บริหารสามารถ

เรียกดูรายงานสรุปผลการประเมินตามเงื่อนไขท่ีต้องการได้ ส่วนของอาจารย์ผู้สอนสามารถเรียกดูรายงานผลการ

ประเมินจากนิสิตในรายวิชาท่ีสอนได้ และส่วนของนิสิตสามารถเข้าไปประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวชิา

ท่ีลงทะเบียนเรียนได้ ตัวอยา่งการท้างานของระบบ แสดงดังภาพท่ี 2 – 4 

 
 

ภาพที่ 2  แสดงขอ้มูลรายวชิาท่ีนิสติต้องท้าการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยแยกตามรายวชิาและระบุตามอาจารย์ผู้สอนเป็นรายบุคคล 
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ภาพที่ 4  แสดงรายงานผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวชิา 

ในส่วนของการทดลองใชง้านและประเมนิผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบประเมนิผลสัมฤทธ์ิดา้น

การเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งจะเลือกตัวอย่างท่ีเป็นเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ด้านการเรียนการสอนของคณะ จ้านวนท้ังสิ้น 57 คน แบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  

1. บุคลากรของคณะ ได้แก ่ 

- ผู้บริหาร จ้านวน 2 คน  

- อาจารย์ผู้สอน จ้านวน 12 คน  

- เจ้าหนา้ที่ฝ่ายวิชาการ จา้นวน 3 คน  

2. ตัวแทนนิสติของคณะ จ้านวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาตัวอยา่งที่ใชใ้นการประเมิน 

จ้านวน 3 รายวชิา ได้แก ่การโปรแกรมภาษาซี ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ และการจัดการโครงการดา้นระบบ

สารสนเทศ  

การประเมินผลความพงึพอใจต่อการท้างานของระบบจะใชแ้บบสอบถามการประเมนิผลความพึงพอใจ

ต่อการท้างานของระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีดังนี้ ด้านความสวยงามและความน่าสนใจ มี

ค่าเฉลี่ย 4.14 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดหมวดหมู่และเมนูตา่ง ๆ มีค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกลุ่ม

ผู้ใช้งานและการก้าหนดสิทธิเข้าใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความง่ายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.28 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านการตอบสนองต่อการสั่งการได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 4.26 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้าน
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ความยืดหยุ่นในการใชง้าน มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก ด้านความครบถ้วนสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับ

มาก ด้านความนา่เช่ือถือของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคี่าเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการ

รักษาความปลอดภัย มคี่าเฉลี่ย 4.09 อยู่ในระดับมาก ด้านความสะดวกในการเข้าใช้งาน มคี่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด ด้านการลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านช่วยลดความ

ผิดพลาดในการประมวลผล มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ของ

ระบบฯ สามารถน้ามาวางแผนและ/หรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะ สาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอนได้จรงิ 

มคี่าเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการสอนของคณะ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา พบวา่ มคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยูท่ี่ 4.33 คือ มคีวามพงึพอใจต่อ

การท้างานของระบบฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และหากแบ่งผลการประเมินความพึงพอใจตามกลุ่มผู้ใช้งาน

พบว่า กลุ่มผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมากท่ีสุด กลุ่มอาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

กลุ่มเจ้าหนา้ที่ฝ่ายวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด และกลุ่มนสิิต มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยูใ่นระดับมากที่สุด 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนการ

สอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา  ในประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ 

ความน่าเชื่อถือของผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของระบบ การรักษาความปลอดภัยของระบบ ความ

สะดวกในการเข้าใช้งานระบบ การลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากรของระบบ ระบบช่วยลดความผิดพลาดในการ

ประมวลผล และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของระบบ สามารถน้ามาวางแผนและ/หรือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของคณะ สาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอนได้จริง ส่วนประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมาก ได้แก่ ความ

สวยงามและความน่าสนใจของระบบ การจัดหมวดหมู่และเมนูต่างของระบบ การจัดกลุ่มผู้ใช้งานระบบ  และการ

ก้าหนดสิทธิเข้าถึงระบบ ความง่ายในการใช้งานของระบบ การตอบสนองต่อการสั่งการได้อย่างรวดเร็วของระบบ 

ความยดืหยุ่นในการใชง้านของระบบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ

วิจัยในคร้ังนี้ท่ีต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ท้ังในประเด็นความสะดวก 

รวดเร็ว ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร เพิ่มความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการ

น้าข้อมูลไปประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดา้นตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน อกีทัง้

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ นุชสรา เกรียงกรกฎ และ ปรีชา เกรียงกรกฎ [2] ท่ีพัฒนาระบบจัดการ

แบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่ีมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ง่ายและสะดวกในการเข้าถึงและใช้งาน 

วเิคราะห์ผลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ และงานวจิัยของ วนิติ ยนืย่ิง และ สนั่น การค้า [3] ท่ี

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีท้างานแบบออนไลน์ ซึ่งตอบสนองแก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างดีในเร่ืองของความถูกต้องใน

การท้างาน ความสะดวกในการใชง้าน ความรวดเร็วในการท้างาน และการรักษาความปลอดภัยของระบบ 

นอกจากนี้ ข้อดีของระบบประเมินผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา อีกอย่างหนึ่งคือระบบสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้ในการประเมินผลการท้างานในด้าน

อื่น ๆ นอกเหนือจากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนได้โดยง่าย จึงเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากในการท้างาน

ของคณะ แตย่ังมีขอ้จ้ากัดในเร่ืองของรูปแบบการประเมินเนื่องด้วยงานวิจัยในคร้ังน้ีมุง่เนน้ในเร่ืองของการจัดการเรียน
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การสอนซึ่งเป็นการประเมินผลในเชิงคุณภาพ จึงท้าให้ระบบนี้ยังไม่สามารถประเมินผลในเชิงปริมาณได้ ดังนั้น หาก

ตอ้งการให้ระบบสามารถประเมินได้ครบในทุกมิตคิวรมกีารเพิ่มเตมิการประเมินผลในเชงิปริมาณ เชน่ การประเมินผล

เป็นร้อยละ หรือเป็นจ้านวน ในการวจิัยคร้ังต่อไป 
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การจัดกลุ่มความหมายภาพเหตุการณ์กิจกรรมด้วยฟัซซี่ซีมีน 

Semantic clustering for activity event images by using Fuzzy-C means  

นัศพ์ชาณัณ ชินปัญช์ธนะ1 

Nutchanun Chinpanthana1   

บทคัดย่อ 

การจัดกลุ่มความหมายภาพเป็นหัวข้องานวิจัยท่ียังคงท้าทายอย่างมากในสาขาการประมวลผลภาพ มี

นักวิจัยหลายกลุ่มพยายามปรบปรุงวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาของการแทนความหมายภาพด้วยการประมวลผลภาพ

ระดับต่้าท่ีมีการใช้สถิติเข้ามาช่วยเพื่ออธิบายภาพ แต่อย่างไรวิธีการเหล่านั้นไม่สามารถที่จะน้ามาใชแ้ทนความหมาย

ของภาพได้อยา่งแท้จริง ดังนั้นในงานวจิัยน้ีจึงได้พยายามใช้เทคนิคของการจัดกลุ่มภาพด้วยฟัซซี่ซีมีน ส้าหรับการจัด

กลุ่มภาพส่วนบุคลด้วยข้อความเหตุการณ์กิจกรรมวธีิการนี้มีท้ังหมด 4 ส่วนคือ (1) การจัดเก็บข้อมูล (2) การแทนค่า

วัตถุของภาพ  (3) การจัดกลุ่มเหตุการณ์กิจกรร (4) แสดงผลท่ีได้จากการจัดกลุ่มภาพ  วิธีท่ีน้าเสนอใหม่นี้ สามารถ

จ้าแนกความหมายของภาพได้ดีกวา่วิธีอ่ืนๆ และได้คา่ความถูกตอ้งสูงถึง 72.11%   
ค้าสา้คัญ:   การประมวลผลภาพ การจัดกลุ่ม ภาพเหตุการณ์กิจกรรม 

Abstract  

Semantic clustering is an active problem in multimedia image collections. Many researchers have 

attempted to improve semantic models by using high-level concept based on keyword annotation. The model is 

rather rudimentary and it does not specific enough for representing the meaning of images. Therefore, we are 

applying the clustering with fuzzy-c means. In this paper, we present a technique of the semantic clustering for 

personal images with context activity events. The approach is composed of four stages: (1 )  data collection, (2 ) 

object representation, (3 )  activity events clustering and (4 )  shows a semantic search result. The experimental 

results indicate that our proposed approach offers significant performance improvements in the cluster of activity 

events, with the maximum of 72.11%. 

Keywords: Image processing, Clustering, Activity Event Images  
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บทน้า 

การประมวลผลภาพดิจิ ทัล (digital image processing) เป็นสาขาท่ีได้ รับความนิยมในการวิจัย

ค่อนข้างมาก ท้ังทางด้านภาพ (still image) และ วิดีโอ (video) เพราะสามารถท่ีจะน้าไปประยุกต์ใด้หลายด้าน เช่น 

ทางด้านการแพทย์ ทางด้านอุตสาหกรรม หรือน้ามาประยุกต์ใช้ในส่วนของทางด้ านการจราจร ในการตรวจจับ

ทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น หัวข้อหลักในงานวิจัยแขนงนี้จะเกี่ยวเนื่องกันท้ังทางด้านการสร้างขั้นตอน (algorithm) เพื่อ

น้ามาใช้ในการจ้าแนกหรือสืบค้นข้อมูลภาพ , การแทนความหมายของข้อมูลภาพ ( image representation) และ

วิธีการใช้เคร่ืองมือในการจ้าแนกภาพ (classification method) ซึ่งปัญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นเพียงเพื่อน้ามาใช้ในการ

จ้าแนกหรือสืบค้นข้อมูลภาพ เพื่อให้ได้ภาพค้าตอบท่ีตรงตามความต้องการมากท่ีสุด สิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงท่ีน้าการประมวลผลภาพดจิิทัลเข้ามาปรับปรุงและไปประยุกตใ์ชง้าน  

การจัดกลุ่มความหมายภาพเป็นหัวข้องานวิจัยท่ียังคงท้าทายอย่างมากในสาขาการประมวลผลภาพ  

ปัจจุบันมีงานวจิัยหลายกลุ่ม [1,2,3,4] พยายามน้าเทคนิคต่างๆเข้ามาใช้ในการค้นหาภาพเพื่อให้ผลลัพธ์ตรงกับความ

ตอ้งการของผู้ใช้ เชน่ งานวจิัยท่ีใชข้้อมูลจากการเขียนอัลกอริทึมเพื่อสกัดขอ้มูลออกจากภาพแล้วน้ามาใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การค้นคืนภาพ กลุ่มแรกนี้จะถูกเรียกว่า กระบวนการค้นคืนภาพตามเนื้อหาสาระ  (Content Based Image Retrieval: 

CBIR) จะเป็นการค้นคืนด้วยด้วยการรวมกันของลักษณะเฉพาะ ( feature) จากการสกัดลักษณะเฉพาะจากภาพ 

(feature extraction) ออกมาเป็นส่วนๆ  รูปแบบของการใช้ข้อมูลเหล่านี้มักถูกเรียกว่า ลักษณะเฉพาะระดับต่้า ( low-

level features) เช่น สี (color) รูปทรง (shape) และ พื้นผิว (texture) เป็นต้น ความพยายามในการค้นหาข้อมูลภาพ

เร่ิมต้น ล้วนใช้ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ ความพยายามในการค้นหาข้อมูลภาพเร่ิมมาจากการสกัดคุณลักษณะข้อมูล

ภายในภาพ (feature extraction) ออกมาเป็นข้อมูลท่ีสามารถค้านวณได้ ข้อมูลส่วนนี้มักจะถูกเรียกกันว่าข้อมูลภาพ

ระดับต่้าหรือ low-level features โดยข้อมูลนี้จะถูกน้ามาใช้ส้าหรับการสืบค้นข้อมูลภาพแต่อย่างไรก็ตามการวิจัยใน

ส่วนแรกนีย้ังคงมกีารปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

การแทนค้าอธิบายประกอบภาพ (Annotation) เป็นงานวิจัยอีกกลุ่มท่ีพยายามจะใช้เทคนิคของการ

เข้าใจความหมายของภาพแทน การสืบค้นแบบข้างต้น   เป็นการประมวลผลภาพระดับสูง ( high level image 

processing)  งานวจิัยในกลุ่มนี้พยายามท่ีจะมองขอ้มูลบนภาพเป็นวัตถุ (object) ท่ีมีความหมายและแทนวัตถุนั้นๆ ด้วย

ค้าหลัก (keyword) บนภาพ  เรียกว่า การแท็ก (tagging) หรือการให้ความหมายของวัตถุบนภาพเป็น ชื่อวัตถุ หรือ

ค้าศัพท์ ท่ีสอดคล้องกันเช่น “grass” , “plant” , “boat”, “sky” เป็นต้น [5] และใช้ความหมายหรือค้าศัพท์นั้นเพื่อท้า

การสบืค้นขอ้มูลแทน จะได้ผลท่ีคอ่นข้างดกีว่า แตข่ึน้อยูก่ับว่าขั้นตอนวธีิท่ีถูกน้ามาใชน้ัน้จะเป็นลักษณะใด เชน่ การใช้

ค้าส้าคัญของการแท็กหลายแท็ก (multiple label) [6] หรือการสร้างความสัมพันธ์ของวัตถุบนภาพด้วยโมเดล

เหตุการณ์ (event model) [7] เชน่การเชื่อมวัตถุดว้ยค้าต่างๆ เชน่ “tou c h ”, “ontop” เป็นต้น บางงานวจิัยได้พยายามใส่

ข้อความท่ีบรรยายความหมายของภาพ (context) [8][9] ในหัวข้อท่ีสอดคล้องกับภาพ เช่น “birth day par ty of u nc le 

Adam ”  หรือ “a pic tu re showing a barking dog”  รูปแบบของการใช้ข้อมูลเป็นค้าหลักเหล่านี้มักถูกเรียกว่า 

ลักษณะเฉพาะระดับสูง (high-level features) เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการค้นคืนท่ีคอ่นข้างแมน่ย้ามากกว่าการใช้

ฟีเจอร์ระดับต่้า   แต่อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับว่าอัลกอริทึมท่ีถูกน้ามาใช้ร่วมด้วยนั้นจะเป็นลักษณะใด เช่น การใช้

เทคนิคหาความสัมพันธ์ของแท็กชื่อวัตถุบนภาพ [10,11,12] ซึ่งเป็นการสอดคล้องกันด้วยความหมายตามพจนานุกรม 
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การใช้ความสัมพันธ์ของความหมายท่ีเหมือนกันของค้า (synonym) การค้นหาภาพด้วยเทคนิคนี้จะได้ผลลัพธ์ท่ี

ค่อนขา้งขึ้นกับค้าหลักท่ีถูกให้ความหมายไว้ในภาพ หรอืวัตถุบนภาพส่วนใหญ่  

ส้าหรับการค้นคืนภาพเพื่อท้าให้การค้นหาได้ความหมายภาพท่ีเพิ่มขึ้น จึงพยายามจัดกลุ่มภาพท่ีมีวัตถุเหมอืนกันอยู่ใน

กลุ่มเดียวกันแทนท่ีจะเป็นการแยกทีละภาพ โดยท่ีจะใช้ข้อมูลสถานท่ี ( location) ของภาพช่วยในการจัดกลุ่ม 

นอกจากนี้การจัดกลุ่มตามชื่อเร่ือง (topic) หรือภาพท่ีเกิดขึ้นเป็นภาพธรรมชาติ อาจจะมีการจัดกลุ่มตาม เหตุการณ์

ของธรรมชาติ (natural event) แตบ่างงานวิจัยจะมีการใชว้ธีิการเรียนรู้แม่แบบ ความคิด (learning concept templates) 

[15] เพื่อจัดกลุ่มภาพและเพ่ิมส่วนของการยอ้นกลับความสอดคลอ้งความสัมพันธ์ (relevance feedback) [16] เพื่อช่วย

การการแก้ไขกลุ่มของภาพในการค้นคืนให้ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีดีขึน้ การค้นหาภาพด้วยเทคนิคท่ีกล่าวมานีจ้ะ

ได้ผลลัพธ์ท่ีขึ้นกับค้าศัพท์ท่ีถูกแท็กไว้บนภาพโดยยิ่งมีการแท็กข้อมูลบนภาพมากยิ่งสามารถหาความเหมือนกันบน

ภาพมากขึ้นเท่านัน้ แต่ในความเป็นจริงแล้วภาพในปัจจุบันส่วนใหญ่ท่ีมีการจัดเก็บกันมากมายนั้นเป็นภาพส่วนบุคคล 

(Personal Photos) [17,18] ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงน้าเสนอการจัดแบ่งกลุ่มภาพส่วนบุคคลโดยใช้ข้อความเหตุการณ์

กิจกรรม (activity events) ของมนุษย์เพื่อช่วยให้การจัดแบ่งกลุ่มได้ตรงตามความหมายของภาพมากขึ้น และท้า

เปรียบเทียบความเหมอืนกันของความหมายภาพด้วยการขั้นตอนวธีิการจัดกลุม่กิจกรรม (clustering algorithm)  

 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการจา้แนกกลุ่มความหมายภาพ 

ขั นตอนวิธีการด้าเนินงานวิจัย 

การจัดกลุ่มความหมายภาพเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาพและคัดเลือกภาพท่ีเหมาะสมเพื่อเตรียม

เป็นข้อมูลภาพเบื้องต้น ดังนั้นข้อมูลภาพท่ีเตรียมพร้อมจะสามารถเข้าสู่กระบวนการประมวลผลภาพ โดยในงานวจิัย

จะมกีารแบ่งขัน้ตอนวธีิการด้าเนินงานวจิัยโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักโดยขั้นตอนท้ังหมดจะสามารถอธิบาย

ได้ดังภาพท่ี 1 ดังนี้  
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1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (data preprocessing) เป็นการท้างานในส่วนของการน้าข้อมูลเข้าด้วย

เคร่ืองมือ (image annotation tool) หมายเลข  และการแทนข้อมูลวัตถุจากภาพลงในตัวแปร (Image Content 

Representation) หมายเลข  แสดงในภาพท่ี 1 โดยการท้าการแยกและคัดเลือกข้อมูลภาพดิจิทัลท่ีมีวัตถุบนภาพท่ี

เด่นชัด มีวัตถุภาพพื้นหลัง และภาพท่ีคัดเลือกเข้ามานั้นสามารถให้มนุษย์แปลความหมายภาพนั้นได้อย่างสมบูรณ์   

ส้าหรับภาพบางภาพจะไม่น้าเข้ามาท้าการทดลองนั้นจะเป็นภาพท่ีมีความหมายก้ากวม  ภาพไม่มีความหมาย แปล

ความหมายไมไ่ด้ หรือภาพท่ีมนุษย์แปลได้หลายความหมาย  ภาพท่ีมีการโฟกัสระยะใกล้ ข้อมูลภาพท่ีมีความซ้้าซ้อน 

หรือไม่สอดคล้องกันจะถูกคัดเลือกภาพนั้นออกไป และท้าการรวบรวมขอ้มูลภาพท่ีตอ้งการท่ีมาจากหลายฐานขอ้มูล

จุดประสงค์ก็เพื่อท้าให้ม่ันใจว่าคุณภาพของข้อมูลท่ีถูกเลือกนั้นเหมาะสม   เนื่องจาก ภาพบางภาพมีลักษณะผิดปกติ 

(outlier) หรือ คุณลักษณะวัตถุ (object characteristic) ไมช่ัดคลุมเครอื มขีนาดวัตถุขนาดเล็กเกินไปไมส่ามารถ บ่งช้ีชื่อ

วัตถุได้ ภาพถ่ายระยะใกล้ (close up)  ภาพบางภาพอาจจะไม่สามารถแปลความหมาย   หรือภาพมีความหมาย

ก้ากวมจนท้าให้ไม่สามารถหาความหมายภาพได้  ท้าให้ต้องมีการคัดเลือกภาพออกไป ไม่น้ามาใช้ในการทดลอง  

ดังนัน้ในการหาแหลง่ข้อมูลของการน้าภาพเข้ามาใช้จึงจ้าเป็นต้องสมบูรณ์ท่ีสุด ภาพจะต้องมคีวามเหมาะสมกับงานท่ี

จะน้ามาใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการของการทดลองมากท่ีสุด รูปภาพท่ีน้าเข้ามาทดลองจะเป็นภาพท่ีวัตถุถูก

แท็ก หรือกระท้าการ ให้ความหมายมาล่วงหนา้ก่อน จะเรียกภาพจ้าพวกนี้ว่า annotated [19,20] ดังแสดงในภาพท่ี 2 

แสดงรูปภาพถูกแท็กด้วยค้าหลัก ดังนั้นในการทดลองจะต้องมีฐานข้อมูลภาพท่ีสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะสามารถน้าส่วน

ของค้าหลักท่ีถูกแท็กมาใช้งานได้โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อกระบวนการท่ีน้าเสนอ ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลภาพจะท้าการ

คัดเลือกบริเวณ (region) ท่ีเหมาะสมส้าหรับการแท็กเป็นค้าหลักหรือค้าส้าคัญ (keyword) เพื่อใช้ส้าหรับการสืบค้น

ข้อมูล  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ตัวอยา่งที่ถูกแท็กด้วยค้าหลัก1 

2. ขั้นตอนการประมวลผล ( data processing) ท้าการน้าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาผ่านกระบวนการจัดกลุ่ม

ภาพเหตุการณ์กิจกรรม (Activity Events Clustering) หมายเลข  แสดงในภาพท่ี 1 โดยน้าภาพและข้อมูลวัตถุเป็น

ฟีเจอร์ลงในตัวแปรท่ีเป็นเมตริกซ์ เพื่อท้าการประมวลผลตามทฤษฎีท่ีน้าเสนอ ก้าหนดให้ I แทนข้อมูภาพ และใน

ข้อมูลภาพประกอบด้วยข้อมูลวัตถุท่ีเก็บเป็นชุดฟีเจอร์  𝛾 = {𝑋𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑆𝑖}, 𝑖 = 1,2, … , 𝐼 เมื่อก้าหนดให้ภาพ

ท่ี   i   สามารถเขียนแทนด้วย𝑋𝑖 = [𝑥𝑖
1, … , 𝑥𝑖

𝑛𝑖] ∈ ℛ,ต้าแหน่ งวัตถุสามารเขียนแทนด้วย 𝑃𝑖 =

[𝑝𝑖
1, … , 𝑝𝑖

𝑛𝑖] ∈ ℛ,  ขนาดของวัตถุ  𝑆𝑖 = [𝑠𝑖
1, … , 𝑠𝑖

𝑛𝑖] ∈ ℛ,เมื่อ 𝑛𝑖  แทนจ้านวนท่ีแท็กภาพล้าดับท่ี i  

                                                        

1 รูปภาพ อา้งอิง http://www.corbisimages.com/ ค้นคนืเมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2557 
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ของ  𝑋 = [𝑥1, … , 𝑥𝑖 , … , 𝑥𝑁], แล้วค่าของจ้านวนแท็กบนภาพท้ังหมดสามารถเขียนแทนได้ด้วย 𝑁 เมื่อ 

𝑁 = ∑ 𝑛𝑖
𝐼
𝑖=1 . 

กระบวนการจัดกลุ่มภาพด้วยเหตุการณ์กิจกรรม (Activity Events Clustering)  จะใช้การจัดกลุ่มภาพ

แบบฟัซซี่ชีมีน (Fuzzy C-Means) [21] เร่ิมจากการก้าหนดกลุ่มข้อมูลท่ีต้องการแบ่งกลุ่ม ก้าหนดเงื่อนไขในการให้ 

ข้อมูลหยุดให้เป็น ε และก้าหนดค่าฟัซซี่พารามิเตอร์ 𝑚 ส้าหรับการสร้างฟัซซี่พาทิชัน (Fuzzy partition) เร่ิมจาก

ก้าหนดจุดศูนย์กลางเร่ิมต้น ของ ข้อมูลจ้านวน 𝑁 ในกลุ่ม  𝐶  โดยเลือกจากเมตริกซ์การเป็นสมาชิก (Membership 

Matrix) ได้จาก จ้านวน 𝑁 คูณด้วยกลุ่ม  𝐶  สมาชิกตัวท่ี 𝜇𝑖𝑗  ของเมตริกซ์จะแสดงระดับการเป็น สมาชิกตัวท่ี 𝑥𝑗  

ในกลุ่มข้อมูลท่ี 𝑐𝑖   และท้าการหาค่าฟัซซี่ฟังก์ชัน (fuzzy objective function) ด้วยค่า 𝜇𝑖   เขียนเป็นสมการ Object 

Function ได้ดังนี้  

𝛿𝐹𝐶𝑀 = ∑ ∑ 𝑑𝜇𝑖𝑗
𝑚𝑑(𝑥𝑖, 𝑧𝑖) 𝑛𝑛

𝑗=1
𝑐
𝑖=1                                      (1) 

 

ก้าหนดให้ 𝛿𝐹𝐶𝑀 แทน Objective Function ของขัน้ตอนวธีิฟัซซี่ซีมนี และ ให้ 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛   }  

เมื่อ 𝑛 แทนจ้านวนข้อมูล 𝐶  แทนจ้านวนกลุ่มข้อมูล m แทน ฟัซซี่พารามิเตอร์ต้องมีค่ามากกว่า 1 เมื่อ 𝜇𝑖𝑗 เป็น

สมาชิก (membership) ของขอ้มูล ท่ี 𝑗 กลุ่มท่ี 𝑖 และ𝑑2(𝑥𝑗 − 𝑧𝑖) เป็นสมการระยะทางระหว่างข้อมูล 𝑥 ท่ี 𝑗 จากจุด

ศูนยก์ลางของข้อมูล 𝑧 กลุ่มท่ี 𝑖  ดังนัน้สามารถค้านวณคา่จุดศูนย์กลางของขอ้มูล 𝑧 กลุ่มท่ี 𝑖  ได้ดังนี้ 

 

                                                        𝑧𝑖 =
∑ (𝜇𝑖𝑗)𝑚𝑥𝑗

𝑛
𝑗=1

∑ (𝜇𝑖𝑗)𝑚𝑛
𝑗=1

                                                                     (2) 

 

ท้าการปรับกลุ่มเพื่อลดค่าฟัซซีฟ่ังก์ชันและทาการค้านวณ 𝜇 ใหมก่ารหาค่าการเป็นสมาชกิ 𝜇𝑖𝑗แสดงได้ดังสมการ 

 

                                                  𝜇𝑖𝑗 =
[1 𝑑2(𝑥𝑗−𝑧𝑖)⁄ ]1 (𝑚−1)⁄

∑ [1 𝑑2(𝑥𝑗−𝑧𝑖⁄ )]1 (𝑚−1)⁄𝑐
𝑖=1

                                                        (3) 

 

ผลรวมของค่าการเป็นสมาชกิของข้อมูลสามารถค้านวณได้ดังสมการ 

 

                                                          ∑ 𝜇𝑖𝑗 = 1𝑐
𝑖=1                                                                       (4) 

 

ท้าการค้านวณเพื่อหาค่า 𝛿𝐹𝐶𝑀  ใหม่จนกระท่ังข้อมูลใน  𝜇𝑖ไม่เปลี่ยนแปลง หรือน้อยกว่าค่า ε  จะ

หยุดหาค่า 
 

3. ขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพ (evaluation) เป็นการเปรียบเทียบการท้างานของวธีิการท่ีน้าเสนอและ

แสดงผลลัพธ์ท่ีได้จากการจดักลุ่มกิจกรรม หมายเลข   แสดงในภาพท่ี 1 

การวัดประสิทธิภาพ (evaluation) เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อท้าการตรวจสอบวิธีการท่ีท้าการทดลองมา

ข้างต้นว่ามีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดเมื่อน้ามาใช้งานจริง จะเป็นขั้นตอนท่ีส้าคัญเพราะการน้าวิธีการท่ี

น้าเสนอไปข้างต้นมาใช้งานได้นั้นจะต้องสอดคล้องกับความต้องการ จึงต้องมีการทดสอบศักยภาพการน้าไปใช้ 
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สถาปัตยกรรมท่ีใช้ตัววัดความส้าเร็จหลังการน้าไปใช้หากน้าไปใช้แล้วไม่ประสบผลส้าเร็จต้องย้อนกลับไปเร่ิม

กระบวนการแรกใหม ่จึงตอ้งมีการประเมินผลก่อนการใชง้าน ในการประเมินนัน้กระท้าได้โดยการวัดประสิทธิภาพของ

การจัดกลุ่มภาพมักจะถูกพิจารณาเป็นค่าของความถูกต้องของแต่ละกลุ่มข้อมูลซึ่งจะประกอบด้วย การวัดค่าความ

แมน่ย้า  ค่าความระลึก ค่าความถูกต้อง และ F-measure [22]  

3.1 ค่าความแมน่ย้า (false positive rate / Precision: Prec.) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ี

ถูกต้องจากจ้านวนภาพท้ังหมดท่ีท้าการค้นหามาได ้ 

   

                                       𝑃𝑟 =
𝜕

                                                                     (5) 

 

เมื่อก้าหนดให้ 휀 แทนจ้านวนขอ้มูลท่ีเกี่ยวและถูกดึงออกมาได้อยา่งถูกตอ้ง  และ 𝜕 แทนจ้านวน

ข้อมูลท่ีถูกดึงออกมาท้ังหมด 
 

3.2 ค่าความระลึก (true positive rate / Recall: Re) เป็นอัตราส่วนของการค้นพบภาพท่ีถูกต้อง

จากจา้นวนภาพท่ีถูกต้องท้ังหมด  
 

                                           𝑅𝑒 =
𝛿

                                                                          (6) 

 

เมื่อ 𝛿 แทนจ้านวนขอ้มูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

3.3 ค่า F-measure เป็นการวัดค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความระลึกและค่าความแม่นย้าในเชงิ

ฮาร์โมนคิ (harmonic) เหมาะส้าหรับฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีขนาดใหญ่มาก และมักจะไมท่ราบว่าข้อมูลภาพท่ีถูกต้อง

ท้ังหมดมีอยู่เท่าใด ท้าให้ต้องท้าการประมาณโดยใช้การสุ่มตัวอย่าง (sampling) ตามหลักทางสถิตหิรือด้วยวิธีอ่ืนด้วย 

โดยท่ัวไปจะเป็นการหาค่า F-measure ซึ่งแสดงสูตรได้ดังนี้ 
 

Re)(Pr

Re)(Pr2




F                                                                    (7) 

 

ผลการทดลอง 

ข้อมูลภาพส้าหรับการทดลองได้ใชฐ้านข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมและมาจากแอพพลเิคชัน LabelMe  [23,24] 

โดยแอพพลิเคชันนี้สามารถท้างานได้อย่างเต็มรูปแบบบนเว็บในลักษณะของเคร่ืองมือให้ความหมาย  และได้มีการ

คัดเลือกภาพส้าหรับการทดลองให้ครอบคลุมกับการทดลองโดยเป็นภาพส่วนบุคคลท่ีอยู่ ในหมวดหมู่ของภาพภายใน 

(indoor) และภาพภายนอก (outdoor) มาจากฐานข้อมูล Corbis [25] และค้าศัพท์ได้อ้างอิงจากฐานข้อมูล WordNet 

[26]   คัดเลือกค้าศัพท์มาท้ังหมด 95 ค้าหลักท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สอดคล้องกับแอพพลิเคชันท่ีใช้งาน และ

ฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่และค้าหลักที่ถูกสรา้งขึ้นนัน้ได้พยายามหลีกเลี่ยงค้าหลักท่ีมคีวามหมายก้ากวมและค้าหลักท่ีเป็นท้ัง

ค้าเหมือน (Synonym) เชน่ “abbey”, “c h u rc h ”, “c athedral” เป็นต้น 
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จัดกลุ่มภาพตามความหมายของภาพในรูปแบบของภาพส่วนบุคคลท่ีจัดกลุ่มตามกิจกรรม (Activity 

Events Clustering) โดยจะใช้ความสัมพันธ์ของขนาดต้าแหน่งของวัตถุพร้อมท้ังท้าศัพท์ท่ีถูกแท็กลงบนภาพ เพื่อท้าให้

ได้ผลลัพธ์ของความหมายภาพอย่างแท้จริง โดยท้าการเปรียบเทียบความเหมือนกันของความหมายภาพด้วยการหา

ความเหมือนด้วยทฤษฎีการจัดกลุ่มแบบ K-means (K-means),  การจัดกลุ่มแบบการจัดระเบียบตัวเอง (Self-

Organizing Maps) และ การจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ชีมีน (Fuzzy C-Means) ลงใน 9 กลุ่มเหตุการณ์ประกอบด้วย  beach 

fun, skiing, graduation, wedding, birthday party, Christmas, yard park, ball game และ family time จากการทดลอง

สามารถแสดงผลได้ในตาราง Confusion Matrix ท่ี 1 ถึง 3 ด้วยวธีิการ K-means, SOM และ  FCM ตามล้าดับ           

                      ตารางที ่1 ผลลัพธ์การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วย  𝐾 − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 

 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงการจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคล 9 กลุ่มด้วยวิธีการ 𝐾 − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 ได้

ค่าความถูกตอ้งเฉลี่ย 40.44% ส้าหรับภาพกลุม่ family time และ yard park มคี่าความถูกตอ้ง 35% และ 36% ซึ่งจะ

เห็นว่าการจัดกลุ่มด้วยวิธีแบบ 𝐾 − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠  ได้คา่ความถูกตอ้งท่ีคอ่นข้างนอ้ยกวา่เมื่อเปรียบเทียบด้วยค่าความ

ถูกต้องกับวิธีการจัดกลุม่แบบ 𝑆𝑂𝑀  และ 𝐹𝐶𝑀 ได้คา่ความถูกตอ้งเฉลี่ย 60.33% และ 72.11% ตามล้าดับดังนั้น 

𝐾 − 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠  ก็พบวา่ยังไม่เหมาะสมกับชุดของขอ้มูลในลักษณะนี้  
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                        ตารางที ่2 ผลลัพธ์การจัดกลุม่ความหมายภาพสว่นบุคคลด้วย 𝑆𝑂𝑀 

 
 

ตารางที ่3 ผลลัพธ์การจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วย  𝐹𝐶𝑀 
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จากผลการทดลองได้แสดงในตารางท่ี 2- 3  ส้าหรับการจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลด้วย

  𝑆𝑂𝑀   และ 𝐹𝐶𝑀 จะได้ค่าความถูกต้องเฉลี่ย 60.33% และมีการจัดกลุ่มได้ค่าเฉลี่ยความถูกต้องท่ีสูงสุดท่ี 

72.11% จากการจัดกลุ่มด้วยวิธี 𝐹𝐶𝑀  ตามล้าดับจากตารางแสดงผลการทดลองจะสังเกตได้ว่าการกลุ่มท่ีมี

ข้อผิดพลาดมากท่ีสุดคือกลุ่ม family time จะได้ค่าความถูกต้องสูงสุดเพียง 65% ด้วยการจัดกลุ่มแบบวิธี 𝐹𝐶𝑀 

และ 53% ด้วยวิธี 𝑆𝑂𝑀 การจัดกลุ่ม beach fun ได้คา่ความถูกตอ้งสูงสุดถึง 77% ด้วยการจัดกลุ่มแบบวธีิ 𝐹𝐶𝑀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการจัดกลุ่มความหมายภาพสว่นบุคคลด้วย FCM 

จากภาพท่ี 3 เป็นการแสดงผลการทดลองการจัดกลุ่มความหมายภาพส่วนบุคคลท่ีจะแสดงการ

เปรียบเทียบค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก และค่า F1 ของวิธีการ FCM  กลุ่มเหตุการณ์กิจกรรมของ beach fun จะ

ได้รับ ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก ค่า F1 สูงถึง 79.4% 77% และ 78.2% ตามล้าดับ ส่วนกลุ่มเหตุการณ์กิจกรรม

ของ ball game จะได้รับ ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก ค่าF1 สูงถึง 80.4% 74% และ 77.1% ตามล้าดับ แต่กลุ่ม

เหตุการณ์กิจกรรมของ family time จะได้รับ ค่าความแม่นย้า ค่าความระลึก ค่า F1 นอ้ยท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

เหตุการณ์กิจกรรมดว้ยกันเอง 49.6% 65% และ 56.3% ตามล้าดับ และได้แสดงตัวอยา่งภาพผลลัพธ์จากการการจดั

กลุ่มเหตุการณ์กิจกรรมแสดงในภาพท่ี 4 ประกอบด้วย 9 กลุ่มเหตุการณ์กิจกรรม ดังนี้ beach fun, skiing, graduation, 

wedding, birthday party, Christmas, yard park, ball game และ family time 

 วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 

จากการทดลองจัดกลุ่มความหมายภาพสามารถสรุปได้ว่า การจัดกลุ่มด้วย FCM จะได้คา่ความถูกตอ้ง

เฉลี่ยถึง 72.11% สามารถจัดกลุ่ม beach fun ได้คา่ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 77%, กลุ่ม skiing ได้คา่ความถูกตอ้งอยูท่ี่68%, 

กลุ่ม graduation ได้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 71%,กลุ่ม wedding ได้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 70%, กลุ่ม birthday party ได้

ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 73%, กลุ่ม Christmas ได้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 75%, กลุ่ม yard park ได้ค่าความถูกต้องอยู่ท่ี 

76%, กลุ่ม ball game ได้คา่ความถูกตอ้งอยูท่ี่ 74% และกลุ่ม family time ได้คา่ความถูกต้องท่ีต้่าที่สุดจากทุกกลุ่มจะ

ได้อยูท่ี่ 65% แตอ่ย่างไรก็ตามค่าความถูกต้องท่ีได้จากการจัดกลุ่มด้วย FCM ได้มากกวา่วิธีการอ่ืนๆ  สามารถสรุปได้

ว่า การท่ีน้าทฤษฎีของการจัดกลุ่ม FCM และการใช้ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นภายในภาพเป็นฟีเจอร์มาช่วยในการจัดกลุ่มภาพ

ส่วนบุคคล  สามารถชว่ยในการจัดกลุ่มได้เป็นอยา่งดีขึ้น 

Clusters 
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สิ่งควรจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้การแปลความหมายของภาพได้ดียิ่งขึ้น ก็คือการพิจารณา

รายละเอียดของวัตถุของภาพ คือค้าหลักท่ีถูกเลือก เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มค้าศัพท์ควรจะมีการจัดกลุ่ม

ของวัตถุท่ีเข้ามาท้าการทดลองให้มีความหมายท่ีรัดกุมมากขึ้น  และเมื่อภาพท่ีมีส่วนของสภาพแวดล้อมท่ีคล้ายคลึง

กันมาก จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันท้ังท่ี วัตถุภายในภาพมคีวามแตกตา่งกันของรายละเอยีดภายในซึ่งบางครั้งการจัด

ค้าหลักจะมีผลต่อการแปลความหมายโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามการให้ความสัมพันธ์ของวัตถุภายในภาพนั้นสามารถ

ชว่ยท้าการแปลความหมายท่ีได้มคีวามสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็น 

 

 
(ก) กลุ่มภาพ beach fun 

 

 
(ข) กลุ่มภาพ skiing 

 

 
(ค) กลุ่มภาพ graduation 

 

 

 
(ง) กลุ่มภาพ wedding 

 

 
(จ) กลุ่มภาพ birthday party 

 

 
(ฉ) กลุ่มภาพ Christmas 
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(ช) กลุ่มภาพ yard park 

 

 
(ซ) กลุ่มภาพ ball game 

 

  
(ฌ) กลุ่มภาพ family time 

ภาพที่ 4 ตัวอยา่งผลลัพธ์ของจดักลุ่มความหมายภาพเหตุการณก์ิจกรรม 
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การพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือน

ประเทศไทย 

Forecasting the number of ASEAN economic community tourists visiting 

Thailand 

ชูเกียรต ิ ผุดพรมราช1 

Chookait Pudprommarat1   

บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมา

เยอืนประเทศไทยโดยใชว้ธีิบ็อกซ์และเจนกินส์ ซึ่งใชข้้อมูลจ้านวนนักทอ่งเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมา

เยือนประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 และท้าการพยากรณ์ล่วงหนา้ไปอกี 

12 เดือน โดยผลการศึกษาพบว่าฤดูกาลไม่มีผลต่อจ้านวนนักท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ

ราชอาณาจักรกัมพูชาท่ีมาเยือนประเทศไทย และเมื่อน้าไปพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 พบว่าจ้านวน

นักท่องเท่ียวท่ีมาเยือนประเทศไทย มากท่ีสุด 3 อันดับแรกได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ตามล้าดับ  
ค้าสา้คัญ:   การพยากรณ ์วธีิบ๊อกซ์และเจนกนิส ์นักท่องเท่ียว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Abstract  

The objective of this research was to forecast the number of ASEAN Economic Community (AEC) 

tourists visiting Thailand by using Box-Jenkins methods. It was based on the time series of number of AEC tourists 

visiting Thailand (monthly) from January 2009 to August 2015 and made 12 months forward forecast. Results 

show that no seasonal component was affected by number tourists of Vietnam and Cambodians. The top three 

most number of AEC tourists visiting Thailand by forecasting from September 2015 to August 2016 are Malaysia, 

Laos and Singapore, respectively. 

Keywords: Forecasting, Box-Jenkins method, Tourists, AEC 
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บทน้า 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการหนึ่งท่ีส้าคัญต่อประเทศ ซึ่งสามารถสร้างรายได้

ให้กับ ประเทศในล้าดับต้นๆ ของประเทศไทย และยังมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวประกอบด้วยธุรกิจมากมายหลายประเภท เช่น ธุรกิจน้าเท่ียว  ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจ

ภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง และธุรกิจสินค้าท่ีระลึก เป็นต้น เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมี

บทบาทต่อประเทศ ไทย จึงท้าให้หนว่ยงานทางราชการเล็งเห็นความส้าคัญด้งกลา่ว จึงได้จัดตั้งหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ

และดูแลการท่องเท่ียวขึ้นภายในประเทศ เพื่อด้าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นท่ีรู้จัก

อย่างแพร่หลายท้ังในประเทศและนอกประเทศ ท้าให้เกิดการท่องเท่ียวมากขึ้น และมีผลท้าให้ได้ท้าความรู้จัก 

แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท้าให้เกิดความสัมพันธ์อันดกีับประเทศเพื่อนบ้าน [2,7] 

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย  ซึ่งกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบ 10 ประเทศ [5] ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐอินโด

นิเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  เนการาบูรไนดารุสซาลาม และราชอาณาจักรกัมพูชา 

ซึ่งปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาตท่ีิเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยในช่วงปี 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเฉลี่ยมีมากกว่า  19  ล้าน

คนตอ่ปี มอีัตราการเตบิโตถึง  20%  และเป็นนักทอ่งเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ  26   ประเทศไทยยังคง

มีนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 24  ท่ีเห็นได้ชัดคือนักท่องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียนคิดเป็นสัดสว่น

ประมาณ  1 ใน  4  ของนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดจ้านวนนักท่องเท่ียวจากประเทศ  อาเซียนท่ีให้ความนิยมมา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยมากที่สุด คือ   มาเลเซีย  ลาว  และ สิงคโ์ปร  ตามล้าดับ และเห็นได้ชัดวา่จ้านวนนักทอ่งเท่ียว

ของทุกประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกประเทศ   และกรมการท่องเท่ียวได้วางกลยุทธ์การ

ท่องเท่ียวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยผลักดันแหลง่ท่องเท่ียวชุมชนท่ัว

ประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จักและพัฒนาสู่ระดับสากล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน ไมว่า่เป็นเร่ืองของจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว การบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

การวางกลยุทธ์การตลาด การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน การเพิ่มทักษะดา้นภาษา 

ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ท่ีน่าสนใจ โดยสอดคล้องกับความตอ้งการของนักท่องเท่ียว

ในภูมิภาคอาเซียน [1]ภาคการท่องเท่ียวของไทยในปี 2557 พบว่ามีจ้านวนนักท่องเท่ียวน้อยลงเนื่องจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศท่ียืดเยื้อรวมถึงภาวะเศรษฐกิจและรายได้ของนักท่องเท่ียวกลุ่ม

หลักท่ีชะลอตัวสง่ผลให้จ้านวนนักท่องเท่ียวตา่งประเทศลดลงเป็นคร้ังแรกในรอบ 4 ปี โดยนักทอ่งเท่ียวตา่งประเทศใน

ปี 2557 มีจ้านวน 24.8 ล้านคน ลดลงร้อยละ 6.7 จากปี 2556 และเป็นการลดลงคร้ังแรกในรอบ 4 ปี เนื่องจากการ

ชุมนุมทางการเมืองท่ียืดเยื้อตัง้แต่ปลายปี 2556 และเศรษฐกิจรัสเซีย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศยุโรปท่ีอ่อนแอและการ

อ่อนค่าของสกุลเงินกลุ่มดังกล่าวท้าให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาไทยน้อยลง อย่างไรก็ดี นักท่องเท่ียวจีนซึ่งเป็นตลาด

อันดับท่ี 1 ของไทยสามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศคลี่คลาย  และ

ท้าสถิตสิูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ได้อีกคร้ังในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแมภ้าวะเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัว ส่วนหน่ึงเป็นผล

จากมาตรการเร่งฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันของภาครัฐและมาตรการยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซี่านักท่องเท่ียวจีน และไตห้วันเป็น

เวลา 3 เดือน การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของนักท่องเท่ียวจีนช่วยชดเชยการชะลอตัวของจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม
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อื่นๆ โดยเฉพาะรัสเซียท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ โดยภาพรวมการท่องเท่ียวของไทยปรับตัวดขีึน้ได้ในช่วง

ครึ่งหลังของปี 2557 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2558 [4] 

การพยากรณ์ (Forecasting) คือการคาดคะเนหรือการท้านายการเกิดเหตุการณ์ หรือ สภาพการต่างๆ 

ในอนาคต การพยากรณ์ต่างๆ ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้พยากรณ์ท่ี

เกิดขึ้นในอนาคต มาท้าการศึกษาถึงแนวโน้มหรือรูปแบบของการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

เลือกวิธีการพยากรณ์ ควรพิจารณาหลักเกณฑ์ในการเลือกวิธีการพยากรณ์ ดังนี้ ระยะเวลาท่ีใช้ในการพยากรณ์ 

ลักษณะของข้อมูลและจ้านวนข้อมูลท่ีมีอยู่ ความถูกตอ้งหรือความแม่นย้าของการพยากรณ์ ความรู้ของผู้กระท้าการ

พยากรณ์ ค่าใชจ้่ายท่ีใชใ้นการพยากรณ์ ความยากง่ายของการพยากรณ์ โปรแกรมส้าเร็จรูป และเวลาท่ีใชเ้ตรียมการ

พยากรณ์ โดยวิธีพยากรณ์มีหลายวิธี ได้แก่ การพยากรณ์โดยวิธีอนุกรมเวลาแบบแยกส่วน(Decomposition Method) 

เป็นการพยากรณ์ท่ีหาว่าส่วนประกอบอะไรบ้างได้ถูกผสมผสานกันขึ้นมาเป็นอนุกรมเวลา และวัดผลจาก

ปรากฏการณ์ของส่วนประกอบเหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบส้าคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย แนวโน้ม 

ความผันแปรตามฤดูกาล ความผันแปรตามวัฏจักร และความผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ท่ีผิดปกติ ส่วนการพยากรณ์

โดยวิธีการท้าให้เรียบ (Smoothing Method) เป็นอีกวิธีหนึ่งของการพยากรณ์  และมีด้วยกันอยู่หลายวิธีการ ได้แก่ 

วธีิการท้าให้เรียบกรณขี้อมูลไม่มแีนวโน้มและไมม่คีวามผันแปรตามฤดูกาล วธีิการท้าให้เรียบกรณขี้อมูลมแีนวโน้มแต่

ไม่มีความผันแปรตามฤดูกาล วิธีการท้าให้เรียบกรณีข้อมูลไม่มีแนวโน้มแต่มีความผันแปรตามฤดูกาล  วิธีการท้าให้

เรียบกรณีข้อมูลมีแนวโน้มและมีความผันแปรตามฤดูกาล และการพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ 

(Box-Jenkins methods ) เป็นวิธีท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากวิธีการพยากรณ์นี้สามารถใช้ได้กับข้อมูลท่ีมี

ลักษณะการเคลื่อนไหวทุกประเภท และให้ผลการพยากรณ์ท่ีค้อนข้างแม่นย้ากว่าวิธีการพยากรณ์อื่นๆ [11] โดย

งานวิจัยท่ีใช้วิธีบ็อกซ์และเจนกินส์มาใช้ในการพยากรณ์ เช่น การพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวท่ีมาประเทศไทย [3] 

เพราะมีความแม่นย้าและเหมาะสมในการพยากรณ์ข้อมูลในอนาคตท่ีใกล้เคียงกับความจริง และเป็นท่ียอมรับอย่าง

กว้างขวา้ง และมีงานวจิัยอื่น ๆ ท่ีใชว้ธีิบ็อกซ์และเจนกินส ์[6,8,9] ดังนัน้การศึกษาครัง้นี้จะใชว้ธีิบ็อกซ์และเจนกินสม์า

ใชใ้นการพยากรณ์คร้ังน้ีด้วย 

ดังนั้นธุรกิจท่องเท่ียวถือว่ามีความส้าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นธุรกิจท่ีน้ารายได้เข้า

มาในประเทศ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียนกับประเทศไทย  และยังเป็นแหล่งท่ีใช้ดึงดูด

ชาวต่างชาติให้เข้ามาในประเทศไทยอกีด้วย ดังนัน้ผู้วจิัยจึงได้สนใจที่จะศกึษาการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยอืนประเทศไทย โดยใช้วธีิวิธีบ็อกซ์และเจนกินส์ เพื่อน้าไปใช้ประโยชนใ์ห้หน่วยวจิัย

ในองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจเกี่ยวกับข้อมูลการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และสามารถน้าไปศึกษาค้นควา้ส้าหรับการฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเท่ียวให้ขยายตัวและเกดิ

ความยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเท่ียว พร้อมท้ังพัฒนาการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยตอ่ไป 
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1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. โปรแกรม R  

วิธีการศกึษา 

การศึกษาการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทย มี

วธีิการศึกษาดังนี้ 

1. ค้นควา้หาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศ

ไทย และศกึษาวธีิการพยากรณ์ทางสถิต ิ

2. รวบรวมแบบรายงานสถิติประจ้าปีแสดงจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีมาเยือนใน

ประเทศไทย จากกรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยกลุม่ประชาอาเซียนท่ีมาเยือนในประเทศไทย 

ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เนการาบูรไนดารุสซาลาม และ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

โดยศึกษาจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทย  ตั้งแต่ เดือน

มกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2558 

3. ท้าการสร้างตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมอาเซียนท่ีเข้ามาเท่ียวในประเทศไทย

ด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส ์(Box-Jenkins Method) [10] โดยใชโ้ปรแกรม R  

4. ท้าการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทย  

5. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา 

การศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมา

เยอืนประเทศไทย โดยวิธีบ๊อกซ์และเจนกนิส ์โดยมีผลการศกึษาดังนี้ 

1. ตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มาเยือนประเทศไทย 

ข้อมูลจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9 ประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย ตั้งแต่ 

เดอืนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2558  ผู้วิจัยได้น้ามาสรา้งการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตล่ะประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย โดยวิธีบ็อกซ์และเจนกินส ์ได้ผลดังนี้ 

เมื่อน้าข้อมูลจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทย  ตั้งแต่ เดือน

มกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 มาพิจารณาการเคลื่อนไหวของข้อมูลของแต่ละประเทศ มาพล๊อต

กราฟได้ดังภาพท่ี  1 และภาพท่ี 2 
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            สาธารณรัฐอินโดนิเซีย                                                   สาธารณรฐัสิงคโปร์ 

ภาพที่ 1 แสดงการเคลื่อนไหวของขอ้มูลจ้านวนนักทอ่งเท่ียวของสาธารณรัฐอินโดนเิซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์  

ท่ีมาเยือนประเทศไทย ตัง้แต ่เดอืนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2558 

 

 
                   สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                                สหพนัธรัฐมาเลเซีย 

 
           สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว                              สาธารณรฐัฟลิิปปินส ์
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             สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์                                 เนการาบูรไนดารสุซาลาม  

 

 
                                                            ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ภาพที่ 2 แสดงการเคลื่อนไหวของขอ้มูลจ้านวนนักท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์  เนการาบูรไนดารุส

ซาลาม และราชอาณาจักรกัมพูชาท่ีมาเยือนประเทศไทย ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.2552 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.

2558 

จากภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 พบวา่การเคลื่อนไหวของขอ้มูลจ้านวนนักทอ่งเท่ียวในกลุ่มประชาคมอาเซียน

ท้ัง 9 ประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยไม่คงท่ี และไม่สามารถพิจารณาจากค่าอัตตสัมพันธ์ในตนเอง (Autocorrelation 

coefficient: rk) และค่าอัตตสมัพันธ์ในตนเองเชงิส่วน (Partial Autocorrelation coefficient: rkk)  

เมื่อผู้วิจัยได้ท้าการปรับข้อมูลจ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9 ประเทศ

ท่ีมาเยือนประเทศไทยให้คงท่ีและพิจารณาจากค่าอัตตสัมพันธ์ในตนเองและค่าอัตตสัมพันธ์ในตนเองเชิงส่วน และ

ผู้วิจัยได้พิจารณาเลือกตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9 ประเทศท่ีมา

เยอืนประเทศไทยท่ีได้ค่า AIC (Akaike Information Criterion)  ต่้าท่ีสุด ได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9  ประเทศท่ีมาเยือน

ประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์ 
 

          ประเทศ     ตัวแบบพยากรณ ์    AIC 

สาธารณรัฐอินโดนเิซีย ARIMA(0,1,1)XSARIMA(0,0,2) 1,594.56 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ ARIMA(0,0,1)XSARIMA(0,1,1) 1,170.99 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ARIMA(0,1,1) 1,716.65 

สหพันธรัฐมาเลเซีย ARIMA(2,0,0)XSARIMA(2,1,0) 1,3336.47 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ARIMA(1,1,2)XSARIMA(1,0,1) 1,630.51 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ARIMA(1,0,1)XSARIMA(0,1,1) 1,028.93 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์   ARIMA(1,1,2)XSARIMA(0,1,1) 1,151.93 

เนการาบูรไนดารุสซาลาม ARIMA(1,0,0)XSARIMA(2,1,0) 768.46 

ราชอาณาจักรกัมพูชา ARIMA(2,1,1) 1,512.65 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือน

ประเทศไทยด้วยวิธีบ๊อกซ์เจนกินส์ ท่ีมีค่า AIC ต่้าท่ีสุดของแต่ละประเทศ โดยพบว่า ฤดูกาลไม่มีผลต่อจ้านวน

นักท่องเท่ียวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา  และผู้วิจัยได้น้าตัวแบบพยากรณ์จ้านวน

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยด้วยวิธีบอกซ์เจนกินส์ไปพยากรณ์จ้านวน

นักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือน 

สิงหาคม พ.ศ.2559 

2. ผลการพยากรณ์จ้านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มาเยือนประเทศไทย 

เมื่อผู้วิจัยได้สร้างตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9 ประเทศ

ท่ีมาเยือนประเทศไทยด้วยวิธีบ๊อกซ์และเจนกินสแ์ละได้น้าไปพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนท้ัง 9 ประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ได้ดัง

ตารางที่ 2 และตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ 

เดอืนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 

           ประเทศ ก.ย. 58 ต.ค. 58 พ.ย. 58 ธ.ค. 58  ม.ค. 59 ก.พ. 59 

สาธารณรัฐอินโดนเิซีย 44,112 43,836 41,134 43,038 42,574 42,310 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 80,912 77,499 71,494 75,557 76,730 74,334 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 70,933 76,138 70,974 71,322 72,794 72,126 

สหพันธรัฐมาเลเซีย 288,232 284,416 284,305 285,412 284,787 284,855 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 114,440 108,546 113,140 113,961 112,100 112,325 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 24,942 25,060 25,054 25,035 25,035 25,038 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์   18,300 18,135 18,499 18,537 18,334 18,342 

เนการาบูรไนดารุสซาลาม 927 1,000 922 928 958 942 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 42,241 40,899 40,948 41,512 41,407 41,183 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ 

เดอืนมนีาคม พ.ศ.2559 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2559 

           ประเทศ ม.ีค. 59 เม.ย. 59 พ.ค. 59 ม.ิย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 

สาธารณรัฐอินโดนเิซีย 42,629 42,494 42,488 42,533 42,504 42,510 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 74,760 75,716 75,125 74,915 75,280 75,229 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 71,923 72,208 72,162 72,091 72,132 72,139 

สหพันธรัฐมาเลเซีย 284,985 284,889 284,911 284,924 284,910 284,915 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 112,924 112,678 112,533 112,661 112,677 112,627 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 25,038 25,038 25,038 25,038 25,038 25,038 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์   18,451 18,431 18,375 18,394 18,422 18,407 

เนการาบูรไนดารุสซาลาม 936 946 944 941 943 943 

ราชอาณาจักรกัมพูชา 41,261 41,344 41,299 41,270 41,294 41,302 

 

จากตารางท่ี 2 และ 3 พบว่าจ้านวนพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ท้ัง 9 ประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ท่ีมากท่ีสุดได้แก่ 

สหพันธรัฐมาเลเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

และเนการาบูรไนดารุสซาลาม ตามล้าดับ 
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วิจารณ์และสรุปผล 

การพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทย โดยได้วิธีบ๊

อกซ์และเจนกินส์ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท้ัง 9 ประเทศ

ท่ีมาเยือนประเทศไทย ประกอบไปด้วย  สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

เนการาบูรไนดารุสซาลาม และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยพบว่าตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยมีอิทธิพลจากฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ แต่จ้านวนนักท่องเท่ียวของ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชามาเยอืนไทยโดยไมม่ีปัจจัยฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสอด

ล้องกับงานวิจัย [3,6,8,9] และเมื่อน้าตัวแบบพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมา

เยือนประเทศไทยไปพยากรณ์จ้านวนนักท่องเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมาเยือนประเทศไทยตั้งแต่ 

เดอืนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2559 พบวา่จ้านวนนักทอ่งเท่ียวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ท้ัง 9 ประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยต้ังแต่ เดอืนกันยายน พ.ศ.2558 ถึงเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2559 มากที่สุด 3 อันดับ

แรกได้แก่ สหพันธรัฐมาเลเซีย รองลงมาคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

ตามล้าดับ จากผลการศึกษาครัง้สามารถน้าไปประกอบในการจัดท้าแผนกลยุทธ์การท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียวในกลุ่ม

ประชาคมอาเซียนมาเท่ียวในประเทศไทย 
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แผ่นฝ้าเพดานยปิซัมบอร์ดฉนวนกันความร้อนผสมใยสับปะรด 

Insulated gypsum ceiling board containing pineapple fibers 

สมชาย อินทะตา1  ปิยะพล สหีาบุตร2* และ ชนิดา ขันค้า1  

Somchai Inthata1 , Piyaphol Srihabutra2* and Chanida Khankam1  

บทคัดย่อ 

ความมุ่งหมายของงานวจิัยฉบับนี้ เพื่อเป็นการศึกษาแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดฉนวนกันความร้อนผสมเส้นใย

สับปะรด โดยใช้อัตราส่วนผสมผงปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด เท่ากับ 100:0 , 95:5, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 และ 

70:30 โดยน้้าหนัก จากนั้นท้าการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม - มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัมประเภทท่ัวไป 

ประกอบด้วย คุณสมบัตทิางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแนน่ คุณสมบัตทิางกล ได้แก่ ก้าลังรับแรงกดแตก แรงตา้นทาน

การดงึตะปู และการแอ่นตัว เพื่อหาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

จากนั้นน้ามาปรับปรุงคุณภาพโดยเติมสาร คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส ในปริมาณร้อยละ 0 , 0.2 และ 

0.4 โดยน้้าหนักของปูนยิปซัม และทดสอบสมบัติทางความร้อน ได้แก่ ค่าสภาพการน้าความร้อน ค่าการแพร่ความ

ร้อน และความรอ้นจ้าเพาะ ของอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

จากผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรดท่ี 95:5 เป็นอัตราส่วนผสมท่ี

เหมาะสมท่ีสุด ซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.219-2552 ของแผ่นยิปซัมประเภท

ท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบว่า การเติมสาร คาร์บอกซิลเมทิลเซลลูโลส  ในปริมาณ 0.2 ของน้้าหนักปูนซี เมนต์ ส่งผล 

ทางด้านบวกของทุกการทดสอบ  

ค้าสา้คัญ:   แผ่นฝ้าเพดานยิปซมับอร์ดฉนวนกันความร้อน ใยสบัปะรด ค่าสภาพการน้าความร้อน 

Abstract  

The objective of this research was to study the insulated gypsum ceiling board containing pineapple 

fibers with the mixed ratio of gypsum plaster to pineapple fibers was 100:0, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20, 75:25 

and 70 : 3 0  by weight. The test method was determined to find the optimal mix ratio in accordance with Thai 

Industrial Standards Institute (TIS 219-2012 General gypsum board) which includes physical properties (density) 

and mechanical properties (breaking load, nail pull resistance and deflection).  

                                                        
1 สาขาการจัดการงานวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จงัหวัดมหาสารคาม 44000 
2 สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 
1 Engineering Management, Faculty of Engineering, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham 44000  
2 Construction and Urban Planning Management, Faculty of Engineering, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham 44000 

*Corresponding author e-mail : piyapholgl@gmail.com   



 

751 

 

- Proceedings - 

After that, the Carboxyl methyl cellulose (CMC) was added to improve quality of gypsum board at the volume of 

0.2 and 0.4 by weight of gypsum plaster. Also, thermal properties (thermal conductivity, thermal diffusivity and 

specific heat) of the optimal mix was determined.  

The results show that the optimal mix ratio of gypsum plaster to pineapple fibers was 95 : 5  that 

conforming to the requirements as prescribed in TIS 219-2012 for General gypsum board. In addition, the addition 

of CMC at the volume of 0.02 by weight of gypsum plasters resulting in the positive effect of all tests. 

Keywords: Insulated gypsum ceiling board, pineapple fibers, thermal conductivity  

บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อท่ีเก็บเกี่ยวสับปะรด 646,000 ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตสับปะรดสด 2.59 ล้านตัน 

และปริมาณผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 4.01 ตัน ตลอดระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2550 - พ.ศ.2554) พบวา่พืน้ท่ีเก็บเกี่ยวและ

ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด กล่าวคือ พื้นท่ีเก็บเกี่ยวสับปะรดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ขณะท่ีปริมาณ

ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.47 ต่อปี ท้ังนี้ เนื่องจากราคาสับปะรดสดท่ีเกษตรกรขายให้โรงงานสูงถึง 5 -6 

บาทต่อกิโลกรัม จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกสับปะรดมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ คาดว่าปริมาณผลผลิตสับปะรดโรงงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.67 ล้านตัน [1] หลังจากเก็บผลของสับปะรด ใบ

สับปะรดมีปริมาณเหลือท้ิงจ้านวนมากเกษตรกรมักจะเผาท้าลายในไร่ ซึ่งไม่ได้น้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น และจาก

การศึกษาพบว่า ในแต่ละรอบการผลิตจะมีใบสับปะรดสดท่ีถูกท้ิงมากกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ใบสับปะรดสดนี้ให้

เส้นใยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 2.85 ของน้้าหนักใบสับปะรดสด ดังนัน้หากสามารถแยกเส้นใยเหล่านี้ออกมาได้ก็จะได้เส้น

ใยอยา่งน้อยประมาณ 100 กิโลกรัมตอ่ไร่ [2] 

การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท้าให้เคร่ืองปรับอากาศตอ้ง

ท้างานหนัก และสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มขึ้น โดยอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นทุก 1 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงาน

ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของการใช้พลังงานปกติ อาจกล่าวได้ว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ถูกใช้ไปส้าหรับ

ระบบปรับอากาศ คิดเป็นร้อยละ 78 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าท้ังหมด [3] จึงจ้าเป็นต้องมีการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน 

เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าตัวอาคาร อย่างไรก็ตาม แผ่นฝ้าเพดานท่ัวไปก็ยังไม่สามารถลดการถ่ายเทความร้อน

เข้าสู่อาคารได้เท่าท่ีควร อีกท้ังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกท้ังใช้เวลาในการตดิตั้งนาน และมีอายุการใชง้านค่อนขา้ง

จ้ากัด 

ในช่วงทศวรรตท่ีผ่านมา มีการพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานแบบมีฉนวนป้องกันความร้อนรวมอยู่ในแผ่นเดียว 

เช่น แผ่นฝ้าเพดานชนดิอลูมเีนียมฟอยล์ และชนิดโพลียูเรเทน เป็นต้น แต่ยังมีราคาสูงอยูพ่อสมควร และจากงานวิจัย

ท่ีผ่านมา [4] มีการน้าเศษฝุ่นฝ้ายมาเป็นวัสดุผสมในแผ่นยิปซัม แต่ผลการทดสอบยังต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีก้าหนดท้ังค่าแรงกดประลัย และค่าโมดูลัสแตกร้าว ดังนั้นจึงมีต้องผสมสารยึดติด  2 ชนิด 

คือ พอลิไวนลิแอลกอฮอล ์(PVA) และพอลิไวนลิอาซีเตท (PVAc) ซึ่งส่งผลท้าให้แผ่นฝ้าเพดานมีราคาสูงขึน้ 

จากการศกึษาลักษณะทางกายภาพของใบสับปะรดพบว่า ภายในใบสับปะรดจะมลีักษณะเป็นเส้นใย มี

ความเหนียวนุ่ม และท่ีส้าคัญมีน้้าหนักเบา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีแนวความคิดท่ีจะน้าเส้นใยจากใบสับปะรดท่ีเหลอื

ทิ้งดังกล่าว มาผลิตแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉนวนกันความร้อนผสมใยสับปะรด รวมท้ังศึกษาคุณสมบัติทาง

กายภาพ และสมบัติเชิงความร้อน โดยผลของการศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการน้าวัสดุเหลือท้ิงมาใช้



 

752 

 

- Proceedings - 

ประโยชน์ และยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนท่ีสร้าง

มูลค่าเพิม่ และเพิ่มรายได้ให้แกเ่กตรกรในอนาคตต่อไปได้อีก 

การเตรยีมวัสดุและการทดลอง 

วัสดุที่ใช้ในการทดลอง 

1. ปูนยิปซัม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.188-2547) ในงานวิจัยนี้ใช้ปูนพลาสเตอร์สี

แดง ซึ่งเหมาะกับงานท่ีต้องใชเ้วลาในการท้างานมาก  

2. เส้นใยสับปะรด ได้เก็บตัวอย่างใบสับปะรดจากบ้านท่ากฐิน ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ 

จังหวัดหนองคาย น้าใบสับปะรดไปทุบให้แตกละเอียด ใช้แปรงลวดขูดส่วนท่ีไม่ใช่เส้นใยออก จากนั้นน้าใยสับปะรดท่ี

ได้มาสับให้ความยาวสั้นลงโดยความยาวประมาณ 5 มิลลเิมตร และน้าไปล้างน้้าแลว้ตากแดด หรืออบให้แห้ง 

3. น้้า ใช้น้้าประปาในการผสมแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ต้องสะอาด ไม่มีสารแขวนลอย และสาร

แปลกปลอมเจือปนอ่ืนอยู่  

4. สารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (Carboxyl methyl cellulose, CMC) เป็นสารเคมีช่วยในการเกิดฟอง 

ลดความหนาแน่น มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตราย ไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ละลายน้้าได้ดี มี

คุณสมบัตเิป็นสารเพิ่มความหนืดท่ีช่วยในการยึดเกาะ และเป็นสารคงสภาพ  

ออกแบบอัตราส่วนผสมของตัวอย่าง 

โดยใช้อัตราส่วนผสมผงปูนยิปซัม (Gypsum plaster) ต่อใยสับปะรด เท่ากับ 100 :0, 95:5, 90:10, 

85:15, 80:20, 75:25 และ 70:30 โดยน้้าหนัก ดังแสดงในตารางท่ี 1 ท้าการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล 

และค่าสภาพการน้าความรอ้น  

                ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมของปูนยิปซัมต่อใยสับปะรดโดยน้้าหนัก 

ล้าดับ อัตราส่วน ผงปูนยิปซัม (กรัม) ใยสับปะรด (กรัม) น ้า (cc.) 

1 100 : 0 548 0 600 

2 95 : 5 520 28 632 

3 90 : 10 492 56 660 

4 85 : 15 464 84 690 

5 80 : 20 436 112 715 

6 75 : 25 408 140 738 

7 70 : 30 380 168 766 

 

ขั นตอนการทดสอบ 

1. การทดสอบความหนาแน่น (Density) ค้านวณหาค่าความหนาแน่นจากมวลตอ่ปริมาตรของตัวอย่าง

แผ่นยิปซัมบอร์ดผสมใยสับปะรด ขนาดตัวอย่างทดสอบขนาดกว้าง 300 x ยาว 300 มิลลิเมตร หนา 9 มิลลิเมตร 

จ้านวน 3 ตัวอยา่ง 
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2. การทดสอบก้าลังรับแรงกดแตก (Braking load) ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - 

มอก.219-2552 แผ่นยิปซัมประเภทท่ัวไป [5] เตรียมชิ้นทดสอบขนาดกว้าง 300 x ยาว 400 มิลลิเมตร หนา 9 

มิลลิเมตร อบท่ีอุณหภูมิ 40±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท้าการทดสอบทันที หรือภายหลัง 10 นาที 

หลังจากน้าตัวอย่างออกจากตู้อบ วางตัวอย่างทดสอบดังภาพท่ี 1 บันทึกแรงกดท่ีท้าให้ชิ้นทดสอบหัก ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ภาพที่ 1 การวางช้ินงานทดสอบ และต้าแหน่งน้้าหนักบรรทุกบนจุดรองรับ 

3. การต้านทานการดึงของตะปู (Nail pull resistance) ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     

- มอก.219-2552 แผ่นยิปซัมประเภทท่ัวไป ตัดชิ้นทดสอบขนาดกว้าง 150 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร จ้านวน 3 

ชิ้น วางชิ้นทดสอบไว้ในตู้อบ ท่ีอุณหภูมิ (40±2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทดสอบชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น

ภายใน 10 นาที หลังจากน้าชิ้นทดสอบออกจากตู้อบ หงายด้านท่ีใช้งานขึ้น ให้รูของชิ้นทดสอบอยู่ในต้า แหน่งอยู่

ต้าแหน่งตรงกันกับปลายตะปูสอดปลายตะปูลงไปในรูของชิ้นทดสอบ เพิ่มแรงกดจนหัวตะปูเจาะทะลุเข้าไปในผิวหนา้

ของแผ่นยิปซัมจนได้แรงกระท้าสูงสุดเป็นค่าแรงต้านการดึงตะปู เมื่อท้าการทดสอบแล้ว แรงต้านการดึงตะปู ต้องไม่

นอ้ยกว่าค่าท่ีก้าหนดไว้ ดังในตารางท่ี 2 

            ตารางที่ 2 มาตรฐานการรับแรงกดแตก และการต้านการดึงตะปู ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 

ความหนาระบุ (มม.) 
แรงกดแตก (N) 

แรงต้านการดึงตะปู (N) 
ตามแนวยาว ตามแนวขวาง 

6 222 89 180 

7 222 89 200 

8 289 111 220 

9 356 133 270 

10 360 150 300 

12 512 200 330 

13 535 230 360 

15 620 260 400 

16 670 280 420 

18 730 300 440 

19 760 320 450 

25 910 380 500 
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4. การทดสอบการแอ่นตัว (Deflection) ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.219-

2552 แผ่นยปิซัมประเภทท่ัวไป การแอ่นตัวต้องไมเ่กิน 10 มิลลิเมตร โดยตัดช้ินทดสอบกว้าง 300 มลิลเิมตร ยาว 610 

มลิลเิมตร วางไวท่ี้อุณหภูมิ (23±2) องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (50±5) อยา่งน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเร่ิม

ทดสอบ วางชิน้ทดสอบลงบนแท่นรองรับ 2 อัน รัศม ี3.0 มลิลเิมตรและวางขนาดกันหา่งกัน 584 มลิลเิมตร ซึ่งวางอยู่

ในตู้ท่ีควบคุมอุณหภูมิไวท่ี้ (32±2) องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ (90±3) การวางชิ้นทดสอบให้คว่้าดา้น

ท่ีใชง้านลง บันทึกการแอ่นตัวของชิน้ทดสอบแตล่ะชิ้น การวัดแต่ละคร้ังให้มคีวามละเอียดถึง 1 มลิลเิมตร เป็นเวลา 48 

ชั่งโมง 

5. กาทดสอบสมบัติทางความร้อน (Thermal properties) ประกอบด้วย ค่าสภาพการน้าความร้อน 

(Thermal conductivity) ค่าการแพร่ความร้อน (Thermal diffusivity) และค่าความร้อนจ้าเพาะ (Specific heat) ซึ่งใช้

เทคนิค Thermal constant analysis (TCA) เครื่องมือเป็บแบบ Hot disk thermal constant analyzer (Hot disk AB) 

6. การปรับปรุงคุณภาพ หลังจากท่ีได้อัตราส่วนของแผ่นยิปซัมบอร์ดผสมใยสับปะรดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

จากนั้นใช้อัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาปรับปรุงคุณภาพ [6, 7] โดยเติมสาร Carboxyl methyl cellulose (CMC) 

ซึ่งเป็นสารเพิ่มความหนืดในปริมาณร้อยละ 0, 0.2 และ 0.4 โดยน้้าหนักของปูนยิปซัม ทดสอบก้าลังรับแรงกดแตก 

และสภาพการน้าความร้อน 

ผลการศึกษา 

จากการสังเกตพบว่า อัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 75:25 และ 70:30 ไม่สามารถยึด

ประสานเป็นแผ่นได้ แตกหักได้งา่ย เนื่องจากการเพิ่มของปริมาณใยสับปะรด ท้าให้วัสดุมพีื้นท่ีผิวเพิ่มมากขึน้ ส่งผลท้า

ให้มีการดูดซึมน้้ามากขึน้ และปูนซีเมนต์ซึ่งท้าหน้าท่ีเป็นวัสดุประสานไมเ่พยีงพอต่อการยดึประสานระหว่างพื้นผิวของ

วัสด ุ

ผลการทดสอบความหนาแน่น 

จากการทดสอบพบว่า ความหนาแน่นของแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดขึ้นอยู่กับปริมาณการผสมของใย

สับปะรด กล่าวคือ แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดผสมใยสับปะรดในปริมาณท่ีมากกว่า  ส่งผลท้าให้ความหนาแน่นลดลง 

เนื่องจากปูนยปิซัมมีความถ่วงจ้าเพาะมากกวา่ใยสับปะรด หรือเมื่อเทียบตอ่หนึ่งหนว่ยน้้าหนัก ปูนยิปซัมจะมปีริมาตร

นอ้ยกว่าใยสับปะรด 

แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดท่ีไม่ผสมใยสับปะรด (100:0) มีความหนาแน่น 1,210 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

เมื่อผสมใยสับปะรดในอัตราส่วน 95:5, 90:10, 85:15 และ 80:20 ท้าให้มีความหนาแน่นลดลงเท่ากับ 1,105, 915, 

786 และ 548 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
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ภาพที่ 2 ผลการทดสอบความหนาแนน่ 

ผลการทดสอบก้าลังรับแรงกดแตก 

จากผลการทดสอบพบวา่ เมื่อผสมใยสับปะรดในปริมาณที่มากขึ้น ความสามารถในการรับแรงกดแตก

ลดลงอย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากขนาดอนุภาคท่ีใหญ่ของใยสับปะรด ท้าให้เกิดการกระจายตัวท่ีไม่ด ี ส่งผลท้าให้ความ

แข็งแรงลดลง [8] และแผ่นฝา้ยปิซัมบอร์ดท่ีไม่ผสมใยสับปะรด (100:0) และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 

95:5 มกี้าลังรับแรงกดแตกตามแนวขวางเท่ากับ 152 และ 135 นวิตัน ตามล้าดับ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

219-2552 ซึ่งก้าหนดไวว้า่แผ่นฝ้ายปิซัมบอร์ดหนา 9 มลิลเิมตร การรับแรงกดแตกตามแนวขวางตอ้งไม่น้อยกวา่ 133 

นวิตัน และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 90:10, 85:15 และ 80:20 มกี้าลังรับแรงกดแตกตามแนวขวาง

เท่ากับ 106,  88 และ 59 นวิตัน ตามล้าดับ ไมผ่่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.219-2552 ดังแสดงในภาพท่ี 3  

นอกจากนี้ยังพบวา่ แผ่นฝ้ายิปซมับอร์ดท่ีไม่ผสมใยสับปะรด (100:0) และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใย

สับปะรด 95:5 มกี้าลังรับแรงกดแตกตามแนวยาวท่ากับ 406 และ 363 นวิตัน ตามล้าดับ ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 

มอก.219-2552 ก้าหนดไวว้า่การรับแรงกดแตกตามแนวยาวตอ้งไม่น้อยกวา่ 356 นวิตัน และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัม

ตอ่ใยสับปะรด 90:10, 85:15 และ 80:20 มกี้าลังรับแรงกดแตกตามแนวยาวเท่ากับ 283, 200 และ 187 นวิตัน 

ตามล้าดับ ไมผ่่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.219-2552 ดังแสดงในภาพท่ี 3 

 

 
(a)                                                                  (b) 

ภาพที่ 3 ผลการทดสอบก้าลังรับแรงกดแตก a) ตามแนวขวาง b) ตามแนวยาว 
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ผลการทดสอบแรงต้านทานแรงดึงของตะปู  

จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อผสมใยสับปะรดในปริมาณท่ีมากขึ้น ความสามารถในการต้านทานของ

ดึงตะปูลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มของปริมาณใยสับปะรด ท้าให้มีปริมาณโพรงเพิ่มขึ้นในเนื้อวัสดุด้วย 

ส่งผลให้แรงยดึเกาะตะปูลดนอ้ยตามไปดว้ย  

ยังพบอีกว่า แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดท่ีไม่ผสมใยสับปะรด (100:0) และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใย

สับปะรด 95:5 มีแรงต้านทานการดึงตะปูเท่ากับ 292 และ 275 นิวตัน ตามล้าดับ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

219-2552 ซึ่งก้าหนดไว้ว่าแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร ต้องมีแรงต้านทานการดึงตะปูไม่น้อยกว่า 270 นิว

ตัน และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 90:10, 85:15 และ 80:20 มแีรงตา้นทานการดงึตะปูเท่ากับ 183, 137 

และ 75 นวิตัน ตามล้าดับ ไมผ่่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.219-2552 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

ผลการทดสอบการแอ่นตัว 

จากผลการทดสอบพบว่า การแอ่นตัวของแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดท่ีผสมใยสับปะรด มีแนวโน้มคล้ายกับ

การทดสอบความหนาแน่น การทดสอบก้าลังรับแรงกดแตก และการทดสอบแรงต้านทานการดึงตะปู  คือ การเพิ่ม

ของปริมาณใยสับปะรด สง่ผลท้าให้แผ่นฝ้ายปิซัมบอร์ดมีการแอน่ตัวเพิ่มมากขึน้ดว้ย 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า แผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดท่ีไม่ผสมใยสับปะรด (100:0) และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัม

ต่อใยสับปะรด  95:5 มีการแอ่นตัว เท่ากับ 1 และ 5 มิลลิ เมตร ตามล้าดับ  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม - มอก.219-2552 ซึ่งก้าหนดไวว้า่แผ่นฝ้ายปิซัมบอร์ดหนา 9 มลิลเิมตร ต้องมกีารแอ่นตัวไม่

เกินกว่า 10 มิลลิเมตร และอัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 90:10, 85:15 และ 80:20 มีแรงต้านทานการดึง

ตะปูเท่ากับ 12, 18 และ 27 มลิลเิมตร ตามล้าดับ ไมผ่่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.219-2552 ดังแสดงในภาพท่ี 4 

 

 

ภาพที่ 4 ผลการทดสอบ a) แรงตา้นทานแรงดึงของตะป ูb) การแอน่ตัว 

การปรับปรุงคุณภาพ 

จากผลการทดสอบคุณสมบัติพบว่า อัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรดท่ี 95:5 เป็นอัตราส่วนท่ี

น้าไปปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากมีคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐาน มอก.219-2552 ของแผ่นยิปซัมประเภทท่ัวไป ทุก

การทดสอบ ปรับปรุงโดยเติมสาร Carboxyl methyl cellulose (CMC) ในปริมาณร้อยละ 0, 0.2 และ 0.4 โดยน้้าหนัก

ของปูนยิปซัม และท้าการทดสอบความหนาแน่น ก้าลังรับแรงกดแตก แรงต้านทานแรงดึงของตะปู  การแอ่นตัว และ

ค่าสภาพการน้าความร้อน 
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จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบพบวา่ การเตมิสาร CMC ในปริมาณ 0.2 ของน้้าหนักปูนซีเมนต์ ส่งผลทางด้านบวกของ

ทุกการทดสอบมีคุณภาพท่ีดีขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - มอก.219-2552 ของแผ่นยิปซัม

ประเภทท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบวา่ การเตมิสาร CMC ในปริมาณ 0.4 ของน้้าหนักปูนยิปซัม ท้าให้ ความหนาแนน่ และ

ทดสอบแรงต้านทานแรงดึงของตะปู มีค่าสูงสุด คือ 1,250 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 295 นิวตัน ตามล้าดับ 

เนื่องจากความหนืดของสาร CMC และด้วยขนาดอนุภาคท่ีละเอียด จะเข้าไปแทรกในช่องว่าง ท้าให้ขนาดของโพรง

ลดลง มคีวามแนน่มากขึน้ [9] 

แต่กลับพบว่า การรับแรงกดแตกตามแนวขวางและแนวยาว และการแอ่นตัว มีค่าต่้าสุด คือ 127, 351 

นิวตัน และ 7 มิลลิเมตร ตามล้าดับ เนื่องจากปริมาณการผสมเพิ่มของสาร CMC มากไป ท้าให้ปริมาณปูนยิปซัมไม่

เพยีงพอต่อการเกิดปฏกิิริยาไฮเดรชัน ส่งผลท้าให้ความแข็งแรงลดลง [10] 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบการปรับปรุงคุณภาพ 

อัตราส่วน 
ความหนาแน่น 

(กก./ลบ.ม.) 

แรงกดแตกตาม

ขวาง (นิวตัน) 

แรงกดแตก

ตามยาว (นิวตัน) 

ต้านทานแรงดึง

ของตะปู (นิวตัน) 

การแอ่นตัว 

(ม.ม.) 

95 : 5 1105 135 363 275 5 

95 : 5 CMC-0.2 1175 146 378 289 3 

95 : 5 CMC-0.4 1250 127 351 295 7 

ผลทดสอบค่าสภาพการนา้ความร้อน  

จากตารางท่ี 4 พบว่า การเติมสาร CMC ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 มีค่าการแพร่ความร้อนและค่า

ความร้อนจ้าเพาะ เท่ากับ 0.3386 mm2/s, 0.9165 MJ/m3 oK และ 0.4086 mm2/s, 0.6215 MJ/m3 oK ตามล้าดับ 

นอกจากนี้ยังพบว่า การเติมสาร CMC ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ท้าให้การกระจายตัวของ

ฟองอากาศดีขึ้น ช่วยให้อนุภาคผลึกมีการยึดเหนี่ยวกันมากขึ้น ท้าให้ได้แผ่นยิปซัมบอร์ดมีค่าสภาพการน้าความร้อน

ลดลงจาก 0.4225 วัตต์/เมตร.เคลวิน เป็น 0.3014 วัตต์/เมตร.เคลวิน และ 0.2539 ตามล้าดับ  
 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมบัตทิางความรอ้น 

อัตราส่วน 
สภาพการน้าความร้อน 

(W/m.K) 
การแพร่ความร้อน (mm2/s) 

ความร้อนจ้าเพาะ (MJ/m3 
oK) 

95 : 5 0.4225 0.3125 0.7814 

95 : 5 CMC-0.2 0.3014 0.3386 0.9165 

95 : 5 CMC-0.4 0.2539 0.4086 0.6215 
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วิจารณ์และสรุปผล 

1. จาการทดลองพบว่า อัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรด 75:25 และ 70:30 ไม่สามารถยึด

ประสานเป็นแผ่นได้ แตกหักได้งา่ย เนื่องจากการเพิ่มของปริมาณใยสับปะรด ท้าให้วัสดุมพีื้นท่ีผิวเพิ่มมากขึน้ ส่งผลท้า

ให้มีการดูดซึมน้้ามากขึ้น และปูนซีเมนต์ซึ่งท้าหน้าท่ีเป็นวัสดุประสานไมเ่พยีงพอต่อการยดึประสานระหว่างพื้นผิวของ

วัสด ุ

2. การเติมสาร CMC ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 ท้าให้การกระจายตัวของฟองอากาศดีขึ้น ช่วยให้

อนุภาคผลึกมีการยดึเหนี่ยวกันมากขึ้น ท้าให้ได้แผ่นยิปซัมบอร์ดมีค่าสภาพการน้าความร้อนลดลงจาก 0.4225 วัตต์/

เมตร.เคลวิน เป็น 0.3014 วัตต์/เมตร.เคลวิน และ 0.2539 ตามล้าดับ  

3. อัตราส่วนผสมปูนยิปซัมต่อใยสับปะรดท่ี 95:5 และเติมสาร CMC ในปริมาณ 0.2 ของน้้าหนัก

ปูนซีเมนต์ เป็นอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีคุณภาพท่ีดีขึ้น ซึ่งผ่านทุกการทดสอบตามมาตรฐาน - มอก.219-

2552 ของแผ่นยิปซัมประเภทท่ัวไป ได้แก่ ความหนาแนน่ การรับแรงกดแตกตามแนวขวางและแนวยาว แรงต้านทาน

แรงดึงของตะปู และการแอ่นตัว อีกท้ังยังสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพราะมีค่าสภาพการน้าความร้อนลดลง

ด้วย  

ข้อเสนอแนะ  

สามารถน้าสัดส่วนผสมของแผ่นฝ้ายิปซัมบอร์ดท่ีผสมใยสับปะรด จากการวิจัยนี้ไปใช้งานได้จริง และ

ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน อีกท้ังยังช่วยลดพลังงานความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารได้ ท้าให้ประหยัด

พลังงานไฟฟา้ เนื่องจากการใชเ้ครื่องปรับอากาศ และในการวิจัยคร้ังต่อไป จ้าเป็นต้องมเีครื่องช่วยผสม ในการท่ีท้าให้

ใยสับปะรดมีการกระจายตัวท่ีดี หรืออาจจะใช้ใยสับปะรดท่ีมีขนาดอนุภาคท่ีเล็กลง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติแผ่นฝ้ายิปซัม

บอร์ดท่ีผสมใยสับปะรดให้ดขีึน้  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 

Factors affecting green building materials selection behavior in 

Mahasarakham province 

ชนิดา ขันค้า1* สมชาย อินทะตา1 และศวิดล กัญญาค้า1 

Chanida Khankham1*, Somchai Inthata1 and Siwadol Kanyakam1  

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียวในจังหวัด

มหาสารคาม โดยส้ารวจความคิดเห็นของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้านสังคม 

ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม และใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว จะต้องอาศัยความรอบรู้ ประสบการณ์ ความ

ช้านาญ และพิจารณาจากการตัดสนิใจของผูท้้าวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตัวอยา่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการ

โครงการ กลุ่มเจ้าของโครงการ และกลุ่มออกแบบเขียนแบบอาคาร จ้านวนกลุ่มละ 30 ตัวอยา่ง  

จากผลการวจิัยพบวา่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสี

เขียวในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.57 และมีระดับการมีส่วนร่วมมาก ความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.40 มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง นอกจากนี้ยัง

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเชื่อว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน) ในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกมีค่าเฉลี่ย ( x ) สูงสุดเท่ากับ 4.17 และการมีเจตคติท่ีดีต่อการ

เลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ท่ีเคยคิดท่ีจะเลือกใชห้รือเคยใช ้วัสดุก่อสร้างสเีขียวในการก่อสร้างแลว้มคี่าเฉลี่ย ( x ) ต่้าสุด

เท่ากับ 1.73 และตัวแปรปัจจัยทางจิตใจ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สันอยู่ระหว่าง 0.388 – 0.549  
ค้าสา้คัญ:   วัสดุก่อสร้างสเีขียว ปัจจัยดา้นจิตใจ ปัจจัยทางด้านสังคม พฤตกิรรม 

Abstract  

This research was to study the factors affecting green building materials selection behavior in 

Mahasarakham province by surveying personal opinion in 2 domains 1) psychological factors and 2) social factors. 

The study was a quantitative research focusing on the selection interview and using purposive sampling method. 

The study has objective to find out more on the behavior of green building materials selection which required 

knowledge, experience and expertise based on the decision of researchers. Samples were divided into 3  groups 

of 30 samples each, contractor or project manager, project owner and drawing-building design. 
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The research results revealed that the total mean score ( x  ) of social factors on green building 

materials selection behavior was 3.57 and the level of people participation was in high level. The total mean score 

( x ) of psychological factors was 3 . 40  and the level of people participation was moderate level. In addition, the 

results found that most of people awareness of global warming they believe that the ignition of fossil fuel (coal) to 

produce electricity causes of greenhouse effect with the maximum mean score ( x  ) of 4 . 1 7  and the positive 

attitude toward green building materials selection have you ever thought to use or have ever used green building 

materials was lowest score of 1.73. Pearson’s p rodu c t m om ent c orrelation c oeff icient of psyc h ologica l fa c tor was 

0.388 – 0.549. 

Keywords: Green building material, psychological factors, social factors, behavior  

บทน้า 

ในช่วงระยะเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา โลกเราได้มีการสะสมแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น 

เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ท่ีใช้ในกิจกรรมประจ้าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้น้้ามันเชื้อเพลิงท่ีขุด

ขึ้นมาจากใต้ดิน การเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกท้าให้โลกไม่สามารถแผ่ความร้อนออกไปได้อย่างท่ีเคย ส่งผลให้

อุณหภูมิของโลกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสมือนกับโลกเรามีผ้าห่มท่ีหนาขึ้นนั่นเอง  หรือเป็นท่ีรู้จักในนามว่า 

ปรากฏการณ์เ รือนกระจก (Greenhouse effect) ส่วนก๊าซท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เกิดจากการเผาไหม้ต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การผลิตซีเมนต์ และการเผาไม้

ท้าลายป่า เป็นต้น ก๊าซมีเทน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสลายตัวของอินทรีย์วัตถุ เช่น ขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ ของ

เสีย อุจจาระ และก๊าซ CFC เป็นสารประกอบส้าหรับท้าความเย็น พบในเคร่ืองท้าความเย็นต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีอยู่ร่วมกับ

ฟรีออน และยังพบได้ในสเปรย์ต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เป็นก๊าซมีพิษท่ีเกิดจาก

เครื่องยนต์ การเผาถ่านหิน และใชป้ระกอบในรถยนต์เพื่อเพิ่มก้าลังเครื่อง [1]  

จากวิกฤตภาวะโลกร้อนดังกล่าว ท้าให้เกิดการต่ืนตัวในเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาต ิและสภาพแวดล้อม

ท่ัวโลก ผู้คนจ้านวนมากจากหลากหลายอาชีพเข้ามาร่วมกันจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นในการอนุรักษ์ของสภาพแวดล้อม  

หรือลดมลภาวะท่ีเป็นปัญหาวิกฤตอยู่ในทุกวันนี้ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของการรณรงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมใน

ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยการผลิตสินค้าหรือบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเรียกว่า ผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green product) ซึ่งจะต้องประกอบหลักการ 4R คือ 

การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้้า (Reuse) การน้ามาปรับใช้ใหม่ (Recycle) และการซ่อมบ้ารุง (Repair) หรือใช้แต่

วัสดุท่ีท้าจากธรรมชาติท่ีอย่างท่ีเคยชินกัน ส่งผลให้วงการสถาปัตยกรรมท่ัวโลก หันมาใช้วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้มมากขึ้น ถือเป็นเทรนดข์องวงการก่อสร้างในอนาคต [2] 

ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่ากระแสเร่ืองสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานเป็นกระแสท่ีทุกคนท่ัวโลกต่างให้

ความสนใจ เอาใจใส่ จากกระแสท่ีแรงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องท้าให้หลาย ๆ ธุรกิจหันมาให้ความส้าคัญกับเร่ืองนี้มากขึ้น 

เชน่ บริษัทโตชิบา ตัง้เป้ายอดขายผลิตภัณฑส์ีเขียว ท้ังปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คอนวูดมยีอดผลิตภัณฑส์ีเขียวขายเพิ่มขึ้นได้

ร้อยละ 10% เมื่อเทียบกับยอดขายเมื่อปีท่ีผ่านมา และเอสซีจีได้เดินหน้าพัฒนาวัสดุก่อสร้างและนวัตกรรม ภายใต้

ฉลาก SCG eco value ตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 20 [3] แต่มีหลายบริษัทยอดขายกับไม่เป็นอยา่งท่ีตัง้เป้าไว้ 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว (Green 

building materials) ในจังหวัดมหาสารคาม ท้ังปัจจัยด้านจิตใจ และปัจจัยทางด้านสังคม เพื่อให้เข้าใจปัจจัยพื้นฐาน
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ส้าหรับพฤตกิรรมมนุษยไ์ด้ถอ่งแท้ย่ิงขึ้น อกีทัง้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการการวางแผน และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี

พฤตกิรรมท่ีดใีนการเลอืกใช้วัสดุก่อสร้างสเีขียว เพื่ออนุรักษพ์ลังงานธรรมชาติ ลดการใชพ้ลังงาน น้าไปสู่ชีวิตท่ีย่ังยนื 

นิยามศัพท์ 

1. วัสดุก่อสร้างสีเขียว หมายถึง ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างท่ีระบบการผลิตของโรงงาน ไม่มีการปล่อย

สารพิษเข้าสู่ส่ิงแวดล้อม ประกอบหลักการ 4R คือ การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้้า (Reuse) การน้ามาปรับใชใ้หม่ 

(Recycle) และการซ่อมบ้ารุง (Repair) นอกจากนี้ยังห้ามทารุณกรรมสัตว์ เช่น สุนัข แมวหรือลิง โดยการน้าไป

สัตว์ทดลองเพื่อวิจัยผลการผลิตสินค้า ห้ามน้าสัตว์สงวนพันธ์ุมาผลิตเป็นสินค้าเด็ดขาด หรือมีการท้าลายชีวิตสัตว์

เหลา่นั้นทางอ้อม หรือการใช้แต่วัสดุท่ีท้าจากธรรมชาติ [2] 

2. เจตคติ หมายถึง จิตลักษณ์ประเภทหนึ่งของบุคคล เกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดในท้านองประโยชนห์รือโทษ ความรู้สกึ ชอบ ไมช่อบ รวมท้ังความพร้อมท่ีจะแสดงพฤตกิรรมเฉพาะอยา่ง เชน่ ให้

การสนับสนุน ชว่ยเหลอื หรือขัดขวาง เป็นต้น [4] 

3. ความตระหนัก หมายถึง รู้ประจักษ์ รู้ชัดเจน หรือหมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเกิดความรู้ของ

บุคคล หรือการท่ีบุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ดังนั้นความตระหนักในการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสีเขียว จึงหมายถึง การท่ีบุคคลได้แสดงถึงความรู้ชัดเจน และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสเีขียวท่ีเกิดขึ้น โดยสะทอ้นให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างชัดเจน ความรักและหวงแหน ความวิตกห่วงใย [5] 

4. ค่านิยม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลหรือสมาชิกในสังคมยึดถือ และยอมรับว่าเป็นสิ่งท่ีมีความหมาย มี

ความส้าคัญส้าหรับตนและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม โดยยอมรับเอาเป็นเป้าหมายมาตรฐาน และอุดมคติในชีวิต และมี

อิทธิพลต่อการก้าหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในการกระท้าการต่อสิ่งนั้น ๆ นอกจากนี้ค่านิยมยังสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลสมัย และความคิดของบุคคลในสังคมในยุคนั้น ๆ [6] 

5. ประเภทงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้ างตึก บ้านพักอาศัย โรงแรมอาคารชุด 

ห้างสรรพสนิค้า หอพัก ห้องแถว  

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม โดย

ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณา

จากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช้านาญ และประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ของผู้ท้าวิจัย หรือเรียกอีกอย่างว่า 

Judgment sampling เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของพฤติกรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว และส่วนข้อมูลในงานวิจัยนี้ 

โดยอาศัยแหลง่ข้อมูลได้ 2 ประเภท ดังนี ้ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการ

โครงการ กลุ่มเจ้าของโครงการ และกลุ่มออกแบบเขียนแบบอาคาร  จ้านวนกลุ่มละ 30 ตัวอย่าง รวมท้ังสิ้น 90 

ตัวอยา่ง 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ จากส้านักวิทยบริการต่าง ๆ 

วารสารบทความทางวิชาการ และบทความในการประชุมวิชาการ ท่ีสามารถอ้างอิงได้ ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

และจากแหล่งขอ้มูลจากอนิเตอร์เนต เป็นต้น เพื่อประกอบการสร้างแบบสอบถาม 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ี ใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ตามวัตถุประสงค์ประกอบกบักรอบ

แนวคิดท่ีก้าหนดขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ประเภทของกลุม่ตัวอย่าง เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และประสบการณ์ท้างาน มีลักษณะเป็นแบบส้ารวจรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตใจ จ้านวน 4 ตัวแปร ได้แก่  

  1. เจตคตท่ีิดตีอ่การเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว แบ่งออกเป็น ด้านความรู้เชงิประเมินค่า ด้าน

ความรู้สกึทางอารมณ ์และด้านองคป์ระกอบด้านพฤติกรรม  

  2. การรับรู้ความสามารถของตนในการการเลอืกวัสดุก่อสร้างสีเขียว แบง่ออกเป็น ด้านพฤติกรรม

ปัญญา ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล และด้านอิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม 

  3. ความตระหนกัในปัญหาภาวะโลกรอ้น แบ่งออกเป็น ด้านรู้จริงการเข้าใจอย่างถ่องแท้ดา้นมี

ความรักหวงแหน ด้านมีความวติกห่วงใย และด้านท้าจริง ปฏบัิตจิรงิ   

  4. ค่านิยมสะดวก แบ่งออกเป็น ด้านสังคม ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านความจ้าเป็น และดา้น

การใช้งาน 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม  จ้านวน 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) การเห็นแบบอย่างการ

เลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว แบ่งออกเป็น การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และการเรียนรู้จากการสังเกต 2) การรับรู้

ข่าวสารด้านการเลอืกวัสดุก่อสร้างสีเขียว แบ่งออกเป็น การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารมวลชน   

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิ

เคิร์ท [7] ดังนี้     

  จรงิท่ีสุด      แปลความหมาย    เห็นดว้ยอย่างย่ิง  ให้ 5 คะแนน 

  จรงิ     แปลความหมาย    เห็นดว้ย    ให้ 4 คะแนน 

  ค่อนขา้งจริง    แปลความหมาย    ไมแ่นใ่จ  ให้ 3 คะแนน 

  ค่อนขา้งไมจ่รงิ    แปลความหมาย    ไมเ่ห็นดว้ย  ให้ 2 คะแนน 

  ไมจ่รงิ        แปลความหมาย    ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   ให้ 1 คะแนน 

 โดยก้าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ระดับการมสี่วนร่วม ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49    หมายถึง    ระดับการมสี่วนร่วม น้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49    หมายถงึ    ระดับการมสี่วนร่วม น้อย 

  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49    หมายถึง    ระดบัการมสี่วนร่วม ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49    หมายถงึ    ระดบัการมสี่วนร่วม มาก 

  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00    หมายถงึ    ระดบัการมสี่วนร่วม มากที่สุด 
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ส่วนค่า S.D. นัน้สว่นมากจะไมค่่อยแปลผลจะเสนอเฉพาะคา่ในตารางเท่านัน้ แตถ่้าจะแปลผลก็ควรก้าหนดเกณฑ์การ

แปลผลของค่า S.D. ดังนี้  

  มากกวา่ 1.75  มคีวามแตกตา่งมาก  

  1.25 – 1.75  มคีวามแตกตา่งกันค่อนขา้งมาก  

  นอ้ยกว่า 1.25  มคีวามแตกตา่งน้อย หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมอืน ๆ กัน  

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การประมวลผลข้อมูล ได้น้าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้น้ามาบันทึกโดยใช ้เครื่องคอมพวิเตอร์ เพื่อการ

ประมวลผลข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิตสิ้าเร็จรูป SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแลว้น้ามาค้านวณค่า

ร้อยละส้าหรับตัวแปรเชงิปริมาณท่ีวัดได้ใชค้่าสถิตเิชงิบรรยาย  

2. ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตใจ และปัจจัยทาง

สังคม โดยใชสู้ตร Cronbach ’s Alph a  

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลด้าเนนิการโดยขอ้ค้าถามที่เป็นขอ้ความ (Check list) ใชก้ารวเิคราะห์โดยการหา

ค่าความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อค้าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating scale) ใชก้าร

วเิคราะห์ตามหัวขอ้การส้ารวจ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ คือ ตัวแปรปัจจัยทางจิตใจ ได้แก ่เจตคตท่ีิดตีอ่

การเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว การรับรู้ความสามารถตนในการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ความตระหนักในปัญหาภาวะ

โลกรอ้น และคา่นิยมสะดวกการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ส่วนตัวแปรปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การเห็นแบบอย่างการ

เลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว และการรับรู้ขา่วสารด้านการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว โดยใชค้า่สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของ

เพยีร์สัน 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบเรียงอันดับ (Rating Scale) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ 

Cronbac h ’s Alph a ว่าแต่ละข้อค้าถามสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการวัดการสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

พบวา่ มคี่า 0.913 ซึ่งคา่ยิ่งสูงย่ิงดี โดยปกติในการวจิัยทางสังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ท่ี 0.7 ขึน้ไป 

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67.80 และมีเพศหญิงจ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุต้ังแต่ 21-30 

ปี จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 31-40 ปี จ้านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 และ

นอ้ยท่ีสุดมอีายุตัง้แต ่51 ปีขึน้ไป จ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ต้ังแต่ 6-10 ปี จ้านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.40 รองลงมามีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จ้านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 และน้อยท่ีสุดมีประสบการณ์

ตัง้แต ่16 ปีขึน้ไป จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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                  ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป (n=90)                                            หนว่ย : คน (ร้อยละ) 

    รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทของกลุม่

ตัวอยา่ง 

ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการ 30 (33.33) 

เจ้าของโครงการ 30 (33.33) 

ออกแบบเขียนแบบ 30 (33.33) 

เพศ 
ชาย 61 (67.80) 

หญิง 29 (32.20) 

อายุ 

21 - 30 ปี 45 (50.00) 

31 - 40 ปี 30 (33.30) 

41 - 50 ปี 11 (12.20) 

ตัง้แต ่51 ปี ขึน้ไป 4 (4.40) 

ประสบการณ์การท้างาน 

นอ้ยกว่า 5 ป ี 29 (32.20) 

6 - 10 ปี 58 (64.40) 

11 - 15 ปี 2 (2.20) 

ตัง้แต ่16 ปี ขึน้ไป 1 (1.10) 

 

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตใจ เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.57 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.30 โดยรวมพบวา่ระดับการมสี่วนร่วมมาก  

- ปัจจัยทางจิตใจ ด้านเจตคติท่ีดตีอ่การเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ข้อมูลมคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.21 

มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.74 พบวา่ระดับการมสี่วนร่วมปานกลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก รู้สึกกังวลเมื่อเห็นสินค้าวัสดุก่อสร้างสีเขียวแล้วไม่ได้เดินเข้าไปดู มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 

3.93 รองลงมา คือ ความคิดเห็นท่ีวา่วัสดุก่อสร้างสเีขียวเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสง่ผลตอ่จิตใจ ในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

แต่มีราคาไม่สูงเกินไป มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.58 และน้อยท่ีสุด คือ ท่านคิดท่ีจะเลือกใช้หรือเคยใช้วัสดุก่อสร้างสี

เขียวในการก่อสร้าง มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.73 

- ปัจจัยทางจิตใจ ด้านการรับรู้ความสามารถตนในการเลอืกวัสดุก่อสร้างสีเขียว ข้อมูลมคี่าเฉลี่ย (

X ) เท่ากับ 3.52 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.16 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมมาก และเมื่อจ้าแนกเป็น

รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเชื่อว่าการใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียว สามารถจะเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้เพื่อน ๆ ได้ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.86 รองลงมา คือ การพูดให้คนอื่น ๆ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียว

นัน้เป็นเร่ืองไมย่าก มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.53 และนอ้ยท่ีสุด คือ กระเบือ้งปูพื้น ท่ีมีสว่นผสมของวัสดุรีไซเคิลมากถึง 

60% จะให้ความแข็งแรงทนทานได้เชน่กัน มีคา่เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.41 
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- ปัจจัยทางจิตใจ ด้านความตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.94 มี

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.21 พบวา่ระดับการมสี่วนร่วมมาก และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมาก เชื่อว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิด 

"ปรากฏการณ์เรือนกระจก" มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ มนุษย์มีส่วนอย่างมากในการท้าให้

เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.14 และน้อยท่ีสุด คือ ปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นปัญหารุนแรงระดับ

สากล และเป็นสิ่งท่ีต้องตระหนักรว่มกันในประชาคมโลก มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.66 

- ปัจจัยทางจิตใจ ด้านค่านิยมสะดวก ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.61 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.51 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมมาก และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมากเลือกซือ้วัสดุก่อสร้างท่ีอยู่ใกล้บ้านมากท่ีสุด โดยเร่ืองราคาแพงกว่านิดหน่อยไม่เป็นไร มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 

4.06 รองลงมา คือ เลือกซื้อวัสดุก่อสร้างสีเขียว มากกว่าวัสดุก่อสร้างท่ีเน้นความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต มีค่าเฉลี่ย  

( X ) เท่ากับ 4.05 และนอ้ยท่ีสุด คือ เลอืกซือ้วัสดุก่อสร้างสีเขียว มากกวา่เลือกซือ้วัสดุก่อสร้างโดยเน้นท่ีการใชง้าน มี

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.84 

         ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดับปัจจัยทางจิตใจที่มีผลต่อพฤตกิรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว  

ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกวสัดุก่อสร้างสเีขียว  

ในจังหวัดมหาสารคาม  X  S.D. 
ระดับการ

มสี่วนรว่ม 

1. ปัจจัยทางจิตใจ    

    - เจตคติท่ีดตีอ่การเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 3.21 0.74 ปานกลาง 

    - การรับรู้ความสามารถตนในการเลอืกวัสดุก่อสร้างสี

เขียว 
3.52 0.16 มาก 

    - ความตระหนักในปัญหาภาวะโลกรอ้น 3.94 0.21 มาก 

    - ค่านยิมสะดวก 3.61 0.51 มาก 

โดยรวม 3.57 0.30 มาก 

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 3 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.40 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 0.11 โดยรวมพบวา่ระดับการมสี่วนปานกลาง  

ปัจจัยทางสังคม ด้านการเห็นแบบอย่างการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ข้อมูลมคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.32 

มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12 พบวา่ระดับการมสี่วนร่วมปานกลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากคือ ในท่ีท้างานมักจะพูดถึงภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันบ่อย ๆ มี

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.52 รองลงมา คือ หัวหน้าของท่านมักจะแนะน้าคนอื่น ๆ ถึงวิธีเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างสีเขียว มี

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.34 และน้อยท่ีสุด คือ ท่านมักจะพูดถึงบ้านหรืออาคาร ท่ีเลือกใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียว ให้เพื่อน

ฟังบ่อย ๆ มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.17 
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ปัจจัยทางสังคม ด้านการรับรู้ข่าวสารด้านการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว ข้อมูลมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.32 มีค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12 พบว่าระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมาก คือ ท่านชอบชมโฆษณาในโทรทัศน์ ท่ีเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ วัสดุก่อสร้างสีเขียว มีค่าเฉลี่ย ( X ) 

เท่ากับ 3.74 รองลงมา คือ มีการน้าเสนอเกร็ดความรู้ เร่ืองวัสดุก่อสร้างสีเขียว มาจากการโฆษณาในโทรทัศน์ มาก

ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.72 และน้อยท่ีสุด คือ ท่านชอบชมโฆษณาในโทรทัศน์ ท่ีเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา

ภาวะโลกรอ้น มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.02 

         ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์ระดับปัจจัยทางสังคมท่ีมีผลต่อพฤตกิรรมการเลือกวัสดุก่อสร้างสเีขียว  

ปัจจัยที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกวสัดุก่อสร้างสเีขียว  

ในจังหวัดมหาสารคาม X  S.D. 
ระดับการ

มสี่วนรว่ม 

ปัจจัยทางสังคม    

    - การเห็นแบบอย่างการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 3.32 0.12 ปานกลาง 

    - การรับรู้ขา่วสารด้านการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 3.48 0.29 ปานกลาง 

โดยรวม 3.40 0.11 ปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากตารางท่ี 4 พบว่า สาเหตุท่ีคนไม่เลอืกซือ้วัสดุก่อสร้างสเีขียว โดยคนส่วนมากร้อยละ 43 มคีวามคิด

ว่าไม่เข้าใจถึงประโยชน์ท่ีแท้จริง และร้อยละ 26 คิดว่าวัสดุก่อสร้างสีเขียวเป็นวัสดุท่ีมีราคาแพง ส่วนเร่ืองเป็นวัสดุท่ี

หาซือ้ได้ยากนั้น คิดเป็นร้อยละ 22 และนอ้ยท่ีสุด คือร้อยละ 9 ท่ีคดิวา่รูปลักษณไ์มส่วย 

ตารางที่ 4 ผลการวเิคราะห์ สาเหตุคนไม่เลอืกซื้อวัสดุก่อสร้างสเีขียว 

สาเหตุคนไมเ่ลือกซื อวัสดุก่อสร้างสี

เขียว หน่วย : ร้อยละ 

แพง 
ไม่เขา้ใจถึง

ประโยชน ์

รูปลักษณไ์ม่

สวย 
หาซื อยาก 

26 43 9 22 

ข้อเสนอแนะ: แนวทางรณรงค์ในการสร้างกระแสความตื่นตัว เร่ืองดูแลสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดมหาสารคาม โดยคน

ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 

1. หน่วยงานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สีเขียวผลิต (Green product) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 4R คือ 

การลดของเสีย (Reduce) การใช้ซ้้า (Reuse) การน้ามาปรับใชใ้หม ่(Recycle) และการซ่อมบ้ารุง (Repair) 

2. หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ควรจัดโครงการการณรงค์ ให้ความรู้ ปลูก

จิตส้านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจรและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจาก

ธรรมชาติ ซึ่งหากประชาชนขาดวินัย ขาดจิตส้านกึ และความรู ้ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดลอ้มได้อยา่งยั่งยืน 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระ  

จากตารางท่ี 5 พบวา่ พฤตกิรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว ตัวแปรปัจจัยทางจิตใจ มคี่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน อยู่ระหว่าง 0.388 – 0.549 โดยปัจจัยทางจิตใจท่ีมคีวามสัมพันธ์สูงสุด กับเจตคติท่ีดีต่อการ

เลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ การรับรู้ความสามารถตนในการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสเีขียว มีคา่ r = 0.549 

ส่วนตัวแปรปัจจัยทางจิตใจ คู่ท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด คือ การรับรู้ความสามารถตนในการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสเีขียว และความตระหนักในปัญหาภาวะโลกรอ้น มคี่า r = 0.533 

ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตใจกับพฤติกรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว  
 

ตัวแปร 1 2 3 4 

ปัจจัยทางจิตใจ     

  1. เจตคตท่ีิดตีอ่การเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 1    

  2. การรับรู้ความสามารถตนในการเลอืกวัสดุก่อสร้างส ี 

เขียว 

0.549(**) 1   

  3. ความตระหนักในปัญหาภาวะโลกรอ้น 0.416(**) 0.533(**) 1  

  4. ค่านิยมสะดวกการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 0.489(**) 0.427(**) 0.388(**) 1 

  ** มนีัยส้าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

จากตารางท่ี 6 พบว่า ตัวแปรปัจจัยทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นแบบอย่างการเลือกวัสดุ

ก่อสร้างสเีขียว กับการรับรู้ขา่วสารด้านการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว มีคา่ r = 0.533 

                      ตารางที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตใจกับพฤติกรรมการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว  
 

ตัวแปร 1 2 

ปัจจัยทางสังคม   

  1. การเห็นแบบอย่างการเลอืกวัสดุก่อสร้างสเีขียว 1  

  2. การรับรู้ขา่วสารด้านการเลอืกวัสดุก่อสร้างสี

เขียว 

0.721(**) 1 

                      ** มนีัยส้าคญัทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความส้าคัญของแต่ละปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลือก

วัสดุก่อสร้างสีเขียวในจังหวัดมหาสารคาม โดยการส้ารวจรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปัจจัยทางจิตใจ โดยรวมพบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางสังคม 

โดยรวมพบว่าพบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง โดยคนส่วนมากร้อยละ 43 มีความคิดว่าไม่เข้าใจถึงประโยชน์ท่ี

แท้จริง และนอ้ยท่ีสุด คือ รอ้ยละ 9 ท่ีคดิวา่รูปลักษณไ์มส่วย 
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นอกจากนี้ยังพบว่า คนส่วนใหญ่ มีความตระหนักในปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเชื่อว่าการเผาไหม้

เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อให้เกิด "ปรากฏการณ์เรือนกระจก" มากท่ีสุด มีค่าค่าเฉลี่ย     

( X ) เท่ากับ 4.17 และน้อยท่ีสุด คือ การมีเจตคติท่ีดีต่อการเลือกวัสดุก่อสร้างสีเขียว ท่ีเคยคิดท่ีจะเลือกใช้หรือเคยใช้ 

วัสดุก่อสร้างสเีขียวในการก่อสร้าง มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.73  

กิตติกรรมประกาศ 

การวจิัยคร้ังน้ีประสบผลส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก ดร. สมชาย  อนิทะตา และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิวดล กัญญาค้า อาจารย์ทุกท่าน ท่ีคอยให้ค้าแนะน้า และขอขอบคุณคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นอยา่งสูง 
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การใช้เศษหินของเหมืองแร่ยปิซัมส้าหรับพัฒนาเป็นผลติภัณฑ์คอนกรีตบล็อก 

Using waste rock of mining gypsum to develop concrete block product 

ประชุม  ค้าพุฒ1* กิตติพงษ์  สุวีโร2  นิรมล ปั้นลาย3  และ ธงเทพ ศริิโสดา 3 

Prachoom Khamput1*, Kittipong Suweero2, Niramol  Panlai3 and Thongtep Sirisoda 3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เศษหินยิปซัมส้าหรับพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก 

ก้าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1: หินฝุ่น: เศษหินยิปซัม: เท่ากับ 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 1:6:4, 

1:5:5 และ 1:4:6 โดยน้้าหนัก ใช้อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.65 โดยน้้าหนัก ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก 

ขนาด 7 x 19 x 39 เซนตเิมตร ด้วยเครื่องอัดคอนกรีตบล็อก ทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 58 – 2533 เร่ืองคอนกรีต

บล็อกชนิดไม่รับน้้าหนัก ผลการทดสอบ พบว่า น้้าหนักต่อก้อน ก้าลังอัด และสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อนของ

คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัม มคี่าสูงกว่าคอนกรตีบล็อกท่ัวไป และอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของคอนกรีตบล็อกผสม

เศษหินยิปซัม สามารถผ่านตามท่ีมาตรฐานก้าหนด รวมท้ังใช้เป็นวัสดุส้าหรับก่อผนังได้ดีเช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อก

ท่ัวไป  
ค้าสา้คัญ:   เศษหินยปิซัม คอนกรีตบล็อก วัสดุก่อสร้าง หินฝุ่น ความตา้นทานแรงอัด 

Abstract  

This research aims to study the using gypsum rock fragments to develop concrete block product. 

The mixture ratios of Portland cement type1: quarry dust: gypsum rock fragments are 1:10:0, 1:9:1, 1:8:2, 1:7:3, 

1:6:4, 1:5:5 and 1:4:6 by weight and water to cement ratio (w/c) equal to 0.65 by weight. The concrete block 

samples are casted in 7 x 19 x 39 centimeter standard hollow core units with a concrete block molding machine. 

The concrete block sample testing follows the TIS 58-2533 Standard on non-load bearing concrete blocks. From 

the experiment, the unit weight, compressive strength, and thermal conductivity of concrete blocks mixed with 

gypsum rock fragment are higher than general concrete blocks. The suitable ratio of concrete block mixed with 

gypsum rock fragment can be classified as standard and use for wall construction as well as the general concrete 

block. 

Keywords: Gypsum Rock Fragment; Concrete Block; Construction Material; Quarry Dust; Compressive Strength  
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บทน้า 

ปัญหาด้านราคาน้้ามันเชื้อเพลิงท่ีเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างท่ีเพิ่มขึ้ น

เกือบเท่าตัวจากขั้นตอนการขนส่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นท่ีอยู่ห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบ เป็นเหตุให้การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นไปได้ช้าและต้องลงทุนสูง แนวทางการแก้ไข คือ การหาวัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่นมาใช้ทดแทน

วัตถุดิบเดิมๆ อย่างหินปูนซึ่งเป็นหินท่ีนิยมน้ามาใช้ในการก่อสร้าง ท่ีต้องขนส่งมาจากพื้นท่ีอื่นๆ ซึ่งจะอยู่ในพื้นท่ีแถบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก จากการส้ารวจแร่และทรัพยากรธรณี เพื่อหาวัตถุดิบภายในท้องถิ่นของภาคใต้ 

พบว่า ชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งมแีหล่งแร่หินท่ีมคีวามส้าคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง แต่ยังไมไ่ด้ใช้ประโยชนอ์ย่าง

เต็มท่ี ตัวอย่างของจังหวัดในภาคใต้ ท่ีมีแหล่งแร่ส้าคัญหลายชนิด เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่แม้ว่าจะมีแหล่งแร่หินปูนไว้ใช้ แต่แหล่งแร่ชนิดอื่นๆ อาทิเช่น เฟลด์สปาร์ แบไรต์ และยิปซัม กลับ

ส่งออกตา่งประเทศเป็นหลัก เนื่องจากได้ราคาท่ีสูงกวา่จ้าหน่ายในประเทศ ท้ังน้ี การผลิตยิปซัมดิบในภาคใตม้สีัดส่วน

คิดเป็นร้อยละ 72 ของการผลิตท้ังประเทศ โดยปริมาณการผลิตแร่ยปิซัมจากเหมืองของภาคใต้ แบ่งออกเป็นจังหวัด

สุราษฏร์ธานี 4.3 ล้านตัน/ปี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.8 ล้านตัน/ปี ซึ่งยิปซัมเป็นแร่ท่ีมีมากเป็นอันดับท่ี 2 รอง

จากหินปูน [1] การผลิตยิปซัมต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการขุด (รูปท่ี 1) การบด การย่อย การล้าง ท้าให้มีเศษหิน

ยิปซัมเหลือทิ้งอยู่เป็นจ้านวนมาก และไม่ได้ใช้ประโยชน์ (รูปท่ี 2) เศษหินยิปซัมดังกล่าวมีลักษณะค่อนข้างละเอียด

คล้ายทราย ด้วยเหตุน้ี ชุมชนในพื้นท่ี จึงตอ้งการน้าเศษหินยปิซัมมาสรา้งมูลค่าเพิ่มเป็นวัสดุก่อสร้างส้าหรับใชง้านและ

จ้าหนา่ยภายในพืน้ท่ี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดเป็นวสิาหกิจชุมชนต่อไปได้ 

 

ภาพที่ 1 เหมอืงยิปซัม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ภาพที่ 2 กองเศษหินยปิซัมภายในเหมอืงท่ีเหลอืท้ิงจากกระบวนการคัดแยก 
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จากการสอบถามชุมชนภายในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับชนดิของวัสดุก่อสร้างซึ่งมีปริมาณ

และความตอ้งการใชง้านมากที่สุด พบวา่ คอนกรีตบล็อก (Concrete Block) ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทก่อผนังท่ีได้รับ

ความนิยมมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 20 x 40 เซนติเมตร หนาระหว่าง 7 – 20 

เซนติเมตร (รูปท่ี 3) ลักษณะการใช้งานของคอนกรีตบล็อก จะเป็นการก่อเหมือนงานอิฐมอญ แต่จะมีข้อดีกว่า คือ 

สามารถก่อได้เร็วกว่า และมีขนาดท่ีมาตรฐานกว่า ท้าให้การประมาณการจ้านวนของวัสดุท้าได้ง่าย และเมื่อรวม

ค่าแรงในงานก่อสร้างแล้วจะมีราคาถูกกว่าการก่อผนังด้วยอิฐมอญ [2] ท้ังนี้ คอนกรีตบล็อก สามารถแบ่งได้เป็น 2 

ชนิด ได้แก่ ชนิดรับน้้าหนัก และชนิดไม่รับน้้าหนัก [3] โดยคอนกรีตบล็อกชนดิไม่รับน้้าหนักเป็นคอนกรีตบล็อกท่ีได้รับ

ความนิยมมากกว่า เพราะผนังท่ัวไปท้าหน้าท่ีเป็นเปลือกอาคาร ท้าให้ไม่ต้องรับน้้าหนักบรรทุกมาก และคอนกรีต

บล็อกดังกลา่วยังมีราคาต่้าทุนท่ีต้่ากว่า รวมท้ังผลิตใชง้านได้ง่าย 

 

 

ภาพที่ 3 คอนกรีตบล็อก 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เศษหินยิปซัมท่ีไม่ต้องผ่านการร่อนตะแกรง ส้าหรับ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เร่ืองคอนกรตีบล็อกชนดิไม่รับน้้าหนัก [3] เพื่อให้

ชุมชนสามารถใช้ประโยชนจ์ากเศษหินแร่ยิปซัม สร้างรายได้ ลดค่าขนส่งวัสดุ และเพ่ิมมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ีใชแ้ลว้หมดไปให้คุม้ค่ามากที่สุด 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. วัสดุและอุปกรณ์   

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1, 2) หินฝุ่นจากเหมืองหินปูนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ต้องร่อน

ผ่านตะแกรง (รูปท่ี 4), 3) เศษหินยปิซัมจากเหมอืงยิปซัมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมต่อ้งร่อนผ่านตะแกรง (รูปท่ี 5),    

4) น้้าประปา, 5) เคร่ืองชั่งน้้าหนัก, 6) เคร่ืองผสมคอนกรีต, 7) เคร่ืองขึ้นรูปคอนกรีตบล็อก (รูปท่ี 6), 8) แท่นพลิก

คอนกรีตบล็อก, 9) แบบหล่อคอนกรีตบล็อกกลวง ขนาด 7x19x39 เซนติเมตร (รูปท่ี 7), 10) ตะแกรงร่อนวิเคราะห์

ขนาด (Sieve Analysis), 11) ชุดทดสอบความถ่วงจ้าเพาะ ความหนาแน่น การดูดซึมน้้า และการหดตัวทางยาว, 12) 

เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine, UTM), และ 13) ชุดทดสอบสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อน 

ตาม ASTM C177 
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ภาพที่ 4 หินฝุ่นจากเหมอืงหนิปูนในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

ภาพที่ 5 เศษหินยปิซัมจากเหมอืงยิปซัมในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ไม่ร่อนผ่านตะแกรง) 

 

 

ภาพที่ 6 เครื่องอัดคอนกรตีบล็อก 
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ภาพที่ 7 แบบหลอ่คอนกรีตบล็อกกลวง 

2. อัตราส่วนในการขึ นรูปตัวอย่าง 

อัตราส่วนขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัม เป็นการน้าอัตราส่วนคอนกรีตบล็อกท่ัวไป 

ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และน้้าประปา มาปรับลดปริมาณหินฝุ่นลง และแทนท่ีด้วยเศษหินยิปซัม รวม 7 

อัตราส่วน ซึ่งอัตราส่วนท้ังหมด สามารถขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกให้มีลักษณะตามมาตรฐาน มอก.58-2533 [3] ได้ ดัง

ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนโดยน้้าหนกัส้าหรับขึน้รูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัม 

อัตราส่วน ปูนซีเมนต ์ หินฝุ่น เศษหนิยิปซัม น ้าประปา 

G0 1 10 0 0.65 

G1 1 9 1 0.65 

G2 1 8 2 0.65 

G3 1 7 3 0.65 

G4 1 6 4 0.65 

G5 1 5 5 0.65 

G6 1 4 6 0.65 

 

3. ขั นตอนการศึกษา 

1) หาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus, F.M.) และความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity, S.G.) 

ของมวลรวม, 2) ตวงส่วนผสม, 3) น้าปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และเศษหินยิปซัมใส่เคร่ืองผสมคอนกรีต, 4) เติมน้้าประปา

และผสมส่วนผสมให้เข้ากัน จนใช้มือก้าส่วนผสมให้ติดกันได้ (รูปท่ี 8 ), 5) ขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกด้วยเคร่ืองอัดขึ้นรูป 

(รูปท่ี 9), 6) บ่มคอนกรีตบล็อกในท่ีร่มตามอายุท่ีต้องการ, 7) ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีต

บล็อก จ้านวนอัตราส่วนละ 10 ตัวอยา่ง ประกอบด้วย น้้าหนักตอ่ก้อน ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน การดูดซึมน้้า ตาม มอก.

109-2517 [4] ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน  ก้าลังอัด (รูปท่ี 10) ตาม มอก.58-2533 [3] ท่ีอายุการบ่ม 7, 14, 21 และ 28 วัน 

การหดตัวทางยาว ตาม มอก.110-2517 [5] ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน สัมประสิทธ์ิการน้าความร้อน ตาม ASTM C177 [6] 

ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน, และ 8) วิเคราะห์และสรุปผล 
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ภาพที ่8 การตรวจสอบความชื้นท่ีเหมาะสมส้าหรับขึน้รูปคอนกรตีบล็อกโดยใช้มือก้าจนสว่นผสมจับตัวกัน 

 

 

ภาพที ่9 การขึน้รูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัมด้วยเครื่องอัดขึน้รูป 

 

 

ภาพที่ 10 การทดสอบก้าลังอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัม 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. โมดูลัสความละเอียดและความถ่วงจ้าเพาะของมวลรวม 

ตารางที่ 2 โมดูลัสความละเอียด (F.M.) และความถ่วงจ้าเพาะ (S.G.) ของมวลรวม 

ประเภทของมวลรวม โมดลูัสความละเอียด (F.M.) ความถว่งจ้าเพาะ (S.G.) 

หินฝุ่น 5.46 2.71 

เศษหินยปิซัม 2.88 2.59 
 

จากค่าโมดูลัสความละเอียดและความถ่วงจ้าเพาะของมวลรวมในตารางท่ี 2 พบว่า เศษหินยิปซัมเป็น

หินท่ีมีขนาดใกล้เคียงกับทราย (โมดูลัสความละเอียดของทราย เท่ากับ 2.20 – 3.20) [7] แตม่ขีนาดเล็กกว่าหินฝุ่นหรือ

ฝุ่นหินปูน เมื่อน้าเศษหินยิปซัมมาแทนท่ีหินฝุ่น แล้วอัดขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อก  ท้าให้ขนาดคละของส่วนผสมดีและ

ส่งผลตอ่ความแน่นของคอนกรีตบล็อกและสมบัติทางกลอื่นท่ีดีขึ้นด้วย [8] ส่วนค่าความถ่วงจ้าเพาะของเศษหินยิปซัม

จะต่้ากว่าทรายเล็กน้อย (ความถ่วงจ้าเพาะของทราย เท่ากับ 2.63 – 2.67) แต่สูงกว่ายิปซัมอย่างชัดเจน (ความ

ถ่วงจ้าเพาะของยปิซัม เท่ากับ 2.31 – 2.33) [9] ซึ่งความถ่วงจ้าเพาะที่มากมีส่วนท้าให้น้้าหนักของคอนกรตีบล็อกมาก

ตามไปดว้ย  

2. น ้าหนักต่อก้อนของคอนกรีตบล็อก 

น้้าหนักตอ่ก้อนของคอนกรตีบล็อกผสมเศษหินยิปซัมอัตราส่วนตา่งๆ ในภาพท่ี 11 แสดงวา่ ปริมาณเศษ

หินยิปซัมท่ีเหมาะสม สามารถท้าให้ขนาดคละของคอนกรีตบล็อกดีขึ้นได้ เนื่องจากเศษหินยปิซัมมขีนาดเล็ก จึงแทรก

ในช่องวา่งของเนื้อคอนกรีตบล็อกได้ด ี[10] โดยคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัมอัตราส่วน G4 มกีารเรียงตัวแนน่และ

มีน้้าหนักต่อก้อนมากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน G2, G3, G1, G0, G5, และ G6 มีการเรียงตัวหลวมและมีน้้าหนัก

ตอ่ก้อนน้อยท่ีสุด ตามล้าดับ ท้ังน้ี การผสมเศษหินยปิซัมลงในคอนกรตีบล็อกปริมาณ 2 ถึง 4 ส่วน (อัตราส่วน G2 ถึง 

G4) มีน้้าหนักตอ่ก้อนและแนวโน้มของสมบัตทิางกลที่ดีกวา่คอนกรีตบล็อกท่ีผสมเศษหินยปิซัมในปริมาณอื่นๆ 

 

 

ภาพที ่11 น้้าหนักตอ่ก้อนของคอนกรตีบล็อกอัตราส่วนตา่งๆ ที่อายุการบ่ม 28 วัน 
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3. การหดตัวทางยาวของคอนกรตีบล็อก 

การหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมในภาพท่ี 12 พบว่า การผสมเศษหินยิปซัมลง

ในคอนกรตีบล็อกสง่ผลตอ่คา่การหดตัวทางยาวนอ้ยมาก โดยคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัมทัง้หมดมีคา่การหดตัว

ทางยาวอยู่ในระดับท่ีต่้าระหว่าง ร้อยละ 0.017 ถึง 0.019 ซึ่งพฤติกรรมการหดตัวทางยาวเป็นผลมาจากการสูญเสีย

ความชื้นของเนื้อคอนกรีตบล็อก [2,7] แสดงว่า การแทนท่ีหินฝุ่นด้วยเศษหินยิปซัมไม่มีผลต่อสูญเสียความชื้นท่ี

เปลี่ยนไปมากนัก โดยคอนกรีตท่ีสูญเสียความชื้นมาก การหดตัวทางยาวก็จะมากตามไปด้วย 

 

 

ภาพที ่12 การหดตัวทางยาวของคอนกรีตบล็อกอัตราส่วนตา่งๆ ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

4. การดูดซึมน ้าของคอนกรตีบล็อก 

 

 

ภาพที ่13 การดูดซึมน้้าของคอนกรีตบล็อกอัตราส่วนตา่งๆ ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

ส้าหรับการดูดซึมน้้าหรือการดูดกลืนน้้าของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมอัตราส่วนต่างๆ พบว่า 

เนื้อของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยปิซัมที่มนี้้าหนักตอ่ก้อนมาก จะมแีนวโนม้ของการดูดซึมน้้าต่้ากว่าคอนกรีตบล็อก

ผสมเศษหินยปิซัมท่ีมีน้้าหนักต่อก้อนเบากว่า ดังภาพท่ี 11 และ 13 ท้ังน้ี การดูดซึมน้้าท่ีเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึน้อยูก่ับ

ชอ่งว่างหรือโพรงของคอนกรีตบล็อก [2]  โดยคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมท่ีมีเนื้อหลวม จึงมนี้้าซึมผ่านเข้าไปใน
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เนื้อของคอนกรีตบล็อกได้มากตามไปด้วย ซึ่งคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมอัตราส่วน G2 มีการดูดซึมน้้าต่้าที่สุด 

รองลงมาคือ G1, G3, G4, G0, G5, และ G6 เป็นอัตราส่วนท่ีมีการดูดซึมน้้าสูงท่ีสุด ตามล้าดับ จากการเปรียบเทียบ

กับค่าการดูดซึมน้้า ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 เมื่อคอนกรีตบล็อกมีการหดตัวทางยาวต่้ากว่าร้อยละ 0.03 และ

ความชื้นสัมพัทธ์รายปีเฉลี่ยน้อยกว่า ร้อยละ 50 ซึ่งระบุให้ค่าการดูดซึมน้้า ไม่เกินร้อยละ 25 นั้น คอนกรีตบล็อก

ท้ังหมดมคี่าการดูดซึมน้้าเป็นไปตามท่ีมาตรฐานก้าหนด [3] 

5. ก้าลังอัดของคอนกรีตบล็อก 

เมื่อน้าคอนกรีตบล็อกผสมเศษยิปซัมอัตราส่วนต่างๆ ท่ีอายุการบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน ไปทดสอบ

ก้าลังอัด หรือความต้านทานแรงอัดในรูปท่ี 14 พบว่า ก้าลังอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมอัตราส่วน G2 มี

ค่าสูงท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน G4, G1, G3, G0, G5, และอัตราส่วน G6 มีก้าลังอัดต่้าท่ีสุด ตามล้าดับ ทั้งนี้ เป็น

ผลมาจากขนาดคละที่ดี จะท้าให้คอนกรีตบล็อกมพีื้นท่ีรับแรงอัดท่ีมากตามไปด้วย [10] เมื่อน้ามาทดสอบแรงอัดจึงได้

ค่าก้าลังอัดท่ีดีกว่าอัตราส่วนท่ีไม่ผสมเศษหินยิปซัมหรืออัตราส่วนท่ีผสมเศษหินยิปซัมมากเกินไป เมื่อเทียบกับ

มาตรฐาน มอก.58-2533 ท่ีก้าหนดให้ค่าก้าลังอัดของคอนกรีตบล็อกเฉลี่ย 5 ก้อน ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน ตอ้งไม่น้อย

กว่า 2.5 เมกะพาสคัล [3] ท้าให้ทราบว่า มเีพยีงคอนกรีตบล็อกผสมเศษยิปซัมอัตราส่วน G2 เท่านัน้ ท่ีผ่านมาตรฐาน

ได้ 

 

 

ภาพที ่14 ก้าลังอัดของคอนกรตีบล็อกอัตราส่วนตา่ง ๆ ท่ีอายุการบ่ม 7, 14, 21, และ 28 วัน 
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6. สัมประสิทธิ์การน้าความร้อนของคอนกรีตบล็อก 

 

 

ภาพที ่15 สัมประสิทธ์ิการน้าความรอ้นของคอนกรีตบล็อกอัตราส่วนตา่งๆ ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

จากผลการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อนของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมท่ีอัตราส่วน

ต่างๆ ดังภาพท่ี 15 พบว่า เศษหินยิปซัมท่ีผสมลงในคอนกรีตบล็อก ส่งผลต่อค่าสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อน เพิ่ม

สูงขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นผลมาจากเนื้อของคอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมท่ีมีความแน่นมากตามขนาดคละของเนื้อ

คอนกรีตท่ีดี ท้าให้การส่งผ่านความร้อนเกิดขึ้นง่าย ค่าสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อนจึงเพิ่มสูงขึ้น [2] อย่างไรก็ตาม 

เมื่อผสมเศษหินยิปซัมในปริมาณมากว่าอัตราส่วน G4 ค่าสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อน จะเร่ิมลดต่้ากว่าคอนกรีต

บล็อกท่ัวไป 

สรุปผล 

ผลการศึกษาการน้าเศษหินยิปซัมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก ตามมาตรฐาน มอก.58-2533 

เร่ืองคอนกรีตบล็อกชนิดไม่รับน้้าหนัก [3] สรุปได้ว่า เศษหินยิปซัม สามารถผสมและขึ้นรูปเป็นคอนกรีตบล็อกได้ดี 

โดยอัตราส่วนท่ีมีสมบัติผ่านมาตรฐาน คือ อัตราส่วน G2 ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่นต่อเศษหินยิปซัม เท่ากับ 

1: 8: 2 โดยน้้าหนัก และใช้อัตราส่วนน้้าต่อซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.65 โดยน้้าหนัก ซึ่งคอนกรีตบล็อกผสมเศษหิน

ยปิซัมดังกล่าว จะมนี้้าหนักตอ่ก้อน ก้าลังอัด และสัมประสิทธ์ิการน้าความร้อนท่ีสูงกวา่คอนกรีตบล็อกท่ัวไป ในขณะ

ท่ีการดูดซึมน้้ามีค่าต่้า และค่าการหดตัวทางยาวใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับคอนกรีตบล็อกท่ีไม่มีส่วนผสมของเศษหิน

ยิปซัม ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกผสมเศษหินยิปซัมท่ีได้ สามารถน้าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนท่ีมี

เหมืองยิปซัม ช่วยสร้างรายได้ ลดค่าขนส่งวัสดุ และเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไปให้คุม้ค่ามาก

ท่ีสุดได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี งบประมาณ

แผ่นดนิประจ้าป ี2558 ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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การพัฒนาบล็อกปูพื นน ้าหนักเบาจากพลาสติกอวีเีอเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

Development of lightweight paving block from EVA plastics for environmental conservation 

สมพิศ  ตันตวรนาท 1  ประชุม  ค้าพุฒ1* กิตติพงษ์  สุวีโร2   และ นิรมล ปั้นลาย3 

Sompit  Tantaworanart1, Prachoom Khamput1, Kittipong  Suweero2  and Niramol  Panlai3 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท (อีวีเอ) ส้าหรับพัฒนาเป็น

บล็อกปูพื้นน้้าหนักเบา ก้าหนดอัตราส่วนปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ประเภท 1: ฝุ่นหินปูน: พลาสตกิอีวเีอ เท่ากับ 1: 6: 0, 

1: 5.96: 0.04, 1: 5.95: 0.05 และ 1: 5.94: 0.06 โดยน้้าหนัก ใช้อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 1.5 โดย

น้้าหนัก ขึ้นรูปบล็อกปูพื้น ขนาด 30x30x5 เซนติเมตร ด้วยเคร่ืองอัดบล็อกปูพื้น ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.378 – 

2531 เร่ืองกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ผลการทดสอบ พบว่า บล็อกปูพื้นท่ีผสมพลาสติกอีวีเอในปริมาณมาก มีความ

หนาแน่น การดูดซึมน้้า และความต้านทานแรงดัดตามขวาง ต่้ากว่าบล็อกปูพื้นท่ีผสมพลาสติกอีวีเอในปริมาณน้อย 

โดยอัตราส่วนของบล็อกปูพื้นผสมพลาสติกอีวีเอ เท่ากับ 1: 5.96: 0.04 เป็นอัตราส่วนท่ี เหมาะสมและมีสมบัติผ่าน

ตามมาตรฐานก้าหนด  
ค้าสา้คัญ:   บล็อกปูพื้น; ปูนซีเมนต์ ฝุ่นหินปูน พลาสตกิอีวีเอ ความตา้นทานแรงดัดตามขวาง 

Abstract  

This research aims to study the using ethylene vinyl acetate plastics (EVA) to develop as lightweight 

paving blocks. The mixture ratios of Portland cement type1: limestone dusts: EVA plastics are 1:6:0, 1:5.96:0.04, 

1:5.95:0.05 and 1:5.94:0.06 by weight and the water to cement ratio (w/c) is 1.5 by weight. The paving block 

samples are cast in 3 0 x3 0 x5  centimeter of dimension with compression molding machine. The paving block 

sample testing follows the TIS 378-2531 standard on concrete flooring tiles. The results show that the density, 

water absorption, and transverse bending strength of paving blocks with high quantity of EVA plastics are lower 

than paving blocks with low quantity of EVA plastics. The suitable ratio of paving block mixed with EVA plastic 

samples is 1:5.96:0.04 which can pass the standard. 

Keywords: Paving Block; Cement; Limestone Dust; EVA Plastic; Transverse Bending Strength 
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บทน้า 

พลาสติกอีวีเอหรือพลาสติกเอทิลีนไวนิลอะซีเตท (Ethylene Vinyl Acetate, EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิด

หนึ่งท่ีได้จากการท้าโพลิเมอร์ไรเซชั่น (Polymerization) ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (Ethylene Monomer) กับสารไว

นลิอะซีเตทโมโนเมอร์ (VAM, Vinyl Acetate Monomer) สามารถเข้ากับสารเตมิแต่งอ่ืนๆ ได้ดี เชน่ สารเพิ่มเนื้อ (Fillers) 

ผงสี (Pigments) และผงถ่าน (Carbon Black) เป็นต้น เมื่อน้ามาผสมกับสารให้ฟอง (Blowing Agents) ท้าให้ได้พลาสตกิ

ท่ีมีน้้าหนักเบา (ความหนาแน่นต่้า) คงทน เป็นฉนวนป้องกันความร้อน มีลักษณะคล้ายโฟมแต่มีความเหนียวสูง [1] 

นิยมใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ต้องการน้้าหนักเบาและความเหนียว แต่ด้วยกระบวนการผลิตท่ีมัก

ผลิตออกมาเป็นแผ่น ก่อนท้าการขึน้รูปโดยการตัดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบตา่งๆ ท้าให้มีเศษพลาสตกิที่เหลอืท้ิงจากการ

ขึ้นรูป ทั่วไปโรงงานต่างๆ จะมีการน้าเศษผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับไปเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง เพื่อลดขยะจาก

เศษพลาสตกิอีวีเอ และเป็นการประหยัดพลาสตกิอวีีเอใหม ่แตก่ารน้าเศษผลิตภัณฑ์พลาสตกิอีวีเอไปผสมใหมน่ัน้ ท้า

ให้ผลิตภัณฑม์คีุณภาพดอ้ยลง และสามารถท้าการผสมซ้้าได้เพียงไม่กี่ครัง้เท่านั้น ด้วยเหตุน้ีโรงงานอุตสาหกรรมจึงมี

เศษพลาสตกิอีวีเอเหลอืท้ิงเป็นขยะที่ยากจะก้าจัดจ้านวนมาก ดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 การขึน้รูปผลิตภัณฑจ์ากพลาสตกิอีวีเอโดยวธีิการตัด ท้าให้มีเศษพลาสตกิที่เหลอืท้ิงอยา่งมาก 

บล็อกปูพื้น เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งใช้ส้าหรับปูทับลงบนพื้นผิวในแนวราบ ใช้ในการปกปิดช้ันดินเดิม 

การเพิ่มความสะดวกสบายในการเดิน การวางสิ่งของ การตกแต่ง และการให้ความสวยงาม นิยมผลิตจากวัสดุท่ีมี

ความแข็งแรง เช่น คอนกรีต หินธรรมชาติ และเซรามิก เป็นต้น จากการท่ีวัสดุส่วนใหญ่เป็นหินหรือเซรามิก จึงมี

ปัญหาน้้าหนักมาก ท้าให้ขนยา้ยไม่สะดวก และแตกหักง่ายเมื่อตกกระแทก [2] 

งานวจิัยนี้ จึงมวีัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบล็อกปูพื้นน้้าหนักเบา โดยการประยุกตใ์ชเ้ศษพลาสตกิอีวีเอท่ีมี

น้้าหนักเบา เหนยีว และคงทน มาใชเ้ป็นมวลรวมแทนท่ีหนิบางส่วนในงานบล็อกปูพื้น ท้าให้ได้บล็อกปูพื้นท่ีดกีว่าบล็อก

ปูพื้นท่ัวไป ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของบล็อกปูพื้นท่ัวไปตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว รวมท้ังเป็นการลดปริมาณขยะจากเศษ

พลาสตกิอีวีเอท่ีมีมากในประเทศได้อยา่งเป็นรูปธรรมอีกดว้ย 
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วัสดุอุปกรณ์และวธิีการศึกษา 

1. วัสดุและอุปกรณ์ 

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1, 2) ฝุ่นหินปูนจากเหมืองหินจังหวัดสระบุรี ไม่ร่อนผ่านตะแกรง 

(ภาพท่ี 2), 3) เศษพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท (พลาสติกอีวีเอ) จากโรงงานรองเท้าจังหวัดสมุทรปราการ ขนาด

ผ่านตะแกรงเบอร์ 4 (ภาพท่ี 3), 4) น้้าประปา, 5) เคร่ืองชั่งน้้าหนัก, 6) เคร่ืองบดพลาสติก พร้อมตะแกรงเบอร์ 4 

(ภาพท่ี 4), 7) เคร่ืองผสมคอนกรีต, 8) เคร่ืองอัดบล็อกปูพื้น (ภาพท่ี 5), 9) แบบหล่อบล็อกปูพื้น ขนาด 30x30x5 

เซนติเมตร, 10) ชุดอุปกรณ์ทดสอบความหนาแน่น และการดูดซึมน้้า, 11) เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ (Universal 

Testing Machine, UTM) 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะโดยท่ัวไปของฝุ่นหินปูน ไมร่่อนผ่านตะแกรง 

 

 

ภาพที่ 3 พลาสตกิอีวีเอขนาดผา่นตะแกรงเบอร์ 4 
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ภาพที่ 4 เครื่องบดพลาสติกอวีเีอ พร้อมตะแกรงเบอร์ 4 

 

 

ภาพที่ 5 เครื่องอัดขึน้รูปบล็อกปูพื้น 

2. อัตราส่วนส้าหรับขึ นรูปตัวอย่าง 

ออกแบบอัตราส่วนบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอ โดยพัฒนาจากบล็อกปูพื้นท่ัวไป ประกอบด้วย 

ปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และน้้าประปา แลว้จึงลดปริมาณฝุ่นหินปูนลง และเพิ่มปริมาณพลาสตกิอีวีเอแทน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนส้าหรับขึน้รูปบล็อกปูพื้นจากพลาสตกิอีวีเอโดยน้้าหนัก 

อัตราส่วน ปูนซีเมนต ์ ฝุ่นหินปนู พลาสตกิอีวเีอ น ้าประปา 

EVA0.00 1 6 0 1.5 

EVA0.04 1 5.96 0.04 1.5 

EVA0.05 1 5.95 0.05 1.5 

EVA0.06 1 5.94 0.06 1.5 

 

3. วธิีการศกึษา 

1) เตรียมส่วนผสมตามก้าหนด, 2) น้าปูนซีเมนต์ หินฝุ่น และพลาสติกอีวีเอ ใส่ในเคร่ืองผสมคอนกรตี, 

3) เติมน้้าประปา, 4) ผสมส่วนผสมให้เข้ากันจนสามารถใช้มือก้าส่วนผสมติดกันได้ (ภาพท่ี 6), 5) ขึ้นรูปบล็อกปูพื้น

ด้วยเคร่ืองอัด (ภาพท่ี 7), 6) ได้บล็อกปูพื้น (ภาพท่ี 8) และบ่มในท่ีร่มจนได้อายุท่ีต้องการ, 7) ทดสอบสมบัติทาง
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กายภาพและทางกลของบล็อกปูพื้น จ้านวนอัตราส่วนละ 10 ตัวอย่าง ตามมาตรฐาน มอก.378 – 2531 เร่ืองกระเบือ้ง

คอนกรีตปูพื้น [3] ประกอบด้วย ลักษณะท่ัวไป การดูดซึมน้้า และความต้านทานแรงดัดตามขวาง (รูปท่ี 9), 8) 

วเิคราะห์และสรุปผล  

 

ภาพที่ 6 การตรวจสอบความชื้นท่ีเหมาะสมส้าหรับขึน้รูปบล็อกปูพืน้โดยใช้มือก้าจนสว่นผสมจับตัวกัน 

 

 

ภาพที่ 7 การขึน้รูปบล็อกปูพื้นจากพลาสตกิอีวีเอโดยเครื่องอัด 

 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะผิวของบล็อกปูพื้นจากพลาสตกิอีวีเอ 
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ภาพที่ 9 การทดสอบความตา้นทานแรงดัดตามขวาง 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 

1. ลักษณะทั่วไปและความหนาแน่นของบล็อกปูพื น 

ผลการขึ้นรูปบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอตามอัตราส่วนท่ีก้าหนด พบว่า ลักษณะท่ัวไปของบล็อกปู

พื้นทุกอัตราส่วน ได้แก่ ความเรียบของผิวหน้า ความได้ฉากของขอบมุม และความสมบูรณ์ของบล็อก ท้ังหมดเป็นไป

ตามมาตรฐาน มอก.378 – 2531 เร่ืองกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น [3] ท้ังอัตราส่วน EVA0.00, EVA0.04, EVA0.05, และ

อัตราส่วน EVA0.06 ส่วนอัตราส่วนท่ีมีปริมาณพลาสติกอีวีเอมากกว่านี้จะขึ้นรูปได้ยาก เพราะพลาสติกจะเกิดการ

พองตัวเมื่อกดอัด ท้าให้เนื้อของบล็อกปูพื้นไม่สมบูรณ์ ท้ังนี้ เมื่อน้าบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอไปทดสอบหาความ

หนาแนน่ สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังภาพท่ี 10  

 

 

ภาพที่ 10 ความหนาแนน่ของบล็อกปูพื้นอัตราส่วนตา่งๆ ที่อายุการบ่ม 28 วัน 

จากภาพท่ี 10 แสดงให้เห็นว่า พลาสตกิอีวีเอท่ีผสมมผีลตอ่ความหนาแน่นของบล็อกท่ีลดลง โดยบล็อก

ปูพื้นอัตราส่วน EVA0.06 มคีวามหนาแนน่ต้่าที่สุดหรือมนี้้าหนักเบาท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน EVA0.05, EVA0.04 

และ EVA0.00 มีความหนาแน่นหรือน้้าหนักสูงท่ีสุด ท้ังนี้ เป็นเพราะค่าความถ่วงจ้าเพาะของพลาสตกิอีวีเอท่ีค่อนขา้ง

ต่้ามาก (ความถ่วงจ้าเพาะ 0.926 - 0.950) [4] เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ (ความถ่วงจ้าเพาะ 3.15) และหินฝุ่น (ความ
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ถ่วงจ้าเพาะ 2.70) [5] ซึ่งเป็นสว่นผสมหลัก ท้าให้เมื่อผสมพลาสตกิลงในส่วนผสมแล้ว ค่าความหนาแนน่ของบล็อกปู

พื้นจึงลดต่้าลง  

2. การดูดซึมน ้าของบล็อกปูพื น 

       จากการทดสอบค่าการดูดซึมน้้าของบล็อกปูพื้นท่ีมีส่วนผสมของพลาสตกิอีวเีอ สามารถสรุปได้ ดังภาพ

ท่ี 11 

 

ภาพที่ 11 การดูดซึมน้้าของบลอ็กปูพื้นอัตราส่วนตา่ง ๆ ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน 

ผลการทดสอบค่าการดูดซึมน้้าของบล็อกปูพื้นในรูปท่ี 11 พบว่า นอกจากพลาสติกจะช่วยลดความ

หนาแน่นหรือน้้าหนักของบล็อกปูพื้นลงแล้ว ยังส่งผลต่อค่าการดูดซึมน้้าท่ีลดต่้าลงอีกด้วย ท้ังนี้ เป็นผลมาจาก

ลักษณะเนื้อของพลาสติกอีวีเอมีความทึบน้้าและเป็นรูพรุนแบบปิด [1, 4] จึงท้าให้น้้าไม่สามารถซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อ

พลาสติกอีวีเอได้ แตกต่างจากหินฝุ่นหรือฝุ่นหินปูนท่ีมีลักษณะเป็นรูพรุนต่อเนื่อง ดังนั้น การผสมพลาสติกอีวีเอ จึง

สามารถลดการดูดซึมน้้าได้ดังกล่าว [6] และเมื่อเปรียบเทียบค่าการดูดซึมน้้า ตามมาตรฐาน มอก.378 – 2531 เร่ือง

กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น พบว่า การดูดซึมน้้าของบล็อกปูพื้นทุกอัตราส่วน มีค่าต่้ากว่าท่ีมาตรฐานก้าหนด คือ มีค่าไม่

เกินร้อยละ 10 ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน [3] โดยบล็อกปูพื้นอัตราส่วน EVA0.06 มีค่าการดูดซึมน้้าต่้าท่ีสุด รองลงมาคือ 

อัตราส่วน EVA0.05, EVA0.04 และ EVA0.00 มีค่าการดูดซึมน้้าสูงท่ีสุด 

3. ความต้านทานแรงดัดตามขวางของบล็อกปูพื น 

เมื่อน้าบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอท้ังหมด ไปทดสอบความต้านทานแรงดัดตามขวาง  ท่ีอายุการบ่ม 

7, 14, 21, และ 28 วัน สามารถสรุปผลการทดสอบได้ ดังภาพท่ี 12 
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ภาพที่ 12 ความตา้นทานแรงดัดตามขวางของบล็อกปูพื้นอัตราส่วนและอายุการบ่มตา่งๆ 

ความต้านทานแรงดัดตามขวางหรือก้าลังดัดของบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอท่ีได้จากการทดสอบใน

รูปท่ี 12 พบว่า บล็อกปูพื้นท่ีไม่มีพลาสติกอีวีเอ ในอัตราส่วน EVA0.00 เป็นบล็อกปูพื้นท่ีสามารถรับความต้านทาน

แรงดัดตามขวางได้มากท่ีสุด รองลงมาคือ อัตราส่วน EVA0.04 EVA0.05 และอัตราส่วน EVA0.06 เป็นอัตราส่วนท่ีมี

ความตา้นทานแรงดัดตามขวางต่้าที่สุด ตามล้าดับ เนื่องจากลักษณะของพลาสตกิอีวีเอท่ีผสมถูกบดจนมลีักษณะเป็น

ก้อนกลม (รูปท่ี 3) ซึ่งท้าให้ช่วยในการยึดเกาะกับสารเชื่อมประสานหรือมวลรวมอ่ืน ๆ เพื่อรับแรงดึงได้ไม่ดนีัก รวมท้ัง 

เนื้อของพลาสตกิอีวีเอมีความยืดหยุน่สูงกวา่เนือ้ของบล็อกปูพื้นท่ัวไป จึงท้าให้ไม่สามารถชว่ยรับแรงอัดได้เชน่กัน [7 - 

8] ดังนั้น การผสมพลาสติกอวีีเอลงในบล็อกปูพื้น จึงไม่สามารถพัฒนาสมบัติทางกลอย่างความตา้นทานแรงดัดตาม

ขวางได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบค่าความตา้นทานแรงดัดของบล็อกปูพื้นทุกอัตราส่วน กับมาตรฐาน มอก.378 

– 2531 เร่ืองกระเบือ้งคอนกรีตปูพื้น พบวา่ บล็อกปูพื้นท่ีมีปริมาณพลาสตกิอีวีเอต่้ากว่าอัตราส่วน EVA0.04 สามารถ

รับแรงดัดตามขวางได้ตามท่ีมาตรฐานก้าหนด คือ ไมน่อ้ยกว่า 3 เมกะพาสคัล ท่ีอายุการบ่ม 28 วัน [3] 

สรุปผล 

จากการศกึษาการพัฒนาผลิตภัณฑบ์ล็อกปูพื้นน้้าหนักเบาจากพลาสตกิอวีีเอตามาตรฐาน มอก.378 – 

2531 เร่ืองกระเบือ้งคอนกรีตปูพื้น พบวา่ พลาสตกิอีวีเอ สามารถช่วยลดความหนาแนน่และการดูดซึมน้้าของบล็อกปู

พื้นลงได้ โดยบล็อกปูพื้นอัตราส่วน EVA0.04 เป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดส้าหรับน้าไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ต่อหินฝุ่นต่อพลาสติกอีวีเอ เท่ากับ 1:5.96:0.04 และใช้อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ (w/c) 

เท่ากับ 1.5 เนื่องจากมีสมบัติทางกายภาพและทางกลผ่านตามท่ีมาตรฐานก้าหนด อีกท้ังมีน้้าหนักเบาและต้นทุน

ใกล้เคียงกับบล็อกปูพื้นท่ัวไป นอกจากนี้ การใช้งานบล็อกปูพื้นโดยท่ัวไป จะมีการเสียดสีหรือขัดสีท่ีผิวหน้าเป็นหลัก 

งานวิจัยคร้ังต่อไป จึงควรทดสอบสมบัติด้านความต้านทานต่อการเสียดสีหรือขัดสีท่ีผิวหน้า และจากการทดลอง

เพิ่มเติมลักษณะความเสียหายจากการตกกระแทกท่ีความสูง 2.50 เมตร พบว่าบล็อกปูพื้นจากพลาสติก ไม่มีการ

แตกหักเสียหาย ซึ่งแสดงว่ามีความสามารถในการรับแรงกระแทกท่ีดีกว่าบล็อกปูพื้นท่ัวไปอย่างชัดเจน ท้าให้ ใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาบล็อกปูพื้นจากพลาสติกอีวีเอในด้านการใช้ประโยชน์และสมบัติการรับแรง

กระแทกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขยายผลงานวิจัยสู่เชงิพาณิชยอ์ย่างคุ้มคา่ต่อไป 
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ผลของวาเนเดียมต่อโครงสร้างจุลภาค ความต้านทานการกัดกร่อนและออกซิเดชัน

ของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 

Effects of vanadium on microstructure, corrosion resistance and oxidation of 

high chromium cast iron 

อัมพร เวียงมูล1*  และ จรีพัส นาคประทุม1  

Amporn Wiengmoon1* and Jeerapat Nakpratum1  

บทคัดย่อ 

งานวจิัยนี้ได้ศึกษาผลของการเตมิวาเนเดียมตอ่โครงสร้างจุลภาค ความตา้นทานการกัดกรอ่น และการ

เกิดออกซิเดชันของเหล็กหล่อ 30wt%Cr-2.3wt%C ท่ีเติมวาเนเดียม 2.65wt% และ 3.75wt% โครงสร้างจุลภาค

ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์  

ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ ความต้านทานการกัดกร่อนศึกษาด้วยเทคนิคโพเทนชิโอไดนามิกส์  ออกซิเดชัน

ทดสอบในอากาศ  ที่อุณหภูม ิ1000oC เป็นเวลา 1-48 ชั่วโมง และชั่งน้้าหนักท่ีเพิ่มขึน้ท่ีเวลาตา่งๆ จากผลการทดลอง

พบวา่เหล็กหล่อ มโีครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยเมทริกซ์ของเฟอร์ไรท์และคาร์ไบด ์M7C3 การเพิ่มปริมาณวาเนเดียม

จาก 2.65wt% เป็น 3.75wt% ท้าให้ได้คาร์ไบด์ยูเท็กติกละเอียดและมีปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้ความแข็งและความ

ตา้นทานการกัดกรอ่นดีขึ้น แต่ความต้านทานออกซิเดชันจะลดลง  
ค้าสา้คัญ:   เหล็กหลอ่โครเมยีมสูง  โครงสร้างจุลภาค  ความตา้นทานการกัดกรอ่น  ออกซิเดชัน 

Abstract  

In the present work, the effects of vanadium addition on microstructure, corrosion and oxidation 

resistances of the 30wt%Cr-2.3wt% iron with 2.65wt%V and 3.75wt%V has been studied. The microstructure 

has been examined by optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometer 

(XRD). The corrosion resistance has been investigated using a potentiodynamic technique. For oxidation test, 

polished samples were exposed to air at 1000oC for 1-48 hour followed by weight-gain measurement at the 

different times. The results show that the microstructure contains M7C3 eutectic carbide and ferrite matrix. In the 

30wt%Cr-3.75wt%V iron has a finer structure and increased the area fraction of eutectic carbides than the 

30wt%Cr-2.65wt%V iron. Increasing vanadium content, the hardness and corrosion resistance increased, while 

the oxidation resistance decreased.  

Keywords:    high chromium iron, microstructure, corrosion resistance, oxidation  
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บทน้า 

เหล็กหล่อโครเมียมสูงมีสมบัติเด่น คือ มีความแข็งและมีความต้านทานการสึกหรอสูง เนื่องจาก

ประกอบด้วยคาร์ไบด์ท่ีมีความแข็งสูง โดยท่ัวไปการปรับปรุงสมบัติของเหล็กหล่อกลุ่มนี้ อาจท้าได้โดยการเติมธาตุ

และกระบวนทางความร้อนท่ีเหมาะสม  เหล็กหล่อโครเมียมสูงท่ีมีโครเมียม (25-30)wt% มักจะน้าไปใช้ในงานท่ี

ต้องการท้ังความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน เช่น การป๊ัมของเหลวข้น (slurry pumping) [6,9]  ส่วน

เหล็กหล่อโครเมียมสูงเฟอร์ริติกท่ีมีโครเมียม 30-40wt% และคาร์บอน 1.0-2.4wt% มีโครงสร้างเมทริกซ์เป็นเฟอร์

ไรท์ มักน้าไปใช้ในงานท่ีต้องการ    ท้ังความทนทานต่อการกัดกร่อนและออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิสูงถึง 1050oC [5,7]  

จากการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการเติมวาเนเดียมในปริมาณ 5wt% ในเหล็กหลอ่ 15wt%Cr-2.7wt%-1wt%Mo จะส่งผล

ความแข็งเพิ่มขึ้น เนื่องจากการตกตะกอนของคาร์ไบด์ทุตยิภูมิในเมทริกซ์ระหวา่งการแข็งตัวในแบบหล่อ  [1] การเติม

วาเนเดียมในปริมาณ 4wt%    ในเหล็กหลอ่ 19wt%Cr และ 27wt%Cr จะท้าให้โครงสร้างของยูเท็กติกคารไ์บด์ละเอียด

ขึ้น ส่งผลให้ความตา้นทานต่อการแตกหักเพิ่มขึ้น [3,8] Dupin และ Schissler [2] รายงานว่าการเติมวาเนเดียม 1wt% 

ในเหล็กหลอ่ 20wt%Cr-2.6wt%C จะท้าให้คาร์ไบดล์ะเอยีดขึ้นแตไ่มพ่บวาเนเดียมคารไ์บด์ จากการวจิัยของ Jacuinde 

[4] พบว่าการเติมวาเนเดียม 2wt% ในเหล็กหล่อ 17wt%Cr-2.6wt%C จะส่งผลให้ความแข็งและคาร์ไบด์เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ Dawson [1] พบว่าการเติมวาเนเดียม 5wt% ในเหล็กหล่อ 25wt%Cr จะมีเมทริกซ์เป็นเฟอร์ไรท์และเกิด

ออกซิเดชันท่ีอุณหภูมิ 920oC อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการอธิบายรายละเอียดการเกิดออกซิเดชันท่ี

เกิดขึ้น  ดังนั้นโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของวาเนเดียมต่อโครงสร้างจุลภาค ความต้านทานการกัด

กร่อนและการเกิดออกซิเดชันของเหล็กหล่อโครเมียมสูง  30wt%Cr-2.3wt% ท่ีเติมวาเนเดียม 2.65wt% และ 

3.75wt% 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัตถุดิบและส่วนผสมทางเคม ี 

เหล็กหล่อโครเมยีมสูงท่ีใช้ในการทดลองเตรียมโดยการหลอมเหล็กพกิและธาตุๆ ในรูปของ ferroalloys 

ในเตาไฟฟา้เหนี่ยวน้าและเทในแบบหลอ่ทรายเพื่อขึ้นรูปเป็นทรงกระบอก โดยมีองค์ประกอบทางเคม ีดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบเคมีของเหล็กหลอ่โครเมยีมสูงท่ีใชใ้นการทดลอง 

เหล็กหล่อ 
ส่วนผสมทางเคม ี(ร้อยละโดยน ้าหนัก) 

Cr C V Mo Ni Si P Cu S Mn Fe 

30Cr-2.65V 30.20 2.45 2.65 0.11 0.35 0.5 0.028 0.03 0.018 0.32 bal. 

30Cr-3.75V 30.79 2.39 3.75 0.13 0.33 0.72 0.026 0.03 0.019 0.35 bal. 

 

 



 

792 

 

- Proceedings - 

การศึกษาโครงสร้างจุลภาค 

โครงสร้างจุลภาคศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง (Optical microscope: OM) เพื่อดูโครงสร้างจุลภาค

โดยรวมของชิ้นงานท่ีก้าลังขยายต่้า และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: 

SEM) เพื่อดูโครงสร้างของชิ้นงานท่ีก้าลังขยายสูง การเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคเร่ิมจากน้าชิ้นงานมา

ขัดด้วยกระดาษทรายและขัดละเอียดด้วยผงขัดเพชรขนาด 6, 3 และ 1 ไมครอน แล้วน้ามากัดกรดในสารละลายของ 

Na2S2O5 10 กรัม ในน้้ากลั่น 100 มลิลลิิตร เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคโดยรวม และกรดไฮโดรครอริก 10 เปอร์เซ็นต์

โดยปริมาตรในเมทานอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Deep etching) เพื่อให้เห็นลักษณะของยูเท็กติกคาร์ไบด์ใน 3 มิติ 

องคป์ระกอบทางเคมขีองเฟสต่างๆ วเิคราะห์ด้วยการวัดการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ (Energy dispersive X-ray 

spectroscopy: EDXS) ชนิดเฟสศึกษาด้วยเทคนคิการเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray diffractometer: XRD)  

การทดสอบความแข็ง 

ความแข็งโดยรวมทดสอบแบบวิกเกอร์ (Vickers macrohardness testing) โดยน้าชิ้นงานท่ีผ่านการขัด

ละเอียดและยังไม่ได้กัดกรดมาทดสอบ โดยใช้หัวกดแบบเพชรและน้้าหนักกด 30 กิโลกรัมแรง เป็นเวลา 15 วินาที  

โดยท้าการวัด 10 จุด แลว้น้ามาหาค่าเฉลี่ย 

การทดสอบความต้านทานการกัดกร่อน  

ความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสูง ทดสอบโดยวิธีไฟฟ้า-เคมี (electrochemical 

corrosion study) ในสารละลายกรดซัลฟู ริก ความเข้มข้น 0.5 โมล่า ร์ โดยใช้ เทคนิคโพเทนทิโอไดนามิกส์  

(potentiodynamic) เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของแอโนดิกโพลาไรเซชัน (anodic polarization characteristics)  

การทดสอบการเกิดออกซิเดชั่น 

การทดสอบออกซิเดชั่นโดยน้าเหล็กในสภาพหล่อมาตัดให้มีความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ขัด

ผิวชิ้นงาน   ท้ัง 2 ด้านด้วยกระดาษทรายและขัดละเอียดด้วยผงขัดเพชรขนาด 6 ไมครอน ค้านวณพื้นท่ีผิวก่อนการ

ทดสอบ น้าไปใส่ในถ้วยอะลูมินาและชั่งน้้าหนักชิ้นงานก่อนการทดสอบ จากนั้นน้าชิ้นงานมาทดสอบในเตาไฟฟ้าท่ี

อุณหภูม ิ1000oC เป็นระยะเวลา 1-48 ชั่วโมง จากนั้นชัง่น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นตอ่พืน้ท่ีท่ีเวลาตา่งๆ 

ผลการศึกษา 

การศึกษาชนิดเฟสด้วย XRD 

จากการศึกษาชนิดเฟสด้วย  XRD ของเหล็กหล่อโครเมียมสูง  30wt%Cr-(2.65, 3.75)wt%V 

ประกอบด้วยเฟสเฟอร์ไรต์และคาร์ไบด์ M7C3 (M = Fe,Cr,V) ดังแสดงในภาพท่ี 1 เมื่อปริมาณวาเนเดียมเพิ่มขึ้นจาก 

2.65wt% เป็น 3.75wt% จะเห็นว่าความสูงของพคีคาร์ไบด์ M7C3 จะเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึงปริมาณของยูเท็กติกคาร์ไบด์

ในโครงสร้างเพิ่มขึ้นตามปริมาณของวาเนเดียม นอกจากนี้ยังพบวา่การเติมวาเนเดียมจะท้าให้โครงสร้างของเมทริกซ์

เป็นเฟอร์ไรท์ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการเลีย้วเบนของรังสีเอ็กซ์ของเหล็กหลอ่ 30wt%Cr ท่ีเตมิวาเนเดียม (ก) 2.65wt% (ข) 3.75wt% 
 

โครงสร้างจลุภาค 

จากการศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อโครเมียมสูง 30wt%Cr-(2.65, 3.75)wt%V ด้วยกล้อง 

OM พบว่าประกอบด้วยเดนไดรท์ของเฟอร์ไรต์ () ล้อมรอบด้วยยูเทคติกคาร์ไบด์ M7C3 ท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นยาวและ      

มีพื้นท่ีหน้าตัดรูปหกเหลี่ยม มีการจัดเรียงตัวเป็นกลุ่มและวางตัวในทิศเดียวกัน ดังภาพท่ี 2 เมื่อปริมาณวาเนเดียม

เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าโครงสร้างของยูเท็กติกคาร์ไบด์ละเอียดขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น ดังภาพท่ี 3  ซึ่งผลการทดลอง

สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา [2,3,8]  จากการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุด้วย EDS พบว่าวาเนเดียมและ

โครเมียมจะละลายมากในยูเท็กติกคาร์ไบด์ ดังภาพท่ี 4  โดยท่ัวไปโครเมียมจะเป็นธาตุท่ีท้าให้เกิดคาร์ไบด์ (carbide 

former) ได้งา่ยเชน่เดียวกับวาเนเดียม ดังนัน้เมื่อปริมาณวาเนเดียมมากขึน้จึงสง่ผลให้ยูเท็กตกิคาร์ไบด ์M7C3            มี

ปริมาณเพ่ิมขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลของ XRD 

ความแข็ง 

จากการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์พบว่าเหล็กหล่อท่ีเติมวาเนเดียม 2.65wt% และ 3.75wt% มี

ความแข็งเท่ากับ 305 HV30 และ 341 HV30 ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อปริมาณวาเนเดียมเพิ่มขึ้นจะท้าให้ความแข็ง

เพิ่มขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากยูเท็กติกคาร์ไบด์ซึ่งเป็นเฟสท่ีมีความแข็งสูงมีปริมาณมากขึ้น ดังแสดงในภาพท่ี 3  ซึ่งผลการ

ทดลองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Jacuinde [4] 

  

 
M7C3 ferrite M7C3 ferrite 

M7C3 ferrite   
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ภาพที่ 2  (ก) ภาพถา่ยจากกลอ้ง OM แสดงโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหลอ่ 30wt%Cr-2.65wt%V ท่ีประกอบด้วย     

เดนไดรตข์องเฟอร์ไรต์ () ล้อมรอบด้วยยูเท็กติกคารไ์บด์ M7C3 (ข) ภาพ SEI แสดงลักษณะของยูเท็กติกคารไ์บด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ภาพถ่ายจากกล้อง OM เปรียบเทียบปริมาณและรูปร่างของโครงสร้างยูเท็กติกหลังการกัดกรดแบบลึก 

(Deep etched) ในเหล็กหลอ่ (ก) 30wt%Cr-2.65wt%V  (ข) 30wt%Cr-3.75wt% 

  

    

50m 50m 

    

50m 
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ภาพที่ 4  (ก) ภาพถ่ายจากกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ข และ ค) สเปคตรัมจากการวเิคราะห์ธาตุ

แบบ point analysis ในเหล็กหลอ่ 30wt%Cr-3.75wt%V จากบริเวณเมทริกซ์ ()                                            

และยูเท็กติกคารไ์บด์ M7C3 ตามล้าดับ 

การศึกษาการกัดกร่อน 

จากการทดสอบการกัดกรอ่นด้วยเทคนิคโพเทนชิโอไดนามิกส์ เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของแอโนดิกโพ

ลาไรเซชัน จากกราฟโพลาไรเซชันของกระแสการกัดกร่อนและศักย์ไฟฟ้า ในภาพท่ี 5 พบว่าเหล็กหล่อโครเมียมสูง 

30wt%Cr ท่ีเติมวาเนเดียม 3.75wt%Cr มีกระแสการกัดกร่อนต่้ากว่าหรือมีความต้านทานการกัดกร่อนดีกว่า

เหล็กหล่อท่ีเติมวาเนเดียม 2.65wt%Cr เนื่องจากวาเนเดียมไปแทนท่ีโครเมียมในยูเท็กติกคาร์ไบด์ ท้าให้ปริมาณ

โครเมยีมในเมทริกซ์ ที่ใชใ้นการสร้างฟลิ์มป้องกัน (passive film) มจี้านวนมากขึ้น  

เมื่อน้าชิ้นงานหลังทดสอบการกัดกร่อนมาศึกษาด้วยกล้อง SEM (ดังภาพท่ี 6) พบว่าเหล็กหล่อ

โครเมียมสูง 30wt%Cr ท่ีเติมวาเนเดียม 2.65wt%Cr จะเกิดการกัดกร่อนบริเวณเมทริกซ์เฟอร์ไรท์แบบรูเข็ม (pitting 

corrosion) และยังพบการกัดกร่อนรอบๆ ยูเท็กติกคาร์ไบด์ เนื่องจากบริเวณนี้มีปริมาณโครเมียมต่้า ส่วนเหล็กหล่อ

โครเมยีมสูง ท่ีเตมิวาเนเดียม 3.75wt%Cr จะมลีักษณะการกัดกร่อนเชน่เดียวกัน แตม่คีวามรุนแรงนอ้ยกว่า   
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การเกดิออกซิเดชัน 

จากการทดสอบน้้าหนักที่เพิ่มขึ้นต่อพื้นท่ี พบว่าเหล็กหล่อ 30wt%Cr-(2.65, 3.75)wt%V จะมีน้้าหนัก

ท่ีเพิ่มขึ้นต่อพื้นท่ีหรืออัตราการเกิดออกซิเดชันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลานานขึ้น โดยเมื่อระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

เหล็กหลอ่ท้ังสองจะมีน้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นตอ่พืน้ท่ีใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเวลานานกวา่ 24 ชั่วโมง เหล็กหล่อท่ีเติม

วาเนเดียม 3.75wt% น้้าหนักท่ีเพิ่มขึ้นต่อพื้นท่ีจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีค่าสูงมากเมื่อเทียบกับเหล็กหล่อ 

2.65wt%V ดังตารางท่ี 2 จากภาพท่ี 7 จะเห็นว่าเมื่อเวลานานขึ้นออกไซด์จะพองตัวและพบมากในเหล็กหล่อ 

3.75wt%V ท่ีเวลา 48 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้น้้าหนักที่เพิ่มขึ้นตอ่พืน้ท่ีมคี่าสูง นอกจากนี้ยังพบวา่เม่ือเวลานานขึ้นออกไซด์

จะมเีกรนขนาดใหญ่ขึน้และมรูีพรุนเพิ่มขึ้น โดยออกไซด์ประกอบด้วยธาตุ Fe, Cr, V และ O ดังภาพท่ี 8 
 

 
 

ภาพที่  5  เส้นโค้งโพลาไรเซชันของเหล็กหลอ่โครเมยีมสูง 30wt%Cr-(2.65, 3.75)wt%V                                             

ในสารละลายกรดซลัฟูริกเข้มข้น 0.5 โมลา่ร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  ภาพถ่ายจากกล้อง SEM แสดงลักษณะการกัดกรอ่นแบบ pitting บริเวณเมทริกซ์เฟอร์ไรท์และการกัด

กรอ่นรอบๆ ยูเท็กตกิคาร์ไบดข์องเหล็กหลอ่โครเมยีมสูง 30wt%Cr ท่ีเตมิ (ก) 2.65wt.%V (ข) 3.75wt.%V 

    

Pitting corrosion 

 ferrite 

Eutectic carbide 
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ตารางที่ 2 น้้าหนักตอ่พืน้ท่ีของเหล็กหลอ่หลังทดสอบท่ีเวลาตา่งๆ 

เหล็กหล่อ 
น ้าหนักทีเ่พิ่มขึ นต่อพื นที่ (มลิลิกรัม/ตารางเซนตเิมตร) 

2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 

2.65V 1.5340 1.4965 2.1436 2.7560 5.4129 11.4607 

3.75V 2.1926 2.1274 2.5110 2.7826 2.7528 693.8184 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7  การเกิดออกไซด์บนผิวของเหล็กหลอ่ท่ีเตมิ 2.65wt.%V (แถวบน) และ 3.75wt.%V (แถวล่าง)                       

หลังการทดสอบท่ีอุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 4, 16, 24 และ 48 ชั่วโมง 

  

4  ั ่โ   16  ั ่โ   24  ั ่โ   48  ั ่โ   

4  ั ่โ   16  ั ่โ   24  ั ่โ   48  ั ่โ   
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ภาพที่ 8  (ก-ค) ลักษณะผิวออกไซด์ในเหล็กหลอ่โครเมยีมสูง 30wt%Cr-2.65wt%V ท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 2, 16, 48 ชั่วโมง ตามล้าดับ (ง) สเปกตรัมจากการวเิคราะห์ปริมาณธาตุด้วย EDS แบบ Point analysis ของ

ออกไซด์ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการทดลองพบว่าโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อ 30wt%Cr-2.3wt%C ท่ีเติมวาเนเดียม 

2.65wt% และ 3.75wt% ประกอบด้วยเมทริกซ์ของเฟอร์ไรท์และยูเท็กติกคาร์ไบด์ชนดิ M7C3 โดยไม่มีการตกตะกอน

ของคาร์ไบด ์ ทุตยิภูมหิรือวาเนเดียมคาร์ไบด ์การเพิ่มปริมาณวาเนเดียมจาก 2.65wt% เป็น 3.75wt% ท้าให้ยูเท็กติก

คาร์ไบด์ มีขนาดเล็กลงและมีปริมาณมากขึ้น ท้าให้ความแข็งเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยท่ีผ่านมา นอกจากนี้ยัง

พบว่าการเพิ่มปริมาณวาเนเดียมท้าให้ความต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้น  อย่างไรก็ตามความต้านทานออกซิเดชันจะ

ลดลงเมื่อปริมาณวาเนเดียมเพิ่มขึ้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณของยูเท็กติกคาร์ไบด์ในโครงสร้างมีจ้านวนมาก ท้า

ให้โครเมียมและวาเนเดียมในเมทริกซ์มีปริมาณต่้า ส่งผลให้ฟิล์มออกไซด์ (Fe, Cr, V)2O3 ท่ีช่วยป้องกันการเกิด

ออกซิเดชันลดลง รวมท้ังการเกิดรูพรุนในชัน้ออกไซด์ ท้าให้ออกซิเดชันเกิดขึ้นอย่างตอ่เนื่องและรวดเร็ว 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงงานวจิัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558   
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ระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่าย 

A Simple Weld Seam Detection System 

รัชนู กัดมั่น1,2 และ อนุชา แก้วพูลสุข1,2* 

Ratchanoo Katman1,2 and Anucha Kaewpoonsuk1,2*   

บทคัดย่อ 

บทความนี้น้าเสนอการออกแบบระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่ายโดยอาศัยหลักการกระแสไหลวน เป็น

ระบบท่ีสามารถตรวจหารอยเชื่อมของโลหะได้โดยไม่ท้าลายพื้นผิวของโลหะ ซึ่งโครงสร้างของระบบตรวจจับรอยเชื่อม

ท่ีออกแบบขึ้นประกอบด้วย วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าท่ีมีขดลวดเหนี่ยวน้าต่อร่วมส้าหรับใช้เป็นขดลวดค้นหาของระบบ 

และใช้ตัวก้าเนิดสัญญาณไฟฟ้ารูปไซน์เป็นสัญญาณกระตุ้นให้กับวงจร จากนั้นน้าสัญญาณแรงดันไฟฟ้า ท่ีตกคร่อม

ขดลวดค้นหาไปผ่านวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูด วงจรบัฟเฟอร์ วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ

และแสดงผลการตรวจวัดสัญญาณเอาต์พุตของระบบผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ ผลการทดสอบการท้างานของระบบ

ตรวจจับรอยเชื่อมท่ีออกแบบขึ้นพบว่าค่าความถี่ท่ีเหมาะสมของสัญญาณกระตุ้นมีค่าประมาณ 6 kHz 3 kHz 1.25 kHz 

0.8 kHz และ 0.55 kHz ส้าหรับขดลวดค้นหาขนาด 2.2 mH 10 mH 22 mH 33 mH และ 56 mH ตามล้าดับ ซึ่งขนาด

แรงดันไฟฟา้เอาต์พุตของระบบจะมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อขดลวดคน้หาเคลื่อนท่ีผ่านรอยเชื่อมบนแผ่นโลหะ  

ค้าส้าคัญ: ระบบตรวจจับรอยเชื่อม, หลักการกระแสไหลวน, วงจรแบ่งแรงดันไฟฟา้ 

Abstract  

A simple weld seam detection system was designed by the principle of eddy current. This proposed system can 

detect weld seam and do not destroy the surface of metal. The structure of the system consists of the voltage 

divider circuit with a chock coil acting as the search coil of the system. This circuit is excited by the sinusoidal 

signal. Then the voltage signal across the search coil is fed to the amplitude detector, the buffer, the band-pass 

filter, and the interfacing circuit. The output signal of the measurement system is displayed on a computer monitor. 

Experimental results of the proposed system show that the appropriate frequencies are 6 kHz, 3 kHz, 1.25 kHz, 

0.8  kHz, and 0.55  kHz for search coils size, 2.2  mH, 10  mH, 22 mH, 33 mH, and 56 mH respectively. The 

voltage output signal will change when the search coils move across the weld seam on the metal sheet. 

Keywords: weld seam detection system, eddy current, voltage divider  
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บทน้า 

ปัจจุบันประเทศไทยมคีดีลักทรัพย์รถยนต์เกิดขึ้นมากมาย โดยส่วนหน่ึงถูกลักลอบน้าออกไปจ้าหนา่ยใน

ประเทศเพื่อนบ้าน อีกส่วนหนึ่งถูกน้ามาดัดแปลงเพื่อน้ากลับมาจ้าหนา่ยภายในประเทศ การดัดแปลงโดยการน้าแซส

ซีของรถยนต์ท่ีมีหมายเลขทะเบียนถูกต้องมาเชื่อมต่อแทนหมายเลขของรถยนต์ท่ีถูกโจรกรรมมา และกลบร่องรอย

การเชื่อมต่อด้วยการทาสีกลบทับท้าให้ต้ารวจตรวจสอบได้ยาก โดยท่ัวไปต้ารวจจะตรวจสอบร่องรอยการเชื่อมต่อ

ด้วยวิธีการใช้น้้ายาสารเคมีทดสอบ ซึ่งจะต้องท้าลายสีของรถท่ีต้องสงสัยก่อนทาน้้ายาทดสอบลงไป ปัญหาท่ีส้าคัญ

คือความยุง่ยากของวิธีการตรวจสอบและความเสียหายของตัวรถโดยเฉพาะอยา่งยิ่งรถที่ถูกกฎหมาย 

หลักการกระแสไหลวนเป็นอีกหนึ่งหลักการท่ีนิยมน้ามาประยุกตใ์ชก้ันอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งส้าหรับระบบตรวจสอบแบบไม่ท้าลาย (Non-destructive testing) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการกระแสไหลวน 

เช่น ใช้ส้าหรับการตรวจหาโลหะหรือวัสดุท่ีมีโลหะเป็นส่วนประกอบ [3, 6] ใช้ส้าหรับการตรวจหารอยแตกร้าวหรือ

จุดบกพร่องบนผิวโลหะ ใช้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความสม่้าเสมอของรอยเชื่อม [5] และใช้ส้าหรับการตรวจวัด

ความหนาแบบละเอียด [4] เป็นต้น ถึงแม้ว่าระบบตรวจสอบแบบไม่ท้าลายท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ จะอาศัยหลักการ

พื้นฐานเดียวกัน แต่เพื่อท้าให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส้าหรับวัสดุทดสอบแต่ละชนิดและใน

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือเคร่ืองมือวัดโดยใช้หลักการกระแส

ไหลวนอย่างต่อเนื่อง [1, 2, 7]จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะออกแบบและพัฒนาระบบ

ตรวจสอบแบบไม่ท้าลายแบบง่าย ส้าหรับการตรวจจับรอยเชื่อมบนแผ่นโลหะภายใต้บริเวณท่ีมีการทาสีปิดทับ โดย

การต่อขดลวดเหนี่ยวน้า (ขดลวดค้นหาของระบบ) ร่วมกับตัวต้านทานในลักษณะเป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า 

นอกจากนี้ยังได้ทดลองหาค่าความถี่ท่ีเหมาะสมส้าหรับขดลวดค้นหาแต่ละขนาดท่ีใช้ ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียด

ตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

หลักการออกแบบระบบตรวจจับรอยเชื่อม 

ระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่าย ได้ออกแบบโดยใช้วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  (Voltage Divider) ต่อ

ร่วมกับตัวก้าเนิดสัญญาณไฟฟ้ารูปไซน์ (Sine Wave Generator) วงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูด (Amplitude Detector) 

วงจรบัฟเฟอร์ (Buffer) วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน (Band-Pass Filter) วงจรเชื่อมต่อสัญญาณ (Interfacing Circuit) 

และคอมพิวเตอร์ส้าหรับการแสดงผลการตรวจวัด ซึ่งโครงสร้างของระบบแสดงดังภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 ระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่าย 

ส้าหรับในส่วนของตัวก้าเนิดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ได้อาศัยเคร่ืองก้าเนิดสัญญาณ 

ในห้องปฏิบัติการ (Function Generator) เป็นตัวจ่ายสัญญาณอินพุตให้กับวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยตัว

ต้านทาน (R1) ต่อร่วมกับขดลวดเหนี่ยวน้าส้าเร็จรูป (L1) ซึ่งขดลวดเหนี่ยวน้าดังกล่าวนี้จะถูกใช้ส้าหรับเป็นเซนเซอร์ 

(Sensor) หรือท่ีนิยมเรียกว่าขดลวดค้นหา (Search Coil) ของระบบ ส่วนของวงจรตรวจวัดค่าแอมพลิจูดท้าหน้าท่ี

ตรวจวัดค่าแอมพลิจูดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้า VL ท่ีตกคร่อมขดลวดค้นหาและแปลงค่าดังกล่าวให้เป็นสัญญาณ

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง VA ล้าดับต่อมาคือวงจรบัฟเฟอร์ซึ่งจะท้าหน้าท่ีส่งผ่านแรงดันไฟฟ้า VA ไปเป็นอินพุตให้กับ

วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน โดยในส่วนของวงจรกรองแถบความถี่ผ่านนี้ได้ก้าหนดค่าความถี่คัทออฟ (Cutoff 

Frequency) ของวงจรไว้ท่ีประมาณเท่ากับ 0.1 Hz และ 20 Hz ตามล้าดับ ก้าหนดค่าอัตราขยายท่ีความถี่แถบกลาง 

(Mid-range Frequency) ประมาณ 100 เท่า  

 จากคุณสมบัติการท้างานของวงจรจะมีผลท้าให้ท่ีภาวะเสถียร นั่นคือภาวะท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของเนื้อโลหะท่ีอยู่ใกล้ขดลวดค้นหา จะได้สัญญาณ VL ท่ีมีค่าแอมพลิจูดคงท่ี ดังนั้นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า

กระแสตรง VA ซึ่งจะมีผลท้าให้ได้สัญญาณ Vout ของวงจรมีค่าประมาณเท่ากับ 0 V โดยในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของเนื้อโลหะท่ีอยู่ใกล้ขดลวดค้นหา เช่น การเปลี่ยนแปลงระยะห่าง ความไม่สม่้าเสมอของเนื้อโลหะ การมี

รอยแตกร้าวหรือรอยเชื่อมบนเนื้อโลหะ ซึ่งมีผลท้าให้ค่าความซึมซาบสนามแม่เหล็กของขดลวดค้นหาเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ท้าให้ค่าแอมพลิจูดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้า VL และขนาดของสัญญาณแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง VA 

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งเมื่อจังหวะการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณ VA สอดคล้องกับค่าความถี่ใช้งานของ

วงจรกรองแถบความถี่ผ่าน จะมผีลท้าให้ได้สัญญาณ Vout ท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นจนสามารถสังเกตเห็นได้  

 โดยในส่วนของการพิจารณาผลการวัด ผู้ใช้งานสามารถใช้ออสซิลโลสโคปวัดรูปสัญญาณ Vout ได้

โดยตรง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นทางเลือกส้าหรับการวัดผลและการเก็บข้อมูล ภายในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทดลองใช้

โปรแกรมแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ท้ังนี้ได้ใช้วงจรบัฟเฟอร์ ต่อร่วมกับวงจรยกระดับแรงดันไฟฟ้าและ

บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ CP-JR51Adu842 v1.0 ท้าหน้าท่ีเป็นวงจรเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างวงจรประมวลผล

สัญญาณภายนอกกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม หนา้จอโปรแกรมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ในงานนี้พัฒนาขึ้น

โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ดังแสดงในภาพท่ี 2  
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ภาพที่ 2 โปรแกรมแสดงผลบนหนา้จอคอมพวิเตอร์ 

การทดสอบระบบตรวจจับรอยเชื่อม 

การทดสอบการท้างานของวงจรประมวลผลสัญญาณท่ีได้พัฒนาออกแบบขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้ใช้แผ่น

โลหะหนา 2.5 mm รอยเชื่อมกว้าง 2.5 mm เป็นวัสดุทดสอบ ดังแสดงในภาพท่ี 3 ขดลวดเหนี่ยวน้าท่ีทดลองใช้ท้า

หน้าท่ีเป็นขดลวดค้นหาของระบบ มี 5 ขนาดคือ 2.2 mH 10 mH 22 mH 33 mH และ 56 mH ก้าหนดค่าแอมพลิจูด

ของสัญญาณไฟฟ้ารูปไซน์ท่ีใชเ้ป็นสัญญาณกระตุ้นขดลวดค้นหา VS มคี่าคงที่เท่ากับ 5 V ท้าการทดลองวัดขนาดของ

สัญญาณ VA ท่ีได้จากวงจรตรวจวัดหาค่าแอมพลจิูดจากรูปแบบการวางต้าแหนง่ขดลวดค้นหา 5 ลักษณะคอื แบบไม่

มีโลหะอยู่ใกล้ (ได้สัญญาณ VA0) แบบวางบนแผ่นโลหะในแนวนอน (ภาพท่ี 4 A ได้สัญญาณ VA1) แบบวางบนแผ่น

โลหะบริเวณรอยเชื่อมในแนวนอน (ภาพท่ี 4 B ได้สัญญาณ VA2) แบบวางบนแผ่นโลหะในแนวตั้ง (ภาพท่ี 4 C ได้

สัญญาณ VA3) และแบบวางบนแผ่นโลหะบริเวณรอยเชื่อมในแนวตั้ง (ภาพท่ี 4 D ได้สัญญาณ VA4) ท้าการแปร

ค่าความถี่ของสัญญาณ VS เพื่อหาค่าความถี่ท่ีเหมาะสมส้าหรับขดลวดค้นหาแต่ละขนาดท่ีใช้เป็นขดลวดค้นหาของ

ระบบตรวจจับรอยเชื่อม โดยได้ทดลองหาค่าความแตกตา่งของสัญญาณ VA ใน 4 ลักษณะดังน้ี คือ 

 1. V1= VA1 -VA0 คือค่าความแตกต่างของสัญญาณ VA ระหว่างการวางต้าแหน่งขดลวดค้นหาบน

แผ่นโลหะในแนวนอนกับแบบไมม่โีลหะอยู่ใกล ้

 2. V2= VA3 -VA0 คือค่าความแตกต่างของสัญญาณ VA ระหว่างการวางต้าแหน่งขดลวดค้นหาบน

แผ่นโลหะในแนวตัง้กับแบบไมม่โีลหะอยู่ใกล้ 

 3. V3= VA2 -VA1 คือค่าความแตกต่างของสัญญาณ VA ระหว่างการวางต้าแหน่งขดลวดค้นหาบน

แผ่นโลหะบริเวณรอยเชื่อมในแนวนอนกับบนแผ่นโลหะในแนวนอน 

 4. V4= VA4 -VA3 คือค่าความแตกต่างของสัญญาณ VA ระหว่างการวางต้าแหน่งขดลวดค้นหาบน

แผ่นโลหะบริเวณรอยเชื่อมในแนวตัง้กับบนแผ่นโลหะในแนวตั้ง 
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ภาพที่ 3 ลักษณะของขดลวดคน้หาและแผ่นโลหะท่ีใชท้ดสอบ 

 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะการวางต้าแหนง่ขดลวดค้นหาที่ใชท้ดสอบส้าหรับระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่าย 

ผลการศึกษา 

ผลการวัดค่าความแตกต่างของสัญญาณ VA จากการแปรค่าความถี่ของสัญญาณ VS ส้าหรับขดลวด

ค้นหาท้ัง 5 ขนาด แสดงดังภาพท่ี 5 ถึงภาพท่ี 9 โดยจะเห็นได้ว่า V1 และ V2 นั้นมีค่าเป็นบวก นั่นคือเมื่อเปลี่ยน

ต้าแหนง่ขดลวดค้นหาจากบริเวณท่ีไม่มโีลหะอยู่ใกล้ไปยังบริเวณท่ีเป็นโลหะจะท้าให้สัญญาณ VA มขีนาดใหญ่ขึน้ โดย

ท่ีการวางต้าแหน่งขดลวดค้นหาในแนวนอนจะให้สัญญาณ VA ท่ีมีค่าแตกตา่งกันมากกวา่ในแนวตั้ง ส้าหรับ V3 และ 

V4 นั้นจะมีค่าเป็นลบ และมีขนาดเล็กกวา่ V1 และ V2 นั่นคือเมื่อเปลี่ยนต้าแหน่งขดลวดค้นหาจากบริเวณท่ีเป็น

เนื้อโลหะปกติไปยังต้าแหน่งท่ีมีรอยเชื่อมจะได้สัญญาณ VA ท่ีมีขนาดลดลง โดยท่ี V3 นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่า V4 

นั่นคือการวางต้าแหน่งในแนวนอนจะให้สัญญาณ VA ท่ีมีคา่แตกต่างกันมากกวา่ในแนวตัง้ 
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ภาพที่ 5 ผลการแปรค่าความถี ่เมื่อใชข้ดลวดคน้หาขนาด 2.2 mH 

 

ภาพที่ 6 ผลการแปรค่าความถี ่เมื่อใชข้ดลวดคน้หาขนาด 10 mH 

 

ภาพที่ 7 ผลการแปรค่าความถี ่เมื่อใชข้ดลวดคน้หาขนาด 22mH 
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ภาพที่ 8 ผลการแปรค่าความถี ่เมื่อใชข้ดลวดคน้หาขนาด 33 mH 

 

ภาพที่ 9 ผลการแปรค่าความถี ่เมื่อใชข้ดลวดคน้หาขนาด 56 mH 

 

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่ท่ีท้าให้เกิดความแตกต่างของสัญญาณ VA มากที่สุด                               

กับขนาดของขดลวดค้นหา 

นอกจากนี้จากผลการทดลองแปรค่าความถี่ของสัญญาณ VS จะเห็นได้ว่าส้าหรับขดลวดค้นหาแต่ละ

ขนาดนั้น ค่าความถี่ท่ีท้าให้เกิดความแตกต่างของสัญญาณ VA มากท่ีสุด จะมีค่าไม่เท่ากัน เมื่อพิจารณาในส่วนของ 

V3  ค่าความถี่ดังกล่าวน้ีจะมคี่าประมาณ 6 kHz 3 kHz 1.25 kHz 0.8 kHz และ 0.55 kHz ส้าหรับขดลวดคน้หาขนาด 

2.2 mH 10 mH 22 mH 33 mH และ 56 mH ตามล้าดับ โดยเมื่อท้าการพล็อตกราฟระหวา่งขนาดของขดลวดค้นหากับ
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ค่าความถี่ของสัญญาณกระตุ้นท่ีท้าให้ได้ผลต่างของสัญญาณ VA มีค่ามากท่ีสุดจะได้ผลดังแสดงในภาพท่ี 10 โดยจะ

เห็นได้วา่เม่ือขนาดของขดลวดคน้หามคี่าเพิ่มขึ้น ค่าความถี่ดังกลา่วจะมคี่าลดลง 

ล้าดับต่อมาเป็นการทดลองใช้ขดลวดค้นหาขนาด 22 mH ส้าหรับเป็นขดลวดค้นหาของระบบตรวจจับ

รอยเชื่อม กระตุ้นด้วยสัญญาณรูปไซน์ VS ท่ีความถี่ 1 kHz และแอมพลิจูดเท่ากับ 5 V ภาพท่ี 11 แสดงผลการวัด

สัญญาณ VS VL VA และ Vout ในภาวะเสถียรโดยใช้ออสซิลโลสโคป ขณะไม่มีโลหะอยู่ใกล้ขดลวดค้นหา (ภาพท่ี 11(ก)) 

ขณะวางขดลวดค้นหาในแนวนอนบนแผ่นโลหะ (ภาพท่ี 11(ข)) และขณะวางขดลวดค้นหาในแนวนอนบนแผ่นโลหะตรง

ต้าแหนง่รอยเชื่อม (ภาพท่ี 11(ค)) โดยจะเห็นได้วา่ผลการวัดสัญญาณของแตล่ะภาพจะมคีวามแตกตา่งกันน้อยมากจน

ยากท่ีจะสังเกตได้ ภาพท่ี 12 แสดงผลการวัดสัญญาณ Vout โดยใชอ้อสซิลโลสโคปในขณะเคลื่อนขดลวดคน้หาบนแผ่น

โลหะผ่านบริเวณท่ีมีรอยเชื่อม จะเห็นได้วา่ผลจากการเคลื่อนท่ีของขดลวดคน้หาจะมผีลท้าให้ได้สัญญาณ Vout ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณดังปรากฏในภาพ  ซึ่งผลการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วนี้ท้าให้ผู้ใช้งานสังเกตได้โดยงา่ย 

 

VS

VL

VA

Vout

 

(ก) ขณะไมม่โีลหะอยู่ใกล้ขดลวดค้นหา 

 

VS

VL

VA

Vout

 

(ข) ขณะวางขดลวดค้นหาแบบแนวนอนบนแผ่นโลหะ 
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VS

VL

VA

Vout

 

(ค) ขณะวางขดลวดค้นหาแบบแนวนอนบนแผ่นโลหะตรงต้าแหนง่รอยเชื่อม 

ภาพที่ 11 สัญญาณ VS VL VA และ Vout 

 

Vout

 

(ก) สเกลเวลาเท่ากับ 1 s/ชอ่ง 

 

Vout

 

(ข) สเกลเวลาเท่ากับ 500 ms/ชอ่ง 

ภาพที่ 12 สัญญาณ Vout ขณะขดลวดค้นหาเคลื่อนท่ีบนแผ่นโลหะผ่านบริเวณท่ีมีรอยเชื่อม 
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ภาพท่ี 13 แสดงผลการวัดสัญญาณ Vout บนหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในขณะเคลื่อนขดลวด

ค้นหาบนแผ่นโลหะผ่านบริเวณท่ีมีรอยเชื่อม โดยจะเห็นได้ว่าสัญญาณท่ีได้จะมีลักษณะเดียวกันกับท่ีแสดงบน

ออสซิลโลสโคป ท้ังน้ีเพื่อใชเ้ป็นทางเลือกส้าหรับการวัดผลในกรณีท่ีผู้ใช้งานไม่มีออสซิลโลสโคป 

 

 

ภาพที่ 13 ผลการวัดสัญญาณ Vout บนหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ระบบตรวจจับรอยเชื่อมท่ีได้ออกแบบขึ้นนี้อาศัยสมบัติของขดลวดเหนี่ยวน้าเพื่อท้าหน้าท่ีเป็นขดลวด

ค้นหาของระบบ ในส่วนของวงจรประมวลผลสัญญาณท่ีออกแบบนั้นอาศัยเทคนิคการเฝ้าตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของแรงดันไฟฟ้าท่ีตกคร่อมขดลวดค้นหา ซึ่งต่ออยู่กับตัวต้านทานในลักษณะเป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า โดย

ผู้ใช้งานสามารถสังเกตเห็นผลการตรวจพบรอยเชื่อมหรือความเปลี่ยนแปลงของเนื้อโลหะได้ในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ี

ขดลวดค้นหาผ่านบริเวณรอยเชื่อมดังกล่าว จากผลการแปรค่าความถี่ของสัญญาณกระตุ้นพบว่าค่าความถี่ท่ี

เหมาะสมจะให้ผลการเปลี่ยนแปลงขนาดของสัญญาณเอาต์พุตมากที่สุดส้าหรับขดลวดแต่ละขนาด เมื่อพิจารณาค่า

ผลตา่งของสัญญาณ VA ในสว่นของ V3  ค่าความถี่ดังกล่าวน้ีจะมคี่าประมาณ 6 kHz 3 kHz 1.25 kHz 0.8 kHz และ 

0.55 kHz ส้าหรับขดลวดค้นหาขนาด 2.2 mH 10 mH 22 mH 33 mH และ 56 mH ตามล้าดับ โดยจะมีความสัมพันธ์

แบบผกผันกันคือ เมื่อใช้ขดลวดค้นหาค่าสูงค่าความถี่ท่ีเหมาะสมจะมีค่าต่้า แต่เมื่อใช้ขดลวดค้นหาค่าต่้าค่าความถี่

เหมาะสมจะมีค่าสูง จากผลการทดสอบการท้างานของระบบตรวจจับรอยเชื่อมแบบง่ายท่ีออกแบบขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้

ขดลวดคน้หาขนาด 22 mH กระตุน้ดว้ยสัญญาณรูปไซน์ VS ท่ีความถี่ 1 kHz เคลื่อนท่ีบนแผ่นโลหะหนา 2.5 mm ผ่าน

บริเวณท่ีมีรอยเชื่อมกว้าง 2.5 mm พบวา่สัญญาณเอาต์พุต Vout ของระบบมกีารเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัญญาณโดย

มีขนาดลดลงซึ่งมีผลท้าให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่ามีการตรวจพบรอยเชื่อมบนแผ่นโลหะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ

ตรวจจับรอยเชื่อมสามารถท้างานได้เป็นไปตามหลักการท่ีได้ออกแบบไว้ 
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การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถบรรทุกเอนกประสงค์

เพื่อการเกษตร (อีแต๋น) 

Reducing waste in the production process of multipurpose agricultural truck’s 

(E-Tan) 

ประดิษฐ์ มีศรี1* ฤทธิ์ณรงค์ กุกสันเทียะ1 วีระศักดิ์ แกล้วกล้า1 และ จริวัฒน์ โลพันดุง1 

Pradit meesri1* Ritnarong Kuksanthia1 Weerasak klaewgar1 and Jirawat lopandung1  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเร่ือง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถบรรทุกเอนกประสงค์เพื่อ

การเกษตร (อีแต๋น) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการผลิต ท่ีมีความลา่ชา้ซึ่งสง่ผลให้ไมส่ามารถส่งมอบไปยังลูกคา้ได้

ตามเวลาท่ีก้าหนดผู้วิจัยได้ก้าหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 2) เพื่อลด

ระยะเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้า 3) เพื่อเป็นแนวทางในการท้างานให้มีประสิทธิภาพ  

งานวิจัยฉบับนี้ได้น้าหลักการต่างๆ เพื่อค้นหาปัญหา ,วิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงการท้างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การศึกษาการท้างาน (Work Study) ,ความสูญเปล่าท้ัง 7 ประการ (7 WASTES) รวมถึง

เครื่องมือตา่งๆท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการด้าเนินงานพบว่า 1) สามารถลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต ด้วยการปรับวิธีการท้างาน

เช่นการเตรียมวัสดุเพื่อน้าไปประกอบ การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน การตรวจสอบวัสดุเพื่อท่ีจะรอประกอบ 

เป็นต้น ส่งผลให้สามารถลดเวลาในการท้างานลงได้ 268.15 นาที/โครงรถ 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 28.04  2) สามารถ

ลดระยะเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้า เนื่องจากปริมาณการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋นเพิ่มขึ้นต่อเดือนเท่ากับ 

(17.44-12.55) = 4.89 โครง/เดือน คิดเป็นมูลค่า (4.89x121,900) = 596,091 บาท/เดือน ภายใต้ความต้องการของ

ตลาดท่ีมีมาก คิดเป็นร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นเท่ากับ 38.96   

ค้าสา้คัญ:   การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถบรรทุกเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร (อี

แตน๋) 
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Abstract  

Th e aim  of th e researc h  entitled “Redu c ing Waste in th e Produ c tion Process of Mu ltipu rpose 

Agric u ltu ral Tru c k’s (E-Tan)” Main Fram e was to imp rove its produ c tion system wh ich  was norm ally slow and 

could not be delivered to customers at any given time. To achieve such aim, the researcher had therefore set the 

following three objectives: 1) to reduce waste in the production process, 2) to reduce delivery time to the customers 

and 3) to set guidelines for better efficiency at work 

This research had taken in various principles in order to reveal existing problems, analyze problems 

and improve work efficiency. This was done through activities such as work study, study of 7  wastes as well as 

the study of various related-and-involved tools. 

The result show that 1) waste in production process was reduced with improvement to work method, 

for example, preparation of materials, assembly, inspection before assembly. After the improvement, the cycle 

time was reduced 268.15 m in per a c ar’s m ain fra m e, or 28.04% and 2) the distance delivery could be reduced. 

Sinc e, Main Fram e of m u ltipu rpose Agric u ltu ral Tru c k’s (E-Tan) increase per month was equivalent to (1 7 : 4 4 -

12:55) = 4.89 (4.89x121,900) = 596,091 baht a month, under the demands of a market, increased to 38.96%. 

Keywords: Redu c ing Waste in th e Produ c tion Process of M u ltipu rpose Agric u ltu ral Tru c k’s (E-Tan) 

บทน้า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรจ้านวนมาก ยานพาหนะท่ีใช้ในการ

ขนส่งผลผลิตมีความส้าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะรถบรรทุกเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร (อีแต๋น) เป็นท่ียอมรับและมี

ความตอ้งการเป็นจ้านวนมากกระบวนการผลิตรถ (อแีตน๋) มวีัตถุดบิชิ้นส่วนต่างๆ รวมถึงกระบวนการผลิตท่ีมีขัน้ตอน

หลายขั้นตอน การเพิ่มผลผลิตเพื่อการแข่งขันในท้องตลาดจึงมีความจ้าเป็น ผู้วิจัยจึงได้ท้าการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ต่างๆในการผลิตเนื่องจาก มีขั้นตอนการผลิตจ้านวนมาก จึงได้ท้าการเลือกท่ีจะปรับปรุงพัฒนาในส่วนของการผลิต

โครงสร้างหลัก 

ปัญหาเบื้องต้นท่ีพบคือ การส่งมอบท่ีล่าช้าเนื่องจากมีการใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เหมาะสมและขาดอุปกรณ์

ช่วยในการท้างานไม่มีรูปแบบการท้างานท่ีเป็นมาตรฐาน ท้าตามประสบการณ์ของแต่ละคนและทุกคนมี วิธีการท่ีไม่

เหมอืนกัน 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 

2. เพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบให้ลูกค้า 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการท้างานให้มปีระสิทธิภาพ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตรถอีแตน๋ 

2. สามารถลดระยะเวลาในการผลิตรถอีแตน๋ของ 

3. สามารถสง่ผลิตภัณฑ ์ได้ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

ขอบเขตของโครงงาน 

1. การศึกษาวิจัยเ ร่ือง การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถบรรทุก

เอนกประสงค์เพื่อการเกษตร (อีแต๋น) ตั้งอยู่ท่ี88 หมู่14 ต้าบลในเมือง อ้าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิด

ด้าเนนิการมาตั้งแต่ปี 2539 เชี่ยวชาญดา้นอแีตน๋มากว่า 30 ปี มีทีมงานในการผลิตรถอีแตน๋ท้ังสิ้น 15 คน อู่ ต.รุ่งเรือง 

มชีื่อเสียงจากการผลิตรถอีแตน๋ท่ีมีคุณภาพ สามารถใช้งานทนทาน อะไหล่แท้สั่งตรงจากประเทศญี่ปุ่น มฐีานลูกค้าท่ัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

2. งานวจิัยนี้ เลอืกปรับปรุงเฉพาะกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักของรถอีแตน๋เท่านัน้ 

การด้าเนินงานวิจัย 

การก้าหนดแผนการด้าเนนิการออกแบบกระบวนการผลิต ได้มีการวางขอบเขตของการศกึษา การเก็บ

ข้อมูล การค้นคว้าทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อการก้าหนด

เป้าหมายของการแก้ไขปัญหาและการออกแบบกระบวนการผลิตและขั้นตอนการท้างานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

งานวจิัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีจึงมีวิธีการด้าเนินงานและขั้นตอนการท้างานดังตอ่ไปน้ี 

1. ก้าหนดขอบเขตปัญหาที่เกดิขึ นในการผลิตโครงสร้างหลักของรถอีแต๋น 

การด้าเนินงานคร้ังนี้ได้ท้าการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตรถอีแต๋นและ

เคร่ืองมือช่วยในการท้างานกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋นและเก็บข้อมูลในกระบวนการผลิตโดยใช้

หลักการ การศึกษากระบวนการท้างาน (Work Study) แผนภูมิพาเรโต ผังก้างปลา Why Why Analysis ECRS และ

เครื่องมืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท้าการวเิคราะห์หาสาเหตุการเกิดความสูญเปล่าและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลการท้างาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันของกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋น ซึ่ งได้สอบถามเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋น เชน่ ประวัตขิองการผลิต ขั้นตอนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน เพื่อใชเ้ป็นข้อมูล

ในการศึกษาตามขั้นตอนการด้าเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้การ

ท้างานเป็นไปอยา่งต่อเนื่องเป็นระเบียบและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋น  ส้าหรับการศึกษาขั้นตอนการผลิต คณะผู้จัดท้าได้

ท้าการศึกษาโดยการสังเกต และจดบันทึก ผลการศึกษาจะท้าให้ได้วิธีการท้างานซึ่งแสดงในรูปของแผนภูมิการไหล 

(Flow Process Diagram) 
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    1. การท้ากันชนหนา้-หลัง               2. การตัดเหล็กท้าโครงสร้างหลักแชสซ ี         3. การประกอบแชสซีเข้ากับ

กันชน  

 

                                                                                                           
6. การท้าคานหน้า                          5. การประกอบแหนบเข้ากับแชสซ ี             4. การตรวจสอบแหน

เพื่อท่ีจะรอประกอบ 

 

                                            
     7. การประกอบคานหน้า-                          8. การประกอบชุดเกียร์                   9. การประกอบระบบเบรก               

เพลาหลังเข้ากับแชสซีและแหนบ                    

                                            
          12. การใส่ล้อ                                   11. การประกอบชุดคลัช                    10. การประกอบพวงมาลัย 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการผลิตโครงสร้างหลกัรถอีแต๋น 

ส้าหรับแผนภูมิการไหล (Flow Process Diagram) จะท้าให้ทราบถึงจุดท่ีเป็นสาเหตุของความสูญเปล่า 

จากนั้นจึงน้าสาเหตุน้ันมาหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิต 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการผลิต 

เมื่อท้าการศกึษาและการวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอแีต๋น ในเบือ้งต้นได้ท้า

การวิเคราะห์สาเหตุในกระบวนการผลิตด้วยผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เป็นแผนผังท่ีใช้ในการวิเคราะห์ค้นหา

สาเหตุต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ว่ามีสาเหตุอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้อง มีความสัมพันธ์
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ต่อเนื่องกันอย่างไรจึงท้าให้เกิดความสูญเปล่า การวิเคราะห์หาสาเหตุและก้าหนดปัจจัยบนผังก้างปลาจะใช้หลักการ 

4M เป็นกลุ่มปัจจัยเพื่อจะน้าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆท่ีเกิดขึ้น 

 

 
 

เมื่อทราบถึงสาเหตุต่างๆของความสูญเปล่าท่ีเกิดขึน้แล้ว ต่อไปจะแจกแจงการเกิดขึน้ของแตล่ะสาเหตุ

ว่าสาเหตุใดเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความสูญเปล่าในการผลิตมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะได้เลือกท้าการแก้ไขก่อนซึ่งข้อมูลได้

จากแผนภูมกิ้างปลาสรุปได้วา่สาเหตุท่ีท้าให้กระบวนการผลิตมปัีญหาสามารถวิเคราะห์และแยกสาเหตุการเกิดปัญหา

ออกเป็น 4 ปัจจัย 

1. คนหรือผู้ปฏิบัตงิาน  

ท่ีได้ท้าการวจิัยศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบวา่ พนักงานมีสว่นส้าคัญในการประกอบ โดยการจัดเข้ากะ 2 

กะ ปัญหาที่พบในขณะปฏิบัตงิานมดีังนี้  

1.1 ขาดความรูค้วามเข้าใจในการปฏบัิตงิาน 

1.2 มคีวามรู้น้อย  

1.3 ไมม่กีารฝึกอบรม  

1.4 รับค้าสั่งจากหัวหนา้งานไมช่ดัเจน 

 1.5 ไม่มีความคิดริเร่ิมในการแก้ปัญหา และพนักงานท่ีท้างานมคีวามเคยชินท้าเหมอืนเดิมซ้้าๆ ทุก

วันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการท้างานท่ีผิดเนื่องไปจากขั้นตอนการท่ีเป็นมาตรฐานและไม่เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดความ

สูญเปล่าในกระบวนการประกอบการท้างานมีลักษณะไม่มีมาตรฐานในการท้างานท้าให้เกิดความเมื่อยล้ากับตัว

พนักงาน 
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2. เครื่องจักร  

จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองมือพบว่าเคร่ืองมือลักษณะสึกหรอและขาดการดูแลรักษา

ซ่อมแซมและมีเครื่องมีท่ีผิดประเภทท้าให้เกิดปัญหาจากการใชเ้ครื่องมือผิดประเภท 

3. วิธีการ  

จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่าการดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า 

การตัดเหล็ก พนักงานไม่มขีั้นตอนการท้างานท่ีแนน่อน เสี่ยงท่ีจะเกิดการสูญเปล่าเนื่องจากในการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่

เหมาะสมกับหนา้ที่การท้างาน การท้างานด้วยความประมาท พบวา่พนักงานมกีารท้างานที่เคยชินขึ้นอยูก่ับความถนัด

ของพนักงานแต่ละบุคคลในการประกอบรถอีแต๋น และไม่ทราบถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เกิดความสูญเปล่าจาก

การท้างานที่ไมแ่นน่อนของพนักงานเองและไมม่วีธีิการท่ีเป็นมาตรฐาน 

4. วัตถุดิบ, วัสดุ  

จากการศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากวัตถุดิบพบว่าวัตถุดิบขาดการตรวจสอบท่ีดี การขนส่งท่ีไม่ดี 

พนักงานขนสง่ไมใ่ส่ใจในวัตถุดิบเวลาขนย้าย 

4. การวิเคราะห์ต้นตอสาเหตุของปัญหา 

 จากปัญหาในการดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า การตัดเหล็ก ได้ถูก

น้าไปวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุการเกิดความสูญเปล่าอยา่งถูกตอ้งโดยวธีิการวิเคราะห์แบบ Why Why Analysis โดยการ

ระดมทีมปรับปรุงคุณภาพเพื่อช่วยหาแนวทางปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเคร่ืองมือว่าอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้

งานได้หรือไมแ่ละวิธีการท้างานตามท่ีได้ก้าหนดไว้ในคู่มอืการปฏบัิตงิานสามารถท้าตามมาตรฐานหรือไม่ 

ตารางที ่1 การวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why Analysis 

สภาพปัญหาท่ี

เกิดขึ น 
ท้าไม 1 ท้าไม 2 ท้าไม 3 พิจารณา 

การแก้ไขและ

มาตรการป้องกัน 

 

1) การดัดแหนบ 

 

การดัดแหนบ

ไม่ได้มาตรฐาน 

ไม่มีวธิีการท้างานและ

เคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน

ท้าให้การท้างานใชเ้วลา

มากเกินไป 

ไม่มีการ

ปรับปรุงแก้ไข

เคร่ืองมือ 

หัวหน้างาน 
ตรวจสอบเคร่ืองมือและ

ปรับปรุง 

2) การประกอบแชสซี

เข้ากับกันชน 

วิธีการท้างาน

ผิดพลาดบ่อย 
การท้างานไม่ได้

มาตรฐาน 

ไม่มีเคร่ืองมือ

ที่เหมาะสม 
หัวหน้างาน 

ตรวจสอบหาวิธีการ

ท้างานที่เหมาะสม 

3) การท้าคานหน้า 

ประกอบคาน

หน้าผิดพลาด

บ่อย 
จับเคร่ืองมือผิดด้าน 

ไม่มีวธิีการที่

เหมาะสม 
หัวหน้างาน 

ตรวจสอบหาวิธีการ

ท้างานที่เหมาะสม 

4) การตัดเหล็ก 
การช้ารุดของ

เคร่ืองมือ 
ตัดบ่อยจนท้าให้เกิด

ความเมื่อยล้า 

ไม่วธิีการ

ตรวจสอบ 
หัวหน้างาน 

ตรวจสอบวิธีการตัด

เหล็ก 
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จากการวเิคราะห์สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความสูญเปล่า สรุปได้ว่าสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดความลา่ชา้ลักษณะ

การวธีิการท้างานที่ไมแ่นน่อนเครื่องมือและอุปกรณไ์มเ่หมาะสม ผู้วิจัยได้ระดมสมองและเสนอแนวทางการแก้ไขดังนี้ 

1. วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานโดยท้าการตรวจสอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบลักษณะภายนอกและจัดท้า

รถกระจายวัสดุในสายการผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อป้องกันวัตถุดิบไมไ่ด้มาตรฐานหรือเสียหาย 

2. พนักงาน ให้ความรู้กับงานโดยเฉพาะหาแนวทางและชี้ให้เห็นผลของการฝึกจัดท้าคู่มือให้พนักงาน

ใหมเ่พื่อให้เข้าใจวธีิการตรวจสอบและวิธีการประกอบท่ีดท่ีีสุดทุกขั้นตอน  

3. เครื่องจักร ปรับปรุงเครื่องมือชว่ยงานขึ้นมาใหมแ่ละจัดท้าตารางตรวจเช็คอุปกรณ์และฝ่ายปรับปรุง

คุณภาพท้าการตรวจสอบเครื่องมือเพื่อให้มปีระสิทธิภาพในการท้างาน 

4. วิธีการปฏิบัติงานตามคู่มือท่ีจัดท้าขึ้นและวิธีการท่ีถูกต้องตามท่ีทีมปรับปรุงคุณภาพได้ก้าหนดไว้และท้าการ

ฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้เข้าใจวธีิการท้างานทุกขัน้ตอน 

5. การวเิคราะห์โดยใชห้ลักการ ECRS ของการปรับปรุง 

       ตารางที ่2 การวิเคราะห์โดยใชห้ลักการ ECRS ของการปรับปรุง 

หลักการ วัตถุประสงค ์ จุดที่จะปรับปรุงแก้ไข 

ขจัดออก  

(Eliminate) 

การตัดเหลก็ สามารถขจัดขั้นตอนการตัดเหล็กที่

ซ้้าไปซ้้ามาออกโดยการน้ามาตัด

รวมกันในขั้นตอนเดียวทั้งหมด 

ผสมหรือแยก 

(Combine or Partition) 

ขั้นตอนที่ 1,2 รวมกัน สามารถท้ากันชนและท้าแชสซีพร้อม

กันในขั้นตอนที ่1 เพราะท้าการตัด

เหล็กเตรยีมไว้ส้าหรับทกุขั้นตอนแล้ว 

 

ปรับเปลี่ยน 

(Rearrange) 

ปรับเปลี่ยนวิธีการท้างานใหม ่ ออกแบบวิธกีารท้างานใหม่โดยสรา้ง

อุปกรณ์จับยึด (จิกส์) เพื่อให้การ

ท้างานสะดวกและรวดเร็วขึ้น

ดังต่อไปนี ้

1. การประกอบโครงสรา้งหลกัแชสซี

เข้ากับกันชน 

2. กระบวนการดัดแหนบ 

3. กระบวนการท้าคานหน้า 

ท้าให้ง่าย  

(Simplify) 

ท้าอุปกรณ์หรือจิกส์ มาช่วยในการ

ท้างาน 

1. ช่วยในการดัดแหนบให้ง่ายขึน้ 

2. ช่วยในการประกอบแหนบเข้ากับ

แชสซีได้สะดวกรวดเร็วขึน้ 

3. ช่วยในการท้าคานหน้าให้ง่ายขึน้ 
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6. เสนอแนวทางเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 

ท้าการสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงสายการผลิตโครงสร้าง

หลักรถอีแต๋น เพื่อลดความสูญเปล่าจากการท้ากิจกรรมในการท้างานพร้อมท้ังเปรียบเทียบจ้านวนความสูญเปล่าใน

กระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง อีกท้ังเปรียบเทียบผลการท้างานแบบใหม่ว่าไม่กระทบต่อคุณภาพของการ

ผลิตรวมถึงการจัดท้าเอกสาร เพื่อจัดท้ามาตรฐานในการท้างาน เพื่อลดกระบวนการท่ีเป็นต้นเหตุของการเกิดความ

สูญเปล่าดังน้ันแนวทางการแก้ไขในกระบวนการท้างานมีวิธีการท้างานดังนี้ 

6.1 ท้าการปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยการจัดท้าคู่มือการปฏิ บัติงาน มี

การออกแบบขั้นตอนการท้างานใหมเ่พื่อใชร่้วมกับวธีิการท้างานของพนักงานและลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นกับตัวงาน 

6.2 ออกแบบอุปกรณ์ช่วยมาตรฐานในการดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคาน

หน้า เพื่อใช้ช่วยกับการประกอบในกระบวนการท่ีเกิดความสูญเปล่า เพื่อลดการเกิดปัญหาจากการดัดแหนบ การ

ประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า ที่ไมด่ีและสามารถท้างานได้อยา่งต่อเนื่อง 

6.3 ออกแบบวิธีการท้างานในกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการท้างานในการตัดเหล็ก 

โดยการจัดท้าคู่มือการปฏบัิตงิานเพื่อลดความสูญเปล่าท่ีจะเกดิขึน้ 

7. กระบวนการลดระยะเวลาสูญเปล่าในการท้างาน 

จากการศกึษากระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋น พบวา่ความสูญเปล่ากลุ่มปัญหาการดัดแหนบ 

การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า และการตัดเหล็ก เป็นสาเหตุหลักในการท้าให้เกิดความสูญเปล่ามาก

ท่ีสุดและได้มีการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดท้าคู่มือวิธีการและมาตรฐานการท้างาน จัดท้าเคร่ืองมือ

ช่วยประกอบในกระบวนการท่ีเกิดปัญหาและคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน จากการเก็บข้อมูลความสูญเปล่าจาก

การดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า และการตัดเหล็ก ท่ีเกิดจากกลุ่มปัญหา การเก็บขอ้มูล

เป็นตัวอยา่งโดยแบ่งเป็นความสูญเปล่าจากความผิดพลาดท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

7.1 ปรับปรุงกระบวนการดัดแหนบ 

ท้าการปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่ให้ได้มาตรฐานเดียวกันประกอบด้วย การท้าจิกส์บอกขนาดโดย

สร้างอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงานและวัดขนาดของแหนบในขั้นตอนการดัดแหนบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

วัดขนาดของแหนบท่ีจะท้าการเสริมให้สามารถวัดได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ โดยให้พนักงานท้าความเขา้ใจวิธีการท้างานท่ี

ถูกปรับปรุงก่อนปฏิบัติงานทุกคร้ังเพื่อให้เกิดความช้านาญในการท้างานคร้ังต่อไปและจากนั้นท้าการออกแบบ

อุปกรณ์ช่วยในการดัดแหนบประกอบด้วย การท้าเคร่ืองมือช่วยประกอบในกระบวนการท่ีเกิดความสูญเปล่าและ

วธีิการปฏบัิตงิาน 
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ภาพที ่3 แบบจิกส์ช่วยในการจบัยดึช้ินงานและวัดขนาดของแหนบในขัน้ตอนการดัดแหนบ 

7.2 ปรับปรุงกระบวนการประกอบโครงสร้างหลักแชสซีเข้ากับกันชน 

ท้าการปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การท้าจิกส์บอกขนาดโดย

สร้างอุปกรณ์ชว่ยในการประกอบแชสซีเข้ากับกันชน เพื่อให้เกิดความสะดวกในการวัดขนาดให้สามารถวัดได้ง่ายและ

รวดเร็วขึน้ โดยให้พนักงานท้าความเขา้ใจวธีิการท้างานที่ถูกปรับปรุงก่อนปฏบัิตงิานทุกครัง้เพื่อให้เกิดความช้านาญใน

การท้างานครัง้ตอ่ไปและจากนั้นท้าการออกแบบอุปกรณช์ว่ยในการประกอบแชสซีเข้ากับกันชน 

 

ภาพที ่4 แบบจิกส์ช่วยในการวดัขนาดของการประกอบแชสซีเข้ากับกันชน 

7.3 ปรับปรุงกระบวนการท้าคานหน้า 

ท้าการปรับปรุงวิธีการท้างานใหม่ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การสร้างอุปกรณ์ช่วยใน

การจับยึดคานหน้า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการท้างานลดระยะเวลาการท้างานและลดความสูญเปล่าในการท้างาน

ให้ดีย่ิงขึ้น  
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ภาพที ่5 แบบจิกส์ช่วยในการจบัยดึคานหนา้ 

7.4 ปรับปรุงกระบวนการตัดเหล็ก 

ในการตัดเหล็กผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาคือเวลาตัดเหล็กเกิดความล่าช้าเนื่องจากที่จัดเก็บเหล็กอยู่ไกล 

และมีน้้าหนักมากท้าให้เกิดความล่าช้าของกระบวนการท้างานในการตัดเหล็ก ผู้วิจัยจึงคิดว่าถ้าขั้นตอนในการตัด

เหล็กเพื่อลดเวลาต่างๆท่ีมีขนาดเหล็กท่ีเท่ากันเราสามารถน้ามาตัดพร้อมกันได้เลย จะได้ไม่เสียเวลาในการยกเหล็ก 

และเตรียมเคร่ืองมือในการตัดเหล็ก ซึ่งใช้เวลานาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงท้าล้าดับขั้นตอนการตัดเหล็กเพื่อให้สามารถลด

เวลาในการตัดเหล็กได้ เช่น ตัดเหล็กท้ากันชนหน้า-หลัง ตัดเหล็กท้าเเชสซีซ้าย-ขวา ตัดเหล็กท้าขายึดชุดเกียร์ ตัด

เหล็กท้าขายึดชุดครัช 

ผลการด้าเนินงานวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลการปรับปรุงกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอแีต๋น 

จากการวเิคราะห์ปัญหากระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแตน๋พบวา่ เกิดความสูญเปล่าในการผลิต

โครงสร้างหลักรถอีแต๋น ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความช้านาญและความสม่้าเสมอในการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋น 

ซึ่งพบว่าจากปัญหาในการดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า การตัดเหล็ก มีความสูญเปล่า

ในการท้างานจากการศกึษาและสอบถามกลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างหลักรถอีแตน๋ 

ดังนัน้ ผู้วิจัยจงึได้ท้าการปรับปรุง การดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหนา้ การ

ตัดเหล็ก ขึ้นมาให้เหมาะสมตามขนาดท่ีก้าหนดไว ้โดยผลการทดลองก่อนและหลังการปรับปรุงสามารถแสดงได้

ตารางดังนี้ 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแตน๋ทุกขั้นตอน (ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุป เปรียบเทียบเวลาในกระบวนการตรวจสอบในปัจจุบันใช้เวลาในการตรวจสอบ  27.591 (นาที/

วินาที/รถ1คัน) เนื่องจากว่าเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการผลิตซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆท่ีใช้การตรวจสอบเยอะก็คือ 1. 

การประกอบโครงสร้างหลักแชสซีเข้ากับกันชน 2. กระบวนการดัดแหนบ 3. กระบวนการท้าคานหน้า ผู้วิจัยจึงสร้าง

อุปกรณจ์ับยึดช้ินงาน (จิกส์) มาชว่ยในการตรวจสอบ 

เมื่อน้าอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (จิกส์) มาช่วยจะใช้เวลาในการตรวจสอบ 10.359  (นาที/วินาที/รถ1คัน) 

จะลดเวลาได้โดยคดิเป็นร้อยละ 62.45 

 

  

สรุปผล 

ปัจจุบัน 

(นาที/

วินาที) 

หลัง

ปรับปรุง 

(นาที/

วินาที) 

ลดเวลา 

(นาที/

วินาที) 

ร้อยละที่

ลดลง 

การปฏบัิตงิาน 704.4229 478.3022 226.1207    32.10 

การเคลื่อนย้าย 127.1046 127.1000 0.46    0.36 

การตรวจสอบ 27.591 10.359 17.232    62.45 

การรอคอย - - -    - 

การเก็บรักษา - - -    - 

เวลา (นาที/วนิาที) 956.16 688.01 268.15    28.04 

ระยะทาง (เมตร) 189.15 172.8 16.35    8.64 
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แผนภูมกิารเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอแีต๋นทุกขั นตอน (ก่อนปรับปรุงและหลัง

ปรับปรุง)  

 

 

ภาพที่ 6 แผนภูมกิารเปรียบเทียบเวลาในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแตน๋ทุกขั้นตอน                        

(ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง) 

2. ประเมินเปรียบเทียบผลของเวลาและระยะทางกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแต๋

นก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

  น้าข้อมูลของเสียก่อนการปรับปรุงและข้อมูลของเสียหลังปรับปรุงมาท้าการเปรียบเทียบจากก่อน

การปรับปรุงกับหลังปรับปรุง จากนั้นเปรียบเทียบผลของการลดของสัดส่วนในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักรถอี

แตน๋ซึ่งสามารถแสดงสัดสว่นของเวลาท่ีลดลงโดยค้านวณได้จากสมการดังน้ี 

   ร้อยละเวลาท่ีลดลง    =  
(เวลาท้างานปัจจุบัน−เวลาท้างานหลังปรุบปรุง)

เวลาท้างานปัจจุบัน
   x100  

เปรียบเทียบเวลาการผลิตโครงสร้างหลักรถอีแตน๋ 

  น้าเวลาในขันตอนการผลิตก่อนการปรับปรุง  956.16  นาที และเวลาหลังการ 688.01 นาที 

ปรับปรุงโดยเปรียบเทียบจากก่อนการปรับปรุงกับหลังการปรับปรุงซึ่งสามารถแสดงเวลาคิดเป็นเปอร์เซ็นลดลงได้

และจะได้ร้อยละของเวลาท่ีลดลงดังนี้ 

   ร้อยละเวลาท่ีลดลง    =    
956.16−688.01

956.16
 x 100 

                          =           28.04  

 จากการค้านวณของเวลาท่ีลดลง รอ้ยละ 28.04  
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 จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเวลาในกระบวนการผลิตโครงสร้างหลักของรถอีแต๋นก่อนการปรับปรุง 

956.16 นาที มกีารปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังการปรับปรุง 688.01 นาที ซึ่งผู้วิจัยได้ท้าการแก้ไขปัญหาลดลงร้อย

ละ 28.04  

3. การเปรียบเที่ยบอัตราการผลิตโครงสร้างหลักรถอแีต๋นโดยคดิเป็นอัตราเงินต่อเดื่อน 

  การผลิตโครงสร้างรถอีแตน๋ปัจจุบัน 

   ใชเ้วลา 956.16 นาที เวลาการท้างาน 1 วัน คิดเป็น 8 ชั่วโมง คิดเป็นนาทจีะได ้

(60x8)=480 นาที ในเวลา 1 เดอืนจะได้เวลาการท้างานทัง้หมด 25 วัน คิดเป็นนาทจีะได(้480x25)=12,000 นาที การ

ผลิตโครงสร้างหลกัรถอีแต๋นใน 1 เดอืน จะได(้12,000÷956.16) = 12.55 โครง/เดอืน โครงหลักรถอีแตน๋จะคิดราคา 

121,900 บาท/โครง จะได้ราคาตอ่การผลิตโครงสร้างหลกัของรถอีแตน๋เท่ากับ (121,900x12.55) = 1,529,845 บาท/

เดอืน ดังนัน้ราคาการผลิตโครงสร้างหลักของรถอีแตน๋จะได้ 1,529,845 บาท/เดอืน 

  การผลิตโครงสร้างรถอีแตน๋หลังปรับปรุง 

   ใชเ้วลา 688.01 นาที เวลาการท้างาน 1 วัน คิดเป็น 8 ชั่วโมง คิดเป็นนาทจีะได ้(60x8) = 

480 นาที ในเวลา 1 เดอืนจะได้เวลาการท้างานทัง้หมด 25 วันคดิเป็นนาทจีะได้ (480x25) = 12,000 นาที การผลิต

โครงสร้างหลักรถอีแตน๋ใน 1 เดือนจะได้ (12,000÷688.01) = 17.44 โครง/เดอืน โครงหลักรถอีแตน๋จะคิดราคา 

121,900 บาท/โครง จะได้ราคาตอ่การผลิตโครงสร้างหลกัของรถอีแตน๋เท่ากับ (121,900x17.44) = 2,125,936 บาท/

เดอืน ดังนัน้ราคาการผลิตโครงสร้างหลักของรถอีแตน๋จะได้ 2,125,936 บาท/เดอืน 

 สรุป สามารถผลิตได้ 17.44 โครง/เดอืนจากเดิมผลิตได้ 12.55 โครง/เดอืน สามารถเพ่ิมอัตราการผลิตได้ 

4.89      โครง/เดอืน  แลว้สามารถขายได้ตามความตอ้งการของตลาดมากกวา่ปจัจุบัน ซึ่งมคีวามตอ้งการท่ีสูงกวา่ที่

ผลิตไดใ้นปัจจุบัน 

ผลจากการวจิัยสามารถเพิ่มอัตราการผลิตโดยคดิเป็นเงินได้ (1,529,845-2,125,936) = 596,091 บาท/เดอืน 

ข้อเสนอแนะ 

ท้าการสรุปผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงสายการผลิตโครงสร้าง

หลักรถอีแต๋น เพื่อลดความสูญเปล่าจากการท้ากิจกรรมในการท้างานพร้อมท้ังเปรียบเทียบจ้านวนความสูญเปล่าใน

กระบวนการก่อนและหลังการปรับปรุง อีกท้ังเปรียบเทียบผลการท้างานแบบใหม่ว่าไม่กระทบต่อคุณภาพของการ

ผลิตรวมถึงการจัดท้าเอกสาร เพื่อจัดท้ามาตรฐานในการท้างาน เพื่อลดกระบวนการท่ีเป็นต้นเหตุของการเกิดความ

สูญเปล่าดังน้ันแนวทางการแก้ไขในกระบวนการท้างานมีวิธีการท้างานดังนี้ 

1. ท้าการปรับปรุงวธีิการท้างานใหมใ่หไ้ด้มาตรฐานเดียวกัน โดยการจัดท้าคู่มือการปฏบัิตงิาน มกีาร

ออกแบบขั้นตอนการท้างานใหมเ่พื่อใชร่้วมกับวธีิการท้างานของพนักงานและลดความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นกับตัวงาน 

2. ออกแบบอุปกรณช์ว่ยมาตรฐานในการดัดแหนบ การประกอบแชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหน้า 

เพื่อใชช้ว่ยกับการประกอบในกระบวนการท่ีเกิดความสูญเปล่า เพ่ือลดการเกิดปัญหาจากการดัดแหนบ การประกอบ

แชสซีเข้ากับกันชน การท้าคานหนา้ ท่ีไม่ดแีละสามารถท้างานได้อยา่งต่อเนื่อง 

3. ออกแบบวธีิการท้างานในกระบวนการปฏบัิตงิานเพื่อลดระยะเวลาการท้างานในการตัดเหล็ก โดย

การจัดท้าคู่มอืการปฏบัิตงิานเพื่อลดความสูญเปล่าท่ีจะเกดิขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ท่ีค่อยดูแลให้ค้าปรึกษา

อาจารย์ จิรวัฒน์ โลพันดุง ท่ีคอยดูแลและเสียสละเวลาให้ค้าปรึกษา แนะน้า ช่วยเหลือ และตรวจทานแก้ไข

ข้อบกพร่องในคร้ังน้ี ด้วยความรู้สกึซาบซึง้ในพระคุณของท่านจึงขอกราบขอบคุณไวเ้ป็นอยา่งสูงมาไว ้ณ โอกาสนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่ คุณพ่อ ตลอดจนญาติพี้น้องคนท่ีคอยให้ก้าลังใจและคอยสนับสนุนใน

ทุกๆ ความชว่ยเหลอืและก้าลังใจท่ีมีให้มาตลอด 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาอาจารย์ ประจ้าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ

จัดการอุตสาหกรรม ทุกท่านท่ีกรุณาประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้และประสบการณ์อันมคี่ายิ่งนักแก่ศิษย์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณสมเกียรต ิจันทรศรี บุคลากรร้าน ต.รุ่งเรือง ทุกทา่นและผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมรถอีแตน๋ ทุกทา่นท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการศกึษากระบวนการผลิตและทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใน

การให้สัมภาษณส์้าหรับการศึกษา 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆโปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ทุกคนท่ีคอยให้ก้าลังใจ ให้

ค้าปรึกษา และค้าแนะน้าต่างๆ หากมีสิ่งท่ีขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใดในการท้าการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียน

ขออภัยอย่างสูงและผู้เขียนหวังวา่ข้อมูลท่ีได้จากการท้าการศกึษานี้ จะมปีระโยชนต์อ่ผู้สนใจต่อไป 
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การทดสอบการท้างานเบื องต้นเครื่องอบแห้งข้าวกล้องงอกพลังงานแสงอาทิตย์

ร่วมกับแก๊สหุงต้มระดับครัวเรือน 

Preliminary operation testing of a germinated brown rice dryer with solar 

energy integrated with cooking gas for household 

สมชาย เจียจติต์สวัสดิ1์,2* และ ศุภนิดา กันทะวงค์1 

Somchai Jiajitsawat1,2* and Supnida Kanthawon1  

บทคัดย่อ 

ข้าวกล้องอุดมไปด้วยสารอาหารท่ีบรรจุอยู่ในชั้นของร้าข้าว ข้าวกล้องงอกได้มาจากข้าวกล้องท่ีผ่าน

กระบวนการหลักต่างๆ อาทิเช่น การแช่ในน้้า การนึ่งและ การอบแห้ง  ข้าวกล้องงอกนั้นมีประโยชน์ต่อผู้รักสุขภาพ

เนื่องจากมีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีมีศักยภาพ เช่น สารกาบา  ในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกภายในครัวเรือน  

การตากแดดเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้เพราะราคาถูกเมื่อเปรียบกับการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วิธีอื่น  อย่างไรก็

ตาม การตากแดดเป็นวธีิไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากมีการปนเป้ือนจากสิ่งแวดลอ้มภายนอก ใชเ้วลานานในการอบแห้ง

เนื่องจากแสงอาทิตยไ์มส่ม่้าเสมอและ ไมส่ามารถอบแห้งได้ในช่วงฤดุฝน  ในงานวิจัยน้ี เครื่องอบแห้งพลังแสงอาทิตย์

กับแก๊สหุงต้มเป็นแหล่งความร้อนส้ารองได้ถูกน้าเสนอส้าหรับการอบแห้งข้าวกล้องงอก ระบบประกอบด้วย 4 ส่วน

หลัก ดังนี้ 1) ตู้อบแห้ง ขนาด 80 ซม. (ก) × 77 ซม. (ย) × 90 ซม. (ส) และสามารถบรรจุได้ 9 ถาด โดยแต่ละถาดมี 

ขนาด 50 ซม. (ก) × 75 ซม. (ย)  ภายในตู้มีแผ่นอะครีลิคใส ขนาด 84 ซม. (ก) × 70 ซม. (ย) เพื่อกั้นระหว่างห้อง

อบแห้งกับพืน้ท่ีระบายความร้อน 2) ตัวรับแสงอาทติย์ท้าจากกระจก ขนาด 83 ซม. (ก) × 80 ซม. (ย). แผ่นกระจกถูก

ยกขึน้ท้ามุม 15 องศา 3) ตูเ้ผาไหมซ้ึ่งอยู่ใต้ตู้อบแห้งท่ีซึ่งแอลพจีีถูกเผาไหมแ้ละ ผลิตความร้อน 4) ท่อไหลวนอากาศท่ี

ซึ่งพัดลมถูกใชเ้พื่อบังคับอากาศจากด้านบนลงไปด้านลา่งของตู้ 

ในงานวิจัยนี้ จุดประสงค์เพื่อต้องการน้าเสนอผลการท้างานบางส่วนของระบบในช่วงการอบแห้งด้วย

พลังงานแสงอาทิตยแ์บบการไหลธรรมชาติโดยไม่มภีาระงานในระบบปิดและ ชว่งการอบแห้งด้วยแอลพจีีแบบการไหล

ธรรมชาติท้ังในระบบปิดและ เปิด  ผลการท้างาน พบว่า ช่วงการท้างานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์/แอลพจีี ในท้ังระบบ

ปิดและ เปิด อุณหภูมิอากาศอบแห้งเปลี่ยนแปลงตามแหล่งพลังงานความร้อน ส้าหรับการท้างานของเคร่ืองอบแห้ง

ท้ังสองแบบ พบวา่ มกีารกระจายของอุณหภูมเิป็นช้ันๆภายในตู้  ชั้น (หรือถาด) ท่ีอยูใ่กล้กับแหลง่ความร้อนมอีุณหภูมิ

สูงสุด  ในงานจริง ชว่งการท้างานด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์ถาดที่อยู่ดา้นล่างของตูอ้บแห้งอาจจ้าเป็นตอ้งเลื่อนมาวาง

ด้านบนส้าหรับความชืน้สุดท้ายท่ีคงท่ีของผลิตภัณฑ์ท่ีอบแห้ง ในทางตรงกันข้าม ชว่งการท้างานด้วยแอลพจีี ถาดที่อยู่

                                                        
1 ศูนย์วจิัยและส่งเสรมิพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
2 เครือข่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุเฉพาะทางด้านพลงังาน เซนเซอร์ และ สารทรัพยากรชีวภาพ สังกัดงานวิจัยและบริการวชิาการ  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Energy Research and Promotion Center, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000 
2 Research Network & Innovation Development of Smart Materials for Energy, Sensors and Bio-resources, Research and Academic  

 Service Unit, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000 
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ด้านบนอาจถูกเลื่อนไปวางด้านล่างได้ด้วยเหตุผลเดียวกัน  ด้วยระบบเปิด อากาศท่ีไหลเข้าสามารถท้าให้ความชื้น

ผลิตภัณฑ์ท่ีอบแห้งไม่คงท่ีได้ อย่างไรก็ตาม การท้างานของระบบในขณะมีภาระงานจ้าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ

พสิูจน์ประสิทธิภาพการท้างานของระบบ  
ค้าสา้คัญ:   เครื่องอบแห้งแบบผสมผสาน  เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์และแก๊ส ข้าวกลอ้งงอก เครื่องอบแห้ง

แบบตู้ 

Abstract  

Brown rice (GR) is a wealth of nutrients that are contained in the bran layer. Germinated brown rice 

(GBR) is originated from brown rice being processed through the major steps such as soaking, steaming and drying. 

-aminobutyric acid 

(GABA). In domestic production process of GRB, open sun drying is commonly used due to low cost as compared 

with other solar drying methods. However, it is not sanitary due to contamination from outside environment, very 

slow in drying due to intermittent solar radiation and not able to dry during rainy season. In this research work, 

the solar dryer with cooking gas as auxiliary heat source are proposed for drying GBR. The system consists of 4 

main parts: 1) Drying chamber with dimension of 80 cm (W) × 77 cm (L) × 90 cm (H) and capable of containing 

9 trays. Each tray has dimension of 50 cm (W) × 75 cm (L). Inside of the chamber, there is 84 cm (W) × 70 cm 

(L) of a clear acrylic sheet used to partition between drying chamber and cooling area; 2) Solar collector made of 

glass with dimension of 83 cm (W) × 80 cm (L). This glass is tilted at 15 degree. 3) Combustion chamber located 

under drying chamber where LPG is combusted and produces the heat. 4 )  Air circulation pipe where the fan is 

used to force the air at the top to the bottom of the drying chamber.  

In this paper, the objective is to present the partial results of the system operation during natural 

convection solar drying with no load in close system and natural convection LPG drying in both close and open 

systems. It was found that during solar/LPG operation in both close and open systems, the drying air temperatures 

varied according to heat sources. For both the dryer operations, it was found that temperature distribution by layer 

appeared in the chamber. The layer (or tray) close to heat source had the highest temperature. In practical work, 

during solar operation, the tray at the bottom of the drying chamber may need to be shifted to the top for stable 

final moisture content of the drying products. On the other hand, during LPG operation, the tray at the top may 

be shifted to the bottom with the same reason. With open system, the air inlet could cause the moisture content 

of drying products unstable. However, further investigation of the system operation with load is needed to verify 

the performance of the system. 

Keywords: Hybrid Dryer; Solar-Gas Dryer; Germinated Brown Rice; Cabinet Dryer  
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Introduction  

Brown rice (GR) is a wealth of nutrients that are contained in the bran layer. This lost health food is 

now being revived and taken back into the regular diet of consumers [1]. Germinated brown rice (GBR) is originated 

from brown rice being processed through the major steps such as soaking, steaming and drying. In addition, GRB 

is beneficial to health lovers because of potential bioactive compounds like -aminobutyric acid (GABA), -

oryzanol, dietary fibre, phenolics, vitamins, acylated steryl -glucoside, and minerals. These compounds can 

neutralize antihyperglycemia, low insulin index, antioxidative effect, antithrombosis, antihypertensive effect, 

hypocholesterolemia, and neuroprotective effects [2].       

In domestic production process of GRB, GR newly harvested from a paddy field (or kept not more 

than 6 months) is soaked in the water at temperature of 35 C for 4-8 hours by changing the water every 4 

hours. The soaked GR is pasteurized and then dried until its final moisture of 13 -15% dry basis is reached [3]. 

There are many solar drying approaches for crop at domestic level [4]. Open sun drying, one of the 

approaches, is the most common drying method used in tropical and subtropical countries involves spreading the 

crop into thin layers on trays, covering the mats with shadow, and exposing the product to wind and sun [5]. This 

method is the cheapest but it is not sanitary due to contamination from outside environment, very slow in drying 

due to intermittent solar radiation and not able to dry during rainy season. Other solar drying approaches developed 

in order to overcome the issue of the open sun drying, are direct/indirect solar drying, mixed-mode solar drying, 

natural convection solar drying, and forced convection solar drying. Direct solar drying is more efficient in drying 

small amount of crops, fruits, and vegetables in rural area where electrical power is not available. A locally made 

indirect-type natural convection dryer is useful for drying fruits and vegetables in rural area. The mixed-mode 

(between direct and indirect drying methods) can dry tomatoes, mango slices, and grains within a short time at 

ambient temperature. The natural convection drying is more advantageous and applicable than other types. 

Meanwhile, the low-cost indirect-type natural convection solar dryers are used for drying cassava, bananas, and 

rough rice, among other products. The forced convection solar dryer is used in small firms with limited financial 

support from large industrial sectors. This efficient dryer requires a short time to dry products and is built to last 

[5]. 

In this research work, the solar dryer based on the natural convection solar drying method in close 

system combined with condensing principle of air moisture [6] has been further developed and proposed for faster 

drying. The dryer was modified to be capable of operating in open system, utilizing the cooking gas (Liquefied 

Petroleum Gas-LPG) as an auxiliary energy resource for operation at night or under no solar radiation and drying 

with forced convection. In this paper, the objective is to present the partial results of the system operation during 

natural solar drying with no load in close system and natural LPG drying in both close and open systems.  
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Materials and Methods  

Sytem Description  

A cabinet dryer was developed by Energy Research and Promotion Center, Faculty of Science, 

Naresuan University as shown in Fig 1. The system consists of 4 main parts: 1) Drying chamber with dimension of 

80 cm (W) × 77 cm (L) × 90 cm (H) and capable of containing 9 trays. Each tray has dimension of 50 cm (W) × 

75 cm (L). Inside of the chamber, there is 84 cm× 70 cm of a clear acrylic sheet used to partition between drying 

chamber and cooling area; 2) Solar collector made of glass with dimension of 83 cm (W) × 80 cm (L). This glass 

is tilted at 15 degree. 3) Combustion chamber located under drying chamber where LPG is combusted and 

produces the heat. 4) Air circulation pipe where the fan is used to force the air at the top to the bottom of the 

drying chamber. 

 

Fig. 1  A schematic diagram of the experimental dryer 
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Experimental Setup  

The experimental dryer was set up as shown in Fig 1. K-type thermocouples and Pyranometer were 

installed in the testing to measure the air temperatures inside the drying chamber at each tray and the total solar 

radiation at the solar collector, respectively. The measurement data were recorded by data logger. In this study, 

the preliminary performance of the dryer was tested on two operating modes: solar and LPG. The domestic solar-

gas dryer in this study is presented in Fig 2. 

In solar mode, the dryer was mounted facing south and exposed to the sun on shining day. In the 

testing, the system was tested under close system (air inlet and outlet closed). In LPG mode, the dryer was 

maintained under the shade and LPG was supplied and combusted in order to heat the drying chamber. In this 

mode, the system was also tested under both close and open (air inlet and outlet opened) systems.  

 

 
 

 

Fig. 2 The domestic solar-gas cabinet dryer in this study 

 

 

 

 

  

A) Front view B) Back view C) Side view 
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Results and Discussion  

The dryer was exposed to the sun with no load on Jan 30, 2015 under the close system (air inlet 

and outlet closed). The temperatures of tray 1, 3, 5, 7, 9 including ambient and total solar radiation were recorded 

by data logger for every 20 minutes. The experimental results are shown in Fig.3. From the graph, it was found 

that the air temperatures inside of the drying chamber varied according to the amount of solar radiation. Moreover, 

the temperatures were distributed by layers. The layer (or tray) close to the solar collector had the highest air 

temperature. The tray far from the collector had the lowest air temperature. Due to different temperature of each 

tray, it could be expected that the final drying products will have different moisture content. However, more testing 

of the dryer with load is required to verify for the final moisture content of the finished products. 

 

Fig. 3 The dryer operation with NO LOAD during SOLAR MODE under CLOSE SYSTEM on Jan 30, 2015 

The dryer was heated by LPG burner with no load on Feb 21, 2015 under the close system (air inlet 

and outlet closed). The temperatures of tray 1, 3, 5, 7, 9 including ambient were recorded by data logger for 

every hours. The experimental results are shown in Fig 4. From the graph, it was found that the air temperatures 

inside of the drying chamber varied according to the heat generated by LPG. Moreover, the air temperatures in 

the drying chamber were closely distributed by layers except for tray no.9 close to the combustion chamber. From 

these experimental results, it could be expected that the final products dried will have stable moisture content at 

each tray except for tray no. 9. which will be too dried. However, more investigation is needed. 
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Fig. 4 The dryer operation with NO LOAD during LPG MODE under CLOSE SYSTEM on Feb 21, 2015 

 

The dryer was heated by LPG burner with no load on Feb 25, 2015 under the open system (air 

inlet and outlet opened). The temperatures of tray 1, 3, 5, 7, 9 including ambient were recorded by data logger 

for every hours. The experimental results are shown in Fig 5. From the graph, it was found that the variation of 

the air temperatures inside of the chamber was similar with that of the dryer operated by LPG under close system. 

However, with open system, the air inlet effected to the temperature difference of each tray, which could result 

in unstable moisture content of final dried products. However, further study is needed. 
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Fig.5 The dryer operation with NO LOAD during LPG MODE under OPEN SYSTEM on Feb 25, 2015 

Conclusion  

The solar dryer was developed and partially tested for system operation during natural solar drying 

with no load in close system and natural LPG drying in both close and open systems. It was found that during 

solar/LPG operation in both close and open systems, the drying air temperatures varied according to heat sources. 

For both the dryer operations, temperature distribution by layer appeared in the chamber. The layer (or tray) close 

to heat source had the highest temperature. In practical work, during solar operation, the tray at the bottom of 

the drying chamber may need to be shifted to the top for stable final moisture content of the drying products. On 

the other hand, during LPG operation, the tray at the top may be shifted to the bottom with the same reason. 

With open system, the air inlet could effect to the unstable moisture content of final drying products. However, 

further investigation on the system operation with load is needed to verify the performance of the system.  
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การลดต้นทุนการขนส่งน ้านมดิบด้วยวธิี 2-opt และ 3-opt;กรณีศกึษาสหกรณ์โคนม 

อ้าเภอขามทะเลสอ  

The cost reducing in raw milk  transportation with 2-0pt and 3-opt ; Case 

study in kham thale so dairy cooperative 

บุญชอบ  ช้ันกลาง1 อภชิาติ  ชาแก้ว1 อานนท์  พรมเมตตา1  และ ปรัชญ์  บุญแซม1* 

Boonchob  Chankang1 , Apichat  Chakew1 , Arnon  Phomatta1 and Prat Boonsam1*  

บทคัดย่อ 

งานวิจจัยนี้ได้จัดท้าขึ้นคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งน้้านมดิบของสมาชิกสหกรณ์โค

นมขามทะเลสอ จากการศึกษาได้ส้ารวจระยะทางของสมาชิกสหกรณ์โคนมขามทะเลสอจ้านวนท้ังหมด 51 ราย การ

ปรับปรุงครัง้นี้นักวิจัยได้น้าเอาวิธีการทางฮิวริสติกส ์(Heuristic Method) มาใชจ้ัดเส้นทางการขนสง่โดยแบ่งออกเป็น 2 

ช่วงคือ 1)การหาผลลัพธ์เบื้องต้นด้วยวิธี Nearest Neighborhood 2)การปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี 2-opt และ วิธี 3-opt 

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าวิธี 2-opt เป็นวิธีท่ีสามารถลดระยะทางการขนส่งน้้านมดิบได้ดีท่ีสุด โดยสามารถลด

ระยะทางได้ 32.4 กิโลเมตรหรือคิดเป็น 14.56 % ตอ่วัน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดตน้ทุนในการขนส่งน้้านมดิบไป

ยังสหกรณโ์คนมได้  
ค้าสา้คัญ:   การจัดเส้นทางการขนสง่น้้านมดบิ 2-opt 3-opt 

Abstract  

Th is researc h  aim s to present th e h euristic imp lementation in raw m ilk transportation of “Kh am  Th ale 

So Dairy Coopertive”. Th e m eth od h es divided with in two steps. First, th e Nearest Neighborh ood m eth od h as 

applied to search the feasible solution, and the second step is improving the solution from 2- opt and 3 - opt 

method. Finally, we found the 2- opt method is suitable for used to improve the routing in this case which could 

be reduce the distance in 32.4 kilometers or 14.56 % safe. 

Keywords: The routing for raw milk transportation,2-opt,3-opt  
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บทน้า 

ในปัจจุบันมกีารแข่งขันทางด้านธุรกิจสูง  ดังนั้นภาคธุรกิจจึงต้องจ้าเป็นหากลยุทธ์เพื่อน้ามาปรับใชก้ับ

ธุรกิจให้ได้เปรียบคู่แข่งในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่งด้านการผลิตและด้านการบริการปัญหาท่ีพบในธุรกิจ

ส่วนใหญ่คือ การขนส่งไม่ตรงตามเวลาโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการขนส่งคอื  เพื่อลดตน้ทุนให้ได้มากท่ีสุดจะ

เห็นได้ว่าการขนส่งในปัจจุบันจะมีผลต่อต้นทุนการขนส่งเป็นอย่างมาก  เช่นเดียวกับการลดระยะเวลาการขนส่ง  ซึ่ง

การขนส่งอาจตัง้เป้าหมายว่าเมื่อการจัดการขนสง่ท่ีดีจะสามารถมกีารน้าระบบการขนส่งอยา่งรวดเร็วในวิธีการขนส่ง

ต่างๆ ของทางด้านโลจิสติกส์เข้ามาใช้  เช่นการขนส่งน้้านมดิบที่ได้จากวัวนมท่ีเกษตรกรเลีย้งไว้ซึ่งการขนส่งหรือการ

รับ – ส่งน้้านมดิบในแต่ละครัวเรือนมีเส้นทางท่ีซับซ้อนแตกต่างกันออกไปท้าให้การขนส่งน้้านมดิบล่าช้าและใช้

เวลานานในการเคลื่อนย้ายการขนส่งถังนมของเกษตรกรกลุ่มผู้เลีย้งโคนมของสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ  ดังนั้นการ

ขนส่งน้้านมดิบของเกษตรจะต้องท้าการปรับเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งในรูปแบบของโลจิสตกิส์เพื่อไม่ให้เกิดการล่าช้า

เสียเวลาในการขนส่งน้้านมดิบ 

การเลีย้งโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เป็นจ้านวนมากให้กับเกษตรกรผู้เลีย้งโคนม

ท้าให้การเลี้ยงโคนมมีการตื่นตัวจริงจังมากยิ่งขึ้นและมีความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่องจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงโคนมได้แพร่

ขยายออกเป็นอย่างมากท้าให้อาชีพของการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยสามารถพัฒนาอาชีพรายได้  ซึ่งเป็นรากฐานท่ี

ส้าคัญน้ามาทางด้านความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ให้กับท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง

โคนมการรักษาโรค การพัฒนาฟาร์ม และพร้อมท้ังมีการน้าด้านการขนส่งเข้ามาช่วยในเวลาขนส่งน้้านมดิบท่ี

เกษตรกรจะต้องเอาไปส่งท่ีศูนย์สหกรณ์โคนมท่ีเป็นสมาชิกอยู่แตใ่นส่วนน้้านมดิบที่เกษตรกรได้น้ามาส่งทางสหกรณ์

โคนมจะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนท่ีจะส่งน้้านมดิบของสมาชกิไปเก็บไว้ในถังใหญ ่ และจะมีพนักงานถ่ายโอนน้้านม

ดิบจากถังใหญ่ไปใส่ท่ีรถบรรทุกเพื่อท่ีจะท้าการขนส่งน้้านมดิบท่ีได้จากเกษตรกรไปยังโรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

พร้อมดื่ม 

 

ส้ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยเร่ืองระบบจัดเส้นทางการขนส่งน้้านมดิบของสมาชิกสหกรณ์  กรณีศึกษา

สหกรณ์โคนมขามทะเลสอ  ผู้จัดท้าได้รวบรวมเอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องของการจัดเส้นทางการเดินรถและการ

แก้ปัญหาการจัดเส้นทาง   

กวี  ศรีเมอืง (2550) [1] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาจ้านวนรถบรรทุกที่เหมาะสมในการขนสง่สินค้า

ในธุรกิจค้าปลีก  ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาแบบจ้าลองจะหาระยะทางระหว่างจุดส่งสินค้าโดยใช้ข้อมูลระยะทางบน

โครงข่ายถนนท่ีจัดเก็บในรูปแบบของเมตริกซ์ระยะทางต่อจากนั้นจะก้าหนดสาขาท่ีสามารถพ่วงกันได้ตามเงื่อนไข

ทางด้านเวลาในการขนส่ง  และเขตการส่งสินค้าของท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต  โดยใช้วิธี Branch-and-bound และวิธี 

Saving Algorithm ของ Clarke and Wright (1964) ในการแก้ปัญหาเส้นทางของสินค้าที่ต้องพ่วงกันไป  หรือการขนส่ง

สินค้าแบบไม่เต็มคันผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าจ้านวนรถขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมส้าหรับการขนส่งสินค้าให้กับท็

อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเท่ากับ 59 คัน  และด้วยการปรับปรุงแผนการขนส่งสินค้าท่ีดีมีการจัดรอบการวิ่งงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ และใช้จ้านวนรถขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสมนี้จะสามารถประหยัดค่าขนส่งสินค้าลง 4.22% ต่อปี  กิติศักดิ์  



 

837 

 

- Proceedings - 

ตั้งใจดี (2552) [2] การพัฒนารูปแบบในอุตสาหกรรมผลิตและบริการมีความส้าคัญมากในการด้าเนินธุรกิจปัจจุบัน

เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ปัญหาหลักของอุตสาหกรรมดังกล่าว  ได้แก่การจัดระบบการขนส่งวัตถุดิบและส่งสินค้า ให้

ทันต่อการผลิตและความต้องการของลูกค้า  วิธีท่ีใช้วิธีฮิวริสติกส์โดยมีอัลกอลิท่ึมในการจัดตารางการผลิตได้แก่ 

EDD, SPT, LPT และ Hybrid Heuristic  จากนั้นท้าการวัดประสิทธิภาพใช้การสืบค้นแบบฮิวริสติกส์  โดยใช้วิธีการ

สืบค้นแบบดีท่ีสุดก่อน (Best First Search)  ผลจากการทดสอบการจัดตารางต่าง ๆ พบว่าการด้าเนินการจัดตาราง

การผลิตสามารถกระชับเวลาในการผลิต  เช่นเครื่องจักรสามารถให้บริการการผลิตอีกจ้านวน 6 ชั่วโมง 31 นาที  คิด

เป็นจ้านวนงานท่ีสามารถรับเพิ่มได้ประมาณ 5 งาน  ในส่วนของการจัดตารางการขนส่งวัตถุดิบและจัดส่งสินค้า

สามารถก้าหนดล้าดับการเดินทางท่ีมีระยะทางในการเดินทางสั้นท่ีสุดได้จ้านวน 1 เส้นทาง  พร้อมท้ังทราบ

ก้าหนดเวลาในการเดินทางไปถึงลูกค้าแต่ละรายล่วงหน้า   ฐิติพันธ์  ค้าอ้ายวัฒนา  (2553) [3] การขนส่งสินค้าท่ี

เหมาะสมในระบบมลิค์รัน  งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางการขนสง่สินค้าในระบบมิลค์รันท่ี

ขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ตัวอย่าง โดยประยุกต์วิธีฮิวริสติก Greedy 

Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP)  และวิ ธีการ Greedy Randomized Adaptive Search Procedure 

(GRASP) ในการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนย่อย  คือวิธีการสลับเปลี่ยนต้าแหนง่

ของลูกค้า (Swap Customer)  และวิธีย้ายต้าแหนง่ลูกค้าข้ามเส้นทาง (Move Exchanges)  เพื่อให้ได้ค้าตอบท่ีดท่ีีสุดผล

การศึกษาพบวา่สามารถลดระยะทางเดินรถขนส่งชิ้นส่วนวัตถุดิบลง 658 กิโลเมตรต่อวัน  จากเดิมมีระยะทางเท่ากับ 

2,268 กิโลเมตรต่อวัน  ลดลงเหลือเพียง 1,610 กิโลเมตรต่อวัน  หรือลดลงเท่ากับ 29 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้ยัง

สามารถลดจ้านวนรถขนส่งจากเดิม 8 เท่ียวตอ่วันลดลงเหลอืเพยีง 6 เท่ียวตอ่วัน   จิตตวร์ี  ศรีปฐมสวัสดิ์ (2554) [4] 

สารนิพนธ์ท่ีได้จัดท้าขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า (Vehicle Routing 

Problem) ท่ีขนส่งสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตไปยังลูกค้า  โดยประยุกตว์ธีิฮิวริสติก Greedy Randomized Adaptive Search 

Procedure (GRASP) ส้าหรับค้นหาค้าตอบระยะทางการขนส่งรวมท่ีสั้นท่ีสุด  เพื่อชว่ยในการตัดสนิใจเลอืกเส้นทางการ

เดินรถและบริหารจัดการเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วย 

2 ขั้นตอนย่อย  คือวิธีการสลับเปลี่ยนต้าแหน่งของลูกค้า (Swap Customer) สองวิธีย้ายต้าแหน่งลูกค้าข้ามเส้นทาง 

(Move Exchanges) ผลการศึกษาพบว่าสามารถลดระยะทางเดินรถขนส่งชิ้นส่วนวัตถุดิบลง 101.8 กิโลเมตรต่อวัน  

จากเดิมมรีะยะทางเท่ากับ 1,058.9 กิโลเมตรตอ่วัน  ลดลงเหลอืเพยีง 957.1 กิโลเมตรตอ่วัน  พรรษกร  รัศมิ์ชนาพัทธ์ิ  

[5] สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์อัลกอริท่ึมแบบประหยัดเพื่อจัดเส้นทางท่ีเหมาะสม  และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าในแต่ละรอบการขนส่ง  ดังนั้นผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีอัลกอริท่ึมประหยัด (Saving 

Algorithm) เพื่อให้ได้เส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดโดยมี ขั้นตอนคือ 1) สร้างค้าตอบเร่ิมต้น 2) ค้านวณหาค่าความประหยัด 

(Saving) 3) จัดล้าดับค่าระยะทาง ประหยัดจากค่ามากท่ีสุดไปยังค่าน้อยท่ีสุด  โดยจะค้านวณหาค่าความประหยัด 

(Saving) ของแต่ละคู่ลูกค้าและน้าค่าท่ีสูงท่ีสุดมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกคู่ลูกค้าท่ีจะท้าการส่งก่อนหลังจาก

การใช้วิธีอัลกอริท่ึมประหยัดระยะทางท่ีได้จากการจัดเส้นทางแบบใหม่ลดลงจากเดิมคิดเป็น 18.98% และอัตราการ

ใช้น้้ามันเชื้อเพลิงลดลง 8.04% ประสิทธิภาพการขนส่งเพิ่มขึ้นจาก 74.16% เป็น 90.09% โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 

16.03% จ้านวนรถที่ใชล้ดลงจาก 12 คันตอ่วัน เหลอื 10 คันตอ่วัน    

 

 

 

 



 

838 

 

- Proceedings - 

วิธีการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้    

1. ขั นตอนการเก็บรวบรวม  

ข้อมูลในงานวจิัยนี้มีการเก็บขอ้มูลโดยศกึษาจากงานวจิัยการจัดเส้นทางการขนส่งน้้านมดิบ (2557) [6] 

โดยได้น้าเอาโปรแกรม Google Map เข้ามาช่วยในการสร้างข้อมูลจุดท่ีตั้งและระยะทางในการขนส่งน้้านมดิบของ

สมาชิกใช้วิธีการปักหมุดตามต้าแหน่งจุดท่ีตั้งของสมาชิกในแต่ละราย   จากนั้นสร้างระยะทางจะแสดงข้อมูลออกมา

ในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ระยะทาง (Distance Matrix) เพื่อเป็นข้อมูลในการค้านวณในขั้นตอนการจัดเส้นทางการ

ขนสง่ 

 2. ขั นตอนการหาผลลัพธ์เบื องต้นการจัดเส้นทางการขนส่ง 

ในขั้นตอนนี้เป็นการหาผลลัพธ์ในการจัดเส้นทางการขนส่งด้วยวิธี Nearest Neighborhood  เป็นวิธีการ

ค้นหาจุดรับน้้านมดิบท่ีอยู่ใกล้กันมากท่ีสุดขั้นตอนการท้างานเร่ิมจากก้าหนดจุดเร่ิมต้นของเส้นทางขนส่งจะเร่ิมจาก

คลังสินค้า  และเลือกจุดรับน้้านมดิบหรือ Node ถัดไปท่ีมีระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุด หลังจากนั้น Node ท่ีถูกเลือกจะท้า

หน้าท่ีเลือกจุดรับน้้านมดิบหรือ Node ถัดไปแต่ต้องมีระยะทางท่ีใกล้ท่ีสุดจนกว่าความจุจะเต็มยานพาหนะหรือไม่

สามารถเพิ่มได้อกี 

3. ขั นตอนการปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยวิธี 2-opt และ 3-opt [7]  

  หลังจากได้ผลลัพธ์ในข้อ 2.2 แล้วจะน้าผลลัพธ์ท่ีได้มาท้าการปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี 2-opt และ 3-

opt เพื่อเพิ่มพื้นท่ีในการหาค้าตอบให้มากขึ้นอันจะส่งผลให้แนวโน้มค้าตอบดีขึ้น  ซึ่งกระบวนการ 2-opt และ 3-opt 

สามารถอธิบายได้ดังนี ้

 3.1 การปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี  2-opt  

วธีิการน้ีใชห้ลักการสลับต้าแหนง่ระหว่างต้าแหนง่  เชน่การปรับปรุงค้าตอบเส้นทาง 1-2-3-4-

5-1  การใช้วิธี  2-opt จะเป็นการเลือกคู่มา  2  คู่  เช่นในท่ีนี้เลือกคู่  1-2  และ  4-5  ในการสลับโดยคู่ห้าม  1-2  

และ  4-5  เดินทางเช่ือมตอ่กันจะได้เส้นทางใหมด่ังนี้  1-3-4-2-5-1  แสดงดังภาพท่ี 1 

 
                             ก่อนท้า  2-opt                                          หลงัท้า  2-opt 

ภาพที่ 1 แสดงขัน้ตอนการปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี 2-opt 
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3.2 การปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี  3-opt  

การสลับต้าแหน่ง  3-Opt  จะเหมือนกับการสลับต้าแหน่ง  2-Opt  เพียงแค่  3-Opt  จะมีจุดห้าม

จาก  2-Opt  เพิ่มมาอีกหนึ่งคู่ท่ีห้ามเชื่อมต่อกัน วิธี  3-Opt  นิยมใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่งท่ีมีหลายจุดในการ

ขนส่ง  เช่นหากเส้นทางการเดินทางเป็น  1-2-3-4-5-1   ในท่ีนี้เลือกคู่  1-2 , 3-4  และคู่  4-5  ห้ามเดินทางตอ่กัน

จะได้เส้นทางเดินใหมด่ังนี้  1-3-5-2-4-1 หรือแสดงดังภาพท่ี  3  และ  4 

 
                            ก่อนท้า  3-opt                              หลังท้า  3-opt 

ภาพที่ 2 แสดงขัน้ตอนการปรับปรุงค้าตอบด้วยวิธี 3-opt 

ผลการศึกษา  

จากขั้นตอนการหาผลลัพธ์เบื้องต้นและปรับปรุงค้าตอบการจัดเส้นทางการขนส่งดังท่ีกล่าวมาในขั้นต้น 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดเส้นทางการขนสง่น้้านมดบิสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 

ตารางที่  1  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงค้าตอบท่ีดท่ีีสุด 

เส้นทางที ่ จ้านวนจดุขนส่ง 
วิธีค้นหาค้าตอบ 

2-opt (ก.ม) 3-opt (ก.ม) 

1 5 27.6 27.8 

2 5 23.3 24.0 

3 7 22.5 23.3 

4 4 36.0 36.0 

5 16 53.1 51.1 

6 14 29.7 28.7 

รวม 51 190.1 190.9 

จากตารางท่ี 1 พบว่าการแก้ไขและปรับปรุงการขนส่งน้้านมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมขามทะเลสอ

พบวา่ การใช้วิธี 2-opt ปรับปรุงค้าตอบในการจัดเส้นทางการขนส่งน้้านมดิบนัน้ให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุด  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับการจัดเส้นทางการขนส่งก่อนมีการปรับปรุงท่ีมีระยะทางรวม 222.5 กิโลเมตร  พบว่าการจัดเส้นทางด้วยวิธีท่ี

น้าเสนอนี้สามารถลดระยะทางขนส่งได้ 32.4 กิโลเมตรต่อวัน  ในส่วนวิธี 3-opt นั้นแม้ผลลัพธ์ท่ีได้จะด้อยกว่าวิธี 2-

opt แตก่็ไมถ่ือวา่แตกต่างกันมากนัก 
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สรุปผล 

การวจิัยกรณศีกึษานี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแนวทางที่เหมาะสมในการจัดเส้นทางการ

ขนส่งน้้านมดิบของสมาชกิสหกรณ์โคนมอ้าเภอขามทะเลสอ  โดยมีจ้านวนสมาชิกของสหกรณ์มท้ัีงหมด  51 ราย  ซึ่ง

แบ่งสายขนส่งออกเป็น 6 เส้นทาง  ซึ่งก่อนมีการปรับปรุงนั้นพบว่าระยะทางการขนส่งรวมของรถทุกเท่ากับ 222.5 

กิโลเมตร  แต่เมื่อมีการปรับปรุงการจัดเส้นทางการส่งใหม่โดยเร่ิมจากการหาค้าตอบเบื้องต้นด้วยวิธี Nearest 

Neighborhood แล้วน้าผลลัพธ์ท่ีได้มาปรับปรุงด้วยวิธี 2-opt และ 3-opt พบว่าวิธี 2-opt เป็นวิธีท่ีให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุด  

และสามารถลดระยะทางการขนส่งลงได้ 32.4 กิโลเมตรตอ่วัน  หรอืคดิเป็น 14.56% 

ข้อเสนอแนะ 

1 การวเิคราะห์เส้นทางที่เหมาะสมดว้ย Distance Matrix พจิารณาจากปัจจัยหลักคือ ระยะทาง และ

เวลาในการว่ิงรถขนส่งถังนม ซึ่งระยะทางท่ีเกิดขึ้นท้าการก้าหนดโดย Google Map ดังนัน้ระยะทางที่เกิดขึ้นจะมคี่า

ความคลาดเคลื่อนจากระยะทางท่ีเกิดขึ้นจรงิ 

2 การวเิคราะห์เส้นทางได้น้าเอาสภาพปัญหาของถนนเข้ามาในการวเิคราะห์ส่งผลตอ่ระยะเวลาและ

เส้นทางการขนสง่ ดังนั้นการหาระยะทางของการวิ่งรถในการขนส่งน้้านมดิบผู้วิจัยจึงได้น้าเอาวธีิ2-opt,3-opt เข้ามา

ชว่ยในการจัดหาเส้นทางกานขนสง่น้้านมดบิของสมาชกิสหกรณ์โคนม         

3 ในการจัดเส้นทางการขนสง่น้า้นมดิบขึน้อยูก่ับกลุม่ของสมาชิกท่ีมีอยูถ่้ามีการเปลี่ยนแปลงในจ้านวน

สมาชิกในแต่ละกลุ่มเกิดขึ้นจะตอ้งมีการวิเคราะห์การจัดเส้นทางใหมอ่ยู่เสมอซึ่งในการจัดเส้นทางใหมส่ามารถน้าเอา

วธีิอ่ืนๆเข้ามาใชใ้นการจัดหาเสน้ทางแบบตอ่ยอดจากวิธีเดิมได้ตามความเหมาะสมของผู้วิจัย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตชั้นปีท่ี 2 ประจ้าปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ้านวน 252 คน ท่ีเรียนรายวิชา 275200 อาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับ

วศิวกรได้แสดงความคิดเห็นและเข้าใจวิธีการระดมสมอง ท้ัง 3 วิธี ประกอบด้วย การวเิคราะห์สวอตและตารางโทวส์ 

การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ และการพัฒนาและการจัดการโครงการด้วยวิธีวงจรเด็มมิ่ง พร้อมท้ังฝึกทักษะ

การท้างานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไข และการน้าเสนอ

ผลงานกลุ่ม แล้วพัฒนาเป็นโครงการและออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน

บ้านแม่ทะลาย โรงเรียนบ้านสร้อยศรี โรงเรียนบ้านวังขอนแดง และชุมชนภายในและหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา โดย

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด้าเนินโครงการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ “วิศวกรรมอาสา

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (C050256338008) งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 120,000 บาท สรุป

ผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการท้ัง 4 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 เชิงปริมาณ มีจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตัวช้ีวัดท่ี 2 เชิงคุณภาพ มคีวามพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 82.40 ตัวช้ีวัดท่ี 

3 เวลา ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 80.00 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้งบประมาณในการ

ด้าเนนิการตรงตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.84 บรรลุผลส้าเร็จทุกตัวชี้วัด  
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Abstract  

This research is Classroom Action Research which has objectives for providing 25 2  second year 

engineering students in the second semester of academic year 2015, School of Engineering, University of Phayao 

who study in Community Development Voluntary for Engineers subject comment and understand the three 

methods of Brainstorming. The methods consist of SWOT Analysis and TOWS Matrix, ZOPP Approach and Project 

Developing and Managing with PDCA Cycle. In addition, we practice students for developing teamwork skill, 

developing open-m indedness, analyzing th e problem and  presenting resolution and  presenting grou p’s 

performance. The next step is developing the project and execute volunteer for rural development camp in four 

areas of Phayao province such as Ban Mae Ta Lai School, Ban Soi Sri school, Wang Khon Dang School and 

communities around the University of Phayao which responsible by the student union of University of Phayao 

u nder th e nam e “Engineer Volun tary f or Loc al Art, C u ltu re and  Intellect C onservative” (C050256338008) with a 

budget of 120 ,000 baths. The key performance indicator can measure by four indicators. The First indicator is a 

quantity which has a 100 percentage of students and staffs to join the program. The second indicator is a quality 

which has a satisfaction of project member at 82.40 percent. The third indicator is the time which has a 80.00 

percentage of activities can perform in time. The last indicator is a budget performance, which has a success rate 

is 99.84 percent from planning. It can conclude all four indicators were successful. 

Keywords: SWOT Analysis, TOWS Matrix, ZOPP Approach, PDCA, Community Development Voluntary  

บทน้า 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายก้าหนดให้รายวชิา 275200 อาสาพัฒนาชุมชน

ส้าหรับวิศวกร (Community Development Voluntary for Engineers) เป็นรายวิชาส้าหรับการเรียนการสอนของนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม โดยการน้า

ทฤษฎีเบื้องต้นท้ัง 4 สาขาวิชา ท่ีเกี่ยวกับ จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อท่ีน่าสนใจในการท้านุ บ้ารุง

ศลิปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจกรรมนสิิต การพัฒนาและการจัดการโครงการ การวเิคราะห์สวอต การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทวส์ วงจรเด็มมิ่ง งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐานงานก่อสร้าง 

งานไฟฟ้าพื้นฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อประปาและปั๊มน้้า การเขียนรายงานและการน้าเสนอโครงการ ให้สามารถ

น้าความรู้ไปลงพื้นท่ีพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาได้ตามความต้องการอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของ

มหาวทิยาลัยพะเยา คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)”  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยของ อ้าภาศรี และสุกัญญา [14] ได้ท้าการศึกษา

แนวทางพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านค้าไผ่ในจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยเป็นการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความคิดท้ังในระดับชุมชนและระดับกลุ่มวิสาหกิจ 

พร้อมท้ังคน้หาปัญหา อุปสรรค และศักยภาพ เพื่อน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและ
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การจัดจ้าหนา่ย โดยใชเ้ครื่องมือตา่งๆ อาทิเชน่ แผนที่ความคิด (Mind Map) แผนภาพสาเหต ุ(Cause Diagram) รวมถึง

การวิเคราะห์ สวอต เป็นต้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พรสวรรค์ และคณะ [4] ท่ีได้ท้าการศึกษากลุ่มวิสาหกิจทอผ้า

ฝ้ายพื้นเมืองบ้านโคกล่าม จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว โดยได้

เลือกใช้วิธีการระดมสมองจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการวิเคราะห์สวอต เป็นเคร่ืองมือส่วนหนึ่งใน

การวิจัย และงานวิจัยของ อโณทัย และคณะ [13] ได้ใช้วิธีซ็อฟส้ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อการปฏิรูป

ระบบวจิัยของประเทศในเขตพื้นท่ีภาคเหนอืตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และได้ศึกษาการวจิัยขั้นด้าเนนิงาน

ท่ีสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้พร้อมท้ังศึกษาวงจรเดมมิ่งเพื่อเป็นการจัดการคุณภาพของงานวิจัยด้วย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเรียนรายวิชาอาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับ

วศิวกรได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้วธีิการระดมสมองท้ัง 3 วธีิ ประกอบด้วย การวเิคราะห์สวอตและตารางโทวส์ 

การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ และการพัฒนาและการจัดการโครงการด้วยวิธีวงจรเด็มมิ่ง แสดงดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 วัฏจักร PDCA และกระบวนการระดมสมอง 3 วธีิ 

 

วัฏจักร PDCA และกระบวนการระดมสมอง 3 วธีิ มี 4 กระบวนการ ดังนี้ กระบวนการท่ี 1 การประเมิน

ศักยภาพของหน่วยงาน องค์การ องค์กร คณะ หรือสโมสรนิสิต ด้วยวิธีการวิเคราะห์สวอตและตารางโทวส์ สิ่งท่ีได้

จากกระบวนการนี้คือ ศักยภาพของหน่วยงานท่ีประกอบด้วยจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค พร้อมท้ังปัญหา 

จากนั้นจึงวางแผน (Plan) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและแก้ไข กลยุทธ์ แล้วเลือกปัญหาท่ีตอ้งการแก้ไขปัญหาก่อน

อันดับแรกน้ามาเข้าสู่กระบวนการท่ี 2 การก้าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมด้วยวิธีการประชุมวางแผน

โครงการแบบซ็อฟ สิ่งท่ีได้จากกระบวนการนี้คือ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมท่ีจะด้าเนินการเป็นลักษณะของโครงการ 

แลว้จึงน้าไปสู่การลงมือปฏิบัต ิ(Do) ในกระบวนการท่ี 3 คือ การเขียนขอ้เสนอโครงการและการออกค่ายอาสาพัฒนา

ชุมชนส้าหรับวิศวกร สุดท้ายหลังจากปฏิบัติภาระกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ต้องด้าเนินการตรวจสอบ (Check) การ

ด้าเนินงานในกระบวนการท่ี 4 ติดตาม สรุปผลการด้าเนินการ และตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดความส้าเร็จของ

โครงการ (KPI : Key Performance Indicator) ท่ีได้ระบุไว้ในแผนของโครงการ เพื่อน้าไปเป็นบทเรียนหรือถ่ายทอด

ประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไข (Act) ในปีถัดไป โดยกลับไปเร่ิมสู่กระบวนการท่ี 1 ต่อไป 

พร้อมท้ังฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและน้าเสนอผลงานกลุ่ม เพื่อให้นิสิต
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สามารถน้าไปประยุกตใ์ชส้้าหรับการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ซึ่งจัด

กิจกรรมเป็นประจ้าทุกปี จากข้อมูลนสิิตชั้นปีท่ี 2 ประจ้าปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย มีนิสิตร่วมระดมสมองจ้านวน 

252 คน แบ่งเป็น 9 กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นและได้แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่เพื่อออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในเขต

พื้นท่ีจังหวัดพะเยา 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย ต้าบลพระธาตุขิงแกง อ้าเภอจุน โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 

ต้าบลจุน อ้าเภอจุน โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ต้าบลหว้ยลาน อ้าเภอดอกค้าใต ้และชุมชนหน้าและภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา ต้าบลแมก่า อ้าเภอเมอืง โดยได้ด้าเนนิโครงการประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่อโครงการ “วศิวกรรมอาสา

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (C050256338008) โดย สโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการท้ังสิ้น 120,000 บาท ให้เป็นไปตามผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัด

ความส้าเร็จของโครงการท้ัง 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดท่ี 1 เชิงปริมาณ เป้าหมายคือ จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ตัวชี้วัดท่ี 2 เชิงคุณภาพ เป้าหมายคือ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่า

ร้อยละ 80 ตัวช้ีวัดท่ี 3 เวลา เป้าหมายคือ ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรมตรงตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 80 ตัวช้ีวัด

ท่ี 4 งบประมาณ เป้าหมายคือ ใชง้บประมาณตามแผนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย งานน้าเสนอ (Power Point Presentation) พร้อม

อุปกรณ์การน้าเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรูป เคร่ืองบินอัตโนมัติแบบสี่ใบพัด 

(Quadcopter) ขนาด กว้าง 315 มลิลเิมตร (มม.) ยาว 315 มม. และสูง 75 มม. รุ่น X5C Explorers 2.4 G 4 CH Remote 

Control ไฟล์เพลง และอุปกรณ์การระดมความคิดเห็น ได้แก่ ปากกาไวท์บอร์ดสีต่างๆ กระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 

80x110 เซนติเมตร กระดาษสขีนาด A4 ฯลฯ  

วิธีการศกึษา 

คณะผู้วิจัยได้น้าวิธีการระดมสมองท้ัง 3 วิธี ประกอบด้วย การวิเคราะห์สวอตและตารางโทวส์ การ

ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ และการพัฒนาและการจัดการโครงการด้วยวิธีวงจรเด็มมิ่ง มาประยุกต์ใช้ซึ่งมี

กระบวนการระดมสมอง 5 ขั้นตอน แสดงดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 กระบวนการระดมสมอง 5 ขั้นตอน 
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กระบวนการระดมสมอง 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 บรรยายวธีิการระดมสมอง ขั้นตอนนี้

ผู้สอนบรรยายวธีิการระดมสมองท้ัง 3 วธีิพร้อมยกตัวอยา่งโจทย์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้นิสติได้เข้าใจและ

ได้ศึกษาจากตัวอยา่งการวเิคราะห์ในแตล่ะวิธีและสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้ ขั้นตอนท่ี 2 ก้าหนดขอบเขตปัญหาเพื่อใชใ้น

การวเิคราะห์ในแตล่ะวิธีการระดมสมองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งในขัน้ตอนนี้

ทางคณะผู้วิจัยและรองคณบดีฝา่ยกิจกรรมนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกันก้าหนดขอบเขตปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหรอืแนวทางในการก้าหนดกิจกรรมตามแผนการปฏบัิตงิานของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ส้าหรับกิจกรรมและงบประมาณในแต่ละปี ขั้นตอนท่ี 3 แบ่งกลุม่ระดมสมอง โดยการแบ่งกลุ่มไมค่วรเกินกลุม่ละ 30 

คน [13] และให้แต่ละกลุ่มต้องมนีสิิตครบท้ัง 4 สาขาวิชา เนื่องจากต้องการให้นสิิตได้แสดงความคิดเห็นทุกคนและครบ

ทุกสาขาวชิา โดยเนน้ย้้าให้ยอมรับฟังทุกความคิดเห็น และเสนอให้แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นไปได้หรือเป็นปัญหาที่

เกิดขึ้นจรงิและปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ ขึน้ตอนท่ี 4 ระดมความคิดเห็นพร้อมท้ังบันทึกข้อมูลลงกระดาษท่ีเตรียมให ้

โดยขัน้ตอนนี้ได้แนะน้าให้นิสติแสดงความคิดเห็นและจดบันทึกในสมุดแตล่ะคนก่อนเขียนลงบนกระดาษท่ีเตรียมให้ 

(กระดาษฟลปิชาร์ท) และให้นิสติเลอืกคนท่ีมีความสามารถในการเขียนและวาดรูปเพื่อความสวยงามก่อนบันทึกข้อมูล

ลงบนกระดาษฟลิปชาร์ท ส้าหรับวธีิการวิเคราะห์สวอตและตารางโทวส ์ส่วนวธีิการประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ 

(ZOPP) นัน้ ให้นิสติเขียนปัญหาและค้าตอบลงบนการด์ท่ีเตรียมไว้  [1, 10, 13] ในระหว่างการดา้เนินการผู้สอนควรเปิด

เพลงเพื่อผ่อนคลายความเครยีดท่ีเกิดขึ้น ขั้นตอนท่ี 5 น้าเสนอผลงานเป็นกลุ่มๆ ละไมเ่กิน 15 นาที และควรมกีาร

บันทึกวดีีโอและภาพนิ่งในการน้าเสนอของทุกกลุ่มดว้ย ในคร้ังน้ีทีมผู้วิจัยได้ใชเ้ครื่องบินอัตโนมัติแบบสี่ใบพัด 

(Quadcopter) ชว่ยในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิงระหวา่งการระดมสมองของแต่ละทีมแลว้น้าไฟล์ท่ีได้เปิดให้

ทุกทมีได้เห็นการระดมสมองของแต่ละทีม โดยวิธีการระดมสมองท้ัง 3 วธีิ มรีายละเอยีดพอสังเขปดังนี้ 

1. การวิเคราะหส์วอตและตารางโทวส์ (S W O T  A n a l y s i s  a n d  T O W S  M a t r i x )  

การวิเคราะห์สวอต คือ เทคนิคหนึ่งท่ี อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้เร่ิมแนวคิดนี้และได้

น้ามาแสดงในการสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด [9] ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถาณการณ์ส้าหรับองคก์ร 

หรือโครงการ ความหมายของค้าว่า “SWOT” เป็นตัวย่อมาจากภาษาอังกฤษ 4 ค้า คือ Strengths หมายถงึ จุดเด่น จุด

แข็ง ข้อดี ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรท้ังด้านบุคคล ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านเคร่ืองจักร ด้านวัสดุและอุปกรณ์ ด้าน

เทคโนโลยี ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านวิธีการหรือกลยุทธ์ Weaknesses หมายถึง จุดด้อย จุดอ่อน ข้อเสีย 

ข้อบกพร่องท่ีสามารถแก้ไขได้ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กร หรือเป็นปัญหาท่ีสามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ Opportunities 

หมายถึง โอกาส ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งจะตรงข้ามกับ Threats หมายถึง อุปสรรค ท่ีสามารถเกิดขึ้นได้

จากปัจจัยภายนอกองค์กรเช่นกัน โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เป็นวิธีการระดมสมองหรือการระดมความคิดเห็นส้าหรับ

การวิเคราะห์สภาพท้ังภายในและภายนอกของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมท้ังให้

นิสิตตั้งชื่อกลุ่ม สร้างสัญลักษณ์หรือโลโก้ประจ้ากลุ่ม และให้ความหมายหรือนิยามค้าว่า “ความเป็นเลิศ” ลงบน

กระดาษฟลปิชาร์ท แล้วน้าการก้าหนดกลยุทธ์จากผลของสวอตมาสร้างตารางโทวสต์อ่ไป  

ตารางโทวส์ คือ ตารางท่ีบันทึกผลสรุปข้อมูลการระดมความคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์สวอตท่ี

ประกอบด้วย อุปสรรค (threats) โอกาส (opportunities) จุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) ขององค์กร 

แล้วน้ามาก้าหนดเป็นกลยุทธ์ต่างๆ โดยการจับคู่ดังนี้ คู่ท่ี 1 จุดแข็งกับโอกาส (SO) เป็นการน้าจุดแข็งและโอกาสท่ีมี

สร้างเป็นกลยุทธ์ คู่ท่ี 2 จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) เป็นการน้าจุดแข็งท่ีมีใช้ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึน้
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และก้าหนดเป็นกลยุทธ์ คู่ท่ี 3 จุดอ่อนกับโอกาส (WO) เป็นการน้าโอกาสท่ีมีลดหรือปรับแก้ไขจุดอ่อนก้าหนดเป็นกล

ยุทธ์ และคู่ท่ี 4 จุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) เป็นการน้าจุดอ่อนและอุปสรรคท่ีมีก้าหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อลดจุดอ่อนหรือ

หลีกเลี่ยงอุปสรรคได้อย่างไร และเขียนเป็นกลยุทธ์หรือมาตรการลงบนตารางโทวส์ ได้สรุปจากข้อมูลงานเรียบเรียง

ของ เอกกมล [12] และเอกสารวชิาการของ ดนัย [3] 

2. การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ (ZOPP Approach)  

ผู้สอนได้น้าวธีิการซ็อฟ (ZOPP Method) จากงานวิจัยของ อโณทัย และคณะ [13] มาประยุกตใ์ชใ้นการ

เรียนการสอนครัง้นี้ และได้ด้าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อใชเ้ป็นเทคนิคการจัดการประชุมในคร้ังน้ี แสดงดังภาพท่ี 3  

วิธีการซ็อฟ (ZOPP Method) โดยค้าว่า “ซ็อฟ” (ZOPP) เป็นค้าย่อจากภาษาเยอรมัน คือ [1] Z-Ziel ใน

ภาษาอังกฤษคือ Objective หมายถึง วัตถุประสงค์ O-Orientierte ในภาษาอังกฤษคือ Oriented หมายถึง เน้น

วัตถุประสงค์เป็นหลัก P-Projekt ในภาษาอังกฤษคือ Project หมายถึง โครงการ P-Planung ในภาษาอังกฤษคือ 

Planning หมายถึง การวางแผน ซึ่งซ็อฟเป็นระบบขั้นตอนและเคร่ืองมือส้าหรับการวางแผนโครงการโดยเน้น

วัตถุประสงค์เป็นหลักและเป็นเทคนิคการวางแผนซึ่งใช้ในระบบการวางแผนโครงการอย่างเป็นทางการขององค์กร

ความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน โดยท่ีวิธีการวางแผนแบบซ็อฟ (ZOPP) ของ GTZ (German Agency for Technical 

Cooperation, Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ).GmbH) มีวัตถุประสงค์ คือ ก้าหนด

วัตถุประสงค์โครงการท่ีแน่ชัดและเป็นไปได้ในแง่ปฏิบัติจริงและสามารถใช้ได้ตลอดในระยะยาว ปรับปรุงสภาวะการ

ติดต่อสื่อสารและการร่วมมือระหว่างโครงการส้านักงานใหญ่ของ GTZ และหน่วยงานท่ีได้รับความช่วยเหลือโดย

วิธีการวางแผนร่วมกันและการก้าหนดสิ่งท่ีจะด้าเนินการตลอดจนการจัดท้าเอกสารให้ชัดเจน ก้าหนดขอบเขตความ

รับผิดชอบของกลุ่มผู้ด้าเนินโครงการให้ชัดเจน และก้าหนดมาตรการชี้วัดความส้าเร็จของโครงการเพื่อให้เป็นพืน้ฐาน

ของการติดตามและประเมินผล การใช้ซ็อฟ (ZOPP Application) นั้น ซ็อฟเป็นหนึ่งในระบบท่ีน้าไปใช้ได้จริง และเป็น

ระบบเปิด คือ เราสามารถน้าระบบหรือวิธีการอื่นๆ มาเสริมเพิ่มได้ตามความเหมาะสม คุณภาพของแผนโครงการ

แบบซ็อฟขึ้นอยู่กับคุณภาพของกลุ่มผู้วางแผน ซ็อฟช่วยท้าให้เราสามารถหาข้อตกลงร่วมกันจากข้อคดิเห็นท่ีแตกต่าง

กันได้โดยผ่านกระบวนการวางแผน และซ็อฟจะมปีระโยชนก์็ต่อเมื่อมีการน้าไปใชใ้นการด้าเนินการจรงิ 

 

ภาพที่ 3 วธีิการซ็อฟ (ZOPP Method) 
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3. การพัฒนาและการจดัการโครงการด้วยวิธีวงจรเด็มม่ิง  

ผู้สอนได้ท้าการบรรยายโดยใชส้ื่อการสอน Power Point บรรยายองคป์ระกอบและวิธีการเขียนข้อเสนอ

โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนแก่นิสิตในชั้นเรียน โดยข้อเสนอโครงการจะต้องมีองค์ประกอบตามแบบฟอร์ม

ข้อเสนอโครงการแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  (แบบจัดท้าแผน

หมายเลข 3 หรือ บผ.3) ได้แก่ ชื่อและรหัสโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด 

ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ การบูรณาการกับพันธกิจอื่น (ถ้ามี) ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล 

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและค่าเป้าหมาย  ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหาท่ีจะ

ด้าเนนิการ งบประมาณด้าเนินการ และแผนการด้าเนินงาน [2, 11] 

นอกจากนี้ ผู้สอนได้ยกตัวอย่างโครงการของชมรมนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ประกอบกับการ

ยกตัวอย่างแหลง่ทุนส้าหรับการสนับสนุนโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาจากองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน การวัดผล

การเรียนรู้จะเร่ิมจาก การพจิารณาจากร่างขอ้เสนอโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวศิวกรของนสิิตแต่ละ

สาขาท่ีจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนและชัดเจน จากนั้นจึงน้าแผนงานจากข้อเสนอโครงการดังกล่าวไปปฏิบัตจิรงิ

ในการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ณ พืน้ท่ีต่างๆ โดยจะมีการตดิตามผลการด้าเนินการจากผู้รับผิดชอบและที่ปรึกษา

โครงการ ก่อนท้าการสรุปผลการด้าเนินโครงการว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์  แผนงาน  ระยะเวลา และ

งบประมาณท่ีก้าหนดหรือไม่ อย่างไร สุดท้ายจึงน้าผลจากโครงการมาประเมินเพื่อท้าการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อ

ก้าหนดเป็นแนวทางในการด้าเนินโครงการปีการศึกษาถัดไป ตามหลักการวงจรเด็มมิ่ง 

วงจรเด็มมิ่งหรือวงลอ้เดมมิ่ง (Deming Cycle) หรือ PDCA เป็นกระบวนการจัดการคุณภาพของงานวจิัย 

หลักการของ Deming [13] ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การวางแผน (Plan) เป็นจุดเร่ิมต้นของวงจรการบริหารคุณภาพ 

ซึ่งเป็นการก้าหนดเป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพและยังสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ

รวมถึงการก้าหนดปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล อธิบายปัญหาและก้าหนดทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือ

ปรับปรุงการด้าเนินงาน การปฏิบัติ (Do) คือการน้าทางเลือกท่ีตัดสินใจไปวางแผนปฏิบัติงานและลงมือปฏิบัติเพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ (Check) คือการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ ซึ่งต้องเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังว่ามีความแตกต่างเป็นอย่างไรพร้อมท้ัง

ตอ้งศึกษาและวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อท้าการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วยเชน่กัน และการปรับปรุง (Action) 

เป็นการก้าหนดมาตรฐานจากผลการด้าเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปและให้มีมาตรฐานสูงขึ้นใน

อนาคต 

ผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์สวอตและตารางโทวส์ ทั ง 9 กลุ่ม  

โดยก้าหนดขอบเขตปัญหาคือ เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

และให้นิสิตแต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มและให้ค้านิยามของค้าว่า “ความเป็นเลิศของคณะวิศวกรรรมศาสตร์” แสดงดัง

ตารางท่ี 1 แล้วให้นิสิตท้าการวิเคราะห์สวอต แสดงดังตารางท่ี 2 แล้วจึงน้ามาก้าหนดกลยุทธ์จากผลของการ

วเิคราะห์สวอตโดยการสร้างตารางโทวส ์แสดงดังตารางท่ี 3 และตัวอยา่งน้าเสนอการวเิคราะห์สวอตและตารางโทวส์ 

แสดงดังภาพท่ี 4 
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ตารางที่ 1 สรุปค้านิยามความหมายค้าว่า “ความเป็นเลิศ” ท้ัง 9 กลุ่ม 

รหัส ชื่อกลุ่ม ค้านิยาม “ความเปน็เลิศของคณะวิศวกรรมศาสตร์” 

G1 เส้นทางในก้ามือ เป็นแนวทางการน้าไปใชป้รับปรุง พัฒนาตนเองให้มคีวามสามารถในดา้น

วศิวกรรมและความเป็นเลิศในการประกอบอาชพีในสายงานใหป้ระสบ

ความส้าเร็จและมีคุณภาพมากท่ีสุด 

G2 Excellent Gear มคีวามเป็นน้้าหนึ่งใจเดยีวกัน มคีวามซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา กล้าเป็นผู้น้า มี

ความรักใครส่ามคัคี เคารพกันเป็นพ่ีเป็นน้อง พี่นอ้งช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน 

G3 HYDRA คณะเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จักของสากล และมีงานรองรับนสิิตทุกคนใน

ตลาดแรงงาน 

G4 Engi สร้างคนดเีป็นผู้น้า สรา้งคนมีคณุธรรมเพื่อชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

G5 CEMI รวมเป็นหน่ึงสูค่วามส้าเร็จ 

G6 Exceed of Engineer นสิิตมคีวามสามารถและมีศักยภาพในการแขง่ขันท้ังในระดับภูมภิาคและ

ระดับประเทศ โดยได้รับการฝึกสอนและค้าแนะน้าจากอาจารยภ์ายในคณะและ

ตา่งคณะ และมีการเชื่อมโยงกับองคก์รต่างๆ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาจะเป็น

มหาวทิยาลัยเปิดใหม่ ก่อนท่ีจะมาอยู่ถึงจุดนีไ้ด ้ทุกฝ่ายท่ีท้างานต้องให้ความ

ร่วมมอืซึ่งกันและกัน มกีารเสนอความคิดเห็นและหาทางพัฒนาเพ่ือให้เกิด

ความก้าวหนา้ 

G7 FREE SIZE มุง่มั่นสร้างสรรค์ พัฒนา มกีารฝึกฝนจนท้าให้เกิดความเชี่ยวชาญและสร้างความ

โดดเด่น จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

G8 G5 การท่ีจะเป็นเลิศนัน้ นสิิตตอ้งมีภูมปัิญญาจึงจะสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนา

สังคมได้ แตถ่้าจะเป็นเลิศมากขึน้ เราต้องร่วมมอืร่วมใจเป็นใจหนึ่งใจเดยีวกัน หรอื

ความสามัคค ีดังนั้นเราจึงเป็นเลิศท้ังตัวเองและของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ 

G9 EN.UP - 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์สวอต ทัง้ 9 กลุ่ม 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. มีความสามัคคใีนหมู่คณะ 

2. เขม้แข็งเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกัน 
3. มีความรู้ความสามารถ 

4. มีน้้าใจ มิตรไมตรี 
5. มีความเป็นผู้น้ากล้าแสดงออก 
6. สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 
7. มีความซื่อสัตย์ 
8. มีระเบยีบวินัย 
9. มีจิตใจอาสา 
10. มีความอดทนเขม้แข็ง 
11. มีการประชุมวางแผนในการท้างาน 
12. มีการประชุมสรุปงานเพื่อน้าขอ้ผดิพลาด

มาปรับแก้ไขงาน 
13. มีกิจกรรมพี่ติวให้น้อง 
14.นิสิตมีความสามารถด้านวิชาการและ

การแขง่ขัน 
15. อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ 
16. นิสิตมีความมุ่งม่ันขยันอดทน 
17. มีวัฒนธรรมทอ้งถ่ินอันดีงาม 
18. มีทุนสนับสนุนนิสิต 
19. มีอาจารย์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสอน

และในด้านวิชาการ 
20. มีนิสิตที่ประสบความส้าเร็จในด้าน

วิชาการเป็นจ้านวนมาก 
21. อาจารย์ผู้สอนแต่ละสาขามีคุณวุฒสิูง 
22. มีการรับรองจากสภาวิศวกร 
23. มีช่ือเสียงจากการเขา้ร่วมการแข่งขัน

ต่างๆ 
24. มีรถประจ้าทางในการอ้านวยความ

สะดวกในการมาเรียน 
25. มีการสนับสนุนและส่งเสริมส้าหรับนิสิต

ที่สนใจเขา้ร่วมการแข่งขันอย่างเต็มที่ 
26. อาจารย์สอนเขา้ใจง่าย 
27. นิสิตมีความรู้ด้านการค้านวณ 
28. มีตัวแทนไปแข่งขันโครงการต่างๆ 
29. มีอาจารย์ท่ีมีความรู้ระดับแนวหน้าของ

ประเทศ 
30. เป็นคณะที่สร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 
31. อาจารย์นัดสอนเพิ่มเติม 

1. ไม่ค่อยยอมรับฟังผูอ้ื่น 
2. เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง 
3. ไม่ตรงต่อเวลา 
4. ไม่สามัคค ีแบง่แยกเป็นกลุ่ม 
5. ท้างานไม่เป็นระบบ 
6. ตึกคณะขาดแคลนห้องสมุด 
7. นิสิตกนิเหล้าบ่อยเกินไป 
8. งบประมาณไม่พอ 
9. ขาดการประสานงานระหว่าง

สาขา 
10. ไม่วางแผนกิจกรรมในระยะ

ยาว 
11. นิสิตไม่มีอสิระในการท้า

กิจกรรมต่างๆ 
12. ความเป็นอัตลักษณ์ของคณะ

อ่อนแอลง 
13. การแต่งกายไม่ถูกระเบยีบ 
14. ใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน 
15. นิสิตไม่ค่อยกล้าแสดงออก 
16. ไม่มีความใฝ่รู้ในตัวนิสิต 
17. มหาวิทยาลัยไม่ค่อยมีคนรู้จัก 
18. ผลงานไม่เป็นจุดเด่นของตัวเอง 
19. ระยะเวลาในการเรียนน้อย

เกินไป 
20. การท้างานเกิดความไม่เทา่

เทยีมกันในหมู่คณะ 
21. ความคิดแตกต่างกันในหมู่

คณะท้าให้เกิดความขัดแย้ง 
22. ในการประชุมจะรู้กันในแค่องค์

ประชุมคนนอกไม่สามารถรับรู้ 
23. บางกิจกรรมไม่ได้สื่อถึงการ

เป็นวิศวกร 
24. ไม่มีการประเมินหลังการท้า

กิจกรรม 
25. รุ่นพี่บางกลุ่มท้าตัวไม่ถูกต้อง

ตามหน้าที่ 
26. ขาดความเสียสละ 
 

1. มีบุคลาจารย์ท่ีดี 
2. อุปกรณ์ในการทดลองที่ดี และมพีรอ้ม 

3. มีวิทยากรที่มีความสามารถและความรู้มา

อบรม 

4. มีสื่อการเรียนรู้ท่ีดีและทันสมัย 
5. มีพ่อแม่ส่งเสียเลีย้งดู 
6. รุ่นพี่ใหค้้าแนะน้าที่ดี 

7. รุ่นพี่เป็นแบบอย่างท่ีดี 

8. มีหอ้งส้าหรับติวหนังสือ 
9. มีการแขง่ขันทางด้านวิชาการ 
10.อาจารย์มีความสามารถในด้านต่างๆ และ

ช่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
11. รุ่นพี่จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับ

การเรียน 
12. มีโอกาสศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ นอก

มหาวิทยาลัย 
13. ได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วมในการแขง่ขัน

ต่างๆ 
14.สร้างช่ือเสียงมากมายให้แก่มหาวิทยาลัย 
15. มีสปอนเซอร์ท่ีดีในการช่วยสนับสนุน 
16. อาจารย์ท่ีปรึกษาช่วยแนะน้าแนวทางการ

แก้ไขปัญหา 
17. มีโอกาสได้ปฏิบัติงานจริง 
18. มีโอกาสสร้างช่ือเสียงให้คณะ 
19. มีทัศนียภาพที่ดี 
20. เขา้ร่วมการแขง่ขันในเวทีสากล 
21. มีโอกาสได้พัฒนาสังคม 
22. ทางคณะมีทุนสนับสนุนให้นิสิตที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ 
23. มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่นิสิต 
24. มีเพื่อนคอยช่วยเหลือและให้ค้าปรึกษา 
25. มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

ประเทศ 
26. มีทุนการศึกษาส้าหรับนิสิตเรียนดี 
27. มีการจัดการแขง่ขันที่สร้างช่ือเสียงให้คณะ 

เช่น แขง่ฟอร์มูล่าวัน คอนกรีต RDC ฯลฯ  
28. มีการจัดแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัย

ต่างๆ 
29. ได้มีโอกาสไปศึกษางานนอกสถานที่ เช่น ไป 
อบรมเทคโนโลยีเก่ียวกับเคร่ืองบนิบังคับวิทยุ 
30. ได้มีโอกาสไปศึกษางานท้าให้มีแนวคิดใหม่ๆ  

มาเสริมสร้างและต่อยอดงานทางวิศวกรรม 
31. มีโอกาสเขา้ร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
32. ได้อบรมเก่ียวกับการซ่อมแซมตึกที่เก่ียวขอ้ง

กับความเสียหายจากแผน่ดินไหว 

1. สภาพอากาศ 
2. เส้นทางการเดินทางล้าบาก 
3. มีสถานบันเทงิ 

4. คา่ใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการเรียน 
5. อุปกรณ์การเรียนรู้ไม่พอต่อนิสิต 
6. ตึกคณะอยู่ไกล 
7. อุปกรณ์ช้ารุดจ้านวนมาก 
8. รถประจ้าทางมหาวิทยาลัยไม่จอด 
9. มหาวิยาลัยไม่ค่อยให้ความ

ช่วยเหลือ 
10. อาจารย์ผู้สอนไม่เพียงพอ 
11. ได้งบประมาณน้อย 
12. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ

ต่อการใช้งาน 
13. อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ

ไม่เพียงพอ 
14. ยังไมเ่ป็นที่รู้จักของผูค้นนทั่วไป 
15. มหาวิทยาลัยจ้ากัดขอบเขตใน

การท้ากิจกรรมและอื่นๆ มากเกินไป 
16. พาหนะในการเดินทางขาดความ

สะดวกสบาย 
17. สภาพอากาศไม่เอือ้อ้านวย 
18. อุปกรณ์ล้าสมัย 
19. เทคโนโลยีไม่ทันสมัย 
20. อาจารย์สอนไม่เข้าใจ 
21. ห้องเรียนไม่เพียงพอส้าหรับนิสิต 
22. บุคลากรของคณะไม่เพียงพอ 
23. การเดินทางมาเรียนเกิดความ

ล่าช้าและไมส่ะดวก 
24. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 
25. ถูกจับตาจากองค์การนิสิต ท้าให้

การจัดกิจกรรมคอ่นขา้งติดขัด 
26. ช่ือเสียงมหาวิทยาลัยพะเยายังไม่

เป็นที่รู้จักมาก ท้าใหไ้ม่เป็นที่สนใจใน

การสมัครงาน 
27. รถประจ้าทางผา่นเป็นคณะ

สุดทา้ย 
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ตารางที่ 3 สรุปผลการก้าหนดกลยุทธ์จากผลของการวเิคราะห์สวอตโดยการสร้างตารางโทวส ์ทัง้ 9 กลุ่ม 

TOWS matrix จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) S-O 
1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มกีิจกรรมการแข่งขันด้าน

วิชาการและด้านปฏิบัติในงานวิศวกรรม 
2. ส่งเสิรมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านอาสา

พัฒนาชุมชนในงานด้านวิศวกรรม 
3. จัดกิจกรรมอบรมเสรมิทักษะเพิ่มเติมส้าหรับการ

แข่งขันต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม 
4. จัดตั้งชมรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้นิสิต

มีส่วนรว่ม 
5. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม 
6. จัดท้าแผนโครงการต่างๆ ตามระยะเวลาที่

เหมาะสม 
7. ท้าการประเมินและทบทวนกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ปรับแก้ไขแผนโครงการทุกปี 
8. จัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันต่างๆ 
9. จัดศึกษาดงูานนอกสถานที่ในงานด้านวิศวกรรม 

W-O 
1. พัฒนานิสิตใหม้ีความรูค้วามสามารถทั้งด้านวิชาการ

และการแข่งขัน 
2. พัฒนานิสิตให้มคีวามสามัคคี ความซื่อสัตย ์ระเบียบ

วิจัย จิตอาสา และความอดทนเข้มแขง็ 

3. มอบทุนการศึกษาใหก้ับนิสิตด้านต่างๆ เช่น เรยีนดี 

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ขาดแคลนทุนการศึกษา 

ฯลฯ 
4. มอบประกาศนียบัตรให้กับนิสิตทีส่ร้างผลงานด้าน

ต่างๆ 
5. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นสิิต 
6. ก้าหนดให้สโมสรนิสิตคณะจัดท้าแผนกิจกรรมในระยะ

สั้นและระยะยาว 
7. ก้าหนดให้สโมสรนิสิตคณะจัดท้าการประชาสัมพันธ์

ให้นิสิตทุกคนทราบหลังการประชุม 

8. สร้างกลุม่บน Facebook หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ที่

นิสิตทุกคนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสารกิจกรรมต่างๆ 

ของสโมสรนิสิตได ้
9. แชร์ไฟล์เอกสารความรูต้่างๆ ที่คน้หาได้จาก

อนิเตอรเ์น็ตลงในกลุ่มให้ทุกคนรับทราบ เพื่อทดแทนการ

เข้าห้องสมุด 

อุปสรรค (T) S-T 
1. จัดหาสถานที่เหมาะสมและสะดวกในการจัด

ประชุมแต่ละคร้ังและนัดหมายล่วงหน้าให้ชัดเจน 

2. จัดท้าแผนผังองค์กรแบง่ฝ่ายและหน้าที่การท้างาน

ให้ชัดเจน เหมาะสม ครบถ้วนกับภาระงานที่มี 

3. จัดตั้งทีมงานทีม่ีส่วนสนับสนุนและอ้านวยความ

สะดวกด้านต่างๆ ให้ทุกคนอยากมีส่วนร่วม 
4. จัดตั้งทีมสันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด

และเพิ่มความสนกุสนานในการท้างาน 
5. จัดตั้งทีมงานหรือชมรมศิษย์เก่า 
6. ผลิตและจ้าหน่ายของที่ระลกึเพื่อหางบประมาณ

เพิ่มเติม 
7. ขอเงิน หรือสิ่งของสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆ 
8. จัดกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธแ์ละละลาย

พฤติกรรมให้กับนิสติภายในคณะ 
9. เชิญอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เพิ่มเติม 

W-T 
1. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยี

ที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกดิประโยชน์สูงที่สุด 
2. ท้าการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช้ารุดเพื่อน้ากลับมาใชง้าน

ไดอ้กี 
3. จัดท้าแผนการซ่อมบ้ารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองมือ และตรวจเช็คทกุคร้ังที่นา้ออกไปใช้งาน 
4. หลีกเลี่ยงการใชร้ถเมล์ในเวลาเรง่ด่วน 
5. จัดตารางการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม

กับตารางเรียนของนิสติส่วนใหญ ่
6. จัดท้ารายงานสรุปและผลการประเมินกิจกรรมต่างๆ 

ให้กับคณะและมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงผลดีในแต่ละ

กิจกรรรม 
7. ใช้สื่อต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ให้

มากขึน้ทกุช่องทาง 
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ภาพที่ 4 ตัวอยา่งนา้เสนอการวเิคราะห์สวอตและตารางโทวส ์

2. สรุปผลการประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟ (ZOPP Approach) 

ก้าหนดให้แต่ละกลุ่มเลือกปัญหา-อุปสรรคจากผลการวิเคราะห์สวอตและตารางโทวส์เพื่อหาแนว

ทางการแก้ไขปรับปรุงโดยใช้วิธี ZOPP และได้ร่วมกันเลือกประเด็นปัญหาคือ ท้าไมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาไม่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ มีผลตัวอย่างการระดมความคิดเห็นกับปัญหาและจัดกลุ่ม

การ์ด แสดงดัง ภาพท่ี 5 แล้วน้าไปวเิคราะห์เสนอแนวทางการแก้ไข แสดงดังภาพท่ี 6  

 

ภาพที่ 5 ผลตัวอย่างการ์ดผลการระดมความคิดเห็นกับปัญหา 



 

852 

 

- Proceedings - 

 
 

ภาพที่ 6 ผลตัวอย่างการด์ผลการระดมเสนอแนวทางการแก้ไข 

 

3. ผลการพัฒนาและการจัดการโครงการด้วยวิธีวงจรเด็มมิ่ง  และผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี วัด

ความส้าเร็จของโครงการ 

นสิิตได้พัฒนาเป็นโครงการและออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพืน้ท่ีจังหวัดพะเยา 4 แห่ง มดีังนี้ 

3.1 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เร่ือง เติมสีสันแบ่งปันรอยยิ้ม ระหว่างวันท่ี 4-7 ธันวาคม พ.ศ.

2557 โดย นสิิตสาขาวิศวกรรมโยธา จ้านวน 62 คน สถานท่ีจดัโครงการ โรงเรียนบ้านสร้อยศรี บ้านสร้อยศรี ต้าบล

จุน อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมคา่ใชจ้่ายท้ังสิ้น 35,943 บาท ตามรายงานสรุปผลการด้าเนนิงาน [7] 

3.2 โครงการสร้างสุขดว้ยการให้ จากใจพี่สูน่อ้ง ระหวา่งวันท่ี 4-7 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดย นสิิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จ้านวน 46 คน สถานท่ีจัดโครงการ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง ต้าบลห้วยลาน อ้าเภอดอกค้าใต ้

จังหวัดพะเยา รวมค่าใชจ้่ายท้ังสิน้ 23,012 บาท ตามรายงานสรุปผลการด้าเนนิงาน [6] 

3.3 โครงการสร้างเสริมเตมิฝัน ระหว่างวันท่ี 4-6 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดย นสิิตสาขาวิศวกรรมอุต

สาหการ จ้านวน 57 คน สถานท่ีจัดโครงการ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ทะลาย ต้าบลพระธาตุขิงแกง 

อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา รวมคา่ใชจ้่ายท้ังสิ้น 25,580.50 บาท ตามรายงานสรุปผลการด้าเนนิงาน [8] 

3.4 โครงการการพัฒนาเพื่อลดปัญหาชุมชนขยะ ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 

พ.ศ.2557 โดย นสิิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จ้านวน 49 คน สถานท่ีจัดโครงการ ตลาดเขียวหน้ามหาวทิยาลัยพะเยา 

หอพัก KM และชุมชนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น 

13,013.50 บาท ตามรายงานสรุปผลการด้าเนนิงาน [5]  

กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์สวอตและโทวส์ การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟและวงจรเด็มมิ่งเพื่อพัฒนาก้าลังคนในรายวิชาอาสาพัฒนาชุมชนส้าหรับวิศวกร ซึ่ งเป็น

กระบวนการตน้แบบท่ีสามารถน้าไปประยุกตใ์ชก้ับโครงการอ่ืนได้ แสดงดังภาพท่ี 7 ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนแรกเป็น

ส่วนน้าเข้า (Input) คือ คน (นิสิต อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนหรือองค์กรภายนอก) 

งบประมาณท้ังภายในและภายนอกองค์กร วัสดุและอุปกรณ์ องค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้ ระยะเวลา 

นโยบายและแผนการ สถานท่ีหรือองค์กรภายนอกท่ีมีส่วนร่วม ส่วนท่ีสองเป็นกระบวนการในการพัฒนาและจัดการ

โครงการด้วยการวเิคราะห์สวอตและโทวส์ การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟและวงจรเด็มมิ่ง โดยได้อธิบายไว้ดัง
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ภาพท่ี 1 ส่วนท่ีสามเป็นผลผลิตหรือประสิทธิภาพ (Output) คือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผลงาน รายงานสรุปผลงาน และ

งานวิจัย ส่วนสุดท้ายเป็นประสิทธิผล (Outcome) หรือตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการ (KPI) คือ การก้าหนดตัวชี้วัด

ความส้าเร็จก่อนเร่ิมโครงการ การติดตามผลการด้าเนินการ และการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดความส้าเร็จ

ของโครงการท่ีได้ระบุไว้ ซึ่งสามารถน้าผลการด้าเนินโครงการในอดีตเป็นแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัด

ความส้าเร็จของโครงการในปถีัดไปได้ 

 

 

ภาพที่ 7 กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์สวอตและโทวส์                                  

การประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟและวงจรเด็มมิ่ง 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้ได้กระบวนการในการพัฒนาและจัดการโครงการด้วยการวิเคราะห์สวอตและโทวส์ การ

ประชุมวางแผนโครงการแบบซ็อฟและวงจรเด็มมิ่ง ท่ีใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 275200 อาสาพัฒนาชุมชน

ส้าหรับวิศวกรนั้น มีประโยชน์ต่อนิสิต บุคลากรสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนเป็น

อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์และหาสาเหตุอันน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางการแก้ปัญหาท่ีพบในการ

ด้าเนนิโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยาทัง้ 4 โครงการ เช่นเดียวกับงานวจิัยของ อ้าภาศรี 

และสุกัญญา ท่ีใช้เคร่ืองมือส้าหรับการระดมสมองในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกจนได้ผลลัพธ์คือ จุดแข็งและ

จุดออ่นของผลิตภัณฑ์ และแนวทางการแก้ปัญหาด้านวัตถุดิบและกระบวนการส้าหรับการผลิต [14] และงานวจิัยของ 

พรสวรรค์ และคณะ ที่ได้ผลลัพธ์คือแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าฝ้ายพื้นเมือง เช่น การ

ก้าหนดเป้าหมายและแผนการด้าเนินงานท่ีชัดเจน การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ หรือการศึกษาตลาดเพื่อ

รองรับการจ้าหน่ายเป็นต้น [4] ซึ่งผลส้าเร็จทั้ง 4 โครงการจะแสดงตามรายงานสรุปผลการด้าเนินงานท้ัง 4 ฉบับ [5, 

6, 7, 8] โดยท้ัง 4 โครงการด้าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 ชื่ อโครงการ “วิศวกรรมอาสาอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น 

(C050256338008) งบประมาณค่าใช้จ่ายท้ังสิน้ 120,000 บาท สรุปผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดความส้าเร็จของโครงการ

ท้ัง 4 ตัวช้ีวัด คือ ตัวชีว้ัดท่ี 1 เชงิปริมาณ มจี้านวนผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 ตัวช้ีวัดท่ี 2 เชงิคุณภาพ มี

ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 82.40 ตัวช้ีวัดท่ี 3 เวลา ระยะเวลาในการด้าเนินกิจกรรมตรงตาม
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แผนงานคิดเป็นร้อยละ 80.00 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้งบประมาณในการด้าเนินการตรงตามแผนงานคิดเป็นร้อยละ 99.84 

บรรลุผลส้าเร็จทุกตัวชี้วัด 

ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยนี้ แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก คือ การน้าผลสรุปจากวิธีการ

ระดมสมอง ท้ัง 3 วิธี ไปประยุกต์ใช้จริงกับการก้าหนดเป็นนโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไปทุกๆ ปี เพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานิสิตซึ่งเป็นการพัฒนาก้าลังคนของชาติไทยอย่างต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั้งชมรม

กิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิเช่น ชมรม UP Control Design ชมรม UP Auto Challenge ชมรมดนตรี 

ชมรมวิชาการ ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ทางคณะได้ด้าเนินการแล้วและต้องพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ประเด็นท่ีสอง คือ ทีมผู้บริหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องน้าปัญหาอุปสรรคจากรายงานสรุปผลการด้าเนินงานท้ัง 4 โครงการ ประชุมหารือเพื่อหา

แนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้ซ้้าเดิมทุกปี เช่น งบประมาณไมเ่พียงพอ ระยะเวลาไม่เหมาะสม วัสดุ

อุปกรณ์และเคร่ืองมือไม่เพียงพอ ขาดทักษะความช้านาญในงานเชื่อม งานไฟฟ้า งานก่อสร้าง งานติดตั้งอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร อาหารไมเ่พียงพอ พาหนะในการเดินทางไม่เพยีงพอ ฯลฯ และรวมถึงผลดีท่ีเกิดขึน้กับ

นิสิต เช่น ได้รับความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการออกค่ายอาสา จิตส้านึกของการมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น 

มั่นใจว่าจะสามารถน้าสิ่งท่ีได้รับจากการออกค่ายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน สร้างความสามัคคีและการท้างาน

เป็นทีม สร้างความรับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย ฝึกทักษะในงานวิศวกรรมและสามารถน้าไปประกอบอาชีพได้ 

นัน้มาจัดการเป็นองค์ความรู้ให้กับนิสิตรุ่นตอ่ไป ประเด็นสุดท้ายคือ ควรมกีารน้าปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพืน้ท่ีจังหวัด

พะเยา ท่ีนิสิตสามารถด้าเนินการได้ หรือ การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ีมาพิจารณาในการ

วางแผนด้าเนนิโครงการระยะยาวเพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์อยา่งยั่งยืน 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการและออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดพะเยาท้ัง 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เป็นเงิน 120,000 บาท 

ขอขอบคุณ คุณพงศธร ลักษณ ผู้ประสานงาน ครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านสร้อยศรี  บ้านสร้อยศรี 

ต้าบลจุน  อ้าเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงาน ครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังขอนแดง ต้าบลห้วยลาน อ้าเภอดอกค้าใต้ 

จังหวัดพะเยา  

ขอขอบคุณ ผู้ประสานงาน ครูและผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่ทะลาย หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ทะลาย ต้าบลพระ

ธาตุขิงแกง อ้าเภอจุน จังหวัดพะเยา  

ขอขอบคุณ ขุมชนตลาดเขียวหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา หอพักKM และชุมชนภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต้าบลแมก่า อ้าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการกิจการนิสิต อาจารย์ท่ีปรึกษา ครูปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีประจ้าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการโครงการทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ท้ังแรงกายและแรงใจ รวมท้ัง

ทางด้านงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ ์ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ ได้แก่ อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ดร.ธนาทิพย ์ จันทร์คง อาจารย์พงศว์ทิย ์พรมสุวรรณ อาจารย์อโณทัย กล้าการ

ขาย ครูสมบัต ิสุยะ อาจารย์นัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช และคุณอรรถพล เรือนกูล 
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ขอขอบคุณ อาจารย์ผู้สอน ได้แก่ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี อาจารย์นัทธ์ิธนนท์ 

พงษ์พานิช อาจารย์บรรเทิง ยานะ อาจารย์ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ อาจารย์พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ อาจารย์อโณทัย 

กล้าการขาย 

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของอื่นๆ ท่ีให้การสนับสนุนนิสิตทุกคนในการด้าเนินโครงการออก

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนจนประสบความส้าเร็จ 
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การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลติอาหารสัตว์ ในโซ่อุปทานการผลติโคขุน  

โดยการประยุกต์ใช้แบบจ้าลองก้าหนดการเชิงเส้นจ้านวนเต็มผสม: กรณีศึกษากลุ่ม

ผู้เลี ยงโคขุนดอกค้าใต้ อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา 

Purchasing and production planning in the beef supply chain using mixed-

integer linear programming: case study dokkamtai beef Phayao 

เอกชัย แผ่นทอง1* ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ2 และ สมชาติ ธนะ3 

Aekachai Pantong1*, Khanchai Dunmek2 and Somchart Thana3  

บทคัดย่อ 

ปัจจุบันจังหวัดพะเยามีการเลี้ยงโคเนื้อหรือโคขุนเป็นจ้านวนกว่า 58,620 ตัว และจากการสนับสนุน

จากภาครัฐ ท้าให้มีแนวโน้มการเลี้ยงท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

ขุนก็คือ ต้นทุนการผลิตท่ีสูงจากอาหารสัตว์ ซึ่งเกิดจากขาดการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แบบจ้าลองก้าหนดการเชิงเส้นจ้านวนเต็มผสม ส้าหรับการวางแผนการจัดหา

วัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ ส้าหรับการเลี้ยงโคขุน กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนดอกค้าใต้ อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา โดย

ผลลัพธ์จากโปรแกรม Premium Solver (Student Version) แสดงให้เห็นว่าต้นทุนรวมเท่ากับ 1,926,500 บาท ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับต้นทุนรวมของทางกลุ่มผู้เลีย้งพบวา่ต้นทุนรวมลดลง 19.05 %   
ค้าสา้คัญ:    โคขุนดอกค้าใต ้โซ่อุปทานโคขุน การจัดหาวัถดุิบและผลิต ก้าหนดการเชงิเส้นจ้านวนเต็มผสม 

Abstract  

Phayao beef is more than 58,620  and support from the government. The party tends to increase 

steadily. However, they have the high cost of feed. It is caused absence of procurement and production planning. 

This research is using mixed-integer linear programming (MILP) for Purchasing and production 

planning in Dokkamtai Beef. The MILP model is solved with Premium Solver (Student Version) to determine the 

optimal solution. The results show that the total cost of operating under purchasing and Production from MILP 

model is reduced by 23.95 % compared with current operations. 

Keywords: Dokkamtai Beef, Beef Supply Chain, Purchasing and Production, Mixed Integer Linear Programming 

(MILP)  
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บทน้า  

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อแห่งชาติปี 2555 – 2556 [1] พบว่ามีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มปริมาณ

การเลี้ยงโคเนื้อกว่าปีละ 2 แสนตัว เพื่อพัฒนาคุณภาพโคเนื้อและลดการน้าเข้าให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี อีกท้ังเพิ่ม

ปริมาณการส่งออกโคเนื้อร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือก็มีปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อและโคขุน 

ท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยจากข้อมูลศูนย์สารสนเทศกรมปศุสัตว์ [2] พบว่าปัจจุบันจังหวัดพะเยามีการเพาะเลี้ยงโคเนื้อเป็น

จ้านวนกว่า 58,620 ตัว โดยอ้าเภอท่ีมีการเพาะเลีย้งมากท่ีสุด สองอันด้าแรกคือ อ้าเภอเมอืง 12,948 ตัว และอ้าเภอ

ดอกค้าใต้ 11,796 ตัว โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย อย่างไรก็

ตามปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนก็คือ ต้นทุนการผลิตท่ีสูงอันเกิดจากราคาอาหารสัตว์ท่ีสูง โดย

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ขาดการวางแผนการจัดหาวัตถุดบิและผลิตอาหารสัตว์ ส้าหรับการเลีย้งโคขุน 

ปัจจุ บันโปรแกรมเชิงเส้น  (Linear Programming)  [3] ถูกน้าไปหระยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาใน

อุตสาหกรรมต่างๆ อทิเช่น การวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตในโซ่อุปทานน้้าผลไมแ้ปรรูป [4] การวางแผนการ

ผลิตนาแข็ง [5] อีกท้ังยังสามารถน้าไปประยุกต์ใชกับปัญหาทางการเกษตรกรรมได้อีกด้วย อทิเช่น การวางแผนการ

ผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว ์[6] การศกึษาตน้ทุนและผลตอบแทนการเลีย้งโคเนือ้ [7] เป็นต้น 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้กล่าวมา จะเห็นว่ามีการใช้โปรแกรมเชิงเส้นมาช่วยในการแก้ปัญหาได้จริง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้น้าโปรแกรมเชิงเส้นมาช่วยแก้ปัญหาในการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ 

ส้าหรับการเลีย้งโคขุนเลีย้งโคขุน เพื่อให้มตีน้ทุนในการเลีย้งโคขุนรวมต้่าท่ีสุด 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอปุกรณ ์

 คอมพิวเตอร์ 

 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

 โปรแกรม Premium Solver (Student version) 

 โปรแกรม Microsoft Office 

วิธีการศกึษา 

1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.1 ข้อมูลปฐมภูม ิ

สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากฟาร์ม อ.มานิตย์ อินต๊ะสาร ศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานและการวาง

แผนการเลี้ยงโคขุนตั้งแต่การรับซื้อโคเข้ามา การจัดหาวัตถุดิบอาหาร การหมักอาหารสัตว์ การขุนโค จนถึงการ

ส่งออกจ้าหน่าย 

1.2 ข้อมูลทุตยิภูมิ 

ด้าเนนิการสอบถามข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับต้นทุนในการเลีย้งขุนโคและตน้ทุนในการซื้อวัตถุดบิ   

2. สร้างแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 



 

859 

 

- Proceedings - 

น้าข้อมูลท่ีศึกษามาสร้างแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจวางการ

จัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ ส้าหรับการเลี้ยงโคขุน กลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกค้าใต้ อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด

พะเยา 

3. ทดสอบ และตรวจสอบแบบจ้าลอง 

ทดสอบ (Verify) แบบจ้าลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และทา้การตรวจสอบ (Validate) แบบจ้าลอง 

4. หาผลลัพธ์ของแบบจ้าลอง 

หลังจากการสร้างแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ได้แลว้ น้าแบบจา้ลองไปหาผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

(Optimal solution) โดยใชโ้ปรแกรม Premium Solver (Student Version) คอมพิวเตอร์ Intel Core i7 CPU 2.00 GHz 

Ram 4.00 GB OS Windows 7 

สรุปผลการด้าเนนิงาน 

จัดท้ารายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ 

ผลการศึกษา 

1. พันธุ์โคขุน 

โคขุนในอ้าเภอดอกค้าใต ้เกิดจากการผสมเทียมโดยใช้น้้าเชื้อจากพ่อ-แม่พันธ์ุโคเนื้อ 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ 

พันธ์ุชาร์โรเล่ส์ (Charolais) ถิ่นก้าเนิดประเทศฝร่ังเศสเป็นสายพันธ์ุหลัก, พันธ์ุซิมเมนทอล (Simmental) ถิ่นก้าเนิด

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และพันธ์ุลิมูซีน (Limusin) ถิ่นก้าเนิดประเทศฝร่ังเศส หลังจากลูกโคสายเลือดผสมมีอายุ

ประมาณ 2 ปีแลว้ ก็จะเขา้สู่วธีิการ "ขุนโค" โดยจัดการถา่ยพยาธ ิฉีดวัคซีน และตอนก่อนท่ีจะน้าเขา้คอก ทางสหกรณ์

ใช้เทคนิคการให้โคฟังเพลงเพื่อให้วัวกินอาหารได้มาก โดยเชื่อว่าเนื้อวัวท่ีได้จะนุ่ม เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติเป็นหลัก 

แบ่งเป็นอาหารหยาบท่ีใชห้ญ้าหรือฟาง เสริมด้วยอาหารสูตรพิเศษท่ีใช้ธัญพชืในการผลิต ซึ่งเชื่อกันว่าเนื้อโคจะมีกลิ่น

หอมและรสหวานยิ่งขึ้น และท่ีคอกวัวนั้นมีการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี ท้าความสะอาดพื้น เก็บมูล อาบน้้าวัว 

แปรงขัดขน ให้วัวกินอาหารได้มากขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าวช่วยย่นระยะเวลาการขุนโคจากเดมิประมาณ 1 ปี ลงเหลอื 8-

10 เดอืน ดังภาพท่ี 1 

 

 

ภาพที่ 1 โคขุนพันธ์ุผสมระหว่างพอ่พันธ์ุชารโ์รเล่ส์และแม่พันธ์ุพืน้เมอืงในอ้าเภอดอกค้าใต ้
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2. อาหารเลี ยงโคขุน 

2.1. อาหารหยาบ  

วัตถุดบิท่ีใชใ้นการผลิต คือ หญา้ ฟาง ต้นขา้วโพด เปลอืกข้าวโพดและน้้า ซึง่เร่ิมจากการน้าวัตถุดิบ

ท่ีปลูกเอง เชน่ หญ้า หรอืซือ้มาจากคนในพืน้ท่ีแล้วน้ามาผสมหรือหมักเข้าดว้ยกันไวใ้นถังขนาด 120 ลิตรหลังจากนัน้

ปิดฝาถังและหมักทิง้ไว ้1 วัน กอ่นท่ีจะน้าไปใชเ้ลีย้งโคขุน ดังภาพท่ี 2 

2.2. อาหารข้น 

วัตถุดบิท่ีใชใ้นการผลิต คือ ข้าวโพด ฟักทอง ลา้ สารหมัก และน้้า ซึ่งเร่ิมจากการน้าวัตถุดิบท่ีซื้อมา

จากคนในพืน้ท่ีแล้วน้ามาหมักเขา้ด้วยกันไวใ้นถังหมักขนาด 120 ลิตร หลังจากนั้นก็ปดิฝาถังและหมักทิ้งไว้ 3 วัน

เพื่อท่ีจะหมักให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนท่ีจะน้าไปใชเ้ลีย้งโคในกระบวนการขุนโค ดังภาพท่ี 3 

 

          
 

ภาพที ่2 อาหารหยาบ                                 ภาพที ่3 อาหารข้น 

3. กระบวนการเลี ยงโคขุน 

จากการลงพื้นท่ีศึกษาและเก็บข้อมูลพบว่ากระบวนการเลี้ยงโคขุนนั้นจะประกอบไปด้วย การรับซื้อโค

เพื่อท่ีจะน้ามาขุน การจัดหาวัตถุดิบเพื่อท่ีจะน้ามาผลิตอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์เพื่อท่ีจะน้าไปใช้เลี้ยงโค การ

ขุนโคเพื่อท่ีจะส่งออกไปขาย การขายโคให้กับสหกรณ์โคขุนต่างๆ เช่น สหกรณ์โคขุนโพนยางค้า หรือสหกรณ์โคขุน

ก้าแพงแสน โดย แสดงดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงกระบวนการเลีย้งโคขุน 

 

กระบวนการรับซื อโค 

กระบวนการรับซื้อโคจะรับซื้อจากพ่อค้าเชียงราย น่าน แพร่( n

iX1 ) และสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัด

พะเยา( n

jX 2 ) โดยจะดูจากโครงสร้างของโค ต้องโครงสร้างใหญ่ตัวผอมเพื่อท่ีจะขุนให้ได้น้้าหนักท่ีมาก และต้องมี

อายุอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป น้้าหนักประมาณ 400 กิโลกรัม ราคาประมาณ  40,000-50,000บาทต่อตัว หรือซื้อมาใน

กิโลกรัมละ 105 บาทต่อตัว จากนั้นน้าโคท่ีซื้อมาไว้ในคอกพักโคใหม่เพื่อให้โคปรับสภาพจากการเดินทางและท้าการ

ฉีดวัคซีนหลังจากนัน้ปล่อยโคทิ้งไว้ 7 วัน ให้โคกินหญ้าตามปกติก่อนท่ีจะส่งไปยังคอกขุนเพื่อท่ีจะขุนโคให้ได้น้้าหนักท่ี

มาก  

3.2 กระบวนการจัดหาวัตถุดบิ  

ในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ จะใชว้ัตถุดบิในการท้าอาหารสัตว ์คือ ข้าวโพด ฟักทอง ร้า และสาร

หมัก( ) โดยจะรับซื้อวัตถุดบิเหลา่นีไ้ด้จากคนในพืน้ท่ี หลงัจากนัน้สง่ไปยังกระบวนการผลิตอาหาร 

3.3 กระบวนการผลิตอาหาร 

 ในกระบวนการผลิตอาหาร จะตอ้งใชจ้้านวนอาหารสัตว์ท้ังหมด( ) ท่ีได้มาจากขา้วโพด 

ฟักทอง ล้า และสารหมัก( ) จากนั้นเข้าสูก่ระบวนการเร่ิมหมักจนเป็นอาหารสัตว(์ ) โดยท่ีจ้านวนอาหารสัตว์

ท้ังหมดท่ีผลิตจะมีการผลิตตอ่วันแลว้จึงน้าไปใช(้ ) จากนั้นได้เป็นอาหารสัตวท่ี์พร้อมจะน้าไปใชเ้ลีย้งโคที่มคีวาม

พร้อมในการขุน( )  

 3.4 กระบวนการขนุโค 

การขุนโคในช่วง 4 เดอืนแรก จะเน้นให้อาหารโปรตนีเยอะ พวกพชืสีเขียว หญ้า หลังจากชว่งหลัง 4 

เดอืนจะให้ฟางและเปลอืกข้าวโพดและอาหารขน้จากนั้นหลังช่วง 6 เดอืนจะให้หญา้สัปดาห์ละครัง้และให้อาหารขน้

เหมอืนเดิม จะใชว้ัตถุดบิในการผลิตอาหารสัตว์ คือ ฟักทอง ข้าวโพด ล้า และสารหมัก ( ) เป็นอาหารท่ีเตรียมมา

จากการน้าวัตถุดิบมาหมักในถังพร้อมกับแป้งเหลา้และน้้าเปล่าจนได้จ้านวนอาหารสัตวท้ั์งหมดท่ีใชห้มัก( ) แล้ว

จึงเข้าสูข่ั้นตอนการเร่ิมหมัก เพื่อท่ีจะให้ได้อาหารสัตวม์าใชเ้ลีย้งโค( ) โดยท่ีจ้านวนอาหารสัตวท้ั์งหมดจะมีการ

t

kF

tPT1

t

kF
ntP ,

tPI

nPT 2

t

kF

tPT1

ntP ,
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น้าเข้าและเอาออกไปใชใ้นกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ท้ังหมด( ) และจะได้จ้านวนอาหารสัตวท้ั์งหมดท่ีพร้อมจะ

ใชเ้ลีย้งโค(  ) เมื่อถึงเวลาท่ีครบตามก้าหนดในการหมักก็นา้อาหารสัตวไ์ปใชเ้ลีย้งโคที่อยู่ในคอกทัง้หมด( nYT1

) จนโคมีความพร้อมท่ีจะส่งขายและได้น้้าหนกัตามท่ีต้องการ( mYT 2 ) 

3.5 กระบวนการขาย 

เมื่อโคที่ขุนได้น้้าหนักและอายุตามท่ีก้าหนดไว ้และได้รับจา้นวนอาหารท่ีเพยีงพอ( mnY , ) ก็จะขายให้

ตรงกับตามความตอ้งการของลกูค้า( mD ) ถ้าโคที่เลีย้งท้ังหมดในคอกหรอืในฟาร์ม มีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ก็

จะซื้อโคขุนจากผู้จดัหา( mYC ) เพื่อใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการ จากนัน้จะจ้างรถบรรทุก 6 ล้อมารับท่ีฟารม์เพื่อน้าไป

ขายให้แก่สหกรณโ์พนยางคา้ สหกรณก์้าแพงแสนและภายในจงัหวัดพะเยาโดยมีอัตราจ้างในราคาท่ีนับเป็นตัว เม่ือ

อายุประมาณ 10 เดอืนหรือได้น้้าหนักตามท่ีต้องการ กจ็ะน้าโคขึน้รถไปส่งท่ีสหกรณด์ังกล่าวตามน้้าหนักของโค โดย

จะขายโคให้กับสหกรณใ์นกโิลกรัมละ 120 บาทต่อตัว 

จากการเก็บขอ้มูลตา่งๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวไปสามารถสร้างแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ได้ดังน้ี 

 

4. แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical model) 

ขอบเขตของแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร ์

1. โคที่จะน้ามาขุนตอ้งรับซื้อจากกลุ่มสมาชิกสหกรณแ์ละกลุ่มพอ่คา้จากนา่น เชียงรายและแพร่ เท่านัน้ 

2. วัตถุดบิท่ีน้ามาท้าเป็นอาหารสัตวค์ือ ฟักทอง ข้าวโพด ร้า และสารหมัก   

3. วัตถุดบิท่ีจัดหามาได้สามารถน้ามาหมักได้ทันที 

4. ระยะเวลาในการหมักอาหารอยา่งน้อย 1 สัปดาห์จึงสามารถให้โคที่อยู่ในคอกขุนได ้

5. โคที่ขายได้ตอ้งต้องมอีายุในการขุนอยา่งน้อย 40 สัปดาห์ 

 

 เซต (Sets)        หน่วย 

 I  กลุ่มพ่อค้าคนกลาง ; i = { นา่น, เชยีงราย, แพร่ }   คน 

J  กลุ่มสมาชกิสหกรณโ์คขุนดอกค้าใต ้; j = { 1,2,3,4,5 }   คน 

T  กลุ่มช่วงเวลาของวัตถุดิบท่ีใชแ้ละเร่ิมหมักอาหาร ; t = { 1,2,3 ,…,48  } สัปดาห์ 

N  กลุ่มช่วงเวลาของโคและเร่ิมเลีย้งโค ; n = { 1,2,3 ,…,40 }  สัปดาห์ 

M  กลุ่มช่วงเวลาในวันท่ีขายโค ; m = { 40, 41, 42 ,…,48  }   สัปดาห์ 

K  กลุ่มชนดิวัตถุดิบตา่งๆ ; k = { ขา้วโพด, ฟักทอง, ร้า, สารหมัก }  กิโลกรัม  

  

  

tPI

nPT 2
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  ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variables)     

 หน่วย 
n

iX 1  จ้านวนโคที่ซื้อเข้ามาจากพ่อค้าคนกลางรายท่ี i ในวันท่ี n   ตัว 
n

jX 2  จ้านวนโคที่ซื้อเข้ามาจากกลุ่มสมาชกิสหกรณ ์โคขุนดอกคา้ใตร้ายท่ี j ในวันท่ี n ตัว 
mnY ,  จ้านวนโคที่เร่ิมเลีย้งในวันท่ี n และขาย ในวันท่ี m    ตัว 

nYT1  จ้านวนโคทัง้หมดท่ีเข้ามายังฟาร์ม ในวันท่ี n     ตัว 
mYT 2  จ้านวนโคทัง้หมดท่ีขายออกจากฟาร์ม ในวันท่ี m    ตัว 

nYI  จ้านวนโคที่เลีย้งอยูใ่นคอก ในวนัท่ี n      ตัว 
mYC  จ้านวนโคขุนท่ีมีน้้าหนกัพร้อมจา้หน่ายจากผู้จัดหาโค ในวันท่ี m   ตัว 

t

kF  ปริมาณวัตถุดิบชนิดท่ี k ท่ีสั่งซื้อในวันท่ี t     กิโลกรัม 
ntP ,  ปริมาณอาหารสัตวท่ี์เร่ิมหมักในวันท่ี t และใชเ้ลีย้งโคในวันท่ี n   กิโลกรัม 
tPI  ปริมาณอาหารสัตวท่ี์อยูใ่นการผลิตอาหารท้ังหมด ในวันท่ี t   กิโลกรัม 

tPT1  ปริมาณอาหารสัตวท้ั์งหมดท่ีใชห้มัก ในวันท่ี t     กิโลกรัม 
nPT 2  ปริมาณอาหารสัตวท้ั์งหมดท่ีใชเ้ลีย้งโค ในวันท่ี n    กิโลกรัม 

  

  ค่าคงที่ (Parameters)       

 หน่วย 

iCap1  ความสามารถในการจัดหาโคของพ่อค้าคนกลางรายท่ี i    ตัว 

jCap 2 ความสามารถในการจัดหาโคของกลุม่สมาชิกสหกรณ ์ ตัวดอกค้าใต ้รายท่ี j ตัว 

kCap3  ปริมาณวัตถุดิบชนิดท่ี k ท่ีจัดหาได ้     

 กิโลกรัม 

4Cap  ความจุของคลังวัตถุดิบ       กิโลกรัม 

5Cap  ความจุของคอกเลีย้ง       ตัว 

6Cap  ความจุของคลังจัดเก็บปริมาณอาหารสัตวส์้าหรับการผลิตอาหาร   กิโลกรัม 

iCost1 ตน้ทุนการซื้อโคเขา้มาจากพ่อคา้คนกลาง รายท่ี i    บาท/ตัว 

2Cost jตน้ทุนการซื้อโคเขา้มาจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกค้าใต ้รายท่ี j  บาท/ตัว 

3Cost ตน้ทุนการซื้อโคขุนท่ีมีน้้าหนักพร้อมจ้าหน่าย     บาท/ตัว 

kCost 4 ตน้ทุนการซื้อวัตถุดบิชนิดท่ี k ท่ีใชผ้ลิตอาหารสัตว์    บาท/กิโลกรัม 
aCost5 ค่าใชจ้่ายในการหมักอาหารสัตวต์ามอายุ a     บาท/สัปดาห ์
bCost 6 ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งโคตามอายุ b      บาท/สัปดาห ์

kRat  สัดสว่นของวัตถุดบิชนิดท่ี k ท่ีใชผ้ลิตอาหารสัตว ์    % 

1Rat  อัตราการกินอาหารของโค/ตัว/วัน      % 
mD  จ้านวนโคที่ตอ้งการ ในวันท่ี m       ตัว 
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สมการเป้าหมาย (Objective function) 

สมการเป้าหมายเพื่อให้ต้นทุนการในการผลิตโครวม (MinZ) มีค่าต่้าท่ีสุด โดยหาได้จากต้นทุนการ

จัดหาโค ( CattleC  ), ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ ( MaterialC ), ต้นทุนการผลิตอาหาร ( FeedC ), ต้นทุนการเลี้ยงโค            

( FarmC ) ซึ่งมีรายละเอยีดดังสมการท่ี (1) 

                            (1) 

 

ต้นทุนการจัดหาโค 

ต้นทุนการจัดหาซื้อโครวมประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อโคหนุ่มจากฟาร์มพ่อค้าต่างจังหวัด คือ 

จังหวัดนา่น เชยีงรายและจังหวัดแพร่ รวมกับค่าใชจ้่ายในจัดหาซือ้โคจากฟารม์กลุ่มสมาชกิสหกรณภ์ายในพะเยา และ

ค่าใชจ้่ายในจัดหาโคขุนท่ีมีน้้าหนักพร้อมจ้าหน่าย แสดงดังสมการท่ี (2) 

 CattleC

 
   

















m

m

j t

n

jj

i t

n

ii YCCostXCostXCost 32211   (2) 

 

ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ 

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบรวมประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบต่างๆท่ีจะน้ามาใช้ผลิต

อาหารสัตว์ คือ ข้าวโพด ฟักทอง ร้า และสารหมัก แสดงดังสมการท่ี (3) 

 MaterialC   








k t

t

kk FCost 4        (3) 

 

ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ 

ตน้ทุนในการผลิตอาหารสัตวร์วมประกอบด้วย ค่าใชจ้่ายในการหมักอาหารจากวัตถดุิบตา่งๆ ท่ีน้ามาใช้

หมัก และเมื่ออาหารท่ีหมักมีอายุในการหมักนานก็จะเสยีคา่ใชจ้่ายในการหมักเพิ่มมากขึน้ แสดงดังสมการท่ี (4) 

 FeedC
nt

nt

t

tna PCost ,
40

1

5




     n    (4) 

ต้นทุนในการเลี ยงโคขุน 

ตน้ทุนในการเลีย้งโคเพื่อท่ีจะขุนโคใหไ้ด้น้้าหนักตามท่ีต้องการและถ้าใชเ้วลาในการขุนนานเกินชว่งระยะ

ขุน ก็จะเสียค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นจากการใชอ้าหารเลีย้งโคที่มากขึ้น แสดงดังสมการท่ี (5) 

 FarmC
mn

mn

n

nmb YCost ,
40

1

6




    m    (5) 

 

ดังนัน้สมการท่ีแสดงสมการเป้าหมายท้ังหมด คือ 

FarmFeedMaterialCattle CCCCMinZ 
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       (6) 

สมการข้อจ้ากดั 

(Constaints) 

การจัดหาซื อโค 

จ้านวนโคท่ีรับซื้อมาจากพ่อค้าคนกลาง ต้องซื้อมาได้ไม่เกินความสามารถของการจัดหาโคของพ่อค้า

คนกลางเอง แสดงดังสมการท่ี (7) 

i

n

n

i CapX 11        i    (7) 

 

จ้านวนโคท่ีรับซื้อมาจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกค้าใต้ ต้องซื้อได้ไม่เกินความสามารถในการ

จัดหาของกลุ่มสมาชกิสหกรณด์อกค้าใต ้แสดงดังสมการท่ี (8) 

  
n

j

n

j CapX 22      j    (8) 

 

จ้านวนโครวมท่ีซือ้จากพ่อคา้คนกลางและที่กลุ่มสมาชกิสหกรณ์โคขุนดอกคา้ใต ้แสดงดังสมการท่ี (9) 

  
i j

nn

j

n

i YTXX 121      n    (9) 

 

การจัดหาวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว ์

ปริมาณวัตถุดิบต่างๆ ส้าหรับผลิตอาหารสัตว์ ท่ีซื้อเข้ามายังฟาร์ม จะต้องไม่เกินความสามารถในการ

จัดหามาได้ แสดงดังสมการท่ี (10)  

 
k

t

t

k CapF 3       k    (10) 

 

การผลิตอาหาร 

อาหารสัตว์ท้ังหมดท่ีได้จากการหมักในแต่ละวันนัน้ จะตอ้งใชว้ัตถุดบิชนิดต่างๆ ตามท่ีก้าหนด แสดงดัง

สมการท่ี (11) 

 


k

t

k

t FPT1      t    (11) 

 

 อาหารสัตว์จะต้องหมักให้ได้ตามอายุท่ีก้าหนดจึงจะนา้ไปใชเ้ลีย้งโคขุนไดโ้ดย แสดงดังสมการท่ี (12) 
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1

,1
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ntt PPT       t   (12) 
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 สัดสว่นของวัตถุดบิแต่ละชนิดท่ีใชใ้นการผลิตอาหารสัตว์ แสดงดังสมการท่ี (13) 
t

k

t

k PTRatF 1       kt ,    (13) 

  

 ระยะเวลาในการหมักอาหารอยา่งน้อย 1สัปดาห์ และเมื่อครบกา้หนดก็พร้อมท่ีจะน้าไปใชเ้ลีย้งโคขุนได้ 

แสดงดังสมการท่ี (14) 

 







1

1

,2
nt

t

ntn PPT      n    (14) 

  

 ปริมาณอาหารสัตวท่ี์พร้อมส้าหรับเลีย้งโคขุน แสดงดังสมการท่ี (15) 

 
nttt PTPTPIPI 211  

    ntnt  ;,   (15) 

 

 ปริมาณอาหารสัตวท่ี์ผลิตได้จะตอ้งไม่เกินความจุของคลังจัดเกบ็ แสดงดังสมการท่ี (16) 

 6CapPI t        t    (16) 

 

การเลี ยงโคขนุ 

 จ้านวนโคที่เข้าสูก่ระบวนการขุนจะใชร้ะยะเวลาในการขุนอยา่งนอ้ย 40 สัปดาห์ แสดงดังสมการท่ี (17) 

 






48

40

,1
m

nm

mnn YYT       n    (17) 

 

 โคที่จะขายออกจากฟารม์ จะตอ้งมีอายุในการขุนอยา่งน้อย 40 สัปดาห์ แสดงดังสมการท่ี (18) 







40

1

,2
m

n

mnm YYT       m    (18) 

   

 เพื่อหาจ้านวนโคขุนท่ีก้าลังเลีย้งอยูใ่นแต่ละสัปดาห์ แสดงดงัสมการท่ี (19) 

 
nYI  = mnn YTYTYTI 211      mnmn  ;,   (19) 

 

 จ้านวนโคทัง้หมดท่ีเลีย้งในแตล่ะสัปดาห์จะต้องได้ไม่เกินความจุของคอกขุน แสดงดังสมการท่ี (20) 

 5CapYI n         n    (20) 

 

 ปริมาณของอาหารท่ีจะใชเ้ลีย้งโคขุนท้ังหมดในแต่ละสัปดาห ์แสดงดังสมการท่ี (21) 

 
nn YIRatPT 12       n    (21) 

 

  จ้านวนโคขุนท้ังหมดท่ีขายออกจากฟารม์รวมกับโคขุนท่ีได้จากผู้จัดหา จะต้องเพยีงพอต่อความ

ตอ้งการของลูกค้า แสดงดังสมการท่ี (22) 
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mmm DYCYT 2      m    (22) 

     โดยท่ี  

 02,,,1, , ntnttt

k PTPIPPTF     tnk ,,    (23) 

 
0,2,1,,,2,1 , mmntmnn

j

n

i YCYTYTYIYXX and Integer  tnmji ,,,,   (24) 

ดังนั้นสามารถน้าแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ท่ีเขียนได้แล้วท้าการค้านวณหาผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

(Optimal Solution) โดยใชโ้ปรแกรม Premium Solver (Student Version) ได้ผลลัพธ์ดังน้ี 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลลัพธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด จะเห็นได้ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อปีในการเลี้ยงโคขุนมีรายละเอียดดังนี้ 

ต้นทุนการจัดหาโค 1,274,000 บาท, ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ 493,000 บาท, ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ 72,500 

บาท และต้นทุนในการเลี้ยงโคขุน 87,000 บาท แสดงดังภาพท่ี 5 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนของกลุ่มผู้เลี้ยงพบว่า 

“ตน้ทุนการจัดหาโค” มสีัดสว่นลดลงมากท่ีสุด โดยลดลงกวา่ 662,000 บาท หรือคิดเป็น 34.19 % 
 

 

ภาพที่ 5 ตน้ทุนของแตล่ะกระบวนการซึ่งตน้ทุนการจัดหาโคนั้นประกอบด้วย ตน้ทุนการจัดหาโคหนุม่และตน้ทุนการ

จัดหาโคขุน โดยโคหนุม่นัน้จะจดัหาจากพ่อคา้คนกลางและสมาชกิสหกรณ ์ส่วนตน้ทุนการจัดหาโคขุนนัน้จะไดจ้ากผู้

จัดหา จากภาพที่ 6 จะเห็นได้วา่ แบบจ้าลองวางแผนให้ลดต้นทุนการซื้อโคหนุม่จากพ่อคา้คนกลางลง 264,000 บาท 

หรือคิดเป็น 60.00 % และลดตน้ทุนการซื้อโคขุนจากผูจ้ัดหาลง 1,078,000 บาท หรือคิดเป็น 91.67 % ส่วนต้นทุน

การซือ้โคหนุ่มจากสมาชกิสหกรณ์น้ันเพิ่มขึ้น 680,000 บาท หรือคิดเป็น 60.00 % 
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ภาพที่ 6 ตน้ทุนการจัดหาโค 

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนรวมของกระบวนการเลี้ยงโคขุนของกลุ่มผู้เลี้ยงกับตน้ทุนจากแบบจ้าลอง พบว่า

สามารถลดต้นทุนรวมของกระบวนการผลิตโคขุนได้ 453,500 บาท หรือคิดเป็น 19.05 % แสดงดังภาพท่ี 7 

 

 

ภาพที่ 7 เปรียบเทียบตน้ทุนของกลุ่มผูเลีย้งและจากแบบจ้าลอง 

 

จากการด้าเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงเดิมนั้น เนื่องจากโคท่ีเลี้ยงอยู่มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า จึงต้องจัดหาโคขุนท่ีขุนเสร็จแล้วมาส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ ท้าให้มีต้นทุนการจัดหาโคสูง ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตรวมสูงตามไปด้วย 

และจากต้นทุนของแบบจ้าลองจะเห็นได้ว่า ควรวางแผนการเลี้ยงโคให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ

ต้องการของลูกค้า โดยการซื้อโคหนุ่มให้เพียงพอ ซึ่งควรลดปริมาณการซื้อโคหนุ่มจากพ่อค้าคนกลางและหันมาซื้อ

จากสมาชกิสหกรณใ์ห้เพิ่มมากขึน้เนื่องจากมีตน้ทุนท่ีต้่ากว่า 

ส่วนต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์และการเลี้ยงโคขุนนั้น จะแปรผันตามจ้านวนโคท่ี

เลี้ยง อย่างไรก็ตามก็ควรจะวางแผนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตอาหารสัตว์ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดของคงคลังท่ีมา

เกินความจ้าเป็น ซึ่งเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยไม่จ้าเป็น 
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ข้อเสนอแนะ 

การวางแผนการผลิตโคขุนควรพจิารณาให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มการวางแผนตัง้แตก่าร

วางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยววัตถุดิบ, การผลิตลูกโค, การขนส่ง, การจัดการผลิตของโรงเชือด, รวมไปถึงการ

พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า เพื่อท้าให้ผลลัพธ์ท่ีได้เหมาะสมท่ีสุด และใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ นายมานิต อนิต๊ะสาร ประธานสหกรณก์ลุ่มผู้เลีย้งโคขุนดอกค้าใต ้อ้าเภอดอกค้าใต ้จังหวัด

พะเยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ผู้วจิัยในการเข้าไปเก็บขอ้มูลและด้าเนนิงานวิจัยน้ี 
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แนวทางการเลือกวิธีฮิวริสติกส์เพื่อใช้จัดเส้นทางการขนส่งท่ีมีลักษณะความหนาแน่น

ของลูกค้าที่แตกต่างกัน 

The guideline for select a heuristics to use for routing with a difference of 

customer’s density. 

เสกสรร จันทาส1ี .พงษ์พันธ์ ศรจีันทึก1 ยุทธนา พับไว้1 สิทธิศักดิ์ สิทธิวงศ์1 และ ปรัชญ์ บุญแซม1* 

Seksan Jantasee1, Pongphan Srichanthuk1, Yutthana Pabwai1, Sittisak Sittiwong1and Prat Boonsam1* 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้น้าเสนอการวิเคราะห์การกระจายตัวของลูกค้าเพื่อเลือกวิธีการจัดเส้นทาง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเลอืกวธีิการจัดเส้นทางที่เหมาะสมท่ีสุด ภายใต้ความจุของยานพาหนะท่ีมีจ้านวนจ้ากัด ข้อมูลท่ีน้ามา

วเิคราะห์มีท้ังหมด 30 ชุด ชุดละ 25 จุด(ลูกค้า) ซึ่งการกระจายตัวของลูกค้าสามารถแบ่งเป็นชว่งความหนาแน่นได้ 3 

ระดับ ได้แก่ ช่วงความหนาแนน่มาก,ช่วงความหนาแนน่ปานกลาง, ช่วงความหนาแน่นน้อย ซึ่งผู้วิจัยได้เลอืกใช้วธีิฮิวริ

สติกส์ 3 วิธีได้แก่ 1.วิธี การจัดกลุ่มแบบกวาด 2. วิธีจุดข้างเคียงท่ีใกล้ท่ีสุด 3. วิธี ประหยัด แล้วน้าค้าตอบมา

เปรียบเทียบ เพื่อหาวิธีการจัดเส้นทางท่ีดีท่ีสุด จากการวิเคราะห์พบว่า วิธีจุดข้างเคียงท่ีใกล้ท่ีสุด กับ วิธีประหยัด  

เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะน้าไปใช้ในการจัดเส้นทางได้ในช่วงความหนาแน่นมากและช่วงความหนาแน่นปานกลาง ส่วน

ชว่งความหนาแน่นนอ้ย วิธีจุดข้างเคียงท่ีใกล้ท่ีสุด เป็นวธีิท่ีเหมาะสมกับการใชจ้ัดเส้นทางมากที่สุด  
ค้าสา้คัญ:   การจัดเสน้ทาง  ความหนาแน่นของลูกคา้  ฮิวริสติกส ์

Abstract  

This research proposes to guide to select the routing method with varying customers' distribution 

and  th e tru c k’s c apac ity c ondition.  Th e 30 test sets (25 locations per set) created with random can divide into 3 

groups; The high density, medium density and low density of customer. Then, we used 3  heuristics as Sweep 

Algorithm, Nearest Neighborhood Algorithm and Saving Algorithm to solve all data sets. The result shown the 

Nearest Neighborhood Algorithm and Saving Method appropriated to solved the high density and medium density 

of customer cases. In the low density of customer case, the Nearest Neighborhood Algorithm still suitable to used.   

Keywords: Vehicle Routing, C u stom er’s Density, Heuristics  
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บทน้า 

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์การแสวงหาตลาด

วัตถุดบิท่ีมีคุณภาพและมีต้นทุนต้่าที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ รวมไปถึงความสามารถการจัดสง่สินค้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าด้วยระยะเวลาในการจัดส่งสั้นท่ีสุดคือปัจจัยส้าคัญท่ีจะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส้าเร็จได้ จะ

เห็นได้วา่การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคส่วนดังนัน้หากมีการวางแผนการขนส่งท่ีด ีก็จะสามารถ

ลดต้นทุนภาคขนส่งลงได้ อย่างไรก็ตามการผสมผสานรูปแบบการขนส่งยังมีข้อจ้ากัดและยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม

มากนักในประเทศเพราะโครงสร้างพื้นฐานรองรับแต่การประยุกต์แนวคิดการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาใช้เพื่อ

ความสามารถการท้าให้การขนส่งนั้นตรงเวลาส่งมอบได้ตามคุณภาพถือเป็นกุญแจสู่ความส้าเร็จในการบริหารลูกค้า

ภายใต้เทคโนโลยีและระบบการท้างานรับรองโลกาภิวัฒน์และจะเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันในธุรกิจภาคขนส่งของประเทศ 

ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing Problem : VRP) ได้เป็นท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมาก

ในช่วงท่ีผ่านมา โดย VRP จะมีบทบาทท่ีส้าคัญในการขนส่งของระบบการกระจายสินค้า โดยท่ัวไป VRP จะเกี่ยวข้อง

กับการจัดเส้นทางการเดินรถแตล่ะคันให้เหมาะสมกับลูกค้า และมีวัตถุประสงให้มคี่าใช้จ่ายในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด ซึ่ง

การวิจัยนี้จะเป็นการทดลองการจัดเส้นทางการขนส่งในเงื่อนไขท่ีมีความหนาแน่นท่ีแตกต่างกัน อันจะส่งผลต่อการ

เลอืกวธีิการขนส่งท่ีเหมาะสมในการจัดเส้นทางให้เหมาะสมดว้ย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. โปรแกรม Microsoft Office Excel 

 1.1 ส้ารวจผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่ามีงานวิจัยจ้านวนมากท่ีท้าการศึกษาปัญหาการจัดเส้นทาง

(Vehicle Routing Problem) โดยท้าการศกึษาในรูปแบบปัญหาและข้อจ้ากัดที่แตกตา่งกันไป อีกท้ังวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือ

หาผลเฉลยท่ีแตกต่างกันออกไป เนื่องมาจากปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถเป็นกลุ่มปัญหาท่ีรวบรวมปัญหา

คล้ายคลึงกัน ซึ่งแต่ละปัญหามีลักษณะและรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกันอยู่มาก ดังนั้นปัญหาการจัดเส้นทาง

การเดินรถจึงยังคงเป็นปัญหาท่ีควรค่าแก่ท่ีศึกษาในปัจจุบัน ในส่วนนี้ก็จะกล่าวถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของการจัด

เส้นทางเดินรถและการแกปั้ญหาการจัดเส้นทาง  

ชัยยา นุรักษ์เซ (2541) [1] ได้เสนอการจัดการเส้นทางเดินรถขนส่งขนมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

กรณีศึกษา ห้าง โอ.ซี.ซัพพลาย ได้น้าวิธีการจัดเส้นทางแบบฮิวริสติกส์ วิธี Nearest Insertion Approach ร่วมกับ 2-

Opt มาจัดเส้นทางการขนส่ง สรุปได้ว่าการจัดเส้นทางด้วยวิธีดังกล่าวประหยัดการใช้ทรัพยากรได้เส้นทางรวมต่้าและ

ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งได้ผลออกมาชัดเจนว่าองค์กรสามารถลดจ้านวนรถยนต์ขนส่งจากเดิม 4 คันเหลือเพียง 3 

คัน และรถหนึ่งในสามคันนี้ยังมีเวลาเหลือพอท่ีจะท้างานอ่ืนได้อกี นฤภร กาญจนรัตน ์(2542) [2]  ได้เสนอระบบการ

จัดเส้นทางการขนสง่ กรณศีกึษา การขนส่งเฟอร์นิเจอร์ประเภทถอดประกอบ เพื่อให้ประหยัดคา่ใชจ้่ายการขนส่งจาก

คลังสินค้ากลางไปยังลูกค้ารายต่างๆ ผู้วิจัยได้คัดเลือกวิธีการ The Saving Algorithm ของ Clarke และ Wright เป็น

วิธีการจัดเส้นทาง จากการทดสอบพบว่าระบบท่ีพัฒนาขึ้นสามารถท้างานได้รวดเร็วกว่าวิธีการเดิมคือลดลงการ

ท้างานด้วยพนักงานผู้ช้านาญงาน 4 คน ซึ่งใช้เวลาคนละ 3 ชั่วโมง/วัน ในการจัดเส้นทาง เป็นเวลา 15 นาที/วัน ด้วย
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พนักงานเพียง 1 คน ดังนั้นระบบท่ีพัฒนาขึ้นจึงมีผลงานใกล้เคียงกับระบบเดิมแต่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก  ยศศิริ 

อดุลยศักดิ์ (2549) [3] ได้เสนอแบบจ้าลองและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งแบบเต็มคัน

อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ใช้แบบจ้าลองการเดินรถขนส่งแบบเต็มคันรถอย่างต่อเนื่องท่ีมีโครงสร้างจากแบบจ้าลองการ

แบ่งหอ้ง(Set partitioning formulation) โดยขัน้ตอนวธีิการในการแก้ปัญหาถูกพัฒนาขึ้นใน 2 รูปแบบ คือการแก้ปัญหา

แบบแม่นตรงโดยใช้เทคนิคการก่อก้าเนิดสดมภ์เข้าช่วยในการแก้ปัญหา(Exact Column-generation-based Branch-

and-bound Algorithm) และวิธีฮิวริสติกส์ (Heuristic) ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถลดระยะทางการเดินรถเท่ียวเปล่าได้ 30 % 

ถึง 42 % กิติโชติ ตันติภนา (2551) [4]  ได้เสนอแบบจ้าลองและวิธีค้นหาเฉพาะแห่งขนาดใหญ่ส้าหรับปัญหาการจัด

เส้นทางขนส่งสินค้าท่ีมีกรอบเวลาเพื่อพัฒนาการขนส่งสินค้าและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยน้าเสนอวิธีก้าเนิด

สดมภ์ท่ีเป็นวิธีการหาผลเฉลยท่ีดีท่ีสุดและวิธีการค้นหาเฉพาะแห่งขนาดใหญ่เชิงความนา่จะเป็น ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ

แบบจ้าลองพบว่า สามารถลดระยะทางการเดินรถเท่ียวเปล่าได้ประมาณ 68% ถึง 72% ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถลด

ค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 42% เปรียบเทียบกับการขนส่งท่ีไม่มีการจัดการการเดินรถเท่ียวเปล่า  จิรภัทร วัธนเวคิน 

(2552) [5] ได้เสนอปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งน้้ามัน โดยพัฒนาแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ส้าหรับปัญหา

การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งน้้ามัน โดยประยุกต์ใช้แบบจ้าลองการแบ่งเซต  (Set Partitioning Model) ในการ

ประเมินทางเลือกเส้นทางในการเดินรถ ภายใตข้้อจ้ากัดต่างๆ เพื่อท้าให้มีคา่ใชจ้่ายในการจัดส่งต้่าสุด ผู้วิจัยได้ทดสอบ

แบบจ้าลองท่ีได้พัฒนาขึน้ ผลลัพธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าแบบจ้าลองท่ีพัฒนาขึ้นมแีนวโนม้ช่วยลดระยะทางในการเดินทาง

โดยรวมลงได้ โดยการลดลงดังกล่าวมีแนวโน้มท่ีมากขึ้นเมื่อปัญหามีขนาดใหญ่ขึ้น  เอกฉัตร สุปปิยะตระกูล [6] ได้

เสนอแบบจ้าลองการเกิดและกระจายการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย เพื่อใช้ในการคาดการณ์การขนส่ง

สินค้าในปีอนาคตส้าหรับใช้เพื่อวางแผนการขนส่งสินค้าได้ แบบจ้าลองการขนส่งสินค้าท่ีพัฒนาในการศึกษาคร้ังนี้ 

ประกอบด้วย 2 แบบจ้าลอง คือ แบบจ้าลองการเกิดดึงดูดการขนส่งและแบบจ้าลองการกระจายการขนส่ง การ

พัฒนาแบบจ้าลองการเกิด-ดึงดูดการขนส่งได้อาศัยวิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเส้น และแบบจ้าลองการกระจาย

การขนส่งใช้วิธีแบบจ้าลองแรงโน้มถ่วง  ผลการวิจัยพบว่าค่าพารามิเตอร์ของแบบจ้าลองท่ีได้จากงานศึกษาวิจัยนี้มี

รูปแบบเป็นไปตามทฤษฎี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งจากโครงการชลบุรีพบว่า ลักษณะการกระจายตัว

ของการขนส่งสินค้ามีความแตกต่างกันพอสมควร พรเทพ ตรีช่อวิทยา [7] ได้เสนอแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และ

ขั้นตอนส้าหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางโดยประยุกต์การจัดวางโครงข่าย แบบจ้าลองท่ีพัฒนาขึ้นสามารถจัดอยู่ใน

กลุ่มแบบจ้าลองท่ีใช้ระยะระหว่างจุดเป็นตัวแปรตัดสินใจ (Arc-based Formulation)  นั้นคือเมื่อเทียบกับแบบจ้าลองท่ี

ใช้ระยะรอบการเดินทางเป็นตัวแปรตัดสินใจ (Path based formulation) เช่น แบบจ้าลองการแบ่งเซต (Set partitioning 

model) แล้วแบบจ้าลองท่ีเสนอจะมีจ้านวนตัวแปรน้อยกว่ากันมาก และเมื่อเทียบกับแบบจ้าลองท่ีใช้ระยะระหว่างจุด

เป็นตัวแปรตัดสินใจ (Arc-based Formulation) ประเภทท่ีใช้การก้าจัดรอบการเดินทางท่ีไม่สมบรูณ์ จะพบว่า

แบบจ้าลองท่ีเสนอมจี้านวนเงื่อนไขน้อยกว่ามาก ท้าให้ไม่จ้าเป็นต้องใชเ้ทคนิคการก่อก้าเนดิแถว(Row Generation) ซึ่ง

เป็นเทคนิคขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างาน ไชยา โฉมเฉลา (2553) [8] ได้เสนอการจัดเส้นทางรถขนส่งน้้า

ดื่มด้วยวิธีฮิวริสติกส์ กรณีศึกษา โรงงานน้้าดื่มเรนโบว์ เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งน้้าดื่มกรณีท่ีมีความไม่

แน่นอนในด้านปริมาณความต้องการสินค้า และความถี่ของความต้องการสินค้า ปัญหาในด้านความไม่คงท่ีของ

ความถี่ของความต้องการสินค้า  จากนั้นจึงแก้ปัญหาส้าหรับทุกทางเลือกท่ีสร้างขึ้นด้วย วิธี Nearest Neighborhood 

และ วิธี Cluster First-route second เพื่อเปรียบเทียบค้าตอบ และปรับปรุงค้าตอบอีกคร้ังในโปรแกรม LINGO V.11 

เพื่อเปรียบเทียบวัดประสิทธิภาพฮิวริสติกส์ท่ีให้ค้าตอบท่ีดีท่ีสุด จากการศึกษาพบว่า การใช้วิธี Cluster First-route 

second ในการแก้ปัญหา ร่วมกับการเลือก ให้ค้าตอบในเชิงประสิทธิภาพฮิวริสตกิส์ท่ีดีท่ีสุด โดยสามารถลดระยะทาง
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ได้ 131.11 กิโลเมตร มยีอดขายเพิ่มขึ้น 18.59% สินค้าเหลอืกลับลดลงถึง 84.67% และสามารถลดจ้านวนลูกค้าไม่รับ

สินค้า 92.67%  ร่ืนฤดี อัครมณี [9] ได้เสนอการพัฒนาการจัดเส้นทางการเดินรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลด

ต้นทุนการขนส่ง ผู้วิจัยได้น้าวิธีฮิวริสติกส์มาตรฐานของวิธี Nearest Neighbor Heuristic (NNH) และวิธี Saving 

Algorithm (SA) มาพัฒนาต่อได้เป็น 6 แบบใหม่ให้สามารถรองรับเงื่อนไขเพิ่มเติมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น้าท้ัง 6 

แบบไปเขียนลงโปรแกรม VBA in Microsoft Excel (Visual Basic for Applications in Microsoft Excel) และสุ่มตัวอย่าง

มา 3 ชุด คือข้อมูลชุดเล็ก กลางและใหญ่ เพื่อทดสอบกับโปรแกรม พบว่าขนาดของข้อมูลไม่มีผลต่อการจัดเส้นทาง

การเดินรถทัง้ 6 แบบ จากผลการวจิัยเมื่อเปรียบเทียบกันท้ัง 6 แบบ แบบท่ี 4 mSA3 ท้าให้ต้นทุนการขนส่งลดลงจาก

เดิม 7,465.48 บาท คิดเป็น 18,87% พรรษกร รัศมิ์ชนาพัทธ์ิ (2554) [10] ได้เสนอการประยุกต์อัลกอริทึมแบบ

ประหยัดเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมในโรงงานผลิตอลูมิเนียมเส้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีอัลกอริทึมประหยัด

(Saving Algorithm) เพื่อได้เส้นทางที่สั้นท่ีสุด โดยมีขัน้ตอนคือ 1.สร้างค้าตอบเร่ิมตน้ 2.ค้านวณหาค่าประหยัด(Saving) 

3.จัดล้าดับค่าระยะทางประหยัดจากมากท่ีสุดไปยังค่าน้อยสุด ระยะทางท่ีได้จากการจัดเส้นทางแบบใหม่ลดลงจาก

เดิมคิดเป็น 18.98% และอัตราการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงลดลง 8.04% ประสิทธิภาพการขนส่งเพิ่มขึ้นจาก 74.16% เป็น 

90.09% โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 16.03% จ้านวนรถที่ใชล้ดลงจาก 12 คันตอ่วัน เหลื่อ 10 คัน ต่อวัน 

2. ด้าเนินงานวิจัย 

2.1 การสร้างข้อมูลการวิเคราะห์ 

การสร้างข้อมูลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel  มาวิเคราะห์โดย

การแทนค่าตัวแปรตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับการขนสง่ของโจทย์ปัญหาจ้านวน 30 ชุด 25 จุด(ลูกค้า) เชน่ ค่า x,y และความ

ตอ้งการปริมาณสินคา้ของลูกค้า(Demand)  

2.2 วิเคราะห์แบ่งประเภทความหนาแน่นของโจทย์ตัวอย่าง 

การวิเคราะห์แบ่งประเภทความหนาแน่นของโจทย์ตัวอย่าง  เพื่อเป็นการแบ่งช่วงประเภทความ

หนาแน่นให้ชัดเจน ผู้วิจัยได้ก้าหนดขอบเขตการสุ่มโจทย์ตัวอย่าง คือ ค่าระหว่าง 0 ถึง 15,0 ถึง 25,0 ถึง 35 เพื่อให้

เห็นความเบ่ียงเบนของท้ัง 3 ช่วง ได้แก่ 1) ลักษณะของช่วงความหนาแนน่มาก(ความเบ่ียงเบนนอ้ย)  แสดงดังภาพ ก.   

2)   ลักษณะของช่วงความหนาแน่นปานกลาง(ความเบ่ียงเบนปานกลาง) แสดงดังภาพ ข. 3) ลักษณะของช่วงความ

หนาแนน่น้อย(ความเบ่ียงเบนมาก) แสดงดังภาพ ค.     

                     
               (ก)                                                (ข)                                        (ค)     

ภาพที่ 1  แสดงตัวอยา่งการกระจายตัวของจุดขนส่งในช่วงความหนาแน่นมาก,ปานกลาง,น้อย 

ก.ลักษณะชว่งความหนาแนน่มาก ข.ลักษณะช่วงความหนาแนน่ปานกลาง ค.ลักษณะชว่งความหนาแน่นนอ้ย 
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2.3 วิเคราะห์ทดสอบวิธกีารขนส่งของแต่ละช่วงความหนาแน่นของลูกค้า  

ท้าการวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีฮิวริสติกส์ท้ัง3วิธี ได้แก่วิธี Sweep Algorithm,วิธี Nearest 

Neighborhood Algorithm และวิธี Saving Algorithm โดยตัวชี้วัดประสิทธิภาพท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ คือ ระยะทาง ท่ีใช้ใน

การแก้ปัญหา 

2.3.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธ ีSweep Algorithm   

วิธีการกวาด (Sweep Algorithm)  เป็นวิธีสะดวกและใชเ้วลาในการแก้ปัญหาน้อยเหมาะส้าหรับ

การแก้ปัญหาขนาดใหญ่ ค้าตอบท่ีได้มคี่าแตกตา่งกับค้าตอบท่ีดท่ีีสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 10% วธีิการน้ีเร่ิมตน้จากการ

ก้าหนด พื้นท่ีความรับผิดชอบของศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งแล้วก้าหนดเส้นตรงออกจากศูนย์กระจายสินค้าให้

หมุนทิศไปตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา เมื่อเส้นตรงนี้จัดกับลูกค้ารายใด ให้รวมเข้าอยู่ด้วยกันในเส้นทางการเดินรถ  

หมุนเส้นตรงนี้ไปเร่ือยๆจนกว่าจะไม่สามารถรวมลูกค้ารายใหม่เข้ามาเส้นทางการเดินรถได้  เนื่องจากข้อจ้ากัดตา่งๆ 

เช่น ปริมาณสินค้าเกินความจุของรถ เป็นต้น แล้วจึงเร่ิมจัดสายรถใหม่จากลูกค้าท่ีเหลืออยู่จนกระท่ังลูกค้าทุกรายมี

ครบทุกสาย จากนั้นเพื่อให้ได้เส้นทางที่ดีท่ีสุด ควรใชเ้ทคนิคต่างๆในการเดินรถภายใน เชน่ หลักการปัญหาการเดินรถ

ของพนักงานขาย(Traveling Salesman Problem: TSP) มาประยุกตใ์ชเ้พื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในผลลัพธ์ แตอ่ย่างไรก็

ดี ข้อเสียของวิธีนี้ คือ การควบคุมปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น เวลาในการเดินรถ และช่วงเวลาก้าหนดการส่งสินค้า 

(Time Windows) นัน้ ท้าได้ยากมาก 

2.3.2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธ ีNearest Neighborhood Algorithm  

วิธี Nearest Neighborhood Algorithm เป็นวิธีการสร้างเส้นทางจากการพิจารณาระยะทาง

ระหว่างแต่ละจุด แล้วท้าการสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างจุดท่ีใกล้กันมากท่ีสุด โดยเร่ิมต้นจากจุดท่ีใกล้ศูนย์กระจาย

สินค้ามากที่สุด จากนั้นจึงหาเส้นทางเช่ือมระหว่างจุดท่ีใกล้กับจุดสุดท้ายท่ีสุดต่อไปเร่ือยๆ จนกระท่ังเส้นทางดังกล่าว

เกินข้อจ้ากัดบางประการ เช่น ความจุของรถ ระยะเวลาในการเดินทาง เป็นต้น จึงเร่ิมสร้างเส้นทางใหม่จากศูนย์

กระจายสินค้า จนกระทั่งมีเส้นทางเช่ือมระหว่างศูนย์กระจายสนิค้ากับลูกค้าทุกราย 

2.3.3 วิธีประหยัด (Saving Algorithm) [11]   

วธีิ Saving Algorithm เป็นวธีิ Constructive ชนิดหนึ่งท่ีถูกเสนอโดย Clarke และ Wright ในปี ค.ศ. 

1964 [12]  วิธี Saving Algorithm เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางปฏบัิติ เพราะเป็นวิธีท่ีง่ายและให้ค้าตอบท่ี

ตรงไปตรงมาแมว้า่วิธีน้ีจะไมป่ระกันถึงการได้ค้าตอบท่ีดท่ีีสุดก็ตาม ส้าหรับปัญหาการตัดสนิใจท่ีมีขนาดไมใ่หญ่นัก วธีิ 

Saving Algorithm ยังคงเป็นวธีิท่ีมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งซึ่งเราสามารถค้านวณหาค้าตอบได้โดยปราศจากการใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์หรือเพยีงแคอ่าศัยคอมพวิเตอร์ช่วยในการประมวลผลเพียงเล็กน้อยเท่านัน้   

4 สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์การกระจายตัวของลูกค้าเพื่อเลือกวิธีการจัดเส้นทางการขนส่ง 

จากผลการด้าเนินงานตามขั้นตอน สามารถน้ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปผลของโจทย์สุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 

ชุด ได้วิธีท่ีดท่ีีสุดส้าหรับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท แสดงดังตารางท่ี 5 ท้ังน้ีจากการวเิคราะห์การจัดเส้นทางการเดินรถ

สามารถจัดรถในการขนส่งได้ 4 คัน เท่ากันทุกวิธีการจัดเส้นทาง 
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       ตารางที่ 5 แสดงระยะทางของวธีิท่ีดท่ีีสุดของแต่ละช่วงความหนาแนน่ 

โจทย ์ ช่วงความหนาแน่น วิธีการจัดเสน้ทาง 

มาก ปานกลาง น้อย Sweep Nearest Saving 
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จากตารางตารางท่ี 5 แสดงระยะทางของวิธีท่ีดีท่ีสุดของแต่ละช่วงความหนาแน่น จะเห็นว่าจากโจทย์

ข้อมูล 30 ชุด จะมีช่วงความหนาแนน่แตกต่างกัน ซึ่งโจทย์ท่ี 1 ถึง 10 จะมีความเบ่ียงเบนไปในช่วงความหนาแนน่มาก

และวิธีการจัดเส้นทาง วิธีแบบ Nearest Neighborhood Algorithm กับ วิธีแบบ Saving Algorithm  เป็นวิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีสุด ส่วนโจทย์ท่ี 11 ถึง 20 จะมีความเบ่ียงเบนไปในช่วงความหนาแน่นปานกลางและวิธีการจัดเส้นทาง วิธีแบบ 

Saving Algorithm  เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในช่วงความหนาแน่นปานกลาง และโจทย์ท่ี 20 ถึง 30 จะอยู่ในช่วงความ

หนาแนน่น้อยและ เป็นวธีิแบบ Nearest Neighborhood Algorithm ท่ีเหมาะสมท่ีจะน้าไปใชใ้นการจัดเส้นทาง 

สรุปผล  

ผลสรุปการวเิคราะห์เพื่อเลอืกวธีิการจัดเส้นทางจ้านวนชุดข้อมูลท่ีมีการแบ่งช่วงออกเป็น 3 ชว่ง จะเห็น

ได้ว่า วิธีแบบ Nearest Neighborhood Algorithm  เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีจะน้าไปใช้ในการจัดเส้นทางได้ในช่วงความ

หนาแน่นน้อย และช่วงความหนาแน่นปานกลางจะเห็นได้ว่าวิธีแบบ Saving Algorithm  เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการ

จัดเส้นทาง  ส่วนช่วงความหนาแน่นมากจะเห็นได้ว่าวิธีแบบ Saving Algorithm กับวิธีแบบ Nearest Neighborhood 

Algorithm  เป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีจะน้าไปใชใ้นการจัดเส้นทาง แสดงดังตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 สรุปผลการวเิคราะห์เพื่อเลอืกวธีิการจัดเส้นทาง 

วิธีการจัดเสน้ทาง 
ความหนาแน่นของลูกคา้ 

น้อย ปานกลาง มาก 

Nearest Neighborhood Algorithm 9 1 4 

Sweep Algorithm - - 1 

Saving Algorithm 1 9 5 

รวม 10 10 10 

จากตารางท่ี 6 พบว่า วิธีแบบ Nearest Neighborhood Algorithm เป็นวิธีท่ีให้ผลลัพธ์ท่ีดีในกลุ่มความ

หนาแน่นของลูกค้าน้อย ในขณะท่ีกลุ่มความหนาแน่นของลูกค้าระดับปานกลางและมากนั้นเหมาะสมกับวิธีการจัด

เส้นทางด้วยวธีิแบบ Saving Algorithm และ วิธีแบบ Nearest Neighborhood Algorithm ตามล้าดับ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้เป็นการทดลองเพื่อวิเคราะห์หาวิธีท่ีเหมาะสมกับการจัดเส้นทางการขนสง่

ในระดับความหนาแน่นท่ีต่างกัน เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ท่ีชัดเจนมากกว่านี้ ควรน้าวิธีการจัดเส้นทางในรูปแบบอื่นๆเข้ามา

เปรียบเทียบวเิคราะห์หาวธีิการจัดเส้นทางที่เหมาะสมเพิ่มเติม 

2. จากการวิจัยการวิเคราะห์การกระจายตัวของลูกค้าเพื่อเลือกวิธีการจัดเส้นทางเป็นเพียงการ

แสดงผลและวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในแต่ละวิธีการจัดเส้นทาง จากโจทย์ปัญหา 30 ชุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

ของผลลัพธ์ท่ีได้จากการวจิัย ควรเพิ่มโจทยปั์ญหาให้มากกวา่ 30 โจทย์ปัญหา 
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แนวทางการคดิค่าอ้านวยการโครงการก่อสร้างงานอาคารในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

Overhead cost guidelines for building construction projects in Buriram province 

ธีรภพ สุพรหม1* และ สมชาย อินทะตา1 

Teerapop Suporm1* and Somchai Inthata1  

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา แนวทางการคิดค่าอ้านวยการโครงการก่อสร้างงานอาคารในเขตจังหวัด

บุรีรัมย์ การวจิัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชงิส้ารวจ โดยมุ่งสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มโครงการก่อสร้างประเภทอาคารขนาดใหญ่

ท่ีมีมูลค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาทขึ้นไป ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 35 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยการ

สอบถามระดับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายค่าด้าเนินการในโครงการก่อสร้างและวิธีการคิดค่าใช้จ่าย จะ

แบ่งประเภทรายการค่าด้าเนินการในโครงการก่อสร้างออกเป็น 11 กลุ่ม คือ 1) หมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ส้านักงาน สโตร์ ถนนชั่วคราวประจ้าหน่วยงาน 2) หมวดค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา 3) หมวดค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับ

ไฟฟ้ารวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบระบบรวมถึงค่าน้้าประปา 4) หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและ

บุคลากรในการด้าเนินงานก่อสร้าง 5) หมวดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย 6) หมวดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 7) 

หมวดค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 8) หมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ 9) หมวดค่าใช้จ่ายใน

การท้าความสะอาด เก็บขยะ 10) หมวดค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษา ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน และ 11) หมวดค่าใช้จ่ายท่ัวไปใน

หนว่ยงาน 

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับมาก คือ หมวด

ค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาดเก็บขยะ หมวดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และหมวดค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองมือ

เคร่ืองจักร ส่วนท่ีมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับปานกลาง คือ หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากร 

หมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงานสโตร์ หมวดค่าใช้จ่ายในการท่ีปรึกษา-ตรวจงาน-ผู้ควบคุมงาน หมวด

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า และหมวดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ส่วนท่ีมีการควบคุมค่าใช้จ่ายใน

ระดับน้อย คือ หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา หมวดค่าใช้จ่ายท่ัวไปในหน่วยงาน และหมวดค่าใช้จ่ายในการ

ทดสอบวัสดอุุปกรณ ์ 
ค้าสา้คัญ:   ค่าอ้านวยการ โครงการก่อสร้างงานอาคาร ค่าใชจ้่ายทางตรง ค่าใชจ้่ายทางอ้อม 
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Abstract  

The objective of this research is to study the guideline of the overhead cost of the building 

construction in Buriram Province. This research was done by using the survey method. The research focus in the 

group interviews, especially the big construction building worth of 20  million Baht. There were 3 5  samples in 

Buriram Province that using the purposive sampling method. The ability of constructing in controlling the operation 

cost and the method that use in computing the operation cost was investigated using the questionnaire. The 

construction projects of the operation fee were divided into 1 1  groups: 1 )  The expenses of the temporary roads 

from the construction office store authorities. 2) The expenses about the contract. 3) The expenses of the electricity 

includes the electricity that used in the test system and also include the water bill. 4 )  The expenses of the 

management of the project and the personnel in construction operations. 5 )  The expenses of the safety and 

security service. 6) The expenses of the transportation. 7) The expenses of the renting the machine and tools. 8) 

The expenses in testing the materials and tools. 9) The expenses of cleaning, garbage collection. 10) The expenses 

of consultant, person who is responsible on checking the work, and the supervisor. 11) The expenses of the general 

agencies.  

The research found that the participants from the data questionnaire shows that the expenses that 

have the highest level of controlling are; the expenses of cleaning, garbage collection, the expenses of the 

transportation, and the expenses of the renting the machine and tools. The expenses that have an average level 

are; the expenses of the management of the project and the personnel in construction operations, the expenses 

of the temporary roads from the construction office store authorities, the expenses of consultant, person who is 

responsible on checking the work, and the supervisor, and the expenses of the safety and security service. While 

the others expenses that have the lowest level are; the expenses about the contract, the expenses of the general 

agencies and the expenses in testing the materials and tools. 

Keywords: Overhead cost, building construction projects, direct cost, indirect cost  

บทน้า 

จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดท่ีก้าลังพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านเศรษฐกิจ ด้านลงทุน

ค้าขาย ด้านท่องเท่ียว โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย ์และในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมา พบว่า

จังหวัดบุรีรัมย์มีการขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีนักธุรกิจสนใจเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ ด้านการค้าขาย ด้าน

การโรงแรม และด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนท่ีพักอาศัยเป็นจ้านวนมากซึ่งท้าให้เกิดโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

ร้านอาหาร รสีอร์ท โรงแรม ศูนยก์ารค้า แหล่งรวมความบันเทิง และอื่น ๆ อกีมากมาย  

 ค่าอ้านวยการ (Overhead cost) เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากค่าวัสดุ ค่าแรง และค่า

เคร่ืองจักร [2] ซึ่งในงานก่อสร้างจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่วนหลัก คือ ค่าใช้จ่ายทางตรง (Direct cost) และ

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม (Indirect cost) [6] เมื่อกล่าวถึงค่าอ้านวยการของงานราชการ ก็มักจะใช้ตามหลักเกณฑ์การ

ค้านวณราคากลางก่อสร้าง หรือ Factor F แต่ค่าอ้านวยการโครงการก่อสร้างของงานเอกชนนั้น สิ่งแรกท่ีผู้รับเหมา

หรือผู้จัดการโครงการ มักจะนกึถึงให้ความส้าคัญ คือ ค่าวัสดุกอ่สร้าง ค่าแรงงานก่อสร้าง และค่าเครื่องจักร  ซึ่งเป็น
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ค่าใช้จ่ายทางตรง ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายทางอ้อม โดยท่ัวไปแล้วผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการ ส่วนใหญ่มักจะไม่ให้

ความส้าคัญของค่าใช้จ่ายประเภทนี้มากนัก เนื่องจากค่าอ้านวยการมีความซับซ้อน ไม่แน่นอน มักจะมีค่าใช้จ่าย

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการ ส่วนใหญ่ในการก้าหนดค่าอ้านวยการของโครงการก่อสร้างของ

เอกชนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ท่ีรับผิดชอบโครงการนัน้ หรืออาจจะใชจ้ากการประมาณการ คิดเป็นราคาร้อย

ละของค่าใช้จ่ายทางตรง ท้าให้ค่าอ้านวยการเกิดการคลาดเคลื่อนได้ง่ายมาก ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงภายใน

โครงการ ส่งผลท้าให้ขาดทุน-ก้าไร  

 โครงการก่อสร้างของงานเอกชน ผู้รับเหมาหรือผู้จัดการโครงการบางรายก็อาจจะให้ความส้าคัญ

แต่ค่าใช้จ่ายก่อนการก่อสร้าง และค่าใชจ้่ายในระหว่างท้าการก่อสร้างโครงการ จึงท้าให้ขาดการวางแผนจัดการดา้น

ประมาณราคาก่อสร้าง และควบคุมวัสดุ ในส่วนนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรง จึงท้าให้เกิดการสิ้นเปลือง สูญเสีย

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยไม่จ้าเป็น และท้าให้ผู้รับเหมาขาดทุน บางรายถึงกับท้ิงงานก่อสร้างไป นอกจากนี้ยังพบว่า ค่า

อ้านวยการโครงการก่อสร้าง หรือ Factor F ของงานภาครัฐ ซึ่งได้มีการคดิอย่างละเอยีด และมีระบบ ยังมรีายการของ

ค่าอ้านวยการท่ีเป็นค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจรงิในงานก่อสร้างบางอย่างท่ียังไม่ได้รวมอยูใ่นเกณฑ์การค้านวณดังกล่าว  

 ดังนั้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค่าอ้านวยการท่ีเกิดขึ้นทางอ้อมเป็นหลัก เพื่อให้ทราบ

ว่าหมวดใดท่ีมีการควบคุมได้น้อยท่ีสุด ซึ่งท้าให้เกิดการสิ้นเปลืองมากท่ีสุด อีกท้ังยังเสนอแนวทางการคิดค่า

อ้านวยการท่ีเหมาะสม และควบคุมค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้ลดลง นอกเหนือจากค่าวัสดุ ค่าแรงงานช่างก่อสร้าง และค่า

เครื่องจักร โดยผลของการศกึษาจะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก ส้าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้ประมาณราคาก่อสร้างใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์  

นิยามศัพท์ 

 1. ประเภทงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างตกึ บ้านพักอาศัย โรงแรมอาคารชุด ห้างสรรพสนิค้า 

หอพัก ห้องแถว ที่มมีูลคา่ก่อสร้างจ้านวน 20 ลา้นบาทขึ้นไป 

 2. ค่าด้าเนินการก่อสร้าง หมายถึง ค่าใชจ้่ายตา่งๆขณะท้าการกอ่สร้างซึ่งมคี่าใชจ้่ายไมค่งที่ และไมแ่นน่อน 

เชน่ ค่าซือ้แบบ ค่าก่อสร้างท่ีพักคนงาน โรงเก็บวัสดุ ค่าเช่าเคร่ืองจักรก่อสร้าง ค่าเช่าวัสดุในการก่อสร้าง ค่าขนสง่

วัสดุ ฯลฯ และค่าใชจ้่ายไมค่งที่ขึน้อยูก่ับระยะเวลาการก่อสร้าง 

 3. บริษัทหมายถงึ บริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีก้าลังด้าเนนิการโครงการก่อสร้างในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

ระเบียบวิธีงานวิจัย 

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชงิส้ารวจ (Survey research) โดยมุ่งสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มโครงการก่อสร้าง

ประเภทอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาทขึ้นไป ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จ้านวน 35 ตัวอยา่ง เพื่อให้ทราบ

ถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายของค่าด้าเนินการในโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพจิารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มท่ีเลือกเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงต้องอาศัยความรอบรู้ ความช้านาญ และ

ประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ ๆ ของผู้ท้าวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบนี้มชีื่อเรียกอีกอยา่งว่า Judgment sampling และ

ส่วนขอ้มูลในงานวิจัยน้ี โดยอาศัยแหลง่ข้อมูลได้ 2 ประเภท ดังนี ้ 
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1. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ กลุ่มโครงการก่อสร้างประเภทอาคารขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าก่อสร้าง 20 ล้านบาทขึ้นไปในเขต

จังหวัดบุรีรัมย์ อกีทัง้การสบืค้นในอินเตอร์เนต วารสารบทความทางวิชาการ และในการประชุมวิชาการ เป็นต้น 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ประเภทของบุคคลท่ีต้องการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรอืผู้จัดการโครงการของผู้ประกอบการ 

เครื่องมอืทีใช้ในการวิจัย 

 ในการออกแบบสอบถามผู้วิจัยด้าเนินการออกแบบสอบถาม คือ แบบสอบถามศึกษาค่าด้าเนนิการ 

(Overhead) ในโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นน้าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน

เนื้อหาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และน้าข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

จนได้แบบสอบถามเพ่ือการวจิัยมท้ัีงหมด 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ชื่อผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือ

ผู้จัดการโครงการ ระดับการศกึษาและสาขาวิชา ประสบการณ์ท้างาน เพศ อายุ มูลค่างานก่อสร้าง รูปแบบโครงการ 

มลีักษณะเป็นแบบส้ารวจรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลของค่าด้าเนนิการก่อสร้าง (Construction overhead cost) ในโครงการก่อสร้างอาคารใน

เขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามระดับความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายค่าด้าเนินการในโครงการก่อสร้าง

และวิธีการคิดค่าใช้จ่าย จะแบ่งประเภทรายการค่าด้าเนินการในโครงการก่อสร้างจัดกลุ่มตามประเภทต่าง ๆ แยกได้ 

11 กลุ่ม [5] ดังนี้  

1. หมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงาน สโตร์ ถนนชั่วคราวประจ้าหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 

ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างส้านักงานสนาม ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างโรงงาน (Shop) 

ค่าใชจ้่ายในการสร้างส้านักงานสนาม ค่าใชจ้่ายในการสร้างท่ีพักคนงาน ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างถนนชั่วคราว ค่าเชา่

สถานท่ีส้านักงานสนาม และค่าเชา่สถานท่ีท่ีพักคนงาน  

2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา แบ่งออกเป็น ค่าธรรมเนียมค้้าประกันสัญญาจ้าง แบ่ง

ออกเป็น ค่าเอกสาร อุปกรณ์ส้านักงาน และค่าวัสดุสิ้นเปลืองในส้านักงานสนาม ค่าใช้จ่ายในกรด้าเนินการ

ประสานงาน และติดต่องานธุรการ ค่าธรรมเนยีมในการรับผิดชอบผลงานก่อสร้างตามระยะประกันงาน และค่าสมทบ

เงินกองทุนทดแทนและค่าประกันสังคมของคนงานก่อสร้างและบุคลากร 

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้ารวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบระบบรวมถึงค่าน้้าประปา แบ่ง

ออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ขอไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายไฟฟ้ารายเดือน ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ขอใช้ประปา ค่าใช้จ่ายใน

การจัดหาน้้าใช้อ่ืน ๆ (เชน่ ซื้อน้้า หรือเจาะบอ่บาดาล ฯลฯ) และค่าใช้จ่ายประปารายเดอืน 

4. หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการด้าเนินงานก่อสร้าง  แบ่งออกเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการด้าเนนิงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จงาน และค่าประกันภัยและความ

เสียหายเบือ้งต้น 

5. หมวดคา่ใชจ้่ายในการรักษาความปลอดภัย แบ่งออกเป็น ค่าใชจ้่ายส้าหรับการรักษาความปลอดภัย

ในโครงการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบความปลอดภัย (Safety) ค่าป้ายประกาศเคร่ืองหมายจราจร และงาน

ประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ และค่ารักษาพยาบาล (กรณอีุบัตเิหตุ เจ็บป่วย) 
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6. หมวดค่าใชจ้่ายในการขนสง่ แบ่งออกเป็น ค่าใชจ้่ายในการขนย้ายวัสดุ เครื่องจักร คนงาน (ยา้ยจาก

โครงการอื่น ๆ) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุ เคร่ืองจักร คนงาน (ย้ายจากสโตร์กลาง) และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

คนงานประจ้าป ี(สง่คนงานไปท้างาน) 

7. หมวดค่าใชจ้่ายในการเชา่เคร่ืองมอืเครื่องจักร แบ่งออกเป็น ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิส้าหรับยานพาหนะใน

งานบริหารโครงการ ค่าใชจ้่ายในการจัดหายานพาหนะในโครงการก่อสร้าง ค่าใชจ้่ายในการจัดหาเคร่ืองจักรเครื่องมือ

ในงานก่อสร้าง ค่าบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ และยานพาหนะ ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้

ควบคุมงาน และค่าเสือ่มราคาวัสดุ อุปกรณ ์เคร่ืองจักร 

8. หมวดค่าใชจ้่ายในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ แบ่งออกเป็น ค่าทดสอบวัสดุ เชน่ ทดสอบคอนกรีตและ

ทดสอบอื่น ๆ เป็นต้น และค่าห้องตัวอยา่ง (Mock up test) เช่น ห้องน้้าตัวอย่าง ห้องนอนตัวอยา่ง เป็นต้น  

9. หมวดค่าใชจ้่ายในการท้าความสะอาด เก็บขยะ แบ่งออกเป็น ค่าท้าความสะอาด เชน่ ค่าเครื่องจักร

ในขนส่งขยะ เป็นต้น และค่าอุปกรณท้์าความสะอาด เชน่ ไมก้วาด น้้ายาซักล้าง เป็นต้น 

10. หมวดค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษา ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน แบ่งออกเป็น ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างส้านักงาน

ของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่ีพักของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์

ส้านักงานส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารส้านักงานรายเดือนส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน 

และค่าใชจ้่ายระบบสาธารณูปโภครายเดอืนส้าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ควบคุมงาน [4] 

11. หมวดค่าใช้จ่ายท่ัวไปในหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ค่าใช้จ่ายในการรังวัด  ส้ารวจพื้นท่ี ค่าอาหาร ชา 

กาแฟ เคร่ืองดื่ม ในส้านักงานสนาม ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ  จัดสัมมนา  รับรองแขกมาเยี่ยมชมโครงการ ค่าอ้านวย

ความสะดวกส้าหรับประสานงานเจ้าหน้าท่ี (นอกระบบ) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายสังคม งาน

สาธารณะ งานการกุศลในโครงการ ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมในโครงการ และค่าใชจ้่ายคนงานรายวัน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบ

ของลเิคิร์ท อ้างองิใน ธานินทร์ ศลิป์จารุ (2551) [5] ดังนี้     

  จรงิท่ีสุด      แปลความหมาย    เห็นดว้ยอย่างย่ิง  ให้  5 คะแนน 

  จรงิ     แปลความหมาย    เห็นดว้ย    ให้  4 คะแนน 

  ค่อนขา้งจริง    แปลความหมาย    ไมแ่นใ่จ  ให้  3 คะแนน 

  ค่อนขา้งไมจ่รงิ    แปลความหมาย    ไมเ่ห็นดว้ย  ให้  2 คะแนน 

  ไมจ่รงิ        แปลความหมาย    ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ่ง   ให้  1 คะแนน 
  

โดยก้าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ  ดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49     หมายถงึ    มกีารควบคุมค่าใชจ้่าย น้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49     หมายถงึ    มกีารควบคุมค่าใชจ้า่ย น้อย 

  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49     หมายถงึ    มกีารควบคุมค่าใชจ้า่ย ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49    หมายถงึ    มกีารควบคุมค่าใชจ้า่ย มาก 

  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00     หมายถงึ    มกีารควบคุมค่าใชจ้า่ย มากที่สุด 
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ส่วนค่า S.D. นั้นส่วนมากจะไม่ค่อยแปลผลจะเสนอเฉพาะค่าในตารางเท่านั้น แต่ถ้าจะแปลผลก็ควร

ก้าหนดเกณฑ์การแปลผลของค่า S.D. ดังนี้  

  มากกวา่ 1.75  มคีวามแตกตา่งมาก  

  1.25 – 1.75  มคีวามแตกตา่งกันค่อนขา้งมาก  

  นอ้ยกว่า 1.25  มคีวามแตกตา่งน้อย หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมอืน ๆ กัน  

 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การประมวลผลข้อมูล ได้น้าขอ้มูลท่ีลงรหัสแลว้น้ามาบันทึกโดยใช้ เครื่องคอมพวิเตอร์ เพื่อการ

ประมวลผลข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิตสิ้าเร็จรูป SPSS โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแลว้น้ามาค้านวณค่า

ร้อยละส้าหรับตัวแปรเชงิปริมาณท่ีวัดได้ใชค้่าสถิตเิชงิบรรยาย  

2. ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตใจ และปัจจัยทาง

สังคม โดยใชสู้ตร Cronbach ’s Alph a [6] 

3. การวเิคราะห์ขอ้มูลด้าเนนิการโดยขอ้ค้าถามที่เป็นขอ้ความ (Check list) ใชก้ารวิเคราะห์โดยการหา

ค่าความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อค้าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) ใชก้าร 

วเิคราะห์ตามหัวขอ้การส้ารวจ โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษา 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบเรียงอันดับ (Rating Scale) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ 

Cronbac h ’s Alph a ว่าแต่ละข้อค้าถามสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นการวัดการสอดคล้องภายใน (Internal consistency) 

พบวา่ มคี่า 0.913 ซึ่งคา่ยิ่งสูงย่ิงดี โดยปกติในการวจิัยทางสังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยู่ท่ี 0.7 ขึน้ไป  

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ้านวน 31 

คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 และมีเพศหญิงจ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.14 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ

ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 41-50 ปี จ้านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.4 และน้อยท่ีสุดมีอายุตั้งแต่ 21-30 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 โดยประเภทกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

ผู้รับเหมาจ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาวศิวกรโครงการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40  ระดับการศึกษาส่วน

ใหญ่จะเป็นระดับปริญญาตรี จ้านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาคือต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 14 คน คิด

เป็นร้อยละ 40และน้อยท่ีสุดคือระดับปริญญาโทจ้านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ส่วนประสบการณ์ท้างานของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือ อายุ 51 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ้านวน 11 คน คิดเป็น

ร้อยละ 31.4 และนอ้ยท่ีสุดอายุ 21-30 ปี จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และประเภทงานสว่นใหญ่เป็นประเภทงาน

ก่อสร้างเอกชน จ้านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาคือประเภทงานราชการ จ้านวน 4 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 11.4 
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       ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป (n=35)                                                 หนว่ย : คน (ร้อยละ) 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทของกลุม่ตัวอย่าง 
ผู้รับเหมา 21 (60.00) 

วศิวกรโครงการ 14 (40.00) 

เพศ 
ชาย 31 (88.60) 

หญิง 4 (11.14) 

ระดับการศกึษา 

ต่้ากว่าปริญญาตรี 14 (40.00) 

ปริญญาตรี 17 (48.60) 

ปริญญาโท 4 (11.40) 

ปริญญาเอก - 

ประสบการณ์การท้างาน 

นอ้ยกว่า 5 ปี 1 (2.90) 

6 - 10 ปี 4 (11.40) 

11 - 15 ปี 10 (28.60) 

ตัง้แต ่16 ปี ขึน้ไป 20(57.10) 

 

 

อายุ 

21 - 30 ปี 1(2.90) 

31 - 40 ปี 10(28.60) 

41 - 50 ปี 11(31.40) 

51ปี ขึน้ไป 13(37.10) 

 

ประเภทงาน 

งานราชการ 4(11.40) 

งานเอกชน 31(88.60) 

งานอื่นๆ - 

 

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 2 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดหมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงาน  สโตร์ 

ประจ้าหน่วยงานพบว่า มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.26 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47 โดยรวมพบว่า

ระดับการควบคุมปานกลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ มีการควบคุม

ค่าใช้จ่าย ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงานสนาม มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.65 และน้อยท่ีสุด คือ ค่าเชา่สถานท่ีสร้างส้านักงานสนาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญาพบว่ามีค่าเฉลี่ย (

X ) เท่ากับ 2.21 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.13 โดยรวมพบวา่ระดับการควบคุมน้อย และเมื่อจ้าแนก

เป็นรายข้อพบวา่ ค่าธรรมเนยีมในการรับผิดชอบผลงานก่อสร้าง มกีารควบคุมค่าใชจ้่าย ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.11 รองลงมา คือ ค่าสมทบเงินกองทุนทดแทนและค่าประกันสังคม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 และนอ้ยท่ีสุด คือ

ค่าธรรมเนยีมค้้าประกันสัญญาจ้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28 
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จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายเกีย่วกับไฟฟา้รวมถึงคา่ไฟฟา้ที่ใชใ้นการ

ทดสอบระบบรวมถึงคา่น้้าประปาพบวา่ มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.51 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.24

โดยรวมพบวา่ระดับการควบคุมปานกลาง และเมื่อจา้แนกเป็นรายข้อพบวา่ ค่าใชจ้่ายไฟฟา้รายเดอืน มีการควบคุม

ค่าใชจ้่าย ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.31 รองลงมา คือ คา่ใชจ้า่ยในการจดัหา/ขอใชป้ระปา มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 และน้อยท่ีสุด คือ ค่าใชจ้่ายในการจัดหาน้า้ใชอ้ื่น มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.77 

        ตารางที่ 2  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างส้านักงาน  สโตร ์ประจ้าหน่วยงาน  

1. หมวดคา่ใช้จ่ายในการก่อสร้างสา้นักงาน สโตรป์ระจา้ 

   หน่วยงาน X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

  - ค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างสา้นักงานสนาม 3.65 0.838 มาก 

  - ค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างโรงเก็บวัสดุ 4.00 0.884 มาก 

  - ค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างโรงงาน (SHOP) 3.14 0.973 ปานกลาง 

  - ค่าใชจ้่ายในการกอ่สร้างถนนช่ัวคราว 

  - ค่าเชา่สถานที่สร้างส้านักงานสนาม 

2.82 

2.82 

1.071 

1.098 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

  - ค่าเชา่สถานที่ท่ีพักคนงาน 3.14 1.141 ปานกลาง 

โดยรวม 3.26 0.47 ปานกลาง 

 

        ตารางที่ 3  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา 

2. หมวดคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

- ค่าธรรมเนยีมค้้าประกันสัญญาจ้าง 2.28 1.126 น้อย 

- ค่าเอกสาร  อุปกรณส์้านกังาน 2.37 1.087 น้อย 

- ค่าใชจ้า่ยในการด้าเนนิการประสานงาน 2.45 1.067 น้อย 

- ค่าธรรมเนยีมในการรับผิดชอบผลงานก่อสร้าง 

- ค่าสมทบเงินกองทุนทดแทนและค่าประกันสังคม 

3.11 

3.02 

1.183 

0.923 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

โดยรวม 2.65 0.39 น้อย 
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 ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้ารวมถึงค่าไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบระบบ

รวมถึง ค่าน้้าประปา 

3. หมวดคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้ารวมถึงคา่ไฟฟา้ทีใ่ช้ในการ   

  ทดสอบระบบรวมถึงคา่น า้ประปา X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหา/ขอไฟฟา้ 3.00 1.029 ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายไฟฟา้รายเดอืน 3.31 1.078 ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหา/ขอใชป้ระปา 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหาน้า้ใชอ้ืน่ 

3.14 

2.77 

0.944 

1.262 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายประปารายเดอืน 2.82 1.043 ปานกลาง 

โดยรวม 3.01 0.22 ปานกลาง 

    จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากร

ในการด้าเนินงานก่อสร้างมคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.35 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.18 โดยรวมพบว่า

ระดับการควบคุมปานกลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากร มีการ

ควบคุมค่าใช้จ่าย ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.48 รองลงมา คือ ค่าประกันภัยและความเสียหาย

เบือ้งต้นมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย (

X )เท่ากับ 2.72 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.20 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุมปานกลาง และเมื่อ

จ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ ค่ารักษาพยาบาล มกีารควบคุมค่าใชจ้่าย ในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.91 

รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบความปลอดภัย (Safety) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 และน้อยท่ีสุด คือ ค่าป้าย

ประกาศเครื่องหมายจราจรมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 

จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.80 

มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.03 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุม มาก และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อ 

พบวา่ ค่าใชจ้่ายส้าหรับการรักษาความปลอดภัย ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ ค่าป้าย 

ประกาศเคร่ืองหมายจราจร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และน้อยท่ีสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดระบบความปลอดภัย 

(Safety) มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
 

         ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการ

ด้าเนนิงาน ก่อสร้าง 

4. หมวดค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรใน

การ ดา้เนนิงาน ก่อสรา้ง X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าใชจ้่ายในการบริหารโครงการและบุคลากร 3.48 1.011 ปานกลาง 

 - ค่าประกันภัยและความเสียหายเบือ้งต้น 3.22 0.843 ปานกลาง 

โดยรวม 3.35 0.18 ปานกลาง 
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        ตารางที่ 6  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการรักษาความปลอดภัย     

5. หมวดคา่ใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าใชจ้่ายส้าหรับการรักษาความปลอดภัยในโครงกาก่อสร้าง 2.60 0.946 ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดระบบความปลอดภัย (Safety) 

 - ค่าป้ายประกาศเครื่องหมายจราจร 

 - ค่ารักษาพยาบาล 

2.86 

2.51 

2.91 

1.061 

1.040 

1.095 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

โดยรวม 2.72 0.20 ปานกลาง 

            

      ตารางที่ 7  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการขนสง่ 

6. หมวดค่าใช้จ่ายในการขนสง่ X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าใชจ้่ายส้าหรับการรักษาความปลอดภัย 3.83 1.014 มาก 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดระบบความปลอดภัย (Safety) 

 - ค่าป้ายประกาศเครื่องหมายจราจร 

3.77 

3.80 

1.114 

1.232 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.80 0.03 มาก 

จากตารางท่ี 8 ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการเชา่เคร่ืองมอืเคร่ืองจักร มคี่าเฉลี่ย 

( X ) เท่ากับ 3.71 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุมได้มาก และเมื่อ

จ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงส้าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน  การควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.00 รองลงมา คือ ค่าบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจักร มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และนอ้ยท่ีสุด 

คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะในโครงการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 

จากตารางท่ี 9 ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ ์มคี่าเฉลี่ย (

X ) เท่ากับ 2.17 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.08 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุมได้น้อย และเมื่อ

จ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ค่าทดสอบวัสดุ มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 2.23 

รองลงมาคือ ค่าหอ้งตัวอยา่ง (Mock Up Testเชน่หอ้งน้้าตัวอย่างเป็นต้น) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11 

จากตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการกลุ่มค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาด  เก็บขยะ มี

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.10 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.06 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุมได้มาก 

และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ ค่าอุปกรณท้์าความสะอาด(เช่นไม้กวาดน้้ายาเป็นต้น) การควบคุมค่าใชจ้่ายในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.14 รองลงมาคือ ค่าท้าความสะอาด  (เช่นค่าเคร่ืองจักรในขนส่งขยะ เ ป็นต้น) มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 
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       ตารางที่ 8  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดคา่ใชจ้่ายในการเชา่เคร่ืองมอืเครื่องจักร 

7. หมวดคา่ใช้จ่ายในการเชา่เครื่องมอืเครื่องจักร X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิส้าหรับยานพาหนะ 3.69 1.078 มาก 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหายานพาหนะในโครงการก่อสร้าง 3.43 1.119 มาก 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหาเคร่ืองจักรเครื่องมือในงานก่อสร้าง 

 - ค่าบ้ารุงรักษา  ซ่อมแซมเครือ่งจักร 

3.51 

3.91 

1.011 

0.919 

มาก 

มาก 

 - ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิส้าหรับเจ้าหนา้ที่ผู้ควบคุมงาน 4.00 0.907 มาก 

โดยรวม 3.71 0.25 มาก 

 

        ตารางที่ 9  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์  

8. หมวดคา่ใช้จ่ายในการทดสอบวสัดุ อุปกรณ์ X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าทดสอบวัสดุ   2.23 1.140 น้อย 

 - ค่าห้องตัวอยา่ง (Mock Up Testเชน่หอ้งน้้าตัวอย่างเป็นต้น) 2.11 1.157 น้อย 

โดยรวม 2.17 0.08 น้อย 
 

        ตารางที่ 10  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการกลุ่มค่าใชจ้่ายในการท้าความสะอาด   

9. หมวดค่าใช้จ่ายในการท้าความสะอาด เก็บขยะ X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าท้าความสะอาด  (เชน่ค่าเครื่องจักรในขนส่งขยะ เป็นต้น) 4.05 1.083 มาก 

 - ค่าอุปกรณท้์าความสะอาด(เชน่ไม้กวาดน้้ายาเป็นต้น) 4.14 1.033 มาก 

โดยรวม 4.10 0.06 มาก 

 

จากตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษา  ตรวจงาน  ผู้ควบคุมงาน มี

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.12 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.11 โดยรวมพบว่าระดับการควบคุมได้ปาน

กลาง และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ ค่าใชจ้่ายในการจัดหา/ขอใชป้ระปา การควบคุมค่าใชจ้่ายในระดับปานกลาง มี

ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 3.22 รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงานของเจ้าหน้าท่ีคุมงาน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.20และนอ้ยท่ีสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณส์้านักงานส้าหรับเจ้าหนา้ที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 

จากตารางท่ี 12 ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดคา่ใชจ้่ายท่ัวไปในหน่วยงาน มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 

2.25 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.90 โดยรวมพบวา่ระดับการควบคุมได้น้อย และเมื่อจ้าแนกเป็นราย

ข้อพบวา่ ค่าใชจ้่ายในการรังวัด  ส้ารวจพื้นท่ี การควบคุมค่าใชจ้่ายในระดับปานกลาง มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 2.85 

รองลงมา คือ ค่าอาหาร ชา กาแฟ เคร่ืองดื่ม ในส้านักงานสนาม มีค่าเฉลี่ย 2.82 และน้อยท่ีสุด คือ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดประชุมในโครงการ การควบคุมในระดับน้อย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80   
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        ตารางที่ 11  ผลการวเิคราะห์ค่าอ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายท่ีปรึกษา  ตรวจงาน  ผู้ควบคุมงาน 

10. หมวดคา่ใช้จ่ายในการที่ปรึกษา ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

 - ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างส้านกังานของเจ้าหนา้ที่คุมงาน 3.20 0.994 ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างท่ีพักของเจ้าหนา้ที่ผู้ควบคุมงาน 3.17 0.923 ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหาอุปกรณ์ส้านักงานส้าหรับเจ้าหนา้ที่ 

 - ค่าใชจ้่ายในการบริหารส้านักงานรายเดอืนส้าหรับเจ้าหนา้ที่ 

2.94 

3.08 

1.136 

1.011 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 - ค่าใชจ้่ายในการจัดหา/ขอใชป้ระปา 3.22 1.165 ปานกลาง 

โดยรวม 3.12 0.11 ปานกลาง 

 

        ตารางที่ 12  ผลการวเิคราะห์คา่อ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายท่ัวไปในหนว่ยงาน 

11. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไปในหน่วยงาน X  S.D. 
ระดับการ

ควบคุม 

  - ค่าใชจ้่ายในการรังวัด  ส้ารวจพืน้ท่ี 2.85 1.216 ปานกลาง 

  - ค่าอาหาร ชา กาแฟ เครื่องดื่ม ในส้านักงานสนาม 2.82 1.445 ปานกลาง 

  - ค่าอา้นวยความสะดวกส้าหรับประสานงานเจ้าหนา้ที่ 2.48 1.121 น้อย 

  - ค่าใชจ้่ายในการต้อนรับจัดสมัมนา รับรองแขก 

  - ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งรับรองเจ้าหนา้ที่ (เชน่ ค่าEntertain) 

2.00 

2.02 

0.874 

0.747 

น้อย 

น้อย 

  - ค่าใชจ้่ายสังคม  งานสาธารณะ  งานการกุศลในโครงการ 

  - ค่าใชจ้่ายในการจัดประชุมในโครงการ 

  - ค่าใชจ้่ายคนงานรายวัน   

2.00 

1.80 

2.00 

0.907 

0.868 

1.106 

น้อย 

น้อย 

น้อย 

โดยรวม 2.25 0.90 น้อย 
 

จากการศกึษาค่าอ้านวยการท้ัง 11 หมวด พบวา่ค่าอ้านวยการหมวดค่าใชจ้่ายในการทดสอบวัสดุอุปกรณ์

มีการควบคุมได้น้อยท่ีสุด ซึ่งท้าให้เกิดการสิ้นเปลืองมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ( X ) เท่ากับ 2.17 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.08 

    

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาข้อมูล วิธีแกปั้ญหาหมวดคา่ใชจ้่ายท่ีควบคุมได้ยากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างควรจะเพิ่มค่า 

อ้านวยการให้มากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง หรือเผื่อค่าใช้จ่ายในจุดนี้ให้

มากขึ้นกวา่เดิม   
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วิจารณ์และสรุปผล 

งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาค่าอ้านวยการก่อสร้างประเภทงานอาคารในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ โดย

การส้ารวจรวบรวมขอ้มูลท้ังหมด 35 โครงการ สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มคา่อ้านวยการโครงการก่อสร้างโดยผู้วจิัยแบ่ง

ประเภทเป็นกลุ่มค่าอ้านวยการไว้  จ้านวน 11 กลุ่ม  ซึ่งกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในระดับควบคุมได้มากซึ่งเป็นค่า

อ้านวยการท่ีควบคุมได้งา่ย ได้แก่ หมวดค่าใชจ้่ายในการท้าความสะอาด เก็บขยะ หมวดค่าใชจ้่ายในการขนสง่  หมวด

ค่าใช้จ่ายในการเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ส่วนกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในระดับควบคุมได้ปานกลางได้แก่ หมวด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการด้าเนินงานก่อสร้าง หมวดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างส้านักงานส

โตร์ประจ้าหน่วย หมวดค่าใช้จ่ายในการท่ีปรึกษา ตรวจงาน ผู้ควบคุมงาน หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้ารวมถึงค่า

ไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบระบบรวมถึงค่าน้้าประปา หมวดค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย และกลุ่มผู้ตอบ

แบบสอบถามในระดับน้อยซึ่งเป็นค่าอ้านวยการท่ีควบคุมได้ยาก ได้แก่ หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท้าสัญญา หมวด

ค่าใชจ้่ายท่ัวไปในหนว่ยงาน หมวดค่าใช้จา่ยในการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในการวิจัยคร้ังต่อไปผลการวเิคราะห์ข้อมูลท้ังหมดท่ีได้กล่าวมาเป็นเพยีงภาพรวมเบือ้งต้นในการพิจาณา

รายการค่าใช้จา่ยในการด้าเนนิการโครงการก่อสร้างงานอาคารเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่านัน้ควรท่ีจะตอ้งมีการพิจารณา

เพิม่เตมิในส่วนอ่ืน ๆ  อกีดังนี้ 

1. ปัจจัยในการพจิารณาการด้าเนนิการโครงการด้านอ่ืน ๆ ที่นา่สนใจและไมเ่กี่ยวข้องกับคา่ใชจ้่ายท่ี

เกิดขึ้นแตส่่งผลกระทบตอ่การท้างานในโครงการ เช่น ปริมาณงานในองค์กรความพร้อมและจ้านวนของบุคลากความ

ตอ้งการงานขององค์กรและความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์การน้ันเป็นต้น 

2. การวจิัยนี้พิจารณารายการท่ีเป็นค่าใช้จา่ยการด้าเนนิการท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการเท่านัน้ปัจจัยท่ี

ตอ้งการท้าพิจารณาดา้นการด้าเนนิการโครงยังสามารถพจิารณาด้านอ่ืนๆ เชน่ ศักยภาพของผู้รับเหมา ด้านการ

บริหารงานของผู้รับเหมาเป็นต้น ซึ่งในอนาคตปัจจัยต่างๆ เหลา่นีม้ผีลกระทบตอ่คา่ใชจ้่ายการด้าเนนิการโครงการ

ท้ังสิ้นและเป็นปัจจัยหลักในการพจิารณาก่อสร้างโครงการด้วยซึ่งวิจัยนี้อาจเป็นแนวทางแก่ผู้ท่ีตอ้งการศกึษาดา้นการ

ด้าเนนิการโครงการในอนาคตตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้ประสบผลส้าเร็จได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก ดร. สมชาย  อินทะตา และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์  พลพวก  ดร. นิตยา  บรรเทา  อาจารย์ทุกท่านท่ีคอยให้ค้าแนะน้าและขอขอบคุณ
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การก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างสองสายหลัก. ในการประชุมวชิาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ท่ี 15.
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สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ในเขตอ้าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม 

Causes of delays in construction projects of local administration in the area of 

Kosumphisai district Mahasarakham province. 

โสภณ  ศรีทอง1* และสมชาย  อนิทะตา1 

Sophon Srithong 1* and Somchai Inthata1  

บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีมีเงินงบประมาณ 100,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ.2557 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจ้านวน 17 แห่ง และเทศบาลต้าบล 1 แห่ง กรณกีารเกิดปัญหา 

ความล่าช้า อุปสรรค ขั้นตอนระหว่างด้าเนินการ จนถึงขั้นตอนกระบวนการโครงการแล้วเสร็จ โดยแบ่งสาเหตุความ

ล่าช้าออกเป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ และความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ราชการ โดยท้าการส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามของผู้ว่าจ้างโครงการ ซึ่งได้แก่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบล รองนายก ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้อ้านวยการกองคลัง ผู้อ้านวยการกองช่าง 

เจ้าพนักงานพัสดุ และช่างควบคุมงาน  

จากผลการวิจัยพบว่า สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าจากเจ้าของโครงการ คือ ปัญหาทางการเมืองใน

ท้องถิ่นหรือในประเทศเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุด สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าจากผู้รับจ้าง คือ ปัญหาการขาดแคลน

เคร่ืองจักร และแรงงานก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุด สาเหตุจากผู้ควบคุมงานท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ

ก่อสร้าง ได้แก่ ปัญหาผู้ควบคุมงานมีจ้านวนไม่เพียงพอเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุท่ีท้าให้เกิด

ความล่าช้าจากผู้ออกแบบ คือ ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของการออกแบบเกิดขึ้นบ่อยมากท่ีสุด  และสาเหตุท่ีท้าให้

เกิดความล่าชา้จากความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ คือ ปัญหาผู้ รับจ้างขาดการประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรือ

ผู้ออกแบบ 

ค้าสา้คัญ:   สาเหตุความลา่ชา้ โครงการก่อสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract  

The aim of this research is to study the reasons of the delay for the construction project of the 

local Administration in Kosumphisai Mahasarakham Province with a budget of 100,000 Baht since year 2555 - 

2557 with a number of 17 Subdistrict Administrative Organizations and 1 Municipal District caused some problems 

of delay and obstacles of the procedure while processing until was completed. The reasons of the delay were 

divided into 5 variant: Project owner, contractor, supervisor, civil designer, and the relations with the Administration 

Agencies by conducting surveys and collecting data from the questionnaire of the employer, includes Chief 

Executive, Deputy Chief Executive, Chairman of the council, Chief Administrator, Director of Finance Division, 

Director of Publicworks Division, Supply Officer, and Technician Supervisor. 

The research found that the cause of the delay was because of the project owner. Because of the 

local or domestic political issues happens the mostly. The reason for the delay from the contractor is the equipment 

and labor shortages happen mostly. The cause of the supervisor delays of construction projects is that it has an 

insufficient number of supervisors. It also found that the reasons that cause the delays from civil designer. Because 

of the drawing complicate problem about the design outcome. And from the Administration agencies is the 

c ontractor’s lac k of c oordination issues with th e sup ervisor or the c ivil designers. 

Keywords: The Cause Delays, Contraction Projects, Local Administration  

บทน้า 

ด้วยในปัจจุบันโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้มีการพัฒนาเพ่ิมขึน้จ้านวน

มาก ส้าหรับปัญหาโครงการก่อสร้างท่ีเกิดความล่าช้า เนื่องจากงานก่อสร้างยังจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคน

หลากหลายกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นคนงานกอ่สร้าง หัวหน้างาน  ผู้รับเหมายอ่ย ผู้ควบคุมงาน ผู้จัดการโครงการ ผู้ออกแบบ 

ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฯลฯ ปัญหาในงานก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน การ

ออกแบบ ผู้ว่าจ้าง และสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการ

ก่อสร้างหน่วยงานภาครัฐส่งผลกระทบอย่างมาก [1] โดยมีสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดจากผู้รับเหมา จ้านวนแรงงาน

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ไม่มีประสบการณ์ในการท้างาน ฝีมือแรงงานต่้ากว่ามาตรฐาน ความขัดแย้งเร่ือง

ผลประโยชน์ เงินลงทุน วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง การแปรผันของราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างการปรับขึ้นของ

ราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  เคร่ืองจักรกลท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ความขัดแย้งของฝ่ายผู้บริหาร การบริหารงานด้อย

คุณภาพ ปัญหาเกิดจากผู้ควบคุมงาน เกิดจากการไม่รู้ไม่เข้าใจต่องานไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความเด็ดขาดในการ

ตัดสินใจ หวังผลประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไปปัญหาเกิดจากด้านการออกแบบ การขาดประสบการณ์ของผู้ออกแบบ 

ขาดความรู้เท่าไมถ่ึงการณ์ ปัญหาจากเจ้าของงาน ความล่าช้าในการจ่ายเงิน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกะทันหัน ปัญหา

จากปัจจัยภายนอกภัยธรรมชาติ ฝนตก น้้าท่วม พายุเข้า ความล่าช้าจากปัญหาโลจิสติกส์ ภาวะเศรษฐกิจและ

การเมือง วันหยุด เทศกาล [2] โดยจัดอันดับการบริหาร 5 M ซึ่งจัดให้อันดับของมนุษย์ (Man) หรือองค์กรต่างๆท่ี

ร่วมกันด้าเนินงานในโครงการมีผลเป็นอันดับแรกถัดมาเป็นผลกระทบจาก M ตัวอื่นๆได้แก่ Method Material Money 

และ Managemert ในกลุ่มองค์กรตา่งๆ ท่ีรวมกันด้าเนินงานในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ประกอบด้วย 4 กลุ่มบุคคล 

ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้บริหารโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมท้ังได้มีส่วนก้ากับดูแล 

ควบคุมโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้า

ในโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งสาเหตุความ

ล่าช้าออกเป็น 5 ตัวแปร ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ราชการ โดยต้องการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างถนน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่าน ต้าบล ชุมชน โครงการก่อสร้างสะพานและท่อ

เหลี่ยม โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด โครงการก่อสร้างเขื่อน/ฝายน้้าล้น 

และโครงการอื่นๆ พร้อมท้ังแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าชา้ของโครงการก่อสร้าง ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถน้ามา

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นท่ี

ใกล้เคียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอ่ไปในอนาคต  

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิัยเร่ืองนี้เป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส้ารวจสาเหตุท่ีท้าให้เกดิ

ปัญหาความล่าชา้ในโครงการกอ่สร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

โดยอาศัยแหลง่ข้อมูลได ้2 ประเภท ดังนี ้ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ประเภทของโครงการ ท่ีมีเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยเลือก

โครงการท่ีด้าเนนิการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจ้านวน 17 แห่ง 

และเทศบาลต้าบล 1 แห่ง ท่ีเกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างเป็นจ้านวนท้ังสิ้น 96 โครงการ จากนั้นน้าข้อมูล

ดังกล่าวมาสรุปสาเหตุท่ีท้าให้โครงการกอ่สร้างลา่ชา้ และสร้างแบบสอบถาม 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ประเภทของบุคคลท่ีต้องการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ท้ังหมด 8 ต้าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจ้านวน 17 แห่ง และเทศบาลต้าบล 1 แห่ง ได้แก่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบล รองนายก ประธานสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้อ้านวยการกองคลัง ผู้อ้านวยการกองช่าง 

เจ้าพนักงานพัสดุ และช่างควบคุมงาน รวมท้ังสิ้น 144 ชุด 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในงานวิจัยน้ี ใชเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้ศึกษาสรา้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ประกอบกับ

กรอบแนวคิดท่ีก้าหนดขึ้น ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลเิคิร์ท [3] โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามผู้ว่าจ้างโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การ

บริหารส่วนต้าบล รองนายก ประธานสภา ปลัด ผู้อ้านวยการกองคลัง ผู้อ้านวยการกองชา่ง เจา้พนักงานพัสดุ ช่าง

ควบคุมงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อโครงการกอ่สร้าง เพศ อายุ ต้าแหนง่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท้างาน มี

ลักษณะเป็นแบบส้ารวจรายการ (Check list) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามถึง ชว่งระดับความถี่และความรุนแรงของแต่ละปัจจัยท่ีท้าให้เกิดปัญหาที่ท้า

ให้เกิดความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มลีักษณะมาตราส่วนประเมินค่าโดย
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ก้าหนดค่าระดับคะแนนไวด้ังนี้ ได้แก่ เกิดขึน้บ่อยมากที่สุด (11 ครัง้ขึน้ไป) เกิดขึ้นบ่อยมาก (8-10 ครัง้) เกิดขึ้นปาน

กลาง (4-7 ครัง้) เกิดขึ้นนอ้ย (2-3 ครัง้) และเกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด (1 ครัง้) 

ส่วนท่ี 3 เป็นการสร้างแบบสอบถาม ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไข สาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้า 

ของโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิด

ความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง ในแต่ละปัจจัยท่ีท้าให้เกิดความลา่ชา้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบ

ของลเิคิร์ท ดังนี้  

  เกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด (11 ครัง้ขึน้ไปต้ังแต่ 2555-2557)   ให้ 5 คะแนน 

  เกิดขึ้นบ่อยมาก (8-10 ครัง้ตัง้แต ่2555-2557)   ให้ 4 คะแนน 

  เกิดขึ้นปานกลาง (4-7 ครัง้ตัง้แต ่2555-2557)   ให้ 3 คะแนน 

  เกิดขึ้นนอ้ย (2-3 ครัง้ตัง้แต ่2555-2557)    ให้ 2 คะแนน 

  เกิดขึ้นนอ้ยท่ีสุด (1 ครัง้ตัง้แต ่2555-2557)    ให้ 1 คะแนน 

 

 โดยก้าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ช่วงระดับความถี่ ดังนี ้

   ค่าเฉลี่ย  1.00-1.49    หมายถึง    ระดับความถี่ น้อยท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49    หมายถงึ    ระดับความถี่ น้อย 

   ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49    หมายถึง    ระดบัความถี่ ปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49    หมายถงึ    ระดบัความถี่ มาก 

   ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00    หมายถงึ    ระดบัความถี่ มากท่ีสุด 

 

 ส่วนค่า S.D. นัน้สว่นมากจะไมค่่อยแปลผลจะเสนอเฉพาะคา่ในตารางเท่านัน้ แตถ่้าจะแปลผลก็ควรก้าหนด

เกณฑ์การแปลผลของคา่ S.D. ดังนี้  

   มากกวา่ 1.75  มคีวามแตกตา่งมาก  

   1.25 – 1.75  มคีวามแตกตา่งกันค่อนขา้งมาก  

   นอ้ยกว่า 1.25  มคีวามแตกตา่งน้อย หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมอืน ๆ กัน  

วิธีการด้าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาทฤษฎแีละงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้าง 

2. ก้าหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสาเหตุความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้าง 

3. ตั้งเกณฑ์ในการเลอืกโครงการ ที่จะท้าการศกึษาสาเหตุความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้าง 

4. เลอืกโครงการก่อสร้างท่ีเกิดจากสาเหตุความลา่ชา้  

5. ท้าการศึกษาถึงเอกสารการบันทึกประจ้าวันของโครงการกอ่สร้างท่ีมีสาเหตุความลา่ชา้ของ

โครงการก่อสร้าง ตั้งแตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึง พ.ศ. 2557 
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6. ท้าแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม นายก รองนายก ประธานสภา ปลัด ผู้อ้านวยการกองคลัง 

ผู้อ้านวยการกองช่าง เจ้าพนักงานพัสดุ ช่างควบคุมงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม 

7. จัดส่งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจ์ากกลุ่มตัวอย่าง ตามท่ีก้าหนดไว้ในข้อท่ี 6  

8. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณถ์ึงสาเหตุท่ีเกิดความลา่ชา้ของโครงการ

ก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม สาเหตุท่ีเกิดความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้างขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใชสู้ตร Cronbac h ’s Alph a  

10. ท้าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากสาเหตุท่ีเกิดความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

11. สรุปผลการวจิัย 

 

สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

ใชก้ารวเิคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ข้อค้าถามท่ีเป็นมาตรา

ส่วนประเมินค่า (Rating scale) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตัวแปรสาเหตุท่ีท้าให้

เกิดความลา่ชา้ของโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 5 ตัวแปร ดังนี ้[4] 

1. เจ้าของโครงการ ได้แก่ 1) การอนุมัติแบบท่ีใช้ในการก่อสร้างล่าช้า 2) การจ่ายเงินงวดงานไม่ตรง

ตามท่ีก้าหนด 3) ความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของสัญญาก่อสร้าง 4) ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือใน

ประเทศ 5) ค้าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใช้ในการก่อสร้าง  6) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 7) การ

เบิกจ่ายงวดงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ และ 8) กระบวนการตรวจรับงานจ้างล่าช้า 

2. ผู้รับจ้าง ได้แก่ 1) การขออนุญาตเข้าพื้นท่ีงานก่อสร้างล่าช้า 2) การปฏิบัติงานไม่ได้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีวางไว้ 3) การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการด้าเนินการก่อสร้าง  4) ความบกพร่องในการติดต่อประสานงาน

ภาคสนาม 5) ขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 6) ขาดแคลนเคร่ืองจักร และแรงงานก่อสร้าง 7) ฝีมือ

แรงงานขาดทักษะ ท้าให้ตอ้งแกไ้ขงานบ่อยคร้ัง และ 8) ไมป่ฏบัิตติามขอ้ก้าหนด รายละเอยีด และวธีิการก้าหนดไว้ 

3. ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ 1) ผู้ควบคุมงานยังขาดความเชี่ยวชาญของงานก่อสร้างบางประเภท 2) ผู้

ควบคุมงานมีสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนท้าให้การตัดสินใจล่าช้า 3) เปลี่ยนแปลงขั้นตอน วิธีการท้างานของ

แบบท่ีใชใ้นการกอ่สร้าง 4) ความล่าช้าในการส่งแผนงานก่อสร้าง และรายละเอยีดของแบบ 5) ผู้ควบคุมงานมจี้านวน

ไม่เพียงพอ 6) ปัญหาความผิดพลาดไม่เข้าใจในการทดสอบต่าง ๆ ในข้อก้าหนด 7) ความขัดแย้งภายในองค์กร หรือ

กลุ่มบุคคล และ 8) ข้อมูลท่ีสื่อสารประสานงานกันผิดพลาดระหว่างผู้คุมงานกับผู้รับจ้าง 

4. ผู้ออกแบบ ได้แก่ 1) รายละเอยีดของแบบไมค่รบถ้วนขอบเขตงานก่อสร้างไม่ชัดเจน 2) ระยะเวลาใน

การวางแผนงานไมส่ัมพันธ์กันกับงานท่ีก่อสร้าง 3) มกีารเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบของการออกแบบล่าช้า 4) ความไม่

เข้าใจในการวางแผนการออกแบบก่อสร้าง 5) การขัดแย้งระหว่างแบบ และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 6) ผู้

ประมาณราคากลางขาดประสบการณ์ 7) ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของการออกแบบล่าชา้ และ 8) ความยุง่ยาก

ซับซ้อนของการออกแบบท้าให้เกิดความลา่ชา้ 
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5. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ ได้แก่ 1) การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง

ในพื้นท่ีท้างานล่าช้า 2) มีการทุจริตคอรัปชั่น ในโครงการนั้น 3) การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดท้าให้เกิดความ

ล่าช้า 4) ผู้รับจ้างขาดการประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ 5) ขาดการประสานงานท่ีดีระหว่างองค์กร 6) 

ไม่มีบุคคลท่ีรู้จักเป็นพิเศษในหน่วยงานนั้น ๆ 7) ปัญหาจากผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ข้างเคียง โครงการก่อสร้าง และ 8) มีการ

ประชุม หารือในเร่ืองท่ีไม่จ้าเป็นมากเกินไป 

จากนั้นน้ามาสรุป เปรียบเทียบเพื่อดูแนวโน้มว่าตัวแปรใดบ้างท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าในโครงการ

ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจากผลกระทบเฉลี่ยต่อระยะเวลาการก่อสร้าง แล้วจึงท้าการ

วิเคราะห์กับความคิดทฤษฎี การป้องกันและแก้ไขปัญหาความล่าช้าท่ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ท้าให้สามารถ

ด้าเนนิการโครงการกอ่สร้างได้ตามแผนงานก่อสร้างท่ีก้าหนดไว้ 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแบบเรียงอันดับ (Rating Scale) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิ 

Cronbac h ’s Alph a ว่าแต่ละข้อค้าถามสอดคล้องกันหรือไม่  เป็นการวัดการสอดคล้องภายใน ( Internal 

consistency) พบวา่มีค่า 0.970 ซึ่งค่ายิ่งสูงย่ิงดี โดยปกติในการวจิัยทางสังคมศาสตร์ เกณฑ์ยอมรับอยูท่ี่ 0.7 ขึน้ไป 

[5] 

ผลการวิเคราะห์ตอนที่ 1 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจี้านวน 103 คน คิดเป็น

ร้อยละ 71.50 และมีเพศหญิงมีจ้านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุตัง้แต ่46-55 

ปี มจี้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมามอีายุตัง้แต ่36-45 ปี มจี้านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และ

นอ้ยท่ีสุดอายุไมเ่กิน 25 ปี มีจ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.20 

รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 19.40 และท่ีน้อยท่ีสุดมีระดับการศึกษาต่้ากวา่ปริญญาตรี คิด

เป็นร้อยละได้เท่ากับ 17.40 และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท้างานตั้งแต่ 11-20 ปี คิดเป็น

ร้อยละได้เท่ากับ 51.40 รองลงมามีประสบการณ์ในการท้างานตั้งแต่ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 25.00 มี

ประสบการณ์ในการท้างานน้อยกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละได้เท่ากับ 20.80 และนอ้ยท่ีสุดมปีระสบการณ์ในการท้างาน

ตัง้แต ่31-40 ปี และตั้งแต่ 41 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 1.40 
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                 ตารางที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป (N=144)                                            หนว่ย : คน (ร้อยละ) 

รายการ ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
ชาย      103 (71.50) 

หญิง      41 (28.50) 

อายุ 

ไมเ่กิน 25      1 (0.70) 

ตัง้แต ่26 - 35 ปี      22 (15.30) 

ตัง้แต ่36 - 45 ปี 

ตัง้แต ่46 - 55 ปี 

     43 (29.90) 

     55 (38.20) 

ระดับการศกึษา 

ต่้ากว่าปริญญาตรี      25 (17.40) 

ปริญญาตรี      91 (63.20) 

ปริญญาโท 28 (19.40) 

ประสบการณ์ในการ

ท้างาน 

นอ้ยกว่า 10 ปี 30 (20.80) 

ตัง้แต ่11-20 ปี 

ตัง้แต ่21-30 ปี 

ตัง้แต ่31-40 ปี 

ตัง้แต ่41 ปี ขึ้นไป 

74 (51.40) 

36 (25.00) 

2 (1.40) 

2 (1.40) 
 

ผลการวเิคราะห์ตอนที่ 2 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท้าให้เกิดความลา่ชา้ในโครงการก่อสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวดัมหาสารคาม โดยรวมพบวา่ มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 

2 . 2 2 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S . D .) เท่ากับ 0 . 1 3 โดยรวมพบวา่ มรีะดับความคดิเห็นเกิดขึ้นนอ้ย 

- สาเหตุความล่าช้า เกี่ยวกับเจ้าของโครงการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.17 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.12 พบว่าระดับความคิดเห็นเกิดขึ้นน้อย และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือในประเทศ  มีค่าค่าเฉลี่ย ( X ) 

เท่ากับ 2.42 รองลงมา คือ ค้าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใช้ในการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.42 

และนอ้ยท่ีสุด คือ การเบิกจ่ายงวดงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.02 

- สาเหตุความล่าช้า เกี่ยวกับผู้รับจ้าง โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.42 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) เท่ากับ 0.93 พบว่าระดับความคิดเห็นเกิดขึ้นน้อย และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนเคร่ืองจักร และแรงงานก่อสร้าง มีค่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.47 

รองลงมา คือ การขออนุญาตเข้าพื้นท่ีงานก่อสร้างล่าช้า มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.44 และน้อยท่ีสุด คือ การเกิด

อุบัตเิหตุระหว่างการด้าเนนิการกอ่สร้าง มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 1.76 

- สาเหตุความล่าช้า เกี่ยวกับผู้ควบคุมงาน โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.18 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.093 พบว่าระดับความคิดเห็นเกิดขึ้นน้อย และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ควบคุมงานมีจ้านวนไม่เพียงพอ  มีค่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.35 
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รองลงมา คือ ความล่าช้าในการส่งแผนงานก่อสร้าง และรายละเอยีดของแบบ มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.29 และนอ้ย

ท่ีสุด คือ ผู้ควบคุมงานยังขาดความเช่ียวชาญของงานก่อสร้าง บางประเภท มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.08 

- สาเหตุความล่าช้า เกี่ยวกับการออกแบบ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.16 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.067 พบว่าระดับความคิดเห็นเกิดขึ้นน้อย และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความยุ่งยากซับซ้อนของการออกแบบ  ท้าให้เกิดความล่าช้า มีค่า

ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.31 รองลงมา คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขของการออกแบบล่าช้า มีค่าเฉลี่ย ( X ) 

เท่ากับ 2.18 และน้อยท่ีสุด คือ รายละเอียดของแบบไม่ครบถ้วนขอบเขตงานก่อสร้างไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย ( X ) 

เท่ากับ 2.08 

- สาเหตุความล่าช้า เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ โดยมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.17 มี

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.087 พบวา่ระดับความคิดเห็นเกิดขึ้นนอ้ย และเมื่อจ้าแนกเป็นรายข้อพบวา่ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้รับจ้างขาดการประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ  มี

ค่าค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.37 รองลงมา คือ การติดต่อสื่อสารเกิดความผิดพลาดท้าให้เกิดความล่าช้า มีค่าเฉลี่ย (

X ) เท่ากับ 2.21 และน้อยท่ีสุดมี 2 ล้าดับ คือ ปัญหาจากผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ข้างเคียง โครงการก่อสร้าง และ มีการ

ประชุม หารือในเร่ืองท่ีไม่จ้าเป็นมากเกินไป มคี่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 2.11 
 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น 

สาเหตุความลา่ช้า Mean S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1.เจ้าของโครงการ 2.17 0.12 เกิดขึ้นนอ้ย 

2.ผู้รับจ้าง 2.42 0.93 เกิดขึ้นนอ้ย 

3.ผู้ควบคุมงาน 2.18 0.093 เกิดขึ้นนอ้ย 

4.การออกแบบ 2.16 0.067 เกิดขึ้นนอ้ย 

5.ความสัมพันธ์กับหนว่ยงาน

ราชการ 
2.17 0.087 เกิดขึ้นนอ้ย 

โดยรวม 2.22 0.13 เกิดขึ้นนอ้ย 

 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เคร่ืองจักรเพื่อศึกษาสาเหตุท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ้าเภอโกสุมพสิัย จังหวัดมหาสารคาม จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังสิน้ 144 คน คิด

เป็น 100 เปอร์เซ็นต์ มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุท่ีท้าให้เกิดความลา่ชา้ สามารถสรุปได้ว่า  

จากภาพรวมสาเหตุท่ีท้าให้เกิดปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจาก สาเหตุผู้รับ

จ้าง เกี่ยวกับการขาดแคลนเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้างเกิดขึ้นมากที่สุด รองลงมา สาเหตุผู้ควบคุมงาน เกี่ยวกับผู้

ควบคุมงานมีจ้านวนไม่เพียงพอ ล้าดับท่ีสามมาจาก สาเหตุเจ้าของโครงการ เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่น

หรือในประเทศ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ เกี่ยวกับผู้รับจ้างขาดการประสานงานกับผู้ควบคุมงานหรือ

ผู้ออกแบบ ล้าดับสุดท้าย สาเหตุการออกแบบ เกี่ยวกับความยุง่ยากซับซ้อนของการออกแบบ ท้าให้เกิดความลา่ชา้ 



 

900 

 

- Proceedings - 

- สาเหตุจากเจ้าของโครงการ ท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จากการส้ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือในประเทศเกิดขึ้นบ่อยมาก

ท่ีสุด  

- สาเหตุจากผู้รับจ้าง ท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการส้ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาการขาดแคลนเคร่ืองจักร และแรงงานก่อสร้างเกิดขึ้นบ่อยมาก

ท่ีสุด 

- สาเหตุจากผู้ควบคุมงาน ท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จากการส้ารวจความคิดเห็นสว่นใหญ่พบวา่ ปัญหาผู้ควบคุมงานมจี้านวนไมเ่พยีงพอเกิดขึ้นบ่อยมากที่สุด  

- สาเหตุจากผู้ออกแบบ ท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการส้ารวจความคิดเห็นสว่นใหญ่พบวา่ ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนของการออกแบบ ท้าให้เกิดความลา่ชา้  

- สาเหตุจากความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ  ท่ีท้าให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการส้ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่า ปัญหาผู้รับจ้างขาดการประสานงานกับผู้

ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ส้ารวจผู้ประกอบกิจการให้เช่าเคร่ืองจักรส้าหรับงานก่อสร้างในพื้นท่ีมีเคร่ืองจักรให้เช่าต่อการ

ท้างานก่อสร้างมากเท่าใด ถ้ามีเครื่องจักรไม่เพยีงพอให้ส้ารวจผู้ประกอบกจิการให้เชา่เคร่ืองจักรในพื้นท่ีใกล้เคียง 
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การวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของผงปูนซีเมนต์ยาแนวจากซิลิกา

จากแกลบข้าว 

Structure and properties analysis of “Cement Plaster” from silica rice husk 

ยุทธ นนทะโคตร1 และ จริพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร1 

Yuth Noontakoat1 and Jirapatpong senabut1  

บทคัดย่อ 

ซิลิกามีประโยชน์ในงานด้านอุตสาหกรรมซีเมนต์ใช้เป็นส่วนผสมเพิ่มเติมเพื่อท้าให้คอนกรีตมี

คุณภาพสูงหรือคอนกรีตมีก้าลังอัดเพิ่มมากขึ้น ในงานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ ใช้กระบวนการโซลเจลส้าหรับผง

ปูนซีเมนต์สังเคราะห์ท่ีสามารถเตรียมได้จากซิลิกาท่ีสกัดได้จากแกลบขา้ว โดยท้าการเผาที่อุณหภูม ิ800 oC เป็นเวลา 

3 ชั่วโมง ซิลิกาท่ีได้จากการทดลองเป็นซิลิกาอสัณฐาน มีความบริสุทธ์ิเท่ากับ 94.9% น้าเถ้าแกลบข้าวมาสกัดด้วย

สารละลายโซเดียม-ไฮดรอกไซด์ท่ีความเข้มข้น 1 โมลลาร์ พบว่า ได้ปริมาณ Na2O:SiO2 เท่ากับ 1:1.60 %wt จากนั้น

ท้าการสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวท่ีปริมาตรของโซเดียมซิลิเกตต่อแคลเซียมออกไซด์ท่ีอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 

ตามล้าดับ ได้ปริมาณผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ของท้ัง 2 อัตราส่วนท่ีความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 

โมลลาร์ มีค่าเท่ากับ 3.71 และ 3.60% จากการวิเคราะห์โครงสร้างของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์และผง

ปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานด้วยเทคนคิรังสีอินฟาเรดพบกลุ่มซิลานอลและกลุ่มไซเลนและการวเิคราะห์ขนาดอนุภาค

ด้วยเทคนิคการถา่ยภาพแบบอเิลคตรอนแบบส่องกราดและโปรแกรมการวเิคราะห์ขนาดอนุภาคทางสถิตพิบวา่ ขนาด

ตะกอนของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท่ีอัตราส่วน 1:2 ของปริมาตรของโซเดียมซิลิเกตต่อแคลเซียมออกไซด์ท่ี

ความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลลาร์ มีขนาดตะกอนอยู่ในช่วง 1.6-39 ไมโครเมตร ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

ปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานจึงเป็นไปได้ท่ีจะสามารถน้าผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้งานทางด้าน

วศิวกรรมโครงสร้างภายในได้ 

ค้าสา้คัญ:    ซิลิกา ผงปูนซีเมนต์ยาแนว กระบวนการโซลเจล 
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Abstract  

The silica was applied to mix ingredient in the cement industry. Additionally, the composition was 

mixed into the cement concreate found that the properties of a cement enhanced a quality and compressive 

strength. The aim of this work is to obtain applied sol-gel procedure for the cement plaster synthesis from silica 

rice husk when the rice husk was burned in an electrical furnace at 800  oC for only 3  hours. The rice husk was 

turned to be SiO2 in white solid appearance and 94.9% purity after that the silica from rice husk was extracted 

with sodium hydroxide solution 1  M and found that the percent yield of SiO2:Na2O were 1 : 1 .6  %wt. Then the 

cement plaster was synthesized at a volume sodium silicate to calcium oxide ratio 1:1 and 1:2, respectively. The 

yields of these two ratios were 3.71 and 3.60% at a concentration sodium hydroxide 1 M. The chemical structure 

of cement plaster synthesis and cement plaster standard was analyzed to FTIR spectroscopy and found that the 

functional groups of silinol and silane, respectively. The morphology and distribution particle size were analyzed to 

XRD and statistic program which found that the particle size of cement plaster synthesis was ranged as 1 .6-39 

µm at a volume sodium silicate to calcium oxide ratio 1:2 and a concentration sodium hydroxide 1 M such that the 

cement plaster synthesis particle was smaller than cement plaster standard and the cement plaster synthesis has 

probably applied for an interior structure engineering. 

Keywords: Silica, Cement plaster, Sol-gel procedure  

บทน้า 

แกลบเป็นวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ที่ได้จากกระบวนการสีข้าว โดยมีปริมาณแกลบสูงถึงประมาณ

ถึง5,868.14 พันตัน จากการส้ารวจ โดยส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2540 นั้น

คือ ถ้ามีการสีข้าว 1 ตัน จะมีแกลบออกมาประมาณ 220 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ส้าหรับประเทศไทยมีการ

ประเมินได้ว่าแต่ละปีจะมีแกลบประมาณ 4.4 ถึง 4.6 ล้านตัน [1] ซึ่งการใช้ประโยชนจ์ากแกลบ มหีลากหลายประการ 

ได้แก่ ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน ใช้เป็นวัสดุการเกษตร ใช้ในการสกัดซิลิกา ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้เป็นสารส้าหรับ

ใชใ้นการกรอง และอื่นๆ โดยพบวา่ เมื่อน้าแกลบขา้วมาผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมสิูงจะไดเ้ป็นเถ้าแกลบมีปริมาณ

ซิลิกาสูงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เหมาะแก่การน้ามาใช้เป็นแหล่งซิลกิาในการสังเคราะห์วัสดุท่ีมีซิลกิาเป็นองค์ประกอบ 

เชน่ ซิลิกาเจล ซีโอไลต ์ซิลกิอนคาร์ไบด์ เป็นต้น ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้แตกตา่งกันไปตามแต่คุณสมบัติโดยซิ

ลิกาท่ีได้จากเถ้าแกลบท่ีผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิต่้ากว่า 800 °C ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซิลิกาอสัณฐาน (Amorphous 

silica) จัดเป็นโครงสร้างของการจัดเรียงอะตอมอย่างไม่เป็นระเบียบโดยมกีารเชื่อมโยงระหวา่งซิลิกอน และออกซิเจน 

อย่างไม่มีทิศทางแน่นอน อสัณฐานซิลิกามีอนุภาคขนาดเล็ก มีพื้นท่ีผิวสูง ท้าให้การท้าปฏิกิริยาเคมีเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว และสามารถท้าปฏิกิริยาได้อย่างสมบรูณ์ และเมื่อผ่านการเผาท่ีอุณหภูมิสูงกว่า 800 °C จะพบว่าซิลิกาส่วน

ใหญ่จะอยู่ในรูปผลึกของทริไดไมท์และคริสโตบาไลท์ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยสารอนิทรียแ์ละโลหะ Ca, Mg, Fe, 

Al, Cu, Na และอื่นๆ ซึ่งสามารถก้าจัดสิ่งเจือปนเหล่านี้โดยการล้างแกลบด้วยสารละลายกรดท่ีอุณหภูมิปกติหรือ

อุณหภูมสิูงก่อนท้าการเผา [2] 
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ปัจจุบันได้มีการศึกษาถึงประโยชน์ของซิลิกาจากแกลบข้าวและน้ากลับมาใช้เป็นวัตถุดิบเร่ิมต้นใน

อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง เช่น อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมด้านงาน

ซีเมนต์และคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสามารถลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากซิลิกาอสัณฐานท่ีมขีนาดอนุภาค

ในชว่ง 10-6-10-9 นาโนเมตร สามารถไปอุดช่องวา่งตา่งๆระหวา่งเม็ดปูนซีเมนต ์และไล่น้้าอสิระในสว่นผสมให้ออกไป  

จึงท้าให้อัตราส่วนน้้าต่อวัสดุประสานลดลงก้าลังจึงสูงขึ้น การกระจายตัวดีและสม่้าเสมอของอนุภาคจะเป็นแกน  

ในการท้าปฏิกิริยาไฮเดรชันท้าให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นและสมบรูณ์มากขึ้น ท้าปฏิกิริยาปอซโซลานกับแคลเซียม- 

ไฮดรอกไซด์ได้อย่างรวดเร็วและสมบรูณ์มากขึ้นและเพิ่มปริมาณแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ส่งผลให้มีก้าลังอัดเพิ่มขึน้ 

และเมื่อมีปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์น้อยลงท้าให้คอนกรีตมคีวามคงทนต่อสารละลายซัลเฟตหรือกรดต่างๆ ได้ดี

ขึน้ [3] และอกีทัง้ซิลกิาจากแกลบข้าวกลับมาใชใ้ห้เกิดประโยชนม์ากขึ้น  

ดังนั้นในงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของผงปูนซีเมนต์ยาแนว

สังเคราะห์ด้วยซิลิกาท่ีสกัดได้จากแกลบข้าวส้าหรับใช้เป็นงานปูนซีเมนต์ยาแนวด้วยกระบวนการทางเคมีเรียกว่า 

กระบวนการโซลเจล โดยสามารถควบคุมกระบวนการการเกิดตะกอนและการรวมตัวของปฏกิิริยาควบคู่ไปกับการหา

อัตราส่วนของส่วนผสมแคลเซียมไฮดรอกไซด์ท่ีมีผลท้าให้เพิ่มปฏิกิริยาแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเจลท่ีมีคุณสมบัติ

ใกล้เคียงกับวัสดุซีเมนต์ยาแนวโดยท้าการเปรียบเทียบกับขนาดอนุภาคของวัสดุซีเมนต์ยาแนวท่ีมีขายตามท้องตลาด

และเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการน้าเข้าของซิลิกาบริสุทธ์ิจากต่างประเทศและเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท่ีเหลือใช้

ทางการเกษตรภายในประเทศให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1.การก้าจัดสารอนนิทรีย์ในแกลบข้าว 

น้าแกลบข้าวตัวอย่างมาท้าความสะอาดและก้าจัดสิ่งสกปรก จากนั้นล้างแกลบข้าวด้วยน้้าประปาท่ี

สะอาดจ้านวน 3 ครัง้ น้าไปอบท่ีอุณหภูมิ 120 oC จนแห้งสนทิ และท้าการชั่งและบันทึกน้้าหนัก (กรัม) น้าแกลบข้าวท่ี

ท้าความสะอาดใส่ลงในขวดก้นกลมขนาด 1000 มิลลิลิตรเติมกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ความเข้มข้น 1 โมลาร์ (M) จน

ท่วมแกลบข้าว และท้าการรีฟลักซ์นาน 15 นาที จ้านวน 3 คร้ังเมื่อท้าการก้าจัดสารอนิทรีย์ในแกลบข้าวท้าการล้าง

แกลบข้าวด้วยน้้าปราศจากไอออนจนหมดความเป็นกรด และไม่มีแอนไอออนคลอไรด์เหลืออยู่น้าแกลบข้าวท่ีล้างไป

อบท่ีอุณหภูมิ 120 °C   จนแกลบข้าวแห้งสนิท และน้าแกลบข้าวไปชั่งและบันทึกน้้าหนัก (ค้านวณหา %สารอนินทรีย์

ในแกลบข้าว) 

2. การก้าจัดสารอนิทรีย์ในแกลบข้าว 

ชั่งน้้าหนักที่แนน่อนของแกลบข้าวท่ีผ่านการอบแห้งท้ังหมดและใส่ในถาดอลูมเินยีม น้าไปเผาไล่ควันบน

แท่นให้ความร้อนจนได้เถ้าแกลบข้าวสีด้าจากนั้นเผาในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมงจนได้เถ้า 

แกลบข้าวสขีาว (ค้านวณ % สารอินทรีย์ในแกลบข้าว) 
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3. การเตรยีมสารละลายโซเดียมซิลิเกต 

บดซิลิกาท่ีสกัดได้จากแกลบข้าวให้ละเอียดเติมละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ท่ีความเข้มข้น 

0.25, 0.5 และ 1 M ปริมาตร 500 มลิลลิิตรจากนั้นให้ความร้อนแก่สารละลาย (ไมค่วรเกิน 20 °C) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

เพื่อปรับปริมาตรสารละลายให้เหลือประมาณ 250 มิลลิลิตร ท้าการวัดค่า pH ของสารละลายและบันทึกผล น้า

สารละลายโซเดยีมซิลิเกตท่ีได้ท้าการวเิคราะห์หาอัตราส่วนของ %wt Na2O:SiO2 

4. การสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจล 

วิธีการสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์เตรียมด้วยวิธีการเตรียมออกไซด์ผสมระหว่างซิลิกา

กับแคลเซียมออกไซด์ (SiO2-CaO) โดยเลอืกใช้สภาวะทดลองแสดง ดังตารางที่ 1 

                 ตารางที่ 1อัตราส่วนในการสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์สังเคราะห์ด้วยกระบวนการโซลเจล 

อัตราส่วนปริมาตร (HCl 4 M : Ca2+) 
อัตราส่วนปริมาตรในการทา้ปฏิกริิยา 

(HCl 4 M : Ca2+) (Na2SiO3) 

1 : 1 1 1 

1 : 2 1 2 

  

ท้าการสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ตามอัตราส่วนดังแสดงตารางท่ี 1 โดยสารละลาย

โซเดยีม-ซิลิเกต (ณ ความเข้มข้นของ NaOH ท่ี 0.25 0.5 และ 1 M) เป็นสารตัง้ตน้จนเกิดเป็นแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต

เจล แล้วท้าการบ่มเจลท่ีอุณหภูมิ 110 oC เป็นเวลา 18 ชั่วโมงตั้งท้ิงไว้ให้เย็น ณ อุณหภูมิห้อง จากนั้นท้าการล้างด้วย

น้้ารอ้นปราศจากไอออนเพื่อก้าจัดไอออนท่ีตกค้างไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 110 °C เป็นเวลา 18 ชั่วโมงอีกคร้ัง 

5. การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมปีริมาณธาตุ และขนาดของอนุภาค 

วิเคราะห์สัณฐานวิทยาของซิลิกาท่ีท้าการสกัดได้ ผงปูนซี เมนต์ยาแนวท่ีท้าการสังเคราะห์ตาม

อัตราส่วน และผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction; XRD) 

วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของวัสดุด้วยเทคนิคอินฟาเรดสเปคโตรสโคปี (Fourier Transform Infrared Spectroscopy; FTIR) 

วิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปี (Energy Dispersive X-ray) และวิเคราะห์ขนาดอนุภาคด้วย

โปรแกรมทางสถิต ิ(Minitab) 

6. การวิเคราะห์ปริมาณความชื น 

น้าผงปูนซีเมนต์ท่ีท้าการสังเคราะห์ตามอัตราส่วนมาชั่งน้้าหนักจ้านวน 5 กรัม ใส่ลงบนกระจกนาฬิกา

ตัง้ทิง้ไว ้ณ อุณหภูมิหอ้ง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนัน้มาอบท่ีอุณหภูมิ 105 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และค้านวณ %

ความชื้น บันทึกผล 
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ผลการศึกษา 

1.ผลการก้าจัดสารอนนิทรีย์ในแกลบข้าว 

เมื่อน้าแกลบขา้วไปท้าการรีฟลักซ์ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอลิค (HCl) เข้มข้น 1 M นาน 15 นาที 3 

คร้ัง พบว่าสารละลายHClท่ีใช้มีสีเหลืองเข้มในการรีฟลักซ์คร้ังแรกและใสไม่มีสีในการรีฟลักซ์คร้ังท่ีสามน้้าหนักของ  

แกลบข้าวก่อนและหลังการรีฟลักซ์ด้วยสารละลาย HCl มีค่าเท่ากับ 2467.62 กรัมและ 1913.47 กรัมตามล้าดับ และ

ค้านวณ %สารอนินทรีย์ในแกลบข้าวเท่ากับ 22.46 

2. ผลการก้าจัดสารอนิทรีย์ในแกลบขา้ว 

น้าแกลบข้าวท่ีผ่านการก้าจัดสารอนินทรีย์ท้ังหมดไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ได้เถ้า 

แกลบข้าวสขีาว น้้าหนักของเถ้าแกลบขา้วท้ังหมดมคี่าเท่ากับ 418.14 กรัม ค้านวณ % สารอนิทรีย์ในแกลบข้าวเท่ากับ 

78.15 และ %ซิลกิามีค่าเท่ากับ 16.95 

3. ผลการวิเคราะห์หาอัตราส่วนของ %wt Na2O:SiO2 

ท้าการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) โดยการศึกษาผลของสารละลายโซเดียมไฮดรอก

ไซด์ (NaOH) ท่ีมีผลต่อปริมาณรอ้ยละของซิลกิา ผลการทดลองท่ีได้แสดงดังตารางที่ 2 

     ตารางที่ 2ผลการวเิคราะห์หาอัตราส่วนของ %wt Na2O:SiO2 

NaOH(โมลาร;์ M) %wtNa2O %wtSiO2 

0.25 1 1.5 

0.5 1 1.5 

1 1 1.6 

 

ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีผ ลต่อการท้าปฏิกิ ริยากับซิลิกาหรือ 

ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ในเถ้าแกลบขา้ว เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นความเป็นเบสก็เพิ่มขึ้นจึงส่งผลตอ่การละลายซิลิกา

ให้เป็นสารละลายโซเดียมซิลเิกตเมื่อท้าการวัดค่า pH มคี่าเท่ากับ 11.87 

4. ผลการวิเคราะห์โครงสร้าง สัณฐานวิทยา และปริมาณธาตุของซิลิกา ผงปูนซีเมนต์ยาแนว

สังเคราะห์ และปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน 

4.1 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างของซิลิกาด้วยเทคนิคเอกเรย์ (X-Ray Diffraction: XRD) 

โครงสร้างของซิลิกาจากเถา้แกลบท่ีท้าการสกัดได้ท้าการตรวจสอบโดยเทคนิคXRD ให้ผลของเอกซ์

เรยพ์คีดังแสดงในภาพท่ี 1 (ก) และท้าการเปรียบเทียบกับซิลกิาอสัณฐานจากงานวจิัยอา้งอิง [4] ดังแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที ่1 (ก) โครงสร้างสัณฐานของเถ้าแกลบท่ีสกัดได้ในการทดลอง 

                                 (ข) โครงสร้างสัณฐานซลิิกาจากเถ้าแกลบจากงาน วิจัยของ นิตยา ทวดอาจ 

จากการวิเคราะห์อสัณฐานซิลิกาไม่ปรากฏความเด่นชัดของพีคที่มุมต่างๆ ของล้าแสงเอกซ์เรย์ตก

กระทบและภาพท่ีปรากฏจะเป็นการกระเจิงของล้าแสงสะท้อนไม่สามารถบอกธาตุหรืออะตอมของธาตุท่ีจัดเป็น

ระเบียบจะเห็นได้วา่ในช่วงของ 20-25 ของ θ2 เอกซ์เรยพ์คีปรากฏมีความเข้มข้นสูงกวาปกต ิโดยลักษณะเฉพาะของอ

สัณฐานซิลิกาท่ีผ่านการเตรียมหรือการสกัดจะประกอบด้วยซิลิกาอนุภาคขนาดเล็กระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร

สามารถเกาะรวมตัวกัน (Aggregate) และก่อรวมตัวกัน (Agglomerate) เกิดซิลิกาในรูปแบบของคริสโตบาไลท์ด้วย

ความเข้มของพีคท่ีน้อย [5] 

4.2 การวิเคราะห์สัณฐานวิทยาของซิลิกาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด 

(Scan Electron Microscopy: SEM) 

จากการวิเคราะห์พื้นผิวของซิลิกา พบว่ามีลักษณะคล้ายซังข้าวโพด มีพื้นผิวขรุขระ เมื่อเพิ่ม

ก้าลังขยาย ดังแสดงในภาพท่ี 2 (ก) และ (ข) 

 
ภาพที่ 2 พื้นผิวของซิลิกาท่ีสกดัได้จากแกลบขา้ว 

ก้าลังขยาย 100 เท่า     ก้าลังขยาย 300 เท่า 
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4.3 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุในซิลิกาผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ และปูนซีเมนต์ยาแนว

มาตรฐานด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานรังสี เอกซ์สเปกโทรเมตรี  ( Energy Dispersive X-rays 

Spectrometry หรือ EDS) 

EDSจะแสดงผลการวเิคราะห์ธาตุในรูปสเปกตรัมของธาตุแตล่ะชนิดตามค่าพลังงานรังสีเอกซ์ท่ีตรวจวัด

ได้จากธาตุน้ันๆ แสดงผลดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ปริมาณธาตุของวัสดุท้ัง 4ประเภท 

ประเภทวสัด ุ

ปริมาณธาต ุ

Si O Ca Na 

%wt %atom %wt %atom %wt %atom %wt %atom 

ซิลิกา 37.70 25.41 31.96 37.82 0.26 0.12 0.10 0.08 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวสังเคราะห์(1) 26.64 18.94 54.52 68.03 9.00 4.48 9.84 8.54 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวสังเคราะห์(2) 24.30 17.25 55.45 69.12 10.66 5.31 9.59 8.32 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวมาตรฐาน 4.80 10.70 17.86 31.41 57.97 38.23 ND* ND* 

(1) V(Na2SiO3:Ca2+) 1:1 ท่ี NaOH 1 M, (2) V(Na2SiO3:Ca2+) 1:2 ท่ี NaOH 1 M 

*ND คือ Not Detect 

จากผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนอะตอมของ Si:O เท่ากับ 1:1.5 (คิดเป็น %ความบริสุทธ์ิ เท่ากับ 

94.9) โดยอัตราส่วนอะตอม Si:Oของซิลิกามีค่าไม่เท่ากับ 1:2 อาจเกิดจากพื้นท่ีท่ีเลอืกวเิคราะห์หาปริมาณธาตุตา่งๆ 

มซีิลิกาไมส่ม่้าเสมอกันเพราะโครงสร้างท่ีเป็นอสัณฐานของซิลิกาท้าให้โอกาสที่จะวเิคราะห์ได้ Si:O เท่ากับ 1:2 เป็นไป

ได้ยากส่วนปริมาณธาตุของผงปูนเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท่ี V(Na2SiO3:Ca2+) 1:1และ 1:2 ท่ี NaOH 1 Mท่ี พบว่า 

อัตราส่วนของอะตอมระหว่าง Si:O เท่ากับ 1:3.6 และ 1:4.05 ตามล้าดับ และอัตราส่วนระหว่างของอะตอม Ca:O

เท่ากับ 1:13.6 และ 1:13.8 ตามล้าดับ และปริมาณธาตุของผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานมีอัตราส่วนของอะตอม

ระหว่าง Si:O เท่ากับ 1:3 และอัตราส่วนระหว่างของอะตอม Ca:Oเท่ากับ 1:0.86 ตามล้าดับ 

อัตราส่วนของ Ca:Oมีอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของ NaOH เป็นไปได้ว่าเมื่อเติมสารละลาย

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปในสารละลายโซเดียมซิลิเกตมากขึ้นจะเพิ่มโอกาสการแทนท่ีอะตอม  Ca2+ แทนอะตอม 

Si4+ มากขึ้นและการท่ีมีอะตอม O ในอัตราส่วน V(Na2SiO3:Ca2+) ท่ี NaOH 1M อัตราส่วน 1:2มากกว่าอัตราส่วน 1:1 

แสดงว่ามีการแทนท่ีของ Ca2+ ในการสังเคราะห์เจล จึงเกิดเป็นปฏิกิริยาท่ีเรียกว่า ปอซโซลาน (Pozzolanic Reaction) 

[6] โดยใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ท้าปฏิกิริยากับวัสดุปอซโซลานท่ีมีองค์ประกอบหลักคือซิลิกา (SiO2) 

ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณธาตุของผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน พบว่า อัตราส่วนของ Ca:O มีอัตราส่วนเท่ากับ

1:0.82 โดยมีค่าน้อยกว่าค่าตามทฤษฎี (Ca:O เท่ากับ 1:1) เนื่องจาก การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์มี

ปฏิกิริยาเกิดขึ้นหลายปฏิกิริยาแต่ปฏิกิริยา2 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น คือ การท่ีไตรแคลเซียมซิลิเกต (3CaOSiO2)  และได

แคลเซียม-ซิลิเกต (2CaOSiO2)  รวมตัวกับน้้าจะเกดิเป็นสารประกอบ 2 ชนิด คือ Calcium Silicate Hydrate  และ Free 

Limes หรือ Calcium Hydroxide (Ca(OH2)) เป็นองค์ประกอบหลัก และอะตอมของ Ca2+ภายในโครงสร้างมีการสร้าง

พันธะกับอนุภาคอื่นท้าให้อัตราส่วนของ Ca:O มคี่านอ้ยลง 
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4.4 การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ และผงปูนซีเมนต์ยาแนว

สังเคราะห์โดยเทคนิคฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy; FTIR) 

ในการวิเคราะห์หมูฟ่ังก์ชันด้วยเทคนคิฟลูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี จะวิเคราะห์ถึง

หมู่ฟังก์ชันท่ีบ่งบอกพันธะของผงปูนซีเมนต์ยาแนวในรูปของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตท่ีสัง เคราะห์ได้เปรียบเทียบกับ 

ผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานและผลการวเิคราะหอนิฟราเรดสเปกตราแสดงดังภาพท่ี 3 และตารางที่ 4 ตามล้าดับ 

 

 
                                                                      

ภาพที่ 3 (ก) ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้นของ NaOH 1 M    

                                       (ข) ผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน 

ตารางที่ 4 สรุปเลขคลื่นและชนิดของการสั่นในอินฟราเรดสเปกตรัมผงปูนซีเมนต์ยาแนวท่ีสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้น 

NaOH 1 M และผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน 

ชนิดของการสัน่ 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนว 

ทีส่ังเคราะห ์

ผงปูนซเีมนต์ยาแนว 

มาตรฐาน 

เลขคลื่น (cm-1) 
เลขคลื่น (cm-1) 

อัตราส่วน 1:1 อัตราส่วน 1:2 

Silinol OH groups and adsorbed water 3373 3028และ 3381 3427 

Silane groups Si-H 2281 2283 2438 

Asymmetric stretchingof Si-O-Si 1040 989 1167 

Bending of O-Si-O 432 429 495 

O-H strength 1627 1630 1672 

O-H bending 1100 1008 1015 
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จากการวิเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวท่ีสังเคราะห์ได้และผงปูนซีเมนต์มาตรฐาน พบว่าต้าแหน่งท่ี  

3,000-3,500 cm-1 เป็นกลุ่มไซลานอล (Silinol OH) ซึ่งเป็นพันธะระหว่าง O-H ในโครงสร้างของ Ca(OH)2 เมื่อเพิ่ม

ปริมาณแคลเซียมไอออน (Ca2+)  มากขึ้นจะสามารถท้าปฏิกิริยากับซิลิกา (SiO2) โดยมีคุณสมบัติสามารถดูดซับน้้าที่

ผิวในรูปแบบของไฮโดรเนยีมไอออน (H3O+) เพื่อเพิ่มการเร่งแตกตัวของซิลิเกตไอออน (SiO4
4-) และเมื่อรวมกับผลของ

แคลเซียมไอออนจะท้าให้ปริมาณของชั้นอนุภาคเพิ่มขึ้นและจะก่อให้เกิดแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเจล (C-S-H),  

กลุ่มไซเลน (Si-H) อยู่ในช่วง 2100-2500 cm-1, กลุ่ม Asymmetric stretchingของ Si-O-Si อยู่ในช่วง 980-1100 cm-1 

กลุ่ม Bendingของ O-Si-O อยู่ในช่วง 430-495 cm-1 โดยเป็นกลุ่มฟังก์ชันส้าคัญในพันธะ 

ซิลิกาซึ่งเปรียบเทียบได้กับเป็นวัสดุประสานปอซโซลาน ต้าแหน่งของพันธะ O-H strength อยู่ในช่วง  

1630-1675 cm-1 และต้าแหน่งของพันธะ O-H bending อยู่ ในช่วง 1008-1121 cm-1 มีความกว้างมากกว่าผง

ปูนซีเมนต์มาตรฐาน เนื่องจากสารซิลกิาที่สกัดได้อยูใ่นสภาพอสัณฐานจึงสามารถดูดซับน้้าในบรรยากาศได้ดีมากกว่า 

ผงปูนซีเมนต์มาตรฐาน เมื่อท้าการเปรียบเทียบโครงสร้างกับผงปูนซีเมนต์มาตรฐาน พบว่า ต้าแหน่งท่ี 3,427 cm-1 

เป็นกลุ่มไซลานอล (Silinol OH), กลุ่มไซเลน (Si-H) ท่ี 2438 cm-1, กลุ่ม Asymmetric stretching ของ Si-O-Si อยู่ท่ี 

1167cm-1 กลุ่ม Bending ของ O-Si-O อยู่ท่ี 495 cm-1 ต้าแหนง่ของพันธะ O-H strength อยู่ท่ี 1672cm-1 และ ต้าแหนง่

ของพันธะ O-H bending อยู่ท่ี 1015 cm-1ตามล้าดับ 

5. ผลของขนาดอนุภาคของผงปูนซีเมนต์ยาแนวที่สังเคราะห์ได้และผงปูนซีเมนต์มาตรฐานด้วย

โปรแกรมสถิต ิ(Minitab) 

จากการวเิคราะห์ขนาดอนุภาคของผงปูนซีเมนต์ยาแนวท่ีสังเคราะห์ได้และผงปูนซีเมนต์มาตรฐานมีช่วง

การกระจายตัวของอนุภาค แสดงดังตารางท่ี 5 และภาพท่ี 4 

 ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบขนาดอนุภาคของวัสดุสังเคราะห์ท้ัง 3 ประเภท 
 

ชนิดของวสัด ุ ขนาดอนุภาค (ไมโครเมตร) 

ต่้าสุด สูงสุด 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวสังเคราะห ์(1) 1.12 409 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวสังเคราะห ์(2) 1.6 39 

ผงปูนซเีมนต์ยาแนวมาตรฐาน 1.8 70 

 

  



 

910 

 

- Proceedings - 

 

               
                             (ก)                                                                   (ข) 

 
(ค) 

ภาพที่ 4 การวเิคราะห์การกระจายตัว (Histrogram) ของขนาดผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะหท่ี์    

ความเข้มข้น NaOH1 M และผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน 

(ก) กราฟการกระจายตัวของผงปูนซีเมนต์สังเคราะห์ ท่ีV(Na2SiO3:Ca2+) 1:1 

(ข) กราฟการกระจายตัวของผงปูนซีเมนต์สังเคราะห์ ท่ีV(Na2SiO3:Ca2+) 1:2 

(ค) กราฟการกระจายตัวของผงปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐาน 

จากกราฟฮิสโตแกรม (Histogram) ของข้อมูลการกระจายตัวของผงปูนซีเมนต์ท่ีสังเคราะห์ได้และผง

ปูนซีเมนต์มาตรฐานมีการกระจายของข้อมูลของขนาดตะกอนเป็นกราฟการกระจายแบบตามปกติ ( Normal 

Distributed) ซึ่งขนาดอนุภาคของผงของปูนซีเมนต์สังเคราะห์ท่ีความเข้มข้น NaOH 1 M ท่ี V(Na2SiO3:Ca2+) 1:1 และ 

1:2 และขนาดอนุภาคของผงปูนซีเมนต์มาตรฐาน มีขนาดของตะกอนท่ีแตกต่างกันมาก เป็นไปได้ว่า การเกิด 

นิวคลีเอชันเกิดมากกว่าการเพิ่มตะกอนแสดงว่าเมื่อเติมสารละลายซิลิเกตลงไปในสารละลายกรดท่ีมากขึ้นจะเพิ่ม

โอกาสการแทรกตัวของ Ca2+แทนท่ี Si4+มากขึ้นภายในโครงสร้าง และการท่ีมีอะตอม O ในโครงสร้างมีอัตราส่วน

นอ้ยลงแสดงว่ามกีารแทนท่ีของ Ca2+ ในโครงสร้างได้จรงิ จากผลการวเิคราะห์ผลพบวา่ขนาดอนุภาคของผงปูนซีเมนต์

ยาแนวสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้น NaOH 1 M ท่ี V(Na2SiO3:Ca2+) อัตราส่วน 1:2 มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดตะกอนของ

ปูนซีเมนต์มาตรฐาน 
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6. ผลของการสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ ค่า pH และ%ความชื น 

การสังเคราะห์ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์โดยกระบวนการโซลเจลท่ีใช้สารละลายแคลเซียม- 

ไฮดรอกไซด์อิ่มตัวในสารละลายกรด HCl เข้มข้น 4 M ในการลดค่า pH ของสารละลายโซเดียมซิลิเกต จากค่า pH 

11.87  ให้มีค่า pH เท่ากับ 7 พบว่า ผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท่ีความเข้มข้น NaOH 1 M ท่ี V(Na2SiO3:Ca2+) 

อัตราส่วน 1:1 และ 1:2 มคี่า pH เท่ากับ 7.33 และ 7.24และได้น้้าหนักของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ คิดเป็น 3.71 

และ 3.60 % ตามล้าดับ โดยมีลักษณะของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท้ัง 2 อัตราส่วนเป็นผงตะกอนสีขาวขุ่น 

ขนาดตะกอนไมส่ม่้าเสมอ ค่า %ความชื้นเฉลี่ยของผงปูนซีเมนต์ยาแนวสังเคราะห์ท้ัง 2 อัตราส่วนและผงปูนซีเมนต์ยา

แนวมาตรฐานมคี่าเท่ากับ 14.38 % และ 7.62% ตามล้าดับ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การสังเคราะห์ผงปูนซีเมนตย์าแนวสังเคราะห์สามารถสังเคราะห์ได้จากกระบวนการโซลเจลโดยการใช้

สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) อิ่มตัว ผสมกับสารละลายไฮโรคลอริค (HCl) ความเข้มข้น 4 M  

ในอัตราส่วน 1:1 และ 1:2 โดยปริมาตร และท้าการบ่มท่ีอุณหภูมิ 110 oC เป็นเวลา 18 ชั่วโมง จะได้ผงปูนซีเมนต์ยาแนว

สังเคราะห์จากซิลกิาจากแกลบข้าวท่ีมีคุณสมบัตใิกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ยาแนวมาตรฐานท่ีมีขายตามท้องตลาด 

กิตติกรรมประกาศ 

- ขอขอบคุณทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งบประมาณแผ่นดินปี 2555 (ภายใต้

การสนับสนุนจากส้านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ) 

- ขอขอบคุณ อ.ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ ์สาขาวิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชยีงใหม่ ท่ีให้การสนับสนุนสถานท่ี อุปกรณ ์และค้าปรึกษา และแนวทางในการท้างานวิจัย 

เอกสารอ้างอิง 

1. สมศักดิ์ โพธ์ิถวลิเกียรติ,์ นวิัต ิพริิยะรุง่โรจน์และ พงษ์เจต พรหมวงศ์. อทิธิพลของขนาดของแกลบตอ่คุณลักษณะ

การเผาไหม.้ วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง.2551; 9(1): 1-6. 

2. ศรีเพ็ญ ทา้วตา, นยิม บุญถนอม และบรรจบ ยศสมบัต.ิ การเตรียมซิลกิอนไดออกไซด์จากเถา้แกลบ (Fabrication 

of Silicon Dioxide from Rice Husk). (วิทยานพินธ์) เชียงใหม่: มหาวทิยาลัยเชยีงใหม;่ 2531. 40 หนา้ 

3. ชัย จาตุรพทัิกษก์ุล, ธีรวัฒน์ สินศริิ และวีรชาติ ตัง้จิรภัทร. นาโนเทคโนโลยกีับการพัฒนางานด้านคอนกรีต. 

วารสารคอนกรีตสิงหาคม (7): 2552. http://www.thaitca.or.th/index.html. November 2010 13. 

4. นติยา ทวดอาจ. การเตรียมผงนาโนซิลกิาจากเถา้แกลบขา้ว.(วทิยานพินธ์) เชียงใหม่: 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม;่2550. 116 หนา้  

5. Federica B, Luisa B, Anna MF and Tiziano M. Characterization of Rice Husk Ash and Its Recycling as Quartz 

Substitute for the Production of Ceramic Glazes. Journal American Ceramic Society 2009 Dec 93(1): 

121 – 126. 

6. อาบีดนี ดะแซสาเมาะ ยูวารเียาะ กาแบ อาตกี๊ะ นอิาลี ซารยีะ รีบูพาอซีะ มามะแตหะ และ ยาวาเฮ สาแม. ผล

ของการปรับปรุงเถ้าไมย้างพาราที่มตีอ่ก้าลังอัดของอิฐ. วารสารวจิัย 2558 ฉบับท่ี 1 ปีท่ี 8 หนา้. 66-67. 



 

912 

 

- Proceedings - 

7. Quanhe B, Kun Z and Jiakuo L. Characterization of wollastonite coatings prepared by sol–gelon Ti substrate. 

Journal Coating Technology Resource2012 9(2):189–193. 

8. ปิยะฉัตร ศุภวทิยาเจรญิกุล, วันโชค เครือหงษ์ และ ธีรวัฒน์สนิศริิ.ผลของปริมาณซิลกิาอสัณฐานในเพอร์ไลต์ต่อ

ก้าลังอัดและการเกิดปฏกิิริยาปอซโซลานในซีเมนต์เพสต์ผสม. วารสาร KKU ENGINEERING JOURNAL.2555 

; 39(3): 257-266. 
 



 

913 

 

- Proceedings - 

สมบัติทางกายภาพและทางกลของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 

Physical-Mechanical Properties of Clay Brick Containing Lignite Fly Ash 

วีระ พันอินทร์1 

Weera Punin1  

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนการผลิตอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมระหว่างดินเหนียว

ต่อเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยท้าการศึกษาอัตราส่วนของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์ท่ี

อัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และอัตราส่วน 75:25 ร้อยละโดยน้้าหนักตามล้าดับ จากนั้นท้าการผลิตอฐิ

มอญโดยใช้เคร่ืองป่ันอัดก้อน 32 แรงม้า ที่ให้อิฐมอญขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร และหนา 6 

เซนติเมตร วิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพและทางกล ดังนี้ ค่าการหดตัว ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซับน้้า 

ค่าการต้านแรงอัด ค่าการต้านแรงดัด และการทนไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 จากผลการวิจัย

พบว่าอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมระหว่างดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์มากท่ีสุด คืออัตราส่วนท่ี 

80:20 เนื่องจากอิฐมอญมีลักษณะหลังการขึ้นรูปสมบูรณ์ ผิวอิฐมอญค่อนข้างเรียบไม่แตก สีส้มเข้มโดยมีค่าการหด

ตัวเท่ากับร้อยละ 16.83 และใกล้เคียงกับค่าการหดตัวของอิฐมอญแบบดั้งเดิม มีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 1 ,152 

กิโลกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร มคี่าการดูดซับน้้าร้อยละ 24.01 ค่าการตา้นแรงอัดเท่ากับ 7.62 เมกะพาสคาล ค่าการต้าน

แรงดัดเท่ากับ 0.96 เมกะพาสคาล ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 และสามารถทนไฟท่ี

อุณหภูม ิ900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง   

ค้าสา้คัญ:   อฐิมอญ เถ้าลอยลกิไนต์ ดินเหนยีว 

Abstract  

The purpose of this research is to develop a technique for manufacturing common bricks with a 

mixture of clay and fly ash from the power plant. A researcher studied the ratio of clay to lignite fly ash mix and 

used the following ratios: 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 and finally a 75:25 %wt. To produce the bricks researcher 

used 32 horsepower blender to mix the compound. The brick dimensions were: length 19 cm, width 10 cm and a 

height of 6  cm. The bricks were rigorously tested and the results were analyzed by the use of the following 

methods: A test for contraction, density, water absorption, compressed strength, bending strength, fireproofing in 

accordance with regulation TCPS 601-2547 and microstructure. After conclusive testing the ratio of 80% clay to 

20% lignite fly ash proved to yield the best results. The results were as follows: Texture of the skin was smooth 

and the surface area was not broken and it produced a dark orange color, overall contraction was 16.83%, in  

  

                                                        
1 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง จังหวัดล้าปาง 52100 
1 Department of Physics, Faculty of Science, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100. 
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Density a figure of 1,152 kg/m3 was achieved, had 24.01% fluid absorption, Compression of 7.62 MPa, Bending 

strength of 0.96 MPa and fireproofing withstood a temperature of 900 °C for 24 hours.   

Keywords: Common Brick, Lignite fly ash, Clay    

บทน้า 

จากสถานการณ์ปัจจุบันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมส่งผลท้าให้เกิดการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุเพิ่มจ้านวนมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมชนบทหรือสังคมเมืองล้วนแล้วแต่มีการ

ปลูกสร้างท่ีอยู่อาศัย อาคารพาณิชยเ์พื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแทบท้ังสิ้น ซึ่งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใน

แต่ละพื้นท่ีก็จะเลือกใช้วัสดุท่ีแตกต่างกันไป โดยวัสดุส้าหรับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหนึ่งท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบันคือ 

อิฐมอญหรือท่ีเรียกกันว่า “อิฐแดง” เนื่องจากอิฐมีราคาท่ีค่อนข้างถูกมีจ้าหน่ายอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีท้าให้สะดวกแก่การ

จัดหาและขนส่งไปยังพื้นท่ีก่อสร้าง อิฐมอญนั้นแต่เดิมเป็นอาชีพท่ีชาวมอญได้ท้ากันมาอย่างยาวนานจนมีความ

ช้านาญตั้งแตส่มัยท่ีชาวมอญอยูใ่นบ้านเมืองเดิมของตน ต่อมาเมื่อชาวมอญได้อพยพมาลงหลักปักหลักปักฐานบนผืน

แผ่นดินไทย ก็ยังคงประกอบอาชีพตามเดิมท่ีตนถนัดซึ่งอาชีพหลักของชาวมอญก็คือ ท้านา ท้าไร่ ค้าขาย เข้ารับ

ราชการ และการท้าเคร่ืองป้ันดนิเผา รวมท้ังการท้าอิฐ จะเห็นว่าอฐิมอญเป็นวัสดุส้าคัญในการกอ่สร้างมาแตค่รัง้อดีต 

สังเกตได้จากโบราณสถานท่ีมคีวามส้าคัญในประวัตศิาสตร์ และยังคงความส้าคัญนับจากอดีตจวบจนกระท่ังปัจจุบัน 

สมบัตท่ีิส้าคญัอย่างหนึ่งของอิฐมอญท่ียังคงความส้าคัญคือคา่ความตา้นทานต่อการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุ เมื่อ

ได้รับแรงกระท้าของอิฐมอญ เมื่อถูกแรงกระท้า เช่น แรงลม แรงสั่นสะเทือน จะไม่เกิดรอยแตกร้าวหรือแยกตัวง่าย 

นอกจากนี้ผิวอิฐมอญง่ายต่อการยึดเกาะกับเนื้อปูนฉาบมากกว่าวัสดุก่อผนังอย่างอื่นท้าให้งานฉาบปูนสวย และไม่

หลุดร่อน นอกจากนี้ผนังท่ีสร้างด้วยอิฐมอญสามารถตอกผนังแขวนรูป ติดตั้งตู้ลอยหรือสิ่งต่างๆ ได้ตามต้าแหน่งท่ี

ตอ้งการ สามารถรับน้้าหนักของท่ีแขวนได้มากโดยไม่ต้องกังวลเร่ืองผนังแตกรา้วจากการเจาะ แตเ่ดิมดินท่ีน้ามาท้าอฐิ

มอญเป็นดินจากแม่น้้า มีเนื้อละเอียดปนทราย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพเิศษคือ ไม่เหนียวมากเกินไป แต่ปัจจุบันดินแมน่้้า

ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก จึงหันมาใช้ดินจากพื้นท่ีลุ่ม มีคุณสมบัติเหมือนดินแม่น้้า กล่าวคือเป็นดินสองชั้น ชั้นบนเป็น

ดินเหนยีวปนทรายมาก ส่วนช้ันล่างเป็นดนิเหนยีวล้วนๆ เมื่อขุดมารวมกัน ก็จะได้ดินเหนยีวปนทรายเนื้อดี นอกจากดิน

แลว้ ยังประกอบด้วยแกลบและขี้เถ้า เป็นสว่นประกอบส้าคัญ ก่อนจะผสมให้เข้ากัน ตากแห้ง และเข้าเตาเผา แตอ่ฐิท่ี

ได้พบว่ายังมีคุณภาพไม่เท่ากับอิฐท่ีท้าจากดินแม่น้้าซึ่งลักษณะท่ัวไปของอิฐท่ีดีจะมีสีส้มสดท่ัว ท้ังก้อน แกร่ง อิฐไม่มี

รอยแตกร้าว แต่อาจจะบ่ินได้เล็กน้อย มีความคลาดเคลื่อนของความกว้าง ความยาว ความหนาไม่เกิน ±5 mm. มี

ความต้านทานแรงอัดไม่น้อยกว่า 7 MPa และการดูดซึมน้้าไม่เกินร้อยละ 25 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเลขท่ี 

601/2547 [2,3,4,5] 

 การศึกษาวัสดุศาสตร์ได้มีการน้าเถ้าลอยซึ่งเป็นวัสดุปอซโซลานมาใช้เป็นส่วนผสมอิฐทนไฟช่วยลด

การเยิ้ม (Bleeding) และการแยกตัวของอิฐทนไฟส่งผลให้อิฐทนไฟมีความทนทาน เพิ่มก้าลังอัดของอิฐทนไฟ ลดการ

ดูดซึมน้้าและทนต่อสภาพความเป็นกรดได้สูง รวมท้ังต้องการให้ได้อิฐทนไฟท่ีมีราคาเหมาะสม นอกจากนี้ ยังพบว่ามี

การน้าเถ้าลอยมาผสมปูนซีเมนต์ หิน ทรายมาท้าคอนกรีตจะท้าให้คอนกรีตมคีุณสมบัติดีกวา่คอนกรีตปกติคือ มอีายุ

การใช้งานท่ีนานกว่า ความพรุนของคอนกรีตต่้ากว่า สามารถรับแรงอัดได้มากกว่า การดูดซึมน้้าได้น้อยกว่าและทน

ต่อสภาพความเป็นกรดได้สูงกว่า [6,7,8,9] ในขณะท่ีจัดหวัดล้าปาง มีการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ท่ีมี

การใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงประมาณวันละ 40,000 ตัน จะท้าให้เกิดเถ้าหินลิกไนต์ออกมาประมาณวันละ 
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10,000 ตัน ในจ้านวนน้ีจะเป็นเถ้าลอยจ้านวน 8,000 ตัน ถือวา่เป็นจ้านวนท่ีสูงมากในแต่ละวัน [1] จึงมคีวามเป็นไปได้

ทางด้านศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบเถ้าลอยลิกไนต์ในการน้ามาเป็นส่วนผสมของอิฐมอญส้าหรับงานวิจัยนี้ โดยเถ้า

ลอยลิกไนต์เป็นของแข็งเม็ดกลมมีความละเอียด ซึ่งลอยขึ้นมาพร้อมกับอากาศท่ีร้อน ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของถ่าน

หินท่ีบดละเอยีด (Pulverized Coal) ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟา้ และจะถูกจับด้วยเคร่ืองดักจับ (Precipitator) หลังจาก

นั้นจะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บ ซึ่งถ่านหินท่ีใช้เป็นเชื้อเพลิงนี้ประกอบไปด้วย สารประกอบคาร์บอนและแร่ธาตุอื่นๆ เช่น 

ดินดาน ดินเหนียว ซัลไฟด์ และคาร์บอเนต เมื่อถูกเผาท่ีอุณหภูมิสูงในเตาเผา คุณสมบัติของสารประกอบต่างๆ ใน

ถ่านหินจะเปลี่ยนไป ท้ังทางด้านกายภาพและด้านเคมี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเตาเผา รวมท้ังวิธีการท่ีท้าให้เย็นตัว

ของเถ้าลอย ซึ่งเถ้าลอยนี้สว่นใหญ่เป็นออกไซด์ของซิลิกาและอะลูมนิา หากมีการน้ามาใชเ้ป็นสว่นผสมของอฐิมอญใน

อัตราส่วนท่ีเหมาะน่าจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะช่วยให้อิฐมอญมีความทนทานสามารถรับแรงอัดได้มากกว่า การดูดซึม

น้้าได้น้อยกวา่และทนตอ่สภาพความเป็นกรดได้ดี   

 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะผลิตอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ร่วมกับดินเหนียวเพื่อ

ตอ้งการศกึษาสมบัตทิางกายภาพและทางกลของอฐิมอญตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 ได้แก่ ค่า

การหดตัว ค่าความหนาแนน่ การค่าดูดซับน้้า ค่าการตา้นแรงดัด ค่าการตา้นแรงอัด ค่าการทนไฟ และโครงสร้างทาง

จุลภาค เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยคาดหวังว่าเถ้าลอยลิกไนต์จะมีประโยชน์ช่วยให้อิฐมอญท่ีผลิตขึ้นมีการดูดซึมน้้าได้น้อย มี

ความทนทาน สามารถรับแรงอัดได้ดี ท้ังในดา้นทรัพยากรเถ้าลอยลิกไนตจ์ะชว่ยลดการใชด้ินเหนียวท่ีมจี้านวนน้อยลง

และหายากส่งผลท้าให้ตน้ทุนการผลิตอฐิมอญต่้าลงตามไปด้วย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ท้าการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของการน้าเถ้าลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

ความร้อนมาท้าการผลิตอฐิมอญ โดยเปรียบเทียบอัตราส่วนท่ีเหมาะสมเพื่อให้อิฐมอญท่ีผลิตขึ้นมกีารดูดซึมน้้าได้นอ้ย 

มีความทนทาน สามารถรับแรงอัดได้ดีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 601/2547 ซึ่งมีขั้นตอนการด้าเนินงาน

วจิัยดังนี ้

วัตถุดิบที่ใชว้ิจัย 

1. ดินเหนยีว 

2. เถ้าลอยลิกไนต ์

การผลิตอฐิมอญ  

งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาใชเ้ถ้าลอยลิกไนตเ์ป็นสว่นส่วนผสมของอิฐมอญเพื่อเพิ่มความทนทาน สามารถ

รับแรงอัดได้ดี และลดตน้ทุนการผลิตการผลิตอิฐมอญ โดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

1.  ศกึษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตอิฐมอญ 

2.  ส้ารวจโรงงานอฐิมอญในเขตพืน้ท่ีจังหวัดล้าปาง 

3.  ได้รับความอนุเคราะห์แหล่งผลิตอฐิมอญจากโรงงานสมหวังอฐิมอญ ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมอืง 

จังหวัดล้าปาง และศกึษากระบวนการผลิตอฐิมอญอย่างละเอียดของโรงงานสมหวังอฐิมอญ 

4.  ศกึษาอัตราส่วนโดยการแทนท่ีดนิเหนยีวด้วยเถ้าลอยลิกไนต ์ในอัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 

80:20 และ 75:15 ร้อยละโดยน้้าหนัก กระบวนการผลิตอฐิมอญในงานวิจัยคร้ังน้ี จะท้าการผลิตด้วยกระบวนการ
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แบบเดียวกันกับกระบวนการผลิตแบบเดิมของทางโรงงาน เพียงแตล่ดปริมาณการใชด้ินเหนยีวลงและแทนท่ีดว้ยเถ้า

ลอยลิกไนตต์ามอัตราส่วนท่ีผู้วจิัยได้ก้าหนดไว ้

5.  สร้างตัวอย่างอฐิมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนตจ์ากโรงไฟฟา้แม่เมาะ จงัหวัดล้าปาง ตาม

อัตราส่วนท่ีก้าหนดไว้ โดยอิฐมอญท่ีผลิตขึ้นมขีนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร และมีความหนา 6 

เซนติเมตร ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานอิฐมอญเชงิพาณิชย์ 

6.  น้าอฐิมอญไปเผาที่อุณหภูม ิ900 องศาเซลเซียส 

7.  ท้าการทดสอบสมบัตทิางกายภาพและทางกล ซึ่งประกอบไปด้วย ค่าการหดตัว คา่ความหนาแนน่ 

ค่าการดูดซับน้้า ค่าการต้านแรงอัด ค่าการต้านแรงดัด การทนไฟ และโครงสร้างทางจุลภาคของอิฐมอญท่ีผลิตขึ้น 

8.  วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบสมบัตขิองอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ในแตล่ะ

อัตราส่วนกับอิฐมอญแบบเดิมโดยใชเ้กณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 เดียวกัน 

9.  สรุปผลและจัดท้ารายงานผลการวจิัย 

10. น้าเสนอผลงานวจิัย 
 

การทดสอบสมบัติทางกายภาพของอฐิมอญที่มสี่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์  

1.  ขนาดของอฐิมอญ 

 

                       

                      

              

                       

                             
 

ภาพที่ 1  ขั นตอนการวดัขนาดและหาคา่การหดตัวของอิฐมอญ 

1. เตรียมอิฐมอญก่อนและหลังเผาที่มสีภาพสมบูรณ์ท้ัง 5 อัตราส่วน อัตราส่วนละ 3 ก้อน 

2. ท้าการวัดขนาดอฐิมอญก่อนและหลังเผา อัตราส่วนละ 3 ก้อนโดยใชเ้ครื่องมือวัดท่ีละเอยีดถึง 1 

มลิลเิมตร ท้าการวัดทีละก้อน แตล่ะก้อนจะวัดดา้นกว้าง ดา้นยาว และด้านหนา 

3. ท้าการบันทึกขนาดของอฐิมอญก่อนเผาและหลังเผาใหค้รบทุกก้อน 

4. น้าค่าท่ีบันทึกอัตราส่วนละ 3 ก้อน มาหาค่าเฉลี่ยของอิฐมอญแตล่ะก้อน 

5. น้าค่าเฉลี่ยจากข้อท่ี 4) มาเปรียบเทียบอฐิมอญก่อนและหลังเผาเพ่ือหาค่าการหดตัวจากสมการ  
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การหดตัว (ร้อยละ) = 100
V

VV

2

21 


                                                 (1) 

1V = ปริมาตรอฐิมอญก่อนเผา (ลูกบาศก์มลิลเิมตร) 

2V = ปริมาตรอฐิมอญหลังเผา (ลูกบาศก์มลิลเิมตร) 

2.  ค่าความหนาแนน่ 

 

                       

              

                      
 

ภาพที ่2  ขั้นตอนการทดสอบความหนาแนน่เชงิปริมาตรของอิฐมอญ 

 

 1)  น้าอฐิมอญท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท้ัง 5 อัตราส่วน มาอัตราส่วนละ 3 ก้อน 

 2)  ท้าการวัดก้อนอิฐมอญโดยใชเ้ครื่องมือวัดท่ีละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร ท้าการวัดทีละก้อน แตล่ะก้อนจะวัด

ด้านกวา้ง ดา้นยาว และด้านหนา 

 3)  บันทึกผลการวัดอฐิมอญทุกก้อน 

 4)  หลังจากท่ีวัดขนาดของอิฐมอญเสร็จ น้าอฐิมอญชุดเดียวกันมาช่ังมวล ท้าการชั่งทีละก้อน โดยอัตราส่วน

ละ 3 ก้อน ให้ครบท้ัง 6 อัตราส่วน 

 5)  บันทึกมวลอฐิมอญทุกก้อน 

 6)  น้าขนาดท่ีได้จากการวัดมาค้านวณหาปริมาตรของอิฐมอญ 

 7)  น้ามวลท่ีบันทึกได้จากข้อ 5) มาค้านวณร่วมกับปริมาตรจากข้อ 6) โดยตรวจดูให้แน่ใจวา่ปริมาตรและ

มวลของอฐิมอญเป็นก้อนเดียว ค้านวณหาความหนาแนน่เชงิปริมาตร 
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3.  ค่าการดดูซับน ้า 

                       

                        

                        110                       5        

                             24        

                                        5     

                        
 

ภาพที ่3  ขั้นตอนการทดสอบการดูดซับน้้าของอิฐมอญ 

1.  น้าอฐิมอญท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท้ัง 5 อัตราส่วน มาอัตราส่วนละ 3 ก้อน 

 2. ท้าการชั่งมวลทีละก้อน โดยอัตราส่วนละ 3 ก้อน ใหค้รบท้ัง 6 อัตราส่วน 

 3. บันทึกมวลก่อนตม้ให้ครบทุกก้อน 

 4. น้าอฐิมอญในขอ้ 3) ตม้ในน้้าเปล่า ที่อุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยใหผ้ิวน้้าทว่ม

ก้อนอฐิมอญ หากน้้าแหง้ให้เตมิน้้าเพ่ิม 

 5. เมื่อต้มอฐิมอญครบ 5 ช่ัวโมงแลว้ ท้าการดับไฟท่ีต้มจากนั้นปิดฝาหมอ้ต้มอฐิมอญให้สนทิ ทิ้งอิฐมอญให้

แช่อยูใ่นน้้าตม้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

 6. น้าอฐิมอญขึน้จากน้้าแลว้ซับน้้าบริเวณผิวอฐิมอญพอหมาด 

 7. ชั่งมวลหลังตม้ แล้วบันทึกมวลอฐิมอญหลังต้มใหค้รบทุกก้อน โดยตรวจดูให้แนใ่จว่ามวลอิฐมอญก่อนตม้

และมวลอิฐมอญหลังตม้เป็นก้อนเดียวกัน 

 8. ค้านวณค่าการดูดซับน้้าของอฐิมอญโดยใช ้สูตรตอ่ไปน้ี 

     (2) 

   

โดย m1 = มวลอิฐมอญก่อนต้ม (กรัม) 

   m2 = มวลอิฐมอญหลังตม้ (กรัม) 
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4.  ค่าการตา้นแรงอัด 

 

                       

                                                

                                             

                                       

                      

                

                          

 

ภาพที ่4  ขั้นตอนการทดสอบค่าการตา้นทานแรงอัด 

 

1.  น้าอฐิมอญท่ีมีสภาพสมบูรณ์จากทัง้ 5 อัตราส่วน มาอัตราส่วนละ 3 ก้อน 

2.  ท้าการฉาบผิวหนา้ทัง้สองดา้นของอิฐมอญทุกก้อนให้เรียบโดยปูนปลาสเตอร์ท่ีมีความหนาของปูน

ปลาสเตอร์ประมาณ 5 มลิลเิมตร 

3.  ท้าการวัดขนาดก้อนอิฐมอญจากข้อท่ี 2) โดยใชเ้ครื่องมือวัดท่ีละเอยีด 1 มลิลเิมตร ท้าการวัดทีละ

ก้อน แต่ละก้อนจะวัดด้านกว้างและด้านยาว 

4.  บันทึกขนาดของอฐิมอญ 

5.  น้าอฐิมอญวางท่ีกึ่งกลางของเครื่องรับแรงกดอัด 

6.  เพิ่มแรงกดทับให้อิฐมอญเร่ือยๆ จนอิฐมอญเกิดการแตกหกั 

7.  ท้าการบันทึกแรงท่ีกดทับลงบนก้อนอฐิ จากการทดสอบในขอ้ 6) ให้ครบทุกก้อน 

8.  น้าค่าจากที่บันทึกได้ มาค้านวณหาค่าต้านทานแรงอัดของอฐิมอญโดยใชสู้ตรตอ่ไปน้ี 

 

ก้าลังรับแรงอัด                                                                      (3) 

 

   โดย   P = ก้าลังอัดสูงสุด (นวิตัน) 

     A = พื้นท่ีรับแรงอัด (ตารางมิลลิเมตร) 
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5.  ค่าการต้านแรงดดั 

                       

                       

                      

                                                   

                                         
 

ภาพที ่5  ขั้นตอนการทดสอบการตา้นทานแรงดัดของอฐิมอญ 

 

1.  เตรียมอิฐมอญท่ีมีสภาพสมบูรณ์ท้ัง 5 อัตราส่วน มาอัตราส่วนละ 3 ก้อน 

2.  ท้าการวัดก้อนอิฐมอญโดยใชเ้ครื่องมือวัดท่ีละเอยีด 1 มลิลเิมตร ท้าการวัดทีละก้อน แต่ละก้อนจะ

วัดดา้นกว้าง ดา้นยาวและดา้นหนา ท้าการวัดทีละก้อน โดยอัตราส่วนละ 3 ก้อน ให้ครบท้ัง 6 อัตราส่วน 

3.  ท้าการบันทึกขนาดของอฐิมอญ จากการวัดในข้อท่ี 2) ให้ครบทุกก้อน 

4.  น้าอฐิมอญจากข้อ 3) มาวางที่กึ่งกลางของจุด Support ท่ีเตรียมไว้ และวางตัวรับแรงกดตรง

กึ่งกลางระหวา่งจุด Support ของตัวอิฐมอญ 

5.  เพิ่มมวลในการกดอฐิมอญเร่ือยๆ จนอิฐมอญเกิดการแตกหัก 

6.  ท้าการบันทึกมวลท่ีกดลงบนก้อนอิฐมอญ จากการทดสอบในขอ้ 6) ให้ครบทุกก้อน  

7.  ค้านวณหาคา่การตา้นแรงดดัของอิฐมอญโดยใชส้มการตอ่ไปนี้ 

        (4) 

 

 โดย  R = ค่าการตา้นแรงดัด 

   P = มวลสูงสุดท่ีกดลงบนก้อนอิฐมอญ (กิโลกรัม) 

   L = ระยะห่างระหว่างจดุรองรับท่ีปลายท้ังสองด้าน (มลิลเิมตร) 

d = ความหนาของอิฐมอญ (มลิลิเมตร) 

b = ความกวา้งของอิฐมอญ (มลิลเิมตร) 
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6.  ค่าการทนไฟ  

 

                                                        

                                          

                    900                       

                          95 : 05,  90 : 10,  85 : 15,  80 : 20,  75 : 25

                                          90          

                       

                            
 

ภาพที ่6  ขั้นตอนการทดสอบการทนไฟของอิฐมอญ 

1.  อบดินเหนยีวให้แห้งสนิทท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2.  บดดนิเหนยีวท่ีแหง้สนทิให้เป็นผงละเอยีด 

3.  ชั่งดินเหนยีวท่ีบดละเอยีดแล้วกับเถ้าลอยในอัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 

กรัม แลว้ตวงน้้าเปล่า 90 มลิลลิิตรตอ่สว่นผสม 100 กรัม ในทุกอัตราส่วน 

4.  ผสมดนิเหนยีวบดละเอยีด เถ้าลอยและน้้าที่เตรียมไว้และคนเป็นเวลา 15 นาที 

5.  น้าส่วนผสมท้ังหมดท่ีคนเข้ากันแลว้ไปเทลงบนแท่นปูนปลาสเตอร์ รอจนดนิป้ันได้ จากนั้นอัดลงใน

พมิพแ์ลว้ท้ิงไวจ้นก้อนดินท่ีอยูใ่นแม่พิมพห์ลุดออกมาได ้

6.  น้าแทง่ดินเหนยีวไปเผาที่อุณหภูม ิ900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

7.  วัดการโค้งงอของแท่งดนิเหนยีวแลว้บันทึกผลการโค้งงอ 

8.  บันทึกผลการโคง้งอให้ครบทุกอัตราส่วน 
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7.  การวเิคราะห์โครงสรา้งทางจุลภาคของอิฐมอญที่มีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

ภาพที่ 7  แสดงขัน้ตอนการวเิคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของอฐิตัวอย่างในอัตราส่วนตา่งๆ 

 

1.  เตรียมตัวอย่างอฐิที่จะน้าไปส่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)  

2.  อบดินเหนยีวให้แห้งสนิทท่ีอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3.  บดดนิเหนยีวท่ีแหง้สนทิให้เป็นผงละเอยีด 

4.  ชั่งดินเหนยีวท่ีบดละเอยีดแล้วกับเถ้าลอยในอัตราส่วน 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 

กรัม แลว้ตวงน้้าเปล่า 90 มลิลลิิตร ในทุกอัตราส่วน 

5.  น้าดินเหนยีวบดละเอยีด เถ้าลอยและน้้าที่เตรียมไว้ผสมตามอัตราส่วนท่ีก้าหนดไว้และคนไปใน

ทิศทางเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที 

6.  น้าส่วนผสมท้ังหมดท่ีคนเข้ากันแลว้ไปเทลงบนแท่นปูนปลาสเตอร์ จากนั้นป้ันเป็นก้อนกลมขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร แลว้ท้ิงไว ้24 ชั่วโมง 

7.  ตัดก้อนดนิทรงกลมท่ีแหง้แลว้ให้เป็นทรงลูกบาศก์ยาวด้านละ 0.7 เซนติเมตร 

8.  น้าไปเผาที่อุณหภูม ิ900 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 ชั่วโมง 

9.  น้าตัวอยา่งที่เผาแล้วมาขัดผวิดา้นตรงข้ามท่ีจะส่องส้ารวจให้เรียบเพื่อให้ตัวอย่างตัง้ได้อยา่งสมดุล

ขณะส่องส้ารวจ 

10.  เก็บตัวอยา่งไวเ้พื่อสอ่งส้ารวจต่อไป 

11. ตดิตัวอย่างในด้านท่ีไม่ต้องการศึกษาบนสตัป (stub) ด้วยเทปกาวคาร์บอน 

                                                                   
                                          (SEM)

                                                 0.7          

                                95:5, 90:10, 85:15, 80:20     75:25 
(                 )

                                                 (SEM)               500-
5,000     
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12.  เป่าท้าความสะอาดฝุ่นท่ีปนเป้ือนดว้ยลูกโป่งยาง และท้าการฉาบผิวตัวอยา่งด้วยทองค้าโดยเครื่อง 

Sputter coater หรือ Ion sputter 

13. น้าไปวเิคราะห์ด้วยกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) เพื่อดูโครงสร้างทางจลุภาค

ของอิฐตัวอยา่งในอัตราส่วนตา่งๆ 

ผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาทางเทคนิคเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ใน

อัตราส่วนท่ีเหมาะสม โดยการผลิตอิฐมอญคร้ังนี้ใช้วัสดุเหลือท้ิงเถ้าลอยลิกไนต์เป็นส่วนผสมท่ีได้จากกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนอ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง เพื่อผลิตอิฐมอญและพัฒนาสมบัติของอิฐมอญให้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 โดยมีอัตราส่วนระหว่างดินเหนียวและเถ้าลอยลิกไนต์ คือ อัตราส่วน 

95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ร้อยละโดยน้้าหนัก ตามล้าดับ ซึ่งผลการศึกษาแสดงดังนี้ 

ผลการศกึษาลักษณะสีของอิฐมอญในแต่ละอัตราส่วน 

อิฐมอญผลิตจากดินเหนียวท่ีขึ้นรูปเป็นก้อน แล้วน้าไปเผาเมื่อดินเหนียวผ่านกระบวนการเผาจะเปลี่ยน

สภาพจากดินเหนียวสีน้้าตาลเข้มท่ีมีความเปียกชื้นสูงและอ่อนตัวเป็นดินเผาสีส้มแห้งและแข็ง เถ้าลอยเป็นวัสดุท่ีได้

จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟา้จากโรงไฟฟา้พลังงานความร้อน มลีักษณะเป็นผงละเอียดสเีทาเขม้และมคีุณสมบัติ

ทนไฟได้ ดังนัน้เมื่อน้าวัสดุท้ังสองนี้มาผลิตเป็นอฐิมอญจึงท้าให้อิฐมอญในแตล่ะอัตราส่วนมีลักษณะสีท่ีแตกต่างกันดัง

ภาพต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงสขีองอิฐมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนตใ์นแต่ละอัตราส่วน 

อัตราส่วน 100:0 95:05 90:10 

 

ภาพ 

   
อัตราส่วน 85:15 80:20 75:25 

ภาพ 

   
  

อัตราส่วนของดินเหนียวต่อเถ้าลอย 100:0 (ดินเหนียวล้วน) ร้อยละโดยน้้าหนัก พบว่าอิฐมอญใน

อัตราส่วนนี้มีสีส้มเข้มท่ีสุด รองลงมาคืออิฐมอญท่ีมีอัตราส่วนของดินเหนียวต่อเถ้าลอย 95:05,  90:10,  85:15,  

80:20 และอัตราส่วนท่ีมีความเข้มของสตี่้าสุดคอื อัตราส่วนท่ี  75:25 ร้อยละโดยน้้าหนัก ตามล้าดับ 
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ดังนัน้จากผลการศึกษาลักษณะสีของอฐิมอญในแตล่ะอัตราส่วน สรุปได้ว่าสขีองอิฐมอญจะจางลงตาม

ปริมาณของเถ้าลอยท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีอยู่ในอิฐมอญมีคุณสมบัติด้านการทนไฟจึงมีการเปลี่ยนสี

เพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกันดินเหนียวท่ีอยู่ในอิฐมอญเปลี่ยนจากสีน้้าตาลเข้มเป็นสีตามปริมาณของเถ้าลอย

ลิกไนตท่ี์เตมิลงไป 

2.  ผลการทดสอบสมบัตทิางกายภาพและทางกล 

1.  ผลการทดสอบการหดตัว 

 

 

ภาพที่ 8  ผลการทดสอบการหดตัวของอิฐมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต ์

จากภาพท่ี 8 ผลการทดสอบการหดตัวของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พบว่าการหดตัว

ของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์ในอัตราส่วน 75:25 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ 80:20, 

85:15, 90:10, 95:05 และ 100:0 ซึ่งมีคา่ 18.27, 16.83, 15.17, 13.49, 11.97 และ 10.27 ตามล้าดับ จะเห็นว่าการหด

ตัวของอฐิมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนตจ์ะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของถ้าลอยท่ีเตมิลงไป 
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ผลการทดสอบความหนาแน่น 

 

 

ภาพที่ 9  ผลการทดสอบความหนาแนน่ของอฐิมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต ์

 

จากภาพท่ี 9 ผลการทดสอบความหนาแน่นของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พบว่าค่า

ความหนาแนน่ของอิฐมอญท่ีมสี่วนผสมของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์ในอัตราส่วน 100:0 มีค่ามากท่ีสุด รองลงมา

คือ 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ซึ่ งมีค่า 1,245 1,220 1,197 1,167 1,152 และ 1,149 กิ โลกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ จะเห็นว่าค่าความหนาแน่นของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์จะเพิ่มขึ้นตาม

ปริมาณของดนิเหนยีว 
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  ผลการทดสอบการดูดซับน า้ 

 

 

ภาพที ่10  ผลการทดสอบการดูดซับน้้าของอิฐมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต ์

จากภาพท่ี 10 ผลการทดสอบการดูดซับน้้าของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พบว่าร้อยละ

ของการดูดซับน้้าของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์ในอัตราส่วน  75:25 มีค่ามากท่ีสุด 

รองลงมาคือ 80:20, 85:15, 90:10, 95:05 และ 100:0 ซึ่งมีค่าร้อยละ 25.23, 24.01, 22.84, 21.90, 19.07 และ 

17.23 ตามล้าดับ ซึ่งในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 ได้ก้าหนดให้อิฐมอญมีค่าการดูดซับน้้าไม่เกินร้อยละ 

25 จะเห็นได้วา่ค่าการดูดซับน้้าของอิฐมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนตจ์ะเพิ่มขึ้นตามปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์

ท่ีเตมิลงไป 
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ผลการทดสอบการต้านแรงอัด 

 

 

ภาพที่ 11  ผลทดสอบการตา้นแรงอัดของอิฐมอญท่ีมีสว่นผสมของดนิเหนยีวตอ่เถ้าลอยลิกไนต์ 
 

จากภาพท่ี 11 ผลการทดสอบการตา้นแรงอัดของอฐิมอญท่ีมสี่วนผสมของดินเหนยีวตอ่เถ้าลอยลิกไนต์

พบวา่ค่าการต้านแรงอัดของอฐิมอญท่ีมสี่วนผสมของดินเหนยีวตอ่เถ้าลอยลิกไนตใ์นอัตราส่วน 100:00 มคี่ามากที่สุด 

รองลงมาคือ 95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ซึ่งมีค่า 9.64, 9.02, 8.63, 8.38, 7.62 และ 6.38 เมกะพาส

คาล ตามล้าดับ จะเห็นว่าค่าการต้านแรงอัดจะลดลงตามปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีเติมลงไป ซึ่งในมาตรฐาน

ผลิตภัณฑช์ุมชนท่ี 601/2547 ได้ก้าหนดให้อิฐมอญมีคา่การตา้นแรงอัดไมน่อ้ยกวา่ 7 เมกะพาสคาล โดยอิฐมอญท้ัง 5 

ตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มเีพยีง 1 อัตราส่วน คือ อฐิมอญท่ีมีอัตราส่วนของดนิเหนยีวตอ่เถ้าลอย 

75:25 มคี่า 6.38 เมกะพาสคาล ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานในการศึกษาวิจัยในสว่นน้ี 
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 ผลการทดสอบการต้านแรงดัด 

 

 

ภาพที่ 12  ผลการทดสอบการตา้นแรงดัดของอฐิมอญท่ีมีสว่นผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ 

จากภาพท่ี 12 ผลการทดสอบการต้านแรงดัดของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ พบว่าค่า

การตา้นแรงดัดของอฐิมอญท่ีมีสว่นผสมของดินเหนยีวตอ่เถ้าลอยลิกไนตใ์นอัตราส่วน 95:05 มคี่ามากที่สุด รองลงมา

คือ  100:0, 90:10, 85:15, 80:20 และ 75:25 ซึ่ งมีค่ า  1.61, 1.59, 1.36, 1.02, 0.96 และ  0.65 เมกะพาสคาล 

ตามล้าดับ จะเห็นวา่ค่าการต้านแรงดัดจะลดลงตามปริมาณของเถ้าลอยลิกไนตท่ี์เตมิลงไป 

ผลการทดสอบการทนไฟของอฐิมอญ 

ตารางที ่2  แสดงผลการทดสอบการทนไฟของอิฐมอญตัวอยา่ง ณ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

อัตราส่วน ค่าการโค้ง (มลิลิเมตร) การทนไฟ 

100 : 0 >1 ทน 

95 : 05 >1 ทน 

90 : 10 >1 ทน 

85 : 15 >1 ทน 

80 : 20 >1 ทน 

75 : 25 <1 ไมท่น 
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จากตารางท่ี 2 ผลการทดสอบการทนไฟของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์

พบวา่ค่าการทนไฟของอฐิมอญตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 ท่ีขณะน้าไปเผาแล้วจะตอ้งไมม่กีารโค้งงอ

เกิดขึ้นหากมกีารโค้งงอเกิดขึน้แสดงวา่อฐิมอญตัวอยา่งไม่สามารถทนไฟได้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าส่วนผสมของดนิ

เหนยีวตอ่เถ้าลอยลิกไนตใ์นอัตราส่วน 100:0, 95:05, 90:10, 85:15, 80:20   สามารถทนไฟได้  

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค (SEM) 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค (SEM) 

อัตราส่วน 100:0 95:05 

ภาพ (SEM) 

  
อัตราส่วน 90:10 85:15 

ภาพ (SEM) 

  
อัตราส่วน 80:20 75:25 

ภาพ (SEM) 

  
 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค (SEM) พบว่าเมื่อยิ่งเตมิเถ้าลอยลิกไนต์เข้าไปก็จะพบว่าอนุภาค

ของเถ้าลอยลิกไนต์จะกระจายท่ัวในเนื้อของอิฐมอญ โดยหากเพิ่มเถ้าลอยลิกไนต์ขึ้นตามล้าดับอนุภาคของเถ้าลอย

ลิกไนตก์็จะมีโอกาสจับตัวกันและเกิดการกระจายตัวเพิ่มขึ้นตามล้าดับเชน่กัน 
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วิจารณ์และสรุปผล 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคกระบวนผลิตอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมระหว่างดินเหนียวกับเถ้า

ลอยลิกไนต์จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโดยท้าการศึกษาอัตราส่วนของดินเหนียวต่อเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีอัตราส่วน 

95:05, 90:10, 85:15, 80:20 และอัตราส่วน 75:25 ร้อยละโดยน้้าหนัก ตามล้าดับ จากนั้นท้าการผลิตอฐิมอญโดยใช้

เคร่ืองป่ันอัดก้อน 32 แรงม้า ท่ีให้อิฐมอญขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร และหนา 6 เซนติเมตร 

วิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพและทางกล ดังนี้ ค่าการหดตัว ค่าความหนาแน่น ค่าการดูดซับน้้า ค่าการต้าน

แรงอัด ค่าการต้านแรงดัด และการทนไฟตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ท่ี

ประกอบธุรกิจผลิตอิฐมอญได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรดินเหนียวอย่างคุ้มค่าซึ่งนับวันจะหายากและมี

ราคาสูงขึ้น และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเถ้าลอยลิกไนต์ท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถ่าน

หินลิกไนต์ รวมท้ังสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับโรงงานผลิตอิฐมอญ จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ

โครงสร้างทางจุลภาคของอิฐมอญท่ีมีส่วนประกอบของเถ้าลอยลิกไนต์ พบว่า ค่าการหดตัว ค่าการดูดซับน้้าของอิฐ

มอญจะแปรผันตรงกับปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต ์เมื่อเตมิเถ้าลอยลิกไนตม์ากขึ้นจะท้าให้คา่การหดตัวและค่าการดูด

ซับน้้าของอิฐมอญจะสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนความหนาแน่น ค่าการต้านแรงอัดและค่าการต้านแรงดัดของอิฐมอญจะ

แปรผกผันกับปริมาณของเถ้าลอยลกิไนต์ เมื่อเตมิเถ้าลอยลิกไนตม์ากขึน้ค่าความหนาแน่น ค่าการตา้นแรงอัดและค่า

การต้านแรงดัดของอิฐมอญจะต่้าลง ส่วนค่าการทนไฟนั้นจะแปรผกผันกับปริมาณของเถ้าลอยลิกไนต์เช่นเดียวกัน 

เมื่อเติมเถ้าลอยลิกไนต์มากค่าการทนไฟจะต่้า จากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 อิฐมอญท่ีได้มาตรฐานได้

ก้าหนดไว้ว่ามีค่าการดูดซับน้้าไม่เกินร้อยละ 25 ค่าการต้านแรงอัดไม่น้อยกว่า 7 เมกะพาสคาล ซึ่งอิฐมอญท่ีมี

ส่วนผสมของเถ้าลอยลิกไนต์ในงานวิจัยคร้ังนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 ท่ีอัตราส่วน 95:05, 

90:10, 85:15 และ 80:20 ร้อยละโดยน้้าหนัก ตามล้าดับ ส่วนอิฐมอญท่ีอัตราส่วนท่ี 75:25 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

เนื่องจากมีค่าการดูดซับน้้าท่ีร้อยละ 25.23 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานท่ีก้าหนดไว ้และค่าการต้านแรงอัดท่ีร้อยละ 6.38 

ซึ่งเป็นค่าท่ีต้่ากว่าที่มาตรฐานก้าหนดไว้ขา้งต้น 

ดังนั้นเมื่อน้าอัตราส่วนของอิฐมอญท่ีมีส่วนผสมของดินเหนียวร่วมกับเถ้าลอยลิกไนต์ท้ัง 4 อัตราส่วน 

คือ 95:05, 90:10, 85:15 และ 80:20 ร้อยละโดยน้้าหนัก ตามล้าดับ มาเปรียบเทียบท้ังในด้านคุณสมบัติตาม

มาตรฐานและความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปได้ว่าอิฐมอญท่ีอัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดยน้้าหนัก มี

คุณสมบัติเพียงพอท่ีจะน้ามาผลิตเป็นอิฐมอญส้าหรับเชิงพาณิชย์ได้ เนื่องจากอฐิมอญท่ีผลิตมลีักษณะหลังการขึ้นรูป

สมบูรณ์ ผิวอิฐมอญค่อนข้างเรียบไม่แตก สีส้มเข้ม โดยมีค่าการหดตัวเท่ากับร้อยละ 16.83 ค่าความหนาแน่นเท่ากับ 

1,152 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าการดูดซับน้้าร้อยละ 24.01 ค่าการต้านแรงอัดเท่ากับ 7.62 เมกะพาสคาล ค่า

การต้านแรงดัดเท่ากับ 0.96 เมกะพาสคาล ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี 601/2547 สามารถทนไฟ

ท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง และโครงสร้างทางจุลภาคพบว่าอนุภาคของเถ้าลอยลิกไนต์จะ

กระจายตัวในช่องว่างหรือรูพรุนท่ีเกิดขึ้นในปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตัวให้ผลึกดินท่ี เกิดการละลายตัวมายึดเกาะ

เป็นเนื้อเดียวกัน รวมท้ังอิฐมอญท่ีอัตราส่วน 80:20 ร้อยละโดยน้้าหนักนี้สามารถน้าเถา้ลอยลิกไนตม์าเป็นสว่นผสมได้

สูงถึงร้อยละ 20 ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนของราคาค่าดินเหนียวลงได้ถึงร้อยละ 20 ด้วยการน้าเถ้าลอย

ลิกไนต์เป็นส่วนผสมแทนท่ีดินเหนียวเป็นการใช้ทรัพยากรดินเหนียวอย่างคุ้มค่าและช่วยสร้างมูลค่าให้กับเถ้าลอย

ลิกไนตซ์ึ่งเป็นวัสดุเหลอืท้ิงจากโรงไฟฟา้พลังงานความร้อน 
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การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนการผสมระหว่างพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเกรดรี

ไซเคิลและเม็ดใหม่ และระบบการผลิตระหว่างกระบวนการเชื่อมขวางสายโซ่และ

แบบผสมธรรมดา ที่ส่งผลต่อสมบัตคิวามแข็งและความต้านทานต่อแรงกระแทก 

Studies of effect of recycle HDPE/virgin HDPE blend fraction and manufacturing 

system via Crosslink technique and blending technique on Hardness properties 

and Impact resistant 

อนุชิต คงฤทธิ์  จติติวัฒน1์* นิธิกาญจนธาร2  สุวิทย์ แสนศริิ1 และ ธนพล ปริกจินดา1 

Anuchit khongrt1*, Jittiwat Nithikarnjanatharn2, Suwit Saengsiri1 and Tanapon Prik-jinda1  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมบัติทางกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูงเกรดรี

ไซเคิลและพอลิเอทิลีนความหนาแนน่สูงท่ีเป็นเม็ดใหมด่้วยเทคนคิการเชื่อมขวางสายโซ่ให้มโีครงสร้างร่างแห โดยเป็น

การศึกษาอิทธิพลของสัดส่วนการผสมและระบบการผลิตโดยการวิเคราะห์ผลทางสถิติ การผสมพอลิเมอร์และ

กระบวนการกราฟต์ระหว่างพอลิเมอร์กับสารไซเลนกระท้าโดยใช้เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่แบบหมุนในทิศทางเดียวกัน 

และเตรียมชิ้นงานส้าหรับทดสอบสมบัติโดยกระบวนการกดอัดร้อน จากนั้นน้าเข้าสู่กระบวนการเชื่อมขวางสายโซ่ใน

ตู้อบไอน้้า สมบัติทางกลท่ีท้าการทดสอบคือ ค่าความแข็งและความต้านทานต่อแรงกระแทก จากผลการทดลอง

พบวา่สัดส่วนการผสมของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดรีไซเคิลและเม็ดใหมส่่งผลตอ่สมบัตคิวามต้านทานต่อแรง

กระแทก โดยเมื่อสัดส่วนของเม็ดใหม่สูงขึ้นส่งผลให้ความต้านทานต่อแรงกระแทกสูงขึน้ แต่สมบัติด้านความแข็งท่ีได้

มไิด้เป็นผลมาจากอิทธิพลของสัดสว่นการผสม และสมบัตทิางกลของพอลิเมอร์ผสมท่ีผ่านกระบวนการเชื่อมขวางสาย

โซ่ท้าให้สมบัติทางกลท่ีได้สูงกว่าพอลิเมอร์ผสมแบบปกติอย่าเห็นได้ชัด และจากการทดสอบทางสถิติพบว่า สัดส่วน

การผสมระหวา่งเม็ดรีไซเคิลกับเม็ดใหม่และระบบการผลิตสง่ผลตอ่สมบัตทิางกลอยา่งมีนัยส้าคัญ  
ค้าสา้คัญ:   พอลิเอทีลนีความหนาแน่นสูง การเชื่อมขวางสายโซ่ให้มโีครงสร้างร่างแห สมบัตเิชงิกล 

                                                        
1 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวดันครราชสีมา 30000 
2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน นครราชสีมา 30000  
1 Industrial Management Program, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Muang, Nakhon  

 Ratchasima 30000 
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan,  

 Muang, Nakhon Ratchasima 30000 

*Corresponding author e-mail : anuchit_nrru@hotmail.com 



 

933 

 

- Proceedings - 

Abstract  

The research was attention to studied of mechanical properties of Recycle-HDPE/Virgin-HDPE blend 

via Silane-moisture crosslink technique. Effect of blend fraction and processing system were evaluate by statistical 

analysis. Polymer blends and grafting process through melt compounding using a co-rotating twin screw extruder. 

Then, specimen prepared by hot compression molding. Subsequently, moisture crosslink via sauna incubation in 

oven. Mechanical properties by mean of Hardness and Impact resistant was performed. The results showed that 

blends fraction of recycle HDPE and virgin HDPE was effected to impact resistant. Impact resistant was raised with 

increase virgin HDPE fraction. However Hardness of polymer blend was not affected through blend fraction. 

Mechanical properties of HDPE blends obtain from crosslink system were exactly higher than ordinary blend 

system. Finally, statistical analysis found that the blending system and blends fraction were significantly to 

properties of polymer. 

Keywords: High density polyethylene, Silane-moisture crosslink, mechanical properties  

บทน้า 

พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) เป็นพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โม

พลาสติกท่ีนิยมใช้กันมาก เนื่องจากมสีมบัติด้านความเหนียว ความทนต่อแรงดึง ความแข็ง ความคงทนต่อความร้อน

และสารเคมี จึงมกีารใชใ้นการผลิตท่อ ฉนวนหุ้มสายไป สายเคเบิล ถังน้้ามัน ภาชนะบรรจุภัณฑท์างด้านอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑ์ทางเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านและด้านการเกษตร ซึ่งได้แก่ ของเล่น เคร่ืองครัว เพลเลต ท่อน้้า เป็นต้น และใน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากเม็ด

พลาสติกท่ีเป็นวัตถุดิบมีราคาท่ีผันผวนตามราคาน้้ามัน ซึ่งท้าให้ผู้ประกอบการแสวงหาวธีิการท่ีจะลดต้นตุนการผลิต

เพื่อให้อุตสาหกรรมนัน้แขง่ขันในตลาดได้ และวิธีหน่ึงท่ีผู้ประกอบการในปัจจุบันน้ามาใช ้คือการใช้เม็ดพลาสตกิเกรดรี

ไซเคิลมาผสมกับเม็ดใหม่เพื่อใชใ้นการผลิตสินค้า แตจ่ากการศกึษาพบว่าปริมาณเม็ดรีไซเคิลท่ีสามารถผสมเพื่อใช้ใน

การผลิตท่ีเหมาะสมอยู่ท่ีประมาณ 20% เท่านั้น [5, 6] ซึ่งหากผสมในปริมาณท่ีสูงกว่านี้จะท้าให้สมบัติทางกลท่ีได้ลด

ต่้าลงอีกท้ังยังท้าให้คุณภาพของผิวช้ินงานไม่เป็นไปตามตอ้งการ โดยเทคนิคท่ีคณะผู้ท้าวิจัยเลอืกน้ามาใช้ในงานวิจัยนี้

คือเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเอทิลนี (XLPE) เป็นกระบวนการท่ีสร้างพันธะระหวา่งโมเลกุลของพอลเิอทิลีน

ให้เป็นโครงข่ายสามมิติขนาดใหญ่ (3-Dimensional Macro-Molecular Structure) คล้ายกันกับการเกิดโครงข่ายของ 

พอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ตติ้ง ซึ่งเป็นการเกิดโครงสร้างร่างแหภายในโมเลกุล การเชื่อมขวางสายโซ่พอลิเมอร์เพื่อให้

เกิดโคราสร้างร่างแหด้วยพันธะไซลอกเซน (Si-O-Si) ผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้วยความชื้นของน้้าเป็นโครงสร้าง

ร่างแห โดยผลท่ีได้จากการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเอทิลีนสามารถเพิ่มสมบัตทิางกลบางประการได้แก่ สมบัติการ

ต้านทานแรงดึง ความต้านทานต่อแรงกระแทก หรือการใช้งานท่ีอุณหภูมิสูง ความต้านทานการคืบสูงขึ้น ตลอดจน

ความทนทานต่อสารเคมีและตัวท้าละลาย [1,8] ซึ่งจาการวิจัยท่ีผ่านมา [2] เป็นการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิเอ

ทิลีนความหนาแน่นสูงเกรดรีไซเคิลด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่ โดยผลการวจิัยแสดงให้เห็นวา่เทคนิคนี้สามารถ

เพิ่มพูนสมบัตคิวามทนต่อแรงกระแทก สมบัติความตา้นทานแรงดึงและมอดูลัสความยืดหยุน่ได้ แต่สมบัติทางกลที่ได้

ยังไม่สามารถเทียบเคียงกับเม็ดใหม่ได้ประกอบกับยังไม่ได้มีการทดสอบสมบัติด้านความแข็ง ซึ่งเป็นสมบัติหนึ่งท่ีมี

ความส้าคัญในการใช้งานของวัสดุพอลิเมอร์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการปรับปรุงสมบัติของของพอลิเอทิลีนความ
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หนาแนน่สูงเกรดรีไซเคิลผสมกับพอลเิอทิลีนความหนาแนน่สูงท่ีเป็นเม็ดใหม่ด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่ โดยเนน้

ศึกษาสมบัติด้านความแข็งและความต้านทานต่อแรงกระแทก เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเพิ่มการสัดส่วนการผสม

ของเม็ดรีไซเคิลให้มากขึน้และเพื่อเป็นประโยชนใ์นอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศต่อไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

พอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูงเกรดรีไซเคิลจากขวดนมชนิดใส ดัชนีการหลอมไหลท่ี 0.29 กรัม/10นาที 

(ท่ี190°C/2.16kg) จากบริษัทโคราชทีอาร์ซี พลาสตกิ จ้ากัด พอลิเอทีลนีความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่เกรดส้าหรับงานอัด

รีดขึ้นรูป จากบริษัทพทีีที โกลบอลเคมีคอล ดัชนีการหลอมไหลท่ี 0.25 กรัม/10นาที (ท่ี190°C/5 kg) สารริเร่ิมปฏกิิริยา

ไดคิลมิลเปอร์ออกไซด์ สารควบคู่ปฏกิิริยาชนิดไวนลิไซเลนและสารเสริมเสเถียรภาพจากบริษัท ออฟตโิมลเทค จ้ากัด 

วิธีการศกึษา 

1. การออกแบบการทดลอง  

การทดลองนี้เป็นการศึกษาสองปัจจัยในการปรับปรุงสมบัตขิองพอลิเมอร์ได้แก่ 1. สัดส่วนการผสมพอ

ลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดรีไซเคิลและเม็ดใหม่ (100/0, 80/20, 50/50, 20/80, 0/100 wt%) 2. ระบบการผลิต

ได้แก่ การผสมแบบธรรมดา (Blending) และการปรับปรุงสมบัตดิ้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่พอลิเอทิลีน (Silane-

moisture crosslink) โดยตัวแบบการทดลองสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 (ในหัวข้อผลกการศกึษา) 

2. การเตรยีมชิ นงานและการทดสอบสมบัติ 

เตรียมชิ้นงานทดสอบโดยจากการน้าเม็ดพลาสตกิพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงผสมตามสัดส่วนต่างๆ 

เข้ากับสารริเร่ิมปฏกิิริยาไดคิวมิวเปอร์ออกไซด์และสารเสริมเสเถียรภาพท่ี 0.1 phr และเตมิสารไวนลิไตรเมททอกซี่ไซ

เลน (VTMS) ท่ี 3 phr จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกราฟต์ (grafting) ระหว่างพอลิเอทีลีนกับสารควบคู่ด้วยเคร่ืองอัดรีด

สกรูคู่แบบหมุนในทิศทางเดียวกัน (co-rotation twin screw mixer) ท่ีมี L/D Ratio เท่ากับ 40 ใช้อุณหภูมิในการผสม 

200oC และผลิตออกมาเป็นเม็ด จากนั้นท้าการขึ้นรูปชิ้นงานตามมาตรฐานการทดสอบสมบัติของ ASTM ด้วย

กระบวนการกดอัดร้อน (Compression) ท่ีอุณหภูมิ 200oC และน้าชิ้นงานท่ีได้เข้าสู่กระบวนการเชื่อมขวางสายโซ่ 

(Crosslink) ในตู้อบไอน้้าท่ีอุณหภูมิ 70oC เป็นเวลา 72 ชั่วโมง 

3. การสรุปผลและการวิเคราะห์ผลการทดลอง 

จากการทดสอบสมบัตทิางกลได้แก่ การทดสอบความแข็งแบบชอร์ดูโรมิเตอร์ (shore D) ตามมาตรฐาน 

ASTM D2240 และการทดสอบความต้านทานต่อแรงกระแทกแบบไอซอด (Izod Impact strength) ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ ASTM D256 จากนั้นน้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบ

ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ตลอดจนการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ของ

ระดับตัวแปรท่ีสง่ผลตอ่สมบัตทิางกลที่ได้จากการทดลอง 
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ผลการศึกษา 

การทดสอบสมบัตทิางกล 

ผลการทดสอบสมบัติทางกลในส่วนของการทดสอบความแข็งในงานวิจัยนี้สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 

1 และภาพท่ี 1 (ก) แสดงผลการทดสอบในรูปแบบของกราฟ จากผลการทดสอบพบว่าค่าความแข็งของพอลิเอทิลีน

ความแน่นสูงเกรดรีไซเคิลระบบการผลิตแบบปกติ (สูตรท่ี 1) มีค่าความแข็งท่ี 55.50 shore D และเมื่อเพิ่ม พอลิเอ

ทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดใหมเ่ข้าไปท้าให้ค่าความแข็งมีแนวโน้มลดลงลดลงเหลือ 54.70 shore D ท่ีสัดส่วนการผสม

เม็ดรีไซเคิล/เม็ดใหม่ท่ี 50/50% (สูตรท่ี 3) แต่เมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 

80% และ 100% ท้าให้ผลจากทดสอบค่าความแข็งเพิ่มขึ้นเป็น 54.95 และ 55.28 ตามล้าดับ ค่าความแข็งของพอลิเอ

ทิลนีผสมระบบการเชื่อมขวางสายโซ่ (สูตรท่ี 6 ถึง 10) จากการทดสอบแสดงผลเป็นแนวโน้มท่ีคล้ายกันกับระบบผสม

ปกติโดยค่าความแข็งของพอลิเอทิลีนความแนน่สูงเกรดรีไซเคิลระบบการผลิตเชื่อมขวางสายโซ่ (สูตรท่ี 6) มคี่าความ

แข็ง 56.33 shore D เมื่อเพิ่มพอลิเอทิลีนเม็ดใหม่ลงไปในสัดส่วน 20% (สูตรท่ี 7)  ค่าความแข็งลดลงเล็กน้อยคือ 

55.78 shore D แต่เมื่อสัดสวนของพอลิเอทิลีนเม็ดใหม่เพิ่มเป็น 50%, 80% และ 100% จะท้าให้ค่าความแข็งสูงขึ้น

ตามไปดว้ย โดยมีค่าความแข็งที่ 55.90, 56.16 และ 56.29 ตามล้าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระบบการผลิตท่ีใชใ้นการ

วิจัยนี้พบว่าการผสมท่ีใช้การปรับปรุงสมบัติด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่พอลิเอทิลีน มีค่าความแข็งมากกว่า

ระบบการผลิตแบบปกติอยา่งเห็นได้ชัด  

ค่าความเหนยีวของพอลิเมอร์ผสมโดยการทดสอบค่าความต้านทานตอ่แรงกระแทกแสดงดังตารางท่ี 1 

และดังภาพท่ี 1 (ข) จากผลการทดสอบค่าความต้านทานแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมจะสูงขึน้เร่ือยๆ ตามการเพิ่ม

สัดส่วนของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่  โดยค่าความต้านทานต่อแรงกระแทกของพอลิเอทิลีนความ

หนาแน่นสูงเกรดรีไซเคิลระบบผสมแบบปกติ มีค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก 6.62 kJ/m2 และเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เป็น 

8.38, 9.92, 13.26 และ 16.78 kJ/m2 เมื่อเพิ่มสัดของของพอลเิอทิลนีความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่ในสัดส่วน 20, 50, 80 

และ 100% ตามล้าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

936 

 

- Proceedings - 

ตารางที่ 1 ตัวแบบการทดลองและผลการทดสอบสมบัตทิางกล 

สูตรที ่
ชื่อท่ี

ก้าหนดให้ 

สัดส่วนการ

ผสมเม็ดรี

ไซเคิล/ 

เม็ดใหม่ (%) 

ระบบการผลิต 

ความต้านทานแรงกระแทก 

(kJ/m2) 

ค่าความแข็ง  

(shore D) 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน

เบี่ยงเบน 

1 100/0 100/0 ผสมแบบปกต ิ 6.62 0.33 55.50 0.55 

2 80/20 80/20 ผสมแบบปกต ิ 8.38 0.50 54.74 1.04 

3 50/50 50/50 ผสมแบบปกต ิ 9.92 1.17 54.70 0.54 

4 20/80 20/80 ผสมแบบปกต ิ 13.26 0.56 54.95 0.34 

5 0/100 0/100 ผสมแบบปกต ิ 16.78 0.70 55.28 1.41 

6 100/0/XL 100/0 เชื่อมขวางสายโซ่ 9.36 0.24 56.33 1.05 

7 80/20/XL 80/20 เชื่อมขวางสายโซ่ 11.04 0.74 55.78 0.48 

8 50/50/XL 50/50 เชื่อมขวางสายโซ่ 14.22 2.41 55.90 0.86 

9 20/80/XL 20/80 เชื่อมขวางสายโซ่ 17.47 1.29 56.16 0.79 

10 0/100/XL 0/100 เชื่อมขวางสายโซ่ 21.17 1.24 56.29 0.63 

 

     
                                (ก)                                                                     (ข)  

ภาพที่ 1 ผลการทดสอบสมบัตทิางกล 

ก. ค่าความแข็ง (Hardness, shore D) ข. คา่ความต้านทานตอ่แรงกระแทก (Impact resistant kJ/m2) 

และในระบบผสมโดยการปรับปรุงสมบัติด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่มีแนวโน้มเดียวกันกับระบบ

ผสมแบบปกติคอืเมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอลิเอทิลนีความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่คา่ความเหนียวท่ีได้จากการทดสอบก็สูงขึ้น

ไปตามล้าดับของเม็ดใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น โดยพอลิเอทิลีนผสมสูตรท่ี 6 มีค่าความต้านทานต่อแรงกระแทก 9.36 kJ/m2 และ

มคี่าความเหนยีวสูงขึ้นเมื่อเพิ่มพอลิเอทิลีนเม็ดใหม ่โดยมีผลจากการทดสอบคือ 11.04 14.22 17.47 และ 21.17 kJ/m2 

เมื่อเพิ่มสัดส่วนของพอลิเอทิลนีเม็ดใหม่ในสัดสว่น 20, 50, 80 และ 100% ตามล้าดับ 
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การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์อิทธิพลของสัดส่วนการผสมของการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดรีไซเคิลและ

เม็ดใหม่และระบบการผลิตท่ีส่งผลต่อสมบัติทางกลท่ีได้จากการทดสอบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสอง

ทาง (Two-way ANOVA) ท่ีความเชื่อมั่น 95% (α = 0.05) [6] โดยผลการวิเคราะห์สามารถแสดงค่า P-value ได้ดัง

ตารางท่ี 2 ซึ่งผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนการผสมเม็ดและระบบการผลิตส่งผลต่อความต้านทานต่อแรงกระแทก

อย่างมีนัยส้าคัญเนื่องจากค่า P-value ของท้ังสองตัวแปรมีค่าเป็น 0.000 ซึ่งน้อยกว่า ค่านัยส้าคัญท่ี 0.05 แต่สมบัติ

ด้านความแข็งของพอลิเอทิลีนผสมมีเพียงตัวเป็นด้านระบบการผลิตท่ีส่งผลอย่างมีนัยส้าคัญ (P-value = 0.000) 

ส่วนตัวแปรด้านสัดสว่นการผสมมคี่า P-value = 0.263 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่ส่งผลตอ่คา่ความแข็งอย่างมนีัยส้าคัญ 

จากผลการค้านวณสมการถดถอยและสัมประสิทธ์ิของการตัดสนิใจแสดงได้ดังตารางท่ี 3 โดยแบ่งเป็น

สมการของระบบการผลิตแบบปกติและการเชื่อมขวางสายโซ่ จากสมการถดดอยแสดงให้เห็นวา่สัดส่วนของการผสม

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงเม็ดใหม่ส่งผลต่อค่าความแข็งและความต้านทานต่อแรงกระแทกในเชิงบวก (positive 

effect) นั่นคือเมื่อเพิ่มปริมาณเม็ดใหมใ่นการผสมมากขึ้นจะท้าให้มีสมบัตคิวามแข็งและความเหนยีวท่ีสูงขึ้น และแสดง

ให้เห็นว่าระบบการปรับปรุงสมบัตดิ้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่สง่ผลในเชิงบวกด้วยเชน่กัน 

ตารางที่ 2 ค่า P-value ของผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง 

 สัดส่วนการผสมเม็ดรไีซเคลิ/เม็ดใหม ่(%) ระบบการผลิต 

ความแข็ง 0.263 0.000 

ความตา้นทานตอ่แรงกระแทก 0.000 0.000 

ตารางที่ 3 ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยและสัมประสิทธ์ิของการตัดสินใจ 

สมบัติ ระบบการผลิต สมการถดถอย 

สัมประสทิธิ์

ของการ

ตัดสนิใจ 

ความแข็ง 

ระบบผสมปกติ 54.9176 + (0.00104779×สัดสว่นการผสมเม็ดใหม่ 

(%)) 
35.12 % 

เชื่อมขวางสายโซ ่ 56.0376 + (0.00104779×สัดส่วนการผสมเม็ดใหม่ 

(%)) 
35.12 % 

ความตา้นทาน

ตอ่แรงกระแทก 

ระบบผสมปกติ 
5.65896 + (0.108491 × สัดสว่นการผสมเม็ดใหม่ 

(%)) 
92.81 % 

เชื่อมขวางสายโซ ่
9.17096 + (0.108491 × สัดสว่นการผสมเม็ดใหม่ 

(%)) 
92.81 % 
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วิจารณ์และสรุปผล 

จาการผลการทดสอบสมบัตทิางกลและการวิเคราะห์ทางสถิตสิามารถสรุปได้ว่า สัดสว่นการผสมพอลิ

เอทิลีนเกรดรีไซเคิล/เม็ดใหม่และระบบการผลิตส่งผลต่อสมบัติความต้านทานต่อแรงกระแทกอย่างมีนัยส้าคัญ และ

สมบัติด้านความแข็งมีเพียงระบบการผลิตเท่านั้นท่ีเป็นตัวแปรท่ีส่งผลต่อสมบัติด้านความแข็งอย่างมีนัยส้าคัญ ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะเม็ดเกรดรีไซเคิลนั้นมกีารปนเป้ือนจากกระบวนการผลิตหรือกระบวนการรีไซเคิลก่อนน้ามาใช้งาน ซึ่ง

ส่งผลให้ความเข้ากันได้ของพอลเิมอร์ลดลง [2] ท้าให้ไม่สามารถทราบอิทธิพลของสัดสว่นการผสมได้ชัดเจน และจาก

ผลการทดสอบท่ีได้พบว่าระบบการผลิตด้วยเทคนิคการเชื่อมขวางสายโซ่สามารถเพิ่มพูนสมบัติทางกลของพอลิเอ

ทิลีนผสมได้ เนื่องจากการเชื่อมขวางสายโซ่ของพอลิเอทิลีนมีการจัดเรียงตัวเป็นโครงข่ายท่ีหนาแน่นโดยการเชื่อมตอ่

กันระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ท้าให้พอลิเอทิลีนมีความสามารถในการคงรูปได้ดี [7-8] (Tamboli S. M., Mhaske S. T. 

and Kale. D. D. (2004)) (Kalyanee S. and Marnviga B. (2013)) จึงท้าให้สามารถทนต่อแรงกระแทกได้สูงขึ้นและอกี

ท้ังท้าให้พอลิเอทิลีนผสมมีความแข็งเพิ่มขึ้นด้วย จากผลการวิจัยท่ีได้นี้เมื่อเปรียบเทียบเป้าหมายท่ีเป็นพอลิเอทิลีน

ความหนาแน่นสูงท่ีเป็นเม็ดใหม่ซึ่งมีค่าความแข็งท่ี 55.28 shore D และความต้านทานต่อแรงกระแทก 16.78 (kJ/m2) 

พบวา่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพอลิเอทิลนีท่ีมีส่วนผสมของพอลิเอทิลีนเกรดรีไซเคิลได้ในสัดส่วน 20-50% โดยใช้

เทคนิคการเชื่อขวางสายโซ่ ซึ่งมีสมบัติทางกลท่ีใกล้เคียงหรือดีกว่าเม็ดใหม่ แต่จากผลท่ีได้จากการทดลองนี้ไม่

สามารถยืนยันได้ว่าหากใช้พอลิเอทิลีนเกรดรีไซเคิลท่ีมาจากแหล่งอื่นหรือเกรดอื่นๆ จะท้าให้ได้สมบัติท่ีเท่ากันหรือไม่ 

ดังนั้นหาโรงงานอุตสาหกรรมต้องการน้าผลท่ีได้จากการทดลองนี้ไปใช้ คณะผู้ท้าวิจัยของแนะน้าให้มีการศึกษาและ

ทดสอบในเบือ้งต้นก่อนเสมอ 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้ท้าวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาท่ีสนับสนุนงบ

ประมาณและอ้านวยความสะดวกในการท้าวิจัย และขอขอบคุณ ผศ .ดร.อุทัย มีค้า ให้ได้ให้ค้าแนะน้าและกรอบ

แนวคิดในการวจิัยจนส้าเร็จลุล่วงดว้ยด ี
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การพัฒนาสารสกัดมะหาดในรูปไมโครอิมัลชันโดยการใช้สารลดแรงตงึผิวร่วม 

Development of Artocarpus lakoocha Roxb. Extract in microemulsions using    

co-surfactant   

บุญนิสา ศรจีริากุล1*  อัณชนา แสนรุง่เมอืง1  และ ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา1 

Bunisa Srijirakul 1*, Anchana Sanrungmuang1 and Prasan Tangyuenyongwatana1  

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือการเตรียมสารสกัดมะหาดในรูปแบบไมโครอิมัลชันท่ีใช้สารลดแรงตึงผิว

ร่วม  (co-surfactant)  คือ propylene glycol น ามาผสมร่วมกับ Tween 20 หรือ Tween 80 ในอัตราส่วน Tween 20 : 

propylene glycol : cinnamon oil : water (3 : 3 : 2 : 2) และ Tween 80 : propylene glycol : cinnamon oil : water (4 

: 2 : 3: 1)  พื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันมีค่าเท่ากับ 32.90 และ 39.89% ตามล าดับ  เมื่อวัดขนาดอนุภาค ค่า 

polydispersity index (PI) และศักย์ไฟฟ้าซีตา พบว่าไมโครอิมัลชันท่ีใช้ Tween 20 มีแนวโน้มคล้ายกับกับ Tween 80 

คือท้ังคูม่คี่าขนาดอยู่ในช่วง 201 – 552 นาโนเมตร ค่า PI 0.01 – 0.35  และศักย์ไฟฟา้ซีตา -0.18 ถึง 0.41 มลิลโิวลต์ 

ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย (flux, J) ของสาร oxyresveratrol ในไมโครอิมัลชันสูตร Tween 20 มีค่า

เท่ากับ 1.691 ไมโครกรัม/เซนติเมตร2/ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าสูตร Tween 80 เนื่องจากสูตร Tween 20 มีขนาดอนุภาคท่ี

เล็กกว่า  จากการศึกษาพบวา่ไมโครอิมัลชันท่ีใช้สารลดแรงตงึผิวร่วม มขีนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ลดการใชส้าร

ลดแรงตงึผิวหลักได้มาก เหมาะที่จะน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับเพิ่มความขาวของผิว  

ค าส าคัญ: ไมโครอมิัลชัน มะหาด สารลดแรงตงึผิว 

Abstract  

The objective of this research was to develop microemulsions containing Artrocarpus lakoocha Roxb. 

Extract by using propylene glycol as co-surfactant which was mixed with Tween 20 or Tween 80 in appropriated 

portions. Two good formula were Tween 20 : propylene glycol : cinnamon oil : water (3 : 3 : 2 : 2) and Tween 

80 : propylene glycol : cinnamon oil : water (4 : 2 : 3: 1). The microemulsion area of Tween 20 and Tween 80 

showed area of 32.90% and 39.89%, respectively. When both microemulsions were subjected to size and charge 

determination, Tween 20 and Tween 80 microemulsion showed size, polydispersity index (PI) and zeta potential 

in the same trend ranged of 201 – 552 nm, 0.01 – 0.35 and -0.18 to 0.41 mV, respectively. For releasing study, 

the amount of oxyresveratrol permeant crossing a membrane per unit of Tween 20  formula showed higher flux 

(1 .691 µg/cm2/h) than Tween 80 formula. From the result, microemulsion using co-surfactant expressed good 

characteristics to be a whitening product.  

Keywords: Microemulsion, Artrocarpus lakoocha, Surfactant 
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บทน า 

ไมโครอิมัลชันเป็นสารละลายท่ีประกอบด้วย วัฏภาคน้ ามัน วัฏภาคน้ า และสารลดแรงตึงผิว 

(surfactant) มีคุณลักษณะเป็นเนื้อเดียว (optically isotropic) โปรงใส (transparent) และมีความคงตัวทางอุณหพลวัต 

[1] โดยท่ัวไป ในระบบไมโครอิมัลชันสารลดแรงตึงผิวจะท าหน้าท่ีให้สองวัฏภาคท่ีแตกต่างกันอยู่ร่วมกันอย่างมี

เสถียรภาพ  ไมโครอิมันชันเป็นระบบท่ีเตรียมได้ง่าย มีความคงตัวดี ลักษณะทางกายภาพน่าใช้ สามารถเพิ่มการซึม

ผ่านของสารส าคัญผ่านผิวหนังได้ดี [2] โดยท่ัวไปสูตรไมโครอิมัลชันมีการใช้ปริมาณสารลดแรงตึงผิวในปริมาณท่ีสูง 

ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการท างานของผิวหนัง โอกาสความเสี่ยงท่ีจะเกิดการสะสมในร่างกายหากใช้ใน

ระยะยาวมีความเป็นไปได้สูง [3,4]  การใช้สารลดแรงตึงผิวร่วม (co-surfactant) เพื่อลดปริมาณของสารลดแรงตงึผิว

หลัก  จะชว่ยลดการสะสมของสารลดแรงตงึผิวหากมีการใชผ้ลิตภัณฑใ์นระยะเวลานานๆ ระบบดังกล่าวได้มีการศกึษา

พัฒนากันตอ่มาจนถึงปัจจุบัน  โดยพบวา่คุณลักษณะตา่ง ๆ เหมอืนกันกับไมโครอมิัลชันท่ีใชส้ารลดแรงตงึผิว  

มะหาดเป็นสมุนไพรไทยท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ท าเคร่ืองส าอางเพื่อเพิ่มความขาวของสีผิว  โดยแก่นมะหาดมี

สาร oxyresveratrol เป็นสารส าคัญที่ยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนส (tyrosinase)  ซึ่งเป็นเอนไซม์สร้างเม็ดสผีิว  Tengamnuay 

และคณะได้ท าการศึกษาสารสกัดแก่นมะหาดในหนู และคน พบว่าสารสกัดแก่นมะหาดสามารถลดการสร้างเมลานนิ

ได้ท้ังในหนูและคน โดยเปรียบเทียบกับกับสาร kojic acid และสารสกัด licorice ซึ่งเป็นสารสกัดท่ีใชใ้นผลิตภัณฑ์ผิวขาว  

[5]  Cinnamon oil เป็นน้ ามันท่ีได้จากพืช Cinnamonum zeylanicum น้ ามันชนิดนี้เป็นท่ีได้รับความนิยมมาก ใช้เป็น

ส่วนผสมเคร่ืองส าอาง ใช้ในสปา มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อ (antiseptics)  และช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด  [6]  

การศึกษาในคร้ังนี้เป็นการเตรียมไมโครอิมัลชันของสารสกัดมะหาดในรูปแบบการใช้สารลดแรงตึงผิวร่วม  โดยใช้

น้ ามัน cinnamon oil ผสมกับองค์ประกอบของ Tween 20 หรือ Tween 80, propylene glycol และน้ า เพื่อพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑส์ าหรับเพิ่มความขาวของผิว และฆา่เช้ือท่ีผิวหนังด้วย  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. อุปกรณ์และสารเคมี : สารมาตรฐาน oxyresveratrol ซื้อจากบริษัท Aldrich (USA) propylene glycol 

ใช้ของบริษัท Merck (Germany) Tween 20 ใช้ของบริษัท Sigma-Aldrich (USA) cinnamon oil ซื้อจากร้าน ฮงฮวด 

รังสิตน้ าใช้น้ ากลั่น double distill water  เค ร่ืองวัดขนาดอนุภาคใช้ของ Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument 

Corporation, USA)  โปรแกรม Triplot (http://triplot.software.informer.com) 

2. วธีิการศึกษา  

2.1 เตรียมไมโครอิมัลชันโดยใช้ cinnamon oil รวมกับสารผสมของ Tween 20 หรือ Tween 80 กับ 

propylene glycol ในอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีเกิดไมโครอิมัลชัน ตามตารางท่ี 1  จากนั้นเลือก

อัตราส่วนท่ีเหมาะสม โดยสังเกตจากลักษณะทางกายภาพท่ีใส การซึมเข้าผิวได้งา่ยเมื่อทา  

2.2 น าอัตราส่วนของสารลดแรงตึงผิว (Tween 20 หรือ Tween 80 กับ propylene glycol) ท่ีเลือก

จากข้อ 2.1 มาไตเตรตกับน้ า โดยผสม cinnamon oil กับสารลดแรงตึงผิว ในอัตราส่วน 1 : 9, 2 : 8, 3 : 7, 4 : 6, 5 : 

5, 6 : 4, 7 : 3, 8 : 2 และ 9 : 1 แลว้ไตเตรตกับน้ า  ท าการบันทึกปริมาณน้ าท่ีใชล้งใน ternary phase diagram โดยใช้

โปรแกรม Triplot เพื่อหาบริเวณท่ีเกิด isotropic liquid จากนั้นคัดเลอืกอัตราส่วนท่ีเหมาะสม โดยใชห้ลักของการมีสาร

ลดแรงตึงผิว Tween 20 หรือ Tween 80 ในปริมาณท่ีต่ ามาเตรียมเป็นไมโครอิมัลชันท่ีมีสารสกัดมะหาด 1.0%w/w 
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ผสมกับชั้นน้ า และน าไมโครอิมัลชันท่ีได้ไปวัดขนาดอนุภาค และค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา ด้วยเคร่ือง Nanoplus-3 

(Micrometrics Instrument Corporation, USA) 

ตารางที่ 1  การศึกษาองค์ประกอบของ surfactant mixture 

องค์ประกอบ 
Cinnamon oil 

(%w/w) 

Tween 20 

(%w/w) 

Propylene glycol 

(%w/w) 

Tween 80 

(%w/w) 

น  า (%

w/w) 

1 20 40 30 - 10 

2 20 30 30 - 20 

3 30 20 20 - 30 

4 30 - 20 40 10 

5 25 - 30 30 15 

6 30 - 20 20 30 

 

2.3 การวัดขนาดอนุภาค และค่าศักย์ไฟฟา้ซีตา 

2.3.1 การวัดขนาดอนุภาคด้วยเครื่อง Nanoplus-3 (Micrometrics Instrument Corporation, USA) 

ให้น าไมโครอมิัลชันท่ีจะวัดขนาด 1.0 มลิลลิิตร มาเจือจางด้วยน้ ากลั่น 25 เท่า จากนั้นเทลงใน cuvette และท าการวัด

ขนาดท่ีอุณหภูมิ 25 °C ท าการวัดซ้ า 3 ครัง้ น าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.3.2 การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา  ให้ดูดไมโครอิมัลชันท่ีเจือจางในข้อ 2.2.1 มาประมาณ 1.0 

มิลลิลิตร สวมเข้ากับเซลล์ท่ีใช้วัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา  โดยปลายอีกด้านหนึ่งก็มีกระบอกฉีดสาร  ท าการกดสารใน

กระบอกฉีดสารอันแรกให้สารผ่านเข้าไปในเซลล์  ซึ่งจะเป็นการดันกระบอกฉีดสารอกีด้านหนึ่ง  หากมีฟองอากาศให้

พยายามไล่ฟองอากาศออก โดยการผลักกระบอกฉีดสารเข้าออกจนฟองหายไป  หลังจากนั้นน ากระบอกฉีดสารออก  

น าเซลล์ใส่ลงในเคร่ือง Nanoplus-3   ท าการปรับโหมดการวัดเป็นวัดค่าศักย์ไฟฟ้าซีตา  ท่ีอุณหภูมิ 25 °C ท าการวัด

ซ้ า 3 ครัง้ น าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.4  การศึกษาการซึมผ่านผิวหนังท าโดยใช ้modified Franz diffusion cell  

อุปกรณ์ modified Franz diffusion cell ประกอบด้วย 2 ส่วนคือส่วนให้ (donor compartment) และ

ส่วนรับ (receptor compartment) อุปกรณ์ท าจากแก้วมีพื้นผิวส าหรับการซึมผ่านซึ่งอยู่ระหว่าง cell compartment ท้ัง

สองส่วนเท่ากับ 1.76 ซม2 เมมเบรนท่ีใช้คือ dialysis membrane ท่ีผ่านการแช่ใน isotonic phosphate buffer saline pH 

7.4 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะถูกตรึงแน่นระหว่าง cell compartment โดยจะมี o-ring ช่วยในการยึด  พื้นผิวด้านบนของ

เมมเบรนจะเป็นด้านท่ีสัมผัสกับไมโครอิมัลชันท่ีผสมสารสกัดมะหาด receptor compartment จะถูกบรรจุด้วย isotonic 

phosphate buffer saline pH 7.4 ปริมาตร 12 มลิลลิิตร โดยรักษาให้มอีุณหภูมเิท่ากับ 37 ± 0.5 ºC และมีแท่งแม่เหล็ก

หมุนกวนอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ ปิเปตสารละลายในส่วนรับ (receptor cell) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ท่ีระยะเวลา 1, 

2, 3, 4, 5 และ 24 ชั่วโมงตามล าดับและท าการแทนท่ีสารละลายท่ีปิเปตออกมาด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์

ทันทีในปริมาณเท่ากับท่ีปิเปตออกมาเพื่อรักษาปริมาตรให้คงท่ีตลอดเวลาการทดลอง ไล่ฟองอากาศในส่วนรับ 

(receptor compartment) ทุกคร้ังท่ีท าการเก็บตัวอย่าง น าสารท่ีได้แต่ละช่วงเวลาไปวิเคราะห์หาปริมาณสาร 
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oxyresveratrol ด้วยเคร่ือง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จากนั้นน ามาค านวณสัมประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อย (flux, J) โดยใชสู้ตร  

        J = Q/(A * t) 

   เมื่อ J = สัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยของสารผ่านเมมเบรนต่อเวลา t 

         Q = ปริมาณสารท่ีผ่านเมมเบรนต่อเวลา t 

         A = พื้นท่ีของการสัมผัสสารบนเมมเบรน (ซม2) 

          t = เวลา (ช่ัวโมง) 

ผลการศึกษา 
การหาองคป์ระกอบของสารลดแรงตงึผิว ซึ่งได้แก่ Tween 20 และ Tween 80 กับสารลดแรงตงึผิวร่วม 

propylene glycol  โดยน ามาผสมกับ cinnamon oil และน้ า  จากตารางท่ี 2 พบว่าสัดส่วนขององค์ประกอบท่ี 2 คือ 

Tween 20 : propylene glycol : cinnamon oil : water (3 : 3 : 2 : 2) และองคป์ระกอบท่ี 4 คือ Tween 80 : propylene 

glycol : cinnamon oil : water (4 : 2 : 3: 1) ให้ลักษณะของไมโครอิมัลชันท่ีดี ไม่เหนียวเหนอะหนะ  ส่วนสูตรอื่นๆ มี

ความเหนยีวกว่า  

ตารางที่ 2  ผลการศึกษาองค์ประกอบของ surfactant mixture 

องค์ประกอบ 
Cinnamon 

oil (%w/w) 

Tween 20 

(%w/w) 

Propylene glycol 

(%w/w) 

Tween 80 

(%w/w) 
น  า (%w/w) 

ลักษณะของ

สาร 

1 20 40 30 - 10 ใส 

2 20 30 30 - 20 ใส 

3 30 20 20 - 30 ขุ่น 

4 30 - 20 40 10 ใส 

5 25 - 30 30 15 ใส 

6 30 - 20 20 30 ขุ่น 

 

ผู้วิจัยได้เลือกองค์ประกอบของสารลดแรงตึงผิวและน้ ามันดังกล่าวข้างต้น น ามาท าการไตเตรตกับน้ า

หาพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชัน พบว่า สูตร Tween 20 และสูตร Tween 80 ให้พื้นท่ีท่ีเกิดเป็นไมโครอิมัลชัน เท่ากับ 

32.90 และ 39.89% ตามล าดับ (ภาพท่ี 1 และ 2)  

น าส่วนผสม 3 ตัวอย่างในพื้นท่ีท่ีเกิดไมโครอิมัลชันของ สูตร Tween 20 และสูตร Tween 80 มาท าการ

ผสมตามตารางท่ี 3  น าตัวอย่างไมโครอิมัลชันท่ีมอีงค์ประกอบดังกล่าวมาวัดขนาด และค่าศักย์ไฟฟ้าซีตาด้วยเครื่อง 

Nanoplus-3 ซึ่งผลได้แสดงในตารางที่ 3  
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ภาพที่ 1  Ternary phase diagram ของ Tween 20 : propylene glycol (3 : 3) 

 

ภาพที่ 2  Ternary phase diagram ของ Tween 80 : propylene glycol (4 : 2) 
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ตารางที่ 3 แสดงคา่อัตราส่วนของไมโครอิมัลชัน ขนาดอนุภาค และ ค่าศักยไ์ฟฟา้ซีตา         

สูตร 
(Tween 20 – propylene glycol 

: cinnamon oil : water) 

ขนาด (นาโน

เมตร) 

Polydispersity 

index 

ศักย์ไฟฟา้ซีตา 

(มลิลิโวลต)์ 

สูตรที่ 1 3 : 3 : 2 : 2 202.3 ± 4.5 0.29 ± 0.01 -0.16 ± 0.05 

สูตรที่ 2 2.5 : 3.5 : 1 : 2 373.0 ± 3.5 0.01 ± 0.02 0.14 ± 0.02 

สูตรที่ 3 4 : 2 : 3 : 1 507.7 ± 1.2 0.06 ± 0.01 0.41 ± 0.16 

 (Tween 80– propylene glycol : 

cinnamon oil: water) 

   

สูตรที่ 4 3 : 3 : 2 : 2 201.3 ± 2.1 0.35 ± 0.01 -0.18 ± 0.05 

สูตรที่ 5 2.5 : 3.5 : 1 : 2 552.3 ± 2.5 0.13 ± 0.04 -0.15 ± 0.04 

สูตรที่ 6 4 : 2 : 3 : 1 498.3 ± 7.6 0.18 ± 0.05 0.17 ± 0.05 

 

การหาค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย (flux, J) ของสาร oxyresveratrol ในไมโครอิมัลชัน ท าโดยการ

พลอท กราฟปริมาณสารสะสม (cumulative amount) ต่อเวลา จากนั้นท าการหาความสัมพันธ์เส้นตรงของการ

ปลดปล่อย ค่าความชันของสมการเส้นตรงดังกล่าวน ามาค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย โดยสูตร Tween 

20 : propylene glycol : cinnamon oil : water (3 : 3 : 2 : 2) มคี่าเท่ากับ 1.691 ไมโครกรัม/เซนติเมตร2/ชั่วโมง ในขณะ

ท่ีสูตร Tween 80 : propylene glycol : cinnamon oil : water (4 : 2 : 3: 1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อยเท่ากับ 

0.555 ไมโครกรัม/เซนติเมตร2/ชั่วโมง  
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    ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสาร oxyresveratrol สะสมกับรากที่สองของเวลา  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากสองสูตรท่ีมีลักษณะเนือ้สารดี และไมเ่หนยีว เข้ากับผิวได้ด ีแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการลดปริมาณ

สารลดแรงตงึผิวลง และใชส้ารลดแรงตงึผิวร่วม (co-surfactant) ซึ่งมีอันตรายนอ้ยกว่า  จากการทดลองการใช้สารลด

แรงตงึผิวร่วมในอัตราส่วน 3 : 3  ระหว่าง Tween 20 หรือ Tween 80 ต่อ propylene glycol ได้ไมโครอิมัลชันท่ีมีขนาด

อนุภาคใกล้เคียงกัน คือ 201.3 – 202.3 นาโนเมตร แต่สูตรของ Tween 20 มีค่า PI ท่ีน้อยกว่า ซึ่งหมายถึงการ

กระจายของขนาดอนุภาคมีค่านอ้ยกวา่ ส่วนค่าศักย์ไฟฟา้ซีตาของท้ังสองสูตรไมม่คีวามแตกตา่งกันมาก ส่วนสูตรท่ี 6 

ซึ่งใชอ้ัตราส่วน Tween 80 : propylene glycol (4 : 2) ให้ขนาดอนุภาคท่ีใหญ่กว่า คือ 498 นาโนเมตร ท้ังน้ีอาจเป็นผล

จากปริมาณของ Tween 80 และ cinnamol oil ท่ีมีมากกว่าสูตรท่ี 1 และ 4 เมื่อสร้าง ternary phase diagram โดยใช้

โปรแกรม Triplot เพื่อให้ทราบข้อมูลของขอบเขตการเกิดไมโครอิมัลชัน ระหว่างสูตรท่ี 1 กับสูตรท่ี 6 พบว่าไมโคร

อิมัลชันสูตรท่ี 1 มีพื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันเพียง 32.90% ซึ่งน้อยกว่าไมโครอิมัลชันสูตรท่ี 6  ซึ่งมีพื้นท่ี 39.89%  

ท้ังนี้อาจเกิดจากปริมาณของ Tween 80 มีปริมาณท่ีสูงกว่าในสูตรนี้  ท าให้มีความสามารถในการลดแรงตึงผิวได้

ดีกวา่ พื้นท่ีการเกิดไมโครอิมัลชันจึงมากกวา่   

เมื่อดูผลของค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย (flux, J) ของสาร oxyresveratrol ในไมโครอิมัลชันสูตรท่ี 1 

เปรียบเทียบกับสูตรท่ี 6 พบว่า สูตรท่ี 1 มีการปลดปล่อยสารได้ดีกว่าสูตรท่ี 6 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย 

เท่ากับ 1.691 และ 0.555 ไมโครกรัม/เซนติเมตร2/ชั่วโมง ตามล าดับ  สาเหตุท่ีสูตรท่ี 1 มีการปลดปล่อยได้ดีกว่า

เนื่องมาจากขนาดอนุภาคท่ีเล็กกว่าประมาณหนึ่งเท่าของอนุภาคในสูตรท่ี 6 การท่ีไมโครอิมัลชันท่ีเกิดจากการใชส้าร

ลดแรงตึงผิวร่วม  อันได้แก่ propylene glycol ช่วยผสานวัฏภาคน้ ามันและน้ าจนเป็นองค์ประกอบทรงกลมขนาดเล็ก 

ช่วยท าให้ลดการใช้สารลดแรงตึงผิวหลักลงได้มาก ส าหรับกลไกการปลดปล่อยสอดคล้องกับ Higuchi model คือมี

ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงระหวา่งความเข้มข้นของสารกับรากท่ีสองของเวลา ดังภาพท่ี 3 ซึ่งโมเดลดังกลา่วใช้อธิบาย

การปลดปล่อยของสารหรือยาจากเมทริกซ์ (matrix) ผ่านเยื่อบางท่ีมีรูท่ีใหญ่กว่าขนาดของยา[7,8] โดยตัวยาจะถูก
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ปลดปล่อยเพียงด้านเดียวจากเมทริกซ์ท่ีมคีวามเข้มข้นของยาสูงกวา่ผ่านเมมเบรนเข้าสู่ receptor unit ท่ีเป็นแอ่งรับตัว

ยา โดย receptor unit จะถูกท าให้อยู่ในสภาวะ sink condition คือมีความเจือจาง โดยการดูดสารละลายเก่าท่ีมีตัวยา

ออกแล้วเตมิสารละลายใหม่ท่ีปราศจากตัวยาเขา้แทนท่ี  

จากการวิจัยท่ีลดปริมาณการใช้สารลดแรงตึงผิวหลักในการเตรียมไมโครอิมัลชัน โดยใช้สารท่ีมี

โมเลกุลขนาดเล็กแต่ท าหน้าที่คล้ายสารลดแรงตึงผิว ในท่ีน้ีคือ propylene glycol ในอัตราส่วน Tween 20 : propylene 

glycol : cinnamon oil : water (3 : 3 : 2 : 2) ท าให้ ได้ ไมโครอิมัลชันท่ีมีลักษณะใสน่าใช้  เมื่อผสมร่วมกับสาร 

oxyresveratrol ซึ่งเป็นสารลดการสร้างเม็ดส ีท าให้เหมาะในการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยผิวขาว    
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ผลของการจัดการทางกายภาพบ าบัดในพระสงฆ์ท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม 

Effect of physical therapy management in monk with knee osteoarthritis  

ภูรชิญา วีระศริิรัตน์1*พรพิมล เหมอืนใจ1 กฤติกา  หงษ์โต1 และ จันทร์ทิพย์ นามสว่าง1 

Phurichaya Werasirirat1*, Pornpimol Muanjai1, Krittika Hongto1 and Juntip Namsawang1  

บทคัดย่อ 

โรคข้อเข่าเสื่อม คือ การสกึกร่อนของผิวข้อจากการใชง้าน หรือกิจกรรมท่ีเกิดจากการเสียดสขีองผิวขอ้ 

พบในกลุ่มพระสงฆ์สูงอายุ การจัดการทางกายภาพบ าบัดเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยลดภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยการดูแลข้อเข่า

เบื้องต้นด้วยตนเอง ที่ผ่านมาไม่มีการศึกษาใดท่ีศึกษาในพระสงฆ ์ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาผลของการจัดการทาง

กายภาพบ าบัดในพระสงฆ์ท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนและหลังการรักษา ในอาสาสมัคร 12 คน อายุ 50-70 ปี ได้รับ

การรักษาโดยวางแผ่นประคบร้อน การยืดกล้ามเนื้อขา การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา และการ

ปฏิบัติตัวตามคู่มือการดูแลตนเอง 3 คร้ัง/สัปดาห์ ท้ังหมด 4 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยประเมินระดับความรุนแรงของ

อาการปวดโดยใช้ Visual Analog Scale (VAS) และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า ก่อน ทันที และหลังการรักษา 24 

ชั่วโมง 1 เดือน และ 3 เดือน ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรุนแรงของอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ

หลังการรักษา 1 เดือน และ 3 เดือน (p<0.05) แต่องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า การจัดการทางกายภาพบ าบัดเป็นทางเลอืกหนึ่งในการรักษาพระสงฆ์ท่ีมีภาวะข้อเข่า

เสื่อมเพื่อลดระดับความรุนแรงของอาการปวดได้ หลังจากการตดิตามผลที่ 3 เดอืน  
 

ค าส าคัญ: การจัดการทางกายภาพบ าบัด ข้อเข่าเสื่อม พระสงฆ์ 

Abstract  
Knee osteoarthritis (OA) is a degeneration and overuse of the joint which activities cause friction of 

the knee joint. It is usually found in the elder monk. Self-physical therapy management has been an effective way 

to alleviate symptoms of knee osteoarthritis. Especially, none of the previous literature studies in the monk with 

knee OA. Thus, the aim of this study was to study the effect of physical therapy management in the monk with 

knee OA. Twelve monks aged 50-70 years. The participants were received hot pack, stretching, strengthening 

exercise and self-management program for 3  times/weeks, 4  weeks. Visual analog scale (VAS) and Range of 

Motion (ROM) for all participants were measured at baseline, after the first management 24 hours, 1 month and 

3  months. The results showed significantly decreased on pain in 1  month and 3  months when compared to the 

baseline level (p<0 . 0 5 )  and no any significant difference on ROM. This study concludes, physical therapy 

management in the monk with knee OA can efficiently reduce pain. As a result, physical therapy management 

would be a better choice for treatment in the monk with knee OA at 3 months follow-up. 

Keywords: Physical therapy management, Knee osteoarthritis, Monk  
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บทน า 

โรคข้อเข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิเป็นโรคท่ีพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ  เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าในช่วงอายุ

ระหว่าง 60-64 ปี มีความชุกร้อยละ 23  และช่วงอายุระหว่าง 70-74 ปี มีความชุก ร้อยละ 40 และแต่ละปีมีอัตรา

เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ร้อยละ 1 [1] นอกจากนี้ในภูมภิาคเอเชยีตะวันตกเฉียงใตโ้ดยเฉพาะในประเทศไทย พบวา่รอ้ยละ 90 

มกีารรายงานถึงภาวะข้อเข่าเสื่อมท่ีเกิดขึ้นในพระสงฆส์ูงอายุและมภีาวะน้ าหนักเกิน[2] โดยโรคข้อเข่าเสื่อมคือการสึก

ของผิวข้อเข่าจากการใช้งานหนักเป็นเวลานาน ท ากิจกรรมท่ีเกิดการเสียดสีของข้อเข่า ได้แก่การวิ่ง หรือเกิดแรงกด

ทับท่ีข้อเข่าเป็นเวลานาน เช่น การนั่งพับเพียบ การนั่งยองๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนั่งขัดสมาธิเป็นเวลานาน นับว่า

เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีพบได้บ่อยในโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมักเกิดขึ้นมากในกลุ่มของพระสงฆ์ เนื่องจากวถิี

ชีวิตเกี่ยวข้องกับการท ากิจของสงฆ์ นอกจากนี้ในกลุ่มพระสงฆ์ยังมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดข้อเข่าเสื่อม ได้แก่ 

น้ าหนักเกินหรืออายุท่ีเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาใดท่ีศึกษาภาวะข้อเข่าเสื่อมในพระสงฆ์รวมถึงจัดการปัญหาท่ี

เกิดขึ้น ซึ่งผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจะมีอาการต่างๆ ได้แก่ อาการปวดเข่าขณะท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น เดินระยะ

ทางไกล ขึ้นลงบันได ข้อเข่าผิดรูป ท าให้มีปัญหาในการเดิน การลงน้ าหนัก และการทรงตัว อาการข้อฝืดเคลื่อนไหว

ล าบาก ข้อบวม ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าหดเกร็งตัวจากการท างานหนัก เอ็น

รอบข้อหดร้ัง การไหลเวียนเลือดไม่ดี ท าให้เกิดการคั่งของของเสียภายในข้อเข่า และบริเวณรอบๆ ข้อเข่า การหลุด

ร่อนของผิวกระดูกอ่อนและไปท่ิมแทงบริเวณเยื่อหุ้มข้อเข่า  ถ้าลดปัญหาเหล่านี้ได้ ก็จะท าให้พระสงฆท่ี์มีภาวะข้อเข่า

เสื่อมสามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างปกติสุข [3-5] 

การรักษาทางกายภาพบ าบัดได้แก่ การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อ การประคบร้อนหรือ

เย็น การใช้เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด เช่น เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด และลดระดับความ

รุนแรงของอาการปวด [6]   

การประคบร้อนโดยใช้กระเป๋าน้ าร้อนเป็นเวลา 20 นาที เป็นวิธีการรักษาท่ีสามารถให้ผู้ป่วยกลับไปท า

เองท่ีบ้าน สะดวก ประหยัด และได้ผลดีโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลา และบาดเจ็บเพิ่มจากการท่ีต้องเดินทางไปกลับ

โรงพยาบาล สามารถท าได้ทุกวันโดยเป็นการลดระดับความรุนแรงของอาการปวด และเพิ่มการถ่ายเทของเสี ยออก

จากบริเวณนัน้ได้ด ี[7] นอกจากนี้ ทัศน์วรรณ สังฆรักษ์  จิราภรณ์ สรรพวรีวงศ์ นัยนา หนูนิล และศุภฤกษ์ นาวารัตน์ 

(2554) [8] ได้ศึกษาผลของการประคบร้อนด้วยความร้อนตื้น การออกก าลังกล้ามเนื้อต้นขาร่วมกับการสนับสนุนการ

บ าบัดท่ีบ้านต่อระดับความรุนแรงของอาการปวด ข้อฝืด และการท ากิจวัตรประจ าวันในผู้ป่วยขอ้เข่าเสื่อมชนิดปฐมภูมิ

พบว่า ระดับความรุนแรงของอาการปวดและข้อฝืดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ท่ี 1 ของการรักษา 

และการศึกษาของ พรรณี  ปึงสุวรรณ ทกมล กมลรัตน์ วัณทนา  ศิริธราธิวัฒน์ ปรีดา อารยาวิชานนท์ และอรวรรณ 

แซ่ตั่น (2545) [9)] ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของอาการปวดและค่าทางสรีรวิทยาระหว่างการ

ประคบแผ่นร้อนและลูกประคบสมุนไพรในอาสาสมัครปวดหลังส่วนล่าง พบว่า ระดับความรุนแรงของอาการปวด

ลดลงหลังจากได้รับการประคบดว้ยแผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพร  

จากการศึกษาของ Ettinger และคณะ (1997) [10] พบว่าการออกก าลังกายแบบเพิ่มความแข็งแรง

ร่วมกับการออกก าลังกายแบบแอโรบิค สามารถลดระดับความรุนแรงของอาการปวดเข่าได้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยสูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม  นอกจากนี้การศึกษาของภาวิณี และคณะ (2556) 

[11] พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการรักษาทางกายภาพบ าบัด และ กลุ่มนวดไทย มีระดับความรุนแรงของอาการปวดขณะพัก

ลดลง และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าเพิ่มขึ้นท้ัง 2 กลุ่ม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการจัดการทาง

กายภาพบ าบัดท่ีบ้าน และกลุ่มท่ีมีผู้ เชี่ยวชาญดูแลท้ังแบบการรักษาทางกายภาพบ าบัดและนวดไทยตลอดเวลา 8 

สัปดาห์ มผีลดตีอ่ระดับความรุนแรงของอาการปวดและความแข็งแรงของกลา้มเนื้อเข่า ซึ่งการออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ สามารถช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการปวด ลดการสูญเสียมวลของกล้ามเนื้อและ

กระดูกได้ดี จึงส่งเสริมการท างานของขอ้เข่าให้ดีขึ้นได้ [5] 

ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการรักษา ดังนั้นพระสงฆ์จึงควรทราบถึงวธีิ

ในการดูแลรักษาอาการข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้นด้วยตัวเอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา รวมถึงประหยัดเวลาใน

การเดินทางไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังไม่เคยมีการศึกษาใดท่ีศึกษาในพระสงฆ์ท่ีอาศัยอยู่ในวัด โดยวัดนั้น

นับว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท่ีส าคัญ ถ้าพระสงฆ์มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงส่งผลให้สามารถเป็นท่ีพึ่งยึดเหนี่ยว

จิตใจของประชาชนในชุมชนได้เป็นอยา่งดี  

ดังนัน้ผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจท่ีจะท าการศึกษาผลของการจัดการทางกายภาพบ าบัดในพระสงฆ์ท่ีมีภาวะ

ข้อเข่าเสื่อมก่อนและหลังการรักษาตอ่ระดับความรุนแรงของอาการปวด และองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่า  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

อาสาสมัคร 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา ท าในอาสาสมัครเพศชาย (พระสงฆ์) มีอายุระหว่าง 50-70 ปี 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้าร่วมโปรแกรม คือ มีระดับความรุนแรงของอาการปวดเข่าจากภาวะข้อเข่าเสื่อมตาม

เกณฑ์ของ American College of Rheumatology (2000)  คือ อาสาสมัครต้องมีอาการปวดเข่า ร่วมกับคุณลักษณะอื่น

อย่างน้อย 3 ใน 6 ข้อ ดังนี้ คือ 1) มีอายุอย่างน้อย 50 ปี 2) มีอาการข้อตดิตอนเช้าไมเ่กิน 30 นาที 3) มีเสียงท่ีข้อเข่า

ขณะเคลื่อนไหวเข่า 4) เข่ามีขนาดใหญ่จากการหนาตัวของกระดูก 5) พบจุดกดเจ็บรอบเข่า 6) คล าไม่พบอาการร้อน  

เกณฑ์การคัดออก คือ ได้รับการวินจิฉัยวา่มภีาวะข้อเข่าเสื่อมจากสาเหตุอ่ืนๆ  เช่น อุบัติเหตุ ติดเชื้อในข้อเข่า เป็นตน้ 

เคยรักษาผ่าตัดเปลี่ยนขอ้เข่า มีโรคความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานท่ีอาการไมค่งที่ มโีรคติดตอ่หรือโรคประจ าตัวอื่น ๆ 

ซึ่งแพทยห์้ามนวดหรือออกก าลังกาย เป็นโรคทางระบบประสาทและมอีาการทางจิต และไมส่ามารถยืนและเดินได้  

เครื่องมอืในการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ได้ใช้แถบวัดอาการปวด (Visual analog scale) เพื่อวัด โดยแถบวัดนี้มีลักษณะ

เส้นตรงท่ีมีความยาว 100 มิลลิเมตร ซึ่งเร่ิมจาก “ 0 ” คือไม่มีอาการปวดเลย และ “100” คือมีอาการปวดมากท่ีสุด

จนทนไม่ได้ มคีวามนา่เช่ือถือ (reliability) อยู่ในระดับสูง (ICC=0.97) [12-13] และการวัดองศาการเคลื่อนไหวของการ

งอ-เหยียดเข่า พบว่ามีค่าความน่าเชื่อถือในระดับดีมาก (Intraclass Correlation Coefficients; ICCs เท่ากับ 0.94) ด้วย 

goniometer ขณะนอนคว่ าโดยให้พระสงฆ์ท าการงอเข่าด้วยตนเองให้มากท่ีสุดโดยไม่มีการเคลื่อนไหวของกระดูกเชิง

กราน ใช้ goniometer และปากกา marker ท่ีต าแหน่งของมุมสากลระหว่าง lateral epicondyle of the femur, lateral 

malleous และ greater trochanter ท าการวัด 3 ครัง้ และน ามาหาค่าเฉลี่ย  โดยการศึกษาครัง้นี้จะท าการวัดท้ังหมด 4 

คร้ัง คือก่อนการรักษา ติดตามผลทันทีหลังการรักษา  24 ชั่วโมง 1 เดือน และ 3 เดือน โดยนักกายภาพบ าบัดท่ีมี

ประสบการณ์ทางคลินกิเป็นเวลา 10 ปี  

ขั นตอนการวจิัย 

อาสาสมัครท่ีมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ลงชื่อในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษาก่อนการรักษาโดย

โครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการพจิารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยเป็น

นักกายภาพบ าบัดท่ีมีประสบการณ์ทางคลินิกเป็นเวลา 10 ปี เป็นผู้ให้การรักษาด้วยการประคบร้อนโดยใช้กระเป๋าน้ า

ร้อน  การออกก าลังกาย และการแจกสมุดคู่มือดูแลตัวเองด้านกายภาพบ าบัดโรคข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งมีรายละเอียด
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ประกอบด้วยการประคบร้อน ท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้วยตนเอง ท่าออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา 

และค าแนะน าในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจ าวัน ซึ่งคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเดินทางไปให้การบริการจัดการทาง

กายภาพบ าบัดและการตดิตามผลของการรักษาแดพ่ระสงฆ์ท่ีพ านักอยู่ประจ าที่วัด  

วิธีการจัดการทางกายภาพบ าบัด มดีังนี้  

1. การประคบร้อน น ากระเป๋าน้ ารอ้นห่อด้วยผ้าขนหนูหนาประมาณ 6 – 8 ชัน้ และน าไปประคบบริเวณ

รอบข้อเข่าข้างท่ีมีพยาธิสภาพ และบริเวณกล้ามเนื้อท่ีมีอาการตงึหรือปวด ใชเ้วลาท้ังหมด 20 นาทีต่อครัง้   

2. การยืดกล้ามเนื้อขาด้วยตนเอง มีท้ังหมด 4 ท่า ดังนี้ 1) นอนคว่ างอเข่าขาไขว้กัน 2) นั่งเหยียดขากด

เข่าร่วมกับเหยียดมือแตะปลายเท้า 3) ยืนตรงจับข้อเท้างอเข่า 1 ข้าง 4) ยืนยกขา 1 ข้างเหยียดบนเก้าอี้กดเข่าร่วมกับ

เหยยีดมือแตะปลายเท้า ให้ท า 10 ครัง้/ท่า ท า 4 ท่า/รอบ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

3. การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา มีท้ังหมด 5 ท่า ดังนี้ 1) นอนเหยียดขา-

ลากส้นเท้าชิดก้น 2) นอนกดเข่าบนหมอน-เหยียดขาขึ้น 3) นั่งเก้าอี้-เหยียดขา 4) ยืนพิงก าแพง-ย่อเข่า 5) ยืนตรง-

งอเข่า ให้ออกก าลังกาย 10 ครัง้/ท่า ท า 5 ท่า/รอบ แนะน าให้ท า 2 รอบ/วัน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

ซึ่งท าการรักษาโดยนักกายภาพบ าบัดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และหลังจากนั้นพระสงจะปฏิบัติตาม

ค าแนะน าและคู่มอืการปฏบัิตติัวโดยท า 3 ครัง้/สัปดาห์ เป็นเวลาท้ังหมด 3 เดอืน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของอาการปวดขณะพัก  และองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าก่อนและ

หลังการรักษาโดยใช้สถิติ repeated-measure analysis of variance โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α) 0.05 

วเิคราะห์โดยโปรแกรม SPSS Version 22 

ผลการศึกษา 

อาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการศึกษามีพระสงฆ์จ านวนท้ังหมด 12 รูป มีอายุเฉลี่ย  61.10 ± 2.55 ปี  มี

น้ าหนักเฉลี่ย 61.83 ± 2.44 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 155.07 ± 0.60 เซนติเมตร ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 25.72 ± 1.27 

กิโลกรัม/เมตร2    ข้อเข่าดา้นท่ีปวดได้แก่ ข้างขวาและท้ังสองด้าน จ านวน 6 คน ระยะเวลาท่ีมีอาการปวดขอ้เข่าในชว่ง 

1-3 ปี จ านวน 10 คน และมากกวา่ 3 ปี จ านวน 2 คน ก่อนการรักษามรีะดับความรุนแรงของอาการปวด 64.61±7.86 

มลิลเิมตร และองศาการเคลือ่นไหวของข้อเข่า 122.53±16.04 องศา  

ระดับความรุนแรงของอาการปวดขณะพัก  แสดงโดยค่า Visual Analog Scale (VAS) ในรูปของคา่เฉลี่ย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (mean ± SD) จากการวิจัยพบว่าหลังการรักษา ค่า VAS มีค่าระดับความเจ็บปวดลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าก่อนการรักษา หลังการรักษา 24 ชั่วโมง 36.21% (p<0.05) 1 เดือน 

29.98 % (p<0.05) และ 3 เดอืน 22.99 % (p<0.05)  
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ภาพที ่1 แสดงระดับความรุนแรงของอาการปวดในชว่ง baseline, 24 ชั่วโมง, 1 เดอืน และ 3 เดอืน 

        *แตกตา่งอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ

ค่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าท้ังสองด้านหลังการรักษาไม่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยส าคัญทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าก่อนการรักษา อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรักษาและหลังการรักษา 24 

ชั่วโมง พบว่าค่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าด้านขวาเพิ่มขึ้น 1.87% แต่พบว่าค่าองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า

ด้านขวาลดลง 0.26% และ 0.5% หลังการรักษา 1 เดอืน และ 3 เดอืน  ตามล าดับ  

 

 

ภาพที่ 2 แสดงองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่าดา้นขวาในช่วง baseline, 24 ชั่วโมง, 1 เดอืน และ3 เดอืน 

เมื่อเปรียบเทียบองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่าดา้นซา้ยก่อนการรักษาและหลังการรักษา 2 4  ชั่วโมง,     

1 เดอืน และ 3 เดอืน  พบวา่มีองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่าด้านซ้ายลดลง 3.03%, 6.03%  และ7.5% ตามล าดับ 

 

ภาพที่ 3 แสดงองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่าดา้นซา้ยในชว่ง baseline, 24 ชั่วโมง, 1 เดอืน และ3 เดอืน 
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อภิปรายผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้เป็นงานท่ีมุ่งเน้นการส ารวจ และศึกษาผลของการจัดการทางกายภาพบ าบัดใน

พระสงฆ์ท่ีมีภาวะข้อเข่าเสื่อม ซึ่งท าการส ารวจจากประชากรพระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอเมืองชลบุรี ท้ังหมด 35 วัด 

และพบว่าพระภิกษุสงฆ์จ านวน 315 รูป มีภาวะข้อเข่าเสื่อมจ านวน 12 รูป คิดเป็นร้อยละ 3.81 จากผลของการศกึษา

พบวา่หลังจากพระภิกษุสงฆไ์ด้รับการจัดการทางกายภาพบ าบัด ซึ่งได้แก่  การประคบร้อนโดยใช้กระเป๋าน้ าร้อน การ

ยืดกล้ามเนื้อขา การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และค าแนะน าในการปฏิบัติตัว มีระดั บ

ความรุนแรงของอาการปวดขอ้เข่าลดลง แตไ่มพ่บการเพิ่มขึ้นขององศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่าอยา่งมีนัยส าคัญทาง

สถิต ิ 

ผลการศึกษาระดับความรุนแรงของอาการปวด พบวา่โปรแกรมการจัดการทางกายภาพบ าบัดสามารถ

ลดระดับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

รอบข้อเข่าท่ีประกอบไปด้วยท่าท่ีไม่ลงน้ าหนัก หรือลงน้ าหนักท่ีเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษา ท าให้ลดแรง

กระท าที่ข้อเข่า ซึ่งถ้ากล้ามเนื้อรอบข้อเข่ามีการอ่อนแรงจะท าให้ขอ้เข่ารับแรงท่ีมากขึ้นท าให้กระดูกอ่อนมคีวามเสื่อม

เพิ่มขึ้น เมื่อกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าอ่อนแรง ท าให้มีแรงมากระท าเพิ่มขึ้นท่ีข้อเข่าจึงรู้สึกเจ็บปวด ดังนั้นการออกก าลัง

กายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญเพื่อลดแรงกระท าท่ีข้อเข่า และลดระดับความ

รุนแรงของอาการปวดข้อเข่าได้ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Susko และ Fitzgerald (2013)[14] ท่ีได้

ศึกษาถึงผลของการออกก าลังกายแบบลงน้ าหนักในระดับปานกลาง และมีแรงกระแทกต่ าสามารถเพิ่มการสร้างของ

กระดูกอ่อน เมื่อกระดูกอ่อนได้รับแรงกระท าจากการออกก าลังกายก็จะท าให้เพิ่มกระบวนการรับสารอาหารของ

กระดูกอ่อนผิวข้อจากน้ าไขข้อ ท าให้เพิ่ม glycosaminoglycans และ proteoglycan ซึ่งเป็นตัวสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน

ท าให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อน และลดการอักเสบของข้อเข่าโดยเมื่อเกิด การสร้างเซลล์กระดูกอ่อนจะไปยับยั้งการ

ปล่อย prostaglandins และnitrous oxide ซึ่งเป็นสารท าให้เกิดการอักเสบและท าให้เกิดอาการปวดข้อเข่าขึน้ ดังนัน้การ

ออกก าลังกายแบบลงน้ าหนักจึงสามารถเพิ่มการสร้างกระดูกอ่อน และลดการอักเสบของขอ้เข่าซึ่งช่วยลดระดับความ

รุนแรงของอาการปวดข้อเข่าในโรคข้อเข่าเสื่อมได้ และในท่าการบริหารท่ีไม่มกีารลงน้ าหนัก ท าให้ลดแรงกระท าที่ข้อ

เข่าท าให้ไม่มีอาการปวดขณะท่ีออกก าลังกาย โดยกล้ามเนื้อจะท างานหดตัวรับแรงแทนกล่าวคือ มีการท างานสูงสุด

ของกล้ามเนื้อ Quadriceps เมื่อเหยียดเข่าสุด และมีการท างานของกล้ามเนื้อ Hamstring เมื่องอเข่า [15] นอกจากนี้

จากผลการรักษาด้วยแผ่นประคบร้อนเป็นเวลา 20 นาที พบว่าสามารถลดระดับความรุนแรงของอาการปวดได้  และ

ค่าระดับความรุนแรงของอาการปวดมีค่าความแตกต่างเฉลี่ยท่ี 34.63 และ 41.62 มิลลิเมตร ท่ี 1 และ 3 เดือน 

ตามล าดับ โดยพบว่าค่าดังกล่าวนี้ให้ผลท่ีดีทางคลินิก เนื่องจากความร้อนตื้นส่งผลให้เนื้อเยื่อท่ีอยู่รอบๆ ข้อเข่าคลาย

ตัวลง ช่วยในการผ่อนคลาย และเพิ่มระบบการไหลเวียนเลือด [16] นอกจากนี้ความร้อนสามารถท าให้เนื้อเยื่อของ

ร่างกายมอีุณหภูมสิูงขึน้ ส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวทิยา 2 แบบ ได้แก่ ผลท่ีเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณท่ีรักษา และ

ผลท่ีเกิดขึ้นท่ีบริเวณอื่น โดยผลเฉพาะท่ีบริเวณรักษาสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดบริเวณผิวหนังท่ีได้รับความร้อน 

จึงมีผลต่อการเคลื่อนท่ีของของเหลวในร่างกาย เนื้อเยื่อของร่างกายอ่อนนุ่มลง และมีอัตราเมแทบอลิซึมเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้  สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมาของ Funk, Swank, Adams และ Treolo  (2001) [17]  พบว่าความร้อน

จากแผ่นประคบร้อนช่วยท าให้กล้ามเนื้อ hamstring  มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยการยืด

กล้ามเนื้อค้างไว ้  

ในดา้นองศาการเคลื่อนไหวของขอ้เข่า พบวา่โปรแกรมการจัดการทางกายภาพบ าบัดนี้ ไมส่ามารถเพิ่ม

องศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาของ Wyatt, Milam, Manske 

และ Deere (2001) [18] พบว่าการออกก าลังกายแบบเพิ่มความความแข็งแรงของในผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมท า
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ให้ระดับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่าลดลง และมีองศาการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและ

การศึกษาของ Steultjens, Dekker และ Van (2000)[19] พบว่าการออกก าลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) 

ร่วมกับการออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการออกก าลังกายแบบแอโรบิค สามารถช่วยเพิ่ม

องศาการเคลื่อนไหวในผู้ท่ีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ จากความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นรวมถึงระดับความรุนแรงของอาการ

ปวดข้อเข่าลดลง จึงท าให้องศาการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ซึ่งผลท่ีไม่สามารถเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข้อเข่าได้ อาจมา

จากค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยของพระภิกษุสงฆ์  25.7 ± 1.3 กก/ม2 ท่ีมีค่าเกินมาตรฐานแสดงถึงการมีภาวะน้ าหนักเกิน 

ซึ่งเป็นปัจจัยในการเพิ่มแรงกระท า ( load stress) ต่อ  ข้อเข่า ท าให้มีการท าลาย cartilage เพิ่มมากขึ้น ลด

ความสามารถของ chondrocytes ในการซ่อมแซมข้อต่อ และเพิ่มความรุนแรงของการเกิด joint degeneration ใน

พระภิกษุสงฆ์สูงอายุได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม และความหนาของช้ันไขมันท่ีสะสมอยู่บริเวณ

กล้ามเนื้อน่องและต้นขา อาจส่งผลต่อการวัดองศาการเคลื่อนไหวท่ีไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น 

Herberhold และคณะ (1999) [15] ได้กลา่วว่าลักษณะทา่ทางการน่ังในท่างอเข่าในองศามากกว่า 120 องศา เชน่ ท่านั่ง

พับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิ ในการประกอบศาสนกิจ สามารถส่งผลการเพิ่มแรงเครียดกระท าต่อ patellofemoral joint 

และส่งผลให้ลด articular nutrition ซึ่งอาจส่งผลตอ่การเคลื่อนไหวของข้อเข่าที่ลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับการศึกษาของ 

Tangtrakulwanich (2006) [2] พบวา่ทา่ทางท่ีต้องนั่งบนพืน้ของพระภิกษุสงฆ ์อันประกอบไปด้วยท่านั่งขัดสมาธิ นั่งพับ

เพียบ นั่งยองๆ และท่าเทพบุตร ไม่มีผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเลื่อมและระดับอาการปวดข้อเข่า 

ซึ่งอาจมาจากพฤติกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ในแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม

การศึกษาในอนาคตควรเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาของท่าทางการนั่งบนพื้นในการปฏิบัติศาสนกิจของ

พระภิกษุสงฆ ์เพื่อน าไปสู่ปัจจัยในการแนะน าหรอืป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุตอ่ไป 

ข้อจ ากัดของการศึกษาในคร้ังนี้การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ไทยท่ีมีมาก อาจเป็นอุปสรรคใน

การฝึกโปรแกรมการจัดการทางกายภาพบ าบัดได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนัดหรือตดิตามประเมินอาการต่างๆ ของ

ข้อเข่า นอกจากนี้การศึกษาในคร้ังนี้ศึกษาในอาสาสมัครเพียงกลุ่มเดียว ท าให้ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ อาจท าให้ไม่เห็น

ประสิทธิภาพของการรักษาได้ชัดเจน 

การศึกษาในอนาคตควรตรวจลักษณะของ knee alignments ท่ีอาจส่งผลตอ่การออกแบบท่าทางที่ใช้ใน

การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความยดืหยุ่นหรือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และควรเพิ่มปัจจัยการให้ค าแนะน าการ

สูบบุหร่ี ท่ีอาจส่งผลต่อความรุนแรงของโรคท่ีเพิ่มขึ้นหรืออาจส่งผลต่อการรักษา ซึ่งการศึกษาของ Palmer, Syddall, 

Cooper และ Coggon (2003) [20] และ Hall, Rappaport, Hopkins และ Griffin (1973) [21] ได้กล่าวไว้ว่าสารนิโคตนิใน

บุหร่ีมีผล psychostimulant ต่อ cortical และ autonomic arousal ซึ่ งส่งผลให้ เกิดการลดลงของ pain threshold 

นอกจากนั้นยังท าลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและกระดูกด้วย ซึ่งจะท าให้เกิด vasoconstriction hypoxia, defective 

fibrinolysis ลดสารอาหารใน articular cartilage ส่งผลรบกวนกระบวนการ healing  นอกจากนี้ควรศกึษาในรูปแบบเชงิ

ทดลองตอ่ไป  
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ผลของสารนารินจินต่อการสร้าง advanced glycation end products 

Effect of naringin on the Formation of advanced glycation end products 

ศริินารถ เพ็งเนตร1 และ วชริาวดี มาลากุล1* 

Sirinat Pengnet1 and Wachirawadee Malakul1*  

บทคัดย่อ 

ปฎิกิริยาไกลเคชั่น เป็นปฎิกิริยาท่ีไม่ต้องอาศัยการท างานของเอนไซม์ระหว่างโปรตีนและน้ าตาลรดีิวซ์ 

ซึ่งน าไปสู่การสร้าง Advance glycation end products (AGEs) โดยผ่านสารกลุ่มไดคาร์บอนิล เช่น methylglyoxal 

(MGO) การสะสมของ AGEs ในเนื้อเยื่อเกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวานและภาวะสูงอายุ ซึ่งการ

พัฒนาสารท่ียับยั้งการเกิด AGEs เป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาโรคท่ีเกิดจากสาร AGEs ได้ ดังนั้นการศึกษานี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารนารินจินต่อการยับยั้งการเกิด AGEs ในหลอดทดลองและความสามารถในการจับ

สาร MGO ส าหรับแบบจ าลองในหลอดทดลองของปฏิกิริยาไกลเคชั่น จะใช้สารท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่น 

(น้ าตาลฟรุคโตส และ MGO) และโปรตนีอัลบูมนิ บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 21 วัน เมื่อมีหรือไมม่สีาร

นารินจิน (0.1, 0.5 และ 1 มิลลิโมลาร์) ร่วมด้วย การเกิดสาร AGEs จะถูกวัดด้วยวิธีวัด Fluorescence รวมท้ัง

ความสามารถของสารนารินจินต่อการท าลายสารกลุม่ไดคาร์บอนิลจะถูกวเิคราะห์โดยการวัดความสามารถในการจับ

สาร MGO โดยตรงเมื่อบ่มน้ าตาลฟรุคโตส หรือ MGO ร่วมกับโปรตีนอัลบูมิน ปริมาณสาร Fluorescent AGEs จะเพิ่ม

มากขึ้นตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา เมื่อให้สารนารินจิน (0.5 และ 1 มิลลิโมลาร์) จะลดการเกิด AGEs โดยขึ้นกับความ

เข้มข้นของสาร รวมท้ังสารนารินจิน (1 มลิลโิมลาร์) ยังลดปริมาณ MGO ประมาณ 66% ภายใน 3 วัน ผลการศึกษานี้

แสดงให้เห็นว่า สารนารินจินมีฤทธ์ิป้องกันการเกิด AGEs ในหลอดทดลอง โดยออกฤทธ์ิผ่านการดักจับสารกลุ่มคาร์

บอนิล 

ค าส าคัญ:    สารนารนิจิน advanced glycation end products สารกลุม่ไดคาร์บอนิล 

Abstract  

Glycation is the non-enzymatic reaction between amino groups in proteins and reducing sugars, 

leading to the formation of advanced glycation end products (AGEs) via dicarbonyl compounds, such as 

methylglyoxal (MGO). The accumulations of AGEs in tissues are involved in the development of diabetic 

complications and normal aging. The development of AGE inhibitors is considered to have therapeutic intervention 

in AGEs-related disorders. The objective of this study was to evaluate the in vitro effect of naringin on the formation 

of AGEs and trapping of MGO. In vitro models of glycation, glycating agents (fructose and MGO) and bovine serum 

albumin (BSA ) incubated at 37 °C for 21 days, were examined in the presence or absence of naringin (0.1, 0.5 

and 1  mM ). The formation of AGEs was detected through the reaction of glycating agents with protein by the 

fluorescence method.  In addition the capacity of naringin to scavenge carbonyl compounds was determined by 

                                                           
1 ภาควิชาสรรีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
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direct MGO trapping assay. Fluorescent AGE formation was increased after incubation of fructose or MGO with 

BSA throughout the study period. The addition of naringin (0.5 and 1 mM) reduced the formation of fructose and 

MGO derived AGEs in a concentration dependent manner. In addition naringin (1mM) scavenged 66 % of MGO in 

3 days. These results demonstrated that naringin effectively prevented the formation of fluorescent AGEs in vitro.  

The antiglycation activities of naringin were attributed in part to their ability to trap reactive carbonyl compounds. 

Keywords: naringin, advanced glycation end products, dicarbonyl compounds  

บทน า 

Advanced glycation end products (AGEs) เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาแบบไม่

อาศัยเอนไซม์ระหวา่งน้ าตาลและโปรตีน เรียกปฏิกิริยานีว้า่ ปฏกิิริยาไกลเคชั่น เป็นท่ีทราบกันดีวา่ AGEs จะเกี่ยวข้อง

กับการเกิดพยาธิสภาพและโรคต่างๆมากมาย เช่น ภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน โรคหลอดเลอืดตบีแข็ง โรคอัลไซ

เมอร์ และภาวะสูงอายุ [1] 

โดยปกติ ปฏิกิริยาไกลเคชั่น จะเร่ิมต้นจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่คาร์บอนิลของน้ าตาล (เช่น 

น้ าตาลกลูโคส และ น้ าตาลฟรุคโตส) กับหมู่อะมิโนอสิระของโปรตีน ท าให้เกิดสารท่ีมีโครงสร้างไม่เสถียร ท่ีเรียกกว่า 

Schiff base ก่อนเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสารท่ีมีความเสถียรมากขึ้น เรียกว่า Amadori products การเกิดออกซิเดช่ันของ

น้ าตาล  Schiff base หรือ Amadori products จะท าให้เกิดสารกลุ่มไดคาร์บอนิล (เช่น methylglyoxal (MGO), glyoxal, 

และ 3-deoxyglucosone) โดยเมื่อสารกลุ่มน้ีท าปฏิกิริยากับโปรตนีภายในเซลล ์จะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเสถียร

มากขึ้น เรียกว่า AGEs การสะสมของ AGEs ในเนื้อเยื่อจะก่อให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างและการท างานของ

โปรตีนในร่างกาย ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในโรคเบาหวาน เช่น โรตไต โรคหลอดเลือดตีบแข็ง [2,3] ดังนั้น

การยับยั้งการเกิด AGEs น่าจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ในผู้ป่วยเบาหวานได้ ปัจจุบัน สารท่ีฤทธ์ิยับยั้ง

การเกิด AGEs มักออกฤทธ์ิผ่านการยับยัง้การเกิดออกซิเดช่ัน หรือ ออกฤทธ์ิท าลายสารกลุม่ไดคาร์บอนิล (เชน่ MGO) 

แต่สารท่ีสังเคราะห์ขึ้นมาเหล่านี้ มักมีผลข้างเคียง เช่น สาร Aminoguanidine (AG) หรือ pyridoxamine [4] ดังนั้น

การศึกษาหาสารส าคัญท่ีได้มาจากพืชผัก และมีฤทธ์ิยับยัง้การเกิด AGEs น่าจะปลอดภัยท่ีจะใช้รักษาหรือลดการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนต่างๆในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  

สารนารินจิน (naringin) เป็นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoid) มักพบในผลไม้ตระกูลส้ม [5] โดยมี

การศึกษาคุณสมบัติพบว่า มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ [6] มีฤทธ์ิลดระดับน้ าตาลในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนู

เบาหวาน [7,8] รวมท้ังลดการเกิด diabetic neuropathy ด้วย [9] แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาผลของสารนารินจินต่อการ

เกิดไกลเคชั่นของโปรตีนอัลบูมินท่ีถูกชักน าด้วยน้ าตาลฟรุคโตสและ MGO ในหลอดทดลอง จึงเป็นท่ีน่าสนใจศึกษา

เกี่ยวกับสารนารินจินต่อการเกิด AGEs ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษาฤทธ์ิของสารนารินจินต่อการยับยั้งการเกิด 

AGEs ในหลอดทดลองและความสามารถในการจับสาร MGO เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์ในการรักษาการ

เกิดโรคหัวใจและหลอดเลอืดหรือภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานตอ่ไปในอนาคต 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

สารนารนิจิน (naringin), โปรตนีอัลบูมนิ (BSA), O-phenylenediamine, น้ าตาลฟรุคโตส (fructose) และ 

Aminoguanidine จากบริษัท Sigma-Aldrich Chemical Co.,USA ส่วนสาร Methyglyoxal จากบริษัท Acros Organics, 

USA 
 

วิธีการศึกษา 

1. ฤทธิ์ต่อการเกดิ AGEs ใน BSA-Fructose model 

น าโปรตีนอัลบูมิน (BSA) 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ น้ าตาลฟรุคโตส (fructose) 500 มิลลิโมลาร์  

ละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphate buffer) เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ pH 7.4 ท่ีมี 0.02% โซเดียม อะไซด์ (sodium 

azide)  ผสมร่วมกับสารนารนิจิน ท่ีความเข้มขน้ 1, 0.5 และ 0.1 มลิลโิมลาร์ หรือ AG (positive control) ท่ีความเข้มข้น 

1 มิลลิโมลาร์ หรือ vehicle (5% เอทานอล) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 21 วัน จากนั้นน าไปวัด 

Fluorescence intensity ของสาร AGEs โดยเคร่ือง microplate spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น excitation 360 นา

โนเมตร และ emission 460 นาโนเมตร ท่ีวันท่ี 7, 14, และ 21 หลังจากการบ่ม 

2. ฤทธิ์ต่อการเกดิ AGEs ใน BSA-MGO model 

น าโปรตีนอัลบูมิน 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ MGO 60 มิลลิโมลาร์ ละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 

(phosphate buffer) เข้มข้น 50 มลิลโิมลาร์ pH 7.4 ท่ีมี 0.02% โซเดยีม อะไซด์ (sodium azide) ผสมร่วมกับสารนาริน

จิน ที่ความเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.1 มิลลิโมลาร์ หรือ AG (positive control) ท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ หรือ vehicle 

(5% เอทานอล) ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าไปวัด Fluorescence intensity ของสาร AGEs 

โดยเคร่ือง microplate spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น excitation 360 นาโนเมตร และ emission 460 นาโนเมตร 

ท่ีวันท่ี 1, 2, และ 3 หลังจากการบ่ม 

3. ฤทธิ์ต่อความสามารถในการจับสาร Methyglyoxal (MGO Trapping capacity) 

น าสารนารินจิน ท่ีความเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.1 มลิลโิมลาร์ หรือ AG (positive control) ท่ีความเข้มข้น 1 

มิลลิโมลาร์ หรือ หรือ vehicle (5% เอทานอล) บ่มร่วมกับ MGO ท่ีความเข้มข้น 3 มิลลิโมลาร์ ท่ีอุณหภูมิ 37 องศา

เซลเซียล เป็นระยะเวลา 1, 2 และ 3 วัน จากนั้นเติม o-phenylenediamine ท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ และน าไป

วิเคราะห์หาปริมาณของ MGO โดย High Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดยใช้ Mobile phases คือ 

0.2% acetic acid และ acetonitrile, อัตราการไหล 1 มิลลิลิตรต่อนาที โดยใช้คอลัมน์ Fortis C18 และความยาวคลื่น

แสง 280 นาโนเมตร, retention time 4.3 นาที ปริมาณของ MGO จะถูกวิเคราะห์ตามสูตร 

 

เปอร์เซ็นต์ของ remaining MGO (%)  = พื้นท่ีใต้กราฟ (Peak area) ท่ีช่วงเวลาตา่ง ๆ    x   100 

                                           พื้นท่ีใต้กราฟท่ีช่วงเวลา 0 
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4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ทางสถิติ ในทุกการทดลอง จะท าการทดสอบตัวอย่างละ 6 คร้ัง และน าผลท่ีได้มา

วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ± SEM ส่วนความแตกต่างทางสถิต ิประเมินโดยใช ้one-way ANOVA โดยต้ังคา่นัยส าคัญเท่ากับ 

0.05 โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิตท่ีิจะใชใ้นงานวิจัยน้ีคือ GraphPad Prism 
 

ผลการศึกษา 

1.ฤทธิ์ต่อการเกดิ AGEs ใน BSA-Fructose model 

จากการศึกษาพบว่าเมื่อบ่มโปรตีนอัลบูมิน ร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตสจะส่งผลให้เพิ่ม Fluorescence 

Intensity AGEs เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีบ่มเฉพาะโปรตีนอัลบูมนิ และเมื่อให้สารนารินจินท่ีความเข้มข้น 0.5 

และ 1 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 21 วัน Fluorescence Intensity ของสาร AGEs ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุม่ท่ีบ่มโปรตนีอัลบูมนิร่วมกับสาร AG (รูปท่ี 1) โดยฤทธ์ิในการยับยัง้การเกิด AGEs ของสารนารินจิน

ท่ี 1 มิลลิโมลาร์ มากกว่า ฤทธ์ิยับยั้งของสาร AG ท่ี 1 มิลลิโมลาร์ ซึ่งสาร AG เป็นสารมาตรฐานท่ีใชล้ดการเกิด AGEs 

ในภาวะเบาหวาน (รูปท่ี 1) จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสารนารินจินมีฤทธ์ิลดหรือยับยั้งการเกิด AGEs ใน BSA-

Fructose model โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสาร 
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ภาพที่ 1 แสดงถึงค่า Fluorescent Intensity ของสาร AGEs ท่ีถูกชักน าโดยฟรุคโตส (Fructose) เมื่อบ่ม

ร่วมกับสารนารินจิน (naringin) ท่ีความเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.1 มิลลิโมลาร์ หรือ Aminoguanidine (AG) ท่ีความเข้มขน้ 

1 มลิลโิมลาร์ หรือ vehicle (5% เอทานอล) เป็นเวลา 21 วัน, ค่าแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ± SEM 

* แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ BSA+Fructose (P < 0.05) 

2.ฤทธิ์ต่อการเกดิ AGEs ใน BSA-MGO model 

จากการศกึษาพบวา่เม่ือบ่มโปรตนีอัลบูมนิ (BSA) ร่วมกับ MGO จะส่งผลให้เพิ่ม Fluorescence Intensity 

AGEs เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบ่มเฉพาะโปรตีนอัลบูมิน และเมื่อให้สารนารินจินท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ 

จะลด Fluorescence Intensity ของ AGEs ตลอดระยะเวลา 3 วัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มท่ี

บ่มโปรตีนอัลบูมินร่วมกับ MGO (รูปท่ี 2) โดยฤทธ์ิในการยับยั้งการเกิด AGEs ของสารนารินจินท่ี 1 มิลลิโมลาร์ 
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ประมาณ 22 % ขณะทีฤ่ทธ์ิของสาร AG ท่ี 1 มลิลโิมลาร์ ในการยับยัง้การเกิด AGEs ประมาณ 33 % จากผลดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าสารนารินจินมีฤทธ์ิลดหรือยับยั้งการเกิด AGEs ใน BSA-MGO model โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ

สาร 
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ภาพที่ 2 แสดงถึงค่า fluorescent Intensity ของสาร AGEs ท่ีถูกชักน าโดย MGO เมื่อบ่มร่วมกับสารนารนิ           

จิน (naringin) ท่ีความเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.1 มลิลโิมลาร ์หรอื Aminoguanidine (AG) ท่ีความเข้มข้น 1 มลิลิ

โมลาร์ หรือ vehicle (5% เอทานอล) เป็นเวลา 3 วัน , ค่าแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ± SEM 

* แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ BSA+MGO (P < 0.05) 
 

3. ฤทธิต์่อความสามารถในการจับสาร Methyglyoxal (MGO Trapping capacity) 

เมื่อบ่มสารนารนิจิน (naringin) ร่วมกับ MGO โดยตรงเป็นเวลา 3 วัน (3 Day) ตามรูปท่ี 3 พบวา่สารนา

รินจิน ท่ีความเข้มข้น 0.1, 0.5 และ 1 มิลลิโมลาร์ มีผลลดปริมาณ MGO อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบ

กับตัวท าละลาย (5% เอทานอล) และการลดลงจะแปรผันตามระยะเวลาท่ีบ่ม สารนารินจินท่ีความเข้มข้น 1 มิลลิโม

ลาร ์จะลดปริมาณ MGO ประมาณ 66 %  ขณะที่สาร AG ความเข้มข้น 1 มลิลโิมลาร์ มผีลลดปริมาณ MGO ประมาณ 

85 % จากการศกึษานีแ้สดงให้เห็นว่า สารนารินจินมีผลดักจับหรือท าลายสาร MGO ได้โดยตรง 
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ภาพที่ 3 แสดงผลของสารนารนิจิน (naringin) ท่ีความเข้มข้น 1, 0.5 และ 0.1 มิลลโิมลาร ์หรอื Aminoguanidine (AG) 

ท่ีความเข้มข้น 1 มิลลโิมลาร์ หรอื vehicle (5% เอทานอล) ต่อความสามารถในการดักจับหรือท าลายสาร MGO ซึ่ง

กราฟแสดงค่าเปอร์เซ็นต์ของปริมาณของสาร MGO ท่ีคงเหลอื (% remaining MGO), ค่าแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ± SEM 

* แตกตา่งอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิเมื่อเปรียบเทียบกับ Vehicle ของแต่ละวัน (P < 0.05) 

วิจารณ์และสรุปผล 

เป็นท่ีทราบกันดี ว่าการสะสมของ AGEs ในร่างกายจะเกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธสิภาพในภาวะชราภาพ

และโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน [10] โดยสาร AGEs เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาไกลเคชั่น ซึ่ง

เป็นปฎิกิริยาท่ีไม่อาศัยเอนไซม์ระหว่างน้ าตาล (เช่น น้ าตาลกลูโคส หรือ น้ าตาลฟรุคโตส) กับโปรตีน มีรายงานวิจัย 

พบวา่ ปฏกิิริยาไกลเคชั่นของโปรตนีท่ีเกิดจากน้ าตาลฟรุคโตสน้ันจะเกิดได้เร็วกว่าน้ าตาลกลูโคส [11] โดยน้ าตาลฟรุค

โตสท่ีเพิ่มขึ้นภายในร่างกายนั้นอาจมาจากปัจจัยภายนอก เช่น อาหารและเคร่ืองดื่ม หรือจากปัจจัยภายใน เช่น เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงของน้ าตาลกลูโคสท่ีเพิ่มสูงขึ้นให้เป็นสาร sorbital และเปลี่ยนเป็นน้ าตาลฟรุคโตสในท่ีสุด โดย

อาศัยกระบวนการ polyol pathway นอกจากนี้ สาร AGEs สามารถเกิดจากการท าปฏกิิริยาของสารกลุ่มไดคาร์บอนิล

กับโปรตีนภายในและภายนอกเซลล์ ซึ่งสารกลุ่มไดคาร์บอนิล เช่น MGO นั้นสามารถสร้างขึ้นได้ในร่างกาย โดยอาจ

เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยา glycolysis หรือ จากปฎิกิริยาไกลเคชั่นของน้ าตาลและโปรตีน หรือจากการเกิด lipid 

peroxidation [12] 

งานวจิัยนี้พบวา่ เมื่อบ่มโปรตนีอัลบูมินร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตสหรือ MGO ปริมาณสาร AGEs เพิ่มสูงขึ้น

โดยขึ้นกับระยะเวลาที่บ่ม ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาก่อนหน้านี้ [11,13] มีงานวิจัย พบว่า สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ จะมี

ฤทธ์ิป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน จากการศกึษาในหลอดทดลอง พบวา่ สารกลุม่ฟลาโวนอยด ์เชน่ 

luteolin หรือ quercetin จะมีฤทธ์ิต้านการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่น [14] โดยกลไกการออกฤทธ์ิมักเกี่ยวข้องกับฤทธ์ิต้าน

อนุมูลอิสระ [15] หรือฤทธ์ิในการท าลายสารกลุ่มไดคาร์บอนิล [16] ในงานวิจัยนี้ ศึกษาฤทธ์ิของสารนารินจิน ซึ่งเป็น

สารท่ีจัดอยูใ่นกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบวา่ เมื่อบ่มสารนารนิจินร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตสหรือ MGO จะลดการเกิดปฏกิิริยา

ไกลเคชั่นของโปรตนีอัลบูมนิ มากกวา่สาร AG ซึ่งเป็นสารมาตราฐานท่ีมีฤทธ์ิยับยัง้การเกิด AGEs  

เป็นท่ีทราบกันดีว่า กลไกการออกฤทธ์ิของสารท่ียับยั้งการเกิด AGEs มักเกี่ยวของกับฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระ หรือฤทธ์ิในการท าลายสารกลุ่มไดคาร์บอนิล โดยมีงานวิจัยท่ีพบว่าสารท่ีมฤีทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระนัน้จะสามารถ

ลดการเกิดของ AGEs ได้ [17,18] สารนารินจินเคยมีการศึกษา พบว่า มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถลดการเกิด
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อนุมูลอิสระได้ด้วยวิธี ferric-reducing/antioxidant power (FRAP) และ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) [19-

21] รวมท้ังในการศึกษานี้ พบว่า สารนารินจินมีความสามารถในการดักจับสาร methygloxal ดังนั้น จึงอาจยับยั้งการ

เปลี่ยนแปลงของสารกลุ่มไดคาร์บอนิลให้กลายเป็นสาร AGEs ดังนั้น ฤทธ์ิยับยั้งการเกิด AGEs ของสารนารินจินอาจ

เกิดจากฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิในการท าลายหรือดักจับสาร MGO อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้ เป็นเพียงงานวจิัย

เบื้องต้นท่ีศึกษาในหลอดทดลอง จึงควรมีการศึกษาต่อยอดในอนาคต โดยการศึกษาในร่างกาย (in vivo study) เพื่อ

น าผลการทดลองไปใชไ้ด้จริง ท้ังในดา้นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานตอ่ไป 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาในหลอดทดลอง สรุปได้ว่าสารนารินจิน มีฤทธ์ิยับยั้งการเกิด AGEs โดยออกฤทธ์ิผ่าน

การดักจับสาร methyglyoxal 
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและต้านไกลเคชั่นของสาร 6-shogaol 

Antioxidant and antiglycation activities of 6-shogaol 

นวรัตน รัตนเจยีรกุล1 และ วชริาวดี มาลากุล1* 

Nawarat Rattanajearakul1 and Wachirawadee Malakul1*  

บทคัดย่อ 

Advanced glycation end product (AGEs) ซึ่งเกิดจากการท าปฏิกิริยาของโปรตีนและน้ าตาล มีบทบาท

ส าคัญในภาวะสูงอายุและโรคเบาหวาน การเกิด AGEs ยังเป็นผลจากการเกิดอนุมูลอิสระโดย metal ion-catalyzed 

autoxidation ของน้ าตาล และ ไกลเคชั่น ดังนั้น การยับยั้งการเกิด AGEs อาจเป็นเป้าหมายในการรักษาโรคเบาหวาน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาฤทธ์ิของสาร 6-shogaol ต่อการเกิดโปรตีนไกลเคชั่นและการออกซิเดชั่นของ

โปรตีนอัลบูมินโดยน้ าตาลฟลุคโตส ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ 6-shogaol จะถูกศึกษาโดยวิธีการท าลายอนุมูลอิสระ 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) และการดักจับ  ferrous iron ส่วนฤทธ์ิยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นของ

โปรตนีศึกษาในหลอดทดลอง โดยใชแ้บบจ าลองของโปรตีนอัลบูมินกับน้ าตาลฟรุคโตส โปรตนีอัลบูมนิ และ น้ าตาลฟ

รุคโตส (0.5 โมลาห์) ถูกบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อมีหรือไม่มีสาร 6-shogaol (0.1-10 มิลลิโมลาร์) ร่วม

ด้วยเป็นเวลา 21 วัน ส่วนผลของสาร 6-shogaol ต่อการเกิด AGEs ถูกวัดโดย AGE-specific fluorescence  รวมท้ัง 

การเกิดออกซิเดช่ันของโปรตนีจากปฏกิิริยาไกลเคชั่นวเิคราะห์จากปริมาณของโปรตนีคาร์บอนลิ  ผลการทดลอง สาร 

6-shogaol มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ เมื่อบ่มโปรตีนอัลบูมินกับน้ าตาลฟรุคโตส ค่า Fluorescence intensity ของสาร 

AGEs เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลา 21 วันของการศกึษา การเกิด AGEs จากน้ าตาลฟรุคโตส (0.5 โมลาร์) จะลดลงโดยสาร 

6-shogaol (10 มิลลิโมลาร์) รวมท้ังน้ าตาลฟรุคโตสยังเพิ่มโปรตนีคาร์บอนลิในโปรตีนท่ีถูกไกลเคชั่น  สาร 6-shogaol 

(10 มลิลโิมลาร์) จะลดการเพิ่มขึ้นของปริมาณโปรตนีคาร์บอนิลของโปรตีนอัลบูมินท่ีถูกไกลเคชั่นด้วยน้ าตาลฟรุคโตส 

ผลการศึกษานี้ แสดงว่าสาร 6-shogaol ลดการเกิด AGEs และการออกซิเดชั่นของโปรตีน ในหลอดทดลอง ซึ่งอาจ

เกี่ยวข้องกับฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและ การดักจับ  ferrous iron  

ค าส าคัญ:  สาร 6-shogaol  advanced glycation end products  โปรตนีไกลเคชั่น  อนุมูลอิสระ 

Abstract  

Advanced glycation end product (AGEs), which is the non enzymatic modification of proteins by 

reducing sugars, plays an important role in ageing and diabetes. AGEs formation are also accompanied by the 

formation of free radicals via metal ion-catalyzed autoxidation of sugar and glycated proteins. Therefore, the 

inhibition of AGEs formation may be a promising target for therapeutic intervention for diabetes. The aim of this 

study was to investigate the antioxidant and the antiglycation properties of 6-shogaol against fructose-mediated 

protein glycation and oxidation. Antioxidant activity of 6 - shogaol was determined by  2 ,2 - diphenyl-1 -

picrylhydrazyl (DPPH) radical scarvenging and ferrous ion chelating assay. The protein glycation inhibitory potential 
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*Corresponding author e-mail : wachirawadeem@hotmail.com  

 



966 

- Proceedings - 

was evaluated using in vitro  BSA/ fructose model. BSA and fructose (0 . 5  M) were incubated at 37 °C in the 

presence or absence of 6-shogaol (0.1-10 mM) for 21 days. Antiglycation properties of 6-shogaol was investigated 

by measuring AGE-specific fluorescence. In addition glycation induced protein oxidation was examined using the 

protein carbonyl assays. 6- shogaol exhibited an effective antioxidant activity. After incubation with BSA and 

fructose, the fluorescence intensity of AGEs was increased during 2 1  days of study. The formation of fructose 

derived AGEs was decreased by 6-shogaol (10 mM). Moreover, fructose caused an elevation of protein carbonyl 

content in glycated BSA. 6- shogaol (1 0  mM) attenuated an increase in protein carbonyl content of fructose- 

glycated BSA. These results demonstrate that 6- shogaol is capable of suppressing the formation of AGEs and 

protein oxidation in vitro, which might involve their antioxidant and metal chelating activity. 

Keywords: 6-shogaol, Advanced glycation end products, Protein glycation, Free radicals 

บทน า 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รังท่ีเกิดจากความผิดปกติของตับออ่นไมส่ามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (insulin)  

หรือเซลล์ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออนิซูลินท่ีร่างกายผลิต ท าให้ระดับน้ าตาลในเลอืดท่ีเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีระดับน้ าตาลใน

เลือดสูงเรื้อรัง จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการสร้าง AGEs (Advance glycation end products) ท่ีมากขึ้น [1] โดยสาร 

AGEs เกิดจากปฏกิิริยาไกลเคชั่น (Glycation) ระหว่างน้ าตาล กับหมู่อะมิโนอสิระในโปรตนี กรดนิวคลีอีก หรือไขมัน ใน

ร่างกาย ผลิตภัณฑท่ี์ได้จากปฏกิิริยานี้ เรียกว่า Schiff base ซึ่งมีโครงสร้างไม่เสถียร หลังจากนัน้ จะมกีารปรับเปลี่ยน

โครงสร้างภายในโมเลกุล เรียกว่า Amadori product การเกิดออกซิเดชั่นของน้ าตาล  Schiff base หรือ Amadori 

product ส่งผลให้เกิดสาร AGEs ในท่ีสุด  [2-4] AGEs เป็นโปรตีนท่ีโมเลกุลไขว้พันกันไปมา (cross-linked protein) มี

โครงสร้างเสถียร และเป็นพิษต่อเซลส์อย่างยิ่ง เพราะมีพันธะคู่จ านวนมาก  ซึ่งจะเข้าท าปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อต่าง ๆ 

แบบไมผ่ันกลับ ท าให้เนื้อเยื่อศูนย์เสียการท างาน และเกิดการตายของเซลล์ จึงเป็นตัวการส าคัญท่ีก่อให้เกิดโรคแทรก

ซ้อนต่างๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้สูงอายุ เช่น โรคหลอดเลือดแข็ง(atherosclerosis)  ต้อกระจก ไตวายและโรคทาง

ระบบประสาท  [4-7] 

มีรายงานวิจัย พบว่า อนุมูลอิสระ มีส่วนในการสร้าง AGEs หลายขั้นตอน เช่น  การเกิด autooxidation 

ของน้ าตาลกลูโคสนั้น เมื่อมีโลหะทรานซิชัน (transition metals) ในร่างกาย เชน่ ธาตุเหล็ก ร่วมปฏกิิริยาด้วย ส่งผลให้

เกิดสารอนุมูลอิสระ superoxide และก่อให้เกิดสาร reactive dicarbonyls นอกจากนี้สารอนุมูลอิสระและโลหะทรานซิ

ชัน ยังท าให้เกิดการออกซิเดช่ันของ Schiff base หรือ Amadori products ซี่งส่งผลให้เกิดสาร Reactive dicarbonyls ได้

เช่นกัน  สาร Reactive dicarbonyls ได้แก่ glyoxal, methylglyoxal, 3-deoxyglucosone  ถือว่าเป็นสารตั้งต้นของสาร 

AGEs โดยเมื่อสาร Reactive dicarbonyls ท าปฏิกิริยากับโปรตีน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้เสถียรมาก

ขึ้น เรียกว่า AGEs [6-7]  มีรายงานวิจัยท่ีศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่า การให้สารท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูล

อสิระ มผีลลดการเกิดสาร AGEs ได้ [8-10] ดังนัน้การศึกษาหาสารท่ีมีฤทธิต๋า้นอนุมูลอิสระ เพื่อยับยัง้การสร้าง AGEs 

อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีชว่ยลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน  

ในปัจจุบันสมุนไพรหลายชนิดถูกใช้เป็นท้ังยาและอาหาร เช่น ขิง ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยท่ีนิยมใช้กันอย่าง

กว้างขวางในชีวิตประจ าวันโดยใช้เป็นเคร่ืองเทศเพื่อปรุงรสอาหาร สารท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของขิง  คือ 6-

shogaol  จากการศึกษาพบว่าสารสกัดขิง สามารถลดปริมาณอนุมูลอิสระในบริเวณต่างๆในสมองของหนูเบาหวาน 

[11] และลดระดับน้ าตาลและไขมันในเลือดในหนูเบาหวาน  [12] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสาร 6-shogaol  พบว่า มี

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ [13-16] อย่างไรก็ตาม ยังใม่มีงานวิจัยใดท่ีศึกษาฤทธ์ิของสาร 6-shogaol ต่อการเกิด AGEs ท่ี
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ถูกชักน าด้วยน้ าตาลฟรุคโตส  ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงศึกษาผลสาร 6-shogaol ต่อการเกิดอนุมูลอิสระ และ การเกิด 

AGEs ท่ีถูกชักน าด้วยน้ าตาล ฟรุคโตส เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาสาร 6-shogaol ในรักษาและป้องกันการ

เกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

สาร 6-shogaol, โปรตีนอัลบูมิน (BSA), น้ าตาลฟรุคโตส (fructose), Aminoguanidine และ 2 ,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) จากบริษัท Sigma-Aldrich Chemical Co.,USA   

วิธีการศึกษา 

1. ฤทธิ์ดักจับ Metal ions (Metal chelation assay) 

เพื่อทดสอบความสามารถในการแย่งจับกับโลหะ Fe2+ ซึ่งป็นตัวการเร่งปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระ

ต่างๆ โดย ตรียมสาร vehicle (10%เมทานอล), สาร 6-Shogaol หรือ สารมาตรฐาน Ethylene diamine tetra-acetic 

acid (EDTA) ท่ีความเข้มข้น 0.1 -10 มลิลโิมลาร์ จะถูกทดสอบ โดยบ่มร่วมกับ FeCl2 ท่ี 2 มิลลโิมลาร์ และ ferrozine ท่ี 

5 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 10 นาที แล้วน าไปวัดค่าความยาวคลื่นท่ี 562 นาโนเมตร ค านวณฤทธ์ิในการแย่งจับหรือ

ท าลายโลหะ Fe2+ (%Chelating activity) โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน EDTA  

2. ฤทธิ์ท าลายอนุมลูอสิระ 2 ,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical (DPPH 

scarvenging assay) 

เพื่อทดสอบฤทธ์ิในการท าลายสารอนุมูลอิสระ DPPH radical โดยเตรียมสาร DPPH ท่ี 0.1 มิลลิโมลาร์ 

ในสารละลายเมทานอล จากนั้นเติม vehicle (10% เมทานอล), สาร 6-Shogaol หรือ สารมาตรฐาน  L-ascobic acid 

จากนั้นทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าความยาวคลื่นท่ี 517 นาโนเมตร ค านวณฤทธ์ิในการ

ท าลาย DPPH radical  (% Scavenging activity) โดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน L-ascobic acid 

3. ฤทธิย์ับยั งการเกดิ AGEs 

สาร 6-shogaol ท่ีความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 มิลลิโมลาร์ หรือสารมาตราฐาน AG ท่ีความเข้มข้น 10 

มิลลิโมลาร์ หรือ vehicle (10% เมทานอล) ผสมร่วมน้ าตาลฟรุคโตส (fructose) 500 มิลลิโมลาร์ ท่ีละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอร์ (phosphate buffer) เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์ pH  7.4  บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

จากนั้นใส่โปรตีนอัลบูมิน (BSA) 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 21 วัด 

จากนั้นน าไปวัด Fluorescence intensity ของสาร AGEs โดยเคร่ือง microplate spectrophotometer ท่ีความยาวคลื่น 

excitation 360 mM และ emission 460 นาโนเมตร ท่ีวันท่ี 7, 14, และ 21 หลังจากการบ่ม ปริมาณของการเกิดสาร 

AGEs จะแสดงโดยค่า fluorescent intensity  

4. ฤทธิ์ต่อการเกดิ protein carbonyl 

วิเคราะห์ปริมาณของโปรตีนคาร์บอนิล ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเกิดออกซิเดชั่นของโปรตีนอัลบูมิน โดย

น้ าตาลฟรุคโตส ด้วยวิธี spectrophotometric DNPH assay โดยน าสารตัวอย่างในวันท่ี 21 ของการเกิดปฏิกิริยา  ผสม 

สาร 2,4-Dinitrophenylhydrazine (DNPH) ท่ีละลายใน 2M HCl แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อน

ตกตะกอนโปรตีนด้วย 20% Trichloroacetic acid จากนั้นน าไปป่ันเหวี่ยงท่ีความเร็ว 10,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 
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นาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสแล้วน าตะกอนโปรตีนล้างด้วย ethanol/ethylacetate (1:1,v/v) จากนั้นละลายใน 

guandine hydrochloride (6 โมลาห์) แลว้น าไปอ่านคา่ความยาวคลื่นท่ี 366 นาโนเมตร ผลท่ีได้จะแสดงในค่า nmol/mg 

protein 

5. การวเิคราะห์ทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ทางสถิติ ในทุกการทดลอง จะท าการทดสอบตัวอย่างละ 5 คร้ัง และน าผลท่ีได้มา

วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ± SEM ส่วนการเปรียบเทียบความแตกตา่งทางนัยส าคัญทางสถิต ิใช ้One-Way ANOVA โดยต้ัง

ค่านัยส าคัญท่ี P < 0.05 โปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิตท่ีิจะใชใ้นงานวิจัยน้ีคือ GraphPad Prism 

ผลการศึกษา 

1. ฤทธิ์ดักจับ Metal ions  

จากภาพท่ี1 พบว่า สาร 6-Shogaol ท่ี 0.01 -10 มิลลิโมลาร์ ออกฤทธ์ิแย่งจับโลหะ Fe2+ โดยขึ้นกับ

ปริมาณความเข้มข้นของสารท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิกับสารมาตราฐาน EDTA พบว่า สาร 6-Shogaol ท่ี 10 

มิลลิโมลาร์ ( 35.3 ±0.4%) ออกฤทธ์ิแย่งจับโลหะ Fe2+  ได้น้อยกว่าสารมาตราฐาน EDTA ท่ี 10 มิลลิโมลาร์ 

(99.9±0.1%) 

 

0.01 0.1 1 10

0

20

40

60

80

100

6-Shogaol

EDTA

Concentration(mM)

%
 C

h
e
la

ti
n

g
 a

c
ti

v
it

y

 

ภาพที่ 1 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง Fe2+-Ferrozine complex โดยเปรียบเทียบระหว่างสาร 6-

Shogaol (0.01 –10 มลิลโิมลาร์ ) และสารมาตราฐาน EDTA (0.01 –10 มลิลโิมลาร์ )   

2. ฤทธิ์ท าลายอนุมูลอสิระ DPPH 

จากภาพท่ี 2 พบว่า สาร 6-Shogaolท่ี 0.01 -10 มิลลิโมลาร์ มีฤทธ์ิท าลายสารอนุมูลอิสระ DPPHโดย

ขึ้นกับปริมาณความเข้มข้นของสารท่ีเพิ่มขึ้น   เมื่อเปรียบเทียบฤทธ์ิกับสารมาตราฐาน L-ascorbic  พบว่า สาร 6-

Shogaolท่ี 10 มลิลโิมลาร์ (94.94±0.065%) ออกฤทธ์ิท าลายสารอนุมูลอสิระ DPPHได้ใกล้เคียงกับสารมาตราฐาน L-

ascorbic ท่ี 10 มลิลโิมลาร์ (96.09±0.02%)  
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ภาพที่ 2 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งสารอนุมูลอิสระ DPPH โดยเปรียบเทียบระหว่างสาร 6-Shogaol 

(0.01 -10 มลิลโิมลาร์) และสารมาตรฐาน L-ascobic acid (0.01 -10 มลิลโิมลาร์)   

3. ฤทธิย์ับยั งการเกดิ AGEs  

จากภาพท่ี 3 พบว่าเมื่อบ่มโปรตีนอัลบูมิน ร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตสจะส่งผลให้เพิ่ม Fluorescence 

Intensity AGEs เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีบ่มเฉพาะโปรตีนอัลบูมิน และและเมื่อให้สาร 6-shogaol ท่ีความ

เข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ จะมีประสิทธิภาพในการยับยัง้การเกิด AGEs ท่ีเหนี่ยวน าโดยน้ าตาลฟรุคโตส ตั้งแต่วันท่ี 7 แต่

ประสิทธิภาพในการยับยัง้จะลดลง เมื่อระยะเวลาของการท าปฏิกิริยานานขึน้ โดยฤทธ์ิในการยับยัง้การเกิด AGEs ของ

สาร6-shogaol ท่ี 10 มิลลิโมลาร์ น้อยกว่า ฤทธ์ิยับยั้งของสารมาตราฐาน AG ท่ีความเข้นข้นเดียวกัน จากผลดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่าสาร6-shogaol มฤีทธ์ิป้องกันการเกิด AGEs  ท่ีเหนี่ยวน าโดยน้ าตาลฟรุคโตส  
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ภาพที่ 3 แสดงถึงค่า Fluorescent Intensity ของสาร AGEs ท่ีถูกชักน าโดยฟรุคโตส (Fructose) เมื่อบ่ม

ร่วมกับสาร 6-shogaol ท่ีความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 มิลลิโมลาร์ หรือ Aminoguanidine (AG) ท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิ

โมลาร์ หรือ vehicle (10% เมทานอล) เป็นเวลา 21 วัน, ค่าแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ± SEM 

* แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ BSA+Fructose (P < 0.05) 

4. ฤทธิ์ต่อปริมาณโปรตนีคาร์บอนลิ  

จากภาพท่ี 4 พบวา่ วันท่ี 21 ของการบ่มโปรตนีอัลบูมนิ ร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตสจะส่งผลให้เพิ่มปริมาณ

โปรตีนคาร์บอนิล ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้ถึงการเกิดออกซิเดชั่นของโปรตีน และเมื่อให้สาร 6-shogaol ท่ีความเข้มข้น 10 มิลลิ

โมลาร์ จะมีประสิทธิภาพในการลดปริมาณโปรตีนคาร์บอนลิ แสดงให้เห็นว่าสาร 6-shogaol มีฤทธ์ิลดการเกิดออกซิ

เดช่ันของโปรตนีอัลบูมนิท่ีถูกเหนี่ยวน าด้วยน้ าตาลฟรุคโตส  
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ภาพที่ 4 แสดงถึงปริมาณโปรตนีคาร์บอนิล (PCO) ในโปรตีนอัลบูมินท่ีถูกบ่มร่วมกับฟรุคโตส (Fructose) 

เมื่อมีสาร 6-shogaol ท่ีความเข้มข้น 0.1, 1 และ 10 มิลลิโมลาร์ หรือ vehicle (10% เมทานอล)  ท่ีวันท่ี 21 ของการ

เกิดปฏกิิริยา , ค่าแสดงในรูปค่าเฉลี่ย ± SEM 

* แตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ BSA+Fructose (P < 0.05) 

วิจารณ์และสรุปผล 

งานวจิัยนีซ้ึ่งศกึษาในหลอดทดลอง พบวา่ สาร 6-shogaol มฤีทธ์ิต้านอนุมูลอสิระและต้านการเกิดไกล

เคชั่นชองโปรตีนอัลบูมินท่ีเหนี่ยวน าโดยน้ าตาลฟรุคโตส  โดยปกติ Advanced glycation end products (AGEs) เป็น

ผลผลิตท่ีเกิดจากปฏิกิริยาไกลเคชั่นระหว่างน้ าตาล (เช่นน้ าตาลกลูโคส และน้ าตาลฟรุคโตส) และโปรตีน การสะสม

ของสาร AGEs ในเนื้อเยื่อ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างและการท างานของโปรตีนภายในเซลล์ ก่อให้เกิด

พยาธสิภาพต่างๆในผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้สูงอายุ [4-6] 

ปัจจุบัน น้ าตาลฟรุคโตสถูกน ามาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น เช่น ขนมหวาน เคร่ืองดื่มต่างๆ ท า

ให้มีการบริโภคน้ าตาลฟรุคโตสเพิ่มมากขึ้น [17] มีรายงานวิจัยท่ีพบความเกี่ยวข้องของการบริโภคน้ าตาลฟรุคโตส

ปริมาณมากและเป็นเวลานาน กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน การเกิดภาวะ Metabolic syndrome และ

ภาวะอว้น  การบริโภคน้ าตาลฟรุคโตสปริมาณสูง [17-18] จะส่งผลให้เกิดปฏกิิริยาไกลเคชั่น ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ

อนุมูลอิสระ ซึ่งจะท าลายโครงสร้างและการท างานของเซลล์ ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพต่างๆได้ นอกจากนี้ การเพิ่ม

ปริมาณของน้ าตาลฟรุคโตสภายในรา่งกาย อาจเกดิจากภาวะท่ีมีน้ าตาลในเลอืดสูงเรือ้งรัง เชน่ในผู้ป่วยเบาหวาน โดย

น้ าตาลกลูโคสในเลือด จะถูกเปลี่ยนเป็น sorbitol และถูกเปลี่ยนเป็นน้ าตาลฟรุคโตสในท่ีสุด โดยอาศัยเอนไซม์ polyol 

dehydrogenase [17-19] มีรายงานวิจัยพบว่า น้ าตาลฟรุคโตส ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่นได้เร็วกว่าน้ าตาลกลูโคส 

10 เท่า เนื่องจากกระตุ้นให้เกิดสารกลุ่ม dicarboonyls compound และกระตุน้ให้เกิด hydroxyl radicals จากการออกซิ

เดช่ัน ได้เร็วกว่าน้ าตาลกลูโคส จึงก่อให้เกิดการสร้างสาร AGEs ได้เร็วกว่าน้ าตาลกลูโคส [20] ในงานวิจัยน้ี พบวา่เม่ือ

บ่มโปรตีนอัลบูมินร่วมกับน้ าตาลฟรุคโตส เป็นเวลา 21 วัน จะส่งเพิ่มการสร้าง AGEs โดยขึ้นกับระยะเวลาท่ีเพิ่มขึ้น  
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหนา้นี้ [21] และเมื่อให้สาร 6-shogaol จะลดการเกิดสาร AGEs ท่ีชักน าโดยน้ าตาลฟรุค

โตส แตค่วามสามารถในการยับยัง้การเกิด AGEs จะนอ้ยกว่าสารมาตรฐาน aminoguanidine ท่ีความเข้มข้นเดียวกัน 

ในระยะเร่ิมตน้ของการเกิดปฏกิิริยาไกลเคชั่น ท้ังน้ าตาลและ Schiff base มแีนวโนม้ท่ีจะเกดิออกซิเดช่ัน 

ก่อให้เกิดสารกลุ่ม reactive carbonyl groups โดยอาศัยโลหะทรานซิชัน (transition metal) เหนี่ยวน าให้เกิดการสร้าง

สาร AGEs ในท่ีสุด ดังนั้นการดักจับหรือท าลายสารอนุมูลอิสระ เช่น hydroxyl radicals และ superoxide radicals หรือ

การให้สารท่ีมีฤทธ์ิดักจับโลหะทรานซิชัน (metal chelators) อาจช่วยลดการเกิด auto-oxidation ของน้ าตาล และการ

ออกซิเดชั่นของ schiff base และ amadori products จึงลดการสร้างสาร AGEs ได้ [6-7] มีรายงานวิจัย พบว่า สารท่ีมี

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ สามารถจะท าลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึน้ระหวา่งปฏิกิริยาไกลเคชั่น รวมท้ังยังป้องกันน้ าตาลและ

ไกลเคชั่นโปรตีนจากการเกิดออกซิเดชั่น น าไปสู่การยับยั้งการสร้างสาร AGEs [22-24]  ในงานวิจัยนี้ วิเคราะห์ฤทธ์ิ

ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สาร 6-shogaol มีฤทธ์ิท าลายอนุมูลอิสระ DPPH ได้ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน L-ascorbic 

acid ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ [13] รวมท้ังในงานวิจัยนี้ ยังพบว่า สาร 6-shogaol มีฤทธ์ิในการดักจับโลหะ

ทรานซิชัน (metal chelator) จึงอาจมีส่วนช่วยลดการสร้าง AGEs  

นอกจากการเกิดอนุมูลอสิระในระหว่างกระบวนการไกลเคชั่นจะเกี่ยวข้องกับการสร้างสาร AGEs แล้ว 

ยังเป็นตัวการส าคัญท่ีเหนี่ยวน าให้โปรตีนเสียสภาพและเกิดการออกซิเดชั่นของโปรตีน โดยโปรตีนคาร์บอนิล จะเป็น

ตัวบ่งชี้ความเสียหายของโปรตีนอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น [21] งานวิจัยนี้ พบว่า สาร 6-shogaol สามารถ

ลดปริมาณโปรตนีคารบ์อนิลท่ีถูกชักน าดว้ยน้ าตาลฟรุคโตสได้ ดังนัน้ จึงเป็นไปได้วา่ ฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระของสาร 6-

shogaol อาจยับยั้งกระบวนการไกลเคชั่น จึงลดการเกิดสาร AGEs และช่วยลดปริมาณโปรตีนคาร์บอนิลได้ อย่างไรก็

ตาม การวจิัยนี้ เป็นเพยีงงานวิจัยเบือ้งต้นท่ีศึกษาในหลอดทดลอง จึงควรมกีารศึกษาต่อยอดในอนาคต โดยการศกึษา

ในร่างกาย (in vivo study) เพื่อน าผลการทดลองไปใช้ได้จริง ท้ังในด้านการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน
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ต้นทุนการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวังในโรงพยาบาล        

บางกล่ า จังหวัดสงขลา  

Cost of physical medicine and rehabilitation patients: a study in Bang Klam 

hospital, Songkhla. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา1* และ นูรชีา โอลา2 

Patchanok Rattanakornpreeda1* and Nuricha Ola2  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวังใน

โรงพยาบาลบางกล่ า จังหวัดสงขลา โดยใชว้ธีิการประเมินทางเศรษฐศาสตร์และเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบไปข้างหนา้ ใน

มุมมองของผู้ป่วย ซึ่งเข้ารับบริการเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบบันทึกต้นทุน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และสมการวเิคราะห์ต้นทุน 

ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ป่วยท้ังหมด 155 คน (ชาย 68 คน หญิง 87 คน) อายุเฉลี่ย 59.76±16.55 ปี ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.87 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 59.35 และประกอบอาชีพท าสวนมากท่ีสุด ร้อยละ 

82.58 ส่วนประเภทการรับผู้ป่วยในสถานบริการนั้น พบว่าเป็นผู้ป่วยนอก ร้อยละ 99.35 เป็นผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่า

ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน ามากท่ีสุด ร้อยละ 26.45 รองลงมาคือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ร้อย

ละ 16.12 รูปแบบการบ าบัดรักษาท่ีใช้มากที่สุดคือ การออกก าลังกายท่ัวไปร่วมกับสอนญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนท่ี

บ้าน ร้อยละ 64.52 ต้นทุนรวมต่อเดือนท้ังหมดเท่ากับ 65,244 บาท หรือ 420.93 บาท ต่อราย ซึ่งจ าแนกเป็นตน้ทุน

ทางตรงทางการแพทย์ 4,500 บาท หรือ 29.03 บาทต่อราย ต้นทุนทางตรงท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ จ านวน 26 ,818 

บาท หรือ 173.01 บาทตอ่ราย และต้นทุนค่าเสียโอกาส จ านวน 33,926 บาท หรอื 266.80 บาทต่อราย  

ค าส าคัญ:  ตน้ทุน เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู มุมมองของผู้ป่วย 

Abstract  

The objective of this study was to study the cost of physical medicine and rehabilitation patients in 

Bang Klam hospital, Songkhla using Economic evaluation and prospective study in the view of patients who is in 

treatment during Apirl-May 20 15 .  The tool of this study was cost recording. Data analyzed using descriptive 

statistic to describe general information and financial cost analysis formula for the cost of Physical Medicine. 

The results found 155 patients (68 males and 87 females), average age at 59.76±16.55 years 

old. Most of them were married (63.87%) , unschooled (59.35%) and agriculture (82.58%). For the type of 

patients was outpatient (99 . 3 5% ) ; most number of patients who were diagnosed with primary hypertension 
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(26 . 45% ) , followed by non-insulin dependent diabetes (1 6 . 1 2% ) .  Most use of treatment form was general 

physical exercise with relatives for practicing at home (64.52%). Total full costing of Rehabilitation patients was 

65,244 THB or 420.93 THB per patient which could be divided into Direct medical costs was 4,500 THB or 29.03 

THB per patients and Direct non medical costs was 26,818 THB or 173.01 THB per patients. Overall opportunity 

cost of patients and relatives was 33,926 THB or 266.80 THB per persons.    

Keywords: Cost, Physical Medicine and Rehabilitation, Patient perspective  

บทน า 

ปัจจุบันประชากรไทยมแีนวโนม้ป่วยและตายจากโรคเรือ้รัง เชน่ มะเร็ง หัวใจและหลอดเลอืด เบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง ตลอดจนอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นทุกปี [1] ผลจากการเจ็บป่วยดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ

ภาวะเฉียบพลันตา่งๆตามมา เชน่ เส้นเลอืดในสมองตีบ เส้นประสาทผิดปกติ อัมพฤกษ ์อัมพาต เป็นต้น ท้ังน้ีผู้ป่วยจึง

จ าเป็นตอ้งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงตอ่การเกิดความบกพร่องและความพกิารถาวร

ประกอบโรงพยาบาลบางกล่ าประสบปัญหาขาดทุน เนื่องจากพืน้ท่ีอ าเภอบางกล่ าอยูใ่กล้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประชาชนมักนิยมไปใช้บริการ ก่อให้เกิดความแออัด และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โรงพยาบาลบางกล่ าจึงร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  หน่วยงานอื่นๆในท้องถิ่น จึงร่วมกันจัดท าโครงการจัดตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบางกล่ าเครือข่ายโรงพยาบาลหาดใหญ่ขึ้น เพื่อพัฒนารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ให้มีศักยภาพเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ [2] ดังปรากฏในพันธกิจของ

โรงพยาบาลคือ  “โรงพยาบาลบางกล่ ามุ่งมั่นให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ น า

ร่องเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้การบริหารจัดการท่ีดี ร่วมมือภาคีเครือข่ายในการสร้างสุขภาพ” ซึ่ง

ด าเนินการให้บริการแล้ว 1 ปี [3]  และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้อง

ประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว การศึกษาคร้ังนี้ใช้รูปแบบการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้เป็น

แนวทางในการตัดสนิใจวางแผนการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยภายใตท้รัพยากรอันจ ากัดในล าดับถัดไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1.   คอมพิวเตอร์แบบพกพา  2. แบบบันทึกตน้ทุนการบ าบัดรักษา 

3. โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  4. โปรแกรม Microsoft Office 
 

วิธีการศกึษา  

รูปแบบการวิจัยนี้ เป็นวิธีการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ในมุมมองของผู้ป่วย โดยอาศัยสมการทาง

คณิตศาสตร์ ซึ่งท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบไปข้างหนา้ (prospective) ในผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวังซึ่งเป็น

ผู้ป่วยท่ีมีความจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาเน่ืองมาจากอาการป่วยด้วยสาเหตุตา่งๆ ซึ่งเข้ารับบริการในศูนยเ์วชศาสตร์

ฟื้นฟู โรงพยาบาลบางกล่ า เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558 ท้ังหมดจ านวน 155 คน ด้วยการสัมภาษณ์และบันทึก
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ข้อมูล อันประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ ต้นทุนทางตรงท่ีไมใ่ชท่างการแพทย์ และต้นทุนค่า

เสียโอกาส ด าเนนิการค านวณดังสมการ [4] ตอ่ไปน้ี 

1.  ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ เป็นต้นทุนท่ีผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง นอกเหนือจากสิทธิการ

รักษาพยาบาล หรือกรณีท่ีเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ประกอบด้วย 1) ค่ายา 2) ค่าเวชภัณฑ์ 3) ค่าตรวจทาง

ห้องปฏบัิตกิาร 4) ค่าบริการทางการแพทย ์และ 5) ค่าอื่น ๆ ดังสมการท่ี 1 

 

Costmed =  ∑ Cospphar+ ∑Cost med supplies + ∑Cost lab + ∑Cost med service + ∑ Costorther 
 

2. ตน้ทุนทางตรงท่ีไม่ใชท่างการแพทย์ เป็นต้นทุนทางตรงจากการเข้ารับการบ าบัดรักษา (ยกเวน้ต้นทุน 

ด้านการแพทย์) ประกอบด้วย 1) ค่าเดินทางมารับการบ าบัดรักษา ได้แก่ ค่าน้ ามัน ค่ารถโดยสาร 2) 

ค่าอาหารระหวา่งการบ าบัดรักษา 3) ค่าสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกิดจากการรับการบ าบัดรักษา ได้แก่ ค่าห้องพเิศษ 

และ 4) ค่าอื่นๆ ดังสมการท่ี 2 
 

Costnonmed  =  ∑ Costtravel + ∑Cost food + ∑ Costfacilitate +∑ Costorther 

 

3. ต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นต้นทุนท่ีสูญเสียไปเนื่องจากการเข้ารับการบ าบัดรักษา ท้ังนี้ ต้นทุนค่าเสีย

โอกาสท้ังหมด ประกอบด้วย 1) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไปท างาน/เข้าโรงเรียนสาย 2) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจาก

การขาดงาน และ 3) ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการถูกออกจากงาน ดังสมการท่ี 3 
 

PLtotal =  ∑PL late + ∑ PL absence + ∑ PL job loss  

 

ส าหรับการวเิคราะห์ผลการวจิัย ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้ป่วย เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และประมวลผลพร้อมท้ังค านวณหาต้นทุนต่อ

หนว่ยการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวัง ในมุมมองผู้ป่วยดังสมการ [5][6] ท่ี 4 

 

Unit Costpatient  =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑚𝑒𝑑+𝐶𝑜𝑠𝑡𝑛𝑜𝑛𝑚𝑒𝑑

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡
 

 

เมื่อ  Costmed  =  ตน้ทุนทางตรงทางการแพทย์ท่ีผู้ป่วยต้องเสียค่าใชจ้่าย นอกเหนอืจากสิทธิการ 

 รักษาพยาบาล หรือกรณท่ีีเป็นผู้จ่ายคา่รักษาเอง 

Costnonmed   = ตน้ทุนทางตรงท่ีไม่ใชท่างการแพทย์ เป็นต้นทุนทางตรงจากการเข้ารับการ 

 บ าบัดรักษา (ยกเว้นตน้ทุนดา้นการแพทย)์ของผู้ป่วยและญาต ิ

Numbertotal patient=   จ านวนผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวัง 
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 ตน้ทุนค่าเสียโอกาส(ขาดงาน)ตอ่ราย สามารถประมวลผลและค านวณต้นทุนดังสมการ 

Unit CostPL =  
𝑃𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡
 

 

เมื่อ  PLtotal  =  ตน้ทุนค่าเสียโอกาสท้ังหมด   

Family Numbertotal patient =  จ านวนผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวัง  

ผลการศึกษา 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ป่วยท้ังหมด 155 คน (ชาย 68 คน หญิง 87 คน) อายุเฉลี่ย 59.76±16.55 ปี ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.87 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 59.35 และประกอบอาชีพท าสวนมากท่ีสุด ร้อยละ 

82.58 ส่วนประเภทการรับผู้ป่วยในสถานบริการนั้น พบว่าเป็นผู้ป่วยนอก ร้อยละ 99.35 เป็นผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยวา่

ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน ามากท่ีสุด ร้อยละ 26.45 รองลงมาคือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ร้อย

ละ 16.12 รูปแบบการบ าบัดรักษาท่ีใช้มากท่ีสุดคือ การออกก าลังกายท่ัวไปร่วมกับสอนญาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนท่ี

บ้าน ร้อยละ 64.52  

2. ต้นทุนการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวัง พบว่า ต้นทุนท้ังหมดของผู้ป่วย 

เท่ากับ 65,244 บาท หรือ 420.93 บาทต่อราย ต้นทุนท่ีผู้ป่วยต้องสูญเสียมากท่ีสุดคือ ต้นทุนค่าเสียโอกาส ร้อยละ 

52.00 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที ่1 สัดสว่นต้นทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวัง 

 ต้นทุนรวม (บาท) ร้อยละ 

1. ตน้ทุนทางตรงทางการแพทย์ 4,500 6.90 

2. ตน้ทุนทางตรงท่ีไม่ใชท่างการแพทย์ 26,818 41.10 

3. ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 33,926 52.00 

ต้นทุนรวมทั งหมด 65,244 100.00 

 

ต้นทุนการบ าบัดรักษาของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวัง  จ าแนกเป็นต้นทุนทางตรงทาง

การแพทย์ จ านวน 4,500 บาท หรือ 29.03 บาทต่อราย ต้นทุนทางตรงท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ จ านวน 26,818 บาท 

หรือ 173.01 บาทต่อราย และต้นทุนค่าเสียโอกาส จ านวน 33,926 บาท หรือ 266.80 บาทต่อราย 
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ตารางที่ 2 ตน้ทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูระยะเฝ้าระวัง 

  
ตน้ทุนรวม 

(บาท) 

นอ้ยท่ีสุด 

(บาท) 

มากที่สุด 

(บาท) 

ตน้ทุนเฉลี่ย 

(บาท) 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ต้นทนุทางตรงทาง

การแพทย ์
         

   - คา่บริการทางการแพทย์ 4,500 0 30 29.03 5.31 

2. ต้นทุนทางตรงทีไ่ม่ใช่

ทางการแพทย ์
         

   - ค่าเดินทาง 15,821 0 600 102.07 110.48 

   - ค่าอาหาร 10,997 0 2,400 70.94 240.97 

3. ต้นทนุคา่เสียโอกาส          

   - ตน้ทุนค่าเสียโอกาสจาก

การขาดงาน 
33,926 0 2,400 220.29 266.8 

ต้นทุนทั งหมด          

ตน้ทุนทางตรงทางการแพทย์ 4,500 0 30 29.03 5.31 

ตน้ทุนทางตรงท่ีไม่ใชท่าง

การแพทย ์
26,818 0 2,550 173.01 287.5 

ตน้ทุนค่าเสียโอกาส 33,926 0 2,400 220.29 266.8 

  ต้นทุนรวมทั งหมด 65,244 30 7,530 593.94 737.16 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ด้านการจัดการนโยบาย จากผลการศึกษาจะเห็นได้วา่ผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูมคี่าใชจ้่ายเฉลี่ย  

2. 737.16 บาทต่อราย ต้นทุนค่าเสียโอกาสมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีผู้ป่วยต้องสูญเสียไปมากท่ีสุด 

(ร้อยละ 52.00) และรองลงมาคือ ต้นทุนทางตรงท่ีไม่ใช่ทางการแพทย์ (ร้อยละ 41.10) เช่นเดียวกันกับต้นทุนการเข้า

รับการรักษาโรคกระดูกพรุนของสตรีหมดประจ าเดือน [7] จะเห็นได้วา่แม้ว่าหนว่ยงานจะมีความพยายามในการเข้าถึง

ผู้ป่วย แต่ก็ยังมีค่าใชจ้่ายเนื่องจากความเจ็บป่วยเกิดขึน้ ดังนั้นจึงควรวางแผนด าเนินงานและแก้ไขอย่างครอบคลุมท้ัง

ระบบ เชน่ การขยายทีมสหวชิาชีพลงไปให้บริการเชงิรุกในสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่าย ซึ่งจะสามารถช่วยลด

ต้นทุนของผู้ป่วยลงได้อีก และยังเป็นการดูแลท่ีลึกซึ้งในระดับจิตวิญญาณ ก่อให้เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างทีมสห

วชิาชีพและผู้รับบริการ 

3. ด้านการวิจัย ควรมีการศกึษาต้นทุน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในผู้ป่วยท่ีไม่ได้รับการฟื้นฟูทางเวชศาสตร์

ซึ่งจะสามารถน ามาเปรียบเทียบความคุ้มคา่ของการบ าบัดรักษาในรูปแบบตา่งๆได้  
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโรงพยาบาลบางกล่ า จังหวัดสงขลา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการศกึษาวิจัย และขอขอบคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินการตลอดจนการ
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนาในจังหวัด

นครสวรรค์ 

Knowledge, attitudes and behaviors of using pesticides among the farmers in 

Nakhon Sawan province 

ทินพันธุ์ เนตรแพ1* ทะเนตร  อุฤทธิ์1   วราภรณ์ ฉุยฉาย1  และ ดวงพร เสืออินทร์1  

Tinnapan Netpae1*, Thanet Urit1, Waraporn Chouychai1 and Doungporn Sue In1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของชาวนาในจังหวัด

นครสวรรค์เป็นการวจิัยเชิงพรรณนา โดยแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืท่ีในการท าวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องโดย

ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งข้อมูลได้จากชาวนากลุ่มตัวอย่างจ านวน 314 ครัวเรือน ในพื้นท่ีต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค์ โดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน ่ผลจากการส ารวจ แสดงให้เห็นถึง ความรู้และทัศนคตขิองชาวนาใน

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังนี้พบว่าค่าคะแนนความรู้ ทัศนคติ 

และพฤติกรรมท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 54.43, 56.37 และ 80.57

ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม พบว่ามีผลในทางบวกความ

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) การปฏบัิตตินของชาวนาในการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยรวมสว่นใหญ่อยู่ใน

ระดับพอใช้ โดยปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการเกษตรของชาวนาจังหวัดนครสวรรค์คือ  

การผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพชื และขายขวดสารเคมีก าจัดศัตรูพชื  

ค าส าคัญ: ความรู้  ทัศนคต ิ การปฏบัิต ิ สารเคมีก าจัดศัตรูพชื 

Abstract  

Knowledge, attitude and behavior of using pesticides among the farmers in Nakhon Sawan province was 

studied by a descriptive research. A questionnaire was used as a tool, and approved with 3 experts. The data from 314 

samples of farmer household at a local area-Tabkrit District, Amphur Chumsang, Nakhon Sawan province was obtained 

and analyzed by Taro Yamane’s formula. The results showed that knowledge and attitude on pesticides usage of rice 

farmers were at medium scale. In addition, the knowledge, attitudes and pesticide usage behaviors were presented in 

54.43%, 56.37% and 80.57% respectively. On the other hand, there was positively significant difference between 

knowledge, attitude and behavior (p<0.05). Additionally, a practice of using pesticides was rated at a fair scale. Since 

a lack of knowledge concern pesticides usage and dispense an exhaust container of pesticide were main problems of 

rice farmers in Nakhon Sawan province. 

Keywords: Knowledge, Attitudes, Practice, Pesticides  
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บทน า 
การประกอบอาชพีเกษตรกรรมในปัจจุบัน มกีารใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชือยา่งแพร่หลาย และเพ่ิมสูงขึน้

อย่างต่อเนื่องโดยในปี 2554 ประเทศไทยมีปริมาณการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชสูงถึง 164,338,014.83 บาท [1] 

ซึ่งจากใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีแพร่หลายนี้เองจึงส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ผู้บริโภคและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเกษตรกรท่ีมพีฤติกรรมเสี่ยงท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพชื  

โดยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดท่ีผลิตขา้วนาปรังได้เป็นอันดับ 2 ของประเทศ [2] โดยชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์มี

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม มากกว่า 3 ล้านกิโลกรัมต่อปี เฉลี่ย 5-10 กิโลกรัม (ลิตร) ต่อคนต่อปี 

ท้ังนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2541-2556 จังหวัดนครสวรรค์มีอัตราการป่วยของโรคพิษจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืช สูงอยูใ่น

กลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ จัดเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงตอ่อัตราการป่วยโรคพิษจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในอ าเภอชุมแสง ท่ีร้อยละ 80 ท าอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจากสถิติในปี พ.ศ.2554 มีอัตราการป่วยของเกษตรกร สูง

ถึง 61.41 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน [3] จากการศึกษาของ อุทัยทิพย์ สังกลม และคณะ (2555) และวันวิสา สนิท

เชื้อ และสกุลรัตน์ อุษณาวรงค์ (2544) ท่ีพบว่าพฤติกรรมของเกษตรกรท่ีผิดส่งผลให้เกษตรกรได้รับพิษจากสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้น [4] [5]  ในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม

เสี่ยงของเกษตรกรในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืชของชาวนาในจังหวัดนครสวรรค์ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากชาวนา 

ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการบริหารจัดการปัญหาการเกิดโรคจากการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพชืของชาวนาในประเทศไทย ตอ่ไป 
 

วิธีการศึกษา 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ เกษตรกรต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจาก

การส ารวจมีจ านวน 1,453 ครัวเรือน ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ค านวณโดยใช้สูตรทาโรยามาเน 

(Taro Yamane) ท่ีมีความเชื่อมั่น 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 313.65 ครัวเรือน โดยงานวิจัยนี้เก็บแบบสอบถาม 

เกษตรกรต าบลทับกฤช ทัง้สิน้ 314 ครัวเรือนครัวเรือน ท าการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งกระจายทุก 14 หมูบ้่าน โดยใชว้ธีิการ

สุ่มตัวอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling)  
 

ประเมนิ ความรู้ ทัศนคติ และพฤตกิรรม  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามเกษตรกร ซึ่งผู้ศึกษาได้พัฒนาจาก

แบบสอบถามและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Questionnaires and Screening Tools for Health Risk Assessment) 

ของ โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2553-2555 จังหวัดนครสวรรค์ โดยน าแบบสอบถามดังกล่าวมา

ปรับปรุงและเพิ่มเติมด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการปฏิบัติตัวในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

โดย ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทย  สาธารณสุข การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม โดยน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่ง

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) คัดเลือกข้อท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาจัดท าแบบสอบถามและน าไปทดสอบกับ

เกษตรกรต าบลโพธ์ินางด าออก อ าเภอสรรพยา จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีไม่ใช่หมู่บ้านเป้าหมายท่ี ผลการ

วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นในส่วนความรู้ ได้  0.82 ส่วนของทัศนคติได้ 0.78 และส่วนของพฤติกรรมได้ 0.80 

แบบสอบถามเกษตรกรแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป เป็นการบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องของเกษตรกร เช่น เพศ  อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศกึษา พืน้ท่ีในการท าเกษตรกรรม รายได้ ความถี่ในการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชื เป็นต้น 

ส่วนท่ี 2  ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เป็นการวัดความรู้เกี่ยวกับการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื การทราบถึงพิษภัยและโทษของการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชือยา่งไมถู่กต้อง 

ส่วนท่ี 3   ทัศนคติเกี่ยวกับสารก าจัดศัตรูพืช เป็นข้อค าถามเชิงบวก และค าถามเชิงลบ ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยใชร้ะดับการวัดแบบลิเคิร์ด (Likert Scale) มีระดับการวัด 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

เห็นด้วย ปานกลาง ไมเ่ห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ยอย่างย่ิง ให้กลุม่ตัวอย่างเลอืกตอบ 1 ตัวเลอืก  

ส่วนท่ี 4  เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมขณะใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพชื การเลอืกซือ้ การเก็บรักษา  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS version 10.0 วิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับความรู้ ทัศนคติ ข้อมูลท่ัวไป เชน่ อาย ุเพศ จ านวนแหลง่ข่าวสารท่ีได้รับความถี่ในการ

ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ขนาดพื้นท่ีเพาะปลูก และประสบการณ์การเคยแพส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืช สถิติวิเคราะห์ใชค้่า    

ไคสแควร์ (Chi-Square)     
 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไป   

เกษตรกร ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 3.86 คน ท า

การเกษตรบนท่ีดินของตนเอง 232 คน เฉลี่ยเนื้อท่ี 35.96 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย ร้อยละ 51.91  

สมรสแล้ว ร้อยละ 86.94  มีอายุอยู่ในช่วง 40-49 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.68 มีการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 71.97 และมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอยู่ในช่วง 10,001-30,000 บาทตอ่เดือน 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.80 โดยท าเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.68 ซึ่งเมื่อ

เฉลี่ยแล้วเกษตรกรซื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพชืเป็นเงินประมาณปีละ 10,000-40,000 บาท (ร้อยละ38.22) ซึ่งส่วนใหญ่

จะฉีดพน้ดว้ยตนเอง ร้อยละ 39.17 โดยเกษตรกรใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืในกลุ่มของสารเคมีก าจัดแมลงมากที่สุดโดย

มผีู้ใชค้ิดเป็นร้อยละ 96.50 รองลงมาได้แก่สารเคมีก าจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 57.96 ขณะที่อุปกรณท่ี์ใชใ้นการฉดีพน่

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด เป็นแบบเคร่ืองยนต์ชนิดสายลากจูง คิดเป็น ร้อยละ 85.03 ท้ังนี้การเลือกใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพชืน้ัน เกษตรกรสว่นมากจะพิจารณาเลอืกซือ้เอง คิดเป็นร้อยละ 58.28 รองลงมา คือ เจ้าของร้าน

ขายสารเคมีแนะน า คิดเป็นร้อยละ 20.70 โดยเกษตรกรต าบลทับกฤชเคยแพ้สารเคมีคดิเป็นร้อยละ 23.57 และไมเ่คย

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชืคดิเป็นร้อยละ 63.69 และส าหรับผู้ท่ีเคยได้รับความรู้ส่วนใหญ่ได้รับ

ความรู้มาจากจากเจ้าหน้าที่เกษตรฯ  คิดเป็นร้อยละ 30.25 และไมเ่คยใช้สารท่ีได้จากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชร้อยละ 56.69 (ร้อยละ 28.98 เคยใช้แต่เลิกใช้ไปแล้ว เนื่องจากควบคุมแมลงไม่อยู่ ได้ประสิทธิภาพไม่

เท่ากับสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสามารถน าสิ่งท่ีได้จากธรรมชาติในท้องถิ่นมาทดแทนสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช (ร้อยละ 71.02) ในรอบ 1 ปี ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เฉลี่ย 9-10 คร้ัง และใช้ต่อเนื่องยาวนานเฉลี่ย 15 

-16 ปี โดยฉดีพน่ เฉลี่ยครัง้ละ 4 ชั่วโมง 28 นาที (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ลักษณะข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

                  ชาย 163 51.91 

                 หญิง 151 48.09 

อาย ุ

                 ต่ ากว่า 20 ป ี 2 0.64 

                 20 – 29 ปี 16 5.10 

                 30 – 39 ปี 51 16.24 

                 40 – 49 ปี 156 49.68 

                 50 – 59 ปี 89 28.34 

                 60 ปีขึน้ไป 0 0.00 

สถานภาพ 

                 โสด 29 9.24 

                 สมรส 273 86.94 

                  ม่าย /หย่า 12 3.82 

การศึกษา 

                 ไม่ได้เรียน/ต่ ากว่าประถมศึกษา 23 7.32 

                 ประถมศึกษา 226 71.97 

                 มัธยมศึกษาตอนต้น 30 9.55 

                 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 30 9.55 

                 อนุปรญิญา / ปวส 1 0.32 

                 ปรญิญาตรขีึน้ไป 4 1.27 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี 

                ไม่เกิน 5,000 บาท 42 13.38 

                5,001 – 10,000 บาท 101 32.17 

               10,001 – 30,000 บาท 103 32.80 

               30,001 – 50,000 บาท 36 11.46 

               50,001 – 80,000 บาท 15 4.78 

               80,001 – 100,000 บาท 6 1.91 

               มากกว่า 100,000 บาทขึน้ไป 11 3.50 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร 

               ต่ ากว่า 5 ป ี 16 5.10 

                5 - 10 ป ี  66 21.02 

               11 - 15 ปี  49 15.61 

               16 - 20 ป ี  27 8.60 

               มากกว่า 20 ป ี 156 49.68 

รายจ่ายท่ีใช้ซื อสารเคมกี าจัดศัตรพูืช 

              ไม่เกิน 10,000 บาท 14 4.46 

              10,001 - 40,000 บาท 120 38.22 

              40,001 - 60,000 บาท 98 31.21 

              60,001 - 80,000 บาท 24 7.64 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตอ่) 

                  ลักษณะข้อมูล                            จ านวน                   ร้อยละ 

              80,001 - 100,000 บาท 30 9.55 

              มากกว่า 100,001 บาท 28 8.92 

ลักษณะการด าเนินการฉีดพ่นสารเคมกี าจัดศัตรูพืช 

ฉีดพ่นด้วยตนเองหรือคนในครอบครัวทั้งหมด 123 39.17 

จ้างคนอื่นฉีดพ่นหรือคนนอกครอบครัวทั้งหมด 122 38.85 

ฉีดพ่นด้วยตนเอง คนในครอบครัว และจ้างคนอื่น 69 21.97 

สารเคมกี าจัดศัตรูพืชกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเกษตรกรใช*้** 

              สารเคมีก าจัดแมลง 303 96.50 

              สารเคมีก าจัดวชัพืช 182 57.96 

              สารเคมีก าจัดหอย 16 5.10 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการฉีดพ่นสารเคมกี าจัดศัตรูพืช *** 

             สะพายหลังใชม้ือฉีด 14 4.46 

             เคร่ืองยนต์สะพายหลงั 33 10.51 

             เคร่ืองยนต์ชนิดสายลากจงู 267 85.03 

การเลือกซื อสารเคมกี าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรจ าแนกตามผู้แนะน า 

             เพื่อนบ้าน  32 10.19 

             เจ้าหน้าที่เกษตรฯ 31 9.87 

             เจ้าของร้านขายสารเคม ี 65 20.70 

             ดูจากโฆษณา 1 0.32 

             พิจารณาเลือกซือ้เอง 183 58.28 

             อื่นๆ 2 0.64 

การแพ้สารเคมขีองเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว 

             ไม่เคย 240 76.43 

             เคย 74 23.57 

ประสบการณ์อบรมเก่ียวกับสารเคมกี าจัดศัตรูพืช 

             ไม่เคย 200 63.69 

             เคย 114 36.31 

การได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืช 

             ไม่เคย 79 25.16 

             เคย 235 74.84 

แหล่งความรู้เก่ียวกับการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืช  *** 

              สื่อสิ่งพิมพ ์ 22 7.01 

               เจ้าหน้าที่เกษตรฯ 95 30.25 

               เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 35 11.15 

               วิทยุ 26 8.28 

               โทรทัศน์ 50 15.92 

               ฉลากยา 97 30.89 

               เพื่อนบ้าน 51 16.24 

               อสม. / อบต. 21 6.69 

               อื่นๆ 13 4.14 
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ตารางที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกรต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ตอ่) 

                  ลักษณะข้อมูล                            จ านวน                   ร้อยละ 

ประสบการณ์การใช้สารที่ได้จากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสารเคมกี าจัดศัตรูพืช 

              ไม่เคย 178 56.69 

              เคยใชแ้ต่เลิกใช ้ 91 28.98 

              เคยใชแ้ละยังใช ้ 45 14.33 

หมายเหตุ:*** หมายถงึ เกษตรกรสามารถเลือกตอบค าถามได้มากกวา่ 1 ข้อ 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

เกษตรกรท่ีใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว เขตต าบลทับกฤชจังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมแล้ว

เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 14.04 (ตารางท่ี 2) โดยเกษตรกรท่ีมีความรู้เร่ืองการ

ป้องกันตนเองจากพิษของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีจ านวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 92.36 ขณะท่ีเกษตรกรมีความรู้

นอ้ยท่ีสุด ในเร่ืองพษิของสารเคมกี าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 19.43 ซึ่งโดยเฉลี่ยแลว้เกษตรกรมคีวามรู้

เท่ากับ 12.46 คะแนน จากคะแนน เต็ม 19 คะแนน แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรต าบลทับกฤช มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชื อยูร่ะดับความรู้ปานกลาง (อยูใ่นชว่ง 8 -13 คะแนน) ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ 

ชายันต์  ค ามา [6] ท่ีท าการศึกษาความรู้และการปฏิบัตเิกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร ใน

อ าเภอ หลม่สัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีพบวา่เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการใชส้ารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพชื  อยู่ในระดับ

ปานกลางมากท่ีสุด เช่นเดียวกัน  
 

ตารางที่ 2  ระดับความรู้เกี่ยวกับการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 

เกณฑ์ระดบัความรู ้ คะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ความรู้มาก 15 ถึง 19 137 43.63 

ความรู้ปานกลาง 10 ถึง 14 171 54.43 

ความรู้น้อย 0 ถึง 9 6 1.91 

รวม  314 100 

หมายเหต:ุ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.04 คะแนน  เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลาง 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารก าจัดศัตรูพืช 

ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรส่วน

ใหญ่  มีทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (ตารางท่ี 3)โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 62.03 คะแนน โดยอันดับแรกท่ีเกษตรกรมี

ทัศนคติท่ีผิด คือ เชื่อว่าการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชปริมาณมากท าให้ได้ผลผลิตสูง  ทัศนคติท่ีผิดอันดับท่ีสอง และ

อันดับท่ีสาม รองลงมาคือ สารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดใดๆ ก็มีพิษเหมือนๆ กัน และสารเคมีท่ีสามารถก าจัดแมลงได้

หลายชนิดเป็นสารก าจัดศัตรูพืชท่ีมคีุณภาพดี  เหมาะแก่การน ามาใช้ เมื่อเปรียบเทียบกับทัศนคตท่ีิผิดเกี่ยวกับการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรต าบลทับกฤช กับเกษตรเขตอ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  [7] แล้วพบว่า 

เกษตรกรท้ังสองแห่งมีทัศนคติต่อการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสอดคล้องกัน ซึ่ ง แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรในจังหวัด

นครสวรรค์ส่วนใหญ่ ยังมีความเข้าใจผิดในเร่ืองการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ในด้านประสิทธิภาพของสารเคมี  การ
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เก็บรักษา และผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอ้ง และไม่แน่ใจในประสิทธิภาพของการใช้

สารก าจัดศัตรูพชืท่ีได้จากธรรมชาติ ซึ่งท าให้มีการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืต่อไป นอกจากนี้ยังขาดความระมัดระวังใน

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพชื ซึ่งจะส่งผลกระทบตอ่สุขภาพอนามัยของเกษตรกร 
 

ตารางที่ 3 ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 

เกณฑ์ระดบัทัศนคต ิ คะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด ี 75-87 4 1.27 

ปานกลาง 56-70 177 56.37 

พอใช ้ 41-55 129 41.08 

น้อย 20-48 4 1.27 

รวม  314 100 

 หมายเหต:ุ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.03 คะแนน  เกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลาง 
 

พฤตกิรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

จากผลการศึกษา พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

พบวา่ เกษตรกร มพีฤตกิรรมในด้านการเตรียมสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังฉีดพ่นสารก าจัด

ศัตรูพืช อยู่ในระดับพอใช้ (ตารางท่ี 4) โดยเกษตรกรปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมสารเคมี ในด้านการเก็บ

รักษาอุปกรณ์หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และขายภาชนะบรรจุสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีใช้แล้ว แทนท่ีจะเผา

หรือฝัง ซึ่งอาจท าให้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งเมื่อผลของพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

ต าบลทับกฤช เปรียบเทียบกับเกษตรกรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามีผลสอดคล้องกันท่ี

เนื่องจาก เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพชืในระดับพอใช ้[8] และจาก

พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลทับกฤช อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่นการปนเป้ือนของ

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีลงสู่ บึงบอระเพ็ด ซึ่งมีพื้นท่ีติดกับต าบลทับกฤช จากงานวิจัยของทินพันธ์ุ เนตรแพ และคณะ 

[7] พบว่าสามารถตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลายชนิดได้ในบึงบอระเพ็ด ซึ่งอาจมีผลต่อระบบนิเวศภายในบึง

บอระเพ็ดในอนาคต 
 

ตารางที่ 4 ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืของเกษตรกร 

เกณฑ์ระดบัพฤติกรรม คะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ด ี 21-27 40 12.74 

พอใช ้ 14-20 253 80.57 

ไมด่ ี 1-13 21 6.69 

รวม  314 100 

หมายเหต:ุ  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.88 คะแนน  เกษตรกรมีพฤติกรรมพอใช้ 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรม พบว่า ความรู้ท่ีดีจะมีผลตอ่

ทัศนคติท่ีดขีองเกษตรกร โดยพบวา่มีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญ (p<0.05) ขณะที่ทัศนคติของเกษตรกรท่ีดีก็มี

ผลต่อพฤติกรรมเช่นเดียวกัน โดยมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) สอดคล้องกับงานวิจัยของอ านาจ สี

สุวรรณ์ [9] แสดงให้เห็นว่าความรู้มีส่วนส าคัญต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของเกษตรกร ซึ่งเมื่อน า
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ข้อมูลท่ัวไปซึ่งได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  อายุการท างาน และประวัตกิารเข้ารับอบรม เปรียบเทียบกับ ความรู้ 

ทัศนคติ และพฤติกรรม ของเกษตรกรต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง  แล้วพบว่า เพศ  อายุ และอายุการท างานไม่มี

ความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของเกษตรกรเนื่องจากไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) 

ขณะท่ีระดับการศึกษา มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) กับความรู้ และทัศนคติของเกษตรกร แต่ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญต่อพฤติกรรมเกษตรกร (p<0.05) นั่นหมายความว่า แม้เกษตรกรจะมีการศึกษาสูง มี

ความรู้และเข้าใจถึง   ผลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพียงใด ก็ยังมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอันตรายจาก

การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ขณะเกษตรกรท่ีเคยได้รับการอบรม เร่ืองการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่ามีความรู้ท่ี

แตกต่างจากผู้ท่ีไม่ได้รับการอบรม โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) แต่ทัศนคติ และพฤติกรรมของ

ผู้ท่ีเคยได้รับการอบรมกลับพบวา่มีค่าไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05) 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

ความรู้ ทัศนคติของเกษตรกรในชุมชนต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการใช้สารเคมีในด้านการเกษตร โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่

พฤติกรรมการใช้สารเคมีอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน เช่น เกษตรกรใน

จังหวัดแพร่ [10] และเกษตรกรใน จังหวัดพะเยา [11] พบวา่ ในเกษตรกร จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา มีพฤตกิรรมท่ี

ปลอดภัยกว่า แต่เกษตรกรยังมีพฤติกรรมท่ีผิดในการผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืช เช่นเดียวกันกับเกษตรกรต าบลทับ

กฤช และเมื่อถ้าเปรียบเทียบกับ เกษตรกรต าบลทับกฤชกับเกษตรกรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี  

[8] พบว่ามีพฤติกรรมในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในระดับพอใช้ เช่นเดียวกัน โดยเกษตรกรปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการผสมสารเคมี ในด้านการเก็บรักษาอุปกรณ์หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และขายภาชนะบรรจุ

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีใช้แล้ว แทนท่ีจะเผาหรือฝัง เช่นเดียวกันกับเกษตรกรต าบลทับกฤช ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นวา่

เกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ียังขาดความตระหนักถึงผลกระทบท้ังต่อตนเองและสิ่งแวดล้อม การใช้แบบ

ทันใจ ทันเวลา มีให้เห็นแทบทุกครัวเรือน การส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนวิถีสู่การท านาท่ีปลอดภัยจึงมีความจ าเป็น

อย่างย่ิง เพราะนอกจากจะชว่ยลดปัญหาความเจ็บป่วยจากการใชส้ารเคมีของเกษตรกรเองแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้

เกิดการตกค้างของสารเคมใีนสิ่งแวดล้อมอกีด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

1.หนว่ยงานภาครัฐควรให้ความรู้ตอ่เกษตรกรเพิ่มมากขึน้ และมีรูปแบบท่ีความเหมาะสม ท้ังในรูปแบบ

ท่ีเป็นทางการ เช่นการจัดอบรม สัมมนา หรือไมเ่ป็นทางการ เชน่จัดเวทีชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้าง

ความตะหนัก ให้เกิดทัศนคติท่ีด ีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพชืท่ีถูกต้องได้ 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารท าเกษตรแบบอนิทรีย์ให้กับเกษตรกร เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตร  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ส านัก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับทุนอุดหนุนตลอดโครงการวจิัย และขอขอบคุณเกษตรกร ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องทุกท่าน

ในต าบลทับกฤช ท่ีให้ความความร่วมมอืในการท ากิจกรรม 
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ผลของสารสกัดสมุนไพรพื นบ้านต่อการยับยั งเชื อแบคทีเรียก่อโรค 

Effects of medicinal plant crude extracts on the inhibition of pathogenic bacteria 

กนกอร ศรีม่วง1* ธิศวรรณ สมศักดิ์1 สุภรัตน ์รังสสีม1 และ สุภาพร ภัสสร1 

Kanok-orn Srimuang1, Tissawan Somsak1, Suparat Rangseesom1 and Supaporn passorn1  

บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านจ านวน 26 ชนิด ท่ีมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ

แบคทีเรียก่อโรคจ านวน 6 สายพันธ์ุ ท าการทดสอบด้วยวิธี Agar disc-diffusion method โดยตรวจผลด้วยการวัด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของสารสกัดสมุนไพร ผลการทดลองพบว่าสารสกัดสมุนไพรท่ีสามารถยับยั้งการเจรญิ

ของเชื้อ Escherichia coli ได้ดีท่ีสุดคือ สารสกัดจากสะเดา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสกว้างท่ีสุด 1.90 

เซนติเมตร, สารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีท่ีสุดคือสารสกัดจาก แห้ม ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสกว้างท่ีสุด 2.65 เซนติเมตร, สารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Bacillus 

subtilis ได้ดีท่ีสุดคือสารสกัดจากดอกแค ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสกวา้งท่ีสุด 2.20 เซนติเมตร, สารสกัดที่

สามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ Micrococcus luteus ได้ดีท่ีสุดคือสารสกัดจาก แห้ม ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวง

ใสกว้างท่ีสุด 2.55 เซนติเมตร และสารสกัดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella spp. ได้ดีท่ีสุดคือสารสกัด

จากบอระเพ็ด ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางวงใสกวา้งท่ีสุด 1.05 เซนติเมตร ในขณะท่ีไม่มพีชืชนดิใดใน 26 ชนิดน้ีท่ี

สามารถยับยัง้เชื้อ Salmonella spp.ได้เลยท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 

ค าส าคัญ: สมุนไพรพื้นบ้าน สารสกัด แบคทีเรียก่อโรค 

Abstract  
This study proposes the efficiency of 26 herb extracts on inhibiting 6 species of pathogenic bacteria. 

Agar disc-diffusion method was used for bacterial inhibition test on which the result was examined by measuring 

the clear zone size of extracted herbs inhibition. The results showed that the highest inhibition efficiency to 

Escherichia coli was Siamese neem (Azadirachta indica) extract with 1.90 cm of clear zone while the extract of 

yellow vine (Coscinium fenestratum) had the highest efficiency to inhibit Staphylococcus aureus growth with 2.65 

cm of clear zone. The extract white flowered Agati (Sesbania grandiflora) was the most powerful to inhibit the 

growth of Bacillus subtilis with 2.20 cm of clear zone while the yellow vine (C. fenestratum) extract had highest 

inhibition efficiency to Micrococcus luteus with the clear zone of 2.55 cm. Lastest, Guduchi (Tinospora crispa) 

extract had the highest inhibition efficiency to Klebsiella spp. with 1.05 cm of clear zone. Unfortunately, all 26 

species of medicinal plants in this study could not inhibit Salmonella spp. growth at 95 % confidence level. 

Keywords: Medicinal Plant, Crude Extracts, Pathogenic Bacteria  
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บทน า 

ประเทศไทยมภีูมอิากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญงอกงามของพชืนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่

มากมาย ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิละจากการเพาะปลูก พชืสมุนไพรถือวา่มีการน ามาใชเ้ป็นยาตั้งแตโ่บราณ แต่

หลังจากท่ีความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการผลิตยาจากสารเคมี ในรูปท่ีใช้ประโยชน์

ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ท าให้ความนิยมในการใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็น

เหตใุห้ความรู้ดา้นสมุนไพรขาดการพัฒนา ไมเ่จรญิก้าวหนา้เท่าท่ีควร  ในปัจจุบันท่ัวโลกได้ยอมรับแลว้วา่ ผลท่ีได้จาก

การสกัดสมุนไพรบางชนิด ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาท่ีได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศ

ไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มพีชืต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นสมุนไพรได้อยา่งมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาด

ก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางท่ีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวท่ีจะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึง

เร่ิมขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง เร่ิมต้นจากนโยบายสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดย

เพิ่มโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 

2535-2539) 

การศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรพื้นบ้านท่ีพบได้ท่ัวไปในเขตภาคเหนือจ านวน 26 ชนิด 

ได้แก่  หญ้าปักกิ่ง (Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ดอก

ค าฝอย (Carthamus tinctorius L.) ใบบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ลูกใต้ใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & 

Thonn.) ไพล (Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr. ) กวาวเครือขาว  (Pueraria candollei var. mirifica 

(Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham) ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson) 

เพชรสังฆาต  (Cissus quadrangularis L.) มะรุม (Moringa oleifera Lam.) ฟ้าทะลายโจร  (Andrographis paniculata 

(Burm.f.) Nees) แห้ม (Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.) แว่นแก้ว (Hydrocotyle umbellata L.) ส้มกบ (Oxalis 

corniculata L.) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) พญายอ (Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau) แคขาว (Sesbania 

grandiflora (L.) Pers.) พลูคาว (Houttuynia cordata Thunb.) มะกรูด (Citrus hystrix DC.) สะเดา (Azadirachta indica 

A. Juss. var. siamensis Valeton.) ขีเ้หล็ก (Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby.) ยา่นาง (Tiliacora triandra (Colebr.) 

Diels.) ใบเตย  (Pandanus amaryllifolius Roxb.) ย่านางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) และผักคราดหัวแหวน 

(Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen) น ามาศกึษาฤทธ์ิยับยัง้แบคทเีรียท่ีก่อให้เกิดโรคจ านวน 6 สายพันธ์ุ คือ Escherichia 

coli, Klebsiella spp., Salmonalla spp., Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus และ Micrococcus luteus ซึ่งเป็นเชื้อท่ี

มีความส าคัญทางสาธารณสุขและเป็นเชื้อก่อโรคในคน ดั้งนั้นการน าสารสกัดจากธรรมชาติท่ีไม่มีผลข้างเคียงและ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารแทนการใช้สารเคมี

สังเคราะห์ เนื่องจากพืชสมุนไพรพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นพืชท่ีประชาชนมักนิยมบริโภคเป็นอาหารและใช้ใน

ชวีติประจ าวันเป็นปกติ ดังนัน้ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคแบบประหยัดและปลอดภัย 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสาร 

- ตูอ้บความร้อน (Hot air oven ) ยี่ห้อ Memmertรุ่น UN6-550 

- เครื่อง Ratory  Evaporatorยี่ห้อ Heidolph 

- เครื่องเขยา่ (Shaker Machine ) ยี่ห้อ Mitsubishi electric automation รุ่น Super Line 

- เครื่องช่ังไฟฟ้า 2 ต าแหนง่ ยี่หอ้ Ohaus USA 
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- บีกเกอร์ 
- กระบอกตวง 
- ขวดรูปชมพูข่นาด 125 ml และ 250 ml 

2. ยาปฏิชีวนะที่ใช้ทดสอบ 

- Gentamycin (CN) 

- Erythromycin (E) 

- Tetracycline (TE) 

- Sulphamethoxazole and trimethoprim (SXT) 

3.สารเคมีที่ใช้ในการสกัด 

เอทานอลร้อยละ 95 

4. สารเคมีที่ใช้ในการเตรยีมอาหาร 

- Nutrient broths 

- Agar 

วิธีการศกึษา 

1. การสกัดสมุนไพร 

น าสมุนไพรมาล้างน้ าให้สะอาดแล้วหั่นสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก อบแห้งด้วยตู้อบความร้อน (Oven) ท่ี

อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จนกระท่ังพืชแห้ง น ามาบดให้เป็นผง  ชั่งตัวอย่างสมุนไพร ตัวอย่างละ30 กรัม [1] ใส่ลง

ในขวดรูปชมพูข่นาด250 ml เตมิสารละลายเอทานอลร้อยละ 95 ปริมาตร 100 มลิลลิิตร หมักไวน้านประมาณ 2 – 3 

วัน บนเคร่ืองเขย่า  น าสารสกัดท่ีได้มากรองด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 กลั่นแยกตัวท า

ละลายออกด้วยเคร่ืองกลั่นระเหยสารแบบหมุนท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสจนได้สารละลายท่ีข้นเหนียว เก็บสาร

สกัดสมุนไพรท่ีได้ไว้ในตู้แชแ่ข็งเพื่อใชใ้นการทดสอบตอ่ไป 

2. การเตรยีมตัวอย่างเชื อแบคทีเรีย 

น าเชื้อท่ีต้องการทดสอบท่ีมา 1 ลูปเลีย้งในอาหารเหลว Nutrient broth (NB) ปริมาตร 20 มิลลิลติรบ่มท่ี

อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

3. การเตรยีมอาหารเลี ยงเชื อ 

น าอาหารเลี้ยงเชื้อ NB มาชั่ง 1 ลิตร ใช้ 13 กรัม/ลิตร ละลายอาหารเลี้ยงเชื้อ เติม agar 15 กรัม/ลิตร 

แล้วน าอาหารไปหลอมวุ้นด้วยไมโครเวฟ น าอาหารเลี้ยงเชื้อ ไปฆ่าเชื้อด้วยเคร่ือง Autoclaveท่ีอุณหภูมิ 120 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที น าอาหารท่ีฆ่าเชื้อแลว้ ไปเทใส่ลงในจานเลีย้งเชื้อ แลว้ท้ิงไวใ้ห้เย็น 

4  การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร 

น าเชื้อแบคทีเรียท่ีใช้ในการทดสอบในอาหาร NB ท่ีเตรียมไว้มาท าการกระจายเชื้อ (Spread) ลงบน

อาหาร Nutrient agar (NA) ในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ คีบแผ่นกระดาษกลม (Paper disc) ด้วยปากคีบน าไปวางลงบนผิว

อาหาร NA ท่ีท าการกระจายเชื้อไว้แล้ว ใช้ไมโครปิเปตต์ดูดสารสกัดสมุนไพรหยดลงบนแผ่นกระดาษกลมปริมาตร 5 

µLจนครบ ส าหรับชุดควบคุมจะใช้น้ ากลั่นปราศจากเชื้อปริมาตร 5 µL หยดลงบนแผ่นกระดาษกลมแทนสารสกัด

สมุนไพร น าเชื้อเข้าตู้บ่มท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสท่ีเกิดขึ้น 
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(ซม.) ซึ่งรวมความกว้างของแผ่นกระดาษกลมน าค่าที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวางแผนการทดลองแบบ

สุ่มอย่างสมบูรณ์ Completely Randomized Design (CRD)  ตรวจสอบความแตกต่างด้วยวิธีการค านวณทางสถิตแิบบ  

Duncan’s New Multiple Range Test 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนดิ ต่อการยับยั งการเจริญของเชื อแบคทีเรียก่อโรค 

การทดสอบสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน 26 ชนิด โดยใช้เอทานอลร้อยละ 95 เป็นตัวท าละลายในการ

ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 6 ชนิด คือ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Micrococcus luteus, Klebsiella spp.และ Salmonella spp. โดยเปรียบเทียบกับชุดควบคุม 4 ชนิด คือ Gentamycin, 

Erithromycin, Tetracycline และ Trimethoprim and sulfamethoxazole  เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมได้ผลการทดลอง

ดังตอ่ไปนี ้

1. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Escherichia coli 

ผลการศึกษาพบวา่มีสารสกัดจ านวน 25 ตัวอยา่งที่สามารถยับยัง้เชื้อ Escherichia coli ได้ โดยสารสกัด

จากสะเดามีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุด เท่ากับ 1.90 ± 0.22 cm. รองลงมา คือ สารสกัดจาก

ย่านาง เท่ากับ 1.875 ± 0.150 cm. (ภาพท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่าชุดควบคุมท่ียับยั้งได้ดีท่ีสุดคือ 

Trimethoprim and sulfamethoxazole โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุด เท่ากับ 2.60 ± 0.28 cm. 

รองลงมาคือ Gentamycin เท่ากับ 2.00 ± 0.00 cm. 

2. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Staphylococcus aureus 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่ามีสารสกัด

จ านวน 19 ตัวอย่างท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ โดยสารสกัดจากแห้ม มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 2.65 ± 0.37 cm. รองลงมาคือ มะขามป้อม เท่ากับ 1.90 ± 0.22  cm. และ

พบว่ามีชุดควบคุมท่ียับยั้งได้ดีท่ีสุด คือ Gentamycin โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งเท่ากับ 0.45 ± 

0.64 cm. เพยีงชนดิเดียวเท่านัน้ (ภาพท่ี 2)  

3. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Bacillus subtilis 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ  Bacillus subtilis พบว่ามีสารสกัดจ านวน 24 ตัวอย่างท่ีสามารถยับยั้ง

เชื้อ Bacillus subtilis ได้ โดยสารสกัดจากดอกแค มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 2.20 ± 

0.25 cm. รองลงมา คือ สารสกัดจากแห้ม เท่ากับ 2.15 ± 0.37 cm. (ภาพท่ี 3) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่า

ชุดควบคุมท่ียับยั้งได้ดีท่ีสุดคือ Trimethoprim and sulfamethoxazole  โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้ง

สูงสุดเท่ากับ 3.35 ± 0.07 cm. รองลงมา คือ Erithromycin, Tetracycline และ Gentamycin เท่ากับ 3.15 ± 0.07 cm., 

3.00 ± 0.00 cm. และ 2.65 ± 0.21 cm. ตามล าดับ 
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4. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Micrococcus luteus 

ผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Micrococcus luteus ของสารสกัดท้ังหมด

พบวา่มีสารสกัดจ านวน 22 ตัวอยา่ง ท่ีสามารถยับยัง้เชื้อ Micrococcus luteus ได้ โดยสารสกัดจากแห้ม มคี่าเฉลี่ยเส้น

ผ่านศูนย์กลางของการยับยัง้สูงสุดเท่ากับ 2.55 ± 0.37 cm. (ภาพท่ี 4) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบวา่ชุดควบคุม

ท่ียับยั้งได้ดีท่ีสุดคือ Erithromycin โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 4.00 ± 0.00 cm. 

รองลงมาคือ Tetracycline เท่ากับ 3.10 ± 0.14 cm. 

5. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Klebsiella   spp. 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยัง้เชื้อ Klebsiella spp. ของสารสกัดท้ังหมด พบวา่มีสารสกัดจ านวน 

9 ตัวอย่าง ท่ีสามารถยับยั้งเชื้อ Klebsiella   spp. ได้ โดยสารสกัดจากบอระเพ็ด มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนยก์ลางของการ

ยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 1.05 ± 0.17cm. (ภาพท่ี 5) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมพบว่าชุดควบคุมท่ียับยั้งได้ดีท่ีสุดคือ 

Gentamycin โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 1.85 ± 0.07 cm. รองลงมาคือ Tetracycline 

เท่ากับ 1.70 ± 0.28 cm. 

6. ผลการทดสอบการยับยั งการเจริญของเชื อ Salmonella spp. 

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ  Salmonella spp. ของสารสกัดสมุนไพรท้ัง 26 ตัวอย่าง นั้นไม่มีตัวอย่าง

ใดเลยท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Salmonella spp. ได้เลย ในขณะท่ีชุดควบคุม ท่ีสามารถยับยั้งได้ดีท่ีสุดคือ 

Gentamycin โดยมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของการยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 1.80 ± 0.00 cm. รองลงมาคือ Tetracycline 

เท่ากับ 0.75 ± 0.07 cm. (ภาพท่ี 6) 

 
ภาพที ่1 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ E. coli 

หมายเหตุ : CN = Gentamycin; E = Erithromycin; TE = Tetracycline; SXT = Sulphamethoxazole 
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ภาพที ่2 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ S.aureus 

 

 
 

ภาพที ่3 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ B.subtilis 
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Staphylococcus   aureus
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ภาพที ่4 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ M.luteus 

 

 
 

ภาพที ่5 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ Klebsiella spp. 
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ภาพที ่6 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด เปรียบเทียบกับชุดควบคุมตอ่การยับยัง้เชื้อ Salmonnella spp. 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาผลการยับยัง้ของสารสกัดของพชืสมุนไพรพื้นบ้านจ านวน 26 ชนิด  โดยใชต้ัวท าละลายเอทา

นอล รอ้ยละ 95 เป็นตัวสกัด ในการยับยัง้เชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Micrococcus 

luteus, Klebsiella spp และ Salmonella spp. ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละชนิดมีผลในการ

ยับยัง้การเจรญิของเชื้อได้แตกตา่งกันไปมผีลการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 

1.  การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด ตอ่การยับยัง้การเจรญิของเชื้อ E.coli พบวา่ สารสกัดที่

ให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E.coli ได้ดีท่ีสุด คือ  สารกัดจากสะเดา รองลงมาคือ สารสกัดจากยา่นาง ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก ส่วนของใบสะเดามีสารอะซาดิแรคติน (azadirachtin), ควิโนน (quinone), เคอซิตนิ (quercetin) สารพวกลิ

โมนอยด์ (limoniod) ได้แก่ นิมโบไลด์ (nimbolide) ซึ่งสาร nimbolide มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ ต้านการเกิดภาวะ

เครียดออกซิเดชันและต้านกระบวนการอักเสบ [1, 2] ซึ่งสารเหล่านี้อาจจะมฤีทธ์ิในการยับยัง้เชื้อ E.coli ได้ดี จึงท าให้

เกิดวงใสท่ีกวา้งกว่าสารสกัดชนดิอื่น 

2. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ   S.aureus พบว่าสาร

สกัดท่ีให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus ได้ดีท่ีสุดคือ สารสกัดจากแห้ม นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจาก

แห้มยังมีความสามารถในการยับยัง้การเจริญของเชื้อ M. luteus ได้ดีอีกดว้ย ท้ังน้ีเนื่องจากแห้ม มสีารกลุม่ไอโซควิโน

ลีน แอลคาลอย์ (isoquinoline alkaloids) ได้แก่ เบอเบอรีน (berberine) เป็นสารหลักท่ีออกฤทธ์ิ โดยแห้มมีฤทธ์ิต้าน

แบคทเีรีย ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับรายงาน [3] ท่ีพบวา่สารสกัดอัลคาลอยด์จากแห้ม ยับยัง้การเจรญิของเชื้อ S. aureus

ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้แห้มอย่างระมัดระวังเพราะยังมีการศึกษาความเป็นพิษของแห้มมีเฉพาะในสัตว์ ยังไม่

การศึกษาในคน นอกจากนี้ สารเบอบีรีน (berberine) มีข้อควรระวังถึงผลข้างเคียงต่อหัวใจ อาจท าให้เกิดอาการ

หายใจขัดได้ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการกินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เพราะอาจมีพิษต่อระบบเลือด ตับ 

และหัวใจได้ [3] 
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3. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ  B. subtilis พบว่าสาร

สกัดท่ีให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis ได้ดีท่ีสุดคือ สารสกัดจากดอกแค มีสารกลุ่มโพลีฟีนอลิก แทนนิน 

กลุ่มฟลาโวนอยด์อิสระ [4] สารอัลคาลอยด์ กรดอะมิโน คารโบไฮเดรต ซาโปนินเตอร์พีนอยด์ และสะเตียรอยด์ [5] 

ซึ่งสารกลุ่มเหล่านี้อาจมีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย โดยกลุ่มสารดังกล่าวสามารถออกฤทธ์ิต้านอาการอักเสบ 

บรรเทา อาการเจ็บปวด ต้านทานอนุมูลอิสระ นอกจากนี้สารสกัดจากดอกแคยังให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 

Colletotrichum gloeosporioides และ Fusarium oxysporum ได้ [6] 

4. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella spp. พบว่า

สารสกัดท่ีให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella spp. ได้ดีท่ีสุด คือ สารสกัดจากบอระเพ็ด บอระเพ็ดมีสารขม

กลุ่มอัลคาลอยด์ ไดเทอร์ปีนอยด์สารประเภทเอมีนสารฟีโนลิค ไกลโคไซด์ ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธ์ิในการยับยั้งเชื้อ

แบคทเีรียซึ่งสอดคล้องกับรายงาน [7] ท่ีพบวา่สารสกัดจากบอระเพ็ดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ Klebsiella spp.

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดด้วยเอธานอลของเถาบอระเพ็ดในหนูขาว พบวา่เม่ือให้สารสกัด

ในขนาดสูงและเป็นระยะเวลานาน อาจท าให้เกิดอาการผิดปกติของการท างานของตับและไตได้ ดังนั้นหากมีการน า

บอระเพ็ดมาใช้เป็นยาในขนาดสูงเป็นเวลานานและเกิดอาการผิดปกติของการท างานของตับและไตควรหยุดการใช้

สมุนไพรนี้ [7] 

5. การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพร 26 ชนิด ตอ่การยับยัง้การเจริญของเชื้อ Salmonella spp. พบว่า

สารสกัดจากสมุนไพรท้ัง 26 ชนดิ นั้นไมม่สีมุนไพรใดเลยท่ีสามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อ Salmonella spp. ได้ 
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ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยับยั งการเจริญของ

เชื อจุลนิทรีย์ของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดงาขี ม้อน 

The antioxidant, tyrosinase inhibitory and antimicrobial activities of ethanolic 

extract from perilla seeds 

ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์1 

Rudeewan Tungpradit1 

บทคัดย่อ 

จากการน ากากเมล็ดงาขี้มอนท่ีผ่านการก าจัดไขมันแล้วมาท าการสกัดเย็นโดยใช้เอทานอล สารสกัดที่ได้

มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเท่ากับ 61.29 mg GAE/g สารสกัด ความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถตา้นอนุมูล

อิสระได้ร้อยละห้าสิบ (IC50) ของสารสกัด และวิตามินซีเท่ากับ 39.56 และ 2.79 µg/mL ตามล าดับ ค่าฤทธ์ิต้าน

ออกซิเดชันรวมโดยเทียบกับวติามินซีเท่ากับ 70.53 mg/g สารสกัด สารสกัดเอทานอลท่ีความเข้มขน้ 35 mg/mL ไมม่ี

ฤทธ์ิยับยัง้การทางานเอนไซมไ์ทโรซิเนส แตก่ลับมีฤทธ์ิเสริมการทางานเอนไซม ์ส่วนสารสกัดท่ีความเข้มข้น 25 - 200 

mg/mL ไมส่ามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ท้ังสามสายพันธ์ุท่ีใชใ้นการทดสอบได้  

ค าส าคัญ:  งาขี้ม้อน อนุมูลอิสระ ฟีนอลกิ จุลินทรีย์ ไทโรซิเนส 

Abstract  

Ethanolic extracts of defatted perilla seeds (Nga-kee-mon, Perilla frutescens (Linn.) Britt) were 

evaluated for phenolic content, antioxidant, tyrosinase inhibition and antimicrobial activities. The extract exhibited 

the total phenolic content 61.29 mg GAE/g. The extract and ascorbic acid were tested for antioxidant activities by 

using ABTS•+ scavenging assay method. The ethanolic extract and ascorbic acid showed their 50% ABTS•+ 

scavenging concentration (IC50) of 39.56 and 2.79 µg/mL, respectively. From their IC50 values, antioxidant activity 

of the extract was expressed vitamin C equivalent antioxidant capacity (VCEAC) of 70.53 mg/g crude extract. 

While, inhibitory effect of the extracts on tyrosinase was determined by DOPA oxidase assay. The extract at the 

concentration of 35 mg/mL could not inhibit tyrosinase but promoted enzyme activity. Antibacterial activity against 

three bacterial stains was assessed by paper disc diffusion method. The extract with various concentration ranges 

from 25 to 200 mg/mL showed no inhibitory activity against the growth of 3 microbial strains tested. 

Keywords: Perilla seeds, antioxidant, phenolic, antimicrobial, tyrosinase  
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บทน า 
งาขี้ม้อน (Perilla frutescens (Linn.) Britt) เป็นพืชตระกูลมิ้นท์ ในประเทศไทยมักปลูกกันมากบนดอยทาง

ภาคเหนือ เป็นงาพื้นเมืองซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวให้ผลผลิตมากในช่วงตน้ฤดูหนาว ชาวบ้านพื้นเมอืงทางภาคเหนือนิยมนา

ข้าวเหนียวมาคลุกกับงาขี้ม้อนเพื่อนามารับประทานแทนข้าวหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า ข้าวหนุกงา บางท้องถิ่นเรียกว่า 

ข้าวเหนยีวงา สินค้าแปรรูปจากงาขี้มอ้นหลากหลายรูปแบบ เชน่ ขนมงา งาคั่ว และน้ ามันงาขีม้อ้น งาขี้ม้อนท่ีปลูกทาง

เหนือของประเทศไทยมีกรดไลโนเลนิกอยู่ประมาณ 54-59% มีกรดไลโนเลอิกประมาณ 18-22% และมีกรดโอเลอกิ

ประมาณ 11-12%[1] ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้เป็นกรดไขมันท่ีมีประโยชนต์่อร่างกาย การผลิตน้ ามันจากเมล็ดงาขีม้อ้นโดย

การบีบจะมีส่วนของกากเหลืออยู่  ผู้วิจัยเห็นว่ากากจากเมล็ดงาขี้ม้อนน่าจะน ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการบริโภค 

หรือท าเป็นอาหารสัตว์ โดยสนใจศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยับยั้งการ

เจรญิเตบิโตของเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด  ของสารสกัดจากกากเมล็ดงาขีม้อ้น 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษา 

1. การหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยใช้ Folin-Ciocalteu’s reagent  

การเตรียมสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดงาขีม้อ้น เมล็ดงาขี้ม้อนท่ีท าความสะอาดและตากให้แห้งแล้วซือ้

มาจากตลาดใน อ.เมือง จ.เชียงใหม่  น าเมล็ดงาขี้มอ้นไปสกัดเอาน้ ามันออกโดยเคร่ืองบีบน้ ามันจากเมล็ดพืช น ากาก

งาขี้ม้อนท่ีได้มาสกัดไขมันท่ีเหลืออยู่โดยใช้เฮกเซน หลังจากนั้นน ากากงาขี้ม้อนท่ีสกัดน้ ามันออกแล้วมา 50 กรัม แช่

ด้วย 95% เอทานอล 250 มิลลิลิตร ท้ิงไว้ 24 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิห้อง กรองเอาสารละลายออกโดยใช้กระดาษกรอง

เบอร์ 1 แล้วน ากากท่ีเหลือไปสกัดซ้ าอีก 2 รอบ รวมสารสกัดเอทานอลท่ีได้น ามาระเหยเอทานอลออกให้หมดด้วย

เครื่องระเหยแบบลดความดัน เก็บสารสกัดที่ได้ท่ีอุณหภูมิ -20°C  

เตรียมสารมาตรฐานกรดแกลลิกท่ีความเข้มข้นต่างๆ เตรียมสารสกัดเอทานอลท่ีความเข้มข้น 0.4 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร น าสารละลายตัวอย่างปริมาตร 0.25 มิลลิลิตร มาเติมน้ าปราศจากไอออน 2.50 มิลลิลิตร แล้ว

เติม Folin-Ciocalteu’s reagent 0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งท้ิงไว้ 5 นาที จากนั้นเติม 25% Na2CO3 ปริมาตร 

0.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วตั้งท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 

(ท า 3 ซ้ า) สร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าการดูดกลืนแสง และความเข้มข้นของสารละลายกรดแกลลิก น าค่าการ

ดูดกลนืแสงของสารสกัดเอทานอลมาเทียบกับกราฟมาตรฐานโดยค านวณเป็นสารประกอบฟีนอลิกรวมในรูปของกรด

แกลลิก 

2. การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS cation radical 

เตรียมสารละลาย ABTS•+ โดยผสม 7 มิลลิโมลาร์ ABTS กับ 2.45 มิลลิโมลาร์ K2S2O8 อัตราส่วน 7:10 

ทิ้งไว้ 16-18 ชั่วโมงในท่ีมืด แล้วน ามาปรับให้มีค่าการดูดกลืนแสงท่ี 734 นาโนเมตร อยู่ในช่วง 0.72 ± 0.03 เตรียม

สารสกัดเอทานอล และสารสกัดวิตามินซีท่ีความเข้มข้นต่างๆ ผสม ABTS•+ ปริมาตร 2.70 มิลลิลิตร กับ สารละลาย

ตัวอย่าง หรือน้ ากลั่น (ชุดควบคุม) 0.30 มิลลิลิตร ตั้งท้ิงไว้ 10 นาที น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 734 นาโนเมตร 

ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยัง้อนุมูลอสิระ ABTS•+ จากสูตร [2] % inhibition = [(Acontrol - Asample)/Acontrol] x 100   

เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นตก์ารยับยั้งอนุมูลอสิระกับความเข้มข้นของสารตัวอยา่ง เพื่อ

หาค่าความเขม้ขน้ท่ีสามารถยับยัง้อนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 ของปริมาณอนุมูลอสิระทั้งหมด (IC50) 
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3. การทดสอบฤทธิ์การยับยั งการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส  

เตรียมสารสกัดเอทานอลตัวอยา่งให้มีความเข้มข้นเป็น 35 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร ใน 20% เอทานอล เพื่อ

น ามาทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยใช้ L-DOPA เป็นสารตั้งต้น  ท าโดยเตรียมสารละลาย A, B, C และ D 

โดยเตมิสารตา่งๆ ดังนี้  

A (control) :            - สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส (10 unit/มลิลลิิตร)  50 ไมโครลิตร 

- 0.02 โมลาร์ โซเดยีมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.0)    450 ไมโครลิตร 

- 20% เอทานอล       200 ไมโครลิตร 

B (blank of A) :         - 0.02 โมลาร์ โซเดยีมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.0) 500 ไมโครลิตร 

- 20% เอทานอล       200 ไมโครลิตร 

C (test sample) :       - สารละลายเอนไซม์ไทโรซิเนส (10 unit/มลิลลิิตร)   50 ไมโครลิตร 

- 0.02 โมลาร์ โซเดยีมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.0)    450 ไมโครลิตร 

- สารสกัดตัวอยา่งใน 20% เอทานอล     200 ไมโครลิตร 

D (blank of C) :         - 0.02 โมลาร์ โซเดยีมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (pH 7.0) 500 ไมโครลิตร 

- สารสกัดตัวอยา่งใน 20% เอทานอล     200 ไมโครลิตร 

 

เขย่าให้สารละลายผสมกันดี แล้วบ่มท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 5 นาที จากนั้นเติมสารละลาย 5.0          

มิลิโมลลาร์ L-DOPA 300 ไมโครลิตร ลงในแต่ละตัวอย่าง เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งท้ิงไว้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

นาน 10 นาที  วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 492 นาโนเมตร   น าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ไปค านวณหาค่า

เปอร์เซ็นต์การยับยัง้การท างานของเอนไซม์   ไทโรซิเนส (%Tyrosinase inhibition)[3] จากสูตร 

 

                               %Tyrosinase inhibition = [
(A−B)−(C−D)

(A−B)
] x 100 

 

4. การทดสอบฤทธิ์การยับยั งการเจริญของเชื อจุลินทรีย์โดยวิธ ีDisc diffusion  

น าเชื้อ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Proteus mirabilis ท่ีอยูใ่นอาหารเหลวย้ายมาเพาะ

ในอาหารแข็ง โดยไมพ้ันสาลีชุบเชื้อท่ีท าการเพาะเลีย้งไว้ในอาหารเหลว NB ให้ชุ่มแลว้น ามาเกลี่ยบนอาหารแข็ง NA ให้

ท่ัวแล้วปล่อยท้ิง ไว้ให้ผิวหน้าอาหารแห้ง ใช้คีมคีบท่ีผ่านการฆ่าเชื้อแล้วคีบ paper disc ท่ีหยดสารสกัดความเข้มข้น

ต่างๆ วางลงบนผิวหนา้อาหารท่ีเกลี่ยเชื้อแล้ว ให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน น าจานอาหารเลี้ยงเชื้อข้างตน้ไปบ่ม ท่ีอุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วสังเกตวงใสเกดิขึน้ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใส 
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ผลการศึกษา 

1. การหาปริมาณฟีนอลิกรวมโดยใช้ Folin-Ciocalteu’s reagent 

จากการน ากากเมล็ดงาขี้ม้อนท่ีผ่านการบีบเอาน้ ามันออกมาสกัดน้ ามันท่ีเหลือด้วยเฮกเซน แล้วสกัด

ด้วย 95% เอทานอล พบว่าสารสกัดเอทานอลเข้มข้นท่ีได้มีลักษณะข้นเหนียว สีน้ าตาลเข้ม และได้เปอร์เซ็นต์โดย

น้ าหนักของสารสกัดโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5.31 เมื่อน าสารสกัดท่ีได้ไปหาปริมาณฟีนอลิก โดยเทียบกับสารละลาย

มาตรฐานกรดแกลลิก พบวา่สารสกัดเอทานอลท่ีได้มปีริมาณฟีนอลิกรวม (Gallic acid equivalent) เฉลี่ยเท่ากับ 61.92 

± 3.79 มลิลกิรัม GAE/กรัม สารสกัด 

2. การทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูลอสิระโดยวธิี ABTS cation radical 

การทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระในสารสกัดเอทานอลจากกากงาขี้มอ้นโดยวิธี ABTS cation radical 

ซึ่งเป็นวิธีการวัดการก าจัด ABTS•+ โดยมีหลักการดังนี้ ABTS•+ มีสีเขียว เมื่อได้รับสารต้านอนุมูลอิสระ ABTS•+ จะ

เปลี่ยนกลับไปเป็น ABTS ซึ่งไม่มีสี ท าให้สามารถประเมนิฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระได้โดยเทียบกับสีของ ABTS•+ท่ีจาง

ลง (Sample) กับสีของ ABTS•+ ท่ีไม่ได้เติมสารต้านอนุมูลอิสระ(Control) จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้มา

ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้งอนุมูลอิสระ (% inhibition) แล้วน าค่าท่ีได้มาสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 

%inhibition กับความเข้มข้นสุดท้าย ซึ่งแสดงไว้ดังภาพท่ี 1 จากกราฟดังกล่าวสามารถน ามาหาค่า IC50 ของวิตามินซี 

(สารมาตรฐาน) และสารสกัดตัวอย่างได้เท่ากับ  2.79 และ 39.56 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ และจากค่า IC50 

ท่ีได้สามารถน ามาค านวณหาค่า VCEAC (Vitamin C Equivalent Antioxidant Capacity) ได้เท่ากับ 70.53 มิลลิกรัม 

VCEAC/กรัม สารสกัด  
 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระของสารละลายวติามนิซ ี(ก) และสารสกัดเอทานอลจากเมลด็งาขีม้อ้น (ข) 
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3. การทดสอบฤทธิ์การยับยั งการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส 

จากการทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยใช้ L-DOPA เป็นสารตั้งต้น แล้ววัด

ปริมาณผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 492 นาโนเมตร ถ้าสารตัวอย่างสามารถยับยั้งการท างานของ

เอนไซม์ได้ ผลิตภัณฑท่ี์เกิดขึ้นจะลด ท าให้คา่การดูดกลนืแสงท่ี 492 นาโนเมตร ลดลงดว้ย แตถ่้าสารตัวอยา่งกระตุ้น

การท างานของเอนไซม์ ผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นมากขึ้นและท าให้ค่าการดูดกลืนแสงมากขึ้นด้วย เมื่อผสมสารสกัดเอทา

นอล เอนไซม์ไทโรซิเนส และสารตั้งต้น พบว่าค่าการดูดกลืนแสงท่ี 492 นาโนเมตร เพิ่มขึ้น และเมื่อค านวณ % 

Tyrosinase inhibition จะมีค่าติดลบ ดังแสดงผลในตารางท่ี 1 จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่าสารสกัดเอทานอล

จากงาขี้มอ้นไมส่ามารถยับยัง้การท างานของเอนไซม์ไทโรซิเนสได้ แตก่ลับกระตุ้นการท างานของเอนไซม์แทน 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบฤทธ์ิการยับยัง้เอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเอทานอลจากงาขี้มอ้นความเข้มข้น 35 

มลิลกิรัม/มลิลลิิตร 

ครั งที่ 1 
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 492 นาโนเมตร %Tyrosinase 

inhibition A (control) B (blank of A) C (test sample) D (blank of C) 

1 0.2433 0.0080 0.9793 0.5839 -68.0408 

2 0.2323 0.0072 0.9631 0.5839 -68.4585 

3 0.2362 0.0081 0.9689 0.5839 -68.7856 

เฉลี่ย 0.2373 0.0078 0.9704 0.5839 -68.4283 

 

4. การทดสอบฤทธิ์การยับยั งการเจริญของเชื อจุลินทรีย์โดยวิธ ีDisc diffusion  

ทดสอบฤทธ์ิการยับยัง้การเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ 3 ชนิด คือ E. coli, S. aureus และ P. mirabilis โดยใช้

สารสกัดเอทานอลจากงาขี้มอ้นท่ีความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร พบว่าไม่มวีงใส (clear zone) 

เกิดขึ้น แสดงว่าสารสกัดท่ีใชไ้มส่ามารถยับยัง้การเจรญิของเชื้อจุลินทรีย์ท้ังสามชนดิได้ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งการท างานเอนไซม์ไทโรซิเนส และการยับยั้งการ

เจริญของเชื้อจุลนิทรีย์สามชนิดของสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดงาขี้ม้อนพบว่า สารสกัดท่ีได้มีเพียงฤทธ์ิการต้าน

อนุมูลอิสระ ไมม่ฤีทธ์ิยับยัง้การเจริญของเชื้อจุลินทรียแ์ละเอนไซมไ์ทโรซิเนส แตม่ฤีทธ์ิกระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์

ไทโรซิเนส โดยสารสกัดท่ีได้มีปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดเท่ากับ 61.92 ± 3.79 มิลลิกรัม GAE/กรัม สารสกัด และมีฤทธ์ิ

ตา้นอนุมูลอิสระเท่ากับ 70.53 มลิลกิรัม VCEAC/กรัม สารสกัด แสดงว่าสารสกัดเอทานอลจากกากงาขี้มอ้น 1 กรัม มี

ฤทธ์ิเทียบเท่ากับวิตามินซี 70 มลิลกิรัม นอกจากนี้สารสกัดเอทานนอลท่ีความเข้มข้น 35 มลิลกิรัม/มลิลลิิตร สามารถ

กระตุ้นการท างานของเอ็นไซม์ไทโรซิเนสได้ประมาณ 68 % จากผลการทดลองนี้อาจน าสารสกัดเอทานอลจากเมล็ด

งาขี้ม้อนไปใช้ประโยชน์โดยเป็นส่วนผสมของยาสระผมเพื่อให้ผมด า หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์รักษา

ผิวหนังท่ีเป็นดา่งขาว (hypopigmentation diseases) 
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สารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหน่อไม้สดและ

หน่อไม้ต้ม 

Total phenolic content and scavenging activity of fresh and boiled bamboo shoots 

พาขวัญ ทองรักษ์1 

Phakhwan Thongrak 1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้าน

อนุมูลอิสระระหว่างหน่อไม้สดและหน่อไม้ต้มท่ีนิยมบริโภค  3 ชนิด ได้แก่ หน่อไม้ไผ่ตง (Dendrocalamus asper 

(Schultes f.) Backer ex Heyne) ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble) และไผ่สสีุก (Bambusa blumeana Schult.f.) 

วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมโดยวิเคราะห์การดูดกลืนแสงตามวิธี  Folin-Ciocalteu method และ

ความสามารถในการตา้นอนุมูลอิสระโดยตรวจสอบความสามารถในการตา้นอนุมูลอสิระดีพพีีเอช (DPPH scavenging 

activity) เทียบกับกรดแกลลกิ พบวา่ในหน่อไมต้ม้ท้ัง 3 ชนิด มฤีทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระเม่ือเทียบกับกรดแกลลิก สูง

กว่าหน่อไม้สด  หน่อไม้ต้มท่ีมีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ตงและไผ่สีสุก 

โดยมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมในหน่อไม้ต้มเท่ากับ 33.170.46 , 27.060.49 และ 21.730.40 mgGAE/ 

100 g wet basis  ตามล าดับ ส่วนปริมาณฟีนอลรวม พบในหน่อไม้สดสูงกว่าหน่อไม้ต้มสุกเล็กน้อย ปริมาณฟีนอล

รวมท่ีพบในหน่อไม้สดจากมากไปหาน้อย ในไผ่รวก ไผ่ตง และไผ่สีสุก เท่ากับ 81.312.61, 63.491.88 และ 

57.410.05 mgGAE/ 100 g wet basis ตามล าดับ 

ค าส าคัญ: สารต้านอนุมูลอสิระ สารประกอบฟีนอล หน่อไม้ 

Abstract  

This study aimed to compare the amount of phenolic compounds and the ability to inhibit free radicals 

during the fresh and boiled bamboo shoots are mostly consumed in three types of Phai-Tong (Dendrocalamus 

asper (Schultes F.) Backer ex Heyne), Phai-roug (Thyrsostachys siamensis Gamble) and Phai Sri-Suk (Bambusa 

blumeana   Schult.F.). Determination of phenolic compounds by analyzing the total absorbance by Folin-Ciocalteu 

method and the ability of antioxidants by examining the ability of antioxidants DPPH (DPPH scavenging activity) 

compared with a gallic acid. Analyzing the antioxidant activity and total phenolic content in three of bamboo shoots. 

Found that, anti- oxidants of three boiled bamboo shoots are higher fresh bamboo shoots by compared to gallic 

acid. The amount of antioxidants in boiled bamboo shoots 33.170.46, 27.060.49 and 21.730.40 mgGAE 

/100 g wet basis respectively. The total phenolic content found in fresh bamboo shoots slightly higher boiled 
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bamboo shoots. The total phenolic content in Phai roug, Phai Tong and Phai Sri-Suk 81.312.61, 63.491.88 

and 57.410.05 mgGAE / 100 g wet basis respectively. 

Keywords: Scavenging activity, Phenolic Compound, Bamboo Shoots  

บทน า 

ไผ่เป็นพืชตระกูลหญ้าเจริญเตบิโตได้ดท้ัีงในพื้นท่ีแหง้แลง้และน้ าท่วมขัง ไผ่มีความส าคัญตอ่วิถีของไทย

มาแต่โบราณ เร่ิมตั้งแต่การน าล าต้นมาสร้างเป็นท่ีอยู่อาศัย ท าเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นเคร่ืองดนตรี 

และภาชนะใส่อาหาร หน่ออ่อนน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค ใบใช้ห่ออาหาร ประโยชน์ของไผ่มีมากมายจนได้รับ

การยกย่องจากชาวญี่ปุ่นวา่เป็นราชาแห่งป่า สรรพคุณของไผ่ในการทางยา ได้แก่ ชว่ยขับปัสสาวะ แก้ไอ ขับพษิ ฟอก

โลหิต ลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ และแก้โรคบิดเรื้อรัง การน าหน่อไม้มาบริโภค ได้รับความนิยมมาก

ขึน้เนื่องจากให้พลังงานต่ า โดยหนอ่ไม้สด 100 กรัม ให้พลังงานนอ้ยกว่า 27 แคลอร่ี และมเียื่อใย 2.2 กรัม นอกจากนี้ 

หนอ่ไม้ยังมวีติามินบีรวมสูง มแีร่ธาตุท่ีจ าเป็น เชน่ แมงกานีส ทองแดง แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

เป็นต้น ซึ่งแมงกานีสท าหน้าท่ีเป็นโคแฟคเตอร์ของเอนไซม์ซึ่งท าหน้าท่ีต้านอนุมูลอิสระ เช่น superoxide dismutase 

ส่วนทองแดงท าหน้าท่ีส าคัญในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง ธาตุเหล็กจ าเป็นต่อกระบวนการหายใจและการสร้าง

เซลล์เม็ดเลือดแดง ธาตุโพแทสเซียมมีความส าคัญต่อการควบคุมการเต้นของหัวใจและแรงดันเลือด โดยหน่อไม้สด 

100 กรัม พบโพแทสเซียมสูงถึง 533 มลิลกิรัม   

คนไทยนิยมน าหน่อไม้มาประกอบเป็นอาหารคาวได้มากมายหลายชนิด โดยใช้เป็นผัก อาทิ ผัดกับไข่ 

ผัดเผ็ด ซุปหน่อไม้ แกงส้ม แกงเผ็ด ห่อหมก ต้มจืด กระเพาะปลา หรือน ามาแปรรูปเก็บไว้รับประทาน เช่น หน่อไม้

ดอง หน่อไม้แห้ง หน่อไม้ต้มบรรจุขวด เป็นต้น ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกหน่อไม้มากท่ีสุดในโลก ชนิดของ

หน่อไม้ท่ีส่งออกมาก ได้แก่ หน่อไม้ไผ่บงหรือไผ่ตง (Dendrocalamus asper (Schultes F) นอกจากนี้ ยังมีไผ่พื้นเมือง

หลายชนดิท่ีนิยมบริโภค เชน่ ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis Gamble)  และไผ่สสีุก (Bambusa bluemeana Schult.F) 

งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ

จากไผ่ท่ีนิยมบริโภค 3 ชนิดในรูปของหน่อไมส้ดและหน่อไมต้ม้ เพื่อเป็นขอ้มูลในการส่งเสริมการบริโภคผักเพ่ือสุขภาพ

และอนุรักษภ์ูมิปัญญาไทยดา้นอาหารจากไผ่  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

วัสดุอุปกรณ์ 

1. เครื่องแกว้      2. UV-VIS spectrophotometer รุ่น UV 2100 PC 

3. เครื่องป่ันอาหารมอืถอื Philips HR1613 4. เครื่องช่ังไฟฟา้ ทศนิยม 4 ต าแหนง่  

วิธีการศึกษา 

1. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ประสิทธิภาพในการต้านอนุมลูอสิระ 

วิเคราะห์โดยใช้ Folin-Ciocalteu method ดัดแปลงตามวิธีของ (ดัดแปลงจาก Wu et al., 2006) เตรียม

ตัวอยา่งโดย น าหนอ่ไม้สดท่ีเก็บจากกอไผ่ไม่เกิน  24 ชั่วโมง น ามาปอกเปลอืก เอาเฉพาะหน่อออ่นมาสับละเอยีด ส่วน

หน่อไม้ต้มเตรียมโดยตัดแต่งเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 12 เซนติเมตร เติมน้ า 1 เท่า ต้มด้วยไฟกลางให้เดือดนาน 10 นาที 

เทน้ าออก จากนั้นเตมิน้ า 1 เท่า ต้มให้เดอืดอีก 5 นาที พักให้เย็นน าไปสับละเอยีด ช่ังตัวอยา่งประมาณ 20 กรัม                
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วิธีการสกัด น าตัวอย่างหน่อไม้ 20 กรัม มาสกัดด้วย 80% Acetone (แช่เย็น) ปริมาณ 30 มิลลิลิตร (ท า 

3 ซ้ า) ป่ันด้วยเคร่ืองป่ันมือถือความเร็วสูง 10 นาที จากนั้นน าสารละลายท่ีได้มากรอง น าส่วนใสของสารท่ีสกัดได้ไป

ใชใ้นการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมด และประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอสิระ 

1.1 วิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั งหมด 

ดูดตัวอย่างท่ีกรองแล้วมา 0.3 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองขนาด 10 มิลลิลิตร เติม 1.5 % Folin-

Ciocalteu reagent 1.5 มิลลิลิตร และ 7.5 % NaCO3 ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน เก็บในท่ีมืดนาน 30 นาที 

น ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 756 นาโนเมตร สร้างกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid โดยปิเปตสารละลาย 

gallic acid ท่ีมีความเข้มข้นตา่งๆ กันปริมาตร 0.3 มลิลลิิตร เตมิในหลอดทดลอง ขนาด 10 มลิลลิิตร เตมิ 1.5 % Folin-

Ciocalteu reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งพักไว้ 5 นาที จากนั้นเติม 7.5 % NaCO3 ปริมาตร 1.2 

มิลลิลิตร พักไว้ในท่ีมืดท่ีอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที น าสารท่ีได้ มาวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 

นาโนเมตร โดยใชเ้ครื่อง UV-Vis spectrophotometer (Shimadzu UV-2401PC)  

สร้างกราฟมาตรฐานการดูดกลืนแสงของสารละลาย gallic acid ท่ีทราบความเข้มข้นแลว้ 

1.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH free radical scavenging 

activity)  

1. เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.6 mM ใน 80% Ethanol  

2. ปเิปตสารสกัดจากตัวอยา่ง 1 มลิลลิิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง  เตมิสารละลาย DPPH ปริมาตร 4 

มลิลลิิตร และผสมให้เข้ากัน เก็บไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 515 

นาโนเมตร ค านวณความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (DPPH free radical scavenging activity) เปรียบเทียบกับ

กราฟมาตรฐาน Gallic acid ท่ีทราบความเข้มข้นแล้ว ค านวณเป็น mg Gallic acid equivalent (GAE) / 100 g ของ

ตัวอยา่ง 

2. การวิเคราะห์ทางสถิติ  

วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระของตัวอย่างสาร

สกัดชนิดละ 3 ซ้ า น ามาค านวณค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของหน่อไม้

สดและหน่อไม้ต้มสุกจากหน่อไม้ท่ีนิยมรับประทาน 3 ชนิด ได้แก่ หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้ไผ่รวก และหน่อไม้ไผ่สีสุก  

พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวม (เทียบกับกรดแกลลิก) ของหน่อไม้ต้มสุกทุกชนิดมากกว่าหน่อไม้สด 

ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระรวมท่ีพบในหน่อไม้ต้มสุกจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไผ่รวก 33.170.46 ไผ่ตง 

27.060.49 และไผ่สีสุก 21.730.40 mgGAE/100 g wet basis ตามล าดับ ส่วนปริมาณฟีนอลรวม พบในหนอ่ไม้สด

สูงกว่าหน่อไมต้ม้สุกเล็กน้อย ยกเวน้ไผ่รวกตม้สุกท่ีพบสารประกอบฟีนอลิกสูงกวา่หน่อไม้สด ปริมาณฟีนอลรวมท่ีพบ

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ไผ่รวก 81.312.61 ไผ่ตง 63.491.88 และไผ่สีสุกดิบ 57.410.05 mgGAE/ 

100 g wet basis (ดังแสดงในตารางท่ี 1) การต้มหน่อไม้ในน้ าเดือดเป็นเวลานานท าให้สารกลุ่มฟีนอลละลายไปกับน้ า

ต้มหน่อไม้ จึงท าให้พบสารกลุ่มฟีนอลในหน่อไม้ดิบสูงกว่าหน่อไม้สุก อย่างไรก็ตาม การต้มหน่อไม้นานกว่า 15 นาที 
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เป็นการท าลายสารพิษ taxiphyllin ซึ่งเป็นสารพิษในกลุ่มไซยาไนด์ โดยไซยาไนด์จะไปยับยั้งเอนไซม์ cytochrome-

oxidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ท่ีมีความส าคัญตอ่กระบวนการหายใจ ดังนัน้ การรับประทานอาหารท่ีปรุงจากหนอ่ไม้โดยผ่าน

การท าให้สุก จึงเป็นแหล่งท่ีดขีองสารตา้นอนุมูลอิสระและปลอดภัยตอ่การบริโภค  

 
ตารางที่ 1 ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอสิระ และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของหนอ่ไม ้

หน่อไม ้

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระ (DPPH) 

(Gallic mgGAE/ 100 g)  

wet basis 

สารประกอบฟนีอลรวม 

(Gallic mgGAE/ 100 g)  

wet basis 

ไผ่สสีุก สด 16.96(2.78) 57.41(0.05) 

ไผ่สสีุก ต้มสุก 21.73(0.40) 46.32(0.60) 

ไผ่ตง สด 14.55(0.90) 64.82(0.26) 

ไผ่ตง ต้มสุก 27.06(0.15) 63.49(1.88) 

ไผ่รวก สด 20.37(0.49) 79.65 (0.77) 

ไผ่รวก ต้มสกุ 33.17 (0.46) 81.31 (2.61) 

 

 
ภาพที่ 1  การเปรียบเทียบฤทธ์ิการตา้นอนุมูลอิสระ (DPPH) และสารประกอบฟีนอลรวมในหนอ่ไม้ 
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วิจารณ์และสรุปผล 
การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวมในหน่อไม้ ท่ีนิยมบริโภค 3 ชนิด โดยเทียบกับ

กรดแกลลิก พบว่า หน่อไม้ต้มสุก มีสารต้านอนุมูลอิสระรวมสูงกว่าหน่อไม้สด ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระท่ีพบใน

หน่อไม้ต้มสุก 3 ชนิด เรียงจากมากไปหาน้อย ในไผ่รวก ไผ่ตงและไผ่สีสุก เท่ากับ 33.17±0.46, 27.06±0.49 และ 

21.73±0.40  mgGAE/ 100 g wet basis ตามล าดับ ปริมาณฟีนอลรวม พบในหนอ่ไม้สดสูงกว่าหน่อไมต้ม้สุก เรียงจาก

มากไปหาน้อยในไผ่รวก ไผ่ตง และไผ่สีสุก เท่ากับ 81.31±2.61, 63.49±1.88 และ 57.41±0.05 mgGAE/ 100 g wet 

basis  ตามล าดับ การบริโภคหน่อไม้ต้มสุก มีความปลอดภัยต่อสารพิษกลุ่มไซยาไนด์ เป็นแหล่งท่ีดีวิตามินบีรวม แร่

ธาตุ ใยอาหาร และให้พลังงานต่ า 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย 
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การประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝัง

กลบขยะทุ่งท่าลาด ในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

Health risk assessment from heavy metal exposure of scavengers in Thung 

Talad municipality dump site, Nakhon Si Thammarat povince 

รัตติยา สุขศรีนวล1  พิมาน ธีระรัตนสุนทร1*  วิยดา กวานเหียน1 สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง1 จันจิรา มหาบุญ1 

มนัส โคตรพุ้ย1 และ ขวัญธิดา อุทัยสาร์1 

Rattiya Suksrinuan1 , Phiman Thirarattanasunthon1 * , Wiyada Kwanhian1 , Supaporn Yimthaing1 , 

Janjira Mahabun1, Manas kotepui1 and Kwuntida Uthaisar1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร  ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การ

ท างานของคนเก็บขยะ  ศึกษาปริมาณของโลหะหนักที่สะสมในสิ่งแวดลอ้มใตบ้ริเวณหลุมฝังกลบขยะจากบ่อขยะทุ่งท่า

ลาด  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนเก็บขยะและปริมาณโลหะหนักใน

สิ่งแวดล้อม  ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ คนเก็บขยะในพื้นท่ี จ านวน 

50 คน ด้วยการสอบถามข้อมูลสว่นบุคคล พฤตกิรรมการท างาน สุขภาพ และพฤตกิรรมการใชเ้ครื่องป้องกันอันตราย

จากการสัมผัสขยะ การใช้แบบสังเกต และการหาปริมาณโลหะหนักในดิน ของพื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะ โดยท าการเก็บ

ตัวอย่างดินจากกองขยะเพื่อหาปริมาณโลหะหนักได้แก่ โครเมียม แคดเมียม ตะกั่ว  และเก็บแบบสัมภาษณ์จากคน

เก็บขยะ เพื่อหาความสัมพันธ์ จากผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีนัยส าคัญ 0.042 ระยะเวลาใน

การเก็บขยะ(วัน/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีนัยส าคัญ 0.037 ระยะเวลาท่ีใช้ในการประกอบอาชีพ (ปี) มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีนัยส าคัญ 0.048 ผลการตรวจหาปริมาณโลหะหนักในดิน สารท้ังสามตัวคือ โครเมียม 

แคดเมียม ตะกั่ว ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก าหนดไว ้ การประเมนิความเสี่ยงด้านสุขภาพคนเก็บขยะ ปริมาณตะกั่ว

มีค่าความปลอดภัย ≤ 1 หมายความว่า ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไม่มากพอท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือผลไม่พึง

ประสงค์ต่อร่างกาย ปริมาณโครเมียมสามารถยอมรับได้ 2 คน คือไม่เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัส

สารและคนเก็บขยะจ านวน 48 คนคือ มีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารก่อมะเร็ง ซึ่งไม่มีระดับท่ี

ปลอดภัยถ้าได้รับสัมผัสเป็นเวลานานสามารถก่อโรคได้ จากพฤติกรรมการท างานของคนเก็บขยะหากไม่มีความ

ตระหนักในเร่ืองการป้องกันตนเองท าให้มีความเสี่ยงตอ่การได้รับสัมผัสขยะส่งผลกระทบตอ่สุขภาพได้  

ค าส าคัญ: การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ โลหะหนัก การรับสัมผัส คนเก็บขยะ   

                                                        
1 ส านักวิชาสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
1 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80161 
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Abstract  

The objectives of this research were to study demographic characteristics, knowledge, attitudes, 

and behaviors of scavengers in municipality dump site. To measure the quantity of heavy metal especially of 

chromium, cadmium and manganese in soil at working dump site among scavengers. Fifties of scavengers in 

municipality dump site were interviewed personal data working behaviors, personal health protection equipment 

used. The result showed knowledge and exposure behaviors of the scavengers most of them were in moderate 

level. Age associated significantly with knowledge (p<0 .0 4 2 ) .  Periods of time working in the dump site 

associated significantly with knowledge (p<0 .037) and health behaviors (p<0.048 ). The quantities of heavy 

metals (Cd, Cr and Pb) not excess the standard level of USEPA. The Value of health risk assessment of all 

subjects found that level of Pb less than one that not affect to their health. For Cr exposure 48  of scavenger 

have risk with cancer and non-level of safety if they keep for long time exposure. For protection behaviors and 

solid waste exposure have health risk and effect to health awareness and monitoring from responsibility 

organization was need. 

Keywords: Health Risk Assessment, Heavy Metal, Exposure, Scavenger  

 

บทน า 
ปัญหาขยะถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะตามเมอืงใหญ่ๆ ท่ีมีประชากรอยู่

เป็นจ านวนมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการใชท้รัพยากรเพื่อการด ารงชีวิตจากรายงานสถานการณข์ยะ

ของไทยตามรายงานของกรมควบคุมมลพษิระบุว่า ชว่ง 10 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณขยะเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ขยะส่งผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเช่น กลิ่น ฝุ่น สารพิษ 

สัตว์และแมงน าโรค โลหะหนัก ทัศนะอุจาด น้ าชะขยะ มลพิษทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพ 

ความเสี่ยงตอ่สุขภาพจากขยะมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงจากการกิน หายใจ  การสัมผัส

เชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย การบาดเจ็บและตายได้ การติดเชื้อและการได้รับสารพษิต่อเนื่องยาวนานอาจมีผล

ให้เกิดการสะสมของสารพิษและเชื้อโรค คนเก็บขยะเป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีพฤติกรรมการประกอบอาชีพท่ีมี

ความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาสุขภาพ 

คนเก็บขยะ และการท างานสัมผัสขยะ ในพืน้ท่ีฝังกลบขยะ มจี านวนผู้ประกอบอาชพีจ านวนมาก และยัง

ขาดความตระหนักในด้านการดูแลตนเองด้านสุขภาพ การส ารวจการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนเก็บขยะ

จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความส าคัญเป็นอยา่งมากและมีการด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง จรงิจัง เป็นรูปธรรมอยา่งชัดเจนเพื่อ

ประโยชน์อยา่งแท้จริงต่อคนเก็บขยะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวติให้สอดคล้องกับวถิีชีวิต (ศริศักดิ์ สุนทรชัย

, 2548) ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีส าคัญ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา

ขยะลน้เมอืง ซึ่งรวมถึงขยะที่มโีลหะหนักปะปนรวมมาด้วยได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี กระป๋องสี กระป๋องยาฆ่าแมลง 

แผ่นวงจรเครื่องใชไ้ฟฟา้ที่เสื่อมสภาพแล้ว ฯลฯ การสัมผัสโลหะหนักมาเป็นเวลานานของสิ่งมชีวีิตน้ัน ถ้ามีปริมาณเกิน

ระดับหนึ่งก็จะเกิดอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตได้ทันที การท่ีมีโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า ก็อาจเป็นอันตรายต่อ

มนุษย์ได้ เพราะโลหะหนักบางชนิดมีพิษมากและสามารถถ่ายทอดไปตามขั้นของอาหารโดยท่ีความเข้มข้นจะสูงขึ้น
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เร่ือยๆ การสะสมโลหะหนักในสิ่งมีชีวิต  นครศรีธรรมราชประกอบด้วย 23 อ าเภอ มีพื้นท่ีท้ังหมด 6.21 ล้าน 

(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช , 2550)ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาส าคัญส าหรับจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะปัญหาขยะ  บ่อฝังกลบขยะมีเนื้อท่ี 40 ไร่  ขยะท่ีมีต่อวันมากกว่า 200 ตันต่อวัน 

โดยเฉพาะในเขตเทศบาลคาดการณ์วา่จะมปีริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน เนื่องจากปริมาณขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มมากขึน้คนเก็บ

ขยะในท่ีทิ้งขยะของเทศบาลมีมากขึ้นและมีการท างานท้ังวัน การวจิัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาศึกษาถึงการประเมินความ

เสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน

และการเฝ้าระวังทางสุขภาพจากการท างานของคนเก็บขยะ ตลอดจนการวางแผนในการติดตาม และดูแลอย่าง

ตอ่เนื่องต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม ของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบ            

ทุ่งท่าลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปริมาณของโลหะหนักท่ีสะสมในสิ่งแวดล้อมใต้บริเวณหลุมฝังกลบขยะจากบ่อขยะ          

ทุ่งท่าลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 

3. เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบ         

ทุ่งท่าลาด เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช 
 

นิยามศัพท ์

1. คนเก็บขยะ หมายถึง กลุ่มคนท่ีประกอบอาชีพเก็บขยะในพื้นท่ีท้ิงขยะของเทศบาลซึ่งมกีิจกรรมการ

ท างานการคุ้ย การคัดแยก การรวบรวม การขนย้าย และการขายขยะในบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาดเท่านัน้ 

2. อุปกรณ์ป้องกันอันตราย หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันตนเองของคนเก็บขยะได้แก่ หมวก ถุงมือ 

แวน่ตา ผ้าปิดจมูก เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวและรองเท้าบูท 

3. สารโลหะหนัก หมายถงึ ธาตุท่ีปนเป้ือนอยูใ่นสิ่งแวดลอ้ม ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ตะกั่ว โครเมยีม 

แคดเมยีม เท่านัน้ 

4. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะท่ีศึกษา เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ระยะเวลาการเก็บขยะ 

ระยะเวลาท่ีท างานเก็บขยะ ณ บ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด  

5. ความรู้ หมายถึง การป้องกันตนเองในการเก็บขยะ ท างานเก็บขยะของคนเก็บขยะที่ได้จากการการ

บอกเล่า การอบรบ สังเกต ประสบการณ์ สื่อต่างๆ ประกอบกัน 

6. ทัศนคติ หมายถึง เป็นความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ และการให้คุณค่า ท่ีมีต่อการท างานเก็บขยะ 

การป้องกันตนเอง และอันตรายจากการท างานสัมผัสขยะ 

7. พฤติกรรม หมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากการสัมผัสและเก็บขยะ การใช้อุปกรณ์

ป้องกันต่างๆ การปฏิบัติตนในการท างาน อันตรายจากการรับสัมผัสขยะและการป้องกันอันตรายจากการรับสัมผัส

โลหะหนักในการท างาน  
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8. การประเมินความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดและผลกระทบทางสุขภาพ 

โดยแบ่งเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดลอ้มและผลกระทบจากการท างานสัมผัสขยะของคนเก็บขยะ ที่ส่งผลเสียตอ่สุขภาพ 

โดยการสัมภาษณ ์สังเกต และการตรวจวัดทางสิ่งแวดลอ้มในบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด  
 

กรอบแนวคดิ 

 
วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาเชงิส ารวจ เพื่อศึกษาวเิคราะห์และประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะ

หนักของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุม่ตัวอย่าง 50 คน โดยการศกึษาคร้ังน้ี

เป็นการศึกษาวิจัยแบบภาคตัดขวางด าเนินการศึกษา 2 แบบคือ 

1. การศึกษาข้อมูลเอกสารเป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับโลหะหนัก 

อันตรายจากการสัมผัสโลหะหนัก การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดนิและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2. การวจิัยแบบภาคตัดขวางโดยใชแ้บบสัมภาษณแ์ละเก็บตัวอยา่งดินแลว้น ามาวเิคราะห์โลหะหนักด้วย

เครื่อง ICP-OES และน ามาประเมินความเสี่ยงตอ่สุขภาพจากการรับสัมผัสสารโลหะหนัก 
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เครื่องมอืในการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบด้วย 

1. แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลด้านสุขภาพ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้สถานภาพ เป็นต้น 

จ านวน 22 ข้อจะเป็นแบบให้เลอืกตอบ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลดา้นการประกอบอาชพี จ านวน8 ข้อจะเป็นแบบให้เลอืกตอบ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลดา้นความรู้เกี่ยวกับการท างานสัมผัสและการเก็บมูลฝอย จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลดา้นทัศนคติเกี่ยวกับการท างานสัมผัสและการเก็บมูลฝอย จ านวน 15 ข้อ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลดา้นพฤตกิรรมเกี่ยวกับการท างานสัมผัสและการเก็บมูลฝอย  จ านวน 15 ข้อ 

2. แบบสังเกต จะสังเกตลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมรอบบ่อฝังกลบขยะ และพฤตกิรรมการ

ท างาน การปฏบัิตตินระหว่างท างาน การสวมเครื่องป้องกันตนเองของคนเก็บขยะ 
 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

โดยน าแบบสัมภาษณ์มาตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปจัดหมวดหมู่ข้อมูล 

ทราบลักษณะกลุ่มตัวอย่างโดยใชค้วามถี่ ค่ารอ้ยละและการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใชส้ถิติChi-Square 
 

ผลการศึกษา 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตัวอยา่ง 50 คน ข้อมูลท่ัวไปพบวา่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56 และเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 44 มีอายุเฉลี่ย 43 ปี นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสร้อยละ 80 รองลงมา สถานะ

โสด ร้อยละ 16 และเป็นหมา้ยร้อยละ 4 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 2,775 บาท/เดือน รายจ่ายเฉลี่ย 2,206 บาท/เดือน 

ระยะเวลาเก็บขยะ เฉลี่ย 5 วัน/สัปดาห์ ท่ีพักอาศัยส่วนใหญ่จะพักบ้านเป็นของตนเองร้อยละ 84 และร้อยละ 16 พัก

อยู่บ้านเช่า ด้านการเข้าถึงบริการและการเจ็บป่วย ไม่มีอาการป่วยคิดเป็นร้อยละ 88 มีอาการป่วยร้อยละ12 ซึ่ง

สาเหตุของอาการป่วยส่วนใหญ่จะมาจากโรคไข้หวัด ในชว่งสามเดือนท่ีผ่านมาไมเ่คยได้รับบาดเจ็บ จนต้องเข้ารับการ

รักษาร้อยละ 90 และเคยได้รับบาดเจ็บร้อยละ 10 ซึ่งสว่นใหญ่เกิดจากสาเหตุของมคีมบาดหรือท่ิมแทง ความถี่ในการ

เจ็บป่วยส่วนมากจะป่วยนานๆคร้ังร้อยละ 66 และไม่เคยป่วยร้อยละ34 ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัวร้อยละ80 

และมีโรคประจ าตัวร้อยละ 20 ซึ่งโรคส่วนใหญ่ร้อยละ8 เป็นความดันโลหิตสูง และร้อยละ12 เป็นเบาหวาน โรค

ประจ าตัวเป็นก่อนท่ีจะมาท างานเก็บขยะ และโรคท่ีเป็นไม่ได้มีอุปสรรคในการท างาน คนเก็บขยะร้อยละ76ไม่เคย

ตรวจร่างกายประจ าปีและร้อยละ 24 เคยตรวจร่ายกายประจ าปี เมื่อเจ็บป่วยมีการดูแลตัวเองด้วยวิธีซื้อยากินเอง

ร้อยละ 42 ไปคลินิกและรักษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)ร้อยละ 26 และไปโรงพยาบาลจังหวัด

ร้อยละ 6 ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้ารับการรักษาพยาบาลร้อยละ 98 ไม่มีอุปสรรคใดๆและไม่มีสิทธ์ิเข้า

รักษาพยาบาลร้อยละ 8 และร้อยละ 92 มีสิทธ์ิเข้ารักษาพยาบาล โดยใช้สิทธ์บัตรทองร้อยละ 88 บัตรประกันสังคม

ร้อยละ2 และกรณีรักษาพยาบาลอื่นๆร้อยละ 2 ด้านการประกอบอาชีพเก็บขยะ จ านวนชั่วโมงท่ีมาท างาน 5 ชั่วโมง/

วัน ร้อยละ 466 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 367 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ 148 ชั่วโมง/วัน ร้อยละ4 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพเฉลี่ย 

8 ปี เหตุผลท่ีเลือกท าอาชพีนี้ร้อยละ 78 คิดว่าเป็นอาชพีท่ีอสิระ ร้อยละ 10  คิดว่ารายได้ดีและร้อยละ 2  ไม่มีการใช้
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เงินทุน ร้อยละ 94 ไมม่อีาชพีอื่นท า  มีความพงึพอใจเกี่ยวกับการประกอบอาชพีนีร้้อยละ 94  รู้สึกเฉยๆร้อยละ  4  มี

ความคิดอื่นๆร้อยละ 2  ซึ่งบอกว่าไมรู้่จะประกอบอะไร  ขยะที่เก็บได้จะมีปริมาณเฉลี่ย 33.22 กิโลกรัม ขยะท่ีเก็บได้

จะเป็นขยะพวกกระดาษร้อยละ 52 แก้วร้อยละ 80 พลาสติกร้อยละ 96 โลหะร้อยละ 24 ในส่วนของการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองในการท างานร้อยละ80 ไม่เคยได้รับข่าวสารใดๆร้อยละ 20 ซึ่งได้รับข่าวสารจาก

เทศบาลร้อยละ 90 ได้รับข่าวสารจากโรงพยาบาล/รพ.สต.ร้อยละ 8 ได้รับข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆร้อยละ2 ซึ่งคน

เก็บขยะท้ังร้อยละ 100 ไม่มีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนการประกอบอาชีพแต่อย่างใด ระดับความรู้เกี่ยวกับการเก็บ

ขยะ ระดับปานกลางร้อยละ 78 รองลงมาระดับสูงร้อยละ 22 ระดับทัศนคติ ระดับสูงร้อยละ 46 ระดับปานกลางร้อย

ละ 30 ระดับต่ าร้อยละ 24 ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติตน ระดับปานกลางร้อยละ 70 ระดับสูงร้อยละ 16 ระดับต่ า

ร้อยละ 14 ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ ระยะเวลาเก็บขยะ (วัน/สัปดาห์) ช่วงสามเดือนท่ีผ่านมาเคยป่วย

จากการท างาน ช่วง 3เดือนท่ีผ่านมาเคยได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการรักษา เจ็บป่วยบ่อยแค่ไหน ช่วงเวลาท่ีมา

ท างาน (ช่ัวโมง/วัน) ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพเก็บขยะ/ปี ได้รับข่าวสารในการป้องกันตนเองจากการท างาน สัมพันธ์

กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของคนเก็บขยะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับ

ความรู้อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.042 ระยะเวลาเก็บขยะ (วัน/สัปดาห์)สัมพันธ์กับความรู้อย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.03 7 

ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพเก็บขยะ (ปี) สัมพันธ์กับพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญ ท่ี 0.048 จากการสังเกต

สภาพแวดลอ้มรอบๆ บ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาดลักษณะทางกายภาพ ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า พื้นท่ีบ่อฝังกลบ

ทุ่งท่าลาดมีสภาพเป็นพื้นท่ีโล่ง แสงเข้าถึง อากาศร้อน มีการระบายอากาศหรือการถ่ายเทท่ีดี มีฝุ่นละออง พื้นท่ีส่ง

กลิ่นเหม็นตลอดเวลา มีความชืน้แฉะท าให้น้ าเน่าและมนี้ าชะขยะ พบสัตว์และแมลงน าโรค แต่จะไมม่เีสียงรบกวน ควัน

จากการเผาไหม้และไอสารเคม ีพฤติกรรมของคนเก็บขยะถ้าหากมกีรณีท่ีมีการบาดเจ็บมอืเป็นแผล เกิดอุบัติเหตุจาก

สถานท่ีท างานก็จะหยุดท างานเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน ผู้ชายมีการสูบบุหร่ีในสถานท่ีท างาน ขณะปฏิบัตงิานมี

การใช้อุปกรณ์ช่วยคุ้ยขยะ ขณะท างานจะไม่เอามือมาสัมผัสผิวหนังหรือตาเพราะจะเกิดการระคายเคือง ไม่น าขวด

หรือพลาสติกในกองขยะมาใช้ต่อ หากเจอขยะพวกถุงแดงจะไม่เปิดผนึกออก การแต่งกายมีการสวมเสื้อผ้าปกปิด

มิดชิด สวมถุงมือ ใส่รองเท้าบูท แต่ไม่มีการใส่หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก ไม่สวมท่ีครอบตาหรือแว่นตา มีการล้างมือ

ก่อนรับประทานอาหารทุกคร้ัง มีการน าอาหารและเคร่ืองดื่มมารับประทานในสถานท่ีเก็บขยะ และมีการสร้างเพิงท่ี

พักอยู่ในสถานท่ีท างานเก็บขยะดว้ยดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร 

คุณลักษณะทางประชากร จ านวน (n = 50) ร้อยละ 

เพศ   

         ชาย 28 56 

         หญิง 22 44 

อายุ (ปี)   

         14-30 8 16 

         31-40 5 10 

         41-50 26 52 

         51-60 11 22 

Mean = 42.54, S.D = 11.07, Min = 14, Max = 58  

ศาสนา 

         พุทธ 50 100 

สถานภาพการสมรส   

         โสด 8 16 

          คู ่ 40 80 

         หมา้ย/หยา่/แยก 2 4 

ระดับการศกึษา   

         ไมไ่ด้ศึกษา 2 4 

         ประถมศึกษา 35 70 

         มัธยมศกึษาตอนต้น 6 12 

         มัธยมศกึษาตอนปลาย 7 14 

รายได้ครัวเรือน (บาท/เดือน) 

         1,000-2,000 

 

28 

 

56 

         2,001-3,000 9 18 

         3,001-4,000 10 20 

      มากกวา่ 4,000 3 6 

 Mean = 2775.54, S.D = 898.76, Min = 1,000 Max = 5,000 
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ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามลักษณะทางประชากร (ตอ่) 

ลักษณะทางประชากร จ านวน (n = 50) ร้อยละ 

รายจ่ายครัวเรือน (บาท/เดอืน)   

         1,000-2,000 25 56 

         2,001-3,000 9 18 

         3,001-4,000 10 20 

         มากกว่า 4,000 3 6 

         Mean = 2,206.72, S.D = 1,096.63.8, Min = 1,000, Max = 6,000  

ความเพยีงพอของรายได้กับรายจ่าย   

        เพยีงพอ 24 48 

        ไมเ่พยีงพอ 26 52 

ท่ีอยูอ่าศัย   

        บ้านตนเอง 42 84 

        ห้องเชา่/บ้านเชา่ 8 16 

ระยะเวลาเก็บขยะ(วัน/สัปดาห์)        

        4 1 2 

        5 11 22 

        6 19 38 

        7 19 38 

 
จากการศึกษาพบว่าปริมาณโลหะหนักในดินจากบ่อฝังกลบขยะทุ่งท่าลาดเมื่อน าตัวอย่างดินไป

วเิคราะห์หาความเข้มข้นของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว  พบว่าความเข้มข้นของแคดเมียมมีค่า

เท่ากับ < LOQ (ขีดต่ าสุดในการตรวจวัด (LOQ) Cd = 0.008 mg/kg)ท้ัง 2 ตัวอย่าง โครเมียมตัวอย่างท่ี1 มีค่าเท่ากับ

8.17±0.08 mg/kg ในตัวอย่างท่ี 2 10.50±0.05 mg/kg  และตะกั่วตัวอย่างท่ีมีค่าเท่ากับ 1 39.19±0.28 mg/kg ใน

ตัวอยา่งที่2 มีค่าเท่ากับ39.19±0.28 mg/kg ซึ่งสารโลหะหนักท้ังสามตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารโลหะหนัก การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงจากการได้รับ

สัมผัสสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer risk) ถ้า Risk มีค่าน้อยกวา่ 1× 10-6 สามารถยอมรับได้คือ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อ

สุขภาพจากการได้รับสัมผัสสาร  
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ตารางที่ 2 : รายงานผลความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารก่อมะเร็ง ที่ปนเป้ือนในดิน ทางผิวหนัง 

  
จากตารางรายงานผลความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารโครเมียมทางผิวหนัง ชนิดสารก่อมะเร็ งใน

ตัวอย่างที่ 1 พบวา่ มเีพศชายจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละร้อยมคี่านอ้ยกว่า 1.0 x10-6สามารถยอมรับได้ และค่าความ

เสี่ยงในช่วง 1.1x x10-6– 2.0x x10-6 ในเพศชายร้อยละ 71.43 เพศหญิง 28.57 ช่วง 2.1x10-6 – 3.0x10-6 เพศชายร้อย

ละ 42.11 เพศหญิงร้อยละ 57.89 3.1 x10-6 ขึ้นไปเพศชายร้อยละ 46.67 เพศหญิงร้อยละ 53.33 มีความเสี่ยงต่อ

สุขภาพตามล าดับ ในตัวอย่างท่ี2 พบว่า มีเพศชายจ านวน 1คนคิดเป็นร้อยละร้อยมีค่าน้อยกว่า 1.0 x10-6 สามารถ

ยอมรับได้ และค่าความเสี่ยงในช่วง1.1x10-6 – 2.0 x10-6 ในเพศชายร้อยละ 57.14 เพศหญิง 42.86 ช่วง 2.1 x10-6– 

3.0x10-6 เพศชายร้อยละ 43.75 เพศหญิงร้อยละ 56.25 3.1x10-6 ขึ้นไปเพศชายร้อยละ 57.69 เพศหญิงร้อยละ 

42.31 มคีวามเสี่ยงตอ่สุขภาพตามล าดับ 

การวิเคราะห์ค่าความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารท่ีไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง (Cancer risk) ถ้าค่าความ

ปลอดภัย  ≤ 1 หมายความว่า ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไม่มากพอท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือผลไมพ่ึงประสงค์ต่อ

ร่างกาย 

ถ้าค่าความปลอดภัย > 1 หมายความว่า ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่

ปลอดภัยตอ่สุขภาพ 

 

 

 

 

 

สารก่อมะเร็ง 

 

 

 

 

 

สาร ค่าความเสี่ยง 
จ านวน 

(ร้อยละ) 

ชาย 

จ านวน (ร้อยละ) 

หญงิ 

จ านวน(ร้อยละ) 

โครเมยีม 

ตัวอยา่งที่ 1 
(0.1 – 1.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

(1.1 – 2.0)x10-6 14(100) 10(71.43) 4(28.57) 

(2.1 – 3.0)x10-6 19(100) 8(42.11) 11(57.89) 

3.1x10-6 ขึน้ไป 15(100) 7(46.67) 8(53.33) 

โครเมยีม 

ตัวอยา่งที่ 2 
(0.1 – 1.0)x10-6 1(100) 1(100) 0(0.00) 

(1.1 – 2.0)x10-6 7(100) 4(57.14) 3(42.86) 

(2.1 – 3.0)x10-6 16(100) 7(43.75) 9(56.25) 

3.1x10-6 ขึน้ไป 26(100) 15(57.69) 11(42.31) 
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ตารางที่ 3 : รายงานผลความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารไม่ก่อมะเร็ง ที่ปนเป้ือนในดิน ทางผิวหนัง  

 

 

จากตารางรายงานผลความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารตะกั่วทางผิวหนัง ชนิดสารไม่ก่อมะเร็งใน

ตัวอย่างท่ี1 พบว่าค่าความเสี่ยงในช่วง 1.0 x10-6 – 2.0 x10-6 เพศชาย ร้อยละ 75 เพศหญิงร้อยละ 25 ช่วง2.1 x10-6   

– 3.0 x10-6ท้ังเพศชายและเพศหญิงร้อยละศูนย์ ช่วง 3.1 x10-6– 4.0 x10-6 เพศชาย2 คน ร้อยละร้อย ชว่ง 4.1 x10-6

ขึน้ไป เพศชายร้อยละ 50 เพศหญิงร้อยละ 50 ในตัวอยา่งท่ี 2 ช่วง 3.1 x10-6– 4.0 x10-6 พบในเพศชาย 2คน คิดเป็น

ร้อยละร้อย ช่วง 4.1 x10-6 ขึน้ไป เพศชายร้อยละ 52.08 เพศหญิงร้อยละ 47.92 การสัมผัสสารตะกั่วทางผิวหนังท้ัง 2 

ตัวอย่าง ท้ังในเพศชายและเพศหญิง ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไม่มากพอท่ีจะเกิดผลกระทบ หรือผลไม่พึง

ประสงค์ตอ่ร่างกาย 

อภิปรายและสรุปผล 

การศึกษาวจิัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะจาก

บ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลท่ัวไป 

ความรู้ ทัศนคต ิพฤติกรรม ของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด และเพื่อศึกษาปริมาณของโลหะหนักท่ีสะสมใน

สิ่งแวดลอ้มใตบ้ริเวณหลุมฝังกลบขยะจากบ่อขยะทุ่งท่าลาด โดยกลุม่ตัวอย่างท่ีท าการศกึษาเป็นคนเก็บขยะจากบ่อฝัง

กลบขยะทุ่งท่าลาด ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ท่ีได้ตอบแบบสัมภาษณ์ 50 คน โดยใช้

แบบสัมภาษณป์ระกอบการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยโปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป สถิติท่ี

ใชใ้นการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ส าหรับสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ ค่าสถิติ Chi-Square Test ภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะจะมีการ

สร้างเพิงเพื่อหลบแดด หลบฝน พักเท่ียงหรือนั่งรับประทานอาหารและเป็นท่ีเก็บขยะท่ีเก็บได้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า

ส่งผลให้ปริมาณคนเก็บขยะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นอาชีพอิสระใครท าก็ได้ไม่มีการห้าม หน่วยงานเทศบาลจะเป็นผู้

 

 

 

 

 

สารไม่ก่อมะเรง็ 

 

สาร 
ค่าความ

ปลอดภัย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ชาย 

จ านวน (ร้อยละ) 

หญงิ 

จ านวน 

(ร้อยละ) 

ตะกั่ว  

ตัวอยา่งที่ 1 
(0.1 – 2.0)x10-6 4(100) 3(75) 1(25) 

(2.1 – 3.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(3.1 – 4.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

4.1x10-6 ขึน้ไป 44(100) 22(50) 22(50) 

ตะกั่ว 

ตัวอยา่งที่ 2   
(0.1 – 2.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(2.1 – 3.0)x10-6 0(100) 0(0.00) 0(0.00) 

(3.1 – 4.0)x10-6 2(100) 2(100) 0(0.00) 

4.1x10-6 ขึน้ไป 48(100) 25(52.08) 23(47.92) 
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ก าจัดขยะ คนเก็บขยะท่ีเลือกมาท าอาชีพนี้เพราะคิดว่าเป็นอาชีพท่ีอิสระ มีรายได้พอเลี้ยงดูครอบครัวแต่ส่วนใหญ่

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จากการท างานคนเก็บขยะต้องเผชิญกับขยะสิ่งสกปรกพวกเขายังต้องเผชิญกับปัญหา

อื่นๆ เช่นปัญหาสุขภาพเนื่องจากไมม่ีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคท่ีมาจากขยะ ในสภาพท่ีเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น ฝุ่น

ละออง เชื้อโรคนานาชนิด แน่นอนว่าเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ค่อนข้างสูง กลุ่มคนท่ีเข้ามาเก็บขยะเกือบทุกคนไม่มี

ใครสวมใส่ผ้าปิดจมูก โดยส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าไม่ถนัด การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะ

หนักแบ่งเป็นผู้หญิง 23 คน ผู้ชาย 27 คน ประเภทสารก่อมะเร็งโครเมียมพบว่า มีเพศชายจ านวน 2 คนมีค่านอ้ยกว่า 

1.0 x10-6 สามารถยอมรับได้ ในตัวอยา่งที่ 2 พบวา่ มเีพศชายจ านวน 1 คนมคี่าน้อยกว่า 1.0 x10-6 สามารถยอมรับได้ 

ไมเ่กิดความเสี่ยงตอ่สุขภาพจากการได้รับสัมผัสแต่ถึงอย่างไรก็ตามสารก่อมะเร็งไม่มรีะดับท่ีปลอดภัยซึ่งเสี่ยงตอ่การ

เกิดโรค ส่วนตะกั่วท้ังตัวอย่างท่ี 1 และ 2 ท้ังผู้หญิงและผู้ชายร้อยละ 100 สามารถยอมรับได้ คือค่าความปลอดภัย

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 หมายความว่า ปริมาณสารเคมีท่ีร่างกายได้รับไม่มากพอท่ีจะเกิดผลกระทบหรือผลไม่พึง

ประสงค์ตอ่ร่างกาย ถึงแม้สารโลหะหนักจะปะปนอยู่ในสิ่งแวดล้อมในปริมาณท่ีสามารถยอมรับได้แตส่่งผลกระทบต่อ

สุขภาพมนุษยโ์ดยตรง 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. การศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะหนักของคนเก็บขยะในคร้ังนี้ 

ควรจะมกีารเฝ้าระวังตดิตามผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้อยูส่ม่ าเสมอ 

2. ควรจะมีการให้ความรู้ และเฝ้าติดตามพฤติกรรมของคนเก็บขยะ เพราะอาจจะมคีวามเสี่ยงต่อการ

ได้รับสัมผัสโลหะหนักซึ่งสามารถเข้าไปสะสมในร่างกายได้หากท างานในเวลานานๆ และไมม่กีารป้องกันท่ีด ี 

3. ควรมกีารตรวจสุขภาพของคนเก็บขยะจากบ่อฝังกลบทุ่งท่าลาด  
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ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพจากบอ่ฝังกลบทุ่งท่าลาด 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาคร้ังนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ งบประมาณแผ่นดิน ปี 

2558 ตามสัญญารับทุนเลขท่ี  WU58119 ซึ่งการศึกษาวิจัยในเร่ืองนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ การติดตามเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดโรคและความผิดปกติทางสุขภาพของคนเก็บขยะ จากการท างาน ในพื้นท่ีฝัง

กลบขยะเทศบาลนคร จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2557 การสุ่มตัวอย่าง ได้

เท่ากับ 202 คน ใช้วธีิสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน(Stratified Random Sampling) ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต ่

พฤศจิกายน 2557 –  เมษายน 2558 เคร่ืองมือที่ใช้มี  3 ส่วน คือส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยท้ัง 2 ส่วน วิเคราะห์ข้อมูลแบบการแจกแจงความถี่และร้อยละ  ส่วนท่ี 3 ทัศนคติเกี่ยวกับ

การดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใช้ t-test และ One – way ANOVA  

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยูใ่นชว่งอายุ 16 ปี จ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.6) พฤตกิรรมการ

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า เร่ิมดื่มคร้ังแรกส่วนใหญ่ อายุ 15 ปี จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.6) สาเหตุท่ี

ส่วนใหญ่ดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกเพราะอยากลอง จ านวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.3) ทัศนคติท่ีมี

ตอ่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พบวา่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติอยู่ท่ี 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง โดยเพศชายและเพศหญิงมี

ทัศนคติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ังนี้มีเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 มีทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05   

ค าส าคัญ: ทัศนคติ พฤตกิรรม เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์ นักเรียนมัธยมปลาย  
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Abstract  

This research aimed to study the attitudes and behavior of alcohol consumer’s alcohol in High 

school, Chiang Rai Province year 2014. The 202 samples obtained Stratified Random Sampling during the six 

months from November 2557 - April 2558. The research instrument was the questionnaire included personal 

information, Behavior drinking alcohol by the second section analyzes the frequency and percentage of and 

attitudes about drinking alcohol analytical data using t-test and one - way ANOVA. 

Found that most samples were age in the last 16  years a number of 78  ( representing 3 8 .6 

percent). Behavior alcohol consumptions were the first drink of the age 1 5  years a number of 6 5  people 

(representing 54.6). Causes of drink alcohols at the first time because wanted to try a number of 67  people 

(56.3 percent). Attitude toward alcohol found that the average smoker is at 3.33 are moderate. The male and 

female attitudes the difference was statistically significant at the 0.01 level, only students at four to six students 

who have attitudes about alcohol. The difference was statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Attitudes, Behavior, Alcohol Consumption, High School    

บทน า 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีส าคัญต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และ

ความพิการท่ีเกิดขึ้นในระดับโลก [1] อันตรายท่ีเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมีผลกระทบท าให้เกิดการ

เสียชีวิตถึง 2.3 ล้านคนท่ัวโลกในปี 2004 [2] ในท่ีนี้มีจ านวนมากถึง 3.8% ของการเสียชีวิตท้ังหมดในโลก จาก

การศึกษาพบว่ามากกว่าคร่ึงหนึ่งของผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นผลมาจากโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจและ

หลอดเลอืด และโรคตับแข็ง อันเป็นผลสบืเนื่องมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้ังสิน้ พบวา่ประมาณ 4.5% ของ

ประชากรท่ัวโลกต้องเจ็บป่วยและเป็นภาระในการดูแลผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นอันเกิดจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

อย่างหนัก[3] การประชุมสมัชชาอนามัยโลกได้ลงมตรัิบรองว่า ปัญหาจากสุราโดยเฉพาะการดื่มท่ีมากเกินไปนัน้ จัดว่า

เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท่ีส าคัญของโลก ปัญหาสาธารณสุขเกิดจากการดื่มสุราแบบอันตราย เป็นสาเหตุส าคัญ

ท่ีสุดของสาเหตุการเจ็บป่วย บาดเจ็บ ความรุนแรง โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวต่อสตรีและเด็ก ความทุพล

ภาพ ปัญหาสังคม และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยทางจิตใจ มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ

สวัสดภิาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมสว่นรวม และท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและสุขภาพ [4]  

ปัญหาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหา ท่ีเกิดขึ้นกับทุกประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยก็เป็น

หนึ่งในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นี้ ปัญหาเร่ืองเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นี้องค์การ

อนามัยโลกให้ความส าคัญในการรณรงค์ พร้อมท้ังก าหนดให้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็น 1 ใน 4 ของกลุ่มตัวการร้าย

ท าลายสุขภาพ คือ บุหร่ี อาหารขยะ การไม่ออกก าลังกาย และเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้ประชากรโลกเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน เฉลี่ยนาทีละ 4.8 คน เฉพาะใน

กลุ่มอายุ 15-29 ปี มีรายงานการเสียชวีิตปีละ 320,000 คนในส่วนของประเทศไทยข้อมูลจากส านักงานสถิตแิห่งชาติ

เมื่อปี 2554 พบว่ากลุ่มประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุราถึง17 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรวัยนี้

ท้ังหมด มีผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 5 เท่าตัว ผู้ชายเร่ิมดื่มเฉลี่ยอายุ 19.4 ปี ผู้หญิงเฉลี่ยอายุ 24.6 ปีไทยมีจ านวนนัก
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ดื่มมากเป็นอันดับท่ี 3 โดยอันดับ 1 คือ ญี่ปุ่น อันดับ 2 คือเกาหลี ส่วนในระดับโลกประเทศไทยติดอันดับท่ีมีนักดื่ม

มากที่สุดประมาณอันดับท่ี 40 – 50[5]  

พฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรไทยในปี 2557 พบว่าในจ านวนประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มสุราในรอบ 12 เดอืนท่ีแล้วประมาณ 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) โดยผู้ชายมอีัตราการดื่มสุราฯ 

สูง กว่าหญิงประมาณ 4 เท่า กลุ่มวัยท างาน (25-59 ปี) มีอัตรา การดื่มสุราฯ สูงกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 38.2) และมี

ข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงวัยท่ีดื่มสุราสูงถึงร้อยละ 18.4 เมื่อพิจารณาถึงความบ่อยคร้ังของการดื่มสุราฯ พบว่า ร้อยละ 

57.6 เป็นผู้ท่ีดื่มนานๆ คร้ัง ร้อยละ 42.4 เป็นผู้ท่ีดื่ม สม่ าเสมอ เมื่อพิจารณาความถี่หรือความบ่อยคร้ังในการดื่มของ 

กลุ่มผู้ท่ีดื่มสม่ าเสมอนั้น พบว่าเป็นผู้ท่ีดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป ถึงร้อยละ 38.3 ซึ่งในกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีดื่มทุกวันสูงถึง

ร้อยละ 26.2 อายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรก  พบว่าผู้ท่ีดื่มสุราฯ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้ว 

รวมท้ังผู้ท่ีเคย ดื่มแต่ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล้วไม่ดื่ม มีอายุเฉลี่ยท่ีเร่ิมดื่มสุราฯ คร้ังแรกคือ 20.8 ปี ผู้ชายจะเร่ิมดื่มเร็ว

กว่าผู้หญิง (19.4 ปีและ 25.0 ปี ตามล าดับ) หรืออาจกล่าวได้  ว่าเพศชายเร่ิมทดลองดื่ม สุราฯ คร้ังแรกตั้งแต่ ยังไม่ 

บรรลุนติภิาวะ นอกจากนี้ประเภทของสุราหรือเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ท่ีดื่มในรอบ 12 เดอืนท่ีแล้ว พบว่าผู้บริโภคสุราฯ 

ส่วนใหญ่นยิมดื่มเบียร์มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ 65.8) อันดับสองคือสุราสี/สุราแดงท่ีมีราคาถูก (ร้อยละ 42.1) 

อันดับสาม คือสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน (ร้อยละ 39.3) อันดับสี่คือสุราสี/สุรา แดงท่ีมีราคาแพง (ร้อยละ 12.6) และ

อันดับห้าคือไวน์คูลเลอร์/ สุราผสมน้ าผลไม้/เหล้าป่ัน (ร้อยละ 7.3) สาเหตุส าคัญท่ีเร่ิมดื่มสุราหรือเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่าสาเหตุส าคัญท่ีเร่ิมดื่มสุราฯ ท่ีเป็นสาเหตุหลักๆ มี ด้วยกัน 3 สาเหตุ สาเหตุส าคัญอันดับหนึ่งคือ

เพื่อเข้าสังคม/ การสังสรรค์ (ร้อยละ 41.9) อันดับสองคือตามอย่างเพื่อน/เพื่อน ชวนดื่ม (ร้อยละ 27.3) และอันดับสาม

คืออยากทดลองดื่ม (ร้อยละ 24.4) ท้ังเพศชายและหญิงมีอันดับส าคัญของสาเหตุท่ี เร่ิมดื่ม 3 อันดับแรกเหมือนกัน 

แต่ แตกต่างกันในสัดส่วน โดย เพศชายท่ีเร่ิมดื่มเพราะตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม และเพราะ อยากทดลองดื่มสูง

กว่าหญิง ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม (ร้อยละ 29.8 และ 19.8 ตามล าดับ) อยากทดลองดื่ม (ร้อยละ 26.7 และ 

17.2 ตามล าดับ) [6] 

ดังนัน้ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของปัญหา จึงตอ้งการศกึษาทัศนคติและพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์ เปรียบเทียบทัศนคติการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงและเปรียบเทียบทัศนคติ

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแต่ละระดับชั้น เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนว

ทางการก าหนดกลวิธีในการป้องกันพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้แก่  

สถานศกึษาและผู้ปกครองของเด็กนักเรียน สอดคล้องกับปัญหาของพื้นท่ีได้อยา่งเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ต่อไป  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลปล้อง  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 406 คน ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 โรงเรียนปล้องวิทยาคม (ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน 

โรงเรียนปล้องวิทยาคมปีการศึกษา 2557) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการศกึษาโดยใช้การสุ่มตัวอยา่งของ 

Taro Yamane ได้เท่ากับ 202 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง

ของแต่ละห้องเรียนให้มีความเหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น  ระยะเวลาการด าเนินงาน 6 เดือน ตั้งแต ่

พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาพื้นเมือง (ภาคเหนือ) ได้เข้าใจ



1027 

- Proceedings - 

 

เป็นอย่างดี และยินดีเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย  3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวน 8 ข้อ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนท่ี 2 

พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มีจ านวน 13 ข้อ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ ส่วนท่ี 3 

ทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ มจี านวน 12 ข้อ วเิคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลใช้ t-test และ One – way 

ANOVA  

ผลการศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชยีงราย  จ านวน 

202 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของตนเองต่อเดือน ความพอเพียงของรายได้  ลักษณะ

ครอบครัว สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวในปัจจุบัน โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของจ านวนและร้อยละดัง

ตารางที่ 1 

         ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน (n=202) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ   

 ชาย 87 43.1 

 หญิง 115 56.9 

ช่วงอาย ุ   

 ต่ าสุด 15  

 เฉลี่ย 16.8 ±SD 0.92  

 สูงสุด 20  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา   

 ชัน้ปีท่ี 4 60 29.7 

 ชัน้ท่ี 5 66 32.7 

 ชัน้ท่ี 6 76 37.6 

เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)   

 ต่ ากว่า 1.00 4 2.0 

 1.01 – 1.50 11 5.4 

 1.51 – 2.00 36 17.8 

 2.01 – 2.50 63 31.2 

 2.51 – 3.00 53 26.2 

 3.01 – 3.50 26 12.9 

 3.51 – 4.00 9 4.5 

   

   



1028 

- Proceedings - 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามขอ้มูลพื้นฐาน (n=202)Z9 (ตอ่) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

สถานทีพ่ักอาศัย   

 บ้านสว่นตัว 187 92.6 

 บ้านพัก/หอพัก 3 1.5 

รายได้ต่อเดือน   

 ต่ ากว่า500 70 34.7 

 501-1,000 83 41.1 

 1,001-1,500 32 15.8 

 1,501-2,000 12 5.9 

 มากกวา่2,000 5 2.5 

แหลง่ที่มาของรายได้   

 บิดาและมารดา 172 85.1 

 กู้เงิน กยศ. 8 4.0 

 การท างาน 15 7.4 

 อื่นๆ(ได้มาจากญาติ) 7 3.5 

สภาพการใช้จ่าย   

 ไมพ่อใช ้ 52 25.7 

 พอใช ้ 110 54.5 

 พอใชแ้ละมีเงินออม 40 19.8 

 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 115 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.9)  อยู่

ในช่วงอายุ 16 ปี จ านวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.6) การศกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 มากท่ีสุด จ านวน 76 

คน (คิดเป็นร้อยละ 37.6) เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 2.01-2.50 จ านวน 63 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.2) 

สถานท่ีพักอาศัย ส่วนใหญ่อาศัยบ้านสว่นตัว จ านวน 187 คน (คิดเป็นร้อยละ 92.6) รายได้ตอ่เดือนส่วนใหญ่ ระหว่าง 

501 – 1,000 บาท จ านวน 83 คน (คิดเป็นร้อยละ 41.1) แหล่งท่ีมาของรายได้ส่วนใหญ่ ได้รับจาก บิดาและมารดา 

จ านวน 172 คน (คิดเป็นร้อยละ 85.1) และความพอเพียงของรายได้ท่ีได้รับจ านวน 149 คน (คิดเป็นร้อยละ 40.3) 

ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(n= 119) 

ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่   

 เคย 119 58.9 

 ไมเ่คย 83 41.1 

2. ท่านเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกเมื่ออายุ   

 ต่ าสุด 9  

 เฉลีย่ 14.6 ± SD 1.3  

 สูงสุด 18  

3. สาเหตุทีท่า่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นครั้งแรก   

 อยากลองดื่ม 67 56.3 

 เพื่อนชักชวนให้ดื่ม 46 38.6 

 ถูกท้าทาย 4 3.4 

 ถูกบังคับ 1 0.8 

 อื่นๆ(อกหัก) 1 0.8 

4. บ่อยแค่ไหนที่ทา่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

 2-3 เดอืนตอ่คร้ัง 64 53.8 

 เดอืนละครัง้ 41 34.5 

 2-3 ครัง้ตอ่สัปดาห์ 11 9.2 

 ตัง้แต ่4 ครัง้ขึน้ไปต่อสัปดาห ์ 3 2.5 

5. ทา่นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดเป็นครั้งแรก   

 เหลา้แดง 35 29.4 

 เบียร์ 54 45.4 

 เหลา้ขาว 16 13.4 

 ไวน ์ 6 5.0 

 เหลา้เสรี 3 2.5 

6. ค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อ

ครั้ง 

  

 ต่ ากว่า   100บาท 20 16.8 

 100  -   500บาท 33 27.7 

 501-  1,000บาท 64 53.8 

 1,001-1,500บาท 2 1.7 
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ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(n= 119) (ตอ่) 

ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 

7. ทา่นใชเ้งินจากทีใ่ดในการน ามาซื้อเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์

  

 จากพ่อแม ่ 43 36.1 

 หางานท าเอง 12 10.1 

 เพื่อนเลีย้ง 54 45.4 

 อื่นๆ(ทุนกู้ยืม กยศ.) 10 8.4 

8. การแสดงออกหลังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์   

 เอะอะโวยวาย 37 31.1 

 มปัีญหากับคนรอบข้าง 4 3.4 

 คุยสนุกมากขึน้ 53 44.5 

 ชอบคิดถึงเร่ืองในอดีต 16 13.4 

 ร้องไห้  9 7.6 

9. บ่อยครั้งแค่ไหนทีท่่านไมส่ามารถไปเรียนหนังสือหรือ

ตื่นนอนตอนเช้าได ้

  

 ทุกครัง้ 11 9.2 

 นานๆครัง้ 76 63.9 

 ไมเ่คยเลย 32 26.9 

10. การเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะหลังจากการดื่ม   

 เป็นผู้ขับขี่ทุกครัง้ท่ีดื่ม 25 21.0 

 เป็นผู้ขับขี่บางครัง้ 50 42.0 

 ไมเ่คยเป็นผู้ขับขี่หลังดื่ม 44 37.0 

11. ส่วนใหญท่่านดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอลใ์นโอกาสใด   

 วันเกิด 19 16.0 

 เทศกาล/วันส าคัญ 20 16.8 

 งานเข้าสังคม 33 27.7 

 วันหยุดสุดสัปดาห์ 36 30.3 

 งานมงคล 10 8.4 

 อื่นๆ 1 0.8 
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ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์(n= 119) (ตอ่) 

ข้อค าถาม จ านวน ร้อยละ 

12. สถานทีส่่วนใหญ่ในการดืม่แอลกอฮอล์แตล่ะครั้งของ

ตัวทา่นเอง 

  

 บ้านตนเอง/บ้านเพื่อน 73 61.3 

 หอพัก 13 10.9 

 ร้านอาหาร 15 12.6 

 สถานบันเทิง 11 9.2 

 อื่นๆ 7 5.9 

13. โดยส่วนใหญท่่านดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ใน

ช่วงเวลาใด 

  

 15.01 -18.00 น.               56 47.1 

 18.01 -21.00 น.     41 34.5 

 21.01 -24.00 น.   20 16.8 

  00.01 - 03.00 น.            2 1.7 

 

จากตารางท่ี 2 เมื่อท าการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีผู้ท่ีดื่ม จ านวน 119 

คน (คิดเป็นร้อยละ 58.9) เร่ิมดื่มคร้ังแรกส่วนใหญ่ อายุ 15 ปี จ านวน 65 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.6) สาเหตุท่ีส่วน

ใหญ่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรกเพราะอยากลอง จ านวน 67 คน (คิดเป็นร้อยละ 56.3) รองลงมาเพราะ

เพื่อชักชวนให้ดื่ม จ านวน 46 คน (คิดเป็นร้อยละ 38.6) พฤติกรรมการดื่มส่วนใหญ่ 2 – 3 เดือนต่อคร้ัง จ านวน 64 

คน (คิดเป็นร้อยละ 53.8) เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีดื่มเป็นคร้ังแรก ส่วนใหญ่ดื่มเบียร์ จ านวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 

45.4) ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 501 – 1,000 บาท จ านวน 64 คน (คิดเป็นร้อยละ 

53.8) ส่วนใหญ่เพื่อนซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาให้ดื่ม จ านวน 54 คน (คิดเป็นร้อยละ 45.4) เมื่อดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมี

แอลกอฮอล์แล้วมีพฤติกรรมคุยสนุกมากขึน้ จ านวน 53 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.5) ส่วนใหญ่นานๆ ครั้งท่ีมีพฤติกรรม

เมื่อดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์แล้วไม่สามารถไปเรียนหนังสือหรือต่ืนนอนตอนเช้าได้ จ านวน 76 คน (คิดเป็นร้อยละ 

63.9) พฤติกรรมขับขี่ยานพาหนะหลังการดื่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับบางคร้ัง จ านวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 42.0) 

ตามล าดับ 
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ตารางที ่3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อ ข้อค าถามทัศนคต ิ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับทัศนคต ิ

1 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก์่อให้เกิดปัญหาทาง

กฎหมายและศลีธรรม 

4.09 0.960 

 

ด ี

 2 ท่านรู้สกึไมช่อบผู้ท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 3.69 0.981            ด ี

3 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าให้มีความกล้า

และมีความม่ันใจในตนเองมากขึน้ 

2.71 1.149 ปานกลาง 

4 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเร่ืองปกติของคน

ธรรมดาท่ัวไป 

2.66 1.044 ปานกลาง 

5 ท่านคดิวา่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ์ลว้เป็นท่ียอมรับของ

เพื่อนๆในกลุ่ม 

3.04 1.119 ปานกลาง 

6 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าให้มีเพื่อนมากขึ้น 2.99 1.126 ปานกลาง 

7 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลส์ามารถสร้างความ

ครื้นเครง ความสนุกสนานได้เป็นอยา่งดี 

2.66 1.161 ปานกลาง 

8 ท่านคดิวา่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท์ าให้เท่ห ์ 3.29 1.200 ปานกลาง 

9 ท่านคดิวา่ค่าใชจ้่ายในการซือ้เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์เป็น

เร่ืองสิน้เปลอืง 

3.78 1.099 ด ี

10 ท่านคดิวา่การรณรงค์เมาไมข่ับในช่วงเทศกาลตา่งๆมผีลท า

ให้การเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ดลง 

3.77 0.996 ด ี

11 ท่านคดิวา่สังคมมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

3.62 0.971 ปานกลาง 

12 ท่านคดิวา่ผู้ท่ีเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นผู้ชนะใจ

ตนเอง 

3.93        1.217              ด ี

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.33 0.53 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

พบว่าค่าเฉลี่ยรวมของทัศนคติได้เท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมายและศีลธรรมได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับดี รองลงมาคือผู้ท่ี

เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นผู้ชนะใจตนเอง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับดี และข้อท่ีมคี่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด

คือ การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นเร่ืองปกติของคนธรรมดาท่ัวไปและการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์สามารถสร้าง

ความครื้นเครง ความสนุกสนานได้เป็นอยา่งดี มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.66 อยู่ในระดับทัศนคติปานกลาง 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทัศนคติระหว่างเพศชายและเพศหญิง  

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน P-value 

ชาย 

หญิง 

62 

57 

37.69 

39.65 

3.90 

5.70 

0.01* 

รวม 119 38.42 4.97  

* มรีะดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.01 

จากตารางท่ี 4 พบว่าทัศนคติในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ต าบลปล้อง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพศชายและเพศหญิงมทัีศนคต ิแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

0.01  

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์กับทัศนคติในแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา ด้วยวิธี 

One-way ANOVA 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่4 

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 

ค่าเฉลี่ย 36.50 38.33 40.02 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 4 36.50  1 -1.83 -3.52* 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 5 38.33   1 -1.69 

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6 40.80    1 

* มรีะดับนัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 
 

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลก์ับทัศนคตใินแต่ละระดับชัน้ปี

การศึกษาพบว่ามีเพียงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทัศนคติเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์กับ

ทัศนคติในแต่ละระดับช้ันปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วไมแ่ตกตา่งกัน 

วิจารณ์และสรุปผล 

พฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปล้องวิทยาคม พบว่าส่วนใหญ่เคยดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 119 คน (ร้อยละ 58.9) และไม่เคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 83 คน (ร้อยละ 

41.1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ ผลกระทบจากการดื่ม และคุณภาพชีวิตของ

นสิิตมหาวทิยาลัยมหาสารคาม[7]โดยพบวา่ นสิิต รอ้ยละ 74.9 เคยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกส่วนใหญ่เร่ิมดื่มเมื่ออายุ 15 ปี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 54.6) ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ และแรงจูงใจกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่[8]โดยศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษา 
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ส่วนใหญ่เร่ิมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรกเมื่ออายุ 14 ปี หรือ 15 ปีขึ้นไป และสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ือง

พฤตกิรรมการดื่มสุราของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2551[9] พบว่า การดื่มสุราในคร้ังแรก

ส่วนใหญ่อายุท่ีดื่มคอืช่วงอายุ 16-18 ปี 

สาเหตุท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นคร้ังแรกในชีวิต ส่วนใหญ่อยากลองดื่ม จ านวน 67 คน (ร้อยละ 

56.3)เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าวของวัยรุ่นเป็นช่วงท่ีอยากรู้อยากลอง จากการกระตุ้นทางสังคมรอบข้าง มีผู้ปกครอง 

เพื่อน หรือคนในชุมชนมกีารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท าให้กลุ่มตัวอยา่งมีความคิด อยากทดลองดื่มว่า สอดคล้องกับ

งานวิจัยเร่ือง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ และแรงจูงใจกับการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ [8] พบว่าสาเหตุหลักของการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ คร้ังแรกมาจากการท่ีอยากจะรู้รสชาติ (ร้อยละ 56.7) และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ าของเยาวชนอ าเภอเมอืง จังหวัดอุตรดิตถ์[10] พบวา่เหตุผล

ท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลค์รัง้แรก คือ อยากรู้อยากลอง 

ความบ่อยในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพ์บว่าส่วนใหญ่ดื่ม 2-3 เดือนตอ่คร้ังจ านวน 64 คน (ร้อยละ 

53.8)ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ และแรงจูงใจกับการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องนักเรียนมัธยมศกึษาในโรงเรียนแหง่หนึ่ง จังหวัดเชยีงใหม่โดย[8] พบวา่ กว่าครึ่งหนึ่งดื่ม 1 

คร้ังหรือ 2 คร้ังต่อปี (ร้อยละ 57.1) ซึ่งแต่ละคร้ังของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จะดื่มจนกระท่ังเมา  เนื่องมาจาก 

ความบ่อยในการดื่มของแต่ละบุคคลนั้นมีไม่เหมือนกัน สภาพแวดล้อม สังคมรอบข้างไม่เหมือนกัน บางส่วนอาจจะ

เรียนพิเศษ บางส่วนท างานในวันหยุดก็จะไมม่เีวลาได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีดื่มเป็นคร้ังแรกพบว่าส่วนใหญ่ดื่มเบียร์เป็นคร้ังแรก จ านวน 54 คน (ร้อยละ 

45.4) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 

2551 โดย[9] พบวา่ เครื่องดื่มท่ีดื่มในคร้ังแรกคือ เบียร์ รองลงมาคือเหล้า และสอดคล้องกับงานวจิัยเร่ือง การบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ าของเยาวชนอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดย [10] พบว่า 

เครื่องดื่มท่ีดื่มคร้ังแรก พบวา่ทัง้เยาวชนชายและเยาวชนหญงิ ส่วนใหญ่ดื่มเบียร์ 

ค่าใชจ้่ายในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยต่อคร้ังพบว่าส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายอยูท่ี่ 501- 1,000 

บาทต่อคร้ัง จ านวน 64 คน (ร้อยละ 53.8)ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี ปีการศกึษา 2551 โดย[9] พบวา่ส่วนใหญ่จะเสียค่าใชจ้่ายในการดื่ม 100-200 บาท/

ครัง้ (ร้อยละ 58.9) และบางส่วนเสียค่าใชจ้่ายมากกว่า 500 บาท/ครัง้ (ร้อยละ 6.3) 

สถานท่ีในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แตล่ะคร้ังของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่ดื่มท่ีบ้านพัก

ตนเอง/บ้านเพื่อน จ านวน 73 คน (ร้อยละ 61.3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คร้ัง

แรกและการดื่มแบบเมาหัวราน้ าของเยาวชนอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์โดย[10] พบว่ามักดื่มท่ีบ้านหรือท่ีพักของ

เพื่อน 

ทัศนคตเิกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จากการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย โรงเรียนปล้องวทิยาคม จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีกรอกแบบสอบถามท้ังหมดจ านวน 202 คน พบวา่โดยเฉลี่ย

แล้ว ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยทัศนคติอยู่ท่ี 3.33 อยู่ในระดับ

ปานกลาง คล้ายกับการศกึษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องนักเรียนหญงิช้ันมัธยมศกึษา
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ตอนปลาย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี[11] กล่าวว่า ทัศนคติท่ีเห็นด้วยต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เป็น

ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน เชน่เดียวกับ

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับ  ปริญญาตรีในเขต

กรุงเทพมหานคร[12] พบว่าทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคเคร่ืองดื่ม แอลกอฮอล์ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การได้รับอิทธิพลจากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และแรงสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนในการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลม์อีทิธิผลต่อการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง เพื่อน ควรให้ความส าคัญในการดูแลหาแนวทางในการส่งเสริม ป้องกันและ

ให้ความรู้เร่ืองผลท่ีจะตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์อ่ไป 

2. ผู้ปกครองควรมีการแนะน าและชักจูงให้เด็กมีการหันไปท ากิจกรรมอย่างอื่น หรือช่วยงานบ้าน

ภายในครอบครัว เพื่อท่ีจะไมใ่ห้เด็กมีเวลาวา่งไปสนใจเร่ืองการดื่มแอลกอฮอล ์ 

3. เจ้าของหอพักควรให้ความส าคัญกับมีมาตรการก าหนดห้ามดื่มสุราในหอพักเพื่อป้องกันการดื่ม

แอลกอฮอลใ์นเบือ้งต้น 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคณาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ต าบลปล้องวิทยา อ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงรายทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชยีงรายท่ีสนับสนุนทุนในการท าวิจัยคร้ังน้ี 
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ประสทิธิภาพการสมานแผลของสารสกัดหยาบ Gynura procumbens ในหนูเบาหวาน 

The efficacy of Gynura procumbens crude extract on wound healing in 

diabetic mice 

นัดดา สุธรรมมิกร1 และ วรลักษณ์ สัปจาตุระ1* 

Nutda Sutthammikorn1 and Volaluck Supajatura1* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาประสิทธิภาพการสมานแผลของ Gynura procumbens ในหนูท่ีท าให้มีแผลเปิดท่ีผิวหนัง 

พบว่า G. procumbens สามารถเร่งการสมานแผลท้ังในหนูปกติ และหนูท่ีถูกท าให้เป็นเบาหวานโดย streptozotocin  

ได้เป็นอย่างดีเทียบเท่ากับยามาตรฐาน solcoseryl jelly 10% โดย G. procumbens และ solcoseryl jelly ท าให้แผลเปิด

ขนาด 10 มิลลิเมตร ของหนูปกติ และหนูเบาหวานปิดสนิท (100% wound closure rate) ภายในวันท่ี 16 และ 22 

ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างจากการไม่ใช้ยา ท่ีแผลจะปิดสนิทในวันท่ี 26 และ 32 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p 

< 0.01) G. procumbens ท าให้ระยะเวลาการหายของแผลในหนู 2 กลุ่มนี้เร็วขึ้นถึง 40% และ 30% ตามล าดับ 

สมุนไพรชนิดน้ีนา่จะเป็นตัวเลอืกในการน าไปพัฒนาเป็นยาเร่งการสมานแผลเปิดชนดิตา่งๆ ในผู้ป่วยต่อไป 

ค าส าคัญ: Gynura procumbens   การสมานแผล   หนูเบาหวาน 

Abstract  

Study of the efficacy of Gynura procumbens on wound healing was done in full thickness excision 

wound - induced ICR mice. Crude extract - G. procumbens promote wound healing as fast as standard drug 

solcoseryl jelly 10%. The 10 mm. in diameter of wounds of normal and streptozotocin induced diabetic mice were 

completely heal (100% wound closure rate) within 16 and 22 days, respectively. These wound healing rate 

were significantly faster than those with no drug-application, that within 26 and 32 days, respectively             

(p < 0.01). These were shown that G. procumbens could shorter the duration of completely wound healing in 

normal and diabetic mice, 40% and 30%, respectively. With this excellent property, G. procumbens could be 

further developed, to be a wound healing drug for treatment of open wounds. 

Keywords: Gynura procumbens, wound healing, diabetic mice  
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บทน า 

บาดแผลเป็นพยาธิสภาพท่ีเกิดจากการท่ีเนื้อเยื่อถูกท าลาย [1] สามารถเกิดได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 

ก่อให้เกิดความเจ็บปวด และความไมส่ะดวกในการด าเนินชวีติประจ าวัน และหากได้รับการรักษาไม่ถูกวิธีจะท าให้แผล

หายช้า เกิดการติดเชื้อบริเวณบาดแผล จนอาจลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรังในท่ีสุด [2]  ถึงแม้วา่ปัจจุบันในทางคลินิก 

จะมยีาเร่งกระบวนการหายของแผลหลายชนิด เชน่ solcoseryl jelly, curiosin และ prontosan ท่ีถูกน ามาช่วยท าให้แผล

หายเร็วขึน้ แตย่าท่ีใชใ้นปัจจุบันยังคงมีราคาสูง ท าให้ประชาชนสว่นใหญ่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ท่ีเกิดจากการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง บาดแผลในผู้ป่วยเบาหวานมักจะ

หายช้า และอาจลุกลามจนเป็นอันตราย ถ้าควบคุมไม่อยู่อาจต้องตัดนิ้ว หรือตัดขาได้ ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง ท าให้ 

glucose metabolism เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้มีการท าลายเซลล์ตา่งๆ รวมท้ังเซลล์หลอดเลือด เกิดความเสียหายต่อ

เนื้อเยื่อได้ [3] ส่งผลให้แผลหายช้า และเสี่ยงตอ่การติดเชื้อบริเวณแผลที่เรือ้รังตามมา  

Gynura procumbens (กิมกอยมอเช่า) เป็นพืชสมุนไพรไทยโบราณ ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Asteraceae 

(Compositae) พบมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยนิยมน ามารับประทานเป็นผักเคร่ืองเคียงกับ

อาหารต่างๆ เชน่ ลาบ น้ าพริก และยังมีรายงานการศึกษาในหนู ที่อาจน าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทยไ์ด้ เช่น รักษา

ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง [4, 5] ความดันโลหิตสูง [6] และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร [7] ส่วนการน ามาใช้ในคน มี

รายงานการน าสารสกัดจากใบของ G. procumbens มาใชรั้กษาโรคเริมในปาก [8, 9] การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ของ

สารสกัดจากใบของ G. procumbens พบว่ามีสารส าคัญ คือ flavonoid, tannin, terpenoid และ sterol glycoside [5] 

สาร flavonoid, tannin และ terpenoid นี้มคีุณสมบัตเิป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ ท าหนา้ที่ตา้นการเกิดปฏกิิริยา oxidation 

และมีฤทธ์ิช่วยเร่งการหายของแผล โดยไปเร่งการเกิด wound contraction และ epitheliazation โดยเมื่อใชส้ารสกัดของ 

G. procumbens ในหนูทดลองพบว่ามีฤทธ์ิช่วยเร่งการสมานแผลในหนูทดลองได้ และเมื่อให้หนูกลุ่มทดลองกินสาร

สกัดของ G. procumbens ขนาด 5g/kg เป็นเวลานานต่อเนื่องถึง 14 วัน ก็ไม่พบการเกิดพิษเฉียบพลันในหนู แสดงว่า

สมุนไพร G. procumbens มคีวามปลอดภัย [10] แมจ้ะทราบว่าสารสกัด G. procumbens มีฤทธ์ิช่วยเร่งการสมานแผล

ในหนูทดลอง แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาฤทธ์ิของสารสกัด G. procumbens ในหนูท่ีเป็นเบาหวาน จึงเป็นท่ีมาของ

งานวจิัยในคร้ังนี้ โดยจะมุ่งศึกษาผลของสารสกัด  G. procumbens ต่อกระบวนการสมานแผลเปิดท่ีผิวหนังในหนูท่ีถูก

ท าให้เป็นเบาหวาน (Streptozotocin induced diabetic mices) เพื่อท่ีจะน ามาศึกษาต่อยอดเป็นยารักษาแผลในผู้ป่วย

เบาหวาน และแผลกดทับตอ่ไป  

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. Thiopental  

2. Streptozotocin (Sigma Chemical Co., Mo, USA)  

3. Solcoseryl jelly 10%  (Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH, Birsfelden, Switzerland ) 

4. 0.5 mm- thick silicone sheet Grace   

5. 6-0 nylon sutures   

6. สารสกัดหยาบของ G. procumbens ผสมใน vasaline 
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7. Klean & Kare Normal Saline 0.9 %  (A.N.B. Laboratories) 

8. ICR mice 

วิธีการศึกษา 

1.   การเตรยีมสารสกัดหยาบของ G. procumbens 

1.1 เตรียมสารสกัดจากหยาบของ G. procumbens  โดยน ามาสกัดด้วยแอลกอฮอล ตามวิธีของ 

Zahra A. [10]  ซึ่งม ี% yield จากการสกัด GP คือ 3% w/w จากนั้นน าสารสกัดมาผสมกับ vaseline ให้มีความเข้มข้น

เป็น 0.5 % w/w เก็บในภาชนะที่มฝีาปิดมดิชดิ ที่อุณหภูมิห้อง โดยภาชนะที่ใช้บรรจุ รวมถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเตรียม

สารสกัดสมุนไพรท้ังหมดเป็นอุปกรณ์ sterile โดยผ่านการ autoclave (121ºC, 15 psi,15 min) หรือ ผ่านการอบแก๊ส 

ethylene oxide ตามแต่ชนิดของอุปกรณ์และผู้เตรียมสารสกัดสมุนไพร ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยในหอ้งปฏบัิตกิาร โดยจะปฏบัิตติามแนวทางที่ใชภ้ายในหอ้งปฏบัิตกิารแบบ universal precaution  

1.2  ทดสอบการปนเป้ือนของเชื้อแบคทีเรียท้ังชนิดท่ีต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน 

รวมท้ังเชื้อรา พบว่าสารสกัดหยาบท่ีเตรียมได้ ปราศจากเชื้อแบคทีเรียท้ังชนิดท่ีต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการ

ออกซิเจน รวมท้ังเชื้อรา (data not shown) 
 

2. การกระตุ้นให้หนูเป็นเบาหวานโดยใช้  Streptozotocin (Streptozotocin Induced Diabetic 

Mice) 

2.1  จัดให้หนูอยู่ 1 ตัว/กรงตั้งแต่ได้รับหนู ท าการกักกัน และพักหนู เพื่อปรับสภาพร่างกายหนูเป็น

เว ล า อ ย่ า ง น้ อ ย  1 สั ป ด าห์  (Guide for The Care and Use of Laboratory Animals, 8th edition, The National 

Academies Press Washington, D.C. )  

2.2   ท าการกระตุ้นให้หนู เป็นเบาหวาน โดยให้หนูอดอาหาร  8 ชั่วโมงเมื่อครบเวลาฉีด 

Streptozotocin ปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมของหนู (Sigma Chemical Co., Mo, USA : 100 mg/kg 

body weight in citrate buffer 0.01 M, pH 4.5) ทางชอ่งท้อง [11] 

2.3   ภายหลังการฉีด Streptozotocin 48 ชั่วโมง เก็บเลือดท่ีปลายหาง เพื่อตรวจ  Fasting blood 

glucose โดยใช ้Dextro strip (ACCU CHEK Performa / Biomed) เกณฑ์การตัดสินการเป็นเบาหวานคือ มีระดับน้ าตาล

ในเลอืดมากกวา่ หรือเท่ากับ 250 mg/dL   

3. การท าให้เกดิแผลเปดิบริเวณหลังของหนูแบบ Full thickness excisional wound 

3.1  ท าการสลบหนูดว้ยการฉีด Thiopental 1 มลิลกิรัมตอ่น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทางช่องท้อง 

3.2  ท าการโกนขนบริเวณหลังของหนู จากนั้นเช็ดท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล 70 เปอร์เซ็นต์ 

ท าให้เกิดแผล Full thickness excisional wound ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร บริเวณหลังของหนู 2 แผล 

แล้วท าการ splint บริเวณแผลโดยใช้แผ่นซิลิโคนหนา 0.5 มิลลิเมตร (Bio-Laboratories) โดยการเย็บด้วย 6-0 nylon 

sutures (Ethicon, Inc., Somerville, NJ)  ตดิกับผิวหนัง [12] 
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4. ศึกษาประสทิธิภาพการสมานแผลของสารสกัดจากใบของ G. procumbens ในหนูปกต ิและ

หนทูี่ถูกกระตุ้นเป็นเบาหวานด้วย Streptozotocin 

4.1  ท าการเปรียบเทียบการหายของแผล ในหนูท่ีเป็นเบาหวาน และหนูปกติท่ีเป็นตัวควบคุม เมื่อ

ทาบริเวณแผลด้วย 0.9% normal saline solution (0.9% NSS), vaseline (V), 0.5% G. procumbens ใน vaseline (GV) 

โดยใส่สารสกัด GP บริเวณแผล ~ 0.5 g/wound และ solcoseryl jelly 10% (SJ) 

4.2   ตดิตามความก้าวหน้าการหายของแผลทุก 2 - 4 วัน โดยวัดขนาดของแผลด้าน กว้าง ยาว ลึก 

ด้วย เวอร์เนยี คาลิปเปอร์ ท่ีผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการ autoclave  

4.3   ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การหายของแผล จากสูตร [13, 14] 

   % wound closure rate (WCR)  =   initial wound size  -  specific day wound size   x 100 

                                                                                        initial wound size 

หมายเหตุ : การพิจารณาสิ้นสุดการวิจัย จะพิจารณาจากผลการหายของแผล โดยเมื่อแผลปิดสนิทจะถือว่าสิ้นสุด

งานวจิัย หรือภายหลังการรักษาแผลดว้ยสารชนิดต่างๆ ดังแสดงในตารางนาน 2 เดอืน แล้วแผลยังไมปิ่ดสนทิให้ถอืว่า

สิน้สุดการวจิัย 

5. การทดสอบทางสถิตใิช้ Student’s t – test 

ผลการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการสมานแผลของ G. procumbens ใน vaseline เมื่อเทียบกับยามาตรฐาน 

solcoseryl jelly 10% และใช้ 0.9% normal saline solution และ vaseline เป็นสารควบคุมท่ีไม่มีตัวยา ในหนูปกติ และ

หนูเบาหวาน โดยเปรียบเทียบการหายของแผลเป็น % wound closure rate ซึ่งสารแต่ละชนิดจะทาแผลอย่างน้อย  3 

แผลในหนูต่างตัวกัน และวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติด้วย Student’s t test ส าหรับกลุ่มหนูท่ีถูกท าให้เป็น

เบาหวาน มีระดับน้ าตาลในเลือด เมื่อได้รับ streptozotocin สูงเกิน 250 mg/dL ทุกตัวท้ังก่อน และหลังสิ้นสุดการวิจัย 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ระดับน้ าตาลในเลอืดของหนูท่ีถูกท าให้เป็นเบาหวาน ด้วย streptozotocin  

รหัสสัตว์ทดลอง ระดับน้ าตาลในเลอืด หลังการกระตุ้นด้วย STZ (7 วัน) ระดับน้ าตาลในเลอืด หลังแผลปิดสนิท 

001 259 mg/dL 282 mg/dL 

002 ≥ 600 mg/dL ≥ 600 mg/dL 

003 533 mg/dL ≥ 600 mg/dL 

004 266 mg/dL 304 mg/dL 

005 447 mg/dL 449 mg/dL 

006 363 mg/dL 410 mg/dL 

 

ภายหลังจากฉีดกระตุ้นหนูด้วย streptozotocin 7 วัน จะท าการตรวจระดับน้ าตาลในเลือด ถ้าระดับ

น้ าตาลในเลอืด ≤ 250 mg/dL จะฉีด streptozotocin อกีครัง้หนึ่ง 
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ผลการศึกษาในหนูปกติ เมื่อทาแผลด้วย NSS และ V ซึ่งไม่มียา พบว่าอัตราการหายของแผลไม่

แตกต่างกัน พบว่ามี WCR 100% ท่ีวันท่ี 26 เท่ากัน โดยอัตราการหายของแผลตั้งแต่วันท่ี 0 – 26 นี้ ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนแผลท่ีทาด้วย GV และ SJ มีอัตราการหายของแผลตั้งแต่วันท่ี 2 – 22 เร็วกว่า NSS และ V 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.01) และเมื่อเปรียบเทียบระหวา่ง GV กับ SJ แล้วพบว่า GV จะท าให้แผลปิดเร็วกว่า 

SJ ในช่วงวันท่ี 6 – 10 อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05) แต่ก็ท าให้แผลปิดสนิท มี WCR ท่ี 100% ภายใน 16 วันเท่ากัน 

(ภาพท่ี 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที ่1  การหายของแผล (% wound closure rate) ในหนูปกตท่ีิทาแผลดว้ย 0.9% normal saline 

solution (Δ), vaseline (), solcoseryl jelly 10% ()  และ G. procumbens ใน vaseline () ( * P < 0.05 ) 
 

ส่วนหนูท่ีถูกท าให้เป็นเบาหวาน เมื่อทาแผลด้วย NSS และ V พบว่าอัตราการหายของแผลไม่แตกต่าง

กัน และแผลปิดสนิทในเวลาท่ีเท่ากัน โดยมี WCR ท่ี 100% ในวันท่ี 32  ส่วน GV และ SJ ท าให้แผลหายเร็วกว่า NSS 

และ V โดยมี WCR ท่ี 100% ท่ีวันท่ี 22 เท่ากัน อัตราการหายของแผลตั้งแต่วันท่ี 0 – 22 ของ GV และ SJ นี้มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญเพียงระยะ 6-10 วันแรกเท่านั้น (P < 0.05) แต่เมื่อเทียบกับ NSS และ V แล้ว พบว่าท้ัง 

GV และ SJ ตา่งจาก NSS และ V อย่างมนีัยส าคัญ (P < 0.01) ตัง้แตว่ันท่ี 3 – 30  (ภาพท่ี 2) 

P < 0.01 
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ภาพที่ 2  การหายของแผล (% wound closure rate) ในหนูเบาหวาน ท่ีทาแผลดว้ย 0.9% normal saline 

solution (Δ), vaseline (), solcoseryl jelly 10% ()  และ G. procumbens ใน vaseline ()       ( * P < 0.05 ) 

 

เมื่อเปรียบเทียบการหายของแผลในหนูเบาหวานเทียบกับหนูปกติ ซึ่งหนูท้ัง 2 กลุ่มนี้มีความแตกต่าง

กันของระดับน้ าตาลในเลือด พบวา่อัตราการหายของแผลในหนูปกตจิะเร็วกวา่หนูเบาหวาน เมื่อใชเ้พียง NSS และ V 

อย่างมนีัยส าคัญ (P < 0.01) (ภาพท่ี 3A, B) และแมว้า่ GV และ SJ กระตุน้ให้แผลหายเร็วในหนูท้ัง 2 กลุ่ม แต ่GV ก็ยัง

ท าให้แผลหายเร็วกว่ายามาตรฐาน SJ ในช่วงระยะก่อนท่ีแผลจะปิดสนิท อยา่งมีนัยส าคัญ (P < 0.05), (ภาพ 3C,D)   

* 

P < 0.01 
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ภาพที่ 3  การเปรียบเทียบการหายของแผล (% wound closure rate) ในหนูปกติ () กับ หนูท่ีเป็น

เบาหวาน () หลังการทาด้วย 0.9% normal saline solution (A), vaseline (B), G. procumbens ใน vaseline (C) และ 

solcoseryl jelly 10%  (D) ( * P < 0.05, # P < 0.01 ) 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า G. procumbens มีคุณสมบัติในการเร่งการสมานแผลเปิดในหนูได้ดี

เทียบเท่ากับยามาตรฐาน solcoseryl jelly อย่างเห็นได้ชัด และท าให้แผลปิดได้เร็วกว่าการใช้เพียงน้ าเกลือล้างแผล

เพยีงอยา่งเดียว อย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน คุณสมบัตนิี้ยังมปีระสิทธิภาพอยู่แมใ้นภาวะที่มรีะดับน้ าตาลในเลือดสูง โดยท า

ให้ระยะเวลาท่ีแผลปิดสนิทเร็วขึ้นถึง 40% และในภาวะท่ีมีน้ าตาลในเลือดสูง ก็ท าให้เร็วขึ้นถึง 30% ดังนั้นสมุนไพร

ชนิดนีน้า่จะมีประโยชนใ์นการน ามารักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวาน หรือแผลเร้ือรังชนดิตา่งๆ ตอ่ไป 

ยาเร่งการสมานแผลในประเทศไทยในปัจจุบัน เกือบท้ังหมดเป็นยาน าเข้าจากต่างประเทศ และมีราคา

แพง ท าให้ผู้ป่วยสว่นหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงยาเหล่านีไ้ด้ การน าพชืสมุนไพรชนิดนี้มาท าเป็นยาเร่งการสมานแผล จะท า

# # # # 
A.  0.9% normal saline solution B.    vaseline 

C.   G. procumbens in vaseline 
 

D.    solcoseryl jelly 10% 
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พฤติกรรมการคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้ามชาตใินจังหวัดพะเยา 

Contraceptive behavior among migrant workers in Phayao Province. 

พัชรนิทร์  ไชยบาล1* อิชยา  มอญแสง1 และ ศริิพร  แสงศรีจันทร์1 

Patcharin Chaibarn1*, Idchayar Monsang1 and Siriporn Sangsrijan1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการ

คุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรมการคุมก าเนดิ กลุ่มตัวอย่างคือ แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานในจังหวัดพะเยา

อย่างถูกกฏหมายจ านวน 100 คน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการคุมก าเนิด

ร้อยละ 62 ใชย้าเม็ดคุมก าเนิดเป็นส่วนใหญ่ เหตุผลท่ีเลอืกวิธีน้ีเพราะสะดวกและส่วนใหญ่ซื้อมาจากร้านขายยา ส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 70) มีความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดอยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติต่อการคุมก าเนิดอยู่ในระดับมาก 

พฤติกรรมท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติไม่ถูกต้องมากท่ีสุดคือ พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด ผลการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับการคุมก าเนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) ปัจจัยอื่นๆท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการคุมก าเนิดได้แก่ ระยะเวลาท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และเพศ โดยเพศหญิงมีการคุมก าเนิด

มากกวา่เพศชาย และความรู้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p < .05) จาก

ผลการศกึษาสามารถน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกับการคุมก าเนิดรวมถึงการ

ให้ข้อมูลท่ีครอบคลุมและเข้าถึงง่าย และให้ความส าคัญกับบทบาทชายหญิงในการวางแผนครอบครัวและการ

คุมก าเนดิ  

ค าส าคัญ: ความรู้ ทัศนคติ พฤตกิรรมการคุมก าเนดิ แรงงานข้ามชาติ 

Abstract   

This descriptive research aimed to study the knowledge, attitudes and behavior on contraception 

of migrant workers in Phayao. Questionnaires were used to collect information about knowledge, attitudes and 

behavior on contraception. The sample groups were 100 Burmese, Laos and Cambodian migrant workers  who 

legally work in Phayao. The result found that 62%  of the samples, which mostly between 21-30 years old, 

were having contraception. Contraceptive pills were mostly used because of their convenience and mostly 

bought from drug store. Majority of the samples (70%) had moderate level of contraceptive knowledge and high 

level of contraceptive attitude. Misbehavior which mostly found was on using contraceptive pills. Correlation 

between contraceptive knowledge and behavior was statistically significant (p < .05). Other factors related with 

contraception were duration of living in Thailand and gender. Female had more contraception than male. Both 

                                                        
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of nursing, University of Phayao, Phayao 56000 
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gender had statistically significant difference in contraceptive knowledge (p <.05). The result of this study can be 

used as a basic data in providing proper knowledge and practice on contraception, which were inclusive and 

accessible to the migrant workers, as well as increasing the role of both men and women in family planning and 

contraception. 

Keywords: Knowledge, Attitude, Contraceptive behavior, Migrant workers  

 

บทน า 

ปัจจุบันมีแรงงานขา้มชาตเิข้ามาท างานในประเทศไทยมากขึ้น ในปี 2556 มแีรงงานข้ามชาต ิ3 สัญชาต ิ

ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา เข้ามาท างานในประเทศไทยจ านวน 1,155,826 คน [3] และในปี 2557 มแีรงงานข้ามชาติเข้า

มาท างานจ านวน 1,339,834 คน เพิ่มขึ้น 155,999 คนคิดเป็นร้อยละ 13.18   ส าหรับในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ซึ่งมีอาณาเขตตดิกับประเทศพมา่และประเทศลาว มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานเป็นจ านวนมาก รองจากภาคกลาง

และภาคใต ้โดยในปี 2556 และปี2557 มแีรงงานขา้มชาตท่ีิเข้ามาท างานในเขตภาคเหนอืตอนบนจ านวน 48,199 และ

124,537 คนตามล าดับ [4] การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติสง่ผลกระทบต่อสังคมไทยท้ังในดา้นความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยส์ิน ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ปัญหาด้านสาธารณสุข ปัญหาที่เกิดจากการตัง้ครรภแ์ละการคลอด นอกจากนี้ยังมี

การเกิดโรคระบาดในเด็กเพราะอัตราการเกิดของแรงงานสตรีต่างด้าวมีแนวโน้ม สูงขึ้นเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรท่ี

อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ เด็กท่ีคลอดมาไมม่ีการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมคิุ้มกันส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเกิดโรคต่างๆ

เกี่ยวกับเด็ก [13] ซึ่งประเทศไทยอาจต้องเผชญิกับค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้นในสว่นของงานอนามัยแม่และเด็ก 

การศึกษาการคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กใน กทม.พบว่า 

อัตราการคลอดบุตรคนสุดท้ายของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยสูงขึ้น แต่มีอัตราการคุมก าเนิดต่ า [2] และจาก

การศึกษาปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจรญิพันธ์ุของแรงงานอพยพจากประเทศพมา่ พบวา่แรงงานพมา่ส่วนใหญ่

ไมม่ีการคุมก าเนดิ เนื่องจากขาดความรู้การคุมก าเนิด กลุ่มคนท่ีใชก้ารคุมก าเนิดส่วนใหญ่จะเลอืกใชย้าเม็ดคุมก าเนิด

และยาฉีดคุมก าเนิด โดยซื้อจากร้านขายยามากกว่าท่ีจะเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลซึ่งปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญใน

การเข้าถึงบริการในโรงพยาบาลคือ ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหาทางการเงิน และปัญหาเกี่ยวกับการ

สื่อสารด้านภาษา [6] การคุมก าเนิดท่ีใช้ในปัจจุบันมีท้ังวิธีการคุมก าเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีด

คุมก าเนิด ห่วงอนามัย ยาฝังคุมก าเนิด ถุงยางอนามัย การคุมก าเนิดโดยวิธีธรรมชาต ิและวิธีการคุมก าเนดิแบบถาวร 

คอืการท าหมันหญิงและการท าหมันชาย [10]  การคุมก าเนิดแต่ละชนิดมีท้ังข้อดี ข้อเสียและข้อบ่งใชแ้ตกต่างกัน การ

เลือกท่ีจะคุมก าเนิดหรือไม่คุมก าเนิด หรือจะเลือกวิธีใดนั้นขึ้นกับแต่ละบุคคล และขึ้นกับปัจจัยหลายๆประการ  เช่น 

ความรู้ ทัศนคติ อายุ จ านวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู่  [16] เพศชายและหญิงอาจจะมีการคุมก าเนิดท่ีแตกต่างกัน จาก

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์ุในแรงงานข้าม

ชาติสตรี พบว่าสตรีส่วนใหญ่เห็นว่าการคุมก าเนิดเป็นเร่ืองของสตรีถ้าไม่อยากตั้งครรภ์ต้องป้องกันเอาเอง และบาง

รายจะมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการคุมก าเนิด เช่น การท าหมันท าให้ท างานหนักไม่ได้  [11] การใช้ถุงยางอนามัยท าให้

ความสุขทางเพศลดลง [9] หากกลุ่มแรงงานข้ามชาติมีพฤตกิรรมการคุมก าเนดิท่ีถูกต้อง ปัญหาเร่ืองการตั้งครรภแ์ละ

การคลอดหลายๆคร้ัง ก็จะลดลง ตรงกันข้ามหากกลุ่มแรงงานข้ามชาติมีพฤติกรรมการคุมก าเนิดท่ีไม่ถูกตอ้งก็จะส่ง

กระทบท าให้เกิดการตั้งครรภ์และการคลอดในประเทศไทยมากขึ้น นอกจากจะต้องรับภาระในการดูแลการตั้งครรภ์
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และการคลอดปกติแล้ว หากมีการตั้งครรภ์หลายๆคร้ังจะส่งผลต่อสุขภาพท้ังมารดาและทารกโดยมารดาอาจจะมี

ภาวะแทรกซ้อนของการคลอดยากการตกเลือด และผลต่อทารกอาจท าให้ทารกตัวน้ าหนักตัวน้อย [17]  จึงท าให้

ค่าใช้จ่ายในการดูแลมารดาและทารกในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึน้ จากการศกึษาเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตแิละผลกระทบทาง

สังคม เศรษฐกิจและการเมืองในเขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน พบว่า แรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามารับการรักษาอาการเจ็บป่วย 

หรือมาคลอดบุตร ภายหลังการรักษาส่วนใหญ่มักหลบหนีไป โดยบางส่วนไม่ช าระค่ารักษาพยาบาล [5] จึงท าให้เกิด

ปัญหาความสูญเสียงบประมาณรายได้ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและรัฐบาลได้ จากการศึกษาค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติ ในโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาแรงงานข้ามชาติ

ท้ังท่ีมีบัตรประกันสุขภาพและไม่มีบัตรประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2550 สูงถึง 11,195,701 บาท โดยค่า

รักษาพยาบาลผู้ป่วยในจะมีค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด ในท่ีนี้รวมถึงการคลอดและการเข้ารับการรักษาเพื่อผ่าตัดคลอดด้วย 

[1]  

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานมากขึ้น โดย

แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยเจรญิพันธ์ท้ังท่ีโสดและอยูก่ับคู่ครองมีท้ังเพศชายและหญิงในสัดสว่นท่ีใกล้เคียงกัน อาจ

ท าให้อัตราการตั้งครรภ์และการคลอดเพิ่มขึ้นซึ่งอาจมากจากการตั้งครรภ์มาจากถิ่นฐานเดิม หรือกลุ่มท่ีมาอยู่ใน

ประเทศไทยแต่ไม่มีการคุมก าเนิด จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผ่านมายังไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการ

คุมก าเนิดในจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการคุมก าเนิดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติท้ังชายและหญิงใน

จังหวัดพะเยา  เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ

คุมก าเนดิในกลุ่มแรงงานข้ามชาตใิห้เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ผลการศึกษาอาจมีส่วนชว่ยในการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติทางด้านสาธารณสุข และเป็นประโยชนต์อ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive design ) เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรม

การคุมก าเนิดของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

คุมก าเนดิของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในจังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอยา่ง คือแรงงานต่างด้าว สัญชาต ิพมา่ ลาว และกัมพูชา 

ท่ีเข้ามาท างานอย่างถูกกฎหมายในจังหวัดพะเยา อายุ 15-44 ปี จ านวน 100 คน ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาด

ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอ้ยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ค านวณจากประชากร

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 8 จังหวัด จ านวน 87,528 คน [3]ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เลือกจังหวัดท่ีจะศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่ม

อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใชส้ัดสว่น 1:2 ได้ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงราย จังหวัด

พะเยา และจังหวัดล าพูน ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้สัดส่วน (Disproportional Allocation) ได้ตัวแทนจาก 4 

จังหวัดจังหวัดละ 100 คน จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ตามคุณสมบัติท่ี

ก าหนดคือ แรงงานตา่งด้าว สัญชาต ิพมา่ ลาว และกัมพูชา ที่เข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย อายุ 15-

44 ปี ท างานในสถานประกอบการ โรงงาน สถานท่ีก่อสร้าง บ้านพักอาศัย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

และล าพูน สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ หรือสื่อสารผ่านลา่มได้ และยนิดใีห้ความร่วมมอืในการท าวิจัย 
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เครื่องมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการ

คุมก าเนิด แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการคุมก าเนิดของแรงงานข้ามชาติ และแบบสอบถามพฤติกรรมการ

คุมก าเนดิของแรงงานขา้มชาติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและภาษาที่ใชจ้ากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 

ท่าน และได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒแิลว้ จากนั้นน าไปทดลองใชก้ับแรงงานข้ามชาติท่ี

มลีักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอยา่งจ านวน 30 ราย และน าข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือแล้วจึงน าไปใช้

ในการเก็บขอ้มูล 

วิธีการศกึษา 

ภายหลังจากโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว 

ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือเสนอผ่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาถึงหน่วยงานหรือ

นายจ้างท่ีมีแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดพะเยาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขออนุญาตรวบรวมข้อมูลกับ

แรงงานข้ามชาติ  

2. ภายหลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้วิจัยและจะเข้าพบหน่วยงานหรือนายจ้างท่ีมีแรงงานข้ามชาติ เพื่อ

ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล และท าความเข้าใจกับแบบสอบถามก่อนลงมือ

เก็บขอ้มูล 

3. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ และขอความร่วมมือในการท าวิจัยรวมท้ังให้ข้อมูล

เซ็นยนิยอมไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษร 

4. ในกรณีกลุม่ตัวอย่างไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ผู้วิจัยใชล้่ามแต่ละเชื้อชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และ

กัมพูชา ซึ่งผ่านการชี้แจงและเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย และเป็นผู้ท่ียินดี

เป็นลา่มในการวิจัยคร้ังน้ี  

5. ด าเนนิการเก็บขอ้มูลในจังหวัดพะเยา โดยแตล่ะครัง้ผู้วจิัยตอ้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของ

ข้อมูลใบแบบสอบถามทุกคร้ัง ก่อนน าข้อมูลท่ีได้มาวเิคราะห์ทางสถิตติอ่ไป 

ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างและป้องกันผลกระทบด้านจริยธรรมท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ตอบ

แบบสอบถาม และนายจ้าง โดยช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชนก์ารวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ และด าเนินการเก็บ

ข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมโครงการเท่านั้น  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลดิบท่ีได้จากแบบสอบถามไว้เป็น

ความลับและอยู่ในท่ีปลอดภัย ซึ่งในการรายงานผลการวเิคราะห์ผู้วจิัยจะเสนอเป็นภาพรวมไม่สามารถเช่ือมโยงถึงตัว

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการท าวิจัยแบบสอบถามทัง้หมดจะถูกท าลายท้ังหมด 
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การวิเคราะห์ข้อมลู 

น าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตน้และตัวแปรตามโดยใชส้ถิตทิดสอบไคส

แควร์ และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้

ระหว่างเพศชายและหญิง กลุ่มท่ีคุมก าเนิดและไมคุ่มก าเนดิกับตัวแปรตามโดยใชส้ถิตชินิดสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน 

(independent t-test) หลังการทดสอบการกระจายของข้อมูลด้วยสถิติโคลโมโกรอฟ สไมร์นอฟ (Kolmogorov-

Smirnov one sample test) แลว้พบวา่เป็นโค้งปกติ  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการคุมก าเนดิของกลุม่แรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยา มีดังน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เป็นเพศชายร้อยละ 41 เพศหญิงร้อยละ 59 อยู่

ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ป ีรอ้ยละ 50 ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพมา่รอ้ยละ 96 สัญชาตลิาวร้อยละ 4 นับถือศานาพุทธ

ร้อยละ 97 สถานภาพสมรสร้อยละ 78 โสดร้อยละ 19 อาชีพก่อสร้างร้อยละ 76 รองลงมาคือลูกจ้างในโรงงานและ

ร้านอาหาร การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56 ระยะเวลาท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเฉลี่ย 5.04 

ปี อยู่นานท่ีสุดคือ 21 ปี และสั้นท่ีสุดคือ 6 เดือน กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเพศหญิงเคยตั้งครรภ์ร้อยละ 60 จ านวนบุตรท่ีมี

มากท่ีสุดคือ 5 คน ในส่วนของความต้องการมีบุตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 42 ต้องการมีบุตรจ านวน 2 คนเพราะจะได้มีพี่

นอ้งไว้ดูแลกัน และเพียงพอกับรายได้ของครอบครัว 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการคุมก าเนิด กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 91 รู้จักการคุมก าเนิด โดยวิธีท่ีรู้จักมากท่ีสุดคือ 

ยาเม็ดคุมก าเนิดรองลงมาคือ ยาฉีดคุมก าเนิดและถุงยางอนามัย โดยร้อยละ 49 ทราบข้อมูลจากโรงพยาบาล รอ้ยละ 

38 ทราบข้อมูลจากเพื่อนบอก กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 เคยคุมก าเนิดก่อนท่ีจะมาอยู่ประเทศไทย เมื่อเข้ามาอยู่

ประเทศไทยมีการคุมก าเนิดร้อยละ 62 ส่วนใหญ่เพศหญิงเป็นฝ่ายคุมก าเนิดคิดเป็นร้อยละ 79.03 เพศชายมีการ

คุมก าเนิด 13 คนคิดเป็นร้อยละ 20.97 ส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดร้อยละ 32 รองลงมาคือยาฉีดคุมก าเนิดร้อยละ 

17 เหตุผลท่ีเลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดคือสะดวก หาซื้อง่าย ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ส่วนเหตุผลท่ีเลือกยาฉีดคุมก าเนิด

คือ ไม่ต้องไปรับบริการบ่อยๆ และไม่ต้องกินยา ส่วนยาฝังและห่วงคุมก าเนิดไม่มีผู้ ใช้เลยในกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกวิธีการคุมก าเนิดส่วนใหญ่คือตัดสินใจเอง รองลงมาคือ สามี สถานท่ีไปรับ

บริการคุมก าเนดิสว่นใหญ่ซือ้จากรา้นขายยา รองลงมาคือโรงพยาบาลของรัฐหรอืสถานอีนามัย 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง (x̄  =4.31 SD=1.17) 

พฤตกิรรมท่ีกลุม่ตัวอย่างสว่นใหญ่ (ร้อยละ 59.3) ปฏบัิตไิมถู่กต้องคือ หากใชย้าเม็ดคุมก าเนดิชนดิ 28 เม็ดไม่ต้องเวน้

ระยะการรับประทาน เมื่อหมดแผงแล้วให้รับประทานแผงใหมต่อ่ได้เลย และในขอ้หากใชย้าเม็ดคุมก าเนดิ 21 เม็ด เมื่อ

รับประทานหมดแผงแล้วให้เว้นการรับประทาน 7 วัน และร้อยละ 53.1 ปฏิบัติไม่ถูกต้องในข้อหากลืมรับประทานยา

เม็ดคุมก าเนิด 1 เม็ดเมื่อนึกขึ้นได้จะรับประทานทันที 1 เม็ด และรับประทานเม็ดต่อไปในเวลาเดิม ในส่วนของ

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติถูกต้องมากท่ีสุดคือ การรับประทานยาโดยเรียงตามลูกศรท่ีระบุในแผงยา กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการใช้ยาฉีดคุมก าเนิดท่ีถูกต้องอยู่ในระดับมาก ( x̄  =2.82) ส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ถูกต้องเกี่ยวกับการไปรับ

บริการฉีดยาคุมก าเนิดทุก 3 เดือน และไปรับบริการฉีดยาคุมก าเนิดท่ีสถานพยาบาลและให้บุคลากรทางการแพทย์
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เป็นผู้ฉีดให้  กลุ่มตัวอยา่งเพศชายมีพฤตกิรรมการใช้ถุงยางที่ถูกตอ้งอยู่ในระดับสูง (x̄  =3.53)  พฤตกิรรมท่ียังปฏบัิติ

ผิดได้แก่ ก่อนใชถุ้งยางอนามัยท่านตรวจสอบวันหมดอายุ ซองต้องไมช่ ารุดหรือฉีกขาด กลุ่มตัวอย่างเพศชายร้อยละ 

53.8 รับรู้ว่าถุงยางอนามัยใชป้้องกันโรคกรณไีปเท่ียวหญงิบริการทางเพศแตไ่มไ่ด้ใชคุ้มก าเนดิกับภรรยา  

3. กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  =14.62) ร้อยละ 70 มีความรู้อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีเพียงร้อยละ 30 ท่ีมีความรู้อยู่ในระดับสูง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากท่ีสุด

เกี่ยวกับความหมายและชนดิของการคุมก าเนดิรองลงมาคือเร่ืองของการท าหมันจะท าให้ไม่สามารถมีบุตรได้อกี ส่วน

ความรู้ท่ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบผิดมากท่ีสุดคือ ความรู้เกี่ยวกับการใชห้่วงอนามัยและยาฝังคุมก าเนิด รองลงมา

คือ ยาเม็ดคุมก าเนิดใช้รับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ทุกคร้ัง ในส่วนของทัศนคติ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการ

คุมก าเนิดอยู่ในระดับมาก (x̄  =3.93)  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากท่ีสุดกับข้อความ การ

คุมก าเนิดจะช่วยเวน้ระยะห่างการมีบุตรจนกว่าครอบครัวจะมีความพร้อมท่ีจะมบุีตรคนต่อไปค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (x̄  =4.65) รองลงมาคือคู่สามีภรรยาควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีลูกกี่คน และจะมีเมื่อใดเพื่อให้

เหมาะสมกับฐานะของครอบครัวค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̄  =4.63)  อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับการคุมก าเนิดคือร้อยละ 63 มีความคิดเห็นว่าการคุมก าเนิดเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพสตรีมีระดับความคิดเห็นในข้อนี้อยู่ในระดับมาก (x̄  =3.62)  และร้อยละ 59 มีความคิดเห็นว่าการมีบุตรมาก

จะชว่ยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้การคุมก าเนดิจึงไม่จ าเป็น  

4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับพฤติกรรมการคุมก าเนิด พบว่าความรู้มี

ความสัมพันธ์กับการคุมก าเนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05, r= .20) หมายความว่าความรู้มีความสัมพันธ์ต่อ

การเลือกคุมหรือไม่คุมก าเนิดของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดระหว่างกลุ่มท่ี

คุมก าเนดิกับกลุม่ท่ีไม่คุมก าเนิดพบวา่ ความรู้ระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) 

กลุ่มท่ีคุมก าเนิด (ร้อยละ 62) มีค่าเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 14.88 กลุ่มท่ีไม่คุมก าเนิด (ร้อยละ 38) มีค่าเฉลี่ยความรู้

เท่ากับ 14.18  และเม่ือวเิคราะห์ในกลุ่มตัวอยา่งท่ีมีการคุมก าเนดิพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใชย้า

เม็ดคุมก าเนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05, r= .55) และความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาฉีด

คุมก าเนิดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05, r= .53) หมายความว่าระดับความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดมี

ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีถูกต้องในเร่ืองของการใช้ยาเม็ดและยาฉีดคุมก าเนิด ในส่วนของทัศนคติกับ

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดพบวา่ไมม่คีวามสัมพันธ์กันทางสถิต ิหมายความว่าทัศนคติไม่มคีวามสัมพันธ์ต่อการเลือกคุม

หรือไม่คุมก าเนิดของกลุ่มตัวอย่าง ในส่วนของปัจจัยอื่นๆท่ีมีความสัมพันธ์กับการคุมก าเนิดได้แก่ ระยะเวลาท่ีเข้ามา

อยู่ในประเทศไทย และเพศ โดยเพศหญิงมีการคุมก าเนิด 49 คนคิดเป็นร้อยละ 79.03 เพศชายคุมก าเนิด 13 คนคิด

เป็นร้อยละ 20.97 และความรู้ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) 

เพศชายมคีะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 14.17 เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 14.93  

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดพะเยามีเพศชายและหญิงในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติพมา่และอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์ุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสท้ังท่ีเคยมีบุตรแล้วและ

ยังไม่เคยมีบุตร มีการคุมก าเนิดร้อยละ 62 วิธีท่ีกลุ่มแรงงานข้ามชาตินิยมใช้มากท่ีสุดคือ ยาเม็ดคุมก าเนิด การ

คุมก าเนิดท่ีต้องใช้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์เป็นท่ีนิยมใช้รองลงมาคือ ยาฉีดคุมก าเนิด ซึ่งสอดคล้องกับการ
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ส ารวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า ลาว กัมพูชาภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ (โครงการฟ้ามิตร 2) ท่ีพบว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาติใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด

มากท่ีสุด [12] และสอดคล้องกับการศึกษาการใช้วิธีคุมก าเนิดของแรงงานพม่าในจังหวัดพังงาท่ีพบว่ายาเม็ดและยา

ฉีดคุมก าเนิดเป็นท่ีนิยมในกลุ่มสตรีชาวพม่า [13] รวมถึงการศึกษาอัตราการคุมก าเนิดของสตรีชาวพม่าอพยพของ

จังหวัดตากก็พบเช่นกันว่ายาเม็ดและยาฉีดเป็นท่ีนิยมใช้ในสตรีกลุ่มนี้ [14] โดยเหตุผลท่ีเลือกยาเม็ดคุมก าเนิดพราะ

สะดวก หาซื้อได้ง่ายและไม่ต้องไปโรงพยาบาล สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยา

เม็ดคุมก าเนดิในกลุ่มแรงงานพม่าที่แต่งงานแล้วในจังหวัดระนองท่ีพบวา่สตรีสว่นใหญ่เลือกใช้ยาเม็ดคุมก าเนดิโดยซื้อ

มาจากร้านขายยา [6] ในประเด็นนี้ท าให้เห็นได้ว่าการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้กลุ่ม

แรงงานขา้มชาติเลือกวธีิคุมก าเนิดท่ีไมต่อ้งไปโรงพยาบาล จากการศึกษาการเข้าถึงบริการสุขภาพและพฤตกิรรมการ

ดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธ์ุของแรงงานข้ามชาติสตรีไทใหญ่พบว่าสตรีไทใหญ่ไม่ทราบถึงบริการสุขภาพด้าน

อนามัยเจริญพันธ์ุ มีจ านวนไม่ถึงครึ่งท่ีเคยใชบ้ริการวางแผนครอบครัวเพราะมีปัญหาในการสื่อสาร และระยะเวลารอ

นาน [16] ในส่วนของพฤติกรรมการคุมก าเนิด ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีคุมก าเนิดมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ด

คุมก าเนิดท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องมากท่ีสุดคือประเด็นเกี่ยวกับการเร่ิม

รับประทานยาแผงใหม่และวิธีปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยา สอดคล้องกับการศึกษาของสมพร อัครเดชเรืองศรี เร่ือง

ความรู้และพฤติกรรมการคุมก าเนิดของหญิงวัยเจริญพันธ์ุในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกัมพูชา จ.ชลบุรี พบว่า กลุ่ม

แรงงานข้ามชาติมีพฤติกรรมท่ียังปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดอันดับแรกคือ การปฏิบัติ

เมื่อลืมรับประทานยา [17] และสอดคล้องกับการศึกษาประเด็นด้านการคุมก าเนิดและการตัดสินใจมีบุตรในการวิจัย

เพื่อคาดประมาณประชากรขา้มชาติเพื่อพัฒนาบริการอนามัยแมแ่ละเด็ก พบว่าการท่ีแรงงานขา้มชาติมีบุตรท่ีประเทศ

ไทยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการคุมก าเนิดท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีใช้ยาเม็ดคุมก าเนิ ดท่ีเป็นวิธีท่ีนิยมใช้ใน

ปัจจุบัน [20] 

ในสว่นของความรู้ ผลการวิจัยพบวา่กลุ่มตัวอยา่งมคี่าเฉลี่ยความรู้อยูใ่นระดับปานกลาง มีเพยีงร้อยละ 

30 ท่ีมีความรู้อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพร อัครเดชเรืองศรี เร่ืองความรู้และพฤติกรรมการ

คุมก าเนิดของหญิงวัยเจริญพันธ์ุในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกัมพูชา จ.ชลบุรี พบว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มี

ความรู้ในระดับปานกลาง [17] และสอดคล้องกับการศึกษาของ Kyaw Soe และคณะท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า

ครึ่งมีความรู้อยู่ในระดับต่ า มีส่วนน้อยท่ีความรู้อยู่ในระดับสูง [13] และจากผลการวิจัยยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้ห่วงอนามัยและยาฝังคุมก าเนิดซึ่งในบางรายไม่ต้องการมบุีตรแล้วแต่ยังใช้การคุมก าเนิดโดยใช้ยาเม็ด

หรือยาฉีดคุมก าเนิดอาจเป็นเพราะไม่รู้จักการคุมก าเนิดท่ีคุมได้ระยะเวลานานๆ เช่นห่วงคุมก าเนิด และยาฝัง

คุมก าเนิด  ในส่วนของทัศนคติต่อการคุมก าเนิด กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านบวกต่อการคุมก าเนิด และจากการ

วเิคราะห์รายขอ้พบวา่ กลุ่มตัวอยา่งมคีวามคิดเห็นว่าการคุมก าเนดิเป็นสิ่งท่ีดีสามารถช่วยเวน้ระยะห่างของการมบุีตร

ได้ แต่ยังมีกลุ่มท่ีมีความคิดเห็นว่าการคุมก าเนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพสตรีและการมีบุตรมากจะช่วยแบ่งเบาภาระ

ของครอบครัวได้การคุมก าเนิดจึงไมจ่ าเป็น จะเห็นได้วา่กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีท้ังทัศนคติด้านบวกและด้านลบตอ่การ

คุมก าเนดิ  

ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับการคุมก าเนิดพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับการคุม

หรือไม่คุมก าเนิดของกลุ่มตัวอย่างหมายความว่าการท่ีกลุ่มตัวอย่างเลือกท่ีจะคุมหรือไม่คุมก าเนิดขึ้นอยู่กับระดับ

ความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดด้วย ในกลุ่มท่ีคุมก าเนิดมีความรู้แตกต่างกับกลุ่มท่ีไม่คุมก าเนิด และในกลุ่มท่ีมีการ
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คุมก าเนิดยังพบว่าความรู้สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดและยาฉีดคุมก าเนิด แตกต่างจากผลการศึกษาความรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดในกลุ่มแรงงานพม่าท่ีแต่งงานแล้วในจังหวัดระนองท่ีพบว่าความรู้ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด [6] และแตกต่างจากผลการศึกษาของ สมพร อัครเดชเรืองศรี 

เร่ืองความรู้และพฤติกรรมการคุมก าเนิดของหญิงวัยเจริญพันธ์ุในกลุ่มแรงงานข้ามชาติกัมพูชา จ.ชลบุรี ท่ีพบว่า 

ระดับความรู้กับพฤตกิรรมเป็นไปอยา่งไมม่ทิีศทาง เพราะถึงแมจ้ะมคีวามรู้ในระดับสูงแต่ยังคงมพีฤตกิรรมคุมก าเนิดท่ี

ไม่ถูกต้อง [17]  ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

เม็ดและยาฉีดได้ถูกตอ้งจึงท าให้มีพฤติกรรมการคุมก าเนิดโดยใชย้าเม็ดและยาฉีดคุมก าเนิดท่ีถูกต้องและกลุ่มตัวอยา่ง

ส่วนใหญ่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด พฤติกรรมการคุมก าเนิดจึงขึ้นอยู่กับความรู้ด้วย ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนคติกับการคุมก าเนดิพบว่าทัศนคตไิมม่คีวามสัมพันธ์กับการคุมหรือไมคุ่มก าเนดิ คือถึงแม้วา่กลุ่มตัวอยา่งจะมีทัศ

คติด้านบวกกับการคุมก าเนิดก็ไม่ได้หมายความว่าจะคุมก าเนิด ซึ่งตรงข้ามกับการศึกษาของ Kyaw Soe และคณะท่ี

พบวา่ทัศนคติต่อมคีวามสัมพันธ์กับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนดิ [13] ท่ีเป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาจากทัศนคติอย่างเดียวอาจไม่

เพียงพอท่ีจะท าให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเลือกท่ีจะคุมก าเนิด เพราะการท่ีบุคคลจะเลือกท่ีจะคุมก าเนิดหรือไม่นั้นอาจ

ขึน้อยูก่ับหลายปัจจัย เช่น จ านวนบุตรท่ีต้องการ เพศบุตรท่ีตอ้งการ รวมไปถึงความเพยีงพอของรายได้ครอบครัวท่ีจะ

เลี้ยงดูบุตร จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่ามีปัจจัยอื่นท่ีมีผลต่อการคุมก าเนิด ได้แก่ ระยะเวลาท่ีแต่งงาน การศึกษา 

จ านวนบุตรมีชวีิต [13] อายุ ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย [6] จากผลการวจิัยพบวา่ กลุ่มแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มี

ความตอ้งการบุตรจ านวนสองคนเพราะลูกจะได้ดูแลกันและเพยีงพอกับรายได้ของครอบครัว   

ปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีความสัมพันธ์กับการคุมก าเนดิ ได้แก่ ระยะเวลาท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย หมายความว่า

คนท่ีมาอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานอาจมีการรับรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดและมีการคุมก าเนิดมากกว่ากลุ่ม

แรงงานข้ามชาตท่ีิมาอยู่ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งผลจากการศึกษาครัง้นี้พบวา่กลุ่มตัวอยา่งเคยคุมก าเนิดก่อนเข้ามาอยูใ่น

ประเทศไทยเพียงร้อยละ 20 เหตุผลท่ีไม่คุมก าเนิดคือ ไม่ทราบวิธีคุมก าเนิด ยังไม่ได้แต่งงาน และอยากมีบุตร  

สอดคล้องกับงานวจิัยเร่ืองความรู้ ทัศนคตแิละพฤตกิรรมการใชย้าเม็ดคุมก าเนดิในกลุ่มแรงงานพม่าที่แตง่งานแล้วใน

จังหวัดระนองท่ีพบว่าระยะเวลาท่ีอยู่ในประเทศไทยมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด [6] และอีกปัจจัยหนึ่ง

คือเพศ โดยเพศหญิงจะเป็นฝ่ายท่ีคุมก าเนิดมากกว่าเพศชายท้ังนี้อาจเป็นเพราะเพศชายรู้จักวิธีการคุมก าเนิดและมี

ความรู้ในเร่ืองนี้น้อยกว่าเพศหญิงเพราะเมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดพบว่าท้ังสองกลุ่มมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยเพศหญิงมีความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดมากกว่าเพศชาย ประกอบกับวิธี

คุมก าเนิดท่ีง่ายและสะดวกส่วนใหญ่จะเป็นวิธีท่ีใช้กับเพศหญิง นอกจากนี้แรงงานชายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ก่อสร้างอาจจะไมม่ีเวลาในการเข้าถึงข้อมูลหรือบริการดา้นสุขภาพเท่ากับเพศหญิง เพราะเพศหญิงบางส่วนท างานใน

โรงงานและร้านอาหารอาจจะได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพและการคุมก าเนิดจากนายจ้างท่ีเป็นคนไทยหรือการ

เผยแพร่ความรู้จากบุคลากรทางสุขภาพท่ีเข้าไปในโรงงาน และจากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าผู้หญิงยังเป็นหลักในการ

แบกรับภาระการคุมก าเนิด โดยแรงงานข้ามชาติผู้หญิงมีการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดมากท่ีสุด ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาติ

ผู้ชายมบีทบาทในการคุมก าเนดินอ้ยมาก สอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพด้านอนามัยเจรญิพันธ์ุในแรงงานขา้มชาตสิตรี ท่ีพบวา่สตรีสว่นใหญ่เห็นว่าการคุมก าเนดิเป็นเร่ืองของ

สตรีถ้าไม่อยากตั้งครรภ์ต้องป้องกันเอาเอง [16] และการเลือกวธีิการคุมก าเนิดท่ีซื้อจากร้านขายยาอาจเป็นเพราะมี

ปัญหาในการไปโรงพยาบาล เช่น การสื่อสาร ภาระงานท่ีต้องท าไม่สามารถท้ิงงานเพื่อไปโรงพยาบาลได้ และในบาง

รายไม่ต้องการมีบุตรแล้วแต่ยังใช้การคุมก าเนิดชั่วคราวอาจเป็นเพราะไม่รู้จักการคุมก าเนิดท่ีคุมได้ระยะเวลานานๆ 
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เชน่ห่วงคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด และการท าหมัน ในส่วนของพฤติกรรมผลการวจิัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดท่ีถูกต้องอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังมีพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้องมากท่ีสุดคือประเด็น

เกี่ยวกับการเร่ิมรับประทานยาแผงใหมแ่ละวธีิปฏบัิติเมื่อลืมรับประทานยา ซึ่งพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องดังกล่าวอาจเป็น

เหตุผลหนึ่งท่ีท าให้เกิดการตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้วางแผน ท าให้เกิดการตัง้ครรภ์ถี่ส่งผลต่อสุขภาพท้ังมารดาและทารก และ

ท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นหากมารดาและทารกท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ต้องอยู่

โรงพยาบาลนานๆ ดังนัน้จึงควรให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดท้ังแบบชั่วคราวและถาวรท้ังเพศชายและเพศหญิงโดย

เพิ่มเติมเร่ืองของบทบาทของชายหญิงในการวางแผนครอบครัวและการคุมก าเนิด และเน้นการให้ความรู้เชิงรุก เช่น 

หนว่ยบริการเคลื่อนท่ีและจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่วา่งจากงานประจ า รวมถึงการจัดท าสื่อท่ีสามารถเข้าใจ
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คุณสมบัติของเชื้อเอสเชอริเชียโคไลดื้อยาหลายขนานท่ีแยกได้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ปีกแบบสวนหลังบ้านในจังหวัดพษิณุโลก 

Characterization of multidrug resistant Escherichia coli isolated from 

backyard poultry farms in Phitsanulok Province  

อรรถพล ตันไสว1 ดลฤดี สงวนเสริมศรี1 และ พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์1* 

Uttapoln Tansawai1, Donruedee Sanguansermsri1 and Pannika Ritvirool1*  

บทคัดย่อ 

การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มแบบสวนหลังบ้านพบได้ท่ัวไปในทุกชุมชนของประเทศไทย  ซึ่งข้อมูลการเป็น

แหล่งสะสมของแบคทีเรียดื้อยานั้นมีน้อย  การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ  Escherichia coli 

ดื้อยาท่ีแยกได้จากมูลสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อมในฟาร์มแบบสวนหลังบ้าน จ านวน 7 ฟาร์ม เขตจังหวัดพิษณุโลก  ผล

การแยกเชือ้ E. coli จากตัวอยา่งท้ังหมด 100 ตัวอยา่ง บนอาหารเลีย้งเชื้อท่ีเติมยา cefotaxime  โดยเลือก 1 โคโลนตี่อ 

1 ตัวอย่าง  พบเชื้อ E. coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime จ านวน 16 ไอโซเลท  เมื่อน าไปทดสอบความไวต่อยา

ปฏชิวีนะจ านวน 21 ชนิด ด้วยเทคนิค disk diffusion method ตามวิธีมาตรฐานของ Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI)  พบว่า เชื้อ E. coli ท้ังหมดจัดเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant E. coli, MDR E. coli)  

และ 15 ไอโซเลทสร้างเอนไซม์ Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ได้  จากการตรวจหา beta-lactamase 

genes ด้วยเทคนิค PCR  ทุกไอโซเลทท่ีให้ผลบวกจากการสร้างเอนไซม์ ESBL มยีีน blaCTX-M-group 1 หรือ blaCTX-M-group 9  

โดย 6 ไอโซเลทพบยีน blaTEM-1 ร่วมด้วย  ส าหรับ 1 ไอโซเลทท่ีให้ผลลบของการสร้างเอนไซม์ ESBL พบยีน blaCMY-2  

ผลการวจิัยแสดงให้เห็นวา่  ฟารม์แบบสวนหลังบ้านเป็นแหล่งหนึ่งท่ีมีการสะสมของแบคทเีรียดื้อยาหลายขนาน  อาจ

น าไปสู่การแพร่กระจายของเชื้อไปสู่คน สัตว ์และสิ่งแวดลอ้มได้ 

ค าส าคัญ: E.coli ดื้อยาหลายขนาน  ฟาร์มแบบสวนหลังบ้าน  สัตว์ปีก เอนไซม์เบตา้แลคทาเมสชนดิฤทธ์ิขยาย 

Abstract  

Backyard farm is a small subsistence farm which is commonly found throughout the community of 

Thailand. The assessment of this farm in Thailand as a reservoir of antibiotic-resistant bacteria is rarely reported.  

The purpose of this study was to characterize Escherichia coli isolated from poultry feces and environmental 

samples in 7 backyard farms in Phitsanulok province.  To isolate E. coli with reduced susceptibility to cefotaxime 

(one isolate per sample), 100 samples were inoculated onto Eosin Methylene Blue agar (EMB) supplemented 

with cefotaxime.  Sixteen E. coli isolates were obtained.  Antimicrobial susceptibility testing with 21 antibiotics by 

disk diffusion method according to the standard procedure of Clinical and Laboratory Standards Institute were 

                                                        
1 ภาควิชาจุลชีววทิยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000 
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performed.  All isolates showed multidrug resistant phenotype (MDR E. coli) and 15 isolates were Extended-

Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) producer.  Multiplex PCR were used to detected ESBL-encoding genes 

(blaCTX-M and blapAmpC). blaCTX-M-group 1 or blaCTX-M-group 9 were found in 15 ESBL-producing E. coli.  Six isolates had 

additional blaTEM-1 gene.  One ESBL-negative isolate was found to contain pAmpC (blaCMY-2).  These results 

suggested that backyard farms could act as important reservoirs for MDR bacteria which may lead to the spread 

of organism into environment. 

Keywords: MDR E. coli, backyard farm, poultry, ESBL  

บทน า 

แบคทเีรียดื้อยาเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขในหลายประเทศ  เน่ืองจากก่อให้เกิดความสูญเสียท้ัง

ทรัพย์สินจนถึงการเสียชีวติของผู้ติดเชื้อ  ปัจจุบันการพบเชื้อดื้อยาไมไ่ด้พบในโรงพยาบาลเพียงแหล่งเดียว  ฟาร์มปศุ

สัตว์ก็สามารถพบเชื้อดื้อยาได้เช่นกัน  เนื่องจากเป็นแหล่งหนึ่งท่ีมีการใช้ยาปฏิชีวนะสูง  อุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยาใน

ฟาร์มนั้นมีรายงานการพบในสัตว์ท้ังในฟาร์มเพื่อการค้าและฟาร์มท่ัวไปจากท่ัวโลก  ท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือ

ก าลังพัฒนา เช่น สวิสเซอร์แลนด์ จีน บังคลาเทศ เป็นต้น [3, 5, 6, 11]  และพบได้ในสัตว์เศรษฐกิจทุกชนิด เช่น ไก่ 

หมู โค เป็นต้น  กลไกการดื้อยาท่ีพบมาก คือ การสร้างเอนไซม์ beta-lactamase  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง

เอนไซม์ Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ซึ่งมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้เชื้อดื้อยากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 

3 ได้  แบคทีเรียส่วนใหญ่ท่ีแยกได้เป็นเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae เช่น Escherichia coli หรือ Salmonella เป็นต้น  

มักพบว่าเป็นเชื้อดื้อยาท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL ได้หรือเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant bacteria, MDR)  

นอกจากนี้ยังพบยีนดื้อยาหลายชนิด เช่น ยีนท่ีสร้างเอนไซม์ CTX-M, SHV, TEM หรือ AmpC [4, 7-9, 22]  เอนไซม์

กลุ่ม CTX-M เชน่ CTX-M-14, -15 และ -55 เป็นต้น [4, 7, 8, 20, 22] เป็นเอนไซม์ท่ีมกีารระบาดท่ัวโลก โดยเฉพาะ

ประเทศแถบเอเชยี  การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มนอกจากจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาในสัตวแ์ลว้  ยังเกิดการสะสมของเชื้อ

ในสิ่งแวดลอ้มของฟารม์ดว้ย  สาเหตุมาจากการขับถ่ายของเสีย  ยาปฏชิวีนะท่ีตกค้างในอาหารสัตว์  รวมท้ังของเสียท่ี

เกิดจากกิจกรรมต่างๆในฟาร์ม  มีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าเชื้อท่ีแยกได้จากสัตว์มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับ

เชื้อท่ีแยกได้จากสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม เช่น ตัวอย่างดิน หรือแหล่งน้ าธรรมชาติ [11, 25]  และยังพบการปนเป้ือนของ

แบคทีเรียดื้อยาในเคร่ืองมอือุปกรณ์ท่ีใช้ในฟาร์มด้วย [9]  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดถ่ายทอดของเชื้อดื้อยาระหว่างคน สัตว ์

และสิ่งแวดล้อมได้ [7]  นอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีการท าความสะอาดฟาร์ม  ยีนดื้อยาก็ยังคงพบอยู่ในสิ่งแวดล้อมของ

ฟาร์ม [24]  ประเด็นท่ีน่าสนใจอกีประเด็นหน่ึง คือ หากสัตว์ในฟาร์มมีเชื้อดื้อยา  การแพร่กระจายของแบคทเีรียดื้อยา

สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย  ผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว ์ ซึ่งมักตรวจพบเชื้อดื้อยาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายชนิด 

เชน่ เนื้อไก่ กุ้ง เป็นต้น [1,  15]  

ฟาร์มแบบสวนหลังบ้าน (backyard farm) เป็นฟาร์มครัวเรือนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนสัตว์ไม่มาก  นิยม

เลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้านของเจ้าของฟาร์ม  อาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก  ส่วนใหญ่มีการเลี้ยง

แบบปล่อยหรือในกรง  วัตถุประสงค์การเลี้ยงเพื่อการค้า การบริโภคภายในครัวเรือน รวมท้ังเป็นงานอดิเรก  ฟาร์ม

ลักษณะนี้พบได้ท่ัวไปในทุกชุมชนของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมท้ังประเทศไทย  แต่อย่างไรก็ตามใน

ประเทศไทย  รายงานการพบแบคทีเรียดื้อยาและยีนดื้อยาในฟาร์มนี้มีข้อมูลไม่มาก  ดังนั้น การวิจัยในคร้ังนี้จึงมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ E. coli ดื้อยาท่ีแยกได้จากมูลสัตว์ปีกและตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในฟาร์มแบบ

สวนหลังบ้าน จังหวัดพษิณุโลก  ซึ่งจะเป็นขอ้มูลส าคัญในการเฝ้าระวังอุบัตกิารณ์ของเชื้อดื้อยาในฟารม์ตอ่ไป 
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา  

กลุ่มวิจัย การเก็บตัวอย่าง และการแยกเชื้อ Escherichia coli ที่ลดความไวต่อยา cefotaxime 

งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (เลขท่ีรับรองโครงการ 5627)  กลุ่มวิจัย คือ ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่แบบสวนหลังบ้าน ในจังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 7 ฟาร์ม  ตัวอย่างท่ีเก็บ คือ มูลไก่ เป็ด ตัวอย่างดินและน้ าเสียในบริเวณฟาร์ม  วิธีการแยกเชื้อ     

E. coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime ดัดแปลงจากวิธีการของ Geser et al. และ Ma et al. [3, 5] ท าการเก็บตัวอยา่ง

มูลสัตว์โดยใช้ไม้พันส าลีปราศจากเชื้อป้ายส่วนบนของผิวมูลสัตว์  และเก็บตัวอย่างใน Tryptone Soya Broth (TSB) 

(Oxoid, Thermo Fisher Scientific, UK) 9 ml (pre-enrichment) เพื่อท าการศกึษาตอ่ไป   

ท าการเก็บตัวอยา่งดินแตล่ะบริเวณของฟาร์ม  โดยขุดดินลึกประมาณ 10 cm เก็บตัวอยา่งดิน 10 g  น า

ดินแตล่ะจุดมาคลุกให้เข้ากัน  ตักดินประมาณ 1 g ใส่ลงใน TSB 9 ml  เก็บตัวอยา่งน้ าเสียจากฟารม์ 10 ml จากแต่ละ

จุด และท าการผสมให้เข้ากัน  เก็บตัวอย่างน้ า 10 ml ลงใน TSB 90 ml  จากนั้นปิเปตอาหารเลี้ยงเชื้อ TSB 1 ml ในลง

ในอาหารเลี้ยงเชื้อ EE broth (Becton, Dickinson and Company, USA) 9 ml  บ่มท่ี 37oC องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง  ตัวอย่างจากมูลสัตว์และดินน ามาแยกเชื้อด้วย cross streak technique  ตัวอย่างน้ าแยกด้วย spread plate 

technique บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Eosin Methylene Blue agar (EMB) (Oxoid, Thermo Fisher Scientific, UK) ท่ีมีการเติม

ยา cefotaxime (Sigma-Aldrich Pte Ltd, Singapore) ความเข้มข้น 2 mg/L  บ่มท่ีอุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

เลือกโคโลนีสีเขียวมันวาวคล้ายโลหะ (metallic sheen)  โดยเลือก 1 โคโลนีต่อ 1 ตัวอย่าง  และท าการพิสูจน์

เอกลักษณ์ โดยใช้ชุดส าเร็จ รูป RapIDTM system (Remel, Thermo Fisher Scientific, USA) ตามค าแนะน าของ

บริษัทผู้ผลิต  

การทดสอบความไวต่อยาปฏชิวีนะ 

เชื้อ E. coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime ท่ีแยกได้  น ามาศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-

lactams และ non beta-lactams (Oxoid, Thermo Fisher Scientific, UK) ด้วยวิธี disk diffusion method  โดยเตรียม

ปริมาณเชื้อให้เท่ากับ McFarland standard No. 0.5 (1.5 x 108 CFU/ml)  ท าการป้ายเชื้อ (swab) บนผิวหน้าอาหาร

เลี้ยงเชื้อ Mueller-Hinton agar (Oxoid, Thermo Fisher Scientific, UK)  วางแผ่นยาท่ีใช้ทดสอบบนผิวหน้าอาหาร  บ่ม

ท่ีอุณหภูม ิ37oC เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง  อา่นผลการทดสอบจากการวัดขนาดของ inhibition zone และแปลผลความ

ไวโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ตามเกณฑ์ของ Clinical and Laboratory Standards Institute [15]  การแปล

ผลความไวตอ่ยามี 3 ระดับ คือ ไวตอ่ยา (susceptible) ไวตอ่ยาระดับกลาง (intermediate) และดื้อยา (resistant) 

การทดสอบการสรา้งเอนไซม ์Extended-Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) 

น าเชื้อมาทดสอบการสร้างเอนไซม์  ESBL ตามเกณฑ์การทดสอบของ CLSI [15] ด้วยวิ ธีการ 

combination disk method โ ด ย เป รี ย บ เ ที ย บ inhibition zone ร ะ ห ว่ า ง แ ผ่ น ย  cefotaxime (30 µ g) กั บ

cefotaxime+clavulanic acid (30+10 µg) และ ceftazidime (30 µg) กั บ  ceftazidime+clavulanic acid (30+10 µg) 
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(Becton, Dickinson and Company, USA) ด้วยวิธีการ disk diffusion method ตามวิธีการข้างต้น  การแปลผล คือ ถ้า 

inhibition zone ของแผ่นยาท่ีมี clavulanic acid กว้างกว่าแผ่นยาท่ีไม่มี clavulanic acid มากกว่าหรือเท่ากับ 5 mm 

แปลผลเป็นผลบวก  แสดงว่าเชื้อมีการสร้างเอนไซม์ ESBL  โดยใช้ E. coli DMST 4212 เป็น negative control และ 

ESBL-producing E. coli เป็น positive control [16] 

การตรวจหา beta-lactamase genes ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) 

เชื้อทุกไอโซเลทจะน ามาตรวจหา beta-lactamase genes 3 ยนี ได้แก่ blaCTX-M, blaSHV และ blaTEM ด้วย

เทคนิค PCR  ส าหรับเชื้อท่ีให้ผลลบจากการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL หรือลดความไวต่อยา cefoxitin  น ามา

ตรวจหายีนกลุ่ม plasmid-mediated AmpC beta-lactamase genes (blapAmpC)  โดยการตรวจหายีน blaCTX-M และ 

blapAmpC เป็นเทคนิค multiplex PCR  การเตรียมตัวอย่าง template ท าโดยใช้โคโลนีของเชื้อผสมกับน้ ากลั่นปราศจาก

เชื้อ  ส าหรับ primers ท่ีใช้และขนาดของ PCR products แสดงในรายงานวิจัยท่ีมีผู้รายงานไว้แล้ว [17-20]  ปฏิกิริยา

ของการท า PCR ประกอบด้วย template 1 µl, 1x amplification buffer, 200 µM dNTPs, 1.5 µM MgCl2, 1 µM primer 

(blapAmpC ใช้  0.4-0.6 µM), 1 U Taq DNA polymerase (blaCTX-M และ blapAmpC ใช้  2.5 และ 1.25 U ตามล าดับ ) 

(Vivantis Technologies Sdn. Bhd., Malaysia) และปรับปริมาตรด้วย sterile deionized water รวม 20 µl  สภาวะท่ี

เหมาะสมในการท า PCR คือ 94oC 5 นาที 1 รอบ, 94oC 45 วินาที 42oC (blaSHV และ blapAmpC เท่ากับ 56 และ 64 

ตามล าดับ) 45 วินาที 72oC 1 นาที จ านวน 30 รอบ และ 72oC 7 นาที  ยกเว้น blaCTX-M ช่วงการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

เป็น 94oC 25 วินาที, 52oC 40 วินาทีและ 72oC 50 วินาที  ตรวจสอบผลการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค agarose 

gel electrophoresis เปรียบเทียบกับ positive control คือ blaCTX-M-14, blaSHV-12 และ blaTEM-1 [16] ร่วมกับ blaCTX-M-group 1 

และ blaCMY-2 ท่ีได้จากงานวิจัยนี้ ซึ่งยืนยันผลชนิดของยีนด้วยการหาล าดับเบส  และใช้น้ ากลั่นปราศจากเชื้อเป็น 

negative control  จากนั้นยืนยันชนิดของยีนด้วยการน า PCR product มาท าให้บริสุทธ์ิด้วย HiYieldTM Gel/PCR DNA 

Fragment Extraction Kit ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต (RBC Bioscience, Taiwan)  ท าการหาล าดับเบสโดยส่ง

ตัวอย่างไปบริษัท First BASE Laborotories Sdn Bhd ประเทศมาเลเซีย  วิเคราะห์เปรียบเทียบล าดับเบสของยีนท่ีมีอยู่

ในฐานข้อมูลบนเวปไซต์ GenBank database [21] 

ผลการศึกษา  

กลุ่มวิจัย การเก็บตัวอย่าง และการแยกเชื้อ E.coli ที่ลดความไวต่อยา cefotaxime 

ฟาร์มแบบสวนหลังบ้านท่ีท าการเก็บตัวอย่างท้ังหมด 7 ฟาร์ม  ลักษณะการเลี้ยงสัตว์โดยท่ัวไปเลี้ยง

แบบปล่อย (free-range) หรือเลีย้งในกรง  อาศัยทรัพยากรธรรมชาตใินการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก  สัตวปี์กท่ีเลี้ยง คือ ไก่

พื้นเมือง ไก่ชน และไก่ไข่  และมี 4 ฟาร์ม ที่เลี้ยงเป็ดร่วมด้วย  จ านวนสัตว์ในฟาร์มระหว่าง 50-200 ตัว  ตัวอย่างท่ี

เก็บท้ังหมด 100 ตัวอย่าง แบ่งเป็นมูลไก่ เป็ด ตัวอย่างดินและน้ าเสียในบริเวณฟาร์ม  ผลการแยกเชื้อ E.coli ท่ีลด

ความไวตอ่ยา cefotaxime  พบเชื้อจากตัวอยา่งทุกชนิด รวม 16 ไอโซเลท  แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ชนิดและตัวอยา่งที่ตรวจพบเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวตอ่ยา cefotaxime 

ชนิดของตัวอย่าง (n) 

 

จ านวนตัวอย่างท่ีพบเชือ้ E.coli 

ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime (ร้อยละ ) 

จ านวนตัวอย่างท่ีพบเชือ้ ESBL-producing     

E.coli (ร้อยละ) 

มูลไก่ (67) 11 (16.4) 10 (90.9) 

มูลเป็ด (14) 3 (21.4) 3 (100) 

ดินในฟาร์ม (16) 1 (6.3) 1 (100) 

น้ าเสียจากฟาร์ม (3) 1 (33.3) 1 (100) 

รวม (100) 16 (16) 15 (93.8) 
 

การทดสอบความไวต่อยาปฏชิวีนะ  

ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime ต่อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-

lactams และ non beta-lactams รวม 21 ชนิด  (ตารางท่ี 2 และ 3)  พบวา่ เชื้อ 16 ไอโซเลทสามารถดื้อยาได้ตัง้แต ่3 

กลุ่มขึน้ไป  ดังนั้นเชื้อท้ังหมดจึงจัดเป็นเชื้อ E.coli ดื้อยาหลายขนาน (multidrug resistant E.coli, MDR E. coli)  โดยเชื้อ

ท้ังหมดลดความไวต่อยา 6 ชนิด ได้แก่ ampicillin, ยากลุ่ม cephalosporin รุ่นท่ี 1-3 คือ cefazolin, cefuroxime, 

cefpodoxime, cefotaxime และ streptomycin  นอกจากนี้พบว่าเชื้อมากกว่าร้อยละ 50 ลดความไวต่อยาอีก 8 ชนิด 

ไ ด้ แ ก่  ceftazidime, cefepime, ampicillin-sulbactam, aztreonam, doxycycline, tetracycline, ciprofloxacin แ ล ะ 

nalidixic acid  ส่วนใหญ่ลดความไวต่อยากลุ่ม beta-lactams สูงกว่า non beta-lactams  นอกจากนี้เชื้อส่วนใหญ่ยังคง

ไวตอ่ยา cefoxitin และ fosfomycin และเชื้อทุกไอโซเลทไวตอ่ยากลุ่ม carbapenem (imipenem และ meropenem) 
 

ตารางที ่2  ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E. coli ท่ีลดความไวตอ่ยา cefotaxime ตอ่ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams 

ด้วยเทคนิค disk diffusion method       

เชื้อ (n) 
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams1 

AMP KZ CXM FOX CAZ CPD CTX FEP SAM ATM IMP MEM 

E. coli 6(100) 16(100) 16(100 1 (6) 12 (75) 16(100) 16(100) 12 (75) 13 (81) 13 (81) 0 (0) 0 (0) 

 
1 จ านวนไอโซเลท (ร้อยละ) ที่ลดความไวต่อยาปฏชิวีนะ (ให้ผลเป็น intermediate หรือ resistant) 

Abbreviations: AMP, ampicillin; ATM, aztreonam; CAZ, ceftazidime; CPD, cefpodoxime; CTX, cefotaxime; CXM, 

cefuroxime; FEP, cefepime; FOX, cefoxitin; IPM, imipenem; KZ, cefazolin; MEM, meropenem แ ล ะ  SAM, 

ampicillin-sulbactam 
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ตารางที่ 3  ผลการทดสอบความไวของเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime ต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่ม non beta-

lactams ด้วยเทคนิค disk diffusion method 
 

เชื้อ (n) 

ยาปฏิชีวนะกลุ่ม non beta-lactams1 

Aminoglycosides Tetracyclines Quinolones Phenical fosfomycin Folateb pathway  

inhibitor 

 AK S DO TE CIP NA C FOS SXT 

E. coli 7 (44) 16 (100) 11 (69) 11 (69) 10 (63 11 (69) 7 (44) 2 (13) 7 (44) 

 
1 จ านวนไอโซเลท (ร้อยละ) ที่ลดความไวต่อยาปฏชิวีนะ (ให้ผลเป็น intermediate หรือ resistant) 

Abbreviation: AK, Amikacin; C, Chloramphenicol; CIP, Ciprofloxacin; DO, Doxycycline; FOS, Fosfomycin; NA, 

Nalidixic acid; S, Streptomycin; SXT, Trimethoprim-Sulfamethoxazole  และ TE, tetracycline  

การทดสอบการสรา้งเอนไซม ์ESBL  

ผลการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL ในเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime 16 ไอโซเลท  พบ 

15 ไอโซเลทให้ผลบวก (ตารางท่ี 1)  และมี 1 ไอโซเลทท่ีแยกได้จากตัวอยา่งมูลไก่ให้ผลลบ  ซึ่งเป็นไอโซเลทเดียวท่ีดื้อ

ยา Cefoxitin (ตารางที่ 2) 

การตรวจหายนี blaCTX-M และ pAmpC ด้วยวิธี multiplex PCR 

MDR E. coli 15 ไอโซเลทท่ีให้ผลการทดสอบการสร้างเอนไซม ์ESBL เป็นบวก เชื้อท้ังหมดมยีีน blaCTX-

M โดยส่วนใหญ่มียีน blaCTX-M-group 9 (9 ไอโซเลท) รองลงมาคือ blaCTX-M-group 1 (6 ไอโซเลท) โดย 6 ไอโซเลท พบยีน 

blaTEM-1 ร่วมด้วย (ภาพท่ี 1 และตารางท่ี 4) แต่ตรวจไม่พบยีน blaSHV (results not shown) เชื้อ E. coli 1 ไอโซเลทท่ี

ให้ผลลบกับการทดสอบ ESBL นัน้ไม่พบยนี blaCTX-M แตพ่บยนีกลุ่ม blapAmpC คือ blaCMY-2 
 

ตารางที่ 4  ผลการตรวจหา beta-lactamase genes ในเชื้อ MDR E.coli 

เชื้อ (n) 
จ านวนไอโซเลทที่ตรวจพบ beta-lactamase genes 

blaCTX-M group 1 blaCTX-M group 9 blaCMY-2- like blaCTX-M group 1 + 

blaTEM-1 

blaCTX-M group 9 + 

blaTEM-1 

MDR E. coli (16) 2 7 1 4 2 

   



1062 

- Proceedings - 

 

 

   ก            ข             ค 

ภาพที่ 1  ผลการตรวจหา beta-lactamase genes ในเชื้อ MDR E. coli ด้วยเทคนิค PCR 

 ก-ค คือ ผลการตรวจหายีนกลุ่ม blaCTX-M, blaTEM และ blapAmpC ตามล าดับ 

 M คือ 100 bp + 1.5 kb DNA ladder (SibEnzyme Ltd, Russia) 

 + คือ positive control, - คือ negative control และ S คือ ตัวอย่างเชื้อ E.coli  

วิจารณ์และสรุปผล 

อุบัติการณ์ของแบคทีเรียดื้อยาในฟาร์มเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์ท่ีได้รับความสนใจในหลาย

ประเทศ  เนื่องจากเกิดการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาเป็นวงกวา้งได้ง่าย  ผ่านการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตวแ์ละการ

ขนส่งผลิตภัณฑ์  รวมท้ังสามารถปนเป้ือนสู่สิ่งแวดล้อมได้  การแยกเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime จาก

ตัวอย่างในฟาร์มเลีย้งสัตวปี์กแบบสวนหลังบ้าน  พบเชื้อ E.coli จากตัวอย่างท้ังหมด 16 ไอโซเลท (ร้อยละ 16) ซึ่งเป็น

ความชุกท่ีต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการแยกเชื้อ E. coli ท่ีลดความไวต่อยากลุ่ม cephalosporin จากมูลสัตว์หรือ

ตัวอย่างภายในฟาร์มท่ัวไปในประเทศแถบเอเชีย เช่น จีน (ร้อยละ 50.2) [3] หรือฟาร์มเพื่อการค้าในประเทศญี่ปุ่นท่ี

พบสูงถึงร้อยละ 100 [6]  นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อทุกไอโซเลทจัดเป็น MDR E. coli  เชื้อท้ังหมดดื้อยา cephalosporin 

รุ่นท่ี 3 เช่น cefpodoxime และ cefotaxime  เมื่อท าการทดสอบการสร้างเอนไซม์ ESBL พบว่ามีเชื้อมากถึง 15 ไอโซ

เลทท่ีสามารถสร้างเอนไซม์ ESBL ได้  ส่วนเชื้ออีก 1 ไอโซเลทท่ีให้ผลลบกับการทดสอบ ESBL นั้น  อาจเกิดจากเชื้อ

สามารถสร้าง AmpC beta-lactamase   ซึ่งเชื้อท่ีสร้างเอนไซม์ AmpC ได้ เป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์  เนื่องจาก

เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การรักษาด้วยยากลุ่ม Cephalosporin  โดยเฉพาะ Cephalosporin รุ่นท่ี 3 เช่น Cefotaxime, 

Ceftazidime และ Cefpodoxime ไม่ได้ผล และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต  การพบเชื้อ E.coli จากตัวอย่างในฟาร์มท่ีสร้าง

เอนไซม์ beta-lactamase ได้น้ันสอดคล้องกับรายงานท่ีพบในประเทศแถบเอเชยี เชน่ จีน ญี่ปุน่ หรือ เกาหลีใต้ เป็นต้น  

ส่วนใหญ่เป็นรายงานพบในฟาร์มเพื่อการค้าหรือเป็นฟาร์มขนาดใหญ่  ซึ่งต่างจากฟาร์มในงานวิจัยนี้ท่ีเป็นฟาร์มแบบ

สวนหลังบ้านหรือฟาร์มครัวเรือนขนาดเล็ก  ผลการวิจัยยังพบเชื้อ E.coli ท่ีลดความไวต่อยา cefotaxime ในตัวอย่าง

ดินและน้ าเสียภายในฟาร์ม  สอดคล้องกับงานวจิัยหลายฉบับโดยเฉพาะจากประเทศจีนท่ีพบการปนเป้ือนของเชื้อดื้อ

ยาในสิ่งแวดลอ้มเชน่กัน [8, 9, 11] อกีท้ังเชื้อท่ีพบในสิ่งแวดล้อมมลีักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกับเชื้อท่ีพบในสัตว์

ด้วย [3]  นอกจากนี้ผลการทดสอบความไวตอ่ยาปฏิชีวนะ พบวา่ เชื้อท้ังหมดจัดเป็นเชื้อ MDR E.coli  สิ่งท่ีน่าสนใจ คือ 

ยา Fosfomycin ซึ่งเป็นยาทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อจาก ESBL-Producing Enterobacteriaceae นั้น  มีรายงาน

อุบัติการณ์การดื้อยาของเชื้อ E.coli ต่ า (ร้อยละ 1-3) [22]  แต่ในงานวิจัยนี้พบเชื้อ 2 ไอโซเลท (ร้อยละ 12.5) ลด

ความไวตอ่ยาดังกล่าว  

การตรวจพบ beta-lactamase genes กลุ่ม blaCTX-M และ blapAmpC ในเชื้อกลุ่ม MDR E.coli  สันนิษฐานได้

ว่า การสร้างเอนไซม์  CTX-M และ AmpC อาจเป็นกลไกท่ีช่วยให้ เชื้อดื้อยากลุ่ม  Beta-lactam ได้หลายชนิด  
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โดยเฉพาะอยา่งยิ่งยากลุ่ม Cephalosporin รุ่นท่ี 3  นอกจากนี้เชื้อยังลดความไตอ่ยาชนิดอ่ืนๆได้ เชน่ aminoglycosides, 

tetracyclines และ quinolones เป็นต้น  แสดงให้เห็นว่า เชื้ออาจมีกลไกการดื้อยาชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การขับยา

ออกนอกเซลล์หรือการลดการน ายาเข้าสู่เซลล์ เป็นต้น  การตรวจพบยีนกลุ่ม blaCTX-M group 1 และ blaCTX-M group 9 

สอดคล้องกับรายงานการระบาดของเชื้อ E. coli ท่ีมียีนกลุ่มนี้จากท่ัวโลก เช่น blaCTX-M-14 และ blaCTX-M-15 [4-6, 8-10]  

และในประเทศไทยก็มรีายงานการระบาดของยีนนี้เชน่กัน [16]  รายงานการระบาด blaCMY-2 ไมสู่งเท่ากับ blaCTX-M  แต่

ก็พบวา่ มีรายงานการระบาดของยีนกลุ่มนี้ในตัวอย่างจากฟาร์มเพิ่มขึ้น  [6, 8, 23]  ถึงแมว้่ายีน blaTEM-1 ไม่จัดเป็นยีน

ท่ีสร้างเอนไซม์ ESBL  แต่ก็มีความส าคัญเพราะเป็นเอนไซม์ท่ีมีการระบาดโดยท่ัวไป  และเอนไซม์ ESBL หลายชนิด

เกิดจากการกลายพันธ์ุของ blaTEM-1  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการกลายพันธ์ุจากภาวะ selective pressure  อกีทั้งผลการหา

ล าดับเบสของยีน blaTEM-1 พบส่วนเหนือของยีนคล้ายคลึงกับยีนท่ีสร้างเอนไซม์ transposase  (data not shown) ซึ่ง

เป็นเอนไซม์ท่ีมีบทบาทส าคัญต่อสารพันธุกรรมของแบคทีเรียท่ีเคลื่อนท่ีได้ เช่น transposon  ส่งผลการแพร่กระจาย

ของยีนดื้อยาได้มากขึน้  นอกจากนี้พบวา่บางไอโซเลทมยีีนดื้อยาสองชนดิ เช่น ยนี blaCTX-M ร่วมกับ blaTEM-1  หากเกิด

การตดิเชื้อดังกล่าว อาจเกิดปัญหาในการรักษาได้  

การพบเชื้อ MDR E.coli รวมท้ังมยีีนดื้อยาท่ีส าคัญทางการแพทย ์ อาจมสีาเหตุมาจากเชื้อดังกล่าวมกีาร

ระบาดเป็นเชื้อประจ าถิ่นอยูแ่ล้ว  ร่วมกับการกระตุ้นให้เกิดการคัดเลือกสายพันธ์ุท่ีดื้อยาจากการใช้ยาปฏิชวีนะ  จาก

การเก็บข้อมูลพบข้อสังเกตว่า  จุดประสงค์ของการใช้ยาปฏชิีวนะในการเลี้ยงสัตว์ปีกของฟาร์มสวนหลังบ้าน คือ เน้น

การใช้ยาเฉพาะเวลาเกิดโรคระบาดหรือใช้รักษาโรค  ซึ่งแตกต่างฟาร์มเพื่อการค้าท่ีมีการผสมในอาหารเพื่อเป็น 

Growth promoter อีกวัตถุประสงค์หนึ่งด้วย  ปัจจุบันข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสวนหลังบ้านมีน้อย  ท าให้ไม่

ทราบปริมาณการใช้ยาท่ีแท้จริง  รวมท้ังยาปฏิชวีนะส าหรับสัตว์ในฟาร์มสามารถซื้อได้สะดวก  ท าให้อุบัติการณ์ของ

เชื้อดื้อยาจึงเกิดขึ้นได้ง่าย  ยากต่อการควบคุม  ฟาร์มจึงอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อดื้อยาและเกิดการแพร่กระจายของ

เชื้อท้ังภายในและภายนอกฟาร์มได้  มีรายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การใช้ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขึ้น

ของจ านวนเชื้อ E.coli ดื้อยาในไก่ท่ีเลี้ยงในฟาร์มอย่างมีนัยส าคัญ [24]  ถึงแม้ว่าจะหยุดการใช้ยา แต่เชื้อยังคงมี

คุณสมบัตกิารดื้อยาอยู่ [25] 

อุบัติการณ์และคุณสมบัติของเชื้อ MDR E.coli ท่ีแยกได้จากสัตว์ปีกท่ีเลี้ยงในฟาร์มแบบสวนหลังบ้านใน

งานวิจัยนี้  สะท้อนถึงปัญหาทางการเกษตรและสาธารณสุขท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  เนื่องจากฟาร์ม

ลักษณะนี้พบได้ท่ัวไปในทุกชุมชนของประเทศไทย  ประกอบกับการเลี้ยงท่ีต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก  

อาจส่งผลให้มกีารถ่ายทอดเชื้อระหว่างคน สัตวแ์ละสิ่งแวดล้อมได้งา่ย  ตลอดจนส่งผลให้อัตราการเป็นพาหะของเชื้อ

ดื้อยาในคนเพิ่มสูงขึ้น  จากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เศรษฐกิจนั้น  ดังนั้น การให้ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะท่ี

ถูกต้องแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ นโยบายการควบคุมการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการเฝ้าระวังการเกิดเชื้อดื้อยาใน

ฟาร์ม  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ  ผลลัพธ์ท่ีได้จะช่วยลดอัตราการเกิดเชื้อดื้อยาใน

คนและสัตว์ต่อไป 
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เคอร์คูมินอยด์แอนาลอกเหนี่ยวน าการตายแบบอะพอพโทซิสในเซลล์มะเร็ง 

กลัยโอบลาสโทมาเพาะเลี้ยง  

Curcuminoid analog induced apoptosis in human glioblastoma cell line (T98G) 

ศศธิร วรรณอุดม1 อภชิาต สุขส าราญ2 และ วัชร ีเที่ยงอยู่1* 

Sasithorn Wanna-udom1, Apichart Suksamrarn2 and Watcharee Tiangyou1*  

บทคัดย่อ 

Glioblastoma (GBM) เป็นมะเร็งสมองท่ีพบได้มากท่ีสุดในกลุ่มมะเร็งสมองชนิดร้ายแรง การรักษา

ภายหลังการผ่าตัดนิยมใช้ยาเคมีบ าบัด temozolomide (TMZ) แต่ยามักก่อให้เกิดผลข้างเคียง และดื้อยา Curcuminoid 

analog (Cur) เป็นอนุพันธ์ของสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งมคีุณสมบัตกิารตา้นมะเร็งท่ีดีกว่าสารต้นแบบ ดังนัน้ ในการศกึษานี้

จึงสนใจศึกษาผลการต้านมะเร็งของ Cur ในเซลล์มะเร็งกลัยโอบลาสโทมาเพาะเลีย้ง (T98G) โดยศึกษาการมีชีวติรอด

ของเซลล์ด้วยวิ ธี  MTT assay พบว่า Cur สามารถลดการมีชีวิตของเซลล์ลงได้ตามความเข้มข้น ท่ีมากขึ้น 

(IC50=47.5µM) และเมื่อให้ Cur ร่วมกับ TMZ ท าให้การตายของเซลล์เพิ่มมากขึ้นอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 

และช่วยลดปริมาณการใช้ TMZ ลงได้อย่างดี เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ท่ีตาย ด้วยการย้อม Hoechst 

33342 เซลล์มลีักษณะการตายแบบ apoptosis ส่วนการศึกษาโปรตนีท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยเทคนิค western blot พบวา่กลุ่ม 

Cur ร่วมกับ TMZ มีผลเพิ่มการแสดงออกของ pro-apoptotic protein Bax และลดการแสดงออกของ anti-apoptotic 

protein Bcl-2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) จากผลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า curcuminoid analog มีผลชักน าการ

ตายแบบ apoptosis ในเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงได้ดี โดยเฉพาะเมื่อให้ร่วมกับ temozolomide ดังนั้นจึงน่าจะได้มีการน า 

curcuminoid analog ไปพัฒนาเป็นยาเคมบี าบัดเพื่อรักษามะเร็งสมองชนดิกลัยโอบลาสโทมาในมนุษยต์อ่ไป  

ค าส าคัญ: กลัยโอบลาสโทมา เคอร์คูมนิอยดแ์อนาลอก ทโีมโซโลไมด์ อะพอพโทซิส ยาต้านมะเร็ง 

Abstract  

Glioblastoma (GBM) is the most common of malignant brain tumor. Temozolomide is commonly 

used as chemotherapy for GBM after surgery but it usually cause many side effects and drug resistance in a 

long period. Curcuminoid analog (Cur) is a synthetic derivative of curcumin (turmeric extract from Curcuma longa 

L.), which has been shown anticancer property greater than parent compound. Therefore, this study aim to 

examine the anticancer effect of Cur on human glioblastoma cell line (T98G). The cell viability was assessed by 

MTT assay, Cur decreased cell viability in concentration-dependent manner (IC50=40uM). Interestingly, Cur/TMZ 

co-treatment significantly increased anticancer effect better than Cur of TMZ treatment alone. Moreover, Cur 
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also helped to reduce the treatment dose of TMZ. The morphological changes of cell death were shown 

apoptotic characteristics when detected by the Hoechst 33342 staining. Proteins involved with apoptosis were 

determined by western blotting. Cur/TMZ co-treatment group significantly induced the expression of pro-

apoptotic protein Bax (p<0.05) and repressed the expression of anti-apoptotic protein Bcl-2 (p<0.05) when 

compared with Cur or TMZ treatment alone. In conclusion, curcuminoid analog induced apoptosis in T98G cells 

especially when applied with temozolomide. Thus, the curcuminoid analog might be developed as an effective 

chemotherapeutic drug for the treatment of glioblastoma. 

Keywords: glioblastoma, curcuminoid analog, temozolomide, apoptosis, anticancer  

Introduction 

Glioblastoma or Glioblastomas multiforme (GBM), a grade IV astrocytoma, is the most common 

deadly type of primary brain tumor [1, 17, 19, 22]. The disease is higher in males than in females, with a ratio 

of 3:2 and can occur at all ages, but mostly found in elderly people which age range from 45-70 years [3]. 

GBM is highly aggressive, invasive, rapid cell growth, and resistance to apoptosis [15]. The survival rate of 

patients with GBM is less than 1 year from the time of diagnosis. Current treatments for GBM, including surgery, 

radiation and chemotherapy. However, the survival average is still less than one year. [10, 11, 25]. 

The accepted therapeutic index of anti-cancer treatment is apoptosis which is a process of 

programmed cell death in multicellular organism. Biological events lead to morphological changes, including cell 

shrinkage, pyknosis, karyorrhexis, membrane blebbing and formation of apoptotic bodies [6]. Apoptosis can occur 

through intrinsic and extrinsic pathway. After the induction process, apoptosis can be shown by increasing the 

expression of pro-apoptotic proteins (i.e., Bax, Bid or Bad) and reduce the expression of anti-apoptotic proteins 

(i.e., Bcl-2 or Bcl-Xl) [9]. Most cancer cells are imbalance between cell growth and death, therefore, apoptotic 

induced agents are an important goal of chemotherapy. 

Temozolomide (TMZ) is the most common chemotherapeutic drugs used in GBM treatment, which 

is toxic to cancer cells by destroying the DNA replication process; a key mechanism to induce program cell death 

and inhibit the growth and proliferation of cancer cells [8]. TMZ has a hydrophobic nature which makes it easily 

penetrate and pass through the blood-brain barrier (BBB), therefore, TMZ is commonly used in the treatment of 

brain cancer [4]. However, the use of chemotherapy for a long period causes severe drug resistance, more side 

effects and high cost of treatment [10, 11, 25]. Therefore, researchers are interested in finding other active 

substances for substitution or combination with TMZ to reduce the side effects of drugs and synergistic 

anticancer activities.  

Curcumin is the main and the most active compound of curcuminoids which extract from rhizome 

of Curcuma longa L. Many researches have shown that curcumin does contain with several pharmacological 

activities, including antioxidants [27], anti-inflammatory [21] and anticancer [26]. Previous studies have reported 

that curcumin induced apoptosis in many cancer cell lines, such as prostate cancer [20], lung carcinoma cells 
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[14], human chondrosarcoma [13] and also human glioblastoma [16]. Furthermore, recent in vitro study indicated 

that curcumin and TMZ co-treatments have more anticancer activity than each of mono-treatments in 

glioblastomas [7]. However, curcumin has poor solubility in water and unstable in light which limit the 

pharmacological property. Therefore, Prof. Dr. Apichart Suksamrarn and colleagues have restructured and 

synthesized its analogs [2]. Some of analogs have shown high anticancer activity than their parent compound 

[24]. However, there has not been reported the anticancer effect of curcuminoid analog in glioblastoma. Thus, 

the aim of this study are to investigate the anticancer property of curcuminoid analog, and to determine whether 

a combination of curcuminoid analog and temozolomide is able to enhance apoptotic cell death in human 

glioblastoma T98G cell line 
 

Materials and methods 

Chemicals 

Curcuminoid analog (Cur) was provided by Prof. Dr. Apichat Suksamrarn (Department of 

Chemistry, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University). Temozolomide (TMZ) was bought from Sigma-

Aldrich (MO, USA). 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT), dimethyl sulfoxide 

(DMSO) were purchased from Amresco (OH, USA). Cur and TMZ stock solution were dissolved in DMSO, stored 

at -20 °C until diluted before use. 
 

Cell line 

Human glioblastoma T98G cell line was purchased from the American Type Culture Collection 

(ATCC). Cells were cultured in Minimum Essential Medium (MEM) (Gibco, USA) supplemented with 10% fetal 

bovine serum (Gibco, USA)  and 1% penicillin and streptomycin (Gibco, USA), then incubated at 37°C in 

humidified atmosphere of 5% CO2. 
 

Determination of cell viability 

Human glioblastoma T98G cells were cultured in 96-well flat-bottomed plates (Nunc, DK) at a 

density of 1x105 cells/ml and kept overnight in cell culture incubator. Next day, the culture medium was 

removed, the cells were exposed to fresh medium and treated with various concentration of Cur (0-30µM), 

TMZ (100µM) or combinations of Cur with TMZ and incubated for 24 hours. Cell viability was evaluated by the 

MTT assay. Cells were then incubated at 37 °C for 1.5 hours with MTT solution (1 mg/ml). Formazan crystals in 

the cells were solubilized with DMSO. The cell viability was determined by measuring the absorbance at 570nm 

wavelength using Microplate Reader (Biotex Instruments Inc, USA) then compares with control.  
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Nuclear staining for assessment of apoptosis 

The morphological changes were studied by Hoechst 33342 DNA staining and observed under 

fluorescence microscopy. T98G cells (1x105 cells/ml) were cultured in 60x15 mm dish (Nunc, DK) overnight. After 

treating with Cur (15µM), TMZ (100µM) and its combination for 24 hours, cells were washed with PBS and 

stained with Hoechst 33342 (100µg/ml) for 15 minutes protected from light at room temperature. Then the cells 

were washed with PBS and detected by fluorescence microscopy. 

 
Detection of proteins involved with apoptosis 

The proteins involved with apoptotic were determined by western blot analysis. After treatment, 

the cells were washed with PBS and lysed in RIPA buffer containing 25mM Tris HCl (pH 7.6), 150mM NaCl, 1% 

NP-40, 1% sodium deoxycholate, 0.1% SDS and supplemented with a mixture protease inhibitors. The lysates 

were centrifuged at 13,000rpm at 4 °C for 30 minutes, the supernatant was kept at -80 °C until used. Protein 

concentration was determined using Bradford Assay (Bio-Rad Laboratories Inc, Hercules, CA) with bovine serum 

albumin as the standard protein. Then, proteins were separated by SDS-PAGE and transferred to PVDF 

membrane (Millipore, Germany). The blots were blocked with 5% non-fat dry milk in TBS-T overnight and 

incubated with primary antibodies (anti-Bax 1:400, anti-Bcl-2 1:500; Millipore, USA) at room temperature for 3 

hours. Afterwards, the membranes were incubated with horseradish peroxidase-conjugated secondary 

antibodies (Invitrogen, CA, USA) for 1.5 hours at room temperature. The signals were visualized by enhanced 

chemiluminescence (Immobolon, MA, USA). 

 
Statistical analysis 

The data were presented as the mean ± standard error of mean (SEM). Statistical analysis was 

performed using one-way ANOVA with Tukey post hoc test. Significance was accepted at p < 0.05. 

Results 

Determination of cell viability 

Curcuminoid analog (Cur) decreased cell viability of T98G cells in dose-dependent manner 

(IC50=47.5µM). When the cells were treated with different concentration of Cur (0-30µM) and Cur (0-30µM) 

combined with 100µM of TMZ for 24 hours. Cur treatment alone reduced cell viability from 5% to 27% at the 

concentration of 15 to 30µM, respectively. Furthermore, co-incubation of Cur (0-30µM) with TMZ (100µM) 

significantly decreased cell viability from 15% to 36% at the concentration of 15 to 30µM, respectively, in 

comparison to Cur or TMZ treatment alone (p<0.05) (Fig. 1).  
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Fig. 1 The anticancer effect of Cur 0-30µM combined with TMZ 100µM examined by MTT assay after 24 hours 

of incubation. Result is expressed a mean value ± SEM of three independent experiments. 

*p<0.05, #p<0.05 when compared with control and mono-treatment group, respectively. 

 
Nuclear staining for assessment of apoptosis 

The assessment of apoptotic cell death using the Hoechst 33342 staining, the result showed that 

Cur and TMZ affected the nuclear morphological change, including the nuclear shrinkage and chromatin 

condensation. Moreover, Cur and TMZ co-incubation increased apoptotic morphological characteristics when 

compared with control and Cur or TMZ treatment alone group (Fig. 2). 

 

 
 
Fig. 2 Fluorescence photomicrographs of apoptotic changes in T98G nuclei assessed by Hoechst 33342 staining. 

(A) Cells (1x105 cells/ml) were untreated, (B) treated with 15µM of Cur, (C) treated with 100µM of TMZ 

and (D) co-incubated with Cur and TMZ. Fragmented nuclei and chromatin condensation were marked 

by the yellow arrows. 
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Detection of proteins involved with apoptosis 

The expression of apoptotic proteins (Bax and Bcl-2) were examined by western blotting and β-

actin was used as a loading control. The data showed that Cur (15µM) significantly increased Bax protein and 

decreased Bcl-2 protein levels compared with control (p<0.05), however, TMZ (100µM) was not significantly 

change the expression of these proteins. In the co-treatment group, they significantly increased the Bax protein 

and decreased Bcl-2 protein expression (p<0.05) in comparison with Cur or TMZ alone. The analysis of Bax/Bcl-

2 was shown in Fig. 3. 

 

 
 

 
Fig. 3. The expression of apoptosis-related proteins (Bax and Bcl-2) analyzed by western blotting in T98G cells. 

The bar diagram showed the Bax/Bcl-2 ratio of control (Cont), TMZ 100µM, Cur 15µM and the 

combination of TMZ and Cur. The results are expressed a mean value ± SEM of three independent 

experiments. *p<0.05, #p<0.05 when compared with control and mono-treatment group, respectively. 

Discussion and Conclusion 

Glioblastoma (GBM) is the most common malignant primary brain tumor, highly aggressive and 

resistance to apoptosis [15]. Temozolomide (TMZ) is the common therapeutic drug used in the treatment of GBM. 

However, TMZ causes many side effects and drug resistance, therefore, many studies have been searched 

other pharmacological agents to optimize the curative treatment for GBM. Curcumin is a natural product and a 

major component from turmeric [12]. In previous studies have shown that curcumin really does contain with 
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many pharmacological activities [27] and also helped to increase the efficiency of anticancer activities when 

combination with TMZ [5]. However, curcumin has poor bioavailability and unstable, so the curcuminoid analogs 

(Cur) were synthesized to reduce these limitations, and some of them have been shown anticancer property 

greater than their parent compounds [24]. Therefore, this study aims to examine the anticancer effect of 

curcuminoid analog on glioblastoma cells.  

The results demonstrated that Cur in combination with TMZ enhanced the anti-cancer efficacy by 

induction of apoptosis in human glioblastoma T98G cells. Cur/TMZ co-treatment significantly decreased cell 

viability and morphological characteristics indicated apoptotic cell death. We also found that Cur induced 

apoptosis by upregulation of pro-apoptotic protein Bax, and downregulation anti-apoptotic protein Bcl-2. 

Moreover, the combination of Cur/TMZ significantly increased the Bax/Bcl-2 ratio greater than Cur or TMZ 

treatment alone. The alteration of the members of Bcl-2 family protein expression relate to the apoptotic cell 

death [16]. The Bax/Bcl-2 ratio indicated the levels of apoptotic induction [18]. Several in vitro studies have 

shown that curcumin, the parent compound of curcuminoid analog, induced apoptosis through intrinsic pathways, 

such as prostate cancer [20] and human cervical carcinoma cells [23], through extrinsic pathway in human 

chondrosarcoma cells [13] and through both of apoptotic pathways in human glioblastoma cells [16]. Whereas, 

this study showed the anticancer effects of curcuminoid analog possibly by induction of apoptosis through 

intrinsic pathway.  

In conclusion, this study is the first report of an anticancer effect of curcuminoid analog and co-

treatment with temozolomide on glioblastoma cell line. The results have shown that curcuminoid analog could be 

a potential substance in chemotherapeutic drug development for the treatment of highly malignant and less hope 

tumors such as glioblastoma. This study also suggested that curcuminod analog might be developed as an 

effective chemotherapeutic drug for substitute the temozolomide or use in combination with temozolomide to 

reduce the side effects of drugs and synergistic anticancer activities for the treatment of glioblastoma. 
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การเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่วัยสูงอายุของวัยท างาน 

Preparation for old age among working groups 

พรทิพย์ ปาอนิ1* และ ปะราลี โอภาสนันท์1   

Porntip Pa-In1* and Paralee Opasanant1   

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ และศึกษา

รูปแบบของชุมชนในการตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมีอายุ  50-59 ปี จ านวน 

300 คน อาศัยอยูใ่นเขตต าบลแมใ่ส  อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเิชงิบรรยาย ผลการศกึษา 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมในภาพรวมอยูใ่นระดับสูง ( x = 85.43, S.D. = 10.43) เมื่อพจิารณาราย

ด้านพบด้านความมั่นคง ค่าคะแนนรวมอยู่ในระดับสูง  ( x = 21.55 , S.D. = 2.71), ด้านสุขภาพ ค่าคะแนนรวมอยู่ใน

ระดับสูง ( x  = 40.58, S.D. = 5.18), และด้านการมีส่วนร่วม ค่าคะแนนรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 23.30 , S.D. = 

4.01) ส่วนชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุใน 3 รูปแบบ คือ 1)  ด้านสุขภาพ คือ การจัดท า

โครงการตรวจสุขภาพตามกลุ่มอายุ การคัดกรองโรคเรื้อรังตั้งแต่อายุ15 ปี ขึ้นไป  2) ด้านการมีส่วนร่วม คือ การ

สง่เสริมให้มกีารท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างวัยเด็ก วัยท างาน และวัยสูงอายุ รวมท้ังการสนับสนุนการท ากิจกรรมของ

ชมรมผู้สูงอายุ และ 3) ด้านความมั่นคง คือ การจัดตัง้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทุนสวัสดิการชุมชน และการ

จัดท าบัญชคีรัวเรือน  

ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อม  การเข้าสูว่ัยสูงอายุ   

Abstract  

This descriptive research aimed to study the preparation for old age among working groups and 

study the model of the preparation for old age. The sample consisted of 300 age groups between 50-59 years 

old lives in Mae Sai Sub-district, Muang District, Phayao Province. Data were analyzed using frequencies, 

percentages, mean and standard deviation. The results revealed that the total preparation score was at a high 

level ( x  = 85.43, S.D. = 10.43) and considering each aspect that the total security score was at a high level  

( x  = 21.55 , S.D. = 2.71), the total health score was at a high level  ( x  = 40.58, S.D. = 5.18), and the total 

participation score was at a high level ( x  = 23 .3 0  , S.D. = 4 .0 1). The community level has 3  models for 

preparation aging society that 1) Health model, the community has preventive health screening for chronic illness 

conditions. 2) Participation model, The Tambon administration was encouraged the joint activities between three  

                                                        
1 กลุ่มวิชาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Department of Nursing for Adult and Gerontogical Nursing , School of Nursing, University of Phayao, Phayao  56000 

*Corresponding author e-mail : porntip.pa@up.ac.th  
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generation and support fund for older club activities. 3 ) Security model, the community should be set up the 

cremation fund, Community Welfare Fund and household account 

Keywords: Preparation, Old Age  

บทน า 

ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2568 โดยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 

21.5 ร่วมกับโครงสร้างสังคมไทยเปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวน้อยลง มีรูปแบบการอาศัย

อยู่ร่วมกันของคนต่างวัย อันเป็นผลเนื่องมากจากการย้ายถิ่นของวัยแรงงานเข้าสู่เมือง รวมท้ังแรงงานผู้หญิงผู้ท่ีท า

หน้าท่ีหลักในการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเมื่อพิจารณาการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว พบว่า 

การอาศัยอยู่คนเดียวและการอาศัยอยูก่ับคู่สมรสท่ีเป็นผู้สูงอายุดว้ยกัน มีสัดสว่นเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 3.7 เป็นร้อย

ละ 7.7 และจากร้อยละ11.6 เป็นร้อยละ 16.3 ตามล าดับ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปี พ.ศ. 2550 [12]  จากการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีผ่านมา มีกระบวนการสร้างความเป็นเมืองให้เกิดขึ้น (urbanization) อย่างรวดเร็ว มีการ

กระจายตัวของประชากรเมืองเข้าครอบครองพื้นท่ีใหม่ท่ีอยู่บริเวณรอบๆเมือง ส่งผลให้พื้นท่ีเขตชนบทได้แปลงสภาพ

เป็นเขตเมืองมากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิตโดยล าพังเพิ่มขึ้น ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลน้อยลง ซึ่งจะเป็นปัญหา

ใหญ่ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องการความช่วยเหลือในอนาคต จากสิ่งท่ีกล่าวมาข้างต้นเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสามารถ

ของครอบครัวในการให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเปราะบางและอ่อนแอลง ประกอบกับแนวโน้มในอนาคต

ผู้สูงอายุท่ีไม่มีบุตรจะมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน [2, 4, 9, 10] จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

ประชากรมีความเสี่ยงสูงท่ีจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพท้ังการเจ็บป่วยและทุพพลภาพ เมื่ออยู่ในภาวะพึ่งพิงมีความ

ต้องการการดูแลจากบุคคลอื่น แต่จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ผู้ดูแลมีจ านวนลดลงเร่ือยๆ 

ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ ภาวะพึ่งพิงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติ ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่คน

เดียว อยู่กับผู้สูงอายุด้วยกัน หรืออยู่กับลูกหลานเป็นบางเวลา เมื่อเกิดความเจ็บป่วยหรือมีภาวะพึ่งพิง รวมท้ังขาด

การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม ผู้สูงอายุเหล่านี้จะทรุดลงอย่างรวดเร็ว กลายเป็นภาระของครอบครัว ซึ่ง

อาจจะมีมากจนถึงภาวะท่ีครอบครัวไม่สามารถจัดการปัญหาได้ต่อไป จนในท่ีสุดผู้ดูแลและผู้สูงอายุจะอยูใ่นสภาพท่ี

อ่อนแอท้ังสองฝ่าย ซึ่งอาจน าไปสู่การถูกทอดท้ิง (Neglect) หรือการกระท าอันมิพึงประสงค์ต่อผู้สูงอายุ (Elderly 

abuse)  

จากสถานการณ์ท่ีกล่าวมา มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเตรียมความพร้อมผู้ท่ีก าลังจะเข้าสู่วัย

สูงอายุให้สามารถปรับตัวและวางแผนการด าเนินชีวิต  รวมท้ังสามารถเผชิญกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัย

สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยมีหลักประกันท้ังทางด้านรายได้ ที่อยู่อาศัย ด้านผู้ดูแล และด้านสุขภาพ สามารถปรับตัว

ด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมจากการเกษียณอายุงาน การเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้องเร่ิมท้ังตั้งแต่ระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชน รวมถึงการสร้างทัศนคติตอ่ความสูงอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการอยูใ่นสังคมได้อยา่งมคีุณค่า

และมีศักดิ์ศรี การท่ีคนต่างวัยมีมุมมองหรือทัศนคติท่ีดีต่อผู้สูงอายุ มีผลในการปฏิบัติท่ีดีตามมา เชน่ การเคารพ ยก

ยอ่ง นับถือ ให้เกียรติ์ กตัญญูกตเวที อกีทัง้ยังส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมกีิจกรรมทางสังคมอย่างตอ่เนื่อง จากผล

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนอายุระหว่าง 18-59 ปี เกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อผู้สูงอายุ [12] และผลการศึกษา 

เร่ือง คุณค่าผู้สูงอายุ: ภาพสะทอ้นมุมมองจากคนสองวัย [1]  พบวา่ประชาชนยังมทัีศนคตท่ีิดีต่อผู้สูงอายุ เป็นบุคคลท่ี

ควรได้รับการเคารพ นับถือ ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่คนรุ่นหลัง โดยมีมุมมองท่ีดี

ตอ่ผู้สูงอายุวัยตน้มากกวา่วัยอื่น แต่จากการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับท่ี 2 ในช่วง 5 ปี
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แรก พบวา่คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุอยูใ่นระดับท่ีต่ ากว่าเป้าหมายของแผน จะเห็นได้ว่า

การให้คุณค่าต่อผู้สูงอายุของคนในสังคมไม่ได้มคีวามคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมด   

 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า แนวคิดการด ารงชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี 

[16] อยู่ในชุมชนได้อย่างมีอิสระและยาวนานท่ีสุด มี โอกาสได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มความสามารถจาก

ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาตลอดชวีิต ยังท าประโยชนต์อ่สังคม ชุมชนได้อยา่งต่อเนื่อง ตอ้งมกีารด าเนนิการให้ครอบคลุม 

3 ด้าน คือ การมีสุขภาพดี (health)  การมีส่วนร่วมในสังคม (participation) และการมีหลักประกันท่ีมั่นคง (security) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของวัยท างาน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปวางแผนเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป   

  

วิธีการศึกษา 

วธีิด าเนนิการศึกษาในคร้ังน้ี  ระยะที่ 1  ศกึษาสถานการณ ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้า

สู่วัยสูงอายุ  ประชากร คือ ผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 50-59 ปี  ท้ังเพศชายและเพศหญิง  อาศัยอยู่ในเขตต าบลแม่ใส อ าเภอ

เมอืง  จังหวัดพะเยา ซึ่งมจี านวน 1202 คน [14] ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใชห้ลักการค านวณของทาโร ยามา

เน่ [17] ท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional 

Stratified Random Sampling)  ค านวณตามสัดส่วนของกลุ่มประชากรในแต่ละหมู่บ้าน  จากนั้นสุ่มอยา่งง่าย (Simple 

Random Sampling) แบบจับฉลากไมใ่ส่กลับ  จนได้กลุ่มตัวอยา่งครบตามจ านวนท่ีได้จากการก าหนดขนาดไว้  ระยะที่ 

2  วิเคราะห์รูปแบบในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง  จังหวัด

พะเยา ระยะที่ 3 จัดท าเวทีชุมชนเพื่อน าเสนอรูปแบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอาย ุ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
 

ผลการศึกษา 

การศกึษาคร้ังนี้มาจากประชากรท่ีอาศัยอยูใ่นเขตต าบลแมใ่ส อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา จ านวน 300 

ราย ผลการศึกษามีดังน้ี 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 50-59 ปี อายุเฉลี่ย 54.81 ปี (S.D. = 2.67) เป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 41.00 เพศหญิงร้อยละ 59.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่โดยคิดเป็นร้อยละ  72.70 

รองลงมาคือสถานภาพสมรสหม้าย และโสด ร้อยละ 14.00 และร้อยละ 9.3 ตามล าดับ การศึกษาส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับประถมศกึษา รอ้ยละ 78.70 รองลงมาคือระดับมัธยมศกึษา รอ้ยละ 11.70 ดังแสดงในตารางตอ่ไปน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงคุณลักษณะของกลุ่มตัวอยา่ง  จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n=300) ร้อยละ 

อายุ (ปี=50-59 ปี, X=54.81, S.D.=2.67,range=9.00)         

เพศ                       ชาย 

                            หญิง 

123 

177 

41.00 

59.00 

สถานภาพสมรส        คู่ 

                            หมา้ย 

                            โสด 

                            หยา่/แยกกันอยู่ 

ระดับการศกึษา 

                           ไมไ่ด้รับการศึกษา 

                           ได้รับการศึกษา 

                                 ประถมศึกษา 

                                 มัธยมศกึษา 

                                 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

                                 อาชีวศกึษา/ประกาศนียบัตร 

                                 อนุปริญญา 

218 

42 

28 

12 

 

4 

296 

236 

35 

14 

 10 

 1 

72.70 

14.00 

9.30 

4.00 

 

1.33 

98.67 

79.73 

11.82 

4.73 

3.38 

0.34       

 

ด้านอาชีพ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 37.30 รองลงมา

คืออาชีพรับจ้าง  ร้อยละ 36.30 และอาชีพค้าขาย คือร้อยละ 14 โดยมีรายได้เฉลี่ยมากกวา่ 5,000 บาทต่อเดือน  ซึ่ง

แหล่งท่ีมาของรายได้มาท างานด้วยตนเองร้อยละ 68.30 มคีวามเพยีงพอของรายได้คิดเป็นร้อยละ 58.00 ดังแสดงใน

ตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 2 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอยา่ง  จ าแนกตามปัจจุบัน รายได้ แหล่งท่ีมาของรายได้ ความเพยีงพอของรายได้   

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n=300) ร้อยละ 

อาชีพ 

        ไมไ่ด้ประกอบอาชพี 

        ประกอบอาชพี 

             เกษตรกรรม 

             รับจ้าง 

             ค้าขาย 

             รับราชการ 

             หัตถกรรม 

 

11 

289 

112 

109 

42 

14 

12 

 

3.70 

96.30 

38.75 

37.72 

14.53 

4.84 

4.15 

รายได้ (บาท/คน/เดอืน) 

(X = 5,978.00, S.D.=6,125.44) 

แหลง่ท่ีมาของรายได้ 

       คู่สมรส  

       บุตรหลาน 

       ญาติพ่ีน้อง 

       ท างานด้วยตัวเอง 

ความเพยีงพอของรายได้ 

       เพยีงพอ 

       ไมเ่พยีงพอ 

 

 

 

53 

36 

4 

207 

 

174 

126 

 

 

 

17.70 

12.00 

 1.30 

69.00 

 

58.00 

42.00 

 

ส่วนเร่ืองสิทธิในการรักษาพยาบาล  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ร้อยละ 

79.00 รองลงมาใชส้ิทธิข้าราชการและประกันสังคม ร้อยละ 11.30 และ 6.30 ตามล าดับ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมใน

ชุมชน พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนมาก ร้อยละ 57.00 เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และกลุ่มตัวอยา่ง ร้อยละ 43.00 ไมไ่ด้เข้า

ร่วมกิจกรรมในชุมชน ดังแสดงในตารางตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 3 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอยา่ง  จ าแนกตามสทิธิในการรักษาพยาบาลและ การมสี่วนร่วมในชุมชน 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n=300) ร้อยละ 

     สิทธิในการรักษา 

                           เบิกราชการ 

                           บัตรทอง 

                           ประกันสังคม 

                           ประกันชวีติ 

 

          34 

          237 

           19 

           10 

         

11.3 

79.0 

6.3 

3.3 
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการเตรียม

ความพร้อมโดยรวมเท่ากับ 85.4 คะแนน (S.D.= 10.43)  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 3.67 มีระดับคะแนนการเตรียมพร้อม

อยู่ในระดับต่ า และกลุ่มตัวอยา่งรอ้ยละ 96.33 มรีะดับคะแนนการเตรียมความพร้อมอยูใ่นระดับสูง ดังแสดงในตาราง

ตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 4 ระดับคะแนนการเตรียมความพร้อม 

ระดับคะแนนการเตรียมความพร้อม 
คะแนน

ต่ าสดุ 

คะแนน

สูงสดุ 
ค่าเฉลี่ย/ S.D. จ านวน ร้อยละ 

            ระดับต่ า 46 61 54.36(5.16)   11          3.67 

            ระดับสูง 63 100 86.48(8.87) 289    96.33 

            คะแนนรวมของกลุ่ม 46 100 85.4(10.43) 300  100 

 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ คะแนนเฉลี่ย 40.58 

คะแนน (S.D.= 5.18  )  ด้านการมสี่วนร่วม มคีะแนนเฉลี่ย 23.30 คะแนน (S.D.= 4.01 )   ด้านความมั่นคง มีคะแนน

เฉลี่ย 21.55 คะแนน (S.D.= 2.71  )  และกลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มคีะแนนการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ด้านการ

มีส่วนร่วม และด้านความมั่นคง  อยู่ในระดับสูง คือ ร้อยละ 97,  92.33 และ 97.33  ตามล าดับดังแสดงในตาราง

ตอ่ไปนี ้
 

ตารางที่ 5 ค่าคะแนนต่ าสุด-สูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน และร้อยละของระดับคะแนนการเตรียม

ความพร้อมของกลุ่มตัวอยา่ง จ าแนกตามระดับคะแนนการเตรียมความพร้อมรายดา้น (n=300) 

การเตรยีมความ

พร้อมรายดา้น 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

สูงสดุ 

คะแนน

ต่ าสดุ 

ค่าเฉลี่ย

(S.D.) 
ระดับต่ า ระดับสูง 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านสุขภาพ 48 48 22 40.58(5.18) 9 3 291 97 

ด้านการมสี่วนร่วม 28 28 7 23.30(4.00) 23 7.67 277 92.33 

ด้านความมั่นคง 24 24 11 21.55(2.71) 8 2.67 292 97.33 

 
3. รูปแบบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 3 ด้าน ดังนีค้ือ 

1. ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีต้องได้รับการดูแลและค าแนะน าเพื่อให้

ผู้สูงอายุมสีุขภาพด ีในพืน้ท่ีต าบลแมใ่สมกีารจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ  

2. ด้านการมีส่วนร่วมมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

และชุมชน มีการให้ความรู้ในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้คนในครอบครัวตระหนักและเห็นคุณค่าของ

ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมหรือท ากิจกรรมตา่งๆกับชุมชน 
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3. ด้านความมั่นคง ในเขตต าบลแม่ใสมีการจ่ายเบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมวินัยใน

การออม การท าบัญชีครัวเรือน 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาสามารถวิจารณ์และสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวจิัยได้ดังนี้ 

1. การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุ ในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา อายุระหว่าง  50-59 ปี จ านวน 300 ราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการ

เตรียมความพร้อมท้ังดา้นสุขภาพ  ด้านการมีสว่นร่วม  ด้านความมั่นคง อยูใ่นระดับสูงนา่จะสอดคลอ้งการส ารวจของ 

ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ[13] ท่ีพบว่าช่วงอายุท่ีคนไทยเห็นวา่ควรมีการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุมากที่สุดคือ 50-59 ปี 

และ 40-49 ปี ตามล าดับ และสอดคล้องกับการศึกษา ท่ีพบวา่อายุมีผลต่อการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างาน 

โดยบุคลท่ีมอีายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไป มีการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุการท างานดา้นร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินเงิน

ทอง มากกว่ากลุ่มอายุน้อยกวา่ 40 ปี [8] และยังมีการศึกษาท่ีพบว่าผู้ท่ีมีวัยและอายุมากกว่าจะมีการเตรียมตัวก่อน

การเกษียณอายุการท างานมากกวา่ผู้ท่ีมวีัยและอายุนอ้ยกว่า เนื่องจากมีการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าผู้ท่ีมี

อายุนอ้ยกว่า จึงสง่ผลให้มีการปรับตัวในการด าเนนิชีวิตเพื่อเตรียมการเข้าสูว่ัยสูงอายุดกีว่า [6] 

2. รูปแบบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยสูงอายุของประชาชนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ 3 ด้าน ดังนีค้ือ 

       1. ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีต้องได้รับการดูแลและค าแนะน าเพื่อให้

ผู้สูงอายุมสีุขภาพดี ในพื้นท่ีต าบลแมใ่สมกีารจัดอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัย

สูงอายุในมิติด้านการสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพในชุมชน ซึ่งในพื้นท่ีท่ีศึกษามีโครงการ

ด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่วัยผู้ใหญ่ ดังนี้ 1) การตรวจคัดกรองโรคเรือ้รัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นประจ าทุก

ปี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย โดยเร่ิมตั้งแต่อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เพื่อยกระดับศักยภาพของบริการให้มีศักยภาพในการบริการเชิงรุกและ

บูรณาการด้านการสง่เสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาล  และฟื้นฟูสภาพ รวมท้ังเน้นการจัดการปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพท้ังในระดับบุคคล และชุมชน ซึ่งเป็นการเอื้อต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุ [5] แต่เมื่อ

พิจารณาโครงการท่ีพื้นท่ีด าเนินการ พบว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ยังคงมีขอบเขตการป้องกันโรค

ไมใ่ห้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเร้ือรัง แต่ยังขาดประเด็นในเร่ืองการควบคุมปัจจัยท่ีก าหนดสุขภาพทางสังคม (Social 

Determinant of Health) ตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของพื้นท่ี  

       2. ด้านการมีส่วนร่วม ในพื้นท่ีต าบลแมใ่สมีการส่งเสริมให้มกีารท ากิจกรรมร่วมกันของคนทุกวัย 

ตั้งแต่วัยเด็ก วัยท างาน และวัยสูงอายุ รวมท้ังส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากชมรมผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการเกื้อหนุนช่วยเหลือเผื่อแผ่ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันจึงถือเป็น

การ“เติมเต็มให้กัน” ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) เชื่อวา่บุคลิกภาพและรูปแบบของ

พฤติกรรมของคน จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ จะพยายามรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้มากท่ีสุด คงไว้ซึ่ง

บุคลิกภาพเช่นเดิม และใช้กลไกในการปรับตัว (coping strategies) แบบเดิมๆ เพื่อรักษาความมั่นคงไว้ตลอดช่วงชีวิต 

ในขณะท่ีบุคคลชอบเข้าสังคมในวัยหนุ่มสาว ก็จะด าเนินชีวติอยา่งสนุกสนานในวัยสูงอายุเช่นกัน ซึ่งเป็นทฤษฎีในกลุ่ม

สังคมวทิยา อธิบายวา่ [15] การท ากิจกรรมตา่งของบุคคลเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเอง มแีรงจูงใจที่

จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคคล โดยมีกิจกรรมเป็นเคร่ืองมือ และเป็นการ
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พัฒนาบุคคลโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน การท ากิจกรรมท่ีส่งผลให้มคีวามสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึน้  

      3. ด้านความมั่นคง ในชุมชนมีการเตรียมความพร้อมในเร่ืองของความเจ็บป่วยและการเสียชีวิต 

โดยมีการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมวินัยในการออม การท าบัญชี

ครัวเรือน รวมถึงการปกป้องพิทักษ์สิทธ์ิให้ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.  2546 เช่น การ

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ได้รับเบ้ียยังชพี ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลในการชว่ยประชาชนสามารถด าเนินชวีิตอยู่ได้ตาม

อัตภาพ จากการรายงานของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ [11] ท่ีพบวา่ คนจนสว่น

ใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคเหนือ และจากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาต ิพบว่า แรงงานนอกระบบมี

การออมนอ้ยมาก เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องเกษียณอายุจากงาน กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าและกลุ่มแรงงานนอกระบบ จะมีความ

เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการด ารงชีพเนื่องจากรายได้จากเงินท่ีเก็บออมไว้มีไม่มากพอในการใช้จ่ายในชีวติประจ าวัน

จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาท่ีพบว่า แรงงานนอกระบบ รายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ ท าให้กลุ่มนี้มี "ความเสี่ยง" มากกว่ากลุ่มอื่นท่ีอาจมีคุณภาพชีวิตแย่ลงหลังเกษียณ ไม่มากนัก  [3] ส่วน

บางการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการออมท่ีมกีารเก็บออมเงินไว้เพื่อใชจ้่ายในยามจ าเป็น แตก่็จะเก็บได้ไม่นานก็ต้องน า

เงินออกมาใชจ้่าย [7] 
 

ข้อเสนอแนะ  

1. เชิงนโยบาย  

1. หน่วยงานในพื้นท่ีควรมีการส่งเสริมเพื่อให้ประชาชนวัยแรงงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การ

เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสุขภาพดี เช่น การจัดบริการคัดกรองโรคในครอบครัวกลุ่มเสี่ยง จัดให้มีเครือข่ายการดูแล (peer 

group) ในชุมชน การให้ความรู้การเตรียมตัวด้านสุขภาพส าหรับวัยแรงงาน โดยเนน้การจัดบริการเชงิรุกในชุมชน 

2. ปรับเพิ่มสวัสดิในกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเน้นในเร่ืองการออมส าหรับวัยเกษียณแก่สมาชิก

กองทุน และการจัดท านโยบายจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมออมเงินเพื่อวัยเกษียณ รวมท้ังการเข้าร่วมกองทุนการออม

แห่งชาติ 

3. สร้างความตระหนักในวัยแรงงาน ให้เห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัย

สูงอายุอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเข้าสูก่ารเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ  

2. การศึกษาครั้งต่อไป  

1. ควรจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ เพื่อตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นท่ีองค์การ

บริหารส่วนต าบลแมใ่ส อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา ให้ดีขึ้น  

2. พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูว่ัยสูงอายุแก่บุคคลวัยแรงงาน 

3. ศึกษาแรงจูงใจในการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพของ

ประชาชน ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อได้แนวทางในการสร้างแรงจูงใจใน

การเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสูก่ารเป็นผู้สูงอายุท่ีมีคุณภาพ  
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การสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

Creation of volunteer caregivers for the disabled in Maung district, Phayao 

province 

เทียนทอง  ต๊ะแก้ว1 

Tienthong  Takaew1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี เพื่อศกึษาความตอ้งการการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน และเพ่ือสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพ 

คนพิการท่ีบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นการวจิัยเชงิปฏิบัตกิาร เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ คนพิการ

ท่ีต้องการการดูแลท่ีบ้าน 20 คน และจิตอาสา 40 คน รวบรวมข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม และแบบบันทึกการสังเกต 

ท่ีสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

ตอ้งการการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน ด้วยเหตุผลดังนี้ ชว่ยเหลอืตัวเองไม่ได้ ไมม่เีงินค่าใชจ้่ายในการไปโรงพยาบาล ตอ้งการ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ต้องการกายอุปกรณ์ เจ็บป่วยโรคเรื้อรัง การเดินทางไปรับบริการท่ีสถานบริการไม่

สะดวก การสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน ใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Training) มีองค์ประกอบดังนี้ 1) ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ให้มีส่วนร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ สถานท่ี และ

ก าหนดการ 2) การเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ใช้การบรรยาย เอกสาร สนทนา ด้านเจตคติใช้การเสวนา ด้านทักษะใช้

การฝึกปฏิบัติ 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิม 4) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ท าให้เกิดความมั่นใจ

กล้าแสดงออก 5) การน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการก าหนดแผนติดตามเยี่ยมคนพิการ 6) การ

ฝึกอบรม โดยใช้วิทยากรท่ีเชี่ยวชาญในการบรรยายและสาธิต 7) การเรียนรู้เป็นกลุ่ม เน้นการกระจายความรู้และ

ทักษะแก่ท้ังกลุ่ม ท าให้เห็นคุณค่าและมีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม จากการด าเนินงาน คนพิการมีความพึงพอใจต่อ

การดูแลของแกนน าจิตอาสา ระดับมาก ร้อยละ 100  

ค าส าคัญ: จิตอาสา ดูแลสุขภาพท่ีบ้าน คนพกิาร 

Abstract  

The purpose of this study was to investigate home care service need and creation of volunteer 

caregivers for the disabled in Maung district, Phayao province. The data collection were undertaken 

questionnaires and observation form among representative the disabled and volunteer caregiver. Questionnaires 

were developed by the researcher. The data were analyzed using statistics, i.e.; percentage, mean, standard 

deviation, and using content analysis. The findings of the study were as follows: Participants had the reasons for 

need volunteer caregivers, such as, they were not able to self-help and pay for go to see the doctors, they had 

                                                        
1 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Public Health, School of Medicine, University of Phayao, Phayao 56000 
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chronic disease and their illness caused the problem to go to see the doctors, they wanted to develop the 

environment and orthoses. The components of the creation of volunteer caregivers for the disabled were using 

by participatory training methods in order to engage participants in the learning process, i.e.; 1) Trainee centre, 

the participants could involve setting objective, method, place and program. 2) Change for new knowledge used 

lectures, self-study and communication with a group, change for new attitudes used group discussion and 

change for new skills used demonstrations. 3 )  Learning by background or old experience. 4 )  Learning by 

simulation which was important for bright up their knowledge, confidence and self-esteems. 5) Using experience 

for their daily life such as they could set planning to visit persons with disabilities. 6 ) Training by expertise 7 ) 

Group learning, scattering the knowledge and skills to all participants, let them know about teamwork and had 

the skills in it. The disabled’ s satisfaction to home care of volunteer caregivers were in a good level. 

Keywords: volunteer caregivers, the disabled, home care  

บทน า 

จากข้อมูลสถิตใินรอบหลายสิบปี พบว่า อัตราความพกิารของประชากรไทยมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ จากสถิติ

ข้อมูลคนพิการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีคนพิการถึง 1,871,073 ราย โดยท่ีภาคเหนือมีจ านวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากภาค

ตะวันออก   เฉียงเหนือ คือมีจ านวน 380,031 ราย [5] ประเทศไทยได้ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ

ความคุ้มครองคนพกิารเพื่อมใิห้มกีารเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมท้ังให้คน

พกิารมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คน

พกิารให้มคีุณภาพชีวิตท่ีดแีละพึ่งตนเองได้จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชวีติคนพิการ 

พ.ศ. 2550 ขึ้น ประกาศใช้ ณ วันท่ี 27 กันยายน 2550 [4] เพื่อให้เกิดเป็นระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการท่ี

พึงประสงค์เป็นองค์รวมต่อเนื่อง และบูรณาการเชื่อมโยงมิติต่างๆมากท่ีสุด ท้ังนี้องค์การอนามัยโลก ได้ริเร่ิมและ

สนับสนุนให้ด าเนินงานตามแนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยใชชุ้มชนเป็นฐาน [1] ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรม

ด้านการฟื้นฟ ูการพัฒนาคนพกิารโดยชุมชนเป็นผู้วางแผนด าเนินการและประเมินผลจากฐานความต้องการและสภาพ

เงื่อนไขภายในชุมชนนั้นๆ เปิดโอกาสให้คนพิการ ครอบครัวคนพิการ สมาชกิชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ 

ท้ังนอกและในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้คนพิการในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สามารถอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างเสมอภาค มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนท่ัวไปอยา่งปกตสิุข [3] การบริการดูแลสุขภาพ

คนพิการอย่างตอ่เนื่องและเป็นองค์รวม จึงเนน้การให้บริการเชงิรุกที่บ้าน ในกลุ่มเป้าหมายทุกวัย โดยเฉพาะคนพิการ 

ผู้ให้บริการอาจเป็นบุคลากรทีมสหสาขาวิชาชีพ แต่นอกจากนี้ จิตอาสา ก็เป็นประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีควรให้ร่วมกัน

เข้ามามีบทบาทในงานด้านนี้เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างกลุ่มแกนน าที่มาดูแลสุขภาพของ

คนพิการท่ีเรียกว่า จิตอาสา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถให้การดูแลสุขภาพของคนพิการ เพื่อให้คนพิการ

สามารถด ารงชีวิตในชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตท่ี โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคร้ังนี้เพื่อค้นหาคนพิการในชุมชน 

ศกึษาความต้องการการดูแลสุขภาพท่ีบ้านของคนพกิาร และเพื่อสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน ใน

อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

เป็นการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร (Action Research) 

กลุ่มตัวอย่าง 

เลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากการส ารวจค้นหาคนพกิารในชุมชนท่ีตอ้งการ

คนดูแลสุขภาพท่ีบ้าน จ านวน 20 คน และการคัดเลอืกแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพกิารท่ีบ้าน ในชุมชน โดยเป็นผู้

ท่ีสมัครใจและยินดีท่ีจะเป็นจิตอาสา และมาเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน  

เครื่องมอืในการวิจัย 

เครื่องมอืท่ีใช ้ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพ

ท่ีบ้าน และแบบบันทึกการสังเกตสภาพแวดลอ้มของคนพกิาร ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้คอื 

ขั้นตอนท่ี 1 การค้นหาคนพกิารในชุมชน โดยการส ารวจเพ่ือค้นหาคนพิการในชุมชน 

(1)  สร้างเครื่องมือท่ีมีลักษณะ เป็นแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ชื่อ ท่ีอยู่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ สมาชิกใน

ครอบครัว  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ 

(2)  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ เพื่อค้นหาคนพิการในชุมชน โดยนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยออก

ส ารวจข้อมูลคนพกิารในพื้นท่ี 

ขั้นตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการการดูแลสุขภาพท่ีบ้านของคนพกิารในชุมชน 

(1)  สร้างเครื่องมือท่ีมีลักษณะ เป็นแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป ได้แก่ ชื่อ ท่ีอยู่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ สมาชิกใน

ครอบครัว  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพของคนพกิาร  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการการดูแลสุขภาพท่ีบ้าน  

(2)  เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการการดูแลสุขภาพท่ีบ้านของคนพิการในชุมชน โดยนักวิจัยและ

ผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อค้นหาคนพิการท่ีขาดผู้ดูแล เช่น ไม่มีญาติ ญาติออกไปท างานนอกบ้านในบางเวลา เป็นต้น และ

สอบถามความต้องการว่าต้องการให้มีผู้ดูแลมาเยี่ยมดูแลท่ีบ้านหรือไม่อย่างไร ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีสมัครใจขอมีผู้ดูแล 

จ านวน 20 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างแกนน าจิตอาสาให้มีสว่นร่วมในการดูแลสุขภาพคนพกิารท่ีบ้าน ในชุมชน ดังนี้ 

(1)  การค้นหาแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน ในชุมชน ให้มาเข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจิตอาสารว่มกับ เจ้าหนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมก่า เทศบาลต าบลแมก่า รวมท้ัง

ผู้น าชุมชน โดยคัดเลอืกจากผู้ท่ีสมัครใจและยินดีท่ีจะเป็นจิตอาสา มาเขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 40 คน 

(2)  การฝึกอบรมจิตอาส 
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ให้มสี่วนร่วมและสามารถดูแลสุขภาพคนพกิารท่ีบ้านได้ โดยประยุกตก์ระบวนการฝึกอบรมแบบมสี่วน

ร่วม (Participatory Training) น ามาเป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรมแกนน าจิตอาสา กิจกรรมการอบรมจัดขึ้นจ านวน 10 

ครัง้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติ รอ้ยละ และข้อมูลเชงิคุณภาพโดยใชก้ารวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) 
 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาความต้องการการดูแลสุขภาพทีบ่้านของกลุม่ตัวอย่างคนพิการ 

ข้อมูลทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่างคนพิการ มีอายุระหว่าง 80-89 ปี ร้อยละ 40 สถานภาพหม้าย/หย่า/แยก ร้อยละ 50 มี

บุตร 2 คน รอ้ยละ 35 ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ รอ้ยละ 95  

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ 

กลุ่มตัวอย่างคนพิการ มีปัญหาเร่ือง ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล ร้อยละ 40 ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 50 ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ร้อยละ 35 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เจ็บป่วย

เรือ้รัง ร้อยละ 15 ไมส่ะดวกในการไปรับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 10  

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบวา่ กลุ่มตัวอย่างคนพกิาร บางรายไมส่ามารถเดินได้แตไ่มม่ีอุปกรณ์ในการ

ชว่ยเดิน บางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องมีผู้คอยดูแล บางรายนอนบนเตียง ไม่ค่อยมีการตอบสนองต่อสิ่ง

รอบตัว บางรายมอีาการซึมเศร้า บอกว่าอยากตาย บางรายมอีาการน้อยใจ บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เชน่ DM, HT, 

CVA, Gout, Rheumatoid, Parkinson syndrome เป็นต้น บางรายมอีาการบวมตามร่างกาย เชน่ เท้า แขน ขา บางรายมี

อาการปวดและชาตามตัว บางรายมีอาการหายใจหอบ บางรายมีแผลกดทับ บางรายถูกทอดท้ิงให้อยู่คนเดียวไมม่คีน

ดูแลตอนกลางวัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการช่วยเหลือดา้นสุขภาพ 

กลุ่มตัวอยา่งคนพิการ ตอ้งการกายอุปกรณส์ าหรับคนพกิาร ร้อยละ 25 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 50 บางรายมีบริเวณรอบบ้านรกรุงรัง บางราย

บริเวณบ้านชื้นแฉะ มีน้ าฝนขัง บางรายสภาพรอบบ้านเป็นป่ารก บางรายมีการเลี้ยงสัตว์บริเวณลานบ้านมีมูลสัตว ์

บางรายภายในบ้านมีกลิ่นอับปัสสาวะและอุจจาระ 

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการช่วยเหลือดา้นที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

กลุ่มตัวอย่างคนพิการ มีความต้องการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง ร้อยละ 35 ต้องการดัดแปลงส่วน

หนึ่งส่วนใด หรือหลายสว่น หรือท้ังหมดของท่ีอยูอ่าศัย ร้อยละ 10 
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ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านสวัสดิการสังคม 

กลุ่มตัวอย่างคนพิการ ไม่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ร้อยละ 15 ไม่ได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการ ร้อยละ 20 

ไม่ได้รับการสนับสนุนเคร่ืองอุปโภคบริโภค ร้อยละ 75 เคยได้รับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยเพียง 

ร้อยละ 5 ได้รับเงินชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉินเพยีง ร้อยละ 5 

ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสังคม 

กลุ่มตัวอยา่งคนพิการ ต้องการบัตรประจ าตัวคนพิการเพิ่มเตมิ รอ้ยละ 15 ตอ้งการเบ้ียยังชพีคนพิการ

เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 100 ตอ้งการการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค รอ้ยละ 100 

 

ผลการสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการทีบ่้าน 

1.  การค้นหาแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน ในชุมชน มาเขา้รับการฝึกอบรม 

ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจิตอาสาร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่กา 

เทศบาลต าบลแมก่า รวมท้ังผู้น าชุมชน โดยคัดเลอืกจากผู้ท่ีสมัครใจและยินดีท่ีจะเป็นจิตอาสา มาเขา้รับการฝึกอบรม 

จ านวน 40 คน  

2. จัดท าคู่มอืการดูแลคนพกิาร โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางไว้ให้กับผู้ดูแล 

ญาติ คนพกิาร หรอืคนอ่ืนท่ีสนใจอยากเรียนรู้ โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 1) การจัดสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะส าหรับคนพกิาร บริเวณภายในบา้น ห้องนอน ห้องน้ า ทางเดิน เป็นต้น 

 2) การขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

 3) การท ากายภาพบ าบัดคนพกิาร และการท าอุปกรณอ์ย่างง่าย เพื่อชว่ยในการฝึกกล้ามเนื้อและข้อ 

 4) การรักษาแผลกดทับ 

 5) การพลกิตัวผู้ป่วย 

 6) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เชน่ การอุม้ลงจากเตยีง การพยุง เป็นต้น 

 7) การใช้อุปกรณช์ว่ยเหลอืส าหรับคนพกิาร เชน่ ไมเ้ท้า ไมค้้ ายัน รถเข็น ขาเทียม เป็นต้น 

 8) การใช้ธรรมะบ าบัด 

 (3)  การฝึกอบรมกลุ่มตัวอย่างจิตอาสา ให้มีส่วนร่วมและสามารถดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน ใน

ชุมชนได้ 

 ผู้วิจัยประยุกตก์ระบวนการฝึกอบรมแบบมสี่วนร่วม (Participatory Training) น ามาเป็นเครื่องมือในการ

ฝึกอบรมแกนน ากลุ่มตัวอยา่งจิตอาสา ดังนี้ 

 1) ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง การฝึกอบรมเกิดจากความต้องการของผู้เข้าอบรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจิต

อาสา มีส่วนร่วมก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ สถานท่ี ก าหนดการ กิจกรรมจัดขึ้นตามความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง

จิตอาสา เชน่ ผู้วิจัยให้การอบรมขณะท่ีท างานบา้น หรอืเลีย้งหลานอยู ่เป็นต้น 

 2) การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมจะต้องเน้นการเปลี่ยนแปลง เจตคติ ความรู้และทักษะ โดยวิธีการ

ตา่งๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอยา่งจิตอาสา ได้แก่  

ความรู้ : ใชก้ารบรรยาย สนทนา และให้อ่านเอกสารประกอบการอบรมซึ่งผู้วิจัยจัดท าในรูปแบบท่ี 

สามารถอ่านเข้าใจง่าย ใชภ้าษาไมเ่ป็นทางการมากนัก มรูีปประกอบค าบรรยาย  
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เจตคต ิ: ใชก้ารเสวนาตอบโตก้ันไปมาระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอยา่งจิตอาสา 

ทักษะ : ใชก้ารสาธติ การฝึกปฏบัิต ิ 

 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมของกลุ่มตัวอย่างจิตอาสา จะเป็นฐานส าคัญ ส าหรับการได้

ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการปฏบัิตใิหม่ๆ  

4) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า  จะไม่เกิดผลร้ายใดๆ ภายหลัง 

สภาพแวดล้อมท่ีสร้าง คือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้อบรมกับกลุ่มตัวอย่างจิตอาสา ซึ่งจะท าให้กลุ่ม

ตัวอยา่งจติอาสากล้าแสดงออก 

5) การน าประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะต้องวางแผนการถ่ายโยงความรู้ประสบการณ์

อย่างดวีา่เป็นไปได ้วธีิการหนึ่งคือ การวางแผนและการปฏบัิติร่วมกันกับกลุ่มตัวอยา่งจิตอาสา 

6) การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคม ให้กระบวนการเข้ากลุ่มเป็นตัวพากลุ่ม

ตัวอยา่งจิตอาสาด้วยกันลงมอืท า 

7) การฝึกอบรมจะต้องเป็นกลุ่ม เน้นการกระจายทักษะและความรู้แก่กลุ่มตัวอย่างจิตอาสาให้ท่ัวถึง 

การฝึกอบรมโดยเนน้ท่ีกลุ่มจะท าให้กลุ่มตัวอย่างจิตอาสาเห็นคุณค่าของการท างานเป็นกลุ่ม และช่วยสร้างทักษะการ

ท างานเป็นกลุ่มตัวอยา่งจิตอาสาด้วย 

3. จัดท าคู่มือการดูแลคนพิการ โดยการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อจะได้เป็นแนวทางไวใ้ห้กับผู้ดูแล 

ญาติ คนพกิาร หรอืคนอ่ืนท่ีสนใจอยากเรียนรู้ โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 1) การจัดสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะส าหรับคนพกิาร บริเวณภายในบา้น ห้องนอน ห้องน้ า  

2) ขั้นตอนในการขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ 

3) การท ากายภาพบ าบัดคนพกิาร และการท าอุปกรณอ์ย่างง่ายเพื่อช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อและข้อ 

4) การรักษาแผลกดทับ 

5) การพลกิตัวผู้ป่วย 

6) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

7) การใช้อุปกรณช์ว่ยเหลอืส าหรับคนพกิาร เช่น ไมเ้ท้า ไมค้้ ายัน รถเข็น ขาเทียม 

4. จัดให้มีการฝึกทักษะปฏบัิติของแกนน าจิตอาสา จ านวน 2 คน ตอ่ คนพิการ 1 คน ในเร่ืองท่ีตอ้งดูแล

ท่ีบ้าน แล้วแต่กรณีผู้ป่วย โดยเจ้าหน้าท่ีสาธรณสุขเป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน า เช่น การท าแผล การพลิกตะแคงตัว การ

ฝึกกล้ามเนื้อและข้อ เป็นต้น มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นให้แก่คนพิการ มีการ

ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการเข้ารับการรักษาและ

ได้รับสนับสนุนกายอุปกรณ์ ผลจากการมีแกนน าจิตอาสาลงไปติดตามเยี่ยมและให้การดูแลคนพิการ ท าให้ผู้ดูแลได้

เห็นสถานทางสุขภาพของคนพิการ สภาพความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมท่ีชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ

สร้างก าลังใจที่ดีแก่คนพกิาร ไมใ่ห้รู้สกึวา่ถูกทอดท้ิง และแกนน าจิตอาสามคีวามเห็นอกเห็นใจคนพกิารมากขึน้ 

5. ความพงึพอใจของคนพิการท่ีมีต่อการดูแลของแกนน าจิตอาสา มคีะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจ 38.95 

(S.D = 2.80, min=0, max=42) อยู่ในระดับดี (29-42) รอ้ยละ 100 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ด าเนินการสร้างแกนน าจิตอาสาดูแลสุขภาพคนพิการท่ีบ้าน โดยใช้กระบวนการ

ฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Training) โดยให้ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมก าหนด

วัตถุประสงค์ วิธีการ สถานท่ี และก าหนดการ และใช้วิธีการเพื่อให้เปลี่ยนแปลงด้านเจตคติโดยใช้การเสวนา ด้าน

ความรู้ใชก้ารบรรยาย การสนทนา การให้อ่านเอกสารประกอบ และดา้นทักษะใช้การฝึกปฏบัิติ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ปราณี ประไพวัชรพันธ์ (2551) [4] ได้ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการในต าบลอรพิมพ ์

อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า 1) การพัฒนาระบบการ

ด าเนนิงานดา้นคนพิการโดยการจัดการระบบข้อมูล การสร้างการมสี่วนร่วมและระบบบริการของรัฐ 2) การเสริมพลัง

อ านาจให้แก่คนพิการ ครอบครัว และชุมชุน โดยเร่ิมจากการให้คุณค่า ค้นหาความสามารถและเปลี่ยนวิธีคิดจากลบ

เป็นบวก ร่วมกับการวางแผล ประเมินผล สะท้อนผล และในการวิจัยคร้ังนี้ ได้ด าเนินการสร้างแกนน าจิตอาสาดูแล

สุขภาพคนพิการท่ีบ้าน โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม (Participatory Training) โดยให้มีการน า

ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการก าหนดแผนติดตามเยี่ยมคนพิการของผู้เข้ารับการอบรม  และเน้นการ

ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม มีการกระจายทักษะและความรูแ้ก่ท้ังกลุม่ ท าให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าของการท างานเป็นกลุ่ม และ

ชว่ยสร้างทักษะการท างานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับงานวจิัยของ บุญสืบ โสโสม และคณะ (2555) [5] ได้ท าการศึกษา

เร่ือง กระบวนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับบุคคลท่ีมีความพกิาร:พระพุทธบาท สถาบัน

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษาจากเครือข่ายภาคีสุขภาพ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระ

พุทธบาท สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ผลการวจิัย พบว่า ต้องพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล อาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อดูแลคนพิการ พัฒนาระบบบริการเพื่อลดภาระผู้ดูแล จึงน ามาสู่การมสี่วน

ร่วมจากภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพ และเพิ่มจ านวนคนใจดีให้เพียงพอ และพัฒนาศักยภาพ

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเ์พื่อดูแลคนพกิารอย่างตอ่เนื่อง  
 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการใชช้วีติในดา้นการครองตน ครองคน ครองงานของนักศกึษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน 

โดยมีประชากรคือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ถึง 3 จ านวน 78 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ได้แก่แบบสอบถามแบบเกี่ยวกับทักษะการใช้ชวีิตในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสถิตท่ีิใช้ในการวิจัย ได้แก่ระดับ ค่าเฉลี่ยและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และมีการอภิปลายกลุ่มเร่ืองทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนโครงการวิทยาลัย

ฐานวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ านวน 6 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงจ านวน 3 คน 

ผลการวิจัย ประกอบด้วย ระดับการครองตน จ านวน 5 องค์ประกอบ ระดับการครองคน จ านวน 5 องค์ประกอบ 

และระดับการ ครองงานจ านวน 5 องค์ประกอบ ซึ่งค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการครองตน เท่ากับ 4.14/0.67 

ตามล าดับ  ค่าเฉลี่ย/ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการครองคนเท่ากับ 4.03/0.67 ตามล าดับ และค่าเฉลี่ย/ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การครองงานเท่ากับ 3.71/0.67 ตามล าดับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการประชุมการประเมิน ทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 ประเด็นการครองตน ครองคนและครองงานในการประชุมกลุม่ของอาจารยแ์ละทฤษฎีของการวจิัย  
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Abstract  

This research has the objective to study life skills namely, disciplines, being the leader and 

personal mastery for the vocational students in the Project of Science Based Technology College (SBTC) in the 

Lamphun College of Agriculture and Technology. These populations are vocational students who have been 

studying in year 1 to 3 total 78 people. Research methodologies are using questionnaires and analyzing results 

from statistics with average and standard deviation. Also, the lecturers from the mentoring university amounts 

six people and three mentoring teachers of this college had the group discussion with life skills of SBTC students 

to review the results of questionnaires. The results show that there are three dimensions of student life skills. For 

disciplines, there are five elements; being the leader includes five elements; and personal mastery has five 

elements. The average /standard deviation for disciplines show 4.14 / 0.67 , respectively. The mean /standard 

deviation for being the leader presents 4.03  / 0 .67 , respectively. The mean /standard deviation for personal 

mastery has 3 .7 1  / 0 .6 7 , respectively. Moreover, results were verified of the reported meeting of group 

discussion and the related research theories. 

Keywords: Life Skills, 21st Century Skills   

บทน า 

การด ารงชวีิตในอนาคตผู้เรียนจ าเป็นต้องมทัีกษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเครือข่ายองค์กรความ

ร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ได้ท า

การพัฒนาวสิัยทัศน์เพื่อความส าเร็จของผู้เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกอนาคต ที่เรียกว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะในการเรียนด้านวชิาการ โดยน าเสนอเป็นกรอบการเรียนรู้ท่ี

ผสานองค์ความรู้ทักษะเฉพาะด้านความช านาญการและความรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อให้ประสบความ ส าเร็จ

ท้ังในด้านการท างานและการด าเนินชีวติ ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวนี้ ประเทศไทยได้น าทักษะตา่งๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับ

ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา หลักการวิชาการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธภิาพ โดยบูรณาการความรู้พื้นฐานภายใตบ้ริบทการสอนความรู้วิชาหลัก โดยผู้เรียนเองจ าเป็นต้องได้รับการ

พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อให้ประสบความส าเร็จในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันและอนาคต ท้ังนี้การคิดอย่างมี

วจิารณญาณ การแก้ไขปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการร่วมมอืกัน จากกรอบแนวคิดข้างต้นต้องได้รับ

การสนับสนุนการศกึษาที่จ าเป็น ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้ การประเมินผล หลักสูตร วิธีการสอน การพัฒนาวชิาชีพ

และบรรยากาศการเรียนรู้ การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ให้มากขึ้นและเมื่อจบการศึกษา

สามารถออกไปปฏิบัติงานและด ารงตนในสังคมด้วยความพร้อมท่ีจะประสบความส าเร็จในอนาคต ด้วยการพัฒนา

ดังกล่าว นอกจากหลักความรู้ทางวชิาการแลว้ สิ่งท่ีส าคัญได้แก่ทักษะการใช้ชวีิต การด ารงตนเองให้มชีีวติและสภาพ

การท างานท่ีดี พร้อมไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิตดังกล่าวได้แก่ 1) ความยืดหยุ่นและความสามารถใน

การปรับตัว 2) การริเร่ิมและการก ากับดูแลตนเองได้ 3) ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม 4) การมีผลงาน

และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 4) ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ [2] ท้ังนี้จะพบว่าทักษะการใช้ชีวิตดังกล่าวมี

ความสอดคล้องกับแนวทางในการปฏบัิติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของหลักการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งได้กล่าวถึงหลักของ

การครองตน ครองคน และครองงาน อันสอดคล้องกับทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 โดยหลักของการครองตน 
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ได้แก่ 1) การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ การมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆ 2) 

การประหยัดและเก็บออม ได้แก่ การรู้จักใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักใช้

ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออมเพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 

3) การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ังได้

ประพฤตปิฏบัิตตินให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อาวุโสนอ้ยกว่าและบุคคลท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลท่ีให้

ความส าคัญกับการเป็นผู้ตรงต่อเวลาท้ังในเร่ืองงานและวินัยส่วนตัว 4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาโดยเป็น

บุคคลที่ประพฤติปฏิบัตตินในฐานะศาสนกิชนท่ีดี โดยละเว้นต่อการประพฤติช่ัวและไม่ลุ่มหลงอบายมุข เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ 

เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 5) การมีความจงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์ ได้แก่ การส่งเสริม

สนับสนุนระบบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการเป็นกิจวัตรปกติซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบัน  ส าหรับในเร่ืองทักษะการครองคน ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการปฏสิัมพันธ์

และการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างตนเองและคนในสังคม เป็นผู้มมีนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดยีอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

มีความเข้าใจอันกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นผู้กล้าท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ีกระท า มีน้ าใจช่วยเหลือ

และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 2) ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและ

การให้ความชว่ยเหลือ เป็นผู้มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการคิด การน าเสนอเหตุผล การให้ความ

คิดเห็น การให้ค าปรึกษาและการเสนอแนะในงานท่ีรับผิดชอบ สามารถสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในงานท่ี

รับผิดชอบ และเปิดโอกาสยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3) การให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค 

สามารถแนะน าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เป็นผู้มีความส านึกและถือหน้าท่ีท่ีจะต้องให้บริการ ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งท่ีดี 

ตลอดจนการให้ข้อมูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน ์การให้บริการด้วยความเต็มใจ มีความเสมอภาคกันทุกระดับ มีอัธยาศัย

ดี เป็นกันเอง และเป็นผู้มีความสุภาพต่อทุกคน 4) การเป็นผู้มีความเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ได้แก่เป็นผู้

ประพฤตแิละปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ก าหนดขึ้นโดยถือประโยชนส์่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 5) 

การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นผู้ให้ความร่วมมือ 

หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึน้โดยดูจากการได้รับมอบหมายและที่ส าคัญเป็นผู้ท่ีให้ความส าคัญ ยกยอ่งหรือให้เกียตแิก่

ผู้ร่วมงานคนอื่นอย่างดียิ่ง ส าหรับทักษะการครองงาน มีหลักการพิจารณาดังนี้ 1) ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ได้แก่

เป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ประสบ

ความส าเร็จ สนใจและเอาใจใส่งานท่ีรับผิดชอบ สนับสนุนช่วยเหนอืให้ผู้อ่ืนได้รับมอบหมายงานเพื่อปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 2) มีความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเป็นผู้ท่ีมีความรู้และเข้าใจใน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มต ิกฎหมายและนโยบายต่างอยา่งแท้จริง มีทักษะความสามารถในการน า

ความรู้ท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการปฏิบัตงิานได้อยา่งดี สามารถแก้ปัญหาด้วยมปีฏภิาณไหวพริบเป็นอยา่งดี รักและชอบในสิ่งท่ี

ท าอย่างเต็มใจและทุ่มเท 3) การมคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน โดยเป็นผู้มีความสามารถในการคดิริเร่ิม 

หาหลักการแนวทางวิธีการใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสบความส าเร็จ 4) มีความ

พากเพียรในการท างานและมีผลงานท่ีน่าพอใจ เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย

จนส าเร็จ ขยันหมั่นเพยีร เสียสละ และอุทิศเวลาในการท างาน จนได้รับการยกยอ่งในความส าเร็จของงานเป็นประจ า 

นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในภาวะท่ีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) การค านึงถึงประโยชน์

ของส่วนรวม การปฏิบัติงานท่ียึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวม โดย

ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างทุ่มเทและจริงใจ [1] 

ท้ังนี้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ล าพูนได้จัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบท่ีแตกต่างจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพโดยท่ัวไป โดยวิทยาลัยจะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
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ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) โดยเน้นการจัดการ

เรียนการสอนท่ีมีวิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีจัดบูรณาการควบคู่กับทักษะวิชาชีพด้านเกษตรและ

เทคโนโลยี โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะวิชาชีพ

ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการบนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาและท่ีพักประจ าท้ังจ านวน โดยปัจจุบันได้ผลิตผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วท้ังหมด 3 รุ่น และขณะนี้

ยังคงมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพี่

เลี้ยงจัดให้มีบุคลากรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อสอนนักศึกษาในหลักสูตร ควบคู่กับอาจารย์ประจ าจาก

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูนและอาจารยพ์ี่เลี้ยงของโครงการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

และส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางวิชาการและการใช้ชีวิตท่ีตอบสนองการเป็นผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

จึงมีการศึกษาระดับทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการวางสอบทานการจัดการเรียนการสอนและการวางแผน

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการจัดการโครงการตอ่ไป  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาระดับทักษะการใชช้วีติส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศกึษาระดับประกาศนยีบัตร

วชิาชีพโครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ในวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน  

กรอบแนวคิด 

เพื่อให้งานวจิัยบรรลุวัตถุประสงค์จึงน าเสนอกรอบแนวคิดของการวจิัยเสนอดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากภาพท่ี 1 น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1)ทักษะการเรียนในทศวรรษท่ี 21 2) การ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 

Learning) จากกรอบแนวคิดดังกล่าวจะน าไปสู่การศึกษาทักษะการใช้ชีวิตในทศวรรษท่ี 21  ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวชิาชพีโครงการวทิยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ในวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูนจ านวน 3 

ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการครองตน 2)ด้านการครองคน 3)ด้านการครองงาน 

 

 

1) ทักษะการเรียนในทศวรรษท่ี 21 

2) การจัดการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหา

เป็นฐาน (Problem-Based Learning) และ 

โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

ทักษะการใช้ชีวิตในทศวรรษท่ี 21ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีล าพูนจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) 

ด้านการครองตน 2) ด้านการครองคน 3) ด้าน

การครองงาน 
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วิธีการศึกษา 

การวจิัยนี้ใช้เครื่องมือ และวิธีการวิจัยดังแสดงในภาพท่ี 2 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 เครื่องมือและวิธีการวิจัย 

งานวจิัยนี้ใชเ้ครื่องมือและวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง โดยมีจ านวนข้อค าถามเพื่อสอบถามทักษะการใช้ชีวิตของ

นักศึกษาโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ชั้นปีท่ี 1-3 จ านวน 78 

คน  โดยค าถามจะแบ่งเป็น 3 หมวดใหญ่ ได้แก่หมวดการครองตน จ านวน 5 ค าถาม หมวดการครองคน จ านวน 5 

ค าถาม หมวดการครองงาน จ านวน 5 ค าถามรวมท้ังหมด 15 ค าถาม  โดยมีระดับของทักษะการใช้ชีวิตท้ังหมด 5 

ระดับได้แก ่ระดับ 1 น้อยท่ีสุด ระดับ 2 นอ้ย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 มากและระดับ 5 มากท่ีสุด 

2. การวิเคราะห์ผลการวิจัยใช้เคร่ืองมือทางสถิตได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในแต่ละ

หมวดทักษะชีวิตโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ในการค านวณ 

3. ด าเนินการอภปิรายกลุ่มประเด็นทักษะการใชช้ีวติของนักศกึษาโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ง 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจ านวน 6 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงของวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วทิยาศาสตร์ จ านวน 3 คน เพื่อสอบทานผลการส ารวจทักษะการใชช้วีติของนักศึกษา 

- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่

เลีย้ง จ านวน 6 คน 

- อาจารย์พ่ีเลีย้ง จ านวน 3 คน 

- ค่าเฉลี่ย 

- ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

- นักศกึษาช้ันปีท่ี 1-3 ของ

โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีาน

วทิยาศาสตร์ จ านวน 78 คน 

- ค าถามทักษะการใช้ชีวิต 3 

หมวด หมวดละ 5 ค าถามรวม 

15 ข้อ 

การใช้แบบสอบถาม การวเิคราะห์ทางสถิต ิ การอภิปรายกลุ่ม 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ระดับเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการครองตน ครองคน และครองงาน ของนักศกึษาโครงการวทิยาลัย

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ในวทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน 

ด้าน/ล าดับ รายการสอบถาม 
ระดับค่าเฉลี่ย/ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ล าดับ 

ครองตน 1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 3.77/0.61 5 

2. การประหยัดและเก็บออม 3.91/0.69 4 

3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 3.92/0.62 3 

4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 4.07/0.71 2 

5. การมีความจงรักภักดีตอ่ชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ 4.27/0.73 1 

ค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการครองตน 4.14/0.67  

ครองคน 1. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ

อันดีกับ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใตบ้ังคับบญัชา และ

ผู้มาติดต่องาน 

4.21/0.64 1 

2. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้

เกิดการยอมรับ 

3.95/0.64 5 

3. ให้บรกิารแก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งทีเ่ป็น

ประโยชน์ 

3.99/0.71 3 

4. การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 3.98/0.70 4 

5. การเสรมิสร้างความสามคัคแีละร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ทัง้

ในและนอก หน่วยงาน 

4.00/0.67 2 

ค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการครองคน 4.03/0.67  

ครองงาน 1. ความรับผดิชอบต่อหน้าที่  3.92/0.68 1 

 2. มีความรู้ความสามารถ และความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 3.70/0.69 3 

 3. ความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์และละปรับปรุงงาน 3.48/0.64 5 

 4. ความพากเพียรในการท างาน และมผีลงานที่เป็นที่นา่พอใจ 3.56/0.68 4 

 5. การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 3.91/0.68 2 
 

ค่าเฉลี่ย/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการครองงาน 

 

3.71/0.67 
 

 

จากตารางท่ี 1 นักศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ใน 

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน มีค่าเฉลี่ย/ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานหมวดการครองตนระดับดี เท่ากับ 4.14/ 0.67 

ตามล าดับ โดยแยกเป็นประเด็นย่อยได้ดังนี้ 1) การพึ่งตนเอง ขยันหม่ันเพยีร และมีความรับผิดชอบในระดับปานกลาง 

แสดงค่าเฉลี่ย/ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.77/ 0.61 ตามล าดับ 2) การประหยัดและเก็บออม แสดงค่าเฉลี่ย/ ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.91/0.69 ตามล าดับ 3) การรักษาระเบียบวนิัยและเคารพกฎหมายระดับปานกลาง แสดง

ค่าเฉลี่ย/ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.92/0.62 ตามล าดับ 4)การปฏิบัตติามคุณธรรมของศาสนาในระดับดี แสดง



1100 

- Proceedings - 

ค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.07/ 0.71 ตามล าดับ 5) การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ในระดับดี แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.27/ 0.73 ส าหรับหมวดการครองคนอยู่ใน

ระดับดี มีค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการครองคน เท่ากับ 4.03/ 0.67 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) 

ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และผู้มาตดิตอ่งานในระดับดี แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.21/ 0.64 ตามล าดับ 2) ความสามารถใน

การร่วมท างานเป็นกลุม่ สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับระดับปานกลาง แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

3.95/ 0.64 ตามล าดับ  3) การให้บริการแก่ผู้มาตดิต่อด้วยความเสมอภาค แนะน าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ระดับปานกลาง 

แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.99/ 0.71ตามล าดับ 4) การเป็นผู้มคีวามเป็นธรรมท้ังต่อตนเองและต่อ

ผู้อื่นระดับปานกลาง แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.98/ 0.70 ตามล าดับ 5) การเสริมสร้างความ

สามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ ท้ังในและนอก หน่วยงานระดับดี แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 

4.00/0.67ตามล าดับ ส าหรับหมวดการครองงานระดับปานกลาง พบวา่ ค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานการครองงาน 

เท่ากับ 3.71/ 0.67 ตามล าดับ โดยมีประเด็นรายละเอียดแตล่ะหัวข้อดังนี้ 1) ความรับผิดชอบต่อหนา้ที่ระดับปานกลาง 

แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.92/0.68 ตามล าดับ 2) การมคีวามรู้ความสามารถ และความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.70/ 0.69ตามล าดับ 3) ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และละปรับปรุงงานระดับพอใช้ แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.48/ 0.64 ตามล าดับ 

4) ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานท่ีเป็นท่ีน่าพอใจระดับพอใช้ แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 3.56/ 0.68 ตามล าดับ 5) การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมระดับปานกลาง แสดงค่าเฉลี่ย/ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากับ 3.91/ 0.68 ตามล าดับ  

ส าหรับผลสรุปการประชุมกลุ่มเพื่อวิจารณ์ประเด็นทักษะในการใช้ชีวิตของนักศึกษาของกลุ่มอาจารย์

จากมหาวทิยาลัยพ่ีเลีย้ง และอาจารยพ์ี่เลีย้งของโครงการพบว่า ทักษะการครองตนของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับ

ดี สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองของนักศึกษาแต่มีรายละเอียดเพิ่มว่าเร่ืองของการขยันหมั่นเพียรมีความ

รับผิดชอบดี มีการแสดงการเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบของนักศึกษา

ได้ดี ส่วนทักษะการครองคนพบวา่นักศกึษามทัีกษะนี้ในระดับดีถึงดีมาก มคีวามเคารพต่อครูบาอาจารย ์สังเกตได้จาก

การช่วยเหลือครูอาจารย์ท่ีมาสอนด้วยการเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม มีการเตรียมเคร่ืองดื่มให้ แก่

อาจารย์ เมื่อเห็นอาจารย์หิ้วเอกสารหรือกระเป๋าจ านวนมากจะรีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือ อีกท้ังการปฏิบัติตนเป็น

ตัวอย่างท่ีดีแก่รุ่นน้อง คอยดูแลรุ่นน้อง หรือแม้แต่การดูแลนักศึกษาต่างชาติท่ีเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน นักศึกษาก็

สามารถท าได้ดี แสดงออกถึงความเต็มในชว่ยเหลือผู้คนอ่ืนท้ังท่ีอาวุโสกวา่และอาวุโสน้อยว่า ส่วนเร่ืองการครองงาน 

พบวา่ ยังมีนักศกึษาบางคนท่ีต้องได้รับการพัฒนาพบได้จากการส่งงานท่ีก าหนดเวลาส่งแตย่ังมีบางส่วนท่ีสง่งานลา่ช้า

กว่าก าหนด แต่มีจ านวนไมม่ากเป็นเพยีงส่วนน้อยประมาณรอ้ยละสองของนักศึกษาทัง้หมด  

วจิารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาพบว่านักศึกษาของ โครงการวิทยาลั ย เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสต ร์ ใน

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนมรีะดับทักษะการใชช้วีิตในระดับพอใช้ถึงระดับดีซึ่งมคีวามสอดคล้องกับผลการใ

ห้ความคิดเห็นประเด็นทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและอาจารย์พี่เลี้ยงของ  

วิทยาลัยท้ังนี้ นักศึกษามีทักษะการครองตนล าดับท่ีหนึ่งได้แก่  การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ แตล่ าดับสุดท้ายได้แก่การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพยีร และมีความรับผิดชอบตอ้งการได้รับการส่งเสริม

ได้แก่การฝึกให้ท างานส่งให้ตรงเวลา ถูกต้องและครบถ้วนโดยให้เพิ่มเป็นคะแนนเก็บระหว่างชั้นเรียน ส าหรับทักษะ
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การครองคน ล าดับท่ีหนึ่งได้แก่ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับ ผู้บังคับบัญชา 

เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่องาน ล าดับสุดท้ายได้แก่ ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม 

สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับซึ่งต้องการรับการส่งเสริมด้านนี้โดยการให้คะแนนการท างานแนว 360 องศา ได้แก่ 

อาจารย์เป็นผู้ให้คะแนน นักศึกษาให้คะแนนตนเอง และเพื่อนในกลุ่มมใีห้คะแนนสมาชกิแตล่ะคน ส่วนทักษะการครอง

งานล าดับท่ีหนึ่งได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ แตล่ าดับสุดท้ายได้แก่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และละปรับปรุงงาน

ต้องได้รับการส่งเสริมได้แก่การใช้แนวคิดห้องเรียนสร้างสรรค์ การหาเกมส์สันทนาการเพื่อฝึกมุมมองการคิดท่ี

แตกต่างแต่มีเหตุและผลสามารถอธิบายได้ ท้ังนี้คะแนนของการครองตน ครองคน ครองงานท่ีเป็นอันดับหนึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการความรู้ได้แก่ทฤษฎีวินัยข้อท่ี 5 ของ Peter Senge (1990)  ท่ีกล่าวถึงองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ท่ีสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้ โดยวินัยพื้นฐานท่ีตรงกับประเด็นทักษะการใชช้วีิตได้แก่ ทฤษฎขี้อท่ี 1 

ว่าด้วยเร่ืองการครองตน ครองคน ครองงานของแต่ละบุคคล (Personal mastery) ซึ่งครอบคลุมถึงการเรียนรู้เพื่อ

ครองงานของคนทุกคนในองค์กร ท้ังนี้เพื่อให้สามารถครองงานในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ และสังคมรอบด้าน โดย

บุคคลต้องพยายามสร้างความรู้ใหม่ใส่ตัวเอง เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มตนด้วยตนเองตลอดเวลาเพื่อให้การท างานใน

ส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วงและพัฒนางานให้ตอบสนองกับความตอ้งการใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ขององค์กร ทั้งนี้อา้งองิข้อมูลข้างต้นจาก ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์ [1] ทักษะชวีิตเหล่านี้ ถูกบ่มเพาะด้วยการจัดการเรียน

การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการท่ีนักศึกษาต้องใช้ชีวิตในหอพักประจ าโดยมีครูพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลตลอดเวลา

ระหว่างเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส าหรับบางรายท่ีบ้านห่างออกไปจากวทิยาลัยสามารถขอพักในหอพักทั้งภาค

เรียนโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้ทักษะชีวิตในการครองตน 

ครองคน ครองงานซึ่งเป็นทักษะส าหรับผู้เรียนในทศวรรษท่ี 21 มีความสอดคล้องท ากรอบแนวคิดของการพัฒนา

ผู้เรียนในทศวรรษท่ี 21 ของ ซึ่งเครอืขา่ยองค์กรความร่วมมอืเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 [2] และสอดคล้อง

กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 [3] อันเป็นแนวทางในการ

ประพฤตปิฏิบัตตินในสังคมของไทย  อกีท้ังการศึกษาดังกล่าว มคีวามสอดคล้องกับการศกึษาท่ีแสดงถึงแนวโน้มการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ว่าทักษะการใชช้ีวติและการท างานคือการปรับตัว

ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอ้างอิงจากการศึกษาของเอก

ชัย พุทธสอนและสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล [4] ท้ังนี้การวิจัยในคร้ังต่อไป ควรจะศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ส าหรับประเด็นหัวข้ออื่นเพื่อน ามาประกอบการประเมิน และพัฒนาหลักสูตร ดังกล่าวตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 
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การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

The development of local learning Unit in Phatthalung; My Wonderful City to 

enhance reading and writing skills for mattayomsuksa 2 students. 

วจิราภรณ ์สังขแ์ก้ว1 

Wajiraporn Sungkaew1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก 2) การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 3) การน า

หลักสูตรไปใช ้4) การประเมินหลักสูตร กลุ่มตัวอยา่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สังกัด

เทศบาลเมอืงพัทลุง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 29 คน  

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful 

City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความสามารถด้าน

การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City 

เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 โดยรวมและเป็นรายด้านทุก

ด้านอยูใ่นระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ: หนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน การพัฒนาหลักสูตร 

Abstract  

The purpose of this study was to develop and evaluate the Local Learning Unit in Phatthalung; My 

Wonderful City to enhance reading and writing skills for mattayomsuksa 2 students. There are four stages of the 

research process: 1) external variables study 2) defining the aims and objectives 3) curriculum Implementation 

and 4) curriculum evaluation. The samples were 29 students from mattayomsuksa 2/1 class of the Ted-sa-barn 

Jung-Hua School. They were selected by Cluster Random Sampling using the classroom as a unit randomly. The 

data were analyzed by using dependent sample t-test.  

The results of study revealed that the students’ reading and writing scores were higher than pre-test scores at 

.01 level of significant difference. Students had the highest level in all aspects of satisfaction of learning after the 

experiment. 

Keywords: local unit, reading skill, writing skill, curriculum development  

                                                        
1 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว  เทศบาลเมืองพัทลุง  จงัหวดัพัทลุง 93000 
1 Tessabanjunghua School, Tessabanmueng  Phatthalung, Phatthalung 93000 

*Corresponding author e-mail : rah_za@hotmail.com  
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บทน า 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งในหลายๆ ภาษาท่ีทางราชการให้นักเรียนและนักศึกษาไทยได้ศึกษาเล่า

เรียน ในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีมีความส าคัญต่อคนไทยในปัจจุบัน  เพราะว่า สังคมปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยี  เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร วิทยาการต่างๆ เดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง  ท าให้ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากลและใช้กันอย่างแพร่หลายไปท่ัวโลกมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร ท้ังนี้เพราะ

ข้อมูลข่าวสาร ต าราทางวิชาการ ตลอดจนสินค้าประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้ท่ีมีความรู้

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะเป็นผู้ท่ีมีโอกาสในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ

โลกได้ดียิ่งขึ้น จากความส าคัญดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาประจ าชาติของแต่

ละชาติเพียงภาษาเดียวย่อมเป็นการไม่เพียงพอ  จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาโดย

กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดหลักสูตรและได้มีการพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม

กระแสความต้องการของสังคมและตามพัฒนาการการเรียนรู้มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทัง้นี้เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยให้อยูใ่นระดับท่ีสามารถน าไปใชเ้ป็นเครื่องมือในการติดตอ่สื่อสารและ

เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ได้กว้างขว้างขึ้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

เอื้อประโยชนใ์ห้กับผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการด ารงชีวติประจ าวันให้ได้

นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถสื่อ

ความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา (Cognitive Linguistic Function) ซึ่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ [1] 

กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ท้ังการฝึกทักษะทางภาษาและ

กิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้จักวิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่กันไปสู่การเป็นผู้เรียนท่ีพึ่งตนเองได้ (Learner 

Independent) และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนควร

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นกระบวนการสอนคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ในปัจจุบันด้วย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนสามารถน า

ประสบการณ์ในห้องเรียนไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันให้ได้นั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกทักษะทางภาษาท้ัง 4 

ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษา (Cognitive 

Linguistic Function) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ท้ังการฝึก

ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝึกผู้เรียนให้รู้จักวิธีการเรียนภาษาดว้ยตนเองควบคู่กันไปสูก่ารเป็นผู้เรียนท่ีพ่ึงตนเอง

ได้ (Learner Independent) และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นอกจากนี้การจัดการเรียน

การสอนควรเนน้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเนน้กระบวนการสอนคิดอย่างมีระบบมีเหตุผล รู้จักคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

และแก้ปัญหาด้วยตนเอง รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย และทันตอ่การเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกในปัจจุบันด้วย[1] 

จากผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  2  กลุ่มสาระการเรียน รู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมืองพัทลุง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจากการศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีการศกึษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2556 พบวา่ ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนดไว ้

คือ รอ้ยละ 75 ดังรายละเอยีดในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ปีการศึกษา 2554 – 2556 [2] 

ปีการศกึษา ภาคเรียนที่ 1 (ร้อยละ) ภาคเรียนที่ 2 (ร้อยละ) 

2554 68.00 66.00 

2555 67.00 69.00 

2556 66.00 69.75 

จากตารางท่ี 1 ชี้ให้เห็นว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ปีการศึกษา 2554-2556 ยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนยังมีปัญหาด้าน

ภาษาอังกฤษ เป็นสาเหตุท าให้ผู้วิจัยต้องการท่ีจะพัฒนาผลสมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม จึงได้ลงมือส ารวจ

ข้อมูลจากการสอบถามนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ท่ีเคยเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จึงทราบว่าปัจจัยท่ี

ท าให้ผลสัมฤทธ์ิต่ ามีสาเหตุมาจากปัญหาท่ีส าคัญ คือ 

1. นักเรียนขาดสื่อท่ีเหมาะสมในการฝึกทักษะดา้นการเขียนภาษาอังกฤษ   

2. นักเรียนมทัีศนคติท่ีไม่ดตีอ่การวิชาภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าเป็นเร่ืองยาก 

3. ครูไม่มีนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายสามารถสร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้ได้อยา่งดี 

กล่าวโดยสรุปการแก้ปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูคือผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญมากที่สุด โดยครู

จะเป็นผู้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนและสื่อการสอนเพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  และบรรลุตาม

จุดมุง่หมายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมืองพัทลุง ซึ่งยังไม่ค่อยประสบ

ความส าเร็จ เนื่องมาจากผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาล

เมืองพัทลุงอยู่ ในระดับท่ีต้องพัฒนา เนื่องมาจากสื่อการเรียนมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับความต้องก ารและ

สภาพแวดลอ้มของผู้เรียนท าให้นักเรียนไม่สามารถน าภาษาอังกฤษไปใชใ้นชีวิตประจ าวันได้ 

จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่

สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ ดังปรากฏหลักฐานจากการคน้พบขวานหนิขัดในทอ้งท่ีท่ัวไปหลายอ าเภอในสมัยศรีวชิัย (พุทธ

ศตวรรษท่ี 13 –14) บริเวณเมอืงพัทลุงเป็นแหลง่ชุมชนท่ีได้รับวัฒนธรรมอนิเดียในด้านพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มี

หลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ าคูหาสวรรค์ และ

ถ้ าเขาอกทะลุ  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดพัทลุง  มีลักษณะเป็นภูเขาและท่ีราบสูง ทางด้านตะวันตกอัน

ประกอบด้วย เทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจาก น้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 50 - 1,000 เมตร ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ เช่น 

สวนยางพารา สวนไมผ้ลและไมย้ืนตน้ ถัดลงมาทางด้านตะวันออกเป็นท่ีราบสลับท่ีดอน มคีวามสูงจากระดับน้ าทะเล

ปานกลางเฉลี่ย 0 - 15 เมตร บริเวณนี้ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ยางพารา มะพร้าว พชืผัก และพืชไร่ชนิดตา่งๆ โดยมีอัตรา

ความลาดชัน 1: 1,000 จากทศิ ตะวันตกมาสู่ทิศตะวันออกของจังหวัด สภาพภูมอิากาศ มี 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และ

ฤดูฝนได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย 1,853.5 

มิลลิเมตรต่อปี จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 154 วันต่อปี อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 29.3 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และ

อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.14 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 75 – 83 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉลี่ย 78.7 เปอร์เซ็นต์ และความเร็วลมประมาณ 1-2 เมตรต่อวินาที 

ปริมาณการระเหยของน้ าประมาณ 3.3- 5.5 มลิลเิมตรตอ่วัน [3] 
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จากแนวคิดท่ีกล่าวมาดังข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จึงสนใจท่ีจะพัฒนาเอกสาร

หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-

เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณข์องการจัดการศึกษาในปัจจุบัน และเพื่อ

ใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน

เทศบาลจุ่งฮั่ว ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้ ให้เกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศกึษาและเพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจเร่ืองราวตา่ง ๆ ในท้องถิ่นและมีความ

พึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หน่วยการ

เรียน รู้ ท้ อ งถิ่ น  เ ร่ื อ ง  Phatthalung; My Wonderful City เพื่ อ ส่ ง เส ริม ค วามสาม ารถด้ าน ก ารอ่ าน -เขี ย น

ภาษาอังกฤษ  ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful 

City เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

2. เพื่อสร้างหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อสง่เสริมความสามารถ

ด้านการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและหลังการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน

การอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  เร่ือง Phatthalung;  

My Wonderful City เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

สมมตฐิานในการวิจัย 

ความสามารถด้านการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนโดยใช้

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียน 

วิธีการศึกษา 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการในลักษณะของการ

ประยุกตก์ารวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็ก

ซานเดอร์และเลวสิ [4] ซึ่งมแีนวทางในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง Phatthalung; My Wonderful 

City มี 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ การน า

หลักสูตรไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ซึ่งมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก เพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนาหน่วยการ

เรียน รู้ ท้ อ งถิ่ น  เร่ื อ ง  Phatthalung; My Wonderful City เพื่ อ ส่ ง เส ริม ความสาม ารถด้ าน ก ารอ่ าน -เขี ย น

ภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 
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ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

มรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ประชากร  

ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 42 คน ผู้ปกครอง

นักเรียน จ านวน 20 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จ านวน 2 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 4 คน ผู้น าชุมชนและปราชญช์าวบ้านจ านวน 2 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 

2.1 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน จ านวน 

42 คน ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีผู้วจิัยท าการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

2.2 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชนและปราชญช์าวบ้าน ซึ่งมีรายละเอยีดดังนี้ 

2.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 20 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย 

2.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 4 คน 

2.2.3 ผู้น าชุมชนและปราชญช์าวบ้าน จ านวน 2 คน  

  2.3 ผู้บริหาร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

2.3.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ านวน 1 คน 

2.3.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ จ านวน 2 คน 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก เพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนา

หนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น คือ 

3.1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความตอ้งการเพื่อก าหนดเนื้อหาสาระของการพัฒนาหนว่ย

การเรียนรู้ท้องถิ่น ส าหรับผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ และผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

3.2 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการเพื่อก าหนดเนื้อหาสาระของการพัฒนาหนว่ย

การเรียนรู้ท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ  

4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอื 

4.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถาม 

4.2 สร้างแบบสอบถามความต้องการรูปแบบและเนื้อหาสาระที่โรงเรียนควรจัดให้กับนักเรียน โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมีโครงสร้าง  จ านวน 1 ฉบับ ส าหรับผู้อ านวยการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ผู้ผู้น าชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1 ฉบับ 

และส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 1 ฉบับ 
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4.3 น าแบบสอบถามท้ัง 2 ฉบับ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของ

องคป์ระกอบแบบสอบถาม ถ้าองค์ประกอบด้านใดมคี่ามากกว่า 2.50 ถือวา่ใช้ได้ [5] และท าการปรับปรุงข้อท่ีต่ ากว่า 

2.50 ปรากฏว่ามคี่าความเหมาะสม อยู่ระหว่าง 4.67 – 5.00 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยการให้นักเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ตอบ

แบบสอบถามสิ่งท่ีควรก าหนดในเนื้อหาสาระของการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์และการ

ก าหนดเนื้อหา 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; 

My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียน ภาษา อังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ท า

การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยน ามาท าการวเิคราะห์เนื้อหา  

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  

ขั้นตอนนี้เป็นการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น และตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

หนว่ยการเรียนรู้ 

1. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการก าหนดความมุง่หมายและวัตถุประสงค ์ไดแ้ก่ 

1.1 เอกสารการสร้างหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

1.2 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

1.3 แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City จ านวน 11 แผน 

2. การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมอืในการวิจัย 

 2.1 การจัดสร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยด าเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

2.1.1 ศึ กษาเอกสารหลั กสู ต รก ารศึ กษาแกนกลางขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ทธศั ก ราช  2551 

กระทรวงศึกษาธิการ เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการท าแผนการจัดการเรียนรู้ใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

2.1.2 ศกึษารายละเอยีดวิธีการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของหนว่ย

การเรียนรู้ 

2.1.3 สร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยก าหนดดังนี้ คือ หลักการ จุดหมาย

การเรียนรู้ โครงสร้าง/เนื้อหา/ มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แผนการเรียนรู้/เวลา แนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เวลาเรียน สื่อการเรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้และการวัดและประเมินผล ของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยใช้

ข้อมูลบริบท ชุมชนท่ีศึกษาไวใ้นขัน้ตอนท่ี 1 และข้อมูลท่ีศึกษาจากเอกสาร 
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2.1.4 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมท่ีสุด (5) เหมาะสมมาก (4) เหมาะสมปานกลาง (3) เหมาะสมนอ้ย (2) และเหมาะสมนอ้ย

ท่ีสุด (1) 

2.1.5 น าหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความสอดคล้องขององค์ประกอบหนว่ยการเรียนรู้ ถ้าองค์ประกอบด้านใดมคี่ามากกว่า 2.50 ถือวา่ใชไ้ด้และท าการ

ปรับปรุงข้อท่ีต่ ากว่า 2.50 [5] 

2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 11 แผน โดยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

2.2.1 ศกึษาวเิคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ ชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 2 และศกึษาวเิคราะห์หนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ 

2.2.2 ศกึษาการเขียนแผนการสอนการจัดการเรียนรู้ ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่คงทน 

มาตรฐานเนื้อหา มาตรฐานการปฏบัิตไิด้ ทักษะคร่อมวชิา คุณลักษณะอันพงึประสงค์ค าถามส าคัญ กิจกรรมการ

เรียนรู้ สื่อ/แหลง่เรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2.3 ศกึษาเอกสารและต าราที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง ให้ครอบคลุมในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอน 

2.2.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย 11 แผนโดยมี

องค์ประกอบของแผน คือ แนวคิดหลัก จุดประสงค์ปลายทาง ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ

การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักการและแนวคิดการเรียน โดยใชว้ธีิการสอนแบบโครงงาน ซึ่งมีขัน้ตอนการจัดกิจกรรมตามแนววธีิการ

สอนแบบโครงงาน จ านวน 4 ระยะ ดังนี้ 1) ระยะวางพื้นฐาน 2) ระยะเร่ิมตน้โครงงาน 3) ระยะด าเนนิโครงงาน และ 4) 

ระยะเสนอผลการศึกษา  

2.2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

ขององค์ประกอบแผนการสอน  

2.2.6 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ านวน 42 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการ

จัดกิจกรรม ความเข้าใจของเนื้อหาและวธีิการจัดการเรียนรู้ ผลปรากฏว่าเวลาท่ีใชใ้นการจัดกิจกรรม ความเข้าใจของ

เนื้อหาและวธีิการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมแก่การน าแผนการสอนไปใช้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung;  

My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี

ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

 3.1 เตรียมหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนรู้ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน หลังเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

 3.2 ผู้เชี่ยวชาญประเมินหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียนรู้ 

และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น  แล้วน าไปใช้ทดลองกับนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 4.1 หาคุณภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้ององค์ประกอบต่าง ๆ 

ของหน่วยการเรียนรู้ และหาค่าความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้  

 4.2 หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหวา่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้และขององค์ประกอบแผนในแตล่ะแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 11 แผน 

ขั้นตอนท่ี 3 การน าหลักสูตรไปใช้ในขั้นตอนท่ี  3 เป็นการน าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 ท่ีได้สร้างขึ้นมาไปใช้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและใชแ้หล่งเรียนรู้ใน

ท้องถิ่น นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  สอบถาม

ความพงึพอใจของนักเรียน หลังเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 86 คน  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 29 คน  

ซึ่งเป็นนักเรียนท่ีผู้วจิัยท าการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

2. เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย 

 2.1 หนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้น

การอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยมีจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ซึ่งมีรายละเอยีด คือ 

2.2.1 การเรียนรู้แบบโครงงาน มีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอา่นและ

เขียนภาอังกฤษโดยมกีระบวนการดังนี้ โดยผู้วจิัยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ระยะวางพื้นฐาน มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ บอกความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได ้

อธิบายจุดมุ่งหมายของโครงงานภาษาอังกฤษได้ บอกประเภทของโครงงานได้ อธิบายขัน้ตอนการท าโครงงานได้ และ

อธิบายสว่นประกอบของโครงงานภาษาอังกฤษได้ 

2. ระยะเร่ิมต้นโครงงาน มีจุดประสงค์การเรียนรู้ คือ สามารถสรา้ง Mind Mapping สรุปประเด็น

ส าคัญในการก าหนดหัวเร่ืองได้ สามารถก าหนดหัวข้อในการท าโครงงานได้ และสามารถเขียนเค้าโครงของโครงงานได้ 

3. ระยะด าเนินโครงงาน มีจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ปฏบัิตติามแผนและวิธีการท่ีก าหนดได้ 

4. ระยะเสนอผลการศกึษา มีจุดประสงค์การเรียนรู้คือ เขียนรายงานโครงงาน ภาษาอังกฤษได้ 

และบอกปัญหาข้อเสนอแนะในการท าโครงงานภาษาอังกฤษได้ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City 

เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 มขีั้นตอน ดังนี้ 

 3.1 ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ

จัดการเรียนรู้ จ านวน 11 แผน รวมเวลาเรียน 19 ชั่วโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 
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 3.2 หลังเรียนครบตามแผนท่ีก าหนดได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยหน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่น  

ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ในขั้นตอนท่ี 4 จะศึกษาเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความพงึพอใจของนักเรียนหลังเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น ซึ่งมีขัน้ตอนดังนี้ 

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2558 สังกัดเทศบาลเมอืงพัทลุง จ านวน 29 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

 2.1 แบบวัดความสามารถดา้นการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ซึ่ง

วัดหลังเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

3.1 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การเขียน ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 ซึ่งน ามาใชว้ัดหลังเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น ได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3.1.1 ศกึษาหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น และก าหนดเป้าหมายในการสร้างแบบทดสอบ 

3.1.2 วเิคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

3.1.3 สร้างแบบวัดความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 2 จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

 ฉบับท่ี 1 แบบทดสอบวัดทักษะการอา่น มจี านวน 10 ข้อ 40 คะแนน ใชเ้วลาในการสอบ 1 ชั่วโมง 

 ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดา้นการเขียน มี 2 ข้อ  

ข้อ 1 การเขียนเร่ืองโดยอิสระ ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 16 คะแนน 

ข้อ 2 การเขียนสื่อความ ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที คะแนนเต็ม 16 คะแนน 

 3.1.4 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การเขียน ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ โดยหาค่าความเหมาะสมและค่าดัชนีความ

สอดคล้อง ระหวา่งค าถามกับเนื้อหา หากค าถามข้อใดมีค่ามากกว่า 0.50 ถือวา่ใชไ้ด้ และปรับปรุงข้อท่ีต่ ากวา่ 0.50 

ปรากฏว่า มคี่าดัชนคีวามสอดคล้องทุกข้อ เท่ากับ 1.00 

3.1.5 น าแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การเขียน ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไปทดลองใช้วัดความสามารถด้านการอ่านและเขียน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ านวน 42 คน และวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบดังนี้ 

1. ค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้สูตร t –test เทคนิค 27% ได้กลุ่มสูงและกลุ่มต่ า กลุ่มละ 12 คน แต่

ละข้อต้องมีค่าที (t) ท่ีมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงถือว่าใช้ได้ ปรากฏว่าข้อสอบทุกข้อมีค่าที (t) ท่ีมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05 

2. หาความเชื่อมั่น  โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  ปรากฏว่า ฉบับท่ี 1 

แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน มคี่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากับ 0.8361 
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 ฉบับท่ี 2 แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้านการเขียน มีค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา เท่ากับ 0.8420 

3. จัดพิมพแ์บบทดสอบท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ เพื่อน าไปใชใ้นการวิจัยต่อไป 

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; 

My Wonderful City เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 

 3.2.1 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับนักเรียนโดยลักษณะแบบวัดเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท สอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน

สื่อการเรยีนรู้ และด้านการประเมนิผลการเรียนรู้ โดยแบ่งระดับการตอบหรือระดับความคิดเห็นออกเป็นขอ้ความดังนี้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด 1 ฉบับ  

 3.2.2 น าแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการเรียนหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น ไป

ทดลองใช้วัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ านวน 42 คน เพื่อหาค่าความ

เชื่อม่ันโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.7724  

 3.2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใชจ้รงิ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลังจากการเรียนรู้ดว้ยหนว่ยการเรียนรู้

ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 มขีั้นตอนดังนี้ 

1) ทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษดา้นการอ่าน – การเขียน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 

2 ก่อนและหลังจากการเรียนรู้ดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

2) สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น จากแบบสอบถามความพงึพอใจ  

การวิเคราะห์ข้อมูล คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การเขียน 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 น าคะแนนท้ังหมดมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วน 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung;  

My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จาก

แบบสอบถาม ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงระดับเดียวจากตัวเลือก 5 4 3 2 และ1 แล้วน าผลมา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

 สถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 1) สถิตพิื้นฐานการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ 

 2) สถิตท่ีิใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 

 2.1) ค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ [6]  

 2.2) ดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) [7] อ านาจจ าแนก (discrimination) โดยใชส้ถิตทีิ เทคนิค 27% ใน

การแบ่งกลุม่สูง และกลุ่มต่ า สว่นความเชื่อม่ันใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

 3) สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 น าผลการประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบหน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

ชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 2 จากความคิดเหนของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความเหมาะสม โดยก าหนดค่าดัชนคีวาม
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เหมาะสมต้ังแต ่2.50 ขึน้ไป [5] แลว้น าคะแนนจากแบบทดสอบวัดทักษะพืน้ฐานทางภาษาอังกฤษด้านการอ่าน – การ

เขียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท้ังหมดมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท า

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น ด้วยการทดสอบค่าที (t –test for dependent 

sample) 

 3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 จากแบบสอบถาม ซึ่งก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงระดับเดียวจากตัวเลือก  5 4 3 2 และ 1 

แลว้น าผลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการศึกษา 

1. ผลการการศึกษาตัวแปรตา่ง ๆ จากภายนอก เพ่ือส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาหลักสูตร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อก าหนดเนื้อหาสาระของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้  

เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จากผู้อ านวยการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน  พบว่า นักเรียนขาดทักษะในการใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสื่อสารโดยเฉพาะทักษะการพูดซึ่งเป็นทักษะท่ีนักเรียนมีโอกาสได้ใช้ในการสื่อสารกับชาติอื่นมาก เพื่อ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเป็นการประชาสัมพันธ์ท้องท้องถิ่นของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐาน

การศึกษาต่อ  ผลการศึกษาปรากฏวา่นักเรียนขาดความมั่นใจ ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา ท าให้นักเรียนมี

โอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการพูดสื่อสารในสถานการณ์น้อยลง ส่วนความคิดเห็นและความต้องการในการพัฒนาหน่วยการ

เรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง “Phatthalung; My Wonderful City” 

1.1. จังหวัดพัทลุงมแีหลง่เรียนรู้ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษส์ าหรับเยาวชน ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียว เช่น เขา

ปู่เขาย่า ทะเลนอ้ย ประเพณีส าคัญ เช่น ซัดตม้ การละเล่นพื้นเมอืงท่ีส าคัญ เช่น มโนราห์ อาหารพืน้เมอืง เชน่ แกงไตปลา 

ไข่ปลาทอด และบุคคลส าคัญ เช่น พระยาชว่ยทุกขราษฏร์ 

1.2. โรงเรียนและชุมชนต้องการให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและใชภ้าษาอังกฤษ ร่วม

อนุรักษแ์ละสบืสานภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เพราะถือเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกับวถิีชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้

ท่ีมีความหมาย ปลูกจิตส านึกรักบา้นเกิด เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดงีามท่ีสบิตอ่กันมาจากรุ่นบรรพบุรุษ 

1.3. แหล่งเรียนรู้และภูมปัิญญาทอ้งถิ่นในจังหวัดพัทลุง ที่ควรน าไปใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 

ได้แก่ สถานที่ท่องเท่ียว  (เชน่ เขาปูเ่ขาย่า ทะเลนอ้ย) ประเพณีส าคัญ (ซัดต้ม) การละเล่นพื้นเมอืงท่ีส าคัญ (มโนราห์)  

อาหารพื้นเมอืง (เชน่ แกงไตปลา  ไข่ปลาทอด) บุคคลส าคัญ (พระยาชว่ย) 

1.4. การท่ีโรงเรียนและชุมชนร่วมมอืกันจัดท าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นถอืเป็นเร่ืองท่ีด ีเพราะถือเป็น

การจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย ปลูกจิตส านกึรักบ้านเกิด เผยแพร่

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดงีามท่ีสบิตอ่กันมาจากรุ่นบรรพบุรุษ 

2. ผลการพัฒนาหน่วยการเรียน รู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่ อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2  

 2.1 ผลการสร้างหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 4 หนว่ย ได้แก่ Unit 1 Tourist 

attractive, Unit 2 Famous Food, Unit 3 Attractive local Performance, Unit 4 The important person of Phatthalung 
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 2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ เชี่ยวชาญของคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 

 ผลการประเมินคุณภาพหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น จากผู้เชี่ยวชาญ ค านวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนัก

คะแนน ผลการวิจัย พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น มีความเหมาะสมในระดับ

มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 

 2.3 ผลการประเมินความสอดคล้องของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น พบว่าความสอดคล้องของ

องคป์ระกอบของหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น มคีวามสอดคล้องในทุกประเด็นของการประเมิน 

 3 . ผลการน าหน่ วยการเรียน รู้ ท้ องถิ่ น  เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่ อส่ ง เส ริม

ความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 2 ไปทดลองใช ้ซึ่งปรากฏผลการวเิคราะห์ 

พบวา่  ความสามารถดา้นการอา่น-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  หลังจากใชห้นว่ยการเรียนรู้

ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า มีคะแนนความสามารถด้านการอ่านเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 85.63 และ  มีคะแนน

ความสามารถดา้นการเขียนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 81.21 

3.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิัยข้อท่ี 1 ซึ่งตั้งไวว้่า ความสามารถด้าน

การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการเรียนโดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบวัด ความสามารถด้านการอ่าน-เขียน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2  หลังจากใชห้นว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น  

เวลา N Mean Std. Deviation t test 

ทดสอบก่อนเรียน 29 62.24 4.02 15.598** 

ทดสอบหลังเรียน 29 46.69 4.49 

** p < .01 

จากตารางท่ี  3  ผลการวิ เคราะห์ค่ าสถิติพื้ นฐานของความสามารถด้ านการอ่ าน-เขียน

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ก่อนและหลังจากใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My 

Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า  1) 

คะแนนสอบก่อนเรียน (Pretest) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 46.69 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.49 คะแนนทดสอบ

หลังเรียน (Posttest) มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 62.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.02 เมื่อทดสอบค่าที พบวา่ คะแนน

สอบหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น พบว่าความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น 

เฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในแต่ละด้านของนักเรียนผล

ปรากฏว่าความพงึพอใจของนักเรียนทุกด้านอยูใ่นระดับมากท่ีสุด โดยด้านการวัดและประเมนิผลการเรียนรู้นักเรียนมี
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ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

กับเกณฑ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( t = 

28.681)  

สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

1. ความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนของ

นักเรียนดว้ยหนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นการอ่าน-

เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะว่าผู้

วิจัยค้นคว้าได้สร้างเคร่ืองมือตามกระบวนการสร้างท่ีดี โดยเรียงล าดับจากเนื้อหาการเรียนรู้เร่ืองท่ีง่ายไปหาเร่ืองท่ี

ยากและสามารถน าไปใช้ได้เหมาะสมกับวัย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน  ซึ่งผลการวจิัยสอดคล้องกับงานวจิัยของ ไพรินทร์ เรืองศาสตร์ [9] ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Hat yai ; a Shopping Town กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จังหวัด

สงขลา ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองเห็นความส าคัญและต้องการให้มีการ

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Hat Yai; a Shopping Town  องค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง  

Hat Yai; a Shopping Town มีความสอดคล้อง เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Hat Yai; a Shopping Town โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.80 

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Hat Yai; a Shopping Town ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

และ ปิญาดา  ฤกษ์อนันต์ [10] ได้ท าการวจิัยเกี่ยวกับการศกึษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะ

การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัย

พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสามารถพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  และ พรทิพย์ สุวรรณปักษ์ (2554) [11]ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง 

Makoknue, My Wonderful Town กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เห็นความส าคัญ

และต้องการให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Makoknue, My Wonderful Town องค์ประกอบของหน่วย

การเรียนรู้ท้องถิ่นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี มี

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75 โดยมีคะแนนการประเมินทักษะการพูด ร้อยละ 80.19 ทักษะการอ่าน ร้อยละ 79.26 

ทักษะการเขียน ร้อยละ 78.70 ทักษะการฟัง ร้อยละ 76.85 โดยทักษะการพูด อ่านและเขียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของคะแนนสูงกวา่เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ขณะท่ีทักษะการฟังมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ของคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ พรเพ็ญ  ไตรเวทย์ [12] ได้พัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Rattaphum,My Wonderful Hometown กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองนักเรียนเห็น

ความส าคัญและต้องการให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Rattaphum,My Wonderful Hometown กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา การสร้างหน่วย

การเรียนรู้ท้องถิ่นมีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด การน าหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Rattaphum,My Wonderful Hometown  ไปใช้ พบว่าผลการประเมินการใช้ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ด้านทักษะการฟังร้อยละ 78.80 ทักษะการพูดร้อยละ 77.90 ทักษะการอ่านร้อยละ 77.10 ทักษะการเขียนร้อยละ 71. 

30 อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.25 เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 
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อีกท้ัง สุธารัตน์ ฉาฉ่ า [13] ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Narathiwat :My Livable  Hometown กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เห็นความส าคัญและต้องการให้มีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Naradhiwat ; My Livable Hometown การสร้างหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นมีองค์ประกอบสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ใน

ระดับ มากท่ีสุด การศึกษาผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินผล พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนด้านทักษะการฟัง ร้อยละ 75.00 ทักษะการพูดร้อยละ 82.11 ทักษะการอ่านร้อยละ 76.58 และทักษะ

การเขียนร้อยละ 78.16 อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.96 เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 75 และ ธมน  

ชัชวาลกิจกุล [14] ได้พัฒนากิจกรรมกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่าน-เขียน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ ์อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมมีค่าเท่ากับ 

81.22/77.17 ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 75/75 2) ความสามารถทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเร่ืองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง 

Phatthalung; My Wonderful City เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด หมายความว่า นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นนี้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชญา เอื้อมอุ่น [15] ได้สรุปความพึง

พอใจไวว้่าความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่องานหรือกิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นไปได้ท้ัง

ทางบวกและทางลบ ถ้าเป็นไปในทางบวกก็ท าให้เกิดผลดีตอ่งานและกิจกรรมท่ีท าหรือเข้าร่วม แต่ถ้าเป็นไปในทางลบ

ก็จะเกดิผลเสยีต่องานหรือกิจกรรมเชน่กัน และอาจเน่ืองมาจากนักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับท้องถิ่น จึงมคีวามคุ้น

ชนิและกระตุ้นความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ ไพรินทร์ เรืองศาสตร์ (2552)  ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้

ท้องถิ่น เร่ือง Hat yai ; a Shopping Town กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

4 จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Hat Yai; a Shopping 

Town ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด อีกท้ัง ปิญาดา ฤกษ์อนันต์ [13] ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ผลการวจิัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมผีลต่อความพงึพอใจของนักเรียน

อยู่ในระดับสูง และ อรอนงค์ ประจุทรัพย์ [14] ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษ เร่ืองสุรินทร์น่ารู้ เพื่อพัฒนา

ทักษะการสื่อสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีความพงึพอใจต่อการเรียนรู้

โดยใชห้ลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษ เร่ืองสุรินทร์นา่รู้ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในระดับมากถึงมากท่ีสุด อีกท้ัง พรทิพย์ สุวรรณปักษ์ [16] ได้พัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Makoknue, My Wonderful Town กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 สูงกว่าเกณฑ์ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

.01 ส่วน และ พรเพ็ญ  ไตรเวทย์ [15] ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเร่ือง Rattaphum,My Wonderful Hometown 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา ผลการวจิัย

พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Rattaphum,My Wonderful Hometown กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด เป็นไปตามเกณฑ์เฉลี่ย 3.51 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ สุธารัตน์  ฉาฉ่ า [16] ได้พัฒนาหน่วย

การเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง Narathiwat :My Livable  Hometown กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ส าหรับนักเรียน

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 อ าเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส ผลการวจิัยพบวา่  ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมตีอ่การเรียนดว้ย

หนว่ยการเรียนรู้ท้องถิ่น เร่ือง Naradhiwat ; My Livable Hometown อยู่ในระดับ มากที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ภายใต้การให้สนับสนุนจาก นายธีรวัฒน์ โชตรวีรัศมิ์ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง

ไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์  อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  

ดร. ณัชชา  มหปุญญานนท์ อาจารยค์ณะศกึษาศาสตร์มหาวทิยาลัยทักษิณ ท่ีได้ให้แนวคิดและค าแนะน าเพิ่มเตมิ จน

ท าให้ผลงานทางวิชาการฉบับนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์  

ผศ. ดร. ฉลอง ทับศรี นางสาววไิลวรรณ หนองสันเมือง ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือวจิัย และให้ขอ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนางานวจิัยนี้ และสุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณ นักเรียนและ 

เพื่อนครู โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ี 
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รูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ทักษะทางกีฬา 

Learning pattern through electronic books with the information technology to 

develop sport skills 

ปัญญา สังขวดี1* 

Panya Sungkawadee1*  

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสอือิเล็กทรอนิกสด์้วยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา โดยมีขัน้ตอนการวจิัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  คือ 1) เพื่อศกึษารูปแบบการเรียนผ่าน

หนังสืออเิล็กทรอนิกสด์้วยกระบวนการสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา 2) เพื่อประเมินการเรียนดว้ยรูปแบบการ

เรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา  เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัยคอื 

หนังสืออเิล็กทรอนิกส ์10 กิจกรรม และแบบประเมินประเมินความการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนผ่านหนังสือ

อเิล็กทรอนิกสด์้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา กลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยไดแ้ก ่ผู้เชี่ยวชาญดา้นการ

จัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศกึษา จ านวน 10 คน และกลุ่มตัวอยา่งการเรียนการสอน จ านวน 17 คน สถิตท่ีิ

ใช ้ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิัยพบวา่ 1) รูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ทักษะทางกีฬา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก ่ส่วนท่ี 1 หนังสืออเิล็กทรอนิกส ์ได้แก ่เนือ้หา 10 กิจกรรมการเรียนรู้จาก

แหลง่การเรียนรู้สารสนเทศ สว่นท่ี 2 ขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 

การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ขั้นท่ี2 กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 กิจกรรมแบบจับคู่  ขั้นท่ี 4 การ

ประเมินผล  2) ประเมินความสอดคล้องการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ดว้ยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา จากผู้เชี่ยวชาญพบวา่ รูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกสด์้วยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา มีความเหมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด้  

ค าส าคัญ: หนังสืออเิล็กทรอนิกส ์ ทักษะทางกีฬา  

                                                        
1 ภาควิชาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การออกก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Physical Education and Exercise Science, Faculty of Education, Naresuan University, Phitsanulok 65000 

*Corresponding author e-mail : sk_panya@hotmail.co.th 
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Abstract  

The purposes of this research were to study the Learning Pattern through Electronic Books with the 

Information Technology to Develop Sport Skills. There were two procedures of doing the research, including 1) 

study the Learning Pattern through Electronic Books with the Information Technology to Develop Sport Skills 2) 

evaluate the Learning Pattern through Electronic Books with the Information Technology to Develop Sport Skills. 

The instruments of this research included questionnaire and evaluation form. The samples in this study were 10 

experts in University and 1 7  students. The statistics used for analyzing the quantitative were frequency and 

percentage.  

The results of this research were as follows: 

1) Learning Pattern through Electronic Books with the Information Technology to Develop Sport Skills 

had 2  components: 1 )  Electronic Books with 1 0  activities 2 )  Learning activities by Active Learning. The 

instructional process consisted of four steps (1) Preparation of the teaching (2) Activities (3) Paired activities (4) 

Evaluation  

2 )  Evaluate the Learning Pattern through Electronic Books with the Information Technology to 

Develop Sport Skills from the experts found that it was appropriate and applicable. 

Keywords: Electronic Books, Sport Skills  

บทน า 

ปัจจุบันกล่าวได้วา่เป็นยุคของสังคมทางเทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษาเป็นการวางรากฐานท่ีส าคัญใน

การพัฒนาผู้เรียนไปสู่สังคมอาชีพและการเรียนรู้ท่ีมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปรัชญา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ผลิตครูคุณภาพท่ีมุ่งการวจิัยเป็น

ฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน น าความรู้สู่ชุมชนเชื่อมโยงความเป็นสากล และพันธกิจในการผลิตบัณฑิตด้วย

ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อการเป็นครูท่ีมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นผู้น าทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถูก

น ามาใช้เป็นเครื่องมอืในการช่วยสอนและสนับสนุนการจัดการศกึษา ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนเทคนคิและวธีิการสอน

เพื่อตอบสนององค์ความรู้ทางการจัดการศึกษาส าหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้และ

ทักษะท่ีเพียงพอท่ีจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิตสาขาวชิาพลศกึษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย (หลักสูตร 5 ปี)ในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับท่ี 

5 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาการ กีฬาและการออกก าลังกาย เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ โดยมีมาตรการท่ี เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการกีฬาและการออกก าลังกายของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการกีฬา และการออกก าลังกายให้มีความรู้ด้านการออกก าลังกาย การบริหารจัดการกีฬา

และการออกก าลังกายวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้มีบุคลากรทางการกีฬาที่มคีุณภาพ การจัดตั้ง

ศูนยส์ารสนเทศด้านกีฬาและออกก าลังกายท่ีสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นๆ อย่างเป็นระบบท้ังในระดับชาตแิละ 

นานาชาติ การสนับสนุนการพัฒนากองทุนพัฒนากีฬาชาติรวมท้ังจัดสวัสดิการของนักกีฬาและ  บุคลากรทางกีฬา 

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาราท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข่าวสารและรับข่าวสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศได้อยา่งรวดเร็วและทันสมัย 
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การเรียนการสอนด้วยการเรียนแบบเชิงรุก (Active Learning) การเรียนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ

การเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง ผู้เรียนจะต้อง

ผ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ท้ังนี้ต้องค านึงถึงความรู้เดิมและความต้องการของ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ กลยุทธการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายกึ่งอภิปราย ซึ่งจะมี

การใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาท่ีก าลังเรียนมาท ากิจกรรมการสอนร่วมกัน เช่นการใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ มาเป็นสื่อประกอบและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

ทักษะทางกีฬาและยังบูรณาการองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรียนรู้

ของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีร่วมเพื่อพัฒนาตนเองต่อยอดได้ดีขึ้นซึ่ง

สอดคล้องกับ [3] การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นอกจากครูจะจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้แล้ว 

ครูควรจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางด้านความรอบรู้ทางด้านเนื้อหา มีทักษะการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะการท างานแบบร่วมมือ ทักษะการ

เรียนรู้บริบทและสิ่งแวดล้อม ทักษะการรอบรู้ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร มีความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

และมีทักษะชีวิต เช่น การเป็นผู้น า การก ากับและช้ีน าตนเอง การรับผิดชอบตอ่สังคม  

การพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามสามารถในการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการ ทางพล

ศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ

และสังคมรวมถึง ความเฉพาะตอนการท างานท่ีต้องอาศัยการบูรณาการความรู้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงส่งเสริมให้

ผู้เรียนมี การบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย พัฒนาความรู้ด้วยระบบ การ

เรียนการสอน และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีความรู้ในสหวิทยาการทางพลศึกษา

และวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา พลศึกษา การออกก าลัง

กาย การกีฬา และ สุขภาพให้สูงขึ้น 

ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในทักษะและ

บวนการของศาสตร์ทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายจึงท าการศกึษานวัตกรรมการเรียนการสอน

เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬาส าหรับ

รายวชิา เพื่อเป็นต้นแบบในการน าไปใชพ้ัฒนาการจัดการเรียนการสอนของการศกึษาระดับมหาวิทยาลัยตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกสด์้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนระดับอุดมศึกษา  

2. นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย ชั้นปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) แบ่งเป็น 2 

กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 10 คน 2) นิสิตสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การ

ออกก าลังกาย ชัน้ปี 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร จ านวน 17 คน  



1122 

- Proceedings - 

 ตัวแปรตน้ คือ รูปแบบการเรียนผ่านหนังสอือิเล็กทรอนิกสด์้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ

ทางกีฬา 

ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรูปแบบการเรียนผ่านหนังสือ

อเิล็กทรอนิกสด์้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา และหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์10 กิจกรรม 

วิธีการศึกษา 

การศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทาง

กีฬา คร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะทางกีฬาในรายวิชา 396102 หลักการพลศึกษา การออกก าลังกายและกีฬา (Principles of Physical 

Education Exercise and Sport) และน าเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยท าการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

พื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องและสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการเรียนผ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา แบ่งการด าเนินงานการวิจัยออกเป็น 4 

ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา 2) พัฒนารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ทักษะทางกีฬา 10 กิจกรรม  3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะทางกีฬา 4) ประเมนิประสิทธิภาพการทดลองใช้รูปแบบการเรียนผ่านหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา โดยบทความวิจัยนี้น าเสนอผล 2 ขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูล เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน ามาสังเคราะห์และสรุปสาระส าคัญของข้อมูลเพื่อน ามาออกแบบองค์ประกอบหนังสือ

อเิล็กทรอนิกส ์จากรายวชิา 396102 หลักการพลศึกษา การออกก าลังกายและกีฬา (Principles of Physical Education 

Exercise and Sport) เพื่อน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องและจากการสัมภาษณ์ สรุปสาระ

ได้ เนื้อหา 10 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้สารสนเทศ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

แบบ Active Learning ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน ขั้นท่ี2 กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นท่ี 3 วิธีการสอน เลอืกกิจกรรมแบบจับคู่ ขั้นท่ี 4 การประเมินผล   

ขั้นตอนท่ี 2 การประเมินการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา ผู้วิจัยมีพัฒนาต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 1 เป็นฐานในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นน าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรยีนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนผ่าน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา โดยใช้แบบประเมินท่ีมีลักษณะเป็นมาตร

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 
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ผลการศึกษา 

การศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทาง

กีฬา สรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การศึกษารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวน

สารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา พบว่า ด้านนโยบายการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาพลศึกษาและ

วทิยาศาสตร์การออก าลังกาย คณะศึกษาศาสตร์  มีนโยบายการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยให้คณาจารย์สามารถน าสื่ออเิล็กทรอนกิส์มาผสมผสานกับการเรียนการ

สอนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวชิาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยคณะศึกษาศาสตร์มีนโยบาย

ให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้มีองค์ประกอบหลักคือ เนื้อหาวิชา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีการสอนลักษณะส าคัญของการจัดการสอนแบบ Active 

Learning ดังนี้ เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด เปิดโอกาสให้ผู้เรียน

บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ การสืบค้นและการเกิดความรู้จากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้และ

การสรุปทบทวนของผู้เรียนเพื่อต่อยอดความรู้ และยังพบว่าการจัดกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบ Interactive 

Lecture เป็นการสอนแบบบรรยายกึ่งอภิปรายท้ังผู้สอนและผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันมีการแสดง

ความคิดเห็น มีตัวอย่างประกอบ มีการถาม-ตอบและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนร่วมกัน ซึ่งเป็นการใช้สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์บูรณาการเพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนคุณภาพ ผู้สอนมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้สอนสามารถแบ่งสัดส่วนเวลาส่วนใหญ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะ มีการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในเชิงลึกโดยรูปแบบกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในห้องเรียนแบบActive Learning ได้แก่ 

กิจกรรมแบบจับคู่ (paired activities) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะ

และเรียนรู้กิจกรรมจากสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เนื้อหา 10 กิจกรรมการเรียนรู้จาก

แหล่งการเรียนรู้สารสนเทศ ขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ประกอบด้วย ขั้นท่ี 1 การ

เตรียมการก่อนการเรียนการสอน ขั้นท่ี2 กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นท่ี 3 วิธีการสอน เลือกกิจกรรมแบบจับคู่ 

เรียนรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1) ขั้นสร้างความรู้ 2) ขึ้นค้นหาความรู้ 3) ขั้นอธิบายและสรุป เสนอแนะ 4) ขั้นทักษะ

ปฏบัิตจิากความรู ้5)ขั้นประเมินเครื่องมือ ขั้นท่ี 4 การประเมินผลหลังเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หนังสืออเิล็กทรอนิกส ์

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยท าการสอบถามผู้ เชี่ยวชาญด้วย

แบบสอบถามจ านวน 5 คน ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็น เห็นควรให้มีการเตรียมการก่อนการเรียนการสอนด้วยการ

แนะน าเครื่องมอืและการใช้สื่ออเิล็กทรอนกิส์ การฝึกทักษะให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 100 และผลการ
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ประเมินการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของรูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

กระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการใช้หนังสอือิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบสารสนเทศ 

รายการ ได ้ ไม่ได ้

ทดสอบการใช้หนังสอือิเล็กทรอนิกส์โดยอ่านเนื้อหาวีดโีอผ่านระบบ Android √ - 

ทดสอบการใช้หนังสอือิเล็กทรอนิกสโ์ดยอ่านเนื้อหาวีดโีอผ่านระบบ IOS √ - 
 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้องหนังสืออเิล็กทรอนิกส ์

กจิกรรม จุดประสงค์การเรียนรู ้ IOC การน าไปใช ้

1. อบอุน่ร่างกาย  ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ปฏบัิตพิร้อมบรรยายกิจกรรม 0.8 √ 

2. แอโรบิค ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม แบ่งกลุม่ ฝึกและน าเสนอ 0.8 √ 

3. การวิ่ง ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม จัดกิจกรรมและทักษะการวิ่ง 0.8 √ 

4. ฟุตบอล ศึกษาวีดีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม แบ่งกลุ่มศึกษาและจัดกลุ่ม

เพื่อศึกษาวิธีการแข่งขัน การตัดสนิ  

0.8 √ 

5. การดงึเชอืก ศึกษาวีดีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ศึกษาบรรยาย จัดกลุ่ม การ

แข่งขันแบบ Tug of war มีเชือกและอุปกรณ์ให้จัดการศึกษา

ทักษะการเล่น 

1 √ 

6. วา่ยน้ า ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ปฏบัิตแิบ่งกลุม่กิจกรรม 0.9 √ 

7. กระโดดเชือก  ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ปฏบัิตแิบ่งกลุม่กิจกรรม 1 √ 

8. ป่ันจักรยาน ศกึษาวดีีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ปฏบัิตแิบ่งกลุม่กิจกรรม 1 √ 

9. โยคะ ศึกษาวีดีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม ปฏิบัติแบ่งกลุ่มกิจกรรม และ

ให้น าเสนอกิจกรรมทางทักษะ 

0.9 √ 

10.การผ่อนคลาย

กล้ามเนื้อ 

ศึกษาวีดีโอ อธิบาย ฝึกกิจกรรม  ฝึกปฏิบัติและหลักการ

ทางการออกก าลังกาย 

0.8 √ 

จากตารางท่ี 2 พบว่าด้านการแสดงผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปใช้ได้ด้วยกิจกรรมท้ัง 

10 กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกกิจกรรม ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความ

สอดคล้องกับกิจกรรมแต่ละกลุ่มกิจกรรมโดยมีความสอดคล้องทางด้านเนื้อหา ทางด้านการแสดงผลข้อมูล มีค่า

มากกวา่ 0.5 ขึน้ไปทุกกิจกรรม 

สรุปผลการศึกษา  

รูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางกีฬา ท่ีผู้วิจัย

ศกึษาขึ้นมานั้นมาจากข้อมูลส าคัญ คือ ส่วนแรกเป็นรายวิชา รายวิชา 396102 หลักการพลศกึษา การออกก าลังกาย

และกีฬา (Principles of Physical Education Exercise and Sport) ตลอดจนข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนแบบ Active Learning แสดงถึงการพัฒนา

ผู้เรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือการส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์สังเคราะห์ใน
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แต่ละวิธีจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของขั้นตอนการเรียนการสอนและด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลท าให้ได้พัฒนาต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 10 กิจกรรม ได้แก่ อบอุ่นร่างกาย, แอโรบิค, 

การวิ่ง, ฟุตบอล, การดึงเชือก(Tug of War), ว่ายน้ า, กระโดดเชือก, ป่ันจักยาน, โยคะ และ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

สอดคล้องกับ วัชรี เกษพิชัยณรงค์และน้ าค้าง ศรีวัฒนาโรทัย(2557)  กล่าวว่า การเรียนรู้เชิงรุกและเทคนิควิธีการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนเชิงรุก ด้วยการฝึกให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ท่ีรู้ลึก รู้จริง เรียนรู้ตลอดชีวิต และ

สามารถสื่อสารได้ โดยการฝึกให้ผู้เรียนอธิบายในมุมมองของตนเองให้เพื่อนตา่งสาขาฟัง หากผู้ฟังเข้าใจก็แสดงให้เห็น

ว่า ผู้เรียนนั้นสามารถเข้าใจและสื่อสารได้ นอกจากนี้อาจฝึกโดยใช้การถามต่อเนื่อง ให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงลึกของ

เร่ืองนั้น ๆ เมื่อถึงค าถามท่ีตอบไม่ได้จะท าให้ผู้เรียนต้องใช้การค้นคว้าเพิ่มเติม หรือถ้าเป็นค าถามท่ีลึกจนอาจค้นหา

ข้อมูลต่อไปไม่ได้แล้วผู้เรียนต้องใชพ้ื้นฐานความรู้มาประมวลผล น าข้อมูลท่ีมมีาสนับสนุน เป็นการฝึกการสร้างความ

เชื่อมโยงความรู้ในแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และการพัฒนา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 10 กิจกรรม ยังสอดคล้องกับ กอบเกียรติ สระอุบลและพัลลภ พิริยะสุรวงค์ (2557) สื่อการ

สอนชว่ยลดภาระทางปัญญาส าหรับการศึกษาในยุคดิจิทัล กล่าวว่า ขณะที่ผู้เรียนก าลังเรียนรู้หรือรับข้อมูลใหม่ๆ จาก

สื่อ จะเกิดภาระทางปัญญา เรียกว่า Cognitive Loadซึ่งภาระทางปัญญาจะเกิดขึ้นมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความยาก

ง่ายของข้อมูลรวมไปถึงปริมาณข้อมูลและสื่อในการน าเสนอข้อมูล ซึ่งถ้าขณะเรียนรู้นั้นเกิดภาระทางปัญญามาก

เกินไป ก็จะท าให้ไม่เกิดการรับรู้ใดๆ ดังนั้นปัจจัยท่ีส าคัญจะช่วยลดภาระทางปัญญาท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพก็คือ สื่อและวิธีการน าเสนอ อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเจริญรุดหน้า ท าให้มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ 

เกิดขึ้น และได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ได้แก่สื่อดิจิทัลท่ีเป็นมัลติมีเดีย (Augmented Reality Augmented 

Books) และหนังสืออีบุ๊คแบบปฏิสัมพันธ์ (InteractiveeBooks) เป็นต้น โดยกลุ่มสื่อเหล่านี้เป็นสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากช่วยลดภาระทางปัญญา และดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดีท าให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาท่ี

ซับซ้อนได้งา่ยขึน้ในเวลาอันสั้น 

ข้อเสนอแนะ 

1. ก่อนการเรียนการสอนต้องเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารนเทศ และการใช้งานของ

ผู้เรียน การฝึกปฏิบัตวิิธีการเข้าถึงเนื้อหาบทเรียน กิจกรรม สัดส่วนการเรียนการสอน ตลอดจนรูปแบบของหนังสือท่ี

พัฒนาเพ่ือให้สอดคลอ้งกับเนื้อหาของรายวชิา 

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการน ารูปแบบการเรียนผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนสารสนเทศเพื่อ

พัฒนาทักษะทางกีฬา สอดคล้องกับนโยบายภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายกาย ท่ีว่าการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมรวมถึง  ท่ีต้องอาศัยการบูรณาการ

ความรู้มากยิ่งขึ้น หลักสูตรจึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมี การบูรณาการองค์ความรู้ด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออก

ก าลังกาย พัฒนาความรู้ดว้ยระบบ การเรียนการสอน และการบริการวชิาการ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร

ทางการศกึษา พลศึกษา การออกก าลังกาย การกีฬา ผู้สอนใชว้ธีิใดวิธีหน่ึงหรือหลากหลายในครัง้หนึ่งๆ ที่เป็นวธีิสอน

ท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนังสือ

อเิล็กทรอนิกสใ์นรายวชิาอ่ืนท่ีหลากหลาย 
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บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีนักศกึษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่เชียงราย ต้องการ 

Teachers’ advisory roles in faculty of business administration and liberal arts 

Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 

กนกอร จติจ านงค1์* และ  ภัทราพร สมเสมอ1 

Kanok-on Jitjumnong1* and Pattraporn  Somsamer1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มตี่อบทบาทของอาจารย์

ท่ีปรึกษาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีเชียงราย และ 2) 

เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงราย  

กลุ่มเป้าหมาย (Target group) คือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา  เขตพื้นท่ีเชียงราย จ านวนท้ังสิ้น 300 ราย การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการจัดการ

จ านวน 91 คน และก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการ

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทด้านการให้ค าปรึกษามากท่ีสุดโดยเฉพาะในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่บทบาทด้านกิจกรรมท่ีต้องการให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาค าแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน บทบาทด้านการพัฒนาต้องการให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจรรมการสัมมนาและอบรมเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้องเรียน และ

บทบาทดา้นวชิาการต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอืเพื่อแกไ้ขปัญหาการเรียน  

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น นักศกึษา  บทบาทอาจารย์ท่ีปรึกษา 

                                                        
1 คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย 57120 
1 Faculty of Busuness Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna, Chiangrai 57120 

*Corresponding author e-mail : kanokon.ji@gmail.com  
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Abstract  

This research aimed to: 1) To study the students’ opinion toward their teachers’ advisory roles in 

Faculty of Business Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 2) 

To study the level of relationship between students’ gender and faculty toward the opinion of their teachers’ 

advisory roles. 

In order to collect the data for this survey research a set of questionnaires was handled to the 

target group which was 300  students in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala 

University of Technology Lanna Chiang Rai. 

The results were found that most of the students answering the questionnaire were female 

students in Diploma in Management. Majority of the students want their teachers to advise them to particularly 

and regular exchange of opinion between students and teachers. Regarding activity advisory term that the 

students need to be that advised in doing activities with the university and local community. To development role 

who the students want their who teachers to provide them extra curriculum activities outside their classrooms. 

Finally, in the academic role, the teachers are needed for guiding and solving their learning problems. 

Keywords:  opinion , student, teachers’ advisory roles 

บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีจ าเป็น และส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์เพื่อสร้างความ

มั่นคงแก่สังคม และประเทศ การศึกษาในแต่ละระดับชั้นล้วนแล้วแต่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษามี

ศักยภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสตปัิญญา เพื่อให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มสีุขภาพอนามัยท่ี

ดี มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดังนั้นใน

การศึกษาในแต่ละระดับจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีบุคคลท่ีคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษานั่นก็คือ “อาจารย์ท่ี

ปรึกษา” 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาต่อนักเรียนนักศกึษาในปัจจุบันนัน้ อาจมีความส าคัญลดนอ้ยลง เน่ืองจาก

อายุของนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษามีช่วงอายุท่ีห่างกันเกินไป ท าให้การให้ค าปรึกษาไม่ตรงกันกับปัญหาของ

นักศึกษา หรือความไมก่ล้าท่ีจะพูดของนักศกึษาบางคน เพราะกลัวความผิดในสิ่งท่ีต้องการจะได้ค าปรึกษา ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษากับนักศกึษานั้น เป็นปัญหาที่ส าคัญประการหนึ่ง ถ้าชอ่งวา่งระหว่างอาจารยท่ี์ปรึกษา

กับนักศกึษามมีากเกินไปก็จะท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศกึษาไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ทันท่วงทีให้บรรเทา 

ดังนัน้ บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาที่แท้จริงตอ้งมีหนา้ท่ีคอยให้ค าปรึกษากับนักศกึษาในปกครองของ

ตนเอง ควรเป็นบุคคลท่ีสามารถเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาได้ โดยท่ีให้ความเป็นกันเองและให้เชื่อมั่นกับ

นักศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาช่องว่างท่ีเกิดขึ้นได้ อีกท้ังช่วยลดความก้าวร้าว ความกลัว และเป็นการ

เปิดทางให้อาจารยท่ี์ปรึกษาและนักศึกษาใกล้ชิดกันได้มากขึ้น แตท้ั่งนี้ท้ังน้ันก็ขึน้อยู่กับตัวของอาจารยท่ี์ปรึกษาเองว่า

จะสามารถปรับตัวและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาได้หรือไม่ และต้องมีความเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

แท้จริง โดยควรท่ีจะมองถึงความต้องการของนักศึกษาด้วยว่าต้องการอะไร ชี้ทางถูกและผิดให้มากกว่าปล่อยให้

นักศกึษาหาทางออกเอง 
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เหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองของ บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในคณะ

บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีเชยีงราย ที่นักศึกษาต้องการ โดยจะ

มีการศึกษาถึงความต้องการของตัวนักศึกษาว่าต้องการท่ีจะให้อาจารย์ท่ีปรึกษานั้นเข้ามามีบทบาทอย่างไรกับตัว

นักศกึษาเอง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาในแต่ละระดับชัน้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา เขตพื้นท่ีเชยีงราย เป็นไปได้ด้วยดี และทราบวา่บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาแบบใดจะตรงกับความ

ตอ้งการของนักศกึษามากที่สุด 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีต่อบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในคณะบริหารธุรกิจและ 

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงราย   

 2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นข้อสนเทศในการพัฒนาอาจารย์ท่ีปรึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและ 

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชยีงราย  

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ านวนท้ังสิ้น 1,069 คน  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวน 300 คน 

เคร่ืองมือและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย หรือการสร้างแบบสอบถาม ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล มี

การด าเนินการสร้างตามล าดับ คือ 1. ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับ บทบาท

ของอาจารย์  ท่ีปรึกษาท่ีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา 

เชียงราย ต้องการ 2. ศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีต้องการจะศึกษา เพื่อน ามาก าหนดขอบเขตของ

แบบสอบถาม ในการท่ีจะสร้างแบบสอบถาม  โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวจิัยจะใช้แบบสอบถาม จะใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบบปลายปิด (Closed – Ended Question) ชนดิตรวจสอบรายการ (Check lists) 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey  Method) เพื่อศึกษาบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ี

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ต้องการ โดยแบ่ง

ลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีท าการศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ

วารสาร งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และ เก็บข้อมูลโดยการส ารวจ (Survey Method) โดยแจก

1. ภูมิหลัง 

1.1 เพศ 

1.2 ระดับการศกึษา 

1.3 สาขาวิชา 

บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีนักศึกษา

คณ ะบ ริหารธุรกิ จและศิ ลปศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เขตพื้นท่ีเชยีงราย ตอ้งการ ซึ่งได้แก่ 

- บทบาทดา้นวิชาการ 

- บทบาทดา้นการพัฒนานักศึกษา 

- บทบาทดา้นกิจกรรมนักศึกษา 

- บทบาทดา้นการให้ค าปรึกษา 
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แบบสอบถามแก่นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชยีงราย จ านวน 300 ชุด 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7 

และเป็นเพศชาย จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  และผู้ตอบแบบสอบถามก าลังศึกษาอยู่หลักสูตรการจัดการ 

จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 

หลักสูตรการบัญชี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.0 หลักสูตรการตลาด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และหลักสูตรการท่องเท่ียว จ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ  ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 133 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาก าลังศึกษา   อยู่ในระดับระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง จ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 

41.0 และระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ตามล าดับ 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ท่ีมีต่อนักศกึษา 
 

ตารางที่ 1 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในดา้นวชิาการ 

บทบาทด้านวิชาการ 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
x̄  S.D. 

การให้ค าแนะน าในเร่ืองของหลกัสูตรและต าราเรียน 3.85 .771 มาก 

การวางแผนการเรียนแก่นักศกึษา 3.87 .672 มาก 

การทักทว้งการลงทะเบียนท่ีไมเ่หมาะสมของนักศกึษา 3.86 .811 มาก 

การควบคุมการลงทะเบียน 3.90 .745 มาก 

การให้ความรู้เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 3.89 .741 มาก 

การแนะน าวิธีการเรียน 3.81 .855 มาก 

การให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอืเพื่อแกไ้ขปัญหาการเรียน 3.91 .849 มาก 

การแนะน าการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสูงขึ้น 3.77 .892 มาก 

ระดับความต้องการโดยรวม 3.86 .646 มาก 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดับความตอ้งการเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .646 โดยเรียงระดับ

ค่าเฉลี่ยความตอ้งการให้อาจารยท่ี์ปรึกษามีบทบาทด้านวชิาการ ดังนี้ การให้ค าแนะน าและชว่ยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา

การเรียน 3.91 การควบคุมการลงทะเบียน 3.90 การให้ความรู้เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 3.89 การ

วางแผนการเรียนแก่นักศึกษา 3.87 การทักท้วงการลงทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมของนักศึกษา 3.86 การให้ค าแนะน าใน

เร่ืองของหลักสูตรและต าราเรียน 3.85 การแนะน าวิธีการเรียน 3.81 และ การแนะน าการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

3.77 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 2 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในดา้นการพัฒนา 

บทบาทด้านการพัฒนา 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
x̄  S.D. 

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของ

มหาวทิยาลัยฯ และชุมชน 

3.63 .780 มาก 

การให้ค าปรึกษาในเร่ืองของปัญหาส่วนตัวและปัญหาทาง

สังคม เพ่ือชว่ยให้นักศกึษามกีารปรับตัวและพัฒนาตัวเอง 

3.65 .846 มาก 

การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการประกอบอาชพีใน

อนาคต 

3.90 .866 มาก 

การให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 3.95 .864 มาก 

การให้การสนับสนุนให้นักศกึษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา

และอบรม เพ่ิมเตมิจากการเรียนภายในห้องเรียน 

4.00 .687 มาก 

ระดับความต้องการโดยรวม 3.83 .619 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในด้านการพัฒนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .619 โดยเรียงระดับ

ค่าเฉลี่ยความต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทด้านการพัฒนา ดังนี้ การให้การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการสัมมนาและอบรม เพ่ิมเติมจากการเรียนภายในห้องเรียน 4.00 การให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตร่วมกันใน

สังคม 3.95 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการประกอบอาชีพในอนาคต 3.90 การให้ค าปรึกษาในเร่ืองของ

ปัญหาส่วนตัวและปัญหาทางสังคม เพื่อช่วยให้นักศึกษามีการปรับตัวและพัฒนาตัวเอง 3.65 และ การให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวทิยาลัยฯ และชุมชน 3.63 ตามล าดับ 

  

ตารางที ่3 จ านวน รอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านกิจกรรม 

บทบาทด้านกิจกรรม 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
x̄  S.D. 

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ  4.11 .794 มาก 

การให้ความร่วมมอืกับนักศกึษาในการท ากจิกรรมตา่งๆ 4.04 .753 มาก 

การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบักิจกรรมตา่งๆ ที่มีในมหาวิทยาลัยฯ 4.02 .729 มาก 

มคีวามสนใจในเร่ืองของกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ภายในหอ้งเรียน และ

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

3.96 .749 มาก 

การให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของนักศกึษา 3.99 .901 มาก 

ระดับความต้องการโดยรวม 4.02 .656 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดับความตอ้งการเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในด้านกิจกรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .656 โดยเรียงระดับ

ค่าเฉลี่ยความต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทด้านกิจกรรม ดังนี้ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมใน
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มหาวิทยาลัยฯ และชุมชน 4.11 การให้ความร่วมมือกับนักศึกษาในการท ากิจกรรมต่างๆ 4.04 การให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีในมหาวทิยาลัย 4.02 การให้ความส าคัญกับการเข้ารว่มกิจกรรมตา่งๆ ของนักศกึษา 

3.99 และมีความสนใจในเร่ืองของกิจกรรมต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียน และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 3.96 

ตามล าดับ 

ตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านการให้

ค าปรึกษา 

บทบาทด้านการใหค้ าปรึกษา 
ระดับความต้องการ 

แปลความ 
x̄  S.D. 

มกีารนัดเวลาในการเข้าพบ เพื่อให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 3.94 .940 มาก 

ให้ค าปรึกษาในเร่ืองการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แกน่ักศกึษา 4.02 .815 มาก 

ให้ค าปรึกษาในเร่ืองตา่งๆ นอกเหนอืจากเร่ืองการเรียนได้ ตลอด 24  

ชั่วโมง 

3.93 .949 มาก 

ให้ความช่วยเหลอืในดา้นการขอทุนการศึกษาแก่นักศกึษาได ้ 4.10 .934 มาก 

มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ 

4.21 .749 มากที่สุด 

ระดับความต้องการโดยรวม 4.04 .771 มาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความตอ้งการเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ท่ี

ปรึกษาในด้านการให้ค าปรึกษา โดยภาพรวมมคี่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก 4.04ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .771 โดยมรีะดับ

ค่าเฉลี่ยความต้องการอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีบทบาทด้านการให้ค าปรึกษามากท่ีสุดในเร่ืองมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ  4.21 และมีระดับค่าเฉลี่ยระดับมาก ดังนี้ ให้ความ

ช่วยเหลือในด้านการขอทุนการศึกษาแก่นักศึกษาได้ 4.10 ให้ค าปรึกษาในเร่ืองการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แก่

นักศึกษา4.02 มีการนัดเวลาในการเข้าพบ เพื่อให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ  3.94 และให้ค าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ 

นอกเหนอืจากเร่ืองการเรียนได้ ตลอด 24  ชั่วโมง 3.93 ตามล าดับ 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

1. บทบาทของอาจารย์ที่ปรกึษาในด้านวิชาการ 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับบทบาทของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.86 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .646 โดย

ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทในเร่ืองของการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียน 3.91 การ

ควบคุมการลงทะเบียน 3.90 การให้ความรู้เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรียน 3.89 การวางแผนการเรียนแก่

นักศกึษา 3.87 การทักทว้งการลงทะเบียนท่ีไม่เหมาะสมของนักศกึษา 3.86 การให้ค าแนะน าในเร่ืองของหลักสูตรและ

ต าราเรียน 3.85 การแนะน าวิธีการเรียน 3.81 และ การแนะน าการศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น 3.77 ตามล าดับ  
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2. บทบาทของอาจารย์ที่ปรกึษาในด้านการพัฒนา 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับบทบาทของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านการพัฒนา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .619 โดย

ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทในเร่ืองของการให้การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาและ

อบรม เพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้องเรียน 4.00 การให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม 3.95 การให้

ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการประกอบอาชีพในอนาคต 3.90 การให้ค าปรึกษาในเร่ืองของปัญหาส่วนตัวและ

ปัญหาทางสังคมเพื่อช่วยให้นักศึกษามีการปรับตัวและพัฒนาตัวเอง 3.65 และ การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวทิยาลัยฯ และชุมชน 3.63 ตามล าดับ  

3.บทบาทของอาจารย์ที่ปรกึษาในด้านกิจกรรม 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับบทบาทของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านกิจกรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.02 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .656 โดย

ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทในเร่ืองของการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยฯ และ

ชุมชน 4.11 การให้ความร่วมมอืกับนักศึกษาในการท ากิจกรรมตา่งๆ 4.04 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีมีในมหาวิทยาลัย 4.02 การให้ความส าคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 3.99 และมีความ

สนใจในเร่ืองของกจิกรรมตา่งๆ ทัง้ภายในหอ้งเรียน และกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 3.96 ตามล าดับ 

4. บทบาทของอาจารย์ที่ปรกึษาในด้านการให้ท าปรึกษา 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความต้องการเกี่ยวกับบทบาทของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านการให้ค าปรึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4.04ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .771 

โดยตอ้งการอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในเร่ืองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งอาจารย์ท่ีปรึกษากับ

นักศึกษาอยา่งสม่ าเสมอ 4.21 ให้ความช่วยเหลือในด้านการขอทุนการศกึษาแก่นักศกึษาได้ 4.10 ให้ค าปรึกษาในเร่ือง

การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้แกน่ักศึกษา4.02 มกีารนัดเวลาในการเข้าพบ เพื่อให้ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 3.94 และ

ให้ค าปรึกษาในเร่ืองตา่งๆ นอกเหนอืจากเร่ืองการเรียนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 3.93 ตามล าดับ 

สรุปผลการศึกษาวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทด้าน

การให้ค าปรึกษามากท่ีสุดโดยเฉพาะในเร่ืองของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษา

อย่างสม่ าเสมอ รองลงมาได้แก่บทบาทด้านกิจกรรมท่ีตอ้งการให้อาจารยท่ี์ปรึกษาค าแนะน าเกี่ยวกับการท ากิจกรรม

ในมหาวิทยาลัยฯ และชุมชน บทบาทด้านการพัฒนาต้องการให้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้การสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิ

จรรมการสัมมนาและอบรมเพิ่มเติมจากการเรียนภายในห้องเรียน และบทบาทด้านวิชาการต้องการให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาคอยให้ค าแนะน าและชว่ยเหลอืเพื่อแกไ้ขปัญหาการเรียน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศกึษาไปใช้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องให้ความส าคัญในบทบาทของการเป็นท่ีปรึกษาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ 

ด้านการพัฒนา ด้านกิจกรรม และด้านการเป็นท่ีปรึกษา โดยเฉพาะด้านการเป็นท่ีปรึกษา ท้ังนี้เป็ นเพราะว่าเมื่อ

นักศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังท่ีสอง อาจารย์ท่ีปรึกษาก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ปกครองคนท่ี

สองเช่นเดียวกัน หากมีเร่ืองทุกข์ร้อนใจก็อยากให้มีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือและเอาใจใส่ คอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น



1134 

- Proceedings - 

ระหว่างอาจารย์ท่ีปรึกษากับนักศึกษาอยูอ่ย่างสม่ าเสมอซึ่งจะส่งผลต่อความไว้วางใจในตัวนักศึกษาท่ีมีต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษา เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเจอปัญหานักศึกษาก็กล้าท่ีจะเข้ามาขอค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาจนสามารถ

แก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งถูกตอ้ง 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรจะมกีารศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณร่์วมดว้ย ทัง้นี้เพื่อท่ีจะได้ขอ้มูลเชงิลึกมากกว่า อันจะส่งผลให้

การเก็บขอ้มูลและประมวลผลสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยโดยเจาะจงการศึกษาว่าเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเพื่อท่ีจะได้

ทราบถึงความตอ้งการท่ีแท้จริงของนักศึกษาในหลักสูตรนัน้ๆ 

3. ควรท าการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลท่ัวไปและบทบาทการ

เป็นท่ีปรึกษาในแต่ละด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาได้

อย่างถูกต้องมากยิ่งขึน้ 
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ขอขอบคุณนักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และขอขอบคุณ

ผู้เกี่ยวข้องทุกทา่น ที่ได้เสียสละเวลาอันมคี่า ช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวก แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอัน

เป็นประโยชนย์ิ่งตอ่การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

เอกสารอ้างอิง 

1. จ ารูญ พริกบุญจันทร์ “เร่ือง Mentor ในสหรัฐอเมริกา” ใน อาจารย์คูค่ิด (Mentor) หนา้ 49-53 ศูนยป์ระสานงาน

อาจารย์ท่ีปรึกษา  วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ์2529.- 

2. ภัคตรา สุวรรณชฎ “สังคมวทิยา” ใน วิทยาศาสตร์สงัคม หน้า 157-196 ส านักวจิัย สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ โรงพมิพค์ุรุสภา  2517. 

3. ละออ ชุติกร บทบาทของอาจารยท่ี์ปรึกษาในวทิยาลัยครูในกรุงเทพมหานคร  วิทยานพินธ์  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2521. 

4. สมบุญ ภูน่วล และคณะ บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาในกลุ่มวทิยาลัยครูภาคกลาง วทิยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา 2522 



1135 

- Proceedings - 

การรับรู้และความต้องการในระบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในโครงการ
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บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอการรับรู้และความต้องการทางการศึกษาของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้การเรียนแบบสะเต็มศึกษา 2) เพื่อศึกษา

ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน  กลุ่มตัวอย่างการศึกษาในคร้ังนี้

จ านวน 86 คน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้คา่เฉลี่ยและร้อยละ งานวจิัยนี้ศกึษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความสนใจ การรับรู้ 

ความต้องการ และความเข้าใจ  นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจในความหมายการเรยีนแบบสะเต็มศึกษาคิดเป็นร้อย

ละ 59 และนักศึกษาบางส่วนไม่เข้าใจในความหมายของรูปแบบการเรียนแบบสะเต็มศึกษาคิดเป็นร้อยละ 40  และ

นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบอาจารย์เป็นศูนยก์ลางคิดเป็นร้อยละ 25 ส่วน

การเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาคิดเป็นร้อยละ 26  ด้านการรับรู้ทางการศึกษาในรูปแบบสะเต็มศึกษานั้น 

นักศึกษารับรู้ว่าผู้เรียนตอ้งมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทีม รองลงมานักศึกษารับรู้ว่านักศึกษาควรมีการตั้งค าถามใน

ระหว่างเรียน  และนักศกึษารับรู้ว่านักศกึษามคีวามคิดผ่านกิจกรรมในหอ้งเรียน ส่วนดา้นความตอ้งการนัน้นักศกึษามี

ความต้องการให้อาจารยผ์ู้สอนมีการยกตัวอย่างกรณีศกึษา ผ่านการวเิคราะห์ในแต่ละบทเรียน รวมท้ังอาจารยผ์ู้สอน

ควรมีการกระตุ้นนักศึกษาให้มีกระบวนการคิดตลอดเวลาในระหว่างอยู่ห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยควรมีการพัฒนาแนว

ทางการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาผ่านรูปแบบกิจกรรมตา่งๆในห้องเรยีนเพื่อพัฒนา

ให้รูปแบบการเรียนมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ค าส าคัญ: การเรียนแบบสะเต็มศึกษา การรับรู้ ความตอ้งการ 
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Abstract  

This paper presented perception and satisfaction of student’s education in Science Based 

Technology College, Lumphun College of Agriculture and Technology. The objective of this research was 1 ) to 

study the perception of STEM education 2 )  to study the satisfaction of students’ education and 3 )  to 

development way of learning and teaching. The sample in this study composed of 86 students. The data was 

analyzed by means of arithmetic and percent. The major are finding of this study was as four item with include 

interest perception satisfaction and understanding which there have effect to learning in classroom. The students 

have understanding in meaning of each other education system 59 percent. 40 percent they don’t understand 

some meaning for example what’s SETM education it means? But they have interesting in STEM education 26 

percent and teaching center in classroom 2 5  percent. The major are finding of perception about the STEM 

education mean was as following 1) the student have to group-work in the classroom 2) the student have to 

design the question in class and 3) the student have to creative thinking and learning by activity in classroom. 

For satisfaction of students’ found that so many students would like to teacher give many case study and 

analysis connect to real part and they want teacher has to stimulate and thinking every time in class. In develop 

way of this research will develop learning STEM education styles and design the activity in classroom. 

Keywords: STEM education, Perception, Satisfaction  

บทน า 

จากผลการศึกษาความต้องการก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรม[1] โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(2549) พบว่าบุคลากรระดับอาชีวศึกษาขาดทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น ได้แก่ ทักษะการค านวณพื้นฐาน การ

ประยุกต์ใช้ตัวเลข การคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการสื่อสารทางภาษาและความรู้ด้านบริหารจัดการ ท าให้ประสบปัญหาด้านการต่อยอดความรู้ เมื่อต้องการ

ศกึษาในระดับสูง สอดคล้องกับผลการประเมินนักเรียนนานาชาต ิ(Programme for International Student Assessment 

หรือ PISA) ท่ีเน้นประเมินสมรรถนะของนักเรียนในด้าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และผลการวิจัยการศึกษา

แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (Trends in International Mathematics and 

Science Study; TIMSS) ที่บ่งชีใ้ห้เห็นผลของการประเมนิของประเทศไทยมลี าดับท่ีลดลงอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาท่ี

ควรต้องมีการเร่งพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น [2] การจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมา

จนถึงในปัจจุบันมีหลากหลายแนวทางท่ีผู้สอนสามารถน าเอาไปใช้กับนักศึกษา การเรียนแบบปกติท่ีเน้น เน้นครูเป็น

ศูนย์กลาง (Teacher Center) เน้นการบรรยาย อธิบายเนื้อหา ครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้เนื้อหาสาระ เพื่อให้ได้ความรู้มากท่ีสุด รวมท้ังการให้นักเรียน  แบ่งกลุ่มและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-

Based Learning) ซึ่งมีความหลากหลายวิธี แตใ่นปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ

แนวทางการจัดการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศาสตร์  โดยเน้นการน าความรู้ไปใชแ้ก้ปัญหาในชีวติจริง รวมท้ังการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ท่ีเป็น
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ประโยชนต์อ่การด าเนนิชีวิต และการท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวทิยาการ กับชวีติจริงและ

การท างาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฎทาง

วทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎหีรือกฎเหล่านัน้ผ่านการปฏบัิตใิห้เห็นจริงควบคู่กับ

การพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวเิคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถน าข้อ

ค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการ

ได้แก่ (1) เป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับ

ชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน (5) เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจสอดคล้องกับเนื้อหาท้ัง 4 วิชา [5-8] การสอนสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) จึงเป็นอีกนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ ซึ่งไมใ่ชเ่ร่ืองใหมแ่ตเ่ป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยการบูรณา

การการเรียน เพื่อให้สามารถพัฒนากระบวนการหรือผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบ

อาชีพในอนาคต อีกท้ังวิชาท้ังสี่เป็นวิชาท่ีมีความส าคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ[3]  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นวิชาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้

ความสามารถท่ีจะด ารงชีวิต ได้อยา่งมีคุณภาพ 

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร [4] ได้จัดการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นเพื่อจัดรูปแบบการสอนแบบใหม่เพื่อช่วยยกระดับความรู้ทางวิชาการควบคู่

กับการปฏิบัติงานของผู้เรียนให้เข้มแข็งขึ้นใน พ.ศ.2552 โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ PjBL; Project 

Based Learning โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากับทักษะวิชาชีพบ่มเพาะให้นักเรียนมี

ความสามารถในการประดิษฐ์และคิดค้นเชิงเทคโนโลยี ท้ังยังมีการน าผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและอาจารย์

จากมหาวิทยาลัยมาช่วยสอน (Mentor) และให้ค าแนะน า เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับโจทย์และปัญหาจริงใน

ภาคอุตสาหกรรม โดยมีครูพี่ เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดในลักษณะโรงเรียนประจ า  ดังนั้นเมื่อนักเรียนในโครงการ

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์จบแล้วจะเป็นผู้ท่ีมีทักษะท้ังด้านวิชาการและการปฏิบัติอย่างเข้มข้น  และยังมีทักษะ

พื้นฐานพอท่ีจะต่อยอดในการเรียนเมื่อเข้าสูร่ะดับอุดมศึกษา  

ดังนัน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมและยุทธศาสตร์ของชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยฐีาน

วทิยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน จึงต้องมีการ

พัฒนากระบวนการสอนให้มีการบูรณาการและตอบสนองต่อความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยจะ

ท าการศึกษาวิจัยการรับรู้และความต้องการทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา  เพื่อน าผล

การศึกษาที่ได้มาใชส้ าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาน ารูปแบบการสอนแบบ STEM เข้ามาใชร่้วมกับกลไกรูปแบบการ

เรียนการสอนท่ีผ่านมาของหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนการสอนให้เข้มแข็งขึน้ 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการรับรู้ในรูปแบบการเรียนสอนสะเต็มศึกษา  ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน   

2. เพื่อศึกษาความต้องการของนักศึกษาในการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางในรูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน  
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ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยการรับรู้และความต้องการในรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของนักศึกษาใน

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ซึ่งเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรใน

การศึกษา คร้ังนี้เป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ โครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทัง้ 3 ชั้นปี คือ 

ปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 จ านวน 86 คน  

วิธีการศึกษา 

จากภาพท่ี 1 แสดงไดอะแกรมขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการท าการออก

แบบสอบถามที่มีการน าข้อมูลในแบบสอบถามจากการค้นหาข้อมูลความหมายและการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

น ามาปรับใช้ในการออกแบบสอบถาม จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถามมาใช้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง

จากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจ านวน 86 คน ท้ัง 3 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2558  ของนักศึกษาหลักสูตร

เทคโนโลยีชวีภาพการเกษตรฐานวทิยาศาสตร์ โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยีฐานวทิยาศาสตร์ เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิัยคร้ัง

นี้ โดยใช้แบบสอบถามในการรับรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและความต้องการ ซึ่งแบบสอบถามท่ีใช้มี

ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open ended question) โดยค าถามปลายเปิดเป็นการต้ังค าถามท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ตอบค าถามตามความเข้าใจของนักศึกษา และค าถามปลายปิด (Close ended question) โดยค าถามเป็นการเลอืกตอบจาก

ตัวเลือกท่ีก าหนดไวใ้นแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามมีท้ังหมดอยู่  3 ตอน ตอนท่ี 1 ความเข้าใจในความหมายของระบบ

การเรียนการสอน โดยการใช้ค าถามปลายเปิดในการเติบค าถาม ตอนท่ี 2 การรับรู้การเรียนการสอนสะเต็มศึกษา การ

สร้างค าถามโดยแสดงความคิดเห็น ลักษณะแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ลักษณะข้อความประกอบด้วยข้อความท่ีเป็นการให้แสดงความคิดเห็น โดยเลือก 5 ระดับ ของ Likert Scale คือ เห็นด้วย

มากที่สุดระดับท่ี 5 เห็นด้วยมากระดับท่ี 4 เห็นด้วยปานกลางระดับท่ี 3 เห็นด้วยน้อย ระดับท่ี 2 และเห็นด้วยน้อยท่ีสุด

ระดับท่ี 1 และตอนท่ี 3 ความต้องการของผู้เรียนในการเรียนการสอน เป็นค าถามแสดงความคิดเห็น โดยสร้างค าถาม

แบบเลอืกตอบโดยจัดอันดับความส าคัญท่ีกลุ่มตัวอยา่งมคีวามตอ้งการมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

แบบสอบถาม 

สอบถามผู้เรียน 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิ

 

ความถี่ ร้อยละ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปข้อมูลการวิเคราะห ์

เร่ิมต้น 

ปรับปรุง/พัฒนาการสอน 

สิ้นสุด 

ตรวจเช็ค 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ประกอบด้วยขั้นตอนการ

วเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้นเพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ วเิคราะห์ภาพรวมในความหมาย และความเข้าใจทางด้าน

การเรียนการสอน การวิเคราะห์การรับรู้ทางการศึกษาการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และความต้องการ

ของผู้เรียน ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความถี่ อัตราร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน า

ผลท่ีได้มาแสดงในรูปแบบของตารางบันทึกผลทางสถิติเพื่อสรุปผลการวจิัยของผู้เรียน เพื่อน าไปใชใ้นการปรับปรุงการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพท่ีดขีึน้ต่อไป 

ผลการศึกษา 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลจากนักศกึษากลุ่มตัวอยา่งของโครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 

วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ปีการศึกษา 2558 จ านวน 86 คน ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และปวช.3 จ านวน 3 

ชั้นปี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มตัวอย่างประชากรท้ังหมด 86 คน เป็นนักศึกษา

เพศชายจ านวน 22 คนคิดเป็นร้อยละ 25.6 เพศหญิงจ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 74.4 จ าแนกออกเป็นนักศกึษาชั้น

ปีท่ี 1 จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 นักศกึษาชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 และนักศึกษาชัน้ปีท่ี 

3 จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในความหมายของรูปแบบการเรียนการสอน  

จากแบบสอบถามให้ผู้เรียนอธิบายถึงความหมายในความเข้าใจของนักศึกษาถึงรูปแบบการเรียนการ

สอนท้ังหมด 3 แบบ ดังนี้ การเรยีนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การเรยีนการสอนเนน้อาจารยเ์ป็นศูนยก์ลาง  และการ

เรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ว่ามีความแตกตา่งอย่างไรพบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความเข้าใจในความหมายของ

การเรียนการสอนท้ัง 3 รูปแบบพบวา่ นักศึกษาส่วนใหญ่มคีวามเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีต่างกันจ านวน 51 

คน คิดเป็น 59.3 และไมเ่ข้าใจในความหมายท่ีแตกต่างกันจ านวน 35 คน คิดเป็น 40.7 

จากการสอบถามพบวา่นักศกึษาจ านวน 86 คน มคีวามสนใจการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนการ

แบบ สะเต็มศึกษาจ านวน 26 คน และมีความสนใจในการเรียนการสอนในรูปแบบอาจารย์เป็นศูนย์กลางจ านวน 25 

คน ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีใช้โครงงานเป็นฐาน จ านวน 16 คนและอื่นๆ ไม่ระบุ จ านวน 11 คน นักศึกษาให้

เหตุผลในการเลอืกรูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนใจโดยสรุปดังนี้ 

 การสอนแบบสะเต็มศึกษาเป็นการสอนท่ีเน้นการบูรณาการเพื่อช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาวิชาท้ัง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ ท้ังนี้ระดับการบูรณาการท่ีอาจเกิดขึ้นในชั้นเรียนสะเต็ม

ศึกษาสามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary) คือการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียน

ได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกัน (2) การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary 

integration) คือนักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึกทักษะของแต่ละวิชาของสะเต็มแยกกันตาม them ท่ีครูทุกวิชาก าหนด

ร่วมกัน และมีการอ้างอิงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวิชานั้นๆ (3) การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 

integration) คือนักเรียนได้เรยีนเนื้อหาและฝึกทักษะอย่างน้อย 2 วชิารว่มกันโดยกิจกรรมมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์

ของทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสอดคล้องกัน (4) การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา  (Transdisciplinary 

integration) คือการเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะของท้ัง 4 วชิา แล้วนักเรียนได้ประยุกตค์วามรู้และทักษะเหล่านั้นในการ

แก้ปัญหาในชีวิตจริงและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง [6-8] ส่งผลให้นักศึกษาได้เข้าใจอย่างรวดเร็วและ

ได้ศึกษาค้นหาข้อมูลมากขึ้น เพื่อเกิดการพัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจมากขึ้นและง่ายต่อการศึกษา  และระบบการ
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เรียนแบบสะเต็มช่วยกระตุ้นการเรียนของนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ สร้างค าถามและค้นคว้าได้เอง ใช้ความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีได้เรียนมาใชใ้นการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เป็นการเรียนท่ีหลากหลาย ในเวลา

ออกไปน าเสนองานหน้าชั้นเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น  ฝึกความกล้าแสดงออก และการเรียนมีการรวบรวมบทให้

กระชับและเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้น มีส่วนร่วมในการท างานเป็นกลุ่ม  มีการเอาความผิดพลาด น ามาใช้ในการเรียนส่วน

หนึ่ง 

ในรูปแบบการเรียนท่ีเคยมีการใช้มาในปัจจุบันคือรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นอาจารย์เป็น

ศูนยก์ลางนัน้ นักศึกษาส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการสนใจ และยังมีต้องการในรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้แตต่้องให้

อาจารยผ์ู้สอนใชเ้ทคโนโลย ีสื่อการสอนให้หลากหลายและกิจกรรมการท างานเป็นทีมระหวา่งเรียนให้มากขึ้น เพราะ

จะได้รู้และเข้าถึงความรู้ได้มากขึ้น โดยยังให้เหตุผลว่าอาจารย์เป็นผู้สอนและอธิบายให้นักศึกษาโดยตรง อยากได้

ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนจากอาจารย์  เวลาไม่เข้าใจอาจารย์สามารถให้ค าปรึกษา ค าอธิบายและตอบ

ค าถามได้อยา่งละเอียดและชัดเจน ท าให้เรียนรู้ได้เร็วและสนุกกับการเรียนท าให้คน้หาตัวเองได้เร็ว  

ตอนที่ 3 การรับรู้รูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 

จากการประเมินการรับรู้ของนักศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาจ านวน 6 ข้อ จาก

ตารางที่ 1 แสดงถึงการรับรู้รูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศกึษา เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ของนักศึกษามกีารรับรู้อยูใ่น

ระดับใดพบว่านักศกึษาจ านวน 86 คน มีการรับรู้ในการเรียนในการสอนแบบสะเต็มศกึษา โดยนักศึกษามีส่วนร่วมใน

การท างานเป็นทีมทุกคร้ังท่ีมีการเรียนการสอน ในระดับค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.03  รองลงมาการเรียนสะเต็มศึกษาคือ

การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ และมีการสร้างค าถามในชั้นเรียน เพื่อศึกษาและค้นหาร่วมกัน ในระดับค่าเฉลี่ย 

3.93 และการเรียนสะเต็มศึกษาเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และความรู้

ทางด้านคณิตศาสตร์น ามาประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาและเรียนรู้พร้อมกัน อีกท้ังการเรียนสะเต็มศึกษานั้นสามารถ

แก้ไขปัญหาในชีวิตจรงิ ในระดับคา่เฉลี่ย 3.90  

 

ตารางที ่1 การรับรู้การเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา 

การรับรู้สะเต็มศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

การรับรู ้

1. การเรียนสะเต็มคอื ตอ้งตอบค าถามของปัญหา ซึ่งมีหลายแนวทาง 

หรือจากความผิดพลาดนัน้ เพื่อน ามาเป็นสว่นหนึ่งในการเรียน 

3.84 .610 มาก 

2. การเรียนสะเต็ม คือการประยุกตใ์ชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีวิศวกรรมและความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ เพื่อน ามาประยุกตใ์ช้

ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา 

3.91 .679 มาก 

3. การเรียนสะเต็มคอื การเนน้แก้ไขปัญหาในชวีติจริง 3.71 .7001 มาก 

4. การเรียนสะเต็มคอื การท ากิจกรรม หรือการคิดออกแบบมากกวา่

เนน้อาจารย์  

3.91 .644 มาก 

5. การเรียนสะเต็มคอื การกระตุ้นผู้เรียนได้ลงมอืปฏบัิต ิและการสร้าง

ค าถามในการเรียน เพื่อคน้หา 

3.93 .682 มาก 

6. การเรียนสะเต็มคอื นักศกึษาตอ้งมีสว่นร่วมในการท างานเป็นทีม

เสมอทุกครัง้ท่ีเรียน 

4.03 .710 มาก 
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ตอนที่ 4 ความต้องการในการเรียนการสอน 

จากแบบสอบถามความต้องการในการเรียนของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 86 คน พบว่า 1. นักศึกษามี

ความตอ้งการในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ท่ีเน้นยกตัวอยา่งให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและชวีิตจริงมากที่สุด 2.

นักศึกษามีความต้องการในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้อาจารย์ผู้สอนให้สอนเน้นในเนื้อหาจริงๆ และการเรียนท่ี

อาจารย์ผู้สอนพยายามให้นักศึกษาได้เกิดความคิดในระหว่างเรียน และมีการแก้ ไขปัญหาหรือมีกรณีศึกษาเพื่อให้

นักศึกษาได้เกิดความคิด และสามารถคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา  3.การเรียนการสอนท่ีอาจารย์มีส่วนช่วยกระตุ้น

นักศึกษา และสามารถถ่ายทอดความรู้จากอาจารยใ์ห้กับนักศกึษาตลอดเวลา อีกทั้งการเรยีนการสอนท่ีอาจารย์ตอ้ง

มีการสอนเสริมและให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 4.เมื่อนักศึกษามีการตอบค าถาม 

ค านวณเกิดความผิดพลาด อาจารยผ์ู้สอนสามารถรบีแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้โดยตรงและรวดเร็ว 5.อาจารย์ผู้สอนต้องมี

ใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อให้นักศกึษาเข้าใจง่าย และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจได้งา่ยขึ้น  

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา  

งานวิจัยนี้ได้น าเสนอผลศึกษา การรับรู้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาและความต้องการ

ของนักศึกษาในการเรียนของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐาน

วทิยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี าพูน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 86 คน เพื่อจะได้น า

ผลการศึกษานี้น ามาใช้เป็นแนวทางแนวทางส าหรับพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยการศึกษานี้ได้ท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ด้านประกอบด้วย ด้านความเข้าใจ ด้าน

ความสนใจ ด้านการรับรู้ และด้านความต้องการซึ่งผลของการศึกษาพบวา่ 

ด้านความเข้าใจ นักศึกษาอธิบายถึงความหมายในความเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเน้น

อาจารย์เป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึษา พบวา่กลุ่ม

ตัวอย่าง มีความเข้าใจในความหมายของการเรียนการสอนท้ัง 3 รูปแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจในรูปแบบ

การเรียนการสอนท่ีต่างกันคิดเป็นร้อยละ 59.3 และไมเ่ข้าใจในความหมายท่ีแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 40.7  
ด้านความสนใจ นักศึกษามีความสนใจการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนแบบสะเต็มศกึษาจ านวน 

26 คน และมคีวามสนใจในการเรียนการสอนในรูปแบบอาจารยเ์ป็นศูนย์กลางจ านวน 25 คน ในรูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีใชโ้ครงงานเป็นฐาน จ านวน 16 คนและอื่นๆ ไมร่ะบุ จ านวน 11 คน 

ด้านการรับรู้ นักศึกษามีการรับรู้ในการเรียนในการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดยน าผลการศึกษาท่ีได้มี

วิเคราะห์ในรูปแบบค่าเฉลี่ยเพื่อจะทราบการรับรู้ถึง ความหมาย รูปแบบ และกลไกการเรียนการสอนแบบสะเต็ม

ศกึษาของนักศึกษา จากผลการศกึษาพบวา่ ที่ระดับ 4.03 นักศึกษารับรู้วา่ตนเองต้องมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม

เสมอทุกคร้ังท่ีเรียน  ท่ีระดับ 3.93 นักศึกษารับรู้ว่าตนเองจะถูกกระตุ้นให้ได้ลงมอืปฏิบัต ิและการสร้างค าถามในการ

เรียน ท่ีระดับ 3.91 นักศึกษารับรู้ว่าจะมีการท ากิจกรรม หรือการคิดออกแบบมากกว่าเน้นอาจารย์  ท่ีระดับ 3.91 

นักศึกษารับรู้ว่าจะมีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อ

น ามาประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ท่ีระดับ 3.84 นักศึกษารับรู้ว่าตนเองต้องตอบค าถามของ

ปัญหา ซึ่งมีหลายแนวทาง หรือจากความผิดพลาดนั้น เพื่อน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนและที่ระดับ 3.71 นักศึกษา

รับรู้ว่าจะมี การน าความรูเ้นน้แก้ไขปัญหาในชวีติจริง   
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ด้านความต้องการ ผลการศึกษาได้จัดล าดับความต้องการตามความถี่ของผู้ให้คะแนน ซึ่งสามารถ

จัดล าดับได้ดังน้ี 1) นักศกึษามคีวามตอ้งการในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนน้ยกตัวอยา่งให้เชื่อมโยงกับความเป็นจริง 

2) นักศึกษามีความต้องการในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีอาจารย์พยายามกระตุ้น ให้นักศึกษาได้เกิดความคิดใน

ระหว่างเรียน และมีการแก้ไขปัญหาหรือมีกรณีศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความคิด และสามารถคิดวิเคราะห์จาก

กรณีศึกษา 3) นักศึกษามีความต้องการให้อาจารย์มีส่วนช่วยสอนเสริม และให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิด

สร้างสรรค์ของนักศึกษา 4) นักศึกษามีความต้องการให้อาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางกรณีการเรียนแบบค านวณเกิด

ความผิดพลาด อาจารย์ผู้สอนสามารถรีบแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้โดยตรงและรวดเร็ว และ 5) นักศกึษามีความต้องการ

ให้อาจารย์ผู้สอนใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อให้นักศกึษาเข้าใจง่าย และกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึน้ 

 แนวทางการศึกษาและวิจัยต่อไป จากผลของการวเิคราะห์การรับรู้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

สะเต็มศึกษาและความต้องการของนักศึกษาในการเรียนของโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ สาขา

เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรฐานวทิยาศาสตร์นี้ ควรมีการน าข้อมูลไปใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธภิาพขึ้น โดยจะมีการก าหนดรูปแบบของกิจกรรมท่ีน ามาใชร้ะหวา่งการเรียนการสอนโดยใชร้ะบบสะเต็ม

ศกึษามาพัฒนา และมีการเก็บผล ติดตามผล และประเมนิผล เพื่อจะได้ขยายแนวทางรูปแบบการเรียนการสอนให้กับ

องคก์ร หรือหนว่ยงาน โรงเรียน วิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจ ตอ่ไปได้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน 

เพื่อให้การเรียนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรมกีารพัฒนาอบรม และเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทางการศกึษา ให้

มวีัตถุประสงค์ และเป้าหมายในทางเดียวกันในการปรับใชรู้ปแบบสะเต็มศึกษาต่อไปในสถานศึกษา ท่ีไม่เฉพาะรายวชิา 

4 รายวิชาเพียงแค่นั้น อาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นยังสามารถน าไปปรับใช้ในรูปแบบการเรียนสะเต็มศึกษาวิชาอื่นและ

สามารถตอ่ยอดในการท าวิจัยในห้องเรียนร่วมกับนักศกึษาได้ในอนาคต 

3 เนื่องจากนักศกึษา บางกลุ่มอาจยังไมรู้่จักรูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ส่งผลให้นักศกึษายัง

มีความคิดเห็นท่ีอยากให้อาจารย์ผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้นทางสถาบันการศึกษา และ

อาจารย์ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ของนักศึกษา ในเร่ืองการเรียนการ

สอนสะเต็มศึกษาในรูปแบบการเรียนใหม่สูศ่ตวรรษท่ี 21 ในอนาคต 

กิตติกรรมประกาศ 

ผลการวิจัยภายใต้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน

วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูนและมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม ่ 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาท่ี 3 

The development of the model learning of simulation to enhance the ability 

of speaking skill for communication for Grade 9 student. 

วจิราภรณ ์สังขแ์ก้ว1* 

Wajiraporn Sungkaew1*  

บทคัดย่อ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  ครัง้นี้  กลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้

ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ของโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ESPID model)  แผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ  

t-test แบบ match paired t-test ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ฯ มีค่าประสิทธิภาพ 82.60 / 81.78 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกลา่วโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยูใ่นระดับมากที่สุด  

ค าส าคัญ: ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สถานการณ์จ าลอง 

Abstract  
The purpose of this study was to develop and evaluate the efficiency of the model learning of 

simulation to enhance the ability of speaking skill for communication for Grade 3  student (ESPID model).  The 

samples were 20 students in class 3/1 of the Ted-sa-barn Jung-Hua School. The experiment was carried out 

within the first semester of academic year 2558. The instruments used in study were the ESPID model, lesson 

plan, speaking skill for communication Test, and Satisfaction inventory in the learning of students from ESPID 

model. The data were analyzed by using match paired t-test. The results of study revealed that, the model has 

an efficiency of 8 2 .6 0  / 8 1 .78 . The students’ speaking skill for communication learning through the model 

learning of simulation had higher than pre-test score at .0 1  level of significant difference. And they had the 

highest level in all aspects of satisfaction of learning by using the model learning of simulation to enhance the 

ability of speaking skill for communication for Grade 9 student. 

Keywords: speaking skill, simulation  
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บทน า 

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community : AEC) จึงตอ้งมีการจัดเตรียมความพร้อมแก่ประชาชนและเยาวชนรวมไปถึงนักเรียน เพื่อให้มคีวามพร้อม

และศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถด าเนินชวีิตในสังคมดังกล่าวอย่างมีความสุข การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจึง

มีความส าคัญผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษจึงควรพิจารณาหาเทคนิคท่ีจะช่วยส่งเสริมและเตรียมความ

พร้อมให้เกิดศักยภาพดังกล่าวและจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า นักเรียนยังมีปัญหาด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร เป็นสาเหตุท าให้ผู้วิจัย

ต้องการท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ลงมือส ารวจข้อมูลจากการสอบถาม

นักเรียนในโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่วท่ีเคยเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จึงทราบว่าปัจจัยท่ีท าให้ผลสัมฤทธ์ิต่ ามี

สาเหตุมาจากปัญหาท่ีส าคัญ คือนักเรียนขาดสื่อท่ีเหมาะสมในการฝึกทักษะด้านการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนมี

ทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเป็นเร่ืองยาก ครูไม่มีนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการฝึกทักษะ

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีหลากหลายสามารถสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้อยา่งดี   

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาและต้องการสร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการ

พูดจากกิจกรรมสถานการณ์จ าลอง ซึ่งจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยพบว่า การใช้สถานการณ์

จ าลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรับรู้ภาษาได้เป็นอย่างดีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ใชภ้าษาอังกฤษตดิตอ่สื่อสาร สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้ปฏบัิติตามบทบาทหนา้ท่ีและรับผิดชอบในการ

ด าเนินเร่ือง ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง สามารถน าไปใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการ

ประกอบอาชพีได้ [1] 

ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลและพบว่า ในต่างประเทศมีการทดลองใช้สถานการณ์จ าลองสอนนักศึกษา

ปริญญาตรี (Burns and Gentry. 1998) และ การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองในโรงแรมเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้ภาษา

ฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพต่างๆในโรงแรมฝร่ังเศส [2] รวมท้ังมีการสอนอาชีพต่างๆโดยใช้สถานการณ์จ าลอง

หลายสาขาด้วยกัน เช่น ธุรกิจต่างๆ การทหาร และ การแพทย์ เป็นต้น อีกท้ัง วิลลิส, อีวานส์ และ เทย์เลอร์ [3] [4] 

[5] มีความเห็นสอดคล้องกันวา่สถานการณจ์ าลองมลีักษณะคล้ายกับการสวมบทบาทสมมุติ (Role Play) โดยการสวม

บทบาทในฐานะท่ีเป็นตนเองในสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อฝึกใช้ความคิดและสร้างภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์

ดังกล่าวดว้ยตนเอง ในการฝึกนี้ นอกจากการฝึกใช้ภาษาที่ถูกต้องแล้ว ผู้เรียนจะต้องสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ วา่มี

วัตถุประสงค์ท่ีจะพูดเร่ืองอะไร กับใคร ท่ีไหน และอย่างไร ผู้สอนจะต้องสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียน คือเรียนรู้ภาษาด้วย

การใช้ภาษามากกว่าเรียนภาษาดว้ยการศกึษาโครงสร้าง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริง โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง

กับงาน (Job – Related Content) ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาและต้องการสร้างโอกาสให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากกิจกรรมสถานการณ์จ าลองซึ่งจากการศกึษาเอกสาร  และงานวจิัยตา่ง ๆ ผู้วจิัย

พบว่า  การใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และรับรู้ภาษาได้เป็น

อย่างดีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติตาม

บทบาทหน้าที่และรับผิดชอบในการด าเนินตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  สามารถน าไปใชใ้นการตดิต่อสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้จากความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

สถานการณ์จ าลองดังกล่าวกอปรกับสภาพปัญหาในโรงเรียนท่ีผู้วิจัยท าการสอนอยู่พบว่านักเรียนไม่กล้าใช้

ภาษาอังกฤษในการสนทนาโต้ตอบ และจากการท่ีนักเรียนขาดการฝึกฝน ประสบการณ์การใช้ภาษาในสถานการณ์
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ตา่งๆ ท่ีใกล้เคียงกับการประกอบอาชีพ และจากการศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองจากนักวิชาการ

หลายท่านพบว่าแตล่ะท่านมีขั้นตอนการสอนมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การใช้ภาษาเกิดความคงทนและการ

ถ่ายโอนการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นและสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสูส่ถานการณ์อ่ืนๆ ได้และ

เพื่อให้เหมาะสมวัยวุฒิและความสนใจของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปิดโอกาสให้สามารถร่วมกันสรุป

และอภิปราย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีได้เรียนมาให้มาก

ท่ีสุด จากสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถคิดแก้ปัญหา  รู้จัก

แยกแยะ วเิคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่าจะน าไปใชอ้ยา่งไรในสถานการณ์น้ันๆ เป็นประโยชนใ์นการน าไปใช้ในชีวิต  

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ขึ้น 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ดังนี้ 

   2.1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

3 ก่อนและหลังใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง 

  2.2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีผู้วิจัยด าเนินการในลักษณะของการวจิัยและพัฒนา (Research and Development) 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สังกัด

เทศบาลเมอืงพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 44 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ของโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2558 สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จ านวนนักเรียน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุม่ [13]  

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์

จ าลองเพือ่ส่งเสริมความสามารถด้านการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร (ESPID 

Model) ซึ่งมีขั้นตอนการสอนดังนี ้

   1. ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นเพื่อเตรียม 

ความพร้อม (Encouragement: E)  

   2. น าเสนอเนือ้หา (Stylistics :S)  

   3. ขั้นฝึกภาษา (Practice: P) 

   4. ใช้ภาษาอย่างอสิระ (Independent :I) 

   5. สรุปและอภิปราย (Discussion :D) 

ขั้นตอนการสอนทักษะ

การพูดเพื่อการสือ่สาร

ของสก๊อต [8]  

1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ์

2. ขั้นเสนอเนือ้หา  

3. ขั้นฝึกและการถ่ายโอน 

. 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แนวคิดการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองของ

ของครุ๊คคอลและออ๊กซฟอรด์ [6]  

  1. ขั้นน าเสนอสถานการณ์ 

  2 .ขั้นน าเสนอเนือ้หาภาษาใหม ่

  3. ขั้นฝึกใช้ภาษาตามรูปแบบทีก่ าหนด 

  4. ขั้นการแสดงสถานการณ์จ าลองเป็นคร้ังที่ 2) 

แนวคิดการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง 

ของ อรกช อุดมสาลี [7] 

  1. ขั้นเตรียมการ  

  2. ขั้นร่วมสถานการณ์  

  3. ขั้นสรุป 

แนวคิดการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนของ 

กระทรวงศึกษาธิการ[9] สุมิตรา 

อังวัฒนกุล [10] และลิตเติ้ลวู๊ด 

[11]    

1. ขั้นการน าเข้าสู่บทเรียน 

2. ขั้นเสนอเนือ้หา 

3. ขั้นตอนการฝึก 

4. ขั้นการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสาร 

5. ขั้นสรุปผล 
ขั้นตอนการสอนทักษะ

การพูดเพื่ อการสื่อสาร

ของเบิร์น [12]  

1.ขั้นน าเสนอ 

2.ขั้นฝึกปฏิบัติ 

3.ขั้นผลิตภาษา 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตัวแปรตาม คือ ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 

3 และ ความพงึพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ีี 3 ท่ีมตีอ่รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเส ริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและสังเคราะห์

คุณลักษณะส าคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดส าคัญ ดังรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

1.1 ครูคคัลล์ และอ๊อกซฟอร์ด [6] ได้เสนอวิธีการจัดสถานการณ์จ าลองไว้ 2 แบบซึ่งมีลักษณะ

เหมือนกับสมพงษ์ จิตระดับในขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหาและขั้นฝึกภาษาแต่ขาดขั้นตอนของการวิเคราะห์และ

อภิปรายผลรวมท้ังการสรุปเนื้อหาเพื่อประยุกตเ์ชื่อมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เข้ากับชีวิตจรงิซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. แบบ 3 P. Procedure 

- Presentation ขั้นการน าเสนอเนื้อหางาน 

- Practice ขั้นฝึกใชภ้าษาตามรูปแบบท่ีก าหนด 

- Production ขั้นน าเสนอผลงานจากสิ่งท่ีได้เรียนมา 

2. แบบ 4 P. Procedure 

- Production ขั้นน าเสนอสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้เผชญิกับปัญหาก่อนเข้าสูก่ารน าเสนอ

เนื้อหาภาษาใหม ่

- Presentation ขั้นน าเสนอเนื้อหาภาษาใหม ่

- Practice ขั้นฝึกใชภ้าษาตามรูปแบบท่ีก าหนด 

- (Second) Production ขั้นการแสดงสถานการณ์จ าลองเป็นคร้ังท่ี 2 เพื่อฝึกใช้ภาษาท่ีได้

เรียนมากับสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตจรงิมากที่สุด 

1.2 สกอตต ์[8] เสนอขั้นตอนในการสอน และกจิกรรมในการพดูไว้ดังนี ้

1. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ของการเรียน ผู้สอนควรจะบอกให้ผู้เรียนรู้ถึงส่ิงท่ีจะเรียน  

2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยู่ในรูปบริบท ผู้สอนจะตอ้งให้ผู้เรียน สังเกตลักษณะ

ของภาษา ความหมายของข้อความท่ีจะพูด ซึ่งจะต้องขึ้นกับบริบท เช่น ผู้พูดเป็นใคร มีความรับผิดชอบกับคู่สนทนา

อย่างไร ผู้สนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งท่ีพูด สถานท่ีพูด และ เนื้อหาที่พูดมีอะไรบ้าง  

3. ขั้นการฝึก และการถ่ายโอน การฝึกจะกระท าทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝึก พูดพร้อมๆ 

กัน หรือเป็นคู่ ผู้สอนควรให้ผู้ฟังได้ยิน ได้ฟังส านวนภาษาหลายๆ แบบ ควรเป็นส านวน ภาษาท่ีเจ้าของภาษาใช้จริง 

และควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอสิระ ใกล้เคียงกับ สถานการณ์ท่ีเป็นจริง  

1.3 เบิร์น [12] ได้เสนอขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารไว้ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเสนอ (The Presentation Stage) เป็นขั้นท่ีครูสอนเนื้อหาใหม่เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ 

จดจ า และน าไปใช้ในการฝึกพูดขั้นต่อไป ครูผู้สอนจะมีบทบาทมากในฐานะ  “ผู้ให้ความรู้” อย่างไรก็ตามครูควรใช้

เวลาในขัน้นี้ไม่นานนักและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาที่น าเสนอควรเป็นบทสนทนาเป็นหลัก หรืออาจเป็นบทเขียนร้อยแก้ว 

(Prose Passage) ก็ได้ ซึ่งแนวการจัดกิจกรรมในขั้นน้ีมี 2แนวทาง คือ 
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1) กิจกรรมท่ีมีโครงสร้างท่ีแนน่อน (Structured Activities) หมายถึง กิจกรรมที่ได้มกีารวางแผนไว้

อย่างดี เป็นการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีนักเรียนจะต้องพบในเนื้อเร่ือง เช่น สอนการใช้  can โดยมีรูปภาพหรือ

ท่าทางเป็นสื่อในการสอน หลังจากนั้นจึงเป็นการพูดถึงตนเองโดยใช้ can แต่วิธีนี้ถูกติติงว่าไม่เป็นการสอนภาษาเพื่อ

การสื่อสาร แต่มขี้อดีคอืไม่ใชเ้วลามากนักและอธิบายได้ครอบคลุมเนื้อหา 

2) กิจกรรมท่ีมีโครงสร้างไม่แน่นอน (Unstructured Activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีไม่ได้มีการ

วางแผนในการท ากิจกรรมไว้ตายตัว กิจกรรมนี้เหมาะส าหรับนักเรียนระดับท่ีสูงขึน้ เพราะนักเรียนจะรู้ในส่วนของตัว

ภาษามากพอท่ีจะใช้ในการติดต่อสื่อสาร กิจกรรมนี้ชว่ยพัฒนาความสามารถในการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร เช่น การ

ให้นักเรียนเดาเร่ืองหรือบอกความรู้เดิมท่ี เกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นฝึกปฏิบัติ (The Practice Stage) เป็นขั้นท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกพูดโดยใช้ความรู้ท่ีได้

จากการน าเสนอให้ถูกต้องและคล่องแคล่ว ในขั้นนี้นักเรียนจะมีบทบาทมากกว่า ครู โดยครูจะเป็นเพียงผู้ควบคุม  

(Conductor) ให้การฝึกนั้นถูกตอ้ง สื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการฝึกมี 2 ประเภท คือ แบบฝึก (Drills) และเนื้อเร่ือง (Texts) 

ขั้นท่ี 3 ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage) ในขั้นนี้เป็นการให้นักเรียนใชภ้าษาที่ได้เรยีนรู้จากขั้น

ท่ี 1 และฝึกในขั้นท่ี 2 อย่างเต็มความสามารถโดยครูไม่ได้มีหน้าท่ีในการก าหนดและควบคุม ครูมีหน้าท่ีคอยจัดการ

และอ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนด าเนินต่อไปได้ โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

มากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์ เพื่อเป็นการเตรียมให้นักเรียนพร้อมท่ีจะใชภ้าษาได้จรงินอกห้องเรียน กิจกรรมท่ี

ใชอ้าจเป็นงานคูห่รืองานกลุ่มก็ได้ 

1.4 อรกช อุดมสาลี [7] ไดก้ าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง ม ี3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมการ เป็นการน าเข้าสู่สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดขึ้นมา โดยการใช้รูปภาพ นิทาน 

เพลง ค าคล้องจอง เพื่อกระตุน้ให้ผู้เรียนรับรู้สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ โดยครูก าหนดจุดมุ่งหมาย สิ่งเร้า กฎเกณฑ์ 

และเวลาในการแกปั้ญหาจากสถานการณท่ี์ก าหนดให้ 

2. ขั้นร่วมสถานการณ ์เด็กใช้ความคิดและแสดงพฤตกิรรมการแก้ปัญหาจากสถานการณจ์ าลอง

ท่ีก าหนดขึ้น ตามกฎเกณฑ ์และเวลา เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ 

3. ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีเด็กและครูร่วมกันสนทนาซักถามถึงวิธีการแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา

จากสถานการณท่ี์เกิดขึ้นของผู้เรียนแต่ละคนและรว่มกันสรุปวธีิการแก้ไขปัญหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

1.5 กระทรวงศึกษาธกิาร [9] สุมติรา อังวัฒนกุล [10] และ ลิตเตลิวูด [11] ได้เสนอขั้นตอนของการ

สอนทักษะการพูดท่ีคลา้ยคลึงกนัดังน้ี  

1. ขั้นการน าเข้าสูบ่ทเรียน (Warm Up) เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจเนือ้หาท่ีจะ เรียน แจ้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ ทบทวนเพื่อปูพื้นฐานก่อนการขึ้นเนื้อหาใหม ่โดยใชเ้วลาประมาณ 5 นาที  

2. ขั้นเสนอเนื้อหา (Presentation or Introducing New Language Item) การเสนอ เนือ้หาจะเน้นให้

นักเรียนได้เรียนรู้ และท าความเข้าใจความหมาย และวิธีการใชภ้าษาที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับ

การเรียนรู้กฎเกณฑ์ทางภาษา ในการเสนอเนื้อหาอาจด าเนนิการ ดังนี้  

2.1 ผู้สอนเสนอบริบท หรอืสถานการณ์แก่ผู้เรียนโดยอาจใชรู้ปภาพ การเล่าเร่ือง ให้ฟัง ซึ่งอาจ

เป็นเร่ืองราวหรือบทสนทนาแตไ่มค่วรเป็นประโยคเดี่ยวๆ และเนื้อหาตอ้งมีท้ังค าศัพท์ หรือรูปแบบภาษาที่ผู้เรียนได้

เรียนรู้มาบา้งแล้ว และรูปแบบภาษาท่ีต้องการสอนอีกดว้ยเพื่อช่วยให้ สามารถเข้าใจเร่ืองราวท่ีฟังได้บ้าง  

2.2 กระตุน้การเรียนรู้ (Elicitation) โดยตรวจสอบดูวา่ผู้เรียนเข้าใจเร่ืองท่ีฟัง หรอื อา่นเพยีงใด 

เชน่ ถามค าถามให้ตอบ หรอืกระตุ้นให้ผู้เรียนพูด ถ้าผู้เรียนตอบได้ หรือสามารถใช ้ภาษาไดก้็ไมจ่ าเป็นต้องเสียเวลา



1150 

- Proceedings - 

กับการเสนอเนื้อหามากนัก ท้ังนี้เพราะผู้เรียนอาจเคยเรียนรู้เนื้อหา ดังกล่าวมาบา้งแล้ว แตถ่้าผู้เรียนตอบได้บ้าง หรอื

ไมไ่ด้เลย ผูส้อนตอ้งตระหนักว่าจ าเป็นต้องสอน หรืออธิบายเนื้อหาทางภาษาดังกล่าวให้ผู้เรียนเข้าใจ และในการสอน

ผู้สอนต้องอธิบาย และแสดงให ้ผู้เรียนเห็นว่าเนื้อหาทางภาษานัน้มรูีปแบบ วิธีการใช ้และมีความหมายอย่างไร และ

ถ้าจ าเป็นอาจ ใชภ้าษาแม่ในการอธิบายก็ได้  

3. ขั้นตอนการฝึก (Presentation/ Controlled Practice) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนฝึกใช้ ภาษาท่ีเพิ่ง

เรียนรู้ใหม่ในลักษณะของการฝึกแบบควบคุม (Controlled Practice) โดยมีผู้สอนเป็น ผู้น าในการฝึก โดยท่ัวไปการฝึก

ในขั้นนี้มจีุดมุง่หมายให้ผู้เรียนจดจ ารูปแบบของภาษาได้ จึงเนน้ท่ี ความถูกต้องของภาษาเป็นหลักแตม่ีจุดมุ่งหมายให้

นักเรียนได้ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย และวิธีการใชรู้ปแบบภาษานัน้ๆ ดว้ยเชน่กัน การฝึกแบบควบคุมนี้ในขั้น

เร่ิมแรกมักใช้วิธีการฝึก แบบกลไก (Mechanical Drill) หรือบางคร้ังเรียกว่าการฝึกซ้ าๆ (Repetition Drill) คือ เป็นการ

ให้ นักเรียนฝึกซ้ าๆ ตามตัวอย่าง จนกระท่ังสามารถจดจ า และใช้รูปแบบภาษานั้นได้แต่ยังไม่เน้นด้าน ความหมาย 

ดังนั้นในการฝึกแบบนี้นักเรียนอาจจะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจความหมายของรูปภาษาท่ีฝึก ก็ได้ ในการฝึกในขั้นนี้อาจท า

ตามขัน้ตอนในการฝึกดังนี้  

3.1 ให้นักเรียนฟังตัวอยา่งภาษาจากเทป หรอืจากครูผู้สอนประมาณ 2-3 ครัง้ ใน กรณท่ีีผู้สอน

เป็นผู้พูดให้ฟัง จะต้องออกเสียง หรือพูดอยา่งเป็นธรรมชาติด้วยความเร็วปกติ ให้ผู้เรียนฝึกพูด หรือออกเสียงพร้อม

กันตามตัวอย่าง อาจจะให้ผู้เรียนฝึก พร้อมกันท้ังห้อง หรือแบ่งฝึกทีละคร่ึงห้องตามความเหมาะสม การฝึกใน

ลักษณะนี้จะท าให้ผู้เรียนทุก คนมีโอกาสฝึกด้วยตนเองพร้อมๆ กับได้เรียนรู้การออกเสียง หรือการพูดจากเพื่อนคน

อื่นดว้ย หลังจากฝึกพร้อมกัน ผู้สอนสุ่มเรียกผู้เรียนให้ฝึกทีละคน ในขณะเดียวกันให้ ผู้เรียนคนอื่นๆ ที่เหลอืมีส่วนช่วย

ผู้ท่ีถูกเรียกให้ฝึกเดี่ยวได้ ถ้าผู้เรียนนั้นมีปัญหาในการฝึก ท้ังนี้ เพื่อให้ร่วมกิจกรรมแม้จะเป็นการฝึกทีละคนก็ตาม 

นอกจากนี้ผู้สอนต้องให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน แต่ละคนด้วยเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่ าตนใช้ภาษาได้ถูกต้องหรือไม ่

ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนในด้านความหมายได้โดยถามด้วยค าถาม ง่ายๆ ให้ผู้เรียนตอบสั้นๆ ว่าใช่-ไมใ่ช่ หรือ

ถูก-ผิด เป็นต้น  

4. ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production/ free Practice) การฝึกใช้ภาษาเพื่อ การสื่อสารมี

จุดประสงค์ให้นักเรียนได้ลองใช้ภาษาในสถานการณ์ตา่งๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็น เพยีงผู้แนะแนวทางเท่านั้น การ

ฝึกใชภ้าษาในลักษณะนี้มปีระโยชน์ในแงท่ี่ช่วยให้ท้ังผู้สอน และ ผู้เรียนได้รู้ว่าผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ภาษาไปแลว้มาก

น้อยเพียงใด ซึ่งการท่ีจะถือว่านักเรียนได้ เรียนรู้อย่างแท้จริงก็คือ การท่ีนักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้

เองโดยอิสระ นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสน าความรู้ทางภาษาท่ีเคยเรียนมาแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี

ในขั้นนี้ อีกด้วย เพราะผู้เรียนไม่จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาตามรูปแบบท่ีก าหนดมาให้เหมอืนกับการฝึกแบบ ควบคุม ซึ่ง

การได้เลือกใช้ภาษาเองนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้แก่ ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี วธีิการฝึก

มักฝึกในรูปของการท ากิจกรรมแบบตา่งๆ โดยผู้สอนเป็นผู้ริเร่ิม หรอื จัดการขั้นเร่ิมตน้ของกิจกรรม เช่น อธิบายวธีิท า

กิจกรรม จัดกลุ่มผู้เรียน หลังจากนัน้ผู้เรียนจะเป็น ผู้ท ากิจกรรมเองท้ังหมด ผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน า ช่วยเหลอืเมื่อ

ผู้เรียนประสบปัญหาในการท า กิจกรรม การให้ขอ้มูลยอ้นกลับ หรือการประเมินผลการท ากิจกรรมในภายหลัง  

5. ขั้นสรุปผล (Wrap Up) เป็นการสรุปบทเรียนท่ีเรียนมาโดยนักเรียนเป็นผู้สรุปเอง แต่ครูเป็นผู้ชี้น า 

และกระตุน้ให้นักเรียนสรุปบทเรียนโดยอาจวาดเป็นตาราง หรอืแผนภูมิเพื่อให้ เขา้ใจได้งา่ย สรุปได้ว่าขั้นตอนการสอน

ทักษะการพูดเพื่อการส่ือสารนัน้ มีขัน้ตอนในการสอนคอื 1). ขั้น น าเข้าสู่บทเรียน (Warm Up หรือ Introduction) 2) ขั้น

เสนอเนื้อหา (Presentation) 3) ขั้นการฝึก (Practice) 4) ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Production) 5) ขั้นสรุปผล 

(Wrap Up) 
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 2. เค ร่ืองมือประกอบการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ESPID Model) ประกอบด้วย 

 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7  หน่วยการเรียนรู้ 

ได้แก่Unit 1 : Personal Identification Unit 2 : Travelling Timetables Unit 3 : Asking and Giving Information Unit 4 : 

Asking and Giving Direction Unit 5 : Signs and Directions Unit 6 : Exchanging information และ Unit 7 :  inviting to 

visit Phatthalung Province  

 2.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 7 หน่วย ได้แก่

Unit 1  : Personal Identification Unit 2  : Travelling Timetables Unit 3  : Asking and Giving Information Unit 4  : 

Asking and Giving Direction Unit 5 : Signs and Directions Unit 6 : Exchanging information และ Unit 7 :  inviting to 

visit Phatthalung Province  

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณจ์ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  

 3.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชก้ิจกรรมสถานการณ์

จ าลอง รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเท่ียว 1 รหัสวิชา อ23201 ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นแบบวัดประเภทสถานการณ์  จ านวน 4 สถานการณ์  และเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 1 ฉบับ มี 20 ข้อ 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคิร์ท (Likert) แบบ 5 ระดับ 

วิธีการเก็บข้อมลู 

1. วเิคราะห์เอกสารข้อมูลพืน้ฐาน แนวคดิ หลักการและทฤษฎีต่างๆ โดยการส ารวจความต้องการและ

ข้อมูลพืน้ฐาน ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและข้อมูลสว่นตัวของนักเรียน สัมภาษณ ์

2. จัดท าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

 3. ด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยท าการทดลองคร้ังท่ี 1 ใช้กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมือง

พัทลุง  จ านวน 3 คน โดยสุ่มนักเรียนออกมาจากชั้น ๆ ละ 1 คน ได้แก่ กลุ่มเก่ง 1 คน กลุ่มปานกลาง 1 คน และกลุ่ม

อ่อน 1 คน การทดลองคร้ังท่ี 2 ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน โดยสุ่มนักเรียนออกมาจากชัน้ ๆ ละ 3 คน ได้แก่ กลุ่ม

เก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มอ่อน 3 คน ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมือง การทดลองคร้ังท่ี 3  ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน โดยสุ่มนักเรียน

ออกมาจากชั้น ๆ ละ 10 คน ได้แก่ กลุ่มเก่ง 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มอ่อน 10 คน ได้แก่นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว เทศบาลเมอืงพัทลุง  

4. เปรียบเทียบคะแนนการสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหวา่งก่อน

และหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จ านวน 20 คน  

5. ประเมินความพงึพอใจของกลุ่มตัวอยา่งในการทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ 

วเิคราะห์ขอ้มูล 

 1. วเิคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 2. ค่า IOC  

 3. Rating Scale 

 4. ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficient) 

 5. ค่าเฉลี่ย (X ) 

 6. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 7. ร้อยละ8. การตรวจสอบประสิทธิภาพรูปแบบ (E1/E2) 

ผลการศึกษา 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) มีองค์ประกอบของรูปแบบ 5 

องคป์ระกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดกิจกรรม สาระความรู้และทักษะในการปฏบัิตงิาน และ สิ่ง

ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน) มีรายละเอียดในการได้มา ซึ่งแต่ละ

องคป์ระกอบ ดังนี ้

1.1 หลักการ (Principle) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model)  เป็นการพัฒนา

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ี

ได้เรียนมาให้มากท่ีสุด โดยสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้เป็นสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อเป็นการเปิดโอกาส

ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่าจะน าไปใช้อย่างไรในสถานการณ์นั้นๆ เป็น

ประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตจริง โดยใช้แนวคิดทฤษฎี ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) 

[14,6,15,16] 

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) โดยมี

วัตถุประสงค์ (Objective) คือ 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) เพื่อให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และอดทนต่อการ ถูกวิจารณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็น และ 

3) เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนวชิาภาษาอังกฤษ [16,17] 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ESPID Model) มขีั้นตอนดังน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 กระตุน้เพื่อเตรียมความพร้อม (Encouragement: E) โดยประยุกตใ์ชข้ั้นตอนการสอน

สถานการณ์จ าลองของครุ๊คคอลและอ๊อกซฟอร์ด [1,2] และขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร [8] [9] [9] 

[11] มจีุดประสงค์เพื่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ เนื้อหาสาระและเป็นการดงึความรู้เดิมท่ีมอียู่แล้วของผู้เรียน

มาใช้งาน (working memory) ให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม และเป็นการดึงดูด

ความสนใจของผู้เรียน ชว่ยให้ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรอืสิ่งท่ีจะเรียนรู้ได้ 
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ขั้นตอนท่ี 2 น าเสนอเนื้อหา (Stylistics :S) โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนสถานการณ์จ าลอง

ของครุ๊คคอลและอ๊อกซฟอร์ด และอรกช อุดมสาลี [6,7] และขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของ 

สก๊อต [8,9,10,11,12] มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอเนื้อหาสาระและรูปแบบภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์การพูดต่างๆ ให้

ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาจากการเรียนรู้ด้วยตนโดยใช้หลักการเรียนแบบร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง

ตัง้ใจ โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในสาระท่ีเรียน โดยการเทคนคิตา่งๆ เช่น การศึกษาเอกสารแล้วจับประเด็นท่ี

ส าคัญ ให้ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีอ่านให้หาค าตอบจากค าถามต่างๆ  

ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกภาษา (Practice :P) โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนสถานการณ์จ าลอง

ของครุ๊คคอลและอ๊อกซฟอร์ด และ อรกช อุดมสาลี [6,7] และขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารของ 

สก๊อต เบิร์น กระทรวงศึกษาธิการ สุมิตรา อังวัฒนกุล และลิตเติ้ลวู๊ด [8,9,10,11,12]  มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน

จดจ ารูปแบบภาษา เปิดโอกาสให้ฝึกภาษาโดยใชรู้ปแบบภาษาที่ถูกต้องตามหลักภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย

และวิธีการใชภ้าษา โดยมีท้ังฝึกเป็นคู่และเป็นกลุ่ม 

ขั้นตอนท่ี 4 ใช้ภาษาอย่างอิสระ (Independent :I) โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนสถานการณ์

จ าลองของครุ๊คคอลและอ๊อกซฟอร์ด และ อรกช อุดมสาลี [6,7] และขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร

ของสก๊อต เบิร์น กระทรวงศึกษาธกิาร สุมติรา อังวัฒนกุล และลิตเติ้ลวู๊ด [8,9,10,11,12] มจีุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน

ฝึกใชภ้าษาที่ได้เรียนมาตามบทบาทต่างๆ ในสถานการณจ์ าลองท่ีก าหนดให้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่าง

อสิระ ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง  โดยให้ผู้เรียนใชค้วามคิดและแสดงพฤตกิรรมในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ี

ก าหนดให้ ตามกฎเกณฑ์และเวลาท่ีก าหนด ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย   

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปและอภิปราย (Discussion :D) โดยประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนสถานการณ์

จ าลองของครุ๊คคอลและอ๊อกซฟอร์ด และ อรกช อุดมสาลี [6,7] และขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร

ของสก๊อต เบิร์น กระทรวงศึกษาธิการ สุมิตรา อังวัฒนกุล และลิตเติ้ลวู๊ด [8,9,10,11,12] มีจุดประสงค์เพื่อให้ครูและ

นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา การใชภ้าษาในสถานการณ์จ าลองนั้นๆ และอภปิรายแสดงความคิดเห็นผลการ

แสดงสถานการณ์จ าลองของแต่ละกลุ่ม เพื่อส่งเสริมความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนเกิดความ

เข้าใจท่ีลกึซึง้ขึน้ และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสูส่ถานการณ์อ่ืนๆ ได้ 

1.4 สาระความรู้และทักษะในการปฏบัิตงิาน ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษในสนทนาและโต้ตอบข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลตนเอง สถานท่ีท่องเท่ียวในท้องถิ่น และเร่ืองต่าง ๆ ใกล้ตัว ขอร้อง แนะน า ชี้แจงและอธิบายง่ายๆ ใน

ชวีติประจ าวันและงานอาชีพในท้องถิ่น และใช้ภาษาในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลของชุมชน ทอ้งถิ่น เนื้อหาจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการให้ข้อมูลการท่องเท่ียวในท้องถิ่น 7 เร่ือง ได้แก่  

1) Personal Identification 2) Travelling Timetables 3) Asking and Giving Information 4) Asking and Giving Direction 

5) Signs and Directions 6) Exchanging information และ 7) Inviting to visit Phatthalung Province 

1.5 สิ่งท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เป็นอกีสิ่งหนึ่งท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม คือรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วจิัยพัฒนาขึน้เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายและประสบผลส าเร็จ   

1.5.1 ระบบสังคม เน้นการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารจากสถานการณ์จ าลอง 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริง [18] 

1.5.2 หลักการตอบสนอง ครูมีบทบาทในการกระตุ้นและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทุก

ขั้นตอนท้ังในการฝึกปฏิบัติและการสรุป อภิปรายความรู้ โดยมีลักษณะการเสริมศักยภาพตามความแตกต่างและ

ความตอ้งการของผู้เรียน [16]  
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1.5.3 ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สิ่งจ าเป็นในการด าเนินการการฝึกทักษะบรรลุตามเป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ประกอบด้วยสื่อและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ รวมท้ังบรรยากาศท่ีไม่ตึงเครยีด [16]   

องคป์ระกอบตา่ง ๆ ของรูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถแสดงความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบ ดังภาพประกอบ 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการพูด 

 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ESPID Model) 

หลักการ : พัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารท่ีได้เรียนมาให้มากท่ีสุด โดยสถานการณ์ท่ีก าหนดไว้เป็นสถานการณ์ท่ี

ใกล้เคียงความเป็นจริง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหา รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์และแสดง

ความคิดเห็นว่าจะน าไปใชอ้ย่างไรในสถานการณ์น้ันๆ เป็นประโยชนใ์นการน าไปใชใ้นชีวิตจรงิ  

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  2. เพื่อให้

ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และอดทนต่อการ  ถูกวิจารณ์ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดง

ความคิดเห็น 3. เพื่อให้ผู้เรียนมเีจตคติท่ีดตีอ่การเรียนวชิา ภาษาอังกฤษ 

      ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความพึงพอใจต่อการได้รับการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 



1155 

- Proceedings - 

ภาพที ่2 (ต่อ) 

2. ผลการหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์ จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ได้ผลดังตอ่ไปน้ี 

กระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสรมิ

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ส าหรับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 (ESPID Model)  มีขั้นตอนดงันี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นเพื่อเตรียมความพร้อม (Encouragement: 

E) มีจุดประสงค์เพื่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ 

เนือ้หาสาระและเป็นการดงึความรูเ้ดิมที่มีอยู่แล้วของผู้เรียน

มาใชง้าน (working memory) ให้ผู้เรียนเกิดความพรอ้มใน

การเชื่อมโยงความรู้ใหมก่ับความรูเ้ดมิ และเป็นการดึงดดู

ความสนใจของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับสิ่งเร้า หรือ

สิ่งที่จะเรยีนรู้ได้ดี 

ขั้นตอนที่ 2 น าเสนอเนือ้หา (Stylistics :S) มีจุดประสงคเ์พื่อ

น าเสนอเนือ้หาสาระและรูปแบบภาษาที่ใชใ้นสถานการณ์

การพูดต่างๆ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รูปแบบภาษาจากการเรียนรู้

ด้วยตนโดยใชห้ลักการเรียนแบบร่วมมือและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างตั้งใจ โดยผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในสาระ

ที่เรียน โดยการเทคนิคต่างๆ เช่น การศึกษาเอกสารแล้วจับ

ประเด็นที่ส าคญั ให้ตอบค าถามจากเร่ืองที่อา่นให้หาค าตอบ

จากค าถามต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 3 ฝึกภาษา (Practice :P) มจีุดประสงค์เพื่อให้

นักเรียนจดจ ารูปแบบภาษา เปิดโอกาสให้ฝึกภาษาโดยใช้

รูปแบบภาษาทีถู่กต้องตามหลักภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ

ความหมายและวิธกีารใชภ้าษา โดยมทีั้งฝึกเป็นคู่และเป็น

กลุ่ม    

ขั้นตอนที่ 4 ใชภ้าษาอย่างอสิระ (Independent :I) มี

จุดประสงค์เพื่อใหน้ักเรียนฝึกใช้ภาษาที่ได้เรียนมาตาม

บทบาทต่างๆ ในสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดให้ เป็นการ

ส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอย่างอสิระ ใกล้เคียงกับ

สถานการณ์จริง โดยให้ผู้เรียนใชค้วามคิดและแสดง

พฤติกรรมในการแก้ปญัหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

ตามกฎเกณฑ์และเวลาทีก่ าหนด ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย   

ขั้นตอนที่ 5 สรุปและอภิปราย (Discussion :D) มีจุดประสงค์

เพื่อให้ครูและนกัเรียนร่วมกันสรุปวิธกีารแก้ปญัหา การใช้

ภาษาในสถานการณ์จ าลองนั้นๆ และอภิปรายแสดงความ

คิดเห็นผลการแสดงสถานการณ์จ าลองของแต่ละกลุ่ม เพื่อ

ส่งเสรมิความคงทนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าใจที่ลกึซึง้ขึน้ และสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้

ไปสู่สถานการณ์อื่นๆ ได ้

 สาระความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงาน การใช้

ภาษาอังกฤษในสนทนาและโต้ตอบขอ้มูลเกี่ยวกับข้อมูล

ตนเอง สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเร่ืองต่าง ๆ  ใกล้ตัว 

ขอร้อง แนะน า ชีแ้จงและอธิบายง่ายๆ ในชีวติประจ าวันและ

งานอาชีพในท้องถิ่น และใช้ภาษาในการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมลูของชุมชน ท้องถิ่น  เนือ้หาจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ เป็นเนือ้หาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการให้

ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ไดแ้ก่  

 1.  Personal Identification 

 2.  Travelling Timetables  

 3.  Asking and Giving Information 

 4.  Asking and Giving Direction 

 5.  Signs and Directions 

 6.  Exchanging information 

 7.  Inviting to visit Phatthalung Province 

     สิ่งที่สง่เสรมิการเรียนรู้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับ

การเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม คือ รูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้เพื่อให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย

และประสบผลส าเร็จ  

  
 

ระบบสังคม ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสรมิความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 

เน้นการฝึกทักษะการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารจาก

สถานการณ์จ าลองทีก่ าหนดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

จริงหลักการตอบสนอง ครูมีบทบาทในการกระตุ้นและให้

ข้อมูลย้อนกลับแก่นกัเรียนทุกขั้นตอนทั้งในการฝึกปฏิบัติ

และการสรุป อภิปรายความรู้ โดยมลีักษณะการเสรมิ

ศักยภาพตามความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน

ปัจจัยสนับสนุน หมายถึง สิง่จ าเป็นในการด าเนินการการ

ฝึกทักษะบรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ประกอบด้วยสื่อ 

นวัตกรรมที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งบรรยากาศที่ไม่

ตึงเครียด 
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ผลการทดลองหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 แบบรายบุคคล พบว่า รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปท่ีี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 62.62/74.44 ซึ่งไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

ผู้วิจัยจึงท าการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนก่อนท่ีจะน าไปใช้หาประสิทธิภาพในคร้ังท่ี 2 ซึ่งข้อบกพร่องและ

ปัญหาต่างๆ ท่ีพบจากการทดลองใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้ในครัง้ท่ี 1  

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบกลุ่มเล็ก พบว่ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มปีระสิทธิภาพเท่ากับ 75.95/ 80.37 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนด ผู้วิจัยได้

มีการแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ  ท่ีพบจากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

เพื่อสง่เสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  ในคร้ังท่ี 2  

ผลการทดลองหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 แบบกลุ่มใหญ่ พบวา่รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.60 / 81.78 สามารถตอบสมมติฐานของการวิจัย ข้อท่ี 1 ท่ีว่า

ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่ารูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้มปีระสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 

3.ผลเป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ได้ผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบวัดความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  

เวลา N Mean Std. Deviation t test 

ทดสอบก่อนเรียน 20 16.60 1.30 5.887** 

ทดสอบหลังเรียน 20 17.53 1.41 

** p<.01 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนระหว่าง

ระหวา่งก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรยีนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 3 พบวา่ 1) คะแนนสอบก่อนเรียน (Pretest) มคีะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 16.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 คะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.53 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 เมื่อทดสอบค่าที พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 
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4. ผลศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อ

ส่งเสริมความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสู่ ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พบว่าความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมตีอ่รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เฉลี่ยโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมากท่ีสุด และเมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจในแตล่ะด้านของ

นักเรียนผลปรากฏว่าความพึงพอใจของนักเรียนทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้นักเรียนมคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านครูผู้สอน   

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะหร์ะดับความพงึพอใจของนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ค่า 3.50  

 

Test Value = 3.50 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

ระดับความพึงพอใจ 27.021 19 .000 1.194 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ความพึงพอใจ

ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสามารถทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 ได้

ท่ีว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริม

ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อยู่ในระดับมากขึ้นไป  

สรุปผลและอธิปรายผล 

1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใชส้ถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 (ESPID Model) มปีระสิทธิภาพ 82.60 / 81.78 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80 สอดคล้องกับแนวคิดของโจนส์ [11] ท่ีว่าครูจะเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการก าหนด

ปัญหาหรือหัวข้อเพื่อก าหนดให้บทเรียนด าเนินไปตามล าดับ  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกบูรณาการทักษะต่าง ๆ จาก

สถานการณ์จ าลองเข้าด้วยกันกับสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกับชีวิตจริง รู้จักแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ พัฒนา

นักเรียนให้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ อดทนต่อการถูกวิจารณ์และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

และ สถานการณ์จ าลองควรมีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนท าให้ผู้เรียนแต่ละคนอยากสวมบทบาท 

และเลอืกใช้ภาษาได้อย่างเต็มท่ีและสร้างสรรค์จากประสบการณ์ของตนเองเพื่อแก้ปัญหาและหาข้อสรุปในการแสดง

สถานการณ์ด้วยตนเอง โดยผู้สอนสามารถประเมินความสามารถในการเลือกใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหน้าท่ีของภาษา

มากกวา่หลักไวยากรณ์ทางภาษา อกีทั้งสถานการณ์จ าลองไมใ่ชก่ิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเท่านัน้ แตเ่ป็นกิจกรรม

ท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะในลักษณะท่ีผสมผสานกันในสถานการณ์ท่ีนักศึกษา

ตอ้งใชจ้รงิในชีวิตการท างาน[12] สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอรกช อุดมสาลี [13] ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหา

ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด

กิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของ กนกวรรณ กอกหวาน [14] ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองส านวนไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภท
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สถานการณ์จ าลองเร่ือง ส านวนไทย โดยการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี และด้าน

เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียน 84.92 / 82.42 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเกิดจากการเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลตมิเีดียมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากต่อการเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลตมิเีดียสถานการณ์จ าลอง  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์

จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID 

Model) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เพราะว่าผู้วิจัยค้นคว้าได้สร้างเคร่ืองมือตาม

กระบวนการสร้างท่ีด ีโดยเรียงล าดับจากเนือ้หาการเรียนรู้เร่ืองท่ีงา่ยไปหาเร่ืองท่ียากและสามารถน าไปใชไ้ด้เหมาะสม

กับวัย มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ได้จริงในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ วรรณภา บุญลาโภ [15] ท่ีได้ศกึษาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึม 

จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (Vdeo Modeling) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัยพบว่า 

ทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีภาวะออทิสซึม จากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบ

พฤติกรรม (Vdeo Modeling) ร่วมกับสถานการณ์จ าลอง อยูใ่นระดับดี และสูงขึ้น อีกท้ังงานวจิัยของ อรกช อุดมสาลี 

(2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จ าลอง 

ผลการวจิัย พบวา่ เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการ 

ใช้สถานการณ์จ าลองมีพฤติกรรมในการแก้ปัญหาโดยรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และ กนกวรรณ กอกหวาน [14] ได้ศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจใน

การเรียนวิชาภาษาไทย เร่ืองส านวนไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดีย

ประเภทสถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัย พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทสถานการณ์จ าลองเร่ือง 

ส านวนไทย โดยการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาอยูใ่นระดับดี และด้านเทคโนโลยีการศกึษาอยูใ่น

ระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียน 84.92 / 82.42 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรียน

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลตมิีเดียมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมากต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสถานการณ์

จ าลอง รวมไปถึงงานวิจัยของ ธนพร กิจสุทธิ [16] ได้ศกึษาทักษะความปลอดภัยในการด ารงชีวติ ของนักเรียนชว่งช้ัน

ท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนโดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์ร่วมกับการปฏิบัติจริงใน

สถานการณ์จ าลอง ผลการวิจัย พบว่า ทักษะความปลอดภัยในการด ารงชีวิตของนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีความ

บกพร่องทางสตปัิญญาระดับเล็กน้อย หลังการสอนโดยใช้บทเรียนวดิิทัศน์ร่วมการปฏบัิตจิรงิในสถานการณจ์ าลองอยู่

ในระดับดี ทักษะความปลอดภัยในการด ารงชีวิตของนักเรียน ช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ

เล็กน้อย หลังจากการสอนโดยใช้บทเรียนวิดิทัศน์ร่วมการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จ าลองสูงขึ้น และ  สุขสม สิวะ

อมรรัตน์ [17] ได้ศึกษาผลของการใช้สถานการณ์จ าลองท่ีมีต่อความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บ ารุง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจั ย พบว่า นักเรียนมี

ความสามารถในการท างานกลุ่มมากขึ้นหลังจากได้รับการใช้สถานการณ์จ าลองอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

และ อัญชลี ยิ่งรักพันธ์ุ [18] ได้ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนคิการประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อ

พัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศกึษาพบว่านักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 5 ท่ีได้รับการ

ใชส้ถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการประเมนิผลจากสภาพจริงมกีารเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ย

โดยรวมก่อนทดลองหลังทดลองและหลังทดลอง 1 สัปดาห์สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามล าดับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการใช้สถานการณ์จ าลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริงมีการ

เปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉลี่ยโดยแยกตามรายองค์ประกอบของจิตสาธารณะ  3 องค์ประกอบก่อน

ทดลองหลังทดลองและหลังทดลอง 1 สัปดาห์สูงขึน้อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ตามล าดับในองค์ประกอบท่ี 

3 คือด้านการเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมท่ีใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มส่วนองค์ประกอบท่ี  1 คือ ด้านการ

หลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าท่ีจะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสมบัติของส่วนรวมและองค์ประกอบท่ี  2 ด้าน

การถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวมท่ีไม่เปลี่ยนแปลง ส่วน อนุตรา สวัสดิ์ศรี [19] ได้

ท าการศึกษาผลการใช้สถานการณ์จ าลองในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

พนักงานบริษัทสยามซันไรซ์เอ็นเตอร์ไพรซ์จ ากัดผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 ซึ่งแสดงว่า

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลองส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผู้เรียนกลุ่มทดลองมทัีศนคติท่ีดีตอ่การเรียนภาษาอังกฤษท่ีใชส้ถานการณ์จ าลองมคีวาม

มั่นใจและเห็นวา่สถานการณจ์ าลองเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชนน์า่สนใจให้ความเพลดิเพลนิและน าไปสูก่ารพัฒนาทักษะ

ทางการพูดภาษาอังกฤษ 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

(ESPID Model) โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด หมายความว่า นักเรียนมีเจตคตท่ีิดตี่อการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) นี้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐชญา 

เอื้อมอุ่น [20]  ได้สรุปความพึงพอใจไว้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่องานหรือ

กิจกรรม ซึ่งสามารถเป็นไปได้ท้ังทางบวกและทางลบ ถ้าเป็นไปในทางบวกก็ท าให้เกิดผลดีต่องานและกิจกรรมท่ีท า

หรือเข้าร่วม แต่ถ้าเป็นไปในทางลบก็จะเกิดผลเสียต่องานหรือกิจกรรมเช่นกัน ซึ่งการใช้กิจกรรมสถานการณ์จ าลอง  

เป็นการจัดสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากท่ีสุดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

การใชภ้าษาผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเหตุการณ์ บุคคล พร้อมท้ังใชป้ระสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา

ในสถานการณต์า่ง ๆ ตามบทบาทท่ีได้รับอย่างถูกต้องและเหมาะสมตอ่การด ารงชีวิตในสังคม 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) มีประสิทธิภาพ 82.60/81.78 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนท่ีท าการสอนวชิาภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใชส้อนได้ 

2. ในการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ESPID Model) ไปใช ้ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจมี

การวางแผนอยา่งตอ่เนื่องสม่ าเสมอ และสร้างหลายๆ รูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ ครูควรหาสื่อการสอนท่ี

แปลกใหมน่า่สนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

สถานการณ์จ าลองเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

(ESPID Model) ในเนื้อหาสาระและระดับอ่ืนๆ แลว้น าไปสอนเปรียบเทียบกับการสอนแบบอื่น 
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2. ควรมีการพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จ าลองเพื่อทดลองใช้ เพื่อศึกษา

ความก้าวหนา้และเจตคตทิางการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. ควรมีการวิจัยความคงทนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระหว่างการใช้สถานการณ์จ าลองกับการ

จัดการเรียนรู้แบบอื่นๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ภายใต้การให้สนับสนุนจาก นายธีรวัฒน์  โชตรวีรัศมิ์ ผู้อ านวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว นายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูง

ไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณ ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาดร. ณัช

ชา  มหปุญญานนท์ อาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีได้ให้แนวคิดและค าแนะน าเพิ่มเตมิ จนท าให้ผล

งานทางวิชาการฉบับนี้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณ ผศ. ดร. ไพโรจน์ เบ็ญนุย้ ผศ. ดร. ฉลอง ทับศรี 

นางสาววิไลวรรณ หนองสันเมือง ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย และให้

ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยนี้ และสุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณ นักเรียนและ เพื่อนครู โรงเรียน

เทศบาลจุ่งฮั่ว ท่ีเป็นกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยคร้ังน้ี 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อระดับเงินเฟ้อในประเทศไทย 

Macroeconomics factors affecting the rate of inflation in Thailand 

ศุภศวิ์ สุวรรณเกษร1* 

Supsi suwankesorn1*  

บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยแบบจ าลอง Vector 

Auto regression Model โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ 1  

ดอลล่าร์สหรัฐ) ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่างธนาคาร รายเดือน และราคาน้ ามันในตลาดโลก เร่ิมตั่งแต่

เดือนท่ี 1 ปี 2543 ถึง เดือนท่ี 7 ปี 2558 จ านวน 187 ข้อมูล ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล พบว่า ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจมหภาคเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพ

ระยะยาว พบว่า ตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคในแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพกับอัตราเงินเฟ้อ และผลการ

ทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองของอัตราเงินเฟ้อท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค 

พบวา่ มรูีปแบบตอบสนองท่ีแตกตา่งกัน แตก่ารตอบสนองท้ัง 4 รูปแบบจะมกีารปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพในชว่งเดอืนท่ี 15  

ค าส าคัญ: อัตราเงนิเฟอ้ เศรษฐกิจมหภาค ความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว  การทดสอบปฏกิิริยาตอบสนอง 

Abstract  

The data analysis in this study was used a quantitative method with a Vector Autoregression 

Model using macroeconomic data, including general consumer price index, money supply, exchange rate, 

interest loan rate between banks and oil prices in the world market on a monthly basis starting from 1st month to 

7th month from the year of 2000 to 2015 for 187 data. With regard to the test of the cause and result, it was 

found that the macroeconomic factors consisting of exchange rates, interest loan rate between banks, oil prices 

and interest loan rate between banks loans during the global market caused changes to the inflation rate. The 

result of the Cointegration test was found that the macroeconomic variables model had the Cointegration with 

the inflation rate.  Besides, the result of the reactive response of inflation affected the sudden macroeconomic 

variables, with impulse response test, it was found that there were different responses and the response of 

inflation towards factors would adapt into the balance during 15th 

Keywords: inflation rate, macroeconomic, Vector Autoregression Model, Cointegration test, impulse response test  
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บทน า 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเป้าหมายส าคัญในการบริหารงานของรัฐบาลในทุกๆ

ประเทศ การขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคการบริการ จะ

ส่งผลท าให้ปริมาณเงินหมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  น าไปสู่ความมั่งคั่ง และความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นแรง

ดึงดูดการลงทุนจากนานาประเทศ แต่ปริมาณเงินท่ีเพิ่มขึ้นนี้อาจสร้างปัญหาให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้

เช่นกัน หากรัฐไม่ได้ก าหนดหรือสร้างกลไกเพื่อควบคุมปริมาณเงินให้เหมาะสม การท่ีปริมาณเงินมีมากเกินความ

ตอ้งการของระบบเศรษฐกิจอาจน าไปสู่สภาวะเงินเฟอ้ได้  

 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

นักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีส านักการเงินนิยมใช้ทฤษฎีปริมาณเงินเพื่ออธิบายว่า ภาวะเงินเฟ้อจะมี

ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ถ้ามีการพิมพแ์บงก์หรือผลิตเหรียญเพิ่มขึน้ในระบบ

เศรษฐกิจ จะท าให้มูลค่าของเงินลดลง เนื่องจากมีปริมาณของเงินในมือของผู้บริโภคและผู้ผลิตเพิ่มขึ้น อ านาจการซื้อ

ท่ีเพิ่มขึ้นจากการมีเงินเพิ่มขึ้น ผลักดันให้มีการแย่งชิงสินค้าและบริการซึ่งหากเศรษฐกิจเติบโตไม่ทันกับการขยายตัว

ของปริมาณเงนิ ก็จะท าให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้น หรอืเกิดภาวะเงนิเฟอ้ตามมา [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                       

ที่มา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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ส าหรับประเทศไทย การควบคุมเงินเฟ้อจะถูกก าหนดทิศทางด้วยนโยบายการเงิน โดยมเีป้าหมายหลัก

คือการเสถียรภาพราคา ผ่านกลไกก าหนดอัตราเงินเฟ้อท่ีเหมาะกับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งท าได้ค่อนข้างยากเนื่องจาก

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นแบบเปิด มีการค้าขาย มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหวา่งประเทศตลอดเวลา ด้วย

เหตุนี้เองท่ีท าให้ผู้วิจัยตอ้งการศกึษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ มหภาคต่างๆท่ีจะส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงระดับเงินเฟ้อ

ในประเทศ เป็นท่ีมาของการศกึษาการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อระดับเงินเฟอ้ในประเทศ

ไทยในคร้ังนี ้

นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

อัตราเงนิเฟอ้ หมายถงึ ดัชนรีาคาผู้บริโภคท่ัวไป 

ราคาน้ ามันดับ หมายถงึ ราคาน้ ามันดบิตลาด Nymex เฉลีย่รายเดอืน (ดอลลา่ร/์บาเรลล)์ 

อัตราแลกเปลี่ยน หมายถงึ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อ 1 หนว่ยดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

ปริมาณเงนิ หมายถงึ ปริมาณเงนิอยา่งกว้าง (Broad money) ความครอบคลุมตาม 

นยิามน้ีธนบัตร + เหรียญกษาปณ์ + เงินฝากกระแสรายวัน  

+ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าของประชาชน 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบตอ่อัตราเงนิเฟอ้ในประเทศไทย 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อจ านวนมาก เช่น ดัชนีราคาน้ ามันดีเซลมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทาง

เดียวกัน [2] และการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามันดิบมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน  [3] 

นอกจากนีย้ังพบวา่ ราคาน้ ามันดีเซลมคีวามสัมพันธ์กับอัตราเงนิเฟอ้ในทิศทางเดียวกัน [4]  สอดคล้องกับการศกึษาท่ี

พบว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันดิบดูไบ และอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบ

สองทิศทาง [5] แตจ่ะขัดแย้งกับบางงานวิจัยท่ีพบวา่ ดัชนรีาคาสินคา้น าเขา้ประเภทน้ ามันและเชื้อเพลงิมคีวามสัมพันธ์

ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อ [6] และ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะได้รับการตอบสนองจากค่าของตัวมันเอง

มากกวา่ผลจากราคาน้ ามัน [7] 

นอกจากปัจจัยทางด้านราคาน้ ามันแล้วปริมาณเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อ 

ซึ่งสนับสนุนแนวคิดนี้ได้จากการศึกษาและพบว่า ปริมาณเงินมีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้ออย่างมีนัยส าคัญ [2] 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดเงินเฟ้อของประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ปริมาณเงิน [8] ตัวแปรท่ีมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อได้แก่ ราคา

น้ ามัน ปริมาณเงิน และค่าจ้างขั้นต่ า [9] ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาท่ีพบว่า การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินมีความสัมพันธ์

กับอัตราเงนิเฟอ้ในทิศทางตรงกันข้าม [10] 

อัตราแลกเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อจากการศึกษาท าให้

ค้นพบว่า อัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ [11] การเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนและผลผลิตประชาชาติ มีความสัมพันธ์กับอัตราเงินเฟ้อในทิศทางเดียวกัน [10] สอดคล้องกับ 

[12] ผลการศึกษา พบว่า  อัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณเงินผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้
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ยังมีงานวิจัยท่ีพบว่า อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณเงินในประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวกัน และมี

ความสัมพันธ์เชงิเหตุและผลแบบสองทิศทาง [13] 

นอกจากปัจจัยด้านราคาน้ ามัน ปริมาณเงิน และอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว งานวิจัยจ านวนหนึ่งยังพบว่า 

อัตราดอกเบีย้มีสว่นท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราเงนิเฟอ้ ผลการศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อและพบว่า

อัตราดอกเบี้ยผันแปรในทศทางตรงกันข้ามกับอัตราเงินเฟ้อ [12] และ[6]พบว่า ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียเงินกู้  

มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟอ้ [14] พบวา่ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระหว่างธนาคารมีความสัมพันธ์เชิง

ดุลยภาพระยะยาวกับอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ ซึ่งขัดแยง้กับงานวจิัยท่ีพบวา่ ความผันผวนแบบมีเงื่อนไขของอัตราเงิน

เฟอ้และอัตราดอกเบ้ียไม่มีความสัมพันธ์กัน [15] 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวจิัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ด้วยแบบจ าลอง Vector 

Auto regression  Model โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ ดัชนรีาคาผู้บริโภคทั่วไป อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณ

เงิน อัตราดอกเบ้ียกู้ยมืระหว่างธนาคาร รายเดือน และราคาน้ ามันในตลาดโลก เร่ิมตั่งแตเ่ดือนท่ี 1 ปี 2543 ถึง เดือน

ท่ี 7 ปี 2558 จ านวน 187 ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย(www.bot.or.th) ท าการวเิคราะห์ใน 5 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้อมูลด้วย Unit Root แบบ Augmented Dickey Fuller [16] เป็น

การตรวจสอบข้อมูลอนุกรมวา่มีลักษณะข้อมูลวา่มีความน่ิง (Stationary) ท่ีระดับ (integrated of Rank)  ใด 

ขั้นท่ี 2 การวเิคราะห์ความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) [17 ]ซึ่งมีความเหมาะสม

กับการทดสอบความสัมพันธ์ในกรณีท่ีมีตัวแปรในแบบจ าลองมากกว่า 2 ตัวแปร การทดสอบจะเป็นการประมาณการ

แบบ Maximum Likelihood  ท าการทดสอบด้วยสถิติ Trace และสถิติ Maximal Eigenvalue  หากผลการทดสอบมี่ค่า 

probability นอ้ยกว่า 0.05 แสดงวา่ตัวแปรในแบบจ าลองมคีวามสัมพันธ์เชงิดุลระยะภาพระยะยาวระหว่างกัน 

ขั้นท่ี 3 การเลือกความล่าช้า (Lag) ท่ีเหมาะสมของแบบจ าลอง ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้จะใช้เกณฑ์ของ 

Akaike Information Criteria (AIC) [18] เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของจ านวนความล่าชา้หรือ Lag ของ

แบบจ าลอง โดยท่ีแบบจ าลองท่ีมีคา่ Lag ท่ีเหมาะสมจะมีค่าสถิติ AIC ต่ าท่ีสุด 

ขั้นท่ี 4 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่าง2 ตัวแปรด้วยสถิติ Granger Causality test Granger 

[19] โดยก าหนดค่าความล่าช้า (Lag length) ของแบบจ าลองด้วยการทดสอบ Akaike Information Criteria (AIC) ใน

ขั้นตอนท่ี 3 เนื่องจากการทดสอบจ าทดได้ทีละคู่จึงก าหนดให้ตัวแปร Y คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป และ ตัวแปร

เศรษฐกิจมหภาคอื่นๆเป็นตัวแปร X1 ….Xn 

ขั้นท่ี 5 การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลอง Vector Autoregression Model (VAR) [20] โดยข้อมูลท่ีใช้ใน

แบบจ าลองนัน้เป็นตัวแปรในลักษณะของอนุกรมเวลา (Time Series) การใช้แบบจ าลอง VAR นัน้มคีวามได้เปรียบในแง่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อ 

1. ราคาน้ ามัน 

2. ปริมาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ 

3. อัตราแลกเปลี่ยน 

4. อัตราดอกเบ้ีย 

การเปลี่ยนแปลงอัตราเงนิเฟอ้ 

1. ทศิทางผลกระทบ 

2. ดุลยภาพระยะยาว 
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ของในกรณท่ีีเราอาจจะไมท่ราบความสัมพันธ์ท่ีแท้จริงในระหว่างตัวแปรท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกัน หรือ อาจจะไมท่ราบว่า

ตัวแปรใดเป็น Endogenous Variable หรือ Exogenous Variable กันแน่ VAR  [21] หลังจากนั้นจะท าการทดสอบการ

ตอบสนองของดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป หากเกิดภาวะ shock ขึน้กับตัวแปรเศรษฐกิจตา่งๆ 

ผลการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 1 ทดสอบคุณสมบัตคิวามนิ่งของขอ้มูลดว้ย Unit Root แสดงดังตาราง 

 

ตารางที ่1 แสดงผลการทดสอบความนิ่งของขอ้มูลดว้ย ADF Test 

ตัวแปร ค าอธบิายตัวแปร หน่วย Level Lags Sig. 

cpi ดัชนรีาคาผู้บริโภคท่ัวไป ร้อยละ First Difference 3 0.0013 

ex อัตราแลกเปลี่ยน บาท ตอ่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ First Difference 4 0.002 

m2 ปริมาณเงนิ ล้านบาท First Difference 2 0.0382 

inter อัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่าง

ธนาคาร 

ร้อยละ First Difference 6 0.0069 

oil ราคาน้ ามัน ดอลลารส์หรัฐต่อบารเ์รล level 4 0.0025 

ที่มา: จากการค านวณ 

จากตาราง 1 ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล พบว่า ตัวแปรดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป (cpi) อัตรา

แลกเปลี่ยน (ex) ปริมาณเงิน (m2) อัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่างธนาคาร (inter) ,มีระดับความนิ่งของข้อมูลท่ีระดับ First 

Difference และมีความล่าช้า (Lags) ของข้อมูลในอันดับท่ี 3 3 4 2 และ 6 ตามล าดับ ส่วนตัวแปรราคาน้ ามัน (oil) มี

ความนิ่งของขอ้มูลท่ีระดับ Level และมีความล่าช้า (Lags) ในอันดับท่ี 4  

หลังจากท่ีทราบว่าตัวแปรท่ีท าการวิเคราะห์มีระดับความนิ่งของข้อมูลท่ีระดับใด แล้วขั้นตอนต่อไปจะ

เป็นเป็นการก าหนดคา่ความล่าชา้ที่เหมาะสม (lags length) ท่ีเหมาะสมให้กับแบบจ าลอง 

ขั้นท่ี 2 การเลือกความล่าช้า (Lag) ท่ีเหมาะสมของแบบจ าลองด้วยเกณฑ์ของ Akaike Information 

Criteria (AIC) [18] ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 

ตารางที ่2 แสดงผลการทดสอบการเลอืกความลา่ชา้ที่เหมาะสมของแบบจ าลองด้วยสถิต ิAIC 

Lag Loglik P(LR) AIC 

1 -7243.19151  83.898753 

2 -7142.91962 0.00000 83.309421 

3* -7074.31140 0.00000 83.004039* 

4 -7033.26595 0.00213 83.175486 

5 -6982.34102 0.00001 83.899874 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05       ที่มา: จากการค านวณ 

  
จากตาราง 2 ผลการทดสอบการเลอืกความล่าชา้ที่เหมาะสมให้กับแบบจ าลอง พบวา่ แบบจ าลองควร

มกีารก าหนดความล่าช้าท่ี 3 lag ณ ระดับนับส าคัญที่สถิตท่ีิ 0.05 
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เมื่อทราบว่าแบบจ าลองควรมีค่าความล่าช้าท่ีเหมาะสมท่ีช่วงเวลาใดแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ

ทดสอบความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว เพื่อทดสอบคุณสมบัตวิ่าข้อมูลชุดนี้จะสามารถทดสอบด้วยสถิติ VAR ได้

หรือไม ่

ขั้นตอนท่ี 3 การทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว (Cointegration Test) ผลการทดสอบแสดง

ดังตาราง 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาวตามวิธีของ Johansen  

Hypothesized Trace Max -Eigenvalue Probability 

None * 76.3548 36.5448 0.0423* 

At most1 57.2564 28.3479 0.1748 

At most2 41.1256 20.1258 0.3511 

At most3 27.0015 25.1447 0.2204 

    *ระดับนัยส าคัญ 0.05       ที่มา: จากการค านวณ 

จากตาราง 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปร พบว่า ตัวแปรดัชนีราคา

ผู้บริโภคท่ัวไป อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ียกู้ยืมระหว่างธนาคาร และราคาน้ ามันในตลาดโลก มี

ความสัมพันธ์เชงิดุลยภาพระยะยาว ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงของ

ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีน ามาทดสอบ ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ ใช้วิธีการทดสอบด้วย Granger Causality Test [19] ผล
การทดสอบแสดงดังตาราง 

 

      ตารางที ่4 การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหวา่ง 2 ตัวแปรด้วยสถติ ิGranger Causality test  

ตัวแปร (Xi) ตัวแปร (Y) ทิศทางผลกระทบ P-value 

ex Cpi Ex            Cpi 0.0478 

m2 Cpi M2           Cpi 0.0052 

inter Cpi Inter         Cpi 0.02417 

oil Cpi Oil          Cpi 0.04116 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05        ที่มา: จากการค านวณ 

จากตาราง 4 ผล การทดสอบ พบว่า  อัตราแลกเปลี่ยน (ex) ปริมาณเงิน (m2) อัตราดอกเบ้ียกู้ยืม

ระหวา่งธนาคาร (inter) และราคาน้ ามันในตลาดโลก (oil) เป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค

ท่ัวไป (cpi) ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

จากขั้นตอนท่ี 1 – 4 ท าให้ทราบว่าตัวแปรท่ีน ามาทดสอบ มีความเหมาะสมท่ีจะน ามาท าการวเิคราะห์

ด้วย VAR ในขัน้ต่อไป แตว่ัตถุประสงค์ของการศกึษาในการครั้งนี้จะให้ความส าคัญกบัการวิเคราะห์การตอบสนองของ

ดัชนรีาคาผู้บริโภคทั่วไป ท่ีมีตอ่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณเงิน 

อัตราดอกเบีย้กู้ยืมระหวา่งธนาคารและราคาน้ ามันในตลาดโลกซึ่งจะตอ้งท าการทดสอบด้วย Impulse Response Test 

โดยก าหนดให้แบบจ าลองมอีันดับความล่าช้าเท่ากับ 3 ผลการทดสอบแสดงดังรูป 
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ภาพที่  2 แสดงปฏิกิ ริยาตอบสนองต่อความ

แปรปรวนของดัชนีราคาผู้บริโภค กรณี อัตรา

ด อ ก เบ้ี ย กู้ ยื ม ร ะห ว่ า งธ น าค า ร เกิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงอยา่งฉับพลัน 

ขั้นท่ี 5 การทดสอบปฏกิิริยาตอบสนองด้วย Cholesky S.D. ผลการทดสอบแสดงดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

จากภาพท่ี 1 – 4 พบว่า ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของปริมาณเงิน และ

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหวา่งธนาคาร จะมลีะลักษณะท่ีคล้ายกัน คือ จะเพิ่มขึ้นทันทีและจะลดลงจนถึงจุดต่ าสุดในช่วง

เดือนท่ี 3 – 4 และจะมีการปรับตัวในลักษณะขึ้นลงในช่วงเดือนท่ี 5 -14 หลังจากนั้นจะเข้าสู่ดุลยะภาพในช่วงหลัง

เดือนท่ี 15  ส าหรับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนของดัชนีราคาผู้บริโภค ท่ีมีต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอัตราแลกเปลี่ยน จะมีลักษณะลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนแรกจนถึงจุดต่ าสุดใน

เดือนท่ี 2 หลังจากนั้นจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงประมาณเดือนท่ี 4 และจะปรับตัวขึ้นลงอีก 2 -3 คร้ัง และจะเข้าสู่ดุลย

ภาพในช่วงเดือนท่ี 15 ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองต่อความแปรปรวนของดัชนีราคาผู้บริโภค ท่ีมีต่อราคาน้ ามันจะมี

ลักษณะท่ีแตกต่างกับตัวแปรอื่นๆ คือ จะปรับตัวขึ้นทันทีจนถึงจุดสุงสุดในเดอืนท่ี 2  หลังจากนัน้จะปรับตัวลดลงอยา่ง

ตอ่เนื่องจนถึงจุดต่ าสุดในประมาณชว่งเดอืนท่ี 6-7 หลังจากนั้นจะค่อยๆปรับตัวจนเข้าสูดุ่ลยภาพในเดอืนท่ี 15 

ภาพที ่1 แสดงปฏกิิริยาตอบสนองตอ่ความแปรปรวน

ของดั ชนี ราคาผู้ บ ริ โภค  กรณี ป ริมาณ เงินการ

เปลี่ยนแปลงอยา่งฉับพลัน 
 

ภาพที่ 3 แสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความ  เกิด

การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแปรปรวนของดัชนี

ราคาผู้บริโภค กรณอีัตราแลกเปลี่ยน 
 

ภาพที่  4  แสดงปฏิกิ ริยาตอบสนองต่อความ

แปรปรวนของดัชนีราคาผู้บริโภค กรณีราคาน้ ามัน

ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งฉลับพลัน 
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สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

ผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล พบวา่ ปริมาณเงินเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟ้อ 

สอดคล้องกับ [2,9,8] ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของการวิเคราะห์สาเหตุของเงินเฟ้อของส านีกคลาสสิคท่ีน าเสนอโดย 

อัลเฟรด มารแ์ชลล์ และเออร์วิง ฟิชเชอร์ ที่เชื่อว่าระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปจะมกีารเปลี่ยนแปลงสบืเนื่องจากปริมาร

เงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดเงินเฟ้อ 

ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับแนวคิดของเคนส์บางส่วน โดยเคนส์เชื่อว่าตลาดเงินมีอิทธิพลต่อระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปโดย

ออ้ม ภาคการผลิตท่ีแท้จริง ตา่งหากท่ีมีอิทธิพลโดยตรงกับระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไป [22] 

เช่นเดียวกันกับปัจจัยทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบ้ีย ท่ีมีผลหรือเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟอ้ สอดคล้องกับ [6,14,2,4,11,13,5] สามารถอธิบายบายการเกิดพลวัตทางเศรษฐกิจนีไ้ด้ด้วย 

Fisher Effect Theory [23]  ได้สรุปแนวคิดของฟิชเชอร์ไว้วา่ ความแตกต่างของอัตราดอกเบ้ีย จะเท่ากับความตา่งของ

อัตราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียท่ีเป็นตัวเงินในตลาดของแต่ละประเทศ คือ อัตราดอกเบ้ียท่ี

แท้จริงท่ีนักลงทุนต้องการ + อัตราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยปกติแล้วอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงในตลาดเงินทุก

ประเทศควรจะเท่ากัน ดังนั้น อัตราดอกเบ้ียท่ีเป็นตัวเงินจะแปรผันโดยตรงตามอัตราเงินเฟ้อท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่

ละประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นของธนาคารกลาง เมื่อระบบเศรษฐกิจเร่ิมมอีัตราเงนิเฟอ้ท่ีสูงกว่า

เป้าหมาย ท าให้เกิดการชะลอตัวของอัตราเงนิเฟอ้ท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตไมใ่ห้สูงขึน้มากจนเกินไป  

นอกจากปัจจัยดังท่ีได้กล่าวมาแล้วราคาน้ ามันในตลาดโลกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลง

อัตราเงินเฟ้อด้วยเชน่เดียวกัน เห็นได้จากผลการวิจัยท่ีได้ข้อสรุปว่าราคาน้ ามันมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 

และเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเฟ้อ สอดคล้องกับ [2,3,4,5] เนื่องจากต้นทุนในการผลิต

สินค้าสูงขึ้น (Cost-push inflation) ท าให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าขึ้น สาเหตุท่ีท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น การ

เพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงาน การเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ การเพิ่มก าไรของผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงของ

ราคาสินค้าน าเข้า ซึ่งอาจเพิ่มไปตามภาวะ ตลาดโลก หรือผลของอัตราแลกเปลี่ยน [24] 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลท าให้ทราบวา่ อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 

อัตราดอกเบี้ย และราคาน้ ามันในตลาดโลกเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับอัตราเงินเฟ้อใน

ประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยหลายชิ้น แตถ่ึงแม้ปัจจัยท้ัง 4 ปัจจัยจะเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

แต่เมื่อน าตัวแปรเหล่านั้นมาวิเคราะห์ด้วย Impulse Response แสดงรูปแบบการตอบสนองท่ีแตกต่างกัน ส าหรับการ

ตอบสนองของอัตราเงินเฟ้อเมื่อปริมาณเงิน อัตราดอกเบ้ีย และราคาน้ ามัน เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน จะลักษณะ

คล้ายกัน คือ ปรับตัวสูงขึน้ทันที และลดลงในช่วงประมาณเดือนท่ี 3 แตกตา่งจากการตอบสนองต่ออัตราแลกเปลี่ยน

ท่ีลดลงทันทีและเพิ่มขึน้อยา่รวดเร็วในช่วงหลังเดือนท่ี 3 ความแตกต่างของการตอบสนองนี้หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องควร

ท าความเข้าใจ และออกแบบนโยบายให้เหมาะสมกับการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิด

ประโยชนแ์ก้เศรษฐกิจในภาพรวมมากที่สุด 
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การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL เรื่อง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

Using the activity packages by STAD Leaning and KWDL technique in Infinite 

sequence and Infinite Series for twelfth grade’ students of Chiang Rai 

municipality school 6 

ธัญลักษณ์  พงษ์ด้วง1 

Thunyaluk Pongduang1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน

แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างวิธีการเรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับ

วธีิการสอนปกติ และ3)ศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนตอ่ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

ส าหรับทดลองและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โครงการส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย ในภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 และภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  กลุ่มตัวอยา่งใช้วธีิการเลอืกแบบชั้นภูมิและการสุม่อย่าง

ง่ายด้วยวิธีการจับสลากกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้แก่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6.4 จ านวน  29 คน 

เป็นกลุ่มทดลอง และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6.1 จ านวน 34 คนเป็นกลุ่มควบคุม  กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6.2 จ านวน 42 คน เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการวิจัย

คร้ังนี้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL แผนการ

จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 แบบ คือ แบบใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 20 ชั่วโมง และแบบปกติ จ านวน 20 

ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก และ

แบบสอบถามความคิดเห็นตอ่การใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติท่ีใช ้ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม โดยใช ้E1/E2 และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวจิัยพบวา่ 

1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิคKWDL เร่ือง 

ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์จ านวน 10 ชุด แต่ละชุด ใชเ้วลาเรียน 2 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนท้ังหมด 20 ชั่วโมง 

2. ชุดกจิกรรมมปีระสิทธิภาพ 81.47/79.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์75/75 

3. นักเรียนท่ีใชชุ้ดกิจกรรมมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .05  

4. นักเรียนมคีวามคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมอยูใ่นระดับมาก 

                                                        
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 
1 Chiang Rai Municipality School 6 Chiangrai, Chiangrai 57100 

*Corresponding author e-mail : kru_duan@hotmail.com  
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ข้อเสนอแนะจากการวจิัย ครูควรส่งเสริมสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนคิ KWDL ในวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองอื่น ๆ เพื่อสง่เสริมการท างานเป็นกลุ่มและ

พัฒนาการคิดวเิคราะห์ของนักเรียน 

ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) เทคนิค KWDL 

Abstract  

The purpose of the study were: 1 )  to construct and to find the effectiveness of the activity 

packages by STAD leaning and KWDL Technique in Infinite Sequence and Infinite Series for twelfth grade 

students 2) to compare learning achievement in in Infinite Sequence and Infinite Series of using of the activity 

packages and normal learning 3) to study the students’ opinions towards STAD learning with KWDL Technique. 

The population is twelfth grade of Chiang Rai Municipality School 6.The sample consist of 29 students for using 

of the activity packages and 34 students for normal learning in the first semester of academic year 2015 and 42 

students in the first semester of academic year 2 0 13  for try out the activity packages. Instruments used to 

collect data were the activity packages, lesson plans, learning outcomes test and questionnaires used for asking 

the students’ opinion towards the STAD with KWDL Technique. The statistical analysis was accomplished by 

mean ( ), standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis. 

The results of this research were : 

1 . The activity package constructed in Infinite Sequence and Infinite Series by using cooperative 

learning with STAD and KWDL Technique was consisted of 10  different set. Two hours was for each learning 

unit, and the learning total was 20 hours. 

2. The effectiveness of the activity package was 81.47/79.50 with reached the criteria of 75/75 

3 .The students’ learning achievement in Infinite sequence and Infinite series used the activity 

packages by the STAD learning with KWDL Technique and The students’ learning used normal learning were 

different statistically significant at .0 5  level. The mean score of learning outcomes in Infinite sequence and 

Infinite series after used an activity package were higher than used normal learning. 

4. The students’ opinion towards the STAD learning with KWDL Technique were at the high level 

of agreement. 

Recommendation : The teachers should encourage to construct the activity package by using 

cooperative learning with STAD and KWDL Technique in other subjects of mathematics, for encouraging team 

work and developing the critical thinking of students. 

Keywords: Activity packages, Student Team Achievement Division (STAD), learning and KWDL Techniques  
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บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิด

อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้

คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้

คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมอืในการศกึษาดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชนต์่อ

การด าเนนิชีวติ ชว่ยพัฒนาคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข [1] วิชาคณิตศาสตร์จึง

บรรจุเป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรในการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะ

และความคิดท่ีมีระเบียบ มีเหตุผล ส าหรับเป็นพืน้ฐานส าหรับการเรียนระดับสูงตอ่ไป 

การสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 นี้ จ า เป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพื่อจะได้ถ่ายทอด

ความรู้นั้นมาพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์ ( Mathematics Literacy ) อย่างสมสมัย ทันกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ นอกจากนี้การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21นี้ 

จะต้องเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยเพิ่มพูนคุณภาพชีวติให้สงบสุข มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ท่ีเจริญรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งการสอนคณิตศาสตร์ในยุคนี้ จ า 

เป็นต้องให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ท่ีมากพอเพียง และ

สามารถน า ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้ ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง 

ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ รู้จักดัดแปลงตัวอย่ างกิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์

ประกอบการสอน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การสอนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ นอกจากนั้นยังจ า เป็นต้องฝึกให้เยาวชน รู้จัก พูดแสดงความคิดอย่างชัดเจน 

สมเหตุสมผล มีวิจารณญาณ ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง ใฝ่แสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้ และความคิด เป็นผู้

เสียสละเพื่อสว่นรวม เป็นผู้มนี้ าใจ และสามารถท า งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ [6] 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

เทศบาล 6 นครเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2554 – 2556 ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจเพราะนักเรียนมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33201 

ระดับ 3 – 4 คิดเป็นร้อยละเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 – 75 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นี้มีความคาดหวังท่ีจะให้นักเรียนมผีลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาตามหน่วย

การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33201 พบว่ามีจ านวนนักเรียนสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ข้อท่ี 1 – 3 ในหน่วย

การเรียนรู้เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 26.58 [2]ปีการศกึษา 2555 ร้อยละ 28.15 

[3]จะเห็นได้วา่นักเรียนท่ีสอบไม่ผ่านผลการเรียนรู้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปีและมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ เมื่อพิจารณา

สาเหตุท่ีท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ มีหลายสาเหตุเชน่ ด้านเนื้อหาส่วนมากเป็นนามธรรม และ

สอนให้นักเรียนเข้าใจยาก ด้านผู้สอนขาดการเตรียมการสอน สอนโดยการอธิบายตัวอย่างจากแบบเรียนแล้วให้

นักเรียนท าแบบฝึกหัด ถ่ายทอดความรู้โดยปราศจากสื่อประกอบการเรียนการสอน ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

การเรียนการสอนของนักเรียน เร่งสอนเพื่อให้จบเนื้อหาตามท่ีก าหนดโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ด้านนักเรียนขาดการช่วยเหลือกันในการเรียน ขาดการวิเคราะห์โจทย์ท่ีเป็นระบบ มุ่งหาค าตอบของโจทย์มากกว่าวิธี

ท า 

ดังนัน้ การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ จะด าเนินให้

บรรลุเป้าหมายขึน้อยูก่ับความสามารถของผู้สอนท้ังในดา้นความรู้และเทคนิควธีิสอน มีสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน
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การสอนท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการอา่น การคิดวเิคราะห์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การ

ชว่ยเหลอืกันระหว่างนักเรียน และรูจ้ักกระบวนการท างานกลุ่ม ซึ่งมีเทคนิควิธีสอนแบบร่วมมือ ท่ีสนองความแตกตา่ง

ระหว่างนักเรียน ยั่วยุให้นักเรียนสนใจที่จะร่วมมอืกันเพื่อไปสูเ่ป้าหมาย และชว่ยให้นักเรียนเข้าใจง่าย โดยใชร้ะยะเวลา

อันสั้น หนึ่งในเทคนิควธีิการสอนแบบร่วมมอืคือ เทคนคิ STAD (Student Teams Achievement Divisions) คือการเรียน

แบบร่วมมือของนักเรียน 4 คน เรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน จัดกลุ่มคละเพศ เชื้อชาติและความสามารถในการเรียน 

วิธีการสอนประกอบด้วยผู้สอนสอนบทเรียน นักเรียนช่วยกันเรียนรู้ ช่วยเหลือกันและกันท้ังความเข้าใจกับเนื้อหา

ความรู้ ทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลท้ายคาบ และให้รางวัลท่ีได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด  หากใช้สื่อการเรียนท่ีเป็นชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ได้ง่ายขึน้ และท าให้นักเรียนสนุก

ท่ีจะเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมสมาชิกใน

กลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน ฝึกภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตาม ยอมรับฟังใน

ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือกัน เรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง นักเรียนเกิดความสนุก ตื่นเต้นในการเรียน รู้ 

[11] ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะดา้นการท างานรว่มกัน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะท าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองล าดับอนันต์และ

อนุกรมอนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมท่ีใชเ้ทคนคิ STAD ในแก้โจทย์

ท่ัวไป และเทคนคิ STAD ร่วมกับเทคนคิ KWDL ท่ีพัฒนาจากเทคนคิ KWL ของโอเกิล มาจากค าว่า K-What we know 

(โจทย์บอกอะไรมาบ้าง) W-What we want to know (โจทย์ต้องการทราบอะไรและมีการวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร ) 

D-What we do to find out (ด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร) L-What we learned 

(ค าตอบท่ีได้และความรู้ท่ีได้รับคืออะไร) ในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งมีการน ามาใช้ในการพัฒนาทักษะการอ่านรวมท้ัง

การจัดการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น และยังสามารถน ามาใช้พัฒนาการวิเคราะห์ การคิดอย่างมี

วจิารณญาณและคิดสร้างสรรค์ได้อกีด้วย [8] 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมโดยใช้วิธีการเรียนรู้ 

แบบร่วมมอืกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL  
 
ขั้นน าเข้าสูบ่ทเรียน  

ขั้นน าเสนอบทเรียนต่อนักเรียนท้ังหอ้ง  

ขั้นกิจกรรมกลุ่มยอ่ย เทคนิค KWDL 3.1  ขั้น K – หาสิ่งท่ีโจทย์ก าหนด  

3.2  ขั้น W –หาสิ่งท่ีโจทยต์อ้งการทราบ 

3.3  ขั้น D – แสดงวิธีการแก้ปัญหา 3.4  ขั้น L –เสนอค าตอบจากการ

แก้ปัญหา  

ขั้นทดสอบยอ่ย 

ขั้นสรุปบทเรียน ประเมินการท างานกลุ่ม คิดคะแนนพัฒนารายบุคคลและ

รายกลุ่ม 

ขั้นยกย่องกลุ่มท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

ผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

เร่ือง ล าดับอนันตแ์ละ 

อนุกรมอนันต์ 

ความคิดเห็นของนักเรียน

ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมโดยใช้

วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมอื

กันแบบ 

แบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) ร่วมกับ 

เทคนิค KWDL 
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วัตถุประสงค์ของการศกึษา 

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ 

(STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์หลังการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL กับวิธีการสอนปกติ เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันตแ์ละอนุกรมอนันต์  

วิธีการศึกษา 

1. การออกแบบการใช้นวัตกรรมคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยแบ่งกลุ่ม

ตัวอยา่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม เป็นตัวแปรอิสระ และ

กลุ่มควบคุมได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและศึกษาผลของตัวแปรตาม ได้แก่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการทดลอง ใช้รูปแบบ Posttest only control 

group design [10] แบบแผนการวจิัย แสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แบบแผนการวจิัย 

กลุ่ม ตัวแปรอสิระ การวัดหลังการทดลอง 

C  T1 

E X T1, T2 
 

  C แทน กลุ่มควบคุม 

E แทน กลุ่มทดลอง 

X แทน การจัดการเรียนรู้โดยใชน้วัตกรรม 

T1 แทน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณติศาสตร์  

T2 แทน ความคิดเห็นของนักเรียน 

2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อก าหนดแนวทางในการใช้นวัตกรรมคือ ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และงานวิจัยเกี่ยวกับหลักการ

พื้นฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระท่ี 4 พีชคณิต กลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดเนื้อหาและสร้างชุดกิจกรรม และ

ศึกษาแนวคิด หลักการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง ล าดับอนันตแ์ละอนุกรมอนันต์ 

3. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการใช้นวัตกรรมคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปท่ีี 6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชยีงราย 

สถานศกึษาสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลนครเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2556 จ านวน 
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191 คน มี 4 ห้องเรียน ได้แก่ห้อง 6.1, 6.2, 6.3 และ6.4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 124 คน  มี 4 

ห้องเรียน ได้แก่ห้อง 6.1, 6.2, 6.3 และ6.4 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างเพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มและสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากท่ีขนาดกระดาษของสลากมี

ขนาดเท่ากัน จ านวน 63 คน จากประชากร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 124 คน ได้ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.4 จ านวน 29 

คน เป็นกลุ่มทดลอง และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6.1 จ านวน 34 คนเป็นกลุ่มควบคุม  กลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบหา

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มและการสุ่ม

อย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก จ านวน 42 คน จากประชากร จ านวน 191 คน คือนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 6.2 

4. เครื่องมือท่ีใช้  

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์มเีนื้อหาคือความหมายของล าดับ 

ล าดับเลขคณิต ล าดับเรขาคณติ ลิมิตของล าดับ ผลบวกของอนุกรมอนันตส์ัญลักษณ์แทนการบวก  

2. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ประกอบด้วย 2 แบบคือ แบบใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20 ชั่วโมง และแบบปกติ จ านวน 20 ชั่วโมง  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ท่ีสร้างขึ้น จ านวน 

120 ข้อ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ท่ีได้ผ่านการหาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี KR-20 ของคูเลอร์- 

ริชารด์สัน 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ จ านวน 

20 ข้อ อันดับคุณภาพ 5 ระดับ และวัดความคิดเห็นเป็นทางบวก 

5. การสร้างเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

1. การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ล าดับอนันตแ์ละอนุกรมอนันต์ มีขั้นตอนคือ ศกึษาหลักสูตร

สถานศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ศกึษาเนื้อหา รูปแบบ วิธีการสร้างและการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  วิเคราะห์ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ประเมินตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากแบบประเมิน

ความสอดคล้องของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และประเมินคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วปรับปรุงตาม

ค าแนะน า จากนั้นน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปทดลองหาประสิทธิภาพ โดยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ

ทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  

2. แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ประกอบด้วย 2 แบบคือแผนการ

จัดการเรียนรู้ประกอบการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 20 ชั่วโมง และแบบปกต ิจ านวน 20 ชั่วโมง มขีั้นตอนคือ 

ศกึษาหลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ศกึษาแนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบ STAD ร่วมกับ KWDL ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม สร้างตารางวเิคราะห์เนื้อหา จัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ น าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา 

(Content Validity) ค านวณหาดัชนี  

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนคือ ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ศึกษาทฤษฎี

และหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหา น าไปสร้างแบบทดสอบ ชนิด

เลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา (Content Validity) ค านวณหาดัชนี ปรับปรุง
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ลักษณะข้อค าถามของแบบทดสอบบางข้อให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ น าไป

ทดสอบกับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน คัดเลือกข้อสอบท่ีผ่านการตรวจสอบหาคุณภาพแล้วมา

จัดท าเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 120 ข้อ ไปใชก้ับกลุม่ตัวอย่าง 

4. แบบสอบถามความคิดเห็น มขีั้นตอนคือ ศกึษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความ

คิดเห็น ก าหนดกรอบเนื้อหาความคิดเห็น ได้แก่ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์

จากการเรียนรู้ เลอืกประเด็นท่ีจะศึกษาความคิดเห็นและก าหนดวธีิวัด ประเด็นท่ีจะวัดความคิดเห็นได้เลอืกจากกรอบ

เนื้อหาท่ีก าหนด และก าหนดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ และประเด็นวัดความคิดเห็น จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็น

ฉบับร่าง น าแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 5 คน ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงในเนื้อหา (Content Validity) มคีวามสอดคล้องของแตล่ะค าถามโดยมีค่าดัชนคีวามสอดคล้องเท่ากับ 1 

ซึ่งหมายถึง แบบสอบถามความคิดเห็น มีคุณภาพเหมาะสมและมีความสอดคล้องในประเด็นต่าง ๆ น าไปใช้จริงกับ

กลุ่มตัวอยา่ง 

6. การด าเนนิการและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวจิัยและการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ด าเนินการทดลองโดยให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6.4 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง เรียนจากชุดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนคิ KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์

โดยช้ีแจงวิธีการเรียน ขั้นตอนตา่งๆ จุดประสงค์การเรียนรู้และเงื่อนไขในการเรียนให้นักเรียนรับทราบ ส่วนนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีท่ี 6.1 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมผู้วิจัยสอนด้วยตัวเองโดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2. เมื่อกลุ่มทดลองเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมท าแบบทดสอบหลังเร่ือง ล าดับอนันตแ์ละอนุกรมอนันต์ ในวันและเวลาเดียวกัน ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์

จากครูท่ีปรึกษาที่อยู่ประจ าห้องช่วยควบคุมในการสอบ  

3. น าข้อมูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

7. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิตท่ีิใช ้

1. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กับ

จุดประสงค์การเรียนรู้ และค าถามในแบบสอบถามกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (IOC)  

N

R
IOC


  

    IOC     คือ   ดัชนคีวามสอดคล้องระหวา่งขอ้สอบกับวัตถุประสงค์เชงิพฤตกิรรม 

    R     คือ   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท้ังหมด 

    N   คือ   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 2. วเิคราะหค์วามยากงา่ยของข้อสอบ (p) โดยใชสู้ตร 

N

R
P 

 

    
P  คือ ค่าความยากของข้อสอบ 

   
R  คือ จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละขอ้ 

   
N  คือ จ านวนผู้เข้าสอบท้ังหมด 
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3. วเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ ( d ) โดยใชสู้ตร  

2

N

RR
D LU 

 

   
D  คือ ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

   
UR  คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่เก่ง 

   
LR  คือ จ านวนนักเรียนท่ีตอบถูกในกลุม่อ่อน 

   
N  คือ จ านวนผู้สอบท้ังหมด 

   4. วเิคราะห์หาค่าความชื่อม่ันของข้อสอบ (rtt) โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร์ ริชารด์สัน  




















2

1
1 t

tt
s

pq

n

n
r

 

    

ttr  คือ ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   n   คือ จ านวนของขอ้สอบท้ังหมด 

   p  คือ สัดสว่นของคนท าถูกกับคนท าทัง้หมดในข้อหนึ่งๆ 

   q

 

 คือ สัดสว่นของผู้ท าผิดในขอ้หน่ึงๆ  

   
2

ts  คือ คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนัน้

 
   5. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันตแ์ละอนุกรมอนันต์ โดยใชสู้ตร E1/E2     

100
1




A
E N

X

 

   1
E    คือ ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ 

    X  คือ ผลรวมของคะแนนนักเรียนท่ีไดจ้ากการวัดระหวา่งเรียน 

   A    คือ คะแนนเต็มของแบบวัด 

   N    คือ จ านวนนักเรียน 

1002 



B

E N

y

 
    2E  คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้จากคะแนนเฉลี่ยของการท า 

      แบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนท้ังหมด 

   Y     คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน 

   B      คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

   6. ทดสอบสมมติฐานการวจิัย โดยใช ้t-test independent  

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
t
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    โดยท่ี       

11 2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

1

2

1




































n

n

s

n

n

s

n

s

n

s

df

 

   

1x   คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ทดลอง 

   

2x   คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ควบคุม 

   

1s   คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มทดลอง 

   

2s  คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มควบคุม 

   

1n  คือ จ านวนกลุ่มตัวอยา่งกลุ่มทดลอง 

   

2n  คือ จ านวนกลุ่มตัวอยา่งกลุ่มควบคมุ 

ผลการศึกษา 

1. ผู้วิจัยสามารถสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับ

เทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ท่ีมีคุณภาพและผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบ

ประเมินรูบริกส์ ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพโดยรวมร้อยละ 88.80  คิดเป็น 4.44 อยู่ในระดับมาก 

หมายความวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นเป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใชป้ระกอบการเรียนรู้ได้ 

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง 

ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว้ ซึ่งมีขั้นตอนในการ

ด าเนินการดังนี้ ขั้นท่ี 1 หาประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่ง มีประสิทธิภาพ  70.67/61.67 ขั้นท่ี 2 หา

ประสิทธิภาพกับกับกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเล็ก มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.10/78.00  ขั้นท่ี 3 หาประสิทธิภาพกับกับ

กลุ่มตัวอยา่งแบบภาคสนาม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.47/79.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 75/75  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ  

ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุม่ควบคุม 

 N  X  ..DS  t  

กลุ่มทดลอง 29 17.38 2.19 3.31* 

กลุ่มควบคุม 34 15.00 3.46  

พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง เท่ากับ 17.38 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 15.00 คะแนน โดยค่า t เท่ากับ 3.31 สูงกว่าค่าวิกฤต 1.67 จึง
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สรุปได้ว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า

วธีิการเรียนแบบปกติ อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

มาก  

อภิปรายผล 

1. ผู้วิจัยสามารถสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับ

เทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้  ทั้งนี้เพราะ

ได้รับการให้ข้อมูลและค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับ

อนันต์และอนุกรมอนันต ์

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค 

KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ี

ก าหนดไว้ เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น าไปทดลองใช้กับกลุ ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ ่มทดลองตามล าดับ

ขั้นตอนของการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามล าดับ จนได้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้สอดคล้องกับ พัชรี ปัญชนะ [8] ท่ีพบว่าชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิด

วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารระคน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับ

เทคนิค KWDL ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.63/85.54 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ซึ่ง

สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี [9] ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้กลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกัน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม สมาชกิทุกคนมีความส าคัญและความส าเร็จของ

กลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และทุกคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ จึงท าให้

นักเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายเป็นผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับวัช

รา เล่าเรียนดี [10] ท่ีกล่าววา่ เทคนิค KWDL ท่ีพัฒนาจากเทคนิค KWL สามารถพัฒนาความสามารถในการวเิคราะห์ 

คิดอยา่งมีวจิารณญาณและคิดสร้างสรรค์ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เนื่องจากการ

จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL  

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ คละความสามารถ ทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันใน

การเรียนรู้  กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาสูงสุดจะได้รับรางวัล โดยในการจัดกลุ่มผู้สอนเป็นคนด าเนินการคัดจาก

ผลการเรียนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 

นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ า ในสัดส่วน 1 : 2 : 1 ผู้เรียนมีความ

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและกลุ่มเพื ่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  และการวิเคราะห์โจทย์ด้วยเทคนิค 

KWDL ช่วยให้นักเรียนแก้โจทย์อย่างมีขั้นตอน ช่วยให้การเรียนรู้เร่ืองล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ เข้าใจมาก

ขึ้น โดยการสอนของครูและเพื่อนในกลุ่ม ตามขั้นตอนคือ  K-What we know? โจทย์บอกอะไรมาบ้าง ผู้เรียนอ่าน

โจทย์ ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล ครูผู้สอนท าหน้าท่ีช่วยอธิบายความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนให้ชัดเจน นักเรียนอาจลงมือ
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ปฏิบัติตามปัญหาก าหนด วาดรูป ท าแผนภูมิ เพื่อให้รู้ว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้าง แล้วจดบันทึก W-What we want to 

know? โจทยต์้องการทราบอะไรและมกีารวางแผนแก้ปัญหาอย่างไร ผู้เรียนตัดสินใจในการวางแผนแก้ปัญหา ว่าตอ้ง

หาข้อมูลอะไร หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีไหน ใช้วิธีแก้ปัญหาอย่าง ต้องใช้อะไรมาท า ทดลอง วัดหรือค้นคว้าจาก

หนังสือหรือเอกสาร จากนั้นจดบนทึกสิ่งท่ีต้องท า D-What we do to find out? ด าเนินการแก้ปัญหาและแสดงขั้นตอน

การแก้ปัญหาอย่างไรโดยการแสดงวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างมีขั้นตอน เพื่อตอบในสิ่งท่ีโจทย์ต้องการ บันทึกวิธีการ

ท้ังหมดลงในแผนภูมิ L-What we learned? ค าตอบท่ีได้และความรู้ท่ีได้รับคืออะไร นักเรียนบอกค าตอบและชี้แจง

ขั้นตอนในการแก้ปัญหา น าค าตอบหรือกระบวนขั้นตอน D เปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบและวิธีการแก้ปัญหาว่าถูกต้อง

หรือไม่  ที่ส าคัญนักเรียนด าเนินการวิเคราะห์ว่า ในกระบวนการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ใช้หรือรับความรู้อะไร นักเรียน

ท าการจดบันทึกข้อมูล จากนั้นครูท าการสุ่มกลุ่มตัวแทนออกมาน าเสนอ 1 ข้อ โดยเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด ครูและ

นักเรียนช่วยกัน อภปิรายและแก้ไขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีชว่ยให้ผู้เรียนได้ขัดเกลาและขยายความคิด ฝึก

คิดเป็นระบบ ฝึกเขียนและมีการแข่งขันกันระหว่างกลุ่ม เพื่อให้คะแนนพัฒนาของกลุ่มเพิ่มขึน้ไปสู่เกณฑ์ท่ีก าหนด ท า

ให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่น่าเบ่ือ และรู้จักน าความรู้เดิมมาใช้ร่วมกับความรู้ใหม่ในการแก้โจทย์แต่ละข้อ ซึ่ง

สอดคล้องกับ บุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ [11] ท่ีพบว่าผลการเรียนรู้เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ส าหรับนักเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการได้ยินชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใชเ้ทคนคิ STAD ร่วมกับเทคนิค 

KWDL หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ

แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เร่ือง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

มากท้ังนี้อาจเป็นเพราะการเรียนรู้แบบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีท าให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันท างาน คอยให้ค าปรึกษาและสอนให้

เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ มีโอกาสซักถามกันโดยอสิระ และคนท่ีมีความสามารถสูงและเข้าในแนวคิดการท าโจทย์แต่ละข้อ

สามารถอธิบายให้เพื่อนท่ีเหลือได้เข้าใจชัดเจนขึ้น ท าให้การท างานกลุ่มรวดเร็ว มีคุณภาพและเสร็จภายในเวลาท่ี

ก าหนด ท าให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจึงได้รับประสบการณ์ในการ

แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย สามารถแก้โจทย์อย่างมีล าดับขั้นตอนและเป็นระบบ โดยครูเป็นผู้ดูแลและคอยสนับ ให้

ก าลังใจ สอดคล้องกับความคิดเห็นของนักเรียนท่ีว่าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบแบ่งกลุ่ม

ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) ร่วมกับเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนในกลุ่ม 

ท างานเป็นกลุ่ม นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ ยอมรับ

ความคิดเห็นของเพื่อน ได้ระดมความคิด ความรู้ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท าให้แก้ปัญหาได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 

สอดคล้องกับ วัชรา เลา่เรียนดี [12] กล่าวถึง สลาวิน ได้เสนอแนะไวว้่าการให้ผู้เรียน เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-6 คน จะ

ชว่ยให้ผู้เรียนมผีลการเรียนสูงขึน้ พัฒนาความสัมพันธ์อันดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น สร้างความมั่นใจใน

ตนเอง และรู้คุณค่าของตนเองมากขึ้น และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ แต่

สมาชิกกลุ่มตอ้งยอมรับและเห็นความส าคัญของผลงานกลุ่ม ท่ีมาจากสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการวจิัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีหลากหลาย โดยใชชุ้ดกจิกรรมแบบเทคนิคอื่น 

เชน่ เทคนิค TGT (Team – Games-Tournament) เป็นวธีิสอนแบบร่วมมอืกันแขง่ขันท ากิจกรรม เทคนิค TAI (Team 
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Assisted Individualization) คือ วธีิการสอนท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมอื (Cooperative Learning) และการ

สอนรายบุคคล (Individualization Instruction) เข้าดว้ยกัน  

 2. ควรท าการวจิัยทดลองการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันแบบแบ่งกลุม่ผลสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ร่วมกับเทคนิค KWDL ในกลุ่มสาระอื่น ๆ 
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สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีศึกษาพนักงาน

เทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 

Municipal employees in Nakhonsawan province on using information and 

communication technology 

สุเมธ  พิลึก1 

Sumate Philuk1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน ข้อมูล

ท่ีใช้ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากพนักงานเทศบาลจ านวน 99 ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคต ิอยู่

ในระดับปานกลาง 2) สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลในจังหวัด

นครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ อายุ และหน่วยงานท่ีสังกัด มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่

แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05  

ค าส าคัญ: เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร พนักงานเทศบาล 

Abstract  

The study was conducted two ways: 1 )  to study the use of information technology and 

communication knowledge, skills and attitudes of staff, a municipality in the province of Nakhon Sawan, 2 ) to 

compare the use of information technology and communication knowledge and skills. attitude of the municipal 

employees in Nakhon Sawan province by sex, age, education. Agencies under. And experience in the operation. 

The data used in this study were asked to test a number of municipal employees working in 99 municipalities in 

the province of Nakhon Sawan. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation. 

The t-test. And one-way analysis of variance. The results are summarized as follows. A. The use of information 

technology and communications staff of municipalities in the province of Nakhon Sawan three areas of 

                                                        
1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
1 Major of Business Computer, Faculty of Business Administration Chaopraya University, Nakhonsawan 60240 
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knowledge, skills and attitudes. The middle level.  Two. The use of information technology and communications 

staff in Nakhon Sawan Municipality by sex, age and work under. With the use of information technology and 

communications is no different. When classified by level of education and experience in the operation. With the 

use of information technology and communication differ significantly at the .05 level.  

Keywords: Information and Communication Technology, municipal employees 

บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) หรือ ICT 

ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นได้จากรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และจากการจัดท าแผนแมบ่ทการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

ไทย ได้มีการส่งเสริมให้มีการน า ICT มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างานมากขึ้น และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกระจายไปอย่างท่ัวถึงส าหรับผู้ท่ีอยู่ห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อลด

ชอ่งว่างความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลย ีของสังคมไทยให้ลดลง รวมถึงโครงการถ่ายทอดและพัฒนาฝีมือแรงงานโดยใช้

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ถือวา่เป็นยุคของความเจรญิก้าวหนา้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยไีม่วา่จะอยู่ในสถานท่ีใดในโลกก็

สามารถสื่อสารถึงกันได้จึงเรียกโลกยุคนี้ว่ายุคโลกาภวิัฒน์ (Globalization) เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีผู้ให้ความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT 

(Information and Communication Technology) ดังนี ้

ธนารัตน์ จิระอรุณ [4] ได้ให้ความเห็นไว้วา่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT (Information 

and Communication Technology) เป็นเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมเป็นอย่าง

มาก ท้ังทางการการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม การศึกษา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งมากกับโลกทัง้ใน

อดตี ปัจจุบัน และอนาคต   

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ได้ให้ความหมาย 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หมายถงึ “เทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับขา่วสาร ข้อมูล และการสื่อสารนับตัง้แตก่าร

สร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและการส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยี

เหล่านี้ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (Hardware) ส่วนค าสั่ง (Software) และส่วนข้อมูล 

(Data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ไม่วา่จะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ท้ังมี

สายและไรส้าย”  

ในท านองเดียวกัน ไพรัช ธัชยพงษ์ [5] ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หมายถึง “เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการติดต่อเชื่อมโยง การจัดหา จัดเก็บ จัดการและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือท่ีเรียกว่าสารสนเทศให้เกิดประโยชนใ์นรูปของสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส์ ซึ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศจะประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการน าข้อมูลขา่วสารมาใช”้  

ส่วน ครรชิต มาลัยวงศ์  [1] ได้ให้ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง 

“เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร และได้ผนวกเอาเทคโนโลยีหลักสองสาขาไว้ด้วยกันคือ เทค โนโลยี

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคม และอาจรวมถึงระบบอัตโนมัติ ระบบงานพิมพ์ และระบบโทรทัศน์ท่ีมี

แนวโนม้จะผนวกเข้ากันดว้ย”  
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สรุปความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication 

Technology) หมายถึง การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลขา่วสาร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ [6] องค์ประกอบของสมรรถนะตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วน คือ 

(1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคัญ (2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ี

ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะท่ีเกิดได้นั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถปฏิบัติได้อย่าง

แคล่วคล่องว่องไว (3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น (4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งท่ีอธิบาย

ถึงบุคคลนั้น (5) แรงจูงใจ/เจตคต ิ(Motives/attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรม

ท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ สกอตด ์บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบ

ท่ีเป็นความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) ดังนั้นบางคร้ัง

เมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิล

แลนด์ กล่าววา่ สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจาก ความรู้ ทักษะ และ เจตคต/ิแรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และ 

เจตคติ/แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นส่วน

หนึ่งของการปฏบัิตงิานค่อนขา้งมาก และถือเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญ ซึ่งตอ้งอาศัยความรู้ ทักษะเพื่อให้สามารถใช้

งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วจิัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับทราบระดับความสามารถในขณะนี้วา่เป็นเช่น

ไร ผลของการวิจัยคร้ังนี้จะถูกน าเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ

ตัดสนิใจในการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรในด้านต่างๆเพื่อให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจต

คติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ 

เจตคติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานสังกัด และ

ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรณีศึกษาพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 20 แห่ง 

2. กลุ่มตัวอยา่งและการสุ่ม กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 

จ านวน 99 คน ได้มาจากตารางการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซี่ และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

ท่ีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% และจากการสุ่มโดยใชว้ธีิสุม่แบบบังเอญิ (Accidental Sampling) 
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3. ตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 

 3.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านองค์ความรู้  (Knowledge) ด้านทักษะ (Skill) และด้านเจตคติ 

(Attitude) 

 3.2  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ในการ

ปฏบัิตงิาน 

4. กรอบท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นดังนี้ 

 

   ตัวแปรอสิระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 สมรรถภาพ

ด้านองคค์วามรู้ 

 สมรรถภาพ

ด้านทักษะ 

 สมรรถภาพ

ด้านเจตคต ิ

สถานภาพส่วนบุคคล 

 เพศ    

 อายุ    

 ระดับการศกึษา 

 หนว่ยงานสังกัด 

 ประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 
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สมมตฐิานของการวิจัย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน ต่างกัน จะมผีลตอ่การ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และเจตคต ิของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ 

แตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 

นิยามศัพท ์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ ท่ีมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

และเทคโนโลยกีารสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถงึ ความสามารถทางสมองของบุคคลความรู้ดา้นองคค์วามรู้เกี่ยวกับ

อุปกรณ ์ซอฟตแ์วร์ บุคลากร และ จรรยาบรรณการใช้คอมพวิเตอร์ 

ด้านทักษะ (Skill) หมายถงึ ความสามารถในการปฏบัิตงิานเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร  

เจตคติ (Attitude) หมายถงึ คุณลักษณะหรือการแสดงออกทางด้านความรู้สกึ ความอยากรูอ้ยากเห็น

หรือความชอบตอ่เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

 1. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสารของพนักงานในสังกัดได้ 

 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานในสังกัดได้ 

 3. สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวจิัยเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยขัน้สูงต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้นมา โดยมีล าดับขั้นในการสร้าง

และพัฒนาดังนี้ 

 1. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

1.1 ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม โดยการศกึษาจากทฤษฎ ีหลักการ และ แนวคิด ที่มา

จาก ต ารา บทความ เอกสาร และรายงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลจากแหลง่ข้อมูลต่างๆ ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

1.2 น าแบบสอบถามฉบับร่างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนพิจารณาความตรงของเคร่ืองมือ 

(Validity) ในดา้น เนือ้หา ภาษา ข้อความ ความหมาย และ โครงสร้าง 

1.3 น าความเห็นท่ีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 

1.4 น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วและได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานวิจัย ไปลองใช้กับ

พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล (Tryout) จ านวน 40 คน 
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1.5 น าแบบสอบถามท่ีได้จากการลองใช ้ไปค านวณหาความเท่ียง (Reliability) หรือ ค่าความเชื่อม่ัน 

(Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิท ธ์ิความเท่ียงแบบแอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's  Alpha-reliability 

Coefficient) ได้คา่สัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.9889 

1.6 น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการทดสอบหาความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการเก็บ

ข้อมูลจริง 

 2. ลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 

ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานสังกั ด และ

ประสบการณใ์นการปฏบัิติงาน ส่วนท่ี 2 สมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เกี่ยวกับด้านองค์ความรู้ ตอนท่ี 2 เกี่ยวกับด้าน

การทักษะ ตอนท่ี 3 เกี่ยวกับด้านเจตคติ  ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้มี

ส่วนร่วมในการวจิัยคร้ังน้ีได้ให้ขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับสมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้มีการพัฒนาทดสอบความเชื่อมั่นเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

พนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 99 คน โดยไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาทัง้หมด ไปค านวณค่าสถิตกิับโปรแกรมการค านวณค่าสถิติ

ส าเร็จรูปด้วยคอมพวิเตอร์ ค่าสถิตท่ีิใชแ้บ่งออกเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าสถิตท่ีิใชค้ือ จ านวน (Frequency) และ ร้อยละ 

(Percentage) 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 “ศึกษาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์” ค่าสถิติท่ีใช้

คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับ

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 “การเปรียบเทียบสมรรถภาพการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 

จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน”  ค่าสถิติท่ีใช้คือ การ

ทดสอบความมีนัยส าคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือการทดสอบค่าที ( t-test)  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ One-way ANOVA) 
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เกณฑ์ในการแปลความหมาย 

 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 จะถูกน ามา

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายขอ้มูลดังต่อไปนี้ 

  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดับน้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดับน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดับมาก 

     ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00   หมายถงึ มากที่สุด  

ผลการศึกษา 

1. สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของ

พนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์” พบวา่ 

1.1 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาล ด้านองค์ความรู้ 

อยู่ในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.57) และ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า ระดับการรับรู้มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ การเปิดปิดเครื่องคอมพวิเตอร์อยา่งถูกวิธี อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.26) และระดับการรับรู้น้อยท่ีสุด ได้แก่ 

มคีวามรู้เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา อยูใ่นระดับปานกลาง (x̄ = 3.22) 

1.2 สมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาล ด้านทักษะ อยูใ่น

ระดับ ปานกลาง (x̄ = 2.96) และ เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดของแตล่ะรายข้อพบวา่ ระดับการปฏบัิตมิคี่าเฉลี่ยสูงสุด

ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล (www, Search Engine) อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.25) และระดับการปฏิบัตมิีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด การซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, ซอฟตแ์วร์ อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.46) 

1.3 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาล ด้านเจตคติ อยู่

ในระดับ ปานกลาง (x̄ = 3.37) และ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า การใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัตงิาน อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05) และระดับการปฏิบัตมิีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด การ

เรียนรู้ท่ีจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเร่ืองยาก อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.71) ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 

ค่าเฉลี่ย 

(x̄ ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับการรับรู ้

ด้านองค์ความรู้ 3.57 .961 ปานกลาง 

ด้านทักษะ 2.96 1.062 ปานกลาง 

ด้านเจตคต ิ 3.37 1.037 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.30 1.020 ปานกลาง 
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2. เปรียบเทียบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ  

เจตคติ ของพนักงานเทศบาล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานสังกัด และประสบการณ์ในการ

ปฏบัิตงิาน” พบวา่ 

2.1 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลด้านเจตคติ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบโดย

จ าแนกตามเพศ 

2.2 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลด้านทักษะ

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบโดย

จ าแนกตามอาย ุ

2.3 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลด้านองค์ความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบโดย

จ าแนกตามระดับการศกึษา 

2.4 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลด้านองค์ความรู้ 

ทักษะ และในภาพรวม เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เมื่อเปรียบเทียบโดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน 

2.5 สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลด้านองค์ความรู้ 

และด้านทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ

เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกัด 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา 

ข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนท้ังหมด ผู้วจิัยได้น าไปวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมการค านวณค่าสถิติส าเร็จรูปด้วย

คอมพิวเตอร์ ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ จ านวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข

คณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบความมีนัยส าคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเลขคณิต

หรือการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance หรือ 

One-way ANOVA) ส าหรับผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 

 1. สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ 3 

ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์

จ าแนกตามเพศ อายุ และหน่วยงานท่ีสังกัด มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกตา่งกัน 

เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับ .05 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีประเด็นส าคัญท่ีผู้วิจัยเห็นว่าควรท่ีจะได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอต่าง ๆ 

เกี่ยวกับสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน

ท้ังสิ้น 99 คน ดังนี้ 
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 1. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 1 “ศึกษาสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์” พบวา่ 

  1.1 ในภาพรวมสมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลจังหวัด

นครสวรรค์ ด้านองค์ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.57 และ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่

ละรายข้อพบว่า ระดับการรับรู้ท่ีอยู่ในระดับมาก มีอยู่จ านวน 8 ข้อ ส่วนข้ออื่นๆ อีก 6 ใน 14 ข้อ อยู่ในระดับปาน

กลาง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

 1.2 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์ ด้านทักษะ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 2.96 และ เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดของแต่

ละรายข้อพบวา่ ในทุก ๆ ข้อของดา้นนี้ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

 1.3 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครสวรรค์ ด้านเจตคติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.37 และเมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดของแต่ละรายข้อพบว่า ด้านเจตคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับ มาก  มีอยู่

จ านวน 5 ข้อ และระดับปานกลาง จ านวน 5 ข้อ จากทัง้หมดของด้านนี้มีจ านวน 10 ข้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ัง

ไว้  

 2. ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อท่ี 2 “การเปรียบเทียบสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารด้านองค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ ของพนักงานเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ จ าแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนว่ยงานสังกัด และประสบการณ์ในการปฏบัิตงิาน” พบวา่ 

 2.1 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาล

จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามเพศชายและเพศหญิง มีระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่าง

กัน และเมื่อพิจารณาเป็นแต่ละด้านของ องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสน เทศและการ

สื่อสารพบว่า มีเพียงด้านเจตคตเิพียงด้านเดียวเท่านั้นท่ีพนักงานหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกวา่พนักงานชายอยา่งมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า พนักงานหญิงมีเจตคติเกี่ยวกับสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสูงกว่าพนักงานชายอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  สรุปได้ว่า เฉพาะด้านเจตคติเพียงด้านเดียว

เท่านัน้ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 2.2 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามอายุ มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่างกัน และเมื่อ

พิจารณาเป็นแต่ละด้านของ องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่า มี

เพียงด้านทักษะเพยีงด้านเดียวเท่านั้นท่ีแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 สรุปได้ว่า เฉพาะด้านทักษะ

เพยีงด้านเดียวเท่านัน้ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 2.3 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามระดับการศึกษา มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อพจิารณาเป็นแตล่ะด้านของ องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคต ิเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารพบวา่ มีเพยีงด้านองค์ความรู้เพียงด้านเดียวเท่านัน้ท่ีแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่า เฉพาะด้านองค์ความรู้เพยีงด้านเดียวเท่านัน้ท่ีเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 2.4 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็น แตล่ะด้านของ องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคต ิ
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เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบว่า มีด้านองค์ความรู้ และด้านทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่าด้านองค์ความรู้ และด้านทักษะมีสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 2.5 ในภาพรวมสมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานเทศบาลใน

จังหวัดนครสวรรค์จ าแนกตามหนว่ยงานท่ีสังกัด มีสมรรถภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไมแ่ตกต่าง

กัน และเมื่อพิจารณาเป็น แต่ละด้านของ องค์ความรู้ ทักษะ และ เจตคติ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารพบว่า มีด้านองค์ความรู้ และด้านทักษะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปได้ว่าด้านองค์

ความรู้ และด้านทักษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

กิตติกรรมประกาศ 
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มากยิ่งขึ้น คุณค่าและประโยชนอ์ันพงึมจีากงานการวจิัยฉบับนี้ ผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญูบูชาแดบิ่ดา มารดา ตลอดจนครู

อาจารย์ทุกทา่น ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วจิัยจนได้มีวันนี้ 
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วเิคราะห์ปัจจัยในการเลอืกซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้บริโภคในเขต

หนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

Factor analysis in purchasing products via social media of consumers in 

Nongkham town Bangkok, Thailand 

บุรัสกร อ้นไพรวัลย์1  มาตรฐาน นุชอยู่1* และ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 

Buratsakorn Onpraiwan1  Matatan Nuchyoo1* and Kedwadee Sombuntawee 1 

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสนิใจซื้อสินค้าบนโซเชยีล

มเีดียและศึกษาปัจจัยในการเลอืกซื้อสินค้าในของผู้บริโภคบนโซเชยีลมีเดีย และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัยคือ การ

ใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วเิคราะห์ปัจจัยโดยผลการวจิัยพบวา่การวเิคราะห์ปัจจัย สามารถแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบได้แก ่ ด้านขอ้มูลและ

สังคมระหว่างลูกค้า ด้านการติดต่อ ด้านแนวคิดการตัดสินใจ ด้านความสะดวกและปรับแต่งเอง ด้านการจัดส่ง

สินค้า และ ด้านรูปแบบร้านคา้ โดยอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด รอ้ยละ 68.944  

ค าส าคัญ: โซเชียลมเีดีย  การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์ การพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ 

Abstract  
This research aims to study the consumer behavior in purchasing via social media and analyze 

the factors in buying consumer goods via social media. The questionnaire was used as the instrument of this 

research. The statistics were used in this study include frequency, percentage, average, standard deviation and 

factor analysis. The results showed that the variables can be divided into six components which is information 

between customers and society, communication, decision concept, convenience and customization, delivery and 

store design. The total variance can explain 68.944 percent. 

Keywords: Social media, E-marketing, E-commerce   
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บทน า 
ในปัจจุบันช่องทางการตลาดแบบ E-Marketing หรือการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาท

อย่างมากในสังคมไทยท้ังในมุมมองของผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ีมาจากระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (E-

Commerce) และพัฒนาเป็นการพาณิชย์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Commerce) บนโซเชียลมีเดียต่างๆ 

(Facebook,Twister,Instagram,Blog,Website) ซึ่งเป็นชอ่งทางท่ีประหยัดเวลาและสะดวกสบายส าหรับผู้บริโภค แต่ใน

มุมมองของผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท่ีเดินน าหน้าความต้องการของผู้บริโภคเสมอเพื่อรองรับความต้องการให้

ได้มากที่สุด จะเห็นได้วา่มหีลายๆ ธุรกิจที่อยู่บนโลกออนไลนไ์ด้ไม่นานก็ต้องปิดกิจการลง เพราะ E-Marketing ไมไ่ด้

มเีพยีงปัจจัยในเร่ืองของสินค้าอย่างเดียว [6] เหตุการณ์แบบนี้จะไมเ่กิดขึ้นถ้าผู้ประกอบการรู้เท่าทันผู้บริโภค 

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริโภคบนช่องทางการขายสินค้าบนโซเชียลมีเดีย ส่วนใหญ่มาจากการท่ีผู้บริโภคไม่

ไวว้างใจในชอ่งทางท่ีท าการซื้อขายแบบจ่ายเงินก่อนจึงจะได้รับสินค้า และไม่ทราบวา่ผู้ขายมีตัวตนหรือไม่หรือหน้าตาเป็น

อยา่งไร อกีท้ังมโีอกาสท่ีจะโดนหลอกไม่ได้รับสินค้าตามความตอ้งการ ส่งผลให้ร้านค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ

ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีจะเข้ามาท าธุรกิจแบบ E-Marketing ต้องท าความเข้าใจในเร่ืองของความไว้วางใจจากลูกค้า

เสียก่อนจึงจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืนบนทางสายออนไลน์ได้ แต่นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วก็ยังมีปัจจัย

อื่นๆอีกท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เช่น การตกแต่งเว็บไซต์ให้ดึงดูดความสนใจ,ช่องทางการช าระเงิน,ช่อง

ทางการจัดส่งสินค้า,การรับประกันตา่งๆ,ข้อมูลทางกฎหมาย และอื่นๆ ท่ีสามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้ [4] 

ผู้บริโภคในปัจจุบันหากตัดสินใจซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ มักจะหาข้อมูลจากผู้บริโภคด้วยกันเอง 

เพราะผู้บริโภคเข้าใจกันเองมากกว่าผู้ประกอบการ ผู้บริโภคจะหาข้อมูลตั้งแต่ว่าเว็บไซต์ใดบริการดีและสินค้ามีคุณภาพ 

และศึกษาปัญหาต่างๆท่ีเคยเกิดขึ้นกับผู้บริโภครายอื่นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของตนเอง อีกท้ังการท่ีผู้บริโภค

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการและเป็นท่ีไว้วางใจส าหรับลูกค้าใหม่ท า

ให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น โดยวิธีการแนะน าบอกเล่าให้คนท่ีไม่เคยซื้อสินค้าออนไลน์หรือคนใกล้ชิดได้รับรู้ ท าให้มี

ลูกค้ารายใหม่มีความกังวลน้อยลงในช่องทางออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการยุค ใหม่ควรให้ความส าคัญในพื้นท่ีสังคม

ระหวา่งผู้บริโภคและผู้บริโภคให้มากขึน้ เพราะผู้บริโภคเข้าใจกันเองดีกวา่ตัวผู้ประกอบการ [2] 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าบนโซเชียลมีเดียจากกลุ่มผู้บริโภคใน

เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมต่างๆของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้า ผลการวิจัยจะสามารถเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ E-Marketing ของตนเอง

เพื่อให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผู้บริโภคมากท่ีสุด 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลอืกซือ้สนิค้าบนโซเชยีลมีเดีย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลอืกซือ้สนิค้าในของผู้บริโภคบนโซเชยีลมีเดีย 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ด้านประชากร เป็นผู้บริโภคท่ีอยูใ่นเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตัวอยา่ง เป็นผู้บริโภคท่ีอยูใ่นเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

3. ตัวแปร ตัวแปรท่ีใชไ้ด้แก่  

3.1 ตัวแปรอสิระ แบ่งออก เป็น 6 ดา้น คือ 

3.1.1 ด้านรูปแบบ (Context) 

3.1.2 ด้านการตดิตอ่ (Communication) 
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3.1.3 ด้านเนื้อหา (Content) 

3.1.4 ด้านการเชื่อมโยง (Connection) 

3.1.5 ด้านสังคม (Community) 

3.1.6 ด้านธุรกรรม (Commerce) 

3.2 ตัวแปรตามคอื การตัดสินใจเลอืกซือ้สนิค้าผ่านทางโซเชียลมเีดีย 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ E-Marketing 7Cs 

7Cs คือ 7 ปัจจัยท่ีควรมีอยู่ใน E-Marketing หรือการตลาดแบบอเิล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Context Factors 

คือการวางรูปแบบเว็บไซตใ์ห้หนา้ดึงดูดแล้วสวยงาม, Content Factors คือองคป์ระกอบภายในเว็บไซต์เชน่ ภาพ เสียง 

ข้อความ ทุกอย่างต้องน่าสนใจและเป็นประโยชน์ , Community Factors คือ เว็บไซต์ต้องมีการส่งเสริมให้มีพื้นท่ี

ส าหรับลูกค้าติดตอ่กับลูกค้า, Customization Factors คือการให้ลูกค้าได้มสี่วนในการเลอืกปรับแตง่การใช้งานได้เอง, 

Communication Factors คือเว็บไซต์ตอ้งสามารถติดต่อได้แบบสองทางระหว่างลูกค้ากับถึงเว็บไซต์ หรือจากเว็บไซต์

ถึงตัวลูกค้า, Connection Factors คือ  

ต้องสามารถเชื่อมไปยังเว็บอื่นๆได้ และ Commerce Factors คือ เว็บไซต์สามารถท าธุรกรรมทางการ

เงิน หรอืซือ้-ขายได้ [9] 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร 

และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวลผลและการส่งข้อมูลดจิิตอล ที่มท้ัีงข้อความ เสยีง และภาพ กระบวนการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนท่ีส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การค้นหาข้อมูล 2. การสั่งซื้อสินค้า 3. การช าระเงิน 4.การ

ส่งมอบสินค้า 5.การให้บริการหลังการขาย  

ความปลอดภัยกับ E-Commerce ระบบความปลอดภัยนับเป็นเร่ืองท่ีโดดเด่นท่ีสุด และมีเทคโนโลยี

ความปลอดภัยคือ Public Key ซึ่งมีองค์กรรับรองความถูกต้องเรียกว่า CA (Certification Authority) ระบบนี้ใช้หลัก

คณิตศาสตร์ค านวณรหัสคุมข้อความจากผู้ส่งและผู้รับอย่างเฉพาะเจาะจงได้ จึงสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้รับผู้ส่ง 

(Authentication) รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Confidentiality) ความถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนของข้อมูล (Integrity) 

และผู้ส่งปฏิเสธความเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ได้ (Non-repudiation) เรียกว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Signature)  

ข้อดีของการใช ้E – Commerce 1. การซือ้ขายสินค้าแบบ Online สามารถตัดปัญหายุ่งยากในเร่ืองของ

การตอ่รองราคาและตัดปัญหาเกี่ยวกับนายหนา้ 2. ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไวใ้น E-Mail บุคคลอื่นไม่สามารถเปิด

อา่นได้นอกจากผู้จัดจ าหน่ายเท่านัน้ 3. เพิ่มมูลค่าและปริมาณทางการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดตน้ทุน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ขายขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น 4. ผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลหรือ

ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใชจ้่ายโดยไมจ่ าเป็นต้องเดินทางไป

ถึงร้านค้า หรือผ่านพ่อค้าคนกลาง 5. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้ซื้อรายอื่น หรือมี

โอกาสสัมผัสกับสนิค้าหรือบริการกอ่นการตัดสินใจซื้อ 6. ผู้ขายสามารถโฆษณาขายสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าทั่ว

โลกได้ตลอด 24 ชั่วโมง [6] 
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3. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค (The Theory of Consumer Behavior) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจ การซื้อ การใช้ และการ

ประเมินผลการใช้สินค้าหรือบริการของบุคคล ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการท้ังในปัจจุบันและ

อนาคตในทางการตลาดเราสามารถวิเคราหพ์ฤตกิรรมผู้บริโภคได้ดังนี้ [3] 

3.1 ใครคอืกลุม่เป้าหมาย การส ารวจผู้บริโภคท่ีใชส้ินค้าหรือมแีนวโนม้ใช้สินค้านัน้ๆ จะท าให้ทราบ

ถึงกลุ่มเป้าหมายและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องกลุม่เป้าหมายได้ 

3.2 ตลาดซือ้อะไร เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกค้า 

3.3 ท าไมจึงตอ้งซื้อ เพื่อทราบเหตุผลในการตัดสินใจของลูกค้า สามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

วางแผนเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าได้ 

3.4 ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้ท่ีท าหนา้ท่ีซื้ออาจไม่ใช่ผู้ท่ีใชส้ินค้านัน้โดยตรง จึงตอ้งอาศัยผู้รู้หรือ

กลุ่มของผู้ซือ้เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ 

3.5 ซื้อเมื่อใด เป็นโอกาสการซื้อสินค้าของลูกค้าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อให้ผู้ขายสินค้า

สามารถเตรียมสนิค้าให้เพยีงพอต่อการขายและความตอ้งการของลูกค้า 

3.6 ซื้อท่ีไหน ท าให้ทราบถึงสถานท่ีท่ีลูกค้าไปซื้อสินค้า เพื่อการจัดการช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี

เหมาะสมให้กับลูกค้าและเพื่อสร้างความพงึพอใจให้แกลู่กค้าที่มาใชบ้ริการ 

3.7 ซื้ออย่างไร เพื่อเป็นการทราบถึงการซื้อของลูกค้าว่ามีขั้นตอนการซื้ออย่างไรให้ตรงกับความ

ตอ้งการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อัมพร แซ่ โซว [10] ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Facebook ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีรายได้น้อยกว่า 

10,000 บาท มอีายุระหว่าง 19-25 ป ีลักษณะทางประชากรพบว่าเพศและรายได้มผีลตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้า โดย

เพศชายและหญิงมีทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ผู้หญิงจะเปิดรับการโฆษณาต่างๆมากกว่าผู้ชาย หรือ ผู้หญิงนิยมในเร่ือง

การเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ส่วนรายได้ผู้ท่ีมีรายได้มากมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากการโฆษณา และการแนะน าจาก

บุคคลที่รู้จัก 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ [8] ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน ์

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 400 คน ผลการวจิัยพบว่า เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 23-30ปี 

มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้ตอ่เดือน 20,000-30,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อ

สินค้าประเภทเสื้อผ้า ความถี่ในการซือ้ต่อเดอืน 1 ครัง้ สินคา้ราคา 500-1000 บาท ปัจจัยดา้นทัศนคติโดยรวมอยูใ่น

ระดับส าคัญมาก ปัจจัยด้านความไว้วางใจ โดยรวมอยู่ในระดับส าคัญมาก ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม

อยู่ในระดับมาก และปัจจัยดา้นการตัดสนิใจซื้อผ่านสังคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) โดยรวมอยูใ่นระดับมาก 

ชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ และ นัสวี พินิจนาม [5] ได้ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า

แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตจตุจักร จ านวน 400 คน ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ต 10 ปีขึ้นไปโดยเพื่อติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่เห็นโฆษณา

ออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถจัดองค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ได้ 7 

ปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมคีวามส าคัญต่อผู้ซือ้ และไมซ่ื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์แตกตา่งกันคือ ด้านชุมชนออนไลน ์ด้าน



1198 

- Proceedings - 

รูปแบบการน า เสนอข้อมู ล  ด้ านพั นธมิ ตรการค้ าและด้ านการเชื่ อม โยงเนื้ อหากั บสื่ อประเภทอื่ น ๆ  

บนอินเตอร์เน็ต 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยได้ซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียเนื่องจากไม่

ทราบจ านวนผู้บริโภคสินค้าบนโซเชยีมีเดียท่ีแท้จริงจึงได้ก าหนดตัวอยา่งโดยใชสู้ตรการหากลุ่มตัวอยา่งกรณไีมท่ราบ

จ านวนประชากร ดังนี้ W.G.cochran (1953) [7] 

 

 
 

n หมายถงึ จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง 

e หมายถงึ ค่ารอ้ยละความคลาดเคลื่อนของขอ้มูล 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนด  
 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรอืระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96  

การศึกษาครัง้นี้ต้องการให้เกิดความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับนัยส าคัญ 95% แทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี ้

= 384.16หรือ 385 ตัวอย่าง 

ดังนั้นเพื่อความแม่นย าในการศึกษาคร้ังนี้จึงได้เผื่อข้อมูลผิดพลาด โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดท่ี 400 

ตัวอยา่ง  

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 5 

สว่น คือ ส่วนท่ี1.ข้อมูลท่ัวไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ส่วนท่ี2.ข้อมูลพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าบนโซเชยีลมีเดีย ส่วนท่ี

3.ข้อมูลการตัดสินใจซื้อสินค้าบนโซเชียลมีเดีย ส่วนท่ี4.แนวความคิดในการตัดสินใจซื้อสินค้าบนโซเชียลมีเดีย และ 

ส่วนท่ี5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

3.1 โดยแบบสอบถามได้มีการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) และ ความเชื่อมั่ น 

(Reliability)ดังนี้ 1.ความเท่ียงตรง(Validity) โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาน าส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาการวจิัย

และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 3 ท่านเพื่อพิจารณาและ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจริง 2. ความ

เชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างและมกีารปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ 30 ชุด กับกลุ่มประชากร

ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุม่ตัวอยา่งด้วยวธีิ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) [7] ค่าท่ีได้เท่ากับ 0.925  

3.2 ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรม การใช้บริการ ใช้การวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิติ เชิงพรรณนา

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ และรอ้ยละ 

3.3 ข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภค จะถูกน าไปใชว้ธีิวิเคราะห์องค์ประกอบ ผ่านโปรแกรม SPSS   

3.4 การแปลค่าเฉลี่ยเพื่อวัดความส าคัญแต่ละปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณา 5 ระดับจากสูตรความ

กว้างของช้ัน Rating Scales [1] ดังนี้ 
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถงึ นอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ59) อายุ

ระหว่าง 19-25 ปี (ร้อยละ 66) เป็นนักศกึษา (ร้อยละ 43.25) มีระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 78.5) ซึ่งมีสถานภาพโสด 

(ร้อยละ 89.25) และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน น้อยกวา่ 10,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 54.25)  

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปในการซื้อสินค้าผ่านโซเชยีลมเีดีย ผู้กรอกแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใช้ช่องทางผ่าน Facebook (ร้อยละ 48.3) ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือนส่วนใหญ่ท่ี 1-3 ชิ้น (ร้อยละ 57.8) ส่วน

ใหญ่สั่งซื้อสินค้าด้วย Laptop (ร้อยละ 29.8) และส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าประเภทแฟช่ัน (ร้อยละ 26.8) 
 

ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามพฤติกรรมในการซื้อสินค้าผ่านโซเชยีลมีเดีย 

รายการ ความถี่ (คน) ร้อยละ 

   ช่องทางการซือ้สินค้า   

   Facebook 193 48.3 

   Line 72 18.0 

   Website 135 33.8 

   ความถี่ในการซือ้สินค้าต่อเดือน   

   1-3 ชิ้น 231 57.8 

   4-6 ชิน้ 93 23.3 

   7-10 ชิ้น 46 11.5 

   มากกว่า 10 ชิ้น 30 7.5 

   อุปกรณ์ที่ใช้   

   Smartphone 108 27.0 

   PC 116 29.0 

   Laptop 119 29.8 

   Tablet 57 14.3 

   ประเภทสินค้าทีซ่ือ้   

   Software 26 6.5 

   Fashion 107 26.8 

   รองเท้า 48 12.0 

   เคร่ืองประดับ นาฬิกาข้อมือ 16 4.0 

   ของเล่น ของสะสม 60 15.0 

   อาหาร 36 9.0 

   อุปกรณ์ไฟฟ้า 38 9.5 

   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 32 8.0 

   อื่นๆ 37 9.3 
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ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกซื้อสนิค้าผ่านทางโซเชยีลมเีดียของกลุ่มผู้บริโภคในเขตหนองแขม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วจิัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลพบว่าค่า Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.925 

ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า Bartlett's Test of Sphericity เท่ากับ 10939.144 (sig = 0.000) แสดงว่าข้อมูลเหมาะสมท่ี

จะใช้วเิคราะห์ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวเิคราะห์องค์ประกอบ สามารถแบ่งได้เป็น 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน

ข้อมูลและสังคมระหว่างลูกค้า.ด้านการติดต่อ ด้านแนวคิดการตัดสินใจ ด้านความสะดวกและปรับแตง่เอง ด้านการ

จัดส่งสินค้า และ ด้านรูปแบบร้านค้า โดยอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด ร้อยละ 68.944 รายละเอียดดังตารางท่ี 

2 – ตารางที่ 7 
 

ตารางที่  2 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 1 ด้านขอ้มูลและสังคมระหวา่งลูกค้า (Eigenvalues = 14.339 อธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 16.896) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

มีการอธิบายรายละเอียดของสินค้าท่ีเพียงพอต่อการ

ตัดสนิใจ 

0.721 4.39 1.032 มาก 

มกีารให้ข้อมูลรายละเอยีดเกี่ยวกับร้านค้าท่ีเพียงพอต่อ

การตัดสินใจ 

0.692 4.49 0.873 มาก 

ระบบมีการให้ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในการ

ตัดสนิใจ 

0.723 4.55 0.774 มากที่สุด 

มหี้องสนทนาระหว่างลูกค้ากับลูกค้า  0.647 4.53 0.837 มากที่สุด 

มกีารให้ข้อมูลสนิค้าจากลูกค้า 0.614 4.33 0.916 มาก 

ลูกค้ามีพืน้ท่ีในร้านคา้ออนไลนใ์นการแนะน าสินค้าท่ีซือ้ 0.612 4.35 0.906 มาก 

ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสนิค้านัน้ๆได้ 0.578 4.29 0.738 มาก 

ท่านสามารถเลือกชอ่งทางการช าระเงนิได้ตามตอ้งการ 0.577 4.51 0.890 มากที่สุด 
 

ตารางที่  3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 2 ด้านการติดต่อ (Eigenvalues = 3.013 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 13.320) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

สามารถสอบถามเกี่ยวกับสินค้าได้ทุกกรณี 0.824 4.09 0.790 มาก 

มชีอ่งทางในการติดต่อท่ีเพยีงพอ  0.637 4.04 0.925 มาก 

ระบบมกีารให้แนวทางหรอืวิธีใชท่ี้เพยีงพอ 0.725 4.13 0.742 มาก 

มรูีปภาพแสดงสนิค้าเพยีงพอต่อการตัดสินใจ  0.781 4.22 0.666 มาก 

ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สินค้านัน้ๆได ้

0.501 4.29 0.738 มาก 

มีการเก็บข้อมูลสินค้าท่ีท่านสนใจและแนะน า

สินค้าประเภทท่ีท่านสนใจ 

0.750 3.74 1.021 มาก 
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ตารางที่  4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 3 ด้านแนวคิดการตัดสินใจ (Eigenvalues = 2.149 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

12.335 ) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

ท่านสามารถคืนสินค้าได้เมื่อสนิค้าไมต่รงตาม

ความตอ้งการของท่าน 

0.560 4.55 0.784 มากที่สุด 

ร้านค้าออนไลน์ท่ีเป็นผู้ค้าท่ีมีความน่าเชื่อถือ

ไวว้างใจได้ 

0.711 4.61 0.658 มากที่สุด 

กระบวนการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเป็น

ชอ่งทางที่สะดวกสบาย 

0.737 4.47 0.772 มาก 

รูปแบบการจัดการหน้าร้านออนไลน์มีผลต่อ

การตัดสินใจซือ้สนิค้า 

0.789 4.41 0.818 มาก 

รูปแบบโปรโมชั่น/การส่งเสริมการขายใน

ระบบออนไลนม์ผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อ 

0.752 4.43 0.870 มาก 

 

 

ตารางที่  5 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านความสะดวกและปรับแต่งเอง (Eigenvalues = 1.654 อธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 11.411 ) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

รูปแบบหนา้รา้นออนไลน์สามารถเข้าใจง่าย 0.699 4.18 1.011 มาก 

ขั้นตอนการติดต่อท าได้โดยงา่ย  0.622 4.36 0.804 มาก 

มชีอ่งทางในการติดต่อท่ีเพยีงพอ  0.512 4.04 0.925 มาก 

ข้อมูลการช าระเงินถูกเก็บเป็นความลับ 0.633 4.43 0.864 มาก 

สินค้าสามารถเลือก ขนาด สี หรือปรับตาม

ความตอ้งการของท่านได้ 

0.555 4.61 0.675 มากที่สุด 

ท่านสามารถเลือกช่องทางการช าระเงินได้

ตามตอ้งการ 

0.640 4.48 0.752 มาก 
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ตารางที่  6 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 5 ด้านการจัดสง่สินค้า (Eigenvalues = 1.245 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.643) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

การตอบสนองกับร้านคา้เป็นไปอยา่งรวดเร็ว 0.689 4.44 0.853 มาก 

ท่านสามารถเลือกชอ่งทางการจัดส่งได้ตาม

ตอ้งการ 

0.733 4.48 0.749 มาก 

 

ตารางที่ 7 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบ 

ท่ี 6 ด้านรูปแบบร้านค้า (Eigenvalues = 1.041 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.340 ) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

การจัดตกแตง่หนา้รา้นออนไลนม์สี่วนช่วยใน

ดึงดูดความสนใจของท่าน   

0.829 4.35 0.814 มาก 

ระบบมคีวามทันสมัย ปลอดภัย เช่ือถือได้ 0.650 4.09 0.871 มาก 

ระบบการสั่งซือ้สนิค้ามขีั้นตอนไมยุ่ง่ยาก 0.678 4.24 0.897 มาก 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. จากการรวบรวมข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามในโซเชียลมีเดีย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง19-25 ปี เป็นนักศกึษา มรีะดับปริญญาตรี มีรายได้น้อยกวา่ 10,000 บาท มสีถานะภาพโสด ใชช้อ่งทางผ่าน 

Facebook เป็นช่องทางในการซื้อ-ขายสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้าต่อเดือนอยู่ท่ี 1-3 ชิ้น สั่งซื้อสินค้าด้วย Laptop 

และส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าประเภทแฟช่ัน  

2. จากการศกึษาพฤติกรรมพบวา่ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์สามารถ

แบ่งได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านข้อมูลและสังคมระหว่างลูกค้า ด้านการติดต่อ ด้านแนวคิดการตัดสินใจ ด้าน

ความสะดวกและปรับแตง่เอง ด้านการจัดส่งสินค้า และ ด้านรูปแบบร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และแนวคิด E-Marketing 7Cs ท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบท่ีควรมีบนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ

สอดคล้องกับผลการวจิัยของชนนิกานต์ สุทธยากรณ์ และ นัสว ีพินจินาม (2556) ที่ศึกษาเร่ืองปัจจัยและพฤติกรรม

ในการเลือกซื้อสินค้าแบบพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลนข์องผู้บริโภคในเขตจตุจักร ได้ 7 ปัจจัย 

โดยปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อผู้ซื้อ และไม่ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์แตกต่างกันคือ ด้านชุมชนออนไลน์ ด้าน

รูปแบบการน าเสนอข้อมูล ด้านพันธมติรการค้าและด้านการเชื่อมโยงเนื้อหากับสื่อประเภทอื่นๆบนอินเตอร์เน็ต 

3. ผลการวิจัยปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้บริโภคในเขตหนองแขม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญในด้านข้อมูลและสังคมระหว่างลูกค้า ด้านการติดต่อ ด้าน

แนวคิดการตัดสินใจ ด้านความสะดวกและปรับแต่งเอง ด้านการจัดส่งสินค้า และ ด้านรูปแบบร้านค้า กล่าวคือถ้า

เจ้าของกิจการให้ความส าคัญในด้านข้อมูลและสังคมระหว่างลูกค้า ด้านการติดต่อ ด้านแนวคิดการตัดสินใจ ด้าน

ความสะดวกและปรับแตง่เอง ด้านการจัดส่งสินค้า และ ด้านรูปแบบร้านค้า จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากรา้นค้าของผู้ประกอบการรายนัน้ๆได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความกังวลในเร่ืองของข้อมูลของร้านค้า เพราะเกี่ยวโยงไปในเร่ืองของ

ความปลอดภัยเป็นอย่างมากดังนั้นผู้บริโภค จึงมีการสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริโภคกันเองเพื่อหา

ข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อประกอบการตัดสินใจ ผู้ประกอบการรายใหม่ควรให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคเป็นอันดับแรก คือการ

ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับร้านค้า ว่ามีตัวตนและถูกต้องตามกฎหมาย รับประกันว่าสินค้าของตนมีท่ีมาท่ีไปท่ีเป็นจริง 

และหากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค หรือส่งสินค้าผิด ก็สามารถท่ีจะเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ เท่านี้ก็

สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ เพราะผู้บริโภคจะน าประสบการณ์ดา้นบริการบอกตอ่ๆกัน ผู้บริโภคจะเชื่อ

ในข้อมูลของผู้บริโภคกันเอง ถึงแม้ว่าปัจจัยอื่นๆจะเสริมให้ร้านค้าของผู้ประกอบการดีอย่างไร แต่ถ้าไม่สามารถสร้าง

ความเชื่อมั่นในเร่ืองความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภคได้ผู้บริโภคก็เลอืกท่ีจะไปใชบ้ริการร้านอื่นท่ีรู้สกึวา่ปลอดภัยกวา่ 

2. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรเน้นศึกษาไปในด้านของพื้นท่ีสังคมระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เพราะมี

ความส าคัญในการตัดสินใจเป็นอย่างมาก และ ลดเวลาในการตัดสินใจ เพราะผู้บริโภคนั้นรู้จักกันเองดีกว่า

ผู้ประกอบการ ดังนั้นควรศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลท่ีผู้บริโภคได้รับจากผู้บริโภค แล้วมีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

ทางโซเชียลมเีดียอย่างไร 
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การศึกษาปัจจัยก าหนดการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The study of determinant factors of the index movements of property 

development sector in Stock Exchange of Thailand 

ศศิรีะ ทวีสิน1* และ ธนินท์รัฐ  รัตนพงศภ์ญิโญ1 

SiseraThawisin1* and Tananinrat Rattanatongtinyo1 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กับ ดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ.

2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET index) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) อัตราเงิน

เฟ้อ (INF) และ ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Dividend) โดยใช้สมการถดถอยเชิงเป็นเคร่ืองมือใน

การวเิคราะห ์

จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ ดัชนี

หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากโดยมีค่าสถิติสหสัมพันธ์ของ pearson อยู่ท่ี0.973 

และปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET index) ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) และ 

ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์(Dividend) โดนท้ัง 3 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความ

เชื่อม่ันร้อยละ 95 โดยมคี่า R2 = 0.981, R2 adjust = 0.963, Durbin-Watson = 2.169 โดยท่ีแบบจ าลองสามารถใช้

ในการพยากรณ์แนวโน้มราคา  

ค าส าคัญ: ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

Abstract  
The objectives of this research were to study the relationship between the SET index with the 

index stocks of property development sector and to study factors that affecting the the index of property 

development sector. Data used in the study is the monthly data from January 2012  to December 2014  the 

independent variables used in the study include stock Exchange of Thailand (SET index) Index beliefs do 

                                                
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวดัเพชรบุร ี76120 
1 Management science, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus , Phetchabori 76120 

*Corresponding author e-mail : wuntsen@gmail.com   
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business. Business Sentimental Index (BSI), Private Investment Index (PII), Minimum Loan Rate (MLR), inflation 

(INF) and Dividend by using a linear regression analysis as a tool. 

The research results found that the relationship between SET index with the index stocks, 

property development sector showed that high relationship by pearson correlation coefficient 0.973 and factors 

affecting the movement of the stock price index, real estate development group (Prop). The Stock Exchange of 

Thailand Index (SET index), Index beliefs do business (BSI) and Dividend were associated with the movement 

of the index of property development sector. The Stock Exchange of Thailand  at the 95  percent confidence 

level, with a R2 = 0.981, R2 adjust = 0.963 , Durbin-Watson = 2.169. The model can be used to forecast 

price trends of property development sector in the Stock Exchange of Thailand, and used to guide for 

investment decisions. 

Keywords: stock price index, the property development sector, Stock Exchange of Thailand  

บทน า 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ หรือท่ีเรียกกันว่า "The Stock Exchange of Thailand"  (SET) เป็นนิติ

บุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ท าหน้าท่ีส่งเสริมการ

ออม และการระดมเงินทุนระยะยาวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย

หลักทรัพยแ์ละให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง โดยไมน่ าผลก าไรมาแบ่งปันกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็น

เจ้าของกิจการธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ ได้เปิดท าการซื้อขายอย่างเป็นทางการคร้ังแรก ในวันท่ี 30 

เมษายน 2518 ปัจจุบันด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในด้านการด าเนินงาน 

(Operation Efficiency) และด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (Information Efficiency) ให้มีความยุติธรรมและมีความ

เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการออมและระดมทุนภายในประเทศเพื่อเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการ

พัฒนาประเทศและเป็นแนวทางหนึ่งในการด าเนินเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันตลาดหลักหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยจัดประเภทอุตสาหกรรมตามวัตถุประสงค์การลงทุน และเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทอุตสาหกรรมใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯต่างประเภท โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักและ 27 หมวดธุรกิจ [1] 

หลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็น 1 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ท่ี

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจด้านท่ีพักอาศัย บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮาส์ อาคารส านักงาน หรืออาคารส าหรับพัก

อาศัยในใจกลางเมือง กลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนค่อนขา้งสูง และ เป็นท่ีน่าสนใจ

ในปัจจุบัน เนื่องจากการขยายสถานีรถไฟฟา้ท้ังบนดิน และใต้ดิน ที่ท าให้เกิดโครงการตา่งๆมากมาย เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของคนกรุงฯ รวมถึงการเปิดรับการเป็นประชาคมอาเซียน ท่ีชาวต่างชาติสามารถเข้ามาท าธุรกิจใน

ประเทศไทย และการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ส าหรับการเข้ามาลงทุนเช่าพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นฐาน

การผลิตในภาคเอเชีย จึงถือว่าหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ท่ีน่าลงทุนในปัจจุบันมูลค่า

ตลาดโดยประมาณอยู่ท่ี 2,863,174,577บาท จากมูลค่าตลาดรวม 45,888.89 ล้านบาท (วันท่ี 27 สิงหาคม 2558) 

และ มีจ านวนหุน้ท้ังหมด 4,015,429,696 หุ้น  

การน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออมปัจจุบัน ให้ได้รับผลตอบแทนจากการใช้

จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่า เงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีจะได้รับคืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา 

อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า หรืออาจกล่าวได้ว่า การลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับ
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ผลตอบแทนท่ีมากขึ้น โดยท่ีจะต้องยอมรับความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนตามท่ีคาดหวังไว้และ เพื่อลด

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น จากการลงทุน [2]  ท้ังความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) และความเสี่ยงท่ีไมเ่ป็นระบบ

(Unsystematic Risk) หากจะลงทุนโดยไมส่นใจปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การเคลื่อนไหวของดัชนีหุน้ในอดีตคงเป็นไปไม่ได้ โดย

ในงานวิจัยนี้จะค้นหาค าตอบว่าในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา มีปัจจัยใดบางท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ ดัชนีหุ้นกลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสงัหารมิทรัพย์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาทฤษฎ ีวรรณกรรมและผลงานวจิัยท่ีมีความเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและน ามา

ประกอบการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาและสนับสนุนผลการศึกษา ซึ่งได้แก่ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

1.  ทฤษฎีการลงทุน  

 (Frank K. Reilly. 1992: 6) [3] การลงทุน มีความหมายว่า การกันเงินไว้จ านวนหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง 

เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ในอนาคต ซึ่งชดเชยให้แก่ผู้กันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุ้มกับอัตราเงินเฟ้อ 

และคุ้มกับความไม ่แนน่อนท่ีจะเกดิแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต [3] 

เพชรี ขุมทรัพย์ [4] ได้อธิบายเกี่ยวกับการลงทุนไว้ว่า การลงทุน (Investment) หมายถึงการซื้อ

อสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอัน

ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อย่างต ่าไม่ต ่ากว่า 3 ปี และได้กล่าวเกี่ยวกับประเภทของการลงทุนไว้ว่า การลงทุน

สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1.1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นเร่ืองเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า 

ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต์ เคร่ืองซักผ้า ตู้ เย็น โทรทัศน์  ฯลฯ รวมท้ังการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment) การลงทุนในลักษณะนี้ไม่ได้หวังก าไรในรูปตัวเงิน แต่หวังความพอใจใน

การใช้ทรัพยากรเหลา่นั้น 

1.2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment ) หมายถึง การซื้อสินทรัพย์เพื่อ

ประกอบธุรกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่างน้อยท่ีสุดรายได้ท่ีได้นี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน

ได้แก่ การลงทุนในสินค้าประเภททุน เคร่ืองจักร โรงงาน เพื่อผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค การลงทุนลักษณะนี้มุ่งหวังก าไรจากการลงทุน ก าไรจะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้ลงทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุน

ตามความหมายนี้เป็นการน าเงินออม (Saving) หรือ เงินท่ีสะสมไว้ (Accumulated fund) หรือกู้ยืมเงินจากธนาคาร 

(Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้างหรือจัดหาสินค้า ประกอบด้วย เครื่องจักรและสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ได้แก่ การลงทุนในท่ีดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อน ามาใช้ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้า 
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1.3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย

ทางการเงินหรือการลงทุนในสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย์ (Securities) เชน่ พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน ตราสาร 

เป็นตน้ การลงทุนในลักษณะนี้เป็นการลงทุนทางออ้มท่ีแตกตา่งจากการลงทุนทางธุรกิจ ผู้ท่ีมีเงินเมื่อไม่ตอ้งการเป็น

ผู้ประกอบธุรกิจเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงหรือผู้ออมยังมีเงินไม่มากพอ ผู้ลงทุนน าเงินท่ีออมได้ไปซื้อหลักทรัพย์

ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล (Yield) และ ส่วนต่างราคา (Capital Gain) ซึ่งจะมาก

หรือนอ้ยขึน้อยูก่ับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ท่ีลงทุน[4] 

2. ทฤษฎีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) [5] 

ความเสี่ยง(Risk) เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพท่ีไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับ

จรงิ (Actual Return) ต่ า กวา่ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวังไว้ (Expected Return) อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ 

ผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยท่ีสุด ซึ่งแต่ละบุคคลยอมรับความ

เสี่ยงในระดับท่ีแตกตา่งกันออกไป ขึ้นอยูก่ับความชอบ ทัศนคต ิแรงจูงใจของผู้ลงทุนนัน้วา่มากน้อยเพียงใดซึ่งในการ

เลอืกลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี หากผู้ลงทุนพิจารณาถึงความเสี่ยงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแล้ว จะท าให้

เกิดความผิดพลาดจากการลงทุนได้ ปกติแล้วความเสี่ยงรวม (Total Risk) หาได้จากค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่ง

ประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์จ าแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คอื 

2.1. ความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ การเปลี่ยนแปลงของผลตอบ แทนจากการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไม่

สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดท้ังหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้ราคาหลักทรัพย์

โดยท่ัวๆไปเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางเดียวกัน สามารถแบ่งเป็น 

2.1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ (Market risk) คือ ความเสียงอันเกิดจากการสูญเสีย

ในเงินลงทุน ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นและสินทรัพย์ต่างๆในตลาด เพราะราคาหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา โอกาสสุญเสียหรือ ขาดทุนเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์มีมากความเสี่ยงทางการตลาด เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 

ไม่เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าท่ีแท้จริงของหลักทรัพย์ ถึงแม้ว่าความสามารถในการท าก าไร (earning power) ของ

กิจการไม่เปลี่ยนแปลง แตร่าคาหลักทรัพย์ท่ีเปลี่ยน แปลงนัน้ขึ้นอยู่กับ demand และ supply ของหลักทรัพยป์ระเภท

นั้นๆ ในตลาดซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท สาเหตุเหล่านี้ ได้แก่ สงคราม การตายของผู้บริหารประเทศ ปีท่ีมี

การเลือกตัง้ผู้บริหารประเทศ นโยบายการเมอืง การเก็งก าไร ที่เกิดขั้นในตลาดหุ้นและการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นนี้

จะเกิดจากการคาดคะเนของผู้ลงทุนท่ีมีต่อความก้าว หน้า (Prospect) ของบริษัทนัน้ 

2.1.2 ความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) คือความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ในผลตอบแทน อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบ้ียท่ัวไปในตลาด อัตราดอกเบ้ียในตลาดระยะยาวจะมี

การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลง ในอัตราดอกเบ้ียมีผลท าให้หลักทรัพย์ต่างๆ กระทบกระเทือนใน

ลักษณะเดียวกัน เช่น ถ้าอัตราดอกเบ้ียในตลาดท่ัวๆไปปรับตัวสูงขึ้น จะมีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพยล์ดลง เพราะนักลงทุนจะท าการเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการฝากเงินไว้กับสถาบัน

การเงินกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้านักลงทุนเห็นว่าผลตอบแทนจากดอกเบ้ียสูงกว่า

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะขายหลักทรัพย์ท่ีตนถือครองอยู่ออกมา มีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์ลด

ต่ าลง 
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2.1.3 ความเสี่ยงในอ านาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อ (Purchasing power risk or Inflation Risk) คือ

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากระดับราคาสินค้าโดยท่ัวไปสูงขึ้น ซึ่งมีผลท าให้มูลค่าของเงินลดลง จึงท าให้อ านาจการซื้อลด

ต่ าลงไปด้วย เพราะจ านวนเงินท่ีได้รับเท่าเดิมแต่ค่าของเงินลดลง หรือท่ีเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนหรือ

สถาบันการเงินจะถูกกระทบกระเทือนเกี่ยวกับอ านาจซื้ออย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินฝากประเภทออมทรัพย ์

(saving account) พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การประกันชีวิต (Life insurance) และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ซึ่งได้รับ

ดอกเบีย้ในอัตราคงที่ ดังนัน้ความเสี่ยงประเภทนี้ไมไ่ด้ท าให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนแปลง แต่มผีลท า

ให้ผลตอบแทนท่ีแท้จริงลดลง  

2.2 ความเสี่ยงท่ีไม่เป็นระบบ(Unsystematic Risk) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นเฉพาะกิจการหนึ่ง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเมื่อเกิด

เหตุการณน์ี้แลว้จะมผีลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น ไมม่ีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์อ่ืนในตลาดความ

เสี่ยงท่ีถูกจัดอยูใ่นความเสี่ยงท่ีไมเ่ป็นระบบ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) โดยประกอบด้วยความเสี่ยง

ตา่งๆดังนี ้

2.2.1 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) หมายถึง โอกาสท่ีผู้ลงทุนจะเสียรายได้และเงิน

ลงทุน หากบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ไม่มเีงินช าระหนีอ้าจท าให้บริษัทถึงกับล้มละลาย 

2.2.2 ความเสี่ยงทางการบริหาร (Management Risk) เป็นความเสี่ยงอันเกิดจากการ

บริหารงานของผู้บริหาร เช่น ความผิดพลาดของผู้บริหาร และการธุรกิจของผู้บริหาร 

2.2.3 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากแรงผลักดัน

บางอย่าง ท่ีท าให้ผลตอบแทนของธุรกิจทุกแห่งในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันหรือบางอุตสาหกรรมถูก

กระทบกระเทือน [5] 

3. ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) [6] 

ดัชนรีาคาหุ้นของกลุ่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยช์่วยท าให้นักลงทุนเข้าใจถึงภาพรวมของมูลค่า

หุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าของตราสารประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ และตราสารการเงินอื่นๆ ในตลาด

การเงิน โดยดัชนตีลาดหลักทรัพย์เป็นดัชนรีาคาหุ้นชนิดถ่วงน้ าหนักด้วย ราคาตลาด ซึ่งค านวณจากมูลค่าตลาดรวม

ของหุ้นสามัญท้ังหมด ณ วันปัจจุบัน (ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยของราคาตลาด ณ ปัจจุบันของหุ้นจดทะเบียน

ท้ังหมดในกระดานหลัก) โดยค านวณเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญท้ังหมด ณ วันฐาน (ราคาตลาด

ของหุ้นจดทะเบียนท้ังหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันท่ี 30 เมษายน 2518 ซึ่งเป็นวันท่ีเปิด ด าเนินงานของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีค่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ท่ี 100 จุด ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มีการแก้ไขปรับปรุงทุก

คร้ังท่ีมีการรับหุ้นจดทะเบียนใหม่ หรือหุ้นท่ีถอดถอนออกจากตลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลงฐานทุนของบริษัทจด

ทะเบียนหรือปัจจัยอื่นๆท่ีส่งผลกระทบ นอกเหนือจากเคลื่อนไหวของราคาตลาด โดยสูตรท่ีใช้ในการค านวณดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นดังน้ี 

ดัชนตีลาดหลักทรัพย์ =  มูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญท้ังหมด ณ วันปัจจุบัน x 100 

                 มูลค่าตลาดรวมของหุ้นสามัญท้ังหมด ณ วันฐาน 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและ

ส านักงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของ ดวงหทัย สุมังคละกุล (2553) [7] พบว่า ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและสานักงานท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ณ ระดับนัยส าคัญ 99% และ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อัตรา

แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ (EXC) อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ณ ระดับนัยส าคัญ 95% 

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) ไม่มีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดของใช้ในครัวเรือนและส านักงานอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และ ปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดปิโตรเคมแีละเคมีภัณฑ์ ของ นริศา ยิ้มพันธ์วงษ์ 

(2553)  [8] พบว่า มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อย่างมี

นัยส าคัญ ด้วยระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 99 คือ ราคาน้ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐ โดยตัว

แปรอิสระท้ัง 2 ตัวสามารถอธิบายปัจจัยท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้ ร้อยละ 

90.6106 ซึ่งราคานา้มันดบิเป็นไปตามสมมติฐาน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนไม่ตรงตามสมมตฐิาน 

และข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในช่วง พ.ศ. 2555 – 2557 หลังจาก

นั้นท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งสามารถสังเคราะห์และสรุปได้เป็นความสัมพันธ์ตาม

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวจิัย (Conceptual Framework) ดังตอ่ไปน้ี  

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างดัชนหีุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ กับ 

ดัชนรีาคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอ่การเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคาหลักทรัพยก์ลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตัวอยา่งสมการ 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) 

ดัชน ีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

ดัชนตีลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย (SET Index) 

ดัชนคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจ (BSI) 

อัตราเงนิเฟอ้ (INF) 

ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ (Dividend) 

ดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่พัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ 

(Prop) 

การเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหลักทรัพย์

กลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ 

ดัชนตีลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(SET Index) 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม 
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SET PROP = f(MLR, Pii, SET index, BSI, IN, DIV) 

SET index คือ ดัชนหีุ้นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

BSI  คือ ดัชนคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจ  

PII  คือ ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน  

MLR  คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้  

INF  คือ อัตราเงนิเฟอ้  

DIV  คือ ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

ซึ่งแต่ละปัจจัยท่ีเลือกน ามาท าการศึกษานั้น ได้จากการศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานวิจัยท่ีมี

ความเกี่ยวข้อง  

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาปัจจัยก าหนดการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม พัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีขัน้ตอนดังตอ่ไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุตยิภูมิ(Secondary Data) คือ ข้อมูลดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.

2557 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 36 เดอืน และมีตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 

  1.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) 

รวบรวมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) อัตราเงินเฟอ้ (INF) รวบรวมจากจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ ผลตอบแทนของกลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Dividend) รวบรวมจากจากโปรแกรม Morningstar Direct 

  1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ข้อมูลดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายเดือน จาก

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. โปรแกรมท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ SPSS Statistics 17.0 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีศึกษาการวิเคราะห์สมการถดถอย (Linear regression Analysis) เพื่อหา

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของ

ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะพิจารณาจากค่า R2, 

R2adjust, ค่า Durbin-Watson 
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ผลการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

  

y set index 

y Pearson Correlation 1 .973** 

 

Sig. (2-tailed) 

 

0 

 

N 36 36 

set index Pearson Correlation .973** 1 

 

Sig. (2-tailed) 0 

   N 36 36 
 

ภาพที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างดัชนหีุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จากภาพท่ี 3 สามารถอธิบายได้ว่าระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ ดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ นัน้มคีวามสัมพันธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีคา่ pearson correlation coefficient เท่ากับ 0.973 
 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์แบบจ าลองสามารถแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้ดังนี้ 
 

Prop =  1034.83 +0.368(set index) -2.879(BSI) +0.049(PII) -33.699(MLR)-8.706(INF) -103.146(DIV) 

  (1.096)          (13.971) (-2.837)     (0.913)         (-0.787)      (-1.423)       (-1.762) 
 

โดยก าหนดให้ 

 Prop  คือ การเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่พัฒนาอสังหารมิทรัพย์ 

 set index คือ ดัชนหีุ้นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

BSI  คือ ดัชนคีวามเชื่อม่ันทางธุรกิจ  

PII  คือ ดัชนกีารลงทุนภาคเอกชน  

MLR  คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้  

INF  คือ อัตราเงนิเฟอ้  

DIV  คือ ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

จากผลการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระแต่ละตัว พบว่าดัชนีการ

ลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ (MLR) อัตราเงินเฟ้อ (INF) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สามารถยอมรับ

ได้ในทางสถิติ ดั้งนั้น จึงตัดตัวแปรอิสระท่ีมีปัญหาออก หลังจากนั้นท าการหาความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อให้ได้สมการท่ี

เหมาะสมท่ีสุด 
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ผลการหาความสัมพันธ์ใหม่ 

Prop = -124.723+0.346(set index) -1.676 (BSI) -103.146(DIV) 

(-2.965)        (14.105)          (-2.439)       (-2.654) 

 

โดยมีคา่ R2, R2adjust, และ Durbin-Watson (D.W.) ดังตอ่ไปน้ี 
 

R2 = 0.981 

R2adjust  = 0.963 

Durbin-Watson (D.W.) = 2.169 

ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. ระหว่างดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ กับ ดัชนรีาคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น

มคีวามสัมพันธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีค่า Pearson Correlation coefficient  เท่ากับ 0.973 ซึ่งถือว่า ดัชนีหุ้นกลุ่มพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างมาก โดยท่ัวไปแล้วดัชนีหุ้นกลุ่ม

หลักทรัพยต์่างๆ จะมีความสัมพันธ์ กับ ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แตใ่นหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนา

อสังหารมิทรัพย์ จะให้ได้วา่มีความสัมพันธ์ กับ ดัชนรีาคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยค่อนขา้งมาก 

2. จากการวิเคราะห์สมการ พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ 

(BSI) และ ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Dividend) ซึ่ง ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนดัชนี

ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ  และ ผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม

กับการเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหลักทรัพยก์ลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าทั้ง 3 ตัวแปร เป็น

ตัวแปรท่ีมีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 

ผลจากการวิจัยข้างต้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสาธิรัตน์ ชื่นสมบัติ[1] และของ ณรงค์เดช ฉั่วกะ

บุตร[2] ท่ีพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางตรงกับ ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ของบริษัทใน

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ส าหรับตัวดัชนคีวามเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) จะมคีวามสัมพันธ์กับราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย ์

(PROP) ในทิศทางเดียวกัน เพราะ ถ้านักลงทุนมคีวามเชื่อม่ันในธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจเหมาะแก่การลงทุน ก็จะส่งผล

ท าให้ราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหารมิทรัพย์เพิ่มสูงขึน้แตจ่ากการศึกษาในคร้ังนี้พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการเมืองในช่วงท่ีผ่านมา เหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงขึ้น 

เป็นเหตุผลหลักท่ีท าให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแย่ลง แต่ดัชนีหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET index) ยังคงสูงขึ้น 

ผลจากการวิจัยข้างต้นขัดแย้งกับงานวิจัยของสาธิรัตน์ ชื่นสมบัติ[1] ท่ีพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นทาง

ธุรกิจ (BSI) จะมคีวามสัมพันธ์กับราคาหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) ในทิศทางเดียวกัน 
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ในส่วนของผลตอบแทนของกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Dividend) เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาดัชนี

ราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้ลงทุนทุกคนล้วนมีความหวังท่ีจะได้

ผลตอบแทนในระดับท่ีตัวเองสามารถยอมรับความเสี่ยงนัน้ๆได้ โดยปกติแลว้ตัวผลตอบแทนเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้

ราคาดัชนหีุ้นขยับขึ้นลง เน่ืองจากหากหลักทรัพยใ์ดสามารถให้ผลตอบแทนท่ีสูง ผู้ลงทุนก็จะไปมุง่ซื้อหลักทรัพย์ของ

บริษัทนัน้ๆท าให้ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทนัน้ๆขยับตัวขึ้นเชน่กัน แตจ่ากการศกึษาในคร้ังน้ีจะพบวา่ผลตอบแทนของ

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Dividend) ความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจาก ราคาดัชนีหลักทรัพย์ของหุ้นโดยท่ัวไปจะลดลง ณ ช่วงเวลาท่ีได้มี

การจ่ายเงินปันผลออกไปแลว้  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยท่ีใช้ตัวแปรเชิงปริมาณ และใช้วิธีสมการถดถอยเชิงเส้นในการจัดการกับ

ข้อมูลท่ีเก็บมา ผู้ท่ีมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังตอ่ไป อาจจะท าการเปลี่ยนแปลง หรอื เพ่ิมเตมิตัวแปรอสิระ

อื่นๆ ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีหลักทรัพย์มาใส่ในสมการ เพื่อหาความเกี่ยวข้องและส่งผล

ตอ่การเคลื่อนไหวของราคาดัชนีหลักทรัพย ์เพื่อให้ได้แบบจ าลองท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปัจจัยตา่งๆมากขึ้น 

และอาจจะท าการศึกษาเช่นเดียวกันนี้กับกลุ่มหลักทรัพย์กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น หรือ 

อาจจะท าการศึกษาในช่วงเวลาท่ีกว้างขึ้นเพื่อให้ได้สมการท่ีจะมาเป็นแบบจ าลองท่ีใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

ราคาดัชนหีลักทรัพย์และตัวแปรอสิระต่างๆ ในระสั้นได้อยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะทางปฏิบัติ 

ควรน าผลการศึกษาท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกลุ่มหลักพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในการคาดคะเนแนวโน้มระยะยาวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ มพัฒนา

หลักทรัพย์ 

กิติกรรมประกาศ 

การวิจัยคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ อาจารย์

ประจ าสาขา การจัดการธุรกิจท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาในการท าวิจัยคร้ังนี้ โดยได้ให้ค าแนะน า 

และความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องในงานวิจัยนี้ รวมถึงก าลังใจจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
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วิเคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ต่อตราสินค้าผงหอม 

ศรีจันทร์ของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพเทพมหานคร 

Analysis the tools of marketing communication affecting achievement Pong 

Hom Sri Jun brand of Thais teenagers in Bangkok 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1* ธัญญรินทร์ จันทร์แก้ว1  และ นนทิดา เนตระกูล1 

Kedwadee Sombultawee1*, Tanyarin Junkaew1 and Nontida Netrakul1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านเคร่ืองมือการสื่อสาร

การตลาดท่ีส่งผลต่อสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพเทพมหานคร (2)เพื่อ

วิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพ

เทพมหานคร การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือกลุ่มวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ยจากผลการวิจัยเมื่อน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวิเคราะห์ (Factor 

Analysis) เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ได้ 6 ด้าน ได้แก่ สื่อโฆษณา

ทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล การตลาดดิจิตอล สื่อการจัดกิจกรรม และสื่อกลางแจ้ง พบว่าปัจจัยท้ัง 6 

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 74.57 % ผลจากการศกึษาครัง้นี้สามารถน ามาใชป้ระโยชนเ์พื่อเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตอ้งการของผู้บริโภคได้  

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาด  ผลสัมฤทธ์ิ  โฆษณา 

Abstract  
The objective of this research was (1 )  to study the behavior of consumers through marketing 

communication that affecting achievement  Pong Hom Sri Jun brand of teenagers in Bangkok. (2 ) To analyze 

the tools of marketing communication that affecting achievement Pong Hom Sri Jun brand of teenagers in 

Bangkok. This research was quantitative research with using 400  respondents of teenagers in Bangkok. The 

questionnaire was used as instrument in this research. The data were analyzed by using frequency, 

percentage, average and the factor analysis. The results showed that the finding can group the market 

communication tools into 6 components which consisted of television ad media-printing, personal selling, digital 

media, marketing-activities media and outdoor media. All components can explain the variance of 74.57%. The 

contribution of this research can be used as a guide for improving and developing the marketing 

communications tools of Pong Hom Sri Jun brand to be effective and meet the consumers’ needs. 

Keywords: Marketing Communications, Acheivement, Advertising 
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บทน า 
[1]ในสถานการณ์ปัจจุบันสินค้าและบริการทุกประเภทมีการแข่งขันทางการตลาดสูงขึ้น ท าให้ผู้ผลิต

สินค้าและบริการหลายๆอย่างต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าและบริการ โดยใช้

การสื่อสารทางการตลาดในหลายๆทาง เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการตลาด หรือการขาย

โดยพนักงานขาย เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เกิดความสนใจและเกิดการรับรู้ในตัวสินค้านั้น ส าหรับสิ่งเหล่านี้

เรียกว่า การสื่อสารการตลาด เนือ้หาของการสื่อสารการตลาดจะเน้นท่ีวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเป็นหลัก เพื่อให้

ลูกค้าเข้าใจถึงตราสินค้าและบริการได้ตรงตามท่ีผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ไม่ว่าจะสื่อสารด้วย

ค าพูดหรือสิ่งต่างๆท่ีเรียกว่าภาพลักษณ์ เป็นหน้าท่ีของนักสื่อสารการตลาดที่ตอ้งวางแผนและประยุกตใ์ชส้ิ่งต่างๆเขา้

ด้วยกันในการสื่อสาร เพื่อน าเสนอข้อมูลและชักจูงลูกค้าให้รู้จักสินค้าตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว ้ 

[2]เส้นทางตลาดของ "ผงหอมศรีจันทร์" ท่ีมีมาอย่างยาวนาน ได้น าเข้าวัตถุดิบประเภทยาจาก

ต่างประเทศและน ามาขายและผลิต "ผงหอมศรีจันทร์" เป็นประเภทเวชส าอาง  ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคใต้และ

อสีานเป็นหลัก การท าตลาดในชว่งนั้นจะเป็นการบอกต่อจากรุ่นสู่รุ่น หลายคนอาจจะสงสัยถึงท่ีมาของการปรับโฉม

ใหม่นัน้ ซึ่งทางผู้บริหารได้กล่าวไว้วา่สาเหตุท่ีเปลี่ยนโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากขึน้นัน้ มาจากเสียงของจากลูกค้า ซึ่งถือ

เป็นการปรับเปลี่ยนตราสินค้าคร้ังใหญ่ ซึ่งหลังจากท่ีได้ปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ ท าให้สินค้ามีคุณภาพดีเทียบเท่า

สินค้าจากต่างประเทศในราคาท่ีเหมาะสม และได้มีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องส าหรับใชเ้ป็นเครื่องส าอาง ซึ่งกว่าจะน า

ตราสินคา้ใหมเ่ข้าสูต่ลาดน้ันล้วนใชเ่ครื่องมือการสื่อสารการตลาดมาแล้วหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็นสื่อทางด้านต่างๆ 

การตลาดดิจิตอลหรือท่ีเรียกว่าการตลาดสารสนเทศ เพื่อกระจายการรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าผงหอมศรี

จันทร์แบบใหมใ่ห้ผู้บริโภคได้รับรู้ 

[3]การปรับเปลี่ยนตราสินค้า คือ การสร้างชื่อใหม่ ค าศัพท์ สัญลักษณ์ การออกแบบและการประสม

ประสานจากสิ่งเหล่านี ้เพื่อสร้างเครื่องหมายการค้าใหม่ด้วยความตัง้ใจจะพัฒนาและก าหนดจุดยนืใหมใ่นใจของผู้มี

ส่วนร่วมได้เสียและคู่แข่งขัน การปรับเปลี่ยนตราสินค้าอาจเป็นพียงการเปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์ท่ีคนมองเห็น หรือ 

อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ท่ีควรเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการ

เปลีย่นแปลงทิศทางการด าเนนิของบริษัทใหม ่ 

ดังนั้นปัญหาที่ได้ค้นคว้าจากทั้งการทบทวนวรรณกรรมหรือองค์ความรู้ต่างๆพบว่าการสื ่อสาร

การตลาดของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์มีปัจจัยหลักคือ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล การตลาด

ดิจิตอล สื่อการจัดกิจกรรม และสื่อกลางแจ้ง โดยส่วนใหญ่เราจะทราบปัญหาจากผู้บริโภคซึ่งปัญหาต่างๆ ล้วนมี

ผลต่อการเลือกซื ้อสินค้าของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ เราจึงจะท าการส ารวจประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อ

วิเคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ ของกลุ่มวัยรุ่น ใน เขต

กรุงเทพเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านเครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้า

ผงหอมศรีจันทร์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพเทพมหานคร 

2. เพื่อวเิคราะห์เคร่ืองมอืการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ของกลุ่ม

วัยรุ่นในเขตกรุงเทพเทพมหานคร 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

ความหมายของการสื่อสารการตลาด 

[4]การสื่อสารการตลาด หมายถึง กิจกรรมท้ังมวลท่ีนักการตลาดได้กระท าขึ้นเพื่อให้เป็นข่าวสาร

กระตุ้นจูงใจ เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อตา่งๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให้เกิดการยอมรับ และตัดสินใจซื้อในท่ีสุดหรือแสดงพฤตกิรรมตอบสนองอยา่งใดอยา่งหนึ่งตามท่ี

มุง่หวัง  

[5]การสื่อสารการตลาด หมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดที่ตอ้งใช้

การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของการสื่อสารการตลาด คือ การท่ีมุ่งสร้าง

พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพจิารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า เพื่อให้

ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นในสินค้ายี่ห้อหนึ่ง ซึ่งการสื่อสาร

การตลาดเป็นวธีิการพืน้ฐานในการส ารวจกระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารท่ีเป็นเป้าหมาย 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาด คือ เมื่อกระบวนการสื่อสารท่ีมีความต่อเนื่อง 

โดยต้องมีการวางแผนจากภายนอกสู่ภายใน คือ จะต้องเร่ิมต้นจากกลุ่มเป้าหมาย ใช้ฐานข้อมูลลูกค้าช่วยเป็นข้อมูล

สนับสนุนในการวางแผนต้องใช้รูปแบบเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน ในการ

ตดิตอ่สื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันดกีับผู้บริโภค 

เครื่องมอืการสื่อสารการตลาด 

[5]การสื่อสารการตลาด จะใชก้ารตดิต่อสื่อสารทุกรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนั้นๆหรือ เป็น

สิ่งท่ีผู้บริโภคเปิดรับ เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดได้แบ่งเคร่ืองมือเป็น  5 เคร่ืองมือหลัก คือ การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง ท้ังนี้ เคร่ืองมือในการสื่อสาร

การตลาดนั้นอาจเป็นเครื่องมือใดๆ ก็ได้ท่ีสามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้  

จากความหมายข้างตน้ ของเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาด หมายถึง การพัฒนาแผนงานการสื่อสาร

การตลาดที่ตอ้งใชก้ารจูงใจหลายรูปแบบกับกลุม่เป้าหมายอย่างตอ่เนื่อง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินคา้ตราสินคา้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้า 

[6]คุณค่าตราสินค้า หมายถึง คุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับหากซื้อสินค้าหรือใช้บริการตราสินค้าต่างๆ โดย

อาจเป็นคุณค่าท่ีจับตอ้งไมไ่ด้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมคีวามรู้สึกกับตราสินค้านัน้ได้ เชน่ ความรู้สึกนา่เช่ือถือ มั่นใจที่จะ

ใชคุ้้นเคยเพราะอยูม่านาน หรือความทันสมัย เป็นต้น  
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[7]คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การท่ีตราสินค้าของบริษัทมีความหมายเชิงบวกในสายตราของลูกค้า 

ซึ่งเป็นผู้ซื้อ นักการตลาดจึงต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ตราสินค้ามากท่ีสุด คุณค่าตราสินค้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ

ผู้บริโภคคุ้นเคยกับตราสินคา้ มคีวามรู้สกึที่ดีต่อตราสินคา้ และจดจ าตราสินคา้นั้นได้ ดังนัน้หากจะท าให้ผู้บริโภคเกิด

การรับรู้เกี่ยวกับตราสินค้าของบริษัทตอ้งท าให้ผู้บริโภคค้นเคยกับตราสินค้าด้วยการให้ได้เห็น ได้ยินบ่อยๆ ได้เห็นพบ

ท่ีช้ันวางขายบ่อยๆ พบเห็นโฆษณาตามสื่อตา่งๆ เหล่านี้เองจึงตอ้งใชก้ารสื่อสารทางการตลาดแบบครบเคร่ืองเพื่อให้

เกิดการเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับตราสินค้านั้นจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างของตรา

สินค้าในเชงิบวก  

จากความหมายข้างต้น การสร้างคุณค่าตราสินคา้จึงจ าเป็นต้องหามุมมองและความรู้สกึของผู้บริโภค 

เพื่อให้ทราบว่าตราสินค้านั้นๆ มีคุณค่าอย่างไรในจิตใจของผู้บริโภค ผู้บริโภคเชื่อมั่นและศรัทธาตราสินค้าตรงไหน 

ผู้บริโภคมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์กับตราสินค้านั้นๆอย่างไร และศึกษาว่าเพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงเลือกใช้

ตราสินคา้นั้นๆ ไม่ใชต้ราสินคา้อื่น  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

[8]ชัชพร เหล่าวรีะไชย (2540) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจัยการสื่อสารท่ีมีผลตอ่การซื้อเคร่ืองส าอาง

ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ” ผลการศึกษาพบว่า 1) พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง 

เพื่อน มีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง 3) ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ ์(ตราสินคา้ 

คุณภาพ สี กลิ่น หีบห่อ ส่วนผสม) ราคา สถานท่ี การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยพนักงานขาย มี

ความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอางในดา้นของคุณภาพและส่วนผสมเท่านัน้ 

จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

[9]สุภัสสรณ์  กิจวรสกุลชัย (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เคร่ืองส าอาง H2O Plus ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ 25-29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี ส่วนใหญ่ท างานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ 

10,000-20,000 บาท และนิยมซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าส าหรับกลางวันกลุ่ม Oasis เพื่อบ ารุงให้ผิวหน้าชุ่มช่ืนและ

มคีวามรู้สึกว่าเหมาะกับสภาพผิวของผู้ใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่ครั้ง 5,001-6,000 บาท ได้รับอทิธิพลการซื้อจาก

ตัวเอง มีความถี่ในการซื้อ 2คร้ัง/3เดือน และมีปริมาณการซื้อประมาณ 3 ชิ้นต่อการซื้อในแต่ละคร้ัง ในด้านส่วน

ประสมทางการตลาดผู้บริโภคทัศนคติโดยรวมอยูใ่นระดับดี 

จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใชใ้นการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางของผู้บริโภค 

[10]วีรวรรณ อ านวยชัย (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวยี่ห้อ OLAY ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

ผลการวจิัยพบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี การศกึษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้องกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท ผู้บริโภคซื้อ OLAY เฉลี่ย 2 คร้ังตอ่ปี ละมีค่าใช้จ่าย

ในการซื้อแต่ละคร้ัง ประมาณ 301-400 บาท สถานท่ีซื้อส่วนใหญ่คือห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เกต ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยการสื่อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อและค่าใชจ้่ายในการซื้อแตล่ะครั้ง

มากที่สุด 
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จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางและน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม

ทางด้านพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอาง 

ระเบียบวิธีการศกึษา 

[11] การศกึษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิตอ่ตราสินค้า

ผงหอมศรีจันทร์ของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) และ

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาคร้ังนี้ได้

ด าเนนิการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มวัยรุ่นในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไมท่ราบประชากร 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย การก าหนดขนาดตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของ

ประชากรกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้ใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบไมท่ราบขนาดของ

ประชากรกลุม่ตัวอย่างโดยใชสู้ตรการหากลุ่มตัวอยา่งกรณไีมท่ราบจ านวนประชากร ดังนี้  

 
n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ0.05 มคี่า Z = 1.96 
 

การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลอืก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 
 

= 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 
 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยา่ง ดังนั้น ขนาดตัวอยา่งการวจิัยคร้ังนี้จะเท่ากับ 400 

ตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

ด้วยวิธีแบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีจะเป็นใครก็ได้ท่ีมีลักษณะตามความตอ้งการของผู้วิจัย โดยอาจจะก าหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง

ลงไปในท่ีนีค้ือ การเลอืกกลุ่มวัยรุ่นท่ีใชเ้ครื่องส าอาง 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย 

[12]การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้

เลอืก (Multiple Choice Question) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดอืน และสถานะภาพ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์จากการสื่อสารการตลาดของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question) 

จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้านคือ สื่อโฆษณาทาง

โทรทัศน ์สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล การตลาดดิจิตอล สื่อการจัดกิจกรรม และสื่อกลางแจ้ง จ านวน 29 ข้อ โดยแบ่งเป็น

ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

ก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale  

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ในตราสินค้าผงหมอศรีจันทร์ผ่านเคร่ืองมอืการสื่อสารการตลาด

ของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ แบ่งออกเป็น 4 การรับรู้ คือ ท่านรับรู้ว่าผงหอมศรีจันทร์มีวางจ าหน่าย ท่านรับรู้ว่าผง

หอมศรีจันทร์มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ท่านรับรู้ว่าผงหอมศรีจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงตราสินค้าใหม่ และ

ท่านรับรู้ถึงประโยชนข์องผงหอมศรีจันทร์ โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัด

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับ และแปรผลตาม Likert scale (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 

2552) 

แสดงเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนท่ี 5 ค าถามท่ีให้แสดงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลต่อตราสินค้าผงหอมศรี

จันทร์ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

ผลการศึกษา 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 91.0 ) มอีายุระหว่าง 19 – 23ปี (ร้อยละ 69.8) 

มรีะดับการศกึษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 76.0) มอีาชีพนกัเรียน/นักศกึษา (ร้อยละ 81.8 ) รายได้มากกว่า 10,000 

บาท (ร้อยละ 42.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 89.5 ) 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเคร่ืองส าอาง1คร้ัง/6เดือน (ร้อยละ40.5) และใช้เคร่ืองส าอางมา

เป็นเวลา 3-5 ปี (ร้อยละ 51.0) สาเหตุหลักท่ีใช้เลือกซื้อเคร่ืองส าอางคือสินค้ามีคุณภาพ (ร้อยละ35.3) 

เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ าคือแป้ง (ร้อยละ 36.0) โดยส่วนใหญ่ซื้อเคร่ืองส าอางจากเคาเตอร์แบรนด์ 

(ร้อยละ47.5) ราคาซื้อต่อคร้ังจะอยู่ท่ี 501-1,000 บาท (ร้อยละ48.5) ผู้บริโภคคิดว่าผลิตภัณฑ์แบบเก่าของตรา

สินค้าผงหอมศรีจันทร์ไม่น่าใช้ (ร้อยละ 41.0) และผู้บริโภคพอใจในผลิตภัณฑ์แบบใหมข่องตราสินคา้ผงหอมศรีจันทร์

เพราะความสวยงามน่าใช้ (ร้อยละ 43.5) การเปลี่ยนตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ผงหอมศรีจันทร์ส่งผลให้ผู้บริโภคมี

แนวโนม้จะซือ้ผลิตภัณฑม์ากขึ้น (ร้อยละ 69.8)  

3. จากผลการศึกษาการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์พบว่า 

การตลาดดิจิตอลส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์มากท่ีสุด ( x̄ =3.72, S.D.=0.66) และสื่อบุคคลส่ง

ผลสัมฤทธ์ิในระดับมากรองลงมาจากการตลาดดิจิตอล (x̄ =3.53, S.D.=0.52) สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ก็ส่งผลใน

ระดับมากเช่นกัน (x̄ =3.51, S.D.=0.52) และเคร่ืองมือท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิมากในระดับหนึ่งคือส่อกลางแจ้ง ( x̄ =3.47, 
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S.D.=0.55) รวมไปถึงสื่อการจัดกิจกรรมท่ีส่งผลในระดับมากเช่นกัน ( x̄ =3.46, S.D.=0.61) และสื่อสิ่งพิมพ์คือ

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลในระดับปานกลาง (x̄ =3.40, S.D.=0.89) รายละเอยีดแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเคร่ืองมอืสื่อสารการตลาดที่ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินคา้ผงหอมศรีจันทร์ 

เครื่องมอืสื่อสารการตลาดทีส่่งผล

สัมฤทธิ์ต่อตราสินคา้ผงหอมศรจัีนทร ์
x̄  S.D. 

การแปล

ความหมาย 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 3.51 0.65 มาก 

สื่อสิ่งพมิพ ์ 3.40 0.89 ปานกลาง 

สื่อบุคคล 3.53 0.52 มาก 

การตลาดดิจิตอล 3.72 0.66 มากที่สุด 

สื่อการจัดกิจกรรม 3.46 0.61 มาก 

สื่อกลางแจ้ง 3.47 0.55 มาก 

โดยรวม มาก 

 

ตารางที่ 2 ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวเิคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ โดยความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-

Olkin เท่ากับ 0.822 (ค่าKMO) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. ความหมาย 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 

Eigenvalues = 8.85 และ Variance = 

25.54 

(x̄  = 3.51 , S.D. = 0.65 ) 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศนข์อง ผงหอมศรีจันทร์มีความนา่สนใจ 0.82 3.20 1.14 มาก 

ความถี่ของการแสดงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน ์ของผงหอมศรีจันทร์ 0.85 3.01 1.17 มาก 

ระยะเวลาในการแสดงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของ ผงหอมศรีจันทร์

มคีวามยาวท่ีเหมาะสม 

0.82 3.56 1.14 มาก 

 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศนข์องผงหอมศรีจันทร์มีการให้ขอ้มูลท่ี

ครบถ้วน 

0.76 3.35 1.08 มาก 

สื่อโฆษณาทางโทรทัศนข์องผงหอมศรีจันทร์ มคีวามนา่เชื่อถือ 0.80 3.45 1.01 มาก 

สื่อสิ่งพมิพ ์
Eigenvalues = 4.14 และ Variance = 10.21 

(x̄  = 3.40 , S.D. = 0.89 ) 

สื่อสิ่งพมิพข์อง ผงหอมศรีจันทร์มคีวามนา่สนใจและชวนให้น่าอา่น 0.85 3.41 1.03 ปานกลาง 

สื่อสิ่งพมิพข์อง ผงหอมศรีจันทร์ มกีารให้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน 0.86 3.18 1.07 ปานกลาง 

ประเภทของสื่อสิ่งพมิพม์คีวามเหมาะกับผลิตภัณฑ์ผงหอมศรีจันทร์ 0.88 3.36 1.05 ปานกลาง 

สื่อสิ่งพมิพข์อง ผงหอมศรีจันทร์มขี้อความท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย 0.86 3.67 1.07 ปานกลาง 

สื่อบุคคล 
Eigenvalues = 3.33 และ Variance = 9.03 

(x̄ = 3.53 , S.D. = 0.52 ) 
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ตารางที่ 2 ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวเิคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ โดยความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-

Olkin เท่ากับ 0.822 (ค่าKMO) (ตอ่) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. ความหมาย 

ได้รับข่าวสารของผงหอมศรีจันทร์จากคนท่ีท่านรู้จัก 

เชน่ คนในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงาน 

0.829 3.40 1.036 มาก 

 

ได้รับข่าวสารของ ผงหอมศรีจันทร์ จากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านความงาม 

0.847 3.63 1.071 มาก 

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ จากคนท่ีท่านรู้จักมคีวาม

นา่เชื่อถือ 

.798 3.74 1.064 มาก 

ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ จากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมี

ความนา่เชื่อถือ 

0.76 3.51 1.07 มาก 

 

พนักงานขายมกีารให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและตรงตาม

ความตอ้งการของผู้บริโภค 

0.75 3.39 1.10 มาก 

การตลาดดิจิตอล 
Eigenvalues = 2.36 และ Variance = 8.76 

(x̄  = 3.72 , S.D. = 0.66 ) 

การตลาดดิจิตอล ของผงหอมศรีจันทร์มีความนา่สนใจ

และดึงดูด 

0.79 3.53 1.04 มาก 

การตลาดดิจิตอ ของผงหอมศรีจันทร์มีการแชร์และ

บอกตอ่เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ 

0.89 3.63 1.04 มาก 

การตลาดดิจิตอล ของผงหอมศรีจันทร์มีการใชบุ้คคล

อา้งองิในการสร้างความนา่เชื่อถอื 

0.88 4.17 0.79 มาก 

 

การตลาดดิจิตอล ของผงหอมศรีจันทร์มีการสื่อสาร

ข้อมูลทางการตลาดอย่างตอ่เนื่อง 

0.86 3.58 1.02 มาก 

การตลาดดิจิตอล ของผงหอมศรีจันทร์ ให้ขอ้มูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยา่งครบถ้วน 

0.84 3.70 1.14 มาก 

สื่อการจัดกิจกรรม 
Eigenvalues = 1.96 และ Variance = 7.24 

(x̄  = 3.46 , S.D. = 0.61 ) 

รูปแบบการจัดกิจกรรมมคีวามน่าสนใจและดึงดูด 0.81 3.23 1.08 มาก 

รูปแบบการจัดกิจกรรมมคีวามแตกตา่งจากคู่แข่ง 0.83 3.39 1.04 มาก 

การมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรม คือผู้เข้าร่วมงานได้มี

การทดลองผลิตภัณฑ์อยา่งครบถ้วน 

0.88 3.60 1.14 มาก 

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์สร้างความประทับใจให้กับ

ผู้บริโภค 

0.85 3.51 1.04 มาก 

การจัดกิจกรรมพเิศษส าหรับผู้ท่ีเป็นลูกค้า 0.80 3.57 1.05 มาก 
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ตารางที่ 2 ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการวเิคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาด

ท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ โดยความเหมาะสมของข้อมูล พบวา่ ค่า Kaiser-Meyer-

Olkin เท่ากับ 0.822 (ค่าKMO) (ตอ่) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. ความหมาย 

สื่อกลางแจ้ง 
Eigenvalues = 1.49 และ Variance = 5.45 

(x̄  = 3.47 , S.D. = 0.55 ) 

ท่านพบเห็น ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ของผงหอมศรี

บ่อยคร้ัง 

0.85 3.57 1.05 มาก 

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ของผงหอมศรีจันทร์มีความ

เด่นชัด และนา่ดึงดูด 

0.80 3.41 1.02 มาก 

ป้ายโฆษณากลางแจ้งของผงหอมศรีจันทร์มีการให้

ข้อมูลข่าวสารท่ีครบถ้วน 

0.79 3.46 0.99 มาก 

ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ของผงหอมศรีจันทร์สามารถ

พบเห็นได้งา่ย 

0.85 3.41 1.08 มาก 

มกีารกระจายการรับรู้จากป้ายโฆษณากลางแจ้ง ผง

หอมศรีจันทร์ อยา่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

0.81 3.48 1.17 มาก 

 

ส าหรับตารางท่ี 2 ค่าในตารางเป็นค่า Factor loading แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรจาก 28 ตัวแปร

กับปัจจัยใหม่ 6 ปัจจัยเมื่อมีการหมุนแกนปัจจัย 

โดยปัจจัยท่ี 1 คือปัจจัยด้านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก ( X = 3.51 , S.D=0.65 ) มีค่า 

Eigenvalues เท่ากับ 8.85 อธิบายการวิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอม

ศรีจันทร์ ได้ร้อยละ 25.54  ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ สื่อโฆษณาทางโทรทัศนข์องผงหอมศรีจันทร์มีความน่าสนใจ 

ความถี่ของการแสดงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผงหอมศรีจันทร์ ระยะเวลาในการแสดงสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

ของ ผงหอมศรีจันทร์มีความยาวท่ีเหมาะสม สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผงหอมศรีจันทร์มีการให้ข้อมูลท่ีครบถ้วน 

และสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของผงหอมศรีจันทร์มีความน่าเชื่อถอื 

โดยปัจจัยท่ี 2 คือปัจจัยด้านสื่ อสิ่ งพิมพ์อยู่ ในระดับปานกลาง ( X =3.40 , S.D=0.89 ) มีค่ า 

Eigenvalues เท่ากับ 4.14 อธิบายการวเิคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีสง่ผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรี

จันทร์ ได้ร้อยละ 10.21 ประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ สื่อสิ่งพิมพข์องผงหอมศรีจันทร์มีความน่าสนใจและชวนให้น่าอา่น 

สื่อสิ่งพิมพ์ของผงหอมศรีจันทร์มกีารให้ขอ้มูลท่ีครบถ้วน ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์มคีวามเหมาะกับผลิตภัณฑ์ผงหอม

ศรีจันทร์ และสื่อสิ่งพมิพข์องผงหอมศรีจันทร์มีขอ้ความท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย 

โดยปัจจัยท่ี 3 คือปัจจัยด้านสื่อบุคคลอยู่ในระดับมาก ( X = 3.53 , S.D=0.52 ) มีค่า Eigenvalues 

เท่ากับ 3.33 อธิบายการวิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ ได้

ร้อยละ 9.03  ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ ได้รับข่าวสารของผงหอมศรีจันทร์จากคนท่ีท่านรู้จักเชน่ คนในครอบครัว 

หรือเพื่อนร่วมงาน ได้รับข่าวสารของผงหอมศรีจันทร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากคนท่ี
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ท่านรู้จักมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความงามมคีวามนา่เชื่อถือ และพนักงานขายมี

การให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและตรงตามความตอ้งการของผู้บริโภค 

โดยปัจจัยท่ี 4 คือปัจจัยด้านการตลาดดิจิตอลอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.72 , S.D=0.66 ) มีค่า 

Eigenvalues เท่ากับ 2.36 อธิบายการวิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอม

ศรีจันทร์ ได้ร้อยละ 8.76 ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ การตลาดดิจิตอลของผงหอมศรีจันทร์มีความน่าสนใจและ

ดึงดูด การตลาดดจิิตอลของผงหอมศรีจันทร์มีการแชร์และบอกต่อเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช ้การตลาดดิจิตอล

ของผงหอมศรีจันทร์มีการใช้บุคคลอ้างอิงในการสร้างความน่าเชื่อถือ การตลาดดิจิตอลของผงหอมศรีจันทร์มีการ

สื่อสารข้อมูลทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการตลาดดิจิตอลของผงหอมศรีจันทร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

อย่างครบถ้วน 

โดยปัจจัยท่ี 5 คือปัจจัยด้านสื่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.46 , S.D=0.61 ) มีค่า 

Eigenvalues เท่ากับ 1.96 อธิบายการวิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอม

ศรีจันทร์ ได้ร้อยละ 7.24 ประกอบด้วย 4 ตัวแปรคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความน่าสนใจและดึงดูด รูปแบบการ

จัดกิจกรรมมีความแตกต่างจากคู่แข่ง การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคือผู้เข้าร่วมงานได้มีการทดลองผลิตภัณฑ์

อย่างครบถ้วน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภค 

โดยปัจจัยท่ี 6 คือปัจจัยด้านสื่อกลางแจ้งอยู่ในระดับมาก ( X =3.47 , S.D=0.55 ) มีค่า Eigenvalues 

เท่ากับ 1.49 อธิบายการวิเคราะห์เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ ได้

ร้อยละ 5.45 ประกอบด้วย 5 ตัวแปรคือ ท่านพบเห็นป้ายโฆษณากลางแจ้งของผงหอมศรีบ่อยคร้ัง ป้ายโฆษณา

กลางแจ้ง ของผงหอมศรีจันทร์มคีวามเด่นชัดและนา่ดึงดูด ปา้ยโฆษณากลางแจ้งของผงหอมศรีจันทร์มกีารให้ข้อมูล

ข่าวสารท่ีครบถ้วน ปา้ยโฆษณากลางแจ้งของผงหอมศรีจันทร์สามารถพบเห็นได้งา่ย และมีการกระจายการรับรู้จาก

ป้ายโฆษณากลางแจ้งผงหอมศรีจันทร์อยา่งครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์เครื่องมือการสื่อสารการตลาดท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรี

จันทร์ ของกลุ่มวัยรุ่น ในเขตกรุงเทพเทพมหานคร สามารถน ามาอภปิรายได้ ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 

23 ปี มีระดับการศกึษาระดับปริญญาตรี มอีาชีพเป็นนักเรียน/นักศกึษา รายได้/เดือนมากกว่า 10,000บาท สถานภาพ

โสด  

2. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ

เคร่ืองส าอาง1คร้ัง/6เดือน และใช้เคร่ืองส าอางมาเป็นเวลา 3-5 ปี สาเหตุหลักที่ใช้เลือกซื้อเคร่ืองส าอางคือสินค้ามี

คุณภาพ เคร่ืองส าอางท่ีจ าเป็นต้องใช้เป็นประจ าคือแป้ง โดยส่วนใหญ่ซื้อเครื่องส าอางจากเคาเตอร์แบรนด์ ราคาซื้อ

ตอ่คร้ังจะอยูท่ี่ 501-1,000 บาท ผู้บริโภคคิดวา่ผลิตภัณฑ์แบบเก่าของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ไมน่า่ใช ้และผู้บริโภค

พอใจในผลิตภัณฑ์แบบใหม่ของตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์เพราะความสวยงามน่าใช้ การเปลี่ยนตราสิ นค้าของ

ผลิตภัณฑ์ผงหอมศรีจันทร์สง่ผลให้ผู้บริโภคมแีนวโนม้จะซื้อผลิตภัณฑ์มากขึน้ 

3. จากการวิเคราะห์เครื่องมือการส่ือสารการตลาดด้านปัจจัยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

บุคคล การตลาดดิจิตอล สื่อการจัดกิจกรรม และสื่อกลางแจ้ง จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผงหอมศรี

จันทร์ ด้วยปัจจัยการตลาดดิจิตอล คือการตลาดดิจิตอลของผงหอมศรีจันทร์มีการแชร์และบอกต่อเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ของผู้ใช้ เพราะปัจจัยส าคัญส าหรับผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คือต้องการสินค้ามีคุณภาพ และเลือก
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ซื้อจากปัจจัยสื่อบุคคลในระดับมากเพราะผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวหน้านัน้ต้องการค าแนะน าและผู้ท่ีเคยมปีระสบการณ์ใช้

จริงเป็นผู้ให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้าได้ในระดับหนึ่ง รองลงมาคือปัจจัยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ เพราะตราสินค้าผง

หอมศรีจันทร์มีกลุ่มอ้างอิงท่ีตรงเป้าหมายและเป็นสื่อท่ีกระจายข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ส่วนสื่อการจัดกิจกรรม

และสื่อกลางแจ้งนั้น ผู้บริโภคต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมคือผู้เข้าร่วมงานได้มีการทดลองผลิตภัณฑ์

อยา่งครบถ้วน และป้ายโฆษณากลางแจ้งของผงหอมศรีจันทร์มีความเด่นชัดในตัวผลิตภัณฑแ์ละตราสินค้า ส่วนปัจจัย

สื่อสิ่งพิมพ์มีผลเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดล าดับสุดท้ายท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์ เพราะ

ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคไม่นิยมและสนใจอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผลท่ีได้จากการศึกษาและสรุปผลวิจัยคร้ังนี้สอดคล้องกับ

งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอาง ของนางสาว ปิยมาภรณ์ คุ้ม

ทรัพย์ (2555) ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจากสื่อโฆษณามากท่ีสุด เพราะเป็นสื่อท่ี

กระจายข่าวสารได้อยา่งแพร่หลายและเร็ว การโฆษณาท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าได้.  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาพบว่าสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ควรมีความถี่ในการโฆษณามากกว่าปัจจุบันเพราะ

เป็นสื่อท่ีสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายต่อการรับรู้ของผู้บริโภค ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ควรมี

ความน่าสนใจจึงจะท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้จากสื่อพิมพ์และเนื้อหาควรมีข้อความท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ในส่วนของสื่อ

บุคคลนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ รวมท้ังให้ค าปรึกษาในด้านของการใช้ผลิตภัณฑ์ 

เพราะผลิตภัณฑข์องตราสินคา้ผงหอมศรีจันทร์น้ันผู้บริโภคล้วนต้องการความมั่นใจในตัวสนิค้าก่อนตัดสนิใจเลอืกซือ้ 

และพนักงานขายควรมีการให้ค าแนะน าส าหรับผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและครบถ้วน สื่อการจัดกิจกรรมควรมีความ

น่าสนใจและมีความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสร้างความโดดเด่นให้ตราสินค้า และมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับ

ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในตัวผลิตภัณฑ์และตราสินค้าผงหอมศรีจันทร์  สื่อกลางแจ้งควรจัดอยู่ในสถานท่ีท่ีพบเห็นได้

ง่ายและสื่อควรมคีวามเด่นชัดในตราสินคา้และผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

การวจิัยคร้ังนี้เป็นการส ารวจวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นจึงควรจะขยาย ขอบเขตการวจิัยให้

มากขึ้นเช่น เขตปริมณฑลเพื่อได้ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

กลุ่มตัวอย่างบางส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจน ค าถามในแบบสอบถามอาจยังไม่ครอบคลุมมากนัก การวิจัยในคร้ัง

ตอ่ไปจึงควรมกีารขยายขอบเขตของค าถามให้เจาะจงชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และทุกท่านท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น

ถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณาตรวจสอบแก้ไข

ข้อบกพร่องตา่งๆ อันเป็นประโยชนใ์นการวเิคราะห์และสรุปผลการศกึษา จนท าให้งานวจิัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Factors affecting the movement of bank sector of stock exchange Thailand 

ฐิติวัฒน ์ข าวิวรรธน์1* และ ธิดาทิพย์ ปานโรจน์1 

Thitiwat Khumwiwat1* and Tidathip Panrod1   

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์

กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลท่ีศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือน ระหว่างเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2555 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตัวแปรอิสระท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง เงินปันผลเฉลี่ย อัตราดอกเบ้ีย

ลูกค้ารายย่อยชั้นดี อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อและ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ โดยใชส้มการถดถอยเชงิพหุเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง เงินปันผลเฉลี่ย ดัชนีราคาผู้บริโภค 

และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยท้ัง 4 ปัจจัยส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 โดยมีค่า R2 = 0.766, R2 adjust = 0.735, F-test = 25.312 ฯลฯ และแบบจ าลองสามารถใช้ในการพยากรณ์

แนวโนม้ดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยในระยะสั้นได้  

ค าส าคัญ: หลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์ ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

Abstract  
The aim of this research was to study the factors that affect the movement of Bank sector of 

Stock Exchange Thailand. The considered factors were Bank sector index of Stock Exchange Thailand 

(SETBANK), Real interest rate (RINT), Dividend (DIV), Minimun retail rate (MRR), Minimun loan Rate (MLR), 

Consumer price index (CPI), Inflation (IF), Exchange rate (EX). All the factors studies were monthly averaged 

secondary data from Janury 2012 to Decenber 2014. Data analysis was done by using the Multiple Regression 

Analysis Model. 

The research results found that the factors affecting the movement of Bank sector index of Stock 

Exchange of Thailand (SETBANK) were Real interest rate (RINT), Dividend (DIV), Consumer price index (CPI) 

and Exchange rate (EX). The RINT factor, DIV factor, CPI factor sxand EX factor have affected the movement of 

Bank sector index of Stock Exchange Thailand with high confidence interval statistics testing (9 5% ) ; R2  = 

                                                
1 นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี76120 
1 Management, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi 76120  
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0.766 , R2 adjust = 0.735 , F-test = 25.312 etc., and this model can forecast the short-term trend of Bank 

sector of Stock Exchange of Thailand. 

Keywords: SETBANK, stock price index, Stock Exchange of Thailand  

บทน า 
ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) เป็นดัชนีเปรียบเทียบมูลค่า

ตลาดของหลักทรัพย์ท่ีเป็นหุ้นสามัญของหลักทรัพย์จดทะเบียนกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึง

สภาพของตลาดและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดัชนรีาคาหุ้น เป็นค่าสถิติท่ี

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองชี้วัดท่ีสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ขึน้ลงอยา่งไรในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับวันท่ีเร่ิมมกีารค านวณดัชนรีาคาหุ้นนัน้ หรือวันอ่ืนๆกอ่นหนา้นั้น 

กลุ่มหลักทรัพยท่ี์นา่สนใจมากส าหรับนักลงทุนกลุ่มต่างๆคือกลุ่มของ ธนาคารพาณิชย์ และเนื่องจาก

การขยายบทบาทและอิทธิพลของธนาคารพาณิชย์ตอ่ระบบเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาท้ังในด้านการออม

เงิน การให้สินเชื่อ และการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้ธนาคารพาณิชย์มีการขยายตัวในด้านทรัพย์สิน ผลการ

ด าเนินงาน รวมถึงการจ่ายเงินปันผล ให้แก่นักลงทุน สาเหตุท่ีหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ได้รับความสนใจ

อย่างมากจากนักลงทุนเนื่องจากการขยายบทบาทในการระดมเงินออม การให้สินเชื่อ และการเงินระหว่างประเทศ 

ซึ่งท าให้มีการขยายตัวในด้านทรัพย์สิน ผลการด าเนินงาน รวมถึงการจ่ายปันผลให้แก่นักลงทุน รวมถึงสิ่งจูงใจให้มี

การลงทุนนั้นก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Stock Return) ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากเงินปันผล เมื่อนักลงทุนกลุ่มต่างๆท าการซื้อขายหลักทรัพย์ก็

จะท าให้มูลค่าการซื้อขายรวม และดัชนีหลักทรัพย์เกิดการปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งสามารถดูได้จากทิศทางการ

ขึน้ลงของราคาหุ้นท่ีบ่งบอกถึงการไหลเข้าของเงินท่ีมากจากการลงทุนของกลุ่มนักลงทุน และการลงทุนของนักลงทุน

ในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถดูได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีชี้น าภาพรวมเศรษฐกิจจริงในอนาคตอัน

ใกล้ เมื่อตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะน าเงินเข้ามาลงทุน ท าให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเป็น

แนวโนม้ขาขึน้ ในทางตรงกันข้าม เมื่อตลาดมีแนวโน้มลดลง นักลงทุนสามารถชะลอการลงทุนหรือมีการขายมากกว่า

การซื้อเพื่อดูความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด ท าให้ดัชนีปรับตัวลดลงและอาจท าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว นัก

ลงทุนจึงเป็นตัวผลักดันให้ตลาดหลักทรัพยม์ีความผันผวนไปตามการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้นและลดลง

ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากสามารถทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

ยอ่มจะเป็นประโยชนต์อ่นักลงทุนเป็นอยา่งยิ่ง [1] 

ดังนัน้การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่ม

ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารเป็นตัวท่ีมีบทบาทอย่างมากท่ีส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯรวมถึง

เศรษฐกิจของประเทศ และการศกึษาเร่ืองนี้จะเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถ

ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาตลาดหลักทรัพยไ์ปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของนักลงทุนท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ 
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 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่แท้จริง (RINT) 

 เงินปันผลเฉลี่ย (DIV) 

 อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยช้ันดี(MRR) 

 อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชัน้ดี(MLR) 

 ดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) 

 อัตราเงนิเฟอ้ (IF) 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์

สหรัฐฯ (EX) 

กรอบแนวคดิในการศึกษา (Conceptual Framework) 

ในการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

ในการศึกษาการวจิัยครัง้นี้ผู้วจิยัได้ต้ังวัตถุประสงค์การวจิัยไวด้งันี้ 

1. การวิจัยในคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคา 

หลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการค้นคว้าเร่ือง “ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

หลักทรัพย์ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้ ได้แก่ หลักทรัพย์ท่ีอยู่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่  

ธนาคารพาณชิย์ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ชื่อย่อ 

1. ธนาคาร กรุงศรี จ ากัด มหาชน     BAY 

2. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด มหาชน     BBL 

3. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ากัด มหาชน    CIMB 

4. ธนาคาร กสิกรไทย จ ากัด มหาชน     KBANK 

5. ธนาคารเกียรตนิาคิน จ ากัด มหาชน     KKP 

6. ธนาคาร กรุงไทย จ ากัด มหาชน     KTB 

7. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชยีล กรุป๊ จ ากัด มหาชน   LHBANK 

8. ธนาคาร ไทยพาณิชย ์จ ากัด มหาชน     SCB 

9. บริษัท ทุนธนชาต จ ากัด มหาชน     TCAP 

10. บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชยีลกรุ๊ป จ ากัด มหาชน    TISCO 

11. ธนาคารทหารไทย จ ากัด มหาชน     TMB 

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

ธนาคารพาณชิย์ในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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โดยเก็บข้อมูลรายเดือน ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส าหรับปัจจัยต่างๆท่ีน ามาศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง เงินปันผลเฉลี่ย 

อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดี  อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี และอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ 

ตัวแปรที่ศกึษา 

1.  ตัวแปรอสิระ (Independent variables) แบ่งเป็น 

 1.1 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง (RINT) 

 1.2 เงินปันผลเฉลี่ย (DIV)อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ชัน้ด ี(MLR) 

 1.3 อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยช้ันดี (MRR) 

 1.4 ดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) 

 1.5 อัตราเงนิเฟอ้ (IF) 

  1.6 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ (EX). 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ และปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอ่ดัชนรีาคากลุ่มหลักทรัพย์เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยกลุม่อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มการพมิพแ์ละสิ่งพิมพแ์ละกลุ่ม

สิ่งทอเคร่ืองนุง่ห่ม โดยใช้ข้อมูลทุตภิูมิแบบอนุกรมเวลารายเดอืนตั้งแตปี่ พ.ศ.2541-2545 การศึกษาใชก้ารวเิคราะห์

เชงิปริมาณ จากสมการถดถอยเชงิพหุคูณและท าการวเิคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด ผลการศกึษาพบวา่ปัจจัย

ท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือปริมาณเงินลงทุนในการซื้อ

หลักทรัพย์ไทยจากต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ดัชนีนิกเคอิ และอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหาร

และเคร่ืองดื่มคือ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี กลุ่มการพิมพ์และ

สิ่งพิมพ์คือ ปริมาณเงินลงทุนในการซื้อหลักทรัพย์ไทยจากต่างประเทศ อัตราดอกเบ้ียเงิ นฝากท่ีแท้จริง และ

อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี และกลุ่มสิ่งทอเคร่ืองนุ่มห่มคือ ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตรา

ดอกเบีย้เงินฝากที่แท้จริง และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุน้ทางบัญชี [2] 

ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตอ่ดัชนรีาคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วธีิการทางเศรษฐมิติสร้างสมการในรูปของสมการถดถอยเชิงซ้อน และ

ประมาณค่าโดยสมการถดถอยด้วยวิธีก าลังสองนอ้ยสุด (Method of Least Squares) น าตัวแปรเข้าระบบสมการดว้ย

วิธี Enter โดยใช้ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน 

(FIX 3 เดือน) อัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MOR อัตราดอกเบ้ีย MRR อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐ (EX) อัตราเงินเฟ้อ (IR) ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ คือ 

อัตราเงนิเฟอ้ (IR) และอัตรา ดอกเบ้ีย MRR ส่วนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอยา่งมนีัยส าคัญ ดัชนี

ราคาผู้บริโภคภายในประเทศ (CPI) อัตราดอกเบ้ีย MLR อัตราดอกเบ้ีย MOR และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
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ดอลลาร์สหรัฐ (EX) และตัวแปรท่ีไมม่ีนัยส าคัญตอ่ดัชนีราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ คือ อัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจ า 3 เดอืน (FIX 3 เดอืน) [3] 

ศกึษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่ราคาหลักทรัพยข์องกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีวิธี การศึกษาการทดสอบและประมาณค่าสัมประสิทธ์ิตัวแปรอิสระด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square) ด้วยข้อมูลอนุกรมเวลาผ่านแบบจ าลองสมการถดถอย พร้อมทดสอบข้อสมมติฐานและ

แปรผลการศึกษา ด้งนั้นจึงต้องทดสอบ Multicollinearity เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และด าเนินการ

หาค่า Autocorrelation ของสมการถดถอยพหุคูณ และการแก้ปัญหา Autocorrelation ด้วยวิธี First and Secondary 

Order Autoregressive แล้วจึงประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ และ สร้างรูปแบบสมการถดถอย และทดสอบสมมติฐานเพื่อ

ทราบผลการศึกษาโดยตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ส่วนต่างระหว่างดอกเบ้ียเงินฝาก และอัตรา

ดอกเบีย้เงินกู้ดัชนรีาคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และดุลการค้า ผลการศกึษาพบวา่ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทาง

เดียวกันอยา่งมีนัยส าคัญคือ ดัชนรีาคาหุ้นของตลาด หลักทรัพย์ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอยา่งมี

นัยส าคัญคือ อัตราเงินเฟ้อ และส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก และอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ และตัวแปรท่ีไม่มี

นัยส าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์คอื ดุลการคา้ [4] 

ท าการศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลการทบตอ่ราคาหลักทรัพยใ์นกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ด้วยการสร้างสมการถดถอยพหุเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) วิเคราะห์

ด้วยวิธีก าลังสองน้อยท่ีสุด (Ordinary Least Square) ในการประมาณรูปแบบสมการเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัย

อิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง เงินปันผลเฉลี่ ย และผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติท่ีแท้จริง ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญคือ ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประชาชาติท่ีแท้จริง ส่วนตัวแปรท่ีเหลือคือ อัตราเงินเฟอ้ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่แท้จริง เงินปันผลเฉลี่ย ไม่

มนีัยส าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์ [5] 

ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรามในประเทศ (Gross Domestic Product) ปริมาณเงินลงทุนในหุ้นจากชาวต่างประเทศ (Foreign 

Trading Volume) อัตราส่วนทางการตลาดต่อก าไรหุ้น (Price/Earnings Ratio) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์

สหรัฐฯ (Exchange Rate) ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average Index) ดัชนีราคาผู้บริโภค 

(Consumer Price Index) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพันธ์

กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ อัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรหุ้น 

และดัชนอีุตสาหกรรมดาวน์โจนส ์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนรีาคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ในขณะท่ีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และอัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคาตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส าหรับตัวแปรอสิระท่ีเหลืออีก 3 ตัว คือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปริมาณเงินลงทุน

ในหุ้นจากชาวต่างประเทศ ดัชนรีาคาผู้บริโภค ไม่มนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิมอีิทธิพลต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย [6] 
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วิธีการศึกษา 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อ

ตามล าดับดังนี้ 1) การก าหนดประชากร 2) การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การจัด

กระท าและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

    1. การก าหนดประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในครัง้นี้ ได้แก่ หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยเลือกหลักทรัพย์ท่ีอยู่กลุ่ม

ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ่งทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
     

    2. การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยผู้วิจัยมีวิธีการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหลักทรัพย์กับปัจจัยต่างๆ จะใช้รูปแบบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  (Linear 

Regression Analysis) ในการประมาณค่าทางสถิติ ดังนั้นแบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการ

เคลื่อนไหวดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยจึงปรากฏดังนี้ 
 

 SET BANK = f(RINT, DIV, MRR, MLR, CPI, IF, EX) 

 โดย 

 RINT = อัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่แท้จริง 

 DIV = เงินปันผลเฉลี่ย 

 MRR = อัตราดอกเบ้ียลูกค้าย่อยใหญ่ช้ันดี 

 MLR = อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายใหญ่ช้ันดี 

 CPI = ดัชนรีาคาผู้บริโภค 

 IF = อัตราเงนิเฟอ้ 

 EX = อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ 
 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษาตามทฤษฎีนั้นต้องเป็นตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างของธนาคาร

พาณิชยม์ากที่สุดซึ่งตัวแปรตา่งๆ ท่ีเลอืกใช้ในการศึกษา ได้แก่ 

ตัวแปรท่ีเป็นตัวแทนของดัชนีราคาหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพยก์ลุ่มธนาคารพาณิชย์ (SET BANK) 

จะใชด้ัชนรีาคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณชิย์เป็นตัวแทนในการศึกษา 

ปัจจัยท่ีใช้เป็นตัวแทนของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคาร

พาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากที่แท้จริง (Real Interest Rate: RINT) เงินปัน

ผลเฉลี่ย (Dividend: DIV) อัตราดอกเบ้ียลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) อัตราดอกเบ้ียลูกค้าราย

ใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate: MLR) ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index: CPI) อัตราเงินเฟ้อ (Inflation: IF) 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ (Exchange Rate: EX) 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวจิัยคร้ังน้ีใชข้้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary data) ของปัจจัยท่ีมีผลต่อราคาหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณชิย์

ซึ่งมีขัน้ตอนการวิจัยและรวบรวมขอ้มูล ดังนี ้

รวบรวมข้อมูลจากการท่ีศึกษาทฤษฎีมาแล้วโดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานวจิัย โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 3 ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2557 เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลสื่อสิ่งพมิพ ์วารสาร งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง และข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชนตา่งๆ ดังนี้ 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ส านักดัชนเีศรษฐกิจการค้า 

 กระทรวงการคลัง 

 ส านักงานสถิตแิห่งชาติ 

 ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 ข้อมูลจากวารสาร เชน่ วารสารการเงินธนาคาร วารสารหลักทรัพย์ เป็นต้น 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยมีแบบและเทคนิคท่ีใช้ท่ีใช้ใน

การศึกษาคือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ 

ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติวิเคราะห์ เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ

การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาถึ ง  

T-Statistic, สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2), สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจเชิงพหุท่ีปรับปรุงแล้ว (Adjusted R2) และค่า

เดอร์บิน-วัตสัน (Durbin-Watson) 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อใช้ใน

การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งการวิเคราะห์ใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพื่ออธิบาย

การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 
 



1234 

- Proceedings - 

ตารางที ่1 แสดงคา่สถิตจิากการวเิคราะห์ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 119.998 660.592  .182 .857 

EX -50.678 7.542 -.831 -6.719 .000 

RINT -312.315 97.500 -.592 -3.203 .003 

XD -44.675 17.159 -0.248 -2.604 0.014 

CPI 21.276 5.169 .661 4.116 .000 
 

จากผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุท่ีเหมาะสมหลังจากท าการปรับปรุง 

 PG = 119.998 – 50.678EX – 312.315INT – 44.675XD + 21.276CPI 

          (.182)        (-6.719)      (-3.203)       (-2.604)       (4.116)       

 

ค่า R2, R2 adjust, F-statistic และค่า Durbin-Watson (D.W.) มดีังนี้ 

  R2   =  0.766 

  R2adjust   = 0.735 

  Prob (F-statistic)  =  0.000 (ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%) 

  D.W.   = 1.77 

  *ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่าสถิติ T-test 

 

 เมื่อท าการแก้ปัญหา Autocorrelation โดยวิธีการ First Order Autoregressive ซึ่งได้คา่ D.W. ท่ีดขีึน้

เป็น 1.77 แสดงวา่ค่าความคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ในทางสถิติถอืว่าการแก้ปัญหาดังกลา่วได้สิน้สุดลงแลว้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

ผลจากการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง (RINT) 

เงินปันผลเฉลี่ย (DIV) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตอ่เงินดอลลารส์หรัฐฯ (EX). และ ดัชนรีาคาผู้บริโภค (CPI) โดย ดัชนี

ราคาผู้บริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX). อัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากท่ีแท้จริง (RINT) และ เงินปันผลเฉลี่ย (DIV) มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคา

หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งจากการทดสอบพบว่า

ท้ัง 4 ตัวแปรอสิระ เป็นตัวแปรท่ีมีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และมีการอภิปลายผลดังนี้ 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX) ค่าตัวแปรท่ีได้ออกมาแสดงว่า มีผลกับดัชนี

ราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 คือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีการปรับตัวลงลดจะส่งผลให้ดัชนีราคา
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หลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจะมาลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม

ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยมาขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุวมิล สังขทับทิม (2554) 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ส่งผลกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 คือ เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้

ดัชนรีาคาหลักทรัพย์กลุม่ธนาคารพาณชิย์มีการปรับตัวเพิ่มขึน้ ซึ่งขัดแยง้กับงานวิจัยของสุวพิชญ์ บันลอืฤทธ์ิ (2554) 

เนื่องจากดัชนรีาคาผู้บริโภคเป็นตัวแสดงถึงอุปสงค์ของตลาด ซึ่งหากมกีารปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนจะคาดการณ์ว่าผล

ประกอบการของกลุ่มธนาคารเพิ่มสูงขึน้ จึงส่งผลให้ดัชนีราคาหลักทรัพยข์องกลุ่มธุรกิจดังกล่าวปรับตัวสูงขึน้ตามไป

ด้วย 

เงินปันผลเฉลี่ย (XD) ส่งผลกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ อธิ

พัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ท่ีกล่าวว่าเงินปันผลเฉลี่ย ไม่มีนัยส าคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย ์

แต่ในความเป็นจริง เงินปันผลมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์

กลุ่มธนาคาร เนื่องจากโดยท่ัวไปดัชนรีาคาหลักทรัพย์จะลดลง ณ ช่วงเวลาท่ีได้มกีารจ่ายปันผล 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง (RINT) ส่งผลกับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ซึ่งขัดแย้งกับ

งานวิจัยของอธิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ (2554) ท่ีกล่าวว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง ไม่มีนัยส าคัญต่อราคา

หลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยในทางทฤษฎีหากอัตราดอกเบ้ียปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนจะหันมาลงทุนใน

ตลาดเงินมากขึ้น ซึ่งจะเกดิการขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนจึงท าให้ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง 

ข้อเสนอแนะ 

1.   ในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ อัตราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีแท้จริง 

(RINT), เงินปันผลเฉลี่ย (DIV), ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (EX). 

ดังนั้นผู้ท่ีศึกษาในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาตัวแปรอิสระอื่นๆท่ีมีผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชน่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีความเชื่อมั่นในการลงทุน ดัชนีราคาหุ้นตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศไทย เป็นตัน 

2. ควรศึกษาในส่วนของต้นทุนในการลงทุนในราคาหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาด

หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อจะน ามาเป็นสว่นส าคัญที่จะชว่ยในการตัดสนิใจในการลงทุนของนักลงทุนต่อไป 

3. ส าหรับผู้ ท่ีศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของนักลงทุนต่างชาติเพื่อท่ีจะได้น ามาเป็น

ส่วนประกอบในการด าเนนิกลยุทธ์ทางการลงทุนภายในประเทศไทยได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

การวจิัยคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยด ีผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ ธดิาทพิย์ ปานโรจน์ และอาจารย ์

ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ท่ีให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัย

ตลอดมา รวมท้ังคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยศิลปากรในการให้ความอนุเคราะห์ทุกๆ ด้าน จนท าให้

งานวจิัยส าเร็จได้อยา่งสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 
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การศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน

เขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

The study about the factors relating the purchasing decision to buy Food 

Supplement in Phutthamonthon at Nakhonpathom 

ธนภัทร สิรไิพโรจน์1  และ ธิดาทิพย์ ปานโรจน1์* 

Thanaphat Siriphairot¹ and Tidathip Panrod1* 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และศึกษาปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การศึกษา

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จากประชากรในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม โดยใช้การก าหนดตัวอย่างตามแนวคิดของ W.G.Cochran ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จ านวน 400 คน ท าการ

วิเคราะห์ในรูปแบบเชิงพรรณนาและเชิงสถิติในรูปแบบค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ดว้ยค่าสมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

ผลการวจิัยพบวา่ 1. กลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มสีถานภาพโสด อยู่ระดับการศกึษาปริญญา

ตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท ที่มีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสูงท่ีสุด 2. 

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยผลิตภัณฑ์

และชอ่งทางการจัดจ าหนา่ยมคีวามสัมพันธ์สูงสุด ส่วนปัจจัยดา้นจิตวิทยา ด้านการรับรู้ก็มคีวามสัมพันธ์สูงสุด  

ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑอ์าหารเสริม   ส่วนประสมการตลาด   การตัดสินใจ 

Abstract  

The objectives of this quantitative research were 1) to study demographic factor of samples who 

made purchasing decision to buy food supplement in Phutthamonthon at Nakhonpathom Area 2) to study about 

the factors ralating the purchasing decision to buy food supplement in Phutthamonthon at Nakhon pathom Area. 

The study is based in survey research using questionnaire to collect the data from the target population of 400 

people that live in Phutthamonthon at Nakhonpathom Area. In order to analyze data both descriptive and 

statistics such as frequency, percent frequency, mean, standard deviation and Pearson‘s Correlation Coefficient 

analysis. 

The results from this descriptive and statistics suggest that 1) The most of samples were female, 

unmarried, the education level at bachelor degree and private average income less than 15 ,0 0 0  baht per 

                                                
1 สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุร ี76120 
1 Management, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi 76120 
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month have the highest purchase to buy food supplement. 2) The decision to buy food supplement relevance to 

marketing mix factors, by the products. Perception is most important for psychological factors. 

Keywords: Food Supplement, Marketing Mix Factors, Decision Making  

บทน า 
อาหารถือเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นฐานในชวีิตมนุษยท่ี์ใชใ้นการด ารงชีวิต การได้รับสารอาหารท่ีครบ 5 หมูใ่น

แต่ละวันจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ท าให้หน้าตาผิวพรรณดูสดใส หรือดังค ากล่าวของคน

จีนท่ีว่า “อาหารและยาคือสิ่งเดียวกัน” หมายความว่า อาหารให้สรรพคุณทางยาด้วย หากฉลาดเลอืกทานเราก็จะได้

คุณค่าทางยาไปในตัว [4] เพราะการทานอาหารหรือสิ่งท่ีมีประโยชน์หรือสิ่งท่ีไม่มีประโยชน์สู่ร่างกายนั้นจะส่งผล

กระทบโดยตรงต่อร่างกาย ดังนั้นการใส่ใจในเร่ืองอาหารการกินนัน้ ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งท่ีได้รับความสนใจในคนทุก

วัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างาน หรือผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบัน เป็นยุคท่ีผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ จนละเลย

หรือขาดความใส่ใจในเร่ืองการทานอาหาร ท าให้ได้รับสารอาหารท่ีร่างกายจ าเป็นในแต่ละวันไม่เพียงพอ และการ

ทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายมากๆ ก็จะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมา ดังนั้นการให้ความส าคัญในเร่ืองการ

ทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่เพื่อให้ได้สารอาหารเพยีงพอต่อวัน และการหลกีเล่ียงการทานอาหารท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดโรค 

จึงเป็นสิ่งท่ีควรให้ความใส่ใจมากที่สุดในปัจจุบัน 

จากการค้นคว้าวิธีการทางการแพทย ์นั่นคือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อให้คนหันกลับมาดูแลสุขภาพ

ตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยรวมของผู้บริโภคเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เนื่องจากมีวิธีการ

บริโภคท่ีงา่ย มีความสะดวกในการหาซือ้ และมีท้ังย่ีหอ้ และสารอาหาร ให้เลอืกมากมาย 

การรับประทานอาหารเสริมนั้น เป็นการรับประทานโดยตรง ท่ีนอกเหนือจากการรับประทานอาหาร

ปกติ เพื่อเป็นการเพิ่มเติม เสริม ป้องกัน โดยมีสารอาหารท่ีเป็นองค์ประกอบในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด 

ของเหลวหรือในรูปแบบอื่น โดยมีจุดมุ่งหมายส าหรับผู้บริโภค ที่มสีุขภาพท่ัวไปปกต ิท่ีไมใ่ชผู่้ป่วย โดยคาดหวังวา่จะ

มีประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพโดยมีการจ าแนกตามประเภทตามคุณสมบัติและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วย (1) อาหารเสริมบ ารุงสุขภาพ (2) อาหารเสริมป้องกันและรักษาโรค (3) อาหารเสริมลดน้ าหนัก (4) 

อาหารเสริมนักกีฬา (5) อาหารท่ีเสริมหรือเพิ่มเตมิสารบางชนดิให้มากขึ้น [2] 

ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของคนในพื้นท่ีอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

เพื่อเป็นแนวทางและความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภค และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

วางแผนพัฒนาทางการตลาดของผู้ประกอบการ ในการน าเสนอสินค้าและบริการคร้ังต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 งานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสรุปเป็นประเด็น 

เพื่อก าหนดตัวแปรท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวจิัย ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยดา้นประชากรท่ีเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- สถานะภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ ์

- ราคา 

- ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

- การส่งเสรมิการตลาด 

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

- การจูงใจ 

- การรับรู ้

- ค่านิยม 

- ทัศนคต ิ

 

 

การตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ ในเขต

อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 

- การรับรูป้ัญหา 

- การแสวงหาข้อมูล 

- การประเมินทางเลือก 

- การตัดสินใจซือ้ 

- ประสบการณ์หลงัซือ้ 
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ขอบเขตการวิจัย 

1.    ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด (4Ps) และปัจจัยดา้นจิตวิทยา เป็นหลักในการศกึษาถึงสิ่งท่ีสง่ผลตอ่การตัดสนิใจเลอืกซือ้อาหารเสริม  

2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรใน เขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

3.1  ตัวแปรต้น คือ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา  

3.2  ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริม โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) การรับรู้ปัญหา 

2) การแสวงหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซือ้ 5) ประสบการณ์หลังซื้อ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ตัวแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) เป็นตัวกระตุน้หรือสิ่งเร้าทางการตลาดท่ี

กระทบตอ่กระบวนการตัดสนิใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีอาจกระทบต่อพฤติกรรมการ

ซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีใหม่แล ะ

สลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู้เร่ืองเหล่านี้แล้วในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอ

ทางเลือกที่ง่ายกว่า ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยเพื่อให้ผู้บริโภคท่ีไม่ต้องการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการ

พิจารณา ส่วนในเร่ืองของรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการ

ซื้อของผู้บริโภค หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมนิเพื่อการตัดสินใจซื้อ ป้ายฉลากท่ี

แสดงให้ผู้บริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญก็จะท าให้ผู้บริโภคประเมินสินค้าเช่นกัน สินค้าคุณภาพสูง

หรือสินค้าท่ีปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผู้ซือ้มีอิทธิพลตอ่การซื้อด้วย 

2. ราคา (Price) ราคามีอทิธิพลตอ่พฤติกรรมการซื้อก็ตอ่เมื่อผู้บริโภคท าการประเมินทางเลือกและท า

การตัดสนิใจ โดยปกตผิู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ า นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อหรือท าให้

ผู้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่นๆ ส าหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู้บริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือ

เป็นอย่างหนึ่งในลักษณะท้ังหลายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซื้อลดน้อยลง นอกจากนี้

ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการท า

ให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าท่ีมีจ าหน่ายแพร่หลาย

และง่ายท่ีจะซื้อก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของชอ่งทางที่น าเสนอก็อาจก่ออทิธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์

ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าท่ีมีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินค้าท าให้สินค้ามีชื่อเสียงมากกว่าน าไปใช้

บนช้ันวางของในซุปเปอร์มารเ์ก็ต 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดสามารถก่อ

อิทธิพลต่อผู้บริโภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารท่ีนักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่า

เขามีปัญหา สินค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกวา่สินคา้ของคูแ่ข่ง เมื่อ

ได้ขา่วสารหลักการซือ้เป็นการยืนยันวา่การตัดสนิใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า ปัจจัยท่ีมีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค (Determinants of consumer behavior) ได้แก่ ประการแรกคือ ปัจจัยท่ีอยู่ภายในของบุคคล 
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(Internal variables) และประการท่ีสองคือปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกของบุคคล (External variables)โดยมีรายละเอียด

ดังตอ่ไปนี ้

ปัจจัยภายในของบุคคล ประกอบด้วย  

ความต้องการ (Needs)หมายถึง “สิ่งท่ีจ าเป็นใดๆส าหรับร่างกายทางกายภาพหรือจิตใจ” หรือกล่าว

อกีนยัได้วา่ความตอ้งการเป็นเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต้องได้รับการบ าบัด 

แรงจูงใจ (Motives)หมายถึง “สิ่งกระตุ้นหรือความรู้สึกท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลกระท าหรือมี

พฤติกรรมในรูปแบบท่ีแน่นอน” แรงจูงใจท าให้รู้ถึงความต้องการและเป็นการให้เหตุผลส าหรับการกระท าท่ี

แสดงออกอันเนื่องมาจากความต้องการ 

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถงึ ลักษณะพิเศษของมนุษยห์รือลักษณะอุปนสิัยท่ีได้สร้างขึน้ในตวัของ

บุคคลท่ีท าให้บุคคลแต่ละคนแตกต่างไปจากคนอื่นๆ แรงจูงใจเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลมีการกระท าตามความ

ต้องการแตบุ่คลิกภาพเป็นสิ่งท่ีท าให้บุคคลกระท าในลักษณะ เฉพาะตวัของบุคคล 

การตระหนัก (Awareness)หมายถึงการมคีวามรู้ในบางสิ่งบางอย่างได้โดยผ่านประสาทท้ังห้า ซึ่งการรู้

จะเป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงมากท่ีสุดของบุคคล ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกในขณะท่ีบุคลิกภาพเป็นเร่ืองของการ

มองถึงสิ่งท่ีมีอยู่ภายในตัวของบุคคล และการรู้ของผู้บริโภค(Awareness) เป็นการมองถึงสิ่งท่ีอยู่ภายนอกของ

ผู้บริโภคท่ีต้องมกีารตคีวามหมายส าหรับสิ่งท่ีผู้บริโภคได้เหน็ได้ยินได้รู้สกึ 

การรับรู้ การสัมผัสรับรู้ (Perception)หมายถงึการตคีวามหมายของบุคคลที่มตีอ่สิ่งของหรือความคิดท่ี

สังเกตเห็นได้ หรืออะไรก็ตามท่ีถูกน าเข้ามาสู่ความสนใจของผู้บริโภคโดยผ่านทางประสาทท้ัง 5 

การเรียนรู้ (Learning) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความนึกคิดของผู้บริโภค การตอบสนองหรือ

พฤตกิรรมอันเป็นผลมาจากการได้ปฏบัิต ิประสบการณ์หรือการเกิดขึ้นของสัญชาตญาณ 

ทัศนคติ (Attitudes) หมายถึง กลุ่มกว้างๆ ของความรู้สึกท่ีมอียู่ภายในตัวของมนุษย์หรือความเห็นท่ีเป็น

รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล [8] 

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา (Problem/Need Recognition) 

ในขั้นตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความ

ตอ้งการหรือปัญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) ซึ่งเกิดจาก 

(1) สิ่งกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) เชน่ ความรูส้ึกหวิข้าว กระหายน้ า เป็นต้น 

(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการกระตุ้นของส่วนประสมทาง

การตลาด (4 P's) เช่น เห็นขนมเค้กนา่กิน จึงรู้สึกหิว, เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทัศน ์- กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึง

เกิดความรู้สกึอยากซือ้ อยากได้, เห็นเพื่อนมรีถใหมแ่ลว้อยากได้ เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมูล (Information Search) 

เมื่อผู้บริโภคทราบถึงความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดับขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการ

แสวงหาขอ้มูล เพ่ือใชป้ระกอบการตัดสนิใจ โดยแหลง่ข้อมูลของผู้บริโภค แบง่เป็น 

(1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่ อน ครอบครัว คนรู้จัก ท่ีมี

ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการน้ันๆ 

(2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ พนักงาน

ขาย รา้นค้า บรรจุภัณฑ์ 
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(3) แหล่งสาธารณชน (Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ

จากสื่อมวลชน หรือองคก์รคุม้ครองผู้บริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บริโภคท่ี

เคยทดลองใชผ้ลิตภัณฑน์ัน้ๆมาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) 

เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้ว ในขั้นต่อไปผู้บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการ

ประเมินทางเลือกนั้น ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติ ท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูปแบบ 

บริการหลังการขาย ราคาขายต่อหนว่ย เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) 

หลังจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือกแล้ว ผู้บริโภคก็จะเข้าสู่ในขั้นของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต้องมีการ

ตัดสนิใจในดา้นตา่งๆ ดังนี้ 

(1) ตรายีห่้อท่ีซือ้ (Brand Decision) 

(2) ร้านคา้ที่ซื้อ (Vendor Decision) 

(3) ปริมาณที่ซื้อ (Quantity Decision) 

(4) เวลาท่ีซือ้ (Timing Decision) 

(5) วธีิการในการช าระเงิน (Payment-method Decision) 

5. พฤตกิรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) 

หลังจากท่ีลูกค้าได้ท าการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องท าการ

ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึงพอใจนั้นเกิดขึ้นจากการท่ีลูกค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึ้น

จริง กับสิ่งท่ีคาดหวัง ถ้าคุณค่าของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริง ตรงกับท่ีคาดหวังหรือสูงกว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว ้

ลูกค้าก็จะเกิดความพงึพอใจในสินค้าหรือบริการนัน้ โดยถ้าลูกค้ามีความพงึพอใจก็จะเกิดพฤตกิรรมในการซื้อซ้ า หรือ

บอกต่อ เป็นต้น แต่เมื่อใดก็ตามท่ีคุณค่าท่ีได้รับจริงต่ ากว่าท่ีได้คาดหวังเอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ 

พฤตกิรรมท่ีตามมาก็คือ ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใชผ้ลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน และมกีารบอกตอ่ไปยังผู้บริโภคคนอื่นๆ ด้วย [3] 

พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเชยีงใหม่ โดยมวีัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเชียงใหม่ และเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากลูกค้าท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจ านวน 400 คน โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 25-29 ปี 

การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชพีเป็นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนตัง้แต ่10,000 บาทขึ้น

ไป แต่ไม่เกิน20,000 บาทโดยมีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารเสริมประเภทบ ารุง 

ยี่ห้อท่ีได้รับความนิยมมากคือยี่ห้อ แบรนด์ และมีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อดูแลสุขภาพสม่ าเสมอ โดยได้มีการ

ตัดสินใจในการซือ้ด้วยตนเอง และส่วนใหญ่ซื้อจากพนักงานขายตรง มีค่าใชจ้่ายในการซื้อแตล่ะครั้งประมาณ 500-

1,000 บาท ซึ่งมีการซื้ออย่างน้อยเดือนละ1 คร้ัง โดยได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์มาจากคนรู้จัก/เพื่อน/และจากสื่อวิทยุ/

โทรทัศน์ ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่อยูใ่นระดับมากเรียง

ตามล าดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และ ด้านราคา ส่วนด้านการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับปาน

กลาง [5] 

การเลอืกซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมด้านผิวพรรณ ของวัยรุ่นในหา้งสรรพสนิค้า จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเห็นการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านผิวพรรณของวัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า 
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จังหวัดเชียงใหม ่เปรียบเทียบการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านผิวพรรณของวัยรุ่น และเพื่อหาแนวทางในการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารเสริมด้านผิวพรรณ ในการวิจัยคร้ังนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจาก

แหล่งข้อมูลโดยตรง โดยใช้แบบสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง คือ เภสัชกรประจ าร้าน และพนักงานขาย รวม 7 คน 

และใช้แบบสอบถามถามวัยรุ่นท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้านผิวพรรณจ านวน 200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Window โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมด้านผิวพรรณระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยใช ้T-Test ผลการศึกษาเป็นดังน้ี [1] 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคใน

เขตจังหวัดปทุมธานีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุ 30-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มรสถานภาพโสด และพบวา่กลุ่มตัวอยา่ง

ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพการผลิตท่ีดี ได้รับการรับรอง

คุณภาพจากองค์กรท่ีน่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับการมี

พนักงานขายแนะน าสินค้ามากท่ีสุด การตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นส าคัญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

ผู้บริโภคท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy แตกต่างกัน และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้นตามความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

[7] 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ ข้อมูลท่ัวไปของ

ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือเป็นเพศหญิงร้อยละ 67.9 เพศชายร้อยละ 32.1 ส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ท่ี 5,001-

10,000 บาท, พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอยา่งร้อยละ 87.5 เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร ร้อยละ 59.6 จะซื้อต่อไปในอนาคต ส่วนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผู้บริโภคร้อยละ 56.2 ซื้อให้ท้ัง

ตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 55.7 บริโภคมานานตั้งแต่ 1-12 เดือน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

คือ ต้องการเพื่อรักษาโรค บริโภคตามเพื่อน และเชื่อตามโฆษณาท่ีได้ทราบสรรพคุณมา ซึ่งอธิบายได้ว่า การท่ี

ผู้บริโภคต้องการรักษาโรคให้หาย มีผลท าให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาสตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เพิ่มขึ้น 44.7% ท่ีระดับนัยส าคัญ α=0.05 เพื่อนมีผลท าให้บุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดมีโอกาสตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเพิ่มขึน้ 15.1% ท่ีระดับนัยส าคัญ α=0.01 ท่ีจูงใจจากโฆษณามีผลท าให้บุคคลท่ีเชื่อข้อมูลจากโฆษณามี

โอกาสตัดสินใจเลอืกซือ้ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพิ่มขึ้น 14.1% ท่ีระดับนัยส าคัญท่ี α=0.01 [6] 

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 
การเลือกพื้นท่ีวิจัย ผู้วจิัยเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จากประชากรในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม โดยเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของประชากรวัยต่างๆ คือเป็นประชากรท่ีมีท้ัง

การใช้ชีวิตการเรียน การท างาน การเข้าสังคม และมีการท ากิจกรรมท่ีแตกต่างกัน โดยค านึงถึงการตัดสินใจท่ีมี

ความสัมพันธ์ในปัจจัยต่างๆ 

แหล่งข้อมูลการวิจัย เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบกลุ่มตัวอย่างท่ีแน่นอน จึงใช้การก าหนดตัวอย่างตาม

แนวคิดของ W.G.Cochran ค านวณกลุ่มตัวอยา่งได้จ านวน 400 คน และท าการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสองแหล่ง 

คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถาม และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าจากวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสอื งานวจิัย และบทความทางวิชาการ 
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ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และจ าแนกแบบสอบถามออกเป็น 4 

ตอน คือ แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้าน

จิตวิทยา และกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริม หรือข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องแบบสอบถามดังกล่าว

พัฒนาขึ้นจากวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และทดสอบกับกลุ่มประชากรในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯจ านวน 30 คน 

นอกจากนั้นได้ท าการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท่ีได้กลับมา โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 

Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่การค านวณเท่ากับ 0.847 

การวเิคราะห์ข้อมูล ใชว้ธีิการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

โดยใช้สถิติพรรณนาและเชิงสถิติเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉลี่ยท่ีได้มา

แปลความหมายโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ในการแปลความข้อมูลออกเป็น 5 ระดับ ส าหรับ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา และกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

จากนั้นจึงท าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา และกระบวนการตัดสินใจเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมผีลตอ่การตัดสินใจเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑอ์าหารเสริม โดยแปลงผลจากค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านประชากรท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 68.37) สถานภาพโสด (ร้อยละ 77.55) อยู่ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 78.57) เป็นนักเรียน/ นักศึกษา (ร้อยละ 46.94) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 

บาท (ร้อยละ 58.16) ท่ีมีการเลอืกซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมสูงท่ีสุด  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสนิใจเลอืกซื้อผลิตภัณฑอ์าหารเสริม ในเขตอ าเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม 

การตัดสินใจเลอืกซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมมคีวามสัมพันธ์กับปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาดซึ่ง

มีค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.49 ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์สูงสุด เท่ากับ 0.43 ส าหรับปัจจัยด้าน

จิตวิทยามีค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.76 การรับรู้มีความสัมพันธ์สูงสุด เท่ากับ 0.69 โดยปัจจัย

ท้ังหมดมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลอืกซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริม มีค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน เท่ากับ0.59  

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์สูงสุด ส าหรับราคาและการ

ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุกัญญา เรียงเครือ [7] ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพการผลิตท่ีดี ได้รับการรับรอง

คุณภาพจากองค์กรท่ีน่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับการมี

พนักงานขายแนะน าสินค้ามากที่สุดดังนัน้แนวโน้มในการตัดสนิใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้น

ตามความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ส่วนปัจจัยด้านจิตวิทยา ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยมีการรับรู้มคีวามสัมพันธ์สูงสุด ส าหรับการเรียนรู้ ความเชื่อทัศนคติ และการจูงใจมี

ระดับความสัมพันธ์รองลงมาตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา เปลี่ยมทรัพย์ [6] ท่ีพบว่าปัจจัยท่ีมี

ผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ ต้องการเพื่อรักษาโรค บริโภคตามเพื่อน และเชื่อตามโฆษณาท่ีได้



1246 

- Proceedings - 

ทราบสรรพคุณมา ซึ่งอธิบายได้ว่า การท่ีผู้บริโภคต้องการรักษาโรคให้หาย มีผลท าให้บุคคลเหล่านั้นมีโอกาส

ตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อนมีผลท าให้บุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิดมีโอกาสตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มขึ้น การจูงใจจากโฆษณามีผลท าให้บุคคลท่ีเชื่อข้อมูลจากโฆษณามีโอกาสตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเร่ิมเป็นท่ีรู้จักมากในปัจจุบัน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัย

อื่นๆท่ีมีผลต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เชน่ ปัจจัยทางด้านสังคม เพื่อให้ผลการศึกษาครอบคลุมการอธิบาย

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลอืกซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริม  

2. ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคในเขตพื้นท่ีอื่นๆ ของจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทต่างๆ เช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบ ารุงร่างกาย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ าหนัก 

ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมบ ารุงสมอง และผลิตภัณฑอ์าหารเสริมบ ารุงผิว เปรียบเทียบวา่มีพฤติกรรมแตกต่างกันหรือไม่ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลกีและความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า  

The  relationship between reteil mix which the brand loyolty 

สาวติร ี มีถาวร1 และ วิภาวดี  ภญิโญธนวัต1* 

Sawitree meetaworn1and Wipawadee pinyotanawat1* 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้าเซ่เว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งส่วนส่วนประสมค้าปลีก

และความจงรักภักดีต่อตราร้านค้าเซ่เว่นอีเลฟเวน่ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา และวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ เป็น

การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ใช้

บริการร้านเซ่เวน่อีเลฟเวน่ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสมีา สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t - test, F - test และเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant 

Difference (LSD) และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยา่งง่ายของเพยีร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) ส าหรับในการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSSผลการวจิัยพบวา่   

1. ลักษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผู้ซือ้สนิค้าจากร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  โดยมีอายุตัง้แต ่21-30 ปี  มีอาชพีอื่นๆ เชน่ เกษตรกร  นักเรียน 

นักศกึษา ระดับการศกึษาปริญญาตรี  โดยมีรายได้ตอ่เดอืนต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท   

2. ผู้ซือ้สนิค้าร้านสะดวกซือ้ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา มีระดับความคดิเห็น

ตอ่ส่วนประสมค้าปลีกโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ มีส่วนประสมค้าปลีกอยู่ในระดับดีมาก

ทุกข้อ ดังนี้  ด้านท าเลท่ีตั้งโดยรวม  ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้าโดยรวม  ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม  ด้านราคา

โดยรวม  ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวม  และด้านการบริการโดยรวม 

3. ผู้ซือ้สนิค้าร้านสะดวกซือ้ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา มีระดับความคดิเห็น

ตอ่ความจงรักภักดีต่อตรารา้นค้าโดยรวมอยูใ่นระดับดีมาก  

ค าส าคัญ: ส่วนประสมค้าปลีก  ความภักดตีอ่ตรารา้นค้า 

Abstract  
The purposes wereto study the personal characteristics that influence the opinions of their loyalty 

to Seven Elevenbrand in Nakhon Ratchasima province area,and to study the relationship between the mix of 

retail and loyalty to Seven Elevenbrand in Nakhon Ratchasima province area.The research method was survey 

research. The sample was used Seven Elevenbrand in Nakhon Ratchasima province area by purposive 

sampling. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t - test, F - 

                                                
1 คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จงัหวดันนทบุรี 11120 
1 Business Administration, Panyapiwat institute of management , Nonthaburi 11120 
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test,pair wise comparison by Fisher’s Least Significant Difference (LSD),Correlation Coefficient by Pearson. The 

data were analyzed by using SPSS. The results showed that:  

1) Personal characteristics of the respondents who buy goods from 7-Eleven convenience stores 

atMuangdistrictarea of Nakhon Ratchasima province area, mostly female 2 1 4  people, representing 5 3 .5 0 

%.Aged 21-30 years, 174 people, representing 43.50 %.Other occupations, such as farmers, students have a 

total of 129  people, representing 32.25 % .Education levelwas Bachelor of 148  people, representing 37.00 

%.The monthly incomes of less than 10,000 baht were172 people, representing 43.00 %.  

2 ) The7 - Eleven convenience stores Customer at Muang district area of NakhonRatchasima 

provincehad opinions on the overall retail mix is very good. Considering the income foundthat the retail mixes 

was a very good level in each question such as theoverall of location, the overall stores physical appearance, 

theoverall product, theoverall price, the overall   promotion, the overall  market, andoverall service. 

3 )  The 7 - Eleven convenience stores customer in Muang District area inNakhon Ratchasima 

province had opinions on loyalty to branded stores were at a good level. 

Result of hypothesis found that: 

1)  Personal characteristics include different career hadopinion on loyalty to branded stores as "7 

- Eleven" in Muang District area, Nakhon Ratchasimaprovincewere different at the levels of statistical 

significance wereat .05 and .01 respectively. 

2) Mix of retailers at DooHome in Nakhon Ratchasimaprovince included its location, the physical 

appearance of the stores, the products, pricing, promotion, marketing, and services correlates with loyalty to 

branded stores". 7 - Eleven "in Muang District. Nakhon Ratchasima provinceat the level of statistical 

significancewas at .01 with a relative moderate in the same direction. 

Keywords: Retail mix, Brand loyalty  

บทน า 

เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกสมัยใหมท่ี่ก าลังได้รับความความนยิมมากที่สุด คือ ธุรกิจประเภทร้าน

สะดวกซื้อ โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ความตอ้งการบริโภคสินค้าในปริมาณมากเชน่กัน เพื่อรองรับกับจ านวนประชากรท่ีมีในพื้นท่ี โดยพฤตกิรรมการบริโภค

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งท่ีอยู่อาศัย ขนาดครอบครัวท่ีเล็กลง การท างานแข่งกับเวลา คนชั้นกลางมีรายได้

สูงขึ้นความสะดวกสบาย เช่น ห้างสรรพสินค้าจะขยายตัวไปชานเมืองมากขึ้น ดังนั้น พอลูกค้ามีสิทธ์ิเลือกสินค้ามาก

ขึน้ท าให้ขาดความภักดีต่อสินค้าและตราร้านค้า หากท่ีไหนบริการไมด่ี ไมทั่นใจลูกค้าก็จะไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน [1]  

ธุรกิจค้าปลีกเป็นเร่ืองเกี่ยวกับประชาชนท่ัวไปและกว้างขวางขึ้นเร่ือยๆ ฉะนั้น ธุรกิจค้าปลีกจึงมี

ความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกไทยก าลังอยู่ในช่วงการแข่งขันกันสูง 

เห็นได้จากสัดส่วนของมูลค่าค้าปลีกไทยท่ีเติบโตขึน้ เมื่อดูจากปี 2550 ซึ่งมมีูลค่าค้าปลีกขณะนัน้อยูท่ี่ 1.2 ล้านล้าน

บาท เทียบกับปี 2554 ที่ผ่านมา มูลค่าค้าปลีกเติบโตขึ้นเป็น 1.4 ล้านล้านบาท ในขณะที่การค้าชายแดนระหว่างไทย

กับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา ระหว่างมกราคม-ตุลาคม 2555 มีมูลค่ารวมอยู่ท่ี 

7.6 แสนล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมารอ้ยละ 1.3 ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกปี 2557 น่าจะขยายตัวอยู่ท่ีประมาณ

ร้อยละ 3.0-5.01 (ณ ราคาปีปัจจุบัน) ขยายตัวดีขึน้เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้วท่ีขยายตัวร้อยละ 2.8 ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยง
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ทางด้านก าลังซื้อของผู้บริโภคท่ียังคงชะลอตัว และสถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะตัว

ลงต่อเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพและ ภาระหนี้สินท่ี เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับ

เงินจากโครงการจ าน าข้าวท่ียังไม่สามารถเบิกจ่ายให้กับเกษตรกรได้ท่ัวถึง รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งท่ีอาจส่งผล

กระทบกับสินค้าเกษตรตัวอื่นๆ และสะท้อนถึงก าลังซื้อของเกษตรกรในระยะข้างหน้า นับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ

เตบิโตของธุรกิจค้าปลีกในปีนี้ 

ในขณะที่การขยายการลงทุนในประเทศน้ัน คาดวา่ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในประเทศท่ีผู้ประกอบการก าลัง

เผชิญอยู่ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้การขยายสาขาในประเทศในช่วงเวลานี้เป็นไปด้วยความระมัดระวังมากขึ้น แต่ถึง

กระนั้น เมื่อสถานการณ์ในประเทศกลับมาเป็นปกติ ก็เชื่อว่า ในระยะข้างหน้า ตลาดในประเทศก็ยังคงมีความ

นา่สนใจที่จะขยายการลงทุน และมีโอกาสในการท ารายได้ให้กับธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะในหลายๆ พื้นท่ีท่ีมีแนวโน้ม

เตบิโตและมีศักยภาพโดดเด่น ไม่วา่จะเป็นหัวเมอืงส าคัญๆ ที่เศรษฐกิจในจังหวัดก าลังเตบิโต มีจ านวนประชากรมาก

และมีก าลังซือ้ เชน่ นครราชสมีา สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น รวมถึงจังหวัดตามแนวชายแดนท่ีจะได้อานิสงส์จากการเปิด

การค้าเสรี AEC เช่น อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงราย และจังหวัดท่ียังคงมีศักยภาพทางด้านการท่องเท่ียว อาทิ 

ภูเก็ต เชียงใหม่ ระยอง (พัทยา) เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ 

โดยเฉพาะในระยะยาวท่ีธุรกิจค้าปลีกยังมโีอกาสในการขยายตัว ซึ่งในการเลือกขยายการลงทุน ผู้ประกอบการก็คง

จะต้องปรับ Model หรือรูปแบบของร้านค้าปลีกให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นท่ี

นัน้ๆ 

กลยุทธ์การตลาดแบบ “Multi-Channel” รุกเข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นท่ีทางการตลาด โอกาสเพิ่ม

ยอดขายมีมากขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงท่ีผู้ประกอบการจะตอ้งเผชิญในปี 2557 ซึ่งมีผลให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอย

อย่างระมัดระวัง โดยค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อสินค้าอย่างชัดเจนมากขึ้นนั้น  นับเป็นโจทย์ท่ีท้าทาย

ส าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีจะต้องพยายามแสวงหากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการ

ตัดสินใจซื้อสินค้า ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นท่ีเช่าภายในร้านค้าปลีก เพื่อดึงดูดร้านค้าต่างๆ ให้เข้ามาเช่าพื้นท่ี

ภายในโครงการอยา่งต่อเนื่อง ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลกีที่มแีนวโนม้รุนแรงเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ท่ีใช้กระตุ้นกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภคนอกจากการท ากลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบเดิมผ่าน

ทางจุดขายท่ีเป็นช่องทางหลัก ไม่วา่จะเป็นการลดราคาสินค้า การผ่อนช าระ 0% นานขึน้ การออกแคมเปญแลกรับ

ส่วนลดท่ีสูงขึ้นจากคะแนนสะสมในบัตรสมาชิกซึ่งถือเป็นการเพิ่มยอดขาย และมีโอกาสเพ่ิมฐานลูกค้าท่ีสนใจท าบัตร

สมาชกิเพิ่มขึ้น จะยังคงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีมีความส าคัญและจูงใจผู้บริโภคให้ออกมาใชจ้่ายได้ในระดับหนึ่ง

แลว้ ศูนยว์จิัยกสิกรไทยมองวา่ ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกท่ีรุนแรง ประกอบกับก าลังซื้อของผู้บริโภคใน

ปีนี้ไม่ค่อยดีนัก ดังนั้น การท ากลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียว อาจจะไม่

เพียงพอท่ีจะประคับประคองยอดขายไว้ได้ และสิ่งส าคัญอีกหนึ่งประการในการท ากลยุทธ์การตลาดส าหรับ

ผู้ประกอบการค้าปลีกในปีนี้ คือ ความหลากหลายของช่องทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Multi-Channel 

Marketing) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคท่ีครอบคลุมมากขึ้น โดยรูปแบบของการท า 

Multi-Channel Marketing ท่ีนา่สนใจและคาดว่าจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และสามารถท ายอดขายได้เพิ่มขึ้น ได้แก่การ

ขยายช่องทางการตลาดผ่านออนไลน์ (E-Commerce) ในยามท่ีสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังคงไมเ่ป็น

ปกติ ซึ่งกดดันบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบกับ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านไอที และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ียังคงนิยมใช้อุปกรณ์เคลื่อนท่ีอย่างสมาร์ท

โฟนและแท็บเล็ตกันมากขึ้นนัน้ ศูนย์วจิัยกสิกรไทยมองวา่ การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลนบ์นอุปกรณ์เคลื่อนท่ี

ดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่า “M-Commerce” น่าจะกลายเป็นช่องทางใหม่ท่ีมาแรง และเป็นช่องทางหนึ่งท่ีช่วยหนุนการ
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เตบิโตของการซื้อขายออนไลนใ์นระยะต่อจากนี้ไป โดยจะเห็นได้จากการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่

หลายๆ ราย ต่างมีการพึ่งพาการท าการตลาดและการสร้างรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจ

สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ถึงกระนั้น ผู้ประกอบการควรมีการบริหารจัดการ ทั้งประเด็น

คุณภาพของสินค้า การขนส่งและช่องทางการช าระเงินให้มีความถูกต้อง ชัดเจนและปลอดภัย ก็น่าจะท าให้การท า

ตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการค้าปลีกได้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 ยอดขายของธุรกิจค้าปลกีไทย 

ที่มา: ศูนยว์จิัยกสิกรไทย (2557) 
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ภาพที่ 2 พื้นท่ีในตา่งจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการขยายการลงทุน 

ท่ีมา : ศูนยว์จิัยกสิกรไทย (2557) 

 

ท้ังนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า รูปแบบร้านค้าปลีกสะดวกซื้อ (Convenience Stores) จะยังคงเป็น 

Model ท่ีนา่สนใจและมีแนวโน้มขยายตัวสูงต่อเนื่องเฉลี่ยปีละไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 10.0 เนื่องจากรูปแบบร้านค้ามขีนาด

เล็ก สามารถหาท าเลท่ีเหมาะสมได้งา่ย และยังเป็น Model ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตลข์องผู้บริโภครุ่นใหมท่ี่ต้องการความ

รวดเร็วและสะดวกสบาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าปลีกท้ังท่ีเป็นรายเก่าและรายใหม่ต่างหันมาใช้ Model ร้านค้า

ปลีกขนาดเล็กในการเจาะตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคกันมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมมอืกับพันธมิตรทางธุรกิจ 

อาทิ คอนโดมเินียม สถานีบริการน้ ามัน ที่นอกจากจะช่วยลดตน้ทุนและลดระยะเวลาในการหาท าเลท่ีต้ังใหม่แล้ว ยัง

ชว่ยลดตน้ทุนในส่วนของการท าการตลาดจากฐานลูกค้าของเครอืขา่ยพันธมติรท่ีมีอยูแ่ลว้  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจค้าปลกีจึงมีบทบาทส าคัญเพื่อให้

การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยดีตามท่ีวางแผนไว้ โดยบทบาทส าคัญของแผนทางการตลาดเพื่อให้ ธุรกิจสามารถสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจ และสามารถปรับการด าเนนิธุรกิจให้สามารถรับกับภาวะเศรษฐกิจ

ในยุคปัจจุบันได้ ดังนั้น ผู้วจิัยจึงตอ้งการศกึษาเร่ืองความสัมพันธ์ระหวา่งส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อ

ตรารา้นค้า  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.   เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้าเซ่เว่น

อเีลฟเวน่ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีตอ่ตราร้านค้าเซ่เว่น

อเีลฟเวน่ ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีการศึกษา 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อเซ่เว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง

นครราชสมีา จังหวัดนครราชสมีา  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ใช้ซื้อสินค้าสะดวกซื้อร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตรค านวณของ ยามาเน่ (Yamane, 

1973, p. 125) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ีร้อยละ ±5 ได้กลุ่มตัวอยา่ง 400 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอยา่ง 400 คน

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non - probability Sampling) โดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดย

แจกแบบสอบถามผู้ใช้บริการร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างตามร้านสาขา จังหวัดนครราชสีมา จนครบ

จ านวน 400 คน โดยจ านวนสาขาของร้านสะดวกซื้อในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 107 สาขา  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังนี้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนใน

การสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีท าการศึกษารวมท้ังศึกษาวิธีการสร้าง

แบบสอบถามงานวิจัย 

2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดในการศกึษา และสมมตฐิานในการศกึษา รวมท้ังศกึษาวิธีการ

สร้างแบบสอบถามงานวิจัย 

3. นิยามปฏบัิตกิารของตัวแปร เพื่อสร้างแบบสอบถาม 

4. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

5. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง

ให้ครอบคลุมท้ังดา้นโครงสร้าง เนือ้หาและภาษาท่ีใชเ้พื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ตอบ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

6. น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาภาคนิพนธ์ แล้วน าเสนอ  ผู้เชี่ยวชาญ

จ านวน 1 คน ได้แก่ ผศ.ดร. ธรีะวัฒน ์จันทึก ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) 

7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ี

ศึกษาแต่คุณลักษณะคล้ายคลึงกันจ านวน 30 คน เพื่อน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดย

การใช้วิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach's  Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามดังนี้ ตอนท่ี 2 ของร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .976 ตอนท่ี 3 ความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

โดยมีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .977 แบบสอบถามทัง้ฉบับมคี่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .976 

8. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและ

ความเชื่อม่ันแลว้ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอยา่งที่ศกึษาท่ีก าหนดไว้ 



1253 

- Proceedings - 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมค้าปลีก 

ความหมายของส่วนประสมค้าปลีก 

กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ [1] ได้ให้ความหมายของส่วนประสมค้าปลีกไว้ว่า เป็นคัมภีร์ กลยุทธ์ หรือสูตร

พื้นฐานท่ีควรต้องค านึงถึง เพื่อเพิ่มโอกาสท าได้ส าเร็จสมประสงค์ เพื่อน าไปประยุกต์ประกอบกับกลยุทธ์หลักโดย

คัมภร์ีนีม้ชีื่อเรียกว่า Retail Mix (ส่วนประสมค้าปลีก) 

ส่วนประสมค้าปลีกเพื่อท่ีจะท าให้ร้านมีองค์ประกอบอันเป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าและจะได้มาซื้อแล้ว

ซื้ออกีมีปัจจัย 6 ประการ ที่เรียกว่าส่วนประสมค้าปลีก (Retail Mix) ท่ีควรพจิารณา คือ 

1. สถานท่ี รวมถึง ท่ีตั้ง (Location) อาคาร ความสะดวกสบาย (Air Condition, Music) การตกแต่ง 

(Concept, Style, Furnishion) การวางผังร้าน (Store Layout) สิ่งอ านวยความสะดวก (Service Area) ของร้านค้า อาทิ 

ท่ีน่ัง ที่จอดรถ ห้องน้ า และจุดช าระเงนิ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้คอื [4] 

1.1 ท าเลท่ีตั้งของร้าน (Location) นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมความส าเร็จของร้านค้าได้มาก

พอสมควร เพราะร้านค้าปลีกแตล่ะประเภทมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ีแตกต่างกัน

ไปด้วย ตัวอยา่งเช่น รา้นสะดวกซื้อท่ีต้องการกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผ่านไปมา ก็ควรตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน 

1.2 การวางผังรา้น (Layout) หรือลักษณะทางกายภาพ การจัดแผนผังการให้บริการภายในรา้น ซึ่ง

จะต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของร้าน และรูปแบบการให้บริการ เช่น ถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีให้ลูกค้าเลือก

ซื้อสินค้าเองก็ตอ้งจัดร้านในแบบท่ีเรียกว่า “รังผึง้” ซึ่งมีลักษณะเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ เป็นต้น  

1.3 การออกแบบตกแต่งร้าน (Design) หลักการนั้นจะต้องตกแต่งร้านให้เท่ากันกับกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งในทางปฏิบัติจะติดต่อกับนักออกแบบตกแต่งภายใน เพราะมีความช านาญทางด้านนี้อยู่แล้ว เพียงแต่จะต้อง

ก าหนดองค์ประกอบในการตกแต่งให้ชัดเจนว่าร้านจะมีการตกแต่งท้ังร้านและในร้านเป็นแนวคิด หรือคอนเซปต์อ

ยา่งไร 

2. ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ลักษณะและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จนถึงการจัดเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์

เพื่อจ าหนา่ยบนช้ันท่ีขาย และอุปกรณเ์สริมเพื่อการแสดงผลิตภัณฑ์ เราจะต้องเลอืกผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในความต้องการ

ของลูกค้าเข้ามาจ าหน่ายในร้าน ท้ังน้ี คงจะต้องส ารวจตรวจสอบความตอ้งการอยู่ตลอดเวลาวา่สินคา้รายการใดขาย

ดี ก็จัดให้มพีื้นท่ีการวางมากหน่อย รายการใดขายไม่ดีก็จัดพื้นท่ีให้น้อยหนอ่ย หรือรายการใดขายไม่ได้เลยก็ไม่ต้อง

เอามาขาย เพราะต้องไมล่มืวา่การท าการตลาดจะต้องพจิารณาที่ความตอ้งการของลูกค้าเป็นหลัก 

3. ราคา กลยุทธ์ราคาหลายรูปแบบท าให้เกิดผลโดยตรงจากการรับรู้ราคาและเกิดผลต่อจิตวิทยาถึง

ภาพลักษณ์ของร้าน ลักษณะสนิค้าและราคาเป็นสิ่งท่ีละเอยีดอ่อนและแปรเปลี่ยนตามลักษณะของลูกค้า รา้นค้าท่ีใช้

นโยบายราคาถูกกับนาฬิกา Rolex อาจไม่เป็นร้านท่ีลูกค้า Rolex คิดจะซื้อ เนื่องจากลูกค้ามักจะให้ความส าคัญกับ

ราคาเป็นหลักในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันราคาถูกกว่า 

หรือแพงกว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมาก แต่ส าหรับสินค้าฟุ่ม เฟือยนั้น ราคาก็จะสงผลถึงภาพลักษณ์ของตัว

สินค้า และด้วยเหตุท่ีธุรกิจค้าปลีกนั้น เป็นธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป ราคาสินค้าท่ีก าหนดขึ้นจึงเกิดจากต้นทุนค่า

สินค้าท่ีซื้อเข้ามาบวกกับก าไรท่ีทางร้านคาดหวัง และปรับด้วยปัจจัยทางการตลาด เช่น ประเภทของสินค้าท่ีขาย 

ราคาสินค้าในร้านคูแ่ข่งขัน เป็นต้น เร่ืองนี้จึงต้องพจิารณาให้เกิดความเหมาะสม 

4. การส่งเสริมการตลาด การส่งเสรมิการตลาดช่วยให้เกิดการตัดสนิใจที่เร็วขึ้น สร้างบรรยากาศการ

ซื้อและอาจส่งผลถึงความเพลิดเพลินพึงพอใจ (Retail Experience) ในความเป็นจริงนั้นสินค้าท่ีขายภายในร้านจะ



1254 

- Proceedings - 

ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอยูแ่ลว้ แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้มากยิ่งขึ้น 

ทางรา้นเองก็สามารถจัดการสง่เสริมการตลาดขึน้มาได้อกี โดยวิธีการส่งเสริมการขายประกอบด้วย [2] 

4.1 การโฆษณา กิจการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือร้านดิส

เคาตัสโตร์ จะจัดให้มีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน์ เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายในวงกวา้ง เนื้อหาสาระในโฆษณามักจะเน้นเร่ืองการขายเป็นหลัก 

4.2 การประชาสัมพันธ์ ทางร้านอาจจะใช้การประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือน าเสนอกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีสร้างความสนใจกับลูกค้าให้มาร่วมกิจกรรมท่ีร้านท่ีจัดกิจกรรมเหล่านั้นอาจเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

กิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชนต์อ่สังคม หรอืเป็นกิจกรรมท่ีแฝงด้วยการน าเสนอสินค้าก็ได้ 

4.3 การใช้พนักงานขาย เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีร้านค้าปลีกจะต้องจัดให้มีพนักงานขายไว้ค่อย

แนะน าสนิค้า ได้คอยบริการ ไว้คอยไขข้อข้องใจในเร่ืองตา่งๆ กับลูกค้าท่ีมาจับจ่ายในรา้น 

ดังนั้น การส่งเสริมการขาย เป็นเร่ืองปกติในปัจจุบันท่ีร้านค้าปลีกทุกประเภทจะต้องจัดให้มีการ

ส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การลดราคาสินค้าตามเทศกาลต่างๆ ท้ังท่ีเป็นเทศกาลท่ีก าหนดขึ้นมาเอง หรือ

เทศกาลตามประเพณีนิยม ไปจนถึงการแลกซือ้สนิค้า การจับฉลากชงิรางวัล ชงิโชค 

5. การบริการ เป็นองค์ประกอบกับการควบคู่การขายปลีก จะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะของสินค้า

และรูปแบบร้าน เป็นท่ีทราบกันดีว่าการบริการมีผลโดยตรงต่อความพึงพอใจและความผูกพันของร้านท่ีจะมีต่อร้าน 

แม้ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ หรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีให้ลูกค้าเลือกหยิบสินค้าเอาเองก็ตาม ก็ยัง

ต้องเอาใจใส่ในเร่ืองการให้บริการอยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับลูกค้า การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าใน การเลือกซื้อ

สินค้า การตอบข้อสงสัยในเร่ืองสินค้า การอ านวยความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าในร้าน ตลอดไปจนถึง

การให้บริการขนสินค้าไปให้ลูกค้านับเป็นหัวใจส าคัญเห็นเสริมให้องค์ประกอบน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น [2] 

6. องค์กรและบุคลากร การจัดสรรทรัพยากรบุคคล การจัดบทบาทหน้าท่ีความสามารถและความ

ตั้งใจเอาใจใส่ต่อหน้าท่ีของบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญขององค์รวมท่ีจะท าให้ท้ัง 5 ปัจจัยข้างต้นบรรลุผลตาม

เป้าหมาย  

ผลการศึกษา 

ลักษณะสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษา พบวา่ ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผู้ซื้อสนิค้าจากร้านสะดวกซื้อ 7-

Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 โดยมี

อายุต้ังแต ่21-30 ปี จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50 มมีีอาชพีอื่นๆ เช่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา จ านวน 

129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 โดยมีรายได้ต่อ

เดอืนต่ ากว่าหรือเทียบเท่า 10,000 บาท จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 

ส่วนประสมค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีกโดยรวมอยูใ่นระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบวา่  
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ด้านท าเลที่ต้ัง 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีตั้งโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีส่วน

ประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีต้ังอยู่ในระดับดีมาก ในเร่ืองสามารถเดินทางไปถึงสถานท่ีต้ังด้วยความสะดวกสบาย เป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองท าเลท่ีต้ังอยูใ่นย่านชุมชน เป็นอันดับ 2 รองลงมาคือ เร่ืองท าเลท่ีต้ังมีความโดดเด่นง่าย

ต่อการพบเห็น เป็นอันดับ 3 มีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีตั้ง อยู่ในระดับดี เร่ืองท าเลท่ี

ตัง้อยู่ในยา่นชุมชน เป็นอันดับ 3 เร่ืองมสีถานท่ีจอดรถเพียงพอตอ่ผู้มาใช้บริการ เป็นอันดับสุดท้าย  

ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้า 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลกี ด้านลักษณะกายภาพของร้านคา้โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อ

พบว่า มีส่วนประสมค้าปลีก ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้าอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ใน

เร่ืองจัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองอากาศถ่ายเทเย็นสบาย เป็นอันดับ 2 

รองลงมาคือ เร่ืองพื้นท่ีมีความสะอาดเรียบร้อย กวา้งขวาง และเร่ืองการจัดแสดงสินค้าดูดีจูงใจให้เกิดการซื้อ เป็น

อันดับสุดท้ายเท่ากัน ตามล าดับ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีส่วน

ประสมค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ในเร่ืองมีสินค้าและบริการท่ี

หลากหลาย เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองมีแผนกสินค้าท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของท่าน เป็น

อันดับ 2 รองลงมา คือ เร่ืองมีสินค้าท่ีหลากหลายระดับคุณภาพ เป็นอันดับ 3 รองลงมาคือ เร่ืองมีตราสินค้าท่ีมี

ชื่อเสียง เป็นอันดับ 4 และเร่ืองสินค้ามคีวามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นอันดับสุดท้าย  

ด้านราคา 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านราคาโดยรวม อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มสี่วนประสมค้า

ปลีกด้านราคาอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ในเร่ืองมีรูปแบบในการช าระเงินให้เลือกหลากลาย 

เชน่ เงินสด สแตมป์ และบัตรสมาทเพทิธ์ เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ  เร่ืองก าหนดราคาขายราคาเดียวโดยไม่ตอ้งมี

การต่อรอง เป็นอันดับ 2 รองลงมาคือ เร่ืองราคาสินค้าของร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven อยู่ในระดับเดียวกันคู่แข่งขัน 

เป็นอันดับ 3 และ เร่ืองสินค้าและบริการมีความคุ้มค่ากับราคา เป็นอันดับสุดท้าย 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านการสง่เสริมการตลาดโดยรวม อยูใ่นระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

มีส่วนประสมค้าปลีก ด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดีมากทุกข้อ โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ในเร่ืองมีการ

โฆษณาในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองมกีารสมัครสมาชิกบัตรสามทเพิทธ์เพื่อรับสิทธิ

พิเศษ เป็นอันดับ 2 รองลงมาคือ เร่ืองมีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างน่าสนใจ เป็นอันดับ 3 
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รองลงมา คือเร่ืองโปรโมชั่นของทางร้านน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น ซื้อแพคคู่ เป็นอันดับ 4 และเร่ืองสามารถเปลี่ยน

สินค้าคืนไดเ้มื่อสนิค้าท่ีซือ้ไปมีการช ารุด เป็นอันดับสุดท้าย  

ด้านบริการ 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมค้าปลีก ด้านบริการโดยรวม อยูใ่นระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มีส่วนประสม

ค้าปลีกด้านบริการอยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ในเร่ืองระยะเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็น

อันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองการจัดการด้านสินค้าและบริการถูกต้องแม่นย าสูง เป็นอันดับ 2 รองลงมาคือ เร่ืองมี

ระบบการขายท่ีรวดเร็วค่า เป็นอันดับ 3 รองลงมาคือ เร่ืองพนักงานมีความกระตือรือร้นในการขาย เป็นอันดับ 4 มี

ระดับความคิดเห็นตอ่ส่วนประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีต้ัง อยู่ในระดับดี เร่ืองพนักงานมีการบริการท่ีดี ยิม้แย้มแจ่มใส 

เป็นอันดับสุดท้าย 

ความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดนครราชสีมา 

ผู้ซื้อสินค้าท่ีซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีระดับ

ความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่ มี

ความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” อยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงตามล าดับดังนี้ ในเร่ืองการซื้อของท่านมี

แนวโน้มจะซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เร่ืองท่านจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้า 7 – Eleven เป็นอันดับ 2 มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” โดยรวมอยู่ใน

ระดับดี  เร่ืองท่านแนะน าสินค้าภายใต้ตราร้านค้า 7 – Eleven ให้กับบุคคล ที่ต้องการค าแนะน าจากท่าน และเร่ือง

ท่านบอกเล่าสิ่งท่ีดเีกี่ยวกับร้านสะดวกซือ้ 7 – Eleven เป็นอันดับสุดท้ายเท่ากัน  

การทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานท่ี 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศกึษา รายได้ตอ่เดอืน ท่ีแตกตา่ง

กันส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัด

นครราชสมีา แตกต่างกัน สามารถแยกสมมติฐานย่อยได้ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้ซื้อสินค้าที่มเีพศแตกต่างกัน มรีะดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า 

“7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดนครราชสมีา แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิต ิt - test พบวา่ ผู้ซื้อสนิค้าท่ีมีเพศแตกตา่งกัน มรีะดับความคิดเห็น

ตอ่ความจงรักภักดีต่อตรารา้นค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืงจังหวัดนครราชสมีา ไมแ่ตกตา่งกัน  

สมมติฐานท่ี 1.2 ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอายุแตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านคา้ “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา แตกต่างกัน  

จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จ าแนกตามอายุ เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วย

สถิติ F - test พบว่า ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความ

จงรักภักดตีอ่ตรารา้นค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสมีา ไมแ่ตกตา่งกัน 
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สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านคา้ “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา แตกตา่งกัน  

จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามอาชีพ เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F - test พบว่า ผู้ซื้อ

สินค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 

เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ของความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสมีา จ าแนกตามอาชพี โดยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบวา่ ผู้ซือ้สนิค้า

ส่วนใหญ่ท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เกษตรกร นักเรียน นักศกึษา มรีะดับความคิดเห็นตอ่ความจงรักภักดีตอ่ตราร้านค้า “7 

– Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา มากกว่าผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอาชพีพนักงานบริษัท/พนักงานประจ า และ

อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 และอาชีพรับจ้าง มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ส่วนผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานราชการมีระดับความคิดเห็นต่อความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา มากกวา่อาชพีอาชพีพนักงานบริษัท/

พนักงานประจ า และอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และอาชีพรับจ้างมีระดับ

ความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven มากกว่าอาชีพอาชีพพนักงานบริษัท/ พนักงานประจ า

อย่างมนียัส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกตา่งอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดี

ตอ่ตรารา้นค้า  “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสมีา แตกต่างกัน  

จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขต

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา จ าแนกตามระดับการศึกษา เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F - test 

พบว่า ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่ อตราร้านค้า “7 – 

Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสมีา ไมแ่ตกตา่งกัน 

สมมตฐิานท่ี 1.5 ผู้ซื้อสนิค้าท่ีมรีายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกัน มีระดับความคิดเห็นตอ่ความจงรักภักดีต่อ

ตรารา้นค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา แตกต่างกัน  

จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขต

อ าเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสมีา จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน เมื่อท าการทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถิต ิF - test พบว่า 

ผู้ซือ้สนิค้าท่ีมีรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกัน มรีะดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา ไมแ่ตกตา่งกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ 7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา ประกอบด้วย ด้านท าเลท่ีตั้ง ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านบริการ มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – 

Eleven”  ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา  

ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) พบว่า ส่วนประสมค้าปลีกของร้านสะดวกซื้อ  7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมือง 
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จังหวัดนครราชสมีาโดยรวมกับระดับความคดิเห็นต่อความจงรักภักดตีอ่ตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง 

จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ในทิศทางเดียวกัน เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่  

ด้านท าเลที่ต้ัง 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีต้ังโดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรารา้นค้า “7 

– Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในเร่ืองสามารถเดินทางไปถึงสถาน

ท่ีต้ังด้วยความสะดวกสบาย เร่ืองท าเลท่ีต้ังอยู่ในย่านชุมชน เร่ืองท าเลท่ีตั้งมีความโดดเด่นง่ายตอ่การพบเห็น เร่ืองมี

สถานท่ีจอดรถเพยีงพอต่อผู้มาใช้บริการ กับความจงรักภักดีต่อตรารา้นค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทาง

เดียวกัน รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้า 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้าโดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในเร่ือง

จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย เร่ืองพื้นท่ีมีความสะอาดเรียบร้อย กว้างขวาง เร่ืองอากาศถ่ายเทเย็นสบาย 

เร่ืองการจัดแสดงสินค้าดูดีจูงใจให้เกิดการซื้อ กับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 

ในทิศทางเดียวกัน รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า 

“7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มคีวามสัมพันธ์กันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ในเร่ืองมีสินค้าและบริการท่ี

หลากหลาย กับความจงรักภักดีตอ่ตรารา้นค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน  เร่ืองมีแผนกสินค้าท่ี

หลากหลายตอบสนองความต้องการของท่าน เร่ืองสินค้ามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เร่ืองมีสินค้าท่ีหลากหลาย

ระดับคุณภาพ เร่ืองมีตราสินค้าท่ีมี กับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ใน

ทิศทางเดียวกัน รายละเอยีดดังตารางที่ 1 
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ด้านราคา 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านราคาโดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – 

Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ในเร่ืองราคาสินคา้ของร้านสะดวกซื้อ 

7 – Eleven อยู่ในระดับเดียวกันคู่แข่งขัน เร่ืองสินค้าและบริการมีความคุ้มค่ากับราคา เร่ืองก าหนดราคาขายราคา

เดียวโดยไม่ต้องมีการต่อรอง กับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ใน

ทิศทางเดียวกัน เร่ืองมีรูปแบบในการช าระเงนิให้เลอืกหลากลาย เช่น เงินสด สแตมป์ และบัตรสมาทเพทิธ์ กับความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อ

ตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพจิารณารายข้อพบวา่ ในเร่ืองมกีารโฆษณา

ในสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง เร่ืองโปรโมชั่นของทางร้านน่าสนใจเป็นอยา่งยิ่งเช่น ซื้อแพคคู่ เร่ืองสามารถเปลี่ยนสินค้า

คืนได้เมื่อสินค้าท่ีซื้อไปมีการช ารุด เร่ืองมีรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างน่าสนใจ  กับความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมคีวามสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน เร่ืองมีการสมัครสมาชกิบัตรสามทเพิทธ์เพื่อ

รับสิทธิพิเศษ กับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มี

ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 

รายละเอยีดดังตารางที่ 1 

ด้านบริการ 

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านบริการโดยรวมกับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – 

Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี

ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ในเร่ืองพนักงานมีการบริการท่ีดี ยิ้ม

แยม้แจ่มใส เร่ืองพนักงานมคีวามกระตอืรือร้นในการขาย  เร่ืองมรีะบบการขายท่ีรวดเร็ว กับความจงรักภักดีตอ่ตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน เร่ืองการจัดการดา้นสินค้าและบริการถูกตอ้งแม่นย าสูง  

เร่ืองระยะเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง กับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ใน

ทิศทางเดียวกัน รายละเอยีดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลี กกับความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า  

“7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา 
 

ส่วนประสมค้าปลีกของรา้นสะดวกซื้อ

7 – Eleven ในเขตอ าเภอเมอืง 

จังหวดันครราชสีมา 

ความจงรักภักดีต่อตรารา้นคา้ 

“7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา 

Pearson 

 Correlation (r) 
p -Value 

ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

ด้านท าเลท่ีต้ังโดยรวม .369** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ด้านลักษณะกายภาพของร้านคา้โดยรวม .443** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ด้านผลิตภัณฑโ์ดยรวม .426** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ด้านราคาโดยรวม .443** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม .429** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ด้านบริการโดยรวม .458** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

ส่วนประสมค้าปลีกของรา้นสะดวกซื้อ 

7 – Eleven โดยรวม 

.570** .000 ระดับปานกลาง เดียวกัน 

  ** มนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา่  

1. ผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – 

Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน โดยกลุ่มท่ีประกอบอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ 

พนักงานราชการมีระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” สูงสุดเพราะกลุ่มนี้เป็นผู้ซื้อ

สินค้าท่ีซื้อตามรสนยิม และปัจจุบันร้านสะดวกซือ้ “7 – Eleven” ออกแบบร้านค้าเพื่อให้ถูกใจลูกค้าที่เป็นผู้หญิงดว้ย

เพื่อลดภาพพจน์ท่ีว่า ร้านค้าสะดวกซื้อเป็นสถานท่ีซึ่งคุณผู้ชายจะเข้ามาซื้อเบียร์ บุหร่ี และนิตยสาร และสร้าง

ภาพพจน์ด้วยการน าเสนอความสดชื่น อาหารส าเร็จรูปท่ีสะอาด และรักษาสภาพแวดล้อม ร้านค้าสะดวกซื้อหลาย

ร้านทดลองน าการตลาดจุลภาค (Micromarketing) มาใช้ และปรับปรุงสินค้าในร้านให้มีเฉพาะสินค้าท่ีจ าเป็นต่อ

ความตอ้งการใชข้องผู้คนในละแวกที่ร้านคา้ตัง้อยู่เท่านัน้ ซึ่งในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสมีา เป็นเขตพื้นท่ีและ

สถานท่ีราชการจ านวนมาก จึงมีผู้ซื้อท่ีมีอาชีพรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานราชการเข้าใช้บริการเป็นจ านวน

มาก และเมื่อใช้บริการแล้วมีความพึงพอใจในตราร้านค้าซึ่งเกิดจากการรับรู้ จึงมองเห็นคุณค่าตราร้านค้าท่ี

เหนือกว่าตราร้านค้าอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีคุณค่าตราสินค้า ท่ีว่าการสร้างคุณค่าตราสินค้าให้

เกิดขึ้นในสายตาผู้บริโภคนั้นต้องก่อให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น เมื่อผู้บริโภคมีความคุ้นเคย

กับตราสินค้าหรือเกิดความพึงพอใจบางประการ ซึ่งเกิดจากลักษณะ  ตราสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ และแข็งแกร่งใน

ความทรงจ าของผู้ซือ้สนิค้า  

2. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านท าเลท่ีต้ังมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ  ผู้ซื้อสินค้ามองเห็นว่าสามารถเดินทางไปถึง

สถานท่ีตั้งด้วยความสะดวกสบาย ท าเลท่ีตั้งอยู่ในย่านชุมชน มีความโดดเด่นง่ายต่อการพบเห็น พื้นท่ีเข้าออกง่ายมี
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ความปลอดภัยต่อการเดินทาง และมีสถานท่ีจอดรถเพียงพอต่อผู้ซื้อสินค้าท่ีมาใช้บริการ ส่งผลต่อความจงรักภักดี

ตอ่ตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสม

ค้าปลีก ด้านท าเลท่ีตั้งของร้าน ที่ว่าท าเลท่ีตั้งของร้านนับเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งเสริมความส าเร็จของร้านค้าได้มาก

พอสมควร เพราะร้านค้าปลีกแตล่ะประเภทมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ีแตกต่างกัน

ไปด้วย ตัวอย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อท่ีต้องการกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผ่านไปมา ก็ควรตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน หรือในเขต

อ าเภอเมอืง  

3. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านลักษณะกายภาพของร้านค้ามีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อ

ความจงรักภักดีตอ่ตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา กล่าวคือ ผู้ซือ้สินค้ามองเห็นว่า

ร้านสะดวกซื้อ “7 – Eleven” มีการตกแต่งท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จัดเรียงสินค้าเป็นหมวดหมู่ค้นหาง่าย พื้นท่ีมี

ความสะอาดเรียบร้อย อากาศถ่ายเทสะดวก มีขนาดพื้นท่ีกวา้งขวาง มกีารจัดแสดงสนิค้าดูดจีูงใจให้เกิดการซือ้ และ

มีความสะดวกในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้าง เหล่านี้ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมค้าปลีก ด้านการวางผังร้าน

ท่ีว่าการจัดแผนผังการให้บริการภายในร้าน ซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมกับประเภทของร้าน และรูปแบบการ

ให้บริการ เช่น ถ้าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีให้ผู้ซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้าเองก็ต้องจัดร้านในแบบท่ีเรียกว่า “รังผึ้ง” ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ และสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี  การออกแบบตกแต่งร้าน 

ท่ีว่าจะต้องตกแตง่ร้านให้ตรงกับกลุม่เป้าหมาย ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เพื่อจูงใจผู้ซือ้สนิค้า  

4. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดตีอ่ตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ  ผู้ซื้อสินค้ามองเห็นว่าร้านสะดวกซื้อ “7 – 

Eleven” มีสินค้าท่ีหลากหลาย มีสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร มีสินค้าหลากหลายระดับคุณภาพ หลากหลายขนาด

และรูปแบบ และสินค้าของร้าน สะดวกซื้อ “7 – Eleven” เหนือกว่าสินค้าร้านอื่น ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ซื้อสินค้าได้ เหล่านี้ส่งผลต่อร้านสะดวกซื้อ “7 – Eleven”  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ส่วน

ประสมค้าปลีก ด้านผลิตภัณฑ์ ที่วา่สินค้าท่ีร้านเร่ิมตั้งแตล่ักษณะและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จนถึงการจัด

เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ยบนช้ันท่ีขาย และอุปกรณเ์สริมเพื่อการแสดงผลิตภัณฑ์ [1] 

5. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านราคามีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ ผู้ซื้อสนิค้ามองว่าราคาสินค้าของร้านสะดวก

ซื้อ “7 – Eleven” กลยุทธ์ราคาหลายรูปแบบท าให้เกิดผลโดยตรงจากการรับรู้ราคาและเกิดผลต่อจิตวิทยาถึง

ภาพลักษณ์ของร้าน ลักษณะสินค้าและราคาเป็นสิ่งท่ีละเอียดออ่นและแปรเปลี่ยนตามลักษณะของลูกค้า แตส่ าหรับ

สินค้าฟุม่เฟือยนั้น ราคาก็จะสงผลถึงภาพลักษณ์ของตัวสินค้า และด้วยเหตุท่ีธุรกิจค้าปลีกนัน้ เป็นธุรกิจประเภทซื้อ

มาขายไป ราคาสินคา้ที่ก าหนดขึน้จึงเกิดจากต้นทุนค่าสนิค้าท่ีซือ้เข้ามาบวกกับก าไรท่ีทางรา้นคาดหวัง และปรับด้วย

ปัจจัยทางการตลาด  สินค้ามีความคุ้มค่ากับราคา มีการก าหนดราคาขายราคาเดียวโดยไม่มีการต่อรอง และมี

รูปแบบในการช าระเงินให้เลอืกหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต เงนิผ่อน เหลา่นีส้่งผลตอ่คุณค่าตรารา้นค้าดูโฮม จังหวัด

นครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎสี่วนประสมค้าปลีก ด้านราคา ท่ีวา่กลยุทธ์ราคาหลายรูปแบบท าให้

เกิดผลโดยตรงจากการรับรู้ราคาและเกิดผลต่อจิตวิทยาถึงภาพลักษณ์ของร้าน ลักษณะสินค้าและราคาเป็นสิ่งท่ี

ละเอยีดอ่อนและแปรเปลี่ยนตามลักษณะของผู้ซือ้สนิค้า [1] 

6. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ ผู้ซื้อสินค้ามองว่าร้าน

สะดวกซื้อ “7 – Eleven” มกีารโฆษณาในสื่อตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง จัดให้มีของรางวัล มีชิงโชคท่ีน่าสนใจ โปรโมช่ันของ
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ทางร้านน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน สามารถเปลี่ยนสินค้าคืนได้เมื่อสินค้าท่ีซื้อเกิดการช ารุด

เสียหาย มีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ เหล่านี้ส่งผลต่อความ

จงรักภักดีต่อตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี

ส่วนประสมค้าปลีก ด้านการสง่เสริมการตลาด ที่วา่ในความเป็นจริงน้ันสินค้าท่ีขายภายในร้านจะได้รับประโยชนจ์าก

การส่งเสริมการตลาดของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้มากยิ่งขึ้น ทาง ร้านเองก็

สามารถจัดการส่งเสริมการตลาดขึน้มาได้อีก กิจการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ท้ังท่ีเป็นร้านสะดวกซื้อ หรือ

ร้านดิสเคาตัสโตร์ จะจัดให้มีการโฆษณาทางสื่อต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง การส่งเสริมการขาย เป็นเร่ืองปกตใินปัจจุบันท่ี

ร้านค้าปลีกทุกประเภทจะต้องจัดให้มีการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ ตั้งแต่การลดราคาสินค้าตามเทศกาลต่างๆ 

ท้ังท่ีเป็นเทศกาลท่ีก าหนดขึ้นมาเอง หรือเทศกาลตามประเพณีนิยม ไปจนถึงการแลกซื้อสินค้า การจับฉลากชิง

รางวัล ชงิโชค  

7. ส่วนประสมค้าปลีก ด้านบริการมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อความจงรักภักดีต่อตรา

ร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ ผู้ซื้อสินค้ามองว่าร้านสะดวกซื้อ “7 – 

Eleven” พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มกีารให้บริการท่ีดี มีความกระตอืรือร้นในการขายและให้ค าแนะน าต่างๆ เกี่ยวกับ

สินค้า มีความรวดเร็วใน การให้บริการท้ังการขาย การขนส่ง การเปลี่ยนคืนสินค้า เหล่านี้ส่งผลต่อความจงรักภักดี

ตอ่ตราร้านค้า “7 – Eleven” ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสม

ค้าปลีก ด้านบริการท่ีว่า ร้านค้าปลีกต้องเอาใจใส่ในเร่ืองการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับลูกค้า การให้

ค าแนะน าแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า การตอบข้อสงสัยในเร่ืองสินค้า การอ านวยความสะดวกในเร่ือง การ

จับจ่ายใช้สอยของลูกค้าในร้าน ตลอดไปจนถึงการให้บริการขนสินค้าให้ลูกค้านับเป็นหัวใจส าคัญหลักอีก

ประการหนึ่ง  

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราสินค้า” ผู้

ศกึษามขี้อเสนอแนะดังนี ้

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมค้าปลีกและความจงรักภักดีต่อตราสินค้ามากขึ้น 

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ผู้ซื้อมีการเปลี่ยนความต้องการผู้บริโภค

เร็วขึ้น และต้นทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปซื้อสินค้าอื่นจากตราสินค้าอื่นก็มีอัตราเพิ่มขึ้น ซึ่งก าลังซื้อของ

ประชาชนหรือผู้ซื้อก็ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง รา้นสะดวกซื้อ 7 – Eleven ควรใชส้่วนประสมค้าปลีก

เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีต่อตราร้านค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า ซึ่งสถานการณ์ดัชนีค้าปลีกจากสมาคม

ผู้ค้าปลีกไทยในปี พบว่า สินค้าหมวดไม่คงทน (Non Durable Goods) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารง

ชวีติประจ าวันมีการเติบโต 3.1% ลดลงจากป ี2556 ท่ีเตบิโต 4.5% สะทอ้นให้เห็นถึงก าลังซือ้ของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟ้ืน

ตัว รวมถึงผลกระทบจากปัญหาหนีส้ินของครัวเรือนท่ียังอยูใ่นเกณฑ์ท่ีสูง ผู้ประกอบจึงควรให้ความส าคัญและเร่งหา

กลยุทธ์เพื่อท าให้ผู้ซือ้หรือผู้บริโภคเกิดความจงรักภักดีต่อไป 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

จ ากัด: กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 

The factor affecting the green business perception towards Toshiba 

Thailand: A case study of Phetchaburi province 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ชลัมพ์ อรุณศริิวัฒนา1 และวรทย์ ทวีพรตระกูล1* 

Kedwadee Sombultawee1 Chalam Aroomsiriwattana1 and Warot Thaweeporntrakul1*  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

จ ากัด และ (2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชบิา ไทยแลนด์ จ ากัด ในจังหวัด

เพชรบุรี การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ัวไปในจังหวัดเพชรบุรี  

จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 

ค่าความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

ผลการวจิัยคือ การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว (y) และปัจจัยท่ีส่งผล คือ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (x1) 

ความคุ้มค่า(x2) จริยธรรม (x3) จิตวิทยา (x4)  ความน่าเชื่อถือ (x5) ความปลอดภัย (x6) การมีส่วนร่วม (x7) และการ

สื่อสารการตลาด (x8) ร่วมกันพยากรณ์อย่างมนีัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 สมการพยากรณ์คือ y = 0.150 + (0.980) X1 

+ (0.071) X2 + (0.027) X3 + (0.029) X4 + (0.012) X5 + (0.072) X6 + (0.162) X7 + (0.006) X8.  

ค าส าคัญ: ธุรกิจสีเขียว  การรับรู้ 

Abstract  
The objective of this research aims to (1) study perception towards Toshiba Thailand and (2) to 

study the factors affecting the green business perceptions towards the Toshiba Thailand in Phetchaburi Province. 

This research was quantitative research with using 400 respondents. The questionnaire was used as the 

instrument in this research. The data were analyzed by using mean, frequency, percentage, standard deviation, 

and Multiple Regression Analysis. 

The results revealed that factor affecting the green business perception; product image (x1) 

worthiness (x2) ethical (x3) psychology (x4) reliability (x5) safety (x6) participation (x7) and marketing 

communications (x8) were predictors significantly at the 0.05 level equation was y = 0.150 + (0.980) X1 + 

(0.071) X2 + (0.027) X3 + (0.029) X4 + (0.012) X5 + (0.072) X6 + (0.162) X7 + (0.006) X8. 

Keywords: green business, perception  
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บทน า 

ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างยากล าบากและมีการแข่งขันสูง แต่ละธุรกิจจึงต่างน ากล

ยุทธ์และปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามาใช้เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือ และเกิดการใช้สินค้าและบริการของ

ตน เช่น กลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์และปัจจัย

ตา่งๆ เหลา่นีส้ามารถท าให้องค์กรพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยนืและอยูร่อดได้ [14] ส่งผลให้แนวคิดเร่ืองการด าเนนิธุรกิจสี

เขียวเข้ามามีบทบาทในการด าเนนิธุรกิจในปัจจุบัน โดยการด าเนินธุรกิจสีเขียว หมายถึง บริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจ

ท่ีมีความตั้งใจท่ีจะด าเนินธุรกิจของตนโดยไม่ปรารถนาท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมของ

โลก และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมท่ีอยู่รอบข้าง และอาจมีความหมายรวมไปถึงการไม่ต้องการ

สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ [20] โดยธุรกิจสีเขียวจะให้ความส าคัญต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจใน 3 ด้าน 

ได้แก่ ผลลัพธ์ท่ีเกิดต่อมนุษย์โลกท่ีเกี่ยวข้อง ผลกระทบท่ีเกิดต่อสิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศ และการเปลี่ยนแปลง

ทางธรรมชาติของโลกมนุษย ์และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกดิขึน้จากการท าธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ [8] 

 บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด จึงถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีใช้แนวคิดการด าเนินธุรกิจสีเขียว โดย

บริษัท โตชิบาฯ ได้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคมากขึน้ นอกจากนี้

ยังให้ความส าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านการผลิตโดยไม่มีสารพิษ  มาตรฐานความ

ปลอดภัย การประหยัดพลังงานสูงสุด และการน ากลับไปใช้ใหม ่[9] และบริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากัด ยังได้มุง่เน้น

ด้านคุณภาพชีวติและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค โดยใช้แนวคิดท่ีผสานเทคโนโลยเีข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้าง

ชีวิตท่ีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค แทนท่ีการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างเดียวหรือผลิตภัณฑ์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นอกจากนีบ้ริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด ได้รวบรวมองค์ความรู้จากความหลากหลายของเทคโนโลยีและบริการมา

สร้างมูลคา่ใหมใ่ห้กับผู้คนท่ัวโลก ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึน้ ไมว่า่จะเป็นดา้นพลังงาน ที่มุง่เนน้การใช้

งานร่วมกัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ด้านสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยยับยั้งการ

เติบโตของเชื้อโรค ระบบการฟอกอากาศท่ียอดเยี่ยม และด้านความปลอดภัยท่ีเกี่ยวกับการให้ข้อมูลหรือการใชง้าน 

[21] 

 ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญและตระหนักถึง

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงท าให้หลายองค์กรธุรกิจ หน่วยงาน รวมถึงบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด หันมาประกอบ

ธุรกิจสีเขียว อีกท้ังการประกอบธุรกิจสีเขียวจะน าไปสู่ความเชื่อม่ันในตราสินค้าของผู้บริโภค พร้อมท้ังเป็นการสร้าง

การรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งการรับรู้ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นท่ีตามมาภายหลัง อีกท้ังยังเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับบุคคล เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้

ความส าคัญต่อสิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้ม เช่น ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ปัญหาทางน้ า เป็นต้น [19] 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสี

เขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด: กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผลจากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงความ

คิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อการด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด นอกจากนี้ยังสามารถน า

ผลการวจิัยมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัทให้ดีย่ิงขึ้นตอ่ไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1.   เพื่อศกึษาการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากัด 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด  

ในจังหวัดเพชรบุรี 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียว 

ผลิตภัณฑ์สีเขียวหรือ Green product เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากกรรมวิธีธรรมชาติ ใช้เทคโนโลยีการ

ผลิตท่ีสะอาดและสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งในทางธุรกิจการค้าอธิบายว่า เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับปกป้อง

หรือส่งเสริมสภาพแวดล้อมในธรรมชาติด้วยการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังลดหรือก าจัดการ

ใชส้ารพิษ โดยท่ีผลิตภัณฑ์สีเขียวนั้นเกิดขึ้นได้โดยยึดหลัก 3 Cs คือ Consumer value positioning หรือผู้บริโภคเป็นผู้

ก าหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์สีเขียว Calibration of consumer knowledge หรือการเปรียบเทียบโดยการเรียนรู้ของ

ผู้บริโภค และ Credibility of product claims หรือความนา่เชื่อถอืของผลิตภัณฑส์ีเขียว [6} 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 

การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีเกิดภายในตัวของแต่ละบุคคล และการรับรู้เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 

โดยการสัมผัส การเห็น การได้ยิน การรู้สึก การได้กลิ่น การสัมผัส ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะผ่านทางประสาทสัมผัส แล้วแปล

ออกมาโดยการอาศัยประสบการณ์เดิม [12] 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) เป็นสิ่งท่ีอยู่ในใจของผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อมูลท้ังหมดท่ีผู้บริโภค

รับรู้เกี่ยวกับตราสินค้านัน้ๆ จากประสบการณ์ การบอกตอ่ โฆษณา บรรจุภัณฑ์ การบริการและอื่นๆ ซึ่งถูกดัดแปลง

โดยการท่ีผู้บริโภคเลือกรับรู้ ความเชื่อ ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งท่ีองค์กรหวังอยากจะให้เป็น และ

เป็นสิ่งท่ีองค์กรจะตอ้งสร้างตอ่ไป [7] 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บรโิภค 

จรยิธรรม หมายถึง ความถูกต้องดีงาม โดยสังคมทุกสังคมจะก าหนดกฎเกณฑ์กติกา บรรทัดฐานของ

ตนเองว่า อะไรเป็นสิ่งท่ีดีงาม และอะไรคือความถูกต้อง โดยท่ัวไปไม่ได้มีการเขียนเป็นกฎข้อบังคับให้สมาชิกทุกคน

ตอ้งยึดถอืปฏบัิตติาม ซึ่งหากมกีารละเมดิจะถูกลงโทษโดยสังคมในขณะเดยีวกัน [22] 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา 

ปัจจัยทางด้านจิตวทิยาในด้านการตลาด คือ การเลอืกซือ้ของบุคคลโดยท่ีได้รับอทิธิพลจากปัจจัยทาง

จิตวิทยา (psychological factors) ซึ่งจัดเป็นปัจจัยภายในจิตใจผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและใช้สินค้า 

โดยปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส าคัญ 4 ปัจจัยได้แก่ การจูงใจ การรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติ ท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ

ในการเลอืกซือ้สนิค้าหรือบริการของบุคคล [10] 
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6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถอื 

ความนา่เช่ือถือ ความมั่นใจ ถือเป็นสว่นหนึ่งของความเชื่อม่ัน ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อท่ีมีต่อองคก์ร

วา่ องค์กรนั้นเป็นองค์กรท่ีน่าเชื่อถือ ซื่อสัตยห์รือมีคุณธรรมสูง มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ 

และชอบให้ความช่วยเหลอื [1] 

ความเชื่อถือ เป็นความคาดหวังส่วนบุคคลท่ีคาดหวังต่อบุคคลอื่นว่าสามารถไว้วางใจหรือเชื่อถือได้ 

เป็นความรู้สึกมั่นใจและเช่ือใจว่าอีกฝ่ายจะท างานอยา่งเต็มประสิทธภิาพเพื่อบรรลุประสิทธิผลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์

ท้ังสองฝ่าย [4] 

7. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาด คือ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านต่างๆ ให้

ผู้บริโภคได้รับรู้มากท่ีสุด โดยธุรกิจจะเลือกเคร่ืองมือในการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง 

เคร่ืองมอืในการสื่อสารการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ การตลาด

ทางตรง การตลาดเชงิกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การบอกเล่าแบบปากต่อปาก โดยสามารถเลือกเครื่องมือในการ

สื่อสารการตลาดมากกวา่ 1 ประเภท โดยต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับสินค้าและบริการนัน้ๆ [16]  

8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ด้านความคุ้มค่า 

การรับรู้ด้านความคุ้มค่า คือ การรับรู้ท่ีได้รับจากผู้ใช้บริการมีบทบาทท่ีส าคัญต่อผู้บริโภคถึงการรับรู้

คุณค่าต่อความพงึพอใจ และการตัดสินใจในอนาคต [5] 

การรับรู้ด้านความคุ้มค่า หมายถึง การรับรู้ด้านความคุ้มค่า รวมถึงการประเมินผลคุณภาพและราคาของ

สินค้า และบริการหลังการซื้อ มกีารเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายของผลิตภัณฑ์หรือการบริการท่ีลูกค้าจ่ายเงินส าหรับแบรนด์ [3] 

9. การด าเนินธุรกจิสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด 

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด เป็นบริษัทท่ีด าเนนิธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิด นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลก

สีขาว “Green Innovation for White World” มีปรัชญาในการท างาน คือ น าสิ่งท่ีดีสู่ชีวิต โดยบริษัท โตชิบาฯ ได้ใช้

นโยบาย 5 Green เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนโยบาย 

5 Green ประกอบด้วย 1. Green Company บริษัทและโรงงานในเครอืโตชิบาไทยแลนด์ทุกแห่ง ตา่งให้ความส าคัญต่อ

สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้นอกจากจะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังชว่ยกันฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ท้ังด้าน

อาคารสถานท่ีการบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานกระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดจนการ

ปลูกจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน 2. Green Products ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดมี

ความเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มในทุกขั้นตอน เร่ิมตัง้แตข่ั้นตอนการออกแบบการเลอืกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การ

บรรจุหีบห่อกระบวนการขนส่ง ตลอดจนการท้ิงอย่างถูกวิธี 3. Green Service การบริการเป็นงานหนึ่งท่ีบริษัท โตชิ

บาฯ ได้ให้ความส าคัญเพื่อแก้ปัญหา และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องเน้นความ

รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะท าการตรวจสอบและป้องกันในทุกขั้นตอนของการซ่อม

บ ารุง 4. Green Purchasing บริษัทและโรงงานในเครือโตชิบา ไทยแลนด ์มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก

ภาคส่วนในสังคมร่วมกันรักษา และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และบริการของบริษัท 

นอกจากคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าและบริการ ความเหมาะสมของราคา และการตรงตอ่เวลาแลว้ การรักษา

สภาพแวดล้อมของคู่ค้านัน้ๆ เป็นอกีปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกจ้าง แมว้่าจะส่งผลท าให้วัสดุ
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อุปกรณ์และการบริการมีราคาสูงขึ้นก็ตาม และ 5. Green Society กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเร่ืองท่ีส าคัญอีกประการ

หนึ่งท่ีโตชิบาให้ความส าคัญ และด าเนินการควบคู่กับไปอย่างต่อเนื่อง และยาวนานหลายสิบปี โดยเฉพาะกิจกรรม

ด้วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรวมถึง

กิจกรรมปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่า กิจกรรมตา่งๆ ที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์กร

ภาครัฐ องคก์รเอกชน ร้านคา้ตัวแทนจ าหน่าย และประชาชนพืน้ท่ี [17] 

วิธีการศึกษา 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ัวไปในจังหวัดเพชรบุรี 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ัวไปในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีจ านวนประชากร 474,192 คน 

[11] 

จึงได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างกรณีทราบจ านวนประชากร [13] 

ดังนี้ 

n   =   
 

n คือ ขนาดของกลุม่ตัวอย่างท่ีตอ้งการ 

e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอยา่งที่ยอมรับได้ 

N คือ ขนาดประชากร 
 

ก าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% นั่นคือ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่างได้ 

5% (0.05) จึงแทนค่าขนาดของกลุ่มตัวอยา่งได้ดังนี้ 
 

n   =   
 

= 399.66 หรือประมาณ 400 ตัวอยา่ง 
 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง [18] ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากผู้บริโภคท่ีเคยใช้หรือซื้อสินค้าของ

บริษัท โตชิบาฯ ในจังหวัดเพชรบุรี 

3. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2  การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ 

ส่วนท่ี 3  ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
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4. ขั้นตอนการวิจัย 

 4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือวารสารและบทความ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ท้ัง 8 ด้าน (ซึ่งประกอบด้วย ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่า 

จริยธรรม จิตวิทยา ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย การมีส่วนร่วม และการสื่อสารการตลาด) มาใช้ในการท า

แบบสอบถาม 

 4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช้ 

4.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจารณาจ านวนท้ังหมด 3 ท่านเพื่อพิจารณาใน

ด้านความถูกตอ้ง ของแบบสอบถามและเพื่อพจิารณาในดา้นความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 

4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้ เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ท่ีเคยใช้หรือซื้อสินค้าของบริษัท โตชิบาฯ ในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 30 ชุดและน ามา

วเิคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค 

[2] ได้คา่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.873 

4.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนาม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภค ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในส่วนท่ี 2 การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว และส่วนท่ี 3 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ซึ่งมีการแปลความหมายให้เป็นค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายตามแนวทางของลเิคิร์ท (Likert’s rating scale) [17] ดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถงึ ระดับมากที่สุด  

  คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ระดับมาก  

  คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถงึ ระดับปานกลาง  

  คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถงึ ระดับนอ้ย  

  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถงึ ระดับนอ้ยท่ีสุด 

5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยท าการทดสอบสมมติฐาน

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด  ด้วยการใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 55.00 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.80 มีสถานภาพสมรส รอ้ยละ 49.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อย

ละ 57.00 มีอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 30.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 54.30 และเคยใช้สินค้าของ

บริษัท โตชิบาฯ ร้อยละ 53.80 

ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัท โตชิบาฯ พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการรับรู้ใน

ตราสินคา้ของบริษัท โตชิบาฯ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ในตราสินคา้ของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด ์จ ากัด 
 

การรับรู้ในตราสินคา้ของบรษิัท โตชิบาฯ x̄  S.D. แปลผล 

1. บริษัทโตชิบาฯ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษพ์ลังงานอยา่งมปีระสิทธิภาพ โดย

ไมก่ระท าการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.12 0.70 มาก 

2. บริษัทโตชิบาฯ ให้การสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชนต์อ่

สาธารณะ และไมส่นับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดลอ้ม 

4.24 0.65 มาก 

3. บริษัทโตชิบาฯ ได้ช่วยเหลอืสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอ้มโดยผ่านการท า

กิจกรรมตา่งๆ เชน่ โครงการคนืช้างสูธ่รรมชาติ เป็นต้น 

4.13 0.69 มาก 

4. ทา่นรับรู้ว่าตราสินคา้ของบริษัทโตชิบาฯ มกีารด าเนนิธุรกิจสีเขียวอยา่ง

แท้จริง และด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิด นวัตกรรมสเีขียวเพื่อโลกสีขาว 

4.18 0.75 มาก 

5. หากกล่าวถึงองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจสีเขียว และสามารถ

ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้ตรงใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง ท่านจะนึกถึงบริษัทโตชิ

บาฯ เป็นล าดับแรก 

3.89 0.66 มาก 

รวม 4.11 0.69 มาก 
 

ส่วนท่ี 3 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และเมื่อพิจารณาปัจจัยในด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสี

เขียวของบริษัท โตชิบาฯ พบวา่ ปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ ในระดับมาก คือ 

ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านจริยธรรม ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านจิตวิทยา ด้านความน่าเชื่อถือ ความ

ปลอดภัย และความคุ้มค่า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19, 4.15, 4.14, 4.08, 3.94, 3.85 และ 3.72 ตามล าดับ และ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ ในระดับปานกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ดังแสดงในตารางท่ี 2 



1271 

- Proceedings - 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธรุกิจสีเขียวของบริษทั โตชิบาฯ x̄  S.D. แปลผล 

ด้านภาพลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ 4.14 0.40 มาก 

ด้านความคุ้มคา่  3.72 0.49 มาก 

ด้านจริยธรรม  4.15 0.58 มาก 

ด้านจติวทิยา  4.08 0.43 มาก 

ด้านความนา่เช่ือถือ  3.94 0.49 มาก 

ด้านความปลอดภัย 3.85 0.57 มาก 

ด้านการมสี่วนร่วม 3.48 0.62 ปานกลาง 

ด้านการสื่อสารการตลาด  4.19 0.42 มาก 

รวม 3.94 0.50 มาก 

 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ โดยใช้การ

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ รายละเอยีดแสดงดังตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ 

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df. Std. Error F Sig. 

การถดถอย(Regression) 59.882 8 7.485 915.168 0.000 

ส่วนท่ีเหลอื(Residual) 3.198 391 .008   

รวม 63.080 399    

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การรับรู้

การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ พบวา่ ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา

ฯ ท้ัง 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้านจิตวิทยา ด้านความ

นา่เช่ือถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการมสี่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด เมื่อใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยเชิง

พหุ ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ โดยใชก้าร

วเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  .150 .093  1.615 .000 

ด้านภาพลักษณผ์ลิตภัณฑ ์ X1 .797 .011 .980 84.419 .000 

ด้านความคุ้มคา่ X2 .102 .020 .071 2.964 .000 

ด้านจริยธรรม X3 .964 .017 .027 1.505 .000 

ด้านจติวทิยา X4 .026 .023 .029 1.140 .003 

ด้านความนา่เช่ือถือ X5 .011 .029 .012 .373 .000 

ด้านความปลอดภัย X6 .050 .013 .072 3.847 .000 

ด้านการมสี่วนร่วม X7 .013 .052 .162 .937 .000 

ด้านการสื่อสารการตลาด X8 .007 .013 .006 .613 .000 

R = 0.974, R square = 0.949, Adjusted R square = 0.948, Std. Error of the Estimate = 0.090 
 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ 

โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถน ามาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี

ส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ ท้ัง 8 ปัจจัยดังนี้ 

= 0.150 + (0.980) X1 + (0.071) X2 + (0.027) X3 + (0.029) X4 + (0.012) X5 + (0.072) X6  + 

(0.162) X7 + (0.006) X8 

  เมื่อ  แทน การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

 X1 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านภาพลักษณผ์ลิตภัณฑ์ 

 X2 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านความคุ้มคา่ 

 X3 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านจริยธรรม 

 X4 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านจิตวทิยา 

 X5 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านความน่าเชื่อถอื 

 X6 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านความปลอดภัย 

 X7 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านการมสี่วนร่วม 

 X8 แทน ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียว ด้านการสื่อสารการตลาด 
 

จากการวเิคราะห์ถดถอยอย่างง่ายพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท 

โตชิบาฯ ท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้านจิตวิทยา ด้านความ

นา่เชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด มคีวามสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

กับการรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชบิาฯ กล่าวคือ เมื่อบริษัท โตชิบาฯ ให้ความส าคัญกับปัจจัยในด้าน

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้านจิตวิทยา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้าน

การมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ในการด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท 

โตชิบาฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยได้ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 

สมมตฐิานการวิจัย ผลการวิจัย 

ปัจจัยดา้นภาพลักษณผ์ลิตภัณฑ์ส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นความคุ้มค่าส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นจรยิธรรมสง่ผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยาผลิตภัณฑ์ส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นความนา่เช่ือถือส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านความปลอดภัยส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยด้านการมสี่วนร่วมส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

ปัจจัยดา้นการสื่อสารการตลาดส่งผลตอ่การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ สนับสนุน 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

จ ากัด: กรณศีกึษา จังหวัดเพชรบุรี มปีระเด็นท่ีสามารถน ามาอภปิรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 55.00 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.80 มีสถานภาพสมรส รอ้ยละ 49.00 มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อย

ละ 57.00 มีอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 30.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 54.30 และเคยใช้สินค้าของ

บริษัท โตชิบาฯ ร้อยละ 53.80 

2. จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ: 

กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบาฯ ของผู้บริโภค ในจังหวัด

เพชรบุรี มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้าน

จิตวิทยา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด กล่าวคือ เมื่อ

บริษัท โตชิบาฯ ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้านจิตวิทยา 

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัยด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด

การรับรู้ในการด าเนนิธุรกิจสีเขียวของบริษัทโตชิบาฯ 

3. จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ 

จ ากัด: กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ในภาพรวมผู้บริโภคมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในข้อ

ตา่งๆ พบวา่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นัน้มีการรับรู้ในระดับมาก คือ บริษัทโตชบิาฯ ให้การสนับสนุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสาธารณะ และไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ท่ีเป็นภัยต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภครับรู้ว่าตรา

สินค้าของบริษัทโตชิบาฯ มีการด าเนินธุรกิจสีเขียวอยา่งแท้จริง และด าเนนิธุรกิจบนพื้นฐานแนวคิด นวัตกรรมสีเขียว

เพื่อโลกสีขาว บริษัทโตชิบาฯ ได้ช่วยเหลอืสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ

คืนช้างสู่ธรรมชาติ โครงการประกวดศิลปกรรมน าสิ่งท่ีดีสู่ชีวิต เป็นต้น บริษัทโตชิบาฯ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระท าการใดๆ ท่ีส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และ

หากกล่าวถึงองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจสีเขียว และสามารถผลิตสินค้าที่มคีุณภาพได้ตรงใจผู้บริโภคอย่าง

แท้จริง ผู้บริโภคจะนกึถึงบริษัทโตชิบาฯ เป็นล าดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24, 4.18, 4.13, 4.12 และ 3.89 ตามล าดับ 

แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีการรับรู้ในการด าเนนิธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท โตชิบาฯ ว่าเป็นการด าเนิน

ธุรกิจสีเขียวอย่างแท้จริง และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉันทมน 
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โพธิพิทักษ์ เร่ืองการตลาดสีเขียว : กลยุทธ์สร้างสรรค์ และปลูกจิตส านึก ท่ีกล่าววา่ ผู้บริโภคท่ีตระหนักและสนใจใน

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จะคอยสนับสนุนการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งทัศนคตหิรือการรับรู้ของผู้บริโภค

จะส่งผลตอ่ความต้ังใจที่จะซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดลอ้ม [15] 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ ากัด: 

กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ท้ัง 8 ปัจจัย คือ ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านความคุ้มค่า ด้านจริยธรรม ด้าน

จิตวิทยา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความปลอดภัย ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการสื่อสารการตลาด พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก ท าให้ทราบวา่ปัจจัยท้ัง 8 นัน้มคีวามส าคัญต่อการสร้างการรับรู้การด าเนนิธุรกิจสีเขียวตอ่ผู้บริโภค ดังนั้น 

บริษัท โตชิบาฯ จึงควรสร้างและรักษาในส่วนของภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อไป และอาจมกีารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

การรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัทต่อผู้บริโภค รวมถึงกระจายข่าวสารเพิ่มให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมาก

ขึน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้การด าเนินธุรกิจสีเขียวของบริษัท โตชิบา 

ไทยแลนด์ จ ากัด เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และค าถามใน

แบบสอบถามอาจยังไม่ครอบคลุมมากนัก การวิจัยในคร้ังต่อไปจึงควรมีการขยายขอบเขตของค าถามให้เจาะจง 

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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วเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้

นโยบายการตลาดเพื่อสังคม 

Factors analysis in creating effective of consumers’ perception towards the 

organization applied social marketing policy 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ปาริตา สิงหาคม1 และ สุพัตรา บัวประดิษฐ์1* 

Kedwadee Sombultawee1, Parita Singhakom1 and Supattra Buapradit1*   

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของ

ผู้บริโภคท่ีมตีอ่องค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมใน การศกึษานี้เป็นการวิจัยเชงิปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการวิจัยคือกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 400 คน เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมได้ 5 

ปัจจัย คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านจริยธรรมของ

ผู้บริโภค พบวา่ปัจจัยท้ัง 5 อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ 53.97%  ผลจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถน ามาใช้

ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบาย

การตลาดเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคได้  

ค าส าคัญ: นโยบายการตลาดเพื่อสังคม การวิเคราะห์ปัจจัย การรับรู้ 

Abstract  
The objective of this research was to analyze the factors in creating effective of consumers’ 

perception towards the organization applied social marketing policy. This research was quantitative research of 

the respondents who were 400 consumers in Petchaburi. The questionnaire was used as the instrument of this 

research and the data was analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation and factor 

analysis. The result show that the variables can be classified into 5  groups which was motivation, 

organization’s image, product, marketing communication, and consumer’s ethic. These factors can explain the 

variance of 53.97%. The contribution of this research can be used as a strategic guide to improve and develop 

the consumer perception towards the organization applied the social marketing policy 

Keywords: social marketing policy, factor analysis, perception  
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บทน า 

ในการด าเนนิธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันท่ีรุนแรงมากยิ่งขึน้  ส่งผลให้องค์กรธุรกิจเกิดแรงกดดัน ใน

การท าธุรกิจโดยมุ่งเน้นแสวงหาก าไรให้องค์กรเป็นหลัก ท าให้ไม่ค านึงถึงผลกระทบด้านลบของสังคมและ

สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การใช้สารปนเป้ือนในสินค้า การปล่อยน้ าเสียจาก

โรงงาน  กระบวนการผลิตท่ีไม่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ปัญหาท่ีเกิดขึน้ส่งผลเสียต่อสังคมและภาพลักษณ์ของ

องค์กรธุรกิจ  องค์กรธุรกิจจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง

สังคม[16] ฉะนัน้แลว้การด าเนนิธุรกิจโดยค านงึถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในองค์กร จึงกลายเป็นทางออกที่หลาย

องค์กรไมว่่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนเร่ิมหันมายึดเป็นแนวปฏิบัติ จนกลายเป็นท่ีมาของ นโยบายการตลาดเพื่อ

สังคม ซึ่งมักจะหนึ่งในนโยบายบริหารบริษัท 

นโยบายการตลาดเพื่อสังคมแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สังคม ที่นอกเหนอืจากการแสวงหาผล

ก าไรอันเป็นวัตถุประสงค์หลักขององค์กรธุรกิจทั่วไป  โดยการน าผลก าไรท่ีได้มาคืนสู่สังคมในรูปแบบตา่งๆ เช่น การ

บริจาค การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อคุณภาพสินค้าและบริการท่ีจ าหน่ายให้ผู้บริโภค เ ป็นต้น [9]   

ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นเคร่ืองมือท่ีโลกตะวันตกคิดขึ้นส าหรับใช้ควบคุมหรือถ่วงดุลลัทธิทุนนิยมสุด 

มุง่แตก่ าไรสูงสุดจนขาดคุณธรรมและจริยธรรม ท าให้องค์กรธุรกิจตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบตอ่สังคมให้

มากขึ้น [7] 

การตลาดเพื่อสังคมยังถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ต่อคนไทย โดยองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการท า

การตลาดเพื่อสังคมจะมกีารก าหนดแนวปฏบัิติมกีารวางกรอบและทศิทางท่ีชัดเจน เครอืซีเมนต์ไทยเป็นบริษัทหนึ่งท่ี

มุ่งให้ความส าคัญในการท าการตลาดเพื่อสังคมโดยมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน  ปัจจัยสังคม 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ [1]   นโยบายการตลาดเพื่อสังคมของเครือซีเมนต์ไทยจึงประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  

เนื่องจาก บุคคลภายในองค์กรความเข้าใจเพื่อท่ีจะร่วมมือกับองค์กรในการด าเนินนโยบายการตลาดเพื่อสังคมให้

ประสบ มีการท างานร่วมกับคนในชุมชน  องค์กรธุรกิจกับสังคมจะต้อง ช่วยเหลือเกื้อกูล และเอื้อประโยชน์ซึ่งกัน

และกัน ช่วยกันลดจุดอ่อนต่อกัน [14]   แต่องค์กรท่ีน านโยบายการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ในองค์กรแล้วไม่ประสบ

ความส าเร็จก็มี เนื่องจากบุคคลภายในองค์กรและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรธุรกิจ ไม่มีความเข้าใจและไม่ให้

ความร่วมมือในเร่ืองของนโยบายการตลาดเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ส่งผลให้นโยบายท่ีองค์กรธุรกิจน ามาใช้ไม่

ประสบความส าเร็จ เนื่องจากความส าเร็จของนโยบายการตลาดเพื่อสังคมจะต้องเกิดจากความร่วมมือจากบุคคล

ภายในและภายนอกขององค์กร  

ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมี

ทรัพยากรน้ าธรรมชาติ และดินท่ีสมบูรณ์ ท้ังยังมีแหลง่ท่องเท่ียวท่ีส าคัญมากมายถอืว่าเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีส าคัญ

ของคนไทยอีกจังหวัดหนึ่ง แต่เมื่อทรัพยากรท่ีมีอยู่นั้นถูกน าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิด ปัญหามลภาวะ

จากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้ าท่วม ปัญหามลพิษทางน้ าจากการปล่อยน้ าเสียของโรงงาน ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ล้วนท าให้ผู้บริโภคเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กรธุรกิจ ท าให้ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มีความคาดหวังท่ีจะเห็นองค์กรธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นในอนาคต [13]  องค์กรธุรกิจจึงควรมี

การน านโยบายการตลาดเพื่อสังคมมาใช้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภค [15] ท าให้ผู้บริโภคค านึงถึงเมื่อจะซื้อ

สินค้าและบริการ  และองค์กรธุรกิจได้รับการยอมรับ และสนับสนุนจากสังคม ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน น าไปสู่การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน ความอยู่รอด และรายได้ขององค์กร 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของ

ผู้บริโภคที่มตีอ่องคก์รธุรกิจท่ีใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยสัมฤทธ์ิผลใน
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การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคต่อองค์กรท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม  ผลวิจัยท่ีได้มานั้น จะสามารถเป็น

แนวทางในการปรับปรุงและวางแผนจัดการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ

ผู้บริโภค และกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคให้มีความสนใจในสินค้าและบริการขององค์กรธุรกิจที่มนีโยบายการตลาด

เพื่อสังคมมากยิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบาย

การตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตของการศกึษา  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมกีารศึกษาแนวคิด

และทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ แนวคิดและทฤษฎีดา้นภาพลักษณ์ขององค์กร 

2. ขอบเขตดา้นประชากรกลุม่ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร  

3.1 ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ  

3.2 ตัวแปรด้านปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคที่มตีอ่องคก์รธุรกิจที่ใช้

นโยบายการตลาดเพื่อสังคม  

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลาพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้  คือ จังหวัดเพชรบุรี และ

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตัง้แตเ่ดอืน สิงหาคม ถึง กันยายน 2558 

นิยามศัพท์ 

นโยบายการตลาดเพื่อสังคม หมายถึง แนวทางในการน ากลยุทธ์การตลาดในทางธุรกิจมาเป็นเครื่องมือ

ในการรณรงค์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการมุ่งแก้ไขปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการด าเนินธุรกิจอย่างมี

จรรยาบรรณกฎเกณฑ์หรือระเบียบวนิัยตา่ง ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยส่วนรวม 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎี 

การสร้างการรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคัญของบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมต่างจะ

ขึ้นอยู่กับการรับรู้ [22] เมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นพฤติกรรมต่างๆจะเกิดตามหลังมา การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด

ขึ้นอยู่กับอิทธิพลปัจจัย การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท าให้องค์กรธุรกิจให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ในตราสินค้า หรือ

รับรู้ในตัวสินค้า เม่ือผู้บริโภคมีการรับรู้ ท าให้ผู้บริโภคเกดิพฤติกรรมการซื้อตามมา แตจ่ะรับรู้มากหรอืน้อยขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยท่ีผู้บริโภคได้รับ  

แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม 

จรยิธรรมเป็นเส้นบรรทัดและเคร่ืองกล่อมเกลาให้มนุษย์เคลื่อนไหวประพฤติปฏิบัตทิางกาย วาจาและ

ใจ อย่างมีกติกา มนุษย์จะมีจริยธรรมได้ต้องศึกษาทางทฤษฎีและฝึกฝนอบรมท้ังโดยตนเองและโดยคนอื่นด้วย 
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นอกจากนี้ ยังมีความหมายคือการรู้ว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท าในบางโอกาส บางสถานการณ์ท่ีต้องใคร่ครวญ

ตัดสนิใจ [4] การปฏบัิตติามจริยธรรมไม่ใช่แคเ่พยีงกระท าเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่องค์กรธุรกิจในทุกยุค

ต้องบริหารงานโดยค านึงถึงจริยธรรมด้วย นั่นคือ การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังตอ้งด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส พร้อมจะให้สาธารณชนตรวจสอบเสมอ จริยธรรมเข้า

ไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทุกด้านขององค์กร การท างานภายใต้ระบบทุนนิยม และกระแสเศรษฐกิจใหม่ถ้าไ ม่

ค านึงถึงเร่ืองจริยธรรมจะสร้างผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในทางลบอย่างรุนแรง และกว้างขวาง อันน าไปสู่

การไม่ ไวว้างใจในผลิตภัณฑ์รวมถึงตัวองค์กรเอง และปฏเิสธท่ีจะตัดสนิใจซื้อได้ในท่ีสุด [20] 

สรุปจริยธรรมหมายถึงหลักการแห่งความดีงามท่ีสังคมให้การยอมรับ เห็นว่าเป็นหลักการท่ีดีและ

สมควรน าไปประพฤติปฏิบัติในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และละเว้นสิ่งท่ีผิดต่อปทัสถานของสังคม ไม่ใช่เพียง

น าไปปฏบัิตเิพยีงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ควรกระท าทัง้บุคคลและองค์กรเพื่อป้องกันการกระท าผิดของผู้มสี่วนได้เสีย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 

การสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการจัดการแหล่งข้อมูลข่าวสารท้ังหมดท่ีท าเกี่ยวกับสินค้าและ

บริการ โดยใช้หลักในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเคร่ืองมือสื่อสาร

ทางการตลาด เช่น การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ และน าเคร่ืองมือเหล่านี้มา

ผสมผสานเข้าดว้ยกัน เพื่อท าให้ผลการสื่อสารมคีวามชัดเจน ความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด [8] 

การสื่อสารการตลาด เป็นกระบวนการจัดการท่ีองค์การจัดท าขึ้นเพื่อสื่อข่าวสารถ่ายทอดไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้พวกเขาเกิดการรับรู้คือความเข้าใจและเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ

องค์การ และแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ท่ีบริษัทน าเสนอตามท่ีมุ่งหวัง  [23] นั่นคือการ

สื่อสารการตลาดคือการจัดการขอ้มูลขา่วสารไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างท่ี รวมกันแล้วสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ซือ้ให้เกิดความพอใจบางประการจากการ ใชผ้ลิตภัณฑน์ัน้หรือผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ซือ้คาดวา่จะได้รับจากการ

ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ [18] อีกความหมายหนึ่งกล่าวไว้ว่า ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งท่ีเสนอขายโดย ธุรกิจเพื่อสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไม่มี ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 

สินค้า บริการ สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชนแ์ละมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะมี

ผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้องพยายามค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  [21] 

ผลิตภัณฑ์คือสินค้าท่ีเป็นรูปธรรม และไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งต้องมีคุณค่า และประโยชน์ในสายตาผู้ซื้อ สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผู้ซือ้ 

แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ (Motivation) เป็นกระบวนการท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมของบุคคล โดยแรงจูงใจจะ

เกิดขึ้นเมื่อความต้องการนัน้ๆ ถูกกระตุน้และผู้บริโภคตอ้งการท่ีจะตอบสนองความพงึพอใจ [6]  

อีกความหมายหนึ่งกล่าวไว้ว่าแรงจูงใจ  เกิดจากการท่ีบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า แล้วท าให้

เกิดพลังท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อจะน าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่างๆ ท่ีเป็นพลังและเป็น

ตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนีอ้าจเกดิจาก สิ่งเร้าภายในหรือภายนอกแตเ่พียงอยา่งเดียว หรอืท้ังสอง
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อย่างพร้อมกันก็ได้ [15] นั่นคือแรงจูงใจน าไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากการถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า

หรือกล่าวได้วา่แรงจูงใจคือการกระท าท่ีน าไปสู่เป้าหมายท่ีบุคคลก าหนดไว้  

แนวคิดและทฤษฎีด้านภาพลักษณ์ขององค์กร 

ภาพลักษณ์เป็นผลผลิตของกระบวนการสร้างความประทับใจจากตัวแปรต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร กับข่าวสารจากองค์กรและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังข่าวสารต่างๆ 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอื่นๆ โดยผ่านการบอกตอ่ ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากหลายๆ ปัจจัยรวมกัน

ภายในจิตใจของแตล่ะบุคคล [24] 

ภาพลักษณ์ คือ ภาพท่ีเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่ง

หนึ่ง หมายรวมไปถึงดา้นการบริหารหรือการจัดการของบริษัทแห่งนัน้ด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ และ 

ท่ีบริษัทนั้นจ าหน่าย ฉะนั้น ค าว่าภาพลักษณ์ของบริษัท จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง  โดยครอบคลุมท้ังตัว

หนว่ยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการ และสินค้าหรือบริการของบริษัทแห่งนัน้ดว้ย [17] 

กล่าวโดยสรุป ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่างๆ 

ขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ การเกิดภาพลักษณ์ต้องใช้ระยะเวลาและกลไกต่างๆมา

สนับสนุน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กุลนัดดา สุวรรณศรี [5] ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท่ีมีอิทธิพลต่อ

คุณค่าตราสินค้า “ฮอนด้า” และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่ง

หมายเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้า “ฮอนด้า” ตัว

แปรอิสระ(x)คือความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรตาม(Y)คือคุณค่าตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ กลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเป็นผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

420 คน ผลการวจิัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า คือเมื่อองค์กรมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมจะท าให้ผู้บริโภครับรู้คุณค่าตราสินค้ามากขึ้น ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น ดังนั้นใน

การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องด าเนินการและท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ให้มากท่ีสุด โดยเน้นความ

รับผิดชอบตอ่สังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อภาพลักษณท่ี์ดขีองสนิค้าและองค์กร  

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยในคร้ังน้ีได้แก่ ประชากรในจังหวัดเพชรบุรี 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้วิจัยคร้ังนี้คือประชากรในจังหวัดเพชรบุรี  เนื่องจากทราบจ านวนประชากรท่ี

แน่นอนโดยมีจ านวน 474,192 ราย ประจ าปี พ.ศ.2557 ค้นหา ณ วันท่ี 15 กันยายน 2558 จากwww.nso.go.th 

ผู้วิจัยจึงได้ใชสู้ตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอยา่งแบบทราบขนาดของประชากรกลุม่ตัวอย่างของ Yamane [12] 

 

n  

   
n = ขนาดของกลุ่มตัวอยา่งที่ตอ้งการ 

 N = ขนาดของประชากร 

 e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอยา่งที่ยอมรับได้ 
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การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดให้เกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอย่างได้ 5%(0.05)ดังนั้นจึงแทนค่าขนาด

ของกลุม่ตัวอย่างได้ดังนี้  

n = 399.7 หรือ 400 

    n   =399.7 หรือ 400 
 

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Accidental 

Sampling) หมายถึง การท่ีผู้วิจัยได้คัดเลอืกหน่วย ตัวอยา่งโดยยึดหลักความสะดวกเป็นส าคัญในท่ีน้ีคือ ผู้วิจัยไปเก็บ

แบบสอบถามจากผู้ท่ีเดินอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่สถานท่ี ชายหาดชะอ า และ บ๊ิกซีซุปเปอร์เซ็น

เตอร์ เพชรบุรี 

4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ือง “วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้าง

การรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี”แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 

ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรี  

ส่วนท่ี 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้

นโยบายการตลาดเพื่อสังคม  

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในด้านตา่งๆซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งผลในการสร้างการรับรู้ท่ีมี

ตอ่องค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมของผู้ตอบแบบสอบถามได้ 

5. การวิเคราะห์ทางสถิติ จะมีการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิค Factor Analysis โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS (SPSSInc, Version 17.0) การวิเคราะห์ ปัจจัย เป็นเทคนิคท่ีจะจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรท่ีมี

ความสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรือปัจจัยเดียวกัน ตัวแปรท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันมาก โดยความสัมพันธ์

นัน้จะเป็นไปในทิศทางบวกหรอืลบก็ได้ [3] ซึ่งการวเิคราะห์จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 

5.1 การตรวจสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยใช้สถิติ Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) เพื่อวัดความเหมาะสมของขอ้มูล 

5.2 การสกัดปัจจัย (Factor Extraction) เพื่อหาจ านวนปัจจัย ท่ีสามารถใช้แทนตัวแปรท้ังหมดทุก

ตัวได้ หรือเป็นการดึงรายละเอียดตัวแปรมาไวใ้นปัจจัยโดยใชว้ธีิ Principle Component Analysis(PCA) โดยก าหนดค่า 

Eigenvalues 1 

5.3 การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) เพื่อท าให้ค่าปัจจัย loading ของตัวแปรมีค่ามากขึน้หรือ

ลดลงจนกระทั่งทราบว่าตัวแปรนัน้ควรจะอยู่ในปัจจัยใด 

6. การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

Scale) ไลเคริร์ท (Likert’s rating scale) โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting ผู้วิจัยใช้

วธีิการใหค้ะแนนระดับความคดิเห็น มท้ัีงหมด 5 ระดับ ดังนี้ [11] ดังนี้ 

คะแนน ระดับความคิดเหน็ 

5 เห็นดว้ยมากที่สุด 

4 เห็นดว้ยมาก 

3 เห็นดว้ยปานกลาง 

2 เห็นดว้ยนอ้ย 

1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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เมื่อรวบรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แล้วจะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแบ่งระดับผลความ

คิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นดว้ยมากที่สุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ผลคะแนนท่ีได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ยท่ีได้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ์ [10] 

ผู้วิจัยใชเ้กณฑ์ ดังกล่าวแปลความหมายดังนี้  

ค่าเฉลี่ย ผลการตดัสนิใจ 

            4.20-5.00                    ดีมาก 

            3.40-4.20                    ด ี

            2.60-3.40                    พอใช ้

            1.80-2.60                     ต่ า 

            1.00-1.80                     ต่ ามาก 

 

7. ขัน้ตอนการวจิัย 

7.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือและบทความท่ี

เกี่ยวข้องกับการศกึษาถึงการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม 

7.2 น าแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยจากหนังสือและบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึง

การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมไปสอบถามกับผู้บริโภคในจังหวัด

เพชรบุรีจ านวน 3 คน เพื่อทราบถึงความสอดคล้องของข้อมูล 

7.3 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม 

7.4 น าแบบสอบถามขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความความถูกต้องและ

ความเที่ยงตรง(Validity)ของแบบสอบถาม เลือกเฉพาะข้อค าถามที่สอดคล้องแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item – Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ี

ใช้(Wording) เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจริง  

7.5 น าแบบสอบถาม ที ่ผ ่านก ารปร ับปร ุงจ ากผู ้ท รงค ุณ ว ุฒ ิไปทดลองใช ้ก ับผู ้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ชุด และน าไปวิเคราะห์ความเชื่อมั่น(Reliability)ของแบบสอบถามด้วย

ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค(Cronbach) [19] ได้ค่าครอนบัทเท่ากับ 0.911 ซึ่งมี

ค่าเข้าใกล้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงสูง 

7.6 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวบ

ข้อมูลในจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 400 ชุด 

ผลการการศึกษา 

จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เร่ืองวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการ

รับรู้ของผู้บริโภคที่มตี่อองค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี พบวา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิ ง (ร้อยละ 67.3) อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ  24 ปี  (ร้อยละ 66.5) ระดับการศึกษาปริญญาตรี                  
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(ร้อยละ 80.3) อาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 36.7) รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า10,000 บาท (ร้อยละ 44.0) และมี

สถานภาพโสด (ร้อยละ 79.3) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค (ร้อยละ 60.0) เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ

การตลาดเพื่อสังคมมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 41.5) รู้จักนโยบายจากอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 46.5) และมัก

แสดงออกในความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว (ร้อยละ 52.3) 

3. การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจที่ใช้

นโยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปได้ว่า คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล 

พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.897 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้  1 และค่า Bartlett's Test of Sphericity ได้เท่ากับ 

3495.208(Sig. = 0.000) แสดงว่า ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์ปัจจัย[24]  ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านสื่อสารการตลาด ด้านจริยธรรมของผู้บริโภคโดยอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด 53.97% 

รายละเอยีดดังตารางท่ี 1 – ตารางท่ี 5 
 

ตารางที่  1 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 1 “ด้านแรงจูงใจ” (Eigenvalues = 7.513 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 14.16) 

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิใ์นการสรา้งการรับรู ้
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

ดารา นักร้อง หรอืคนดัง ที่ท่านตดิตามมีการแนะน าถึง

ผลิตภัณฑข์ององค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม 

ท าให้ท่านคลอ้ยตาม 

0.581 3.83 

 

0.85 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มกีารน าเสนอ

สิทธิพิเศษตา่งๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท่ีดงึดูดใจ 

0.747 3.75 0.91 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม สามารถบอก

รายละเอยีดเกี่ยวกับคุณสมบัต ิวิธีใชแ้ละประโยชนท่ี์จะได้รับ

จากผลิตภัณฑไ์ด้ดี และไมเ่กินจริง 

0.691 3.86 0.86 มาก 

การจัดกิจกรรมตา่งๆ ขององคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบาย

การตลาดเพื่อสังคม ท าให้ท่านมสี่วนร่วม คุ้นเคยกับ

ผลิตภัณฑน์ัน้ 

0.806 3.81 0.90 มาก 

การท ากิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบาย

การตลาดเพื่อสังคม ท าให้ท่านชื่นชอบ และอยากให้ความ

สนับสนุนในผลิตภัณฑ ์

0.643 3.90 0.87 มาก 
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ตารางที่  2 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 2 “ด้านภาพลักษณ์องค์กร” (Eigenvalues = 2.217 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

11.82) 

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิใ์นการสรา้งการรับรู ้
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมมผีลิตภัณฑท่ี์

ผลิตด้วยวัสดุท่ีมีคุณภาพดีและเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

0.768 3.94 0.85 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมด าเนนิธุรกิจโดย

ไมก่่อให้เกิดผลกระทบเชงิลบตอ่สภาพแวดลอ้มของท้องถิ่น 

ชุมชน สังคมโดยรอบ 

0.746 3.88 0.86 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมผลิตผลิตภัณฑ์ท่ี

มคีวามปลอดภัยในการใชง้าน ไม่มีสารเคมีท่ีเป็นอันตรายตอ่ตัว

ท่านและสังคม 

0.596 4.05 0.75 มาก 

 

ตารางที่  3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 3 “ด้านผลิตภัณฑ”์ (Eigenvalues = 1.378 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 10.40) 

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิใ์นการสรา้งการรับรู ้
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มีผลิตภัณฑท่ี์มี

ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ 

0.559 3.91 0.89 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มผีลิตภัณฑท่ี์มี

บรรจุภัณฑแ์ละหีบห่อท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

0.693 3.80 0.92 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มีการสร้างความ

นา่เช่ือถือด้านตราฉลากบรรจุภัณฑห์รือแผ่นป้ายอยา่งชัดเจน

วา่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

0.823 3.89 0.97 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มีผลิตภัณฑท่ี์มี

ประสิทธิภาพ 

0.647 3.89 0.92 มาก 
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ตารางที่  4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 4 “ด้านการสื่อสารการตลาด” (Eigenvalues = 1.291 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

9.05) 

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิใ์นการสรา้งการรับรู ้
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมมกีารสื่อสาร

การตลาดด้านความเป็นธุรกิจสเีขียวผ่านทางสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

0.693 4.10 0.74 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมมกีารสื่อสาร

การตลาดด้านความเป็นธุรกิจสเีขียวผ่านทางการจัด Event 

ตา่งๆ ในงานแสดงสินค้าชื่อดัง 

0.512 3.90 0.81 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมมกีารสื่อสาร

การตลาดด้านความเป็นธุรกิจสเีขียวผ่านทางสื่อกลางแจ้งอย่าง

ป้ายบิลบอร์ด หรือป้ายโฆษณาตามตกึ 

0.663 3.92 0.89 มาก 

 

ตารางที่  5 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 5 “ด้านจริยธรรมของผู้บริโภค” (Eigenvalues = 1.093 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อย

ละ 8.54) 

ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิใ์นการสรา้งการรับรู ้
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มี

ผลิตภัณฑท่ี์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเภท 

0.647 4.10 0.78 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคม มี

ผลิตภัณฑท่ี์ดถีูกต้องตามหลกัจริยธรรมไม่ท าลาย

สิ่งแวดลอ้ม 

0.689 4.09 0.82 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมหลกีเล่ียง

พฤตกิรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 

0.663 4.04 0.79 มาก 

องคก์รธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมส่งเสริม

ความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม 

0.571 4.11 0.83 มาก 

 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาถึงวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมผีลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมตี่อองค์กร

ธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรีสามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง เร่ืองวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการ

สร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี พบวา่กลุ่มตัวอยา่ง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 24 ปี ระดับการศกึษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้ต่อ

เดอืนนอ้ยกว่า10,000 บาทและมีสถานภาพโสด 
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2. จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสนใจสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค โดยเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดเพื่อ

สังคมมากกว่า 4 วัน/สัปดาห์ รู้จักนโยบายจากอนิเตอร์เน็ต และมักแสดงออกในความรับผิดชอบตอ่ครอบครัว  

3. จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

องค์กรธุรกิจท่ีใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี 25 ตัวแปร พบว่าคงเหลือปัจจัยท่ีผ่านการสกัดแล้ว 

5 ปัจจัยดังนี้ ด้านภาพลักษณอ์งคก์ร ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการสื่อสารการตลาดและด้านจริยธรรมของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ พบวา่เป็นปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมตี่อองค์กรธุรกิจที่ใช้

นโยบายการตลาดเพื่อสังคมมากที่สุด เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคซื้อสินค้าและ

บริการเพราะได้รับแรงกระตุ้นท้ังจากภายในและภายนอก ซึ่งตัวกระตุน้เป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ข่าวสาร 

จึงท าให้ปัจจัยแรงจูงใจมีความส าคัญและส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบาย

การตลาดเพื่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ ชูศักดิ์ ศรีสูงเนนิ [15] กล่าวไวว้า่แรงจูงใจ เกิดจากการท่ีบุคคล

ได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า แล้วท าให้เกิดพลังท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมเพื่อจะน าไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือ

ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นพลังและเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกดิจาก สิ่งเร้าภายในหรือภายนอก

แตเ่พยีงอยา่งเดียว หรอืท้ังสองอย่างพร้อมกันก็ได้  

ปัจจัยด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่าเป็นปัจจัยรองลงมาจากปัจจัยด้านแรงจูงใจ  เนื่องจากผู้บริโภค

ปัจจุบันเชื่อว่าภาพลักษณ์ขององค์กรคือสิ่งท่ีเป็นจริง เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีท าให้ผู้บริโภคเชื่อถือในสินค้าและ

บริการมากขึน้ จึงท าให้ปัจจัยในดา้นนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญอยา่งมากซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎภีาพลักษณ์องค์กร 

อภิสิทธ์ิ ฉัตรทนานนท์และจิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร[24] กล่าวไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นผลผลิตของกระบวนการสร้าง

ความประทับใจจากตัวแปรต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การปฏิสัมพันธ์ระหวา่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร กับข่าวสารจาก

องค์กรและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังข่าวสารต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรอื่นๆ โดยผ่านการบอกต่อ 

ภาพลักษณ์จึงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากหลายๆ ปัจจัยรวมกันภายในจิตใจของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับงานวจิัยของ

กุลนัดดา สุวรรณศรี ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้า 

“ฮอนด้า” และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินค้า “ฮอนด้า” ตัวแปรอิสระ(x)คือ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรตาม(Y) คือคุณค่าตราสินค้า กลุ่มตัวอยา่งท่ีใชใ้นการวิจัยคือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมอีายุ 

18 ปีขึ้นไปเป็นผู้ใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้า และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน 

ผลการวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า คือเมื่อองค์กรมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมจะท าให้ผู้บริโภครับรู้คุณค่าตราสินค้ามากขึ้น ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้น ดังนั้นในการ

ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องด าเนินการและท าให้ผู้บริโภคได้รับรู้ให้มากท่ีสุด โดยเน้นความ

รับผิดชอบตอ่สังคมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อภาพลักษณท่ี์ดขีองสนิค้าและองค์กร  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าเป็นปัจจัยรองลงมาจากปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เนื่องจากผู้บริโภคยังคง

ตอ้งการผลิตภัณฑ์ท่ีมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ตอ้งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีด้านผลิตภัณฑ์ สุดาดวง เรืองรุจิระ [23] กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ คือ องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างท่ี 

รวมกันแล้ว สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้เกิดความพอใจบางประการจากการ ใชผ้ลิตภัณฑ์นั้นหรือ

ผลตอบแทนใด ๆ ท่ีผู้ซือ้คาดวา่จะได้รับจากการซื้อผลิตภัณฑน์ัน้ ๆ 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อองค์กร

ธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมพบวา่ 5 ปัจจัย คือ ด้านแรงจูงใจ ด้านภาพลักษณ์องคก์ร ด้านผลิตภัณฑ ์ด้าน

การสื่อสารการตลาด ด้านจริยธรรมของผู้บริโภค ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคในจังหวัดเพชรบุรีกล่าวคื อ เมื่อ

องคก์รธุรกิจที่ใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม ด้านแรงจูงใจ ด้านภาพลักษณ์องคก์ร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการสื่อสาร

การตลาด ด้านจริยธรรมของผู้บริโภคจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้นโยบายการตลาดสังคมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 

องค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคม ควรจะเน้นให้ความส าคัญในด้านแรงจูงใจ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 

ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านจริยธรรมของผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงและน าไปใช ้ดังนี้ 

ด้านแรงจูงใจ ควรให้ความส าคัญกับแรงจูงใจ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองของผลิตภัณฑ์หรือราคา องค์กรจึงควรเสนอสิทธิพิเศษให้ลูกค้า หรือน าดารา บุคคลท่ีมีชื่อเสียงมาแนะน า

ผลิตภัณฑ ์

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ควรให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ องค์กรควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีโดยสร้าง

ความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยและไม่อันตรายต่อสังคม 

องคก์รอาจมกีารจัดท ากิจกรรมเพื่อสังคมให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณข์ององค์กร 

ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ องค์กรควรผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ มี

กระบวนการผลิตท่ีดีเยี่ยม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้บริโภค 

ด้านการสื่อสารการตลาด ควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารการตลาด  องค์กรควรมีช่องทางการ

สื่อสารไปยังผู้บริโภคหลายๆ ทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เนื่องจากผู้บริโภคยุค

ปัจจุบันไม่ได้รับสื่อเพยีงช่องทางเดียว ควรวางกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับผลิตภัณฑข์ององค์กร 

ด้านจริยธรรม ควรให้ความส าคัญกับจริยธรรม องค์กรควรมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภคและตอ่สังคม และควรผลิตผลิตภัณฑท่ี์ถูกต้องตามกฎหมายไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมี

ตอ่องค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี ข้อค้นพบท่ีได้จึงได้จากการศึกษากลุ่มคนเพยีง 1 

จังหวัด ดังนั้นควรขยายผลการวิจัยเพื่อไปใช้ในจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศ ซึ่งปัญหาเร่ืองการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

องค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมท่ีแตกต่างกัน และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกัน ท าให้

ผลการวจิัยมคีวามหลากหลายมากขึ้น 

2. เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชงิปริมาณวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้

ของผู้บริโภคท่ีมตีอ่องค์กรธุรกิจที่ใชน้โยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น การวจิัยคร้ังตอ่ไปอาจเพิ่ม

การศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชงิลึกมาสนับสนุนผลการศึกษามากยิ่งขึน้ 

3. การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวเิคราะห์ปัจจัยท่ีมผีลสัมฤทธ์ิต่อการการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคท่ี

มีต่อองค์กรธุรกิจท่ีใช้นโยบายการตลาดเพื่อสังคมในจังหวัดเพชรบุรี ตัวแปร 25 ตัวแปร คงเหลือปัจจัยท่ีสกัดได้ 5 
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สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวดีิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และความ

พึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองของพื้นที่ 4 จังหวัดน าร่อง 

Media exposure and satisfaction in the situations changing with Digital TV 

of audience in 4 navigable province 

จอหน์นพดล วศินสุนทร1 

Johnnopadon Vasinsunthon1 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ออธิบายสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลในเขต

อ าเภอเมืองของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง 2) เพื่ออธิบายความแตกต่างในพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวดีิจิตอลของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง และ 3) เพื่ออธิบายความแตกต่างในความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตอ าเภอเมืองของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง การวิจัยนี้ใช้

เคร่ืองมือการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล (Content Analysis) เกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวี

ดิจิตอลในช่วงปี 2557 – 2558 และในการเก็บขอ้มูลเชงิปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชาชนใน 4 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ เชยีงใหม่ กรุงเทพฯ สงขลา และนครราชสีมา จ านวน 1,112 คน โดย

กระจายกลุ่มตัวอย่างไปตามสัดส่วนในแต่ละพื้นท่ีในเขตอ าเภอเมืองใน 4 จังหวัดอย่างเท่าๆ กัน จ านวนจังหวัดละ 

278 คน 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลมีสถานการณ์ใน 4 ด้าน

ซึ่งสามารถใช้อธิบายถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเชงินโยบายต่อพฤตกิรรมและความพึงพอใจในการรับชมทีวดีิจิตอล 

ได้แก่ 1)ด้านการประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงานรัฐบาล (กสทช.) 2) ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณ 3) ด้าน

การรับชมเนื้อหา และ 4) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ และในส่วนของผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 1) ประชาชนในพื้นท่ี

จังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 2) ประชาชนในพื้นท่ี

จังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ี

ประชาชนท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีความพึงพอใจในสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

ค าส าคัญ: สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอล พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความพงึพอใจ จังหวัดน าร่อง 

                                                
1 ภาควิชานิเทศศาสตร ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1 Communication Arts,  Faculty of Management Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai 50300 
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Abstract  
The objectives of this research were 1) to explain the situations changing with digital TV of 

audience in 4 navigable province, 2) to explain the difference in media exposure with digital TV of audience in 

4 navigable province, and 3) to explain the difference in satisfaction in the situations changing with digital TV of 

audience in 4 navigable province. This research used a research tool by Mixed Research. Were collected the 

qualitative data using In-depth Interview and Content Analysis in the situations changing with digital TV with 

years 2557 – 2558. And in the quantitative data using a questionnaires as an instrument for collecting data 

from audience in 4 navigable province include Chiang Mai, Bangkok, Songkhla and Nakhon Ratchasima of 1,112 

sets, Distributed according to the proportion of samples in each area in 4 navigable province equally the 

province of 278 people.  

The results of qualitative data were shown as follows: The situations changing with digital TV 

consist of 4 situations that can be explained problems and policy recommendations to media exposure and 

satisfaction in the situations changing with Digital TV include 1) The public relations of government (NBTC), 2) 

The coupons for the receiver, 3) The content and forms, and 4) The benefits. According to the analysis of the 

data in terms of quantitative, it was found that: 1) People in navigable province with difference: province, sex, 

age, occupation and the average income per month have difference media exposure with digital TV on overall 

with statistical significance of 0.05 level. And 2) People in navigable province with difference: province, age, 

occupation and the average income per month have difference satisfaction in the situations changing with 

digital TV on overall with statistical significance of 0.05 level. While people with difference sex have no 

difference satisfaction in the situations changing with digital TV on overall. 

Keywords: Situations Changing With Digital TV, Media Exposure, Satisfaction, Navigable Province 

บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์การรับชมโทรทัศน์ในประเทศไทย ได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล (Digital 

Television) ซึ่งท่ีผ่านมาสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีมีอิทธิผลต่อทุกภาคส่วน และได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอันดับ

ต้นๆ ในบรรดาสื่อมวลชนในทุกแขนง โดยสื่อโทรทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสารความเป็นไปในสังคมต่อ

ผู้ชมกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายแตกต่างกันไปตามช่วงอายุ เพศ อาชีพ รายได้ ฯลฯ ด้วยการเสนอข้อมูลข่าวสาร 

สาระความรู้ต่อสังคม เพื่อให้คนในสังคมได้ใช้ดุลพินิจ วิจารณญาณ ร่วมกันตามความต้องการของแต่ละคนและ

สังคมสว่นรวม  

ระบบทีวีดจิิตอล เป็นระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพืน้ดนิ ภายในอาณาเขตประเทศไทย ด้วย

ระบบดิจิตอล โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง ปัจจุบันก าลังอยู่ในระยะของการทดลองออกอากาศ ตั้งแต่

อังคารท่ี 1 ถึงวันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2557และตามแผนของ กสทช.จะเร่ิมท าการยุติการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ภาคพืน้ดนิระบบเดิม คือ ระบบอนาล็อก ในปี พ.ศ. 2558 
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ดังนี้สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวดีิจิตอลท่ีได้เร่ิมต้นให้ ใบอนุญาตประกอบกิจการทีวดีิจิตอล

กันไป ตั้งแต่วันท่ี 25 เม.ย. 2557 ท่ีผ่านมา ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลท้ังหมดจะได้สิทธิในการใช้คลื่นความถี่

ออกอากาศประกอบกจิการจนกวา่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันท่ี 24 เม.ย. 2572 โดยเท่าเทียมกัน 

ถึงขณะนี้ ช่องทีวีดิจิตอลธุรกิจ 24 ช่อง ส่วนใหญ่ออกอากาศเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่บางราย

ออกอากาศคร่ึงวัน บางรายออกเต็มผัง บางรายเอารายการเก่ามาเวียนฉายใหมห่ลายรายออกอากาศซ้ าไปซ้ ามา ท า

ให้การเปลี่ยนผ่านจากระบบทีวอีนาล็อกเข้าสู่ระบบดิจิตอล ก็ยังมคีวามขลุกขลัก สับสน ทั้งจากมุมของผู้บริโภคหรือ

ผู้รับสาร และผู้ประกอบการ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นจะแตกตา่งกันไปในแต่ละพื้นท่ี โดยท่ีผ่านมาผู้ประกอบการโครงขา่ย 

ได้แก่กองทัพบก อสมท. และไทยพีบีเอส ได้เร่ิมทดลองออกอากาศทีวดีิจิตอลในพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่องคือ กรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ สงขลา และนครราชสีมา ซึ่งการทดลองดังกล่าวนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายต้องน าช่องรายการทีวีดิจิตอลมา

ออกอากาศรวมถึงให้ผู้ประกอบการดาวเทียมน าชอ่งรายการไปเผยแพร่เชน่กันเพื่อให้ผู้รับชมทีวผี่านระบบดาวเทียม

และเคเบิ้ลได้รับชมพร้อมกันตามประกาศหลักเกณฑ์การเผยแพร่ท่ีให้บริการท่ัวไปหรือ “มัสต์แคร่ี” ท่ีต้องน าฟรีทีวี

ออกทุกช่องทาง ส่งผลให้ประชาชนท่ีอยู่ใน 4 จังหวัดน าร่องเบื้องต้นจะสามารถรับชมทีวีดิจิตอลได้ในช่วงระยะการ

ทดลอง 

ในการออกอากาศในระบบทีวีดิจิตอลของ 4 จังหวัดน าร่องจึงกลายเป็นพื้นท่ีส าคัญในการศึกษา

สถานการณ์ทีวีดิจิตอลก่อนท่ีการรับชมทีวีดิจิตอล จะด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีอื่นท่ัวประเทศภายใน 4 ปี ท้ังนี้

เพราะสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านการรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของ 4 จังหวัดน ารอ่งจะเป็นพืน้ท่ีส าคัญ

ในการค้นองค์ความรู้เพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาของทีวีดิจิตอลในเชิงพื้นท่ี เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่

เพื่อใช้อธิบายและท านายพฤติกรรมการเปิดรับรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หรือความพึงพอใจต่อการรับชม

รายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ท้ังในเชิงนโยบาย วชิาการและการเรียนการสอน

ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่ออธิบายสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวดีิจิตอลในเขตอ าเภอเมอืงของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อ 

2. เพื่ออธิบายความแตกต่างในพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลของประชาชนในเขตอ าเภอ

เมอืงของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง 

3. เพื่ออธิบายความแตกต่างในความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบดิจิตอลของ

ประชาชนในเขตอ าเภอเมอืงของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง  
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กรอบแนวคดิ 

การวเิคราะห์เชงิคุณภาพ 

       
 
 
 

 
การวเิคราะห์เชงิปริมาณ 

ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

สมมตฐิาน 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ  อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนท่ีแตกต่างกันมพีฤตกิรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดจิิตอลแตกตา่งกัน 

สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนท่ีแตกต่างกันมคีวามพงึพอใจในสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวดีิจิตอลแตกตา่งกัน 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้ใช้เคร่ืองมือการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research) มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล (Content Analysis) เกี่ยวกับสถานการณ์

การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลในชว่งปี 2557 – 2558 และในการเก็บขอ้มูลเชงิปริมาณ ประชากร (Population) ท่ีใช้

ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ประชาชนใน 4 จังหวัดน าร่อง (เชียงใหม่ กรุงเทพฯ สงขลา และนครราชสีมา) โดยผู้วิจัยได้

เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นตัวแทนของประชากรตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่  [1] มีการก าหนดขอบเขตความเชื่อมั่น 

97% ความผิดพลาดบวกและลบไม่เกิน 3% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,112 คน และกระจายกลุ่มตัวอย่างไป

ตามสัดส่วนในแต่ละพื้นท่ีในเขตเมือง หรืออ าเภอเมืองใน 4 จังหวัดอย่างเท่า ๆ กันจ านวนจังหวัดละ 278 คน รวม 4 

จังหวัด  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่ม ใช้สถิติที (Independent Sample t-test) และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมากกว่า 2 กลุ่ม (F-test) ใช้การวิเคราะห์ความ

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน 

ระบบทีวีดิจิตอล 

 

พฤตกิรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดจิิตอล 

ความพงึพอใจในสถานการณ์ การเปลี่ยน

ผ่านระบบดิจิตอล 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่อง 

- จังหวัดน าร่อง 

- เพศ 

- อายุ 

- อาชีพ 

- รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 

 

- ด้านการประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงานรัฐบาล 

(กสทช.) 

-  ด้านการแจกคูปองส าหรับตวัรับสัญญาณ 

-  ด้านการรับชมเนื้อหา 

-  ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ 
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แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance : ANOVA) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multiple Analysis of 

Variance : MANOVA) 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ  

การสรุปผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล 

(Content Analysis) เกี่ยวกับสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอล สามารถสรุปการวเิคราะห์การส าคัญได้เป็น

ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) 

จะเห็นได้ว่าทาง กสทช. มีแผนประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลท่ียังขาดความชัดเจน

และขาดขั้นตอนเชิงรูปธรรม รวมถึงแผนประชาสัมพันธ์ไม่สอดรับกับสถานการณ์ ท าให้ประชาชนส่วนมากยังไมรั่บรู้

ถึงการเปลี่ยนผ่านและสับสนถึงวิธีการรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ไม่ทราบถึงวิธีการรับชมทีวีดิจิตอล การ

ประชาสัมพันธ์ของ กสทช.ไมส่ามารถเข้าถึงประชาชนได้อยา่งท่ัวถึง โดยทาง กสทช.ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยการลง

พื้นท่ีประชาสัมพันธ์จัดประชุมผู้น าชุมชนหรือผู้ท่ีสนใจเข้ามาร่วมกลุ่มกันเพื่อให้ความรู้การติดตั้งอุปกรณ์รับชมทีวี

ดิจิตอลท่ีถูกต้องรวมถึงการลงพื้นท่ีเคาะประตูบ้านและเปิดให้ค าแนะน าเร่ืองทีวีดจิิตอล 

1.2 ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณ 

พบว่าหลังจากท่ีมีการแจกคูปอง สัดส่วนของผู้ท่ีรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจะมากขึ้นแบบก้าว

กระโดดและเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แต่ปัญหาท่ีพบคือ การแจกคูปองล่าช้า ท าให้ทีวีดิจิตอลเข้าไม่ถึงคนไทยท้ังประเทศ ซึ่ง

ข้อมูลจากไปรษณีย์ไทย มีปัญหาคูปองตกค้างไม่น าส่งอยู่ท่ีไปรษณียห์รือน าส่งแต่ไม่มีผู้รับประมาณร้อยละ 16 ของ

คูปองท่ีแจกจ่าย รวมท้ังปัญหาท่ีชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่ได้รับคูปอง คนขายกล่องร่วมผู้น าชุมชมบังคับแลกโดยไม่มี

โอกาสเลอืกกล่องเองแต่อยา่งใด การแจกคูปองดิจิตอลเห็นวา่ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ผลกระทบต่อเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ข้อจ ากัดการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลท่ีท าให้สามารถแจกคูปอง

แก่ประชาชนในบางพื้นท่ีเท่านั้น ขณะเดียวกันการแจกคูปองส าเร็จไม่ได้เป็นตัวชี้วัดท่ีจะช่วยยืนยันความส าเร็จของ

การเปลี่ยนผ่านฯ เพราะมีประชาชนหลายรายท่ีแลกคูปองแต่ไม่ได้ประโยชนจ์ากการใช้อุปกรณ์ท่ีแลกไปอย่างแท้จริง 

รวมท้ังบางส่วนก็ไม่น าคูปองไปแลก เพราะมูลค่าของคูปองยังไม่ได้จูงใจ ไม่เพียงพอหรือแลกแล้วต้องเพิ่มเงินเอง 

เลยท าให้คนมพีฤตกิรรมท่ีไม่กระตอืรือร้นในการแลกคูปอง เป็นต้น 

1.3 ด้านการรับชมเนื้อหา 

แม้วา่ปัจจุบัน กสทช. มีนโยบายท่ีจะก ากับดูแลเนื้อหารายการ หรือเนื้อหาของละคร แต่พบว่ายัง

ไม่สามารถก ากับดูแลจัดการเนื้อหาท่ีสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายได้เท่าท่ีควร รวมท้ังระบบกฎหมายท่ีอ่อนไป และยากต่อ

การก าหนดบทลงโทษ ส่วนใหญ่เป็นแค่การตักเตือนเมื่อมีคนร้องเรียนเข้ามาเท่านั้น ส าหรับการก ากับดูแลเนื้อหา 

กสทช.จะต้องหากลไกในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขข้อบังคับของใบอนุญาตในแต่ละ

หมวดหมู่ (เด็ก ข่าวสาระ และท่ัวไป) และประเภท (ธุรกิจ สาธารณะ และชุมชน) เพือ่สร้างการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและ

ปกปอ้งผลประโยชนส์าธารณะ 
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1.4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

ประโยชน์ของทีวีดิจิตอล แม้ว่าทีวีดิจิตอลมีส่วนท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รับรู้ข่าวสาร

สถานการณ์และการระวังภัยในสังคมได้มาก แต่ประโยชน์และความคาดหวังเหล่านั้น ยังคงไม่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด 

เพราะยังคงมีปัญหา ในดา้นการประชาสัมพันธ์ การก ากับดูแลของหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังแนวโน้มเชงิพฤตกิรรม

ก็มิได้สนับสนุนกิจการทีวีดิจิตอลท่ีมากับรูปแบบการดูผ่านกล่อง หรือหน้าจอทีวีสักเท่าไหร่ แต่แนวโน้มพฤติกรรม

กลับเป็นการดูผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพราะการรับชมสามารถสนทนา มีส่วนร่วมและตอบสนองความ

ตอ้งการและความพึงพอใจในการรับชมได้ดีกว่า ทั้งพื้นท่ีและเวลา หรือการท่ีเลือกรับชมย้อนหลัง จึงสะท้อนให้เห็น

ว่าการสร้างรายการทีวีในระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการลงทุนท่ีประหยัดและเป็นสื่อท่ีคงทนกว่า สามารถรับชมได้

ยาวนานและดูซ้ าๆได้ อีกท้ังการวัดเรตติ้งก็ท าได้ชัดเจนกว่า จึงท าให้ผู้ประกอบการท่ีเสียค่าสัมปทานไปแล้ว ต้อง

กลับมาคิดทบทวนว่าการประมูลสัมปทานในระบบทีวีดิจิตอลนั้นเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและถูกทางหรือไม่ ซึ่งท่ีผ่าน

มาพบว่า มผีู้ประกอบการบางรายได้ประกาศยกเลิกสัมปทานและมีการฟ้องร้องถึงการท าหน้าที่ท่ีไม่มปีระสิทธิภาพ

ของ กสทช.ไปบ้างแลว้ 

2. ผลการศึกษาเชิงปริมาณ  

2.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประชาชนในพืน้ท่ีจังหวัดน ารอ่ง ได้แก่ เชียงใหม ่กรุงเทพฯ นครราชสีมา และสงขลา ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย (ร้อยละ 50.36) และเพศหญิง (ร้อยละ 49.64) อายุ 21 - 30 ปี (ร้อยละ 38.94) รองลงมาอายุ 31 - 40 ปี  

(ร้อยละ 28.78) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 29.41) รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 24.19) และมี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท (ร้อยละ 38.76) รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 

33.90) 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดจิิตอล 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องส่วนใหญ่รับชมทีวีระบบดิจิตอลผ่านเคเบ้ิลทีว/ีจานดาวเทียม (ร้อย

ละ 54.32) รองลงมา รับชมผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในตัว (ร้อยละ 14.57) ความถี่ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล 

คือ รับชมทุกวัน (ร้อยละ 45.14) รองลงมารับชม 3-4 วัน/สัปดาห์ (ร้อยละ 23.47) ช่วงเวลาในการรับชมส่วนใหญ่

รับชมในช่วงค่ า 18.01 – 21.00 น. (ร้อยละ 47.03) รองลงมารับชมในช่วงดึก 21.01 เป็นต้นไป (ร้อยละ 22.93) 

สถานท่ีรับชมส่วนใหญ่รับชมท่ีบ้าน (ร้อยละ 64.39) รองลงมารับชมท่ีหอพัก (ร้อยละ 21.76) จุดประสงค์ในการ

รับชม คือรับชมเพื่อความบันเทิง (ร้อยละ 52.07) รองลงมารับชมเพื่อทราบข่าวสารท่ัวไป (ร้อยละ34.35) ประเภท

รายการท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นประเภทรายการท่ัวไป /วาไรตี้  (ร้อยละ 66.37) รองลงมาประเภทรายการ

ข่าวและสาระ (ร้อยละ 24.55) ประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่

เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง (ร้อยละ 54.23) รองลงมาคือ ชอ่ง 3 ไทยพีบีเอส HD (ร้อยละ 27.61) ประเภทรายการเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง (ร้อยละ 40.20) รองลงมา 

คือ ช่อง 13 ช่อง 3 Family (ร้อยละ 30.67) ประเภทรายการข่าวและสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่

เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง (ร้อยละ 48.38) รองลงมา คือ ช่อง 18 ช่อง New TV (เดลินิวส์) (ร้อยละ 9.35) ประเภท

รายการท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมช่อง 23 ช่อง Workpoint (ร้อยละ 25.36) 

รองลงมารับชมโดยไม่เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง (ร้อยละ 23.83) และประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ี

รับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมช่อง 33 ช่อง 3 HD (ร้อยละ 29.23) รองลงมารับชมโดยไม่เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง 

(ร้อยละ 20.14) 
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2.3 ความพงึพอใจในสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอล 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล

โดยรวมและเป็นรายดา้น 

ความพึงพอใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนผา่นระบบดิจิตอล x̄  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านการประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงานรัฐบาล (กสทช.) 

2. ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณ  

3. ด้านการรับชมเนื้อหา 

4. ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ  

3.47 

3.48 

3.62 

3.84 

0.86 

0.80 

0.78 

0.81 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

โดยรวม 3.60 0.70 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน

การรับชมรายการในระบบทีวีดิจิตอลโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชนท่ี์ได้รับ (x̄ = 3.84)  ด้านการรับชม

เนื้อหา (x̄  = 3.62) อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณ (x̄ = 3.48) และ

ด้านการประชาสัมพันธ์ของหนว่ยงานรัฐบาล (กสทช.) (x̄  = 3.47)  

2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤตกิรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยได้ดังนี้ 

สมมตฐิานท่ี 1.1 ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวี

ดิจิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อโดยรวมแตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวธีิการ

รับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านความถี่ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านช่วงเวลาในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้าน

สถานท่ีในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านจุดประสงค์ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการท่ีรับชมผ่าน

ระบบทีวีดิจิตอลบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการข่าวและสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการ

ท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.2 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกตา่งกัน  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านช่วงเวลาในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการข่าวและสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้าน

จุดประสงค์ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านความถี่ในการรับชมทีวรีะบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการท่ีรับชมผ่าน
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ระบบทีวีดิจิตอลบ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุดแตกต่างกัน อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านวิธีการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านสถานท่ีในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล 

ด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ี

รับชมบ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุดไมแ่ตกตา่งกัน (Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 1.3 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอายแุตกตา่งกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่ ด้านความถี่ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านช่วงเวลาในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ดา้นสถานท่ีในการรับชม

ทีวีระบบดิจิตอล ด้านจุดประสงค์ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการท่ีรับชมผ่านระบบทีวีดิจิตอล

บ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด แตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านวิธีการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อย

ท่ีสุด และด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ไมแ่ตกตา่งกัน (Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 1.4 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อโดยรวมแตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวธีิการ

รับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านความถี่ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านช่วงเวลาในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้าน

สถานท่ีในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านจุดประสงค์ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการท่ีรับชมผ่าน

ระบบทีวีดิจิตอลบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการเด็ก 

เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการข่าวและสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการ

ท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม

การเปิดรับสื่อระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อโดยรวมแตกตา่งกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านสถานท่ี

ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านจุดประสงค์ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการเพื่อสาธารณะและ

ชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ด้านประเภทรายการข่าว

และสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด และด้านประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านวิธีการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านความถี่ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล 

ด้านช่วงเวลาในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล ด้านประเภทรายการท่ีรับชมผ่านระบบทีวีดิจิตอลบ่อยท่ีสุด และด้าน

ประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ไมแ่ตกตา่งกัน (Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 2 พื้นท่ีจังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลแตกต่างกัน  ผลการทดสอบ

สมมติฐาน สามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อยได้ดังน้ี 
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สมมติฐานท่ี 2.1 ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องแตกต่างกันมีความพงึพอใจในสถานการณ์การ

เปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยในจังหวัดน าร่องท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับ

สัญญาณ ด้านการรับชมเนื้อหา และด้านประโยชนท่ี์ได้รับ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.2 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมี เพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกตา่งกัน  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน ารอ่งท่ีมีเพศแตกตา่งกันมีความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลโดยรวม ไมแ่ตกตา่งกัน (Sig > 0.05) 

สมมติฐานท่ี 2.3 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความพึงพอใจ

ในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับ

สัญญาณ ด้านการรับชมเนื้อหา และด้านประโยชนท่ี์ได้รับ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.4 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึง

พอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) ด้านการแจกคูปองส าหรับ

ตัวรับสัญญาณ ด้านการรับชมเนื้อหา และด้านประโยชนท่ี์ได้รับ แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.5 ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความพึง

พอใจในสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลท่ีแตกต่างกัน  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องท่ีมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกัน

มคีวามพงึพอใจในสถานการณก์ารเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดจิิตอลโดยรวมแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) ด้านการแจกคูปอง

ส าหรับตัวรับสัญญาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านการรับชมเนื้อหา และด้าน

ประโยชนท่ี์ได้รับ ไมแ่ตกตา่งกัน (Sig > 0.05) 
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สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

การวิจัยเร่ือง “สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวดีิจิตอลกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึง

พอใจของประชาชนในเขตอ าเภอเมอืงของพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่อง” สามารถสรุปผลและอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอล 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องส่วนใหญ่รับชมทีวีระบบดิจิตอลผ่านเคเบ้ิลทีวี/จานดาวเทียม ความถี่

ในการรับชมทีวีระบบดิจิตอล คือ รับชมทุกวัน ส่วนใหญ่รับชมในช่วงค่ าเวลา 18.01-21.00 น. สถานท่ีรับชมส่วนใหญ่

รับชมท่ีบ้าน จุดประสงค์ในการรับชม คือรับชมเพื่อความบันเทิง  ประเภทรายการท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็น

ประเภทรายการท่ัวไป/วาไรตี้ ประเภทรายการเพื่อสาธารณะและชุมชมท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่

เจาะจงหรือไมส่นใจชอ่ง ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่เจาะจง

หรือไม่สนใจช่อง ประเภทรายการข่าวและสาระท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมโดยไม่เจาะจงหรือไม่สนใจช่อง 

ประเภทรายการท่ัวไปแบบคมชัดปกติ (SD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมช่อง 23 ช่อง Work point และประเภท

รายการท่ัวไปแบบคมชัดสูง (HD) ท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่รับชมช่อง 33 ช่อง 3 HD กล่าวคือ ประชาชนในพื้นท่ี 4 

จังหวัดน าร่องมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อทีวีระบบดิจิตอลท่ีไม่เน้นการเฉพาะเจาะจงช่องหรือไม่ได้สนใจช่องใดช่อง

หนึ่งเป็นพิเศษ สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการท่ีประชาชนส่วนใหญ่รับชมช่องทีวีดิจิตอลผ่านทางเคเบ้ิลทีวีหรือจาน

ดาวเทียม ซึ่งช่องทางเหล่านี้มีช่องเดิมอยู่เป็นจ านวนมากอยู่แล้ว และตัว Content เนื้อหารายการท่ีน าเสนอก็ไม่ได้มี

ความแตกต่างกันมากนัก เว้นแต่บางช่องท่ีสามารถสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้คนจดจ าได้อย่างชัดเจน เช่น 

ช่อง 23 ช่อง Work point ท่ีมีการซื้อลิขสิทธ์ิ ซีรีส์เร่ือง “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” มาออกอากาศ ซึ่งท าให้คน

สนใจรับชมและจดจ าได้มาก ส่วนช่อง 33 ช่อง 3 HD นั้นอาจมีอิทธิพลมากจากการท่ีพฤติกรรมในการปรับเปลี่ยน

ของคนยังไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ หมายถึง คนดูยังคงยึดติดการดูช่องหลักเหมือนเดิม แต่การท่ี

เลอืกดูผ่านทีวีระบบดิจิตอลท าให้ได้ความคมชัดมากขึน้กวา่เดิม คือเหมือนคนก็รู้สึกดีท่ีมีชอ่งเยอะขึน้แตห่ลักๆ ก็คือ

ยังดูช่องหลักอยู่ตามปกติ นอกจากนี้ยังพบประเด็นส าคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการคืนความสุขของ คสช. มีส่วน

ส่งผลกระทบต่อการรับชมทีวีในระบบทีวีดจิิตอลในช่วงค่ าเวลา 18.01-21.00 น. จึงท าให้ประชาชนบางส่วนหลกีเล่ียง

และเลือกดูช่องทีวีดิจิตอลย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและผู้อยู่ในตัวเมือง เพราะสามารถเลือก

รายการและช่วงเวลาการรับชมได้ตามความสะดวกกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงฤทัย พงศไ์พฑูรย์ กล่าวว่า 

บุคคลจะท าการเปิดรับข่าวสารเฉพาะเร่ืองท่ีตนให้ความสนใจเท่านัน้เนื่องจากข่าวสารในปัจจุบันมมีากเกินกว่าที่ผู้รับ

สารจะรับไว้ท้ังหมดได้ จึงท าให้เกิดกระบวนการเลือกรับข่าวสารขึ้น อย่างไรก็ตามบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ใน

การเลอืกรับข่าวสารท่ีแตกตา่งกันตามลักษณะส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในสังคมนั้นๆ และวัตถุประสงค์หรือความ

ต้องการท่ีจะเปิดรับข่าวสารของแตล่ะบุคคลท่ีแตกต่างกันย่อมท าให้มีพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกันได้

ด้วย [2] และสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ เย็นจะบก กล่าวว่า ถ้าประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

ของสื่อ เขาจะมีภูมิคุ้มกันท่ีดี ไม่ว่าสื่อจะเป็นอย่างไร เขาจะไม่ตกในผลกระทบของสื่อ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ

ประชาชนในสังคม คือการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจถึงองค์ประกอบท่ีส าคัญๆ ของสื่อใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ผู้ผลิตสื่อ เนื้อหาของสื่อ และ ผู้ รับสื่อ โดยการก่อตัวของสื่อแต่ละคร้ังต้องมาจากองค์ประกอบท้ัง 3 ด้าน 

นอกจากนั้นผู้ รับสื่อจะต้องเข้าใจในองค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) การส่งเสริม

กระบวนการรู้เท่าทันสื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เป็นหลักการสากลท่ีองค์การ UNESCO ให้ไว้เพื่อ
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การรณรงค์ให้เกิดการขับเคลื่อนขึ้นในประเทศตา่งๆ เพื่อลดผลกระทบด้านลบท่ีจะเกิดขึน้กับประชาชนในทุกประเทศ

ท่ัวโลกท่ีมักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของส่ือ [3]  

2. ความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

2.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.)  

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

ด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ แผนการ

ประชาสัมพันธ์นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถก าหนดว่าการเปลี่ยนผ่านไปเป็นระบบทีวีดิจิตอลนั้นจะ

เป็นไปอย่างประสบความส าเร็จหรือไม่ การปรับเปลี่ยนความเข้าใจและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชมเป็นสิ่งท่ี

ยากและท้าทาย ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่องส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการท่ี กสทช. ขาดแผน

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอนเชิงรูปธรรมท่ีจะน าไปปฏิบัติได้ ไม่

สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างท่ัวถึง รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับชมทีวีดิจิตอลอยา่งถูกวิธี

นั้นไม่สอดรับกับสถานการณ์ ท าให้ประชาชนส่วนมากยังไม่รับรู้ถึงการเปลี่ยนผ่าน สับสนถึงวิธีการรับสัญญาณทีวี

ดิจิตอล และมปัีญหาการตดิตัง้กล่องไมเ่ป็น ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการตดิตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม กล่าวว่า 

แม้ กสทช. จะมคีวามพยายามในการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลอยู ่เชน่ การจัดท าเว็บไซตเ์ฉพาะ

กิจ คือ digital.nbtc.go.th (แต่ก็ไม่ได้ปรับข้อมูลให้ทันสมัย) ตัง้เฟซบุ๊คส าหรับประชาสัมพันธ์ (ซึ่งก็ยังมีผู้ติดตามเพียง

พันกว่าคน) มีโครงการจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ความรู้ และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง ทว่าจากการส ารวจ

ความคิดเห็นของบ้านสมเด็จโพลล ์พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการรับชมทีวใีนระบบดิจิตอล เช่น 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 43.4 ไม่ทราบว่าทีวีดิจิตอลมีจ านวนให้รับชมถึง 48 ช่อง ร้อยละ 38.2 ไม่ทราบว่าเคร่ือง

โทรทัศน์ในปัจจุบันไม่สามารถรับสัญญาณในระบบดิจิตอลได้ และร้อยละ 41.8 ไม่ทราบว่าต้องมีกล่องแปลง

สัญญาณทีวีดิจิตอล (Set-top box)เพื่อรับชมสัญญาณในระบบดิจิตอล นอกจากนั้น “อีสานโพลล์” ของศูนย์วิจัย

ธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ระบุวา่ร้อยละ 56.8 ของกลุ่มตัวอย่างไม่รู้ว่าจะสามารถรับชมฟรี

ทีวีจานวนชอ่งเพิ่มมากขึน้ และรอ้ยละ 82.4 ไมรู้่วิธีการรับชมทีวีดจิิตอล [4] 

2.2 ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณ  

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

ด้านการแจกคูปองส าหรับตัวรับสัญญาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ กสทช. มีการแจกคูปองส าหรับ

ตัวรับสัญญาณเพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์รับ

สัญญาณในระบบดิจิตอลให้กับทุกครัวเรือน ทว่าการแจกคูปองยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร ส่วนหนึ่งเป็น

เพราะปัญหาต่อเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ท่ีไม่ท่ัวถึง ข้อจ ากัดการขยายโครงข่ายท่ีท าให้สามารถแจกคูปองแก่

ประชาชนในบางพื้นท่ีเท่านัน้  การแจกคูปองล่าช้าและไมท่ั่วถึง จึงท าให้การแจกคูปองไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดท่ีจะชว่ยยนืยัน

ความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่าน เพราะมปีระชาชนหลายรายแลกคูปองแตไ่ม่ได้ประโยชนจ์ากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีแลกไป

อย่างแท้จริง รวมท้ังบางส่วนก็ไมน่ าคูปองไปแลก เพราะมูลค่าของคูปองยังไมเ่พยีงพอหรือไมไ่ด้จูงใจ ตลอดจนมกีาร

ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี/จานดาวเทียมอยู่ก่อนแล้วจึงไม่ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนมาเป็นทีวีระบบดิจิตอลเท่าท่ีควร ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ Mullinss กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งต่างๆ หลายๆ ด้าน เป็น

สภาพภายในท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในงาน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เกิด

จากมนุษย์จะมแีรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซึ่งเกิดจากการท่ีตนเองพยายามจะบรรลุถึงเป้าหมายบางอย่าง 



1301 

- Proceedings - 

เพื่อท่ีจะสนองตอบตอ่ความตอ้งการหรือความคาดหวังท่ีมีอยู่ และเมื่อบรรลุเป้าหมายนัน้แล้วจะเกิดความพอใจ เป็น

ผลสะท้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้น เป็นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก ดังนั้น ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จึงเป็น

หัวใจของธุรกิจที่ให้บริการสร้างความพึงพอใจท่ีจะมารับบริการอกีในคร้ังต่อไป ธุรกิจหรือองค์กรใดๆ ท่ีไม่สามารถ

สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการให้ได้แล้ว ในท่ีสุดก็จะถูกคู่แข่งขันก้าวข้ามไป หรือถูกลูกค้าเมินโดยไม่มีเยื่อใย

เหลอืไว้ให้อีกเลย [5] 

2.3 ด้านการรับชมเนื้อหา 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

ด้านการรับชมเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ รายการในระบบทีวีดิจิตอลมคีุณภาพความคมชัดและท าให้มี

ความน่าสนใจในการรับชม มีการจัดผังรายการและมีเนื้อหารายการท่ีหลากหลายและมีความน่าสนใจ ประเภท

รายการในระบบทีวดีิจิตอลมเีนื้อหารายการท่ีมีคุณภาพและน่าสนใจเป็นประโยชน์ ได้แก่ รายการประเภทสาธารณะ

และชุมชน รายการประเภทรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว รายการประเภทรายการข่าวและสาระ รายการ

ประเภทรายการท่ัวไป/วาไรตี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ จิรายุ ห่วงทรัพย์ ซึ่งท าการวจิัยเรื่อง ความพึงพอใจจาก

การเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์บนเฮลิคอปเตอร์ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

ผู้ชมมคีวามพงึพอใจในการรับทราบขอ้มูลเหตุการณ์และข่าวสารใหม่ๆ  รองลงมาคือ การได้รับทราบขา่วท่ีรวดเร็วทัน

ตอ่เหตุการณ์ และท าให้ทราบสภาพการจราจรเป็นอันดับสุดท้าย [6] และสอดคล้องกับแนวคิดของ พรทิพย์ เย็นจะ

บก กล่าววา่ องคป์ระกอบในส่วนของเนื้อหาของสื่อในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยนัน้จะมุ่งเนน้ในเร่ืองของ

การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รวมถึงเนื้อหาความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ โดยมีการส่งเสริมการจัดท าเนื้อหาของสื่อใน

แนวทางท่ีมุ่งให้การศึกษาแก่สังคมไทยเป็นส าคัญ นอกจากนี้ เนื้อหาของสื่อควรชี้แจงถึงความเปลี่ยนแปลงค่านิยม 

ความเชื่อและทัศนคติของสังคมไทยท้ังแบบเดิมและแบบใหม่ การให้ข่าวสารความจริงให้ครบทุกด้านโดยชี้แจงให้

สังคมไทยได้ทราบว่าข้อมูลส่วนใดเป็นความจริงและข้อมูลส่วนใดเป็นข้อคิดเห็นของสื่อมวลชนเองเพื่อการกระตุ้น

เตือนสังคมไทยในผลกระทบท้ังด้านท่ีดีและไม่ดี เนื้อหาในส่วนของบริบททางสังคม วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 

รวมท้ังสง่เสริมเนื้อหาในการส่งเสริมสังคมความรู้ (Knowledge Society) อกีด้วย [3] 

2.4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

ด้านประโยชนท่ี์ได้รับโดยรวมอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ ทีวดีิจิตอลท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล รับรู้ข่าวสาร

สถานการณ์และการระวังภัยในสังคมได้มากขึ้น มีทางเลือกในการรับชมรายการโทรทัศน์ในสิ่งท่ีตรงกับความ

ตอ้งการของตนเอง ช่วยลดความเครยีด และมคีวามสุขจากการรับชมรายการท่ีมีความบันเทิงมากขึน้ ช่วยให้ความรู้ 

การศึกษา ท าให้ประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพชวีิตไปในทางท่ีดีขึน้ รวมท้ังทีวีดิจิตอลท าให้การ

รับชมรายการโทรทัศน์ท้ังภาพและเสียงมีคุณภาพสัญญาณท่ีดีขึน้และดีกว่าระบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ซึ่งท าการวิจัยเร่ือง โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และ

ผลกระทบต่อสังคม พบว่า โทรทัศน์ดิจิตอลเป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงในระบบดิจิตอลท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ชมได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ภาพและเสียงมีคุณภาพสูงขึ้น มีช่องรายการในการรับชมมากขึ้น 

และสนับสนุนให้คนพกิารเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น รวมท้ังยังสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย เช่น 

ประหยัดพลังงานในการส่งสัญญาณลดสภาพกึ่งผูกขาดของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย สร้างมาตรฐานการรับชมใน

ระดับสากล และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ [7] สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาฎา ศรีวิฑูรย ์
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และพรทิพย์ เย็นจะบก ซึ่งท าการวิจัยเร่ือง ความรู้ และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความคาดหวังในการรับชมโทรทัศน์ดจิิตอลของกลุม่ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก โดยส่วนใหญ่มี

ความคาดหวังเกี่ยวกับความคมชัดของภาพในการรับชมโทรทัศน์ดิจิตอลในระดับมากท่ีสุด [8] และยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ McComb และ Becker กล่าวว่า การใช้สื่อเพื่อสนองความพึงพอใจและความต้องการ มีดังนี้  1) เพื่อ

ต้องการข้อมูลในการพูดคุยหรือสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อมวลชนท าให้บุคคลมีข้อมูลท่ีจะน าไปใช้พูดคุย 

หรือสนทนากับบุคคลอื่น 2) เพื่อต้องการมีส่วนร่วม (Participating) ในเหตุการณ์ และความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้น 3) 

เพื่อเสริมความเห็น หรือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีได้ท าไปแล้ว (Reinforcement) และ 4) เพื่อความบันเทิง 

(Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมท้ังผ่อนคลายอารมณ์ โดยประชาชนส่วนใหญ่เลือกท่ีจะรับชมรายการใน

ระบบทีวีดจิิตอลเพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง [9] 

3. การทดสอบความแตกต่างระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดน าร่องกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ระบบทีวีดิจิตอล 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน ารอ่งประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง เพศ อายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน

ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 กล่าวคือ พฤติกรรมการเปิดรับสื่ออันได้แก่ วิธีการรับชม ความถี่ในการรับชม ช่วงเวลา สถานท่ี 

จุดประสงค์ในการรับชม ตลอดจนประเภทรายการต่าง ๆ ท่ีเลือกรับชม ซึ่งพฤติกรรมเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลท่ีมี

ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันไป จึงท าให้บุคคลมีความชื่นชอบ หรือเลือกรับสื่อในเร่ืองท่ีตนให้

ความสนใจเท่านัน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์ ซึ่งได้ท าการวจิัยเร่ือง การส ารวจทัศนคติ

และพฤติกรรมการเลือกรับชมรายการข่าวโทรทัศน์ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม (เพศ อายุ ระดับการศกึษา และระดับรายได้) ท่ีแตกต่างกัน มีความ

ต้องการข่าวสารจากรายการโทรทัศน์เป็นประจ าทุกวันท่ีแตกต่างกัน [10] สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงฤทัย พงศ์

ไพฑูรย์ กล่าววา่ การเลือกสรรข่าวสารของบุคคลเป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลว่าความ

แตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยามีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ

เลือกสรร (Selective Process) ท่ีแตกต่างกัน [2] สอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail และ Gurevitch กล่าวว่า ผู้รับ

สารแต่ละคนมีประสบการณ์หรือภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผู้รับสารมักน าเอาความเห็นส่วนตัวและภูมิหลัง หรือ

ประสบการณ์มาใชใ้นการอธิบายพฤตกิรรมดว้ยเสมอ [11] และสอดคลอ้งกับแนวคิดของ พรทิพย ์เย็นจะบก กล่าวว่า 

ผู้ รับสื่อ อาจจะแบ่งเป็นผู้รับสื่อเฉพาะหรือฝ่ายเดียวกัน และประชาชนท่ัวไป หรือแ บ่งประเภทตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุและเพศ การศึกษาและการฝึกอบรม อาชีพและระดับรายได้ ศาสนา และแหล่งท่ีพัก

อาศัยนั้นจะต้องวิเคราะห์ถึงผู้รับสื่อผ่านทางด้านกระบวนการและพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ ซึ่งเร่ิมต้นจากความ

สนใจในการเลือกสื่อ การรับรู้สื่อและการจดจ าสื่อนั้นๆ ในชว่งระยะเวลาหนึ่ง การสร้างแรงจูงใจและการเรียนรู้ของ

ผู้รับสื่อ ผู้รับสื่ออาจจะเปิดรับสื่อ ตามความเชื่อ ความคิดเห็น ค่านิยม และความต้องการของตน ผู้รับสื่ออาจจะรับ

สื่อดว้ยการได้รับการโน้มน้าวใจด้วยตัวเอง หรืออาจเลือกรับสื่อตามรสนยิมและวิจารณญาณของตนเองก็ได้ [3] 

4. การทดสอบความแตกต่างระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดน าร่องกับความพึงพอใจใน

สถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอล 

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดน าร่องประกอบด้วย จังหวัดน าร่อง อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ี

แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวีดิจิตอลโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ขณะท่ีประชาชนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจในสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านระบบทีวี
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ดิจิตอลโดยรวมไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ลักษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่ อ 

และส่งผลต่อความพึงพอใจของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนี้จึงมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยของ วิยดา 

เกียวกุล ซึ่งได้ท าการวิจัยเร่ือง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการเปิดรับรายการโทรทัศน์ของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบว่า ประชากรท่ีมเีพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ขณะที่ประชาชนท่ีมี

อายุต่างกัน มีการเปิดรับรายการข่าวโทรทัศน์ การใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจไมแ่ตกต่างกัน และการเปิดรับชม

รายการข่าวโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ [12] และสอดคล้องตามทฤษฎีเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ศริิวรรณ เสรีรัตน์ ซึ่งได้อธิบายวา่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ว่าสามารถก าหนด

ตลาดเป้าหมาย ในขณะท่ีลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของ

กลุ่มเป้าหมายนัน้ ดังนัน้ จึงส่งผลท าให้พฤติกรรมและความพงึพอใจต่างกันออกไป [13] และยังสอดคลอ้งกับแนวคิด

เกี่ยวกับความพึงพอใจของ Kotler ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของ

บุคคลเมื่อได้รับความสุขหรือความผิดหวังซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับความคาดหวังในผลลัพธ์ของสิ่งท่ี

ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งท่ีต้องการพอดีกับความคาดหวังลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ และถ้าการรับรู้ต่อสิ่งท่ี

ตอ้งการสูงกว่าความคาดหวังมาก ลูกค้าก็จะเกดิความพงึพอใจอยา่งมาก สรุปจากแนวคิดและทฤษฎีดังกลา่วข้างตน้

สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก คุณค่าท่ีผู้บริโภคได้รับจากความคาดหวังจากสิ่งท่ีพวกเขา

ตอ้งการ [14] 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 

1.1 จากผลการวิจัยท่ีได้น้ีสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง การ

วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นแนวทางให้หน่วยต่างๆ 

ท่ีต้องการรณรงค์ หรือเผยแพร่ขอ้มูลความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอลได้ 

1.2 ควรให้ความส าคัญในการทบทวนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม มี

ขั้นตอนชัดเจน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทีวดีิจิตอลท่ีถูกต้อง และควรท าการส ารวจความรูค้วามเข้าใจของ

ประชาชนสม่ าเสมอ เพื่อน ามาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ และท าให้ประชาชนตระหนักถึงประโยชนข์องทีวีดิจิตอล

อย่างแท้จริง 

1.3 ควรเร่งประชาสัมพันธ์ในเร่ืองแผนการแจกคูปองให้สอดคล้องกับการขยายโครงข่ายกระจาย

สัญญาณของผู้ให้บริการโครงข่าย รวมถึงให้ความชัดเจนแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน วิธีการรับสัญญาณ

ทีวีดจิิตอล และการตดิตัง้กล่องรับสัญญาณ  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 การวิจัยคร้ังน้ี ผู้วจิัยได้ท าการสุ่มตัวอยา่งเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี 4 จังหวัดน าร่องเท่านั้น ซึ่ง

ผลการวิจัยอาจไม่สามารถน าไปใช้เป็นตัวแทนของประชากรท้ังหมดของประเทศได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่

ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ดังนัน้ในการศึกษาคร้ังตอ่ไปจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กวา้งขึน้โดยครอบคลุม

กลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีอื่นๆ ท่ัวทุกภาคของประเทศเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม และเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างพื้นท่ี 

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชนใ์นการน าข้อมูลไปใช้ในการวางรากฐานการพัฒนาทีวีดจิิตอลระดับประเทศได้ 

2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีน่าจะมีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการพัฒนาระบบทีวี

ดิจิตอล เช่น การรู้เท่าทันสื่อ ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ การเรียนรู้ข่าวสาร และความคาดหวังต่อทีวีดิจิตอลของ
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ประชาชน เป็นต้น เพื่อท าให้งานวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และมีผลการวิจัยท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

พัฒนาระบบทีวีดจิิตอล 

2.3 ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่านระบบทีวี

ดิจิตอลในประเทศไทย ซึ่งจะท าให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาล (กสทช.) 

สามารถน าขอ้มูลจากการวจิัยไปประยุกตใ์ช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.4 ควรท าการทบทวนการวิจัยเป็นระยะ เพื่อท าให้ผลการวิจัยมีความทันสมัยสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วได้อย่างมปีระสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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การลงทุนในเด็ก สภาพที่อยู่อาศัยและความเหลื่อมล้ าของโอกาสการศกึษา 

Investment in children, home environment and educational inequality 

ทินพันธุ์ เหรียญมโนรมย์1 

Tinnapun Reinmanorom1 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย วัดจาก

รายจ่ายการลงทุนในเด็กและการมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี 2552-2556 หนึ่ง รายจ่ายการลงทุนในเด็กระหว่างครัวเรือนร่ ารวย

และครัวเรือนยากจนแตกต่างกันมากเมื่อวัดด้วยดัชนจีินีเท่ากับ 0.75 สอง พบวา่การมคีอมพิวเตอร์ของครัวเรือนอยา่ง

ในปี 2556 ในกลุ่มคนรวยมีคอมพิวเตอร์ร้อยละ 59.45 ขณะท่ีกลุ่มคนจนมคีอมพวิเตอร์เพยีงร้อยละ 7.52 สาม ความ

เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพอ่แมต่อ่ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศกึษาในรุ่นลูกพบวา่ลดลงเป็นไปทิศทางเดียวกัน  

ค าส าคัญ: ทฤษฎี ทุนมนุษย์  การลงทุนในเด็ก รายจ่ายการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษา 

สภาพแวดลอ้มในบ้าน 

Abstract  

This paper purposes to study Thai children's educational inequality which measure with 

educational expenditure and also having computer, using Household Socio-Economic Survey between 2009-

2013 of National Statistical Office. First, educational expenditure between rich households and poor households 

measured using Gini index is high,  is 0.75. Second, having computer, the result finds rich households have 

computer 0.7973 or 59.45 percent while poor households have computer only 0.0820 or 7.52 percent in 

2013. Third, parental income inequality decrease and also children's educational inequality decrease. 

Keywords:   human capital, investment in children, household expenditure on education, educational    

inequality, home environment  
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บทน า 

การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มผลิตภาพ เพ่ิมรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผู้ได้รับ

การศึกษาสูงจะมีรายได้ท่ีสูงในทางตรงกันข้ามผู้ไม่มีการศึกษาหรือมีระดับการศึกษาจะมีรายได้ต่ าไปด้วย การมี

รายได้สูงในคนบางกลุ่มท าให้รายได้ไปกระจุกตัวในบางชนชั้น เกิดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างกลุ่มขึ้น 

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้สูงส่งเสริมให้เกิดความยากจนมากขึ้น การศึกษาเป็นตัวปรับให้เกิดความเท่า เทียม

ทางด้านรายได้ ท าให้การกระจายรายได้ดีขึ้นและลดความยากจน [3, 6, 7, 11, 12] เศรษฐสังคมของครัวเรือนส่งผล

ต่อรายจ่ายการศึกษา โอกาสการศึกษา การเข้าเรียนและการส าเร็จการศึกษา [7,16] ข้อมูลจากส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2556 [4] แสดงให้ เห็นว่าเด็กจากกลุ่มท่ี 1 (รายจ่ายน้อย

ท่ีสุด) มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียงร้อยละ 3.5 ขณะท่ีเด็กจากกลุ่มท่ี 10 (รายจ่ายมากท่ีสุด) มีโอกาส

เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษารอ้ยละ 67.3 โอกาสการศกึษาท่ีต่ าแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนไม่สามารถรับภาระค่าเล่า

เรียนและรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ [2, 4] ท้ังนี้โอกาสทางการศึกษา หมายถึง โอกาสท่ีจะได้รับการศึกษา

ในระดับชั้นต่อไป ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั้งนี้การสะสมความรู้จากกระบวนการต่างๆ เช่น 

การเรียน การฝึกอบรม น าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพะและเพิ่มผลิตภาพ จากวงจรเศรษฐกิจครัวเรือนเป็นเจ้าของ

ปัจจัยการผลิตและเสนอขายปัจจัยเหล่านี้ให้หนว่ยธุรกิจ แรงงานท่ีมทัีกษะหรือมีความรู้สูงย่อมน าไปสู่การมรีายได้ท่ี

สูงขึน้ตาม  

การได้รับการศึกษาต่ าจะท าให้เมื่อเด็กมีรายได้ท่ีต่ าตามไปด้วยและท าให้ความเหลื่อมล้ าทางด้าน

รายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวและมีบุตรต่อไปก็จะไม่สามารถส่งเสียให้บุตรให้ได้รับ

การศึกษาท่ีสูงขึ้นได้ แสดงเห็นว่าความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ า

ทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก งานวจิัยช้ินนี้สนใจปัจจัยท่ีมผีลตอ่รายจ่ายการศึกษาของเด็ก รวมท้ังปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

มีสภาพแวดล้อมในบ้านซึ่งมีส่วนส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของเด็กและสุดท้ายศึกษาความ

เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่กับความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก และความเหลื่อมล้ าทางด้าน

รายจ่ายการศึกษาต่อหัวเด็ก  

มงีานวจิัยหลายช้ินท่ีระบุว่าเศรษฐสังคมของพอ่แม่เป็นปัจจัยส าคัญและส่งผลตอ่การศกึษาของเด็ก [1, 

13] การศึกษาเป็นตัวท าให้เกิดการเสมอภาคของรายได้ ท าให้การกระจายรายได้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน

รายได้และลดความยากจน [3, 6, 17, 18] สภาพแวดล้อมในบ้านเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่อการ

เรียนรู้ของเด็ก การมคีอมพิวเตอร์ในครัวเรือนมงีานวจิัยท่ีพบวา่มีผลตอ่การคะแนนสอบของเด็กและลดอาชญากรรม 

[5, 11, 12] แม้วา่มกีารใชค้อมพิวเตอร์ในวัตถุประสงค์ท่ีไมใ่ชเ่พื่อการศึกษา การมหี้องนอนไมใ่ช่เพียงแต่เพื่อกิจกรรม

การพักผ่อนเท่านั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอ่านหนังสือ การท าการบ้าน เป็นต้น และยังบอกฐานะของครัวเรือน 

ห้องนอนเป็นสิ่งท่ีต้องใชร่้วมกันท าให้เกิดความแออัดในบางครัง้ ความแออัดเพยีงเล็กน้อยอาจไมส่่งผลกระทบใดๆแต่

อย่างไรก็ตามพบว่าความแออัดในครัวเรือนมีผลเชิงลบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตและคะแนนสอบ [14 , 19] 

นอกจากนี้มีการค้นพบว่าการเพิ่มพื้นท่ีห้องเพิ่มความเป็นไปได้ในการเข้าระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย 

[15] 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนในเด็ก  (2) ศึกษาสภาพแวดล้อมในบ้าน 

ได้แก่ การมีคอมพิวเตอร์และการมีห้องนอน และ (3) ศึกษาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่ต่อความ

เหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ทฤษฎทุีนมนุษย์ ทุนมนุษยเ์ป็นความรู้หรือทักษะที่ฝังในตัวมนุษย ์[10] ทุน

มนุษย์ให้ความส าคัญโดยเฉพาะด้านการศึกษาและการฝึกอบรมท่ีมผีลตอ่รายได้ เพราะการสะสมความรู้น าไปสู่การ

เพิ่มผลิตภาพ แบบจ าลองท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบจ าลองของ Becker, Barro [8, 9] เป็นฟังก์ชันอรรถประโยชน์ของ

พ่อแม่ (parent's utility) ท่ีมีความหวังดีต่อลูก (altruism) กลายเป็น Dynastic Utility ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากัด ท าให้แต่ละครัวเรือนมพีฤตกิรรมการลงทุนในเด็กแตกตา่งกัน 

  

              (1) 

 

       
 

สมการท่ี 1 แสดงอรรถประโยชน์ของครอบครัวซึ่ งจ าแนกเป็นสองส่วน ส่วนแรก หมายถึง 

อรรถประโยชน์ของครัวเรือนอันเกิดจากการใช้จ่ายทรัพยากรเพื่อการบริโภค  ส่วนท่ีสอง หมายถึง อรรถประโยชน์

หรือความพงึพอใจของพอ่แม่ต่อเด็กที่ประสงค์จะเห็นบุตรหลานเตบิโตและเจรญิก้าวหนา้ในอนาคต 
 

   = ความหวังดขีองครอบครัวตอ่ลูก (แตล่ะคน) 

   = จ านวนเด็กในครัวเรือน 

   = อรรถประโยชนข์องครัวเรือนจากการมเีด็ก (บุตร)  

   =  หมายถงึ อรรถประโยชนข์องครัวเรือนซึ่งแปรผันตามการใชจ้่ายบริโภค 

   = การบริโภคของครัวเรือน ซึ่งในท่ีนี้สันนิษฐานว่าเป็น collective consumption กล่าวคือ ไม่

สามารถแบ่งแยกได้ ตัวอยา่งเช่น รายจ่ายค่าไฟฟา้น้ าประปา รายจ่ายค่าอาหาร รายจ่ายเกี่ยวกับบ้าน ฯลฯ ซึ่งทุกคน

ได้ประโยชนร่์วมกัน 
 

ขยายความ:  ข้อสันนิษฐานวา่  หมายความว่า ความหวังดีต่อบุตรจะลดนอ้ยลงเมื่อจ านวนเด็ก

เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการให้ของพอ่แม่ต่อเด็กท่ีวัดได้ดีอยา่งเป็นรูปธรรมโดยตัวแปรรายจ่ายให้กับเด็ก เวลาเลี้ยง

ดูเด็ก  

สภาพแวดลอ้มในบ้าน 

 ;                              (2) 
  

 = การมคีอมพิวเตอร์และการมหี้องนอนในครัวเรือน 

    = สภาพแวดลอ้มในบ้าน 

สมการ 2 สะท้อนการมคีอมพิวเตอร์และการมหี้องนอนในครัวเรือน ทางด้านขวาแสดงให้เห็นวา่การมี

คอมพิวเตอร์และการมหี้องนอนในครัวเรือนมผีลคุณภาพการเรียนและเพิ่มโอกาสการเรียนต่อ  

มขี้อสันนิษฐานดังต่อไปนี้ 
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 H1: ครัวเรือนร่ ารวยสามารถลงทุนในเด็กได้มากกว่าครัวเรือนยากจน เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้าน

รายได้ (resource constraint)  

 H2: การมคีอมพวิเตอร์และการมีห้องนอน เป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้

ของเด็ก ถือได้ว่าเป็นการลงทุนทางอ้อม ครัวเรือนร่ ารวยสามารถลงทุนให้เด็กได้มากกวา่ครัวเรือนยากจน 

 H3: ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่และความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก

เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 

ข้อมูลและวิธีวิจัย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษามาจากส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนระหว่างปี 2552-2556 

ของส านักงานสถิตแิห่งชาติ หน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับครัวเรือน (Unit of Analysis) การศึกษาประกอบด้วย (1) 

สถิตพิรรณนา (2) วิธีการทางเศรษฐมิต ิและ (3) วัดความเหลื่อมล้ าดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิจินี 

ผลการศึกษา 

1. เพื่อประหยัดพื้นท่ีจึงขอน าเสนอข้อมูลปี 2556 ตารางท่ี 1 แสดงรายจ่ายการลงทุนด้านการศึกษา 

จ าแนกตามระดับรายได้ (แบ่งเป็น 10 กลุ่ม 1 = ยากจน, 10 = รวยท่ีสุด) พบวา่ ปี 2556 ค่าเฉลี่ยรายจ่ายการศกึษา

เดือนละ 464 บาท ชั้นรายได้ท่ีหนึ่งมีรายจ่ายการศึกษาเฉลี่ยเดือนละ 166 บาท ชั้นรายได้ท่ีสิบมีรายจ่ายการศึกษา

เฉลี่ยเดอืนละ 2,079 บาท มคีวามแตกตา่ง 14.21  

 

ตารางที่ 1 รายจ่ายลงทุนดา้นการศึกษาตามระดับรายได้ ปี 2556 

  ชั้นรายได ้
ค

ความถี ่

รายจ่ายการศกึษาต่อ

เด็ก 0-14 ป(ีบาท/เดือน) 

รายจ่าย

การศึกษา (บาท/

เดือน) 

รายจ่ายทัง้หมด

(บาท/เดือน) 

จ านวนเด็ก

อายุ  0-14 ป ี

1 2,076 117 166 10,995 1.77 

2 2,039 102 147 12,401 1.57 

3 1,991 140 198 14,275 1.50 

4 1,873 179 228 16,335 1.43 

5 1,790 226 305 18,560 1.39 

6 1,632 308 414 21,742 1.38 

7 1,524 379 498 25,461 1.35 

8 1,297 603 787 30,835 1.31 

9 1,134 813 1,055 37,912 1.35 

10 902 1,663 2,079 57,732 1.29 

รวม/ค่าเฉลี่ย 16,258 354 464 21,509 1.46 

ความแตกตา่ง

(10/1) 

 14.21 12.52   

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป ี2556 
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ตารางท่ี 2 แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อรายจ่ายการศึกษาของครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนท่ีมีระดับการศกึษา

สูงท าให้โอกาสการศึกษาของเด็กสูงขึ้นตามและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายจ่ายการศึกษา ค่าสัมประสิทธ์ิของ

หัวหน้าครัวเรือนท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2556 เท่ากับ 1.0611 เมื่อ antilog แล้วพบว่ากลุ่มนี้ลง

ทุนการศึกษาให้เด็กเป็น 2.88 เท่า เมื่อเทียบกับหัวหนา้ครัวเรือนท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

ปี 2556 เมื่อรายได้ครัวเรือนเมื่อเพิ่มขึ้น 100% ท าให้รายจ่ายการศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.63 ส่วน

จ านวนเด็กเมื่อเพิ่มเด็ก 1 คน (จาก 1 คน เป็น 2 คน) ท าให้รายจ่ายการศึกษาลดลงร้อยละ 84.81 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

การคาดการณ์ท่ีว่าเมื่อจ านวนเด็กเพิ่มขึ้นจะท าให้รายจ่ายการศึกษาเพื่มขึ้นตาม  
 

ตารางที่ 2 แบบจ าลองรายจ่ายการศึกษาของครัวเรือน ป ี2556 

ตัวแปร 
OLS 

BASE LINE 
ROBUST ค าอธบิาย 

Lnchild   -0.8703***   -0.8647*** จ านวนเด็กอายุ 0-14 ปี (log) 

    (-29.21)   (-27.89)  

Lnadult   0.1743***   0.1903*** จ านวนผูใ้หญ่  (log) 

    (5.69)   (5.97)  

Lnhinc   0.5563***   0.5643*** รายได้ครัวเรือน (log) 

    (28.33)   (27.61)  

Education of Household Head    

Lower Secondary   0.2654***   0.2750*** มัธยมตน้ 

   (6.76)   (6.73)  

Upper Secondary   0.4338***   0.4410*** มัธยมปลาย 

   (11.11)   (10.85)  

ocational   0.7201***   0.7803*** อาชีวศกึษา 

   (10.83)   (11.28)  

Bachelor   1.1075***   1.1943*** อุดมศกึษา ป.ตรี 

   (21.99)   (22.79)  

Graduate   1.2107***   1.3145*** อุดมศกึษาสูงกวา่ ป.ตรี 

   (10.36)   (10.81)  

Region    

Central -0.9196***   -0.9820*** ภาคกลาง 

 (-14.54)   (-14.93)  

North -1.2278***   -1.3163*** ภาคเหนอื 

 (-18.95)   (-19.52)  

North East -1.2780***   -1.3513*** ภาคอสีาน 

 (-20.17)   (-20.50)  

South -0.9159***   -0.9826*** ภาคใต ้

 (-13.91)   (-14.34)  
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ตารางที่ 2 แบบจ าลองรายจ่ายการศึกษาของครัวเรือน ป ี2556 (ตอ่) 

ตัวแปร OLS BASE 

LINE 

ROBUST ค าอธบิาย 

Rural   -0.2049***   -0.2123*** ชนบท 

   (-8.11)   (-8.08)  

Female   0.1253***   0.1296*** เพศหญิง 

   (4.77)   (4.74)  

Constant   0.2387   0.2209 ค่าคงที ่

   (1.16)   (1.03)  

N   12,575   12,575  

R-squared   0.2986   

Adj R-squared   0.2987   

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ป ี2556 

2. สภาพแวดลอ้มในบ้าน ประเด็นการมีคอมพวิเตอร์ ตารางที่ 3 แสดงการมคีอมพิวเตอร์ จ าแนกตาม

ระดับรายได้ ปี 2556 ครัวเรือนมีคอมพิวเตอร์เฉลี่ย 0.2926 เคร่ือง ชั้นรายได้ท่ีหนึ่งมีคอมพิวเตอร์ 0.0820 เคร่ือง 

ชัน้รายได้ท่ีสิบมคีอมพวิเตอร์ 0.7973 เคร่ือง จ านวนคอมพวิเตอร์เพิ่มขึ้นพร้อมกับระดับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็น

วา่การมคีอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์เชงิบวกกับรายได้ครัวเรือน 

ตารางที่ 3 การมคีอมพิวเตอร์ในครัวเรือน จ าแนกตามระดับรายได้ 

2556 

ชั้นรายได ้ ความถี ่ จ านวนคอมพิวเตอร ์ รายได้ครัวเรือน 

1 3,220 0.082 4,147 

2 3,566 0.0956 9,648 

3 3,734 0.1352 11,865 

4 3,898 0.1621 13,908 

5 4,047 0.2125 16,168 

6 4,205 0.2661 18,840 

7 4,418 0.3271 22,059 

8 4,839 0.4044 25,653 

9 5,119 0.496 33,290 

10 5,692 0.7973 72,123 

ค่ารวม/ค่าเฉลี่ย 42,738 0.3323 25,585 

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป ี2556 
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ตารางท่ี 4 แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมคีอมพิวเตอร์ของครัวเรือน รายได้ครัวเรือนมีผลเชิงบวกต่อการ

มคีอมพิวเตอร์และเน่ืองจากตัวแปรรายได้ในแบบจ าลองไมไ่ด้เป็นเส้นตรง (linear) ท าให้ไม่สามารถคาดการณผ์ลของ

รายได้ครัวเรือนต่อการมคีอมพิวเตอร์ได้ตรงตัว เมื่อทุกสิ่งคงท่ี มีเพยีงรายได้ครัวเรือนท่ีเปลี่ยนแปลง ป ี2556 รายได้

ครัวเรือนเดือนละ 10,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 20,000 บาท (เพิ่มขึ้น 100%) ท าให้เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์    

0.1458 เคร่ือง 

ระดับการศึกษามีผลเชิงบวกต่อการมีคอมพิวเตอร์ ปี 2556 หัวหน้าครัวเรือนท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท าให้เพิ่มจ านวนคอมพวิเตอร์ 0.4529 เคร่ือง  

ขนาดครัวเรือนมีผลเชิงบวกต่อการมีคอมพิวเตอร์ ปี 2556 การเพิ่มสมาชิกในครัวเรือน 1 คน ท าให้

เพิ่มจ านวนคอมพวิเตอร์ 0.0516 เคร่ือง 

ตารางที่ 4 แบบจ าลองการมคีอมพิวเตอร์ ปี 2556 

ตัวแปรตาม: จ านวนคอมพวิเตอร์ 

ตัวแปร Poisson Marginal Effect ค าอธบิาย 

Age -0.0358*** -0.0125*** อายุ 

 (-10.46) (-10.42)  

Age-squared 0.0003*** 0.0001*** อายุยกก าลังสอง 

 (9.07) (9.05)  

Lnhinc 0.6037*** 0.2103*** รายได้ครัวเรือน (log) 

 (52.61) (48.06)  

Size 0.1480*** 0.0516*** ขนาดครัวเรือน 

 (27.95) (27.20)  

Education of Household Head 

Lower Secondary 0.4015*** 0.1033*** มัธยมตน้ 

 (12.23) (10.90)  

Upper Secondary 0.7029*** 0.2132*** มัธยมปลาย 

 (24.45) (20.71)  

Vocational 0.9095*** 0.3101*** อาชีวศกึษา 

 (24.08) (17.60)  

Bachelor 1.1526*** 0.4529*** อุดมศกึษา ป.ตรี 

 (42.40) (33.45)  

Graduate 1.2031*** 0.4872*** อุดมศกึษาสูงกวา่ ป.ตรี 

 (29.52) (19.24)  

Region    

Central -0.0030 -0.0010 ภาคกลาง 

 (-0.10) (-0.10)  

North 0.2445*** 0.0906*** ภาคเหนอื 

 (7.63) (7.87)  

Northeast 0.1014*** 0.0349*** ภาคอสีาน 
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ตารางที่ 4 แบบจ าลองการมคีอมพิวเตอร์ ปี 2556 (ตอ่) 

ตัวแปรตาม: จ านวนคอมพวิเตอร์ 

ตัวแปร Poisson Marginal Effect ค าอธบิาย 

 (3.18) (3.23)  

 South          -0.0720**            -0.0227** ภาคใต ้

           (-2.06)              (-2.05)  

 Rural -0.1972*** -0.0659*** ชนบท 

 (-9.74) (-10.13)  

Female 0.0845*** 0.0298*** เพศหญิง 

 (4.68) (4.62)  

Constant -7.1562**  ค่าคงที ่

 (-56.55)   

N 40,122 40,122  

Log likelihood -24528.931   

Pseudo R2 0.2002   

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ป ี2556  
 

ประเด็นการมหี้องนอน ตารางที่ 5 แสดงการมีห้องนอน จ าแนกตามระดับรายได้ ปี 2556 ครัวเรือนมี

ห้องนอนเฉลี่ย 1.81 หอ้ง ชั้นรายได้ท่ีหนึ่งมหี้องนอน 1.80 ห้อง ชัน้รายได้ท่ีสิบมีหอ้งนอน 1.96 ห้อง จ านวนห้องนอน

เพิ่มขึ้นพร้อมกับระดับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าการมีห้องนอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรายได้ครัวเรือน ใน

ประเด็นความแออัด ครัวเรือนมีความแออัดเฉลี่ยท่ี 1.78 ชั้นรายได้ท่ีหนึ่งมคีวามแออัดท่ี 2.42 ชั้นรายได้ท่ีสิบมีความ

แออัดท่ี 1.22 แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนยากจนมีความแออัดสูงกว่าครัวเรือนร่ ารวย ซึ่งความแออัดวัดโดยขนาด

ครัวเรือนต่อจ านวนห้องนอน การท่ีความแออัดในครัวเรือนลดลงตามระดับรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าความ

แออัดมคีวามสัมพันธ์เชงิลบกับรายได้ครัวเรือน 
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ตารางที่ 5 การมหี้องนอนในครัวเรือน จ าแนกตามระดับรายได้ ปี 2556 

การมหี้องนอนในครัวเรือน จ าแนกตามระดับรายได้ ป ี2556 

ชั้นรายได ้ ความถี ่ จ านวนห้องนอน ขนาดครัวเรือน ขนาดครัวเรือนต่อห้องนอน 

1 3,220 1.80 3.92 2.42 

2 3,566 1.74 3.54 2.23 

3 3,734 1.77 3.38 2.09 

4 3,898 1.78 3.24 1.98 

5 4,047 1.80 3.12 1.90 

6 4,205 1.80 3.00 1.81 

7 4,418 1.81 2.86 1.71 

8 4,839 1.76 2.61 1.6 

9 5,119 1.81 2.47 1.45 

10 5,692 1.96 2.22 1.22 

รวม/ค่าเฉลี่ย 42,738 1.81 2.95 1.78 

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป ี2556 

ตารางท่ี 6 แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีห้องนอนของครัวเรือน รายได้ครัวเรือนมีผลเชิงบวกต่อการมี

ห้องนอนและเนื่องจากตัวแปรรายได้ในแบบจ าลองไม่ได้เป็นเส้นตรง (linear) ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์ผลของ

รายได้ครัวเรือนต่อการมีห้องนอนได้ตรงตัว เมื่อทุกสิ่งคงท่ี มีเพียงรายได้ครัวเรือนท่ีเปลี่ยนแปลง ปี 2556 รายได้

ครัวเรือนเดอืนละ 10,000 บาท เพิ่มเป็น 20,000 บาท (เพิ่มขึ้น 100%) ท าให้จ านวนห้องนอนเพิ่มขึ้น 0.1756 ห้อง 

ระดับการศึกษามีผลเชิงบวกต่อการมีห้องนอน ปี 2556 หัวหน้าครัวเรือนท่ีจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเพิ่มท าให้จ านวนห้องนอนเพิ่ม 0.2052 ห้อง  

ขนาดครัวเรือนมีผลเชิงบวกมีต่อการมีห้องนอน ปี 2556 การเพิ่มสมาชิกในครัวเรือน 1 คน ท าให้

จ านวนห้องนอนเพิ่ม 0.1697 ห้อง 
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ตารางที ่6 แบบจ าลองการมหี้องนอน ป ี2556 

ตัวแปรตาม: จ านวนห้องนอน 

ตัวแปร Poisson Marginal Effect ค าอธบิาย 

Age 0.0194*** 0.0352*** อายุ 

      (12.10)           (12.09)  

Age-squared -0.0001*** -0.0002*** อายุยกก าลังสอง 

      (-7.89)           (-7.89)  

Lnhinc 0.1394*** 0.2534*** รายได้ครัวเรือน (log) 

      (24.05)           (23.96)  

Size 0.0934*** 0.1697*** ขนาดครัวเรือน 

     (37.46)           (37.10)  

Education of Household Head 

Lower Secondary 0.0439*** 0.0793*** มัธยมตน้ 

      (3.23)           (3.19)  

Upper Secondary 0.0686*** 0.1254*** มัธยมปลาย 

      (5.22)           (5.11)  

Vocational 0.0716*** 0.1310*** อาชีวศกึษา 

      (3.49)           (3.39)  

Bachelor 0.1099*** 0.2052*** อุดมศกึษา ป.ตรี 

      (7.72)           (7.45)  

Graduate 0.1283*** 0.2418*** อุดมศกึษาสูงกวา่ ป.ตรี 

      (4.66)           (4.40)  

Region    

Central 0.0001         0.0002 ภาคกลาง 

      (0.01)           (0.01)  

North 0.1274*** 0.2293*** ภาคเหนอื 

       (7.31)           (7.57)  

North East 0.1093*** 0.1949*** ภาคอสีาน 

      (6.34)           (6.55)  

South 0.0944*** 0.1671*** ภาคใต ้

      (5.20)           (5.30)  

Rural -0.0075         -0.0136 ชนบท 

      (-0.94)          (-0.94)  
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ตารางที่ 6 แบบจ าลองการมหี้องนอน ป ี2556 (ตอ่) 

ตัวแปรตาม: จ านวนห้องนอน 

ตัวแปร Poisson Marginal Effect ค าอธบิาย 

Female 0.0221*** 0.0404*** เพศหญิง 

            (2.81)            (2.80)  

Constant -1.8584***  ค่าคงที ่

          (-28.38)   

N            40,122           40,122  

Log likelihood -53824.724   

Pseudo R2            0.0435   

ที่มา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ป ี2556 

3. เป็นการวัดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่กับความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่น

ลูก และความเหลื่อมล้ าทางด้านรายจ่ายการศึกษาต่อหัวเด็กโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิจินี ผลการศึกษาพบว่าความ

เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่ ปี 2552 0.4897 ลดลงเหลือ 0.4696 ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 2.01 ความ

เหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก ปี 2552 0.2072 ลดลงเหลือ 0.2038 ในปี 2556 ลดลงร้อยละ 0.34 ขณะท่ี

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายจ่ายการศึกษาต่อหัวเด็กเท่ากับ 0.76 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.28 จากปี 2552 เป็นการเพิ่มขึ้น

เพยีงเล็กน้อย 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
หนึ่ง ปี 2556 มีรายจ่ายการศกึษาเฉลี่ยของเด็กแต่ละคนในแต่ละเดือน 354 บาท รายจ่ายการศึกษา

ของครัวเรือนไทยจะมีมูลค่าเท่ากับปีละ 47,564.56 ล้านบาท ระหว่างปี 2552-2556 รายจ่ายการศึกษาของ

ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 4,199.20 ล้านบาท 

สอง สภาพแวดล้อมในครัวเรือนเกี่ยวกับประเด็นการมีคอมพิวเตอร์ ปี 2556 มีครัวเรือนท่ีไม่มี

คอมพิวเตอร์ 14.58 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง มี 4.77 ล้านครัวเรือน และครัวเรือนท่ีมี

คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เคร่ือง มี 0.82 ล้านครัวเรือน ระหว่างปี 2552-2556 ครัวเรือนทุกชัน้รายได้มีคอมพิวเตอร์

เพิ่มขึ้น 

ประเด็นห้องนอนพบว่าครัวเรือนส่วนหนึ่งร่ ารวยขึน้สะท้อนผ่านการมีห้องนอนเพิ่มขึน้และความแออัด

ในครัวเรือนลดลง ปี 2556 ครัวเรือนท่ีมีห้องนอน 1 ห้อง มี 8.32 ล้านครัวเรือน ครัวเรือนท่ีมีห้องนอนมากกว่า 1 

ห้อง มี 11.84 ล้านครัวเรือน ระหว่างปี 2552-2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ในปี 2556 ครัวเรือนส่วนหนึ่ง

ร่ ารวยขึ้นสะทอ้นผ่านการมหี้องนอนเพิ่มขึ้นและขนาดครัวเรือนลดลง ท าให้ความแออัดลดลง  

สาม ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่ลดลงกับความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูก

ลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นแนวโนม้ท่ีดีขึน้ ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายจ่ายการศึกษาต่อหัวเด็ก

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลต่อรายจ่ายการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา [1] และเป็นไปตามข้อ

สันนิษฐาน การเปลี่ยนแปลงเศรษฐสังคมโดยเฉพาะระดับการศึกษาของพ่อแม่ยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง แต่ฐานะของ
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ครัวเรือนยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ระยะเวลาท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของฐานะครัวเรือนท่ีร่ ารวยขึ้นส่งผลให้

สามารถลงทุนในเด็กได้มากขึ้นและท าให้เด็กส าเร็จการศึกษามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างกันอย่าง

มากของรายจ่ายการศึกษาในเด็กแต่ละคนระหว่างครัวเรือนร่ ารวยและครัวเรือนยากจน ครัวเรือนร่ ารวยมีรายจ่าย

การศึกษาในเด็กแต่ละคนเดือนละ 1,663 บาท ขณะท่ีครัวเรือนยากจนมีรายจ่ายการศึกษาในเด็กแต่ละคนเดือนละ 

117 บาท มีความแตกต่าง14.2 เท่า และสะท้อนผ่านการวัดความเหลื่อมล้ าทางด้านรายการศึกษาต่อหัวเด็กด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิจินเีท่ากับ 0.76 ซึ่งนับว่าสูงมาก สภาพแวดล้อมในบ้านเกี่ยวกับประเด็นการมคีอมพิวเตอร์ของครัวเรือน 

ปี 2556 ชั้นรายได้ท่ีสิบมีคอมพิวเตอร์ร้อยละ 59.5 ขณะท่ีชั้นรายได้ท่ีหนึ่งมีคอมพิวเตอร์เพียงร้อยละ 7.5 เป็นไป

ตามข้อสันนิษฐานและงานวจิัยผ่านมา [20] ครัวเรือนไทยมีคอมพิวเตอร์ต่ า ท้ังท่ีๆราคาคอมพิวเตอร์ลดลงอย่างมาก 

แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีคอมพิวเตอร์ถึงร้อยละ 70 อาจเนื่องมาจาก (1) คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็น (2) 

คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งของสิ้นเปลืองและเป็นภาระหนักของครัวเรือน ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ในรุ่นพ่อแม่ลดลง

พร้อมกับความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาในรุ่นลูกท่ีลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนว่ามีแนวโน้ม

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น ส่วนความเหลื่อมล้ าทางด้านรายจ่ายการศึกษาต่อหัวเด็ กเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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แนวทางการพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน: กรณีศึกษาชุมชนต้นแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร 

Household accounting and knowledge for investment: A case study of the 

community model for sufficiency economy in Phangkhon, Sakhon Nakhon 

เพชรไพรริน  อุปปิง1*  และ ฐานติย์  เกษร1 

Phetphrairin  Upping1* and Thanit Kesorn1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนปัจจุบัน (2) ปัญหาและ

อุปสรรค และ  (3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและแบบสอบถามจากเกษตรกรหมู่บ้านชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 171 คน ใน 5 

หมู่บ้าน ในเขตอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่แยกสมุดบันทึกบัญชี

รายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตรและภายนอกการเกษตรอย่างชัดเจนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นประจ า ด้าน

ปัญหาและอุปสรรคพบว่าขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนและเกษตรไม่เห็นประโยชน์อย่างเป็น

รูปธรรม ด้านแนวทางการพัฒนาความรู้สู่การลงทุนพบว่า เกษตรกรต้องการพัฒนาความรู้สู่การลงทุน ในด้านการ

วางแผนธุรกิจ การวางแผนก าไร การควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ผู้น าชุมชนและเกษตรกรได้เสนอแนวทางในการจัด

หลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุนควบคู่ไปกับการฝึกอบรมวิชาชพี  จากผลการศึกษา

ดังกล่าวได้จัดท าโครงการฝึกอบรมโครงการยกระดับบัญชีครัวเรือน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักได้แก่ (1) การ

จัดท าบัญชคีรัวเรือนไปสูก่ารลงทุน (2) การให้สนิเชื่อของ ธ.ก.ส. เพื่อการลงทุนและ (3) การสาธิตท าบัญชธุีรกิจปลา

ร้า ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรน าหลักของการบัญชีครัวเรือนมาเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การวางแผนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม

รายได้ท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อยา่งยั่งยืน   

ค าส าคัญ: บัญชคีรัวเรือน  SMEs  ชุมชนตน้แบบ  เศรษฐกิจพอเพยีง  ความย่ังยนื 

Abstract  
The objectives of this research were to study (1) the current practicing of Household Accounting 

(2 )  the problems practicing of Household Accounting and (3 )   the need for invenstment knowledge in 

PhangKhon Sakon-Nakhon. A mixed method was used, together with a review of prior literature and 

government reports. The qualitative data was interview with the leader of 5  villages in Phangkhon Sakhon 

Nakhon. The quantitative data was collected through a survey of 171 people in 5 villages model community for 

sufficiency economy in Phangkhon, Sakhon Nakhon. The result of this study indicates that the people separate 

recording of individual expenses from farm expenses in household accounting. The continueing promotion from 

the government and unclear of the household accounting benefit are the main problems. The needs for short 
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training course sush as business plan, profit planning and cost control are the main training course for 

developing investment knowledge. Moreover, the researcher provided three training courses are: (1 ) 

Development of Household accounting for investment (2 )  Credit support for Investment by BAC and (3 ) 

Business Project Demonstate for fermented fished and Spicy herbal fermented fish. 

Keywords: Household Accounting,  Investment, Model Community, Sufficiency Economy, Sustainable  

บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการขยายตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบันน ามาซึ่งความเจริญ

ทางด้านวัตถุ ท าให้เกษตรกรบางส่วนไม่ทันระวังเร่ืองการใช้จ่ายเงิน และขาดความเอาใจใส่ต่อการบริหารจัดการ

รวมถึงการวางแผนการใช้เงินลงทุน เป็นสาเหตุท าให้ประสบปัญหาหนี้สินเรื้อรัง นอกเหนือจากปัญหาหนี้สินแล้ว

เกษตรกรยังประสบปัญหาท้ังภาคการผลิตและบริโภค เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้นทุนการผลิตสูง รายได้ภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตรต่ า ยังสง่ผลให้ไมส่ามารถขยายการลงทุนสู่ธุรกิจ SMEs ได้   

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. จึงเป็นแหล่งเงินทุนด้านสินเชื่อการเกษตรท่ีส าคัญ 

เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินของเกษตรกร แต่ด้วยภาวะท่ีราคาผลผลิตตกต่ า รวมท้ังการใช้จ่ายเงินไม่เป็น

ระบบ ท าให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี้ค้างช าระ (Non Performing Loan หรือ“NPLs”) [1] เมื่อเกษตรกรประสบปัญหา

การใช้จ่ายเงินท่ีไม่เป็นระบบ รัฐบาลจึงท าการจัดท าแผนชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน และความยากจนโดย

การส่งเสริมให้ครอบครัวเกษตรกรไทยเห็นความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน จึงนับได้ว่าบัญชีครัวเรือนเป็น

เครื่องมือท่ีจะชว่ยให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถวางแผนและบริหารเงินลงทุนของครอบครัวได้เป็นอยา่งด ี 

การบัญชคีรัวเรือน เป็นการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายประจ าวัน ซึ่งท าให้รู้วา่ รายรับ รายจ่าย เงินสด

คงเหลอื ในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงท่ีมาที่ไปของรายรับ-รายจ่ายในแต่ละช่วงเวลา และมีเงินเหลือเก็บออม 

[2] พร้อมกันน้ันเกษตรกรยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเงินของครอบครัว และน า

ผลท่ีได้จากการบันทึกบัญชีมาวเิคราะห์เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงการใช้จ่ายเงิน และการจดบันทึกรายการดังกล่าว

ตอ้งจดผ่านสมุดบัญช ี

จากงานวิจัยของ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล [6] พบว่า หลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเกษตรส่วน

ใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลงและมีเงินออมเพิ่มขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถน าข้อมูลท่ีจดบันทึก

มาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้  และจากงานวิจัยของ ประทุม สุริยา [12] พบว่า

ประโยชน์ของการจัดด าบัญชี คือเกษตรสามารน าแนวทางการบัญชีครัวเรือนไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ

ประกอบอาชีพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักวิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนา

จัดท าบัญชคีรัวเรือนของเกษตรกรเพื่อให้ทราบถึงสภาพการจัดท าบัญชใีนปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค เพื่อ

เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีสู่การวางแผนการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพอย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันของเกษตรกร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ในอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

2. เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจ

พอเพยีง ในอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางในการให้ความรู้ทางบัญชีสูก่ารลงทุนเพื่อประกอบอาชพีระดับครอบครัว  

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนได้มีการท ากันมาหลายปีแล้ว ในปี พ .ศ. 2540 เกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจรุนแรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชด ารัส  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยน า

หลักการและวิธีการท่ีเคยใชใ้นภาคเกษตรกรรมมาประยุกตใ์ช้ เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตแก่พสกนกิรทุกสาขา

วชิาชีพ หน่วยงานภาครัฐก็พยายามท่ีจะช่วยเหลือประชาชนโดยจัดโครงการต่าง ๆ ขึน้ เพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น 

การรณรงค์ให้คนไทยออมเงินตามสโลแกน มีออม ไม่มอีด โครงการนี้เร่ิมตน้ขึน้ในปี 2548 ตั้งแต่วันแม่ 12 สิงหาคม 

2548 ซึ่งเมื่อถึงวันพอ่ 5 ธันวาคม 2551 มคีนไทยหลายภาคส่วน ท้ังเด็กท้ังผู้ใหญ่ให้ความสนใจ ถอืเป็นโครงการดีมี

ประโยชน์ท่ีคนไทยควรให้ความสนใจ โดยมี ธ.ก.ส. และศูนย์อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ 

(ศตจ.) เป็นหลัก ในการด าเนินการ มีการแจกสมุดบัญชีครัวเรือนไปแล้วกว่าห้าล้านเล่ม เพื่อส่งเสริมโครงการ

ดังกล่าว 

ธ.ก.ส. ใช้หลักการทางบัญชีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยงท่ีจะช่วยให้ครอบครัวเกษตรกร

สามารถวางแผน และบริหารการเงินของครอบครัวได้ และได้รณรงค์ให้เกษตรกรใส่ใจการจดบันทึกบัญชี ด้วย

สโลแกน “จดแล้วไมจ่น” ผ่านหนว่ยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรท่ัวประเทศ 

ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้การท าบัญชีและการจดบันทึกบัญชี อันจะน าไปสู่การวางแผน การ

บริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสามารถลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส รูถ้ึงการ

ใชจ้่ายเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด และน าไปสู่การออม ตลอดจนมภีูมิคุม้กันทางเศรษฐกิจอกีด้วย  

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องพบว่า เกษตรกรยังคงตอ้งมกีารพัฒนาความรู้ทางบัญชีและ

การลงทุนให้สามารถน าความรู้ทางบัญชีไปใช้วางแผนการใช้จ่ายเงินและการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพระดับ

ครอบครัวและกลุ่มได้จริง โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

งานวิจัยของ สุพรรณี ต้อนรับ [3] พบว่า เกษตรกรไม่มปีระสบการณ์ในการท าบัญชีครัวเรือนมาก่อน 

ทุกรายได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการท าบัญชคีรัวเรือน ทุกรายได้รับ

แจกสมุดบัญชีครัวเรือน ทุกรายได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน และได้รับการสอนท าบัญชีครัวเรือน

จากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะใช้ช่วงเวลากลางคืนในการท าบัญชีครัวเรือนท่ี

บ้าน ท้ังนีเ้ข้าใจหลักการท าบัญชีจากการเข้าอบรมแต่ไม่สามารถน าไปปฏบัิตไิด้ สอดคล้องกับการศกึษาของสมัย เชิง

หอม [4] พบว่า ปัญหาและความต้องการในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก 2 

ประเด็น ได้แก่  1) แบบฟอร์มบัญชีครัวเรือนมีความหลากหลาย ซับซ้อนยุ่งยาก และประชาชนต้องการความ

ชว่ยเหลือในการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยให้มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การศกึษาดูงานจากประสบการณ์จริง

และมีการตดิตามสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง  

นอกจากนี้ พรรณนุช ชัยปินชนะ [5] พบวา่ปัญหาอุปสรรคด้านรายได้และรายจ่ายของคนในชุมชนคือ

เกษตรกร ยังไมม่ีความเข้าใจพฤติกรรมการจ่ายของครัวเรือน เนื่องจากไม่ได้จดบันทึกรายรับรายจ่าย จึงส่งผลให้ไม่
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สามารถน าไปสู่การวางแผนการลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น ถึงแม้ส่วนใหญ่จะมีรายได้ค่อนข้างแน่นอน และส่วนต่าง

ระหว่างรายได้และรายจ่ายมีแนวโน้มติดลบสูงขึน้ 

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล [6] พบว่า หลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มี

ค่าใชจ้่ายลดลง มีหนี้สินลดลงและมีเงินออมเพิ่มขึ้น ผู้จดบันทึกสามารถน าข้อมูลท่ีจดบันทึกมาบริหารจัดการในการ

ควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ สรุปได้ว่า เมื่อผู้จัดท าบัญชีครัวเรือนท าการบันทึกบัญชีจะทราบยอด

คงเหลือของเงินท่ีเป็นปัจจุบันจะท าให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินท่ียังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง

และมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้สามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ ลด

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลงและท าให้มีเงินออม สอดคล้องกับการศึกษาของกานตรวี จันทร์เจือมาศ [7] พบว่าเกษตรกร

ลูกค้า ธ.ก.ส. มีความสนใจจะท าบัญชีครัวเรือนเนื่องจากเห็นว่ามีประโยชน์และยังท าให้ทราบรายละเอียดรายได้

รายจ่ายของตนเองในแต่ละเดือน อีกท้ังยังสามารถวางแผนการช าระหนี้ ธ.ก.ส. ได้ครบจ านวนและตรงตามเวลาท่ี

ก าหนดท าให้มีเงินออมเพิ่มขึน้ นอกจากนี้ฉัตรมณี  กลางสวัสดิ์ [8]  พบวา่ การจัดท าบัญชคีรัวเรือนท าให้เกษตรกร

ตระหนักในเร่ืองการจัดการระบบการเงินในครอบครัวให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายท่ีไม่

จ าเป็น ชว่ยในการวางแผนชีวิต ท าให้ครัวเรือนมคีวามเป็นอยูท่ี่ดขีึน้  

ศิรินุช อินละคร [9] กล่าวว่า การแก้ปัญหาท่ีมั่นคงและถูกต้องในการขจัดปัญหาความยากจนอย่าง

ยั่งยืนคือ 1) การวางแผนการเงินเกี่ยวกับกับรายรับ รายจ่าย และเงินออมของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การ

หาทางเพิ่มรายได้ โดยการใช้เวลาว่างในการผลิตหรือแปรรูปสินค้าท่ีมีวัตถุดิบในท้องถิ่น 3) การตัดรายจ่ายท่ีไม่

จ าเป็นเช่นภาษีสังคม ค่าหวย สลากกินแบ่ง ค่าบุหร่ี ยาสูง ค่าจัดงาน เป็นต้น และ 4) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

รายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น เชน่ การปลูกผักสวนครัวไวรั้บประทานภายในครัวเรือน ชว่ยลดรายจ่ายด้านอาหาร งานวจิัยของ 

ประทุม สุริยา [12] พบวา่ ประโยชนข์องจากการบันทึกบัญชคีรัวเรือน คือ 1) ท าให้ทราบวา่ในแต่ละเดือนครอบครัวมี

รายรับรายจ่ายเท่าไหร่ 2) น ามาเป็นข้อมูลในการวางแผนการใชจ้่ายเงินท าให้สามารถช าระหนี้สนิได้ 3) การรู้จักการ

วางแผนจะช่วยให้สถานการณ์ทางครอบครัวดีขึ้น และ 4) การบัญชีครัวเรือนท าให้เกษตรกรมองเห็นหนทาง  ท่ีสา

มารน าแนวทางการบัญชคีรัวเรือนไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการประกอบอาชพีเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มรายได้ 

นอกจากนี้ มีการศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับการให้

ความส าคัญของการวางแผนธุรกิจและการบริหารงานเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนาความรู้ทางบัญชี

สู่การลงทุน โดยได้ศึกษางานวิจัยของ วรานี เวสสุนทรเทพ [10] ) ได้ศึกษาความส าคัญของการวางแผนธุรกิจและ

การบริหารการเงินในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินสูงสุด และรองลงมาคือ การวิเคราะห์ทางการเงิน และการ

ตัดสินใจทางการเงิน  การวางแผนทางการเงินให้ความส าคัญกับการวางแผนก าไร ด้านการวเิคราะห์ให้ความส าคัญ

กับการวิเคราะห์งบประมาณเงินสด และด้านการตัดสินใจให้ความส าคัญกับการตัดสินใจจัดหาเงินทุน  ดังนั้นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาสภาพการบันทึกบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันและปัญหาในการบันทึกบัญชี

ครัวเรือนและเพื่อหาแนวทางในพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนไปสูก่ารวางแผนประกอบธุรกิจเพ่ือเพิ่มรายได้และลด

รายจ่ายของครัวเรือน ดังภาพ 
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กรอบแนวคดิ แนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชคีรัวเรือนสูก่ารลงทุน 

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 

การศึกษาการจัดท าบัญชีครัวเรือนและแนวทางการเสริมสร้างความรู้สู่การลงทุนใช้วิธีการศึกษาแบบ

ผสม (Mixed Method) ท้ังเชิงปริมาณ (Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยการออกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างท าการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

(Self Rating) และเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนท้ัง 5 หมูบ้่าน 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวจิัย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส. อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนคร 

จ านวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านโนนขมิ้น จ านวน 65 คน บ้านสงเปลือย จ านวน 30 คน บ้านสร้างขุ่ย จ านวน 57 คน 

บ้านหนองเบน จ านวน 50 คน และบ้านฝั่งแดง จ านวน 60 คน รวมจ านวนท้ังสิ้น 262 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นชุมชนต้นแบบ ท้ังนี้เกษตรในหมู่บ้าน

ดังกล่าวท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเกษตรท่ีมีรายชื่อเป็นสมาชิกบัญชีสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ทุกราย โดยได้รับความร่วมมือ

และความอนุเคราะห์จาก ธ.ก.ส อ าเภอพังโคน ซึ่งมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเร่ืองของลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. อยู่

แลว้ และยินดีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

- สภาพการจัดท าบัญชีครวัเรือนใน

ปัจจุบัน 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับ 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่าย 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสด 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ- 

ประโยชนข์องบัญชคีรัวเรือน 

- สภาพการจัดท าบัญชคีรัวเรือนใน

ปัจจุบัน 

- การน าบัญชคีรัวเรือนมาปฏบัิติ 

- ปัญหาและอุปสรรคของการท าบัญชี

ครัวเรือน  

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

- ความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

วางแผนธุรกจิ 

ปัญหาการบันทึกบัญชคีรัวเรือน 

แนวทางการพัฒนาการจัดท า 

บัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน 

- การยกระดับการบัญชคีรัวเรือนสู่การลงทุน 

- การจัดหาแหล่งทุนและการพจิารณาสินเชื่อ

เพื่อการลงทุน 

- การสาธิตการท าธุรกิจ และประยุกตก์าร

จัดท าบัญชคีรัวเรือนสูก่ารลงทุน 
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2. เครื่องมอืที่ ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามประยุกต์มาจาก สุพรรณี ต้อนรับ [3] และ วรานี เวสสุนทรเทพ และคณะ [10] โดย

มีการปรับปรุงบางส่วนให้สอดคล้องกับบริบทท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จึง

อาจเกิดความคาดเคลื่อนบางประการได้ ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของค าถามซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 0.8 [11] การวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามในสภาพการจัดท า

บัญชีครัวเรือน ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน  ซึ่งมีรายละเอียด 4 ตอน 

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้จัดท าบัญชีครัวเรือน  

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันของกลุ่มเกษตรกร  ข้อมูล

เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร  

 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  โดยการ

วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

ตอนที่ 4 แนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน ประกอบด้วย ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ โดย

การวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น  

3. วิธีการเก็บข้อมูล 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 5 หมู่บ้าน จากผู้ใหญ่บ้าน และการใช้

แบบสอบถามจ านวน 262 ชุด จากเกษตรกร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนขมิ้น บ้านสง

เปลือย บ้านสร้างขุ่ย บ้านหนองเบน และบ้านฝั่งแดง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย เอกสาร ต ารา วารสาร ผลงานทางวิชากร และผลงานการ

ท าวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบัญชีครัวเรือนและการประกอบอาชีพขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังข้อมูลจากการ

สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เช่น งานวิจัยและวารสารออนไลน์ เป็นต้น 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับเกษตรกร และสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน  

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น ามาจัดระบบเตรียมการ

น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติ แบบสอบถามที่ใช้เก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 262 ชุด

ได้รับกลับคืนมาท้ังหมด 262 ชุด สามารถน าไปประมวลผลได้จ านวน 171 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาด าเนินการลงรหัสข้อมูลและใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้จัดท าบัญชีครัวเรือน สภาพการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มเกษตรกร และความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน

ของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้วิธีการหาค่าทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
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 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการจัดท าบัญชีครัวเรือน การน าบัญชีครัวเรือน

มาปฏิบัติของกลุ ่มเกษตรกร ปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการหา

ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน ได้แก่

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความต้องการฝึกอบรมเกี่ ยวกับการวางแผนธุรกิจ 

โดย หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ผลการศึกษา 

เกษตรกรผู้จัดท าบัญชี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 41-50 ปี ส่วนมากส าเร็จการศึกษา

อยู่ในระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 หรือ ปีที่ 6 มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรมากถึง 21-25 ปี ใน

ครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่มีสมาชิกจ านวน 4 คน ส่วนรายได้ของครอบครัวจะอยู่ท่ี 50,000 – 100,000 บาท 

ต่อปี และเกษตรกรมีหนี้สินท่ีเกิดจากการกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. เป็นส่วนใหญ่  
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกรเกี่ยวกับสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันของกลุ่ม

เกษตรกรในอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

สภาพการจัดท าบัญชีครวัเรือนในปัจจุบัน ถูก ไม่ถูก 
ถูก 

ร้อยละ (%) 

ไม่ถูก 

ร้อยละ (%) 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับ 

1. รายรับ แบง่เป็น รายรับจากการประกอบอาชพีเกษตร และ 

รายรับจากกิจกรรมอื่นๆ  

166 5 97.1 2.9 

2. รายรับ คือ เงนิ หรือสิ่งท่ีตีราคาเป็นเงิน ที่ได้รับจากการ

ประกอบอาชพี และจากกิจกรรมอื่นๆ 
165 6 96.5 3.5 

3. เงินท่ีได้รับจาก การให้เชา่ที่นา  สวน เป็น รายรับจากการ

ประกอบอาชพีเกษตร  
136 35 79.5 20.5 

4. เงินท่ีได้จากการขายสนิค้าเกษตร เป็น รายรับจากการ

ประกอบอาชพีเกษตร 
165 6 96.5 3.5 

5. ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร/สหกรณ์ หรือ จากการให้

กู้ยมืเป็น รายรับจากกิจกรรมอื่น 
148 23 86.5 13.5 

6. เงินท่ีได้จากค่าจ้างแรงงาน เงนิเดอืน เป็น รายรับจากการ

ประกอบอาชพีเกษตร 
100 71 58.5 41.5 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่าย 

7. รายจ่าย แบ่งเป็น รายจ่ายจากการประกอบอาชพี และ 

รายจ่ายในครัวเรือน 

165 6 96.5 3.5 

8. เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า

เป็น รายจ่ายในครัวเรือนเพื่อการกุศล 
162 9 94.7 5.3 

9. ค่าอาหาร คา่น้ าค่าไฟฟา้ ค่าน้ ามัน เป็น รายจ่ายใน

ครัวเรือน 
170 1 99.4 0.6 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของเกษตรกรเกี่ยวกับสภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันของกลุ่ม

เกษตรกรในอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (ต่อ) 

สภาพการจัดท าบัญชีครวัเรือนในปัจจุบัน ถูก ไม่ถูก ถูก 

ร้อยละ (%) 

ไม่ถูก 

ร้อยละ (%) 

10. ค่าหนังสอืต ารา คา่เล่าเรียน เป็นรายจ่ายในครัวเรือนเพื่อ

การศึกษา 
164 7 95.9 4.1 

11. ค่าปุย๋เคมี ค่ายาก าจัดศัตรูพชื ค่าเมล็ดพันธ์ุ เป็นรายจ่าย

จากการประกอบอาชพีเกษตร 
167 4 97.7 2.3 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงนิสด 

12. เงินสดคงเหลอื คือยอดรายรับสูงกว่ารายจ่าย 
153 18 89.5 10.5 

13. เงนิสดคงเหลอื คือ จ านวนเงินสดท่ีมีในมอื และจ านวนเงิน  

ท่ีมีในบัญชเีงินฝากธนาคาร/สหกรณ์ 
158 13 92.4 7.6 

14. เงินสดยกมา คือจ านวนเงินสดท่ีเหลอืมาจากเดอืนท่ีผ่าน

มา 
162 9 94.7 5.3 

15. เงนิสดยกไป คือจ านวนเงินสดท่ีเหลอืจากการใชจ้า่ยของ

เดอืนปัจจุบัน 
160 11 93.6 6.4 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของบัญชีครัวเรือน 

16. บัญชีครัวเรือนท าให้รู้ท่ีมาของรายรับ/รายจ่าย และท าให้

สามารถลดรายจ่ายท่ีไมจ่ าเป็นของท่านได ้

 

168 

 

3 

 

98.2 

 

1.8 

17. ทา่นสามารถน าบัญชคีรัวเรือนมาชว่ยในการวางแผนการ

ใชเ้งินได้ 
167 4 97.7 2.3 

18. บัญชีครัวเรือนสามารถน าไปใชเ้ป็นหลักฐานการกู้เงินได้ 129 42 75.4 24.6 

19. บัญชีครัวเรือนสามารถท าให้ท่านรับรู้ต้นทุนการเกษตรได้ 166 5 97.1 2.9 

20. บัญชคีรัวเรือนท าให้ท่านสามารถรับรู้ยอดหนี้สนิ และใช้

ในการวางแผนการจา่ยช าระหนี้ได้ทันเวลา 
162 9 94.7 5.3 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า สภาพการจัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันของกลุ่มเกษตรกรในอ าเภอพังโคน 

จังหวัดสกลนครเป็นดังน้ี 

เกษตรกรสว่นใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับท่ีได้จากการประกอบอาชีพเกษตร และรายรับ

จากกิจกรรมอื่นๆ มากที่สุด มีผู้เข้าใจหรือตอบถูก จ านวน166 คน ส่วนคนท่ีไม่เข้าใจหรือตอบไมถู่ก มจี านวน 5 คน 

เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน เป็น

รายจ่ายในครัวเรือนมากท่ีสุด มผีู้ท่ีเข้าใจหรือตอบถูก จ านวน 170 คน ส่วนคนท่ีไมเ่ข้าใจหรือตอบไมถู่ก มจี านวน 1 คน 

เกษตรกรส่วนใหญ่ มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินสด เงินสดยกมา คือจ านวนเงินสดท่ีเหลือมาจาก

เดอืนท่ีผ่านมามากที่สุด มีผู้เข้าใจหรือตอบถูก จ านวน 162 คน ส่วนคนท่ีไม่เข้าใจหรือตอบไมถู่ก จ านวน 9 คน  

เกษตรกรส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครั วเรือน บัญชี

ครัวเรือนท าให้รู้ท่ีมาของรายรับ/รายจ่าย และท าให้สามารถลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นของท่านได้มากท่ีสุด มีผู้เข้าใจหรือ

ตอบถูกจ านวน 168 คน ส่วนคนท่ีไม่เข้าใจ หรอืตอบไมถู่กจ านวน 3 คน 
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ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการน าบัญชคีรัวเรือนมาปฏบัิติ 

การน าบัญชคีรัวเรือนมาปฏิบตัิ 
ระดับบัญชีครัวเรือน 

 
S.D. ระดับ 

1. ท่านใชห้ลักการของการท าบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการจัดการรายรับ-

รายจ่ายภายในครอบครัว 

3.10 0.87 ปานกลาง 

2. ท่านสรุปรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ าทุก (วัน/สัปดาห์/เดอืน) 2.92 0.93 ปานกลาง 

3. ทุกครัง้เมื่อการเกิดรายการท่านมีการจดบันทึกรายการรายรับ-รายจ่าย 

ในทันที 

2.95 0.96 ปานกลาง 

4. ท่านท าการทบทวนรายจ่ายท่ีจดไวใ้นสมุดบัญชคีรัวเรือนเพื่อลดการ

หลงลมืและผิดพลาด 

3.02 0.88 ปานกลาง 

5. ท่านแยกสมุดบันทึกบัญชรีายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตร และรายรับ-

รายจ่ายภายนอกการเกษตรอย่างชัดเจน 

3.14 3.30 ปานกลาง 

6. ท่านมีการถา่ยทอดการบันทึกบัญชใีห้สมาชกิภายในครอบครัวของท่าน

ได้ปฏบัิตเิป็นแนวเดียวกัน 

2.91 0.94 ปานกลาง 

7. ท่านปฏบัิตติามค าแนะน าของผู้ตรวจบัญชีครัวเรือน 3.05 0.97 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.01 0.95 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ด้านการน าบัญชีครัวเรือนมาปฏิบัติยังมีระดับปานกลางมากท่ีสุด ได้แก่

เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถแยกสมุดบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายภาคการเกษตร และรายรับ-รายจ่ายภายนอก

การเกษตรอย่างชัดเจน รองลงมา คือ เกษตรกรสามารถใช้หลักการของการท าบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการจัดการ

รายรับ-รายจ่ายภายในครอบครัวและสามารถปฏิบัตติามค าแนะน าของผู้ตรวจบัญชคีรัวเรือนได้ แต่จะพบว่าเกษตร

ส่วนใหญ่ยังมีการสรุปรายรับ-รายจ่ายเป็นประจ าทุกวัน/สัปดาห์/เดือน บันทึกทุกคร้ังท่ีเกิดรายการและ และมีการ

ถ่ายทอดบัญชคีรัวเรือนให้สมาชิกอยู่ในระดับต่ า 

  

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ระดับปัญหาและอุปสรรค 

 
S.D. ระดับ 

1. การท าบัญชีครัวเรือนมคีวามยุง่ยากซับซ้อน 3.09 .90 ปานกลาง 

2. ภารกิจท่ีต้องรับผิดชอบของเกษตรกร ท าให้ไม่สามารถจดบันทึก

บัญชคีรัวเรือนได้ 

3.20 1.01 
ปานกลาง 

3. ประโยชน์ท่ีรับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนยังไม่ชัดเจน หรือเป็น

รูปธรรม 

3.41 0.97 
ปานกลาง 

4. ความต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือน

จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.83 0.90 
มาก 

5. รู้สกึเบ่ือท่ีต้องจัดท าบัญชคีรัวเรือนหรือลมืวา่ใชจ้่ายอะไรไปบ้าง 3.22 0.99 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.34 0.71 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 3 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็น

ความต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมากท่ีสุด รองลงมา

ได้แก่ประโยชน์ท่ีรับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือนยังไม่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม รวมถึงรู้สึกเบ่ือท่ีต้องจัดท าบัญชี

ครัวเรือนหรือลมืวา่ใชจ้่ายอะไรไปบ้าง 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ระดับความรูค้วามเข้าใจ 

x̄  S.D. ระดับ 

1.ท่านทราบและเขา้ใจความหมายของธุรกิจขนาดเล็ก 3.15 0.97 ปานกลาง 

2.ท่านทราบและเขา้ใจความหมายของธุรกิจขนาดกลาง 2.98 0.82 ปานกลาง 

3.ท่านทราบและเขา้ใจความหมายของธุรกิจขนาดใหญ่ 3.02 0.96 ปานกลาง 

4.ท่านรู้จักค าวา่ผู้ประกอบการมากน้อยแคไ่หน 3.12 0.92 ปานกลาง 

5.ท่านเห็นว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมบีทบาทส าคัญตอ่ระบบ

เศรษฐกิจมากน้อยเพยีงใด 
3.25 0.93 ปานกลาง 

7.การจัดตัง้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่านคดิวา่ควรใชเ้งินลงทุน

จ านวนมากน้อยเท่าใด 
3.21 0.88 ปานกลาง 

โดยภาพรวม 3.12 0.75 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4 พบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.12 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เกษตรกรมีความเข้าใจในธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มว่ามีบทบาทส าคัญตอ่ระบบเศรษฐกิจมากนอ้ยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.25 รองลงมา

คือ การจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่านคิดว่าควรใช้เงินลงทุนจ านวนมากน้อยเท่าใด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

3.21 และเกษตรกรทราบและเข้าใจความหมายของธุรกิจขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.15 แต่เกษตรกรเข้าใจ

ความหมายของธุรกิจขนาดกลาง มคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด เท่ากับ 2.98 
 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ   

ด้านเครื่องมือทางการเงินและการลงทุน  

ความต้องการฝกึอบรมเกี่ยวกับการวางแผนธุรกจิ 
ระดับความต้องการ 

x̄  S.D. ระดับ 

1. การวางแผนธุรกิจ 4.46 1.04 มาก 

2. การลงทุนประกอบธุรกิจ 4.44 0.97 มาก 

3. แหลง่เงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ 4.37 0.93 มาก 

4. การวางแผนก าไร 4.50 1.01 มาก 

5. การวางแผนก าไรด้วยงบประมาณ 4.44 1.00 มาก 

6. การวางแผนก าไรด้วยการวเิคราะห์จุดคุ้มทุน 4.43 1.08 มาก 

7. การจัดท างบประมาณต่างๆ 4.47 1.08 มาก 

8. การควบคุมตน้ทุนและการลดตน้ทุน 4.53 1.06 มาก 

โดยภาพรวม 4.45 0.94 มาก 



1329 

- Proceedings - 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ เกษตรกรต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การควบคุมต้นทุนและการลดต้นทุน มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด เท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ การวางแผนก าไร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 และการจัดท างบประมาณต่างๆ มี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.47 ส าหรับแหลง่เงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ มคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด เท่ากับ 4.37 

ดังนัน้ แนวทางในการเสริมสร้างความรู้สูก่ารลงทุน ได้แก่ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนธุรกิจ 

การควบคุมต้นทุนและการลดต้นทุน การวางแผนก าไร การจัดท างบประมาณ และการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่ง

หนว่ยงานภาครัฐ และ ธ.ก.ส จะสามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้ของ 

ธ.ก.ส. ได้อีกดว้ย 

จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนพบว่า ส่วนใหญ่ต้องการให้เกษตรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง

อาชีพให้มีรายได้เสริมแก่เกษตรกร ได้แก่ การฝึกอบรมการท าขนม ไข่เค็ม ปลาสม้ การผลิตและแปรรูปผ้ายอ้มคราม 

และโดยเฉพาะการท าปลาร้าส่งออก การท าปลาร้าบอง เนื่องจากมีวัตถุดิบในท้องถิ่นและต้องการพัฒนาให้มีการ

จัดตั้งเป็นกลุ่มเพื่อแปรรูปสินค้าวิสาหกิจชุมชน และผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การให้ความรู้แกเ่กษตรในการ

ท าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือวิสาหกิจชุมชนโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางด้าน

การเงิน การลงทุน และการบัญชีจะช่วยให้เกษตรกรน าความรู้ทางบัญชีครัวเรือน การบันทึกรายรับรายจ่ายใน

ครัวเรือนไปต่อยอดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อการลงทุนและประกอบาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยใช้หลักการของ

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกษตรใช้ข้อมูลทางการบัญชีครัวเรือนไปเป็นหลักฐานเพื่อ

ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ หรือเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุน ในการวางแผนธุรกิจ การวางแผนก าไร 

ท้ังนี้เพื่อให้เกษตรในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงน าความรู้ทางบัญชีครัวเรือนไปต่อยอดเพื่อให้เกษตรสามารถ

เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป  ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาไปจัดท าโครงการ

ฝึกอบรมการยกระดับบัญชีครัวเรือน 3 กิจกรรมได้แก่ 1) การยกระดับการจัดท าบัญชีครัวเรือนไปสู่การลงทุน 2) 

การให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. เพื่อการลงทุน และ 3) สาธิตการท าบัญชีธุรกิจปลาร้า และปลาร้าบอง ท้ังนี้เพื่อให้เกษตร

ในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอพียงท่ีเข้าร่วมอบรมได้น าหลักของการบัญชีครัวเรือนมาเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การ

วางแผนเพื่อประกอบอาชพีเพื่อเพิ่มรายได้ท าให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยืน 

สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพควบคู่ไปกับการวจิัยเชงิปริมาณ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ

การ จัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบัน ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติทางบัญชีและแนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน สู่การลงทุน ของเกษตรในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ผลจาก

การศึกษาสภาพการท าบัญชีในปัจจุบัน ด้านการน าบัญชีครัวเรือนมาปฏิบัติพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถแยก

สมุดบันทึกบัญชีรายรับ รายจ่ายภาคการเกษตร และรายรับรายจ่ายภายนอกการเกษตรอยา่งชัดเจน ซึ่งเกษตรกรใช้

หลักการของการท าบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการจัดการรายรับ รายจ่ายภายในครอบครัว และเกษตรกรก็ปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของผู้ตรวจบัญชีครัวเรือน แต่พบว่าเกษตรยังไม่ได้บันทึกทุกรายการและไม่ได้บันทึกเป็นประจ าทุกวัน 

เดือน ปี รวมท้ังการถ่ายทอดการบันทึกครัวเรือน ยังมีระดับน้อย สอดคล้องกับสุพรรณี ต้อนรับ [3] และสมัย เชิง

หอม [4] ด้านปัญหาและอุปสรรคพบวา่ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือนจาก

หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง ซึ่งสอดคล้องกับสุพรรณีตอ้นรับ [3] พบวา่เกษตรกรเกินคร่ึงเล็กน้อยท่ีเข้าใจและน าไปปฏบัิตไิด้ 

เนื่องจากขาดการแนะน าอยา่งต่อเนื่องเมื่อมีปัญหาในการจดบันทึก และปัญหาเกษตรไม่ทราบประโยชน์ท่ีได้รับจาก

การจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ประทุม สุริยา [12] ซึ่งกล่าวว่าประโยชน์ของการ

บัญชคีรัวเรือนสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการวางแผนการประกอบอาชพี เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มรายได้ 
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ด้านแนวทางการพัฒนาความรู้ทางบัญชีครัวเรือนสู่การลงทุน พบว่าเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับปานกลาง และด้านความต้องการความรู้ในการลงทุนนั้นพบว่า อยู่ในระดับมาก 

เกษตรกรมีความต้องการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ ด้านการควบคุมต้นทุน การวางแผนก าไร การจัดท า

งบประมาณ และการวางแผนธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องวราน ีเวสสุนทรเทพ [10] ) พบวา่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มจะให้ความส าคัญกับการวางแผนทางการเงินโดยให้ความส าคัญกับการวางแผนก าไร ด้านการจัดท า

งบประมาณให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์งบประมาณเงินสด ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการจัดท าบัญชคีรัวเรือน

สู่การลงทุนก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับการจัดท าบัญชคีรัวเรือน ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งทุนและ

ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนท าธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การลงทุนประกอบธุรกิจระดับครอบครัวได้จริง และสามารถเพิ่ม

รายได้ในอนาคตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

ข้อจ ากัดในการศกึษา 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 5 หมู่บ้านใน

อ าเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเท่านั้น ผลการศกึษาจึงไม่อาจเป็นตัวแทนในพื้นท่ีอื่นได้ และเนื่องจากการท าวิจัยโดย

ใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรนั้น อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้  แต่ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค่าความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถามเพื่อเพิ่มคุณภาพของค าถามในแบบสอบถามให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้แล้ว [11]  และได้

ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสนับสนุนผลการศึกษา

จากการส ารวจข้อมูลในการวจิัยเชงิปริมาณ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจการจัดท าบัญชีครัวเรือน และด้านการน าบัญชีครัวเรือนมาปฏิบัตินั้น 

เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชคีรัวเรือนและน าไปปฏบัิติบางส่วนแล้ว แต่ตอ้งการได้รับความรู้และ

การอบรมเกี่ยวกับการลงทุน เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดท าบัญชเีพื่อประกอบธุรกิจ SMEs ดังนัน้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเช่น 

ธ.ก.ส. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ พัฒนาชุมชน ควรให้การสนับสนุนกิจกรรมการบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่าง

ตอ่เนื่อง 

2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน เกษตรกรไม่เห็นประโยชน์ท่ีแท้จริงในการจัดท า

บัญชีครัวเรือน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรท าบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้สามารถน า

ข้อมูลทางบัญชคีรัวเรือนไปใช้ประโยชน์และน าไปสู่การท าเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อ

ของสถาบันการเงินได้ 

3. ด้านแนวทางในการพัฒนาบัญชีครัวเรือนสู่การบันทึกบัญชีเพื่อการประกอบอาชีพนั้น หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเชน่ สถาบันการศึกษาในชุมชน  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ธ.ก.ส. รวมถึงพัฒนาชุมชน ควรจัดอบรมให้

ความรู้แก่เกษตรเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจ เช่น การวางแผนธุรกิจ การวางแผนก าไร การควบคุมต้นทุน การหา

แหล่งท่ีมาของเงินลงทุนเพื่อด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาชีพเพื่อให้สามารถน าไป

ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างเป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ เช่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นแปรรูป การท ากล้วยฉาบ 

การท าไข่เค็ม ปลาสม้ ปลารา้ และปลารา้บอง และให้ความรู้เกี่ยวกับการลดรายจ่ายของครัวเรือน เป็นต้น 

ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาชุมชน สถาบันการศึกษา 

ศูนยบ่์มเพาะธุรกิจ SMEs ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทางการจัดท าบัญชีครัวเรือนไปสู่การลงทุนเพื่อ
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ประกอบธุรกิจ SMEs ท่ียั่งยืน และมีการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกษตรกร

ตระหนักถึงประโยชนข์องการจัดท าบัญชคีรัวเรือนซึ่งสามารถน าไปตอ่ยอดและวางแผนสู่การประกอบธุรกิจ SMEs ท่ี

ยั่งยืนได้ และมคีวามสมบูรณ์ของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงท่ีสามารถพึ่งตนเองได้จริง 
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ภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษตะวันออก 

The leadership concerning responsibility of oriental heroes 

ประจักษ์ สายแสง1 และ Truong Thi Hang2* 

Prachacksha Saisang1 and Truong Thi Hang2*  

บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ประการท่ี 1 คือ ศึกษาทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น าและ

ภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ ประการท่ี 2 คือ ศึกษา 3 ตัวอย่างวีรบุรุษตะวันออกท่ีมีภาวะผู้น าว่าด้วยความ

รับผิดชอบ ประกอบด้วย ขงเบ้งแห่งประเทศจีน พระร่วงแห่งสยาม และประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งเวียดนาม โดยใช้

วิธีการวิจัยจากเอกสาร ผลการวิจัยท าให้ทราบ 2 ประเด็น ประเด็นท่ี 1 ทัศนะเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าว่าด้วยความ

รับผิดชอบปรากฏในภาคพื้นตะวันออกมาช้านาน ผู้น าเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญอยา่งยิ่งในการบริหารเพื่อน าพาองค์กร

หรือชุมชนไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และรอดพ้นจากภัยพิบัติท้ังปวง ท้ังนี้ ผู้น านอกจากจะต้องมีความสามารถในการ

บริหาร ยังต้องกอปรด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้น าอเนกประการ หนึ่งในนั้นคือความรับผิดชอบ ประเด็นท่ี 2 วีรบุรุษชาว

ตะวันออกท้ัง 3 ท่านล้วนเป็นผู้น าท่ีพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและเหตุการณ์อันไมพ่งึประสงค์ท่ีเกิดขึ้น 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ วีรบุรุษตะวันออก 

Abstract  
The objective of this research comprises of two purposes. The first one is to study the Oriental 

people’s viewpoint about a leader and the leadership concerning responsibility. The second purpose is to study 

3 Oriental hero examples whose leadership concerning responsibility. They are Kongming of China, Phra Ruang 

of Siam, and president Ho Chi Minh of Vietnam. Documentary research is the essential methodology of the 

research. The results show two aspects. 1: The vision of leader and the leadership concerning responsibility has 

existed in oriental world for a long time. A leader is very important person to lead an organization or people 

move forward and to free from disaster. A leader not only has ability to lead others but also has many 

characteristics of leadership. One of those is to take responsibility. 2 : Three oriental heroes in the research 

were ready to take responsibility for their erroneousness and undesirable occurrences. 

Keywords: Leadership, Responsibility, Oriental Heroes.  
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บทน า 
พ.ศ. 2558 ประเทศในภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมตัวก ันเป็นหนึ ่งเด ียวในนาม 

“ประชาคมอาเซียน” เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ไม่เพียงท าให้ 10 ประเทศสมาชิกมีความเป็นเอกภาพ

กว่าเดิม แต่ยังผลให้ประชาชนได้เข้าใจกันมากขึ้นด้วย [1] 

การตื่นตัวกับ “ประชาคมอาเซียน” ท าให้เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกันในแทบทุก

โอกาส ผลท่ีเกิดตามมาคือความโหยหาความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทว่าท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์

ท่ีมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างปัจเจกบุคคล ชุมชนและรัฐบาล

ท่ัวโลก “ประชาคมอาเซียน” ย่อมไม่ยุติแต่เพียง 10 ประเทศเท่านั้น การศึกษาประเด็นใดก็ตามเกี่ยวกับอาเซียน

จึงไม่ควรจ ากัดเฉพาะในกลุ่ม 10 ประเทศสมาชิก แต่ควรขยายขอบข่ายให้เชื่อมโยงไปยังภาคพื้นตะวันออกอัน

กว้างใหญ่ไพศาล โดยเฉพาะอย่างยิ ่งจีนและอินเดียที่เป็นอู ่อารยธรรมของโลกและทรงอิทธิพลต่อเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้แต่อดีตจวบจนปัจจุบัน 

ภาคพื้นตะวันออกมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและประชาชนต้องต่อสู้กับทั้งธรรมชาติและ

ศัตรูต่างชาติที ่เข้ามารุกรานประเทศ อันก่อให้เกิดผู ้น าที ่เป็นวีรบุรุษจ านวนมาก ค าว่า “ผู ้น า” กับ ค าว่า 

“วีรบุรุษ” สื่อความหมายไม่เหมือนกัน พจนานุกรมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดให้ความหมายของ 

“ผู้น า” ว่าเป็น [2] “A person who leads a group of people, especially the head of country, an organization, 

etc” แปลว่า “ปัจเจกท าหน้าที่บริหารกลุ่มชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น าประเทศ ผู้น าองค์กร ฯลฯ” ขณะที่ โจเซฟ 

แคมพ์เบลล์ (Joseph Campbell) นักเทพปกรณัมชื่อดังในศตวรรษท่ี 20 ให้ความเห็นเกี่ยวกับวีรบุรุษว่า “วีรบุรุษ

คือใครบางคนซึ่งมอบชีวิตของเขาหรือของเธอให้กับบางสิ่งท่ียิ่งใหญ่กว่าตัวของเขาเอง” [3] ดังนั้น “หนึ่งในความ

แตกต่างมากมายระหว่างคนดังและวีรบุรุษคือฝ่ายหนึ่งมีชีวิตอยู่เพื่อตนเองเท่านั้น ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกระท า

เพื่อกอบกู้สังคม” [4] ข้อความท่ีกล่าวมาท าให้ประจักษ์ว่า เหตุใดผู้น าตะวันออกท่ีเป็นวีรบุรุษด้วยนั้นมีไม่มาก  

ปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้น าจ าต้องมีภาวะผู้น า แต่คงเป็นเรื่องยากที่จะสรุปแบบตายตัวว่าภาวะผู้น า

ต้องประกอบด้วยปัจจัยใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เป็นหนึ่งใน

คุณสมบัติของผู้น าท่ีถูกกล่าวขานไว้ในพระคัมภีร์และต าราของจีนกับอินเดียแต่บรมโบราณ ส าหรับงานวิจัยคร้ังนี้ 

ผู ้ว ิจัยได้ยกตัวอย่างผู ้น าตะวันออก 3 ท่าน ประกอบด้วย ขงเบ้งแห่งประเทศจีน พระร่วงแห่งสยามและ

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งเวียดนาม ซึ่งถึงแม้จะปรากฏตัวและส าแดงบทบาทผู้น าในกาละและ ณ เทศะท่ี

แตกต่างกัน แต่หนึ่งในคุณสมบัติที่ท่านท้ังสามมีไว้ในครอบครองคือความรับผิดชอบ การศึกษาภาวะผู้น าของทั้ง 

3 ท่านนอกจากจะท าให้ทราบปรัชญาตะวันออกเกี่ยวกับภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ ยังสามารถพิสูจน์

ความเป็นผู้น าของวีรบุรุษชาวตะวันออกดังท่ีกล่าวมาได้อย่างมีเหตุผลด้วย  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. ศึกษาทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ  

2. ศึกษา 3 ตัวอย่างวีรบุรุษตะวันออกท่ีมีภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ 

ขอบเขตของการศึกษา 

วีรบุรุษชาวตะวันออกที่เป็นตัวอย่างประกอบการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ท่านคือ ขงเบ้ง แห่ง

ประเทศจีน พระร่วงแห่งสยามและประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งเวียดนาม 
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ข้อตกลงเบื้องต้น 

การจัดเรียงล าดับวีรบุรุษตะวันออกในงานวิจัยคร้ังนี้ได้เรียงตามล าดับเวลา วีรบุรุษที่ได้กล่าวนาม

เป็นอันดับแรกจึงเป็นขงเบ้งแห่งประเทศจีนเพราะถือก าเนิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 724 ต่อมาคือพระร่วงแห่งสยาม

ประเทศซึ ่งมี พระชนม์ชีพราวกว่า 700 ปีก่อน (สมัยสุโขทัย) ล าดับสุดท้ายคือประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่ง

เวียดนาม ถือก าเนิดเมื่อ พ.ศ. 2433  

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 

งานวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีการวิจัยจากเอกสารและด าเนินการตาม 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสารท่ีใช้ในการวิจัย  

1.1. เอกสารภาษาไทย ประกอบด้วย 5 ฉบับ คือ 

1.1.1 “บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” [6,11] 

1.1.2 “ภาวะผู้น า” [16] 

1.1.3 “สุภาษิตสอนนาย ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้น า” [5] 

1.1.4 “หิโตปเทศ” [4,8,13] 

1.1.5 “คณะมนุษยศาสตร์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” [9] 

1.2. เอกสารภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 1 ฉบับ คือ “The Romance of Three Kingdoms” 

(Volume II) [10] 

1.3 เอกสารภาษาเวียดนาม ประกอบด้วย 2 ฉบับ คือ 

1.3.1 “Lịch sử Việt Nam” – “ประวัติศาสตร์ประเทศเวียดนาม” [14] 

1.3.2 “Những chặng đường lịch sử” - “หนทางแห่งประวัติศาสตร์” [12] 

ขั้นตอนที่ 2 สังเคราะห์เอกสารท่ีเป็นภาษาเวียดนาม 

เอกสารที่เป็นตัวบทล้วนเป็นเอกสารของทางราชการเวียดนามซึ่งสามารถเชื่อถือได้ในประเด็น

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับทัศนะของชาวตะวันออกเรื่องผู้น าและภาวะผู้น าว่าด้วยความ

รับผิดชอบ 

 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 3 ตัวอย่างวีรบุรุษตะวันออกท่ีมีภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ 

ประกอบด้วย ขงเบ้ง พระร่วง และประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 

ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาเป็น 2 ประเด็น คือ 

4.1 ทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ  

4.2 ผลการศึกษาตัวอย่างวีรบุรุษตะวันออกท่ีมีภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ 
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ผลการศึกษา 

1. ทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น าและภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ  

1.1 ทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น า  

ดังท่ีกล่าวข้างต้นว่าภาคพื้นตะวันออกมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและประชาชนต้องต่อสู้

กับท้ังธรรมชาติและศัตรูต่างชาติท่ีเข้ามารุกรานประเทศ ชัยชนะท่ีชาวตะวันออกได้รับอาจอธิบายด้วยเหตุหลาย

ประการ อาทิ ความสมานสามัคคีภายในชาติ ประเพณีการต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อ หรือความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิด

อันเนื่องมาจากอิทธิพลของวัฒนธรรมการเกษตร ฯลฯ แต่ทว่าหนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีสุดก็คือชาวตะวันออกมีผู้น า

ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจพวกเขาให้เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จึงเป็นที่ประจักษ์ว่าบทบาทของผู้น าส าคัญ

มาก “หิโตปเทศ” เป็นหนังสือแปลมาจาก “คัมภีร์ปัญจตันตระ” ถือเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่มากของอินเดียกล่าวถึง

ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีผู้น า ดังนี้ [4] 

... ถ้าไม่มีนรบดีเป็นผู้ควบคุม, ปวงประชาราษฎร์ก็ระส่ าระส่าย; เสมือนเรือขาดคนพาย ต้อง

ลอยคว้างเคว้งในกลางทะเล  
 

เหตุที่วัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาช้านาน จึงมิใช่

เร่ืองแปลกที่ปรัชญาดังกล่าวซึมซับในสังคมสยามอย่างลึกซึ้ง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลท่ี 1 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงตระหนักถึงความส าคัญของผู้น าดังท่ีกล่าวในพระราชนิพนธ์ “รามเกียรติ์” ไว้ว่า 

[5] 

... อันพระนครท้ังหลาย   ก็คล้ายกับกายสังขาร 

กษัตริย์ คือ จิตวิญญาณ  เป็นประธานแก่ร่างอินทรีย์  
 

ทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของผู้น าได้สืบทอดกันเร่ือยมาในทุกรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี ดังเห็นได้

ชัดเจนจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 ดังนี้ [5] 
 

... โขลงช้างมีพญาช้างสาร  ครอบครองบริวารท้ังหลาย 

ฝูงโคขุนโคเป็นนาย   มุ่งหมายพาพวกไปหากิน 

ฝูงหงส์มีเหมราชา   สกุณามีขุนปักษิณ 

เทวายังมีสักรินทร์   เป็นป่ินเทวัญชั้นฟ้า 

เหล่าคนจักตั้งเป็นคณะ   ต่างคิดเกะกะตามประสา 

จะตั้งใจได้ดีกี่เพลา   ดูน่าย่อยยับอับจน 

จ าเป็นต้องมีหัวหน้า   กะเกณฑ์บัญชาให้เป็นผล 

กองทัพบริบูรณ์ผู้คน   ไม่มีจุมพลจะสู้ใคร  
 

 พระบาทสมเด ็จพระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว เสวยราชย์และปกครองแผ ่นด ินท่ามกลาง

สถานการณ์ที่ชาติตะวันตกก าลังแผ่ขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้สยามเสี่ยงที่จะตกเป็นเมือง

อาณานิคมของต่างชาติดังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ดังนั้น ในพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 หลายเรื่อง 

พระองค์ทรงพยายามปลุกระดมความสมานฉันท์ภายในหมู่คณะ กับทั้งทรงตอกย้ าบทบาทของผู้น าที่เป็นองค์

ประมุขของแผ่นดิน พระราชนิพนธ์ “บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” เป็นหนึ่งในนั้น “บทละครพูดค ากลอนพระ
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ร่วง” กล่าวถึงพระร่วงในสมัยสุโขทัยท่ีได้สืบทอดต าแหน่งพ่อเมืองละโว้จากพระบิดา อย่างไรก็ดี การที่ละโว้เป็น

หัวเมืองขึ้นของขอมซึ่งตามธรรมเนียมจะต้องส่งส่วยน้ าถวายท้าวพันธุมเจ้ากรุงขอมตามก าหนดทุกๆ 3 ปี ท าให้

พระร่วงทรมานพระทัยอย่างมาก ด้วยหยิ่งในศักดิ์ศรีของชาติ ทั้งยังประสงค์ปลดปล่อยชาวไทยเป็นไทอย่าง

แท้จริง พระร่วงได้หาวิธีท าให้ละโว้เป็นอิสรธานีในที่สุด คุณูปการของพระร่วงท าให้ประจักษ์แจ้งว่า ความส าเร็จ

ท้ังปวงของสยามชน ย่อมต้องอาศัยพระบารมีแห่งองค์ประมุขท่ีเป็นผู้น าประเทศ ดังค าพระราชนิพนธ์ว่า [6] 
 

... คนไทยจะดีเพราะมีนาย  

เปนยอดชายฉลาดสามารถนัก 
 

บทบาทของผู้น าไม่เพียงเป็นที่สนพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินสยามเท่านั้น หากแผ่ขยายสู่แวดวง

กว้างจนเป็นท่ีต้องใจของสยามชนทุกหมู่เหล่าชนชั้น เนื่องจากตระหนักได้ว่า หากขาดผู้น าท่ีดีประเทศชาติย่อมถึง

แก่วิบัติการณ์ ดังข้อความตอนหนึ่งท่ีปรากฏในพระนิพนธ์ของพระธรรมปิฎกชื่อ “ภาวะผู้น า” ดังนี้ [7] 
 

 ... เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปคด โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปคดตามกัน เพราะมีผู้น าที่ไปคดฉันใด 

ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น ... เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ า ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคหมดท้ังฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้น าที่

ไปตรงฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น 
 

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้น ามีบทบาทส าคัญยิ่ง ทุกๆ ภารกิจจะส าเร็จลุล่วงได้หรือไม่ นอกจากจะต้องมี

ผู้น าที่มีความสามารถในการบริหารแล้ว ยังต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปัจเจกท่ีเป็นผู้น าอีกด้วย หากมีผู้น าที่ดี 

ไม่ว่าประเทศชาติจะเผชิญกับวิกฤตใหญ่หลวงฉันใดก็สามารถผ่านพ้นและเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ แต่ถ้าปัจเจกชน

ท่ีไม่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้น า ราษฎรย่อมต้องประสบความเดือดร้อน  

1.2 ทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ 

ข้อมูลที่ได้กล่าวในหัวข้อ 1.1 ทัศนะของชาวตะวันออกเกี่ยวกับผู้น า ท าให้ทราบถึงความส าคัญของ

ผู้น า ทั้งนี้ ความยิ่งใหญ่ของผู้น าไม่เพียงประจักษ์จากผลส าเร็จแต่อย่างเดียว หากยังต้องพิจารณาจากเหตุการณ์

ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยว่าผู้น ากล้าที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือไม่ ทัศนะดังกล่าวได้ระบุอย่าง

ชัดเจนในหนังสือ “หิโตปเทศ” โดยชาวอินเดียโบราณเชื่อว่า ในยามวิบัติผู้เป็นหัวหน้าต้องแสดงภาวะผู้น าด้วย

การรับผิดชอบ [8] 

 

... (ไม่พอท่ีแล้ว) บุคคลไม่ควรออกหน้าอยู่, เมื่อการส าเร็จก็รับผลเสมอกันทุกคน, เมื่อการนั้นพลัน

พิบัติ ผู้ที่ขันเป็นหัวหน้า จะต้องประลัยลงในนั้น  
 

ปรัชญาอินเดียที ่ว ่านี ้ก ็ม ิได ้ต ่างจ ากทัศนะของชาวจีนโบราณที่ว ่า ผู ้น าที ่ยิ ่งใหญ ่ “พร้อมจะ

รับผิดชอบ” ข้อมูลดังกล่าวได้ระบุในนิพนธ์เรื่อง “คณะมนุษยศาสตร์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็น

เอกสารประกอบการบรรยายของนายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันท่ี 

5 กันยายน พ.ศ. 2554 ในการบรรยายครั้งนี้ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ พูดถึงภาวะผู้น าพร้อมยกตัวอย่าง

ทัศนะของชาวจีนเมื่อ 400 ปีก่อน ดังนี้ [9] 
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... ผู้น าที่ดีเยี่ยม ผู้น าที่ดีเลิศ คือผู้น าที่เมื่อท าอะไรส าเร็จแล้วเค้าหายตัวไป เพื่อให้คนท่ีอยู่ได้หน้า

ได้ตา และพูดได้ว่า ที่งานส าเร็จเพราะพวกเราช่วยกันท า แต่เมื่องานเกิดความผิดพลาดหรือผิดปกติ หรือเกิด

ความเสียหายเกิดขึ ้น ผู ้น าจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ ่งเพื ่อรับผิดชอบแทนลูกน้องทั ้งหมด “ผู ้น าพร้อมจะ

รับผิดชอบ”  
 

กล่าวโดยสรุปคือ ภาวะผู ้น าจ าต้องประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น 

เพราะในการบริหารประเทศย่อมไม่มีจ าเพาะความส าเร็จเพียงอย่างเดียว ผู้น ามากประสบการณ์ล้วนเคยลิ้มรส

ความล้มเหลว ความแตกต่างระหว่างผู้น าธรรมดากับผู้น าท่ีเป็นวีรบุรุษคือ ในยามวิบัติ ผู้น าที่เป็นวีรบุรุษพร้อม

จะรับผิดชอบ  

2. ผลการศึกษาตัวอย่างวีรบุรุษตะวันออกที่มีภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ  

ในเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง “คณะมนุษยศาสตร์กับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน” 

นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ กล่าวถึงทัศนะของชาวจีนเกี่ยวกับภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบซึ่งปรากฏเมื่อ 

400 ปีก่อน ทว่าในความเป็นจริง คติที่ว่านี้มีขึ้นก่อนหน้านั้น ในสมัยสามก๊ก ขงเบ้งเป็นเสนาธิการของจ๊กก๊กมี

โอกาสท าสงครามกับสุมาอี้ผู้น าเหล่าทัพของวุยก๊กหลายคร้ัง คร้ังหนึ่งขงเบ้งสั่งให้ม้าเจ๊กไปรักษาเมืองเกเต๋ง แต่

ด้วยความประมาทม้าเจ๊กกลับไม่สามารถรักษาเมืองดังกล่าวได้ เขาปล่อยให้เมืองเกเต๋งตกอยู่ในการควบคุมของ

ฝ่ายสุมาอี้ เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความตื่นตระหนกแก่ขงเบ้งอย่างมาก เนื่องจากเมืองเกเต๋งมีความส าคัญใน

การสร้างฐานก าลังต่อท้ัง 2 ฝ่าย เมื่อเมืองเกเต๋ง อยู่ภายใต้การควบคุมของสุมาอี้ ก าลังฝ่ายขงเบ้งก็จะตกอยู่ใน

อันตราย ขงเบ้งตัดสินใจประหารชีวิตม้าเจ๊ก อันเป็นเสมือนการตักเตือนเหล่าแม่ทัพท่ีไม่ยินยอมปฏิบัติตามค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชา พร้อมกันนั้นเขายังเขียนจดหมายถวายพระเจ้า   เล่าเสี้ยน โดยขอเป็นผู้รับผิดชอบกับความ

ผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น [10] 

 

… Naturally a man of mediocre abilities, I have enjoyed your confidence undeservedly.  Having 

led out an expedition, I have proved my inability to perform the high office of leader. Over solicitude was 

my undoing. Hence happened disobedience at Jieting and the failure to guard Chi Valley. The fault is 

mine in that I erred in the use of people. In my anxiety I was too secretive. The “Spring and Autumn” has 

pronounced the commander such as I am is blameworthy, and whither may I flee from my fault ? 

I pray that I may be degraded three degrees as punishment. I cannot express my mortification. I h umbly 

await your command.  
 

แปลว่า 

 ... ด้วยธรรมชาติของบุรุษผู้มีความสามารถน้อย ข้าพระองค์มิได้สนองความไว้วางพระทัย เมื่อ

น าทัพออกไปท าศึก ข้าพระองค์ไร้ความสามารถในการปฏิบัติต่อเหล่าแม่ทัพ ความหายนะท่ีเกิดตามมาเกินกว่า

ความกังวลของข้าพระองค์หนักหนา เหตุฉะนั้น ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้น ณ เมืองเกเต๋งและเกิดความล้มเหลวใน

การปกป้องห้วยเขาจิ ความผิดอยู่ที่ข้าพระองค์ที่ใช้คนผิดพลาด ช่างแสนทุกข์ทรมานเกินจะเอ่ยวาจา “ฤดู

วสันต์และฤดูสารท” (ยุคชุนชิว) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าเหล่าทัพดังข้าพระองค์คู่ควรแก่การถูกต าหนิ และไฉน
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เล่าข้าพระองค์จะหลบหนีความผิดของตนเองให้พ้น ? จึงใคร่ขอพระราชทานการลดยศศักดิ์ 3 ชั้นเพื่อเป็น

การลงโทษ ข้าพระองค์มิอาจเปล่งความละอายใจให้เป็นท่ีประจักษ์ จึงน้อมเฝ้ารอค าตรัสสั่งตัดสินจากพระองค์  
 

 การกระท าของขงเบ้งสะท้อนภาวะผู้น าที่กล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเป็น

เหตุอธิบายว่า ท าไมขงเบ้งยังคงได้รับความชื่นชอบจากชาวจีนและชาวโลกตราบเท่าทุกวันนี้  
 

ในส่วนของสยามประเทศนั้น ประมาณกว่า 700 ปีก่อนเมื่อสมัยสุโขทัย สยามภูมิปรากฏวีรบุรุษ

นาม “พระร่วง” ท่ีกล้ารับผิดชอบต่อเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ปกรณัมของพระร่วงเป็นท่ีนิยมชมชอบของชาว

สยามมาช้านานและเป็นท่ีต้องพระทัยในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นท่ีมาของพระราชนิพนธ์

เร่ือง “บทละครพูดค ากลอนพระร่วง” ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2460 หนึ่งในลักษณะนิสัยของพระร่วงท่ี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับพระทัยคือ พระร่วงกล้ารับผิดชอบกับการตัดสินใจของตน 

กล่าวคือ พระร่วงทุกข์ทรมานเนื่องจากละโว้เป็นเมืองขึ้นของขอม ต้องน าส่วยน้ าไปถวายท้าวพันธุมเจ้ากรุงขอม

ทุกๆ 3 ปีและสร้างความล าบากยากเข็ญแก่ชาวเมืองอย่างมาก พระร่วงสงสารราษฎรจึงหาทางช่วยด้วยการ

คิดค้นวิธีสานชะลอมใส่น้ าท่ีสามารถบรรจุน้ าด้วยปริมาณมากกว่าเดิม ความเฉลียวฉลาดและบารมีของพระร่วง

ท าให้ท้าวพันธุมเจ้ากรุงขอมไม่พอพระทัย ทรงเกรงว่าพระร่วงจะแข็งเมืองและไม่ยอมอยู่ใต้อ านาจตนต่อไป จึง

จัดแต่งก าลังทัพมุ่งหน้าสู่เมืองละโว้ พระร่วงพิจารณาสถานการณ์แล้วเห็นว่า แม้การท าชะลอมใส่น้ าจะช่วย

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่เรื่องดังกล่าวเป็นต้นเหตุท าให้เจ้ากรุงขอมไม่พอ

พระทัย ตลอดจนเป็นเงื่อนไขท าให้อาจเกิดสงครามระหว่างขอมกับละโว้ ในฐานะพ่อเมืองละโว้ พระร่วงยอมรับ

ว่า เร่ืองท่ีเกิดขึ้นเป็นความผิดของตนแต่เพียงผู้เดียว [11] 
 

... ละโว้จะมีเภทภัย 

เพราะตัวกูไซร้ทนงตน. 

เมื่อคิดเอาเปรียบแก่ฃ้าหลวง, 

มิได้ตรองดูปวงเหตุผล 

ให้ถ้วนถี่, อวดดีทนงตน, 

จนจะแลเห็นผลความทนง. 

หมายหาก าลังสุโขทัย, 

ก็มิได้ส าเร็จสมประสงค์; 

คิดก็แค้นใจตัวมัวแต่งง 

หลงตัวว่าดีมีปัญญา ! 
 

พระร่วงแสดงความรับผิดชอบด้วยการตัดสินพระทัยลี้ภัยไปต่างถิ่น เพราะบุคคลท่ีท าให้ท้าวพันธุม

เจ้ากรุงขอมไม่พอพระทัยคือพระร่วงเพียงผู้เดียว มิใช่ชาวละโว้ เป้าประสงค์หลักในการเคลื่อนทัพสู่ละโว้ครั้งนี้

คือจับตัวพระร่วงน าไปรับโทษท่ีกรุงขอม มิใช่การก่อสงครามหรือท าลายเมืองละโว้แต่อย่างใด พระร่วงเป็นผู้น าท่ี

รักประชาชนฉันบุตรในอุทรจึงไม่ยินยอมให้ชาวละโว้ต้องเดือดร้อน หากพระร่วงเดินทางออกจากเมืองละโว้ 

ก าลังฝ่ายขอมย่อมไม่น าทัพสู่ละโว้อีก บ้านเมืองจะยังคงอยู่ในสภาวะสงบเฉกเช่นเดิม ดังนั้น พระร่วงจึงรีบ

เดินทางสู่สุโขทัย และสั่งให้นายมั่นปืนยาวทหารคนสนิทแฝงตัวเข้าไปในกองทัพขอมกระจายข่าวว่า พระร่วงพ่อ

เมืองละโว้ลี้ภัยไปต่างถิ่นแล้ว ความคิดและการกระท าของพระร่วงแสดงให้เห็นภาวะผู้น าของพระองค์อย่าง

ชัดเจน พระร่วงปฏิเสธการใช้ชีวิตที่เกษมสุขในฐานะพ่อเมืองละโว้ ทรงเลือกหนทางรับความทุกข์แทนประชาชน 
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พระองค์ทรงท าทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนแก่พวกเขาในการขนส่งส่วยน้ าไปถวายเจ้ากรุงขอม เมื่อ

ความประสงค์ดีของพระร่วงเป็นต้นเหตุท าให้เกิดสงครามระหว่าง 2 ธานี พระร่วงก็ยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้

เดียวโดยไม่ใยดีต่อภัยอันตรายท่ีตนอาจต้องเผชิญระหว่างการลี้ภัย ดังค ากลอนว่า [11] 
 

… ถึงจะตายก็ตายแต่คนเดียว; 

กูจะเท่ียวซ่อนเร้น 
 

ส าหรับพฤติกรรมความเป็นวีรบุรุษที่มีภาวะผู้น าด้านความรับผิดชอบนั้น ในประเทศเวียดนามช่วง

ศตวรรษท่ี 18-19 ประเทศมหาอ านาจตะวันตกเริ่มขยายอาณานิคมมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้ง

ประเทศเวียดนามด้วย การที่ฝร่ังเศสเข้าไปปกครองเวียดนามท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองผันเปลี่ยน 

ชาวเวียดนามสูญเสียอิสรภาพและเป็นฝ่ายถูกเอารัดเอาเปรียบ ท่ามกลางวิกฤตการณ์เช่นนั้น วีรบุรุษโฮจิมินห์

ปรากฏตัวจุดประกายความหวังแก่ชาวเวียดนามในการต่อสู้กอบกู้เอกราชแห่งชาติ แม้ขบวนการกอบกู้เอกราช

แห่งชาติของเวียดนามจะต้องเผชิญกับอุปสรรคจ านวนมาก แต่ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ได้

ประสบความส าเร็จในที่สุด อย่างไรก็ดี ชีวิตการเคลื่อนไหวเพื่อประเทศชาติของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ไม่

สามารถเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ แต่สิ่งที่ท าให้ท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้น าคนอื่นๆ คือ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์

ยินดีรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ดังเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อไปนี้  

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1945 การปฏิวัติเวียดนามประสบความส าเร็จ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ก่อตั้ง

รัฐบาลใหม่ สถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ท้ังเร่ืองความมั่นคง

และปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี เนื่องจากฝร่ังเศสเข้ามาปกครองเวียดนามเป็นเวลานานกว่า 80 ปี 

(ค.ศ. 1858-1945) ผลที่เกิดจากการแสวงหาประโยชน์ของฝรั่งเศสได้ฝังรากลึกในสังคมเวียดนามจนยากที่จะ

แก้ไขในระยะเวลาอันสั้นได้ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในฐานะผู้น าประเทศก็ได้ยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมา

ในบทนิพนธ์ชื่อ “วิจารณ์ตนเอง” [Tự phê bình] [12] ดังนี้ 

 

… Tuy tranh được quyền độc lập đã năm tháng, song các nước chưa công nhận nước ta.  

Tuy các chiến sĩ ta rất oanh liệt, song kháng chiến chưa thắng lợi.  

Tuy nhiều người trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm, song các tệ tham ô, tham 

nhũng chưa quyét sạch 

Tuy Chính phủ ra sức sửa sang, song nhiều nơi chính trị vẫn chưa vào lề lối  ... 

Có thể cho rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, 

hoặc vì lẽ này, lẽ khác. 

Nhưng không, tôi phải nói thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những 

khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi .  

 

แปลว่า 

... แม้จะกอบกู้อิสรภาพมาเป็นเวลา 5 เดือนแต่นานาประเทศยังไม่ยอมรับประเทศเรา 

แม้สหายทหารของพวกเราจะกล้าหาญ แต่ขบวนการต่อต้านยังไม่ประสบผลส าเร็จสมบูรณ์  

แม้สหายในคณะผู้บิหารจะท างานได้ดีและเท่ียงตรงโปร่งใสแต่ปัญหาคอรัปชั่นยังมิอาจกวาดล้างจน

หมดสิ้น 
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แม้รัฐบาลจะพยายามปฏิรูปแต่ในหลายพื้นท่ีระบบงานยังไร้ระเบียบ  

สรุปได้ว่าข้อจ ากัดดังกล่าวเกิดจากเหตุท่ีพวกเรามีเวลาน้อย เวียดนามเพิ่งได้สถาปนาใหม่หรืออาจ

เพราะเหตุอื่นๆ 

อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าต้องกล่าวความจริงว่า ความส าเร็จท่ีพบประสบนั้นเพราะอาศัยความพยายาม

ของประชาชน ส่วนข้อจ ากัดที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นความผิดของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  
 

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงภาวะผู้น าของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อย่างชัดเจนคือการปฏิรูปท่ีดินเมื่อ 

ค.ศ. 1953-1956 การปฏิรูปท่ีดิน (Land reform in Vietnam) ได้เร่ิมตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1953 ก่อนท่ีทหารเวียดนาม

กับก าลังทหารฝรั่งเศสจะมีการสู้รบเพื่อยุติสงครามที่เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) ค.ศ. 1954 สาระหลัก

ของการปฏิรูปที่ดินคือน าที่ดินและทรัพย์สมบัติของชนชั้นศักดินามากระจายสู่ชาวนายากไร้ นโยบายการปฏิรูป

ท่ีดินปฏิบัติในแวดวงกว้างและได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามจ านวนมาก ผลที่เกิดขึ้นก็คือชาวเวียดนามท่ี

ยากไร้มีความพอใจและไว้วางใจรัฐบาลของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มากขึ้น การปฏิรูปที่ดิน ค.ศ. 1953 ยังช่วย

กระตุ้นความมุ่งมั่นในการต่อสู้ของทหารเวียดนามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟู เมื่อพวกเขาทราบข่าวว่าครอบครัวของ

ตนได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมก็พร้อมใจกันต่อสู้เพื่อเอาชนะกองก าลังฝรั่งเศส นโยบายการปฏิรูปที่ดิน ได้

แสดงให้เห็นความชาญฉลาดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่เข้าใจความต้องการของทหารเวียดนาม ณ เวลานั้น

ดังท่ีหนังสือ “หิโตปเทศ” ได้สอนไว้ว่า “พระราชาประทับ ณ ท่ีใด ท่ีนั่น (ควรให้มี) พระคลังไปด้วย, เว้นพระคลัง

ก็ขาดราชย์, พึงประทาน (รางวัล) ให้เนืองนองแก่โยธาหาญ , ใครเล่าจะไม่ (เต็มใจ) เข้าสู้รบเพื่อหวังบ าเหน็จ?” 

[13]  

อย่างไรก็ตาม นโยบายปฏิรูปท่ีดินยังมีข้อจ ากัดหลายประการ หนึ่งในนั้นคือการลงโทษศักดินารัก

ชาติอย่างไร้มนุษยธรรม กล่าวคือ บุคลากรปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้ลงโทษศักดินาซึ่งเชื่อว่าเป็นศัตรูของเกษตรกร 

ทั้งที่ศักดินาจ านวนหนึ่งเป็นคนดีและเคยช่วยเหลือขบวนการปฏิวัติของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ความผิดพลาด

คร้ังนั้นเกิดจากเหตุที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นอ่อนประสบการณ์ ไม่สามารถจ าแนกแยกแยะ ระหว่างกลุ่มศักดินา

ต่อต้านการปฏิวัติกับศักดินาท่ีให้การสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีโฮจิมินห์  

ชนชั้นศักดินาในเวียดนามอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างจากชนชั้นศักดินาในประเทศตะวันออกอื่นๆ 

เช่นจีนและอินเดีย เนื่องจากศักดินาเวียดนามอาศัยในเมืองอาณานิคมภายใต้การปกครองของฝรั่ งเศส ว่าด้วย

ความผูกพันกับชาติบ้านเกิด พวกเขาก็ผูกพันกับเวียดนามไม่น้อยไปกว่าชนชั้นอื่นๆ ในขณะเดียวกันชนชั้นศักดินา

เวียดนามก็ไม่ได้ร่ ารวยเฉกเช่นเดียวกับศักดินาชาวจีนและอินเดีย ทั้งนี้เพราะถูกฝรั่งเศสสกัดกั้นการขยายธุรกิจ 

เมื่อมองโดยภาพรวม ชนชั้นศักดินาเวียดนามก็ร่วมชะตากรรมเป็นทาสของต่างชาติมิได้แตกต่างไปจากชนชั้น

อื่นๆ เว้นเสียแต่กลุ่มมหาเศรษฐีท่ีได้รับผลประโยชน์จากฝร่ังเศสโดยตรง ดังนั้น ศักดินาเวียดนามส่วนใหญ่ จึงมีใจ

รักชาติ และให้การสนับสนุนรัฐบาลของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เห็นได้ชัดเจนจากที่พวกเขาสนอง “กองทุน

อิสรภาพ” และโครงการ “สัปดาห์ทองค า” [14] ตามค าเรียกร้องของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ กล่าวคือ หลังจากท่ี

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 เวียดนามประสบ

ปัญหานานัปการ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์จึงเรียกร้องชาวเวียดนามทุกหมู่ เหล่าร่วมมือกับรัฐบาลใหม่เพื่อแก้ไข

วิกฤตของบ้านเมืองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “สัปดาห์ทองค า” และสนับสนุน “กองทุนอิสรภาพ” ผลปรากฏว่า 

ในช่วงเวลาอันสั้น รัฐบาลสามารถรวบรวมเงินจ านวน 20 ล้านด่ง พร้อมกับทองค า 370 กิโลกรัมซึ่งส่วนใหญ่

เป็นเงินทรัพย์ของกลุ่มชนชั้นศักดินารักชาติ  

ด้วยเหตุนี้ แม้เป้าหมายของการปฏิรูปที่ดินคือ การน าที่ดินของชนชั้นศักดินากระจายสู่ชาวนา

ยากไร้จะเป็นนโยบายที่ดี เป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในสังคม แต่ทว่าการอ่อนประสบการณ์ของ
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ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นท าให้การด าเนินนโยบายเกิดความผิดพลาดในหลายพื้นที่ ชนชั้นศักดินาที่มีความรักชาติ

จ านวนมากถูกยึดทรัพย์ และถูกลงโทษจนเสียชีวิต ท าให้ประธานาธิบดีโฮจิมินห์เศร้าสลดใจ เป็นอย่างมาก 

เมื่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้ทราบถึงความผิดพลาดในการด าเนินนโยบายปฏิรูปที่ดิน ก็รีบหา

วิธีแก้ไข ในปี ค.ศ. 1957 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ออกค าสั่งยุติปฏิบัติการปฏิรูปท่ีดินชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปี ทั้งยัง

ได้คืนทรัพย์สินและยกย่องเกียรติของศักดินาที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะเป็นผู้น าสูงสุดของประเทศ 

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบด้วยตนเอง วันที่  18 สิงหาคม 

ค.ศ. 1956 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ส่งจดหมายถึงชาวเวียดนามในเขตภาคเหนือ ยอมรับความผิดพลาดในการ

บริหารนโยบายปฏิรูปที่ด ิน และยังนิพนธ์บทความจ านวนมาก วิจารณ์ตนเองและรายงานผลการแก้ไข

สถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆ บทความเหล่านี้ล้วนได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางในเขตภาคเหนือของ

ประเทศเวียดนาม [15]  

กล่าวโดยสรุปคือ แม้วีรบุรุษทั้ง 3 ท่านอันประกอบด้วย ขงเบ้ง พระร่วงและประธานาธิบดีโฮจิ

มินห์ จะถือก าเนิดและเจริญวัยในยุคสมัยแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ท าให้สามารถเชื่อมโยงท่านทั้งสามให้อยู่ในแบบ

แผนเดียวกันคือการเป็นวีรบุรุษที่มีภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบ การยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นมิได้บั่น

ทอนชื่อเสียงของวีรบุรุษตะวันออก ในทางกลับกันยังสะท้อนความยิ่งใหญ่ของท้ังสามท่านในฐานะเป็นผู้น าท่ีกล้า

เผชิญกับความจริง ยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตลอดจนได้หาวิธีแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาตัวอยา่งวรีบุรุษตะวันออกที่มภีาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบท าให้ทราบวา่ ทัศนะของชาว

ตะวันออกเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้น ายังทรงคุณค่าตราบเท่าทุกวันนี้ ความรับผิดชอบเป็นมาตรฐานบ่งบอก

ความเป็นผู้น าของวีรบุรุษตะวันออกเฉกเช่น ขงเบ้ง พระร่วงและประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ท้ังยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความ

ยิ่งใหญ่ของท่านท้ังสามได้อยา่งมีเหตุผล   

ภาวะผู้น าย่อมประกอบด้วยหลายปัจจัย การจะตัดสินว่าปัจเจกชนคนหนึ่งมีภาวะผู้น าหรือไม่นั้น

นอกจากจะพจิารณาว่าเขามคีวามรับผิดชอบมากนอ้ยเพียงใด ยังตอ้งอาศัยเงื่อนไขอื่นๆ ด้วย ในหนังสือ “ภาวะผู้น า 

กรณีศึกษา : ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. สายหยุด จ าปาทอง” [16] ผู้เขียนใชผ้ลการสังเคราะห์ภาวะผู้น าจากกรณีของ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สายหยุด จ าปาทอง สรุปเป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ภาวะผู้น าท้ังด้านบุคลิกภาพ 

คุณธรรม สมรรถนะการบริหาร และหลักวชิาการจัดการท่ีได้มีการประยุกต์ใช้ ยกตัวอยา่งเชน่ ด้านบุคลิกภาพ ผู้น า

ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ วาจาดี อ่อนน้อมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี วางตัวเรียบง่าย น่าเคารพ ขณะท่ีด้านคุณธรรม 

ผู้น าต้องเป็นคนโอบอ้อมอารี ซื่อสัตย์ กตัญญูต่อองค์กรและสังคม ส่วนสมรรถนะการบริหาร ผู้น าต้องมีความรู้ดี 

กล้าตัดสนิใจเพ่ือประโยชนข์ององค์กร รู้จักเลอืกและใช้คน ส าหรับตัวอยา่งหลักวิชาการจัดการท่ีได้มกีารประยุกต์ใช้

นัน้ประกอบด้วย หลักการบริหารองค์กรท้ังระบบ หลักประโยชน์ส่วนรวม องค์กรและสังคม หลักการพัฒนาองค์กร

ให้ม่ันคง ยั่งยนื ฯลฯ 

เมื่อมองในเชงิการเมอืงการบริหาร ผู้น าจ าต้องทราบถึงความถนัดของผู้ใต้บังคับบัญชาและกระตุน้

ส่งเสริมให้พวกเขามีความจ าเริญในด้านท่ีตนถนัด “หโิตปเทศ” มขี้อความว่า บุรุษแบ่งออกเป็น 3 จ าพวกตามล าดับ

ชัน้ คือ สูงสุด กลาง และ ต่ า ผูน้ าท่ีมากประสบการณ์ต้องรู้จักเลอืกบุรุษให้ท างานที่เหมาะควรแกส่ถานะ ดุจดังกับ

ป่ินปักผมท่ีควรใชป้ระดับศีรษะ หรือก าไลเท้าก็ต้องน าไปตกแตง่เท้าอย่างเดียว เช่นเดียวกับแกว้มณท่ีีควรสถิตอยูใ่น

เรือนทอง ถ้าจะน าไปฝังในดบุีก ก็นับเป็นความผิดพลาดของช่างผู้ท า การเชดิกระจกขึ้นประดับบนมกุฏ หรือลดมณี

ลงประดับก าไลเท้า หาเป็นโทษของกระจกหรอืแกว้มณไีม ่แต่สะทอ้นความไมรู้่ประสาของคนใชเ้สียมากกวา่ 
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… ข้าแด่ราชะ! บุรุษมี ๓ ชั้น: สูงสุด, ต่ า, กลาง, ฉะนั้น ควรเลือกใช้ท าการให้ถูกตามชนิดของงานท้ัง 

๓ สถาน. เพราะ: 

คนรับใชก้็ดี เคร่ืองประดับก็ดี ต้องประกอบให้ควรแก่ฐานะของมัน; (ดัง) ปิน่ปักผม ไมใ่ชเ่อาลงไปแต่ง

เท้า, หรอืก าไลเท้าเอาขึน้มาประดับศีรษะ 

แก้มณีมีค่าควรสถิตในเรือนทอง เอาไปฝังไว้ในดีบุก ก็จะไม่มีเสียงกร่ิงหรือฉายแวววาว (แต่) เป็น

ความผิดของช่างผู้ท า (ต่างหาก). 

เชดิกระจกขึ้นประดับบนมกุฏ, ลดมณลีงประดับก าไลเท้า; หาเป็นโทษแก่แก้วมณีไม่ แตค่นใชน้ั่นแหละ 

ไมรู้่ประสาอะไรเลย. [17] 

และ 

… ผู้ใดโกศล (ฉลาด) ในการใด, พงึตัง้ผู้น้ันไวใ้นการนัน้; ผู้ใดยังไมเ่คยพบเห็นกิจการ, แม้รู้วิชาก็ย่อม

งงงวย. [17] 

การน าทัศนคติของชาวอนิเดียโบราณที่ผู้น าต้องรู้จักใชผู้ใ้ตบั้งคบับัญชาให้เหมาะควรแก่สถานะมา

ศกึษากับกรณีของประธานาธิบดีโฮจิมนิห ์ใหผ้ลลัพธ์ท่ีน่าสนใจ ประธานาธิบดีโฮจิมนิหพ์บนายพลโวเวยีนเกี๊ยบผู้

บัญชาการทหารชาวเวยีดนามท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังท่ัวโลกครัง้แรกในเมอืงคุนหมงิ มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประมาณ 

ค.ศ. 1940 แมจ้ะเพิ่งได้พบปะกนั แตจ่ากประสบการณ์เคลื่อนไหวการเมอืงเป็นเวลานาน ผนวกกับวสิัยทัศน์อันยาว

ไกล ประธานาธิบดีโฮจิมินห์แลเห็นความสามารถดา้นการทหารของนายพลโวเวยีนเกี๊ยบ จึงตัดสนิใจฝากเขาเข้ารับ

การอบรมดา้นการทหารในสังกดัของพรรคคอมมวินสิตจ์ีน ท่านยังย้ าเตือนนายพลโวเวยีนเกี๊ยบอกีหลายคร้ังว่า ต้อง

พยายามเรียนการทหารเพิ่มขึ้น  

… Mấy lần gặp sau, trước khi chúng tôi đi, Bác vẫn dặn đi, dặn lại: ‘Cố gắng học thêm quân sự’. 

[18] 

แปลวา่ 

... ในการพบท่านหลายคร้ังต่อจากนั้น ก่อนท่ีพวกกระผมจะละจากไป ลุงโฮยังคงตอกย้ าเสมอว่า 

“พยายามเรียนการทหารเพิ่มขึ้นนะครบั” 
 

ช่วง ค.ศ. 1941 ประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดินทางไปประเทศจีนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพรรค

คอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกองก าลังของเจียงไคเช็ค กับท้ังแจ้งให้ฝ่ายจีนทราบด้วยวา่ ชาว

เวยีดนามรักชาติได้จัดตัง้กองก าลังท่ีเป็นของตนเอง และยินดร่ีวมมอืกับฝ่ายจีนในการตอ่ต้านฟาสซิสตญ์ี่ปุ่น ก่อนจะ

ออกเดินทาง ท่านโฮจิมนิหไ์มล่มืย้ าเตอืนนายพลโวเวียนเกี๊ยบ (ใชน้ามแฝงว่า ‘วัน’) ให้เอาใจใส่การทหารมากขึ้น 
 

… Tôi được biết Bác chuẩn bị đi xa. Sau khi trao nhiệm vụ Nam tiến cho chúng tôi, Bác nói: ‘Chú 

Văn phải chú trọng thêm quân sự “chú Hùng chú trọng thêm chính trị.” [18] 

แปลวา่ 

... กระผมทราบวา่ลุงโฮตระเตรียมจะออกเดินทางไกล หลังจากมอบหมายหน้าท่ีมุ่งสู่ทางทิศใต้ให้แก่

พวกกระผม ลุงโฮกล่าวว่า “คุณวันต้องเอาใจใส่การทหาร สว่นคุณหุง่ตอ้งเอาใจใส่ด้านการเมอืงเพิ่มเตมินะครับ” 

 

ประมาณเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1944 สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทวีความดุเดือดและรุนแรงมากขึ้น ส่วน

ขบวนการปฏิวัติของประชาชนเวียดนามก็มีพัฒนาการตามล าดับ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์เห็นสมควรก่อตั้งกองทัพ

ปลดปล่อยประชาชนอย่างเป็นทางการ อันเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับก่อการจลาจลเมื่อสบโอกาส ท่านกล่าว
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ด้วยความหนักแน่นในท่ีประชุมบุคลากรว่า นายพลโวเวียนเกี๊ยบจะต้องแบกรับหน้าท่ีนี้ และก าชับด้วยว่า แม้

เวียดนามจะยังอ่อนแอ ขณะท่ีศัตรูแข็งแกร่งกว่ามาก กระนั้นนายพลโวเวียนเกี๊ยบ (คุณวัน) และกองทัพจะปล่อยให้

ฝ่ายเวยีดนามถูกก าจัดมไิด้เป็นอันขาด  
 

… Cũng trong buổi họp ấy, Bác đề ra việc thành lập Quân giải phóng. Sau cùng, Bác nói: 

- Việc này thì chú Văn phụ trách, chú Văn có thể làm được không? Mình còn yếu, địch mạnh. 

Nhưng nhất định không để tiêu diệt, có thể như thế được không? 

Tôi đáp: 

- Được [19] 

แปลวา่ 

... ในการประชุมคร้ังน้ัน ลุงโฮเสนอให้ก่อตัง้กองทัพปลดปล่อยประชาชน ทา้ยท่ีสุด ลุงโฮกล่าวว่า  

- งานนี้คุณวันต้องรับผิดชอบแล้วล่ะ คุณวันจะท าได้ไหม? เรายังอ่อนแออยู่ ส่วนศัตรูแข็งแกร่งกว่า

มาก แตจ่ะปล่อยให้ฝ่ายเราถูกก าจัดไม่ได้เด็ดขาด คุณจะท าได้ไหม? 

กระผมเรียนท่านว่า 

- ท าได้ขอรับ   

   

คุณสมบัตขิองผู้น าที่ตอ้งทราบความถนัดของผู้ใต้บังคับบัญชาและส่งเสริมให้พวกเขามีความจ าเริญใน

ด้านท่ีตนถนัด ไม่เพียงประจักษ์จากกรณีของประธานาธิบดีโฮจิมินห์แห่งเวียดนาม แต่ทว่าปรากฏในประวัติศาสตร์

จีนตั้งแต่สมัยสามก๊ก และได้ต่อยอดเร่ือยมาจวบกระท่ังปัจจุบันกาล ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างกรณีของขงเบ้งและ

ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง ตามล าดับ ดังนี ้ 

ครัง้กองทัพของพระเจ้าเล่าป่ีร่วมมอืกับก าลังทหารของพระเจ้าซุนกวนโจมตโีจโฉในศึกผาแดง ขงเบ้ง

คาดคะเนวา่ เมื่อกองทัพเรือแตก โจโฉจะน าก าลังที่เหลอืหลบหนตีามเส้นทางบนบก ขงเบ้งอาศัยความรู้ทาง

โหราศาสตร์พิจารณาดวงดาราประจ าของโจโฉและทราบว่าโจโฉยังไม่ถึงฆาต  

 

... I have consulted the stars lately, and the rebel Cao Cao is not fated to come to his end yet. 

[20] 

อน่ึง ขงเบ้งก็ไมป่ระสงค์จะก าจัดโจโฉทันที เพราะถ้าหากโจโฉถูกก าจัด พระเจ้าซุนกวนย่อมน าทัพไป

ปราบปรามก าลังของพระเจ้าเล่าป่ีเพื่อรวมท้ังสามก๊กให้เป็นปึกแผ่นอันเดียวกัน ฝ่ายพระเจ้าเล่าป่ีจะตกอยู่ใน

อันตรายเนื่องจากก าลังพลยังออ่นแอ ขงเบ้งเห็นวา่วธีิเดียวท่ีจะคงสถานภาพสามก๊กไวป้ระดุจเดมิก็คือปล่อยให้โจโฉ

มีชีวติอยู่ตอ่ไป อันเป็นการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายพระเจ้าซุนกวน จวบกระท่ังพระเจ้าเล่าป่ีจะมีก าลังเข้มแข็งพอท่ีจะ

รับมอืกับฝ่ายปฏปัิกษไ์ด้  

อย่างไรก็ดี ฝ่ายพระเจ้าเล่าป่ีได้ให้ค ามั่นสัญญากับฝ่ายพระเจ้าซุนกวนไว้ว่า กองทัพเรือของพระเจ้า

ซุนกวนมีหน้าท่ีโจมตีกองทัพเรือของโจโฉในแมน่้ าแยงซีเกียง ส่วนการตอ่สู้บนบกจะอยูใ่นความรับผิดชอบของก าลัง

ฝ่ายพระเจ้าเล่าป่ี ขงเบ้งจ าต้องคิดหาวิธีท าให้ฝ่ายพระเจ้าซุนกวนเชื่อสนทิวา่ การต่อสู้ระหวา่งทหารของพระเจ้าเล่า

ป่ีกับก าลังของโจโฉเกิดขึ้นจริง ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาชีวิตของโจโฉไว้ให้ได้  เขาไตร่ตรองพิจารณาแม่ทัพ 2 คนท่ี

สมควรส่งไปดักทางหนขีองโจโฉ คือ กวนอูกับเตียวหุย และตัดสินใจเลือกกวนอู ท้ังนี้เพราะเตียวหุยแม้จะกล้าหาญ

แต่เป็นคนใจร้อน มักตัดสินเร่ืองส าคัญตามอ าเภอใจ หากเตียวหุยไปราชการศึกคร้ังนี้ แผนการของขงเบ้งท่ีปล่อย

ให้โจโฉรอดชีวิตอาจไม่ส าเร็จผล ส่วนกวนอูเป็นสุภาพบุรุษท่ีมีเหตุผลและมีศีลธรรม โจโฉเคยโน้มน้าวให้เขามาเป็น
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ขุนพลของตนเพราะนิยมชมชอบความสามารถ ตลอดจนความซื่อสัตย์และความกตัญญูของกวนอู โจโฉปฏิบัติต่อ

กวนอูอย่างดี ท้ังยังมอบม้าศึกชื่อ เซ็กเธาว์ ท่ีเคยเป็นม้าคู่หทัยของลิโป้ให้ด้วยหวั งว่าเขาจะเปลี่ยนใจ แต่กวนอูก็

ตัดสินใจละจากฐานทัพของโจโฉเพื่อออกตามหาพี่บุญธรรมคือพระเจ้าเล่าป่ี กระนั้นไซร้ความรู้สึกซาบซึ้งท่ีโจโฉเคย

ยกย่องให้เกียรติตนก็ยังฝังลึกอยูใ่นหัวใจของกวนอูเสมอมา ขงเบ้งจึงมั่นใจว่า หากโจโฉทบทวนความทรงจ าในอดีต

และร้องขอชีวิต กวนอูยอ่มจะสนองตอบ จึงสั่งให้กวนอูไปดักทางหลบหนขีองโจโฉ [20]  

ส่วนประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงเป็นท่ีเคารพนับถือไม่เพียงในฐานะผู้ท าการปลดปล่อยประชาชนจีน 

และสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึน้เมื่อ ค.ศ. 1949 แตย่ังเนื่องด้วยเหตุมีศิลปะการใชผู้้ใต้บังคับบัญชาท่ี

ยอดเยี่ยม บุญศักดิ์ แสงระวี วิเคราะห์ศิลปะการใช้สหายใต้บังคับบัญชาตามความถนัดของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อ

ตงในหนังสือ “ศิลปะการใช้คนของเหมาเจ๋อตง” จากกรณีบุรุษ 2 คนชื่อ หยวนเหวินไฉ กับ หวางจ่อ และ กรณีของ

สหายหลอหยงหวน ดังนี ้

หยวนเหวินไฉและหวางจ่อ เป็นจอมโจรท่ีนิยมปล้นคนรวยช่วยเหลือคนจน และ “... เป็นบุคคลผู้น า

ประเภทผู้กล้าในป่าเขียวเหมือนโรบินฮู๊ดในป่าเชอร์วู๊ดในอังกฤษ ล้วนเป็นคนแคะ” [21] เมื่อประธานาธิบดีเหมาเจ๋อ
ตงทราบเร่ืองก็มีความเห็นวา่ หากได้จอมโจรท้ังสองมาชว่ยราชการ จะยังประโยชน์ตอ่บ้านเมืองอย่างมาก เหมาเจ๋อ

ตงเดินทางไปท าความรู้จักกับจอมโจรท้ังสอง และส าแดงไมตรีจิตท่ีปราศจากการแบ่งแยกชนชัน้วรรณะ หยวนเหวิน

ไฉและหวางจ่อรู้สึกประทับใจในภาวะผู้น าของประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตง จึงตกลงเข้าร่วมขบวนการปฏิวัติจีน 

ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงได้มอบหมายให้หยวนเหวินไฉเป็นผู้บัญชาการ ส่วนหวางจ่อเป็นรองผู้บัญชาการกรมท่ี 2 

สังกัดกองพลท่ี 1 แห่งกองทัพปฏวิัตขิองกรรมกรชาวนาแห่งประเทศจีน [21]   

กรณขีองสหายหลอหยงหวนก็เชน่เดียวกัน ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงพเิคราะห์ความสามารถและ

บุคลิกภาพของเขาแล้วเห็นว่า สหายหลอหยงหวนเป็นคนซื่อ มั่นคงในหลักการ ท้ังยังเข้มงวดกบัตัวเองและผ่อนปรน

ตอ่คนอ่ืนๆ บุคคลมีลักษณะเย่ียงนี้สมควรเป็นผู้บริหารทางการเมอืง  

 

... สหายหยงหวนเป็นคนซื่อ มีลักษณะหลักการแข็งแกร่ง สามารถจะค านึงถึงสถานการณ์โดยรวม 

เข้มงวดต่อตัวเอง ผ่อนปรนต่อคนอื่นตลอดมา งานการเมอืงต้องการคนอยา่งนี!้ [21]   

ประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงจึงแตง่ตัง้สหายหลอหยงหวนเป็นกรรมการการเมอืงในกองทัพแดงท่ี 4 และ

เขาก็สามารถปฏิบัตหินา้ที่อย่างเต็มก าลังความสามารถจนบังเกิดผลส าเร็จที่ดีเยี่ยม 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น ายังปรากฏในหนังสือ “อัตชีวประวัติของโยคี” ตอนกล่าวถึงพระ

เจ้าอเล็กซานเดอร์ขณะยกทัพไปยังเมืองตักสิลาทางตอนเหนือของอินเดีย ทรงส่งราชทูตไปเชิญพราหมณ์ผู้ขึ้นชื่อลือ

นามว่าตอบปุจฉา-วิสัจนาในเชงิปรัชญาได้ด้วยปัญญาอันหลักแหลม มาเข้าเฝ้า จอมทัพจากตะวันตกทรงคิดค้นและ

ไตร่ตรองค าถามทัง้หมดด้วยพระองค์เอง และตรัสให้พราหมณ์สนองขอ้สงสัยของพระองค์ทุกประการ เป็นต้นวา่  

 

  ... ‘ทะเลกับแผ่นดิน สิ่งใดให้ก าเนดิสัตว์มากกวา่กัน?’ 

  “แผ่นดนิ เพราะทะเลเป็นสว่นหนึ่งของแผ่นดิน” 

  “สัตว์ใดฉลาดที่สุด?” 

  “สัตว์ท่ีมนุษยย์ังไม่รู้จัก” (มนุษยก์ลัวสิ่งท่ีตนเองไม่รู้จัก) [22] 
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ครัน้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ทรงตัง้ค าถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า ท านองวา่ มนุษย์จะท าตัวให้เป็นท่ีรักของ

คนอื่นๆ ได้สักเพียงใด พระมุนีฮินดูก็ตอบโดยไม่รีรอว่า แม้เมื่อมีอ านาจล้นฟ้า หากปัจเจกบุคคลไม่ท าตนให้คนอื่น

หวาดกลัว เขาก็ยอ่มเป็นท่ีรักของผู้อื่น 
 

 “มนุษยจ์ะท าตัวให้เป็นท่ีรักได้สักแค่ไหนกัน?” 

 “แมเ้มือ่มีอ านาจล้นฟา้ หากไมท่ าตนให้คนอ่ืนหวาดกลัว มนุษยน์ัน้ย่อมเป็นท่ีรักของผู้อื่น” [22] 
 

 ส่วนในบทความ “อาร์คไีทพค์วามขัดแย้งท่ีผสมผสาน: กรณีศึกษาบุคลกิภาพของประธานาธิบดีโฮ

จิมินห์” Truong Thi Hang ศึกษาบุคลิกภาพของผู้น าตามทัศนะของโสคราตีสจากหนังสือ “เพลโต รีพับลิก” โดย

นักปราชญ์แห่งกรีกโบราณให้ความเห็นว่า มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้น าในอุดมคติได้เนื่องจากมีพื้นฐานเหมือนกัน 

โสคราตีสเปรียบเทียบมนุษย์ในยามแรกเกิดดุจดังหมาป่าท่ีเต็มไปด้วยความดิบเถื่อน คึกคะนองและหยาบกระด้าง

เพราะจิตยังไม่ผ่านกระบวนการฝึกฝนและพัฒนา ดังนั้น วิชาท่ีมนุษย์ในวัยเยาว์สมควรได้เรียนรู้คือกายบริหารกับ

ดนตรีศลิป์ กายบริหารในท่ีนี้หมายถึงการออกก าลังกายซึ่งจะบ่ันทอนความดิบเถื่อนและหยาบกระด้างจนกลายเป็น

ความกล้าหาญ ขณะท่ีเสียงดนตรีท่ีหลั่งไหลและสอดประสานในทุกอณูของร่างกายช่วยส่งเสริมปัญญา ที่ส าคัญคือ

การออกก าลังกายกับท้ังเสพสัมผัสดนตรีศิลป์ต้องสมดุลเสมอกัน [23]  

 ด้วยเหตุนี้ โสตราตีสจึงเชื่อมั่นว่า มนุษย์ทุกคนสามารถเป็นผู้น าในอุดมคติได้หากหมั่นฝึกฝนวิชา

กายบริหารและเทิดทูลเทพีศิลป์ บุคลิกภาพของผู้น าในอุดมคติสมควรประกอบด้วย 2 สภาวะ ขณะท่ีด้านหนึ่ง

แข็งแกร่งเหมือนเหล็ก อีกด้านหนึ่งต้องอ่อนโยนนิ่มนวลประดุจดังน้ า สองสภาวะท่ีกล่าวมายังต้องสอดประสานเข้า

ด้วยกัน และประนีประนอมกันเพื่อรักษาความสมดุลขององค์รวม  

 โสคราตีสกลา่วว่า [24] “... วชิาท่ีเกิดขึ้นเพราะความรู้จากอดีตนัน้คอืการระลึกได้น่ันเอง กล่าวคือ 

ถ้าบุคคลนั้นได้เห็น ได้ยนิ หรือสัมผัสกับสิ่งใด เขาย่อมไม่รู้จ าเพาะแต่กับสิ่งนั้น หากรู้ถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย” หมาย

เป็นนัยวา่ ปรัชญา แนวคิดหรือทัศนคตยิ่อมไม่ส าแดงในรูปลักษณ์เพียงประการเดียวเพราะเมื่อใดก็ตามท่ีมันถูกโอบ

ล้อมในกาละและ ณ เทศะอื่นๆ ก็จะยังให้บังเกิดรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันออกไป การตีความค าว่า “ผู้น า” 

ในท่ีนี้จึงไม่ควรจ ากัดจ าเพาะแต่ในขอบข่ายผู้น าการเมืองหรือผู้น าองค์กรฯ หากสมควรกอปรรวมไปถึงคุรุผู้ขจัดซึ่ง

ความมืด จาก คุ แปลว่า “ความมืด” และ รุ แปลว่า “ผู้ซึ่งขจัด” [25] ท่ีได้ให้ศาสตรวิทยากับท้ังชักน าคณาศิษย์

ด าเนินไปในทางท่ีถูกตอ้ง ในหนังสอื “กามนิต วาสิฏฐี” [25] ตอนท่ีกามนติออกเดินทางแสวงบุณยโ์ดยมุ่งการเข้าเฝ้า

องคพ์ระพุทธเจ้าเป็นท่ีหมายก็ได้พบพราหมณ์ผู้หน่ึง พราหมณ์มีความประสงค์ให้กามนตินับถือตนเป็นคุรุ จึงกลา่วว่า 

“ท่านลุถึงความจริงได้ไฉนเมื่อท่านเร่ร่อนไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรด ไม่เอาเยี่ยงช้างป่าที่เป็นโขลง มีหัวหน้าที่

เฉลียวฉลาดช านาญทางเป็นผู้น า?” ท้ังยังอธิบายเพิ่มเตมิวา่  

 

... เร่ืองอย่างนี้มีสภาพสูงและลึกซึ้งสุขุม เกินความคิดของบุคคลโดยล าพังจะคะเนเห็นได้ ถ้าไม่มี

อาจารย์เป็นผู้บอกก็เป็นเหมอืนต าราที่ไม่ได้เปิดออกดู [25] 

และ 

... ดูก่อนเจ้าผู้เป็นท่ีรัก เปรียบเหมือนบุรุษถูกผ้าพันตาไว้ มีผู้พาจากแดนคันธาระ แล้วไปปล่อยไว้ใน

แดนมรุกันดารก็จะงมหาทางกลับไปเบื้องตะวันออกห่างไกลออกไปบ้าง หรือไปทางเหนือเลยเถิดไปบ้าง หรือสุ่มไป

ทางทิศใต้เริดไปบ้าง เพราะถูกปิดตาพาไปแล้วจึ่งเปิดตาในท่ีใหม่ ก็ยอ่มจะหาทางกลับไม่ถูก ต่อผู้ที่ไม่ถูกปิดตามา

บอกทางให้ ว่าทางนั่นแน่ไปแคว้นคันธาระก็จะไปตามท่ีเขาบอก แล้วถามตามหมู่บ้านท่ีระทางมา ก็จะถึงบ้าน ได้

ความรู้โดยตรงเกิดสติปัญญามากขึน้อีก เรื่องนี้อุปมาฉันใด บุคคลที่มีครูแนะทางให้ก็มีอุปไมยฉันนั้น [26] 
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ท้ังนี้ หากจะตีความค าว่า “ผู้น า” กับ “คุรุ” จากมุมมองว่าเป็นผู้ให้วิทยาความรู้และขจัดซึ่งความมืด 

บิดามารดาก็ย่อมจะเป็นเอกคุรุของบุตรธิดา ใน “หิโตปเทศ” ปรากฏหลายขอ้ความนา่สนใจเกี่ยวกับบทบาทผู้น าของ

บิดามารดากับท้ังอเนกคุณอันจะบังเกิดแก่ปัจเจกบุคคลท่ีได้อยูใ่กล้ท่านผู้รู้ ดังนี้  

 

... บุตรได้รับการสั่งสอนของบิดามารดา ย่อมถึงซึ่งชื่อเสียง, ใชว่่าบุตรพอคลอดจากครรภก์็เป็น

บัณฑิตหามิได้ [26] 

... อันวา่แก้วกระจก รวมอยูก่ับสุวรรณ ยอ่มได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคล้ายมรกต, ผู้ที่โง่เขลาแม้ได้

อยู่ใกล้ปราชญ์ ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้ฉันเดียวกัน [26] 

… อุปมาเหมอืนสิ่งซึ่งตัง้อยู่บนคิรีทางทิศอุทัย ยอ่มได้รับแสงสว่าง เพราะอยู่ใกล้ดวงตะวัน, ผู้ที่เป็น

หินชาติวรรณต่ าโง่เง่า จะได้รับรัศมีแห่งความดีความรู้ด้วยอยู่ใกล้สาธุชนบัณฑิตชาติฉะนั้น [26] 

 

เป็นท่ีชัดเจนว่าการก าหนดขอบเขตใหม่ส าหรับค าว่า “ผู้น า” ท่ีหมายรวมไปถึงผู้เป็นคุรุด้วยนั้นท าให้

องคป์ระกอบของภาวะผู้น าอุดมบรบูิรณ์กวา่เดิม อาท ิใน “อุปนษัิท คัมภีร์เพื่อความสงบศานติ ปัญญาญาณของพระ

มุนีฮินดู” [27] และ “วิชานวโกวาท ฉบับมาตรฐาน” [28] กล่าวไว้ว่า หนึ่งในหน้าท่ีของคุรุคือการอบรมสั่งสอนคณา

ศิษย์โดยท่ีไม่ปิดบังอ าพราง ขณะท่ี “อัตชีวประวัติของโยคี” น าเสนอสัมพันธภาพระหว่างท่านคุรุศรียุกเตศวรกับ

ท่านปรมหังสาโยคานันทะ ผู้เป็นศษิย์ ซึ่งเผยให้เห็นคุณสมบัตท่ีิผู้เป็นคุรุพงึมไีว้ครอบครองหลายประการ อาท ิความ

รับผิดชอบ ความรักใคร่เอ็นดูต่อศิษย์ ความเข้มงวดเด็ดเดี่ยว ฯลฯ ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างเร่ืองท่ีท่านคุรุศรียุกเตศวรพร้

อมยอมรับผิด ดังนี้ 

แมจ้ะเป็นศิษยเ์อกของท่านคุรุศรียุกเตศวร ทวา่ผู้เป็นอาจารย์ก็ไม่เคยลังเลกล่าวต าหนิติเตยีนท่านปรม

หังสา โยคานันทะ อย่างเถรตรงหากกระท าบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อย คร้ังหนึ่ง บิดาของท่านปรมหังสา โยคานันทะ

แวะเวียนมาเยี่ยมอาจารย์กับบุตรชาย ณ อาศรมในเมืองเซรัมปอร์ ประเทศอินเดีย ท้ังยังคาดคะเนว่าอาจารย์จะ

กล่าวชมบุตรชายของตนตามปกติวิสัยของบิดาท้ังหลาย ทว่าท่านศรียุกเตศวรกลับใช้ค าบริภาษอย่างไร้ปรานีเพราะ

เหตุท่ีผู้เป็นศิษย์พยายามโน้มน้าวชายคนหนึ่งหันมาสู่ทางธรรมท้ังๆ ที่อาจารยเ์คยพูดห้ามไว้เป็นนัยๆ แล้ว ด้วยความ

ขุ่นเคืองใจท่าน ปรมหังสา โยคานันทะ จึงรีบไปหาอาจารย์และภาพท่ีปรากฏให้เห็นคือ “ท่านมองข้าพเจ้าตาละห้อย

เหมือนรู้ตัวว่าผิด นั่นเป็นคร้ังเดียวท่ีข้าพเจ้าได้เห็นพญาสีหราชผู้ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ิยอมสยบให้ต่อหน้า” [22] 

เมื่อท่านปรมหังสา โยคานันทะ เอย่ขึ้นมาว่า “อาจารยข์อรับ เหตุใดท่านจึงกล่าวโทษกระผมเสียยกใหญ่ ท าจนพ่อใจ

เสียไปเช่นนี้ ? ท าอย่างนั้นมันยุติธรรมแล้วหรือขอรับ” [29] ท่านคุรุศรียุกเตศวร ก็กล่าวตอบด้วยน้ าเสียงเหมือนจะ

ขอโทษอยู่กรายๆ ว่า “ครูจะไม่ท าอย่างนั้นอีก” [29] การกระท าของอาจารย์ท าให้ความขุ่นเคืองของท่านปรมหังสา 

โยคานันทะ ปลาสนาการไปในทันทีคงเหลือแต่ความเคารพรักอันหาท่ีเปรียบมิได้ ผู้เป็นศิษย์ร าพึงอยู่ในใจด้วยแรง

ศรัทธาอย่างแรงกล้าวา่ “บุรุษผู้ย่ิงใหญ่ช่างพร้อมยอมรับผิดได้งา่ยกระไรเชน่นี้” [26] 

การตีกรอบค าศัพท์ “ผู้น า” จากมุมมองต่างๆ ยังให้เกิดคุณลักษณะของภาวะผู้น าท่ีไมเ่หมอืนกัน ผู้น า

ทางด้านการเมืองหรือองค์กรย่อมจะมีบุคลิกภาพ คุณธรรม สมรรถนะการบริหาร ฯลฯ แตกต่างไปจากผู้น าท่ี

หมายความถึงครูบาอาจารย์ผู้ขจัดซึ่งความมืดแก่สานุศิษย์ ถึงกระนั้นหนึ่งในคุณสมบัติท่ีผู้น าทุกแขนงศาสตร์

จ าเป็นต้องมไีวใ้นครอบครองก็คือความรับผิดชอบ   

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีศึกษาภาวะผู้น าว่าด้วยความรับผิดชอบของวีรบุรุษชาติอื่นๆ ในภาคพื้นตะวันออก เช่น เขมร 

พม่า ญี่ปุ่น อินเดีย ฯลฯ 
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จากสมัยใหม่สู่หลังสมัยใหม่: การสร้างความหมาย “พื้นที่เมือง” ในประเทศไทย 

From modern to post-modern: “Urban area” meaning construction in Thailand 

ธันยวัฒน์  ค าปา1 

Tanyawat Khampa1 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการให้ความหมายของ “พื้นท่ีเมือง” ในประเทศไทย

ตั้งแต่ยุคก่อนสมัยใหม่ ถึง ยุคหลังสมัยใหม่ว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเมืองอย่างไร โดยอาศัยการตรวจสอบงาน

ศึกษาท่ีผ่านมาเพื่อวิเคราะห์ความหมายของเมืองในแต่ละยุค ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของเมืองในประเทศ

ไทยในแต่ละยุคสมัยผูกโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างแยกไม่ออก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุคสมัย คือ 1) เมือง

ก่อนสมัยใหม่ 2) เมืองสมัยอาณานิคม 3) เมืองสมัยใหม่ 4) เมืองหลังสมัยใหม่ โดยความหมายในแต่ละยุคสมัย

เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทท่ีเกิดขึ้นและได้รับอทิธิพลจากการพัฒนาเมอืงจากชาตติะวันตกอยา่งต่อเนื่อง   

ค าส าคัญ: พื้นท่ีเมอืง ความหมายของเมอืง เมอืงสมัยใหม่ เมอืงหลังสมัยใหม่ 

Abstract  
This article have aim to study, how meaning process affect to “Urban area” in Thailand from 

pre-modern era to post-modern era. In this study use examine methods to investigate urban meaning in each 

era. This article explore urban meaning in Thailand has embedded with economics development and can divide 

in 4 era 1) Pre-modern urban 2) Colonial urban 3) Modern urban 4) Post-modern. Context of development in 

each era and influence of western affected Thailand urban meaning had changed. 

Keywords: Urban Area, Urban Meaning, Modern Urban, Post-Modern Urban 
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บทน า 

เมือง เป็นพื้นท่ีแห่งความหลากหลาย มีพลวัตในตัวเองและเป็นพื้นท่ีส าคัญของการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกๆด้าน ในอดีต เมืองโบราณท าหนา้ที่เป็นชุมทางการค้าและแหลง่รวบรวมทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่งคั่งแก่ชนชั้น

ปกครอง ต่อมา เมืองในยุคกลาง ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางของการบริหารจัดการและพื้นท่ีทางศาสนา 

ตอ่มาแนวคิดการพัฒนาเมอืงถูกแพร่กระจายไปท่ัวโลกโดยการล่าอาณานิคมและเปลี่ยนพื้นท่ีเมืองในประเทศต่างๆ

ให้กลายเป็น ศูนยก์ลางเครือข่ายอ านาจในการจัดการทรัพยากรของประเทศต่างๆ[8] 

ความพยายามพัฒนาเมอืงไปสู่ “ตัวแบบของเมือง” เร่ิมขึน้อย่างจริงจังในช่วง คริสต์ศตวรรษท่ี 17-18 

ในยุคล่าอาณานิคม โดยประเทศเจ้าอาณานิคมจะพยายามสร้างเมืองให้มีรูปแบบเหมือนกับประเทศเจ้าอาณานิคม 

เช่น ประเทศโปรตุเกสพยายามวางผังเมืองในอินโดนีเซีย อังกฤษสร้างอาณานิคมใหม่ในอินเดีย เป็นต้น แต่เป็นการ

ลงทุน         โดยประเทศเจ้าอาณานิคมผู้ปกครองเอง  

ค าถามส าคัญของประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองสมัยใหม่คือ “ความเป็นเมืองมีองค์ประกอบ

อะไรบ้าง”     เปิดประเด็นให้เกิดข้อถกเถียงเป็นวงกว้างในการสร้างองค์ความรู้มากมายเพื่อก าหนดองค์ประกอบ

ความเป็นเมือง โดยเฉพาะในสังคมตะวันตกที่ถือว่าเป็น “ตัวแบบของเมือง” (Ideal city) ซึ่งมีรากฐานการพัฒนาเมือง

มาจากการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เชน่ การสร้างถนนเชื่อมภายในเมือง

และระหว่างเมือง การสร้างตึกสูงเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ฯลฯ เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ภายใต้

วาทกรรมความทันสมัย กระบวนการพัฒนาเมืองได้เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาตามแนวทางประเทศตะวันตก จากการยื่น

มือเข้าช่วยเหลือของต่างชาติในกระบวนการพัฒนา โดยหวังว่าเมืองท่ีถูกสร้างขึ้นจะน าไปสู่การพัฒนาท้ังด้าน

เศรษฐกิจ วิถีชีวิต เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากและเปลี่ยนเมืองในหลายประเทศ

ไปสู่ความทันสมัย มรีะบบ  การคมนาคมท่ีดแีละมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

หมุดหมายส าคัญของเมืองสมัยใหม่ในประเทศไทยเร่ิมขึ้นเมื่อมีการจัดตั้ง สุขาภิบาลกรุงเทพ ขึ้นเป็น

ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ.1897) ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว ด้วยทรงด ารท่ีิจะให้

มีการ "ทดลอง" การปกครองในรูป "สุขาภิบาล" จากนั้นจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองในพื้นท่ีกรุงเทพฯขึ้นถือเป็น

การเร่ิมตน้การพัฒนาตามแบบการพัฒนาเมอืงอยา่งตะวันตก 

กระบวนการพัฒนาเมืองสมัยใหม่ในประเทศไทยเร่ิมต้นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับท่ี 1        

(พ.ศ. 2504-2509) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพระนครและรอบพระนคร จนกระท่ังแผนพัฒนา

ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ยังคงมีนโยบายการจัดการเมืองในฐานะศูนย์รวมของการพัฒนา โดยนโยบายการ

พัฒนาเมืองในประเทศไทยมักให้ความสนใจกับการพัฒนาพื้นท่ีเชิงกายภาพเป็นหลักและจัดกระบวนการพัฒนาโดย

เน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นในเมืองโดยเชื่อว่า เมื่อเมืองเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้ว ความเจริญจะ

กระจายไปสู่พืน้ท่ีชนบทรอบเมอืง[8]  

ในปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาเมืองหลังสมัยใหม่ ก าลังมุ่งไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ภายใต้

แนวคิดการสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โอกาสและการเข้าถึง ส าหรับประเทศไทยเองมีการน าเอาแนวคิดการ

พัฒนาอย่างยั่งยนืเข้ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเมอืงเชน่กันและถูกด าเนนิการโดยภาครัฐซึ่งพยายามสร้างเมอืงเพื่อ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากที่สุด  

การหันกลับมาทบทวนความหมายของเมืองและการพัฒนาเมืองในแต่ละยุคสมัย เป็นสิ่งท่ีผู้เขียน

ต้องการน าเสนอในบทความชิ้นนี้ โดยใช้กรณีการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเป็นตัวอย่าง เพื่อท าความเข้าใจ

กระบวนการการพัฒนาเมอืงท่ีผ่านมาและจะสามารถน าไปสู่ขอ้สรุปตอ่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ในที่สุด 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. ศึกษากระบวนการให้ความหมายของ “พื้นท่ีเมือง” (Urban area) ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อน

สมัยใหม ่ถึง ยุคหลังสมัยใหม ่ว่ามีอิทธิพลตอ่การพัฒนาเมืองอย่างไร  

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 

งานศึกษาคร้ังนี้ใช้วิธีการตรวจสอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยเน้นไปท่ีงานศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการ

พัฒนาในแต่ละยุคสมัยท่ีสง่ผลตอ่การให้ความหมายของเมอืงและมีผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาเมืองในแต่ละยุคสมัย 

เมืองก่อนสมัยใหม่ในประเทศไทย  

งานศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการของเมอืงของไทยจ านวนมากมักจะเร่ิมบรรยายถึงสภาพ

เมืองโบราณ เชน่ เมอืงสุโขทัย เมืองอยุธยา เมืองเชียงใหม่ เป็นต้น ถึงความเป็นมา ภูมศิาสตร์ ตลอดจนรูปแบบการ

จัดวางผังเมืองโบราณ ท าให้ผู้อ่านจินตนาการต่อเมืองโบราณว่ามีความใกล้เคียงกับเมืองสมัยใหม่ โดยเฉพาะ งาน

ศึกษาด้านประวัติศาสตร์กระแสหลัก โดยกลุ่มนี้เชื่อว่า เมืองโบราณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอ านาจของกษัตริย ์

ดังนั้น จึงมีแนวคิดการแบ่งชัน้ของเมือง ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เชน่ ในสมัยอยุธยา เมืองราชธานี คือ อยุธยา เมืองรอง 

คือ เมอืงพิษณุโลก เมืองบริวารคือ เมอืงก าแพงเพชร เป็นต้น โดยเฉพาะแบบเรียนของไทย ท่ีผลิตซ้ าแนวคิด “สร้าง

บ้าน แปงเมือง” ของบรรพบุรุษไทย ดังนั้น งานศึกษากลุ่มนี้จึงมองว่า ความเป็นเมืองเกิดขึ้นพร้อมกับความเป็นรัฐ

ชาติ (National state) และเมืองศูนย์กลางอ านาจคือสว่นหนึ่งในโครงสร้างอ านาจของผู้ปกครอง โดยไมค่ านึงถึงความ

แตกตา่งทางวัฒนธรรมของแตล่ะกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีถูกก าหนดให้อยูใ่นเขตปกครองเดียวกัน 

Reynolds [20] ตัง้ข้อสังเกตว่า งานประวัตศิาสตร์กระแสหลัก อธิบายความหมายของเมอืงท่ีผูกติดอยู่

กับรัฐ ในฐานะศูนยก์ลางท้ังในทางสัญลักษณ์ อ านาจทางการเมือง หมายถึงการควบคุมก าลังพลและอ านาจในการ

จัดสรรทรัพยากร ผู้คนช้ันธรรมดาสามัญจึงไม่สามารถแยกขาดจากรัฐได้ แตม่คีวามสัมพันธ์กันทางใดทางหนึ่งเสมอ 

ในขณะเดียวกัน กลุ่มงานศึกษาด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โต้กลับการมองอย่างเหมารวมของ

ประวัติศาสตร์กระแสหลักว่า ไม่ค านึงถึงสภาพภูมิศาสตร์และความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยเสนอว่าเมืองเป็น

พื้นท่ีแห่งการรวบรวมคนและทรัพยากรต่างๆ โดยมเีงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นเงื่อนไขของการรวม

เมือง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 1) เมืองท่ีเกิดขึ้นภายใต้บริบททางวัฒนธรรม กลุ่มนี้ให้ความหมายของ

เมืองโบราณว่า เป็นการรวบรวมคนท่ีมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุเดียวกันหรือในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันซึ่งมีความ

แตกต่างทางชิตพันธ์ุ เข้ามาไวใ้นท่ีเดียวกันและมีชนชั้นปกครองในฐานะตัวแทนของกลุ่ม เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก

กลุ่มนีจ้ึงสนใจศึกษาเมอืงท่ีมีความแตกต่างทางชาตพิันธ์ุ [14,12] 2) เมอืงท่ีเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ กลุ่มนี้

ตั้งข้อสังเกตว่า เมืองไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เองท้ังหมด จึงต้องมีการเชื่อมต่อกับ

คนกลุ่มอื่นๆ โดยให้ความส าคัญกับการศึกษาเมืองในเส้นทางการค้าต่างๆและเส้นทางการอพยพ เคลื่อนย้ายของ

กลุ่มคน เชน่ งานศกึษาของรพพีรรณ ศึกษาเครอืขา่ยพอ่ค้าจีนท่ีเดินทางค้าขายจากจีนสู่เมอืงแม่สอด พบว่า ระหวา่ง

เส้นทางค้าขาย เต็มไปด้วยพื้นท่ีเมอืงท่ีพอ่ค้าจะหยุดพัก ในแต่ละช่วงเพื่อค้าขายและน าสินค้าจากเมืองต่างๆ มาสู่แม่

สอด จนเกิดการรวมตัวจัดตัง้สถานท่ีเพื่อท าการค้าถาวร จนเกิดการรวมตัวของเมอืงแม่สอดขึน้ [2,9] 

ความหมายของเมืองก่อนสมัยใหม่มีนัยต่อกระบวนการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะความหมายต่อ

รากเหง้าความเป็นชาติเพื่อก าหนดต าแหน่งแห่งท่ีในประวัติศาสตร์ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ ข้อถกเถียงของการเกิด

เมืองอยุธยา ซึ่งเป็นเมืองท่ีถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย โดยกลุ่มประวัติศาสตร์กระแสหลักมองว่า 

การเกิดเมืองอยุธยา เกิดจากการเสื่อมอ านาจของอาณาจักรสุโขทัย เพราะผู้ปกครองไม่สามารถรักษาอ านาจไว้ได้
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จากหลายสาเหตุเช่น สงคราม ภัยพิบัติต่างๆ จึงเป็นท่ีมาของการอธิบายประวัติศาสตร์เมืองอยุธยาว่า เป็นเมืองท่ี

อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าล้อมรอบ เพื่อป้องกันข้าศึก สามารถค้าขายกับเมืองอื่นๆได้ และมีนัยของการสร้างเมืองท่ี

ปราศจากสงครามเพื่อรักษาอ านาจของผู้ปกครองไว ้ 

ในทางกลับกัน กลุ่มประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกลับมองว่าการก่อตั้งเมืองอยุธยา เพราะคนในลุ่มน้ า

เจ้าพระยา  มีความเป็นชาติพันธ์ุเดียวกันและมีการกระจัดกระจายอยู่ก่อนหน้าท่ีจะมีเมืองอยุธยาอยูแ่ล้ว เมื่อมีการ

รวบรวมคนเข้ามาอยูใ่นเขตเมอืงเดียวกันจึงสามารถอยูร่่วมกันได้ประกอบกับเมอืงอยุธยาเองต้ังอยูบ่นปากแม่น้ า ท า

ให้ติดต่อค้าขายได้สะดวก เมื่อมีการค้าขายย่อมเกิดชุมชนละแวกใกล้เคียงและกลายเป็นเมืองในท่ีสุด กลุ่มนี้ตั้ง

ข้อสังเกตวา่ สงครามท่ีเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ อาจเป็นเพยีงการนพินธ์ประวัตศิาสตร์ใหมเ่พื่อสร้างอารมณ์ร่วมของ

คนในชาตใิห้เกิดความรักชาต ิ[6] 

โดยสรุปแล้ว ความหมายของเมืองก่อนสมัยใหม่ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มประวัติศาสตร์

กระแสหลัก ท่ีมองว่าเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอ านาจและรัฐชาติสมัยใหม่  ขณะท่ีกลุ่มประวัติศาสตร์

วัฒนธรรมเสนอ ให้มองเมืองในฐานะ พื้นท่ีแห่งความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและเมืองท่ีถือก าเนิดขึ้นจากเงื่อนไข

ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ แตก่ารให้ความหมายของเมืองสมัยใหม่ยังไมม่ขี้อก าหนดท่ีแนช่ัดว่า อะไรเรียกวา่เป็นเมอืง

หรือองค์ประกอบของความเป็นเมอืงเป็นอยา่งไร เพราะเป็นการศกึษาเชงิประวัติศาสตร์จึงไม่มขี้อเท็จจริงท่ีแน่ชัดถึง

ขนาดชีช้ัดได้  

เมืองยุคอาณานิคม  

เมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด

เกี่ยวกับพืน้ท่ี 2 ประการคือ การเกิดพื้นท่ีอุตสาหกรรมและพื้นท่ีชนบทท่ีหา่งไกลอุตสาหกรรม ความแตกตา่งระหวา่ง

พื้นท่ีอุตสาหกรรมและพื้นท่ีชนบทถูกประเมินด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้,ความหนาแนน่ของคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

และ ความหลากหลายของประชากร [23] ในแง่นี้ การให้ความหมายของ “เมือง” ขึ้นอยู่กับการใช้พื้นท่ีของผู้คนใน

อาณาบริเวณนั้นๆและเกิดเคร่ืองมือในการจัดการพื้นท่ีอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่ เช่น ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ ผัง

เมอืง ประชากรศาสตร์ เป็นต้น  

พร้อมกับการพัฒนาองค์ความรู้การจัดการเมือง ประเทศมหาอ านาจในยุโรปเร่ิมแสวงหาทรัพยากร

จากพื้นท่ีอื่นๆท่ัวโลกเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมในฐานะประเทศอาณานิคม ท่ีประเทศเจ้าอาณา

นิคมต้องจัดการ สร้างระเบียบใหม่ (new order)ให้เกิดขึ้นและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเมืองเป็นเคร่ืองมือ

ส าคัญตอ่การสร้างระเบียบใหม่ ในช่วงนี้เหล่าประเทศเจ้าอาณานคิมมสี่วนต่อการจัดการเมอืงของไทยเป็นอยา่งมาก  

ธงชัย วินิจจะกูล วิเคราะห์กระบวนการเกิดรัฐชาติในประเทศไทยว่า เกิดขึ้นช่วงปลายศตวรรษท่ี 18 ท่ีเร่ิมมีการใช้

แผนท่ีก าหนดเขตแดนขึ้น หลังจากอังกฤษยึดอ านาจจากพม่าและได้มีข้อเรียกร้องให้สยามไปตกลงเร่ืองเขตแดนใน

ช่วงแรก รัฐสยามไม่ให้ความส าคัญของเส้นเขตแดนเท่าท่ีควร เพราะมโนภาพเร่ืองอาณาจักรท่ีมีเขตแดนไม่เคย

ปรากฏในทางปฏิบัติของการก าหนดเขตแดน ขณะเดียวกันตัวแทนจากอังกฤษก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดสยามจึงไม่ให้

ความส าคัญกับการก าหนดเขตแดนเพราะอังกฤษถือว่า เขตแดนท่ีชัดเจนเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสันติภาพ

ระหว่างรัฐ ขณะท่ีสยามมองว่าการก าหนดเขตแดนหรือควบคุมการเข้าออกอย่างท่ีอังกฤษท า เป็นความไม่เชื่อใจ

ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน และก่อนหน้านั้นสยามรู้จักแต่ค าว่า พรมแดน เพราะรัฐสยามไม่เคยก าหนดเขตแดน

ล้อมรอบหรือมแีผนที่ท่ีชัดเจนมาก่อน [5,21] 

กลุ่มประเทศเจ้าอาณานิคมเร่ิมเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาเมืองในประเทศไทยผ่านสนธิสัญญาเบา

ร่ิงในปีค.ศ. 1855 ท าให้ระบบเศรษฐกิจของไทยจากการผลิตเพื่อยังชีพไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์มากขึ้น ท าให้
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ความหมายของเมืองจากชาติตะวันตกมีอทิธิพลต่อการผังเมืองในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ผังเมืองยะลา ส่วนหนึ่ง

คล้ายกรุงปารีส ให้ถนนทุกสายไปรวมศูนย์กันในวงเวียนอีกส่วนเป็นตารางหมากรุกคล้ายเมืองลอสแองเจลิส  

ออกแบบผังเมืองแบบวงเวยีน ชั้นท่ี 1 เป็นหน่วยงานราชการ ชั้นท่ี 2 เป็นบ้านพักข้าราชการ ชั้นท่ี 3 เป็นโรงพยาบาล 

โรงเรียน สวนสาธารณะชั้นนอกสุด เป็นย่านการค้าและท่ีอยู่อาศัยเร่ิมออกแบบผังเมืองช่วง ค.ศ. 1937 โดยมีท่ี

ปรึกษาเป็นชาวอังกฤษ สะท้อนให้เห็นถึงอทิธิพลของสถาปัตยกรรมสมัยใหม ่(Modern Architectures) ที่มาพร้อมกับ

ลัทธิลา่อาณานิคม 
 

 

                  ภาพที่ 1 แสดงแผนผังเมืองยะลา www.oknation.co.th 

ผังเมืองยะลาเป็นตัวแทนความหมายของเมืองจากชาติตะวันตกท่ีแม้ประเทศไทยเองจะไม่ได้เป็น

ประเทศ    ใต้อาณานิคมแต่การรับเอาแนวคิดการพัฒนาเมืองให้ความหมายต่อพื้นท่ีเมืองในฐานะ “การสร้างความ

แตกต่างระหว่างพื้นท่ีเมืองและพื้นท่ีชนบท” เพื่อเตรียมพื้นท่ีให้รองรับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายอ านาจ

ของประเทศอาณานิคม เมื่อพิจาณาถึงนัยของผังเมืองยะลา พบว่าการจัดระเบียบพื้นท่ีให้มีอัตราส่วนท่ีประเทศเจ้า

อาณานคิมคุ้นเคย รูปแบบผังเมอืงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เมอืงถูกสอดสอ่งดูแลได้ง่าย 

ในช่วงนี้ เคร่ืองมือส าคัญของการพัฒนาเมืองคือความรู้เร่ืองแผนท่ี ผังเมืองและวาทกรรมการสร้าง

ความทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตกส่งผลให้ความหมายของเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนไป งานศึกษาหลายชิ้น

ชี้ให้เห็นว่า เมืองของประเทศไทยเกิดขึ้นในช่วงอาณานิคม [20,21] จากส านึกความเป็นชาติท่ีมาจากการสร้าง

ประวัตศิาสตร์ไปสู ่จินตนาการตอ่ความทันสมัยตามแบบอย่างชาติตะวันตก  
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เมืองสมัยใหม่ 

กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 20 หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 กระบวนการพัฒนาในรูปแบบทุนนยิมเต็มรูปแบบ

ถูกพัฒนาขึ้นพร้อมกับวาทกรรมการพัฒนาท่ีกระจายไปท่ัวโลก ส่งผลให้พื้นท่ีเมืองถูกผนวกเข้าเป็นส่วนส าคัญของ

การเร่ิมตน้พัฒนาโดยเชื่อว่า เมื่อพัฒนาเมืองท่ีส าคัญให้เจรญิแล้วความมั่งคั่งจะไหลไปสูร่อบเมอืง/ชนบท (Periphery) 

และจะเกิดความเจริญโดยท่ัวไปในท่ีสุด ประเทศไทยได้ถูกผนวกเข้ากับการพัฒนายุคใหม่ตั้งแต่            ปี พ.ศ. 

2500 ท าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึน้โดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ตอ่ปี สังคมไทยเป็นสังคมสมัยใหมจ่ากปัจจัยท่ีเรียกว่าการท า

ให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) การท าให้เป็นเมือง (Urbanization) การท าให้เป็นตะวันตก (Westernization) 

และการท าให้คนอา่นออกเขยีนได้ [8,6]  

มติิความเป็นเมืองเปลี่ยนจากยุคอาณานิคมท่ีมองเมอืงในฐานะพื้นท่ีเชิงกายภาพสู่การสร้างตัวช้ีวัดใน

ยุคสมัยใหม่คือ 1) ความหนาแน่นของประชากรจากการเกิดขึ้นของวิชาประชากรศาสตร์ท่ีพยายามเก็บสถิติจ านวน

คนท่ีอยู่อาศัยในพื้นท่ีหนึ่งๆ เพื่อสร้างตัวช้ีวัดอัตราการเติบโตของจ านวนประชากรและเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการ

จัดสรรทรัพยากรตา่งๆ 2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เนน้อุตสาหกรรมมากกว่าการเกษตร 3) การอ านวยความสะดวก 

ท้ังในดา้นบริการสาธารณะและบริการจากเอกชน ตัวชีว้ัดเหลา่นีน้ ามาสู่แนวทางการให้ความหมายของเมอืงสมัยใหม ่

3 แนวทางคือ  

1. แนวคิดพืน้ท่ีเชงิการเมอืง อาศัยเครื่องมือส าคัญคือ วาทกรรมการพัฒนาที่ไปก าหนดรูปแบบวถิีชีวิต    

ของผู้คนและพื้นท่ีในเมือง Wirth [23] เสนอแนวทางการนิยามความหมายว่า โครงสร้างกายภาพ องค์กรทางสังคม

และจิตส านกึรว่ม เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกความเป็นเมอืงได้สร้างความแตกต่างในการให้ความหมายตอ่เมอืงและชนบทแสดง

ผ่านการก าหนดเขตพื้นท่ีของอ านาจการปกครองตามแผนท่ีและผังเมือง เพื่อสร้างพื้นท่ีเมือง โดยอาศัย “ความ

จ าเป็นพื้นฐานของการด ารงชีพ” เพื่อสร้างสาธารณูปโภคให้เกิดขึ้นบนพื้นท่ีเมืองและยังเสนอให้มองเมืองในฐานะ

พื้นท่ีหน่ึงท่ีต้องถูกจัดการก่อนพืน้ท่ีอ่ืนๆโดยเฉพาะในกระบวนการพัฒนาที่เนน้พืน้ท่ีเชงิกายภาพ    

2. แนวทางแบบผังเมือง (Urban Planning) เมื่อเร่ิมต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ถือเป็นยุคเฟื่องฟูของ

แนวคิด การวางผังเมืองค าถามส าคัญของนักผังเมืองคือ ควรสร้างเมืองทางกายภาพเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ของ

พื้นท่ีก่อน แล้วจึงน าคนท่ีมคีวามต้องการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีเข้ามาท ากิจกรรม หรือ ควรจะปล่อยพื้นท่ีว่างแล้วให้

คนท่ีต้องการใช้พื้นท่ีมาแสดงวัตถุประสงค์ของการใชพ้ื้นท่ีแล้วจึงออกแบบเมืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของคน 

เป็นขอ้ถกเถียงท่ีอยู่คู่กับการจัดผังเมอืงตัง้แตร่ะดับประเทศจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่น Burnham เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ความสุนทรียภาพภายในเมือง จากหนังสือ Plan of Chicago เสนอว่า พื้นท่ีเมืองควรประกอบด้วย แหล่งพักผ่อน

หย่อนใจ เขตการท างานและพื้นท่ีสาธารณะของเมือง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ทุ กคน ใน

ขณะเดียวกัน เมืองหลวงอย่าง วอชิงตัน ถูกออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งเป็น อนุสาวรียแ์ละรัฐสภาที่เพิ่งเร่ิม

ก่อสร้างและจัดวางพื้นท่ีสาธารณะไว้รอบๆเมือง ส่งผลให้การวางผังเมืองในเมืองต่างๆมีลักษณะคล้ายกัน คือ การ

แบ่งพืน้ท่ีสาธารณะและพื้นท่ีสว่นตัว ออกจากกันอย่างชัดเจน [16,22]  

กลุ่มนักผังเมืองในอังกฤษ เสนอแนวคิดการวางผังเมืองรวม โดยให้ศูนย์กลางของเมืองเป็นบ้าน

ส าหรับพักอาศัยของแต่ละครอบครัวย่านชุมชนท่ีมีมาแต่เดิมต้องถูกแทนท่ีด้วยศูนย์กลางของกิจกรรมและเชื่อมต่อ

เมอืงด้วยการสร้างถนนให้รถวิ่งสะดวกเพื่อการเดนิทางที่คล่องตัวขึ้น [19]  

นักผังเมืองจึงมักจะเสนอให้ก าหนดพื้นท่ีของเมืองตามวัตถุประสงค์ก่อนแล้วจึงออกแบบผังเมือง               

ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ในแง่นี้  “เมือง” จึงเป็นพื้นท่ีท่ีต้องถูกจัดการภายใต้กรอบ “การก าหนด
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วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์” และ “กิจกรรม” ท่ีถูกก าหนดให้เกิดขึ้นบนพื้นท่ีเชิงกายภาพ ในแง่นี้การออกแบบผัง

เมอืงจึงเป็น   การให้ความหมายต่อพื้นท่ีเชงิกายภาพท่ีจะสามารถควบคุม/ก าหนดวถิีชีวิตของผู้คนในพื้นท่ีได้  

3. แนวคิดพื้นท่ีเชิงเศรษฐศาสตร์ ส าหรับความหมายของเมืองในทางเศรษฐศาสตร์ อาจพิจารณาได้

จากนยิามของกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นเมอืง ซึ่งหมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เมื่อระบบ

เศรษฐกิจชนบทหนึ่ง ๆ ซึ่งมีลักษณะการกระจายตัวของประชากรท่ีเบาบางและค่อนข้างสม่ าเสมอท่ัวพื้นท่ี มีการใช้

แรงงานอย่างเข้มข้นและค่อนขา้งเป็นอิสระจากกัน เปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเมืองท่ีมีลักษณะพื้นฐานตรงกันข้ามกัน 

กล่าวคือ มีการต้ังถิ่นฐานท่ีหนาแน่น ช านาญงานเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าและบริการ พึ่งพาอาศัยระหว่างกันใน

หมูค่รัวเรือน หนว่ยธุรกิจ และรัฐบาล และมีระดับของเทคโนโลย ีนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการอยู่สูง แนวคิด

การวางผังเมืองท่ีให้ความส าคัญกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับแนวทางของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเสนอว่า ควรให้อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่กระจุกตัวอยูท่ี่ศูนย์กลาง แล้วในท่ีสุดความเจริญทางเศรษฐกิจจะไหลรินไปสู่พื้นท่ีรอบข้าง [14] ส าหรับนัก

เศรษฐศาสตร์รูปแบบของการเจริญเติบโตของนครท่ีเร่ิมมาตั้งแต่สมัยอาณานิคม มีผลส าคัญต่อความร่ ารวยและ

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยต่อมา [7,18]   

มุมมองการให้ความหมายของเมืองในช่วงสมัยใหม่เนน้ไปท่ีการสร้างความหมายบนพื้นท่ีเชิงกายภาพ 

โดยการก าหนดขอบเขตของเมอืงอย่างชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการแยกแยะพืน้ท่ีระหว่างเมืองกับชนบทออกจากกัน ถือ

เป็นกระบวนการส าคัญของการวางแผนการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม การก าหนดความหมายของเมืองจึงมีผลต่อวิถี

ชวีติผู้คนในเมอืง โดยถูกให้ความหมายว่าเป็นผู้ท างานและด ารงชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม/ความทันสมัย  

รูปแบบการพัฒนาเมืองในช่วงนี้จึงเน้นการวางผังเมืองเพื่อก าหนดรูปแบบวิถีชีวิตของเมืองโดยใช้

เคร่ืองมือส าคัญคือ 1) วาทกรรมการพัฒนาท่ีไปก าหนดวิถีชีวิตของผู้คน 2) ความรู้ทางผังเมือง ท่ีสร้างพื้นท่ีเมือง

ขึน้มาโดยหวังว่าพืน้ท่ีเชิงกายภาพจะก าหนดวถิีชวีติของผู้คนในเมอืง Harvey [18] อธิบายกระบวนการเหล่านีว้า่ การ

ให้ความส าคัญกับผังเมืองและสถาปัตยกรรมในเมืองแสดงให้เห็นว่าเมืองได้ควบคุมชีวิตคนผ่านรูปแบบ

สถาปัตยกรรมและรูปแบบผังเมือง เช่น การท างานของคนงานในโรงงานท่ีมีลักษณะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่

ตอ้งการให้คนงานยอมจ านนตอ่สภาพการท างาน ไมส่ามารถตัง้ข้อสงสัยตอ่งานได้  

เมืองสมัยใหม่ในประเทศไทย เน้นไปท่ีการเจริญเติบโตเดี่ยวมากกว่าการกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค เช่น 

ความเป็นเอกนครของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (2525-2529) เป็น

ตน้มา นโยบายการเนน้ให้ความส าคัญของเมอืงเชยีงใหม่เป็นจุดศูนย์กลางได้ถูกน ามาใชเ้ชน่เดียวกับกรุงเทพมหานคร 

โดยหวังวา่เชียงใหม่จะเป็นแหล่งจ้างงานท่ีส าคัญและลดการอพยพย้ายถิ่นของคนในภาคเหนือได้และในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) เชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบริการ

และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากนคิมอุตสาหกรรม สังคมเชยีงใหมท่ี่เรียบง่าย ถูกเติบโตทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลง

จนท าให้สับสน ท่ีดินจ านวนมากท่ีใช้เพาะปลูกถูกขายให้ผู้ประกอบการน าไปก่อสร้างคอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า 

โรงแรมขนาดใหญ่ สวนเกษตรและสนามกอล์ฟ [4] ผลกระทบจากการเป็นเอกนครต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชากร 

อาทิ ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาสาธารณูปการไม่เพียงพอต่อความต้องการ การใช้ท่ีดินผิด

ประเภท ปัญหาน้ าเนา่เสีย ปัญหาการขยายตัวของชุมชนแออัด ปัญหาราคาที่ดินแพงเกินความเป็นจริง เป็นต้น  
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เมืองหลังสมัยใหม่  

การศึกษาเมืองหลังสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลการศึกษาจากแนวคิดสกุลหลังสมัยใหม่ (Post-Modern)            

ท่ีพยายามตั้งค าถามต่อการพัฒนาพื้นท่ีเมืองในฐานะวาทกรรมการพัฒนา เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 

กระบวนการโลกาภิวัตน ์(Globalization)ท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้เกิด

เมืองขนาดใหญ่ขึ้น(Metropolitan) ซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพเข้าสู่เมืองและกระบวนการพัฒนาท่ีมุ่งตรงสู่เมือง ใน

ฐานะแหลง่งานของผู้คน [13] 

การวพิากษ์การพัฒนาท่ีเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเจริญเติบโตของเมือง 

เพราะเป็นแหล่งงานท่ีส าคัญของคนในสังคม มีการอพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน ได้สร้างปัญหาขึ้นใน

ทุกด้าน เช่น อาชญากรรม เศรษฐกิจ ปัญหาเชิงสังคม ฯลฯ และมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาใหม่ๆตามมา [13] น ามาสู่

การน าเสนอแนวทางการให้ความหมายพื้นท่ีเมอืงแบบใหมค่ือ 

1. พื้นท่ีเมอืงเชงินามธรรม ขณะที่มุมมองด้านการเมืองสมัยใหมแ่บ่งเมอืงและชนบทออกจากกันในทาง

ปฏิบัติ มักอาศัยข้อก าหนดเร่ือง เขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยใช้ดัชนีชี้วัด  เช่น เร่ืองความหนาแน่นของ

ประชากร การอ านวยความสะดวก กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อใช้เคร่ืองมือทางการปกครองแตกต่างกัน        

แต่เมื่อเข้าสู่ภาวะหลังสมัยใหม่การแบ่งเขตพื้นท่ีให้ความส าคัญกับวิถีชีวติของคนเมือง โดยต้ังค าถามตอ่การแบ่งเขต 

ว่าการแบ่งเขตระหว่างเมืองและชนบทกระท าบนแผนท่ีหรือแบ่งเขตโดยใช้วิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีเป็นตัวก าหนด     

เขตแดนการตั้งค าถามเช่นนี้สั่นคลอนความเชื่อต่อการแสดงอ านาจการปกครองจากภาครัฐอย่างมาก จนสามารถ

ขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงทฤษฏีไปสู่การให้ความหมาย “พื้นท่ีเมือง” แบบใหม่ท่ีไม่ยึดติดกับพื้นท่ีเชิงกายภาพแต่เสนอ   

ให้มองการเมืองท่ีมีมิติพื้นท่ีเชิงนามธรรมมากขึ้น น าไปสู่การสร้างจิตส านึกร่วมของความเป็นเมือง (Urban 

Consciousness) [16] 

2. เมืองในมิติเศรษฐกิจ พื้นท่ีเมืองสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากปัจจัย 2 ประการ           

1. ตัวแปรด้านอุปทาน การรวมตัวเป็นเมืองท่ีเกิดจากแรงผลักด้านการผลิตซึ่งเกิดจากส่วนผสมของการประหยัดจาก

ขนาด (Economy of Scale) จากความได้เปรียบทางด้านต้นทุนและความช านาญเฉพาะด้านทางการผลิต เนื่องจาก

การผลิตและการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีมากขึ้นจะท าให้ต้นทุนต่อ

หนว่ยต่ าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคตา่ง ๆ ในเมืองจะมีความคุ้มคา่ท าให้บริการสาธารณูปโภคในเมอืงมี

ความเพียงพอและมีคุณภาพสูง 2. ตัวแปรด้านอุปสงค์ การรวมตัวเป็นเมืองท่ีเร่ิมจากแรงผลักด้านการบริโภค 

เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากรและรายได้ของชุมชนหนึ่ง ๆ จะท าให้อุปสงค์ในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นกระตุ้นให้

เกิดการผลิตและการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น [18] 

3. เมืองแนววัฒนธรรม แนวคิดหลังสมัยใหม่เสนอให้พิจารณาเมืองในบรรยากาศรอบด้าน สภาวะ

ท้ังหมดของความเป็นเมือง จะพบว่า “ปรากฏการณ์เมือง” (Urban Phenomena) เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สถาปนาสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งนักคิดหลังสมัยใหม่เชน่ Lefebvre, Soja, Harvey มอง “พื้นท่ีเมอืง” เป็น พื้นท่ีระหว่าง

กลาง  (in between space) คือรอยต่อ/ตัวเชื่อมของความสัมพันธ์ของพืน้ท่ีต่างๆ ในแง่ของพื้นท่ีของความสัมพันธ์ทาง

สังคม ดังนั้น สังคมเมืองจึงเป็นความคิด เป็นการเคลื่อนไหวทางความคิดเพื่อเป้าหมายท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม

บางอย่าง นั่นคือเป้าหมายของทุนและการเป็นอุตสาหกรรม เช่น Lefebvre มองกระชวนการกลาบเป็นเมืองใน

ฝร่ังเศสและตะวันตกโดยความเป็นเมอืงในสังคมตะวันตกเกิดในกระบวนการเดียวกับการสร้างอุตสาหกรรม เป็นการ

ระดมท้ังทุนและแรงงาน เข้าสู่สังคมเมือง และสถาปนาความเป็นสังคมเมืองท่ีสร้างเงื่อนไขเพื่อขับเคลื่อนทุนนิยม  

[16,18,19] 
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หนังสือ Everyday Urbanism ของ Crawford และ Speak ตีพิมพ์ในปี 2012 อธิบายถึงแนวคิด การมี

เมืองเกิดขึ้นจาก คนพยายามดิ้นรน จัดการพื้นท่ีด้วยตัวของตัวเอง ซึ่งอาจต้องไปเบียดกับพื้นท่ีสาธารณะ เกิดแผง

ลอย เพื่อท าประโยชน์ให้อยู่รอดได้ในเมือง หรือร้านค้าในย่านชุมชนเก่าท่ียังคงด าเนิน¬อยู่ให้กับผู้คนท่ีอาศัยอยู่ใน

เมอืง เพื่อตอบสนองให้คนในยา่นน้ันจับจ่ายซื้อของได้ ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐพยายามจะไล่รือ้พื้นท่ีแผงลอยหรือความ

เป็นเมืองเกิดท าให้ร้านค้าเก่าๆ หายไป ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเมือง มีความหมายบางอย่างท่ีซ่อนอยู่ใน

เมือง ตอบสนองคนในพื้นท่ีท าให้ย่าน(ชุมชน) มีชีวิต แต่ท้ังนี้ร้านค้าแผงลอยก็ควรอยู่ภายใต้การจัดการรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง [19]  

4. ผังเมืองใหม่การวางผังเมืองหลังสมัยใหม่ ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมแบบเมืองจึงมีข้อเสนอ 

Charter of the New Urbanism ถูกน าเสนอขึน้ในปีค.ศ. 1993 เพื่อสร้างสรรค์ย่านและสังคมให้มคีวามยั่งยนื โดยการ

กระชับกายภาพชุมชน ลดการขยายตัวแบบกระจัดกระจาย การน าเสนอแนวคิดการจัดการเมืองแบบใหม่นี้ ส่งผลให้

นักผังเมืองในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลกหันมาทบทวนการก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมของเมืองและหน้าที่ของเมอืงนั้นๆ 

[18] เมืองหลังสมัยใหม่ ตั้งค าถามต่อสิทธิการด ารงอยู่ของคนหลากหลายวัฒนธรรมมากขึ้น การศึกษากระบวนการ

กลายเป็นเมอืงในอนิโดนีเซีย เขต Nusantara ของ Evers [17] ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมอืงจากรัฐบาลท่ีก าหนดให้เมอืง

มคีวามทันสมัยและมีลักษณะเป็นเหมือนเมืองในตะวันตก การขยายตัวของเมืองในเขต Nusantara เชงิวัฒนธรรม จึง

เป็นเพยีง “หมูบ้่านในเมือง” (Urban Villages) เพราะแต่เดิม คนในเขต Nusantara ไม่มแีนวคิดหรือภาพเกี่ยวกับเมือง

เลย ซึ่งแตกต่างจากความหมายของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้น Evers มองว่าการสร้างอนุสาวรีย์ท่ีสะท้อนให้เห็นความ

ทันสมัยของเมืองกลับไมม่ีผลต่อจิตส านึกของคนในเมืองเท่ากับอนุสาวรีย์ของผู้เสียสละท่ีเป็นชนพื้นเมือง สะท้อนให้

เห็นว่า การพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นท่ีได้ และต้องเปิดพื้นท่ี

ให้คนท่ีอยูใ่นเมอืงมีบทบาทต่อการจัดการพื้นท่ีได้  

พื้นท่ีเมืองหลังสมัยใหม่ จึงเน้นไปท่ีการสร้างจิตส านึกร่วมของคนในพื้นท่ีเมืองโดยน าเสนอแนวคิด

กระบวนการมีส่วนร่วม (participatory) ของคนในชุมชนเมืองต่างๆ เพื่อสร้างฐานอ านาจเชิงการเมือง 2 แบบคือ 

การเมืองเชิงโครงสร้าง ที่พยายามควบคุมวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองผ่านกระบวนการสร้างการยอมรับจากการมีส่วน

ร่วมหรือประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็น ในทางกลับอ านาจเชิงการเมืองท่ีมาจากระดับชีวิตประจ าวัน ถูก

หยบิยกขึน้มาท้าทายตอ่อ านาจเชิงโครงสร้างโดยเชื่อว่ามนุษยส์ามารถก าหนดวถิีชีวิตของตนเองได้ 

การเมืองของสังคมเมืองจึงอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างนโยบายการวางผังเมืองกับขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสังคมระดับรากหญ้าในเมือง Lefebvre อธิบายว่าเป็นการตอ่สู้นี้อยูบ่นพื้นท่ีสาธารณะ (Public Space) 

ระหว่างนโยบายการวางผังเมืองกับขบวนการเคลื่อนไหวทาง สังคมระดับรากหญ้าท่ีต่อสู้กันท าให้เมืองพัฒนา ผ่าน

ปฏบัิตกิารในระดับชวีติประจ าวัน [3] 

ข้อเสนอการพัฒนาเมืองหลังสมัยใหม่ 

อัตราการกลายเป็นเมืองในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554-2558 มีอัตราเฉลี่ย 2.97% ต่อปีและจ านวน

ประชากรท่ีอาศัยในเขตเมืองคิดเป็น50.4%ของประชากรท้ังหมด กรมการปกครองท้องถิ่น ได้สรุปจ านวนเทศบาล

ดังนี้ เทศบาล 2,440 แห่ง แยกเป็น เทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 178 แห่ง เทศบาลต าบล 2,232 แห่ง 

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง หมายความว่าประชากรราว 33 ล้านคนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง

และเทศบาลนคร 208 แห่ง จากจ านวนประชากรไทยในปีพ.ศ. 2558 รวมท้ังหมดประมาณ 65,104,000 คน [1,10] 

ข้อมูลเชิงสถิติเหล่านี้ ชี้ให้เห็นว่าการขยายตัวของเมืองมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง (Urbanization) ซึ่ง

จะมผีลตอ่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ   
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จากประสบการณ์พัฒนาเมืองท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นแล้วว่า เมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม ่

สงขลา อุบลราชธานี ขอนแก่นและอีกหลายเมือง ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาได้และยิ่งพัฒนาก็ยิ่งท า

ให้เกิดปัญหามากขึน้ เมื่อพิจารณาไปท่ีเมอืงขนาดเล็กกลับพบปัญหาการอพยพเข้าสูเ่มอืงใหญ่จึงเกิดภาวะหดตัวของ

ภาคเกษตรมากขึ้นและมีปัญหาอื่นตามมาอกีมากมาย [11]    

หลังปีพ .ศ . 2540 วิกฤติ เศรษฐกิจในประเทศไทยส่งผลกระทบให้ เกิดการตั้ งค าถามกับ

กระบวนการพัฒนา  ที่มุ่งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวจนไม่ค านึงถึงปัญหาสังคมท่ีตามมา กลุ่มนัก

เคลื่อนไหวท่ีออกมาเรียกร้องสิทธิในการแสดงความเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมือง

รูปแบบใหม่คือ ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรมให้เมืองมีความนา่อยู ่

รัฐบาลเองได้ด าเนินนโยบายเร่ืองเมืองน่าอยู่ โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 28 

ธันวาคม 2542 พร้อมกับได้จัดท ารา่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเมอืงแห่งชาติ โดยก าหนดกรอบ

ขั้นตอนการสร้างเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ไว้เพื่อให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สามารถน าไปปฏิบัตไิด้จริง 

โดยร่างนี้ได้นิยามความหมายของเมืองน่าอยู่ว่าเป็น “ชุมชนท่ีอยู่อาศัยในเขตเมืองและชนบทท่ีมีสภาพแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี มีสังคมท่ีเอื้ออาทร มีชุมชนเข้มแข็ง มีความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระบบ

เศรษฐกิจดี มั่นคง และจิตวิญญาณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองและชุมชน” ประชาชนในชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและ

ชว่ยเหลอืซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการด าเนินชวีติเพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตท่ีดท่ีีสุด  

นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549) ได้สรุปภาพรวม

องค์ประกอบส าคัญของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วย 1) ความน่าอยู่ มี

ความหมายครอบคลุมท้ังด้านการมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย มีระเบียบวนิัย คนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี วถิีชีวิตความเป็นอยูด่ีมีความสุข 2) การมีภูมปัิญญาทอ้งถิ่นท่ีสามารถ

ช่วยเกื้อกูลในชุมชนให้เข้มแข็ง มีการสืบทอดรักษาและปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิด

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม น ามาใชป้ระโยชนก์ับการผลิตและชวีติความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) การมี

เศรษฐกิจรากฐานท่ีเข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และการมีงานท าด้วยการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาให้เกิดความ

เชื่อมโยงชนบทและเมือง 4) การมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ ประชาชน

และภาคประชาสังคม (Civil society) มสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  

การวางแผนและการจัดการเมืองหลังสมัยใหม่ จึงไม่ใช่แค่การปรับปรุงภูมิทัศน์เท่านัน้หากแตเ่ป็นการ

สร้างพื้นท่ีสีเขียวและเปิดพื้นท่ีให้ประชาชนสามารถเรียนรู้และมีสิ่งอ านวยความสะดวกได้ โดยผู้มีบทบาทส าคัญคือ 

นักวางแผนเมืองท่ีจะตอ้งท าความเข้าใจถึงการจัดการอย่างสมดุลระหว่างความเติบโตของเมืองกับการวางแผนการ

บริหารจัดการเมืองให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีและท าให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยดีด้วยการบริโภคน้ า อากาศ แล ะ

สภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด มีพื้นท่ีสเีขียวและการอยู่ร่วมกันแบบฉันท์มิตรและเข้มแข็ง โดยการวางแผนเมืองและการจัด

การเมืองท่ีดี ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 2 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์จ านวนประชากร ความหนาแน่นของ

ประชากร ลักษณะการประกอบอาชีพ สภาพพื้นท่ีและอาณาเขต ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การคมนาคม เป็นต้น 

ส าหรับการใช้สอยและการด าเนินกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ 2) การจัดสรรการใช้ท่ีดินและพื้นท่ีสี

เขียวให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรักษาสภาพแวดล้อม ในด้านการจัดการ ควรส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้ทุกคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นท่ีร่วมกันในการใช้สอยและด าเนินกิจกรรมได้อย่าง

เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีของเมอืง  
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ตารางที ่1 สรุปแนวคิดการให้ความหมายเมอืงในแตล่ะยุค 

ช่วงการแบง่ เครื่องมอื นัยของความหมาย รูปแบบ ตัวชี้วัด 

เมอืงกอ่นสมัยใหม ่ การสร้าง

ประวัตศิาสตร์ 

เป็นสว่นหนึ่งของ

ประวัตศิาสตร์สมัยใหม่ 

เมอืงโบราณ Impact ตอ่ส านึก

ความเป็นชาติ 

เมอืงสมัยอาณา

นคิม 

แผนที่จากตะวันตก

ความรู้เร่ืองการ

พัฒนาเมือง 

สร้างความแตกตา่ง

ระหว่างเมอืงและ

ชนบท 

การแบ่งพืน้ท่ี

เป็นสว่น 

รูปแบบเมือง

ตะวันตก 

เมอืงสมัยใหม ่ การพัฒนาความรู้

แบบ ผังเมอืง 

แหลง่รองรับการ

เตบิโตทางเศรษฐกิจ 

เมอืงท่ีรองรับ

กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเป็น

หลัก 

ความหนาแนน่

ประชากรกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจการ

อ านวยความสะดวก

ตอ่ผู้อาศัย 

เมอืงหลังสมัยใหม ่ การพัฒนาแบบ 

มสี่วนร่วม 

สร้างกตกิาใหม่ของ

การใช้พืน้ท่ีเมอืง 

การสร้าง

จิตส านกึรว่ม 

การมสี่วนร่วมของ

ประชาชน 

กติกาใหม ่

วิจารณ์และสรุปผล 

การให้ความหมายตอ่ “พื้นท่ีเมอืง” สามารถแบ่งการให้ความหมายได้ 4 ช่วงเวลาคือ 1) ก่อนสมัยใหม ่

ท่ีให้ความหมายเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์รัฐชาติสมัยใหม่ 2) สมัยอาณานิคม ความหมายของ

พื้นท่ีเมอืงเปลี่ยนไปสูก่ารยอมรับรูปแบบการจัดการจากประเทศอาณานิคมโดยการสร้างความแตกต่างระหวา่งพื้นท่ี

เมืองและชนบท ผ่านความรู้เกี่ยวกับการผังเมืองสมัยใหม่ 3) เมืองสมัยใหม่ ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาเกิดการ

พัฒนาเมืองในประเทศไทยขึ้นอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองในประเทศไทยถูกผน วก

รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ 4) เมืองหลังสมัยใหม่ จากประสบการณ์พัฒนาเมืองท่ีผ่านมาสร้าง

ปัญหาต่างๆมากมาย กลุ่มนักทฤษฏีหลังสมัยใหม่ได้ตั้งค าถามต่อกระบวนการพัฒนาเมืองและน าเสนอรูปแบบการ

พัฒนาแบบใหมท่ี่เนน้การมีสว่นร่วมของประชาชนมากขึน้แทนท่ีจะผูกขาดท่ีรัฐฝ่ายเดียว 

จากการทบทวนความหมายของเมืองท่ีผ่านมา ผู้เขียนพบปัญหาการให้ ความหมายของเมือง 2 

ประการคือ 1) ความหมายของเมืองในประเทศไทยมีนัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างแยกไม่ได้ โดยเฉพาะเมือง

สมัยใหม่ท่ีถูกก าหนดให้เป็นพื้นท่ีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดภาวะเอกนครท่ีรวมศูนย์การพัฒนาทุก

อย่างไว้ท่ีแห่งเดียว 2) เมอืงในประเทศไทยถูกท าให้เป็นพื้นท่ีทางการเมอืง ปัญหาการพัฒนาเมืองเกิดจากการไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการพัฒนาตั้งแต่แรก ส่งผลให้รูปแบบของเมืองมี

ลักษณะไม่เป็นระเบียบ (sprawl) ความหมายของเมืองจึงไม่มีนัยท่ีสื่อถึงวัฒนธรรมเมืองแบบไทยหรือเมื่อพูดถึง

ลักษณะของเมอืงในประเทศไทยจะไมม่จีินตภาพของวถิีชีวิตคนแตจ่ะเต็มไปด้วยภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผี: กรณีศกึษา ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

Belief and spirit cults: A case study of Tambon Sa-iap Amphor Song, Phrae 

คงอมร เหมรัตนร์ักษ์1* และ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์2 

Khongamon Hemmaratrak1* and Premvit vivattanaseth2   

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคติชนวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผี โดย

ผู้วิจัยศึกษาถึงองค์ประกอบของพิธีกรรมเลี้ยงผีตลอดถึงอิทธิพลของพิธีกรรมท่ีมีต่อชาวบ้านต าบลสะเอียบ อ าเภอ

สอง จังหวัดแพร่ ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เน้นการเก็บข้อมูลความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์ และลงพื้นท่ีเพื่อ

สังเกตพิธีกรรมตลอดจนสัมภาษณ์วิทยากรท่ีตรงกับคุณสมบัติท่ีผู้วิจัยได้ตั้งไว้ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้

ทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ที่แลว้น าเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

ผลการวจิัยพบวา่ชุมชนสะเอียบนับถือพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน โดยชาวบ้านยังมคีวามเชื่อในการ

นับถือผีและสะท้อนความเชื่อออกมาในรูปแบบพิธีกรรมเรียกว่า “พิธีกรรมเลี้ยงผี” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพื่อแบ่ง

โครงสร้างและหนา้ที่ของผีในต าบลสะเอยีบเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผีอารักษ์พืน้ท่ีส าคัญในหมู่บ้านกับกลุม่ผีอารักษ์

พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีท ากิน นอกจากนี้ยังพบวา่ผีอารักษ์นอกจากจะท าหน้าที่เป็นดูแลรักษาบ้านเมือง ปา่ และพื้นท่ีท ากิน

แลว้ ผีอารักษย์ังมหีน้าที่เป็นผีบรรพบุรุษของชาวบ้านมหีนา้ที่คอยชว่ยเหลอืชาวบ้านในเร่ืองตา่ง ๆ ผ่านการบนผี โดย

ชาวบ้านจะมีการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีขึ้นในทุก ๆ ปี ผู้วิจัยพบพิธีกรรมเลี้ยงผีจ านวน 10 พิธีกรรม แบ่งเป็น

พิธีกรรมตามกาลเวลา 8 พิธีกรรม ชาวบ้านจะจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีในช่วงก่อนฤดูเพาะปลูกและหลังฤดูการเก็บเกี่ยว 

เรียกว่า “ปางเก้าปางสาม” และพิธีกรรมตามโอกาสพิเศษ 2 พิธีกรรม  คือ พิธีกรรมหงายเมือง และพิธีกรรมบนผี

แก้บนผี ถึงแม้วา่พธีิกรรมเลีย้งผีท่ีต าบลสะเอียบจะมีล าดับขั้นและองค์ประกอบตอนท่ีแตกตา่งกันแต่ผู้วจิัยยังพบจุด

ร่วมท่ีเหมือนกันคือพิธีกรรมนั้นล้วนเกิดขึ้นจากความเชื่อ จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าท่ีพบว่า
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Abstract  
This research is a folkloristic study with the objective to collect the beliefs and ceremonies about 

ghost worshipping. It emphasizes the composition of ghost worshipping ceremony as well as its impact on the 

villagers at Sa-iap Sub-district, Song District, Phrae Province. In this research, the researcher focuses on 

collecting data about beliefs and ceremonies about ghost worshipping and taking on field study to observe the 

ceremony, interview the experts who pass the researcher’s predetermined criteria. Data are then analyzed 

based on the structural-functional theory. The results are presented in descriptive analysis. 

The research reveals that Sa-iap people believe in folkway Buddhism (not pure Buddhism). They 

also still believe in ghosts and reflect that belief by means of performing the “ghost worshipping” ceremony. 

The researcher divides the structure and function of ghost in Sa-iap Sub-district into 2  major groups: spirits 

guarding important areas in the village and those guarding forest and farmland. In addition, it was also found 

that the guardian spirits does not only protect the village, forest, and farmland, they also function as the spirits 

of ancestors. The function of ancestors’ spirits is reflected in ghost worshipping ceremony. According to the 

data, the villagers perform these ceremonies every year. Of the 10  ceremonies performed annually, 8  have 

fixed schedule. For example, there will be ghost worship before the farming season and after harvesting called 

“Pang Kao Pang Sam”. There are 2 ceremonies performed on special occasions: Ngai Mueang ceremony and 

vowing/redeeming vows to the ghosts. Despite the differences in orders and compositions, there are also 

similarities in that the ceremonies are based on the belief. According to the structural-functional analysis, the 

ghost worshipping ceremony plays an important role for the community in that it makes them feel secure to 

live their daily life and live with other members of the society in harmony. 

Keywords: Ghost  Worshipping Belief and Ceremony  

บทน า 

ความเชื่อเป็นธรรมชาติท่ีเกิดขึน้กับมนุษยทุ์กรูปทุกนาม การสร้างความเชื่อของมนุษยเ์กิดจากความไม่

รู้เป็นประการส าคัญ เมื่อมนุษยไ์ด้พบกับภัยทางธรรมชาติ เชน่ ฟ้าผ่าคนตาย แผ่นดนิถล่ม ฯลฯ ก็เกิดความคิดว่าตอ้ง

มสีิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื้องหลังและบังคับให้เป็นเช่นนั้น มนุษย์จึงพากันสร้างรูปผี วิญญาณ เทพารักษ์ขึ้น เป็นการสมมุติ

วา่เทพเจ้าหรอืผีจะมีรูปร่างตามจินตนาการของตนและท าพธีิกรรมตา่ง ๆ บูชาสักการะเซ่นสรวงเพ่ือให้สิ่งท่ีตนคิดว่า

มีอยู่นั้นผ่อนคลายความรุนแรงดังกล่าวลงและบันดาลความสุขมาให้ [4]พิธีกรรมต่าง ๆ จึงเกิดจากความเชื่อเป็น

ประการส าคัญและนับว่าเป็นวัฒนธรรมในส่วนของคตชิน  ซึ่งทฤษฎหีน้าที่นยิม (Functionalism) กล่าวว่า วัฒนธรรม

ส่วนต่าง ๆ ในสังคมมหีนา้ที่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ท้ังดา้นปัจจัยพืน้ฐาน ด้านความมั่นคงของสังคม และ

ความมั่นคงของจิตใจ จึงพบวา่ในแตล่ะสังคม จะมีพิธีกรรมในระยะหัวเลีย้วหัวตอ่ของชีวิต และระยะหัวเลี้ยวหัวตอ่นี้ 

มนุษย์ได้สร้างพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง พิธีกรรมจึงมีหน้าที่ตอบสนอง

ความตอ้งการของมนุษยถ์ึง 2 ดา้น คือ ด้านสังคมและด้านจติใจ [5]  

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมได้มีความเจริญในด้านต่าง ๆ คนในสังคมได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง แต่

ความเชื่อในเร่ืองอ านาจเหนือธรรมชาติยังคงมีสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีลักษณะ

ดังกล่าว สังคมชาวแพร่แม้ความเชื่อเร่ืองผีจะเร่ิมลดลงในบางท้องถิ่น แต่บางท้องถิ่นวิถีการด าเนินชีวิตยังคงมีส่วน
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เกี่ยวข้องกับอ านาจเหนือธรรมชาต ิโดยคนเฒ่าคนแก่ในครอบครัวจะเป็นผู้สบืทอดความเชื่อน้ันมายังลูกหลาน ผ่าน

ทางพธีิกรรมการเซ่นสังเวยหรือท่ีชาวเมอืงแพร่เรียกว่า การเลี้ยงผี  [6] เช่นเดียวกันกับความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผี

ของชุมชนสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นชุมชนท่ีมวีถิีชีวิตผูกพันและพึ่งพาธรรมชาติ และถือได้ว่าเป็นชุมชน

ท่ีเข้มแข็ง ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวของชุมชนท่ีต่อต้านคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นมากว่า 20 ปี และ

ชุมชนนี้ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับผีและพธีิกรรมเลีย้งผีท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย [7]  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงผี โดยเน้นไปท่ีผี

อารักษ์และศึกษาความเชื่อเร่ืองผี ขั้นตอน องค์ประกอบในพิธีกรรมเลี้ยงผี และอิทธิพลของความเชื่อและพิธี

กรรมการเลี้ยงผี ต่อวิถีการด าเนินชีวิตของชาวบ้านชุมชนสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

การวิจัยคร้ังนี้ นอกจากจะท าให้ได้ทราบถึงรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของพิธีกรรมเลี้ยงผีในชุมชนสะเอียบแล้ว ยังจะ

เป็นการอนุรักษ์พิธีกรรมเลี้ยงผีเหล่านี้ซึ่งเป็นพิธีกรรมมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมานานให้คงอยู่และสืบ

ทอดต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมความเชื่อและพธีิกรรมเลี้ยงผี ในชุมชนบ้านสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
2. เพื่อศกึษาขั้นตอน องค์ประกอบ ของพิธีกรรมเลีย้งผี ของชุมชนบ้านสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

3. เพื่อวเิคราะห์อิทธิพลของความเชื่อและพธีิกรรมเลี้ยงผีท่ีมีต่อชุมชนบ้านสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและก าหนดขอบเขตในการวิจัย ได้แก่ 1.พื้นท่ี คือ หมู่ท่ี 1 

บ้านดอยชัย หมู่ท่ี 6 บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 2.วิทยากร 

ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณลักษณะของวิทยากร ซึ่งมีคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังนี้ 2.1 

ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสะเอียบตามพื้นท่ีท่ีได้ก าหนดท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและเคยเข้าร่วมพธีิกรรมเลีย้ง

ผีไม่นอ้ยกวา่ 3 พธีิ 2.2 เป็นร่างทรงในพธีิกรรมเลีย้งผีไมน่้อยกว่า 3 ครั้ง 2.3 ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านวา่เป็นผู้

มคีวามรู้เร่ืองพิธีกรรมเลีย้งผีอย่างแทจ้ริง การเก็บรวบข้อมูลใช้วธีิการทางคติชนวทิยา โดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบไม่มี

โครงสร้าง ตลอดจนบันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพน่ิงขณะเข้าร่วมสังเกตพธีิกรรม น าข้อมูลมารวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยน าเสนอในรูปแบบพรรณนาวเิคราะห์  

ผลการศึกษา 

การวิจัยคร้ังนี้ได้ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีโดยผู้วิจัยได้เน้นไปท่ีผีประเภทผีอารักษ์ท่ีมีท า

หน้าที่ดูแลรักษาสถานท่ีต่าง ๆ ในต าบลสะเอียบ อ าเภอสองจังหวัดแพร่ การเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้ผู้วิจัยพบความ

เชื่อในการนับถือผีจ านวน 8 ความเชื่อ และพบพิธีกรรมเลี้ยงผีจ านวน 10 พิธีกรรม โดยพิธีกรรมเลี้ยงผีผู้วิจัยได้

แบ่งเป็นพิธีกรรมตามกาลเวลา 8 พิธีกรรมและพธีิกรรมตามโอกาสพิเศษ 2 พิธีกรรม ผู้วจิัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์

โดยใชท้ฤษฎีโครงสร้างหนา้ที่ได้ผลการวจิัยและสามารถสรุปได้เป็นตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลความเชื่อและพิธีกรรมเลีย้งผี ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ความเชื่อของ

ชาวบา้นในการ

นับถือผี 

หนา้ที่ผีอารักษ ์ พิธีกรรมตาม

กาลเวลา 

 

พิธีกรรมตาม 

โอกาสพิเศษ พื้นที่ส าคัญใน

หมู่บ้าน 

พื้นที่ป่าและพื้นที่

ท ากนิ 

1.เจ้าเจญิเมอืง 

(ผีเมอืง) 

ดูแลเมอืง

สะเอยีบ 

- 1.พธีิเลีย้งผีเมอืง 9.พธีิหงายเมอืง 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

2.เจ้าพ่อข้อมอื

เหล็ก 

ดูแลประตูเมอืง

ทิศใต้ 

- 2.พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อ

ข้อมอืเหล็ก 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

3.เจ้าพ่อเฒา่ต้าว ดูแลประตูเมอืง

ทิศเหนอื 

- 3.พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อ

เฒา่ต้าว 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

4.ครูบาศลีธรรม ดูแลวัด - 4.พธีิเลีย้งผีครูบา

ศลีธรรม 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

5.เจ้าพญาขุนน้ า - ดูแลป่าตน้น้ า 5.พธีิเลีย้งผีขุนน้ า 10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

6.ผีเหมอืงผีฝาย - ดูแลเหมอืงและ

ฝายชะลอน้ า 

6.พธีิเลีย้งผีเหมอืงผี

ฝาย 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

7.ผีไรผ่ีนา - ดูแลไร ่นา และ

สวน 

7.พธีิเลีย้งผีไรผ่ีนา 10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

8.เจ้าพ่อทรหด - ดูแลป่าน้ าช า โรง

กลั่นสุราและเลา้

หมู 

8.พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อ

ทรหด 

10.พธีิบนผี/แก้บนผ ี

 

 

จากตารางท่ี 1 ท าให้ผู้วจิัยได้พบประเด็นต่าง ๆ ตามจุดประสงค์การวจิัยดังนี ้ 

1. ความเชื่อในการนับถือผี ในต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  

ผู้วิจัยพบว่ากลุ่มผีอารักษ์พื้นท่ีส าคัญในหมู่บ้านจะมีชื่อเรียกเฉพาะและเป็นบุคคลส าคัญท่ีเคยท า

คุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านในอดีต ส่วนผีท่ีอารักษ์พื้นท่ีป่าและพื้นท่ีท ากินจะมีชื่อเรียกตามสถานท่ีท่ีผีดูแลรักษา 

ยกเวน้ผีเจ้าพอ่ทรหดท่ีได้ช่ือจากลักษณะการท ารา้ยชาวบ้านท่ีลุกล้ าพื้นท่ีของท่านโดยท าให้ชาวบ้านท่ีถูกท ารา้ยน้ันมี

อาการป่วยและแขนขาของผู้ป่วยนั้นจะหดง้อมตดิล าตัว ผีอารักษ์ท้ัง 2 กลุ่มจะมหีนา้ที่หลักคือการดูแลรักษาสถานท่ี 

และนอกจากนี้ผีผีอารักษ์บางตนยังท าหน้าท่ีเป็นผีประจ าตระกูลของชาวบ้าน และมีหน้าท่ีช่วยเหลือชาวบ้าน ผ่าน

พธีิกรรมบนผี/แก้บนผี  

เมื่อพิจารณาหน้าที่ของผีในชุมชนสะเอยีบยังพบความสอดคล้องของลักษณะอาชีพของชาวบ้านชุมชน

กับความเชื่อในการนับถือผี คือ กลุ่มผีท่ีดูแลพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีท ากินจะมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม อาจสรุปได้ว่าชาวบ้านสะเอียบให้ความส าคัญและนับถือผีอารักษ์เพื่อต้องการให้ผีอารักษ์รักษาความ

สงบสุขของหมูบ้่านตลอดจนท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพชืพรรณทางการเกษตร  
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2. พธีิกรรมเลีย้งผี ในต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

ผู้วิจัยพบพิธีกรรมเลี้ยงผีในชุมชนสะเอียบ จ านวน 10 พิธีกรรมและได้แบ่งพิธีกรรมเลี้ยงผีของชุมชน

สะเอียบเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีตามกาลเวลา จ านวน 8 พิธีกรรม และพิธีกรรมเลี้ยงผีตามโอกาส

พเิศษ จ านวน 2 พธีิกรรม ดังนี้ 

2.1 พธีิกรรมเลีย้งผีตามกาลเวลา จ านวน 8 พธีิกรรม 

 ชาวบ้านได้ก าหนดชว่งเวลาในการเลีย้งผีท่ีเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “เลีย้งประเวณีปางสามปาง

เก้า” ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยูใ่นช่วงก่อนการเพาะปลูกในเดอืน 9 เหนือ (เดือนมถิุนายน) และชว่งหลังการเก็บเกี่ยวใน

เดือน 3 เหนือ (เดือนธันวาคม) เมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านก็จะประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์ โดยพิธีกรรม

ดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อวิงวอนให้ผีดูแลรักษาบ้านเมือง สถานท่ีส าคัญและพื้นท่ีท ากิน หรือพืชพรรณทาง

การเกษตร ตลอดถึงความเป็นอยูข่องชาวบ้าน 

2.2 พธีิกรรมเลีย้งผีตามโอกาสพิเศษ จ านวน 2 พธีิกรรม 

2.2.1 พธีิกรรมหงายเมอืง เป็นพิธีกรรมเลีย้งผีตามโอกาสพิเศษจะถูกจัดขึ้นให้กับผู้น าชุมชนคน

ใหม่ท่ีเข้ารับต าแหน่ง ก านัน ซึ่งแต่เดิมเรียก เจ้าแขว่น หรือเจ้าแคว้น มีฐานะเป็นเจ้าเมืองสะเอียบ เมื่อเจ้าแขว่นได้

เสียชีวิตแล้วชาวเมืองสะเอียบเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้เมืองล่มหรือเมืองคว่ า เมื่อมีการแต่งตั้งต าแหน่งเจ้า

แขวน่คนใหม่ก็จะประกอบมพีธีิกรรมเลีย้งผีเมอืงและแตง่ตัง้เจ้าเมืองคนใหม่เรียกว่า พธีิกรรมหงายเมอืง  

2.2.2 พิธีกรรมบนผีและแก้บนผี เป็นพิธีกรรมเลี้ยงผีถูกจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์หลักท่ีมุ่งเน้นใน

การร้องขอวิงวอนในเร่ืองทุกข์กายทุกข์ใจของชาวบ้านต่อผี โดยสร้างข้อตกลงกับผีผ่านการบนบานสานกล่าว 

ชาวบ้านเรียกว่า การบนผี และเมื่อประสบผลส าเร็จในการบนผีชาวบ้านก็จะมาแก้บน  
 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์ เมื่อน าข้อมูลในส่วนของ ล าดับขั้นตอน และ

องค์ประกอบของพธีิกรรม มาวิเคราะห์ ท าให้ผู้วจิัยสามารถแบ่งรูปแบบของพิธีกรรมเลีย้งผีในต าบลสะเอียบ อ าเภอ

สอง จังหวัดแพร่ เป็น 2 ประเภท คือ พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์ท่ีมีเข้าจ้ าประกอบพิธีกับพิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์ท่ีไม่มี

เข้าจ้ าประกอบพิธี ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ องค์ประกอบและล าดับขั้นตอน ในพิธีกรรมเลี้ยงผี ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัด

แพร่ 

พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษท์ี่มีเขา้จ้ าประกอบพิธี   พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษท์ีไ่ม่มีเข้าจ้ าประกอบพิธี 

พิธีกรรมเลี้ยงผี 

1. พธีิเลีย้งผีเจ้าเจญิเมอืง  

2. พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อข้อมอืเหล็ก  

3. พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อเฒา่ต้าว  

4. พธีิเลีย้งผีขุนน้ า  

5. พธีิเลีย้งผีเหมอืงผีฝาย 

6. พธีิเลีย้งผีเจ้าพ่อทรหด 

7. พธีิหงายเมอืง 

8. พธีิบนผี/แก้บนผี  

พิธีกรรมเลี้ยงผี 

1. พธีิเลีย้งผีครูบาศลีธรรม 

2. พธีิเลีย้งผีไรผ่ีนา 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบ องค์ประกอบและล าดับขั้นตอน ในพิธีกรรมเลี้ยงผี ต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัด

แพร่ (ตอ่) 

พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษท์ี่มีเขา้จ้ าประกอบพิธี   พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษท์ีไ่ม่มีเข้าจ้ าประกอบพิธี 

วัตถุสิ่งของ เครื่องเซ่น ที่ประกอบในพิธี 

1. ขันเชญิผี 

2. ไมเ้สี่ยงทาย 

3. เครื่องเซ่น  

วัตถุสิ่งของ เครื่องเซ่น ที่ประกอบในพิธี 

1. สวยเชญิผี 

2. เครื่องเซ่น  

วิธีการล าดับขั้นตอนในการประกอบพิธี 

1. เข้าจ้ าฮ่ าเชิญผีลงหอผ ี

2. เข้าจ้ าปั้นข้าวเลีย้งผ ี

3. เข้าจ้ าเปิดโอกาสให้ก าลังและลกูข้าวลูกแป้งป้ัน

ข้าวเลีย้งผีและฮ่ าขอตอ่ผี  

4. เข้าจ้ าฮ่ าถามผีพร้อมเสี่ยงทายความพอพงึใจของ

ผีหลังการป้ันขา้วเลีย้งผ ี

5. เข้าจ้ าลาผ ี

6. เข้าจ้ าแบ่งของเซ่นผใีห้กับก าลังและลูกเขา้ ลกู

แป้งเพื่อความเป็นสริิมงคล  

วิธีการล าดับขั้นตอนในการประกอบพิธี 

1. ชาวบ้านวางสวยเชญิผีและเคร่ืองเซ่น 

2. ชาวบ้านฮ่ าบอกผีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลีย้ง 

3. เสร็จพิธีชาวบ้านจะทิ้งเครื่องเซ่นไว้ท่ีหอผ ี

 

 

จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบระหว่างรูปแบบของพิธีกรรม 2 ประเภท ซึ่งท าให้เห็นถึงข้อ

แตกตา่งในองค์ประกอบและล าดับขั้นของพธีิกรรมเลีย้งผีได้อย่างชัดเจนโดยพิธีกรรมท่ีมีเข้าจ้ าเป็นผู้ประกอบพธีิจะมี

ขั้นตอนท่ีละเอยีดและซับซ้อนกว่า  

3. อทิธิพลของพิธีกรรมเลีย้งผี ในต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 

จากข้อมูลของพิธีกรรมเลี้ยงผีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีในต าบลสะเอียบ

โดยใช้ได้น าทฤษฏีโครงสร้างหน้าท่ีมาวิเคราะห์เพื่อดูความสัมพันธ์ พบว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่

ของชาวบ้านในชุมชนสะเอยีบ ดังนี ้ 

 

แผนภูมทิี่ 1 แผนภูมอิทิธิพลของพิธีกรรมท่ีมีต่อชุมชนสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  
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จากโครงสร้างท่ีผู้วิจัยได้แบ่งอิทธิพลของพิธีกรรมต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านชุมชนสะเอียบพบว่า

อทิธิพลของความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผีมีหนา้ที่ท าให้ชาวบ้านต าบลสะเอยีบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ด าเนินวถิีชีวิต

และมีความเป็นอยูอ่ย่างมคีวามสุข 

วิจารณ์และสรุปผล 

การศึกษาเร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมเลีย้งผีในชุมชนบ้านสะเอยีบ ผู้วิจัยได้มุ่งเนน้ไปท่ีความเชื่อเรื่องผี

ท่ีท าหน้าท่ีดูแลสถานท่ีหรือผีอารักษ์ พบว่า วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนสะเอียบล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับความ

เชื่อในผี ชาวบ้านในชุมชนมคีวามนอบน้อมตอ่ผีและปฏิบัติตอ่ผีตามจารีตประเพณีท่ีได้สบืตอ่กันมา ถึงแมว้่าชาวบ้าน

จะนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักก็ตาม แต่ด้วยความเชื่อในผีท่ีว่าผีจะสามารถท าให้เกิดความสุข ความ

สมหวัง ความสบายกายความสบายใจ ความเป็นอยู่ท่ีดี ศาสนาท่ีชาวบ้านชุมชนสะเอียบนับถือจึงเป็นพุทธศาสนา

แบบชาวบ้าน โดยมีลักษณะเหมือนกับชาวบ้านส่วนใหญ่ในภาคเหนือท่ีจะนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้านเพราะ

ชาวบ้านยังเชื่อว่าอ านาจของผีหรือสิ่งล้ีลับจะชว่ยท าให้เกิดความรู้สกึมั่นใจมั่นคงในชีวิต [3,2]  

จากผลของของการศึกษาเร่ืองความเชื่อและพธีิกรรมท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความสัมพันธ์ 3 ปัจจัยท่ีท าให้

ชาวบ้านชุมชนสะเอียบเกิดความเชื่อในการนับถือผี คือ 1. สถานท่ี 2. ผี 3.หน้าที่ของผี  ชาวบ้านชุมชนสะเอียบนั้นได้

ให้ความส าคัญกับ 3 ปัจจัยนี้เป็นอย่างมาก การท่ีชาวบ้านสะเอียบให้ความส าคัญต่อปัจจัย 3 ปัจจัยท่ีกล่าวมาใน

ข้างต้นได้ถูกน ามาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีส าคัญในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีของชุมชนสะเอียบ ถึงแม้ว่า

องค์ประกอบและล าดับขั้นตอนของพิธีกรรมเลี้ยงผีจะแตกตา่งกันแตผู่้วจิัยพบสิ่งท่ีคล้ายกันในการประกอบพิธีกรรม

นั่นก็คือ  ชีวติ  ไม่วา่จะเป็นพิธีกรรมเลีย้งผีประเภทไหนล้วนแต่มชีีวิตมาเกี่ยวข้องในส่วนขององค์ประกอบเคร่ืองเซ่น

สังเวยผี ชีวิต จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้ผีพึงพอใจและยังเป็นการย้ าเตือนถึงการส่งผ่านอ านาจของผีท่ีมี

มากกว่าคน เว้นแต่พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์วัดหรือผีครูบาศีลธรรมจะไม่ใชเ้คร่ืองเซ่นสังเวยท่ีเป็นเนื้อสัตว์ชาวบ้านจะ

นยิมน าเอาขนมหวาน ขนมข้าวต้มและผลไม้ มาเซ่นสังเวย เพราะผีอารักษ์วัดล้วนแต่เป็นพระภิกษุมาก่อนจะตอ้งอยู่

ในศีลธรรม พิธีกรรมเลี้ยงผีอารักษ์วัดหรือผีครูบาศีลธรรมนั้นจึงท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผีท่ีมาจากคนท่ี

เป็นฝ่ายฆราวาสและผีท่ีมาจากพระภกิษุท่ีถอืศีล 

ถึงแม้ว่าพิธีกรรมเลี้ยงผีในชุมชนสะเอียบจะมีความแตกต่างกันในด้านของล าดับขั้นตอนและ

องคป์ระกอบก็ตามแตพ่ิธีกรรมกรรมเลี้ยงผีในชุมชนสะเอยีบนัน้ยังมีจุดมุ่งหมายร่วมท่ีเหมอืนกันของพิธีกรรมนั่นก็คือ

พิธีกรรมเลี้ยงผีมีอิทธิพลต่อระดับบุคคลและระดับชุมชน ซึ่งพิธีกรรมเลี้ยงผีเหล่านี้มีหน้าท่ีท าให้ชาวบ้านในชุมชน

สะเอียบนัน้มีก าลังกายและก าลังใจท่ีดี สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างสงบสุขและนอกจากนี้ยังส่งผลให้ชุมชน

สะเอยีบเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งเกิดความสามัคคีในชุมชนตลอดจนเป็นชุมชนท่ีสามารถจัดการตัวเองได้ ท าให้เกิดความ

สงบสุขของชาวบ้านในชุมชนสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งผลของพิธีกรรมเลี้ยงผีของชาวบ้านสะเอียบได้

สอดคล้องกับลักษณะพิธีกรรมในสังคมไทยท่ีว่า พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมท่ีคนไทยในสังคมสร้างขึ้น เพื่อเป็น

หลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ เมื่อประกอบพิธีกรรมใดไปแล้วผู้ประกอบพิธีกรรมนัน้ ๆ ย่อมมีความสบายใจและ

ความหวังในชีวิต เพราะเชื่อว่าพิธีกรรมต้องน าผลไปสู่ท่ีคาดหวัง พิธีกรรมมักเป็นไปในรูปแบบของพิธีกรรมทางการ

เกษตรกรรมท่ีมุ่งหวังความอุดมสมบูรณ์ พิธีกรรมทางศาสนาเสริมสร้างพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล และ

ความสุขของสังคม นอกจากนี้พิธีกรรมอาจประกอบขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต พิธีกรรมเหล่านี้จะบ่งบอก

ความเปลี่ยนแปลงของสถานภาพ เปลี่ยนวัย เปลี่ยนอาชีพ และเปลี่ยนฐานะทางสังคม ตลอดจนพิธีกรรมทางไสย

ศาสตร์ ซึ่งชว่ยให้จิตใจคลายกังวล [1] 

สุดท้ายการวิจัยเร่ืองความเชื่อและพิธีกรรมเลี้ยงผี : กรณีศึกษา ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัด

แพร่ นี้ท าให้ผู้วจิัยได้ค้นพบสิ่งท่ีส าคัญและมีคุณค่ายิ่งนั่นก็คือ ชุมชนสะเอียบเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชวีติผูกพันกับธรรมชาต ิ
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ชาวบ้านในชุมชนมคีวามหวงแหน อ่อนน้อมถ่อมตนกับธรรมชาติ มคีวามย าเกรงในอ านาจของธรรมชาติและสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ เมื่อมีนายทุนเข้ามาท าลายธรรมชาติชาวบ้านก็จะร่วมมือต่อต้านดังท่ีปรากฏเร่ืองการต่อต้านการสร้าง

เขื่อนแก่งเสือเต้น โดยใช้ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีซึ่งมีหน้าท่ีในการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับชาวบ้าน ท า

ให้ชุมชนสะเอยีบกลายเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้ทุนสนับสนุนในการท าวิจัยคร้ังนี้ และการวจิัยคร้ังนี้ส าเร็จได้ด้วย

ความกรุณาจากรองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และ ดร.สิงห์ค า รักป่า ผู้ให้ความกรุณาท้ังด้านความรู้

และค าปรึกษา อันเป็นประโยชนต์อ่การศึกษาวิจัยครัง้นี้  
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มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมชาวนาไทย 

Tax incentive for Thai farmer 

กาญจนุรัตน ์ไมรินทร์1 

Kanchanurat Mairin1 

บทคัดย่อ 

การท าวิจัยน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงภาษีอากรตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวนาท้ังภาษอีากรในสว่น

ของต้นทุนการผลิตและภาษีอากรในส่วนของรายได้จากการขายผลิตของชาวนา  และ (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ 

รวมท้ังหามาตรการทางภาษีอากรท่ีเหมาะสมส าหรับส่งเสริมชาวนาในประเทศไทยโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับ

มาตรการทางภาษีอากรท่ีช่วยส่งเสริมการเกษตรของต่างประเทศ วิธีการด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยการวจิัยจากเอกสารท้ังจากหนังสอื ประมวลกฎหมาย บทความ ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

ผลการวิจัยพบว่า แม้ในประเทศไทยจะมีกฎหมายภาษีอากรท่ีส่งเสริมชาวนาตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 42 (15) ท่ียกเวน้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับชาวนาที่มีเงินได้จากการขายข้าวอันเกิดจากกสิกรรมท่ีตน

หรือครอบครัวได้ท าเองก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการมาตรการส่งเสริมท่ีปลายทาง เนื่องจากขั้นตอนในการท านา

นัน้มีหลายขั้นตอนซึ่งทุกขั้นตอนมีภาษีทางอ้อมแฝงอยู่รวมในต้นทุนการผลิตด้วย เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อปุ๋ย 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริการสขี้าวกับโรงสีขา้ว ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใชน้้ ามันเชื้อเพลงิ เป็นต้น ซึ่งการท่ีชาวนาถูก

เก็บภาษีจากต้นทุนการผลิตก็เท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของชาวนา จากการท่ีศึกษากฎหมายภาษีอากรท่ี

ส่งเสริมเกษตรกรของต่างประเทศนั้นมีกฎหมายอนุญาตให้ผู้ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสามารถขอคืนภาษีซื้อท่ี

เกษตรกรได้ใชไ้ปในขัน้ตอนตา่งๆ อันเกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตผลทางการเกษตรจากรัฐบาลได้ เชน่ ภาษีซือ้จากการ

ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ภาษีซื้อจากการซื้อเคร่ืองจักรเพื่อการเกษตร เป็นต้น ซึ่งมาตรการส่งเสริมการเกษตรดังกล่าว

ประเทศไทยยังไม่มีการน ามาใชแ้ตอ่ย่างใด 

ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าหากมีการช่วยลดต้นทุนในส่วนของขั้นตอนการผลิตจะท าให้ชาวนาไทยนั้นหัน

กลับมาประกอบอาชีพท านาท่ีภูมิล าเนาของตนซึ่งเป็นมาตรการทางภาษีท่ีดีในการส่งเสริมชาวนาไทย และท้ังนี้ยัง

การเป็นลดปัญหาการวา่งงาน การค้ามนุษย ์การเดินทางออกไปท างานที่กรุงเทพมหานครอีก  

ค าส าคัญ: ภาษีซือ้ เกษตรกร ประมวลรัษฎากร ส่งเสริม   

                                                
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  
This research aims to (1 )  study all the taxes involving farmers including production cost and 

income from agricultural production taxes and (2) study, analyze and provide suitable tax measure to promote 

Thai farmers by comparing with those of foreign countries. This research is quantitative consisting of 

documentary research, codes of laws and articles both in Thai and foreign languages.  

The research indicates that despites the farmer promotion tax law in the Revenue Code Section 

42 (15) which contains the exemptions for “Income of a farmer from sale of rice cultivated by the farmer and/or 

his family.”, the author sees this Section as an attempt to solve the difficulties at the end of the line. The 

procedure of farming contains numerous processes which includes tax payments in the cost of production, for 

example, value added tax from fertilizer, rice husking, gasoline, etc. As farmers are collected taxes, their 

marginal costs are also increasing. In addition, foreign tax laws concerning famer promotion tax allow the 

farmer to refund their farming taxes spent in the farming procedure from the governments, for example, input 

taxes from Motor Vehicle Fuel Tax, Equipment and Machinery purchases, etc. This farmer promotion measure 

is not implemented in Thailand.  

The author, therefore, concludes that if there is a measure to reduce the production cost of 

farming, Thai farmers will come back to their domicile to farm more which is a good measure to promote Thai 

farming. In 

Keywords: Sale Tax, Farmer, Revenue Code, Incentive  

บทน า 

การศึกษาประวัติศาสตร์ข้าวในประเทศไทยเร่ิมต้นท่ีถ้ าปุงฮุง จ.แม่ฮ่องสอนได้ขุดพบหลักฐานเมล็ด

ข้าวและก าหนดอายุมากกว่าถึง 5,000 ปีมาแล้ว ก่อนท่ีจะมีการปลูกข้าวในประเทศจีนและอินเดียราว 1,000 ปี ใน

เขตภาคอีสานของประเทศไทยพบร่องรอยท่ีบ้านเชียงในเขตจังหวัดอุดรธานี และโนนนกทาในจังหวัดขอนแก่นพบ

เปลอืกข้าวผสมอยู่เครื่องป้ันดนิเผาซึ่งมเีร่ืองราวประมาณ 5,000 ปี [17] คนไทยจึงมีความผูกพันกับขา้วอย่างแยกกัน

ได้ยากในหลายๆด้าน  “ ข้าว” ถือเป็นอาหารหลักของประชากรในประเทศไทย และยังมีส่วนส าคัญในการด ารงอยู่

ของสังคมไทยต้ังแตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน ไมว่า่จะเป็นอาหารหลักของประชาชนในประเทศ ยังมสี่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

เพราะมีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม คติความเชื่อ การสะทอ้นวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม วัฒนธรรมข้าวในสังคมไทยจึง

มคีุณค่ายิ่ง เช่น ในภาคเหนือมีประเพณีรับขวัญข้าว สะตวง ทานขันข้าว แฮกนา ในภาคกลางประเพณีกวนข้าวทิพย ์

แห่นางแมว ในภาคอีสานประเพณีบุญคูณลาน บุญข้าวสาก บุญข้าวประดับดิน ในภาคใตป้ระเพณีกวนขา้วยาคู เป็น

ต้น [18] ซึ่งประเพณีต่าง ๆ เหล่านี้ก็เพื่อให้ผลผลิตข้าวเจริญงอกงาม การด ารงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณี และยัง

ส่งเสริมในเร่ืองของการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนอีกด้วย นอกจากนั้นวัฒนธรรมเป็นสินค้ามีคุณใน

ความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ และยังมีคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมหรือคนส่วนใหญ่ เช่น การศึกษา  นอกจาก

ประโยชนต์อ่ผู้เรียน คือ ท าให้ได้มคี่าจ้างแรงงานต าแหน่งหน้าท่ีดขีึน้แลว้ ยังเป็นผลดีต่อส่วนรวมคอื ชว่ยลดภาระของ

สังคม DAVIC THROSBY อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างทุนวัฒนธรรมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไวด้ังนี้ว่า  

1. ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

วัฒนธรรม สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจให้ท้องถิ่น เชน่ การท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม การจ าหนา่ยของท่ีระลึก  
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2. ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม เช่น ความเชื่อว่าคนมีบุญเกิดมาร่ ารวย ควรช่วยเหลือคน

จนให้มีความเมตตากรุณาตอ่เพื่อนมนุษย์  

3. อาจจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของปัจเจกและ ส่วนรวม  เช่น

เป้าหมายของการท างานแบบพออยู่พอกินไมส่ะสมความมั่งคั่งจนเกินไป ไมค่วรเสี่ยงเก็งก าไรมากเกินไป [1] 

เป็นท่ีทราบกันว่าข้าวหอมมะลิไทยเป็นท่ีรู้จักดีท่ัวโลกเพราะมีกลิ่นหอมและอ่อนนุ่ม จนสหรัฐอเมริกา

พยายามพัฒนาข้าวหอมมะลิของตนเพื่อมาทดแทนการน าเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยในชื่อว่า “ ข้าวแจสแมน”  ซึ่ง

นอกจากการบริโภคข้าวในรูปแบบของข้าวสารท่ีน ามาหุงรับประทานกับอาหารแล้ว ปัจจุบันได้มีการใช้นวัตกรรมเข้า

ไปแทรกในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมข้าว โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการน าเอาความรู้แบบสหวชิาการมาผสมผสาน

ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการเพิ่มคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าใหม่ๆ ท่ีผลิตได้จากข้าวซึ่งเป็นการสร้างช่องทาง

การตลาดใหม่ท่ียังไม่มีคู่แข่งขัน เช่น จากข้าวกล้องราคากิโลกรัมละ 40 บาท สามารถน ามาจ าหน่ายได้ถุงละ 180 

บาท ร าข้าวท่ีสีท้ิงน ามาผ่านกระบวนการทางความคิดและกระบวนการผลิตจนได้เป็นน้ ามันร าข้าวท่ีอุดมไปด้วย

วติามนิและสารธรรมชาติท่ีดีตอ่สุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมข้าวอะมิโนท่ีใช้รักษาเด็กทารกท่ีมีอาการแพ้โปรตีน

จากนมวัว ผลิตภัณฑ์แป้งเด็กจากแป้งข้าวจ้าว “ไรซ์แคร์” ท่ีน าแป้งข้าวจ้าวมาเปลี่ยนคุณสมบัติและพัฒนาให้

สามารถป้องกันความชื้นและดูดซับความมันได้มาทดแทน “ทัลคัม” ซึ่งเป็นแร่ท่ีไมย่่อยสลายอาจจะสะสมในร่างกาย

เป็นอันตรายได้ เป็นต้น [2] นอกจากนั้นยังสามารถน าเอาข้าวมาแปรรูปเป็นอาหารทานเล่นต่าง ๆ เช่น ข้าวพอง 

ทองม้วนข้าวเจ้า เป็นต้น นอกจากคนไทยจะบริโภคข้าวเองในประเทศแล้ว ข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของ

ประเทศไทยอกีด้วย ประเทศไทยได้ส่งออกข้าวมาตัง้แตส่มัยรัชกาลท่ี 4 ในคร้ังท่ีไทยได้ท าสัญญาเปิดประตูการค้ากับ

ประเทศอังกฤษภายใต้สนธิสัญญาเบาร่ิง (Bowring Treaty) ในปี 2398 จนถึงปัจจุบัน [4] ซึ่งแน่นอนว่าการบริโภค

ข้าวท้ังในประเทศไทยและในโลกย่อมมีปริมาณสูงขึ้นตามจ านวนของประชากรท่ีมากขึ้นด้วย ซึ่งจากการศึกษา

เกี่ยวกับปริมาณการส่งออกข้าวของไทยนัน้จะเห็นวา่ปี 2552 – 2556 ปริมาณและมูลค่าการสง่ออกลดลงจาก 8.62 

ล้านตันข้าวสารมูลค่า 172,208 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 6.65 ล้านตันข้าวสาร มูลค่า 139,000 ล้านบาท ในปี 

2556 หรอืลดลงร้อยละ 7.71 และ รอ้ยละ 5.74 ต่อปี ตามล าดับ เนื่องจากราคาส่งออกข้าวไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงกว่า

เมื่อเทียบกับประเทศคู่แขง่ เช่น อนิเดีย และเวียดนาม เฉลี่ยประมาณ 100-160 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่งผลให้ผู้น าเข้า

บางส่วนปรับเปลี่ยนไปน าเข้าข้าวจากประเทศคู่แข่งท่ีมีราคาต่ ากวา่แทน [7] เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศท่ีส่งออกข้าว

ได้ก าหนดมาตรการมากมายในการส่งเสริมการส่งออกข้าว เช่น เวียดนามมีนโยบายยกเลิกราคาส่งออกขั้นต่ าข้าว

ขาวร้อยละ 5 เพื่อกระตุ้นการส่งออก อินเดียก าหนดมาตรการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาประกันขั้นต่ า 

จีนก าหนดมาตรการก าหนดราคารับซื้อขั้นต่ า เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวมากขึ้น ฟิลิปปินส์ เน้นเพิ่มผลผลิต

ตามนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการพึ่งพาผลผลิตข้าวในประเทศ (Rice Self – Sufficiency) เพื่อลดปริมาณการน าเข้าข้าว

จากต่างประเทศ โดยก าหนดเป้าหมายผลิตข้าวปีละ 22.5 ล้านต้น ภายในปี 2559 และส่งเสริมให้เกษตรกรขยาย

พื้นท่ีเพาะปลูกและเพิ่มการใชเ้ครื่องจักรกลในภาคเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิตและลดตน้ทุน [8] หรือนโยบายส่งเสริม

ซื้อข้าวต่ ากว่าราคาตลาดในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจะตั้งก าแพงภาษีในการน าเข้าข้าวสูงเพื่อกีดกันผลิตภัณฑ์ข้าวจาก

ประเทศอ่ืน และมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่ีมกีารใชข้้าวในประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นรณรงค์ให้บริษัท

ต่างๆ ใช้ข้าวในกระบวนการผลิตมากขึ้นอย่างเช่น บะหมี่ผู้ผลิตบางรายจะน าแป้งข้าวมาผสมซึ่งผู้ประกอบการ

สามารถติดต่อกับสหกรณ์ท่ีเป็นตัวแทนของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวโดยตรงซึ่งจะได้สิทธิพิเศษคือซื้อข้าวต่ ากว่าราคา

ตลาด ร้อยละ 20 และเป็นข้าวเกรดท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาแล้วซึ่งส่วนลดท่ีให้โรงงานรัฐบาลจะน ามาจ่ายค่า

ทดแทนให้ชาวนา[3] เป็นต้น 
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ท้ังนี้รัฐบาลไทยเองก็เห็นว่าข้าวเป็นผลผลิตท่ีมีความส าคัญท้ังต่อการบริโภคและการท ารายได้ให้แก่

รัฐบาล รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการมากมายในการส่งเสรมิการผลิตข้าวท้ังในส่วนของขั้นตอนการผลิต การขาย และ

การส่งออก เช่น การใช้มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกเพื่อยกระดับราคาข้าวเปลือกท่ีฟาร์มในปี 2498 โดยให้

องค์การคลังสินค้า (อคส.) ออกไปรับซื้อและรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร โครงการจ าน าข้าวเปลือกโดย

มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจ าน าข้าวเปลือกจากชาวนาในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ า เพื่อจูงใจให้ชาวนาชะลอการขายข้าวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อลดอุปทานข้าวท่ีออกสู่ตลาด โดยใช้

ข้าวเปลอืกเป็นหลักประกันในการช าระหนีเ้งินกู้ ท้ังน้ีเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนทางการเงินแก่เกษตรกร โดยการรับ

จ าน าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ในทุกภาคยกเว้นภาคใต้  ในปี 2544 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

และกรมสง่เสริมการเกษตรได้มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อในการจัดหาปุ๋ยเพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกรซึ่งจะปล่อยเงินกู้ให้

เกษตรกรโดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรรายนั้นต้องไม่เป็นสมาชิกองค์กรใดๆ และเกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกของ

องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกรก่อน เป็นต้น [5]  

ท้ังนี้ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการส่งเสริมของรัฐบาลยังไม่เพียงพอ เพราะบางมาตรการเป็นการส่งเสริมใน

เร่ืองของการส่งออกของนายทุน การประกันราคา การจ าน าข้าว แตย่ังไม่มมีาตรการท่ีลดตน้ทุนการผลิตของชาวนา

ในทางภาษีอากรเพื่อท่ีจะส่งเสริมชาวนาโดยตรงและครบวงจร ผู้เขียนจึงขอกลา่วถึงมาตรการทางภาษีอากรเกี่ยวกับ

ชาวนาโดยเร่ิมจากวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการจัดเก็บภาษีก่อน ซึ่งหลักการเบื้องต้นในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นมี

หลายวัตถุประสงค์ซึ่งนอกจากจะเก็บภาษีเพื่อหารายได้ให้กับรัฐบาลเพื่อน ามาบริหารประเทศแล้ว ยังมวีัตถุประสงค์

อื่นอกีกล่าวคือ (1) เพื่อควบคุมหรือส่งเสริมพฤตกิรรมของเศรษฐกิจการท่ีรัฐบาลให้สิทธิเสรีภาพในการเลือกบริโภค

ของประชาชน แตรั่ฐบาลสามารถใชม้าตรการทางภาษีอากรเป็นเครื่องมอืในการควบการบริโภคและการผลิตได้ เช่น

เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าท าลายสุขภาพในอัตราสูง เป็นต้น (2) เพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เป็นธรรม

รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีอากรเพื่อกระจายรายได้และทรัพย์สินให้สังคมอย่างเป็นธรรม เชน่เก็บภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดาอัตราก้าวหน้า ภาษีมรดก เป็นต้น (3) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท าให้ประเทศมีความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสม่ าเสมอ ปราศจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางภาษีอากร

ชว่ยได้ เชน่ เมื่อเกิดภาวะเงนิฝืดซึ่งรัฐบาลตอ้งกสารใชป้ระชาชนออมาใชจ้่ายมากขึน้อาจลดภาษบีริโภค เป็นต้น [9]  

นอกจากนั้นกฎหมายภาษีอากรยังมีหลักการพื้นฐานทางภาษีอากรท่ีจะน าไปสู่การก าหนดส่งแบ่ง

ภาระสาธารณะท่ีประชาชนต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างเป็นธรรม ซึ่งหลักการดังกล่าวจะบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่หลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีอากร หลักความเสมอภาคทางภาษ ีหลักการบังคับใช้

เป็นการท่ัวไปของกฎหมายภาษีอากร และหลักความเป็นกลางหรือการแทรกแซงทางกฎหมายภาษีอากร  ซึ่ง

หลักการพื้นฐานท่ีจะกล่าวถึงในวิจัยนี้จะกล่าวถึงหลักความเสมอภาคทางภาษี โดยท่ัวไปแล้วหลักความเสมอภาค

ทางกฎหมาย หมายถึง การท่ีองค์กรต่างๆของรัฐต้องปฏิบัติต่อบุคคลท่ีเหมือนกันในสาระส าคัญอย่างเดียวกัน และ

ปฏิบัติต่อบุคคลท่ีแตกต่างกันในสาระส าคัญแตกตา่งกันตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ดังนั้นหากน าเอาหลักการ

ดังกล่าวมาปรับใชใ้นทางภาษีอากร หลักความเสมอภาคทางกฎหมายภาษอีากร หมายถึง การท่ีบทบัญญัตกิฎหมาย

ภาษีอากรต้องมีลักษณะท่ัวไปมใิชเ่ป็นกฎหมายท่ีมกีารเลือกปฏบัิติท่ีไม่เป็นธรรมโดยยกเหตุจากการมีถิ่นก าเนิด เชื้อ

ชาติ ศาสนา ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายภาษี สามารถบังคับใช้ได้กับบุคคลท่ีแตกต่างกันได้ หากบุคคลนั้นมี

สาระส าคัญท่ีแตกต่างกัน หรือพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ไม่วา่จะเป็นสภาพทางครอบครัว สถานภาพท่ี

เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ รวมถึงการออกมาตรการทางกฎหมายภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามสภาวการณ์ท่ี

เปลี่ยนไป [10] ดังนัน้การบัญญัตกิฎหมายภาษีท่ีดีจึงควรค านึงถึงหลักความเสมอภาคและหลักความเป็นธรรมควบคู่

กันไป โดยอาจพิจารณาจากความสามารถในการเสียภาษีของบุคคล และสามารถกระจายรายไดและลดความ
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เหลื่อมล้ าทางสังคมได้ ซึ่งประเทศไทยการบัญญัตกิฎหมายภาษีอากรนัน้ได้มีการน าหลักการดังกล่าวมาใช้ เช่น การ

จัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า การลดหย่อนภาระทางภาษี การยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากปัจจัยพื้นฐานเช่น อาหาร ยา 

ท่ีอยูอ่าศัย เป็นต้น 

ในสว่นของชาวนานั้น แม้จะมมีาตรการทางภาษีอากรท่ีบรรเทาภาระของชาวนาในเร่ืองของการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับชาวนาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (15) ท่ีบัญญัติว่า “เงินได้ของชาวนาท่ีได้

จากการขายข้าวอันเกิดจากสิกรรมท่ีตนเองและหรือครอบครัวได้ท าเอง” ซึ่งจากมาตราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหาก

ชาวนาท านาข้าวด้วยตนเองหรือภายในครอบครัวหากมีเงินได้จากการขายข้าวชาวนาไม่ต้องเสียภาษีจากฐานเงินได้

จากการขายข้าว แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ชาวนาแล้ว แต่ในขั้นตอนการ

ผลิตข้าวนั้นชาวนาย่อมมีต้นทุนมากมายในการผลิต เช่น การเช่าท่ีนา การซื้อเมล็ดพันธ์ุ ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย น้ ามัน

เชื้อเพลงิ การสีขา้ว เป็นตน้ ซึ่งในต้นทุนต่างๆ เหลา่นีม้ภีาษีบริโภคแฝงอยู่ เชน่ การซื้อยาฆา่แมลงจากผู้ประกอบการ

ท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มชาวนายอ่มต้องถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 หรือการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ

น าไปใชใ้นการปลูกข้าวก็ตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในการบริโภคน้ ามันให้ผู้ประกอบการเชน่กัน ในสว่นของภาษีโรงเรือน

และท่ีดินและภาษีบ ารุงท้องท่ี ซึ่งรายจ่ายต่างๆ เหล่านี้ย่อมรวมเป็นต้นทุนในการผลิตของชาวนาด้วย  และแม้ว่า

บทบัญญัติของกฎหมายภาษีอากรจะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตข้าว

ของชาวนา เช่น ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายปุ๋ย การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับพื ชหรือสัตว์เพื่อ

บ ารุงรักษา ป้องกัน ท าลาย หรือก าจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการท่ีได้รับยกเว้น

ดังกล่าวสามารถแจ้งอธิบดีกรมสรรพากรตามแบบท่ีอธิบดีเพื่อขอเข้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่มได้ 

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกรมสรรพากรมีผู้ประกอบการท่ีขายสินค้าและบริการเกี่ยวกับการเกษตรเข้าจดทะเบียน

เป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหลายร้อยแห่งท่ัวประเทศไทย ซึ่งชาวนาก็จ าเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจาก

ผู้ประกอบการดังกล่าว รวมถึงโรงสีข้าวก็เป็นผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมหลายร้อยแห่งเชน่กัน ดังนั้น

จากการศกึษามาตรการสง่เสริมทางภาษีอากรของเกษตรกรในตา่งประเทศได้มกีารอนุญาตให้เกษตรกรท่ีลงทะเบียน

ไวก้ับรัฐสามารถขอคนืภาษมีูลค่าเพิ่มส าหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ใช้โดยตรงในการเกษตรของตนได้ 

จากการศึกษาถึงมาตรการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมชาวนาของรัฐบาลยังไม่มีด้านการลดต้นทุนการผลผลิต

ในทางภาษีอากรซึ่งหากชาวนายังมีต้นทุนการผลิตท่ีสูงจากภาษีท่ีแฝงมากับค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว จะส่งผลให้

ราคาข้าวท่ีชาวนาขายจะต้องสูงไปตามต้นทุน และอาจจะเกิดการกดราคาข้าวกับชาวนาเพื่อให้ขายข้าวในราคาต่ า

ตามท้องตลาดท าให้ชาวนาได้ก าไรนอ้ยหรือขาดทุนในท่ีสุด และเมื่อชาวนาตอ้งเผชญิกับสภาวะขาดทุนหรือก าไรนอ้ย

ไม่พอกับค่าใช้จ่ายชาวนาอาจจะถอดใจกับอาชีพท านาหันไปประกอบอาชีพอื่น ต้องออกจากภูมิล าเนาไปท างาน

ตา่งจังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเพื่อให้มรีายได้มาจุนเจือครอบครัวจนอาจเกิดปัญหาในเร่ืองอาชญากรรม 

การค้าบริการ การค้ามนุษย์ตามมา อีกท้ังหากรัฐบาลไทยอนุญาตให้ชาวนาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภค

สินค้าและบริการได้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชาวนาท าบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย รู้ต้นทุนท่ีชัดเจน รู้ก าไร รู้

ขาดทุน เพื่อรู้จักวางแผนการใช้จ่ายของครอบครัวไม่ใช้จ่ายเกินตัวจนก่อให้เกิดหนี้สินท่ีไม่จ าเป็นตามยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไป  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงภาษีอากรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับชาวนาท้ังในส่วนต้นทุนการผลิตและในส่วนของรายได้

จากการขายข้าวของชาวนา 

2. เพื่อหามาตรการทางภาษีที่ช่วยลดภาระของชาวนาไทยโดยเปรียบเทียบกับของมาตรการทาง

ภาษีของต่างประเทศ 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 

การน ามาตรการทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมการเกษตรของต่างประเทศมาปรับใช้กับมาตรการ

ส่งเสริมทางภาษีอากรเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวนาของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่มีบทบาทส าคัญกับประเทศ

ไทย จะเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และส่งผลดีต่อทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการจ้างงาน 

ภาคเศรษฐกิจ และประชาชนในชาติ 

วิธีการศึกษา 

วิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชาวนาทั้งในส่วนของต้นทุนการผลิตที่มีภาษีแฝงอยู่ เช่น 

ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อปุ๋ย ยาฆ่าแมลง การซื้อเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ ามัน เป็นต้น รวมถึงศึกษาภาษีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

หลังจากชาวนามีรายได้จากการขายข้าว เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น รวมภาษีท้องถิ่น

ต่างเช่น ภาษีโรงเรือนและที่ด ิน ภาษีบ ารุงท้องที ่ เป็นต้น  ส าหรับวิธีด าเนินกา รวิจัยนี ้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ 

ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องท้ัง หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทความ

ต่างๆ ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ชาวนาในหมู่บ้าน 

กิจการโรงสีข้าว ร้านขายยาฆ่าแมลง ร้านขายปุ๋ย โดยผู้วิจัยได้น าเอาหลักการทางภาษี   

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนการท านา ในส่วนของต้นทุนการท านานั้นผู้วิจัยได้พิจารณาจากการศึกษาขั้นตอนของการ    

ท านา จากการศกึษาเกี่ยวกับขัน้ตอนการท านาผู้วิจัยจึงขอสรุปเป็นขัน้ตอนดังนี้ [11,12,13] 
 

เดือน 

(ประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงตามฤด)ู 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

เมษายน เร่ิมน าปุ๋ยเตรียมลงไว้ในแปลงนา 

พฤษภาคม ไถดะและปรับท่ีดนิ คือการไถคร้ังแรกเม่ือดินมคีวามชื้น

พอเหมาะเพ่ือพลกิหน้าดนิและท าลายวัชพชื 

เตรียมพันธ์ขา้วเตรียมแปลงตกกล้า (กรณีนาด า) 

มถิุนายน (กรณนีาด า) ตกกล้า คือการเร่ิมเตรียมตน้กล้าท่ีแข็งแรง

เมื่อน าไปปักด าจะได้ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ โดยเร่ิมจากการ

เตรียมดนิท่ีเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์ ป้องกันนกหนูท่ีจะท าลาย

ตน้กล้าได้ ซึ่งตอ้งท าการไถดะ ไถแปร และคราดเชน่กัน 

และหวา่นเมล็ดพันธ์ุท่ีสมบูรณ์ปราศจากโรคลงไป 

ไถแปร-คราด คือการก าจัดวัชพชืตลอดจนท าให้ดินแตกตัว

และเป็นเทือกพร้อมท่ีจะปักด าได้ 

กรกฎาคม ด านา เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 25 -30 วัน ในเอาไป 

ปักด า 

การดูแลจัดการคันดิน 

ท านาหว่าน (ไมปั่กด า) 

สิงหาคม – ตุลาคม  
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เดือน 

(ประมาณการอาจเปลี่ยนแปลงตามฤด)ู 
สิ่งที่ต้องด าเนินการ 

พฤศจิกายน การจัดการน้ าในแปลงนา 

การจัดการวัชพชื 

ใส่ปุ๋ย พ่นยาเคม ี 

ก าจัดแมลงศัตรูข้าว 

ธันวาคม คัดพันธ์ุขา้วปลูก 

มกราคม เก็บเกี่ยว สามารถเกี่ยวด้วยมือหรือใชเ้ครื่องมือเก็บเกี่ยว 

นวดข้าว เป็นการท าให้เมล็ดขา้วหลุดจากรวงข้าวอาจมี

หลายวิธีเชน่ การฟาดข้าว หรือนวดข้าวหรือนวดข้าวดว้ย

เครื่องนวดขา้ว 

ขนขา้วเก็บ ตอ้งเก็บท่ีสะอาดมีตาข่ายป้องกันหนูและศัตรู

อื่นๆ อากาศถา่ยเทสะดวก มีหลังคาปอ้งกันแดดฝน 

 ขายผลิต 

ท าปุย๋หมักในแปลงนา 

ปลูกพชืหลังนา 

 

จากการศึกษาขั้นตอนการท านาสามารถสรุปได้ว่าชาวนามีต้นทุนดังต่อไปนี้ (1) ค่าเมล็ดพันธ์ุ (2) 

ค่าแรงงาน (3) น้ ามันเชื้อเพลิง จากรถไถ รถแทรกเตอร์ เคร่ืองพ่นยาเคมี เคร่ืองเกี่ยวข้าว เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองนวด

ข้าว (4) สารก าจัดแมลง (5) ปุ๋ย (6) ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ (กรณีเป็นเจ้าของเคร่ืองมือต่างๆ) (7) ค่าเช่าท่ีดิน (8) 

ค่าใชจ้่ายจาการซือ้เครื่องจักร เครื่องยนต์ (9) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ซึ่งแตล่ะขั้นตอนการผลิตน้ันมภีาษีแฝงอยู่ ตัวอยา่ง ชาวนาคนหนึ่งได้ท่ีนามาจากบรรพบุรุษตอ้งการท า

นาโดยเร่ิมจากการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองจักรต่างๆ โดยเร่ิมจากการซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวจากร้านขายปลีก ซื้อ

เคร่ืองจักรในการท านาจากร้านขายเคร่ืองจักร เช่นเคร่ืองสีข้าวขนาดเล็ก เคร่ืองนวดข้าว และซื้อยาฆ่าแมลง ปุ๋ย 

รวมถึงการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับเคร่ืองยนต์ต่างๆ ในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มท้ังหมดมผีลให้ราคาสินค้าสูงขึน้ตามอัตราภาษมีูลค่าเพิ่มท่ีร้านคา้ต้องบวกรวมเข้าไปกับราคาสินค้าซึ่ง

ภาษีเหลา่นีผู้้รับภาระคือชาวนานั่นเอง 

2. โครงสร้างทางภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพท านา  เมื่อชาวนาเร่ิมท านามีกฎหมาย

มากมายท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง กฎหมายภาษอีากรเป็นกฎหมายหน่ึงท่ีต้องค านึงถึงท้ังน้ีผู้วิจัยขอกล่าวถึงภาษีอากรต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็นฐานภาษี ซึ่งจะกล่าวถึงฐานเงินได้ ฐานภาษบีริโภค ฐานภาษีทรัพย์สนิและความมั่งคั่ง 

 2.1 ฐานเงินได้ วิจัยนี้จะมุ่งศึกษาถึงชาวนาท่ีมีเงินได้ในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ผู้มีหน้าท่ีภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลท่ีไมใ่ชน่ิตบุิคคล ผู้ถึงความตายระหว่างปภีาษ ีและกองมรดก

ท่ียังมไิด้แบ่ง  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากเงินได้หรือรายได้ ซึ่งเงินได้พึงประเมินของบุคคล

ธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 หมายถึง เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ท่ีกล่าวนี้ให้
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หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นท่ีได้รับ ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรท่ีผู้

จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ส าหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ด้วย 

ชาวนายังถึงวา่เป็นหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นเมือชาวนาได้เงินจากการ

ขายข้าวถอืว่าเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

 2.2 ฐานบริโภค การจัดเก็บภาษีจากฐานบริโภค คือ การจัดเก็บภาษีจ่ายการใช้จ่ายเพื่อการ

บริโภค จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นภาษีทางอ้อม คือผลักภาระให้แก่ผู้อื่นได้ ในส่วนของวจิัยนี้จะกล่าวถึง

การจัดเก็บภาษีฐานบริโภคคือภาษีมูลค่าเพิ่ม กิจการท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่  กิจการขายสินค้าใน

ราชอาณาจักร กิจการให้บริการในราชอาณาจักร และการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี ได้แก่ 

ผู้น าเข้า หมายถึงผู้น าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และ ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ

ในทางธุรกิจหรือวิชาชีพไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะได้รับประโยชน์หรือได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ [14] จาก

ความหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากชาวนามีอาชีพท านาและขายข้าวย่อมถือว่าเป็นผู้ประกอบการท่ีมีกิจการขาย

สินค้าในราชอาณาจักรเพราะเป็นการขายข้าวทางธุรกิจหรือวชิาชีพในราชอาณาจักร จึงมหีนา้ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม ฐานภาษีส าหรับการขายสินค้า ได้แก่มูลค่าทั้งหมดท่ีผู้ประกอบการได้รับหรือ

พึงได้รับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ มูลค่าของฐานภาษีหมายความถึงเงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน ค่าบริการ 

หรือประโยชนใ์ด ๆ ซึ่งอาจคิดค านวณได้เป็นเงิน ดังนั้นฐานภาษขีองชาวนา [15] คือ มูลค่าของขา้วสารน่ันเอง 

อัตราภาษี ปัจจุบันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรมี 2 อัตรา คือ อัตราร้อยละ 10 

(มาตรา 80 ประมวลรัษฎากร) และอัตราร้อยละ 0 (ตามมาตรา 80/1 ประมวลรัษฎากร) แต่ปัจจุบันรัฐบาลได้ลด

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือร้อยละ 7 (รวมกับภาษีท้องถิ่นแล้ว) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากรวา่ด้วยการลดอัตราภาษมีูลค่าเพิ่ม (ฉบับท่ี 592) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559  

วิธีการเสียภาษี ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อ

สินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งเรียกว่า “ภาษีขาย” และน าส่งให้กับรัฐบาลภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือน โดยน า “ภาษีขาย” 

ลบ “ภาษีซื้อ” (ภาษีซื้อคือภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มถูกผู้ประกอบการ  จดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นเรียกเก็บจากการซือ้สินค้าหรือรับบริการเพื่อใชใ้นการประกอบกิจการของตนเอง) ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ 

“ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีต้องน าสง่รัฐ” 

 2.3 การจัดเก็บตามฐานทรัพย์สิน  ภาษทีรัพย์สินเป็นภาษีท่ีจัดเก็บจากฐานทรัพย์สินและความมั่ง

คั่ง เช่นภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องท่ี เป็นต้น ในกรณีของการท านานั้นภาษีท้องถิ่นท่ีชาวนาต้อง

เสียคือ ภาษบี ารุงท้องท่ี 

ผู้มีหนา้ที่เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี คือ เจ้าของท่ีดิน ผู้มกีรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือผู้ครอบครองท่ีดิน โดยผู้

มหีน้าท่ีดังกล่าวต้องยื่นแบบแสดงรายการท่ีดินของตนเองให้เจ้าพนักงานประเมินตามราคาปานกลางของท่ีดิน และ

แจ้งผลการประเมินเป็นหนังสอืให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายงานท่ีดินนัน้เสียภาษีบ ารุงท้องท่ี  โดยผู้เป็นเจ้าของท่ีดนิในวันท่ี 1 

มกราคมของปีใดมีหน้าท่ีเสียภาษีบ ารุงท้องท่ีส าหรับปีนัน้ 

อัตราภาษีบ ารุงท้องท่ีนั้นมีท้ังหมด 34 อัตราซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามราคาปานกลาง เช่นหากราคาปาน

กลางไมเ่กินไรล่ะ 200 บาท เสยีภาษีบ ารุงท้องท่ีไร่ละ 50 สตางค์ แต่ถ้าราคาปานกลางเกินไรล่ะ 25,000 บาท ถึงไร่

ละ 30,000 บาท เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีไรล่ะ 70 บาท [16]  
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3. มาตรการทางภาษีในการสง่เสริมชาวนาของประเทศไทย 

3.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากความหมายของเงินได้พึงประเมินแสดงว่าเมื่อชาวนาท านาแล้ว

ได้ผลผลิตคือข้าวสาร และขายข้าวสารท่ีผลิตได้เงินมา เงินจากการขายข้าวของชาวนาถือเป็นเงินได้พึงประเมินของ

ชาวนาอันพึงต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่อย่างไรก็แม้ชาวนาจะเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ 

และเงินได้จากการขายข้าวของชาวนัน้ถอืเป็นเงินได้พงึประเมนิ แตจ่ะต้องน ามาเสียภาษีหรือไมอ่ย่างไร ต้องพิจารณา

ต่อไปว่าเงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ กฎหมายภาษีอากรได้ยกเว้นเงินได้พึง

ประเมินบางอย่างท่ีไม่ต้องน ามารวมค านวณเพื่อเสียภาษีไว้ในมาตรา 42 ซึ่งในประมวลรัษฎากรมาตรา 42 (15) 

บัญญัติว่า “เงินได้ของชาวนาท่ีได้จากการขายข้าวอันเกิดจากสิกรรมท่ีตนเองและหรือครอบครัวได้ท าเอง”  จาก

บทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าหากชาวนาท านาด้วยตนเองไมว่่าจะท าบนท่ีนาที่เป็นเจ้าของเอง หรือท านาบนท่ีนาท่ีเช่า

จากบุคคลอื่นก็ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

3.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกล่าวถึงการยกเวน้ภาษท่ีีเกี่ยวข้องกับ

ชาวนา ดังตอ่ไปน้ี 

1. การขายสินค้าที่มิใชก่ารส่งออก หรือการให้บริการ ที่ก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา 81 

ดังตอ่ไปนี ้

(ก) การขายพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ล าต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว 

ฝัก เมล็ด หรือส่วนอ่ืน ๆ ของพชื และวัตถุพลอยได้จากพืช ทัง้นี้ ท่ีอยูใ่นสภาพสดหรือรักษาสภาพไว ้เพื่อมิให้เสียเป็น

การช่ัวคราวในระหวา่งขนสง่ ด้วยการแช่เย็น แชเ่ย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดท า หรือปรุงแตง่โดยวธีิการอ่ืน หรอืรักษา

สภาพไวเ้พื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีก หรือขายส่งด้วยวธีิการแชเ่ย็น แช่เย็นจนแข็ง ท าให้แห้ง บด ท าให้เป็นช้ิน หรือ

ด้วยวิธีอื่น ข้าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสีข้าว แต่ไม่รวมถึงไม้ซุง ฟืน หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเลื่อยไม ้

หรือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อท่ีท าเป็นอุตสาหกรรม ตามลักษณะ และเงื่อนไขท่ีอธิบดี

ก าหนด 

(ข) การขายปุ๋ย  

(ค) การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบ ารุงรักษา ป้องกัน ท าลายหรือ

ก าจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ 

2. มาตรา 81/1 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีไม่เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมตามท่ี

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 

อย่างไรก็ตามมาตรา 81/3 ผู้ประกอบการซึ่งประกอบกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้ 

มีสิทธิแจ้งต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดี ก าหนดเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามหมวดนี้

ได้ คือ (1) กิจการขายสินค้าตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 81 (1) (ก) ถึง (ฉ)  และ (2) กิจการขนาดย่อมตามมาตรา 81/1  

ดังนั้นแม้จะดูเหมือนว่าการท านานั้นจะปลอดจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งในส่วนของการขายและในส่วน

ของขั้นตอนการผลิตก็ตาม แต่กฎหมายภาษีอากรได้เปิดช่องให้ผู้ประกอบการท่ีได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ซึ่งก็จะส่งผลให้เวลาชาวนาซื้อเมล็ดพันธ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เคมีภัณฑ์ มีภาษีมูลค่าเพิ่ ม

แฝงอยู่ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมสรรพากรมีผู้ประกอบการท่ีเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรเกินกว่า 100 

กิจการที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงกิจการโรงสีข้าวก็มีผู้จดทะเบียนเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 100 กิจการเช่นเดียวกัน อีกท้ังยังมีกิจการท่ีขายเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ท่ีเป็นผู้ประกอบการ
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จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่ม และยังมีค ่าน้ ามันเชื ้อเพลิงที ่ใช้ก ับเครื่องจักร เครื่องยนต์ที ่ก ็อยู ่ในข่ายต้องเสีย

ภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกัน 

3.3 การท านาของชาวนานั้นหากชาวนาท านาบนที่ดินของตนเองชาวนาต้องเสียภาษีบ ารุงท้องท่ี 

ซึ่งภาษีดังกล่าวจัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน หรือผู้มีกรรมสิทธ์ในที่ดิน หรือผู้ครอบครองที่ดินมีหน้าที่เสียภาษี แต่

อย่างไรก็ตามหากเป็นการท ากสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกจะเสียภาษีบ ารุงท้องที่ในอัตรากึ่งหนึ่ง แต่ถ้าเจ้าของที่ดิน

ประกอบการกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตนเองให้เสียอย่างสูงไม่ เกินไร่ละ 5 บาท  

4. มาตรการทางภาษีของต่างประเทศ 

4.1 ประเทศอินเดีย อินเดียเป็นประเทศท่ีส่งออกข้าวได้มาเป็นอันดับ 1 ของโลกในช่วงปี 2555 – 

2556 มีปริมาณส่งออก 10.00 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็นส่วนแบบการตลาดร้อยละ 26.09 ของการส่งออกข้าวโลก 

มากกว่าประเทศไทย [6] จากการที่ได้ศึกษาพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ของอินเดีย ( Indian Income Act of 1961 

Section 10(1)) ในส่วนของเงินได้ท่ีได้รับจากพืชผลทางการเกษตรนั้นได้รับยกเว้นไม่รวมเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีต้อง

น ามารวมเสียภาษี ซึ่งตาม Indian Income Act of 1961 Section 2(1A) นั้นให้ความหมายรวมถึง ค่าเช่า หรือเงินได้ท่ี

ได้จากที่ดินอยู่ในอินเดียและที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเกษตรแต่ไม่รวมถึงการขายที่ดิน เงินได้ต่างๆ รายได้ท่ี

เกิดจากผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกขึ้นบนที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตร และรายได้ที่เนื่องมาจากการท าฟาร์มตาม

เงื่อนไขคือต้องเป็นการสร้างฟาร์มบนที่ดินของตัวเองและเป็นท่ีดินที่อยู่อาศัยเท่านั้น รายได้ท่ีเกิดจากการเพาะต้น

กล้าในเรือนเพาะช า 

ซึ่งหลักการของการยกเว้นในส่วนภาษีเงินได้ของอินเดียนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างที่ดินท่ีต้อง

ใช้เพื ่อการเกษตรและผลผลิตนั ้นต้องงอกเงยจากที่ดินดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีรายได้บางอย่างที่เกี ่ยวกับ

การเกษตรที่ไม่ถือว่าเป็นรายได้จากการเกษตร เช่น การขายสัตว์ปีก การขายต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ การ

เลี้ยงโคนม การท าเนยและชีส รายได้จากการขายสินค้าการเกษตรท่ีแปรรูปแล้ว เป็นต้น ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม

นั้นยกตัวอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐคุชราต (Gujarat) ของประเทศอินเดียตามพระราชบัญญัติภาษีมูลค่าเพิ่มของ

รัฐคุชราต ( The Gujarat Value Added Tax Act, 2003 ) ที ่ยกเว้นภาษีม ูลค่าเพิ ่มส าหรับสินค้าหรือบริการท่ี

เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้โดยตรงส าหรับการเกษตร ขายวัวแกะแพะ ดอกไม้สด ผักสด 

กระเทียม เป็นต้น 

4.2 สหรัฐอเมริกา ส าหรับสหรัฐอเมริกานั้นในรัฐนิวยอร์กได้ส่งเสริมเกษตรกรโดยการยกเว้น

ภาษีขายให้ส าหรับเกษตรกร ซึ่งจากการศึกษากฎหมายภาษีของนิวยอร์ก (2010 New York Code Tax) นั้นพบว่ามี

การยกเว้นภาษีขายให้เกษตรกรทั้งในส่วนของขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการขายผลผลิต โดยให้นิยามของ

การเกษตร ไว้กว้างมากรวมถึงการท านาด้วย ซึ ่งการยกเว้นนั ้นรวมถึง การซื ้อทรัพย์สินที่ใช้โดยตรงส าหรับ

การเกษตร การซื้อคอมพิวเตอร์ การซื้อวัสดุก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ใช้กับการเกษตร เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้กับ

การเกษตร รวมถึงการเข้ารับบริการในการซ่อมแซม การซื้อยานพาหนะท่ีจ าเป็นต้องใช้กับการเกษตร การซื้อหรือ

ใช้บริการเชื้อเพลิง ก๊าซ กระแสไฟฟ้า การอบไอน้ า การแช่แข็ง ซึ่งเกษตรกรที่จะได้รับการยกเว้นดังก ล่าวต้อง

กรอกแบบฟอร์ม ST-125 แล้วน าส่งให้แก่รัฐ [20]  

ในรัฐวอชิงตันมีการส่งเสริมเกษตรกรด้วยการให้เกษตรสามารถซื้อสินค้าที่ใช้เพื่อการเกษตรในราคา

ส่ง (Wholesale Purchases) ซึ่งใช้กับสินค้า เช่น สารเคมีส าหรับพ่นเพื่อป้องกันแมลง อาหาร เมล็ดพันธุ์พืช และ

ยกเว้นภาษีขายปลีกส าหรับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ การซ่อมแซม ท่ีซื้อหรือใช้บริการในรัฐจากบุคคลท่ีไม่ใช่ผู้มีถิ่นท่ีอยู่
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ในรัฐนั้นและยกเว้นภาษีการขายปลีกส าหรับการซื้อของเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ การซื้อก๊าซส าหรับการเกษตร การซื้อ

น ามันเชื้อเพลิง [19] 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัยพบว่ามาตรการทางภาษีที่ส่งเสริมชาวนาไทยนั้นแม้ว่าจะมีการส่งเสริมในด้านของ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของการยกเว้นเงินได้ส าหรับชาวนาที่ท านาด้วยตนเองหรือในครอบครัว กล่าวคือ

หากชาวนาเกิดรายได้จากการขายข้าวเท่านั้นท่ีไม่ต้องน ามารวมเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าชาวนาขาย

ต้นกล้าข้าวที่เพาะเลี ้ยงไว้ให้กับชาวนาอื่น เงินได้จากการขายต้นกล้าย่อมไม่ได้รับยกเว้นตามาตรา 42 (15) 

ประมวลรัษฎากรไทย เนื่องจากการตีความกฎหมายภาษีอากรนั้นต้องตีความอย่างเคร่งครัดเพราะการเก็บภาษี

กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของประชาชน ดังนั้นการจะเก็บภาษีย่อมต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดแจ้ง 

ซึ่งจากกฎหมายการยกเว้นภาษีเงินได้ในเกษตรกรรมของประเทศอินเดียท่ีตีความรวมถึงเงินได้จากการขายต้นกล้า

ท่ีปลูกในท่ีดินท่ีท าการเกษตรกรด้วย 

 นอกจากนั้นในเร่ืองของภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนของการขายข้าวสารโดยท่ีมีการบรรจุหีบห่อ หรือมี

การปิดผนึกที่แน่นหนาหากเป็นไปตามมาตรา 81 ประมวลรัษฎากรการเรื่องการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาตรา 81 

นั้นโดยหลักแล้วจะไม่ได้รับการยกเว้นเนื่องจากเจตนารมณ์ของการยกเว้นตามมาตรา 81(1)(ก)นั้น ต้องการจะ

ยกเว้นให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่มีการแปรรูป บรรจุหีบห่อ ปรุงแต่งใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับการขาย

ข้าวสารนั้นตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 28/2535 เรื่องการขายพืชผลทางการเกษตรตามมาตรา 81(1)(ก) แห่ง

ประมวลรัษฎากรได้บัญญัติให้การยกเว้นรวมไปถึงการยกเว้นการขายข้าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว 

ท้ังนี้ ไม่ว่าจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ท่ีผนึกในลักษณะมั่นคงหรือไม่  

 ส่วนในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มที่แฝงในขั้นตอนการผลิตซึ่งแต่ละขั้นตอนชาวนนาต้องใช้เงินใน

การซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงน้ ามันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ในขั้นตอนของการเตรียมดิน หว่ าน 

ดูแลรักษา เก็บเกี ่ยว จนกระทั่งเก็บรักษาผลผลิต ซึ ่งแม้ว่าในประมวลรัษฎากรไทยในหมวดของการจัดเก็บ

ภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการท านาเช่น การขายปุ๋ย การขายยา

หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพืชหรือสัตว์เพื่อบ ารุงรักษา ป้องกัน ท าลาย หรือก าจัดศัตรูพืชหรือโรคของพืชและสัตว์ 

การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ แต่กฎหมายภาษีอากรก็ยังอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการเหล่านี้สามารถขอจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ ่มได้ ซึ ่งจากการหาข้อมูลรายชื่อผู ้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ่มที่ขายสินค้าเกี ่ยวกับ

การเกษตรในประเทศไทยนั้น ข้อมูลปรากฏว่ามีหลายร้อยร้านค้าที่เข้าสู่การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นหาก

ชาวนาไปซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นการการท านาจากร้านค้าดังกล่าวย่อมต้องถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบวกไปกับราคาสินค้า 

ท้ังนี้ในต่างประเทศได้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครอบคลุมสินค้าและการบริการส่วนใหญ่ที่เกษตรกรต้องใช้ เช่น 

การซื้อเคร่ืองจักร อุปกรณ์ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้บริการซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ เพียงแค่ไปลงทะเบียนกับรัฐก็จะได้สิทธิในการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งท าให้ชาวนาลดต้นทุน ในการ

ผลิตได้ไม่มากก็น้อย 

 อย่างไรก็ตามมาตรการทางภาษีการส่งเสริมชาวนาของไทยนั้นมาตรการต่างๆที่กล่าวมายังไม่

ครอบคลุมถึงเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชอย่างอื ่น หรือด้านปศุสัตว์เหมือนของต่างประเทศที่การสนับสนุนนั ้น

ครอบคลุมถึงเกษตรกรท่ีหลากหลายดังนั้นมีประเด็นน่าศึกษาต่อไปถึงมาตรการทางภาษีอากรท่ีส่งเสริมการเกษตร

อย่างอื่นนอกเหนือจากชาวนา 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาถึงมาตรการทางภาษีในการส่งเสริมชาวนาของประเทศผู้วิจัยเห็นวา่ประเทศไทยควรมี

มาตรการทางภาษีที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อส่งเสริมชาวนาให้รอบด้านทั้งกระบวนการผลิตรวมไปถึงการขาย

ข้าวสารโดยทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องให้ชาวนาเข้าสู่การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะท าให้

ชาวนารู้สึกไม่อยากเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวเพราะต้องกลายเป็นผู้มีหน้าท่ีในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อและ

น าส่งรัฐในเวลาที่จ ากัด เพียงแค่ให้ชาวนาชาวนาสามารถลงทะเบียนกับรัฐบาลโดยอาจจะก าหนดให้สรรพากร

ท้องที่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นผู้รับลงทะเบียน เพื่อให้ชาวนาน าใบก ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้จากการซื้อสินค้า

หรือใช้บริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมาขอคืนภาษีจากรัฐบาลได้ ซึ่งแน่นอนว่าการได้คืน

ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีแฝงอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิตจะท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาลดลง และก าไรมากขึน้ตามมา 

ทั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ชาวนาท าบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อทราบถึงรายได้ที่แท้จริงส่งผลให้ชาวนาเลิกพฤติกรรมใช้

จ่ายเกินตัวอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการให้ชาวนาได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่และทั่วถึงต้องมีการอบรมให้

ความรู้แก่ชาวนาในเรื่องการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากกฎหมายภาษีอากรเป็นกฎหมายที่ต้องตีความและ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นการก าหนดว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนภาษีซื้ออะไรบ้าง

ท่ีจะได้รับการคืนภาษีต้องก าหนดอย่างชัดเจนและท าความเข้าใจกับชาวนาอย่างชัดแจ้ง เช่น ต้องเป็นการซื้อสินค้า

และบริการที่เกี่ยวข้องกับการท านาเท่านั้นถึงจะขอคืนภาษีซื้อได้ ในส่วนของขั้นตอนการขอคืนภาษีนั้นต้องท า

แบบฟอร์มให้ชาวนากรอกด้วยถ้อยค าท่ีเข้าใจง่าย ชัดเจน ประกอบกับเอกสารหลักฐานประกอบการขอคืนภาษีซื้อ

นั้นต้องระบุด้วย เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบแสดงเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ท านา เอกสารการเช่าที่ดิน 

ใบก ากับภาษีฉบับเต็ม เป็นต้น ส่วนก าหนดเวลาการขอคืนภาษีนั้นควรก าหนดในระยะเวลาท่ีกว้างไว้ก่อน เนื่องจาก

ประเทศไทยมีการท านาทั้งนาปีและนาปรัง ซึ่งแต่ละท้องท่ีอาจจะเริ่มท านาและเก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีไม่ตรงกัน ดังนั้น

ควรก าหนดระยะเวลาให้กว้างและครอบคลุมการท านาแต่ละประเภทด้วย เช่น ให้ขอคืนได้ทั้งปีปีละ 1 ครั้ง ในด้าน

หน่วยงานที่จะรับเร่ืองการขอคืนภาษีนั้นทางรัฐบาลควรจะก าหนดหน่วยงานท่ีชัดเจนและชาวนาเข้าถึงได้อย่างง่าย

เข้ากับหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ Adam Smith ที่ว่าการจัดเก็บภาษีต้องสะดวก ประหยัด รวดเร็ว และสุดท้าย

ต้องมีมาตรการลงโทษส าหรับผู้ที่น าใบก ากับภาษีปลอมมาขอรับภาษีซื้อคืนจากรัฐบาลด้วยท้ังนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้

ท่ีไม่ใช่ชาวนาอย่างแท้จริงเป็นนายทุนท่ีต้องการใช้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวนี้  

หากรัฐบาลสามารถออกมาตรการทางภาษีอากรที ่ส่งเสริมชาวนาได้ส าเร็จก็สามารถศึกษา

มาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรด้านอื่นตามมาได้ ท้ังนี้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรทั้ง

น้ าและดินอุดมสมบูรณ์ หากเรากลับมองและสนับสนุนด้านเกษตรกรแก่ประชาชนแล้วจะท าให้ประเทศมีรายได้

จากการส่งออกสินค้าเกษตร เกษตรกรกลับบ้านเกิด ลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหากระจุกตัวของคนในเมือง

หลวง ยิ่งหากส่งเสริมการเกษตรแบบปลอดสารพิษก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ัวประเทศอีกด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอบคุณครูบา

อาจารย์ท่ีอบรม สั่งสอน ให้ความรู้จนสามารถท าวจิัยนี้ให้ส าเร็จขึ้นมาได้ รวมท้ังก าลังใจจากครอบครัวอันเป็นท่ีรัก 



1382 

- Proceedings - 

เอกสารอ้างอิง 
1. ดิเรก ปัทมสริิวัฒน์ และคณะ. สารสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ. ปีท่ี 3. ฉบับท่ี 48. เดอืนกุมภาพันธ์ 

2549 หนา้ 6. 

2. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าว

ไทย พมิพค์รัง้ท่ี 1;เมษายน 2554 หน้า 20.  

3. ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหัศจรรย์นวัตกรรมข้าว

ไทย พมิพค์รัง้ท่ี 1;2554. หนา้ 124. 

4. สมพร อิศวลิานนท์ และคณะ. ความเป็นพลวัตรของเศรษฐกิจการผลิตขา้วของไทยและการมองไปขา้งหน้า;

กรกฎาคม 2552. หนา้ 37.   

5. สมพร อิศวลิานนท์ และคณะ. ความเป็นพลวัตรของเศรษฐกิจการผลิตขา้วของไทยและการมองไปขา้งหน้า; 

กรกฎาคม 2552. หนา้ 39-48 

6. ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. สถานการณ์สนิค้าการเกษตรท่ีส าคัญและแนวโนม้ปี 2557. หนา้ 1.  

7. ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. สถานการณ์สนิค้าการเกษตรท่ีส าคัญและแนวโนม้ปี 2557. หนา้ 3. 

8. ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. สถานการณ์สนิค้าการเกษตรท่ีส าคัญและแนวโนม้ปี 2557. หนา้ 6.  

9. พศิษิฐ เมลานนท์. การภาษอีากรเพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น. บริษัทแอคทีฟพร้ินท์จ ากัด. หน้า13-15. 

10. ศุภลักษณ ์พินจิภูวดล. กฎหมายภาษอีากร.พมิพค์รัง้ท่ี4. บริษัทที.เค.เอส.สยามเพลสแนเนจเมน้จ์จ ากัด หน้า 101  

11. บุญหงส์ จงคิด.ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต.พิมพ์คร้ังท่ี2. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลันธรรมศาสตร์ ;2557 หน้า 147 

-152. 

12. พลับพลึง เชยีงแรง. ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวของสมาชกิเกษตรกรบ้านร้องเชยีงแรงหมูท่ี่2ต าบลเชยีง

แรงอ าเภอภูซางจังหวัดพะเยา;2551.หนา้ 12-14 

13. วฑิูรย ์ปัญญากุล. คู่มอืการผลิต-การจัดการข้าวหอมมะลอินิทรีย์;2545. มูลนธิิสายใยแผ่นดิน.บทน า. 

14. ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม. กฎหมายภาษอีากร.พมิพค์รัง้ท่ี 10. หจก.อรุณการพมิพ์;2558 หน้า 616-640. 

15. ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม. กฎหมายภาษอีากร.พมิพค์รัง้ท่ี 10. หจก.อรุณการพมิพ์;2558 หน้า 662. 

16. ศุภลักษณ ์พินจิภูวดล. ค าอธิบายภาษีท้องถิ่น.พมิพค์รี้งท่ี 3;2550. ส านักพมิพว์ญิญูชนจ ากัด. หน้า 384-407 

17. สถาบันวจิัยข้าว กรมวชิาการเกษตร. เร่ืองเล่าขา้วไทย. สิงหาคม2547 หน้า 2-7 

18. สถาบันวจิัยข้าว กรมวชิาการเกษตร. เร่ืองเล่าขา้วไทย;สิงหาคม 2547. หนา้ 35-52.  

19. Department of Revenue Washigton State. Farmres and the farming industry. .2015. Available from: 

URL:http://dor.wa.gov/Docs/forms/ExcsTx/ExmptFrm/FarmersRetailSlsTxExmptCert.pdf) 

20. New York State Department of Taxation and Finance.Farmer and Commerciak Horse Boarding 

Operation;2000. Availble from:URL:http://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m00_8s.pdf)  

 



1383 

- Proceedings - 

การทอดทิ้งผู้สูงอายุในสังคมชนบท: ศึกษาในจังหวัดพะเยา 

Neglect elderly in local society: Study in Phayao province 

เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ1* และ วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ1 

Chalermwut Sarakij1* and Wimonrekha Sirichairawan1 

บทคัดย่อ 
จังหวัดพะเยาเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีก าลังประประสบปัญหาสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีประชากรท่ีมีอายุต้ังแต ่

60 ปีขึน้ไปในอัตรารอ้ยละ 14.98 [1] และผู้สูงอายุในจ านวนนี้ประสบปัญหาการถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามล าพังอยา่งโดด

เดียว ซึ่งเกิดจากปัญหาทางเศรษฐกิจท าให้ประชากรวัยแรงงานต้องยา้ยถิ่นไปท างานในเขตอุตสาหกรรมและตามหัว

เมอืงใหญ่ นอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางครอบครัวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมขยาย

ไปเป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งส่งผลให้การทอดท้ิงผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผู้สูงอายุท่ีถูก

ทอดท้ิงให้อยูต่ามล าพังนัน้ได้รับผลกระทบหลายดา้น เช่น ด้านค่าใชจ้่ายในการด าชพีท่ีไม่เพยีงพอแมปั้จจุบันจะได้รับ

เบีย้ยังชีพจากรัฐ ปัญหาด้านสุขภาพท่ีไมม่ีคนดูแลในยามเจ็บป่วย รวมถึงปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยท่ีไมเ่หมาะสมกับการ

ด าเนินชีวติของผู้สูงอายุ แมใ้นปัจจุบันรัฐจะได้รับร้องสิทธิของผู้สูงอายุไว้ในรัฐธรรมนูญหลายฉบับและมีหน่วยงานท่ี

มหีน้าที่ในการชว่ยเหลอืผู้สูงอายุก็ตาม แต่ปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุก็ยังคงมีอยู่และนับวันจะมคีวามรุนแรงมากขึ้น 

การแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อปัญหาการทอดท้ิง

ผู้สูงอายุแล้ว หนว่ยงานส่วนท้องถิ่นและชุมชนควรเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึน้ใน

พื้นท่ีและชุมชน เนื่องจากเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กล้ชิดและได้รับผลกระทบจากปัญหา  

ค าส าคัญ: การทอดท้ิงผู้สูงอายุ ความรุนแรงตอ่ผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้สงูอายุ สวัสดกิารผู้สงูอายุ  

สังคมผู้สูงอาย ุ 

Abstract  
The Phayao province is one area that is experiencing an aging society. Because the population aged 6 0 

years and above the rate of 1 4 .9 8  percent. Elderly, of experiencing neglect alone. The problem stems from the 

economic migration of the working age population to work in industrial zones and major cities. It is also caused by 

changes in the family structure has changed from society extends to a single family. This resulted in the neglect Elderly 

in the Phayao province has intensified even more. Elderly the homeless alone has affected many aspects. Ex. There is 

not enough income to live on even today to receive pension from the state. Health problems of elderly people in sickness 

care. The issue of housing is not suited to the lifestyle of Elderly. Despite the current state of the elderly will receive 

rights in the Constitution and the authorities have a duty to help Elderly get. But the problem of neglected Elderly, it still 

exists and nowadays are more severe. To solve such problems, in addition to improving the law up to date and respond 

to the problem of abandoned Elderly ago. Local authorities and communities should have a role in solving the problem of 

abandoned elderly people in the area and the community. The agency is in close proximity and are affected by the 

issue. 
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บทน า 

ในปัจจุบันจ านวนประชากรผู้สูงอายุมีจ านวนมากขึ้นแต่อัตราจ านวนประชากรเกิดใหม่มีจ านวนลดลง

เนื่องมาจากการคุมก าเนิดท่ีได้ผลรวมถึงบางประเทศใช้นโยบายเพื่อลดอัตราการเกิด ท าให้หลายประเทศก าลัง

ประสบปัญหาการเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งท่ีก าลังจะประสบปัญหา

การเป็นสังคมผู้สูงอายุเชน่เดียวกัน จากข้อมูลดา้นประชากรของสถาบันวจิัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

พบวา่ ประเทศไทยมีประชากรคาดการใน ปี พ.ศ.2557 จ านวนท้ังหมด 64,871,000 คน และในจ านวนนี้มีประชากร

ท่ีมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปจ านวนถึง 9,928,000 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30 ของจ านวนประชากรท้ังประเทศ [2] ซึ่งมี

แนวโน้มว่าในอนาคตประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกันกับหลาย ๆ ประเทศ การท่ีประเทศต้อง

เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุก็ย่อมส่งผลกระทบท่ีจะตามมาหลายด้าน เช่น ผลกระทบตอ่ผู้สูงอายุเอง ผลกระทบต่อ

ครอบครัว ชุมชน รวมถึงผลกระทบตอ่การพัฒนาประเทศ 

จังหวัดพะเยาเป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นสังคมชนบท (Local societies) ท่ีประสบปัญหาประชากรใน

วัยแรงงานต้องอพยพย้ายถิ่นเข้าไปท างานในเขตอุตสาหกรรมจ านวนมาก ส่งผลให้ประชากรท่ีอยู่ในพื้นท่ีส่วนใหญ่

เป็นเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่งจากการส ารวจของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 พบว่า

ประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในจังหวัดพะเยา มีจ านวนประมาณ 72,920 คน คิดเป็นร้อยละ 14.98 

ของจ านวนประชากรในพื้นท่ี [3] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในจังหวัดพะเยาก าลังอยู่ในสภาวะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

(Aging society) เพราะเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรผู้สูงอายุท่ีมีอัตราส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรในพื้นท่ี และมี

แนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน้ในอนาคตอกีด้วย 

ผู้สูงอายุเป็นบุคคลท่ีจ าเป็นต้องพึ่งผู้อื่นในการด ารงชีพ เนื่องจากสภาพร่างกายและจิตใจท่ีเป็นผลมา

จากกระบวนการชรา (Aging process) ท าให้ระบบการท างานของร่างกายและสมองเร่ิมเสื่อมสภาพ ผู้สูงอายุหลาย

คนมปัีญหาทางด้านสุขภาพ มีโรคประจ าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อกีท้ังผู้สูงอายุอยูใ่น

วัยท่ีต้องเกษียรจากการท างาน จึงไม่มีรายได้ในการด ารงชีพ ด้วยเหตุเหล่านี้ท าให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ในภาวะท่ีต้องพึ่ง

ผู้อื่นในการด ารงชีพและจ าเป็นจะต้องมผีู้ดูแล ซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีและตามหลักกฎหมายแล้ว บุคคลท่ีมี

หน้าที่ต้องอุปการะ คือ ลูก หลาน ของผู้สูงอายุเหล่านั้น แต่จากการท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรเป็น

สังคมอุตสาหกรรม ท าให้ประชากรวัยท างานท่ีมีอายุตั้งแต่  15-59 ปี ต้องไปท างานในหัวเมืองใหญ่ ท่ีมีเขต

อุตสาหกรรมตั้งอยู่ อีกท้ังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของครอบครัว จากเดิมท่ีครอบครัวมีลักษณะเป็น

ครอบครัวขยาย ซึ่งประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก หลาน ซึ่งเป็นครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ กลายเป็น

ครอบครัวเดี่ยว ท่ีประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้สูงอายุจ านวนมากท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงล าพัง 

โดยเฉพาะในสังคมชนบทท่ีลูกหลานต้องออกไปท างานตามหัวเมืองใหญ่ ส่วนในเขตชุมชนเมืองก็จะประสบปัญหา

ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลเนื่องมาจากลูกหลานต้องท างาน จึงต้องน าผู้สูงอายุมาไวท่ี้สถานสงเคราะห์ เช่น บ้านพักคนชรา 

จากจ านวนประชากรผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้ปัญหา

ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงจึงมแีนวโนม้จะเพ่ิมมากขึ้นตามไปดว้ย 

มาตรการทางกฎหมายเป็นกลไกหนึ่งท่ีหลาย ๆ ประเทศน ามาใช้เพื่อป้องกันการทอดท้ิงผู้สูงอายุ ใน

ประเทศไทยเองนั้นพบว่า ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติก าหนดให้บุตรมีหน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดู

บิดามารดา ส่วนในประมวลกฎหมายอาญาก็มีการบัญญัติให้การทอดท้ิงคนชราท่ีไม่สามารถชว่ยเหลือตนเองได้นั้น

เป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายท่ีสามารถน ามาใช้กับ
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ปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุ แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่เพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการศึกษาวิจัยนี้ซึ่งจะท าการศึกษาถึงการทอดท้ิงผู้สูงอายุในสังคม

ชนบทว่ามีสาเหตุจากอะไร รวมถึงศึกษาถึงผลกระทบต่อผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงว่าเกิดผลกระทบด้านใดบ้าง และน า

ผลของการศึกษามาตรการทางกฎหมายของของประเทศไทยท่ีใช้แก้ปัญหาในปัจจุบัน เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายอื่น เช่น การลดหย่อนภาษี เป็นต้น เพื่อจะได้ท า

การวเิคราะห์และสรุปเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุในสังคมชนบทตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาถึงความหมายของการทอดท้ิงผู้สูงอายุ ลักษณะการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นใน  

จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของการทอดท้ิงผู้สูงอายุ 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการทอดท้ิง

ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

การทอดท้ิงผู้สูงอายุในสังคมชนบทนั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายสาเหตุและยังส่งผลกระทบ

ต่อผู้สูงอายุหลายด้าน และในปัจจุบันมาตรการทางกฎหมายของไทยยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาการทอดท้ิง

ผู้สูงอายุ 

วิธีการศึกษา 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา ท้ัง

ของไทยและของต่างประเทศ งานวจิัยและบทความ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนกิส์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุ และ

ท าการศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) โดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณต์ัวอยา่ง คือ ผู้สูงอายุท่ีต้องอาศัย

อยู่ตามล าพัง นักสังคมสงเคราะห์ และผู้น าชุมชน รวมถึงเจ้าหนา้ที่ของหนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูและและ

ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์โดยท าการสุ่มประชากรจากกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในจังหวัด

พะเยา ดังนี้ คือ ผู้สูงอายุจ านวน 10 คน นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 2 คน ผู้น าชุมชนจ านวน 2 คน และเจ้าหน้าท่ี

หนว่ยงานของรัฐที่มีหน้าท่ีในการดูแลและให้การชว่ยเหลอืผู้สูงอายุจ านวน 2 คน  

เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้ต้องท าการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีต้องอาศัยอยู่ตามล าพัง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี

ละเอียดอ่อนและอาจกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุท่ีให้ข้อมูลได้ การน าเสนอข้อมูล และการให้

สัมภาษณ์ ในประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัวเป็นเร่ืองท่ีควรระมัดระวังในการน าเสนออย่างยิ่ง ดังนั้นนอกจากการขอ

อนุญาตการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้สูงอายุแล้ว ผู้วิจัยได้ค านึ่งถึงการอนุญาตดังกล่าวจึงได้ท าไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรด้วย ตามรายละเอยีดของใบยนิยอมท่ีแสดงไว้ 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยสามารถจะสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการศกึษาได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. ความหมายของการทอดทิ้งผู้สูงอายุ  

การทอดท้ิงเป็นรูปแบบหนึ่งของการทารุณกรรม (Abuse) ลักษณะของการทอดท้ิงผู้สูงอายุคล้ายกับ

การทอดทิ้งเด็ก เพราะเป็นบุคคลท่ีอยู่ในภาวะท่ีต้องพึ่งพาผู้อื่นในการด ารงชีพเช่นเดียวกัน ดังนั้นการให้ความหมาย

ของการทอดทิ้งผู้สูงอายุนั้นนั้นในปัจจุบันยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส าหรับการให้ความหมายของการ
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ทอดท้ิงผู้สูงอายุในต่างประเทศ ค าว่า “ทอดท้ิง” (neglect) ใน black’s law dictionary ได้ให้ความหมายไวว้า่ หมายถึง 

การกระท าอันเป็นการงดเวน้จัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคล ไมว่า่การงดเวน้น้ันจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยประมาทก็

ตาม [4] ส่วนองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การทอดท้ิง หมายถึง การปฏิเสธหรือความ

ผิดพลาดของผู้ดูแลรับผิดชอบในการให้การดูแลรักษาผู้สูงอายุในการให้ความช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตใน

ประจ าวันหรือการสนับสนุนท่ีจ าเป็น เช่น อาหาร เสื้อผ้า สุขภาพและยารักษาโรค [5] ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

(United State of America) ได้มีการให้ความหมายของผู้สูงอายุไว้ในกฎหมายระดับรัฐ (federal state) ไว้ดังนี้ การ

ทอดทิ้ง (neglect) หมายถึง การกระท าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาในการระงับอาหาร ยารักษาโรค หรือสิ่งจ าเป็นอยา่ง

อื่น ซึ่งเป็นผลให้ผู้สูงอายุนัน้ประสบปัญหาในการด ารงชีพ 5 ส่วนกฎหมายในระดับมลรัฐก็ได้มีการให้ความหมายของ

การทอดทิง้ผู้สูงอายุไว้เชน่เดียวกัน เชน่ ในรัฐอลาบาม่า (Alabama) ได้ก าหนดความหมายของการทอดท้ิงผู้สูงอายุไว้

ว่า การทอดทิ้ง หมายถึง การล้มเหลวของผู้มีหน้าท่ีดูแลในการจัดหาอาหาร เสื้อผ้า บริการด้านการรักษา  หรือ

สุขภาพส าหรับบุคคลผู้ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นผลให้ผู้นั้นได้รับอันตรายต่อจิตใจหรือร่างกาย [6] 

ส่วนในรัฐรัฐคอนเนตทิคัต (Connecticut) การทอดท้ิง หมายถึง การท่ีผู้สูงอายุผู้ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในบ้านและไม่

สามารถท่ีจะจัดหาบริการท่ีจ าเป็นในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ตัวเอง หรือไม่ได้รับการบอกบริการท่ี

จ าเป็นจากผู้ดูแลรับผิดชอบ [7] ส่วนในประเทศแคนาดา การทอดท้ิง หมายถึงการปฏิเสธหรือความล้มเหลวในการ

ให้บริการหรือการดูแลท่ีจ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ [8] 

ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็มีการให้ความหมายของการทอดท้ิงไว้ตามพจนานุกรมไทยฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน “ทอดท้ิง” หมายถึง ละเลย ท้ิงขว้าง ไม่เอาเป็นธุระ ไม่เอาใจใส่ ไม่น าพา แต่หลังจากมีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งได้รับรองและคุ้มครองสิทธขิองผู้สูงอายุไวห้ลายประการ รวมถึง

สิทธิการได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกทารุณกรรมและถูกทอดท้ิงด้วย [9] ซึ่งหลังจากมีพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุได้รับรองและคุ้มครองสิทธิได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกกทอดท้ิง ได้มีประกาศของกระทรวงต่าง ๆ 

รวมถึงประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับ การก าหนดหลักเกณฑ์ 

วธีิการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูก

ทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูก ทอดท้ิง และการให้ค าแนะน า ปรึกษา 

ด าเนนิการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ในทางการแกไ้ขปัญหาครอบครัวใน ข้อ 2 “ทอดท้ิง” หมายความวา่ ละเลยไม่เอาใจใสดูแล 

หรือไมดูแลเป็นระยะเวลานาน อันอาจจะเกิดอันตรายตอ่ร่างกายหรือจิตใจของผู้สูงอายุ 

จะเห็นได้ว่าจากความหมายของการทอดท้ิงผู้สูงอายุท้ังในต่างประเทศและของไทยนั้น ความหมาย

ของการทอดทิง้นั้นค่อนข้างคล้ายกัน ดังนี้ คือ 1) เกิดขึ้นจากผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ 2) เป็นการละเลยไมเ่อาใจใส่ ไม่

จัดหาสิ่งจ าเป็น 3) เป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ได้ 4) ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงนั้นไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ 5) การทอดท้ิงนั้นอาจจะเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่งพอจะสรุป

ความหมายของการทอดท้ิงผู้สูงอายุได้วา่ การทอดท้ิงผู้สูงอายุ หมายถึง การไม่ดูแล ไมเ่อาใจใส่ ไม่จัดหาสิ่งจ าเป็น

ให้แกผู่้สูงอายุในการด ารงชพี ซึ่งการกระท านั้นอาจท าให้ผู้สูงอายุได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ  

2. ลักษณะของการทอดทิ้งผู้สูงอายุ  

2.1 ลักษณะของการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นโดยท่ัวไป 

การทอดท้ิงถือเป็นการทารุณกรรมอีกลักษณะหนึ่งท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเพราะผู้สูงอายุแล้ว

ต้องอาศัยและพึ่งพาบุคคลอื่นในการด ารงชีพ โดยเฉพาะครอบครัว ลูกหลาน การถูกทอดท้ิงนั้นมีลักษณะของการ
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กระท าท่ีเกิดขึ้นจากความตั้งใจหรือเป็นการท าท่ีเกิดจากการละเลยในการจัดหาสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพของ

ผู้สูงอายุ [10] ซึ่งประเภทท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอายุสามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบ [11] ดังต่อไปนี้ 

1. การทอดท้ิงทางด้านร่างกาย เป็นการกระท าโดยปล่อยปละละเลยในเร่ืองเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม 

เสื้อผ้า การเคลื่อนไหวร่างกายของผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมักป่วยดว้ยโรคปวดข้อมักเคลื่อนไหวร่างกาย ความ

สะอาด ความปลอดภัย ซึ่งอาจจะไมไ่ด้ดูแลเอาใจใส่ หรือปฏเิสธไมใ่ห้การดูแล 

2. การทอดท้ิงทางด้านการแพทย์ คือการทอดท้ิงเกี่ยวกับการไม่พาผู้สูงอายุไปตรวจรักษาโรค

โดยมักจะมีการอ้างวา่ เป็นปกติในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุโดยสว่นใหญ่มักจะมีปัญหาสุขภาพ เจ็บป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ 

เชน่ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคปวดข้อ ซึ่งเป็นโรคท่ีต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์อยา่งเป็นประจ า  

3. การทอดท้ิงทางด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น การตะโกน พูดเสียงดังเกินไป การปล่อยให้

ผู้สูงอายุได้รับกลิ่นหรือเสียงท่ีผู้สูงอายุไม่ชอบเช่นนี้เป็นเวลานาน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักถูกทอดท้ิงทางด้านจิตใจหรือ

อารมณ ์เช่น ไมม่คีนคอยพูดคุยด้วย เป็นต้น 

2.2 ลักษะการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา 

การทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยามีหลายลักษณะ ซึ่งบางลักษณะสามารถพบเห็นได้

จากภายนอก แตบ่างลักษณะตอ้งอาศัยการพูดคุยและสังเกตจากอาการของกริยาทา่ทางและอาการของผู้สูงอายุ ซึ่ง

ผลการศึกษาพบวา่ การทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยามีลักษณะดังตอ่ไปน้ี 

1. ผู้สูงอายุไร้ญาติ (Elderly without relatives) ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ถูกทอดท้ิงจากสังคม เนื่องจาก

ไมม่บุีตรและคู่สมรสเสียชีวิตไปก่อน ท าให้ต้องอาศัยอยูต่ามล าพัง ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะไมใ่ชค่นในพื้นท่ี เช่น 

ได้ย้ายมาอยู่กับสามีแล้วต่อมาสามไีด้เสียชวีิต และไม่มีบุตร ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้จะมคีวามรู้สึกโดดเดียวเนื่องจากไม่มี

ญาติพี่น้องคอยช่วยเหลือ แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชน แต่ก็ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวดอง

เป็นญาติกัน ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ไมไ่ด้ถูกทอดท้ิงจากบุตรหลายหรือญาต ิแต่เพราะสภาพทางครอบครัวท่ีไม่มบุีตรเมื่อ

คู่สมรสเสียชวีติลงท าให้ต้องตกอยู่ในสภาพท่ีไร้ญาติ ต้องอาศัยและใชช้ีวติอย่างล าพังในวัยชรา ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็น

จังหวัดท่ีไม่มสีถานสงเคราะห์คนชรา ท าให้ผู้สูงอายุในกลุ่มนีไ้มม่ผีู้ดูและและชว่ยเหลอืในการด าเนนิชีวิต 

2. การละเลยไม่จัดหาสิ่งจ าเป็นแก่ผู้สูงอายุ (Passive Neglect) ผู้สูงอายุนั้นเป็นวัยท่ีต้องได้รับ

การดูแลพิเศษจากบุคคลโดยท่ัวไป เช่น อาหาร เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค รวมถึงการจัดท่ีอยู่อาศัยและ

สภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมต่อการใชช้ีวติของผู้สูงอายุ และถ้าหากเป็นผู้สูงอายุท่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพจะ

มีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เช่น รถเข็น ไม้เท้า เป็นต้น จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในจังหวัดพะเยาพบว่า

ผู้สูงอายุประสบปัญหาการละเลยไม่จัดหาสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพของผู้สูงอายุหลายราย โดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศัยและ

สภาพแวดล้อม ซึ่งบ้านท่ีใช้อาศัยไม่เหมาะกับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นบ้านใต้ถุนสูงและลักษณะ

ของบันไดที่ใชข้ึน้ลงน้ันมีลักษณะสูงชัน ท าให้การขึ้นและลงล าบาก อกีทัง้ยังเสี่ยงตอ่การประสบอุบัตเิหตุ  

3. การทอดท้ิงทางด้านจิตใจและอารมณ์ (Emotion Neglect) ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงทางด้านจิตใจ

นัน้ลักษณะของการทอดท้ิงในกลุ่มนี้ผู้สูงอายุไมไ่ด้ถูกทอดท้ิงให้ใช้ชวีติตามล าพังและยังได้รับการดูแลจากบุตรหลาน 

แต่ลักษณะท่ีเกิดขึน้ คือ ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้มักจะได้รับการกระทบเทือนทางจิตใจหรืออารมณ์จากบุคคลท่ีมีหน้าที่ใน

การดูแลหรือจากบุคคลใกล้ชิด เช่น ลูก หลาน หรือญาติ เช่น การใช้เสียงตะโกนหรือพูดเสียงดัง การปล่อยให้

ผู้สูงอายุได้รับกลิ่นหรือเสียงท่ีผู้สูงอายุไม่ชอบเช่นนี้เป็นเวลานาน [12] ไม่ค่อยมีการพูดคุยถามสารทุกข์สุกดิบของ

ผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุท่ีอยู่ในกลุ่มนี้มักมีปัญหาทางจิตใจ ซึมเศร้า รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า ไม่มีบทบาทในครอบครัว

และรู้สกึว่าเป็นภาระของครอบครัว 
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ลักษณะของการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาท่ีผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จาก

ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ี รวมถึงผู้น าชุมชน พบลักษณะของ

การทอดทิ้งท่ีเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหลายประเภท เช่น  การทอดท้ิงทางกายภาพ (physical neglect) ท่ีผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแล

ผู้สูงอายุได้ละเลยไม่จัดหาสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพแก่ผู้สูงอายุ การทอดท้ิงทางจิตใจและอารมณ์ (emotion neglect) 

นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า มีผู้สูงอายุท่ีต้องอยู่ล าพังเนื่องจากไมม่ีครอบครัว หรือ คู่สมรสเสียชวีิตไปก่อนซึ่ง

โดยลักษณะแลว้ไมไ่ด้ถูกทอดท้ิงจากใคร เพยีงแต่ตกอยู่ในสภาพท่ีต้องโดดเดี่ยวเมื่อวัยชรา  

3. สาเหตุของการทอดทิ้งผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา 

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีต้องอาศัยอยู่ตามล าพัง ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดพะเยา ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นในจังหวัด

พะเยาดังนี ้

1. คู่สมรสเสียชีวิตและไม่มีบุตร ผู้สูงอายุท่ีต้องอาศัยอยู่ตามล าพังจากเนื่องมาจากคู่สมรสสามีหรือ

ภริยาได้เสียชีวิตไปก่อนและไม่มีบุตรด้วยกัน ท าให้ไม่มีคนดูแล หรือมีบุตรแต่บุตรได้เสียชีวิตไปก่อน เช่น กรณีของ

นางก้อม อายุ 70 ปี ท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล าพังในบ้านเนื่องจากไม่มีบุตรและสามีได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นหลายปี

รวมถึงกรณีของนางมาลี อายุ 77 ปี ท่ีต้องอาศัยอยู่ในบ้านตามล าพังเนื่องจากสามีเสียชีวิตและไม่มีบุตร ท าให้

ผู้สูงอายุในกลุ่มนีเ้ป็นผู้สูงอายุท่ีไรญ้าติ (Elderly without relatives)  

2. คู่สมรสเสียชีวิตและบุตรย้ายออกไปมีครอบครัว ท าให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ต้องใช้ชีวิตอยู่อยู่ล าพัง

เนื่องมาจากสามีเสียชวีิตและบุตรทุกคนได้ยา้ยออกจากบ้านไปมีครอบครัวเป็นของตนเอง เช่น กรณีของนางปี อายุ 

87 ปี ชาวบ้านต าบลดงสุวรรณ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ท่ีต้องอาศัยอยู่ในบ้านเพียงล าพังเนื่องจากสามี

เสียชวีติก่อนยายปีหลายปี ยายปีมลีูกทั้งหมด 6 คนแต่เสียชวีติไปแลว้ 3 คนเหลอืบุตรท่ียังมชีีวติอยู ่3 คน แต่บุตรท้ัง 

3 คนได้ย้ายออกไปมีครอบครัวและท างานอยู่ต่างจังหวัด ท าให้ปัจจุบันยายปีต้องอาศัยอยู่ในบ้านตามล าพัง ช่วย

เทศกาลส าคัญลูกหลานจึงจะมาเยี่ยม 

3. คู่สมรสเสียชีวิตและบุตรต้องไปท างานต่างถิ่น ผลการศึกษาพบว่ามีผู้สูงอายุจ านวน 2 ราย คือ 

กรณีของยายค า อายุ 72 ปี ชาวอ าเภอดอกค าใต้จังหวัดพะเยา ตอ้งอาศัยอยูใ่นบ้านตามล าพังเนื่องมาจากสามีของ

ยายค าได้เสียชีวิตไปเมื่อ 4 ปีก่อน ยายค ามีบุตรจ านวน 4 คน แต่บุตรของยายค าได้เสียชีวิตไป 2 คน และอีก 2 คน

ตอ้งไปท างานท่ีกรุงเทพฯ และกรณีของนายมานิตย์อายุ 64 ปีชาวบ้านอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ลักษณะของ

การถูกทอดทิง้เนื่องจากคู่สมรสได้เสียชวีติ โดยมีบุตรจ านวน 2 คน แต่บุตรท้ังสองคนนัน้ต้องไปท างานในต่างจังหวัด 

จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุท่ีต้องอาศัยอยู่ตามล าพัง ผู้น าชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดพะเยาพบว่า สาเหตุของการทอดท้ิงให้ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่ตามล าพังนั้นมีหลาย

สาเหตุ ซึ่งสาเหตุของการทอดท้ิงมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่ท าให้ลูกหลานของผู้สงอายุตอ้งออกไปท างานตา่งถิ่น

ในเขตอุตสาหกรรม รวมถึงปัญหาทางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของครอบครัว จากครอบครัวขยายท่ี

ประกอบไปด้วยสมาชกิครอบครัวหลายชัน้ กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวท่ีมักจะมีสมาชกิในครอบครัวแค่ไมก่ี่ชัน้ คือ พ่อ

แม่และลูก อีกท้ังเมื่อแต่งงานมีรอบครัวเป็นของตนเองแล้วก็จะย้ายออกไปสร้างครอบครัวของตนเอง ท าให้พ่อแม่ท่ี

สูงอายุตอ้งอยู่กันตามล าพัง นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าในพื้นท่ีจังหวัดพะเยามีผู้สูงอายุท่ีไร้ญาติ ไม่มี

บุตรหรือมบุีตรแตเ่สียชวีติไปก่อนและตอ่มาคู่สมรสเสียชวีติ 
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4. ผลกระทบของการทอดทิ้งผู้สูงอายุ 

4.1 ผลกระทบตอ่ผู้สูงอายุ 

1. ผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงและผู้ท่ีมีประสบการณ์ในดูแลผู้สูงอายุในพื้นท่ี 

ให้ข้อมูลว่าผลกระทบท่ีผู้สูงอายุได้รับจากการถูกทอดท้ิงไม่มีคนดูแล คือ รายได้ในการเลี้ยงชีพ เนื่องจากการท่ีเป็น

ผู้สูงอายุท าให้ให้สภาพร่างกายไมส่ามารถที่จะท างานเพื่อหาเงินมาได้มาเลี้ยงชพีได้ ปัจจุบันรายได้หลักของผู้สูงอายุ

ท่ีถูกทอดทิง้นั้นมาจากเบ้ียยังชีพของรัฐบาลในอัตราเดือนละ 600 -1000 บาท ตามระดับของผู้สูงอายุคนนั้น ๆ ส่วน

ผู้สูงอายุท่ีสามารถท างานได้อยู่จะรับจ้างท่ัวไปเพื่อน าเงินค่าจ้างมาเลี้ยงชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การจ้างประจ า

แลว้แต่ว่าวันไหนจะมีคนมาจ้างหรอืไม่ ส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนเดียวกันท่ีอยากจะให้ผู้สูงอายุมรีายได้ในการเลีย้งชีพ 

ซึ่งโดยเฉลี่ยจะได้ค่าจ้างวันเฉลี่ยวันละ 200 บาท และในบางรายก็อาศัยการท าหัตกรรมพื้นบ้านเพื่อหารายได้ เช่น 

การจักรสาน ท าไมก้วาด แตผู่้สูงอายุให้ข้อมูลเพิ่มเตมิอีกวา่ ไมส่ามารถท าได้นานๆเนื่องจากปวดหลังและสายตาไมด่ี 

2. ผลกระทบด้านท่ีอยู่อาศัย ผู้สูงอายุและผู้ท่ีมปีระสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ท่ี

ข้อมูลว่า บ้านท่ีอยูอ่าศัยเป็นบ้านเก่าที่ใช้อยู่อาศัยมานานและไมไ่ด้ถูกออกแบบไวส้ าหรับผู้สูงอายุ เชน่ เป็นบ้านใต้ถุน

สูงและมีบันไดท่ีชันท าให้การขึ้นลงบ้านเป็นเร่ืองยากล าบากและเป็นอันตราย และห้องน้ าของผู้สูงอายุท่ียังเป็นส้ วม

แบบนั่งยองท าให้ไม่สะดวกในการใช ้และพื้นห้องน้ าเป็นปูนซีเมนต์ขัดมันท าให้เวลาใชก้ลัววา่จะลื่นท าให้ได้รับบาดเจบ็

ได้ ผู้สูงอายุบางรายไม่สามารถท่ีจะเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวก ท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวันนั้นมีความ

ยากล าบาก เช่น กรณีของนางปี อายุ 87 ปี ชาวบ้านอ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา ท่ีลักษณะของบ้านเป็นบ้านไม้ใต้

ถุนสูงลักษณะของบ้านค่อนข้างเก่าและบันไดทางขึ้นค่อนข้างชันและไม้ขั้นบันไดของบ้านท่ีเร่ิมผุ เป็นบ้านท่ีปลูกและ

อยู่อาศัยมาตั้งแต่มีครอบครัวและไม่ได้มีการปรับปรุงหรือซ่อมแซม เนื่องจากลูกหลานล้วนแต่ย้ายออกไปมี

ครอบครัวเป็นของตนเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพบ้านของผู้สูงอายุท่ีมีบันไดทางขึ้นไมม่รีาวจับท าให้เสี่ยงตอ่การเกิดอุบัตเิหตุ 

ภาพที ่1 บ้านของนางปี ชาวอ าเภอดอกค าใต ้จังหวัดพะเยา 

3. ผลกระทบด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่ตามล าพังนัน้ เมื่อเจ็บป่วยจะท าให้มคีวาม

ยากล าบากในการไปหาหมอหรือในรายท่ีตอ้งไปรับยารักษาโรคประจ าตัวท่ีตอ้งไปรับยาทุกเดอืนนัน้ไมส่ามารถไปพบ

หมอได้ หรือหากตอ้งไปก็ต้องขอให้เพื่อนบ้านท่ีมีความเมตตาช่วยพาไป และในกรณีท่ีตอ้งนอนโรงพยาบาลก็จะไม่มี

คนเฝ้า ท าให้การรับบริการสาธารณะสุขนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก แม้ในปัจจุบันโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลต่าง ๆ จะอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการรับบริการของผู้สูงอายุเป็นพิเศษก็ตาม เช่น 
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กรณีของงานปี ชาวบ้านในอ าเภอดอกค าใต้ ที่ให้ข้อมูลว่า เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยไม่มีคนพาไปหาหมอและถ้าหากต้อง

นอนโรงพยาบาลจะไมม่คีนเฝ้า ต้องอาศัยเพื่อนบ้านท่ีมีน้ าใจคอยเฝ้าและดูแล 

4. ผลกระทบด้านจิตใจผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามล าพังโดยผู้สูงอายุ

ให้ข้อมูลว่า การท่ีต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล าพังท าให้เกิดความรู้สึกเหงาและรู้สึกหว้าเหว่ แต่ก็เข้าใจว่าลูกหลานต้องไป

ท างานต่างถิ่น ผู้สูงอายุยังให้ขอ้มูลอกีว่าเวลาเห็นขา่วเกี่ยวกับการขม่ขนืหรือชงิทรัพย์ผู้สูงอายุก็เกิดความรู้สกึกลัวท า

ให้นอนไมห่ลับ และผู้สูงอายุหลายรายกลัววา่จะเป็นลมหรือป่วยแล้วไมม่ีใครรู้ใครเห็น บางคนรู้สึกท้อแท้ในชวีิตและ

รู้สึกว่าตนเองไร้ค่าไม่อยากอยู่เป็นภาระของคนอื่น เช่น กรณีของนางค า อายุ 72 ปี ชาวอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัด

พะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากการต้องอาศัยอยู่ตามล าพัง แม้ลูกหลานจะส่งเงินมาให้เลี้ยงชีพ แต่การท่ีต้องอยู่ตาม

ล าพังท าให้รู้สึกเหงาและหว้าเหว โดยเฉพาะสามีท่ีใชช้ีวติร่วมกันมานานได้เสียชวีิตไป ท าให้ตนรู้สึกโดดเดียว เมื่อถึง

เทศกาลแตลู่กหลานไม่กลับท าให้รู้สกึเศร้าใจและคิดมากว่าท าไมลูกหลานไม่กลับมาเยี่ยม 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทอดทิ้งผู้สูงอายุ 

5.1 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

ผู้สูงอายุนั้นแม้จะได้รับการคุ้มครองในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

รับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุไว้หลายประการ รวมถึงการคุ้มครองผู้สูงอายุในกฎหมายระดับรอง เช่น 

พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ ประกาศและกฎกระทรวงตา่ง ๆ ที่มีการประกาศใชอ้อกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุก็ตาม 

โดยเฉพาะพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ท่ีถือเป็นกฎหมายหลักในการคุ้มครองผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ซึ่ง

บัญญัติไว้ใน มาตรา 11 ผู้สูงอายุมสีิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านตา่งๆ ดังนี้ (8) การ

ชว่ยเหลอืผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรอืถูก

ทอดทิ้ง และ (10) การจัดท่ีพักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึง รวมถึง (11) การ

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม นอกจากการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ท่ีก าหนดมานี้ 

ในมาตรา มาตรา 17 ผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็นผู้สูงอายุท่ีไม่มรีายได้เพียงพอแก่การยังชพีผู้นั้นมีสิทธิได้รับการ

ลดหย่อนภาษ ีทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร  

จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัตผิู้สูงอายุได้รับรองและคุ้มครองสิทธขิองผู้สูงอายุไวห้ลายประการ 

โดยเฉพาะสิทธิเกี่ยวกับการได้รับการช่วยเหลอืในกรณีท่ีถูกทอดท้ิง ซึ่งตอ่มาได้มีประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน

การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

หรือถูกทอดท้ิง และการให้ค าแนะน า ซึ่งได้ก าหนดวิธีการในการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงดังนี้ ให้แจ้ง

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  หรือส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด   

หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อประสานงาน ให้นักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้การช่วยเหลือต่อไป  

และก าหนดให้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง โดยการก าหนดให้หน่วยงานรับเร่ืองน าผู้สูงอายุส่งส านักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด หรือบ้านพักเด็กและครอบครัว หรือบ้านพักฉุกเฉิน  เพื่อด าเนินการ

สอบขอเท็จจริง  สืบหาญาติ  หรือให้การช่วยเหลือตามควรแก่กรณีต่อไป  จะเห็นว่าการช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีถูก

ทอดทิง้ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ขั้นแรกผู้ท่ีพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงมหีน้าที่แจ้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อให้ด าเนินการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนนั้นโดยการน าตัวผู้สูงอายุไปยังสถานท่ี

เหมาะสมเพื่อด าเนินการช่วยเหลือต่อไป “ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง” ท่ีจะได้รับการช่วยเหลือตามวิธีการตามประกาศ

กระทรวงพัฒนาสังคม ต้องปรากฏว่าเป็นผู้สูงอายุท่ีถูกละเลยไม่เอาใจใสดูแล  หรือไม่ดูแลเป็นระยะเวลานานอัน
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อาจจะเกิดอันตราย ต่อกายหรือจิตใจของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าผู้สูงอาท่ีจะได้ รับการช่วยเหลือตรม

พระราชบัญญัติดังกล่าวต้องปรากฏว่าการละเลยหรือไม่ดูแลเป็นเวลานานท่ีอาจจะเป็นอันตรายต่อกายหรือจิตใจ

เท่านัน้ ซึ่งลักษณะของการทอดท้ิงตามประกาศดังกล่าวแมก้ฎหมายจะเขียนลักษณะของการทอดท้ิงไว ้แต่ก็ตีความ

ยากว่าการละเลยหรือไม่ดูแลหมายความว่าอย่างไรกันแน่ อีกท้ังค าว่าเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจถึงขั้นไหนท่ีจะ

ถือว่าได้รีบอันตรายแล้ว หากตีความตามกฎหมายอาญาค าว่าได้ รับอันตรายแก่กายหมายถึงได้รีบบาดเจ็บแก่

ร่างกาย เช่น หัวแตก ฟกช้ า แผลท่ีมีเลือดออก เป็นต้น ส่วนค าว่าได้รับอันตรายแก่จิตใจตามความหมายของ

กฎหมายอาญา หมายถึง  สมองเสียหาย หรือไม่ได้สติจนคล้ายกับคนบ้า ไม่ใช่เพียงความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีอะไร

มากระทบจิตใจ [13] ดังนั้นจะเห็นว่าหากตีความตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงทางด้าน

จิตใจหรืออารมณ์ จะต้องไม่ใช่การกระทบกระเทือนทางอารมณ์หรือจิตใจซึ่งท าให้ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงท่ีจะได้รับ

การช่วยเหลอืมีลักษณะจ ากัด  

ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือในด้านการยกเว้นภาษีให้ส าหรับผู้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีซึ่งเป็น

ผู้สูงอายุท่ีไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ ในปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร โดยก าหนดให้หัก

ค่าใชจ้่ายส าหรับผู้มเีงินได้พึงประเมินเป็นค่าอุปการะเลีย้งดูบิดามารดาของผู้มเีงินได้ รวมท้ังบิดามารดาของสามีหรือ

ภริยาของผู้มีเงินได้คนละสามหมื่นบาทโดยบุคคลดังกล่าวต้องมีอายุหกสิบปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ 

และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ซึ่งกฎหมายมีเหตุผลในการตราเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ

อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ให้ก าเนดิบุตร สมควรก าหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนหรือบิดา

มารดาของสามหีรือภริยาของตน ซึ่งท าให้ผู้ท่ีมีบิดาหรือมารดาที่มอีายุ 60 ปขีึน้ไปสามารถหักค่าใช้จ่ายก่อนน าเงินได้

ไปค านวณภาษีคนละสามหมื่นบาท ผู้เขียนเห็นว่ามาตรการในการท่ีกฎหมายให้หักภาษีได้ส าหรับผู้ท่ีอุปการะบิดาร

หรือมารดาสามารถท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ท่ีเป็นบุตรมีแรงจูงใจในการท่ีจะอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากขึ้น แต่อย่างไรก็

ตามมาตรการดังกล่าวก็ไม่ใช่หลักประกันว่าบุตรจะน าเงินท่ีหักออกจากเงินได้พึงประเมินมาใช้ในการอุปการะบิดา

มารดา นอกจากนี้ในส่วนของบุคคลท่ีมีเงินได้พึงประเมินไม่ถึงเกณฑ์ท่ีจะต้องเสียภาษีก็ไม่ได้ให้ความส าคัญหรือตะ

หนักถึงการหักค่าใช้จ่ายในการเสียภาษ และในพื้นท่ีจังหวัดพะเยา ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้บุคคลธรรมดาไม่ถึง

ฐานท่ีต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นวา่มาตรการทางภาษีท่ีรัฐให้หักค่าใชจ้่ายได้ในกรณีท่ีผู้มี

เงินมบิีดามารดาจึงเป็นมาตรการท่ีไกลตัวและไมเ่ห็นผลในสังคมชนบทเท่าใดนัก 

5.2 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกันใน

ฐานะเท่าเทียมกัน และในประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์นั้นมีบทบัญญัตท่ีิเกี่ยวกับหน้าที่ระหวา่งบิดามารดาและ

บุตร ซึ่งได้ก าหนดหน้าท่ีให้บิดามารดาต้องกระท าต่อบุตร และก าหนดหน้าท่ีท่ีบุตรต้องกระท าต่อบิดามารดา ซึ่งใน

บรรพ 5 กฎหมายลักษณะครอบครัวนั้น ได้บัญญัติหน้าท่ีของบุตรในมาตรา 1563 “บุตรจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา

มารดา” ซึ่งตอนท่ีบุตรยังเล็กเป็นหน้าท่ีของบิดามารดาท่ีจะต้องอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาจนบรรลุนิติภาวะ และ

เมื่อบิดามารดาเร่ิมเข้าสู่วัยชราไม่สามารถท่ีจะประกอบการงานหาเลี้ยงชีพตนเองได้ ก็เป็นหน้าท่ีของบุตรท่ีจะต้อง

อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทนกัน [14] เช่น มีหน้าท่ีในการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีพ จัดหา

สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีพต่างๆ เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และท่ีอยู่อาศัย ซึ่งหากบุตรไม่อุปการะเลี้ยงดู

บิดามารดาตามบทบัญญัติของกฎหมายมาตรานี้ บิดามารดาก็ยอ่มมีสิทธิเรียกร้องให้บุตรให้กระท าได้ โดยพิจารณา

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1598/38 ค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา หรือระหว่าง บิดา

มารดากับบุตรนัน้ ย่อมเรียกจากกันได้เมื่อฝ่ายท่ีควรได้รับอุปการะ เลี้ยงดูไม่ได้รับการอุปการะเลีย้งดู หรือได้รับการ

อุปการะเลี้ยงดูไม่เพียงพอแก่อัตภาพ ค่าอุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยค านึงถึง
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ความสามารถของผู้มีหนา้ที่ตอ้งให้ ฐานะของผู้รับและพฤติการณ์แห่งกรณี ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย ์

มาตรา 1598/38 บิดามารดาจะเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบุตรได้ในกรณีท่ีบุตรนั้นไม่อุปการะหรืออุปการะแต่

ไม่เพียงพอ ส่วนจ านวนท่ีจะได้รับนั้นเป็นดุลพินิจของศาลว่าจะก าหนดให้บุตรต้องจ่ายค่าอุปการะเท่าใด โดยศาลจะ

ค านึงถึงปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น ความสามารถของบุตรท่ีจะจ่ายคา่อุปการะ ฐานะของบิดามารดาท่ีเรียกร้องค่า

อุปการะ ผู้เขียนเห็นวา่ หน้าท่ีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาท่ีกฎหมายก าหนด เป็นหน้าท่ีตามศีลธรรมท่ีบุตรทุกคนพึง

กระท าอยู่แล้ว แตก่็มีบุตรจ านวนมากที่ไมส่ามารถท่ีจะอุปการะเลีย้งดูบิดามารดา หรืออุปการะได้แตก่็ไมเ่พยีงพอ ซึ่ง

ในจังหวัดพะเยาจากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า สาเหตุท่ีบุตรต้องทอดท้ิงให้พ่อหรือแม่ต้องอยู่ตามล าพังสาเหตุหนึ่งมา

จากการท่ีตอ้งไปท างานตา่งถิ่นในเขตอุตสาหกรรมเนื่องจากในพื้นท่ีไม่มงีานให้ท า และการท าเกษตรก็ประสบปัญหา 

ท าให้การอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาจึงไมส่ามารถท าได้อย่างเพียงพอ และข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามผู้สูงอายุเองก็

ให้ข้อมูลว่า บุตรท่ีไปท างานก็ส่งเงินมาให้ใช้บ้างแต่ไม่มาก เช่น เดือนละ 1000 -2000 บาท แต่ก็ไม่ได้ส่งประจ าทุก

เดือน ถ้าเดือนไหนบุตรไม่มีก็ไม่ได้ส่ง พ่อแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร เนื่องจากเข้าใจสภาพดีว่าบุตรก็มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

เชน่ ค่าเช่าบ้านหรือห้องเชา่ ค่าอาหาร บางคนมสีามีภริยาและลูกต้องดูแล 

5.3 ประมวลกฎหมายอาญา 

กฎหมายอาญา คือ บรรดากฎหมายท่ีระบุถึงความผิดอาญา โทษ วธีิการเพื่อความปลอดภัยและ

มาตรการบังคับทางอาญาอื่น [15] ดังนั้นกฎหมายอาญาจึงเป็นกฎหมายท่ีก าหนดให้การกระท าหรือไม่กระท าการใด

เป็นความผิดกฎหมายและมีโทษ การกระท าใดท่ีกฎหมายได้บัญญัติ ไว้เป็นความผิดจะกระท ามิได้ และเพื่อให้การ

คุ้มครองบุคคลหรือคุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายจึงจ าเป็นท่ีจะต้องบัญญัตกิฎหมายอาญาก าหนดให้กากระท านั้น

เป็นความผิด กฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 โดย

ก าหนดไว้ดังนี้ “ผู้ใดมีหน้าท่ีตามกฎหมายหรือตามสัญญาต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนตนเองมิได้ เพราะอายุ ความป่วยเจ็บ 

กายพิการ หรือจิตพิการ ทอดท้ิงผู้ซึ่งพึ่งตนเองมิได้นั้นเสียโดยประการท่ีน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตต้อง

ระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินหกพันบาท หรือท้ังจ าทัง้ปรับ” ซึ่งการทอดท้ิงตามมาตรานี้หมายถึงผู้ท่ี

มหีนา้ที่ต้องดูแลตามกฎหมาย เช่น สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตร ส่วนผู้มหีนา้ท่ีตามสัญญา หมายถึง ตามสัญญา

ได้กอ่ให้เกิดหนา้ที่ในการดูแลบุคคลดังกล่าว การทอดท้ิง หมายถึงการปล่อยปะละเลย แตก่ารทอดท้ิงดังกล่าวอันจะ

ท าให้มีความผิดตาม มาตรา 307 ต้องทอดท้ิงโดยประการท่ีนา่จะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ดังนั้นการปล่อยปะ

ละเลยท่ีไม่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น การทอดท้ิงให้อยู่ตามล าพัง การไม่จัดหาสิ่งของจ าเป็นในการด ารงชีพ 

เสื้อผ้า หรืออาหาร จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรานี้ ส่วนบุคคลท่ีกฎหมายคุ้มครองตามมาตรานี้ คือ บุคคลซึ่ง

พึ่งตนเองไมไ่ด้ เพราะอายุ ดังนั้นอาจหมายถึงเด็ก หรือผู้สูงอายุ แต่สาระส าคัญคือต้องพึ่งตนเองไมไ่ด้ ดังนั้น แม้จะ

เป็นบุคคลที่อายุ 60 ปีท่ีเป็นผู้สูงอายุตามกฎหมาย แต่ก็อาจไมไ่ด้รับการคุ้มครองตามมาตรานี้ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากการศึกษาสรุปได้ว่าผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงในจังหวัดพะเยามีหลายลักษณะ ท้ังผู้สูงอายุท่ีไร้ญาต ิ

ผู้สูงอายุท่ีถูกละเลยในการจัดหาสิ่งจ าเป็น และผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงทางจิตใจ แต่จากการศกึษาไม่พบผู้สูงอายุท่ีถูก

ทอดทิ้งโดยเด็ดขาดไปเลย เช่น มีลูกแต่ลูกได้ทอดท้ิงไม่ติดต่อ ไม่ส่งเงินมาอุปการะ แต่จากการศึกษาแม้จะมีการ

ปล่อยให้ผู้สูงอายุตอ้งอยูต่ามล าพังแต่ก็ยังมกีารมาเยี่ยมและส่งเงินให้ผู้สูงอายุเพื่อใชใ้นการเลี้ยงชีพบ้างเป็นบางคร้ัง 

ส่วนกรณีของการละเลยไม่จัดหาสิ่งจ าเป็นท่ีพบมากที่สุดเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการละเลยในด้านท่ีอยูอ่าศัย เนื่องจากบา้น

ท่ีผู้สูงอายุใชอ้ยู่อาศัยไม่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ เช่น เป็นบ้านใต้ถุนสูงท าให้การขึ้นลงไม่สะดวกแก่

ผู้สูงอายุ ห้องน้ าท่ีมีลักษณะเป็นส้วมนั่งยองท่ีท าให้การเข้าห้องน้ าของผู้สูงอายุไม่สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีบาง

รายท่ีห้องน้ าเป็นพื้นปูนขัดมันท าให้ค่อนข้างลื่นและไม่มีราวจับท าให้อาจประสบอุบัติเหตุได้ ส่วนการทอดท้ิงทาง
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จิตใจผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักถูกละเลยและปล่อยปะละเลยให้อยู่ตามล าพังไม่มีคนพูดคุย

ด้วย แมก้ระท้ังลูกหลานก็ไม่ค่อยมาใส่ใจจะมาเยี่ยมเยยีนนาน ๆ คร้ังตามเทศกาลส าคัญ เชน่ ปใีหม ่สงกรานต ์แต่ถ้า

ปีไหนลูกหลานไม่วา่งก็จะไมไ่ด้พบหนา้กัน 

ส่วนสาเหตุของการทอดท้ิงผู้สูงอายุนั้นสาเหตุท่ีผู้สูงอายุต้องอยู่ตามล าพังเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น 

เป็นผู้สูงอายุไร้ญาต ิไม่มคีู่สมรสและไมม่ีบุตร หรือมีคู่สมรสแต่คู่สมรสเสียชวีติไปก่อนท าให้ต้องใช้ชวีิตอยูต่ามล าพัง 

ผู้สูงอายุเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเข้าใจสภาพของตนเองและท าใจรับได้ และจะมวีิธีการในการเตรียมความพร้อมท่ีจะตอ้ง

ใชช้ีวติตามล าพังในวัยชรา ส่วนสาเหตุของการทอดท้ิงอีกประการหนึ่ง คือ การท่ีลูกหลานตอ้งยา้ยออกจากบ้านไปมี

ครอบครัวใหม่หรือตอ้งย้ายไปท างานต่างถิ่นโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัญหาที่สบืเนื่องมาจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการอพยพของแรงงาน คนท่ีอยู่ในวัยแรงงานเลือกท่ีจะไปท างานยังเขต

อุตสาหกรรมและปล่อยให้เด็กและคนชราอยูท่ี่บ้าน ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมส่งผลให้ลักษณะครอบครัวท่ีเดิม

เป็นครอบครัวแบบขยาย มีสมาชกิหลายช้ัน แต่ในปัจจุบันขนาดของครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือครอบครัว

เดี่ยวท่ีมีสมาชกิเพียงช้ันเดี่ยว ซึ่งส่งผลให้การทอดท้ิงผู้สูงอายุเกิดมากขึน้ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต 

ผลกระทบท่ีผู้สูงและผู้ท่ีท างานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุได้ให้ข้อมูลท่ีตรงกัน ผลกระทบหลัก ๆ คือ

เร่ืองของรายได้ ซึ่งเป็นปัญหาของผู้สูงอายุสว่นใหญ่ เนื่องจากการท่ีไม่สามารถท างานใชแ้รงงานได้ ท าให้ขาดรายได้

ในการด ารงชีพ แม้ผู้สูงอายุเหล่านี้จะได้รับเบ้ียยังชีพจากรัฐคนละ 600 - 1000 บาท ตามระดับอายุของแต่ละคนก็

ตาม แต่ก็ยังไม่พอส าหรับด ารงชีพ แม้จะมีผู้สูงอายุบางรายสามารถท างานไหว โดยรับจ้างท่ัวไปตามแต่ใครจะจ้าง 

แต่ก็ไมค่่อยมีใครมาจ้างเนื่องจากกลัวจะท างานไมไ่หว และกลัวจะไม่คุ้มกับค่าแรง นอกจากนี้ผลกระทบของการถูก

ทอดทิ้งยังส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอีกด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุอยู่ในภาวะท่ีพึ่งผู้อื่นในการ

ด ารงชพี เมื่อไมส่ามารถพึ่งพาใครได้ เช่น ยามเจ็บป่วยก็ไมม่คีนพาไปหาหมอ บางครัง้เหงาก็ไมม่คีนคุยด้วย ผู้สูงอายุ

ให้ข้อมูลว่าเม่ือมีข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมตอ่ผู้สูงอายุในทีวีแล้วกลัวจนนอนไม่หลับ เพราะตนเองอยูค่นเดียว บ้านท่ี

อาศัยก็ไม่มดิชิด 

ส่วนมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุ ในส่วนของกฎหมายแพ่งและกฎหมาย

อาญา โดยในกฎหมายแพง่ท่ีก าหนดให้ บุตรมีหนา้ที่อุปการะบดิามารดา และในกรณีท่ีบุตรไมอุ่ปการะ บิดามารดามี

สิทธฟิ้องเรยีกร้องค่าอุปการะจากบุตรได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การใช้มาตรการทางแพง่โดยการฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อ

เรียกร้องค่าอุปการะ อาจท าให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหวา่งบุตรกับบิดามารดาต้องยุติลง ดังนั้นบิดามารดา

แม้จะสามารถเรียกร้องค่าอุปกระตามสิทธิของกฎหมายได้ แต่โดยความเป็นจริงก็ไมค่่อยมีคดีท่ีบิดามารดาฟ้องร้อง

เรียกค่าอุปการะจากบุตร อกีท้ังบุตรท่ีไมไ่ด้อุปการะบิดามารดาอาจตกอยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถอุปการะใครได้ เช่น 

มีรายได้ไม่พอท่ีจะอุปการะ หรือมีภาระอย่างอื่นท่ีต้องดูแล เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น ดังนั้นมาตรการทางกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์โดยการฟ้องเรียกค่าอุปการะจึงเป็นมาตรการท่ีไม่ได้ช่วยให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากการถูกทอดท้ิง

เลย ส่วนความผิดทางอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุนั้นในประประมวลกฎหมายอาญาได้ก าหนดให้ผู้มี

หน้าที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาท่ีจะต้องดูแลผู้ซึ่งพึ่งตนเองไมไ่ด้เพราะอายุ หากได้ทอดท้ิงจนนา่จะเกิดอันตราย

ต่อชีวิตมีความผลและมีโทษตามกฎหมาย แต่ความผิดดังกล่าวนั้นคุ้มครองเฉพาะผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้ ดังนั้นหาก

ผู้สูงอายุคนนั้นยังสามารถพึ่งตนเองได้อยู่เมื่อผู้ท่ีทอดท้ิงก็ไม่มีความผิด และนอกจากนี้การทอดท้ิงจะต้องน่าจะ เป็น

อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วย 

นอกจากกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการทอดท้ิงผู้สูงอายุแล้ว พระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุท่ีถือว่าเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงมาตรการช่วยเหลอืผู้สูงอายุจากการถูก

ทอดท้ิง ซึ่งเปรียบเสมอืนเป็นกฎหมายแม่บทเพราะหลังขากมกีารประกาศใชพ้ระราชบัญญัติผู้สูงอายุแลว้ก็มีประกาศ
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ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับวิธีการในการ

ชว่ยเหลอืผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง นอกจากมาตรการในชว่ยเหลอืแลว้ พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุยังน ามาตรการเกี่ยวกับ

ภาษีโดยให้ผู้ท่ีมีเงินได้พึงประเมินสามารถหักค่าใช้ลดหย่อนในกรณีท่ีมีบิดามารดาอายุ 60 ปีขึ้นไป คนละ 30,000 

บาท เพื่อให้เป็นแรงจูงใจให้มีการดูแลอุปการะบิดามารดาท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยเหลือใน

กรณท่ีีบุคคลนั้นได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 307 ความผิดฐานทอดท้ิงผู้ซึ่ง

พึ่งตนเองไม่ได้ ซึ่งความผิดดังกล่าวนั้นกฎหมายให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลท่ีพึ่งต้นเองไม่ได้ เพราะอายุ ซึ่งไม่ได้

พจิารณาถึงเร่ืองอายุเป็นส าคัญ แต่พจิารณาถึงสภาพทางรา่งกายว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้หรือไม่ ดังนั้นแม้จะเป็น

ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่หากสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ ก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการทอดท้ิง 

รวมถึงควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความผิดส าหรับการทอดท้ิงผู้สูงอายุท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากความผิดตาม ม.307 นั้นกฎหมายเอาผิดเฉพาะกรณีท่ีทอดท้ิงน่าจะเป็นเห็นให้เกิด

อันตรายแก่ชีวิต 

2. ผู้เขียนเห็นว่าปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุนัน้มหีลายสาเหตุ อาจเกดิขึน้จากการท่ีผู้สูงอายุนัน้ไรญ้าติ

ไมม่คีรอบครัว การแกไ้ขปัญหานีค้วรมกีารให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการใชช้วีติในยามชราอย่างโดดเดียว 

และในรัฐควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่อยู่ท่ีเหมาะสมและมีคนดูแล เช่น บ้านพักคนชรา ให้ครอบคลุม

ในพื้นท่ีชนบท ส่วนผู้สูงอายุทีถูกทอดท้ิงเนื่องจากบุตรหลานต้องไปท างานต่างถิ่นนั้น สาเหตุหลักมาจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจที่ท าให้ประชากรในวัยแรงท่ีอยูพ่ื้นท่ีจังหวัดพะเยาไมม่งีานท า จ าเป็นตอ้งไปท างานต่างถิ่น ดังนัน้ผู้เขียนเห็น

วา่รัฐควรมีการกระจายความเจริญไม่ให้กระจุกอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ ควรมีมาตรการในการสร้างร้ายได้ ส่งเสริมให้

ประชาชนสามารถที่จะท างานและมีรายได้โดยท่ีไม่ต้องอพยพแรงงาน ทัง้นี้เพื่อให้แรงงานเหล่านั้นได้อยู่กับครอบครัว 

และได้ท าหน้าท่ีในการดูแลคนในครอบครัวไมต่อ้งทอดท้ิงให้อยูต่ามล าพัง 

3. ผู้เขียนเห็นว่าผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงให้อยูต่ามล าพังนัน้ได้รับผลกระทบในการด ารงชีพหลายประการ

โดยเฉพาะในด้านค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ แม้ในปัจจุบันรัฐจะได้จัดสวัสดิการในการแจกเบ้ียยังชีพราย

เดอืนแก่บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต ่60 ปีขึน้ไป และเพิ่มขึน้ตามเกณฑ์ของอายุ 600-1000 บาท ซึ่งส าหรับผู้สูงอายุบางคน

ท่ีไร้ญาติและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เบ้ียยังชีพเป็นรายได้ทางเดียวส าหรับการด ารงชีพ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ

ด ารงชีพ ในส่วนนี้ผู้เขียนเห็นว่าการแจกเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากการพิจารณาถึงอายุแล้ว ควรท่ีจะพิจารณาถึง

ความสามารถในการประกอบอาชีพและฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุคนนั้นด้วย หากผู้สูงอายุคนนั้นไม่สามรถ

ประกอบอาชีพได้และมีฐานะทางการเงินไม่ดี เช่น ยากจน รัฐควรให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษกว่าผู้สูงอายุท่ัวไป ๆ ท่ี

ยังสามารถประกอบอาชพีได้ หรือมฐีานะทางการเงินท่ีดี นอกจากนี้ผลกระทบท่ีผู้สูงอายุได้รับในดา้นจิตใจท่ีส่งผลให้

ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงต้องอยูต่ามล าพังได้รับ เชน่ ความเหงาและหว้าเหว ่ผู้เขียนเห็นว่าชุมชนควรเข้ามีบทบาทในการ

จัดหากิจกรรมมีรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกเหงาและหว้าเหว่ เช่น การจัดชมรมผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรม จัด

กิจกรรมในการเยี่ยมเยยีนผู้สูงอายุตามบ้าน เป็นต้น 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านภาพลักษณ์เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน

ของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอ าเภอหัวหิน 

Factor analysis of the destination image in Hua-Hin district from tourists 

กรองแก้ว คล้ามคล้าย1  ชนกนันท์ ชินดง1* และ นภนนท์ หอมสุด1  

Krongkaew Kramklay1, Chanoknan Chindong1* and Nopbhanont Homsud1   

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัว

หินของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการท่องเท่ียวของผู้ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหนิจ านวน 400 คน โดยใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเครื่องมือ

ท่ีใช้ในการท าวิจัยคือการใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย จากผลการวิจัยพบว่าการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถแบ่งออกเป็น 6 

องค์ประกอบ คือ ด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านบริการ ด้านความ

เชื่อมั่นและด้านความคุ้มค่าและนี่จะเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะต้องพิจารณาและให้ความส าคัญมากถ้าหากจะท าให้เกิด

มุมมองและทัศนคตท่ีิดขีองนักทอ่งเท่ียวในอนาคต  

ค าส าคัญ: การวเิคราะห์องค์ประกอบ ภาพลักษณ์ นักท่องเท่ียว 

Abstract  
The purposes of this research were 1) To study the component of attractions image at Hua-Hin 

district of Tourists group. 2) To study the behavior of those in the tourism and leisure tourism in Hua Hin. The 

study was quantitative research and consisted of 400 respondents from tourists. The research instrument was 

questionnaire while data were analyzed by using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and factor analysis. It found that it can be divided into 6  components which consisted of 

Convenience, Safety, Physical, Services, Assurance and Value. These factors were important to consider and it 

causes significant if the views and attitudes of travelers in the future. 

Keywords: Analysis, Image, Tourist  
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บทน า 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีท ารายได้ท่ีส าคัญให้ประเทศเป็นล าดับตน้ๆ และยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสามารถชว่ย

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วยการชักชวนชาวตา่งชาติให้เข้ามาลงทุนท าธุรกิจด้านการท่องเท่ียวในประเทศไทย

มากขึ้น อีกท้ังยังมีส่วนช่วยในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและประชาชนได้ท่ัวทุกระดับ เสริมสร้างความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ  

จากการค้นคว้าหาข้อมูลพบว่าผู้คนเร่ิมให้ความส าคัญและให้ความสนใจในเร่ืองของการเดินทาง

ท่องเท่ียวมากขึ้น โดยสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ จะพบวา่มีผู้คนมาท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากขึน้ทุกป ีทั้งชาวไทยและชาว

ต่างประเทศ เนื่องจากการท่องเท่ียวเป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดพร้อมกับแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ได้

เรียนรู้เร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีตามลักษณะภูมปิระเทศท่ีแตกต่างกันไป [3] 

และเนื่องจากสถานท่ีท่องเท่ียวในประเทศไทยมีความหลายหลายอาทิแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัตศิาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตท่ีิสวยงาม ประกอบกับนโยบายการส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีร่วมมือกับส่วนภูมิภาคต่างๆ ท าให้ช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของ

ไทยให้เพิ่มมากขึน้ จึงท าให้นักทอ่งเท่ียวยังคงมีความสนใจท่ีจะเดินทางมาทอ่งเท่ียวท่ีประเทศไทยอย่างตอ่เนื่อง 

จากแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแหง่ชาติ พ.ศ. 2555–2559 ในยุทธศาสตร์ท่ี 4 คือการสร้างความเชื่อม่ัน

และส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยน้ีมุ่งเนน้ให้นักท่องเท่ียวรับรู้และเขา้ใจในภาพลักษณ์ท่ีดขีองประเทศสร้างความเชื่อม่ัน

ให้แก่นักท่องเท่ียวในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย [18] และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียว

แห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 นั้น จึงควรมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท่ีสั่งสมมาเป็น

ระยะเวลายาวนานของผู้คนในท้องถิ่นโดยอาศัยหลักความสามัคคีและการพึ่งพาอาศัยกัน อีกท้ังยังคงไม่ลืมท่ีจะ

พัฒนาโครงสร้างการท่องเท่ียวในดา้นการบรกิาร เพื่อให้เกิดประสบการณ์ท่ีดแีก่ผู้ที่เดินทางมาท่องเท่ียวและเกิดเป็น

ความประทับใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการจดจ าในภาพลักษณท่ี์ดตีอ่ไป 

ภาพลักษณ์ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว 

เกิดจากการรับรู้ท่ีเกิดจากการได้ยินหรือได้เห็นจากสื่อต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ท่ีตนเองได้สัมผัสก่อให้เกิดการ

เรียนรู้และความเชื่อ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจท่ีจะมาสร้าง

ประสบการณ์ในแหลง่ท่องเท่ียวนัน้ๆ [15] ส่งผลตอ่การสร้างรายได้ให้แกธุ่รกิจในท้องถิ่นทุกระดับ โดยภาพลักษณท่ี์ดี

จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นของสถานท่ีท่องเท่ียวในระยะยาวท่ีท าให้นักท่องเท่ียวตัดสินใจมาเท่ียวและกลับมาเท่ียวซ้ า 

รวมไปถึงเกิดความประทับใจ มกีารบอกกล่าวปากต่อปาก 

หนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจส าหรับนักท่องเท่ียวคืออ าเภอหัวหินท่ีมีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปี พ.ศ.2550 มจี านวนนักท่องเท่ียวโดยประมาณ 2,439,159 คน สร้าง

รายได้สูงถึง 1.8 หมื่นล้านบาท ถือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมาอย่างยาวนาน 

เนื่องจากมีสถานท่ีท่องเท่ียวภายในอ าเภอมากมายส าหรับนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย เหมาะแก่การท่องเท่ียวตลอด

ท้ังปี ท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น ชายหาดชะอ า น้ าตาป่าละอู จุดชมวิวหินเหล็กไฟ เป็นต้น สถานท่ี

ท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ เช่น พระราชวังไกลกังวล เป็นต้น สถานท่ีท่องเท่ียวทางศิลปวัฒนธรรม เช่น วัดห้ วย

มงคล ตลาดน้ าหัวหินสามพันนาม เพลินวาน เป็นต้น มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ รวมท้ังความมีเสน่ห์ ท าให้มี

จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้มีการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ธุรกิจโรงแรมละท่ีพัก 

ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ สถานบันเทิง บริษัทน าเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งนั้นท าให้ภาพลักษณ์ของหัวหิน

กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีครบครันในทุกๆความต้องการของนักท่องเท่ียว และกลายเป็นหนึ่งตัวเลือกในการ
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ตัดสินใจเพื่อเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเหตุนี้เองอ าเภอหัวหินจึงมีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่า ง

ตอ่เนื่อง เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาตอิย่างสม่ าเสมอ [1] 

งานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาภาพลักษณ์ของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวหัวหิน  เพื่อรับทราบถึง

ความคิดเห็น พฤติกรรม และระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในด้านต่างๆ ท่ีจะช่วยสะท้อนภาพการท่องเท่ียว

หัวหิน ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นชัดเจนขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการและ

การบริหารจัดการด้านแหลง่ท่องเท่ียวได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินของผู้ ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน 

ขอบเขตงานวิจัย 

1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา  

การวจิัยในครัง้นี้เป็นการศึกษาเพื่อหาองค์ประกอบด้านภาพลักษณเ์กี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอ

หัวหินของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน โดยมีการศึกษาทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 

ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ดา้นความคุ้มคา่ และทฤษฎีดา้นการบริการ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร  

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขต

อ าเภอหัวหนิ จ านวน 400 คน 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร 

3.1 ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดับการศึกษา และรายได้ตอ่เดอืน 

3.2 ตัวแปรปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้ถึงภาพลักษณข์องผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน 

ได้แก่ ปัจจัยดา้นคุณภาพการบริการ และปัจจัยดา้นความคุ้มคา่  

ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีเร่ืองภาพลักษณ์ 

ความหมายของภาพลักษณ์ เป็นภาพท่ีคนรู้สึกนึกคิดหรือวาดขึ้นในใจ จะเป็นภาพของอะไรก็ได้ ท้ังท่ีมี

ชีวิตหรือไม่มีชีวิต เช่น ภาพของคน หน่วยงาน องค์กร หรือสินค้าเป็นต้น ภาพลักษณ์เกิดขึ้นจากการได้รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารท้ังประสบการณ์ทางตรงหรือทางอ้อมบวกกับความรู้สึกนึกคิดท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ หรือเป็นภาพในใจท่ีบุคคล

รับรู้ต่อบุคคล วัตถุ สัตว ์สิ่งของ สถานท่ี [8] 

ภาพลักษณ์ เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง

ทัศนคติและการกระท าใดๆ ท่ีคนเรามีต่อสิ่งน้ันจะมคีวามเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ๆ [8] 

ภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อการประชาสัมพันธ์มาก เนื่องจากประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

ภาพลักษณ์และเป็นงานท่ีมีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ต่อหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี (Good 

Image) ต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เพื่อผลแห่งชื่อเสียง ความเชื่อศรัทธาจากประชาชนท่ีมีต่อองค์กรหรือ

สถาบัน [14] 

 “ภาพลักษณ์” ไวว้่าเป็นความรู้ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมตี่อสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความรู้นั้นเป็นความรู้

ท่ีสร้างขึ้นมาเองเฉพาะบุคคลนั้น ซึ่งประกอบด้วย “ข้อเท็จจริง คุณค่าท่ีบุคคลเป็นผู้ก าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บ
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สะสมความรู้เกี่ยวกับสิ่งตา่งๆ รอบตัวท่ีได้ประสบและมีความเชื่อว่าจรงิ แล้วจะน ามาประกอบกันเป็นภาพลักษณข์อง

สิ่งต่างๆ ตามทัศนะของบุคคลและพฤตกิรรมท่ีแสดงออกก็จะขึน้อยูก่ับภาพลักษณ์ของสิ่งนัน้ๆ อาจแยกองค์ประกอบ

ของภาพลักษณไ์ด้เป็น 4 ส่วน คือ [9] 

1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้จากการสังเกตโดยตรง แล้ว

น าสิ่งนั้นไปสู่การรับรู้ ซึ่งอาจจะเป็นบุคคล สถานท่ี เหตุการณ์ ความคิด หรือสิ่งต่างๆ เราจะได้ภาพของสิ่งแวดล้อม

ตา่งๆ เหลา่นีโ้ดยผ่านการรับรู้เป็นเบือ้งแรก 

2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ส่วนท่ีเป็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท 

ความแตกตา่งของสิ่งตา่งๆ ที่ได้จากการสังเกตและรับรู้ 

3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective component) ได้แก่ ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีตอ่สิ่งต่างๆ อาจ

เป็นความรู้สกึผูกพัน ยอมรับหรือไมย่อมรับ ชอบหรือไมช่อบ 

4. องค์ประกอบเชิงการกระท า (Conation Component) เป็นความมุ่งหมายหรือเจตนาที่เป็นแนวทางใน

การปฏบัิตติอบโตส้ิ่งเร้านัน้ โดยเป็นผลของการปฏสิัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชงิความรู้และเชิงความรู้สกึ 

ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการรับรู้ดา้นความคุ้มคา่ 

คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งสิ่งท่ีผู้บริโภคได้รับกับสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายหรือ

ให้ไปจากสินค้าหรือบริการ ผู้บริโภคได้รับประโยชนจ์ากสินค้าแต่ตอ้งให้หรือจ่ายบางสิ่งบางอยา่งไปซึ่งถือเป็นตน้ทุน 

ประโยชน์จะประกอบไปด้วยประโยชน์ด้านหน้าท่ีหรือการใช้งาน(Functional Benefits) กับประโยชน์ด้านอารมณ์ 

(Emotional Benefits) ส าหรับส่วนท่ีต้องจ่ายหรือให้ไปท่ีเป็นต้นทุนนั้นจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายท่ี เป็นเงิน (Monetary 

Costs) ค่าเสียเวลา (Time Costs) ค่าพลังงาน (Energy Cost) และค่าจิตวทิยา (Psychic Costs) เป็นต้น [10] 

การรับรู้ดา้นความคุ้มค่าจะแบง่ออกเป็นปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยมีผลกระทบตอ่การรับรู้

ด้านความคุ้มค่า เมื่อมีคุณภาพการรับรู้สูงขึ้นจะท้าให้การรับรู้ดา้นความคุ้มคา่สูงตามไปดว้ย [13] 

คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้ หมายถึง ความแตกตา่งระหว่างสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังกับตน้ทุนท่ีต้องสูญเสียไป 

ผู้บริโภคทุกคนจะพิจารณาสิ่งท่ีได้รับ หรือผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจากการซื้อสินค้ากับสิ่งท่ี

ผู้บริโภคคาดหวังไวล้่วงหนา้ก่อนท่ีจะซือ้สนิค้า และบริการ [17] 

คุณค่าท่ีรับรู้ คือ ความแตกตา่งระหว่างคุณค่าที่ลูกค้าได้รับจากการเป็นเจ้าของและการใช้ผลิตภัณฑ์

หรือบริการเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดในการได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะซื้อสินค้ าจาก

องคก์ารท่ีน าเสนอคุณค่าสูงสุดท่ีเขารับรู้ได้ [5] 

ทฤษฎีด้านการบรกิาร 

“การบริการเป็นงานท่ีมีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นพร้อมกัน ไม่อาจก าหนดความต้องการท่ี

แน่นอนได้ เป็นงานท่ีไม่มีตัวสินค้า ไม่มีผลผลิต ไม่อาจก าหนดปริมาณล่วงหน้าได้เป็นงานท่ีต้องตอบสนองทันที ผู้

ให้บรกิารตอ้งพร้อมท่ีจะตอบสนองตลอดเวลาและสิ่งท่ีผู้รับบริการจะได้คอืความพึงพอใจ ความรู้สึกคุ้มค่าท่ีได้มาใช้

บริการ ดังน้ันคุณภาพของงานจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก” [12] 

คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) เป็นการให้บริการท่ีมากกว่าหรือตรงกับความคาดหวังของ

ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเร่ืองของการประเมนิหรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการบริการในลักษณะ

ของภาพรวม ในมิติของการรับ รู้ ซึ่ งมี โมเดลท่ีสามารถน ามาประยุกต์ ใช้ได้ดีคือ SERVQUAL Model ของ 

Parasuraman, et al. (1990) ซึ่งประกอบด้วย 5 มิตหิลักได้แก่ [4] 
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มิติท่ี 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏให้เห็นถึง

สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อันได้แก่ สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารและ

สัญลักษณ์ รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ 

บริการท่ีถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการน้ันๆ ได้ชัดเจนขึน้ 

มติท่ีิ 2 ความเชื่อถอืไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับสัญญา

ท่ีให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการท่ีให้ทุกคร้ังจะต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเช่นเดิมในทุกจุดของ

บริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการรู้สกึว่าบริการท่ีได้รับนัน้มคีวามนา่เช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

มิติ ท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะ

ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อยา่งทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการ

ได้งา่ย และได้รับความสะดวกจากการใชบ้ริการ รวมท้ังจะต้องกระจายการให้บริการไปอยา่งทั่วถึง รวดเร็ว 

มติท่ีิ 4 การให้ความเชื่อมั่นตอ่ลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเชื่อม่ันให้

เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใช้การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและให้

ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการท่ีดท่ีีสุด 

มิติท่ี 5 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ

ตามความตอ้งการท่ีแตกต่างของผู้รับบริการแตล่ะคน 

การบริการเป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ีสนองความต้องการแก่ ซึ่งจะสามารถ

อธิบายลักษณะของการบริการได้เป็น 4 ประเภท คือ [15] 

1. ไมส่ามารถจับตอ้งได้ (Intangibility) บริการไมส่ามารถมองเห็นหรือเกิดความรู้สกึก่อนท่ีจะมกีารซื้อ

ดังนัน้เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ซื้อ ผู้ซื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชนจ์ากการบริการท่ีจะ

ได้รับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อในแง่ของสถานท่ีตัวบุคคลเคร่ืองมือ วัสดุท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร สัญลักษณ์

และราคา สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีผู้ขายบริการจะต้องจัดหา เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ซือ้สามารถท าการตัดสินใจซื้อได้เร็ว

ขึน้ 

1.1 สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเชื่อม่ันและความสะดวกให้เกิดกับผู้มาใชเ้กิดกับผู้มาใช้

บริการ 

1.2 บุคคล (People) พนักงานท่ีให้บริการต้องมีการแต่งตัวท่ีเหมาะสม บุคลิกดีหน้าตายิ้มแย้ม

แจ่มใส พูดจาดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดความเชื่อม่ันวา่บริการท่ีซือ้จะดีด้วย 

1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ

ให้บริการท่ีรวดเร็วและให้ลูกค้าพอใจ 

1.4 วัสดุสื่อสาร (Communication Material) สื่อโฆษณาและเอกสารการโฆษณาจะต้องสอดคล้อง

กับลักษณะของบริการท่ีเสนอขายและลักษณะลูกค้า 

1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) คือ ชื่อตราสินค้าหรือเคร่ืองหมายตราสินค้าที่ใช้บริการเพื่อให้ผู้บริโภค

เรียกชื่อได้ถูก ควรมลีักษณะสื่อความหมายท่ีดเีกี่ยวกับบริการท่ีเสนอขาย 

1.6 ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการ ควรเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและ

ง่ายตอ่การจ าแนกระดับบริการท่ีแตกต่างกัน 
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2. ไมส่ามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการบริโภค กล่าว 

คือ ผู้ขายหนึ่งรายสามารถให้บริการลูกค้าในขณะนั้นได้หนึ่งราย เนื่องจากผู้ขายแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะตัวไม่

สามารถให้คนอื่นให้บริการแทนได้ ท าให้การขายอยูใ่นวงจ ากัดเร่ืองเวลา 

3. ไม่แน่นอน (Variability) ลักษณะของการบริการไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่า ผู้ขายบริการเป็นใคร ท่ีไหน

และอย่างไร ดังนั้นผู้ซื้อบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนในการบริการ และสอบถามผู้อ่ืนก่อนท่ีจะเลือกรับบริการ 

ในแง่ของผู้ขายบริการจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ซึ่งท าได้3 ขั้นตอน คือ ตรวจสอบ คัดเลือกและฝึกอบรม

พนักงานท่ีให้บริการ รวมท้ังความมีมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานท่ีให้บริการต้องเน้นในด้านการฝึกอบรมในการ

ให้บริการท่ีด ี

4. ต้องสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้า โดยเนน้การใช ้การรับฟังค าแนะน าและข้อเสนอแนะของลูกค้า 

การส ารวจข้อมูลลูกค้า และการเปรียบเทียบท าให้ได้รับข้อมูลเพื่อการแก้ไขปรับปรุงการบริการให้ดขีึน้ 

5. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไว้ได้เหมือนสินค้าอื่นถ้าความ

ต้องการมีสม่ าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าลักษณะความต้องการไม่แน่นอนจะท าให้เกิดปัญหา คือ 

บริการไม่ทันหรือไมม่ลีูกค้า  

วิธีวิทยาการวิจัย 

1. เนื้อหาส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้เป็นการการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานท่ี

ท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน โดยการจัดท าแบบสอบถามแก่กลุ่ม

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

2. ประชากรส าหรับงานวิจัยเร่ืองนี้ ได้แก่ ผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน ท้ังนี้เนื่องจาก

ข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูล จึงใชร้ะดับนัยส าคัญท่ี 0.1 เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากร

ท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงได้หากลุ่มตัวอยา่งกรณไีมท่ราบจ านวนประชากร ดังนี้ [2] 

 
 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ คา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตัวอย่าง 

z หมายถงึ คา่ระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว ้

ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรอืระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 

การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคอื ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลอืก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 

 = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 

400 คน โดยใชก้ารเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental  sampling ) 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นโดยการจัด

สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ท่ีเดินทางมาทอ่งเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จ านวน 6 คน เพ่ือวเิคราะห์องค์ประกอบของ

ภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน จากนั้นได้น าแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด

และพฤติกรรมผู้บริโภค จ านวน 3 คน เพื่อทดสอบความถูกต้อง โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า 0.5 

จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบกับผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน  จ านวน 30 คน และน ามา

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอ

นบาค (Cronbach) (Ruchareka, 2010) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.965 โดยแบบสอบถามนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ จ านวนท้ังสิ้น 5 ข้อ ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการ

เดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหิน เป็นแบบเลอืกตอบ จ านวนท้ังสิน้ 9 ข้อ  และส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งท่ีรับรู้ได้

เกี่ยวกับอ าเภอหัวหิน เป็นแบบ Likert Scale จ านวนท้ังสิ้น 33 ข้อ 

4. โปรแกรมท่ีใช้ในงานวิจัยเร่ืองนี้ คือ โปรแกรม SPSS ท้ังนี้การค านวณหาค่าทางสถิติทุกประเภท 

ยอมรับความมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

5. หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

จึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งมีรายละเอยีดการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

5.1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ และรอ้ยละ 

5.2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินของผู้ท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผ่านการสกัดปัจจัยเพื่อค้นหา

องค์ประกอบด้วยวธีิการวเิคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ตั้ง

ฉากกัน (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ท้ังนี้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ คือ ค่า Eigenvalues ต้อง

มากกวา่ 1 และค่า Factor loading ตอ้งมากกวา่ 0.5 [2] 

 6. การแปลค่าเฉลี่ยเพื่อวัดความส าคัญของแต่ละปัจจัยท่ีใช้ในการพิจารณามี 5 ระดับจากสูตร

ความกว้างของช้ัน [7] คือ 

6.1 คะแนน 4.21-5.00 คือระดบัมากที่สุด 

6.2 คะแนน 3.41-4.20 คือระดับมาก 

6.3 คะแนน 2.61-3.40 คือระดับปานกลาง 

6.4 คะแนน 1.81-2.60 คือระดับน้อย 

6.5 คะแนน 1.00-1.80 คือระดับน้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินผู้ ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน สามารถสรุปได้ว่า คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า ค่า 

Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.925 ซึ่งมคี่าเข้าใกล้ 1 และค่า Bartlett's Test of Sphericity ได้เท่ากับ 5830.23 (Sig. 

= 0.000) แสดงว่า ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะใช้วเิคราะห์ปัจจัย (กัลยา วานิชย์บัญชา 2546) ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้วย

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ ด้านความสะดวกสบาย ด้าน

สิ่งแวดลอ้ม ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านสินค้าและบริการ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านการตอบสนอง โดยอธิบาย

ความแปรปรวนได้ท้ังหมด 57.18% รายละเอยีดดังตารางที่ 1 – ตารางที่ 6 
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ตารางที่  1 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 1 “ ด้านความสะดวกสบาย ” (Eigenvalues = 10.617 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

15.26) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

มศีูนยก์ารค้าท่ีให้บริการอยา่งครบวงจร 0.518 3.97 0.70 มาก 

มสีิ่งอ านวยความสะดวกที่ครบครัน เช่น ไปรษณีย์ 

ตูเ้อทีเอ็ม ห้องน้ าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ 

0.537 4.01 0.68 มาก 

อ าเภอหัวหนิต้ังอยูไ่มไ่กลจากกรุงเทพมหานคร 0.727 3.89 0.69 มาก 

ใชเ้วลาเดินทางไมม่าก 0.760 3.89 0.71 มาก 

มรีถโดยสารสาธารณะให้บริการในการเดินทาง 0.744 3.92 0.73 มาก 

สามารถเดินทางมาได้งา่ย ไมยุ่ง่ยาก 0.693 3.97 0.70 มาก 

อ าเภอหัวหนิมถีนนหนทางที่สะดวกสบาย 

กว้างขวางและมีป้ายบอกทางชัดเจน 

0.675 3.92 0.70 มาก 

 
ตารางที่  2 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 2 “ ด้านความเป็นเอกลักษณ์ ” (Eigenvalues = 2.593 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อย

ละ 13.90) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

เป็นเมอืงตากอากาศชายทะเลท่ีมคีวามเก่าแก่และ

คลาสสิก 

0.501 3.93 0.696 มาก 

อ าเภอหัวหนิมสีถานท่ีท่องเท่ียวท่ีท้ังเชงิธรรมชาติ

และประวัตศิาสตร์ 

0.671 3.86 0.74 มาก 

อ าเภอหัวหนิมสีถานท่ีท่องเท่ียวให้เลอืกท า

กจิกรรมได้ตลอดท้ังวัน 

0.551 3.93 0.67 มาก 

มวีวิทิวทัศน์และบรรยากาศดี 0.670 4.00 0.68 มาก 

สามารถใช้เป็นสถานท่ีในการพักผ่อนในวันหยุดสุด

สัปดาห์ 

0.748 3.99 0.68 มาก 
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ตารางที่  3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 3 “ ด้านความปลอดภัย ” (Eigenvalues = 1.921 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

8.88) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

มคีวามปลอดภัยในการเดินทางส าหรับชวีติ

และทรัพย์สนิ 

0.601 3.89 0.67 มาก 

อ าเภอหัวหนิมกีารจัดการผังเมอืงท่ีเป็นระเบียบ

ด ี

0.708 3.88 0.75 มาก 

สามารถมเีส้นทางหรอืยานพาหนะส าหรับ

ให้บริการในการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย 

0.711 3.92 0.71 มาก 

 

ตารางที่  4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 4 “ ด้านสถานที่” (Eigenvalues = 1.427 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.72) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

อ าเภอหัวหนิมท่ีีพักอาศัยท่ีมีความ

สะดวกสบาย สะอาดและมรีาคาที่เหมาะสม 

0.655 3.95 0.64 มาก 

อ าเภอหัวหนิมกีารจัดการด้านความสะอาดของ

สถานท่ีท่องเท่ียวได้ด ี

0.674 4.05 0.67 มาก 

อ าเภอหัวหินมีการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดสถานท่ี

ท่องเท่ียวใหม่ๆเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวทุกเพศ

ทุกวัย 

0.719 4.01 0.66 มาก 

 
ตารางที่  5 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 5 “ ด้านความเชื่อม่ัน ” (Eigenvalues = 1.236 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 6.68) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

อ าเภอหัวหนิมศีูนยป์ระชาสัมพันธ์การ

ท่องเท่ียวท่ีดี 

0.725 3.86 0.71 มาก 

อ าเภอหัวหนิการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน

การจัดกิจกรรมตา่งๆ 

0.692 3.90 0.70 มาก 

เป็นสถานท่ีท่ีมชีื่อเสียง ได้รับความนยิมจากทัง้

ชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

0.745 3.96 0.73 มาก 

อ าเภอหัวหนิมขี้อมูลมากมายในอนิเตอร์เน็ตท า

ให้งา่ยตอ่การวางแผนการเดินทาง 

0.513 3.91 0.74 มาก 
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ตารางที่  6 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 6 “ ด้านความคุ้มคา่ในการท่องเท่ียว” (Eigenvalues = 1.078 อธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ4.74) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

สถานท่ีท่องเท่ียวภายในทอ้งถิ่นสร้างความ

ประทับใจ เป็นไปตามความคาดหวังก่อนการ

เดินทางมา 

0.581 4.08 0.66 มาก 

ท่านได้รับประโยชนจ์ากสินคา้และบริการอยา่ง

คุ้มคา่ตลอดการท่องเท่ียวภายในทอ้งถิ่น 

0.658 4.09 0.69 มาก 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินของ

นักศกึษาในระดับชัน้ปริญญาตรี สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน

จ านวน 400 คน ท่ีมีทัศนคติและมุมมองต่อภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินส่วนใหญ่พบว่าเคยมา

ท่องเท่ียวท่ีหัวหินถึงร้อยละ 97.3 โดยจะเดินทางมากับครอบครัวร้อยละ 56 และมักจะเดินทางมาในช่วงวันหยุดสุด

สัปดาห์ (เสาร์ - อาทิตย์) ร้อยละ 48.5 ซึ่งมีรถยนต์ส่วนตัวเป็นยาพาหนะร้อยละ 81.3และมักจะเลือกพักท่ีโรงแรม

ถึงร้อยละ 36 โดยมีคา่ใชจ้่ายในการเดินทางต่อครัง้อยู่ท่ี 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 

2. ผลวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความสะดวกสบาย เป็นหนึ่งในปัจจัยซึ่งผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวให้

ความส าคัญ โดยการให้ระดับความส าคัญในระดับมาก ในเร่ืองของการให้บริการท่ีครบวงจร สิ่งอ านวยความสะดวก 

และการเดินทางท่ีสะดวกสบาย รวมถึงระยะทางท่ีไม่ไกลมากส าหรับการเดินทาง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ าการท่ี

นักท่องเท่ียวเดินทางมาทอ่งเท่ียวอ าเภอหัวหินเป็นจ านวนมากเกิดขึ้นจากปัจจัยดา้นความสะดวกสบาย 

3. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ท่ีเดินทางมาเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหินมีมุมมองในด้านของความ

เป็นเอกลักษณ์ในระดับนัยส าคัญท่ีมาก นั้นคือผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวมองว่าอ าเภอหัวหินมีความเป็นเอกลักษณ์ว่า

เป็นเมืองท่ีเก่าแก่และคลาสสิก อีกท้ังอ าเภอหัวหินยังมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาตแิละร่วมสมัยให้ผู้ท่ีเดินทางมาสามารถเลอืกส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนหยอ่นใจได้ดี มีกิจกรรมตา่งๆมากมายให้

ท า โดยผลการวเิคราะห์นี้ได้สอดคล้องกับทฤษฎขีอง Parasuraman, et al. (1990) ในด้านของความเป็นรูปธรรมของ

บริการ (tangibility) คือการท่ีปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในด้านของลักษณะทางกายภาพของการให้บริการและ

ภาพลักษณ์ของอ าเภอหัวหนิ 

4. จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่ผู้ท่ีเดินทางมาเท่ียวในอ าเภอหัวหนิจะให้ความส าคัญในดา้นของความ

เชื่อม่ัน ซึ่งนั้นคือการท่ีผู้เดินทางมาทอ่งเท่ียวนัน้สามารถค้นหาข้อมูลขา่วสารจากแหล่งต่างๆได้งา่ย โดยจะสอดคล้อง

กับทฤษฎี SERVQUAL Model ของ Parasuraman, et al. (1990) ในมิติของการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) 

โดยการให้ข้อมูลข่าวสารควรจะกระท าในทุกๆแหล่งท่ีจะสามารถให้ข้อมูลข่าวสารได้ไม่ว่าจะเป็นการท าโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ ดังนัน้การท าโฆษณาทัง้ทางโทรทัศน์ นติยาสาร กลางแจ้ง และบนโลกออนไลนถ์ือเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 

5. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยด้านสถานท่ีมีระดับนัยส าคัญท่ีมากส าหรับผู้ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวตัดสินใจท่ีจะมาท่ีหัวหินนั้น สถานท่ี

ท่องเท่ียวหรือสถานท่ีพักอาศัยเป็นปัจจัยท่ีผู้เดินทางจะพิจารณา โดยผลการวิเคราะห์นี้จะสอดคล้องกับทฤษฎีด้าน
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การบริการ  กล่าวคือ สถานท่ี (Place) ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสะดวกให้เกิดกับผู้มาใช้เกิดกับผู้มา

ใชบ้ริการ [16] 

6. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ท่ีเดินทางมาเท่ียวในอ าเภอหัวหินจะให้ความส าคัญในด้านความ

คุ้มค่า ซึ่งหมายความว่าการเดินทางในแต่ละคร้ังผู้เดินทางมาเท่ียวในอ าเภอหัวหินมีความคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งท่ี

คุ้มค่า และเป็นผลดีต่อตนเองมากท่ีสุด เช่น ความคุ้มค่าจากสินค้าหรือบริการต่างๆ เป็นต้น โดยจะสอดคล้องกับ

ทฤษฎีการรับรู้ดา้นความคุ้มคา่ กล่าวคอื คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้จะเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังกับ

ตน้ทุนท่ีต้องสูญเสียไป ผู้บริโภคทุกคนจะพจิารณาสิ่งท่ีได้รับหรือผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจากการ

ซื้อสินค้ากับสิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังไวล้่วงหนา้ก่อนท่ีจะซือ้สนิค้าและบริการ [17] 

ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวในอ าเภอหัวหินของผู้ท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน พบว่า องค์ประกอบด้านความสะดวกสบาย ด้านความปลอดภัย ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ด้านบริการ ด้านความเชื่อมั่นและด้านความคุ้มค่า เป็นองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อมุมมอง ทัศนคติและ

พฤติกรรมของผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน ซึ่งมรีะดับความส าคัญในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน ดังนั้น

การสร้างภาพลักษณท่ี์ดยีิ่งขึน้ของอ าเภอหัวหนิควรจะมกีารพัฒนาในทุกๆดา้นไปพร้อมๆกัน 

การท างานวจิัยชิ้นนี้เป็นงานวจิัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างเพยีงแค่กลุ่มผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในเขต

อ าเภอหัวหิน จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวจิัยท่ีมีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ

ท่ีดีมากขึ้น ควรท างานวิจัยเชงิคุณภาพควบคู่กันไปด้วยและการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาจากผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว

ในเขตอ าเภอหัวหินเท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการอื่นๆ เช่น กลุ่มนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้มาเปรียบเทียบผู้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันในช่วงอายุ รายได้ สัญชาติ และระดับ

การศึกษาว่ามคีวามแตกตา่งหรอืความสัมพันธ์กันอยา่งไร 
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วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบครอบครัว กรณีศึกษา อ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 

Factor analysis in choosing a family tourist attraction: A case study of Hua Hin 

district, Prachuap Khiri Khan province 

อภริุจ ีพันพัว1* อรจริา ชัยมงคลยศ1 และ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 

Apirujee Panpure1* Onjira Chaimongkolyos1 and Kedwadee Sombultawee1   

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขต

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเมื่อน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จากผลการวิจัยพบว่า 

สามารถรวมกลุ่มตัวแปรเป็น 5 ปัจจัยได้แก่ ด้านทักษะการบริการ ด้านสถานท่ี ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความ

เชื่อมั่น และด้านความสะดวกสบาย โดยอธิบายค่าความแปรปรวนได้ท้ังหมด 69.389%  ผลจากการศึกษานี้

สามารถน ามาใช้ประโยชนเ์พื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลอืกท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

ค าส าคัญ: วเิคราะห์ปัจจัย การเลอืกท่องเท่ียว 

Abstract  
The objectives of this research were 1) To study the factors in choosing a family tourist attraction: 

A case study of Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan Province 2 ) To study the behavior of family tourists in 

Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province. The sample in this research was 400  family tourists who visited the 

hotel at Hua Hin district, Prachuap Khiri Khan Province. The questionnaire was used as an instrument for this 

research. The data was analyzed by statistic - frequency, percentage, means, standard deviation, and factor 

analysis. The result showed 5  factor which consist of Service skills, places, public relations, reliability and 

convenience. These factors can explain the variance of variables at 69.389% the contribution of this study can 

be used as a decision guide to choose a family tourist attraction. 

Keywords: Factor analysis, choose to tourism 
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บทน า 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นโดยมีภาคการท่องเท่ียวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักจึงท าให้คนสนใจ

มาท่องเท่ียวกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากปัญหาท่ีเกิดจากความเครียดในการท างานการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการ

ด ารงชวีติ การท่องเท่ียวจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งท่ีสามารถพาทุกคนในครอบครัวไปท่องเท่ียวพักผ่อนและหลกีเล่ียง

ปัญหาสังคมเมือง การจราจรติดขัดและมลพิษทางอากาศ จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้มีการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยอมรับในเร่ืองความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม

และประเพณีต่างๆ[1] โดยได้รับการสนับสนุนจากชาวไทยเนื่องจากวันหยุดพักผ่อนนัน้มีเวลาที่จ ากัดคนไทยจึงหันมา

ท่องเท่ียวภายในประเทศมากกวา่การเดินทางไปท่องเท่ียวตา่งประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยเต็มไปด้วยแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ทั้งแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาต ิด้านประวัติศาสตร์ ไปจนถึงแหล่งท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม เป็นตน้ [2] ซึ่งเป็นท่ีนยิมของกลุ่มคนท่ีตอ้งการ

มาท่องเท่ียวพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงวันหยุด อีกท้ังการท่องเท่ียวยังชว่ยสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียว

ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร  ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึก รวมถึงธุรกิจอื่นๆท่ี

เกี่ยวเนื่องอกีหลายประเภท อาทิเชน่ โรงแรมและสปา เป็นต้น [3] ซึ่งการท่องเท่ียวแบบครอบครัวจะนิยมพักโรงแรม

หรือโฮลเต็ลเนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้นักท่องเท่ียว รู้สึกคุ้มค่าต่อการมาท่องเท่ียวในคร้ัง

ตอ่ไป  

นอกจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม และความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เมอืงไทย

ยังมีเทศกาลและงานประเพณีต่างๆ หมุนเวียนมาให้นักท่องเท่ียวได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท่ีสืบทอดกันมาแต่

อดีต ดังนั้นการเดินทางมาท่องเท่ียวในแตล่ะจังหวัดนัน้ นักท่องเที่ยวยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเท่ียวในประเทศไทย และมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจ

ให้กับครอบครัวอื่นท่ีสนใจมาท่องเท่ียวภายในประเทศกันมากยิ่งขึ้น [4] อีกท้ังการมาท่องเท่ียวแบบครอบครัวส่วน

ใหญ่แล้วจะใชร้ถส่วนตัวในการเดินทางเพราะสะดวกตอ่การขับขี่และการเลอืกเส้นทางในการเดินทาง 

ปัจจุบันครอบครัวของคนไทยส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับการท างานและกิจกรรมอย่างอื่น จึงส่งผลให้

หลายครอบครัวมีโอกาสท่ีจะได้อยู่ร่วมกันหรือพูดคุยกันน้อยลง การท่องเท่ียวจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถท าให้

คนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากยิ่งขึ้น [5] ซึ่งนักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่จะตัดสินใจมาท่องเท่ียวโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของเวลาและเทศกาล ลักษณะของสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ความสวยงามของธรรมชาต ิ

ลักษณะท่ีพักเป็นต้น และยังเป็นการอนุรักษ์การท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีพร้อมเปิดให้บริการแก่นักท่องเท่ียวได้

ท่องเท่ียวกันตลอดท้ังปี  

การท่องเท่ียวแบบครอบครัวจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้ครอบครัวมีเวลาให้กันมากขึ้นและ

เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ ดังนั้น การศึกษาเร่ืองปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขต

อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการแหล่งท่องเท่ียวและเพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงและสร้างแนวทางการท่องเท่ียวท่ีย่ังยนืต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการและหลักของการ

ให้บริการนั้นต้องสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้รับบริการจะแสดงออกในทางบวกหรือ

ทางลบต่อสิ่งท่ีได้รับจากการบริการและการน าเสนอการบริการโดยเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีคาดหวัง ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ีได้รับบริการ ได้แก่ [6]  

1. ผู้ให้บริการหรือเจ้าหนา้ที่ จะต้องมสี่วนส าคัญในการสร้างให้เกิดความพงึพอใจในการให้บริการแก่ 

ผู้รับบริการหรือนักท่องเท่ียว โดยการก าหนดกระบวนการจัดการการวางรูปแบบการบริการจะต้องค านึงถึง

ผู้รับบริการเป็นส าคัญและเอาใจใส่อยา่งเต็มท่ีในการให้การบริการ 

2. สภาพแวดล้อมของการบริการ ผู้ให้บริการควรจัดสร้างสถานท่ีท่ีน่าสนใจเพื่อจูงใจให้ผู้รับบริการ

รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็น โดยการจัดสถานท่ีอย่างเหมาะสมลงตัว เช่น จุดชมวิว จุดให้บริการอาหารและ

เคร่ืองดื่ม เป็นตน้ เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของแหล่งท่องเท่ียวและสื่อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกไปสู่ผู้นักท่องเท่ียว

อย่างเหมาะสม 

3. สถานท่ีบริการ ผู้ให้บริการจะต้องมองหาสถานท่ีในการให้บริการท่ีผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

สะดวกในทุกด้าน เชน่ การมสีถานท่ีจอดรถ, จุดกางเตน้, จุดให้บริการติดต่อสอบถาม เป็นต้น [7]  

ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งท่ีดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวได้น าประชาชนไปยังแหล่งท่องเท่ียว

ต่างๆเมื่อนักท่องเท่ียวไปยังสถานท่ีดังกล่าวแล้ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการอ านวยความสะดวกและบริการ

ตา่งๆ เพราะนักท่องเท่ียวเมื่อเดินทางห่างไกลบ้านยอ่มตอ้งการสิ่งจ าเป็นหลายอยา่งในการตอบสนองความตอ้งการ 

เชน่ ตอ้งการท่ีพัก อาหาร การบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทาง 

ซึ่งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญในการท่องเท่ียวมี 4 ประการ ได้แก่ ที่พัก รา้นอาหารและเครื่องดื่ม 

สถานบริการ (เช่น ร้านขายของท่ีระลึก สถานท่ีนันทนาการ เป็นต้น) และปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งการ

จัดเตรียมและบริการเสริมต่างๆ ให้สะดวกอย่างครบครัน ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการ

นักท่องเท่ียวและการค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก เพื่อให้นักท่องเท่ียวรู้สึกคุ้มค่าตลอดเวลาท่ี

พักหรอืใชบ้ริการอยูแ่ละเป็นประสบการณ์ท่ีน่าประทับใจ  

การต้อนรับของคนในพื้นท่ีซึ่งส่งผลต่อปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งท่ีส าคัญมากเพราะ

นักท่องเท่ียวท่ีต้องการกลับไปยังสถานท่ีเดิมนัน้เกิดจากความประทับใจในการตอ้นรับของประชาชนหรือบุคคลท่ีอยู่

ในพื้นท่ีดังกล่าวรวมถึงพนักงานท่ีให้บริการในพื้นท่ีนั้น ท่ีส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวในคร้ังต่อไป ดังนั้นพื้นท่ีใดท่ีเป็น

แหล่งท่องเท่ียวต้องตระหนักถึงความส าคัญในข้อนี้ ซึ่งการต้อนรับของประชาชนในแต่ละพื้นท่ีย่อมแตกต่างกัน

ออกไป [8] 
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การจัดการภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมขีอบเขตการศกึษาภาพลักษณ์ด้านการ

ท่องเท่ียว โดยใชค้ าขวัญของจังหวัดเป็นตัวก าหนดแบบสอบถาม มีการคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวจังหวัดอุดรธานี เพราะสนใจศึกษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมและโบราณสถาน/โบราณวัตถุ นักท่องเท่ียวมีความประทับใจในความมนี้ าใจและความมอีัธยาศัยท่ีดีของ

ประชาชนในจังหวัด ซึ่งให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็นอย่างดีการเดินทางท่องเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี เป็นไป

ตามท่ีคาดหวังมีความสะดวกสบายหลายประการ และค่าใชจ้่ายไม่สูง [9] 

ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลตอ่การตัดสนิใจให้นักทอ่งเท่ียวชาวไทยเลือกเดินทางทอ่งเท่ียวภายในประเทศ โดยใช้

กลุ่มตัวอยา่งคือ นักท่องเท่ียวชาวไทยในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาคร้ังนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อต้องการพักผ่อนเป็นเหตุผลส าคัญท่ีสุด และเห็นว่าประเทศไทยมีจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ

หลากหลาย โดยมีสื่อโทรทัศนเ์ป็นสื่อท่ีส าคัญที่มีอทิธิพลตอ่การตัดสินใจมาท่องเท่ียวภายในประเทศ ซึ่งแนวโนม้ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวภายในประเทศคร้ังต่อไป พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 97 ให้ความเห็นว่าจะ

ยังคงเดินทางทอ่งเท่ียวภายในประเทศอีกเนื่องจากมีความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคัญ [10] 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจัยในการท่องเท่ียว แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการบริการ ด้านสถานท่ี 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความเชื่อม่ัน ด้านความสะดวกสบาย 

2. ตัวแปรตาม คือ การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบครอบครัว กรณีศึกษา อ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 
1. การศึกษาวิจัยเป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีจะศึกษา คือ นักท่องเท่ียว

ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์โดยเป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบบังเอญิ (Accidental sampling) เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่ง เพื่อให้

ได้จ านวนตามต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ [11] โดยท าการแจก

แบบสอบถามในแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญในอ าเภอหัวหิน เนื่องจากไมส่ามารถทราบจ านวนประชากรได้ จึงได้ก าหนด

กลุ่มตัวอยา่งของ ทาโร ยามาเน ่(Taro Yamane, 1973) [12] ดังนี้  

 

 
 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

  e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

  z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 

  ถ้าระดับความเชื่อม่ันเท่ากับ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มคี่า Z = 1.96 
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การศึกษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% ย่อมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังจึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

 

  = 384.16 หรือ 385 ตัวอยา่ง 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยคร้ังนี้เท่ากับ 

400 ตัวอยา่ง 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ือง “วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท่องเท่ียวแบบ

ครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็น

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว และ

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3. ขั้นตอนการวิจัย 

3.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศกึษาแนวคิดทฤษฎแีละผลงานวจิัยจากหนังสือวารสาร และบทความ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการศกึษาถึงประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งท่ีส าคัญมากเพราะนักท่องเท่ียวท่ีต้องการกลับไปยังสถานท่ีเดิมนั้น

เกิดจากความประทับใจในการต้อนรับของประชาชนหรือบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวรวมถึงพนักงานท่ี ให้บริการใน

พื้นท่ีนั้น ท่ีส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวในคร้ังต่อไป และศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการจึงถือเป็นสิ่งท่ีมี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้ให้บริการ ซึ่งคุณภาพการให้บริการ เป็นมโนทัศน์และปฏิบัติการในการตัดสินใจเลือกใช้

บริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีคาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการท่ีรับรู้จริง 

(Perception Service) จากผู้ให้บริการ 

3.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหาและภาษาท่ีใช ้  

3.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึ้นส่งให้แก่ผู้คุณวุฒิพิจารณาจ านวนท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อพิจารณาใน

ด้านความถูกตอ้ง (Validity) ของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาในด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม 

3.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้ เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง นักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 ชุด และน ามา

วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) วิธีครอน

บาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีคา่มากกว่า 0.700 ซึ่งค่าท่ีได้นัน้คอื 0.819 [13] 

3.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลใน

อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 ชุด 

4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.1 หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

แลว้จึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอยีดการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้ 

4.2 การวิ เคราะห์ ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบค รัวในเขต อ าเภอหั วหิน  จั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ (Factor Analysis) ผ่านการสกัดปัจจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบด้วยวธีิการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis) โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ตั้งฉากกัน (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ท้ังนี้

เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ คือ ค่า Eigenvalues ตอ้งมากกวา่ 1 และค่า Factor loading ตอ้งมากกวา่ 0.5 [14] 
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4.3 การวิ เคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่ าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและส่วนท่ี 

2 ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) เพื่ออธิบายในส่วนท่ี3ของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 

4.4 การวเิคราะห์มีการแปลความหมายของคา่เฉลี่ยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการเลอืกท่องเท่ียวแบบ

ครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการแปลความหมายให้เป็นค่าเฉลี่ยโดยใชเ้กณฑ์การแปล

ความหมายตามแนวทางของลเิกิร์ต (Likert Scale) [15] โดยการก าหนดเกณฑ์การใหค้ะแนนค าตอบดังนี้ 
 

4.51-5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถงึ มาก 

2.51-3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถงึ น้อย 

1.00-1.50 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งก็คือนักท่องเท่ียวใน

เขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (63.8%) สถานภาพแต่งงาน (55.3%) อายุ 26-35 

ปี (37.3%) การศึกษาปริญญาตรี (77.0%) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ (34.3%) รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

(38.5%) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว จากผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า ส่วนใหญ่เลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยกับครอบครัวเพราะส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย (35.8%) โดยมักจะ

เดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์(45.0%) และเลือกสถานท่ีพักแรมแบบรีสอร์ท(37.5%) โดยมี

วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาท่องเท่ียวและพักผ่อน (64.3%) มีความถี่ในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวอยู่ท่ี 3-4 

คร้ัง/ปี (51.5%) โดยมีค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังโดยประมาณ 6,000 บาทขึ้นไป (37.0%) ซึ่งทราบข้อมูล

เกี่ยวกับโรงแรมจากอินเตอร์เน็ต(45.5%) ท้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนมกีารทราบข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวมา

จากที่อื่น 

3. การวิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบว่าค่า Kaiser-Meyer- Olkin เท่ากับ 0.841 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 

และค่า Bartlett's Test of Sphericity ได้เท่ากับ 7918.250 (Sig. = 0.000) แสดงว่า ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์

ปัจจัยผลการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ด้านทักษะการบริการ ด้านสถานท่ี ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ด้านความเชื่อมั่น และด้านความสะดวกสบาย โดยอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด 69.389% 

รายละเอยีดดังตารางที่ 1 – ตารางที่ 5 

3.1 อธิบายตารางท่ี 1 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 1 ด้านทักษะการบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าEigenvalues เท่ากับ 10.269 อธิบาย

ความแปรปรวนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิตอ่องค์ประกอบด้านทักษะการบริการ ได้ร้อยละ 13.501 ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ 

1.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้บรกิารมทัีกษะความรู้ความสามารถในการให้บริการเป็นอย่างดี 2.ราคาท่ีพัก,อาหารและ
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เคร่ืองดื่ม ราคาท่ีเหมาะสมกับการบริการ 3.การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากคนท่ีท่านรู้จัก เช่น คนใน

ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ท่ีเคยไปท่องเท่ียวท่ีหัวหิน 4.ท่านมีความประทับใจในการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่เมื่อ

ตอ้งการความชว่ยเหลอื เชน่ สอบถามเสน้ทาง 5.ศูนยบ์ริการท่ีให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา 

ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 

1 “ด้านทักษะการบริการ” (Eigenvalues = 10.269 และ Variance  = 13.501) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานให้บริการมีทักษะความรู้

ความสามารถในการให้บริการเป็นอยา่งดี 

0.756 4.26 0.64 มาก 

ราคา ท่ีพั ก ,อาหารและ เค ร่ือ งดื่ ม  ราค า ท่ี

เหมาะสมกับการบริการ 

0.840 4.26 0.66 มาก 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากคนท่ี

ท่านรู้จัก เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน 

หรือผู้ท่ีเคยไปท่องเท่ียวท่ีหัวหิน 

0.624 4.25 0.71 มาก 

ท่านมีความประทับใจในการให้บริการของ

เจ้าหน้าท่ี เมื่ อต้องการความช่วยเหลือ เช่น 

สอบถามเสน้ทาง 

0.679 4.25 0.66 มาก 

ศูนยบ์ริการท่ีให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา 0.762 4.22 0.67 มาก 

รวม 0.73 4.24 0.66 มาก 

 

3.2 อธิบายตารางท่ี 2 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 2 ด้านสถานท่ี อยู่ในระดับมาก มีค่าEigenvalues เท่ากับ 1.853 อธิบายความ

แปรปรวนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิตอ่องค์ประกอบด้านสถานท่ี ได้ร้อยละ 13.142 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 1. จ านวนท่ีพัก

มีเพียงพอต่อความต้องการของท่าน 2. สถานท่ีท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีให้ความรู้และประสบการณ์                

3. เจ้าหนา้ที่ในแต่ละพื้นท่ี ท้ังท่ีพักและจุดให้บริการอ่ืนๆมีความเอาใจใส่และมีความสุภาพในการให้บริการ 4. การมา

ท่องเท่ียวเพราะท่านต้องการพักผ่อนในช่วงวันหยุดกับครอบครัว 
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ตารางที ่2 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบ

ท่ี 2 “ด้านสถานที่” (Eigenvalues = 1.853 และ Variance  = 13.142) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

จ านวนท่ีพักมีเพยีงพอต่อความตอ้งการของท่าน 0.612 4.09 0.71 มาก 

สถานท่ีท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีให้ความรู้

และประสบการณ์ 

0.584 4.13 0.66 มาก 

เจ้าหน้าท่ีในแต่ละพื้นท่ี ทั้งท่ีพักและจุดให้บริการ

อื่นๆมีความเอาใจใส่และมีความสุภาพในการ

ให้บริการ 

0.796 4.19 0.67 มาก 

การมาท่องเท่ียวเพราะท่านต้องการพักผ่อน

ในช่วงวันหยุดกับครอบครัว 

0.723 4.19 0.69 มาก 

รวม 0.63 4.13 0.68 มาก 

 

3.3 อธิบายตารางท่ี 3 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 3 ด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับมาก มีค่าEigenvalues เท่ากับ 1.702 อธิบาย

ความแปรปรวนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อองค์ประกอบด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ร้อยละ 13.136 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 

คือ 1. มีการให้ข้อมูลหรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆได้อย่างถูกต้อง 2. มีค าแนะน า (เอกสารหรือบุคลากรหรือ

ป้ายประกาศหรืออื่น ๆ) อย่างชัดเจน 3. มกีารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีมีความสร้างสรรค์ เป็นท่ีสะดุด

ตา และสามารถจดจ าได้งา่ย  

4. ป้ายโปสเตอร์โฆษณารณรงค์การท่องเท่ียวมีผลตอ่การเดินทางมาเท่ียวท่ีบ่อยคร้ังขึ้น 5. การได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากคนท่ีท่านรู้จัก เชน่ คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ท่ีเคยไปท่องเท่ียว 6. ท่าน

ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากการรีวิวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 
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ตารางที ่3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบ

ท่ี 3 “ด้านการประชาสัมพันธ์” (Eigenvalues = 1.702 และ Variance  = 13.136) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

มกีารให้ข้อมูลหรือแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ

ได้อยา่งถูกตอ้ง 

0.739 4.07 0.70 มาก 

มีค าแนะน า (เอกสารหรือบุคลากรหรือป้าย

ประกาศหรืออื่น ๆ) อยา่งชัดเจน 

0.710 4.08 0.74 มาก 

มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีมี

ความสร้างสรรค์ เป็นท่ีสะดุดตา และสามารถ

จดจ าได้งา่ย 

0.509 4.15 0.67 มาก 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณารณรงค์การท่องเท่ียวมีผล

ตอ่การเดินทางมาเท่ียวท่ีบ่อยคร้ังขึ้น 

0.618 4.09 0.72 มาก 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากคนท่ี

ท่านรู้จัก เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน 

หรือผู้ท่ีเคยไปท่องเท่ียว 

0.508 4.11 0.76 มาก 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากการ

รีวิวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 

0.586 4.09 0.76 มาก 

รวม 0.61 4.09 0.72 มาก 

3.4 อธิบายตารางท่ี 4 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 4 ด้านความเชื่อมั่น อยู่ในระดับมาก มีค่าEigenvalues เท่ากับ 1.362  อธิบายความ

แปรปรวนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อองค์ประกอบด้านความเชื่อมั่น ได้ร้อยละ 10.468 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร คือ 1. การ

เดินทางมคีวามสะดวกและปลอดภัย 2. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับท าให้รู้สึกถึงความน่าเชื่อถือ

ในการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้น 3. ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆมีผลต่อการเดินทางไปท่องเท่ียว      

4.เมื่อท่านได้รับข้อมูลท่ีเข้าถึงงา่ย เป็นผลให้สามารถตัดสินใจเดนิทางทอ่งเท่ียวได้ง่ายขึน้ 
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบ

ท่ี 4 “ด้านความเชื่อม่ัน” (Eigenvalues = 1.362 และ Variance  = 10.468) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

การเดินทางมีความสะดวกและปลอดภัย 0.688 4.16 0.70 มาก 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับ

ท าให้รู้สึกถึงความนา่เชื่อถือในการท่องเท่ียวมาก

ยิ่งขึน้ 

0.718 4.13 0.67 มาก 

ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ

มผีลตอ่การเดินทางไปท่องเท่ียว 

0.582 4.11 0.76 มาก 

เมื่ อท่านได้ รับข้อมูล ท่ี เข้าถึงง่าย เป็นผลให้

สามารถตดัสนิใจเดินทางทอ่งเท่ียวได้ง่ายขึน้ 

0.595 4.14 0.68 มาก 

รวม 0.64 4.13 0.70 มาก 

3.5 อธิบายตารางท่ี 5 แสดงปัจจัยค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับ

ความส าคัญขององค์ประกอบท่ี 5 ด้านความสะดวกสบาย อยู่ในระดับมาก มีค่าEigenvalues เท่ากับ 1.092 อธิบาย

ความแปรปรวนท่ีส่งผลสัมฤทธ์ิต่อองค์ประกอบด้านความสะดวกสบาย ได้ร้อยละ 9.042 ประกอบด้วย 3 ตัวแปร 

คือ 1. มียานพาหนะให้เลือกหลากหลายในการเดินทางและมีจุดเชื่อมต่อการเดินทางท่ีสะดวก  2. สถานท่ีท่ีเขาชม

พิพิธภัณฑ์และสถานท่ีให้ความรู้และประสบการณ์ 3. ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากการรีวิวผ่านสื่อ

อนิเตอร์เน็ต 

ตารางที ่5 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญ ขององค์ประกอบ

ท่ี 5 “ด้านความสะดวกสบาย” (Eigenvalues = 1.092 และ Variance  = 9.042) 

ปัจจัย Factor Loading Mean S.D. ระดับความส าคัญ 

มียานพาหนะให้เลือกหลากหลายในการเดินทาง

และมีจุดเชื่อมตอ่การเดินทางที่สะดวก 

0.786 4.11 0.75 มาก 

สถานท่ีท่ีเขาชมพิพิธภัณฑ์และสถานท่ีให้ความรู้

และประสบการณ์ 

0.638 4.13 0.66 มาก 

ท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวจากการ

รีวิวผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 

0.601 4.09 0.76 มาก 

รวม 0.67 4.11 0.72 มาก 



1418 

- Proceedings - 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของนักท่องเท่ียวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมสีถานภาพแต่งงานโดยอายุ 26-35 ปี ส่วนใหญ่มกีารศกึษาปริญญาตรี 

ท าอาชพีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและมีรายได้ตอ่เดอืน 20,001 - 30,000 บาท  

2. จากผลการศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว จากผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าส่วนใหญ่เลือกท่องเท่ียวในประเทศไทยกับครอบครัวเพราะส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยมักจะเดินทางมา

ท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และเลือกสถานท่ีพักแรมแบบรีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางมาท่องเท่ียวและพักผ่อน มีความถี่ในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวอยู่ท่ี 3-4 คร้ัง/ ปี และมีค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียวแต่ละคร้ังโดยประมาณ 6,000 บาทขึ้นไป ซึ่งทราบขอ้มูลเกี่ยวกับโรงแรมจากอนิเตอร์เน็ต 

 3. จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์มีท้ังหมด 25 ตัวแปร พบว่าคงเหลือปัจจัยท่ีผ่านการสกัดแล้ว 5 ปัจจัย คือ ด้านทักษะการบริการ 

ด้านสถานท่ี ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านความเชื่อมั่นและด้านความสะดวกสบาย ดังนัน้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือก

ท่องเท่ียวแบบครอบครัวของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด จึงเป็นปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ อาจเป็นเพราะนักท่องเท่ียว

ในปัจจุบันให้ความใส่ใจในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคัญ เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหา

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวมากขึ้น จึงท าให้ปัจจัยท้ังสองด้านนี้มีความส าคัญและส่ งผลต่อการ

เลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองลงมาคือปัจจัยด้านทักษะการบริการ

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญรองลงมา ท่ีกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญและส่งผลต่อการเลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัวเป็น

เพราะนักท่องเท่ียวเร่ิมเห็นความส าคัญในส่วนของการบริการของสถานท่ีท่องเท่ียวมากขึ้นท าให้ปัจจัยในด้านนี้เป็น

อกีหนึ่งปัจจัยท่ีส าคัญอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีจิตวทิยาการบริการ 

4. จากผลวิจัยนี้ชี้ให้ เห็นว่า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีนักท่องเท่ียวให้

ความส าคัญ โดยในภาพรวมของปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์อยูใ่นระดับความส าคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยของ ชูสิทธ์ิ ชูชาติ[8] ได้กล่าวไว้วา่ การต้อนรับของคนในพื้นท่ีซึ่งส่งผลตอ่ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์เป็น

สิ่งท่ีส าคัญมากเพราะนักท่องเท่ียวท่ีต้องการกลับไปยังสถานท่ีเดิมนั้นเกิดจากความประทับใจในการต้อนรับของ

ประชาชนหรือบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวรวมถึงพนักงานท่ีให้บริการในพื้นท่ีนั้น ที่ส่งผลต่อการมาท่องเท่ียวในคร้ัง

ต่อไป พื้นท่ีใดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวต้องตระหนักถึงความส าคัญในข้อนี้ ซึ่งการต้อนรับของประชาชนในแต่ละพื้นท่ี

ย่อมแตกต่างกันออกไป ดังนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวควรพยายามรักษาภาพลักษณ์ของสถานท่ีท่องเท่ียวและดึงจุดเด่น

ของสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งนั้นออกมา โดยใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งจะส่งผลให้

นักท่องเท่ียวสามารถตัดสนิใจในการท่ีจะพาครอบครัวมาท่องเท่ียวในสถานที่แห่งนัน้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะตอ่การน าไปใชป้ระโยชน์ 

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบครอบครัวในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พบว่านักท่องเท่ียวให้ระดับด้านสถานท่ีและด้านการประชาสัมพันธ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงมี

ข้อเสนอแนะสถานท่ีท่องเท่ียวว่าควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวให้คงมีความสวยงามและสมบูรณ์
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แบบของสถานท่ีแหง่นัน้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเท่ียวอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงด้านอ่ืนๆด้วย 

เพื่อให้สถานท่ีท่องเท่ียวแหง่นัน้เป็นหน่ึงในตัวเลอืกของนักท่องเท่ียวท่ีเลอืกท่องเท่ียวแบบครอบครัวมากยิ่งขึ้น  

 2. ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการศึกษาด้านการเลือกท่องเท่ียวแบบครอบครัว 

เพื่อน าผลวิจัยท่ีได้มานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการน าไปปรับปรุงและสถานท่ีท่องเท่ียว ให้มีความเหมาะสมและ

สร้างความพงึพอใจให้กับนักท่องเท่ียวให้ได้มากที่สุด 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีคณะวทิยาการจัดการ สาขาการตลาด และอาจารย์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้ 

ขั้นตอนการท าวิจัยและเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน าข้อคิดเห็นถึงประเด็นตา่งๆ จึงท าให้
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วิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวใน

เพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย 

Factor analysis of selecting as one day trip travel of ThongThewThai group 

in facebook page 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 สุภสัสร วรวิชญาวิวัฒน1์* และ สกาวรัตน์ ถาวร1 

Kedwadee Sombultawee1 Supatsorn Vorravichayavivat1* and Sakawrat Thaworn1  

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป 

2) เพื่อศกึษาปัจจัยในการเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริป ตัวอยา่งที่ใชใ้นการวจิัยคร้ังน้ี คือสมาชกิที่เลอืกการ

ท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปในเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ร้อยละและค่าเฉลี่ย และเมื่อน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมา

วเิคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการวเิคราะห์พบวา่สามารถรวมกลุม่ตัวแปรเป็น 4 ปัจจัยได้แก่ ด้านความคุ้มค่า 

ด้านความสะดวก ด้านความหลากหลาย ด้านสถานท่ี โดยสามารถอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลอืกท่องเท่ียวแบบ

วันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย 72.615 % ผลจากการศึกษานี้สามารถน ามาใช้ประโยชน์

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปของผู้บริโภค  

ค าส าคัญ: การเลอืกท่องเท่ียว  วันเดยท์ริป 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the behavior of one day tourism. 2) to analyze 

the factors affecting in choosing the attractive place of one day trip travel. This research was quantitative 

research with using 400 respondents of members in ThongThewThai Facebook page. The research instrument 

was questionnaire by using the frequency, percentage, mean, standard deviation and factor analysis. It can 

classify into 4  components consisted of value, convenience, variety and place attraction. These factors can 

explain the variance of variables at 72.615  %  .The suggestion of this study can be used to improve and be 

used as a decision guide to choose one day trip travelling. 

Keywords: Factor Analysis, One day trip  
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บทน า 

ปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆมากมายตลอดจนถึงวิถีการใช้ชีวิต ผู้คนในยุค

ปัจจุบันใชเ้วลาส่วนใหญ่ไปกับการท างาน การท ากิจกรรมตา่งๆ ส่งผลให้มเีวลาพักผ่อนน้อยลงและมีเวลาวา่งจ ากัด  

ก่อให้เกิดความเครียดและความเหนื่อยลา้จากการท างาน การพักผ่อนจึงถือเป็นเร่ืองส าคัญตอ่การด ารงชีวิต ซึ่งการ

เดินทางท่องเท่ียวถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส าหรับคนไทยในปัจจุบัน อีกท้ังการ

ท่องเท่ียวถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่งตอ่การพัฒนาทางสังคมและเศรฐกิจของประเทศไทย และ

มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากชาวไทย ชาวต่างชาติ รวมถึงรัฐบาล [1] ซึ่งปัจจุบันมีการ

รณรงค์ให้คนไทยท่องเท่ียวในประเทศไทยมากกว่าเดินทางไปต่างประเทศ อีกท้ังเวลาวันหยุดหรือการลาพักร้อนอัน

จ ากัดท าให้การท่องเท่ียวท่ีใช้เวลายาวนานนั้นเป็นไปได้ล าบาก คนไทยส่วนใหญ่จึงหันมานิยมการท่องเท่ียวแบบไป

เชา้เย็นกลับหรือแบบหนึ่งวันซึ่งใชเ้วลาน้อยแต่สามารถเท่ียวพักผ่อนได้เชน่กัน  

การท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันหรือแบบไปเช้าเย็นกลับนั้นได้รับความนิยมท้ังในหมู่คนท างาน นักเรียน 

นักศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีจ าเป็นต้องท างานหาเลี้ยงชีพหรือติดกิจวัตรบางอย่างท าให้การลาพักร้อนเป็น

เวลานานเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงค่าใชจ้่ายต่างๆในการท่องเท่ียวแต่ละคร้ังค่อนขา้งสูง การท่องเท่ียวแบบหนึ่ววันหรือ

แบบไปเช้าเย็นกลับจึงสามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้ อีกท้ังยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตและ

กระจายรายได้ไปตามจังหวัดต่างๆ[2] โดยส่วนใหญ่การท่องเท่ียวแบบไปเช้าเย็นกลับนั้นจะเดินทางไปจังหวัดท่ีการ

คมนาคมมีความรวดเร็ว สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีให้เลือกหลายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองบิน รถขนส่ง

มวลชน รถตู ้ไปจนถึง รถไฟ ขึ้นอยูก่ับความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและจังหวัดท่ีจะไป ต่อมาบริษัทคมนาคมต่างๆ

เล็งเห็นถึงการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวประเภทนี้จึงมีการจัดแพกเกจท่ีช่วยตอบสนองความต้องการการ

เดินทางแบบไปกลับในหนึ่งวัน การจัดระยะเวลาการเดินทางให้เหมาะสมและและหลากหลาย แต่ละจังหวัดจึงมุง่เน้น

การส่งเสริมการตลาดเพื่อแนะน านักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดนั้นนั้นแบบคุ้มค่า โดยแนะน าการ

ท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันหรือแบบไปเชา้เย็นกลับ ซึ่งมกีารแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดท่ีควรไป

ในหนึ่งวัน ช่วยจัดเส้นทางการเดินทางท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบแบบแผนท าให้สามารถเดินทางได้หลายสถานท่ี

ภายในวันเดียวจึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวเป็นอย่างมากท าให้สถานท่ีท่องเท่ียวหลายแห่ง

ได้รับความนยิมเพิ่มมากขึน้ 

การท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันหรือแบบไปเช้าเย็นกลับ ยังได้รับความนิยมในโลกโซเชียลมีเดียหรือสังคม

ออนไลน์เป็นอย่างมาก  อีกท้ังในปัจจุบันนักท่องเท่ียวสามารถค้นหาแผนท่ี รูปถ่าย ข้อมูลของสถานท่ี ท่องเท่ียวได้

อย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต จึงมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีชื่นชอบการท่องเท่ียว เพจเฟสบุ๊ค 

ท่องเท่ียวไทย เป็นเพจสาธารณะท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย มีการแนะน า สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆท่ี

นา่สนใจและความหลากหลายโดยกลุ่มนักทอ่งเท่ียวท่ีได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์จริงและน ามาบอกต่อเพื่อเป็น

แนวทางแก่นักท่องเท่ียวคนอื่นๆ เพจเฟสบุ๊คแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนรักการท่องเท่ียวขนาดใหญ่และได้รับ

ความนิยมเนื่องจากมีจ านวนสมาชิกสูงถึง 251,570 คน ท่ีมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การท่องเท่ียวซึ่ง

กันและกันท าให้อีกท้ังสมาชิกส่วนใหญ่มีการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปและมีผู้ให้

ความสนใจเป็นจ านวนมากท าให้เพจท่องเท่ียวไทยถือเป็นตัวแทนของการท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปได้เป็นอยา่งดี [3] 

จากความนิยมของกระแสการท่องเท่ียวแบบไปเชา้เย็นกลับท่ีเพิ่มมากขึน้ ดังนัน้การศึกษาปัจจัยในการ

ท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันจึงเป็นปรโยชน์  โดยสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้านการตลาดและการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันได้มากท่ีสุด  อีกท้ังรัฐบาล
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และองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวสามารถน าข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเท่ียวให้ดีย่ิงขึ้น  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลอืกท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริป  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริป 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวข้อง  

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวเป็นพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อตอบสนองความต้องการ

จ าเป็นบางอย่างของแต่ละบุคคลทางด้านการท่องเท่ียว พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายชนิดนี้ จะมีแรงจูงใจเป็นตัวผลักดัน

อย่างหนึ่งรวมอยู่ และพฤติกรรมทางสังคมท่ีผู้ให้บริการตอ้นรับสนใจศกึษา และมุ่งหวังท่ีจะตอบสนองความต้องการ

จ าเป็นเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้นักท่องเท่ียว จนมีความพร้อมและความฝังใจท่ีจะกลับมาเยี่ยมเยือนแหล่ง

ท่องเท่ียวเดิม[4]  

ปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยว  

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของแตล่ะคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่งท่ีมีผลท าให้การ

แสดงออกของพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมทางสังคมแตกต่างกันไปด้วย ความแตกต่างนี้เกิดจากอิทธิพล

ของปัจจัยดังตอ่ไปน้ี 

1. ปัจจัยภายในตัวบุคคล หมายถึง ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ท่ีเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเดินทาง

ได้แก่ ปัจจัยภายในของแต่ละบุคคล แรงจูงใจทางด้านความต้องการพักผ่อนของบุคคล การรับรู้ทางด้านสถานท่ี

ท่องเท่ียว การเรียนรู้จากประสบการณ์การท่องเท่ียว ความเชื่อในสถานการณ์ข้อมูลท่ีได้พบ ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็น

แรงจูงใจท่ีมีความส าคัญและมีอิธพลเชิงลึกต่อการตัดสินใจเดินทาง เลือกซื้อสินค้ารวมไปถึงการบริการการ

ท่องเท่ียว 

2. ปัจจัยอิทธิพลจากภายนอก หมายถึง ปัจจัยแวดลอ้มท่ีเกี่ยวข้องและมผีลกระทบตอ่การด าเนินชวีิต

โดยตรงของบุคคล จนเป็นสาเหตุหลักในการติดสินใจเดินทางหรือไม่เดินทางท่องเท่ียว ได้แก่ ปัจจัยทาง

ประชากรศาสตร์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทางกฏหมาย และปัจจัยทางเทคโนโลยี

ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยเหล่านี้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการด าเนินชีวิต จึงมีอิธิพลต่อการ

ตัดสนิใจเดินทางและซือ้สนิค้า  

3. ปัจจัยท่ีมรีากฐานมาจากความตอ้งการจ าเป็นของบุคคลหมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นความตอ้งการจ าเป็น

ทางด้านร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทุกคน ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Motivation) ท่ี

กล่าวว่า มนุษย์มลี าดับขั้นของความต้องการจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง หากความต้องการขั้นต้นได้รับการตอบสนองแล้ว 

มนุษยก์็จะต้องการล าดับขั้นความตอ้งการในขัน้ต่อไป ล าดับขั้นความตอ้งการจ าเป็นเหลา่นี ้ได้แก่  

 3.1 ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย  

 3.2 ความต้องการจ าเป็นในเร่ืองความปลอดภัย การคุ้มครองให้พ้นจากอันตราย การบริการท่ี

ซื่อสัตย์  

 3.3 ความต้องการจ าเป็นในเร่ืองความสัมพันธ์และการได้รับการยอมรับในสังคม ได้รับความรัก 

ความเข้าใจ ให้ความส าคัญ ยกย่อง เอาใจใส่จากกลุ่มเพื่อน   



1424 

- Proceedings - 

 3.4 ความต้องการจ าเป็นในเร่ืองเกียรติภูมิ  หรือได้พบเห็นทดลองสิ่งแปลกใหม่ท่ีเป็นเกียรติ

มากกวา่คนอื่น 

 3.5 ความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองการได้รับความส าเร็จสูงสุดในชีวิตพึงกระท าได้ตามศักยภาพและ

แรงจูงใจ 

งานวิจัยเกี่ยวข้อง  

ศิริพันธ์ุ [5] ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่อง เท่ียว

ชาวต่างชาติ โดยศึกษาเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีพักชั่วคราวในประเทศไทย มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจโดยท่ัวไปในการท่องเท่ียว กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักท่องเท่ียวชาวไทย

จ านวน 200 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติจ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่าท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนมากที่สุด เนื่องจาก

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจ า และเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อมจากท่ีเคยเป็นอยู่ ส่วนปัจจยท่ีเป็นแรงจูงใจน้อยท่ีสุดของนักท่องเท่ียวชาวไทยคือ จุดมุ่งหมายในการ

ท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ ส่วนแรงจูงใจในการท่องเท่ียวดา้นอื่นๆ คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการ

เดินทาง ด้านการบริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ ท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญในระดับ

ใกล้เคียงกัน  

รพีพรรณ ทองห่อ และคณะ [6] ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวไทยแบบครบวงจร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ ศักยภาพและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวไทยแบบครบ

วงจร เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และรูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นและเพื่อ

เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง และมีความเป็นเอกภาพ อันจะส่งผลต่อการัฒ

นาการท่องเท่ียวไทยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการศึกษาจะเป็นการศึกษาทางด้านการท่อ งเท่ียวเชิงศิลป

วัฒนธรมมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อม การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (สปา) การ

ท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการด้านกีฬาและการออกก าลังกาย อาหารไทยเพื่องส่งเสริมการท่องเท่ียว และสินค้าท่ีระลึก

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยท าการศึกษาในกลุ่มเมืองท่องเท่ียวหลักซึ่งมีความพร้อมในการรองรับและบริการ

นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาติ คือ จังหวัดเชยีงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดชลบุรี จังหวัด

นครราชสมีา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุราษฎ์ธานี และจังหวัดภูเก็ต 

กรอบแนวคดิการวิจัย  

1. ตัวแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจัยทางการตลาด แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความคุ้มค่า ด้านการเดินทาง 

ด้านความหลากหลาย ด้านเอกลักษณ์ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปของกลุม่ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊ค

ท่องเท่ียวไทย 

วิธีด าเนินงานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่ม

ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม

(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และการศึกษาคร้ังนี้ได้ด าเนินการตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย(Network Sampling Design) 

คือสมาชิกกลุ่มนักเท่ียวท่ีเคยท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย จ านวน 251,570ราย เนื่องจากมี

นักท่องเท่ียวเป็นสมาชิกของเพจนี้เป็นจ านวนมากและสมาชิกส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การท่องเท่ียวแบบวันเดย์

ทริป ข้อมูล ณ วันท่ี18 สิงหาคม 2558 (สมาชิกกลุ่มท่องเท่ียวไทย,2558) 

2. กลุ่มตัวอยา่งที่ใชใ้นการวิจัย  

ได้จากการใช้สูตรการก าหนดตัวอย่างแบบทราบจ านวน ของ ทาโร ยามาเน่[7] ท่ีระดับความเชื่อมั่น 

95% โดยการใช้ระดับช่วงความเชื่อม่ันท่ีร้อยละ 95และส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ร้อยละ 

5  

ใชสู้ตร n =   >> n =  >> n = 399.91 ≈ 400 หนว่ย 

 

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอยา่งจากการค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่ม ตัวอยา่ง

ท่ีต้องสุ่มเท่ากับ 385 คน ผู้วิจัยจึงเก็บขอ้มูลกลุ่มตัวอยา่งเป็นจ านวน 400 คน 

 

3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถามชนดิตอบเอง ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมการใชบ้ริการการท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริป 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่างที่คาดว่าจะสามารถส่งผลตอ่การเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์

ทริป 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้ เมื่อพจิารณาแล้วก็ให้คะแนนตามระดับความส าคัญ 1- 5 ซึ่งเป็นวิธีท่ี เรียกว่า 

Likert scale โดยท่ี 1 ส าคัญน้อยท่ีสุด และ 5 ส าคัญมากท่ีสุดและก าหนดตัวแปรส าหรับการ พจิารณาทัง้หมด 27 ตัว

แปร 

4. ขั้นตอนการวิจัย 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว โดยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มาใช้ในการท าแบบสอบถาม 

จากนั้นน าไปสัมภาษน์นักท่องเท่ียว3-5คนท่ีเคยท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปเพื่อสกัดข้อค าถามและน ามาตัง้ค าถามใน

แบบสอบถาม 

4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง 

แบบสอบถาม โดยพิจารณาถึงความถูกตอ้งของเนื้อหา และภาษาที่ใช ้ 

4.3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบ  

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง นักเท่ียวท่ีเคยท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย 

จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-

Coefficient) วธีิครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชเ้กณฑ์ยอมรับท่ีคา่มากกว่า 0.700[8] ซึ่งค่าท่ีได้นัน้คอื 0.819 

4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความเชื่อมั่นไปเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามจากกลุ่มเท่ียวไทยในเพจเฟสบุ๊คโดยติดต่อและส่งแบบสอบถามผ่านทางข้อความในเฟสบุ๊คของสมาชิก

นักท่องเท่ียวเพจท่องเท่ียวไทย 
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5.การวเิคราะห์ขอ้มูล  

5.1 หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้อง ของ

ข้อมูลแลว้จึงนาข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอยีดการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี้  

5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊ค

ท่องเท่ียวไทย (Factor Analysis) ผ่านการสกัดปัจจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis) โดยมกีารหมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉากกัน (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ท้ังนี้

เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ คือ ค่า Eigenvalues ตอ้งมากกวา่ 1 และค่า Factor loading ตอ้งมากกวา่ 0.5[9]  

5.3 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชค้่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบายข้อมูลส่วนท่ี  1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามและส่วนท่ี 2 ถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของ

กลุ่มท่องเท่ีวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือก

ท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยมีการแปลความหมายให้เป็นค่าเฉลี่ยโดยใช้

เกณฑ์การแปลความหมายตามแนวทางของลิเกิร์ต (Likert Scale) โดยการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบดังนี้

[10]  

4.51-5.00 หมายถงึ มากที่สุด  

3.51-4.50 หมายถงึ มาก  

2.51-3.50 หมายถงึ ปานกลาง  

1.51-2.50 หมายถงึ น้อย  

1.00-1.50 หมายถงึ นอ้ยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 

จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สรุปได้ดังตอ่ไปน้ี  

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลในการเลอืกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของ

กลุ่มท่องเท่ียวในเพจเฟสุบุ๊คท่องเท่ียวไทยคือ กลุ่มคนท่ีใช้บริการการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปส่วนใหญ่ พบว่าเป็น

เพศหญิง (59.5%) อายุ 30-39 ปี (41.3%) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (48.5%) ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน(19.8%) มรีายได้อยู่ท่ีประมาณ 10,000-40,000 บาท (60.0%)  

ส่วนที่ 2 : พฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามส่วนนี้เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีมีต่อการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป  พบว่า 

ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ (58.2%) ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารมากท่ีสุดผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิค 

(30.8%) จุดประสงค์ในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปคือ พักผ่อน (39.0%) บุคคลใดท่ีไปท่องเท่ียวแบบวันเดยทริป

ด้วย คือคนรัก (28.8%) พาหนะท่ีใช้เดินทางส าหรับการท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันคือพาหนะ  คือ รถส่วนตัว  ) 36.3% 

ค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทรปิในแตล่ะครั้ง คือ 1,000 -2,000 บาท (50.3%) สถานท่ีท่ีเลือกไปท่องเที่ยว
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แบบหนึ่งวันส่วนใหญ่คือ ตลาดน้ า (24.0%) เหตุผลท่ีเลือกการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปคือ มีเวลาจ ากัด(38.5%) 

บุคคลที่มอีทิธิพลในการท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปคือคนรัก (25.3%) 

ส่วนที่ 3: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยว  

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊ค

ท่องเท่ียวไทยสามารถสรุปได้ว่า ก่อนการวิเคราะห์ปัจจัย คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบว่า 

ค่า Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.663 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้1 และค่า Bartlett's Test of Sphericity ได้เท่ากับ 6421.219 

(Sig. = 0.000) แสดงว่า ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะใช้วิเคราะห์ปัจจัย [10] ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวิธีการวิเคราะห์

องค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งปัจจัย 27 ปัจจัย ออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความคุ้มค่า ด้านการเดินทาง 

ด้านความหลากหลาย ด้านเอกลักษณ์ โดยท้ัง 27 ปัจจัยนี้สามารถอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกท่องเท่ียวแบบ

วันเดยท์ริปของกลุม่ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยได้ 72.615% รายละเอยีดดังตารางที่ 3 – ตารางที ่6 

ตารางที่  3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญของ

องคป์ระกอบท่ี 1. “ด้านความคุ้มค่า” (Eigenvalues = 6.203 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ15.67 ) 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. 
ระดับ

ความส าคัญ 

การบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นมติรกับนักทอ่งเท่ียว 0.694 4.0100 0.84361 มาก 

ราคาอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า มคีุณภาพและมรีาคาที่

เหมาะสม 

0.745 4.0050 0.8583

8 

มาก 

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางและทอ่งเท่ียวเชน่  ค่าโดยสาร 

ค่าอาหาร คา่ตั๋วส าหรับกิจกรรมตา่งๆ มีความ

เหมาะสมและคุ้มคา่ต่อการเดินทางทอ่งเท่ียวในหนึ่งวัน 

0.695 4.0075 0.8856

7 

มาก 

 

จาการวิเคราะห์ตารางท่ี 3 สามารถอธิบายความคุ้มค่าในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่ม

ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยได้ 15.67 %  แสดงว่ากลุ่มท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับการเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียวโดยค านึงถึงปัจจัยด้านความคุ้มค่ามากท่ีสุด ไมว่่าจะเป็น การบริการท่ีมีคุณภาพและเป็นมติร ราคาอาหาร

และเครื่องดื่มมคีวามเหมาะสม ค่าใชจ้่ายในการเดินทางทอ่งเท่ียวมคีวามเหมาะสม  
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ตารางที่  4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความส าคัญของ

องคป์ระกอบท่ี 2 “ด้านความสะดวก” (Eigenvalues = 3.796 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 9.59) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

มสีิ่งอ านวยควาสะดวกตา่งๆใหบ้ริการเชน่ พื้นท่ีจอดรด 

ห้องน้ า ท่ีน่ัง จุดชมวิว 

0.507 4.1525 0.83726 มาก 

มกีารให้บริการขอ้มูล ข้อมูลเกีย่วกับสถานท่ีท่องเท่ียวอยา่ง

ชัดเจน เชน่ เส้นทาง แหลง่ท่องเท่ียว ร้านอาหาร และจุด

ให้บริการขอ้มูล 

0.708 4.2500 0.81188 มาก 

การเดินทางมีความสะดวกปลอดภัยเข้าถึงได้ง่าย 0.732 4.2150 0.83697 มาก 

มจีุดเช่ือมตอ่การเดินทางที่สะดวก 0.708 4.2625 0.82480 มาก 

 

จาการวิเคราะห์ตารางท่ี 4 สามารถอธิบายความสะดวกในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่ม

ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยได้ 9.59%  แสดงวา่กลุ่มท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับการเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียว

โดยค านึงถึงปัจจัยด้านความสะดวกรองลงมา โดยค านึงถึงสิ่งอ านวยควาสะดวกต่างๆ ท่ีให้บริการเชน่ พื้นท่ีจอดรด 

ห้องน้ า ท่ีนั่ง จุดชมวิว หรือแม้แต่การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างชัดเจน  เช่น เส้นทาง แหล่ง

ท่องเท่ียว ร้านอาหาร  เป็นต้น 
 

ตารางที่  5 แสดงปัจจัย  ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความส าคัญของ

องค์ประกอบท่ี3 : “ด้านความหลากหลาย” (Eigenvalues = 2.305 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

8.88) 

ปัจจัย   Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

มกีิจกรรมให้ท าหลากหลายในสถานที่ท่องเท่ียวเหมาะ

แก่คนทุกเพศทุกวัย 

0.515 4.1925 0.81061 มาก 

ความหลากหลายของอาหาร สนิค้าและของฝากที่ขึ้นชื่อ

เป็นเอกลักษ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว 

0.610 4.1525 0.83726 มาก 

ยานพาหนะในการเดินทางมีความหลากหลาย 0.570 4.1675 0.84926 มาก 

 

จาการวิเคราะห์ตารางท่ี 5 สามารถอธิบายความหลากหลายในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่ม

ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยได้ 8.88%  แสดงว่ากลุ่มท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับการเลือกสถานท่ี

ท่องเท่ียวโดยค านึงถึงปัจจัยด้านความหลากหลายเป็นอันดับท่ีสาม โดยนักท่องเท่ียวจะค านงึถึงกิจกรรมตา่งๆท่ีมีใน

สถานท่ีท่องเท่ียวและเหมาะแก่คนทุกเพศทุกวัย อีกท้ังความหลากหลายของอาหาร สินค้าและของฝากท่ีขึ้นชื่อเป็น
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เอกลักษ์ของสถานท่ีท่องเท่ียว รวมถึงยานพาหนะในการเดินทางด้วย 
 

ตารางที่  6 แสดงปัจจัย  ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความส าคัญของ

องคป์ระกอบท่ี 4 “ด้านสถานที่” (Eigenvalues = 1.413 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.56) 

ปัจจัย Factor 

Loading 

Mean S.D. ระดับ

ความส าคัญ 

สถานท่ีท่องเท่ียวมเีอกลักษ์และโดดเด่น 0.687 4.1600 0.72506 มาก 

สถานท่ีท่องเท่ียวมชีื่อเสียงและเป็นท่ีรู้จัก 0.797 4.0475 0.65292 มาก 

ระยะทางในการเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวเหมาะกับ

การท่องเท่ียวแบบ1วัน 

0.759 4.0000 0.67166 มาก 

 

จาการวิเคราะห์ตารางท่ี 6 สามารถอธิบายด้านสถานท่ีในการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของกลุ่ม

ท่องเท่ียวในเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยได้ 7.56%  แสดงวา่กลุ่มท่องเท่ียวให้ความส าคัญกับการเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียว

โดยค านึงถึงเอกลักษ์ ชื่อเสียงของสถานท่ีท่องเท่ียว รวมท้ังระยะทางการเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวเหมาะกับการ

ท่องเท่ียวแบบ1วัน 

วิจารณ์และสรุปผล 
1. จากการศกึษาพฤตกิรรมและความรู้สกึที่มตีอ่การท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปของผู้บริโภคท่ีใชบ้ริการ

การท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปในกลุ่มเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย พบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลาวันเสาร์-อาทิตย์ 

(58.0%) เนื่องจากเป็นวันหยุดสามารถเดินทางได้สะดวก โดยรับรู้ข่าวสารของสถานท่ีท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปจาก

ช่องทางการสื่อสารประเภทโซเชียล เน็ตเวิร์ค (30.8%) มากท่ีสุด จุดประสงค์ในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของ

ผู้บริโภค คือการพักผ่อน (39.0%) เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการท างานหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน  โดย

ผู้บริโภคเดินทางท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป ประมาณ 2ครั้งตอ่เดอืน (24.9%) เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง

และใช้เวลาน้อยท าให้สามารถไปได้หลายคร้ัง บุคคลใดท่ีผู้บริโภคไปท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปด้วยได้แก่ คนรัก

(22.8%) พาหนะส่วนใหญ่ท่ีผู้บริโภคใช้เดินทางส าหรับการท่องเท่ียวแบบหนึ่งวันคือพาหนะ คือรถส่วนตัว (36.3%) 

เพราะสะดวกต่อการเลือกเวลาในการเดินทางอีกทั้งมีความเป็นส่วนตัว ค่าใชจ้่ายในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปใน

แต่ละคร้ังนั้นอยู่ท่ีประมาน1,000-2,000 บาท (50.3%) สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียวได้เนื่องจากใช้

จ านวนเงินไม่สูงเกินไป สถานท่ีท่ีผู้บริโภคเลือกไปท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป มากท่ีสุดคือ ตลาดน้ า  (24.0%) 

เนื่องจากเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สะดวกต่อการเดินทาง มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ต่างๆคอยให้บริการเช่น ท่ีนั่ง ห้องน้ า พื้นท่ีจอดรถ  เหตุผลส าคัญท่ีผู้บริโภคเลือกการไปท่องเท่ียววันเดย์ทริปคือ มี

เวลาจ ากัด (38.5%) ไม่สามารถเดินทางไปพักผ่อนเป็นเวลานานได้ บุคคลท่ีมีอทิธิพลในการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริ

ปมากท่ีสุดคือ คนรัก (25.3%) เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เดินทางท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปกับคนรัก คนรักจึงมี

อทิธิพลตอ่การตัดสนิใจเดินทางทอ่งเท่ียว การเลอืกยานพาหนะและวันเวลาในการเดินทางเป็นต้น  

2. จากการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปของกลุ่มท่องเท่ียวในเพจ

เฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทยของผู้บริโภค 27 ตัวแปร พบว่าคงเหลือปัจจัยท่ีผ่านการสกัดแล้ว4ปัจจัย คือ ด้านความคุ้มค่า 

ด้านความสะดวก ด้านความหลากหลาย ด้านสถานท่ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลอืกท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริปมากท่ีสุด
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คือปัจจัยด้านความคุ้มค่า เพราะผู้บริโภคล้วนต้องการทางเลือกท่ีดีสุดให้แก่ตัวเอง จึงแสวงหาสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

คุ้มค่าต่อการเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปได้มากท่ีสุดภายใต้เวลาท่ีมีจ ากัด ยกตัวอย่างเช่น  การบริการท่ีเป็นมิตร

นั้นช่วยสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเท่ียวท่ีตั้งใจเดินทางมาเพื่อพักผ่อนและคลายความเครียดซึ่งเป็น

จุดประสงค์หลักของการท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริป อีกท้ังสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆสามารถชว่ยให้การท่องเท่ียว
ของนักท่องเท่ียวเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงข้อมูลประสบการณ์การท่องเท่ียวจากการบอกต่อกันหรือการแชร์

ประสบการณ์สามารถท าให้นักท่องเท่ียวศึกษาข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวได้ง่ายขึ้นและสามารถคัดสรรสิ่งท่ี ดีท่ีสุดใน

การท่องเท่ียวให้แก่ตนเองได้อีกดว้ย  

นอกจากนั้นปัจจัยด้านความสะดวกถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ  เนื่องจากผู้บริโภคต้องการการ

เดินทางท่ีสะดวกสบายรวดเร็วและเหมาะสมต่อการเดินทางเท่ียวแบบวันเดย์ทริป ยานหานะ ระยะทาง จุดเชื่อมต่อ

การเดินททางจึงมีผลตอ่การตัดสนิใจในการเดินทางทอ่งเท่ียว หากยานหานะมีความหลากหลายจะท าให้การเดินทาง

ของผู้บริโภคสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยานหานะต้องมีความเหมาะสมต่อระยะทางในการเดินทางและพื้นท่ี

ของสถานท่ีท่องเท่ียว  ดังนั้นสถานท่ีท่องเท่ียวจึงมุ่งเน้นในการสร้างความคุณค่าและความความสะดวกในการ

เดินทางที่ส่งต่อความพงึพอใจภายใต้ระยะเวลท่ีมีจ ากัดของการท่องเท่ียวแบบวันเดยท์ริป 

ข้อสรุปท้ัง 2 ดังท่ีกล่าวมานั้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพันธ์ุ [5] พบว่าท้ังนักท่องเท่ียวชาว

ไทยและชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเท่ียวเพื่อพักผ่อนมากท่ีสุด 

เนื่องจากการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานประจ า และเพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมจากที่เคยเป็นอยู่ และสอดคล้องกับแนวคดิเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท่องเท่ียว [4]  ด้าน ซึ่ง

แรงจูงใจในการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างท่ีมีผลท าให้การแสดงออก

ของพฤติกรรมการท่องเท่ียวและสอดคล้องกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเท่ียว  เนื่องจาก พฤติกรรม

การท่องเท่ียวของนักทอ่งเท่ียวนัน้แตกตา่งกันออก ขึน้อยู่กับแรงจูงใจจากปัจจัยภายในตัวบุคคลเชน่ อายุ เพศ อาชีพ 

และแรงจูงใจจากปัจจัยภายนอกหรือจากสถานท่ีท่องเท่ียวนัน้รวมถึงการเดินทางอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคท่ีเคยใช้บริการการท่องเท่ียว

แบบวันเดยท์ริปโดยส่วนใหญ่รับข้อมูลขา่วสารของทางรา้นผ่านโซเชยีลเน็ทเวร์ิคเป็นส าคัญ ดังนัน้จึงมีขอ้เสนอแนะว่า

ทางสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆควรมีการแนะน าจุดเด่นของสถานท่ีท่องเท่ียวและสิ่งท่ีน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้า 

ของฝากผ่านทางเว็ปไซต์ หรือเพจของกลุ่มท่องเท่ียวต่างๆเพื่อเป็นการโปรโมทสถานท่ีท่องเ ท่ียวให้ผู้คนรู้จักมาก

ยิ่งขึ้น มีรายละเอยีดท่ีครบถ้วน เชน่ ท่ีอยู ่รายละเอียดการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวบาง

คนจะศึกษาหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวคิก่อนตัดสินใจเดินทางหรือเลอืกสถานท่ีท่องเท่ียว  อกีท้ังใน

วันเสาร์และอาทิตย์ท่ีนักท่องเท่ียวเลือกเดินทาง แต่ละจังหวัดหรือสถานท่ีท่องเท่ียควรจัดสถานท่ีไว้อ านวยความ

สะดวกให้กับลูกค้า ท าให้นักท่องเท่ียวรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเมื่อได้มาใช้บริการ ในด้านปัจจัยด้านความคุ้มค่า 

สถานท่ีท่องเท่ียวควรมีการเพิ่มความสะดวกสบายและคุณสมบัติเศษให้แก่นักท่องเท่ียวมากขึ้น เช่นท่ีจอดรถฟรี 

ห้องน้ าที่สะอาด จุดบริการสอบถาม แผนท่ีแนะน าเส้นทางและสถานที่ท่องเท่ียวท้ังหมด เพ่ือให้ผู้บริโภครู้สกึถึงความ

คุ้มคา่กับการเดินทางภายใต้เวลาท่ีมีจ ากัดและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไป  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป การวิจัยคร้ังนี้เป็นการส ารวจผู้ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวแบบวัน

เดย์ทริปในกลุ่มเพจเฟสบุ๊คท่องเท่ียวไทย จึงควรจะขยายขอบเขตการวิจัยให้มากขึ้น เช่น ส ารวจความต้องการการ

เลือกท่องเท่ียวแบบวันเดย์ทริปในประเทศไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  เป็นต้น ค าถามในแบบสอบถามยังไม่
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ครอบคลุมมากนัก การวจิัยในครัง้ตอ่ไปจึงควรมกีารขยายขอบเขตของค าถาม หรือใชค้ าถามท่ีเจาะจงและชัดเจน อีก

ท้ังการศกึษาคร้ังนี้ใช้เฉพาะงานวิจัยเชิงปริมาน จึงควรมีการศึกษาโดยใช้การวจิัยเชิงคุณภาพในการศึกษาคร้ังตอ่ไป

ด้วย 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรีคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด และอาจารย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดความรู้ 

ขั้นตอนการท าวิจัย และเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาซึ่งเสียสละเวลาในการให้ค าแนะนา ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ จึงทาให้

วจิัยเล่มนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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วิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวรูปแบบแบคแพ็ค ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ 

เที่ยวกับเพื่อนที่ถูกใจ 

The factors analysis of the travelling by backpacking style of members in 

backpack travel with friendships 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1  เมธาวี มุขพลพัฒน์1*  และ  ศศธิร ภักตร์ผ่องศรี1 

Kedwadee Somboontawee1 , Mathawee Mukpolpat1* and Sasithorn Phakpongsri1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่ ม

แบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ (2) เพื่อศึกษารูปแบบพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิก

กลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ การศึกษานี้เป็นวจิัยเชงิปริมาณโดยกลุ่มตัวอยา่งท่ีใช้ในการวจิัยคือสมาชิก

กลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างตามวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ

เครือข่าย (Network Sampling Design) และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจัยคือการใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ ประกอบด้วย ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ปัจจัย จากผลการวจิัยพบว่า

การวิเคราะห์ปัจจัยสามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการ ด้านการสื่อสารทาง

การตลาด และด้านขอ้มูลข่าวสาร ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ท้ังหมด 62.95%  

ค าส าคัญ: แบ็คแพ็คเกอร์ ความแตกตา่ง นักท่องเท่ียว 

Abstract  
The purposes of this research were (1) To study the factors of the travelling by backpacking style 

of members in Backpack Travel with friendships. (2) To study the behavioral patterns of tourism backpackers of 

members in Backpacke Travel with friendships. The study was quantitative research and consisted of 4 0 0 

respondents from Backpacke Travel with friendships, which came from a sample selected by Network Sampling 

Design and tools used in the research is the use of questionnaires. The statistics used in the analysis include 

frequency, percentage, average, standard deviation. Factor analysis the results showed that the analysis can 

be divided into four components which is safety, services, marketing communications and Information. These 

factors can explain the variance of variables at 62.95%. 

Keywords: Backpackers, Distinction, Tourists  
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บทน า 

ทิศทางการท่องเท่ียวในปี 2558 จะเน้นการท่องเท่ียวไปสู่การสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าด้วยเอกลักษณ์

ความเป็นไทย รวมถึงการสร้างสมดุลของฤดูกาลท่องเท่ียว สมดุลสิ่งแวดล้อม และสมดุลเชงิคุณค่า จากกระแสนยิม

เอเชียในภูมิภาคอเมริกาท่ีก าลังมาแรง ท าให้นักท่องเท่ียวสนใจแหล่งท่องเท่ียวในไทยมากขึน้ บวกกับเศรษฐกิจท่ีฟื้น

ตัว ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งตา่งประเทศต่างให้ความสนใจ [14]  

โดยนโยบายด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบันมเีป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว 2.2 ล้านล้าน

บาทในปี 2558 เพ่ิมรายได้ให้ประเทศ การกระจายรายได้สูท้่องถิ่น พัฒนาคุณภาพคนไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

การท่องเท่ียวของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไป ตามรูปแบบการให้บริการ

ทางการท่องเท่ียว [1] 

ซึ่งการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆนี้เมื่อได้พิจารณาจากความต้องการหรือพฤติกรรมนักท่องเท่ียวจะ

เห็นได้ว่า นักท่องเท่ียวในปัจจุบันมีความต้องการท่ีแตกต่างกันไป บางคร้ังกลุ่มนักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะเท่ียวกันเป็น

ครอบครัว การท่องเท่ียวกับกลุ่มเพื่อน การเท่ียวแบบหรูหรามีระดับ หรือแม้กระท่ังการท่องเท่ียวแบบง่ายๆ สบายๆ 

อย่างการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ คือการเดินทางในรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีการน าสัมภาระ หรือเป้ ติดตัวไปด้วยโดย

อาจจะไปพักค้างแรมในป่า แตถ่้าหากเป็นการเดินทางโดยมกีารใชร้ถจักรยาน รถจักรยานยนต์ หรอืใชร้ถยนตใ์นการ

เดินทาง [18] ก็เป็นการท่องเท่ียวแนวหนึ่ง ท่ีท าให้เกิดกระแสตอบรับด้านการท่องเท่ียวท่ีดีขึน้อย่างมาก ด้วยปัจจัยท่ี

หลากหลายบนความแตกต่างของความตอ้งการ [7]  

โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเท่ียว สามารถแบ่งได้ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก โดยปัจจัยภายในจะเน้นในด้านของทรัพยากรการท่องเท่ียว (Tourism Resources)  เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้คน

เดินทางมาท่องเท่ียวในสถานท่ีนั้นๆ ด้านความปลอดภัย (Security) นักท่องเท่ียวจะค านึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต

และทรัพย์สินเป็นส าคัญกว่าด้านอื่นๆ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) เช่น ถนน สนามบิน ไฟฟ้า ระบบการ

สื่อสาร ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) เช่น การคมนาคมขนส่ง ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

(Advertising and Public Relation) เป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท าให้แหล่งท่องเท่ียว

เป็นท่ีรู้จักและสนใจของนักทอ่งเท่ียว ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นจะเนน้ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมอืง การฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจและสภาพความมั่นคงทางการเมอืง ด้านนโยบายทางการเมือง เช่น การขยายเส้นทางคมนาคมขนสง่ท่ี

มปีระสิทธิภาพ  ส่งผลให้การเดินทางท่องเท่ียวเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด เป็นต้น เมื่อ

ปัจจัยท้ังภายในและภายนอกมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว จึงท าให้เป้าหมายในการท่องเท่ียวนั้นก็ย่อม

แตกต่างไปแต่ละบุคคล โดยเฉพาะการรับข่าวสารจากสื่อออนไลน์ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อคนในสังคมท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จึงมกีารบอกตอ่ผ่านสื่อออนไลนน์ัน้ [2]   

กระแสโซเชยีลมีเดียท่ีก าลังเป็นท่ีนิยม บวกกับการรับข้อมูลได้อยา่งรวดเร็วจากสื่อ ท าให้ตรงตอ่ความ

ตอ้งการของคนในปัจจุบัน ท าให้คนรุ่นใหม ่นิยมไปเท่ียวตามใจฝันในแบบแบ็คแพ็คเกอร์กันมากขึ้น โดยการท่องเท่ียว

รูปแบบใหมแ่บบแบ็คแพ็คเกอร์น้ันมขี้อดีท้ัง ความเป็นส่วนตัวและอิสระในแบบท่ีเลือกเอง สามารถบริหารเวลาได้ ไม่

ตอ้งเร่งรีบใช้เวลาพักผ่อนได้เต็มท่ี ได้สนุกกับการเลอืกรูปแบบการเดินทาง สามารถวางแผนคุมค่าใชจ้่ายด้วยตัวคุณ

เองตั้งแตต่้นจนจบ เปิดรับประสบการณ์ใหม่ เติมสีสันให้กับชีวติในแบบผจญภัยท่ีต่ืนเต้น พร้อมท้ังยังจะได้สัมผัสกับ

วถิีชีวิตของคนในท้องถิ่นอยา่งใกล้ชิดในแบบท่ีต้องการ [17] 

ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียว

กับเพื่อนท่ีถูกใจ เพราะคนกลุ่มนี้มีความสนใจในการท่องเท่ียวแบบแบคแพ็คเกอร์เป็นพิเศษ จึงมีความส าคัญ

เนื่องจากท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและเหตุผลในการเลือกเดินทาง ซึ่งสามารถน าไปสู่การตัดสินใจ
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เดินทางท่องเท่ียว รวมท้ังสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจ

การท่องเท่ียวในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชกิกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อน

ท่ีถูกใจ 

2. เพื่อศึกษารูปแบบพฤตกิรรมการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียว

กับเพื่อนท่ีถูกใจ 

 

นิยามศัพท์ 

แบคแพค (backpack) หมายถึง คนท่ีบรรจุสิ่งของไว้ด้านหลัง หรือการแบกกระเป๋า เดิมเร่ิมมาจาก

ชาวตา่งชาตเิดินทางแบกเป้ออกท่องเท่ียวไปท่ัวโลกโดยเนน้ความประหยัด จนกลายเป็นค าศัพท์เฉพาะที่หมายถึงการ

เดินทางทอ่งเท่ียวแนวนี้ว่า "แบ็คแพ็คเกอร์" หรือ "แบกแพ็กเกอร์" หรือ "Backpacker" มาจนถึงปัจจุบัน 

ในเมืองไทยนั้นถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในแบบ Backpacker เพราะเมืองไทยนั้นมีความปลอดภัยสูง และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ัวไป

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษซึ่งถือเป็นภาษาสากลได้คล่องแคล่ว จึงเป็นท่ีนิยมในการเดินทางมาของ

ชาวต่างชาติ และในปัจจุบันวัยรุ่นชาวไทยได้เร่ิมนยิมเดินทางแบบ Backpacker กันมาขึน้ เพราะความเป็นสว่นตัว และ

ความประหยัด [15]  

ขอบเขตของการศกึษา  

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีคุณภาพการบริการ ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด และ

ทฤษฎีดา้นแรงจูงใจ  

2. ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชกิกลุ่มแบคแพคเกอร์ 

เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ ซึ่งเป็นชาวไทย เพราะเราสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได้งา่ย อีกท้ังการเลอืกเหตุผลที่เลอืกกลุ่ม

แบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ มาจากคนในกลุ่มนี้มีความสนใจในการท่องเท่ียวแบบนี้เป็นพิเศษ 

3. ขอบเขตดา้นตัวแปร  

3.1 ตัวแปรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศกึษา รายได้ตอ่เดอืน และสถานภาพ 

3.2 ตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้าน

แรงจูงใจ ด้านกลุม่อ้างองิ และด้านสถานท่ี  

4. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา พื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ คือ พื้นท่ีเครือข่ายออนไลน์

ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ และระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง 

กันยายน 2558 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีคุณภาพการบรกิาร 

การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นการบริการท่ีดี

ผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กรเบื้องหลัง

ความส าเร็จของทุกงาน มักจะมงีานบริการเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์งานบริการ

วิชาการต่างๆ ตลอดท้ังความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าท่ีทุกระดับซึ่งจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนางาน

บริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ[6] 

คุณภาพการให้บริการ (service quality) หมายถึงการให้บริการท่ีสามารถสนองความต้องการได้ตรง

ตามความตอ้งการหรือเกินความต้องการของผู้บริโภค และท าให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ[11] 

การวัดระดับคุณภาพการบริการ 5 ข้อหลักดังนี้ [8] 1) ความนา่เช่ือถอืและไวว้างใจ (Reliability) แสดง

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 2) การให้ความมั่นใจ  (Assurance) ท าให้ลูกค้ามั่นใจโดยปราศจากความเสี่ยง 

อันตราย และรู้สึกปลอดภัย 3) การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness)  มีความตั้งใจและเต็มใจให้บริการ 4) การ

ดูแลเอาใจใส่  (Empathy)  เชน่ ให้ความสนใจลูกค้าเป็นส่วนตัว, ให้บริการอยา่งเอาใจใส่, เข้าใจถึงความตอ้งการของ

ลูกค้า และ 5) รูปลักษณ์ (Tangibles) ความมีรูปลักษณ์ขององค์กรและผู้ให้บริการ อุปกรณ์และเทคโนโลยทัีนสมัย มี

บุคลิกภาพแบบมอือาชพี 

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดเมื่อขั้น

แรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการท่ีจะรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ

ตนเอง หากไมไ่ด้รับการตอบสนองหากไมไ่ด้รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สกึหวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่มั่นคง [13] 

สรุปว่าการจะท าให้เกิดคุณภาพบริการน้ัน ต้องมกีารบริการโดยเนน้ไปในเร่ืองของการให้ความเชื่อม่ัน 

ด้านความปลอดภัย เพื่อจะสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการและความคาดหวังของผู้รับบริการ จนสามารถสร้าง

ความพงึพอใจให้กับผู้เข้ารับการบริการได้สูงสุด โดยจะตอ้งค านงึถึงองค์ประกอบหลายๆด้าน 

ทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 
การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความ

เข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรม ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสารทาง

การตลาดนัน้ อาจจะสื่อสารผ่านภาพ (Imagery) ถ้อยค า (Word) หรือ สัญลักษณ์ (Symbol) ก็ได้ แตท้ั่งนี้การสื่อสาร

การตลาดนั้น นักการตลาดจะตอ้งสื่อสารได้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภค โดยอาจใชว้ธีิการโนม้นา้วจติใจ 

กระตุ้นความต้องการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และน าไปสู้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในที่สุด[9] 

การสื่ อสารการตลาดประกอบไปด้วยส่วนประสมทางการสื่ อสารการตลาด (Marketing 

Communication Mix) อาทิเช่น [12]  การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมสื่อสารมวลชนท่ีเกิดขึ้น เพื่อจูงใจให้

ผู้บริโภค มีพฤติกรรมอันเอื้อ อ านวยตอ่ความเจริญของธุรกิจ การขายสินค้าหรือบริการ โดยอาศัยจากเหตุผล ซึ่งมี

ท้ังกลยุทธ์ จริงและเหตุผลสมมต ิผ่านทางสื่อโฆษณาท่ีต้อง รักษาเวลาและเนื้อท่ี ที่มีการระบุบอกผู้โฆษณาอยา่งชัด

แจ้ง, การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ท าหนา้ที่ในให้การบริหารเพื่อสร้างทัศนคติจากชุมชนซึ่งอยูใ่นรูปแบบของ

นโยบายและกระบวนการของบุคคล หรือองค์กรเพื่อสร้างความสนใจตอ่ชุมชน และการบริหารโปรแกรมการท างาน 

เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชุมชน การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ท่ีกวา้งกว่าการให้ข่าว เนื่องจากจะ

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน การให้ข่าวเป็นเทคนิคการติดต่อสื่อสารท่ีส าคัญท่ีสุดของ

การประชาสัมพันธ์และเป็นเครื่องมือท่ีใชม้ากที่สุด 
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จากข้อมูลท้ังหมดท่ีกล่าวไปข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่า การด าเนินงานธุรกิจบริการทางการท่องเท่ียว

จะต้องยึดการสื่อสารทางการตลาดท่ีดี เพราะการสื่อสารทางการตลาดท่ีดีนั้นย่อมส่งผลท าให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้รับบริการหรือกลุ่มนักท่องเท่ียว ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจเลือกเดินทางและใช้บริการ เป็นสิ่งส าคัญในการ

ด าเนนิธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคง 

ทฤษฎีข้อมูลข่าวสาร 

เป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเรียนรู้จากสื่อท่ีมีอยู่ โดยการศึกษาข่าวสารทุกเร่ืองท่ีเกิดขึ้น ในแต่ละวัน แล้ว

น ามาวิเคราะห์ได้ว่าข่าวหรือข้อมูลท่ีดูไปแลว้จะเป็นไปในทิศทางใด อยา่งเป็นกลาง โดยการท าความเข้าใจด้วยตัวเอง

ได้จากข่าวและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ เท่ากับช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง  การกระจายข่าวสารลงสู่ข้างล่าง

(trickle-downtheory) เป็นทฤษฎีเก่าแก่มากท่ีสุดท่ีเชื่อว่าชนชั้นต่ ากว่ามักจะเลียนแบบคล้อยตามพฤตกิรรมของชนช้ัน

ท่ีสูงกวา่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข่าวสารจะถูกส่งผ่านระดับช้ันของสังคมตามแนวดิ่ง จากชนช้ันระดับสูงกว่าลงสูช่นชั้น

ระดับต่ า โดยเฉพาะเกี่ยวกับแฟชั่นและแบบสไตล์ใหม่ ๆ การกระจายของข่าวสารตามทฤษฎีนี้ ไม่ค่อยจะปรากฏให้

เห็นมากนักในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแล้วในทางเศรษฐกิจ เหตุผลก็คือ แฟชั่นใหม่ ๆ ในปัจจุบัน

สามารถแพร่กระจายได้อยา่งรวดเร็วเพียงชั่วเวลาข้ามคืน โดยผ่านการสื่อมวลชนตา่ง ๆ แตรู่ปแบบของการกระจาย

ข่าวสารท่ีปรากฏให้เห็นมากกว่า คือ รูปแบบการกระจายข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเพื่อนเดียวกัน ซึ่งมีระดับชั้นสังคม 

อายุ การศึกษา และ ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ด้วยเหตูท่ีคนกลุ่มนี้มีพื้นฐานทางสังคมเหมือน ๆ กัน มี

ความคิดความสนใจในสิ่ง ต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน จึงมกีารพูดคุยเป็นสมาชิกตดิตอ่สื่อสารซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม อัน

เกิดจากอทิธิพลท่ีเรียกว่า “ อทิธิพลของความเป็นสมาชกิกลุ่มเดียวกัน (homophilous influence) [5] 

กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอสิระ 

1. ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Reliability) การให้ความมั่นใจ 

(Assurance) การตอบสนองลูกค้า  (Responsiveness) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) 

2. ปัจจัยด้านการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่ การโฆษณา (Advertising) เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภค มี

พฤตกิรรมอันเอื้อ การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 

3. ปัจจัยดา้นข้อมูลขา่วสาร ได้แก่ การกระจายข่าวสารลงสูข่้างลา่ง(trickle-downtheory) 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจการเลอืกเดินทางทอ่งเท่ียว หรอืพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

วิธีการศึกษาวจิัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบ็ค

แพ็คเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ ซึ่งเป็นการวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษา โดยมีการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเครือข่าย (Network Sampling Design) คือ 

สมาชิกกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ จ านวน 10,394 ราย ข้อมูล ณ วันท่ี 25 สิงหาคม 2558 [10] 

2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัยคร้ังนี้ ได้จากการใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบขนาด

ของประชากรกลุม่ตัวอย่างของ Yamane [4] ท่ีระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  
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 n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

 e หมายถงึ ความคาดเคลื่อนการเลอืกตัวอย่าง 

 N หมายถงึ จ านวนประชากร 

การศกึษาคร้ังนี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อม่ันท่ี 95% นั่นคอืยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก 

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 

  =  385.18 หรือ 400 ตัวอยา่ง 

ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเร่ือง “การวิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็ค

แพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ” แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ส่วนท่ี 3 ค าถาม

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์และส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพการ

บริการในการท่องเท่ียวให้ดีย่ิงขึ้น 

4. ขั้นตอนการวิจัย 

4.1 ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาถึงทฤษฎคีุณภาพการบริการ ด้านความปลอดภัย ทฤษฎีความต้องการ ทฤษฎีการ

สื่อสารการตลาด และทฤษฎีแรงจูงใจด้านสถานท่ี มาใชใ้นการท าแบบสอบถาม 

4.2 ร่างแบบสอบถามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม ซึ่งพจิารณาถึงความถูกตอ้งของเนื้อหาและภาษาท่ีใช ้

4.3 น าแบบสอบถามท่ีร่างขึน้สง่ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญพจิารณาจ านวนท้ังหมด 3 ท่าน เพื่อพจิารณาใน

ด้านความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม  

4.4 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงจากผู้ เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ตอบ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนผู้ เดินทางท่องเท่ียว จ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) [16] ได้ค่า

ความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.949  

4.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกเท่ียงตรงและความเชื่อม่ันไปเก็บรวบรวมข้อมูล

สมาชิกกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ จ านวน 400 ชุด 

5. โปรแกรมท่ีใช้ในงานวิจัยเร่ืองนี้ คือ โปรแกรม SPSS ท้ังนี้การค านวณหาค่าทางสถิติทุกประเภท 

ยอมรับความมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 

6. หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว

จึงน าข้อมูลท่ีได้ไปวเิคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ซึ่งมรีายละเอยีดการวเิคราะห์ขอ้มูลดังนี ้

6.1 ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ และรอ้ยละ 
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6.2. วิเคราะห์ปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 

ผ่านการสกัดปัจจัยเพื่อค้นหาองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) 

โดยมีการหมุนแกนปัจจัยให้ต้ังฉากกัน (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี Varimax ท้ังน้ีเกณฑ์การพจิารณาองค์ประกอบ 

คือ ค่า Eigenvalues ตอ้งมากกว่า 1 และค่า Factor loading ตอ้งมากกวา่ 0.5 

6.3 การแปลผลคะแนนแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า Rating 

Scale ของ ไลเคริร์ท (Likert’s rating scale) [3] โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายตามวิธีการ Arbitrary Weighting 

ดังนี้  

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากท่ีสุด 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.50 หมายถงึ ปานกลาง 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50 หมายถงึ น้อย 

   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50 หมายถงึ น้อยท่ีสุด 

ผลการศึกษา 
จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน สรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 
1. การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(55.3%) อายุ 21 – 30 ปี (28%) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (77.3%) มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและพนักงาน

บริษัทเอกชนเป็นร้อยละท่ีเท่ากัน (25.5%) มีรายได้ต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน (38.3%) มีสถานภาพโสด 

(59.8%) 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วน

ใหญ่เลือกท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ เพราะราคาประหยัด (41%) ความถี่ในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ 1 – 

2 ครัง้ตอ่ปี (38.5%) จ านวนวันท่ีคาดวา่จะเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์ในแตล่ะครัง้ 3 – 4 วันต่อครัง้ (58.3%) ในการ

ท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ แต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  2,001 – 5,000 บาท (49.8%) เมื่อเดินทาง

ท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ จะเลือกเดินทางเมื่ออยากไป (42%) ผู้ท่ีมีอทิธิพลต่อการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์

ส่วนใหญ่  คือ ครอบครัว (37%) และได้รับแหล่งข้อมูลข่าวสารในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์จากสื่อ

อนิเตอร์เน็ต (55.8%) 

3. การวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพคุณภาพการบริการของการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์สามารถ

สรุปได้ว่า คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล พบวา่ ค่า Kaiser-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.937 ซึ่งมีค่า

เข้าใกล้ 1 และค่า Bartlett's Test of Sphericity ได้เท่ากับ 6170.919 (Sig. = 0.000) แสดงวา่ ข้อมูลเหมาะสมท่ีจะใช้

วเิคราะห์ปัจจัย ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้วยวธีิการวเิคราะห์องค์ประกอบหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 

คือ ด้านความปลอดภัย ด้านบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านข้อมูลข่าวสาร โดยอธิบายความ

แปรปรวนได้ท้ังหมด 62.95%  

ดังนี้ผลจากตารางท่ี 1 พบว่า ระดับความส าคัญของด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ในทุกๆ 

ปัจจัย โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญที่สุด คือ การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ท าให้เกิดภาพลักษณท่ี์ดขีองแหล่ง

ท่องเท่ียว และท่ีพัก รองลงมา คือ มีผังบอกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างชัดเจน เชน่ แหล่งท่องเท่ียว, ท่ีพัก เป็นตน้ ท า

ให้เกิดเชื่อม่ันและมคีวามมั่นใจในการเดินทาง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่  1 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 1 “ด้านความปลอดภัย” (Eigenvalues = 11.276 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 

27.16) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

การเดินทางเป็นไปอยา่งสะดวกและปลอดภัย ท าให้เกิด

ภาพลักษณ์ท่ีดขีองแหล่งท่องเท่ียว และที่พัก 

0.766 3.95 0.77 มาก 

ความเป็นมอือาชพีและให้บริการได้ตามมาตรฐานการบริการ 

ท าให้เกิดความนา่เช่ือถือและไวว้างใจ 

0.796 3.81 0.73 มาก 

มผีังบอกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งชัดเจน เช่น แหล่ง

ท่องเท่ียว, ท่ีพัก เป็นต้น ท าให้เกิดเชื่อม่ันและมคีวามมั่นใจใน

การเดินทาง 

0.635 3.85 0.71 มาก 

มศีูนยบ์ริการท่ีให้ค าปรึกษา แกปั้ญหา ดูแลเอาใจใส่ และ

สามารถตอบสนองความตอ้งการอย่างนา่ประทับใจ 

0.615 3.72 0.76 มาก 

ผลจากตารางที่ 2 พบวา่ ระดับความส าคัญของดา้นบริการอยู่ในระดับมาก ในทุกๆปัจจัย โดยมีปัจจัย

ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ จ านวนท่ีพักมีเพยีงพอต่อความต้องการ รองลงมา คือ ราคาท่ีพัก, อาหารและเคร่ืองดื่ม และค่าตั๋ว

ในการเข้าสถานท่ี มีราคาท่ีเหมาะสมกับการบริการ ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่  2 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 2 “ด้านบริการ” (Eigenvalues = 1.904 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 17.67) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

สิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ครอบคลุมทุกความต้องการใช้

บริการ 

0.585 3.82 0.77 มาก 

มยีานพาหนะให้เลอืกหลากหลายในการเดินทางและมี

จุดเช่ือมตอ่การเดินทางที่สะดวก 

0.734 3.85 0.83 มาก 

จ านวนท่ีพักมีเพยีงพอต่อความตอ้งการ 0.677 3.92 0.75 มาก 

ราคาท่ีพัก, อาหารและเครื่องดื่ม และค่าตัว๋ในการเข้าสถานท่ี 

มรีาคาท่ีเหมาะสมกับการบริการ 

0.696 3.90 0.82 มาก 

การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน 0.770 3.73 0.78 มาก 
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ผลจากตารางที่ 3 พบวา่ ระดับความส าคัญของดา้นการสื่อสารทางการตลาดอยู่ในระดับมาก ในทุกๆ

ปัจจัย โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีดี สามารถท าให้จดจ าสถานท่ี

ท่องเท่ียวได้ง่ายรองลงมา คือ การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียว จากคนท่ีท่านรู้จัก ท าให้ตัดสินใจเดินทาง

ท่องเท่ียวได้ง่ายขึ้น และป้ายโปสเตอร์โฆษณารณรงค์การท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ ท่ีท่านพบเห็นมีผลท าให้ท่าน

เดินทางเท่ียวบ่อยคร้ังขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่  3 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องค์ประกอบท่ี 3 “ด้านการสื่อสารทางการตลาด” (Eigenvalues = 1.335 อธิบายความแปรปรวนได้

ร้อยละ 10.36)  

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

โฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพมิพ ์เฟสบุ๊ค ฯ เป็น

ปัจจัยท าให้เลอืกไปเท่ียวสถานท่ีน้ันๆ 

0.542 3.89 

 

0.76 มาก 

ป้ายโปสเตอร์โฆษณารณรงค์การท่องเท่ียวในสถานที่ตา่งๆท่ี

ท่านพบเห็นมีผลท าให้ท่านเดินทางเท่ียวบ่อยคร้ังขึ้น 

0.622 3.96 

 

0.71 มาก 

การเข้าถึงขอ้มูลเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีงา่ยมผีลตอ่การ

ตัดสนิใจเดินทางเท่ียว 

0.594 3.87 

 

0.72 มาก 

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเท่ียวท่ีด ีสามารถท าให้

จดจ าสถานท่ีท่องเท่ียวได้ง่าย 

0.706 4.09 

 

0.71 มาก 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียว จากคนที่ท่านรู้จัก ท า

ให้ตัดสนิใจเดินทางทอ่งเท่ียวไดง้่ายขึน้ 

0.540 3.96 

 

0.72 มาก 

ข้อมูลขา่วสารท่ีถูกต้องและชัดเจน ท าให้มีความรู้สกึน่าเชื่อถอื

ในการท่องเท่ียวมากยิ่งขึน้ 

0.588 3.80 

 

0.72 มาก 

 

ผลจากตารางท่ี 3 พบวา่ ระดับความส าคัญของด้านข้อมูลข่าวสารอยูใ่นระดับมาก ในทุกๆปัจจัย โดย

มีปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณท์างวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเท่ียว รองลงมา คือ 

มกีารให้ข้อมูลดว้ยความสุภาพ เป็นมติร ทัง้ท่ีท่ีพักและกิจกรรมตา่งๆ ในการเดินทาง ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่  4 แสดงปัจจัย ค่า Factor Loading ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคัญ ของ

องคป์ระกอบท่ี 4 “ด้านขอ้มูลข่าวสาร” (Eigenvalues = 1.221 อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 7.76) 

ปัจจัย 
Factor 

Loading 
Mean S.D. 

ระดับ

ความส าคัญ 

มกีารให้ข้อมูลด้วยความสุภาพ เป็นมติร ทัง้ท่ีพักและกิจกรรม

ตา่งๆในการเดินทาง 

0.721 3.97 0.69 มาก 

สามารถให้ข้อมูลหรือแนะน ากิจกรรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ 

ให้แกท่่านได้อยา่งถูกต้อง 

0.580 3.95 0.71 มาก 

ท่านมักจะเลือกสถานท่ีเดินทางท่องเท่ียว ตามดารานักแสดงท่ี

ท่านช่ืนชอบ 

0.526 3.77 0.79 มาก 

การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียว จากการรีวิวผ่านสื่อ

อนิเตอร์เน็ต 

0.832 3.15 1.21 มาก 

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมคีวามแตกตา่งและโดด

เด่น 

0.760 4.12 0.66 มาก 

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณท์างวัฒนธรรมของ

สถานท่ีท่องเท่ียว 

0.653 4.13 0.64 มาก 

 

สรุปอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาถึงปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียว

กับเพื่อนท่ีถูกใจ สามารถน ามาอภปิรายได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่ง กลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวและพนักงานบริษัทเอกชน  มี

รายได้ตอ่เดอืน 25,000 บาทขึ้นไปตอ่เดอืน และมีสถานภาพโสด (59.8%) 

2. จากการศกึษาและรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอยา่ง กลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ ส่วน

ใหญ่เลือกท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ เพราะราคาประหยัด ความถี่ในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ 1 – 2 คร้ัง

ต่อปี จ านวนวันท่ีคาดว่าจะเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์ในแต่ละคร้ัง 3 – 4 วันต่อคร้ัง ในการท่องเท่ียวแบบแบ็ค

แพ็คเกอร์ แต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 2,001 – 5,000 บาท โดยจะเลือกเดินทางเมื่ออยากไป  ผู้ ท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์สว่นใหญ่ คือ ครอบครัว และได้รับแหล่งขอ้มูลข่าวสารในการท่องเท่ียวแบบแบ็ค

แพ็คเกอร์จากสื่ออนิเตอร์เน็ต  

3 ผลวจิัยนี้ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยด้านความปลอดภัย เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจ

เลือกเดินทางท่องเท่ียวและใช้บริการ โดยการให้ระดับความส าคัญในระดับมาก ดังนั้นการพยายามปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านความปลอดภัยจนสามารถครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคและรับรู้ได้ถึง

ความปลอดภัยจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์เนื่องจากเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ

สอดคล้องกับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ ของ มาสโลว์ ท่ีว่าความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and 

security needs) จะเกิดเมื่อขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการท่ีจะรักษาความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง หากไม่ได้รับการตอบสนองหากไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สึก

หวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่มั่นคง 

4. ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นวา่ นอกจากการให้บรกิารท่ีครอบคลุมถึงความปลอดภัยแล้ว ด้านการบริการ

ของนักท่องเท่ียวก็ถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะมีความต้องการท่ีแตกต่างการให้บริการทางการท่องเท่ียวจึงต้องมีความ

หลากหลาย เพื่อให้ตรงต่อความต้องการนั้นๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดการบริการ ของ มหาวิทยาลัยราชมงคล

กรุงเทพ [5] ท่ีว่าการบริการท่ีดีผู้รับบริการจะได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร อันเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดแีก่องค์กรเบือ้งหลังความส าเร็จของทุกงาน  

5. ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ  ให้ความส าคัญกับด้านการ

สื่อสารทางการตลาด เพราะการได้รับข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส าคัญ ถ้ากลุ่มแบคแพคเกอร์ สามารถเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารต่างๆได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า ย่อมเป็นสิ่งท่ีท าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มนี้เกิดความพึงพอใจและเกิด

การท่องเท่ียวท่ีมากขึ้น เดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [8] ท่ีว่า

กิจกรรมในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดพฤติกรรม ตอบสนองตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการตลาดของธุรกิจ 

6. ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ จะเกิดพฤติกรรมในการ

ท่องเท่ียวและใช้บริการหรือการตอบสนองต่อการบริการนั้น ด้านข้อมูลข่าวสารมีความส าคัญในระดับมาก เพราะ

ข้อมูลข่าวสารท่ีดีจะท าให้กลุ่มแบคแพคเกอร์ เกิดการรับรู้และเข้าใจข้อมูลตา่งๆ ได้มากขึ้น จนท าให้ลูกค้าเกิดความ

มั่นใจในการเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีข้อมูลขา่สาร ท่ีว่าดว้ยการเรียนรู้จากสื่อท่ีมีอยู ่โดยการศกึษาข่าวสารทุก

เร่ืองท่ีเกิดขึ้นในแตล่ะวัน แล้วน ามาวิเคราะห์ได้วา่ข่าวหรือขอ้มูลท่ีดูไปแลว้จะเป็นไปในทิศทางใด อย่างเป็นกลาง โดย

การท าความเขา้ใจด้วยตัวเองได้จากข่าวและสถานการณท่ี์เกิดขึ้นได้ เท่ากับช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจัยในการท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเกอร์ ของสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับ

เพื่อนท่ีถูกใจ พบว่า องค์ประกอบด้านความปลอดภัย ด้านความต้องการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้าน

แรงจูงใจ เป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกเดินทางท่องเท่ียวและใชบ้ริการในด้านตา่งๆ 

ของกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์ ซึ่งมีระดับความส าคัญในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน นั่นคืออยู่ในระดับท่ีมาก ดังนั้นหาก

ตอ้งการท าให้เกิดการท่องเท่ียวและการเข้าใช้บริการท่ีเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจท่องเท่ียวควรจะเน้นให้ความส าคัญในด้าน

ความปลอดภัย ด้านบริการ ด้านการสื่อสารทางการตลาด และด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในการ

ด าเนนิงาน ดังนี ้

1. ด้านความปลอดภัย การท่องเท่ียวและการให้บริการด้านการท่องเท่ียวต้องเน้นความปลอดภัยเป็น

หลักท้ังดา้นร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สนิ 

2. ด้านบริการ การให้บริการด้านการท่องเท่ียวต้องค านึงถึงความต้องการของผู้เดินทางท่องเท่ียว 

เพราะความตอ้งการของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไป 

3. ด้านการสื่อสารทางการตลาด ข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส าคัญในการท่องเท่ียวด้วยตัวเอง 

เพราะฉะนั้นการมขี้อมูลท่ีด ีทันต่อเหตุการณ์ แลมคีวามชัดเจนถูกต้อง ย่อมเป็นสิ่งท่ีนักทอ่งเท่ียวพงึพอใจ 

4. ด้านข้อมูลข่าวสาร สังคมปัจจุบันการรับข้อมูลข่าวสารถือเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการเดินทางท่ีมี

ข้อมูลขา่วสารท่ีด ีถูกต้องและชัดเจนจะสร้างความเชื่อม่ันท่ีดใีห้เกิดขึ้นได้ 
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ด้วยสมาชิกกลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจมีความหลากหลายในเร่ืองของอายุ การศึกษา 

อาชีพ และรายได้ จึงอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวและใช้บริการ ในทางเลือกท่ีแตกต่างกัน 

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเท่ียวจึงควรเน้นพัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ส าหรับสมาชิกกลุ่ม

แบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจอยูอ่ย่างสม่ าเสมอ เพื่อการเตบิโตของการท่องเท่ียวแนวใหม่แบบแบ็คแพ็คเกอร์

อย่างย่ังยนื 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณมีกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่ียวกับเพื่อนท่ีถูกใจ จ านวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด ดังนั้นเพื่อให้ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพท่ีดีมากขึ้น ควรท างานวิจัย

เชิงคุณภาพควบคู่กันไปและการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษากลุ่มแบคแพคเกอร์ เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรจะ

ศึกษากลุ่มผู้ให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการศึกษากับกลุ่มแบคแพ็คท่ีเป็นชาวต่างชาติและชาวไทยกลุ่มอื่นๆ เพื่อน าผล

การศกึษาท่ีได้มาเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้เดินทางท่องเท่ียวและใชบ้ริการวา่มคีวามแตกตา่งหรือความสัมพันธ์กันอย่างไร 

กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากสาขาการตลาด 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน  ท่ีได้ให้ข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ในการวเิคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนท าให้งานวิจัยคร้ังน้ีมคีวามสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน 

จังหวัดเพชรบุรี 

Marketing communications affecting tourists’ perception about Thai dessert 

in Phetchaburi province 

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี1 ลัดดาวรรณ ปลอดภัย1* และ ชญานศิ เณรบางแก้ว1 

Kedwadee Sombultawee1 Laddawan Pordpai1* and Chayanit Nanebangkaew1  

บทคัดย่อ 

การวจิัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การรับรู้เกี่ยวกับขนมไทย

ของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี  การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

นักท่องเท่ียวในเขตจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 400 คน และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ใช้โปรแกรมทาง

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การรับรู้การบริโภคขนม

ไทยของนักท่องเท่ียว โดยการทดสอบวิธีทางสถิติใช้การวเิคราะห์การถดถอยโดย (Multiple Regression) ผลการวิจัย

พบวา่การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การรับรู้การบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคใน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยูใ่น

ระดับมากและการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรีโดยรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง

เดียวกันกับด้านการโฆษณา ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้าน

การตลาดทางตรง ด้านการบรรจุภัณฑด์้านการจัดกิจกรรมพเิศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีระดับนัย 0.05  

ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาด  การรับรู้ 

Abstract  
The objective of this research aims to study marketing communications affecting tourists’ 

perception about Thai dessert in Phetchaburi province. This research was quantitative research with collecting 

the data from 4 0 0  respondents. The data were analyzed by using mean, frequency, percentage, standard 

deviation, and multiple linear regression analysis. The results were found that: marketing communications 

affecting tourists’ perception about Thai dessert in Phetchaburi province was rated at high level. The tourists’ 

perception related the marketing communication which is advertising, sales promotion, public relations, personal 

selling, direct marketing, packaging, events and social network in the same direction at the significant level 

0.05. 

Keywords: marketing communications, perception  
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บทน า 

ขนมไทย เป็นขนมหวาน มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อก่อนขนมไทยจะนิยมท าเฉพาะเวลามีงานส าคัญ

ต่างๆ เช่น งานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ท่ีเห็นมีอยู่หลากหลาย

รูปแบบทุกวันนี้ ก็ล้วนแตค่ิดประดิดประดอยขึ้นภายหลัง รวมถึงได้มีขนมจากตา่งชาตท่ีิแทรกซึมเข้ามา ก็จะถูกน ามา

ดัดแปลง ให้มีรูป รส ให้เป็นแบบไทยๆ แต่จริงๆแล้วขนมไทยแท้นั้น จะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่าง คือ แป้ง 

น้ าตาล และมะพร้าว การท าขนมไทยนี้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ในเร่ืองความอดทนใจเย็น 

ละเอียดลออ และช่างสังเกต อีกท้ังยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไวใ้นชื่อของขนมไทยแตล่ะชนิดด้วย [14] ขนมไทยมี

เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนทางวัฒนธรรมประจ าชาติไทย ท าให้ชาวตา่งชาติท่ีมาท่องเท่ียวในเมืองไทยต่างก็รูส้ึกประทับใจใน

ความคิดของคนไทยไม่ใช่เฉพาะโบราณสถานหรือวัดวาอารามท่ีน่าสนใจแตข่นมไทยนัน้ยังเป็นสิ่งส าคัญในการแสดง

ถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยตั้งแต่สมัยอดีตกาล ปัจจุบันเด็กไทยนิยมบริโภคขนมปังหรืออาหารจากต่างประเทศเป็น

ส่วนใหญ่ อาจจะมาจากสาเหตุคือ ขนมไทยไม่ค่อยได้รับการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งต่างกับอาหารหรือขนมจาก

ต่างประเทศ ขนมไทยถึงได้เร่ิมเลือนหายไป [4] จึงท าให้ต้องใช้เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดมาช่วย เพื่อท าให้

เด็กไทยในปัจจุบันได้รู้จักขนมไทยมากขึ้น 

ปัจจุบันนี้ขนมไทยหลายชนิดก าลังจะถูกลืมและค่อยๆหายไป ไม่เพียงแค่หาซื้อยากขึ้นเท่านั้น ขนมบาง

ชนิดแม้แตช่ื่อเด็กรุ่นหลังก็แทบไม่เคยได้ยิน การท่ีจะท าให้ขนมไทยนั้นกลับมาเป็นท่ีรู้จักของเด็กรุ่นหลังอีก นอกจาก

จะต้องช่วยกันสืบทอดแล้ว การพัฒนารูปแบบ การเพิ่มชอ่งทางการขาย และการประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง เป็นสิ่ง

ส าคัญท่ีจะช่วยให้ขนมไทยกลับมาเป็นท่ีนิยมได้ และเป็นการสร้างมูลค่าของขนมไทยให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ

ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน [5] เพื่อให้เกิดการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับขนมไทยให้มากขึ้น โดยการใช้การโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ซึ่งการสื่อสารการตลาดเหลา่นี้จะส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนม

ไทยของนักท่องเท่ียว นั่นเอง 

การรับรู้ ส่วนใหญ่จะถูกจ ากัดด้วยเวลา การรับรู้จึงใชเ้วลาเพียงสั้นๆในการจดจ า ดังนั้นผลิตภัณฑ์และ

บริการจึงยากท่ีจะอยู่ในความสนใจของผู้บริโภคได้ตลอดไป [13] เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งผลิตขนมไทย

หลายชนิดและมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายจึงท าให้เป็นจังหวัดท่ีมนีักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตา่งชาตเิดินทางมา

เป็นจ านวนมากซึ่งการรับรู้เป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวสนใจรับประทานขนมไทยมากขึน้ และท าให้

ขนมไทยเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาถึงการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทย

ของนักท่องเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้การบริโภคขนมไทย ซึ่งสามารถน าไปสู่การบริโภคขนม

ไทยได้ รวมท้ังสามารถน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าของขนม

ไทย ในอนาคตตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน  

จังหวัดเพชรบุรี 
2. เพื่อศกึษาการรับรู้เกี่ยวกับขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี 

สมมุตฐิานในการศกึษา 

การสื่อสารทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้เกี่ยวกับขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคใน จ.เพชรบุรี ในการ

วางแผนทางธุรกิจและปรับปรุง พัฒนาการสื่อสารการตลาดของธุรกิจ โดยทราบถึงการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการ

บริโภคขนมไทย พร้อมท้ังพัฒนาและปรับปรุงด้านอ่ืนๆ ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพื่อครองใจผู้บริโภคให้เกิดความผูกพันกับ

ขนมไทยตอ่ไป 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักทอ่งเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ศึกษา  

ตัวแปรตน้ (ตัวแปรอิสระ) ได้แก่ ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาด ประกอบด้วย ด้านการโฆษณา ด้าน

การส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรง 

ด้านการบรรจุภัณฑ ์ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี 

ขอบเขตพื้นที่และด้านเวลา 

พื้นท่ีในการวิจัย คือ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีท้ังหมด 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขายอ้ย อ าเภอ

ชะอ าอ าเภอหนองหญ้าปล้อง อ าเภอท่ายาง อ าเภอบ้านลาด อ าเภอบ้านแหลม และอ าเภอแก่งกระจาน 

ระยะเวลาในการวิจัย คือ เดอืนสิงหาคม – เดอืนกันยายน พ.ศ.2558 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด 

การสื่อสารการตลาด หมายถึง การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูล

ข่าวสารของผลิตภัณฑ์และองค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ เกิด

การตอบสนองตามเป้าหมายท่ีได้ตัง้ไว ้การสื่อสารการตลาดนับวา่มีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจ

ตา่งๆมีการแข่งขันกันสูงมาก แตล่ะธุรกิจต่างพยายามท่ีจะใช้การสื่อสารการตลาดในการสื่อสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ตราสินค้าของตัวเองไปสู่ผู้บริโภคเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมจะน าไปสู่การเพิ่มขึ้นของยอดขายและส่วนแบ่งทาง

การตลาดได้ในท่ีสุด [7] 

การสื่อสารการตลาด ก็คือ รูปแบบของการสื่อสารท่ีมีผู้ส่งข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ ผู้จัด

จ าหนา่ยสนิค้าฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทนโฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของสัญลักษณ์ ภาพ 

เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร ค าพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ หรือส่งตรงไปยัง

ผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางท่ี

ตอ้งการ [3] 

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เป็นกระบวนการพัฒนา การวางแผน การประเมนิกล

ยุทธ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น การโฆษณาท่ัวไป การตอบสนองโดยตรง การส่งเสริมการขาย การสัมพันธ์มวลชน 

เพื่อให้เกิดการผสมผสานกันของข้อความ และการน าเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดหลายๆรูปแบบมาใช้ในการ

สื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [12] 
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จากแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารการตลาด สามารถสรุปได้ คือ การสื่อสารการตลาดจะท าให้

ผู้บริโภคได้รับรู้ขา่วสารของสินค้าหรือบริการน้ันๆ ผ่านทางการสื่อสารในรูปแบบตา่งๆ ที่ผู้ประกอบการเลอืกใช้ 

แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มอ้างองิ 

กลุ่มอ้างอิงจะมีผลต่อบุคคลอื่นทางด้านพฤติกรรม การด าเนินชีวิต ทัศนคติและแนวความคิด 

เนื่องจากบุคคล ต้องการให้เป็นท่ียอมรับจึงมักปฏบัิตติามและยอมรับความคิดเห็นต่างๆ จากกลุ่มอา้งอิง กลุ่มอ้างอิง

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มปฐมภูมิ เชน่ ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบ้าน ส่วนกลุ่มทุตยิภูม ิเช่น เพื่อนร่วม

อาชีพ เพื่อนร่วมสถาบัน บุคคลช้ันน าในสังคม นักร้องหรือดาราภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น [17] 

จากแนวคิดและทฤษฎีกลุ่มอ้างอิงสามารถสรุปได้ คือ กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิมากต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภค ดังนั้นจึงควรเลือกใช้กลุ่มอ้างอิงท่ีสามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆให้

ได้มากที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการจัดรูปแบบ ตีความ และให้ความหมายต่อสิ่งเร้าท่ีมากระทบประสาท

สัมผัสของผู้บริโภค การรับรู้เป็นปัจจัยหนึ่งของตัวแปรทางด้านความคิด ในกระบวนการซื้อของผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพล

ตอ่การตัดสนิใจซือ้ ตัวแปรทางด้านความคิดประกอบด้วย ความตอ้งการของผู้บริโภค ทัศนคติ การรับรู้ ซึ่งปัจจัยตัว

แปรทางด้านความคิดนี้เป็นหัวใจของพฤติกรรมผู้บริโภค การมีความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละก าหนดกลยุทธ์ [10] 

การรับรู้ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวลและการตีความเกี่ยวกับ

ตัวกระตุ้นออกมาให้มีความหมายและได้ภาพของโลกที่มเีนื้อหา [16]  

ปฏิกิริยาตอบรับของผู้บริโภคจากการรับรู้มากกว่าความเป็นจริง ความเป็นจริงในท่ีนี้หมายถึง

ปรากฏการณ์ ความจ าเป็น ความต้องการ ค่านิยม และประสบการณ์ของบุคคล ดังนั้นการรับรู้ของผู้บริโภคมี

ความส าคัญมากกว่าความรู้หรือความเป็นจริงท้ังหมด จะมีผลกระทบต่อการกระท าของผู้บริโภคและเกิดเป็น

พฤติกรรมการซื้อการพักผ่อน และอื่นๆ เหล่านี้จะท าให้นักการตลาดน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโฆษณาท่ีมี

ประสิทธิภาพมากเพียงพอท่ีจะให้เป้าหมายมโีอกาสเห็นและจดจ าสารจากการสื่อสารนัน้ๆ [8] 

จากแนวคิดและทฤษฎกีารรับรู้ สารามารถสรุปได้ คือ การรับรู้เป็นตัวกระตุน้ให้ผู้บริโภคเกิดความสิน

ใจในตัวสนิค้า หรือบริการน้ันๆ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

มาลินี มาลีคล้าย [11] ได้ศึกษา การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อภาพลักษณ์ตรา

สินค้าอชิิตันในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้บริโภคมกีารรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าอิชิตัน ด้านความรับผิดชอบ

ตอ่สังคมกับด้านคุณค่าตราสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้มากที่สุด และมกีารรับรู้การสื่อสารการตลาดท่ี

มผีลตอ่ภาพลักษณ์ของตราสินค้าอิชิตัน ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการสง่เสริมการขาย และด้าน

การตลาดทางตรง มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  

จิลมิกา เจริญทนัง [2] ได้ศึกษา การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการท่ีมีผลต่อการซื้อ อาหารแช่แข็ง

พร้อมรับประทาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีผลต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ใน

ประเด็นของการสื่อสารด้านบรรจุภัณฑ์ สินค้าตัวอย่าง และการโฆษณาบริเวณชั้นวางสินค้า ส าหรับด้านการเฉลี่ย
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ต่อเดือน มีผลต่อกิจกรรมการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในประเด็นของการสื่อสารด้านโทรทัศน์ การจัด

กิจกรรมเพื่อสังคม และการมสี่วนร่วมในกิจกรรม ถ้าหากไม่มกีารสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการ จะท าให้ผู้บริโภค

ตัดสนิใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานลดลง  

ระเบียบวิธีการศกึษาวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทย

ของกลุ่มนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศกึษาซึ่งการศึกษาครัง้นี้ได้ด าเนนิการตามล าดับดังนี้ 

ประชากรในการวจิัยคร้ังน้ี คือ ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

การก าหนดขนาดตัวอย่าง กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีบริโภคขนมไทย ในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเป็นกลุ่ม

ประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงได้ก าหนดสูตรการหาขนาดตัวอย่างโดยใชสู้ตรการหาตัวอย่างท่ีไม่

ทราบจ านวนประชากร [1] เท่ากับ 385 ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้เผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง 

ดังนัน้ขนาดตัวอยา่งส าหรับการวจิัยคร้ังน้ีเท่ากับ 400 

 
 

n หมายถงึ จ านวนกลุม่ตัวอย่าง 

e หมายถงึ ค่าเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอยา่ง 

z หมายถงึ ค่าระดับความเชื่อม่ันท่ีก าหนดไว้ 
 

การศกึษาครัง้นี้ได้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นท่ี 95% นั่นคือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก

ตัวอยา่งได้ 5% (0.05) ดังนัน้จึงแทนค่าขนาดตัวอยา่งได้ดังนี้ 
 

 = 384.16 หรือ 385 

 

โดยเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอย่าง ดังนั้น ขนาดตัวอยา่งสาหรับการวจิัยคร้ังนี้เท่ากับ 

400 ตัวอยา่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

ด้วยวธีิแบบการสุ่มโดยความบังเอิญ (Accidental Sampling) เนื่องจากเป็นการสุ่มจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีบริโภคขนม

ไทย ในจังหวัดเพชรบุรี โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามไปแจกให้แก่ผู้บริโภคท่ีเข้ามาซื้อขนมไทยใน

จังหวัดเพชรบุรี ณ จุดที่ผู้วิจัยยืนและผู้บริโภคนัน้มเีวลาท่ีจะกรอกแบบสอบถามให้ และมเีวลาท่ีจะตอบแบบสอบถาม

ให้ในช่วงเวลาท่ีนักวิจัยไปเก็บขอ้มูลเท่านัน้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคบริโภคขนมไทยของ

กลุ่มนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี เป็นลักษณะของค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) 

ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดอืน 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของผู้บริโภคใน จังหวัดเพชรบุ รี ซึ่งเป็น

ค าถามปลายปิด (Close-endded Question) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในการเลือกซื้อขนมไทยของกลุ่มนักท่องเท่ียวใน 

จ.เพชรบุรี จ านวน 24 ข้อก าหนดให้แต่ละขอ้มี 5 ตัวเลอืก 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี มี

จ านวน 4 ข้อ ก าหนดให้แต่ละข้อมี 5 ตัวเลือก โดยแบ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค ( Interval Scale) 

เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดเป็น 5 ระดับและแปรผลตาม Liker Scale  [6] 
 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของประเด็นคาถามเป็นขอ้ในแต่ละ

ด้าน ในแบบสอบถาม โดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมายตามแนวทาง [9] รายละเอยีดดังนี้ คือ  

คะแนน 4.51 – 5.00 คือ ระดับมากที่สุด 

คะแนน 3.51 – 4.50 คือ ระดับมาก 

คะแนน 2.51 – 3.50 คือ ระดับปานกลาง 

คะแนน 1.51 – 2.50 คือ ระดับนอ้ย 

คะแนน 1.00 – 1.50 คือ ระดับนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 แบบค าถามข้อเสนอแนะ 1 ข้อ มลีักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมอืในการศกึษาวจิัยถือ

เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากเคร่ืองมือการวิจัยจะสะท้อนถึงวัตถุประสงค์และความน่าเชื่อถือของงานวิจัยอีกท้ังการ

ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของเคร่ืองมือไม่สามารถแยกส่วนออกจากกันได้แต่

ตอ้งมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

1. ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Validity) ผู้วจิัยสร้างเคร่ืองมือส าหรับวัดการวิจัยศึกษาการสื่อสารทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี

ทางการสื่อสารการตลาดตลอดจนผลงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแล้วน าแบบสอบถามท่ี

สร้างขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อขอค าแนะน าและท าการปรับปรุง

แก้ไขจนมั่นใจว่าเนื้อหานั้นมคีวามเท่ียงตรงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา 

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดไปท าการทดสอบ 

(Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอยา่งจริงจ านวน 30 คนเนื่องจากเครื่องมอืท่ีใช้

มลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จึงตอ้งน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้

วธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลและน า

ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล [15]ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.912 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเชื่อมั่น

ค่อนข้างสูงและแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่  เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ 

ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนโดยค านวณหาค่าสถิติได้ แก่ค่าความถี่  (Frequency) และหาค่าร้อยละ 

(Percentage)  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัด

เพชรบุรีโดยค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในการเลอืกซื้อขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน 

จังหวัดเพชรบุรีโดยค านวณหาค่าสถิติได้แก่คา่เฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี

โดยค านวณหาค่าสถิตไิด้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาการ

สื่อสารทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่การรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีทางสถิติโดย

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้การบริโภคขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยคา่ Sig. หากค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 

[9] 

ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.50) อายุ

ระหว่าง 21-25 ปี (ร้อยละ41.0) โดยมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ75.30) ประกอบอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา (ร้อยละ 41.30) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 39.00) และมีสถานภาพโสด (ร้อย

ละ 56.30)  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน 

จังหวัดเพชรบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อขนมไทยทุกวัน (ร้อยละ 45.80) จ านวนใน

การซื้อ 1-3 ชิ้น ต่อคร้ัง (ร้อยละ59.00) ช่วงเวลาท่ีนิยมไปใช้บริการ 16.01-20.00 น. (ร้อยละ49.00) ค่าใช้จ่ายใน

การซื้อขนมต่อคร้ัง 50-80 บาท (ร้อยละ 58.80) สาเหตุท่ีตัดสินใจซื้อขนมไทย ได้สัมผัสรสชาติความเป็นไทย (ร้อย

ละ 49.30) ผู้ท่ีเดินทางมาซือ้ขนมดว้ยเป็นครอบครัว (ร้อยละ 52.50)  

ส่วนท่ี 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดในการเลือกซื้อขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน

จังหวัดเพชรบุรี การสื่อสารอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.77, S.D. = 0.58) ได้แก่ด้านการโฆษณา (x̄ =3.83, S.D. = 0. 

51) ด้านการส่งเสริมการขาย(x̄ = 3.73, S.D. = 0.66) ด้านการประชาสัมพันธ์ (x̄ = 3.84, S.D. = 0.59) ด้านการ

ขายโดยบุคคล(x̄ = 3.78, S.D. = 0.55) ด้านการตลาดทางตรง (x̄ = 3.77, S.D. = 0.57) ด้านการบรรจุภัณฑ์ (x̄ = 

3.74, S.D. = 0.59) ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ (= 3.70, S.D. = 0.60) ด้านสื่อสังคมออนไลน์ (x̄ = 3.74, S.D. = 

0.58) รายละเอยีดดังตารางที่ 1 



1452 

- Proceedings - 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร

การตลาดในการเลอืกซือ้ขนมไทยของผู้บริโภคใน จังหวัดเพชรบุรี 

ข้อความ x̄  S.D. แปลความหมาย 

                ด้านการโฆษณา 3.83 0.51 มาก 

                ด้านการส่งเสริมการขาย 3.73 0.66 มาก 

                ด้านการประชาสัมพันธ์ 3.84 0.59 มาก 

                ด้านการขายโดยบุคคล 3.78 0.55 มาก 

                ด้านการตลาดทางตรง 3.77 0.57 มาก 

                ด้านการบรรจุภัณฑ์ 3.74 0.59 มาก 

                ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ 3.70 0.60 มาก 

                ด้านส่ือสังคมออนไลน์ 3.74 0.58 มาก 

รวม 3.77 0.58 มาก 

 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้การบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคใน จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ใน

ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.77, S.D. = 0.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่การรับรู้อยูใ่นระดับ

มากทุกด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึงการบริโภคขนมไทย เพราะเชื่อว่าการบริโภคขนมไทย สามารถสื่อให้เห็นคุณค่า

เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อยา่งแท้จริง (x̄ = 3.80, S.D. = 0.71) การรับรู้ถึงการบริโภคขนมไทย เพราะการบริโภค

ขนมไทยมีราคาสินค้าคุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับ (x̄ = 3.94, S.D. = 0.70) การบริโภคขนมไทย ได้รับการยอมรับจาก

บุคคลท่ัวไป(x̄ = 3.85, S.D. = 0.66) การบริโภคขนมไทย มีคุณค่าและสามารถใช้ทดแทนขนมอื่นท่ัวไปได้ (x̄ = 

3.88, S.D. = 0.69) รายละเอยีดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2  

ข้อความ x̄  S.D. แปลความหมาย 

ท่านรับรู้ว่าการบริโภคขนมไทย สามารถสื่อให้เห็นคุณคา่เอกลักษณ์ความ

เป็นไทยได้อยา่งแทจ้รงิ 

3.80 0.71 มาก 

ท่านรับรู้ว่าการบริโภคขนมไทยมรีาคาสินค้าคุ้มกับประโยชนท่ี์ได้รับ 3.94 0.70 มาก 

ท่านรับรู้ว่าการบริโภคขนมไทย ได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 3.85 0.66 มาก 

ท่านรับรู้ว่าการบริโภคขนมไทย มคีุณค่าและสามารถใชท้ดแทนขนมอื่น

ท่ัวไปได้ 

3.88 0.69 มาก 

รวม 3.87 0.69 มาก 

ส่วนท่ี 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทยของ

ผู้บริโภคใน จังหวัดเพชรบุรีโดยใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression) รายละเอยีดดังตารางที่ 3 
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ตารางที ่3  

แหลง่ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

การถดถอย (Regression) 73.606 8 9.201 860556 .000a 

ส่วนท่ีเหลอื (Residual) 41.563 391 .106   

รวม (Total) 115.169 399    
 

จากตารางท่ี 3 ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า การสื่อสารท้ัง 8 ด้าน ประกอบด้วยด้านการโฆษณา

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการบรรจุ

ภัณฑ์ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ ท้ัง 8 ด้านส่งผลตอ่การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ

การรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรีเมื่อใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 4 และพบว่าการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนม

ไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี คือการสื่อสารท้ัง 8 ด้าน ประกอบไปด้วยด้านการโฆษณาด้านการส่งเสริม

การขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรง ด้านการบรรจุภัณฑ์ด้านการจัด

กิจกรรมพเิศษ และด้านการบริการลูกค้ารายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 

ตัวแปรพยากรณ ์ ตัวแปร B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant)  .481 .175  2.746 .006 

ด้านการโฆษณา X1 .097 .037 .091 2.590 .010 

ด้านการส่งเสริมการขาย X2 .276 .065 .304 4.222 .000 

ด้านการประชาสัมพันธ์ X3 .120 .036 .133 3.301 .001 

ด้านการตลาดทางตรง X4 .256 .041 .277 6.238 .000 

ด้านการขายโดยบุคคล X5 .645 .062 .691 10.330 .000 

ด้านการบรรจุภัณฑ์ X6 .072 .027 .089 2.625 .009 

ด้านการจัดกจิกรรมพเิศษ X7 .083 .036 .091 2.296 .022 

ด้านส่ือสังคมออนไลน ์ X8 .086 .039 .089 2.200 .028 

R = 0.80, R Square = 0.64, Adjusted R Square = 0.63, Std. Error of the Estimate = 0.33 
 

จากการวเิคราะห์ตารางท่ี 4 พบว่า การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทย

ของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี ประกอบไปด้วย ด้านการโฆษณาด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการ

ประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรง ด้านการบรรจุภัณฑ์ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ และ

ด้านการบริการลูกค้า ท้ัง 8 ด้าน ปรากฏในตารางท่ี 4 
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   = 0.48+0.09X1+0.30X2+0.13X3+0.28X4+0.69X5+0.09X6+0.09X7+0.09X8 
 

เมื่อ แทน การรับรูการบริโภคขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวในจังหวัดเพชรบุรี 

X1 แทน ด้านการโฆษณา 

X2 แทน ด้านการส่งเสริมการขาย 

X3 แทน ด้านการประชาสัมพันธ์ 

X4 แทน ด้านการตลาดทางตรง 

X5 แทน ด้านการขายโดยบุคคล 

X6 แทน ด้านการบรรจุภัณฑ ์

X7 แทน ด้านการจัดกิจกรรมพเิศษ 

X8 แทน ด้านสื่อสังคมออนไลน์ 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่า การสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนม

ไทยของนักท่องเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรี โดยรวม จะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับด้านการโฆษณาด้านการ

ส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรง ด้านการบรรจุภัณฑ์ด้าน

การจัดกิจกรรมพิเศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคมีการรับรู้การสื่อสารด้านการโฆษณาด้าน

การส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการขายโดยบุคคล ด้านการตลาดทางตรง ด้านการบรรจุภัณฑ์

ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ ในระดับมาก จะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้การสื่อสารทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทย สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยได้ดังแสดงใน

ตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมุติฐานการวจิัย 

สมมุตฐิาน ผลการวิจัย 

          ดา้นการโฆษณา สนับสนุน 

          ดา้นการสง่เสริมการขาย สนับสนุน 

          ดา้นการประชาสัมพันธ์ สนับสนุน 

          ดา้นการขายโดยบุคคล สนับสนุน 

          ดา้นการตลาดทางตรง สนับสนุน 

          ดา้นการบรรจุภัณฑ ์ สนับสนุน 

          ดา้นการจัดกิจกรรมพเิศษ สนับสนุน 

          ดา้นสื่อสังคมออนไลน ์ สนับสนุน 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

1. จากการศกึษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน 

จังหวัดเพชรบุรีการสื่อสารอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.77, S.D. = 0.58) ได้แก่ ด้านการโฆษณา ((x̄ =3.83, S.D. = 0. 

51) ด้านการส่งเสริมการขาย ((x̄ = 3.73, S.D. = 0.66) ด้านการประชาสัมพันธ์ ((x̄ = 3.84, S.D. = 0.59)การตลาด

ทางตรง ((x̄ = 3.78, S.D. = 0.55) ด้านด้านการขายโดยบุคคล ((x̄ = 3.77, S.D. = 0.57) ด้านการบรรจุภัณฑ์ ((x̄ = 
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3.74, S.D. = 0.59)ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ ((x̄ = 3.70, S.D. = 0.60) ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ((x̄ = 3.74, S.D. = 

0.58)ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนธกฤต วันต๊ะเมล์ กล่าวคือการสื่อสารการตลาดมีบทบาทท่ีส าคัญต่อการ

ตอบสนองของผู้บริโภค 
2. จากผลการศกึษาเกี่ยวกับการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวใน จังหวัดเพชรบุรีพบวา่ ใน

ภาพรวมมีการรับรู้อยูใ่นระดับมาก ((x̄ =, S.D. =) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่การรับรู้อยูใ่นระดับมากทุกดา้น 

ได้แก่ การรับรู้ถึงการบริโภคขนมไทย เพราะเชื่อว่าการบริโภคขนมไทย สามารถสื่อให้เห็นคุณค่าเอกลักษณ์ความ

เป็นไทยได้อย่างแท้จริง ((x̄ = 3.80, S.D. = 0.71)  การรับรู้ถึงการบริโภคขนมไทย เพราะการบริโภคขนมไทยมรีาคา

สินค้าคุ้มกับประโยชนท่ี์ได้รับ ((x̄ = 3.94, S.D. = 0.70) การบริโภคขนมไทย ได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป ((x̄ = 

3.85, S.D. = 0.66) การบริโภคขนมไทย มีคุณค่าและสามารถใชท้ดแทนขนมอื่นท่ัวไปได้ ((x̄ = 3.88, S.D. = 0.69)

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภร เสรีรัตน์ กล่าวคือ ผู้บริโภคมีการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน 

จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเชื่อว่าการบริโภคขนมไทย สามารถสื่อให้เห็นคุณค่าเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง การ

รับรู้ถึงการบริโภคขนมไทย เพราะการบริโภคขนมไทยมรีาคาสินค้าคุ้มกับประโยชน์ท่ีได้รับการบริโภคขนมไทย ได้รับ

การยอมรับจากบุคคลท่ัวไปการบริโภคขนมไทย มีคุณค่าและสามารถใช้ทดแทนขนมอื่นท่ัวไปได้ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรู้ 

3. จากการศกึษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีส่งผลตอ่การรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักทอ่งเท่ียวใน 

จ.เพชรบุรี ท้ัง 8 ด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ท าให้ทราบว่าการสื่อสารการตลาดท้ัง 8 ด้าน คือ ด้านการโฆษณา 

ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง ด้านด้านการขายโดยบุคคล ด้านการบรรจุ

ภัณฑ์ ด้านการจัดกิจกรรมพิเศษ และด้านสื่อสังคมออนไลน์ โดยด้านท่ีส่งผลต่อการรับรู้ของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

คือ ด้านการขายโดยบุคคล รองลงมาคือด้านการส่งเสริมการตลาดดังนั้นการสื่อสารดังกล่าวจึงนับเป็นสิ่งท่ีร้านค้า

ควรรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นเร่ือยๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารการตลาดที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศกึษา 

จากการศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีสง่ผลต่อการรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียวใน จ.

เพชรบุรี ท้ัง 8 ด้านพบว่าอยู่ในระดับท่ีมาก ท าให้ทราบว่าการสื่อสารการตลาดท้ัง 8 ด้าน โดยด้านท่ีส่งผลต่อการ

รับรู้ของนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ด้านการขายโดยบุคคลและด้านการส่งเสริมการตลาด ดังนั้นธุรกิจขนมไทยจึง

ควรให้ความส าคัญกับสองด้านน้ีให้มากเพราะมีความส าคัญตอ่การรับรู้การบริโภคขนมไทยของนักท่องเท่ียว จึงควร

สร้างและรักษาภาพลักษณ์ตราสินค้าต่อไป และอาจมีการประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารเพิ่มให้เป็น ท่ีรู้จักอย่าง

แพร่หลายมากขึน้ 

                 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ในการส ารวจข้อมูลเพื่อท าการวิจัยนั้น ผู้วิจัยควรเลือกส ารวจกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเป็นไปได้และ

เหมาะสมกับ เร่ืองท่ีท าให้มากท่ีสุด เพื่อข้อมูลท่ีมีคุณภาพ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการน ามาวเิคราะห์ผลการวจิัย

นอ้ยท่ีสุดและได้ผลการวจิัยท่ีครอบคลุมตามความจริง 

ในการศึกษาวิจัย ให้ผู้วิจัยท าการศึกษาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดย

สามารถน าผลงานวิจัยในคร้ังนี้ไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาเพื่อการต่อยอดในคร้ังต่อไป โดยผู้วิจัยมั่นใจว่าข้อมูลท่ี
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ได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะต้องสอดคล้องกับความความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอยา่งดี  
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ศักยภาพของนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทดูนก ต าบลชมพู 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

The potential of bird and wildlife in ecotourism in the context of bird-

watching In Chom-Poo Sub-district, Nern Maprang, Phitsanulok 

วรปรัชญ์ โยเหลา1* ธณวัตน์ ขวัญบุญ1 และ ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ2  

Woraprat Yoelao1*, Thanawat Khwanboon1 and Supaluck Viruhpintu2   

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ืองศักยภาพของนกและสัตว์ป่าเพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทดูนก ในต าบลชมพู 

อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการในพื้นท่ีอ าเภอเนินมะปรางตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 ถึง 1 มีนาคม 

2558 โดยมีวิธีการวิจัยทางด้านชีววิทยา และทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ส่วนแรกด าเนินการวิจัยเก็บข้อมูล

ภาคสนามด้านชนดิของนกและสัตวป่์าท่ีถ้ าพระวังแดง และเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด ในต าบลชมพู โดยวิธี line 

transect method และการสัมภาษณ์ชุมชนท่ีหาของป่าเพื่อยังชีพ ส าหรับด้านการท่องเท่ียว ได้วิเคราะห์ศักยภาพการ

ท่องเท่ียวของทรัพยากรและศักยภาพของพื้นท่ี และศักยภาพของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า มีนก จ านวน 115 ชนิด

พันธ์ุ 41 วงศ์ 12 อันดับ และสัตว์ป่า มี 49 ชนิดพันธ์ุ 2 ไฟลัม 6 ชั้น 15 อันดับ 33 วงศ์ ท้ังนกและสัตว์ป่า มี ความ

นา่สนใจและมีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียวเชงินเิวศ โดยบางชนิดเป็นสัตวถ์ิ่นเดียว บางชนิดเป็นสัตวค์้นพบใหม่  นก

ประจ าถิ่นท่ีมสีีสวย เสียงร้องไพเราะ บางชนดิหาดูได้ยาก และน าข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของ

เส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของชุมชน ด้านการ

จัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่านกและสัตว์ป่า มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เนื่องจากทรัพยากรมีความ

เหมาะสม และมีกลุ่มคนท่ีมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาการท่องเท่ียวเชงินเิวศให้มีศักยภาพในอนาคต   

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเชงินเิวศ  ศักยภาพการท่องเท่ียวและทรัพยากร  นกและสัตว์ป่า  อ าเภอเนนิ-มะปราง 
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Abstract  
This research is about the potential of bird and wildlife in ecotourism in the context of bird-

watching in Chom-Poo sub-district, Nern-Maprang district, Phitsanulok province. The research was started 

from March 1, 2014 to March 1, 2015, utilizing two parts of biology and ecotourism research method. The first 

part of the research, birds and wildlife data were collected at Pra-Wong-Deang Cave and Pak-Ka-Sound and 

Rock Slope route in Chom-Phu community area by line transect method as well as interview with the locales 

about the local community forest. For tourism, researchers approached the area and analyzed the tourism 

potential of the resources and potential of the areas. The results showed that the area with potential of tourism, 

115 species of birds were found, about 41 families, 12 Order. For wildlife, there are 49 species, 2 Phylum, 6 

Classes, 15  Order and 33 families. Both bird and wildlife is interesting and charismatic animal to eco-tourist. 

Also, some types of wildlife are endemic species and some are newly discovered. Besides the local birds with a 

beautiful voice, some of them are rare kinds of bird. The analyzes of the strength, weakness, opportunity and 

obstacle of biodiversity information of Pak-Ka-Sound and Rock Slope route, showed the results for a potential 

tourism in the area, i.e. bird and wildlife watching, since resources are available as well as a local community 

exists. The opportunity and potential will develop for ecotourism in the future by the local community. 

Keywords: Ecotourism, Tourism Potential and Resources, Bird and Wildlife, Nern-Maprang District  

บทน า 
ในปัจจุบันท่ีนานาประเทศให้ความส าคัญต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) เพื่อมุ่งไปสู่การ

พัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (Environmentally Sustainable 

Development) การท่องเท่ียวเชงินเิวศมกีารพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสร้างความมั่นคงของ

ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 

รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน รักษาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การท่องเท่ียวประเภทดูนกเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอนุรักษ์สายพันธ์ุนกท่ีใกล้สูญพันธ์ุในพื้นท่ี

อนุรักษไ์ด้ [19] จึงอาจกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเชงินเิวศ เป็นเครื่องมือในการอนุรักษน์กและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ ท้ังน้ี 

เป็นเพราะว่า นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เช่นนักดูนก มักจะให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาต ิ

[10,14]  

ส าหรับอ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกนั้น เป็นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชงินเิวศ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีมภีูเขาหินปูนเดี่ยวและเทือกเขาตอ่เนื่องกับแนวเขาในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลง

หลวง มีรายงานการค้นพบชนิดพันธ์ุท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหรือสัตว์ถิ่นเดียวอยู่เสมอ เช่น พื้นท่ีต าบลชมพู ซึ่ง

พบว่าเป็นท่ีอาศัยของสัตวถ์ิ่นเดียว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง คือ ปลาพลวงถ้ า ปลาค้อถ้ าพระวังแดง และปูน้ าจืดพิทักษ์

โตนวุฒ รวมถึงเป็นท่ีอยู่ของสัตว์คุ้มครองท่ีใกล้สูญพันธ์ุในระดับ Critically Endangered species, CR คือ จระเข้น้ าจืด 

(Crocodylus siamensis) นอกจากนี้ในผืนป่าขนาดใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองอาศัย

อยู่ และนกหลากหลายชนิดท่ีมีสีสวยงามสมควรท่ีจะได้รับการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งการจัดการท่อเท่ียวเชิงนิเวศนั้น เป็นการ

อนุรักษท่ี์มนุษยย์ังคงสามารถใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรได้ 
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การวิจัยคร้ังนี้คือการส ารวจข้อมูลของนกและสัตว์ป่า เพื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพื่อช่วยให้ชุมชนมี

ฐานข้อมูลทรัพยากร พร้อมท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

ของชุมชนในการจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศด้วย 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อให้ได้ข้อมูลนกและสัตว์ป่าน่าสนใจในพื้นท่ีต าบลชมภู อ าเภอเนินมะปราง และวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค ในการจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศของชุมชน 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ท่ีให้

ความใส่ใจกับพื้นท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติ มีระบบการจัดการและกิจกรรมการเดินทางท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม และรวมถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรการท่องเท่ียวของตนเอง  

ศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียว หมายถึง ความสามารถของแหลง่ท่องเท่ียวในการรองรับนักท่องเท่ียว มี

ความหลากหลายของทรัพยากรนก สัตว์ป่าท่ีน่าสนใจและความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนและประเพณีท้องถิ่น การเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น และมีการ

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

สัตว์ป่าท่ีน่าสนใจ หมายถึง สัตว์ป่าท่ีมีความน่ารักและเสน่ห์ดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียว (Charismatic 

mega fauna) มักเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีใช้รณรงค์ด้านการอนุรักษ์ ได้แก่ ช้าง เสือโคร่ง หรือเป็นสัตว์เอกลักษณ์ของ

พื้นท่ี หรือเป็นสัตว์เฉพาะถิ่น (Endemic species) หรือหาดูได้ยาก หรือเป็นชนิดท่ีถูกตั้งชื่อใหม่ของโลก หรือมี

สถานภาพทางการอนุรักษ์ หรือ  IUCN red lists ในระดับใกล้สูญพันธ์ุหรือถูกคุกคาม Near Threatened, NT; 

Vulnerable, VU; Critically Endangered, CR; ในงานวิจัยนี้ สัตว์ป่าน่าสนใจ จะรวมถึงสัตว์ป่าท่ัวไปท่ีสังเกตว่าเป็นท่ี

ชื่นชอบของนักทอ่งเท่ียวดว้ย เชน่ ค่าย ลิง ชะนี เก้งกวาง แมวดาว อีเห็น ลิงลม 

นกท่ีนา่สนใจ หมายถึง นกป่า (wild birds) ไม่ใช่นกเมือง (City birds) ใชเ้กณฑ์ท่ีหลากหลาย ดังนี้ เป็น

นกหาดูได้ยาก หรือเป็นนกเฉพาะถิ่นท่ีขึ้นช่ือของพื้นท่ี (Typical animal) หรือนกเด่นของพื้นท่ี หรือเป็นนกประจ าชาต ิ

หรือเป็นนกท่ีใกล้สูญพันธ์ุ หรือเป็นนกมสีีสวย มีพฤติกรรมนา่รัก หรือมเีสียงร้องไพเราะ ส าหรับนกท่ีไม่ใกล้สูญพันธ์ุ

และมีศักยภาพในเส้นทางท่องเท่ียว จะต้องเป็นนกประจ าถิ่น (resident) ท่ีมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะพบเห็นได้ง่ายใน

พื้นท่ี  

วิธีการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลนกและสัตวป่์าน่าสนใจ อันเป็นข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพและเป็น

ทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียวเชงินเิวศ ในต าบลชมภู อ าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ท าการส ารวจระหว่างเดือน

พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 ในพืน้ท่ีวัดถ้ าพระวังแดง พิกัด N16 41' 42.04" E100   39' 10.38" และเส้นทาง

เดินป่าเพื่อหาของป่าของชุมชน “ปากกะซาว-ผาหินลาด” สังกัดหนว่ยพทัิกษ์ป่าของอช.ทุ่งแสลงหลวง (สล.5 ถ้ าพระ

วังแดง)  ซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ความสูงประมาณ 88-174 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล พิกัดเร่ิมต้น N 16 41' 05.30" 

E100  43' 21.81" ถึงผาหินลาด N16    39' 40.31" E100  46' 01.55" ระยะทางของ “ปากกะซาว-ผาหินลาด” เท่ากับ 

5 กิโลเมตร  

ท าการส ารวจแบบ point count บน line transect ในเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด จ านวน 3 คร้ัง ใน

เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 และ ธันวาคม 2557 ซึ่งชุมชนมสี่วนร่วมเป็นผู้น าทาง นับสัตว์ป่าทุกชนิดท่ีพบเห็น
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ตัว พบร่องรอย ซาก ขน หนัง เสียงร้อง และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมขิองนกและสัตวป่์าจากการสัมภาษณ์ผู้หาของป่า

เพื่อยังชีพ เกณฑ์ความนา่สนใจตอ่นักท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกและสัตว์ป่ามีดังนี้ เป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ  เป็นสัตว์

ป่าท่ีมี เฉพาะถิ่น (endemic species) หรือเป็นสัตว์เอกลักษณ์ประจ าพื้นท่ีนั้นๆ (typical animal เช่นจิงโจ้ของ

ออสเตรเลีย) หรือ ถูกตั้งชื่อใหม่ของโลก หรือเป็นสัตว์ป่าท่ีมีความน่ารักและมีเสน่ห์ดึงดูดใจ(Charismatic mega 

fauna)  ท่ีใช้ในการรณรงค์เร่ืองอนุรักษ์ เช่น ช้าง หรือเป็นสัตว์ท่ีนักท่องเท่ียวทางนิเวศท่ัวไปชื่นชอบ ส าหรับนก เป็น

กลุ่มนกป่าในเขตอนุรักษ์ มีสีสวยงาม เป็นนกประจ าถิ่นท่ีมีจ านวนมากพอท่ีจะมีโอกาสพบเห็นได้ง่าย และบางชนิด

พบเห็นได้ยากในพืน้ท่ีอ่ืน หรอืเป็นนกที่มพีฤตกิรรมและรูปร่างนา่รัก  

เกณฑ์ความน่าสนใจของนกและสัตว์ป่า ประยุกต์จากรายงานการวิจัยของ Higham[9] ;Nguyen Lan 

Hung Son, Le Trung Dung, Nguyen Thanh Van [15] และ Lindsey, et al. 13] 

ข้อมูลด้านชนิดพันธ์ุของนกและสัตว์ป่าท้ังหมดท่ีปรากฏในพื้นท่ี รายงานตามหลักอนุกรมวิธานและ

วิเคราะห์ความส าคัญทางระบบนิเวศ ช่วงเวลาท่ีพบ อาหารและถิ่นอาศัย และสถานภาพทางการอนุรักษ์ (IUCN 

status) จ านวนคร้ังท่ีพบ และจ านวนตัว เพื่อพิจารณาศักยภาพด้านการเป็นทรัพยากรชีวภาพท่ีมีความน่าสนใจต่อ

นักท่องเท่ียวเชงินเิวศ  

ผลผลิตจากการวิจัยคือหนังสือ “ชมนก ตกธรรมชาติ ณบ้านชมภู” ท่ีรวบรวมรายชื่อสัตว์ป่าและนก

น่าสนใจจ านวน 55 ชนิดพันธ์ุ ซึ่งแสดงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ “ปากกะซาว-ผาหินลาด” ซึ่งเป็นเส้นทาง

ท่องเท่ียวเชงินเิวศท่ีจะได้รับการพัฒนาในอนาคต 

แผนที่เส้นทางเดินป่าและชนดิของสัตวป่์าท่ีพบในเส้นทาง ดังรายละเอยีดในภาพท่ี 1 และตารางที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่เส้นทางการเดินป่า 

จากภาพท่ี 1 รายละเอยีดของเส้นทาง ความสูง ระยะเวลาในการเดินป่า ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 

เส้นทาง 

(ส)ี 
ชื่อเส้นทาง 

ระยะทาง

โดยประมาณ 

(กโิลเมตร) 

ความสูงจาก

ประมาณ 

(เมตร) 

ระยะเวลา 

โดยประมาณ 

(ชั่วโมง) 

หมาย

เหต ุ

เหลอืง เส้นทางดูนกบริเวณวัดถ้ าพระวังแดง

เดินไปจนถึงถ้ าพระวังแดง (ไมร่วมใน

งานวจิัย) 

0.61 71-147 1 นอก

เส้นทาง 

ขาว เส้นทางเดินรถจนถึงสะพานไมจ้ดุเร่ิม

เข้าป่าชมภู 

2.77 71-87 2.45 นอก

เส้นทาง 

เขียว-

แดง 

เส้นทางปากกะซาว ถึง ผาหินลาด 5 100 5 เส้นทาง 

งานวจิัย 

แดง เป็นเส้นทางส ารวจนกปางมะไฟ 

เส้นทางเดินตามน้ าปากกระซาว 

1.59 90 2 เส้นทาง 

งานวจิัย 

น้ าเงนิ เส้นแยกจากปากคลองหัวบงไปยังลาน

หินลาดโดยผา่นถ้ าน้ าน้อยและบริเวณ

จุดพักแรม 

0.61 100 0.50 เส้นทาง 

งานวจิัย 

ส้ม เส้นทางส ารวจนกจากบริเวณน้ าตก

น้ าเค็มผ่านโปง่เล็กไปโป่งใหญ ่

2.77 100 3 เส้นทาง 

งานวจิัย 

 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบทรัพยากรท่องเท่ียว ได้แก่ ตรวจสอบประเภทของทรัพยากรและชนิดของ

ทรัพยากร รายการทรัพยากรการท่องเท่ียวและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชงินเิวศของชุมชน เพื่อวเิคราะห์จุดออ่น

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงินเิวศในต าบลชมภู อ าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นเครื่องมือในการศกึษาปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกขององค์กร เพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวประเภทดูนก ของต าบลชมภู อ าเภอเนินมะปราง ซึ่ง 

โดยมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี  

การประเมินปัจจัยภายใน จะวิเคราะห์และพิจารณาถึงทรัพยากรภายในแหล่งท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะระบุ

จุดออ่นและจุดแข็งของพื้นท่ีและน าไปสู่การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในอันเป็นศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว  

จุดแข็ง หมายถึง ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของแหล่งท่องเท่ียว 

จุดออ่น  หมายถงึ ข้อดอ้ยหรือสิ่งท่ีท าไมก่่อให้เกิดประโยชนท์างการท่องเท่ียว  

โอกาส หมายถึง ปัจจัยหรือสถานการณ์ท่ีสง่ผลดตีอ่การท่องเท่ียว  

อุปสรรค หมายถงึ ปัจจัยและสถานการณภ์ายนอกท่ีขัดขวางการพัฒนาการท่องเท่ียว 
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ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT  

การประชุมหารือกับชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ SWOT ด้านทรัพยากรการท่องเท่ียวและการจัดการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศร่วมกัน โดยมีประเด็นการหารือดังตอ่ไปน้ี  

1.   ทรัพยากรกรท่องเท่ียวของท้องถิ่นและทรัพยากรนกเพื่อการท่องเท่ียว  

2.   สถานการณ์การจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศของท้องถิ่น  

3.  ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศของท้องถิ่น  

เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

1. สัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured interview) คือ มีชุดค าถามเตรียมไว้ก่อนการ

สัมภาษณโ์ดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของประชาชนในชุมชน ใช้

วธีิการสุ่มตัวอยา่งเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชดุ้ลพินจิของผู้วจิัยในการก าหนดสมาชิกของประชากร

ท่ีจะมาเป็นสมาชกิในกลุ่มตัวอย่าง ว่ามีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นตัวแทนท่ีจะศึกษาหรือไม ่ซึ่งกลุ่มตัวอยา่งท่ีผู้วจิัย

ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 30 คน โดยแบ่งเป็นผู้น าในชุมชน จ านวน 15 คน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้านพื้นท่ี(ผู้น า

เดินป่า) ของเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องทรัพยากรทางชีวภาพ(ป่าไม ้

สัตว์ป่าและเส้นทางเดินป่า) ในพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี 

2. ส ารวจพืน้ท่ีร่วมกันกับประชาชนท้องถิ่น 

ผู้วิจัยใช้วีธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยเข้าไปเพื่อสังเกตปัจจัยด้าน 

คุณภาพทรัพยากร ความโดดเด่นของทรัพยากร อ านาจในการดงึดูดนักท่องเท่ียว เพ่ือน ามาวิเคราะห์ จุดแข็ง โอกาส 

และอุปสรรคของพื้นท่ีในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชงินเิวศ  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้มา

ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตามประเด็นท่ี

ศกึษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ท าการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความสอดคล้อง

กับการศึกษาและตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวจิัย และการน าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) 

2. แผนที่การท่องเท่ียว ออกแบบจากการน าข้อมูลท่ีได้มาหาความเชื่อมโยงของแหลง่ท่องเท่ียว โดยใช้

วธีิโครงสร้างฐานขอ้มูลเชงิสัมพันธ์ (Relational Database) และการวจิัยเอกสาร (Documentary Research) 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาขั้นตอนที่ 1 ผลการส ารวจนกและสัตวป่์าท่ีน่าสนใจทางการท่องเท่ียวเชงินเิวศ  
สัตว์ป่า พบเห็นได้ในขณะเดินป่าในเส้นทางปากกะซาว-ผาหินลาด จากการพบเห็นตัว ร่องรอยเท้า 

หรือร่องรอยการถูกล่าพวกซาก ขน หนัง และเสียงร้องท่ีสามารถระบุชนิดพันธ์ุได้ ซึ่งนักวิจัยสามารถจ าแนกได้จาก

การใช้ทักษะประสบการณ์ของผู้วิจัยและประสบการณ์ของชุมชนท่ีเป็นผู้น าทาง รวมกับข้อมูลทุติยภูมิจากการ

สัมภาษณผ์ู้มีอาชพีหาของป่าเพื่อยังชีพ พบนกและสัตวป่์าท่ีมีความน่าสนใจดังนี้ 

กลุ่มนกท่ีพบ เป็นนกป่า (wild birds) ไมใ่ชน่กเมือง(city birds) มีสีสันสวยงาม เสยีงร้องไพเราะ เป็นนก

ประจ าถิ่นท่ีมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะท าให้พบเห็นได้ง่าย ในพื้นท่ีต าบลชมพูและต าบลใกล้เคียง มีประมาณ 115 ชนิด
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พันธ์ุ 12 อันดับ 41 วงศ์ จ านวนท้ังหมดนี้ มนีกท่ีน่าสนใจเนื่องจากเป็น “นกท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ประจ าชาตไิทย” คือ 

ไก่ฟา้พญาลอ (Siamese Fireback) (วงศ์ Phasianidae) 

ในแฟมิลีนี้มีไก่ฟ้าหลังขาว (Silver pheasant) พบในพื้นท่ีด้วย ซึ่งไก่สองชนิดนี้ นักดูนกและนักถ่ายรูป

นกในธรรมชาติให้ความสนใจอย่างมาก ส าหรับนกขนาดใหญ่เช่นนกแก๊ก (Oriental pied hornbill) นั้นเป็นนกท่ีคน

ท่ัวไปประทับใจทุกคร้ังท่ีได้พบเห็น เนื่องจากทราบกันดีว่าเป็นตัวแทนของป่าสมบูรณ์ ส าหรับนกท่ีหาดูได้ยากใน

ภาคเหนอืคือนกพญาปากกว้างลายเหลอืง (Banded Broadbill) ซึ่งพบเห็นได้งา่ยในภาคใต ้ตัง้แตอุ่ทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานลงไป การมีนกชนิดนี้ในเส้นทาง เพิ่มคุณค่าของเส้นทางมากขึ้น 

นกท้ังหมดท่ีพบร้อยละ 80 มสีีสันสวยงามมาก ดังเชน่ นกเขียวคราม (Asian Fairy Bluebird) นกปรอด

เหลืองหัวจุก (Black crest Bulbul) นกปรอดทอง (Black headed Bulbul) นกเขาเขียว (Emerald Dove)  นกกินปลี

คอแดง (Crimson Sunbird) นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Blue winged Leaf bird) นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Black-

headed Woodpecker) นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Greater Yellow nape) นกขมิ้นท้ายทอยด า (Black -naped 

Oriole) นกจับแมลงสีฟ้า (Verditor Flycatcher) นกแต้วแล้วธรรมดา (Blue-winged Pitta) นอกจากสีสวยแล้ว บาง

กลุ่มมีรูปร่างและพฤติกรรมน่ารักมากด้วย เมื่อได้พบเห็นมักจะสร้างความประทับใจ เช่น นกจับแมลงจุกด า (Black 

napped Monarch) นกจับแมลงหัวเทา (Grey headed Flycatcher) นกสองชนิดนี้มักส่งเสียงร้องไพเราะพร้อมแสดง

พฤติกรรมโฉบแมลงด้วย นกบางชนิดอยู่รวมกันเป็นฝูงและพบเห็นง่าย เพราะเสียงร้องท่ีดังกังวาลป่า และการ

เคลื่อนท่ีไปมาชวนติดตาม และการมีสีขนบนหัวสวยงาม เช่น นกกระรางหัวหงอก (White crested Laughingthrush) 

และกระรางหัวขวาน (Common Hoopoe) ส าหรับนกแซวสวรรค์ (Paradized Flycatcher) ซึ่งเป็นชนิดท่ีตัวผู้มีสองฟ

รอร์ม คือฟอร์มสีขาวและฟอร์มสีน้ าตาล ซึ่งนักดูนกให้ความสนใจและตั้งตารอท่ีจะได้เห็นฟอร์มสีขาวด้วย นกท่ีมี

คุณสมบัตดิึงดูดใจเหลา่นี ้ได้รับการคัดเลอืกไว้ในหนังสอื “ชมนก ตกธรรมชาติ ณ บา้นชมพ”ู จ านวน 32 ชนิดพันธ์ุ  

นกและสัตวป่์า ที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นสัตว์ป่าน่าสนใจ ในหนังสือมีจ านวน 56 ชนิดพันธ์ุ รายงานตาม

หลักอนุกรมวิธานเป็นดังนี้ 2 ไฟลัม คือ ไฟลัม Arthropoda (ชั้น Malacostraca รวม 1 ชนิดพันธ์ุ) ไฟลัม Chordata ม ี

47 ชนิดพันธ์ุ โดยถูกจัดไว้ใน 6 ชั้น ดังนี้ ชั้นนก Aves 32 ชนิดพันธ์ุ, ชั้นสัตว์เลื้อยคลาน Reptilia 3 species, ชั้นปลา 

Actinopterygii 2 ชนิดพันธ์ุ, ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) ประกอบด้วย 5 อันดับ (Order) แบ่งย่อยได้เป็น 15 

วงศ์ เกี่ยวกับสัตวป่์า มีรายละเอยีดดังนี้  

จระเข้น้ าจืด (วงศ์ Crocodylidae) เป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตท่ีมี “ความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธ์ุ Critically 

Endangered species, CR” [11,12] และหลงเหลือในธรรมชาติไม่กี่แห่งในประเทศไทยและคาดว่าเหลือไม่ถึง 5 ตัวท่ัว

ประเทศ [20] การพบจระเข้ในพื้นท่ีนี้ จึงได้รับความสนใจประชาชน และข่าวสารได้กระจายผ่านสื่อสังคมออนไลน์

อย่างรวดเร็ว ชุมชนชมภู จัดให้จระเข้น้ าจืดเป็นสัตว์เชงิสัญญาลักษณ์ของชมภู และใชใ้นการรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์

ลุ่มน้ าด้วย อย่างไรก็ตามพื้นท่ีนี้ มีสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ อีกมากมายท่ีน่าสนใจ ดังนี้ เก้ง กวาง (วงศ์ Cervidae) อีเห็น 

ชะมดเช็ด หมีขอ (วงศ์  Viveridae) นางอาย(วงศ์  Lorisidae) ลิง ค่าง (วงศ์  Cercopithecidae) และชะนี  (วงศ ์

Hylobatidae) สัตว์เหล่านี้เป็นท่ีสนใจของนักเดินป่าและนักดูนกอยู่แล้ว ส าหรับสัตว์ท่ีสร้างความร่ืนรมย์เนื่องจากมี

ความน่ารักท้ังรูปร่างและพฤติกรรม เช่น สัตว์ฟันแทะพวกกระจ้อน กระรอกท้องแดง พญากระรอกด า กระเล็นขน

ปลายหูสั้น (วงศ์ Sciuridae) และกระแต (วงศ์ Tupaiidae) ซึ่งมีจ านวนตัวมากพอท่ีจะพบเห็นได้ง่าย สามารถท าให้

การเดนิป่ามสีีสันและประทับใจมากขึน้ 

ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศประเภทชมสัตว์ป่าในต่างประเทศ เช่น ท่ีประเทศเคนยานั้น มีสัตว์ป่ากินพืช

ขนาดใหญ่ เช่น ช้างอัฟริกา และแรด เป็นสัตว์ยอดนิยม จัดเป็น charismatic mega fauna หรือหนึ่งในสัตว์ขนาดใหญ่ 

5 ชนิด “Big Five” ท่ีน่าสนใจมาก ส าหรับประเทศไทยนัน้ คือ ช้างเอเซีย (วงศ์ Elephantidae) ซึ่งจัดว่าเป็นท่ีสนใจของ
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คนท่ัวโลก ช้างไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยและปรากฏรูปลงบนผืนธงชาติไทยสีแดง ช้างเคยท าหน้าท่ีเป็นพระ

ราชพาหนะของพระมหากษัตริย์ในการเดินทางท าสงครามกอบกู้ชาติ ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรพบุรุษเพื่อ

ปกป้องเอกสารของชาติ ช้างเป็นตัวแทนของความเชื่อ ความศรัทรา โชค วาสนา และสิ่งอันเป็นมงคล เป็นสัญญา

ลักษณ ์หลากหลายปรากฏในชีวิตประจ าวัน เชน่ เทวรูป ธณบัตร เคร่ืองหมายการคา้ ชื่อสะพาน [4] ชา้งป่า จึงเป็นท่ี

ชื่นชอบของคนไทย ส าหรับเส้นทางนี้ เป็นสถานท่ีอาศัยหากินของโขลงช้าง โขลงช้างนี้จะเป็นแม่เหล็กดึงดูด

นักท่องเท่ียวเชงินเิวศอย่างดยีิ่ง 

นอกจากสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีดึงดูดใจแล้ว นักท่องเที่ยวมักให้ความสนใจตอ่สัตวป่์าที่มีสถานภาพใกล้สูญ

พันธ์ุดว้ย [6] ส าหรับงานวจิัยนี้ พบวา่ มีเลียงผาและกระทงิ (วงศ ์Bovidae) มรีายงานการพบเห็นดว้ย ซึ่งเลียงผาเป็น

หนึ่งในสบิห้าชนดิพันธ์ุของสัตวป่์าสงวนของไทย โดยท้ังสิบห้าชนดิใกล้สูญพันธ์ุท้ังสิน้ เลียงผามีระดับทางการอนุรักษ์

ระดับ “สิ่งมีชีวิตท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยวตอ่การสูญพันธ์ุ EN ในเส้นทางนี้ยังพบสัตว์ป่าท่ีได้รับการต้ังช่ือใหมไ่มน่านมานี้ 

คือ ปูพิทักษ์โตนวุฒิ (วงศ์ Gecarcinidae) และตุ๊กกายปล้องทอง (วงศ์  Gekkonidae ) ซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นและพบ

นอ้ยแห่ง (endemic species) และปลาค้อถ้ าพระวังแดง (วงศ์ Balitoridae) สัตว์ป่าท่ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ ท า

ให้เส้นทางมีศักยภาพเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนเิวศได้ อยา่งไรก็ตาม สัตวส์ามชนิดหลังนี้ อาศัยอยู่ในระบบนเิวศ

ถ้ าท่ีมีความเปราะบางมาก หากถูกรบกวนโดยนักท่องเท่ียวท่ัวไป อาจส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่าท่ี

เหลือจ านวนน้อยเหล่านี้ได้ เนื่องจากการท่องเท่ียวท่ัวไป หรือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีระบบการจัดการไม่มี

ประสิทธิภาพ จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพได้ สืบเนื่องมาจากการท่ีนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรม

เสาะหาสัตวป่์าหายากหรือสัตว์ป่าท่ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์ของพื้นท่ี จะส่งผลกระทบต่อความหนาแนน่ของประชากร 

รวมถึงโครงสร้างและสังคมของสัตว์ [8,12,16,18,19] ดังนั้นชุมชนซึ่งยังมจีุดอ่อนเร่ืองทักษะการจัดการท่องเท่ียวเชิง

นเิวศ ควรชลอการน าเท่ียวในระบบนิเวศถ้ าพระวังแดง ซึ่งเป็นระบบนิเวศเฉพาะแบบนี้จนกว่าจะมีความพร้อมอย่าง

แท้จริง  

สัตว์ป่าท่ีมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ IUCN red list ในระดับ CR, EN, VU เป็นสัตว์ป่าน่าสนใจต่อนัก

อนุรักษ์ และนักท่องเท่ียวทางนิเวศ เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าที่หาชมได้ยาก ต้องมีการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ไว้  ท่ัวโลก

ใช้การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นเคร่ืองมือในการช่วยแก้สถานการณ์น่าเป็นห่วงของสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุบาง

ชนิดได้ เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ต้องให้ความรู้กั บนักท่องเท่ียว จึงอาจเปลี่ยนนิสัยพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวท่ีจะสร้างผลกระทบต่อระบบนเิวศได้ นอกจากนี ้การท่ีรายได้จากการท่องเท่ียวเชงินิเวศได้แบ่งบันให้กับ

ท้องถิ่นน้ัน สามารถชว่ยให้เกิดการอนุรักษไ์ด้ และชว่ยเพิ่มความตระหนักในเร่ืองการอนุรักษ์ให้กับคนในท้องถิ่น ให้มี

ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ได้มากขึ้นด้วย[19] ซึ่งปัจจุบัน การดูนกเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีเติบโตอย่างมากไปท่ัวโลก 

ประชาคมโลกต่างมีความสุขกับรายได้และเศรษฐกิจยั่งยืนจากนักดูนก จึงท าให้เกิดธุรกิจการน าเท่ียวดูนกขยาย

ตัวอยา่งกว้างขวาง[17]  

ผลการศึกษาขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) รวมถึงสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเท่ียวดูนก ความปลอดภัยและการน าทางและช่วงเวลาในการดูนก ย ในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชงินเิวศในต าบลชมภู อ าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพษิณุโลก 

จากการศึกษาพื้นท่ี การวิเคราะห์ SWOT พบว่า ต าบลชมภูมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงินเิวศเป็นอยา่งมาก เนื่องด้วยทรัพยากรการท่องเท่ียวมคีวามพร้อม อกีทัง้ ยังมปีระชาชนท้องถิ่นท่ีมีสว่น

ร่วมในการจัดการท่องเท่ียว  
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1. การวิเคราะห์ด้านพื้นที่  

1.1 จุดแข็ง พบวา่ด้านสภาพภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นพื้นท่ีป่าเตี้ยท่ีมคีวามหลากหลายของพันธ์ุพืช

และสัตว์ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เช่น การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การส่องดูนก

ประจ าถิ่นและการนอนพักค้างแรมในป่า โดยมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงแหล่งท่องเท่ียวทาง

ศลิปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุดม เชยกีวงศ์และคณะ[7]ท่ีกล่าวถึงการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเกี่ยวกับการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง

กับระบบนเิวศ 

1.2 จุดอ่อน พบว่าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทดูนกและเดินป่าศึกษาธรรมชาตินั้นเป็นรูปแบบ

การท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีมีความสนใจพิเศษ การเดินป่าจะต้องมีผู้น าทางท่ีมีความช านาญเส้นทางและมีเจ้าหน้าท่ี

คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลาท่ีอยู่ในป่า ดังนั้นจึงท าให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงหากเปรียบเทียบกับการท่องเท่ียวแบบ

มวลชน  

1.3 โอกาส พบว่าบ้านชมภูสามารถพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศได้ 

เนื่องจากมีองค์ประกอบทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ 

เฟสบุ๊ค ชุมชนต าบลชมภูสร้างเพจขึ้นเอง โดยใช้ชื่อ “เท่ียวไทยไปชมภู”ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ของพื้นท่ีให้กับ

นักท่องเท่ียวเชงินเิวศท่ีมีความสนใจศึกษาดูนก และสัมผัสกับธรรมชาติของพื้นท่ีป่าต่ า  

1.4 อุปสรรค พบว่าสภาพอากาศท่ีร้อนจัดในช่วงเวลากลางวัน อาจท าให้นักท่องเท่ียวเกิดอาการ

เหนื่อยล้าระหว่างเดินป่าเพื่อดูนกและศึกษาธรรมชาติเนื่องจากแต่ละจุดนักท่องเท่ียวจะต้องเดินทางในระยะไกล 

รวมถึงภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวในกลุ่มนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อุปสรรคด้านธรรมชาติ 

2. การวิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่น 

2.1 จุดแข็ง พบวา่ชุมชนมทัีศนคตท่ีิดีต่อการท่องเท่ียวและมีความพร้อมด้านบุคลากรในการมสี่วน

ร่วมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ซึ่งสอดคล้องกับ พยอม ธรรมบุตร[2] ท่ีกล่าวถึงบทบาทของชุมชนต่อการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.2 จุดอ่อน พบว่าชุมชนขาดทักษะด้านการจัดการการท่องเท่ียวและความรู้ความเข้าใจด้าน

คุณลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น การวางแผนก่อนการเดินทาง โปรแกรมน าเท่ียว การดูแลนักท่องเที่ยว

และการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงขาดการเตรียมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับนักท่องเท่ียว ซึ่งสอดคล้องกับงาน

ของ สิรินทิพย์ พันธ์มัฆวาฬ [5] ในเร่ืองการไม่มรีะบบการบริหารจัดการท่ีเป็นแนวทางชัดเจนและชุมชนไมม่คีวามรู้ใน

เร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวท าให้แหล่งท่องเท่ียวไม่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 

วรีะศักดิ์ กราปัญจะ[18] ท่ีกล่าวถึงปัญหาหลักของชุมชนในการบริหารจัดการ เนื่องจากชุมชนขาดความรู้และความ

เข้าใจในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการจัดการป่าชุมชน นอกจากนี้ ปกรณ์ จีนาค า[1] ยังได้กล่าวถึงปัญหา

ความขัดแย้งภายในของชุมชนท้องถิ่นส่งผลตอ่การมีสว่นร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวเชงินเิวศ 

2.3 โอกาส พบว่า ชุมชนสามารถสร้างรายได้เสริมจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หลังจากการท า

อาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลัก อีกท้ังปัจุบัน รัฐบาลได้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดยการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยม ซึ่งสอดคล้องกับ อาทร ศรีเพชรทอง[6] ท่ี

กล่าวถึง นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน 
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2.4 อุปสรรค พบวา่ทัศคติของหนว่ยงานภาครัฐและชุมชน หนว่ยงานภาครัฐเห็นถึงความส าคัญต่อ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่อาจยังไม่ไว้วางใจให้ชุมชนดูแลทรัพยากรได้อย่างเต็มท่ี ท้ังนี้ จึง

ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนท้องถิ่น 

3. สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวดูนก 

สถานท่ีกางเต้นท์มีความจ าเป็น เนื่องเส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จึงไม่เหมาะสมหรับ

การเดินทางไป-กลับ จึงสมควรท่ีจะมีสถานท่ีกางเต้นท์พักแรม ในการศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกพื้นท่ีกางเต้นท์บริเวณถ้ า

น้ าน้อย ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีเชื่อว่าสัตว์ดุร้ายไม่เข้ามาใกล้เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานท่ีพักแรมของนักหาของป่าอยู่เสมอ 

จึงเป็นจุดท่ีเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการกางเตน้ท์ของการท่องเท่ียวเชงินเิวศ นอกจากนี ้ยังปลอดภัยต่อน้ าป่าไหลหลาก 

โดยพืน้ท่ีกางเตน้ท์มีความสูงจากล าธารประมาณ 20 เมตร   

4. ความปลอดภัย  

4.1 ความปลอดภัยทางกายภาพของเส้นทาง มีในระดับปานกลาง เนื่องจากลักษณะของเส้นทาง

จะมีก้อนหินระเกะระกะบ้าง เพราะเป็นเส้นทางธรรมชาติ แต่ไม่รกทึบจนเกินไป เนื่องจากเป็นทางเดินหลักของ

ประชาชนเพื่อเข้าหาของป่า ความปลอดภัยในระดับปานกลางนี้ ประเมินจากการท่ีนักดูนกท่ัวไปมีทักษะในการใช้

เส้นทางดูนกลักษณะนีเ้ป็นอย่างดี หรือกล่าวได้อกีนัยหนึ่งวา่ เส้นทางที่มีลักษณะกายภาพเชน่นี้ ไม่เป็นปัญหาส าหรับ

นักดูนก และมีระดับความปลอดภัยตอ่นักดูนกประมาณ 50 % ขึน้ไป 

4.2 ความปลอดภัยจากสัตว์ป่ามพีิษและสัตวป่์าขนาดใหญ่ การดูนกเป็นการดูนกในเวลากลางวัน

และเส้นทางท่องเท่ียวเส้นนี้มีชุมชน และจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้น าทาง เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินผ่านของสัตว์

ป่า ได้แก่ ชา้งและกระทงิ ซึ่งอาจท าอันตรายคนได้ ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใชส้ าหรับการเดินป่า 

ส าหรับในจุดปากคลองห้วยบง ควรจะสร้างห้างท่ีปลอดภัยส าหรับนักท่องเท่ียวเพื่อเป็นจุดสังเกตสัตว์ป่าในเวลา

กลางคืน ทั้งนี้ การสร้างห้างดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีอุทยานควรจะเป็นผู้สร้างและควบคุมเพื่อป้องกันมิให้เป็น สถานท่ีท า

ผิดกฎหมายเร่ืองล่าสัตวป่์าของนักล่าสัตว์ท่ัวไป  

5. การน าทางและช่วงเวลาในการดูนก  

5.1 การน าทาง เส้นทางศึกษาดูนกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ส าหรับนักดูนก จึงมีความจ าเป็น

อย่างย่ิงท่ีจะต้องมผีู้น าทางที่ทักษะและความช านาญเสน้ทาง เพราะนักดูนกอาจจะหลงทางได้ รวมถึงเจ้าหนา้ที่ป่าไม้

ด้วย โดยงานวจิัยนี้ ได้ใชป้ระชาชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเป็นผู้น าทาง ในกรณีท่ี

นักท่องเท่ียวมคีวามสนใจในเส้นทางดูนกเส้นทางนีก้็สามารถตดิตอ่ไปยังประชาชนในท้องถิ่น (ชมรมเท่ียวไทยไปชมพู) 

เพื่อขอให้น าทางดูนกได้  

5.2 ช่วงเวลาในดูนก หรือในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการเข้าถึงกลุ่มนก แบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ ได้แก่ ชว่งเวลาของปีและช่วงเวลาระหว่างวัน ดังมีรายละเอยีดต่อไปนี้  

ก) ช่วงเวลาของปี ความเหมาะสมในการดูนกเส้นทางนี้ คือ ช่วงหนาว-ฤดูร้อน หรือราวเดือน

พฤศจิกายน-เดือนเมษายนของทุกปี  เป็นช่วงท่ีมคีวามปลอดภัยจากฝนและน้ าป่าไหลหลาก ซึ่งเว้นระยะฤดูฝนหรือ

เดอืนพฤษภาคม-เดอืนตุลาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงท่ีมีฝนตกหนักและป่าไม้ได้ฟ้ืนตัว  

ข) ช่วงเวลาระหว่างวัน ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมต่อการดูนก คือ เวลา 06.00-18.00 น. จาก

การศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า 92 % ท่ีพบในรัศมี 50 เมตร จะเป็นนกกลางวัน ซึ่งงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาการดูนก

กลางวันเท่านัน้ เส้นทางจึงเหมาะสมตอ่การดูนกในช่วงเวลากลางวัน  
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การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว  

ทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เดินทางไปยังสถานท่ีนั้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีงดงาม เช่น น้ าตก ภูเขา ป่าไม้ เป็นต้น  แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ เช่น อุทยาน

ประวัติศาสตร์ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี เป็นต้น และแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม เช่น อาหารการกิน เสื้อผ้า 

ภาษา เป็นต้น การท่ีนักท่องเท่ียวจะเลือกจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว ก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นท่ีนั้น ๆ มีความ

น่าสนใจท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวได้หรือไม่ อ าเภอเนินมะปราง เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกท่ีอยู่ไม่ห่างจากตัว

เมือง ระยะทางไม่ถึง 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบท่ีจะเป็นทางเลือกให้นักท่องเท่ียว และท่ีส าคัญ มีความอุดม

สมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้ท่ีเป็นป่าเตี้ย หรือป่าระดับต่ าท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีหาได้ยากในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็

ยังมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีทรัพยากรนก ท่ีท าให้นักท่องเท่ียวสนใจเดิน

ทางเขา้มาศึกษาและดูนกได้อยา่งง่ายดาย  

สรุปผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์ป่าและนก พบว่ามีการรายงานการพบเห็นสัตว์ท่ีมี

ความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ เนื่องจากมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ ดังนี้ 

จระเข้ (CR)  ช้าง ชะนี (EN) ปลาพลวง และปลาค้อถ้ า กระทิง นางอาย ช้าง หมีขอ หมีควาย (VU) เลียงผาและ

หมูหร่ิง (NT) ส าหรับสัตว์อื่นๆ มีความเป็นสัตว์ท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติไทยคือ ช้าง นกสัญญา

ลักษณ์ของประเทศไทยคือ นกไก่ฟ้าพญาลอ และนกชนิดอื่นๆอีกประมาณ 32 ชนิดท่ีมีความสวยงาม มีเสียงร้อง

ไพเราะ รูปร่างและพฤติกรรมน่ารัก และหาชมได้ยากในพื้นท่ีอื่นๆ ทางภาคเหนือ แต่มีจ านวนมากพอท่ีจะท าให้มี

โอกาสพบเห็นตัว ท าให้เส้นทาง “ปากกะซาว-ผาหินลาด” มีความน่าสนใจเพียงพอท่ีจะจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ส าหรับดูนกและสัตว์ป่าได้ 

2. ข้อมูลประวัตศิาสตร์ของเส้นทาง เช่น เตาต้มเกลือ ลานกระเบื้อง ลานหินลับมีด เหล่านี้คือข้อมูลท่ี

เสริมให้มีความน่าสนใจต่อนักท่องเท่ียวมากขึน้ และท าให้เส้นทางนีม้ศีักยภาพในการท่องเท่ียวได้ 

3. ชุมชนมทัีกษะการเดินป่าหาของป่าเพ่ือยังชีพ รูจ้ักสัตวป่์า ท าให้มโีอกาสในการจัดการท่องเท่ียวเชิง

นเิวศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นผู้น าเท่ียว เนื่องจากชุมชนสามารถให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในการเดินป่าและดูสัตวไ์ด้  

4. เนื่องจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ประเภทดูนก เป็นการท่องเท่ียวตามความสนใจพิเศษเฉพาะกลุ่ม 

ถึงแม้จะมีนักท่องเท่ียวท่ีสนใจการดูนกจ านวนน้อยและยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ซึ่งนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มีตระหนักรู้ถึง

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและมีก าลังจ่ายส าหรับการซื้อประสบการณ์ท่องเท่ียว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่ม

นักท่องเท่ียวมคีุณภาพสูง  

5. จากลักษณะของพื้นท่ีป่าท่ียังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของนกชนิดต่างๆและสัตว์ป่าท่ีน่าสนใจ การ

จัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีจึงมคีวามส าคัญอยา่งยิ่งท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

ได้เข้ามาบทบาทในการจัดการเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติท่ีหลากหลายของระบบนเิวศ 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติด้านนกและสัตว์ป่าท่ีน่าสนใจเพียงพอต่อการจัดการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศได้ แต่ชุมชนยังมีจุดอ่อนบางประการท่ีต้องแก้ไข พร้อมกับก าจัดอุปสรรคด้วย คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ

เพื่อการจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศในอนาคต ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดอบรมกระบวนการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้ชุมชนเพื่อให้สามารถด าเนินการด้วย

ชุมชนเองในอนาคต และฝึกทักษะการน าเท่ียวดูนกและสัตว์ป่าอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อเป็นการป้องกัน

ผลกระทบท่ีจะเกดิจากการจัดการท่องเท่ียวเชงินเิวศ ต่อสภาพแวดลอ้มและสัตวป่์าในอนาคต 

2. รัฐท้องถิ่นควรเป็นพี่ เลี้ยงและร่วมเรียน รู้กระบวนการจัดการเชิงนิเวศไปพร้อมกับชุมชน 

ขณะเดียวกันควรมกีารประชาสัมพันธ์และสรา้งเครือข่าย 

3. รัฐท้องถิ่นและชุมชนตอ้งมีการเตรียมพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน เช่น เอกสาร เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับนก

และสัตว์ป่า จัดเตรียมเส้นทางการท่องเท่ียว และสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ เชน่บ้านพัก อาหาร มมีักคุเทศท้องถิ่นท้ังเร่ืองนก 

สัตว์ป่า และประวัตศิาสตร์  

4. การศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับใช้ใน

การ พัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเท่ียวเชงินเิวศของบ้านชมภู 

5. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบด้านต่างๆกับ

แหลง่ท่องเท่ียวเชงินเิวศตา่งๆเพื่อทราบความต้องการและความคาดหวังของนักทอ่งเท่ียวอยา่งแทจ้รงิ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานสนับสนุนการวจิัย สกว.การวิจัยและพัฒนาภาคเหนือ

ตอนล่าง และขอขอบคุณชุมชนเนินมะปราง ที่มีส่วนร่วมในการส ารวจทรัพยากรชวีภาพและให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การท่องเท่ียวเชงินเิวศ 
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กรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่าง

ยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

The conceptual framework of the design training curriculum sustainable 

tourism development for local government administration in the eastern 

province 

พัทธมน ค านูเอนก1* และ กนกกานต ์แก้วนุช1 

Pattamon Kumnuanek1* and Kanokkarn Keawnuch1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนืส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและ

น ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย โดยการศกึษาองค์ประกอบการพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน ได้แก่ 

1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 2) การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยนื 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยนื และศกึษา

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) บทบาทด้านการส ารวจ

ทรัพยากรท่องเท่ียว 2) บทบาทด้านการตลาด 3) บทบาทด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก 4) บทบาทด้าน

การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 5) บทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว เพื่อน าไปออกแบบหลักสูตร

ฝึกอบรมตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การเลือกเนื้อหา 3) การจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ 4) การประเมินผล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐทางการท่องเท่ียวท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดฝึกอบรม สามารถน าหลักสูตรฝึกอบรมไปจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรด้านการ

ท่องเท่ียวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออกต่อไป   

ค าส าคัญ: การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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Abstract  
This article aims at developing a conceptual framework of The Design of Training Curriculum 

Sustainable Tourism Development for Local Government Administration in the Eastern Province. By means of 

concepts, theories and literatures reviewed and analyzed to establish a conceptual framework. Study on 

development of sustainable tourism include 1 )  Sustainable environmental development 2 )  Sustainable social 

development 3) Sustainable economic development and study the role of local governments on the development 

of sustainable tourism include 1) The role of seeking and creating a new tourist attraction 2) The role of marketing 

3) The role of tourist services 4) The role of planning tourism development 5) The role of tourism management. To 

design training curriculum follow the steps curriculum development include 1 )  Objectives 2 )  The selection of 

content learning experiences 3) The learning experience 4) Evaluation 

This research study will be beneficial to government agencies of tourism that operated on training. 

Training curriculum can take to training. For knowledge and understanding to the personnel of tourism in local 

government administration in the eastern province. 

Keywords: Training curriculum design, Sustainable tourism development, Local government administration  

บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการท่ีมีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ

นอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมท่ี

ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก การ

คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น [2] ต่อมาในปี 2556 ได้

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคการท่องเท่ียวซบเซาลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นจากสถิติ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาประเทศไทยในปี 2557 พบว่า จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา

ประเทศไทยท้ังหมด 24.78 ล้านคน ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 6.66 รายได้จากการท่องเท่ียว 1.14 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2556 ร้อยละ 4.93 [35] จากวิกฤตของภาคการท่องเท่ียวท่ีซบเซา ส่งผลให้ภาครัฐเร่งหาแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้กลับมาเติบโตอีกคร้ัง จึงมีนโยบายด้านการท่องเท่ียวในปี 2558 เป้าหมายคือ สร้างรายได้ 

กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชวีิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเท่ียว มีการด าเนินงานโดยใชส้ื่อ Social 

Media ในการประชาสัมพันธ์ท่ีรวดเร็วและเข้าถึงง่าย มุ่งตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ปรับปรุงระบบการให้บริการ

และสิ่งอ านวยความสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มจังหวัดและพื้นท่ีเชื่อมโยง สรา้งความเชื่อม่ันให้นักท่องเท่ียว 

ร่วมมือกับภาคเอกชนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว [1] อีกทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

ฉบับท่ี 11 ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว ยกระดับคุณภาพแหลง่ท่องเท่ียวในกลุ่มเชงิพื้นท่ี การ

บริหารจัดการท่องเท่ียวให้เกิดสมดุลและยั่งยืน และสร้างความเข็มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากร

ภาครัฐ การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของบุคลากรภาครัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [17] 

ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีบทบาททางด้านการท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้น [10] จากการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(8) ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน
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ภารกิจ “การส่งเสริมการท่องเท่ียว” ในระดับท้องถิ่น จากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนการท่องเท่ียว การปรับปรุง การดูแล การบ ารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว การจัดท า

สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จากภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญในการ

ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ ในระดับต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว เนื่องจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเท่ียว [6] ทั้งนี้ การ

บริหารจัดการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบจุดอ่อนส าคัญ คือ โครงสร้างการบริหารจัดการยังขาด

เสถียรภาพ การวางแผนท่ีไม่น าไปสู่การปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนขาดความรู้ด้านการท่องเท่ียว 

โดยเฉพาะการจัดการภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในระดับท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ในท้องถิ่นและหน่วยงานทุกระดับ จึงควรหาแนวทางในการบูรณาการการท างานร่วมกันการก าหนดภารกิจขอบเขต

ของงานการพัฒนาให้ชัดเจน การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี และการสนับสนุนให้

เกิดการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ใน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียว [2] 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและ

ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเท่ียว ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและ

ฟื้นฟูแหลง่ท่องเท่ียวอยา่งมีทิศทาง โดยค านงึถึงขดีความสามารถในการรองรับของแหลง่ท่องเท่ียว ในกลุ่มท่องเท่ียวท่ี

มศีักยภาพท้ัง 8 กลุ่ม ซึ่งการท่องเท่ียวในภูมิภาคตะวันออกจัดอยู่ในกลุ่มท่องเท่ียวท่ีมศีักยภาพ Active Beach [2] โดย

กลุ่มท่องเท่ียว Active Beach ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

ตราด การท่องเท่ียวในกลุ่ม Active Beach ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะมีแหล่งท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติและกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ชายทะเล เกาะ สวนสนุก กีฬาทางน้ า แหล่งบันเทิง แหล่ง

จับจ่ายซื้อสินค้า ในฤดูกาลท่องเท่ียวจะมีนักท่องเท่ียวจ านวนมากเดินทางมา โดยในปี พ.ศ.2556 กลุ่มท่องเท่ียว 

Active Beach มีนักท่องเท่ียวท้ังสิ้น 20,711,369 คน สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังสิ้น 151,826 ล้านบาท [18] จาก

รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพของประเทศในกลุ่มท่องเท่ียว Active Beach พบว่า 

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการประเมินความสามารถในการรองรับจ านวน

นักท่องเท่ียว การจัดการพื้นท่ีและการใช้ประโยชน์ท่ีดินของแหล่งท่องเท่ียวมีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกล้ าพื้นท่ีชายหาด

ส่งผลต่อทัศนียภาพ การขาดการจัดการด้านสภาพแวดลอ้มส่งผลให้เกิดมลภาวะโดยเฉพาะปัญหาคุณภาพน้ าและขยะ 

ปัญหาด้านการจราจรติดขัดในฤดูกาลท่องเท่ียว การจัดการด้านความปลอดภัยยังขาดอุปกรณ์และบุคลากรท่ีดูแล

ความปลอดภัย เกิดการกระจุกตัวในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมของบุคลากรยังขาดจิตบริการ (Service 

mind) ดังนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพื้นท่ี [16] ซึ่งการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่อาศัยการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นแนวทางใน

การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และปรับทัศนคติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรน าไปสู่การเพิ่มผลิต

ภาพขององค์กร [3] และจากการศกึษางานวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียว

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการวางแผน ด้านการตลาดท่องเท่ียว และด้านการประสาน ควบคุมดูแลธุรกิจท่องเท่ียว องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมคีวามรู้อยูใ่นระดับนอ้ย และมคีวามตอ้งการอบรมด้านการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอยูใ่นระดับมาก [5]  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการออกแบบ

หลักสูตรฝึกอบรมในด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาค
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ตะวันออก เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และสร้าง

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างความสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การ

พัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยนื  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

วิธีการศึกษาวจิัย 

งานศึกษาในคร้ังนี้ โดยได้ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเท่ียว

อย่างยั่งยืน การฝึกอบรม และการพัฒนาหลักสูตร ด้วยการค้นคว้าเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังไทยและ

ตา่งประเทศจากห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบข้อมูลท่ีมีความสอดคล้อง

และความแตกตา่งกัน และสรุปผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องออกมาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  

ผลการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนมจีุดเร่ิมต้นจากการประชุมระดับโลกขององค์การสหประชาชาติท่ี

กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามรับรองปฏิญญาริโอวา่ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก ครอบคลุมการพัฒนาที่สมดุล

ท้ังดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม [6] การประชุมในคร้ังน้ีท่ีประชุมได้เสนอเกี่ยวกับการท่องเท่ียว เน่ืองจากเห็น

การท่องเท่ียวมสี่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างความเป็นอยู่ของชุมชน จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดการ

พัฒนาท่องเท่ียวอย่างยั่งยนื [33] ความหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยนื หมายถึง เป็นการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวภายใต้ขีดความสามารถของทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมอียู่ โดยจะต้องตระหนักถึงการสร้างความสมดุลท้ัง 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยการอนุรักษ์วิถีชีวติความเป็นอยูอ่ันดีงามไว ้การ

ให้ความส าคัญกับระบบนเิวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนคุณภาพชวีิตคนในพื้นท่ีให้ดีขึ้น [37] ท้ังนี้

ตอ้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม รวมท้ังให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามสี่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์

ตอบแทนอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน เพื่อร่วมกันปกป้องและสงวนรักษาเป็นมรดกสืบทอดสู่ คนรุ่นหลังอย่าง

ยั่งยนื [10] โดยการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนนัน้มีหลักพื้นฐาน 10 ประการ ได้แก่ 1) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2) การ

ลดการบริโภคและของเสีย 3) การรักษาความหลากหลาย 4) การบูรณาการท่องเท่ียวเข้ากับแผนพัฒนา 5) การ

สนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น 6) การมีส่วนร่วมของชุมชน 7) การปรึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 8) การฝึกอบรมบุคลากร 

9) การตอบสนองการตลาดทอ่งเท่ียว 10) การวจิัยอย่างมปีระสิทธิภาพ [31] 

ในดา้นการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยนืมี 3 มิต ิ[7] ได้แก่ 1) มิตดิ้านการสร้างจิตส านกึการอนุรักษ์

ทรัพยากรแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิธีการสร้างจิตส านกึในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวมหีลายรูปแบบ เช่น การเน้น

วิธีการจัดท าโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติหรือวัฒนธรรมในแหล่งท่องเท่ียว การจัดให้มีนิทรรศการแผ่นป้าย

บรรยายตามบริเวณหรือจุดท่องเท่ียวต่างๆ การจัดให้มีเส้นทางเดินเท้าหรือเส้นทางเดินป่าท่ีให้ประสบการณ์ในการ

เรียนรู้ธรรมชาติหรือวัฒนธรรมแก่ผู้มาเยือน รวมถึงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีรับผิดชอบแหล่ง

ท่องเท่ียวให้สามารถชี้แนะอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีนักท่องเท่ียวพบเห็น เป็นต้น 2) มิติด้านการ
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สร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเท่ียว ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติหรือวัฒนธรรมซึ่งเป็นการ

เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์แก่นักท่องเท่ียวให้ได้รับความพงึพอใจกลับไป สอดคล้องกับหลักการเบื้องตน้ [4] กล่าว

ไว้ว่า ควรมีการสร้างความพึงพอใจหรือประสบการณ์ท่ีมีค่าแก่นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพื้นท่ี

ทรัพยากรและวิถีชวีิต 3) มิตดิ้านการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชนใ์ห้แก่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการเปิดโอกาสให้

ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม เช่น การลงทุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็ก การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้า

หัตถกรรมพื้นบ้านมาขาย การจ้างงานในธุรกิจท่องเท่ียว เป็นต้น [6] อีกท้ังคนในชุมชนจะต้องเข้าไปร่วมก าหนด

วสิัยทัศน์ดา้นการท่องเท่ียว ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาและด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดขึน้  

การพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืนมอีงคป์ระกอบ ดังนี ้1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน [26,28] 

เป็นการพัฒนาร่วมกับการรักษาทางระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ [7] อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมและป้องกันผลกระทบด้านลบจากการท่องเท่ียว 2) 

การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน [26,28] เป็นการพัฒนาคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน [7] การสร้าง

โอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการ

ท่องเท่ียวของตนเองและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน [26,28] เป็นการ

พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งต่อเนื่อง [7] รวมถึงการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวในการด้านบริการ

อ านวยความสะดวก เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวและการพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวเพื่อ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก  

ในระดับท้องถิ่น การท่องเท่ียวเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึน้ในปี พ.ศ.2542 จากการแก้ไขกฎหมายโดยให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นบันไดไปสู่การพัฒนาทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทอ้งถิ่นท่ีรับผิดชอบ [6]  
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบบทบาทขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเท่ียวอยา่งยั่งยืน 

 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

เอกสารและบทความท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เทดิชาย 

ช่วยบ ารุง 

(2552) 

ศตพงษ์ 

สุทรารักษ ์

(2546) 

รักษพ์งศ์ 

วงศาโรจน์ 

(2550) 

อิสรีย์ 

ภักดิ์ศรแีพง 

(2557) 

Dredge 

and others 

(2006) 

Rezarta 

(2014) 

1. การส ารวจหาทรัพยากรการท่องเที่ยว       
2. การตลาดท่องเที่ยว       
3. การวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว       
4. การให้บรกิารสิ่งอ านวยความสะดวก       

5. การบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยว       
6. การดูแลรักษาความปลอดภัย       
7. การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       
8. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       

9. การวางแผนการใชท้ี่ดิน       
10. การพัฒนาชุมชน        
11. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       
12. การพัฒนาศิลปวฒันธรรม       
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ซึ่งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) 

บทบาทด้านการส ารวจทรัพยากรท่องเท่ียว [6,11,13,21] โดยหน่วยงานจะต้องท าการส ารวจและค้นหาแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ มีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล เส้นทางการเข้าถึง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของสถานท่ี  

เพื่อพัฒนาพื้นท่ีเหล่านั้นให้เกิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 2) บทบาทด้านการตลาด [6,11,13,21,24,28] โดยหน่วยงาน

จะต้องท าการจัดท าระบบข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียว และการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จัก โดยการ

เผยแพร่ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวแก่สาธารณะชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โทรทัศน์ วิทยุ 

อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 3) บทบาทด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวก [6,11,21,24,28] หน่วยงานจะต้องพัฒนา

สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักท่องเท่ียวในท้องถิ่นของตน เชน่ การให้บริการด้านคมนาคม ที่พัก อาหาร

เครื่องดื่ม การน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ การจ าหน่ายสนิค้าที่ระลึกและการยกระดับมาตรฐานการบริการในสาขาต่างๆ 

แก่นักท่องเท่ียว รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในแหล่งท่องเท่ียวโดยการประสานงานกับหน่วยงานใน

พื้นท่ีและถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 4) บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว [6,11,13,21,24,28] 

โดยหน่วยงานตอ้งจัดท าแผนตา่งๆ เชน่ แผนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียว แผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาบริการการท่องเท่ียว แผนส่งเสริมการตลาด และต้องส่งเสริมให้ประชาชนท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนี้จะต้องการประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ัง

ภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  5) บทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

[6,11,13,21,24,28] หน่วยงานจะต้องก าหนดวิธีการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี การบริหารงานบุคคลท่ี

ดูแลแหล่งท่องเท่ียว การจัดหาและใช้จ่ายงบประมาณเพื่อบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  อีกท้ัง การบริหารจัดการ

ทรัพยากรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท้ังเร่ืองไฟฟ้า น้ าประปา การจัดเก็บขยะ การบ าบัดน้ าเสีย เป็นหนา้ท่ีท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดูแล นอกจากนี้ [11] ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาค

การท่องเท่ียวการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากแหล่งท่องเท่ียวและการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรท่องเท่ียว  อีกท้ัง

นักวจิัยชาวต่างชาติได้กล่าวถึงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเท่ียว ซึ่งมีความสอดคล้อง

และแตกต่างจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท้ังในด้านการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและการบ ารุงรักษา การวางแผนการใช้

ท่ีดิน การจัดการสิ่งแวดล้อม การดูแลสาธารณสุขและการจัดการความปลอดภัย การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การ

เปิดพื้นท่ีและการบ ารุงรักษา การฝึกอบรมและการจ้างงาน การพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาชุมชน 

[24,28] 

2. แนวคิดการฝกึอบรม 

การฝึกอบรม เป็นกระบวนการท่ีจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ เพื่อหาทางให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

รวมท้ังทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและผลส าเร็จตามเป้าหมาย

ขององค์การ [14] โดยพัฒนาการปฏิบัติการของบุคลากรท้ัง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล กลุ่มและองค์การ ให้มีการ

เปลี่ยนแปลงทางความรู ้ทักษะ ทัศนคต ิและพฤติกรรมให้สามารถปฏบัิตงิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ [36] นอกจากนี้ 

การฝึกอบรมยังเป็นการจัดการเพื่อลดความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นกับตัวบุคคลและองค์กร [9] และยังเสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจให้แกพ่นักงานในการปฏบัิตงิานอกีด้วย [12]  

ในปัจจุบันกระบวนการฝึกอบรมได้ถูกกล่าวไว้อย่างแพร่หลายจากหนังสือและบทความด้านการ

ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย [27] ได้กล่าวไวว้่า การฝึกอบรมเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการประสบ

ความส าเร็จขององค์กรในยุคร่วมสมัยท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง [29] โดยส่วนใหญ่ทฤษฎีการฝึกอบรม ประกอบด้วย

ขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรม 4 ขั้นตอน ได้แก่  
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1. การประเมินความตอ้งการฝึกอบรม เป็นกระบวนการตรวจสอบความจ าเป็นในการจัดการฝึกอบรม 

ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการวเิคราะห์องคก์าร วเิคราะห์ภาระงานในองค์การและวิเคราะห์บุคคล โดยการก าหนดปัญหา

และความต้องการในการฝึกอบรมส าหรับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์การ เจ้าหนา้ที่ฝึกอบรมจึงตอ้งประเมินบุคลากร

ในองค์การวา่จะต้องฝึกอบรมในเร่ืองใดท่ีจ าเป็นบ้าง บุคคลกลุ่มใดท่ีควรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ 

ความสามารถในการปฏบัิตหินา้ที่และความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [19]  

2. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม โดยเร่ิมจากการก าหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ต้องการให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้ด้านใดและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะใด [14] การก าหนดวัตถุประสงค์ในการ

ฝึกอบรมจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม [12] ซึ่งจะชว่ยให้วทิยากรสามารถเลอืกสื่อและเทคนิค

วธีิการฝึกอบรมได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนชว่ยก าหนดระยะเวลาหลักสูตรการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม เมื่อ

กล่าวถึงเทคนคิการฝึกอบรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ (1) การฝึกอบรมขณะปฏบัิติงาน เป็นการ

เข้าปฏิบัติงานจริงของบุคลากรภายใต้การควบคุมของผู้ท่ีมีความรู้และช านาญในงานนั้น อาทิ การสอนแนะ การ

หมุนเวยีนงาน การฝึกงาน เป็นต้น (2) การฝึกอบรมขณะที่ไม่ได้ปฏิบัตงิาน สามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไปการฝึกอบรม

โดยวิธีนีไ้ด้รับความนยิมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเนื่องจากใชร้ะยะเวลาสั้นๆ อาท ิการบรรยาย การประชุมอภปิราย 

การสาธิต การจ าลองสถานการณ์ การระดมสมอง การเล่นเกม การสัมมนา การทัศนศึกษา เป็นต้น [20] ปัจจัยท่ี

ต้องพิจารณาในการเลือกเทคนิคการฝึกอบรม คือ การพิจารณาท่ีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร ผู้ด าเนนิการอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสถานท่ี อุปกรณ ์สื่อการสอนวา่เหมาะสมหรือไม ่[14]  

3. การจัดกิจกรรมฝึกอบรม เป็นการด าเนินการฝึกอบรม ในขั้นตอนนี้จะต้องมกีารวางแผนเตรียมการ

รับมอืเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถด าเนินไปอย่างราบร่ืน [19] การน าเสนอเนื้อหาการฝึกอบรม 

จะต้องเน้นความสมบูรณ์ของเนื้อหาท่ีจะบรรยาย ความเหมาะสมของสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน และวิธีการ

ถ่ายทอดความรู้ เป็นหน้าท่ีของวทิยากรท่ีจะต้องท าหน้าท่ีผสมผสานแต่ละหัวขอ้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ [12]  

4. การประเมนิการฝึกอบรม เป็นการประเมนิประสิทธภิาพและความส าเร็จในการฝึกอบรม [19] และ

การติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีการน าความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อย

เพยีงใด หรอืมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่องคก์ารตอ้งการหรือไม่ [12] 

 

 
 

ภาพที่ 1 วงจรการฝึกอบรม (Training Cycle) 

ที่มา: Balderson, 2005: 84. 
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โดยขั้นตอนกระบวนการฝึกอบรมเหล่านี้ เป็นท่ียอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าเป็น 

วงจรการฝึกอบรม (Training Cycle) [22] ดังภาพท่ี 1 และนักวิชาการด้านการฝึกอบรมส่วนใหญ่เห็นว่า ขั้นตอน

เหลา่นีเ้ป็นสิ่งจ าเป็น ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบัิตงิานตอ่องค์กร [23,25] 

3. แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร หมายถึง เอกสารท่ีเขียนขึ้น โดยประกอบด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ [32] มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ 

[34] ท่ีกล่าวไว้ว่า หลักสูตรเป็นหลักการและเหตุผล โดยในการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีพื้นฐานท่ีส าคัญ 4 ประการ 

ได้แก่ 1) จุดมุง่หมาย 2) ประสบการณ์การศึกษา 3) การจัดประสบการณ์การศึกษา 4) การประเมินผล ซึ่งสามารถ

น าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามสิ่งท่ีคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้า 

โดยสามารถปรับปรุง พัฒนา ให้เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มีความรู้ ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล [15] ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรมขีั้นตอน ดังนี้ [34] 

 
 

ภาพที่ 2 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ 

ที่มา:  ปรับจาก Tyler, 1949. 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ โดยการศึกษาความต้องการเป็นอันดับแรก ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้อง

ศกึษาประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนเพื่อมาก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร [32] ตอ่จากนั้นจึง

เร่ิมการก าหนดจุดประสงค์ช่ัวคราวโดยอาศัยข้อมูลจากการศกึษาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับด้านสังคม ความต้องการของ

ผู้เรียน และในเนื้อหาวิชา มาช่วยก าหนดจุดประสงค์ฉบับร่าง ซึ่งอาจมีมากกว่าท่ีจะจัดเข้าไว้ในหลักสูตรได้ท้ังหมด 

จึงควรกลั่นกรองให้เหลือไว้เฉพาะจุดท่ีส าคัญและสอดคล้องกันตามปรัชญาความเชื่อ จิตวิทยาการเรียนการสอน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร [34] 

2. การเลือกเนื้อหา โดยเนื้อหาท่ีคัดเลือกมาได้นั้น ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องน ามาจัดเรียงล าดับท้ังมี

เกณฑ์การคัดเลือก ท้ังจะต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีจะฝึกอบรมและระดับของผู้รับ

การฝึกอบรม [32] เช่น อายุ และความสามารถ พิจารณาความรู้พื้นฐานของผู้รับการฝึกอบรม พฤติกรรมผู้รับการ

ฝึกอบรม สิ่งแวดล้อมภายนอกของสถานท่ีเรียน เป็นต้น [34] การออกแบบหลักสูตรมีรูปแบบหลากหลาย เช่น การ

ออกแบบท่ีเน้นเนื้อหา การออกแบบท่ีเน้นความสามารถ การออกแบบท่ีเน้นความรู้สึก อารมณ์ ความสุนทรียภาพ

ของการเรียนรู้ การออกแบบเน้นหน้าท่ีและกิจกรรมสังคม การออกแบบท่ีเน้นความต้องการและกิจกรรมแต่ละ

บุคคล เป็นต้น [30] 
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3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการเลอืกใช้สื่อในการสอนท่ี

เหมาะสม [8] จะต้องพัฒนาความคิดของผู้รับการฝึกอบรมให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้มากท่ีสุด และเนื้อหาท่ี

ถ่ายทอดไปน้ันจะตอ้งสอดคลอ้งและสรา้งความสนใจแก่ผู้รับการฝึกอบรม [32]  

4. การประเมินผล เป็นวธีิการด าเนนิการประเมนิผลลัพธ์สุดท้ายของผู้รับการฝึกอบรม จะท าให้ทราบ

ว่าประสบการณ์การเรียนท่ีจัดขึ้นนั้นบรรลุจุดประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ผู้เรียนมีการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด 

และผลการประเมินจะอธิบายได้ว่า หลักสูตรนั้นควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงด้านใด หรือจ าเป็นต้องใช้

หลักสูตรใหม่ในการเรียนการสอนหรือไม่ [34] ข้อมูลในการประเมินจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรตอ่ไป [30] 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบว่า องค์ประกอบในการศึกษาศักยภาพการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 

1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยนื 2) การพัฒนาสังคมอยา่งยั่งยืน 3) การพัฒนาเศรษฐกิจอยา่งยั่งยนื และความ

ต้องการฝึกอบรมภายใต้บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) 

บทบาทด้านการส ารวจทรัพยากรท่องเท่ียว 2) บทบาทด้านการตลาด 3) บทบาทด้านการให้บริการสิ่งอ านวยความ

สะดวก 4) บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 5) บทบาทด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว เพื่อ

น าไปออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ 1) การก าหนดวัตถุประสงค์ 2) การเลือก

เนื้อหา 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4) การประเมินผล ซึ่งสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยา่งย่ังยืน 

 การพัฒนาสังคมอยา่งย่ังยืน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน 

ความต้องการฝกึอบรมขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

 บทบาทด้านการส ารวจทรัพยากรท่องเที่ยว 

 บทบาทด้านการตลาด  

 บทบาทด้านการให้บรกิารสิ่งอ านวยความสะดวก 

 บทบาทด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

 บทบาทด้านการบรหิารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

หลักสูตรฝึกอบรมดา้นการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยั่งยนื

ส าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ในกลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออก 

 การก าหนดวัตถุประสงค ์

 การเลือกเนือ้หา  

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

 การประเมินผล 
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การเตรียมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการเข้า

ร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

The preparation of the tourism business entrepreneurs in Changwat Nakhon 

Ratchasima for the ASEAN economic community 

ณัฏฐ์วัฒน ์ธนพรรณสิน1* ปิยพัชร ์สุกใส2  และ เพิ่มพร ณ นคร3   

Nattawat Thanaphansin1*, Phiyaphat Suksai2  and Permporn Na Nakorn3  

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา 2) ศกึษาผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

ของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา และ 3) ศกึษาการเตรียม

ความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา

จ านวน 306 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิตท่ีิใชใ้นการวเิคราะห์ประกอบด้วย

สถิตเิชงิพรรณนา และการจัดล าดับความส าคัญโดยอาศัยมาตรวัดแบบประเมินค่า(Rating Scale)  

ผลการศึกษาพบว่า 1)ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาเศรษฐกิจ

อาเซียนอยู่ในระดับปานกลางและเห็นว่าประเทศท่ีมีศักยภาพและระดับในการแข่งขันเชิงธุรกิจการท่องเท่ียวกับ

ประเทศไทยในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุดหากมีการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน คือประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม  2) อุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบใน

การด าเนินการทางธุรกิจในกรณีท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นล าดับแรกคือด้านภาษี 

รองลงมาคือโครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายและข้อบังคับ และ 3) การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาครัฐ คือด้านศักยภาพในการแข่งขัน (จัดอบรมภาษา แรงงาน ทักษะ

ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านการประชาสัมพันธ์ ส่วนภาคเอกชน จะเป็น

การเตรียมความพร้อมด้านการมุ่งเน้นการตลาดไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  การลงทุนเพิ่ม และการหาแหล่ง

เงินทุนส ารองล่วงหน้า และการขยายความร่วมมือทางธุรกิจการท่องเท่ียวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของ

ประเทศสมาชกิอาเซียน   

ค าส าคัญ: การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียว  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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Abstract  
This study aimed to examine the understanding of the tourism business entrepreneurs’ 

understanding on the ASEAN Economic Community consolidation, to study its effect to the tourism business in 

Nakhon Ratchasima and to find out the preparation of the tourism businesses entrepreneurs in Nakhon 

Ratchasima for the ASEAN Economic Community. The samples were 3 06  tourism business entrepreneurs in 

Nakhon Ratchasima. The data were collected by the questionnaires and were analyzed by the computer 

program to find the descriptive statistics.  

The study found that 1 ) The knowledge’s of the tourism businesses entrepreneurs were in the 

middle level; and they knew that Malaysia, Singapore and Vietnam were the competitive countries of Thailand. 

2) The barriers / constraints are expected to affect the implementation of the business in Thailand to attend the 

ASEAN Economic Community as the first priority is tax, the second is the infrastructure , and laws and 

regulations. 3 ) The preparation of entrepreneurs on the AEC sector. Is the potential for competition (language 

training skilled workers, entrepreneurs, etc.), infrastructure and utilities. And promotion of the private sector to 

prepare for the marketing focus to the ASEAN member countries. Investment And a funding source in advance. 

And expand business cooperation with tour operators, travel business of member countries. 

Keywords: Preparation of Tourism Businesses, ASEAN Economic Community  

บทน า 
ประชาคมอาเซียน เป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา โดยผู้น าของทุกประเทศได้ร่วมลงนามใน

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ร่วมมือ ช่วยเหลือ และ

สนับสนุนกันในดา้นความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เพ่ือให้อาเซียนเป็นชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง เป็นชุมชน

ท่ีมีการเชื่อมโยงระหวา่ง สินค้า ประชาชน การลงทุน และนวัตกรรมท่ีสามารถเดินทางไปมาอยา่งไมม่ีอุปสรรคท่ัวท้ัง

ภูมิภาค โดยมีเส้นทางคมนาคมท่ีเชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างสะดวก และประชาชนอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายถิ่น

ฐาน และใช้ทรัพยากรของประเทศสมาชิกได้อย่างสะดวก ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยเสา

หลัก 3 เสา ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community - ASC) เพื่อให้

ประชากรในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีความปลอดภัยและมั่นคง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 

Socio-Cultural Community - ASCC)  เพื่อให้ประชากรแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอื้อ

อาทร มีสวัสดิการทางสังคมท่ีดี และมีความมั่นคงทางสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community - AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอ านวยความสะดวกในการตดิต่อค้าขายระหว่าง

กัน อันจะท าให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากร

ในประเทศอาเซียน (ศริินันท์ กิตติสุขสถิต,2555) 

ดังนัน้ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการระบุเป้าหมายส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ 

การให้ประชากรของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมี

ศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้ โดยต้องการให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว เน้นการเคลื่อนย้าย
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สินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี

นั้น ในเบื้องต้น ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) ใน 7 สาขาวิชาชีพ เกี่ยวกับ 

คุณสมบัตขิองวิชาชพีหลัก แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

ได้อย่างเสรี ใน 7 สาขาวิชาชีพ ดังกล่าว ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การส ารวจ แพทย์ ทันตแพทย ์

และ บัญชี ซึ่งจะเร่ิมตน้ในปี 2558 ท้ังนี้ มีการคาดการณ์จากผู้เกี่ยวข้องวา่ ประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเท่ียว และศูนย์กลางอาหารโลก ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการบางประเภทจะขยายตัว อาทิ 

การท่องเท่ียว การคมนาคม การบริการสาธารณสุข และโลจิสติกส์  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นสิ่งหนึ่งท่ีส าคัญของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ คนไทยและภาค

ธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน

ด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเร่ิมต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน

อนาคต ธุรกิจการท่องเท่ียวก็เชน่กันเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจรญิยิ่งขึน้ดว้ย

การน านักท่องเท่ียวท่ีปัจจุบันมีอยู่มากมายให้เพิ่มยิ่งขึ้นอีกจากการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเท่ียว ท่ีเกี่ ยวเนื่อง

ภายใตก้รอบอาเซียนแต่ขณะเดียวกันก็ท าให้มีความเป็นไปได้สูงวา่แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตจะยิ่งทวคีวามเข้มข้น

เพิ่มมากขึ้นอยา่งแนน่อน การเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยการถอืครองสัดสว่นการถือหุน้ท่ี

เพิ่มมากขึน้ จากคู่แข่งท้ังรายเดิมและรายใหมท่ี่ต้องการเข้าสูต่ลาดเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดการให้บริการด้านการ

ท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน  ส าหรับสถานการณ์ตลาด

ภายในประเทศนั้น ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวของไทยนับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง ท้ังในส่วนของความพร้อมใน

การให้บริการแก่ชาวต่างชาต ิและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งการเปิดเสรีภาคการท่องเท่ียวนา่จะชว่ยสนับสนุน

ให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวมรีายได้เพิ่มขึ้นจากจ านวนนักท่องเที่ยวตา่งชาติท่ีคาดวา่จะเดินทางเข้ามาทอ่งเท่ียวใน

ประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะด้านโรงแรมท่ีพักซึ่งเป็นเครือข่ายของบรรดานักลงทุนต่างชาติท่ี

เข้ามาลงทุนในไทย อันจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกิจกรรมตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นตามมา 

ผู้ประกอบการไทยควรเร่งปรับตัวโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด รวมท้ังการปรับกล

ยุทธ์ทางธุรกิจโดยอาศัยจุดแข็งของภาคการท่องเท่ียวของไทยโดยเฉพาะการเป็นท่ียอมรับในด้านการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีงดงาม ความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของคนไทย การมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ีเป็น

เอกลักษณ์และรสชาติอาหารท่ีได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าของท่ีระลึก รวมถึงสิ่งอ านวย

ความสะดวกอื่น ๆ เช่น ระบบการช าระเงิน ที่ควรเพิ่มความสะดวกเร่ืองการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรเงินสดมาก

ขึน้ขณะเดียวกันควรใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลสนับสนุนการท่องเท่ียวมากขึน้ มกีารพัฒนาด้านแอพพลิเคชั่น 

รวมท้ังเว็บไซต ์เพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกการจอง รวมท้ังใชช้่องทางนี้ให้นักท่องเที่ยวได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ท่องเท่ียว ซึ่งท่ีกล่าวมานั้นถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเที่ยว จะน าไปใช้

และสามารถเพิ่มสว่นแบ่งตลาดได้มากยิ่งขึน้ นั่นเอง (ณิชานันท์ เอี่ยมเพ็ชร,2555)  

จังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่นกันโดยมีผู้ประกอบการ และ

นักท่องเท่ียวจ านวนมาก ท่ีรู้จักกันในชื่อท่ีว่า  “โคราช” เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนท่ีราบสูง ท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วย

ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกทุกรูปแบบ ผู้มาเยือนจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติท่ีงดงามจนได้รับการยก

ย่องให้เป็นมรดกโลก สนุกสนานไปกับกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอม

โบราณ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้ความรู้ด้านการเกษตรจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ท้ังยังได้

อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นต ารับ และเลอืกซือ้หาสินค้าเกษตรและหัตถกรรมพืน้บ้าน ในดินแดนท่ีเปรียบเสมอืนเป็น

ประตูสู่ภาคอีสานแห่งนี้ด้วยท าเลท่ีตั้งท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีการคมนาคมท่ีสะดวกสบาย จังหวัดนครราชสีมา
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จึงเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวพักผ่อนวันหยุดท่ีเป็นท่ีนิยมอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งของชาวเมืองหลวงและ

จังหวัดใกล้เคียงในปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมามีเนื้อท่ีประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร่ เป็น

จังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย สภาพพื้นท่ีมท้ัีงบริเวณท่ีสูงทางตอนกลาง พืน้ท่ีลูกคลื่นและที่ราบลุ่มทาง

ตอนเหนอื และบริเวณเทือกเขาและท่ีสูงทางตอนใตข้องจังหวัด อันเป็นตน้ก าเนิดของแมน่้ าล าธารหลายสายท่ีไหลไป

ทางตะวันออกของภูมิภาค มีแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าล าเชียงไกร ล าแซะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง 

และล าปลายมาศจากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบอยูท่ั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา ท าให้เชื่อได้ว่าบริเวณนี้เคยมี

ชุมชนโบราณยุคก่อนประวัตศิาสตร์ต้ังอยู่ จนกระท่ังเข้าสู่ยุคประวัตศิาสตร์ก็ยังคงความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดตัง้แต่

สมัยทวารวดี โดยมีศูนย์กลางความเจริญอยู่ท่ีเมืองเสมา เป็นเมืองใหญ่อยู่ในบริเวณท่ีเป็นอ าเภอสูงเนินในปัจจุบัน

ตอ่มาในสมัยขอมเรืองอ านาจ มีการสร้างเมอืงโคราฆะปุระ หรือเมอืงโคราช ขึน้ในบริเวณใกล้เคียง และมีเมืองพิมาย

เป็นเมอืงใต้ปกครองท่ีส าคัญ จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมอืงขึน้ใหม ่

โดยเอาชื่อเมืองเสมากับเมืองโคราฆะปุระมาผูกกันเป็นนามเมืองใหม่ จากข้อมูลท่ีกล่าวมาจึงเป็นต้นเหตุท่ีเกิดการ

ท่องเท่ียว ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีขยายตัวมากขึ้นเร่ือยๆ จนท าให้นครราชสีมาหรือ โคราชเป็นจังหวัดท่ีมีนักทอ่งเท่ียวท้ังใน

ประเทศและนักท่องเท่ียวต่างประเทศรู้จักเป็นอย่างดีและมีจ านวนเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ (http://thai.tourismthailand.org, 

ท่องเท่ียวนครราชสีมา,2557) จากท่ีกล่าวมานั้น เมืองโคราชจัดเป็นดินแดนท่ีมีความสมบูรณ์ มีความพร้อมท้ังเร่ือง

สังคม เศรษฐกิจ ธุรกิจต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจท่ีศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบ

กับในปัจจุบันนี้กระแสการเตรียมความพร้อมทางการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและธุรกิจการท่องเท่ียว

มีมาก และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวก็มีสูงมากขึ้น ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมามี

มากกวา่พันราย จึงเป็นแหล่งธุรกิจที่นา่สนใจอกีธุรกิจหนึ่งท าให้ผู้ศึกษาจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ตอ่ไป  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการ

ธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสมีา 

2. เพื่อศกึษาผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับของการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอ่ธุรกิจการ

ท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสมีา 

3. เพื่อศกึษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสมีาต่อ

การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 

กรอบแนวคิด 

การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเท่ียว ซึ่งรวมถึงธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบ 

AEC ถูกจัดให้อยู่ในสาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม (Priority Integration Sectors : PIS) เช่นเดียวกับภาคบริการอื่นๆอีก 4 

สาขา ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม บริการสุขภาพ การขนส่งทางอากาศ และโลจิสติกส์ ซึ่งก าหนดให้ยกเลิก

เงื่อนไขต่างๆท่ีเป็นข้อจ ากัดท้ังหมด รวมท้ังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนอาเซียนให้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 70 ในปี 

2553 (ยกเวน้สาขาโลจิสตกิส์ท่ีก าหนดให้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนกลงทุนอาเซียนเป็นร้อยละ 51 ในปี 2553 และ

เพิ่มเป็นร้อยละ 70 ในปี 2563) ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวของไทยซึ่งกว่าร้อยละ  70 เป็น

ผู้ประกอบการ SMEs ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประกอบกับหลายประเทศในอาเซียน

โดยเฉพาะเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ได้ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง  เพื่อรองรับ

จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นสอดคล้องกับคาดการณ์ขององค์การการ

http://thai.tourismthailand.org/
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ท่องเท่ียวโลก ( World Tourism Organization : WTO) ท่ีคาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็น 

120 ล้านคนในปี 2558 ซึ่งเป็นปีท่ีก้าวสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์ จากระดับเฉลี่ย 67.5 ล้าน

คนต่อปีในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งจะท าให้อาเซียนก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวยอดนิยมของนักท่องเท่ียว

จากท่ัวโลก รวมท้ังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการท่ีเกี่ยวเนื่องให้หลั่งไหลเข้า

มาในภูมภิาคนี้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ภาคการท่องเท่ียวของไทยมแีนวโนม้ขยายตัวสูงขึ้น (ธนาคารเพื่อ

การส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย, 2555) จากข้อมูลท่ีกล่าวถึงในข้างต้นนี้ จึงพัฒนากรอบแนวคิดท่ีเหมาะสม

กับการศึกษาครัง้นี้ได้ดังภาพท่ี 1 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชิงส ารวจถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว

ในจังหวัดนครราชสมีาท่ีมีต่อการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีวิธีวิทยาการวจิัยดังนี ้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการในจังหวัดนครราชสีมา มี

จ านวน 1,287 ราย (ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมนครราชสีมา,2555) กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล

จ านวน 306 ราย  โดยประมาณการจากแนวคิดการก าหนดขนาดตัวอยา่งของ Taro Yamane (1973 : 125) และสุ่ม

ตัวอยา่งอย่างง่ายโดยการจับฉลากจากบัญชรีายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและบริการ ด าเนนิการโดยการเข้า

พบและส่งจดหมายท าจนครบ 306 ราย 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใช้เครื่องมือวจิัย คือ แบบสอบถามจะประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนต่อธุรกิจการท่องเท่ียว 1).ด้านการแข่งขัน 2).อุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีธุรกิจคาดว่าจะได้รับ การเตรียมความ

พร้อมของประเทศสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของผู้ประกอบการ  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยด้านความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวธีิวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์โดยน าคะแนนท่ีได้มาหาก าหนดช่วงคะแนน

เพื่อใชแ้ปล ความหมายของคะแนน 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และนอ้ย)  ด้านผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับจากการเข้า

ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการแข่งขัน และด้านอุปสรรค/ข้อจ ากัดธุรกิจคาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบในการด าเนินการทางธุรกิจในกรณีท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิธีวิเคราะห์

ข้อมูล ด้านการแข่งขันอธิบายลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บได้ ในรูปแบบของอันดับและวัดความระดับการแข่งขันของ

ประเทศสมาชกิอาเซียนเปรียบเทียบกับธุรกิจการท่องเท่ียวของไทยโดยการเรียงล าดับความเป็นคู่แขง่โดยใชม้าตรวัด

ลักษณะของผู้ประกอบการ 

ธุรกจิการท่องเที่ยว 

การเตรยีมตัว 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน 

2. ผลกระทบจากอาเซียน 

3. การเตรียมความพร้อมของ

ผู้ประกอบการ 
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ของลิเคิร์ท(Likert Scale) โดยน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วก าหนดชว่งคะแนนเพื่อใช้แปลความหมายของคะแนน

เฉลี่ยในการวัดทัศนคติเป็น 5 ระดับ ด้านอุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีท่านคาดว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบในการด าเนินการ

ทางธุรกิจในกรณีท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าการวัดระดับทัศนคติโดยใช้มาตรวัดของลิ

เคิร์ท (Likert Scale) โดยน าคะแนนท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยแลว้ก าหนดช่วงคะแนนเพื่อใชแ้ปล ความหมายของคะแนนเฉลี่ย

ในการวัดทัศนคติเป็น 5 ระดับ และด้านการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวิธี

วิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะของข้อมูลท่ีเก็บได้ ใน

รูปแบบของจ านวนร้อยละ และค่าเฉลี่ย และน าคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์แลว้ท าการเรียงล าดับการเตรียมความพร้อม

ของธุรกิจการท่องเท่ียวจากมากไปนอ้ย 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวใน

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาส่วนใหญ่ร้อยละ 75.16 มี

ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาร้อยละ 18.30 และ 6.54 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 

และนอ้ย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

ประเทศไทย ต่อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา ในประเด็นด้านประเทศท่ีมีศักยภาพในการ

แข่งขันเชิงธุรกิจการท่องเท่ียวกับประเทศไทยในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา 

มากท่ีสุดหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาพบว่า ประเทศมาเลเซีย โดยมีคะแนนรวม 1359 

คะแนน รองลงมาได้แก่ประเทศสิงคโปร์ และเวยีดนาม โดยมีคะแนนรวม 1043 และ 704 คะแนน ตามล าดับในภาพท่ี 

2 

 
ภาพที่ 2 แสดงผลคะแนนด้านศักยภาพการแข่งขันในมุมมองผูป้ระกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวในจังหวัดนครราชสมีา 
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ส่วนระดับการแข่งขันของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับประเทศไทยพบวา่ประเทศท่ีมี

ระดับการแข่งขันกับประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศมาเลเซีย  มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 รองลงมาคือ 

สิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ย 4.64 และเวยีดนาม มคีะแนนเฉลี่ย 4.03 ตามล าดับ 

ผลการศึกษาอุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีผู้ประกอบการธุรกิจทอ่งเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาคาดวา่จะได้รับ

ผลกระทบในการด าเนินการทางธุรกิจในกรณีท่ีประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ระดับของ

อุปสรรคหรือข้อจ ากัดคาดวา่จะได้รับผลกระทบหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในช่วงปานกลางถึงมาก

ท่ีสุด มีช่วงคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.84 - 4.65 ด้านภาษี เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดอันดับแรกท่ีผู้ประกอบการ

ธุรกิจทอ่งเท่ียวในจังหวัดนครราชสมีาคาดว่าจะได้รับผลกระทบ มรีะดับอุปสรรคหรือข้อจ ากัดมากที่สุดโดยมคีะแนน

เฉลี่ย 4.65 รองลงมาคือโครงสร้างพื้นฐาน คาดวา่จะได้รับผลกระทบและมรีะดับอุปสรรคหรือข้อจ ากัดมากท่ีสุดโดย

มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 และกฎหมายและข้อบังคับ เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีระดับ

อุปสรรคหรือข้อจ ากัดมากท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.26 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าด้านอาชญากรรมและ

จลาจล เป็นด้านท่ีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบเป็นล าดับท้ายสุด 

มรีะดับของอุปสรรคและข้อจ ากัดปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.84 ตามภาพประกอบท่ี 3 

 
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยของอุปสรรคของข้อจ ากัดท่ีคาดวา่จะได้รับผลกระทบ 

ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาต่อภาครัฐ พบว่า ด้านศักยภาพในการแข่งขัน(จัดอบรมภาษา 

แรงงาน ทักษะผู้ประกอบการ ฯลฯ) ภาครัฐมีการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด มีคะแนนรวม 998 รองลงมาคือ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านการประชาสัมพันธ์ มคีะแนนรวม 926 และ 910 ตามล าดับ ใน ภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ 

 

ผลการศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านการมุ่งเน้นการตลาดไปยังกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนธุรกิจมีการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด มีคะแนนรวม 938 รองลงมาคือการลงทุนเพิ่ม และการหาแหล่ง

เงินทุนส ารองล่วงหน้า และการขยายความร่วมมือทางธุรกิจการท่องเท่ียวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของ

ประเทศสมาชกิอาเซียน มคีะแนนรวม 914 และ 880 ตามล าดับ ใน ภาพท่ี 5 
 

 
ภาพที่ 5 การเตรียมความพร้อมของภาคเอกชน 
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สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ

รองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งผู้ศึกษาขอสรุปผลและอภิปรายตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
1. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัด

นครราชสีมาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับการท่ีรัฐบาลได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ถึงการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย

ให้รับทราบและเตรียมความพร้อม ไมว่่าจะเป็นเร่ืองของการรวมกลุ่มกัน จ านวนประเทศสมาชิก การจัดตัง้ การเปิด

เสรี 5 ด้าน ดังนี้ ด้านการค้า ด้านการลงทุน ด้านการเคลื่อนยา้ยแรงงาน ด้านบริการ และด้านกฎหมาย การยกเลิก

ภาษี การเพิ่มสัดส่วนการถอืหุน้ การคุ้มครองการลงทุน การท าสัญญาในสายวชิาชีพ เป็นต้น  

2. ผลกระทบท่ีคาดวา่จะได้รับของการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจการท่องเท่ียวใน 

จังหวัดนครราชสีมา ประเทศท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน ระดับของการแข่งขันเชิงธุรกิจการท่องเท่ียวกับประเทศไทย

ในมุมมองของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมา มากท่ีสุดหากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ผลการศกึษาพบวา่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโ์ปร์ และเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับ ธนาคารเพื่อการสง่ออกและ

น าเข้าแห่งประเทศไทยท่ีได้วิเคราะห์ว่าภาวะการแข่งขันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ประกอบกับหลายประเทศในอาเซียน

โดยเฉพาะเวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ได้ปรับตัวและพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวและบริการท่ีเกี่ยวเนื่อง  เพื่อรองรับ

จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นสอดคล้องกับคาดการณ์ขององค์การการ

ท่องเท่ียวโลก นอกจากนี้ยังมีอุปสรรค /ข้อจ ากัดท่ีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาคาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบในการด าเนินการทางธุรกิจในกรณีท่ีประเทศไทยเข้ารว่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ด้านภาษี 

โครงสร้างพื้นฐาน และกฎหมายและข้อบังคับ ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของ ภารตี ไกรสทิธ์ิ (2548)ศกึษาเร่ือง 

“การศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงาน ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่” ท่ีว่าด้วย

เร่ืองภาษี กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ จะมีผลกระทบอันเนื่องมาจากการร่วมกลุ่มกันจะต้องเกิดข้อตกลงกันระหว่าง

ประเทศสมาชิกท าให้ผลการศึกษาออกมาในภาพท่ีสอดคล้องกับการก าหนดนโยบายของการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

3. เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดนครราชสีมาต่อ

การเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย  มีการสร้างมุมมองเป็นสองด้านคือ ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน พบว่า ในภาครัฐจะมีการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพในการแข่งขัน (จัดอบรมภาษา แรงงาน ทักษะ

ผู้ประกอบการ ฯลฯ) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีต้องการให้ทุกภาคส่วนรับทราบและเตรียมความพร้อมพัฒนาหน่วยงาน

ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศสมาชกิได้ภาครัฐจึงมีการจัดโครงสร้างพื้นฐานและการประชาสัมพันธ์ให้

เกิดการรับรู้มากขึ้นเร่ือยๆ นับต้ังแตปี่ 2553 เป็นต้นมา ส่วนในภาคเอกชนได้มกีารเตรียมความพร้อมด้านการมุง่เน้น

การตลาดไปยังกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน  การลงทุนเพิ่ม และการหาแหล่งเงินทุนส ารองล่วงหน้า และการขยาย

ความร่วมมือทางธุรกิจการท่องเท่ียวกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศสมาชกิอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ Carla Cardoso and Luis Ferreira (2000) ทีพบว่าบทบาทของภาคการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อ

เศรษฐกิจ โดยพบว่าภาคการท่องเท่ียวมีสัดส่วนในดุลการช าระเงิน การลงทุน รายได้และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องอย่างมี

นัยส าคัญ  
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ข้อเสนอแนะการจากศึกษา จะพบว่า ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนามเป็นประเทศท่ีมี

ศักยภาพ และระดับในการแข่งขันทางด้านการท่องเท่ียวกับประเทศไทยมากที่สุด ดังนัน้ผู้ประกอบการและหนว่ยงาน

ของรัฐจึงควรท่ีจะศกึษาถึงจุดแข็งและจุดออ่นของภาคการท่องเท่ียวในประเทศดังกล่าวเพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาปรับใชใ้น

การก าหนดกลยุทธการด าเนินธุรกิจหรือใชใ้นการวางกรอบนโยบาย ของภาครัฐเพื่อให้สามารถอยู่เหนอืกว่าประเทศ

คู่แข่งดังกล่าว ส่วนในด้านของอุปสรรค/ข้อจ ากัดด้านภาษีเป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดอันดับหนึ่งท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ

การท่องเท่ียวให้ความส าคัญ ดังนั้นหน่วยงานรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการและก าหนดนโยบายด้านภาษีต่อ

ธุรกิจท่องเท่ียว ควรให้ความส าคัญโดยมกีารก าหนดระดับภาษีให้อยู่ในระดับท่ีไม่มากจนไปลดความสามารถในการ

แข่งขันทางธุรกิจกับประเทศสมาชิกอาเซียนคู่แข่งได้ แต่ก็ไม่น้อยจนขาดรายได้ท่ีจะมาพัฒนาภาคการท่องเท่ียวของ

ไทยท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ส่วนสุดท้ายท่ีพบคือ โครงสร้างพื้นฐานเป็นอุปสรรค/ข้อจ ากัดท่ีมีระดับอุปสรรค/

ข้อจ ากัดอยู่ในระดับมากท่ีสุดจากผลการศึกษา โดยในปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานบางด้าน เชน่ด้านระบบการสื่อสาร

เช่น ระบบ 3G 4G ระบบอินเตอร์เน็ต ยังไม่ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ และยังล้าหลังกว่าประเทศเพื่อน 

บ้านเชน่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไม่สามารถท่ีจะพัฒนาหรือปรับปรุงระบบโครงสร้าง

พื้นฐานให้ทัดเทียมกับประเทศคู่แข่งได้ ก็อาจจะท าให้ระดับความสารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวลดลงได้หรือ

ประเทศไทยจะมศีักยภาพในการแขง่ขันท่ีสูงกวา่ประเทศต่างๆ ในอาเซียนน่ันเอง 
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กรอบการศึกษาปัจจัยในการสร้างความได้ เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ 

การจัดประชุม ในเมืองศักยภาพ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE 

The conceptual framework of factors for enhancing competitive advantage of 

business convention in potential MICE cities 

นิศารัตน ์ อนุตรวัฒนกุล1*และ พัทรียา หลักเพ็ชร1 

Nisarut Anuatarawuttanakul1* and Patthareeya Lakpetch1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรอบการศึกษาปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ธุรกิจการจัดประชุม ในเมืองศักยภาพ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์  ในประเด็นความคาดหวังและการรับรู้ของ

นักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุมต่อผู้ให้บริการธุรกิจการจัดประชุม โดยศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง

ของมุมมองด้านฐานทรัพยากรขององค์กร Resource Based View of the firm (Barney ,1991) โดยพบว่า พฤติกรรม

ของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุม ได้แก่  1) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุม 2) จ านวนวันในการเข้าร่วม

การประชุม 3) ระยะเวลาในการพ านักค้างคืน 4) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน 5) ประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ในการให้บริการ 6) ค่าใช้จ่ายระหวา่งมาเข้าร่วมประชุม 7) ปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมการประชุม และปัจจัยการสร้าง

ความได้เปรียบ ประกอบด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ 1) ด้านความมีคุณค่า (Valuable)  2) ด้านปัจจัย

เหนือกวา่คู่แข่งขัน (Rare) 3) ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ(Costly to imitate) 4) ด้านไมส่ามารถหาทดแทนได้ (Non- 

substitutable) 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการ

แข่งขันของธุรกิจการจัดประชุมในคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหนว่ยงานหรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้

ท่ีได้ไปพัฒนาองคก์รเพื่อให้เกิดขดีความสามารถในการแข่งขันท่ีย่ังยนืในอนาคตต่อไป  

ค าส าคัญ: ความได้เปรียบในการแขง่ขัน  เมอืงศักยภาพ  ธุรกิจการจัดประชุม 
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Abstract  
This article was aimed at studying the conceptual framework factors for enhancing competitive 

advantage of business convention in potential MICE cities. In the expect of tourist’s perception and expectations 

towards venue services providers. In the article framework and related literatures, it revealed that main behavior 

of tourist’s traveling for business convention consist of 1 ) traveling purposes, 2 ) length of convention attend, 3 ) 

length staying overnight, 4) public relation channel, 5) Type of relevant business in service delivery, 6) Expense 

during business trip and, 7 )  Motivation Factors to attend. The determinants of competitive advantage are 

compared of attributes; 1) valuable 2) rare 3) costly to imitate and 4) non substitutable. 

This conceptual framework is useful for future sustainable in the field of tourist’s behavior and 

factors influencing competitive advantage in convention business. 

Keywords: Competitive Advantage, Potential MICE Cities, Business convention  

บทน า 

อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) หรอืท่ีเรียกว่า อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวประเภทหนึ่งท่ีประกอบไปด้วย ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม (Meeting) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล 

(Incentive) การจัดประชุมนานาชาติ (Conference) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) ปัจจุบัน

อุตสาหกรรมไมซ์ ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลให้ความส าคัญ เป็นอันดับต้นๆ ในฐานะกลไกหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกลไกส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้และการ

จ้างงานให้แก่ประเทศ [7] อุตสาหกรรมไมซ์ จึงเป็นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้จากการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาสถานการณ์และแนวโน้ม  

ด้านการท่องเท่ียวและกีฬายังพบว่า ในอนาคตนักท่องเท่ียวกลุ่มไมซ์เป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีมีโอกาส 

และศักยภาพสูงและสรา้งรายได้เข้าประเทศมากกวา่นักทอ่งเท่ียวตา่งชาติท่ัวไปโดยเฉลี่ย 2-3 เท่า [1] ซึ่งรายได้ จาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในธุรกิจท่องเท่ียวไมซ์ของไทยในปี พ.ศ. 2556 สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 

64,331,000,000 บาทต่อปีมีอัตราการเติบโตกว่า 9.28% [17] การแข่งขันในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากรัฐบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจงานวจิัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขัน โดยการใช้ทฤษฎี Resource Based View of the firm (RBV) ปัจจัยหลักของทรัพยากร 4 ประการ คือ

ทรัพยากรนัน้ตอ้งมีคุณค่า (Valuable Resources), ทรัพยากรน้ันตอ้งหายาก(Rare Resources), ทรัพยากรนัน้ยากที่จะ

เลียนแบบได้ (Imitate Resources) และทรัพยากรนั้นไม่สามารถทดแทนได้อย่างสมบูรณ์  (Non-substitutable-

Resources) [46] ปัจจุบันประเทศตา่งๆ เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จึงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของ

ธุรกิจการจัดประชุมอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจรญิก้าวหนา้ [20] 

จากการคาดการณ์ในปี 2559 ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติจะสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 

49,103,000 บาทตอ่ปี  ธุรกิจนี้จึงเป็นกลุ่มท่ีมกีารเติบโตอย่างโดดเด่นท่ีสุดรองลงมาคือ ธุรกิจการจัดประชุม สร้าง

รายได้  47,308,000 บาทต่อปี แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันดับท่ี 3 ในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ รองจากสิงคโปร์ และ

มาเลเซีย แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มขยายตัวท่ีดี โดยมีตลาดท่ีส าคัญคือ การจัดประชุมนานาชาติ [24] จากการศึกษา

อัตราการแข่งขันของจ านวนการจัดประชุมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของ  International Congress and 

Convention Association (ICCA) พบว่า ในปี 2556 ประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตสูงท่ีสุดคือ สิงคโปร์ [33] เป็นประเทศ
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แรกท่ีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะมีการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นจุดเด่น

ในการสร้างความ น่าสนใจให้แก่นักลงทุนและนักท่องเท่ียว [31] สิงคโปร์จึงเป็นคู่แข่งขันท่ีส าคัญในด้านธุรกิจจัด

ประชุมของประเทศไทย ในปีท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวสิงคโปร์ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ท่ีมีต่อทางด้านเศรษฐกิจ 

(Economic Impact Analysis หรือ EIA) ระหวา่งปี 2008-2012 ซึ่งพบวา่อุตสาหกรรมไมซ์ได้สร้างรายได้โดยรวมให้แก่

ประเทศเป็นจ านวนมาก [18] ประเทศสิงคโปร์มีความได้เปรียบในเร่ือง ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่างๆท่ีมีความพร้อมและทันสมัย เช่น สนามบินนานาชาติขนาดใหญ่ โรงแรมระดับ 4-5 ดาวท่ีอยู่ใกล้ศูนย์

ประชุมประกอบกับการมีแนวคดิเชงิกลยุทธ์ท่ีสอดรับกับสถานการณปั์จจุบันและเหตุการณ์ท่ีในอนาคตอย่างลงตัว[5] 

ยิ่งไปกว่านั้นสงิคโปร์เป็นเมืองในทวปีเอเชียเมอืงเดียวท่ีตดิอันดับ 1 ใน 10 เมืองการประชุมโลกจากการจัดอันดับโลก

ของ ICCA พบว่าสิงคโปร์ยังคงครองต าแหน่งเมืองการประชุมอันดับ 1 ของ เอเชียเป็นเวลา 11 ปีต่อเนื่องกัน โดยจัด

งานประชุม ที่ ICCA รับรองมีจ านวนท้ังสิ้น150 งานในปี 2555 [32] รวมท้ังยังได้รับการสนับสนุนท่ีดีจากหน่วยงาน

ภาครัฐบาลท่ีลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์อยา่งเต็มท่ี [29] สิงคโปร์มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ ประชากร

ในประเทศจ านวนมากสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา [32] 

ในขณะท่ีประเทศไทยพบว่ามีความได้เปรียบในเร่ืองสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ท้ังแหล่งท่องเท่ียวด้านวัฒนธรรม

และแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ [5] ท าเลท่ีตั้งท่ีดีล้อมรอบด้วย ภูมิประเทศสวยงามและเป็นศูนย์กลางท่ีพร้อมซื้อขาย

กับประเทศเพื่อนบ้าน มีขนาดเศรษฐกิจเป็น อันดับสองของอาเซียนท้ังด้านขนาดของประเทศ จ านวนประชากรท่ี

เหมาะสม อกีท้ังคนไทยมจีิตใจดี และมีมาตรฐานการบริการท่ีสูง[28] นอกจากนี้ผลการส ารวจตราดัชนขีองประเทศ 

ระบุว่าประเทศไทยติดอันดับสูงสุด 3 ใน 5 ด้านได้แก่ ความคุ้มค่าของเงิน,ความเป็นมิตรของคนไทยและแหล่ง

ท่องเท่ียวยามราตรี [20] เมื่อมองถึงข้อเสียเปรียบของไทยน้ันการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รายงานว่าประเทศไทย

ยังมีจุดออ่นในการท าตลาด MICE 2 ประการ คือ ความพร้อมของสถานท่ีในการจัดประชุมซึ่งยังไมม่ีสิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีได้มาตรฐานและยังไมส่ามารถแขง่ขันกับประเทศอื่นได้ ปัญหาอีกประการหนึ่งคือบุคลากรในประเทศยังไม่มี

ความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วประเทศไทยยังคงเสียเปรียบเร่ืองความสามารถ

ทางด้านภาษา [19]   

ประเทศไทยในปัจจุบันแม้วา่จะมีขีดความสามารถในการรองรับการจัดงานในกลุ่มไมซ์อย่างเพียงพอ 

แต่การเพิ่มขึ้นของจ านวนการจัดงานและจ านวนนักเดินทางชาวต่างชาติในอนาคต นอกจากนี้การรวมตัวเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economics Community) ยังก่อให้เกิดโอกาสส าหรับพื้นท่ีต่างๆ ท่ีเป็น

เมอืงเศรษฐกิจและเมอืงท่องเที่ยวท่ีส าคัญ เชน่ เชียงใหม ่ขอนแก่น ชลบุรี ภูเก็ต และพัทยาในการเป็นสถานท่ีจัดงาน

ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวรูปแบบไมซ์ ดังนัน้จึงต้องเตรียมพร้อมท้ังในเชิงรุกและเชิงรับของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และผู้ประกอบการ ท่ีต้องมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับการให้บริการด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถานท่ี

จัดประชุม เส้นทางการคมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม บริการด้านโรงแรมและท่ีพัก รวมถึงการเพิ่ม

จ านวนบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการธุรกิจไมซ์ ให้มีจ านวนท่ีเพียงพอและมีคุณภาพ 

ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างชาติส าหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการให้บริการ เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจไมซ์ในอนาคต [2] นอกจากนี้ยังสอดคลอ้งกับเจตนารมณข์องส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่ได้จัดแผนพัฒนาศักยภาพของสถานท่ีจัดงานในประเทศไทยThailand MICE Venue 

standard (TMVS) ปี 2015-2017 เพื่อเป็นกรอบในการยกระดับมาตรฐานของสถานท่ีจัดประชุมของประเทศไทยให้

ทัดเทียมในระดับสากล [34] ซึ่งเหมาะแก่การศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ี 

โดยการพัฒนากรอบแนวความคิดในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียวและ

ปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัดประชุม อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจจัด



1498 

- Proceedings - 

ประชุมในดา้นการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขันให้กับสถานท่ีจัดประชุม 

ของเมืองศักยภาพ ท้ัง 5 จังหวัดให้เกิดความพร้อมส าหรับเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์(MICE Center) ใน

ภูมิภาคอาเซียนและแขง่ขันได้กับนานาประเทศคูแ่ข่งขันท่ีส าคัญตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพื่อศกึษากรอบการศกึษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัด

ประชุม ในเมอืงศักยภาพ เพื่อสง่เสริมอุตสาหกรรม MICE 

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา  

การวิจัยเร่ือง “กรอบการศึกษาปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัด

ประชุมในเมอืงศักยภาพ เพื่อสง่เสริมอุตสาหกรรม MICE” มขีั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุมและ

ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจัดประชุม ผู้วิจัยรวบรวมจากบทความงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลจาก

อิเล็กทรอนิกส์ของไทย (Thai Digital Collection) และฐานข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ Google Scholar, Hospitality & 

Tourism Complete เป็นต้น โดยใช้ค าส าคัญได้แก่สืบค้น (Key words) คือ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้แก่ ความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน, Competitive Advantage, MICE Meeting, Factors for enhancing Competitive Advantage,

เมอืงศักยภาพ ได้แก่ เมอืงศักยภาพ Potential MICE Cities,ธุรกิจการจัดประชุม ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุม ,Business 

convention, Business meeting  และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุม ได้แก่ พฤตกิรรม

ของนักทอ่งเท่ียวธุรกิจการจัดประชุม,พฤตกิรรมการท่องเท่ียว 

ขั้นที่ 2 ผู้วจิัยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นท่ีส าคัญคือระเบียบวิธีวิจัย

และผลการศึกษาเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้  

ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม คือปัจจัยนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัด

ประชุมซึ่งประกอบด้วย 2 ปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย   2) 

พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุม ประกอบด้วย  7 ตัวแปรย่อย และ ปัจจัยการสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจจัดประชุมโดยใช้ทฤษฎี Resource Based View of the firm (RBV) ท้ัง 4 ด้าน 

ประกอบด้วย 4 ตัวแปรยอ่ย 

ผลการศึกษา 

1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม 

อุตสาหกรรมไมซ์ของทวีปเอเชียได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวตั้งแต่ปี 2543 

โดยมปีระเทศต่างๆอาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้รวมท้ังประเทศไทยให้ความส าคัญกับธุรกิจนี้เป็นอย่างมากและ

พยายามแข่งขันกันพัฒนาสถานท่ีจัดประชุมเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมนานาชาติ ท่ีมีชื่อเสียงมีการ

คาดการณ์ว่าในอนาคตอุตสาหกรรมไมซ์ จะเจริญเติบโตขึ้นมากเพราะหลายประเทศได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ

ธุรกิจจัดประชุมท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก รัฐบาลของประเทศต่างๆจึงได้ให้คณะทูตและกระทรวง

การตา่งประเทศช่วยเผยแพร่เกี่ยวกับเร่ืองความพร้อมในการจัดประชุมเพื่อให้เกิดการจัดประชุมในประเทศของตนให้

มากท่ีสุด [13] โดยเฉพาะธุรกิจการจัดประชุม (Meeting) และการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ (Exhibition) ใน

ฐานะท่ีเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสร้างรายได้และการจ้างงาน

จ านวนมากให้กับประเทศ [5] ธุรกิจจัดประชุม เป็นธุรกิจกลุ่มหน่ึงในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของอุตสาหกรรมไมซ์ 



1499 

- Proceedings - 

โดยเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลในองค์กรหรือสมาคมเดียวกันหรือกลุ่มบุคคลท่ีต่างธุรกิจต่างอาชีพกัน มี

วัตถุประสงค์เพื่อประชุมสัมมนาหรือเพื่อหารือหรือด าเนินการกิจกรรมเฉพาะ เช่นการประชุมสามัญประจ าปี การ

ประชุมคณะกรรมการ การสัมมนาวชิาการประจ าปี เป็นต้น  [13,38,51]  สถานท่ีจัดงาน (Venue) คือสถานท่ีท่ีใช้ใน

การจัดงานวัตถุประสงค์ ในการสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของผู้จัดงานหรือการจัดประชุมซึ่งมี

ความแตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะ เชน่ หากต้องการสถานท่ีจัดงานท่ีมีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีผู้จัด

งานจะเลือกใช้สถานท่ีจัดงานแบบ (Multi-Purpose Facility) เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆท่ีทันสมัย หาก

ต้องการความสะดวกสบายในการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ผู้จัดงาน มักใช้ศูนย์ประชุม (Convention Center) เป็น

สถานท่ีจัดงาน เป็นต้น นอกจากนี้จ านวนของผู้เข้าร่วมงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีใช้ในการเลือกสถานท่ีจัดงาน เช่น 

การประชุมขององค์กรระดับชาติ (National  Offshore Meetings) ส่วนใหญ่มผีู้เข้ารว่มประชุมตัง้แตห่ลัก 1,000 คนขึ้น

ไป การจัดประชุมประเภทนี้ใช้ศูนย์ประชุมในการจัดประชุมซึ่งจะแตกต่างจากการประชุมท่ัวไป โรงแรมต่างๆท่ีไม่ได้

เป็น Convention Hotel ไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ การประชุมองค์กร (Corporate Meeting) ผู้เข้าประชุมมีจ านวน

ไม่มากนักโดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คนการจัดประชุมประเภทนี้จึงใช้ห้องประชุมหรือโรงแรมในการ

จัดประชุม การประชุมของหน่วยงานราชการ (Government meeting) ซึ่งสามารถเลือกสถานท่ีจัดงานได้โดยไม่

สอบถามสมาชิก การจัดประชุมประเภทนี้จึงมักใช้สถานท่ีการจัดประชุมหลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ประชุม 

โรงแรม รสีอร์ท หรอืสถานท่ีต่างๆท่ีเหมาะแก่การประชุม [30]  

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักท่องเที่ยวในธุรกจิการจัดประชุม  

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุม จะมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความรู้สึกนกึคิดความตอ้งการทางจิตใจท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัจจัยตา่งๆท่ีมาเข้าร่วมประชุมและมีความคาดหวังว่า

จะสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้โดยผ่านกระบวนการตัดสินใจหรือประมวลผลจากการรับรู้จาก

ประสบการณ์ ท่ีผ่านมา [27,54,55] โดยกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมธุรกิจจัดประชุมมีแนวโน้มท่ีจะรักษาและอนุรักษ์

สภาพแวดล้อมได้ดีกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไป เพราะว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้น าด้านความคิด ต าแหนง่ หน้าที่การงาน

ระดับสูงและมีการศึกษาสูงอีกด้วย [38]  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุมผู้วจิัยได้รวบรวมและเปรียบเทียบตัวช้ีวัด แสดงให้เห็นดังตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุม 

ตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 

ในธุรกิจการจัดประชุม 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุม 
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1. วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุม     

2. จ านวนวันในการเข้าร่วมการประชมุ     

3. ระยะเวลาในการพ านักค้างคืน     

4. ช่องทางในการประชาสัมพนัธ์งาน     

5. ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ใช้บรกิาร     

6. ค่าใช้จา่ยระหว่างมาเข้าร่วมประชมุ     

7. ปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมการประชุม     

 

จากตารางท่ี 1 พบว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัด

ประชุมในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้จ าแนกตัวชี้วัดด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุม จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ 7 ปัจจัย ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุม 2) จ านวนวันในการเข้าร่วม

การประชุม 3) ระยะเวลาในการพ านักค้างคืน 4) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์งาน 5) ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ 6) ค่าใช้จ่ายระหว่างมาเข้าร่วมประชุม 7) ปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมการประชุม [6,36,39,41] 

3.แนวคิดการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ ทรัพยากรหรือความสามารถพิเศษท่ีองค์กรมีอยู่ ซึ่งท าให้

องค์กรมีความสามารถเหนือคู่แข่งขัน ในทางตรงกันข้าม ก็ควรท่ีจะพิจารณาย้อนกลับไปสู่แหล่งท่ีมาท่ีส าคัญท่ีสุด

ขององค์การในการสร้างความได้เปรียบเชงิการแขง่ขัน ซึ่งก็คือ ทรัพยากรภายในองค์การ โดยหลักการคิดคอื องคก์ร

ควรจะบริหารและจัดการทรัพยากรแบบมุ่งตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสภาพแวดล้อม

ภายนอกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ 

แนวคิดนี้จึงเปรียบเสมือนการสร้างความสอดคล้องระหว่างจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การกับโอกาสและ

อุปสรรคท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ [56] การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 

ยังหมายถึงการท่ีองค์กรสามารถสร้างความสามารถท่ีดีเด่นขึ้นมาและความดีเด่นนั้นก็สามารถน ามาสร้างความ

ได้เปรียบในเชงิแข่งขันเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด[53]  

นอกจากนี้ปัจจัยเชิง กลยุทธ์การจัดการท่ีส าคัญซึ่งมีอิทธิพลตอ่การสร้างความได้เปรียบในเชงิแข่งขัน 

2 ประการ คือ1. ทรัพยากร (Resources) หมายถึง ทรัพยากรท่ีธุรกิจมคีรอบครองอยูป่ระกอบด้วย1) ทรัพยากรท่ีจับ

ตอ้งได้ (Tangible Assets) เชน่ โรงงาน เครื่องจักร เงินทุน หรืออาคารส านักงานต่างๆ เป็นต้น 2) ทรัพยากรท่ีจับตอ้ง

ไม่ได้ (Intangible Assets) เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความรู้ เป็นต้น ทรัพยากรท่ีกล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าซึ่ง

จะน าไปสู่ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันท่ียั่งยืนขององค์กรได้นั้นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติท่ีส าคัญเหล่านี้  

ได้แก่ 1) ยากท่ีจะลอกเลียนแบบ หากธุรกิจท่ีมีความได้เปรียบนั้นสามารถถูกลอกเลียนแบบจากคู่แข่งขันได้ง่ายก็จะ

เท่ากับวา่ความได้เปรียบนัน้จะไมน่ ามาสู่ความแตกต่างจากคู่แข่งอกีต่อไป 2) ความสามารถหลักนั้นมคีุณค่าและเป็น
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ท่ีต้องการของลูกค้า (Valuable and Respond to Customer Needs) สิ่งท่ีสร้างความโดดเด่นนั้นต้องสร้างคุณค่าและ

มูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ด้วยหากลูกค้าไม่เห็นความส าคัญหรือไม่รับรู้ถึงความโดดเด่นของความแตกต่างนั้น

ความสามารถหลักดังกล่าวก็จะไม่มีประโยชน์ในเชิงแข่งขันอีกต่อไป [3]  ทรัพยากรเด่นพิเศษของการสร้างความ

ได้เปรียบเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน คือทรัพยากรท่ีองค์กรอื่นไม่มี ลักษณะท่ีมีความเป็นพิเศษเป็นเอกลักษณ์ 

(Unique) เหนอืผู้อ่ืน และมีค่า (Valuable) ได้แก่ ตรายี่ห้อ ชื่อเสียง สิทธิบัตร และความรู้ ความช านาญทางเทคโนโลย ี

เป็นต้น แนวคิดเกี่ยวกับฐานทรัพยากรขององค์กร (Resource-Based View of the firm) หรือทฤษฎี RBV คือ 

ทรัพยากรขององค์กร ได้แก่ ความสามารถในการท างาน ทัศนคตใินการท างานขององค์กร องค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น 

ซึ่งทรัพยากรนั้นควรมีคุณลักษณะคือ มีคุณค่า (value) ปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (rare) ความยากท่ีจะเลียนแบบ

(difficult to substitute)     และไม่สามารถหาทดแทนได้ (imitate) มิฉะนั้นองค์กรจะสามารถแข่งขันได้เพียงชั่วคราว 

[40]  

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจะต้องอาศัยการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างภาพลักษณ์และ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อขีดความสามารถเพื่อมุ่งหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดผลท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) จาก

ประเทศท่ีประสบความส าเร็จ [20] ซึ่งคู่แข่งท่ีส าคัญของประเทศไทยคือสิงคโปร์ถือเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีขีด

ความสามารถในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจจัดประชุมปัจจัยด้านทรัพยากรท่ีท าให้ประเทศสิงคโปร์มีศักยภาพเหนือกว่า

ประเทศไทยเมื่อน ามาวิเคราะห์โดยใช้ ทฤษฎี (Resource-Based View of the firm) เปรียบเทียบได้ดังนี้ 1) ด้านความ

มคีุณค่า (value) ปัญหาของสถานท่ีจัดงานประชุมในประเทศไทย พบว่าปัญหาการกระจุกตัวของการจัดงานยังอยู่ท่ี

ในกรุงเทพเป็นหลักเพราะนักท่องเท่ียวเชิงธุรกิจส่วนใหญ่ยังเข้ามาในกรุงเทพฯ ไม่ได้กระจายตัวไปยังภูมิภาค 

เนื่องจากสถานท่ีการจัดประชุมในภูมิภาคต่างๆยังขาดความพร้อมท้ังขนาดและสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานท่ีจัด

งานจึงยังไมเ่อื้อตอ่การเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันและการกระจายรายได้ในภาพรวม [28] อกีทัง้ศูนย์ประชุม

ของประเทศไทยมลีักษณะการใชพ้ื้นท่ีเป็นแนวราบและบางแหง่มกีารแยกอาคารออกจากกันหากเปรียบเทียบกับศูนย์

ประชุมของสิงคโปร์จะมกีารใช้พืน้ท่ีภายในอาคารเดียวกันมีระบบอ านวยความสะดวกครบครันท่ีต้ังอยู่ใกล้กับโรงแรม 

ศูนยก์ารค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ใชเ้วลาเดินทางไม่กี่นาที [20] ยิ่งไปกว่านั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน

จากต่างประเทศในด้านอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งท่ีท าให้สิงคโปร์ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีในการ

เสริมสร้างศักยภาพให้อุตสาหกรรมไมซ์ ส่งผลให้สิงคโปร์มีโรงแรมและศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ ได้แก่ Resorts 

World และ Marina Bay Sands สิงคโปร์จึงกลายเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมใน การประชุมนานาชาติท่ีส าคัญ รัฐบาล

สิงคโปร์ยังคงลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเต็มท่ี โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอีก

ด้วย [2] 2) ด้านปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (rare) ประเทศไทยยังมีปัญหาในเร่ืองของคุณภาพของระบบการคมนาคม

ขนส่งท่ีไม่เชื่อมโยงหรือท่ัวถึงรวมท้ังปัญหาด้านการจราจร นอกจากนี้สถานท่ีตั้งของท่าอากาศยาน ท่ีพัก และ

สถานท่ีจัดงานมีความห่างไกลกันมาก [20] เมื่อเทียบกับสิงคโปร์พบว่า ปัจจุบันสิงคโปร์มีความพร้อมในด้านสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับการประชุมท่ีมีมาตรฐานระดับโลก สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการจัดประชุม

ทางธุรกิจเกือบครบทุกรูปแบบ อกีท้ังมกีารจัดงานแสดงและการประชุมระดับโลกจากกลุ่มธุรกิจท่ีหลากหลาย [29] 

มกีารวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียว โรงแรม ศูนย์การค้า [12] 3) ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ

(difficult to substitute) ปัญหาด้านการด าเนินงานนโยบายของประเทศไทยพบว่า การด าเนินงานนโยบายในด้านการ

ประสานความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องยังมไีม่มากอกีทั้งยังมกีารแบ่งส่วนราชการออกเป็นหลาย

หน่วยงาน ส่งผลให้ขาดความเชื่อมโยงในด้านนโยบายและการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับการด าเนินงานนโยบายของ

ประเทศสิงค์โปร์นั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบ   ของคณะกรรมการการท่องเท่ียวและส านักงานการประชุมและ

ผู้เข้าร่วมประชุม (CVB) ท าให้การด าเนินกิจกรรมสัมพันธ์กันมาก [20] อีกท้ังมีการวางแผนการจัดงานร่วมกับการ
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ท่องเท่ียวสิงคโปร์ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเต็มท่ี [12] 4) ด้านไม่สามารถหาทดแทนได้ (imitate) 

ปัญหาในเร่ืองของบุคลากรของไทยคือ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสาย

งานและความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ซึ่งแตกต่างกับประเทศสิงคโปร์เพราะประชากรในประเทศจ านวนมาก

สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาอ่ืนๆได้อกีหลายภาษา [32] สิงคโปร์ยังให้ความใส่ใจ

ต่อการผลิตบุคลากรท่ีมีประสบการณ์โดยจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนด้านธุรกิจไมซ์ ซึ่งนักศึกษาต้องฝึกงาน

ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยได้รับการอบรมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง [20] รวมท้ังมีการจัดท า

แผนงานส่งเสริมการจัดประชุมทางธุรกิจ หรือ BEIS (Business Events in Singapore) ในปี 2549 เพื่อส่งเสริม

อุตสาหกรรมไมซ์โดยตรง อาทิ การส่งเสริมการตลาด และการฝึกอบรมบุคลากร [29] เร่ืองของความปลอดภัยนั้น

ประเทศไทยมีมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุม หรือ มอก. 22300 มา

ใชเ้พื่อสร้างความมั่นใจ [20] ความได้เปรียบของสิงคโปร์ในเร่ืองความมั่งคงความปลอดภัยคอื สิงคโปร์มคีวามพร้อม

ในการรับมือต่อเหตุการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ท่ีต้องพบเจอกับวิฤตคร้ังส าคัญ เช่น โรคซาร์ส ในปี 2546 และ

วกิฤตการเงินโลกในปี 2551 แม้ว่ามีผลกระทบในระยะสั้นแตถ่ือว่าเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งท่ีชว่ยให้สิงคโปร์ ผ่านพ้น

วกิฤตต่างๆ มาได้เป็นอยา่งดีซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ท่ีเดินทางมาใชบ้ริการธุรกิจจัดประชุม [29]  

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยของความได้เปรียบจากประเทศท่ีประสบความส าเร็จในธุรกิจการจัดประชุมนั้น

พบว่ามีปัจจัยขับเคลื่อน (Key Drivers) 2 ปัจจัยคือ 1) ปัจจัยสนับสนุนด้านนโยบายการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

การค้าการลงทุน 2) ปัจจัยสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรให้มีความเป็นมือ

อาชพีรวมท้ังทุนทางสังคมและอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ [20] ทรัพยากรจึงเป็นท่ีมาของความสามารถ 

และความสามารถเป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความได้เปรียบในการ แข่งขัน ดังนั้นความสามารถขององค์กรจึงเป็นเสมือน

หัวใจส าคัญของการได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันท่ียั่งยืน [46] การศึกษาฐานทรัพยากรขององค์กร 

(Resource-Based View of the firm) จึงเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้วิเคราะห์ เชิงลึกว่าทรัพยากรท่ีองค์กรครอบครองอยู่

เป็นพืน้ฐานในการก าหนดผลการด าเนนิงานขององคก์ร อันน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีย่ังยนืของธุรกิจ [9] 

แนวความคิดของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของทรัพยากร และคุณสมบัตขิองทรัพยากรในการสร้าง

ความได้เปรียบในการแขง่ขัน ดังแสดงในภาพท่ี 1 ดังนี้ [42] 

 

 
 

 

 

  

 

ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของทรัพยากร และคุณสมบัตขิองทรัพยากร 

ในการสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน ที่มา: Barney (1991: 112) 

ความหลากหลายของ

ทรัพยากรในองค์การ (Firm 

Resource Heterogeneity)   

 

ความไม่สามารถเคลื่อนย้ายไป

ยังองค์กรอื่นได้ง่ายของ

ทรัพยากรในองค์การ (Firm 

Resource Immobility)   

1.ความมีคุณค่า (Valuable) 

2.ปัจจัยเหนือกว่าคูแ่ขง่ขัน (Rare) 

3.ความยากที่จะเลียนแบบ (Costly 

to imitate) 

4.ไม่สามารถหาทดแทนได ้(Non-

substitutable) 

ความไดเ้ปรียบใน 

การแข่งขันที่ย่ังยืน 
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4. ปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกจิการจัดประชุม  

ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์กร (Resource-Based View of the firm) ได้ยกความแตกต่างทางด้าน

ทรัพยากรให้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรมี ข้อได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลต่อเนื่องท าให้องค์กรมีผล

ประกอบการท่ีดีกว่าคู่แข่งขันรายอื่นๆในอุตสาหกรรม นอกจากนี้องค์กรสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าจาก

การรับรู้ของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องค์กรยังจ าเป็นต้องลงทุน คิดค้น และพัฒนา

ความสามารถหลักของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว  [14] ทรัพยากรจึงเป็น

แหล่งท่ีมาของความสามารถของธุรกิจ และความสามารถเป็นสิ่งท่ีท า ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน [26] 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มปัจจัยท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัด

ประชุมจากการวิเคราะห์โดยใช ้ทฤษฎี (Resource-Based View of the firm) ประกอบด้วยทรัพยากรท่ีมีคุณลักษณะ 

4 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านความมีคุณค่า (Valuable) หมายถึง ทรัพยากรท่ีท าให้องค์กรเกิดความสามารถเหนือกว่าคู่

แข่งขัน  และองค์กรจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันได้ต่อเมื่อองค์กร สามารถด าเนินกลยุทธ์ท่ีสามารถสร้างคุณค่า         

(Value Creating Strategy)  ท่ีไม่เหมือนกับการ ด าเนินกลยุทธ์ของคู่แข่งปัจจุบัน และคู่แข่งท่ีอาจมีศักยภาพใน

อนาคต และทรัพยากรในองค์การมีคุณค่าในการสร้างโอกาสและลดอุปสรรค และองค์กรน ากลยุทธ์ไปใช้ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานในองค์กร และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้ก็ต่อเมื่อ

การใช้ความสามารถพิเศษนั้นในการ ยับยั้งภัยคุกคามต่างๆในสภาพแวดล้อมขององค์กร [42] ทรัพยากรท่ีมีผลต่อ

การก าหนดกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่น ความมีคุณค่าของทรัพยากร หมายถึง 

ทรัพยากรนัน้สามารถช่วยลดอุปสรรค และสรา้งโอกาสให้องค์กร [56] ทรัพยากรท่ีมีคุณสมบัตใินการสร้างคุณค่าจึง

ม ีความส าคัญต่อองค์การ  ทรัพยากรอาจมีคุณสมบัติอื่น  แต่ถ้าขาดคุณสมบัตขิองการสร้างคุณค่าแลว้  ทรัพยากร

นั้นจะไม่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งของความได้เปรียบ [53] เป็นขีดความสามารถท่ีสร้างคุณค่าให้องค์กรท าให้

องค์กรฉกฉวยโอกาส และท าให้ภัยในสิ่งแวดล้อมภายนอกหมดไปได้และคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีสูงย่อม

ส่งผลต่อคุณค้าของสินค้าในสายตาผู้รับบริการ [14] จึงต้องสร้างคุณค่าโดยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร [37] ในด้านธุรกิจการจัดประชุม หมายถึง  ด้านขนาดของสถานท่ีจัดประชุม

ท่ีรองรับรูปแบบงานได้หลากหลายด้านคุณภาพการให้บริการของพนักงาน  

2. ปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Rare) หมายถึง คุณค่าของทรัพยากรถ้าถูกครอบครองโดย คู่แข่งหลาย

ราย ท าให้องค์การเหล่านั้นมีความสามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นเหมือนๆกันซึ่งการด าเนินกลยุทธ์ท่ี

คล้ายกันจึงไม่อาจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ดังนั้น คุณสมบัตขิ้อส าคัญข้อหนึ่งของทรัพยากรคือ ต้องหา

ยาก และผู้ท่ีครอบครองทรัพยากรท่ีหายาก เหล่านั้นจะมีความได้เปรียบกว่า [42] และยังหมายถึงระบบการท างาน

ในองค์กร ซึ่งเป็นขอ้ได้เปรียบในการแข่งขัน คุณสมบัตใินการแข่งขันและผลการท างานท่ีเป็นความสามารถพเิศษของ

องค์กร ท่ีมีความแตกต่าง [47] เป็นขีดความสามารถท่ีคู่แข่งในปัจจุบันไม่มีหรือมีน้อยมาก [14] ความหายาก 

หมายถึง ทรัพยากรนั้นต้องหายากและมีไม่กี่องค์กรท่ีครอบครองทรัพยากรนั้นไว้ [43] เป็นผู้ครอบครองทรัพยากรท่ี

หาได้ยาก [15] การสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความสามารถที่เหมาะสมส าหรับอนาคตท่ีต้องการการปรับตัวซึ่ง

เป็นความสามารถในระดับ สูงท่ีหาได้ยาก [25] ในด้านธุรกิจการจัดประชุม หมายถึง  ด้านความสามารถทาง

ภาษาต่างประเทศของบุคลากร ด้านเทคโนโลยีของอุปกรณ์ท่ีทันสมัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวกภายในสถานท่ีจัดประชุม 
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3. ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ (Costly to imitate) หมายถึง ทรัพยากรขององค์กรท่ีมีเอกลักษณ์เป็น

แหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน  และองค์การอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทรัพยากรเหล่านั้นต้องยากแก่

การลอกเลียนแบบ ได้โดยสมบูรณ์ เมื่อความเชื่อมโยงระหวา่งทรัพยากรขององค์การกับการ สร้างความได้เปรียบใน

การแข่งขันเป็นเร่ืองท่ียากท่ีคู่แข่งจะเข้าใจได้  นั่นคือ อุปสรรคท่ีคู่แข่งคิดจะท าซ้ าได้ยากยิ่งขึ้นมเีหตุผล 3 ประการท่ี

ท าให้การลอกเลียนแบบท าได้ยากคือ ความสามารถขององค์การในการได้มาซึ่งทรัพยากรนัน้ในช่วงท่ีผ่านมา ความ

แตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ์ ความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลว่าทรัพยากรท่ีองค์การครอบครองท าให้เกิดความ

ได้เปรียบได้อยา่งไรเป็น เร่ืองยังก ากวมเข้าใจยากและทรัพยากรท่ีสร้างความได้เปรียบมีความซับซ้อนเชิงสังคม [42] 

และยังหมายถึง ทรัพยากรท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านกายภาพหรือทรัพยากรเกิดจากการสั่งสมมานาน ผู้อื่น

เลียนแบบได้ยาก หากจะลอกเลียนแบบจะตอ้งมตีน้ทุนท่ีสูงมากหรอืทรัพยากรนัน้มเีอกลักษณ์ ผู้อ่ืนท าเหมอืนได้ยาก

และเป็นทรัพยากรท่ียากต่อการเลียนแบบทางสังคม  ยกตัวอย่างเช่น ชื่อเสียงขององคก์รคือภาพลักษณท่ี์องค์การสั่ง

สมมาสม่ าเสมอและยาวนานตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบันช่ือเสียงจึงเป็นสิ่งท่ีจับต้องไม่ได้ และเลียนแบบได้ยากจึงช่วยลด 

จ านวนคู่แข่งและการขัดขวางมิให้คู่แข่งเข้าสู่ตลาด[21] ความน่าเชื่อถือขององค์กร [43] องค์กรสามารถป้องกันการ

ลอกเลียนแบบโดยใชร้ะบบกฎหมาย ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายทางการค้า ท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งเป็นการได้รับการปกป้อง

จากกฎหมายสิทธิทางปัญญา (Intellectual Property Laws)  และความได้เปรียบในการแข่งขันอาจได้จากการมี

กฎระเบียบตา่งๆ เชน่ การ ได้รับใบอนุญาตให้ด าเนนิการ (Granting of Operating Licenses) [8] เป็นขดีความสามารถ

ท่ีต้องลงทุนมากถ้าจะเลียนแบบ [14] ในด้านธุรกิจการจัดประชุม หมายถึง ด้านภาพลักษณ์ เช่นชื่อเสียงหรือความ

น่าเชื่อถือขององค์กร ด้านคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่ใกล้กับสถานท่ีจัดประชุม ด้านการได้รับรองมาตรฐานใน

ระดับสากล และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐแลเอกชนโดยมนีโยบายยุทธศาสตร์ท่ีสง่เสริมธุรกิจการจัดประชุม 

4. ด้านไม่สามารถหาทดแทนได้  (Non- substitutable)  หมายถึง การท่ี ไม่มีท รัพยากรหรือ

ความสามารถอื่นใดท่ีเท่าเทียมหรือมาทดแทนได้ [43] และการไม่สามารถหาทดแทนได้ ยังหมายถึง การท่ีคู่แข่ง

ปัจจุบันหรือ คู่แข่งรายใหม่สามารถด าเนินกลยุทธ์ท่ีเหมือนกับองค์กร โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีความแตกต่างจากท่ี

องค์กรครอบครองอยู่ ถ้าทรัพยากรทางเลือกเหล่านั้นไม่ขาดแคลนและ ลอกเลียนแบบได้ ก็จะมีองค์การอื่น ๆ ท่ี

สามารถด าเนินกลยุทธ์ได้เหมือนกับองค์กร กลยุทธ์เหล่านัน้จึงไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ [42] 

ทรัพยากรท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า [48] ความรู้ในตัวบุคคล [37] เป็นขีด

ความสามารถท่ีไม่อาจสร้างขึ้นทดแทนได้ [14] ด้านธุรกิจการจัดประชุม ได้แก่  ด้านความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของบุคลากร และด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยภายในสถานท่ีจัดประชุม เป็นต้น 

จากการศกึษางานวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดประชุมพบวา่มีปัจจัยท่ีชี้วัดการสร้างความได้เปรียบ

ในการแขง่ขันของธุรกิจจัดประชุมผู้วจิัยได้รวบรวมและเปรียบเทียบตัวช้ีวัด แสดงให้เห็นดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2: เปรียบเทียบตัวช้ีวัดย่อยของปัจจัยของความได้เปรียบในการแขง่ขันของธุรกิจการจัดประชุม  

ปัจจัยท่ีสร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบัปัจจัยความได้เปรยีบในการแข่งขัน 
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1. ด้านความมีคุณค่า (Valuable)  

1.1 ด้านสถานที่จัดประชุม             

1.2 ด้านคุณภาพการให้บรกิาร             

2.ปัจจัยเหนือกว่าคูแ่ขง่ขัน (Rare)  

2.1 ด้านความสามารถทางภาษาต่างประเทศของ

บุคลากร 

            

2.2 ด้านเทคโนโลยี             

2.3 ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอ านวยความ

สะดวก  

            

3. ด้านความยากที่จะเลียนแบบ (Costly to imitate)  

3.1 ดา้นภาพลักษณ์             

3.2 ด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว             

3.3 ด้านการได้รับรองมาตรฐาน             

3.4 ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน             

4. ด้านไม่สามารถหาทดแทนได้ (Non- substitutable   

4.1 ด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ

บุคลากร 

            

4.2 ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย             

 

จากตารางท่ี 2 พบว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการ

จัดประชุมมีตัวชี้วัดหลัก 4 ด้านได้แก่ 1. ด้านความมคีุณค่า (Valuable) จัดประเภทตัวชี้วัดยอ่ยได้แก่ 1.1) ด้านสถานท่ีจัด

ประชุม 1.2) ด้านคุณภาพการให้บริการ 2.ด้านปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Rare) จัดประเภทตัวชี้วัดย่อยได้แก่                  

2.1) ด้านความสามารถทางภาษาต่างประเทศของบุคลากร 2.2) ด้านเทคโนโลยี 2.3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวก  3. ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ (Costly to imitate) จัดประเภทตัวชี้วัดย่อยได้แก่ 3.1) ด้าน

ภาพลักษณ์ 3.2) ด้านคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว 3.3) ด้านการได้รับรองมาตรฐาน 3.4) ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ และ

เอกชน 4. ด้านไม่สามารถทดแทนได้(Non- substitutable) จัดประเภทตัวช้ีวัดย่อยได้แก่ 4.1) ด้านความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ของบุคลากร 4.2) ด้านการจัดการความมั่งคงปลอดภัย [6,10,11,16,22,23,25,35,45,49,50,52] 

จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เร่ืองนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุมและความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีระหว่างปัจจัยนักท่องเท่ียวธุรกิจการจัดประชุมซึ่ง

ประกอบด้วย 2 ปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในธุรกิจ

การจัดประชุมซึ่งมีอิทธิพลต่อปัจจัยความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัดประชุมท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความ
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มคีุณค่า (Valuable) 2) ด้านปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Rare) 3) ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ(Costly to imitate) 4) ด้านไม่

สามารถทดแทนได้ (Non- substitutable) ดังแสดงในกรอบภาพท่ี 2 ได้ดังนี้ 
            

 

 

 

 

  

 
 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

วิจารณ์และสรุปผล 
จากการศกึษาในคร้ังน้ี พบวา่ ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ,อายุ, การศึกษา, อาชีพ, 

รายได้ต่อเดือน ปัจจัยพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุมประกอบด้วย 7 ปัจจัย ได้แก่ 

(1) วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประชุม (2) จ านวนวันในการเข้าร่วมการประชุม (3) ระยะเวลาในการพ านักค้างคืน 

(4) ชอ่งทางในการประชาสัมพันธ์งาน (5) ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ (6) ค่าใชจ้่ายระหว่างมาเข้า

ร่วมประชุม (7) ปัจจัยจูงใจในการเข้าร่วมการประชุม  โดยปัจจัยการสร้างความได้เปรียบโดยใช้ทฤษฎี RBV ท้ัง 4 

ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความมีคุณค่า (Valuable) มี 2 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ด้านสถานท่ีจัดประชุม,ด้านคุณภาพการ

ให้บริการ (2) ด้านปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Rare) มี 3 ตัวแปรย่อยได้แก่ ด้านความสามารถทางภาษาต่างประเทศ

ของ   บุคลากร,ด้านเทคโนโลยี ,ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (3) ด้านความยากที่จะเลียนแบบ

(Costly to imitate) มี  4 ตัวแปรย่อย ได้แก่ ด้านภาพลักษณ์ ,ด้านคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว ,ด้านการได้รับรอง

มาตรฐาน,ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน (4) ด้านไม่สามารถทดแทนได้ (Non- substitutable) ม ี2 ตัวแปร

ยอ่ยได้แก่ ด้านความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากร,ด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัย จากการศึกษา

ดังกล่าว สอดคล้องกับ กัณช์  อินทรโกเศศ (2550) [4] ท่ีศึกษาพบว่า ทฤษฎีฐานทรัพยากรขององค์กร (Resource 

Based View of the firm) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความมีคุณค่า (Valuable) 2) ด้านปัจจัยเหนือกว่าคู่แข่งขัน (Rare) 

3) ด้านความยากท่ีจะเลียนแบบ(Costly to imitate) และ4) ด้านไม่สามารถทดแทนได้ (Non- substitutable) ถือเป็น

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและส่งผลให้ผู้ประกอบการมีผลประกอบการท่ีดีกว่าคู่แข่งขัน

รายอื่นเช่นเดียวกับ บุณฑริกา พาภักดี (2551) [14] ท่ีศึกษาพบว่า ทรัพยากรท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ เทวีวรรณ ปทุมพร (2549) [11] กล่าวว่า 

การท่ีจะเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม MICE ของภูมภิาคได้นัน้ตอ้งให้ความส าคัญกับปัจจัยตา่งๆเป็นอันดับแรกเพราะ

เป็นองค์ประกอบของ   อุตสาหกกรม MICE โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับทุกๆด้านอย่างสมบูรณ์

แบบซึ่งปัจจัยความส าเร็จส าหรับธุรกิจการจัดประชุมโดยรวม ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก, 

ระบบคมนาคมขนส่ง, ระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้จัดกิจกรรม, ภาพลักษณ์ของจังหวัด, ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

ความได้เปรียบในการแข่งขนั 

   1. ความมีคุณค่า (Valuable) 

   2. ปัจจัยเหนือกว่าคูแ่ขง่ขัน (Rare) 

   3 .ความยากที่จะเลียนแบบ (Costly to Imitate) 

   4. ไม่สามารถทดแทนได้ (Non- Substitutable) 

แนวทางการพัฒนารูปแบบการสรา้งความไดเ้ปรียบในการแขง่ขันของ

ธุรกิจการจัดประชุม ในเมืองศักยภาพ เพื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรม MICE 

ความคาดหวังและการรับรู้ของ

นักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชมุ 

  ด้านประชากรศาสตร์ 

  ด้านพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยว ในธุรกิจ

การจัดประชุม 
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และเอกชน รวมท้ังความสามารถของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มนัส ชัยสวัสดิ์ และคณะ (2552) [22] 

ท่ีศึกษาพบวา่ ตัวชี้วัดความพร้อมของเมืองในดา้นธุรกิจการจัดประชุมเพื่อเป็นจุดหมายปลายทางจะตอ้งขึน้อยู่ปัจจัย

ต่างๆ ได้แก่  คุณภาพของสถานท่ีจัดประชุม,การเข้าถึงสถานท่ีจัดประชุม,สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้าง

พื้นฐาน,การสนับสนุนจากภาครัฐ และ ความหลากหลายของแหลง่ท่องเท่ียว  

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ จะท าให้ทราบถึงข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของ

สถานท่ีจัดประชุมซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุมของนักท่องเท่ียวในธุรกิจการจัดประชุม การศึกษาในคร้ังนี้

จึงเป็นการพัฒนากรอบแนวคิดในการหาปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจการจัดประชุมซึ่ง

กรอบแนวคิดนี้สามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ธุรกิจการจัดประชุม ในเมอืงศักยภาพ เพื่อสง่เสริมอุตสาหกรรม MICE ตอ่ไป 
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สารสนเทศเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

The information on tourists in Amphoe Muang Nakhon Phanom of Changwat 

Nakhon Phanom 

เพิ่มพร ณ นคร1 น้ าเพชร บานชื่น2  พรเพ็ญ ชวลิตธาดา1 และ ณัฏฐ์วัฒน ์ธนพรรณสิน 2* 

Permporn Na Nakorn1 , Nampet Banchchun2 ,Pornpen Chawalitada1 and Nattawat Thanaphansin2* 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองสารสนเทศเกี่ยวกับนักทอ่งเท่ียวในอ าเภอเมอืง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). 

ศกึษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

และ 2). เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีต่อพฤตกิรรมของนักท่องเท่ียว การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัย

เชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม จ านวน 400 

ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการน าเสนอผล  โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

ความถี่ รอ้ยละ และค่าเฉลี่ยของขอ้มูลแบบสอบถาม ซึ่งผลการศึกษาพบวา่ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียว ส่วนมากเป็นเพศชาย มีชว่งอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มี

สถานภาพท่ีสมรสแล้ว มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรี และประกอบ

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ด้านพฤติกรรมการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเดินทางมา

ท่องเท่ียวโดยรถตู้ และรถยนต์ส่วนบุคคล และจะใช้เวลาท่องเท่ียวประมาณ 1-2 คืน และจะพักรีสอร์ท โดยมีการ

รับรู้ข่าวสารการท่องเท่ียวนครพนมจากสื่ออินเตอร์เน็ต และจากการบอกเล่าจากคนใกล้ชิด โดยเหตุผลส าคัญท่ี

ตัดสนิใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวคอื  มีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติหลายแบบ และความมชีื่อเสียงของจังหวัด

นครพนมเอง และนักท่องเท่ียวส่วนมากจะกลับมาเท่ียวนครพนมอีกแน่นอน ส่วนปัจจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ล าดับแรกคือ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเท่ียว รองลงมาคือ ปัจจัย

ด้านการเป็นเจ้าบา้นท่ีด ีและปัจจัยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  

ค าส าคัญ: ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  พฤตกิรรมของนักท่องเท่ียว 
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Abstract  
A study of the information on tourists in Amphoe Muang Nakhon Phanom of Changwat Nakhon 

Phanom aimed 1). To study the demographic characteristics of tourists in Amphoe Muang Nakhon Phanom of 

Changwat Nakhon Phanom 2 ) .  To study the tourism factors needs for tourism in Amphoe Muang Nakhon 

Phanom of Changwat Nakhon Phanom. This study is a survey using primary data. Which is derived from the 

collected questionnaires. Tourists in Amphoe Muang Nakhon Phanom of Changwat Nakhon Phanom, 4 0 0 

samples were analyzed using statistical presentations. Using descriptive statistics Include frequency percent 

and the average of all queries. The results of the study found :  

Demographic characteristics of tourists Most are male Aged between 26-35 years are married 

status. Income is between 10,001 - 20,000 baht with a bachelor's degree. And private company employees 

The travel habits Most travelers have a habit of traveling by car and private cars and it takes about 1-2 nights 

and travel to the resort by a perception Tourism Events from the internet and told by people close. The main 

reason is the choice destination. There are many places of interest in nature conservation and the famous in 

Changwat Nakhon Phanom by himself. And most tourists will come back to Changwat Nakhon Phanom again. 

The factors that led to the development of the review is to focus first. Factors attraction is a minor factor of a 

good host and factors advertising. 

Keywords: factors influencing the development of tourism, the behavior of tourists   

บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักชนดิหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งน ารายได้จากประชาชนชาวไทย และ

ชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท 

ท้ังธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนตา่ง ๆ การซือ้บริการของนักท่องเท่ียว

ชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่งสินค้าออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา ( Invisible Export) เพราะเป็นการซื้อด้วย

เงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ท่ีนักท่องเท่ียวซื้อก็จะตอ้งมีการลงทุน ซึ่งผล ประโยชน์จะตก

อยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชพีอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวยีนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคม

การท่องเท่ียวเป็นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รับความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีผิดแผก

แตกต่างออกไปอีกคร้ัง อุตสาหกรรม ท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วย

สร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช าระเงินได้ เป็นอยา่งมาก นอกจากนี้ การท่องเท่ียวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการ

น าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ท่ีผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรม

พื้นบ้าน ขายเป็นของท่ีระลึกส าหรับนักท่องเท่ียว  การบริการด้านการน าเท่ียว โรงแรม ที่พัก เป็นต้น (ฉันทัช วรรณ

ถนอม, 2552) 

จากการแถลงข่าว “สถานการณ์ท่องเท่ียวไทย 2558” กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นางกอบ

กาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (รมว.กก.) และ นายธีรศานต์ สหัสสพาศน ์

คณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ท่องเท่ียวไทย 2558 เมื่อ

วันจันทร์ท่ี 19 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ถ.ราชด าเนนินอก ว่าในปีนี้มีแนวโน้ม

ท่ีสถานการณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทยจะมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 หลายประเทศท่ี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจะให้ความส าคัญต่อการสง่เสริมภาคการท่องเท่ียวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตน ซึ่งจะท า

ให้ระดับแข่งขันด้านการท่องเท่ียวในเวทีโลกทวคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่จากแนวโน้มราคาน้ ามันในตลาดโลกท่ีลดลง 

การเปิดเท่ียวบินระหว่างประเทศใหมข่องสายการบินตา่งๆ และจากการวิเคราะห์ขององค์การท่องเท่ียวโลกที่คาดว่า

การท่องเท่ียวระหว่างประเทศจะขยายตัวต่อเนื่อง จึงคาดว่าในปี 2558 จะมีนักท่องเท่ียวประมาณ 28.5 –29 ล้าน

คน สถานการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวล่าสุด (ข้อมูล ณ วันท่ี 19 มกราคม2558)  1) จ านวนนักท่องเท่ียววันท่ี 1-18 

มกราคม 2558 มีจ านวน 1,480,630คน ขยายตัวร้อยละ 11.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีผ่านมาและคาดว่า

นักท่องเท่ียวจะขยายตัวต่อเนื่องตลอดท้ังเดือน 2) อัตราการเข้าพักแรมของสถานประกอบการท่ีพักในกรุงเทพฯ ณ 

วันท่ี 18 มกราคม 2558 เท่ากับ ร้อยละ 72  ผลการจัดกิจกรรมเปิดงาน “ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558” และ งาน 

“เทศกาลเท่ียวเมืองไทย” จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ท่ีได้อนุมัติและเห็นชอบให้ปี 2558 

เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย และเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) จึงได้จัดกิจกรรมขบวนพาเหรดเปิดงาน “ปีท่องเท่ียววิถีไทย 2558” เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2558 จากแยก

ปทุมวันผ่านแยกราชประสงค์ มุง่หนา้สวนลุมพนิ ีซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงาน “เทศกาลเท่ียวเมอืงไทย” ระหว่างวันท่ี 14-18 

มกราคม 2558 พบว่าได้รับความสนใจจากบุคคลหลายกลุ่ม โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว วัยท างานจ านวนมากได้มี

โอกาสซึมซับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ของภูมิภาคต่างๆ เกิดการรับรู้

เกี่ยวกับกิจกรรมปีท่องเท่ียววถิีไทย จากการประเมินในเบือ้งต้นพบวา่ มปีระชาชนและนักท่องเท่ียวร่วมชมงานคร้ังนี้

กว่า 6 แสนคน สร้างรายได้เกือบ 230 ล้านบาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แถลงข้อมูล

เพิ่มเติมว่า “ผลการจัดงานเทศกาลเท่ียวเมืองไทยตลอด 5 วันท่ีผ่านมาประสบความส าเร็จเกินความคาดหมาย 

จ านวนผู้เข้าชมงานนับตั้งแต่วันแรกทวีจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังคนไทยและนักท่องเท่ียวต่างประเทศ ซึ่งจาก

รายงานผลประเมินการจัดงานของ ททท. ได้รายงานว่ามผีู้เข้าเยี่ยมชมงาน 613,325 คน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อย

ละ 220 โดยช่วงเวลาท่ีมีผู้เข้าชมงานมากท่ีสุดคือ 16.00-19.00 น. มียอดรวมเงินหมุนเวียนภายในงาน 229.2 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 118.4 ซึ่งผู้เข้าชมงานมีค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มมากท่ีสุด เป็น

จ านวนเงิน 121 ล้านบาท รองลงมาเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางมารว่มงาน 58 ล้านบาท และการซื้อสินค้าหัตถกรรม 

49 ล้านบาท” (ปีนี้ไมม่กีารจ าหนา่ยแพคเกจท่องเที่ยวภายในงานจึงไมม่ีค่าใชจ้่ายในสว่นนี้) ส าหรับโซนกิจกรรมยอด

นิยมท่ีผู้เข้าชมงานชื่นชอบและให้ความสนใจมากท่ีสุด ได้แก่โซนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทย 5 ภาค โดยได้รับความ

พึงพอใจถึงร้อยละ 99.4 ส่วนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 94.9 (กลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ ,2558) จากการแถลงข่าวดังกลา่ว ท าให้ทราบได้วา่ การท่องเท่ียวในประเทศไทยมอีัตราการขยายตัว

สูงขึ้นเร่ือยๆ อีกท้ังการท่ีน าคนจากต่างประเทศเข้ามาก็มีอัตราท่ีสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึง

เป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลก ซึ่งนับวันจะมีความส าคัญและมกีารแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ระยะ

หลายปีท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวมีการเตบิโตขึ้นเร่ือยๆและเป็นอุตสาหกรรมล าดับตน้ๆท่ีสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศได้  โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก (พาต้า) เปิดเผยข้อมูลล่าสุดเร่ืองประเทศท่ี

มีรายได้ด้านการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 10 อันดับ ในปี 2556 ซึ่งประเทศไทยติดอยู่ท่ีอันดับ 5 ด้วยรายได้ 26 ,680 ล้าน

ดอลลาร์ (ประมาณ 8.31 แสนล้านบาท)  ด้านแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศ

ไทยมากขึ้น นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า โดย ททท. มีแผนเตรียมเข้าไปท าโรดโชว์เจาะตลาดเมืองรองใน

เยอรมนี อาทิ ดุสเซลดอร์ฟ หรือ มิวนิก และขยายกลุ่มนักท่องเท่ียวคร้ังแรกให้มากขึ้น ( การท่องเท่ียวแห่งประเทศ

ไทย, 2557 : ออนไลน์ )  



1515 

- Proceedings - 

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดทางภาคอีสานท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมากมาย ตามค ากล่าวท่ีว่า “เติม

ความสุข สุขสุดใจท่ี นครพนม” ฝนท่ีโปรยปราย ความเขียวชอุม่ของตน้ไม้ใบหญ้า บ่งบอกถึงกาลแห่งการเร่ิมต้นของ

ความอุดมสมบูรณ์ ใน “ฤดูฝน” ฤดูที่ใครต่อใครนึกถึงการนอนนิ่งอยู่ในบ้านมากกวา่สิ่งใด แตห่ากรับรู้ได้วา่เสนห่์ของ

การเดินทางท่องเท่ียวหน้าฝน โดยเฉพาะอสีานในยามฝนพร า ความเขียวชอุม่ท่ีปกคลุมท่ัวภาคอีสาน เสนห่์ท่ีรอท่าน

มาสัมผัสความเย็นสบายของอากาศ วัฒนธรรม เร่ืองเล่า และผู้คนท่ีแต้มไปด้วยรอยยิ้ม ทัง้ยังได้หลีกหนคีวามวุ่นวาย

จากการท่องเท่ียวตามกระแสหลักดว้ย  นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อ านวยการ ททท.ส านักงานนครพนม กล่าวว่า 

“นครพนม” เมืองริมฝั่งแม่น้ าโขงท่ีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน อันเป็นท่ีตั้งของอดีตอาณาจักรอันเคย

รุ่งเรือง นามว่า อาณาจักรศรีโคตรบูร (ศรีโคตรบอง) ในปัจจุบันนับเป็นเมืองชายแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี

ทิวทัศน์ท่ีงดงาม และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ รวมท้ังประวัติศาสตร์ ท่ียาวนาน มีพระธาตุ

พนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นเมืองท่ีเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อน พักใจ แม้จะอยู่ไกลสุดเขต

ชายแดน แต่หากใครได้เข้ามาแล้วระวังจะ “หลงรักนครพนม” แบบไม่รู้ตัว  ททท. ส านักงานนครพนม ได้รวบรวม

แหล่งท่องเท่ียวเติมความสุขหน้าฝน ฤดูแห่งความสดชื่นชุ่มช่ าใน 20 สถานท่ี “20 แหล่ง เติมความสุข สุขสุดใจ ท่ี

นครพนม” ความสุขเร่ิมต้นท่ีศรัทธา แหล่งท่องเท่ียวท่ีไมค่วรพลาดเมื่อมาเยอืนนครพนม การเดินทาง “ไหว้พระธาตุ

พนมและพระธาตุประจ าวันเกิด ชีวิตรุ่งเรืองตลอดชีวี” รวมถึงแหล่งโบราณสถานส าคัญ เส้นทางศาสนาและสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ดังนี้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม , 2558) 1.พระธาตุพนม

วรมหาวหิาร  2.พระธาตุเรณู 3.พระธาตุศรีคุณ 4.พระธาตุมหาชัย 5.พระธาตุมรุกขนคร6.พระธาตุประสิทธ์ิ 7.พระ

ธาตุท่าอุเทน 8.พระธาตุนคร 9.พระธาตุจ าปา 10.วัดโอกาส (ศรีบัวบาน) 11.วัดศรีเทพประดิษฐาราม 12.โบสถ์วัด

นักบุญอันนา (หนองแสง)  13.พิพธิภัณฑ์จวนผู้วา่ราชการ (หลังเก่า) 14.ชลิ ชิล กับถนนคนเดิน @ นครพนม (ย่านหอ

นาฬิกาฯ) 16.เต็มอิ่มกับวิวสองฝั่งโขง (นครพนม – ท่าแขก) “ล่องเรือส าราญ”17.ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ท่ี 

“หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี"18.ยอ้นประวัติศาสตร์ ที่ “หมูบ้่านมติรภาพ ไทย-เวียดนาม บ้านนาจอก” 19.

กินลมชมวิว สูดกลิ่นบรรยากาศบ้านพี่เมืองน้อง ณ “จุดชมววิใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 3 (นครพนม-ค า

ม่วน)”  20.ชมเมืองโบราณ แม่น้ าสองสี ท่ีปากน้ าไชยบุรี  ซึ่งในแต่ละสถานท่ีล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งสถานท่ีทาง

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครพนมท้ังสิน้ จากข้อมูลดังกล่าวมานัน้ ทางผู้ศกึษามีความสนใจด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงเลือกท่ีจะศึกษาใน ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียว ในอ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้จะเลือกแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญๆ ใน

อ าเภอเมือง อาทิ เช่น วัดโอกาสศรีบัวบาน ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่

โบราณ บริเวณกลางวัดจะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กัน พระติ้วจะประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียม 

พระติ้ว เป็นพระพุทธรูปปางเพชรมารวิชัย ท าด้วยไม้ติ้วบุทองค า ขนาดหน้าตักกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 60 

เซนตเิมตร สร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตรบูร เมื่อ พ.ศ. 1328 ส่วน พระเทียม มีลักษณะและขนาดเดียวกับพระติ้ว 

สร้างในสมัยพระเจ้าขัติยวงศา และมีการสมโภชให้พระติ้ว พระเทียม เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน วัด

ศรเีทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 

ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติท่ีสวยงาม และยังเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ คือ พระแสง 

ตามต านานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส (วัดโพธ์ิชัย จังหวัดหนองคาย) ข้าง ๆ โบสถ์มีเจดีย์

บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย)์ พระเกจิอาจารย์ท่ีชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปป้ันน้ันจะอยู่ใน

ตึกเทพสิทธาราม และท่ีน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารท่ีสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลป

สถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล

เมือง ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม วัดมหาธาตุสร้างในปี พ.ศ. 1150 โดยพระยามหาอ ามาตย ์
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(ป้อม) แม่ทัพใหญ่ท่ีมาจากเวียงจันทน์ มีพระธาตุนครลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ 5.85 เมตร สูง

ประมาณ 24 เมตร เป็นปูชนียสถานส าคัญ และยังมีโบสถเ์ก่าแก่สวยงามมาก วัดนักบุญอันนา หนองแสง ตัง้อยู่บน

ถนนสุนทรวจิิตร เลียบเขื่อนหน้าเมอืงนครพนม สร้างขึน้เมื่อ ค.ศ. 1926 โดยคุณพ่อเอทัวร์ น าลาภ อธิการโบสถ์ วัด

นักบุญอันนาหนองแสงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติท่ีมีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

แปลกตา ในช่วงก่อนวันคริสต์มาส ชาวคริสต์แต่ละชุมชนจะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่าง ๆ แล้วแห่มารวมกันไว้ท่ีนี่ วัด

โพธิ์ศรี ตั้งอยู่ริมถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมแม่น้ าโขง ภายในกุฎิเจ้าอาวาสเป็นท่ีประดิษฐานพระทอง ซึ่งเป็น

พระพุทธรูปทองส าริด ปางมารวชิัย และเป็นพระพุทธรูปโบราณสกุลชา่งล้านช้าง ตรงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในอดีต

เคยท าพิธีสรงน้ าพระทองในวันสงกรานต์ แต่มักจะเกิดพายุและฝนตกหนักทุกคร้ัง ภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น

พระพุทธรูปองค์อื่นแทน ปัจจุบันทุกวันเพ็ญเดือนหกจะนิมนต์มาตั้งไว้ท่ีหน้าโบสถ์ให้ชาวบ้านมาสรงน้ า และในวัน

ออกพรรษาชาวบ้านห้อมจะมาทอดปราสาทผึ้งท่ีวัดนี้ทุกปี  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่

บนถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกท่ีมีความ

สวยงาม เนื่องจากการก่อสร้างได้รับอิทธิพลจากฝร่ังเศส ช่วงสมัยสงครามอินโด แม้จะมีอายุท่ีเก่าแก่มากแล้ว แต่

ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามตา่งๆ ไว้ได้อยา่งดี ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเล่าเร่ืองราวความเป็นมา

ของเมืองนครพนมได้อย่างนา่สนใจ สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงนครพนมทางด้านทิศ

เหนอื สร้างขึน้เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะท่ี

สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานท่ีพักผ่อนหยอ่นใจของประชาชน เขื่อนหน้าเมืองนครพนม เป็นสถานท่ีพักผ่อนของชาวเมือง

นครพนม และเป็นจุดชมทิวทัศน์ พระอาทิตย์ขึ้นและตกท่ีสวยงามริมแม่น้ าโขง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนครพนมนี้อยู่

ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  หาดทรายทองศรีโคตร

บูร เป็นหาดทรายน้ าจืดท่ีสวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ในฤดูแล้ง (ราวเดอืนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) หาดทราย

จะยื่นออกไปกลางล าน้ าโขง หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับท่ีท าการแขวงค าม่วน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เหมาะส าหรับเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ หมู่บ้านมิตรภาพไทย - 

เวียดนาม หรือ บ้านนาจอก (บ้านท่านโฮจิมินห์) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ท่ีอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม นายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย 

เพื่อกอบกู้เอกราชของวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 ผู้สนใจเข้าชมสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 

โทร. 0 4252 2430 ท่ีหมู่บ้านน้ีจะปลูกต้นไมร้อบบ้านอยา่งรม่ร่ืน เช่น ต้นหมาก พลู กล้วย และชา นอกจากนี้บริเวณ

ริมถนนยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวและอาหารเวียดนามขายอีกด้วย การเดินทาง ตามทางหลวงหมายเลข 22 เส้นนครพนม-

สกลนคร บริเวณกิโลเมตรท่ี 237-238 (แหล่งท่ีมา : http://www.nakhonphanom.go.th, ออนไลน์ ,2558) จากท่ี

กล่าวมาจะเห็นถึงความน่าสนใจและการท่องเท่ียวในอ าเภอเมืองนครพนม ผู้ศึกษาจึงมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาถึง

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในสถานท่ีต่างๆ ในอ าเภอเมืองนครพนม บ่งบอกถึงความเป็นไทยท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวนา่สนใจและล้ าค่าเพื่อน ามาเป็นข้อมูลหนึ่งท่ีจะสามารถน าเสนอแก่สายตาคนไทยท่ีไม่เคยได้มาทอ่งเท่ียวใน

จังหวัดนครพนมและยังเป็นการน าไปพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ดีย่ิงๆ ขึ้นไปได้อีก 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

3. เพื ่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวที ่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจของ

นักท่องเท่ียว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาถึงสารสนเทศเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม จึงท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ จึงน ามาพัฒนาในการสร้าง

กรอบแนวคิดเพื่อศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ (ดังภาพท่ี 1) และมีสมมติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ว่า  

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีหลายลักษณะ

แตกต่างกัน  

2. ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม  

ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษา  

เนื ้อหา ที ่ศ ึกษาประกอบด ้วยสาระเกี ่ยวก ับการท ่องเที ่ยวรวม  3 ด ้าน  ค ือ  ล ักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเท่ียว และปัจจัยการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีต้องการ  

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี ้ เป ็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้ข ้อม ูลปฐมภูม ิ ซึ ่งได ้มาจากการเก ็บ

แบบสอบถาม เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อการศึกษาถึงปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีวิธีในการวิจัยดังนี้  

กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้มาท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนมระหว่างปี พ.ศ. 

2558 การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ ยว โดยสอบถาม

ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวในพื้นท่ีเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักท่องเท่ียว จ านวน 

129,978 คน (ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงตามเอกสารสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยวจังหวัด

นครพนม, 2557) 

จากจ านวนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวน ามาก าหนดขนาดตัวอย่างเพื่อหากลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้มา

ท่องเท่ียวจ านวน 400 คน และสุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการบังเอิญเพื่อให้ได้ข้อมูลจากนักท่องเท่ียวเพื่อน ามาใช้

ในกระบวนการต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ของนักท่องเท่ียว เป็นลักษณะค าถามแบบ เลือกตอบ ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

นักท่องเท่ียวในอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม และ ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม 8 ด้าน โดยเป็นลักษณะค าถามแบบ Rating Scale  5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อยที่สุด  และ ส่วนท่ี 4 ปัญหาและอุปสรรคในการท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็น

ลักษณะค าถามแบบปลายเปิดแสดงความคิดเห็น 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที ่ใช้ น าแบบสอบถามทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล  

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถี่ ร้อยละ  และค่าเฉลี่ย ของข้อมูลแบบสอบถาม

ทั้งหมด สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติเพื ่อทดสอบหาความ

แตกต่างกัน t-test และ F-test  สมมติฐานท่ี 2 ใช้สถิติเพื่อทดสอบหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยการ

วิเคราะห์การถดถอย (Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวนนักท่องเที่ยว ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.5 เป็น

เพศหญิงร้อยละ 49.5  มีช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้อยละ 44.8 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี 

ร้อยละ 33.0 โดยส่วนมากมีสถานภาพท่ีสมรสแล้ว ร้อยละ 65.3 และโสด ร้อยละ 29.8  มีรายได้อยู่ระหว่าง 

10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.0 และมีระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรี ร้อยละ 68.0 และส่วนใหญ่

จะประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนถึงร้อยละ 43.5 และ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ  ร้อยละ 32.5 ตามล าดับ  

พฤติกรรมการท ่องเที ่ย วของน ักท ่องเที ่ยว ในอ า เภอ เม ือง จ ังหว ัดนครพนม  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามท่ีเป็นนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวดังนี้ 1) การเดินทางจะเดินทางมาโดยรถตู้ 

และรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 39.8 และ 37.8 โดยจะใช้ 2) เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 คืน ร้อยละ 

82.3 และ 3) ท่ีพักท่ีนักท่องเท่ียวชอบไปพักคือ รีสอร์ท มีมากถึงร้อยละ 57.5 รองลงมาจะพักโรงแรม ร้อยละ 
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17.5 ส่วนพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวจะพบในอินเตอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.0 

และจากการบอกเล่าจากคนใกล้ชิด ร้อยละ 14.0 โดยเหตุผลส าคัญที่ตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวคือ มี

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติหลายแบบ คิดเป็นร้อยละ 54.5 และความมีชื่อเสียงของสถานท่ีเอง คิด

เป็นร้อยละ 22.8 และจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับการกลับมาอีกคร้ังพบว่า จะกลับมา

อีก ถึงร้อยละ 73.0 ส่วนไม่แน่ใจ มีอยู่ร้อยละ 25.3 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม นักท่องเที่ยวมี

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมว่า ปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด

เป็นล าดับแรก คือ ปัจจัยด้านแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.37) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

(ค่าเฉลี่ย 4.36) และ ปัจจัยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 4.27) ส่วนในเรื่องที่มีความเห็นเป็น

อันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.87) ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

นักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมแตกต่างกัน ทั้ง อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 นั่นหมายความว่า ความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีเพียงลักษณะทางประชากรด้าน

เพศเท่านั ้นที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ไม่ต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญท่ี 0.05 นั่นหมายถึง ไม่ว่า ผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวท่ีไม่ต่างกัน  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน

อ า เภอเมือง จังหวัดนครพนม พบว่า  ปัจจ ัยการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวที ่ม ีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ท้ัง 8 ปัจจัย หลังจากการทดสอบสมมติฐานแล้วจะได้ว่า ปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยว ได้แก่ ปัจจัยด้านการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ปัจจัยด้านการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านท่ีพักและปัจจัยด้านการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนปัจจัยด้าน ด้านการ

คมนาคมและการขนส่ง ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย และด้านสภาพแวดล้อม  ไม่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม หรือไม่ใช่ปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนา ใน

มุมมองของนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

จากวัตถุประสงค์ท่ีว่าเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเท่ียวในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมแตกต่างกัน 

ท้ัง อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเร่ือง แรงจูงใจทางการท่องเท่ียว 

Fridgen ( 1996 : 55-56) ที ่กล่าวว่าการท่องเที ่ยวเกิดจากแรงจูงใจภายในและภายนอก  (Intrinsic and 

extrinsic motivation) นักท่องเที่ยวบางคนเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความพึงพอใจและความตื่นเต้นสนุกสนาน

ส่วนตัว บางคนเดินทางเพื ่อเจรจาธุรกิจ หรือร่วม ประชุมเพื ่อพัฒนาอาชีพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้อ้างอิงไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่ได้มีผลต่อการท่องเที่ยว แต่สิ่งที่มีผล

ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวนั่นคือปัจจัยต่างๆ มากกว่า ท าให้ผลท่ีเกิดจากการศึกษาปัจจัยจะสอดคล้องกับ

แนวคิดท่ัวไปและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้น าเสนอทั้งผลและการน าไปใช้ของงาน ดังเช่นในงานของ สุคนธ์ธาร 
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สุรเดชพิภพ (2549) เพื ่อท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ

ท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด เชียงราย ซึ่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยในการท่องเท่ียวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ขึ้นอยู่กับปัจจัยในด้าน

ความปลอดภัย ด้านการคมนาคม ด้านการบริการ ด้านของที่ระลึก ด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านบทบาท

ของภาครัฐ และรายได้จากนักท่องเที่ยว ส่วนงานของ ชญาดา เฉลียวพรหม (2553) ได้ท าการศึกษาปัจจัย

ส่งเสริมการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีพักในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา การวิเคราะห์ปัจจัยการส่งเสริม

การท่องเที่ยวด้านสถานที่พักในจังหวัดสงขลา พบว่า ลูกค้าพนักงานระดับปฏิบัติการ นักลงทุน เจ้าของธุ รกิจ 

และผู้บริหารระดับสูง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเนื่องจากสถานท่ีพักในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่ตั้งอยู่

ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า มีความปลอดภัย และสถานที่พักมีบรรยากาศที่ดี 

สถานท่ีพักตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สถานท่ีพักมีเอกลักษณ์เฉพาะท่ีโดดเด่น สถานท่ีพัก ตั้งอยู่ในสถานที่ที่มี

ความปลอดภัย มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดีห้องพัก สะอาด สวยงาม นอกจากนี้ เสริมพันธ์  สาริมาน 

(2544) ได้แสดงผลการวิจัยที่ศึกษาถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี พบว่า  ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ

สถานที่ท่องเที่ยวและเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการอยู่ในระดับดีและดีมาก ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีความพร้อมทุก

อย่างและมีความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเข้าไปในอุทยานแห่งชาติมีความสะดวก  เส้นทางการ

เดินทางท่องเที่ยวมีความปลอดภัย และอัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่มีความเหมาะสม แต่มี

นักท่องเที่ยวส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการให้มีการปรับปรุง โดยมีความคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงและพัฒนาด้าน

เส้นทางการจารจรบริเวณทางเข้าอุทยาน ให้มีการขยายเส้นทางให้กว้างกว่านี้ ดังนั้นผลที่ได้จากการวิจัยใน

ครั้งนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ในบางปัจจัยที่เน้นหนัก ซึ่งในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียวในจังหวัดนครพนมนั้นมีปัจจัยส าคัญท่ีทดสอบได้อยู่ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี มี

การต้อนรับและแนะน าให้ข้อมูลที่ดี รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้  

ปัจจัยด้านท่ีพัก มีการให้บริการหลากหลายรูปแบบและเน้นความปลอดภัยสะดวกสบายโดยนักท่องเที่ยวนิยม

พักแบบรีสอร์ทกันมาก จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านที่พักให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งตรงกัน

ข้ามกับ เสริมพันธ์ สาริมาน (2544) ที่กล่าวถึงเรื่องที่พักจากศึกษาไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนา เพราะ

เป็นสถานที่ใกล้จากกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวที่มาส่วนมากจากไปกลับมากกว่า และปัจจัยด้านการ

บริการและสิ ่งอ านวยความสะดวกนั้นทางอ าเภอเชียงคานมีการบริการที่เป็นกันเองมีไกด์ท้องถิ ่นแนะน า 

สอบถามประชาชนทุกคนได้และสิ่งอ านวยความสะดวกมีมากทั้ง รถ สถานที่เท่ียว แหล่งวัฒนธรรม แหล่งซื้อ

ของต่างๆ นอกจากนี้ประเด็นที่ส าคัญที่น าไปพัฒนาได้อย่างชัดเจน คือ ปัจจัยด้านโฆษณาประชาสัมพั นธ์ 

ทางการท่องเท่ียวของอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนมมีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ การประชาสัมพันธ์ในภาพรวม

และตามแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องจ าเป็น การจัดท าเอกสารแนะน าเรื่องการปฏิบัติและการหลีกเลี่ยงจาก

ความไม่ปลอดภัย จัดตั้งหน่วยข้อมูลข่าวสารทั่วไปทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งแหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้ข้อมูล

ทั่วไปแก่นักท่องเที ่ยว จัดท าป้ายประกาศเตือนให้นักท่องเที ่ยวทราบก่อนเข้าชมพื ้น ที ่ และอื ่นๆ ทั ้งยัง

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภูมิล าเนาความเป็นมาของอ าเภอและแหล่งท่องเท่ียวให้กับนักท่องเท่ียวได้ทราบ และยัง

มีการเตือนนักท่องเที่ยวถึงพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเท่ียวระมัดระวัง

ในการซื้อสินค้า  



1521 

- Proceedings - 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี ้ คือได้ทราบถึงปัจจัยที่ เหมาะแก้การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวในอ าเภอเมืองจังหวัดนครพนม ทั้ง 8 ปัจจัย แต่ปัจจัยที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีกคือ ปัจจัยด้าน

การเป็นเจ้าบ้านที่ดีปัจจัยด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์  ปัจจัยด้านที่พักและปัจจัยด้านการบริการและสิ่ง

อ านวยความสะดวก ส่วนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่กลุ่มนักท่องเที่ยวมองว่าไม่ใช่ที่จะมาพัฒนาแต่ผู้วิจัยเสนอแนะว่า

ควรน ามาใช้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพราะทั้ง 8 ปัจจัยมีความส าคัญพอๆ กันกับทุกๆ สถานที่ที่เป็น

แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยปัจจัยด้านการคมนาคมและการขนส่ง ด้านแหล่งท่องเท่ียว ด้านความปลอดภัย 

และด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งในภายภาคหน้าอาจจะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวก็เป็นไปได้  
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กรอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่ อรองรับ

นักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล เขตเมืองพัทยา  

The conceptual framework: Guidelines for potential development of tourist 

attraction for Indian incentive tourists in Pattaya 

เบญจมาภรณ ์ช านาญฉา1* และ พัทรียา หลักเพ็ชร1 

Benjamaporn Chumnanchar1* and Patthareeya Lakpetch1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อเป็นข้อเสนอทางระเบียบวธีิวิทยาการวิจัยและพัฒนากรอบ

แนวคิดงานวิจัย “แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อ

เป็นรางวัล เขตเมืองพัทยา” การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมืองพัทยา 2) ศึกษาปัจจัยในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมืองพัทยา โดยได้

ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมต่างๆเพื่อรวบรวมองค์ความรู้  การศึกษาคร้ังนี้พบว่าปัจจัยในด้าน

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวมีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทรัพยากรหลัก 2) ด้านปัจจัยสนับสนุน 3) ด้านการบริหาร

จัดการ 4) ด้านนโยบาย 5) ด้านปัจจัยอื่นๆ และปัจจัยการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านสังคม 3) ด้านจิตวิทยา 4) ด้านสิ่งแวดลอ้ม  

กรอบการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถน าองค์ความรู้และกรอบแนวคิดท่ีได้ไปใช้ในการวางแผน

ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเท่ียวและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง

กรอบการศึกษาทีไ่ด้จากการศึกษาในคร้ังน้ี จะน าไปใชใ้นการพัฒนางานวิจัยต่อไป  

ค าส าคัญ: การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล  ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว  ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว 
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Abstract  
This article was aimed at proposing research methodology and developing a conceptual 

framework: guidelines for potential development of tourist attraction for Indian incentive tourists in Pattaya.  The 

objective of the study was 1 )  to study the factors of potential tourist attraction to support Indian incentive 

tourists in Pattaya, 2 ) To study the factors of carrying capacity to support Indian incentive tourists in Pattaya. 

The research was studied by means of concepts, theories and literatures reviewed. According to the study, the 

factor which is the potential of tourist attraction included 5  major factors, as follow: 1 )  core resource 2 ) 

supporting factors 3 ) destination management 4 ) policy 5 ) amplifying determinants. The factors of carrying 

capacity include 4 factors 1) physical 2) social 3) psychology 4) environment.  

The conceptual framework of this research will be an asset to agencies involved with strategic 

planning and can be efficiently used in tourism and services to achieve the greatest benefit. The conceptual 

framework extracted from this study will be applied to develop the research. 

Keywords: Incentive travel, Attraction Potential, Carrying Capacity  

บทน า 

อุตสาหกรรมการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลหรืออุตสาหกรรมไมซ์ 

(MICE) เป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมีแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีเติบโตสูงขึ้นเร่ือยๆและสามารถ

สร้างรายได้ในสาขาด้านการท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีประกอบด้วย 4 กลุ่ม 

ได้แก่ การจัดประชุม (Meeting) การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive)  การจัดประชุมนานาชาติ (Convention) การ

จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) [14] ซึ่งการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) เป็นหนึ่งในกลุ่ม

อุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทนเป็นการท่องเท่ียว โดยท่ีบริษัทหรือหน่วยงานยินดีรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานหรือบุคลากรท่ีท างานประสบความส าเร็จเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียวหรือเดินทางเพื่อพักผ่อน 

การเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลยังรวมถึงการให้รางวัลเพื่อไปเข้ารว่มสัมมนาหรอืหาแรงบันดาลใจในการท างาน 

ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานต่างๆมีการใช้มาตรการการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลมากระตุ้นและสร้างแรงจูงในการ

ท างานและการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในองค์กร จากข้อมูลของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 พบว่า มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

ประมาณ 993,072 คน โดยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยประมาณ 86,280 ล้านบาท (2,870 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดย

แบ่งเป็นกลุ่มการประชุมนานาชาติ จ านวน 318,663 คน กลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลจ านวน 247 ,888 คน 

กลุ่มการประชุมองค์กร จ านวน 237,701 คน และกลุ่มงานแสดงสินค้านานาชาติจ านวน 188,820 คน จากข้อมูลจะ

เห็นว่านักท่องเท่ียวกลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) มีสัดส่วนรองจากการประชุมนานาชาติ หากมีการ

ส่งเสริมการตลาดของนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้จะส่งผลให้การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลในอุตสาหกรรมไมซ์มีตลาดใหญ่

ท่ีสุดและท าให้มจี านวนนักทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ อันจะส่งผลให้สัดส่วนรายได้ของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มกี าลังในการใชจ้่ายสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้การท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวัลยังได้รับความนยิมอย่างตอ่เนื่องและประเทศไทยยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการเดินทาง [16]   

 ในขณะเดียวกันนโยบายการท่องเท่ียวของเมืองพัทยาในปี 2557 - 2563 มีการส่งเสริมให้เมือง

พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวไมซ์และเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
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รางวัล โดยมีนโยบายต่างๆเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเมืองพัทยาตลอดจนการมุ่งเป้าหมายเป็นอันดับ 1 ของเมืองแห่ง

ไมซ์ อีกท้ังมีการขับเคลื่อนให้เมืองพัทยาเป็นเมืองไมซ์ภาคตะวันออกของประเทศ ทางด้านกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเมือง

พัทยาเน้นคือ นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเนื่องจากเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่ม

คุณภาพและมีก าลังในการซื้อสูง นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในเมืองพัทยาส่วนใหญ่มีจ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

มากกว่านักท่องเท่ียวชาวไทยโดยเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวอินเดียท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในเมืองพัทยาเป็นจ านวน

มาก นักท่องเท่ียวอินเดียเป็นนักท่องเท่ียวท่ีอยู่ในกลุ่ม BRIC ซึ่งได้แก่ บราซิล อินเดีย รัสเซีย จีน นอกจากนี้กลุ่ม

นักท่องเท่ียวอินเดียยังสอดคล้องกับนโยบายการท่องเท่ียวของเมืองพัทยาท่ีต้องการนักท่องเท่ียวกลุ่ม BRIC เป็น

ตลาดหลัก [12]  

 เมื่อย้อนส ารวจสถิติ ในปี 2554 นักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวตา่งประเทศรวมท้ังสิ้น

ประมาณ   13 ล้านคนโดยเลอืกเดินทางมายังประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งนับว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลาย

ทางการท่องเท่ียวยอดนิยมของนักท่องเท่ียวอนิเดีย นอกจากนี้ในชว่ง 5 เดอืนแรกท่ีผ่านมาของปี 2555 นักท่องเท่ียว

อนิเดียท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีจ านวน 405,719 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของ        ปี 2554 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.6 ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท้ังหมดท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวใน

ประเทศไทย โดยนักท่องเท่ียวอนิเดียท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 58.0 เป็นนักทอ่งเท่ียวกลุ่ม

ไมซ์  ซึ่งในจ านวนนี้ประกอบด้วยกลุ่มท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลร้อยละ 35.4 กลุ่มประชุมสัมมนาร้อยละ 21.9 กลุ่ม

นทิรรศการและแสดงสินค้าร้อยละ 0.7 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลท่ีได้รับ

ความนยิมมากขึ้นจากนักทอ่งเท่ียวอินเดีย [13] 

 ดังนั้นจึงเห็นความส าคัญของศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถใน

การรองรับและจะเป็นเครื่องมอืส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในกลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล

ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลตอ่ขดีความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มอนิเดียท่ีมาท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัลในเขตเมืองพัทยา โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้จะน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติฉบับท่ี 11 และแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเมือง

พัทยาในปี        2557-2563 ก่อให้เกิดการส่งเสริมนักทอ่งเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวและสามารถสร้างรายได้เข้า

สู่เมืองพัทยา รวมท้ังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีจะเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ การพัฒนาและเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักทอ่งเท่ียวอนิเดียท่ีเดินทาง

มาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมอืงพัทยา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางมา

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมอืงพัทยา 

แนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเป็นเคร่ืองมือการจูงใจท่ีทันสมัยท่ีท าให้ผู้ได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน คนงาน ผู้ขาย ผู้จัดจ าหน่ายและผู้สนับสนุนได้เดินทางไปท่องเท่ียวและท ากิจกกรมการท่องเท่ียว โดยท่ี

บริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมดเช่นเดียวกับเงินโบนัสท่ีได้ แต่รางวัลในด้านการท่องเท่ียวจะ

เป็นรางวัลท่ีท าให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพหรือผลิตผลงานได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละบรรลุวัตถุประสงค์  ซึ่งการ
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ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลมีความแตกต่างกับโบนัสตรงท่ีไม่เป็นตัวเงิน [4]  นอกจากนี้การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลยัง

เป็นการเดินทางและการพักผ่อนท่ีถูกจัดเตรียมขึ้นเพื่อมอบให้กับพนักงาน ซึ่งการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลจะ

เกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กร โดยทางบริษัทได้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการ

ให้รางวัลเป็นการท่องเท่ียว โดยทางองค์กรจะท าการระบุถึงกลยุทธ์ในการกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจพร้อมท้ัง

ก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกรวมถึงข้อเสนอในการให้รางวัล โดยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นจะต้องมีการวัด

ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรในขณะเดียวกันการประชุมและการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเป็นการสร้างแรง

บันดาลใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานและยังเป็นการจุดประกายการท างานด้วยโปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว [15] จากนิยามการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล

ท่ีสร้างความแปลกใหมแ่ละได้รับความนยิมในกลุ่มของนักท่องเท่ียวอินเดียในขณะนีค้ือ การเดินทางมาท่องเท่ียวและ

การเดินทางมาแต่งงานโดยการก าหนดให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว โดยงานแต่งงานท่ีถูก

จัดขึ้นยังคงยึดแนวปฏิบัติแบบอินเดีย เมืองจุดหมายปลายทางในการจัดงานแต่งงานของนักท่องเท่ียวอินเดียใน

ประเทศไทยคือกรุงเทพและพัทยา เนื่องจากเป็นเมืองท่ีมีความพร้อมท้ังในด้านสถานท่ี การเดินทางรวมถึงแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย นอกจากนี้การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลท่ียังได้รับความนิยมคือ การให้รางวัลมาเล่น

กีฬาและชมกีฬาโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ ในปัจจุบันเร่ิมมีนักท่องเท่ียวอินเดียในตลาดระดับคุณภาพนิยมเดินทางมาเล่น

กอลฟ์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถือเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลท่ีสามารถดึงดูดและพัฒนาให้มีเอกลักษณ์ได้ [13] 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเป็นการท่องเท่ียวท่ีบริษัทหรือองค์กรให้

รางวัลเป็นการเดินทางและการท่องเท่ียวแก่พนักงาน บุคลากร รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กร เป็นการท่องเท่ียว

ท่ีบริษัทให้พนักงานเดินทางไปพักผ่อนและท ากิจกรรมร่วมกันรวมถึงการเดินทางท่องเท่ียวท่ีผนวกกับการไปประชุม

งาน ไปสัมมนาหรือการติดต่อทางธุรกิจ โดยรางวัลหรือสิ่งท่ีได้รับจะเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

การเดินทางคนเดียว การเดินทางท่ีให้สิทธ์ิผู้ติดตามได้ การเดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งรางวัลท่องเท่ียวท่ีได้รับจะเป็น

การกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัตงิานในองค์กรให้มกี าลังใจและตอบแทนผู้ท่ีปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายท่ี

องค์กรก าหนดรวมถึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจ โดยรางวัลการท่องเท่ียวท่ีได้รับ

จะเน้นการสร้างความประทับใจและใช้การท่องเท่ียวเป็นเป้าหมายหลักของการเดินทางโดยท่ีองค์กรหรือบริษัทจะ

เป็นผู้ออกค่าใชจ้่ายท้ังหมดตลอดการเดินทาง 

2. รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลแบ่งตามกลุ่มของผู้ท่ีเดินทางทอ่งเท่ียว สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ  

1. Individual Incentive เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้รางวัลแก่พนักงานเป็นรายบุคคล ซึ่ งเป็นผู้ท่ีสามารถ

ท างานได้ตรงตามเป้าหมายและตามเงื่อนไขของบริษัท โดยพนักงานจะมสีิทธิเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเองได้แตม่ักจะมี

ขอบเขตในการเลอืกสถานท่ี เชน่ ในประเทศหรือตา่งประเทศ 

2. Group Incentive เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้รางวัลพนักงานเป็นกลุ่ม แผนกหรือเป็นหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง

เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การให้รางวัลประเภทนี้จะมีการวางแผนและเตรียมการอย่างดี การ

ท่องเท่ียวประเภทนี้จะไม่มีข้อจ ากัดในด้านสถานท่ีท่องเท่ียว เนื่องจากการท่องเท่ียวเป็นกลุ่มจะประหยัดค่าใช้จ่าย 

การท่องเท่ียวประเภทนี้สามารถแบง่ออกเป็นสามกลุม่ย่อยคอื 

2.1 User Incentive เป็นการให้ผู้ใช้บริการและลูกค้าไปท่องเท่ียวฟรี เพื่อสร้างภาพลักษณ์และ

ความจงรักภักดตีอ่สนิค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท  



1527 

- Proceedings - 

2.2 Chanel Incentive เป็นการให้รางวัลแก่ตัวแทนหรือผู้จ าหน่ายไปท่องเท่ียวเมื่อสามารถท า

ยอดขายหรือ ท ารายได้ตามเป้าหมายท่ีบริษัทวางไว้ 

2.3 Inner Incentive เป็นการให้รางวัลการท่องเท่ียวพนักงานในบริษัทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ

ท างาน [5] 

จากการแบ่งประเภทของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล [5] พบว่ามีแนวคิดท่ีมีความสอดคล้อง

กัน โดยท่ีรูปแบบการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลมีรูปแบบแตกต่างกัน ซึ่งได้แบ่งการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลได้เป็น 3 

รูปแบบ ดังนี้  

1. การให้รางวัลท่องเท่ียวแบบบุคคล เป็นการให้รางวัลกับลูกค้าในการส่งเสริมการขาย 

2. การให้รางวัลท่องเท่ียวแบบเดินทางเป็นกลุ่ม เป็นการให้รางวัลกับตัวแทนจ าหน่าย 

โดยเฉพาะการเดินทางโดยเรือส าราญจะได้รับความนยิมจากนักทอ่งเท่ียวกลุ่มนี้ 

3. การให้รางวัลท่องเท่ียวแบบเทศกาล กิจกรรม หรืองานพิเศษ เป็นการให้รางวัลพนักงาน

เพื่อเกิดก าลังใจในการท างาน [10] 

จากรูปแบบของการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลสามารถสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลสามารถ

แบ่งได้หลายรูปแบบตามลักษณะการท่องเท่ียว วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว แบง่ได้ตามกลุ่มของการท่องเท่ียว ซึ่ง

แต่ละรูปแบบก็จะมีการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลท่ีแตกต่างกันไป โดยรูปแบบการท่องเท่ียวรูปแบบหลักๆคือ การ

เดินทางทอ่งเท่ียวท่ีไปเป็นแบบองคก์รหรือหนว่ยงานเพื่อท ากิจกรรมตามรูปแบบท่ีก าหนด 

การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเป็นการท่องเท่ียวเพื่อเป็นแรงจูงใจจึงต้องเป็นการท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ

และมีความพิเศษ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลจึงมีความแตกต่างกับการท่องเท่ียวท่ัวไปในหลายๆด้าน เช่น การท่ี

องค์กรหรือหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท้ังหมด คนท่ีได้เดินทางไปท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

หรือเป็นบุคคลที่สามารถท างานได้ตามเงื่อนไข นอกจากนี้การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลยังได้รับสิทธพิเิศษตามเงื่อนไข

ท่ีต้ังไว้อกีด้วย เช่น การให้สิทธ์ิผู้ติดตามหรือสามารถน าบุคคลนอกไปได้ การได้รับสิทธ์ิในการเข้าชมสถานท่ีซึ่งบาง

สถานท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวไปไม่สามารถเข้าไปได้ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลจึงเป็นการท่องเท่ียวเฉพาะท่ีแตกต่างกับ

การท่องเท่ียวแบบท่ัวไป 

3. ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวคือ ความพร้อมในด้านคุณลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยากรทางการ

ท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวท่ีเอื้อต่อการให้บริการของผู้มาเยือน ลักษณะและคุณสมบัติของแหล่งท่องเท่ียว

ดังกล่าวจะมีความแตกตา่งไปในแต่ละแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีน้ันๆ ส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะและคุณสมบัตใิน 4 

ด้านหลัก หรอื 4A ได้แก่ [3]  

1. ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) การท่ีแหล่งท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียวดึงดูดใจ

นักท่องเท่ียวหากมีความสะดวกในการเดินทางและเข้าถึงพื้นท่ีแหล่งท่องเที่ยวสามารถท าให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียว

ในสถานท่ีท่องเท่ียวได้มาก นักท่องเท่ียวสามารถเดินทางมาเท่ียวได้อย่างง่ายดายและมีความปลอดภัย แหล่ง

ท่องเท่ียวจะต้องอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานเดิน ท่ีจอดรถ ตลอดจนเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถ

อ านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวได้  

2. ความดึงดูดของสถานท่ี (Attraction) แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสามารถ

กระตุน้หรือดึงดูดใจให้นักทอ่งเท่ียวมาเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวอาจจะเป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น
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หรือเป็นสถานท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์และความโดดเด่นของสถานท่ีนั้นๆไม่ว่าจะเป็น

ความสวยงามท่ีเกิดขึ้น ความแปลกใหม ่ที่มสี่วนดงึดูดนักทอ่งเท่ียวให้เดินทางมาทอ่งเท่ียว  

3. องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary Service) เป็นการจัดการแหล่งท่องเท่ียวและการบริการ

เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆก็ยังเป็นการอ านวยความสะดวก

ให้กับนักท่องเท่ียว ได้แก่ การบริการด้านการตลาด การให้ข่าวสารและให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียว การประสานความ

ร่วมมือในการพัฒนาและบริหารแหล่งท่องเท่ียว การวางแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการท่องเท่ียว 

องคป์ระกอบเหลา่นีจ้ึงเป็นสว่นหนึ่งในการดึงดูดใจนักทอ่งเท่ียว  

4. ความประทับใจ (Amenity) เป็นแหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีสร้างความ

ประทับใจและความสนุกสนานให้แก่นักท่องเท่ียวในการ มาท่องเท่ียวนอกจากนี้ยังรวมถึงทรัพยากรบุคคลท่ี

ให้บริการในดา้นการท่องเท่ียว ได้แก่ ความเป็นมติร ความสามารถในการสื่อสาร ความเอื้ออาทร เป็นต้น 

นอกจากนี้ Ritchie & Crouch [18] ได้ศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันและความส าเร็จของแหล่ง

ท่องเท่ียวพร้อมท้ังการระบุและการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีท าให้แหล่งท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ 

กรณีศึกษาของประเทศบราซิล โดยอธิบายวา่ ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวจะมีศักยภาพมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ

การพัฒนาและการใช้ระยะเวลา นั้นหมายความว่า แหล่งท่องเท่ียวจะต้องมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวรวมไปถึง

ทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

หลักการท่ีส าคัญคือการตระหนักถึงความยั่งยืนโดยมีองค์ประกอบแต่ละด้านของศักยภาพการท่องเท่ียว ซึ่ง

แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาและสร้างกรอบแนวคิดขีดความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยืนของแหล่ง

ท่องเท่ียวสามารถสรุปดังแสดงในภาพท่ี 1 ได้ดังนี้  

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดขดีความสามารถทางการแข่งขันและความย่ังยนืของแหลง่ท่องเท่ียว 

ท่ีมา: Ritchie & Crouch (2010: 1051) 
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จากกรอบแนวคิดขีดความสามารถทางการแข่งขันและความยั่งยนืของแหล่งท่องเท่ียวสามารถสรุปได้  

5 ด้านดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยทรัพยากรหลัก องค์ประกอบหลักของจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวคือทรัพยากร

หลักซึ่ง เป็นปัจจัยท่ีมีแรงจูงใจส าคัญท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง ทรัพยากรหลักเป็น

พื้นฐานในการคาดหวังของการเดินทางไปท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียว 

2. ด้านปัจจัยสนับสนุนทรัพยากรหลัก ปัจจัยสนับสนุนเป็นสิ่งส าคัญท่ีชว่ยสนับสนุนให้ทรัพยากรหลัก

ทางการท่องเท่ียวประสบความส าเร็จ อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถจัดตั้งขึ้นได้แค่มีทรัพยากรหลัก  หากมี

ทรัพยากรหลักเพียงอย่างเดียวและพบว่าขาดปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนจะท าให้การพัฒนาหรือศักยภาพทางการ

ท่องเท่ียวไมส่มบูรณ์ ปัจจัยสนับสนุนจะชว่ยให้ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวมคีวามสมดุลมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดการ

เกิดความสมดุลของการท่องเท่ียว  

3. ด้านการจัดการแหล่งท่องเท่ียว การบริหารจัดการจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นไป

ในแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมต่างๆ ในด้านการท่องเท่ียวเป็นการสร้างประสิทธิภาพของแหล่งท่องเท่ียวให้มีความ

เหมาะสมในการรองรับ การบริหารจัดการเป็นกระบวนการท่ีมีการด าเนินงานร่วมกันโดยบุคคลและองค์กร 

4. ด้านนโยบายการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านการท่องเท่ียวท่ีขับเคลื่อนด้วยการ

วางแผนและการพัฒนาท่ีมีผลเป็นไปตามรูปแบบท่ีวางไว้ท้ังในด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจจะท าให้การพัฒนา

ประสบผลส าเร็จ เพราะจะสามารถท าให้การด าเนนิงานเป็นไปได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

5. ด้านคุณสมบัติหรือปัจจัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากการท่องเท่ียวแต่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อ

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานท่ีท่องเท่ียว ปัจจัยเหล่านี้เกิด

จากอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ข้างต้นท่ีกล่าวมา เป็นปัจจัยท่ีแสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีแทรกซ้อนด้านอื่นๆและส่งผลต่อ

ความสัมพันธ์กับศักยภาพของแหลง่ท่องเท่ียวและผลกระทบตอ่แหล่งท่องเท่ียว  

จากแนวคิดและทฤษฏีศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ศักยภาพของแหล่ง

ท่องเท่ียวเป็นความสามารถหรือความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเอื้อต่อการรองรับนักท่องเท่ียวและเอื้อต่อการ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ศักยภาพทางการท่องเท่ียวจะเป็นสิ่งท่ีดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามา

ท่องเท่ียวโดยท่ีแหล่งท่องเท่ียวแหล่งนั้นยังคงสามารถรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งนั้นได้เป็นอย่างดี โดยศักยภาพ

ทางการท่องเท่ียวได้มตีัวช้ีวัดต่างๆ เชน่ ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว การเข้าถึง การคมนาคม การตลาด ภาพลักษณ์

ของแหลง่ท่องเท่ียว คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียว ความปลอดภัย กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งแตล่ะตัวช้ีวัดสามารถ

จัดแบ่งเป็นด้านหรือจัดเป็นหมวดหมู่ตามความเหมาะสมของแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวสามารถก าหนดเกณฑ์

ของศักยภาพตามสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งศักยภาพทางการท่องเท่ียวจะเป็นเกณฑ์ท่ีก าหนดถึงความพร้อมของการ

ให้บริการแหลง่ท่องเท่ียวอีกดว้ย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจึงได้จัดท าปัจจัยศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวโดย

ประยุกต์ตัวชี้วัดหลักจากแนวคิดของ Ritchie & Crouch [18] พร้อมรวบรวมและคัดเลือกตัวชี้วัดย่อยจากการศึกษา

งานวจิัยตา่งๆ ซึ่งแสดงให้เห็นดังตารางที่ 1 ดังนี้  



1530 

- Proceedings - 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบตัวช้ีวัดศักยภาพแหลง่ท่องเท่ียว 

ศักยภาพแหลง่ท่องเที่ยว 

ศรัญญา 

วรกุลวทิย์ 

(2546) 

บุญเลิศ 

จิตตั้งวัฒนา 

(2548) 

ทิพวรรณ 

พุ่มมณี 

(2549) 

Larry Dwyer 

& Chulwon 

Kim (2003) 

Ritchie & 

Crouch 

(2010) 

1. ด้านทรัพยากรหลัก      

ความพร้อมสถานท่ีท่องเท่ียว      

กิจกรรมการท่องเท่ียว      

โครงสร้างพื้นฐาน      

2. ด้านปัจจัยสนับสนุน      

การเข้าถึง      

การบริการ      

สิ่งอ านวยความสะดวก      

3. ด้านการบริหารจัดการ      

ความพร้อมบุคลากรทางการท่องเท่ียว      

หนว่ยงานบริการการท่องเท่ียว      

หนว่ยงานสง่เสริมการท่องเท่ียว      

4. ด้านนโยบาย      

การสง่เสริมภาพลักษณ์      

การมสี่วนร่วมของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย      

การตดิตาม ประเมินผล น านโยบายสู่

การปฏบัิต ิ

     

5. ด้านปัจจัยอ่ืนๆ      

มาตรการความปลอดภัย      

ด้านความคุ้มคา่      

การสนับสนุนจากผู้น าทอ้งถิ่น      

 

จากตารางท่ี 1 เป็นตัวชี้วัดท่ีสร้างขึ้นโดยประยุกต์จากแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้าน

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว Ritchie & Crouch (2010: 1053-1064) [18] ซึ่งจะประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านทรัพยากร

หลัก จัดประเภทตัวช้ีวัดยอ่ยได้แก่ ความพร้อมสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน

ปัจจัยสนับสนุน จัดประเภทตัวชี้วัดย่อยได้แก่ การเข้าถึง การบริการ และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารจัดการ 

จัดประเภทตัวช้ีวัดยอ่ยได้แก่ ความพร้อมบุคลากรทางการท่องเท่ียว หน่วยงานบริการด้านการท่องเท่ียว หน่วยงาน

ส่งเสริมการท่องเท่ียว ด้านนโยบาย จัดประเภทตัวช้ีวัดยอ่ย ได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ ความร่วมมือของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย การติดตาม ประเมินผล น านโยบายสู่การปฏบัิต ิด้านปัจจัยอื่นๆ จัดประเภทตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ มาตรการ

ความปลอดภัย ด้านความคุ้มคา่ การสนับสนุนจากผู้น าทอ้งถิ่น [11,3,1,19,18] 



1531 

- Proceedings - 

ในประเด็นดา้นการศึกษางานวจิัยยังมหีลากหลายงานศกึษาท่ีช้ีให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

และสอดคล้องกับการศกึษาในครัง้นี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

Johanna Dagbjort Gilsdorf ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินแหล่งท่องเท่ียวส าหรับการท่องเท่ียว

เพื่อเป็นรางวัล ประเทศไอซ์แลนด์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัลเลือกประเทศไอซ์แลนด์เป็นจุดหมายปลายทางได้แก่  ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาต ิ

ปัจจัยทางด้านสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย ปัจจัยทางด้านระยะทางและระเวลาในการเดินทาง ปัจจัย

ทางด้านความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยภาพรวมแล้วจุดหมายปลายทางในการเลือกการเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไอซ์แลนด์อยูใ่นระดับท่ีนักทอ่งเท่ียวพงึพอใจ [17] 

Michael J. Enright & James Newton ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการแข่งขันของ

จุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียว โดยผลการวิจัยพบวา่ปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความสามารถในการแข่งขัน โดยเรียงจาก

ล าดับความส าคัญคือ สถานท่ีท่องเท่ียว ความปลอดภัย อาหาร กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม   โดยประเทศท่ีได้รับบทบาทได้เปรียบในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นประตูส่วนหนึ่งของ

ภูมิภาคคือ ฮ่องกง โดยมีคู่แข่งประเทศท่ีส าคัญคือ สิงคโปร์ เป็นคู่แข่งท่ีส าคัญของฮ่องกงในการจัดอันดับ แสดงให้

เห็นว่าปัจจัยต่างๆท่ีเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีผลักดันให้การท่องเท่ียวพัฒนาและ

ได้รับความนยิมมากขึ้น [20] 

 ราณี อิสิชัยกุลและคณะ ได้ท าการศึกษา การจัดการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย: 

แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมอืงเซินเจิ้นและกวางโจว) โดยศึกษาสถานการณก์าร

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลและส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลจากประเทศจีนสูป่ระเทศไทย จากการศึกษา

พบวา่ ยังมกีารจัดการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทยท่ีสามารถน ามาพัฒนาได้ 5 ด้าน คือ ด้านภาพรวมของ

การท่องเท่ียว เพื่อเป็นรางวัล ด้านความต้องการของนักท่องเท่ียว ด้านคู่แข่ง ด้านการวางแผนและการตลาด และ

สามารถน าปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการท่องเท่ียวสามารถน ามาประยุกตใ์ชใ้นประเทศไทยได้ [9] 

4. ขดีความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยว 

Wagar ได้ศึกษาถึงขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวและนันทนาการ เป็นการพัฒนาและ

การส ารวจอย่างเป็นทางการของแนวความคิดขีดความสามารถในการรองรับ โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีใน

แหล่งท่องเท่ียวและเกิดการตอบสนองของนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว การใช้พื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียวในด้านการ

นันทนาการท่ีส่งผลให้เกิดคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูงสุด นอกจากนี้การใช้พื้นท่ีในแหล่งท่องเท่ียวจะได้รับ

ประโยชน์และเป็นการเพิ่มมูลค่าของพื้นท่ีให้เกิดความยั่งยืน ไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งท่องเท่ียวจนเกินการรองรับ 

ซึ่งจะค านึงใน 4 ด้าน คือ [21]  

1. ด้านชีวภาพ เป็นการตรวจสอบขีดความสามารถในฐานะท่ีเป็นสถานท่ีให้บริการทางธรรมชาติท่ี

สามารถพจิารณาและเกิดการรองรับได้ 

 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นการวัดระดับของการรองรับท่ีขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึง

พอใจเฉพาะของบุคคลในสังคมและสามารถก าหนดเฉพาะในสว่นท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 3. ด้านจิตวิทยา เป็นการวัดระดับความต้องการและความพึงพอใจเฉพาะบุคคล วัดระดับความรู้สึก

ของนักทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาใชบ้ริการในแหลง่ท่องเท่ียว  

 4. ด้านการจัดการ เป็นการพิจารณาจากแหล่งท่องเท่ียว โดยวัดระดับว่าสามารถรองรับกับกิจกรรม

ทางการท่องเท่ียวได้มากน้อยเพยีงใด 
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นอกจากนี้แนวคิดขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว Wagar [21] ยังสอดคล้องกับอีก

แนวคิดซึ่ง เป็นขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี เป็นการวัดความสามารถสูงสุดของสภาพแวดล้อมใน

สภาพแวดล้อมหนึ่งท่ีมีผลตอ่การรองรับได้สูงสุดและสามารถรองรับได้อยา่งจ ากัด ท้ังนี้ความสามารถในการรองรับ

ต้องขึ้นอยู่กับความพอดีในการบริหารจัดการทรัพยากร การท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดผลกระทบทางสังคมผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่มีสาเหตุเกิดจากการขยายตัวของพลเมือง เทคโนโลยี และ

อุตสาหกรรมตา่งๆ ท าให้จึงตอ้งมกีารก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นท่ีในแตล่ะแหลง่ท่องเท่ียวเพื่อให้

เกิดการใช้ประโยชน์ได้นานท่ีสุด ไม่ท าให้แหล่งท่องเท่ียวด้อยค่าลงไปรวมถึงการใช้ประโยชน์ในระดับสูงสุดจาก

นักท่องเท่ียว ซึ่งสามารถแบ่งขดีความสามารถในการรองรับได้ 4 ลักษณะ คือ [8]   

1. ขีดความสามารถในการรองรับทางด้านกายภาพ เป็นการพิจารณาถึงระดับการใช้ประโยชน์

ทางด้านการท่องเท่ียวและนันทนาการซึ่งใช้พื้นท่ีในการรองรับกิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยมีการเอื้อพื้นท่ีให้

ประกอบกิจกรรมทางการท่องเท่ียวให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นขีดความสามารถสูงสุดท่ีสามารถรองรับจ านวน

นักท่องเท่ียวได้มากที่สุดโดยสามารถใชป้ระโยชน์และไมส่ร้างผลกระทบให้กับกิจกรรมการท่องเท่ียว เชน่ ขนาดพื้นท่ี

ท่ีนักทอ่งเท่ียวใช้ประกอบกจิกรรม ขนาดพื้นท่ีส าหรับรองรับกิจกรรม เป็นต้น 

 2. ขีดความสามารถในการรองรับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย

ความสะดวกในด้านการท่องเท่ียว เช่น ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ ห้องน้ า ถังขยะ หรือมีการรองรับของสิ่งอ านวยความ

สะดวกนัน้ๆในพืน้ท่ีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพยีงพอกับจ านวนนักท่องเท่ียว  

3. ขีดความสามารถในการรองรับทางสิ่งแวดล้อม เป็นการวัดระดับสูงสุดท่ีระบบสิ่งแวดล้อมสามารถ

รองรับได้และไมก่่อให้เกิดอันตราย ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เป็นความสามารถของระบบทางสิ่งแวดลอ้มในการด ารงชีวิตท่ี

สามารถปรับตัวได้อยา่งมีคุณภาพและสามารถด ารงได้ในระบบนเิวศ 

 4. ขีดความสามารถในการรองรับทางด้านจิตวิทยา เป็นการประเมินขีดความสามารถท่ีมุ่งเน้น

ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียว เช่นความพึงพอใจต่อการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 

ความพงึพอใจต่อการให้บริการ เป็นต้น  

จากแนวคิดและทฤษฏีขีดความสามารถในการรองรับสามารถสรุปได้ว่า ขีดความสามารถในการ

รองรับเป็นระดับหรือความสามารถสูงสุดในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวต่อนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในพื้นท่ีโดยท่ีไม่

ท าให้แหล่งท่องเท่ียวได้รับความเสียหายและท าให้สิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งท่องเท่ียวเกิดความเสื่อมโทรม ใน

ขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวก็ยังได้รับความประทับใจ ได้รับประสบการณ์และการอ านวยความสะดวกจากแหล่ง

ท่องเท่ียวนัน้ๆ 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถการรองรับ Wagar [21] ซึ่งเป็นแนวคิดต้นๆเป็นการใช้

ประโยชน์ในพื้นท่ีโดยท่ีมีการตอบสนองในด้านการนันทนาการให้มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งการใช ้    

พื้นท่ีจะได้รับประโยชนแ์ละเป็นการเพิ่มมูลค่าของพื้นท่ีให้เกิดความย่ังยนื และไมเ่กิดผลกระทบจนเกินการรองรับและ

ยังได้ศึกษาตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถการรองรับจากงานอื่นๆพบว่ามีความสอดคล้องจึงได้จัดท าตัวชี้วัดด้าน        

ขีดความสามารถในการรองรับทางการท่องเท่ียว โดยก าหนดตัวชี้วัดท่ีมีความหมายตรงกันหรือใกล้เคียงและเลือก

ตัวชี้วัดหลักจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฏีรวมถึงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีการจัดหมวดหมู่และกล่าวถึงมาก    

ท่ีสุดสามารถสรุปและคัดเลือกตัวชี้วัดหลักด้านขีดความสามารถทางการรองรับการท่องเท่ียว 4 ด้านท่ีส าคัญและ

เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ คือ ขีดความสามารถการรองรับด้านกายภาพ ขีดความสามารถการรองรับด้านสังคม            

ขีดความสามารถการรองรับด้านจติวทิยา และขีดความสามารถการรองรับด้านส่ิงแวดลอ้ม   
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาเพื่อเป็นข้อเสนอทางระเบียบวิธีวิทยาการวจิัยและพัฒนากรอบแนวคิด

งานวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็น

รางวัล เขตเมอืงพัทยา มขีั้นตอนในการศึกษา ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฏี บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว ขีด

ความสามารถในการรองรับเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวมรวมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องสรุปเป็นองค์

ความรู้ 

3. ผู้วิจัยสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถจัดท าปัจจัยได้ดังนี้ 1) ข้อมูล

ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งช้ีย่อย 2) ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 5 ด้านประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้

ยอ่ย 3) ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวท้ัง 4 ด้าน  

ผลการศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อเสนอทางระเบียบวิธีวิทยาการ

วิจัยและพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ี

เดินทางท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล เขตเมืองพัทยา ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมซึ่ง

ประยุกต์ให้สอดคล้องกับการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเพื่อให้ได้ปัจจัยในด้านศักยภาพแหล่ งท่องเท่ียวและขีด

ความสามารถในการรองรับซึ่งสามารถสรุปกรอบการศกึษาดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี 

รายได ้ 

ประเภทธุรกิจ 

ระยะเวลาท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์การท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยว 

 

ขีดความสามารถการรองรับการ

ท่องเที่ยว 

การรองรับด้านกายภาพ 
การรองรับด้านสังคม 
การรองรับด้านจิตวทิยา 
การรองรับด้านสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอนิเดียที่

เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เขตเมืองพัทยา 

ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว 

ด้านทรัพยากรหลัก 

ด้านปัจจัยสนับสนุน 

ด้านการบรหิารจัดการ 

ด้านนโยบาย 

ด้านปัจจัยอื่นๆ 
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จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมืองพัทยาประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรหลัก จัดประเภทตัวชี้วัด

ย่อยได้แก่ ความพร้อมสถานท่ีท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียว และโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านปัจจัยสนับสนุน จัด

ประเภทตัวชี้วัดย่อยได้แก่ การเข้าถึง การบริการ และโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการบริหารจัดการ จัดประเภทตัวช้ีวัด

ย่อยได้แก่ ความพร้อมบุคลากรทางการท่องเท่ียว หน่วยงานบริการด้านการท่องเท่ียว หน่วยงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 

4) ด้านนโยบาย จัดประเภทตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การส่งเสริมภาพลักษณ์ ความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การติดตาม 

ประเมินผล น านโยบายสู่การปฏิบัติ 5) ด้านปัจจัยอ่ืนๆ จัดประเภทตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ มาตรการความปลอดภัย ด้าน

ความคุ้มค่า การสนับสนุนจากผู้น าท้องถิ่น ในด้านปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวอนิเดียท่ี

เดินทางมาท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลเขตเมอืงพัทยา ประกอบด้วย 4 ด้านคือ 1) ขีดความสามารถการรองรับด้านกายภาพ 

2) ขีดความสามารถการรองรับด้านสังคม 3) ขีดความสามารถการรองรับด้านจิตวิทยา 4) ขีดความสามารถการรองรับ

ด้านสิ่งแวดล้อม  

วิจารณ์และสรุปผล 

กรอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวอินเดียท่ีเดินทาง

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล เขตเมืองพัทยา จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบถึง

ปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและปัจจัยในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียว  ได้แก่ 

ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ตัวบ่งชี้ย่อย ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวท้ัง 5 ด้านประกอบด้วย 15 ตัว

บ่งชี้ยอ่ย และขีดความสามารถการรองรับ 4 ตัวบ่งชี้ย่อย ซึ่งกรอบการศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวมีความ

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เปรมจิต พรหมสาระเมธี [7] ที่ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวทาง

วัฒนธรรมส าหรับนักท่องเท่ียวนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่าปัญหาและความต้องการของ

นักท่องเท่ียวคือ ต้องการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นเอกลักษณ์ และ

ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค เช่นเดียวกับผลการวจิัยของ เทววีรรณ ปทุมพร [2] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยความส าเร็จของ

อุตสากรรมไมซ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของความส าเร็จของกิจกรรมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัล คือ แหล่ง

ท่องเท่ียวและสถานท่ีพัก จากกรอบการศกึษาท่ีสอดคล้องกับผลการวจิัยข้างตน้แสดงให้เห็นว่า การท่ีแหล่งท่องเท่ียวจะ

มศีักยภาพท่ีดีน้ันจะตอ้งให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของแหล่งท่องเท่ียวในด้านตา่งๆ โดยแหล่งท่องเท่ียว

ต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านเพื่อก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเท่ียวและกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี

ความยั่งยืน นอกจากจะเกิดศักยภาพในการรองรับท่ีดีแล้วจะต้องเกิดการรองรับการท่องเท่ียวในระดับท่ีรองรับได้ ขีด

ความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวท้ัง 4 ด้านจากกรอบการศึกษาท่ีได้ในคร้ังนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

เบญจมาศ ณ ทองแก้วและคณะ [6] ท่ีศึกษาเร่ือง ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียวชุมชนของเกาะพทัิกษ์ ผล

การศกึษาพบวา่ ขีดความสามารถในการรองรับท่ีอยู่ในระดับดีคือ ขีดความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวทิยาและขีด

ความสามารถการรองรับด้านจิตวทิยา ซึ่งขีดความสามารถในการรองรับจะเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะส่งผลตอ่การปรับปรุงและ

การอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความย่ังยื่น ส าหรับกรอบการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ให้ความส าคัญต่อศักยภาพ

แหล่งท่องเท่ียวและขีดความสามารถในการรองรับการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีมีความสอดคล้องกันโดย

ผลการวิจัยท่ีได้ในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว กรอบการวิจัยท่ีได้จาก

การศกึษาในคร้ังนี้จะน าไปใชใ้นการพัฒนางานวจิัยตอ่ไป 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ด้วยความกรุณาท่ีสละเวลาอันมีค่ามา

ให้ความรู้ ค าแนะน าในการจัดท าวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในการวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก

ขอบพระคุณคณาจารย์คณะการจัดการท่องเท่ียว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท่ีได้ให้ความรู้และมอบ

ประสบการณ์เรียนรู้ ให้ความชว่ยเหลอืแนะน าแก่ผู้ศกึษา ตลอดจนดูแลนักศกึษาเป็นอยา่งดี 
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แนวทางการเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จของนักศึกษากฎหมายต้นแบบ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The effective studying method for the successful law students at the school 

of law, University of Phayao 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล1 

Kankanya Jaikarnwongsakul1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางในการเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายต้นแบบ

ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (2) ศึกษาทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิธีการด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร และ

การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษากฎหมายตัวอย่างท่ีดีของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ี

ประสบความส าเร็จในการเรียนและมีทักษะในการใช้ชีวิตท่ีดี ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเรียนท่ีส าคัญของ

นักศึกษากฎหมายต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จตามแผนการเรียนในหลักสูตรนั้นได้มีการวางแผนในการเรียน

กฎหมายในด้านความรู้ความเข้าใจของเนื้อหารายวิชา มีการเตรียมตัวจดจ าตัวบทกฎหมาย มีการฝึกฝนเขียนตอบ

ข้อสอบกฎหมาย ฝึกท าและอ่านข้อสอบเก่า ส าหรับด้านทักษะการใช้ชีวิตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเป้าหมายและทัศนะ

คติท่ีดีต่อการศกึษากฎหมาย มีการน าหลักธรรมค าสอนมาปรับใช ้มีการตระหนักถึงคุณค่าและศกึษาประวัติของผู้ท่ี

ประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการท างานร่วมกันและช่วยเหลือ

ผู้อ่ืน  

ค าส าคัญ: การเรียนกฎหมาย นักศึกษากฎหมายต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา   

Abstract  
This research aims at (1) studying the effective studying methods for successful law students at 

school of law, University of Phayao (2) studying the life skills of the law students at school of law, University of 

Phayao. This project involves conducting qualitative research which includes documentary research and the 

interviews of relevant groups of the law students who possess the skills necessary for success in the study of 

law as well as having great life skills. The research found that  the effective studying method for the successful 

law students at school of law, University of Phayao are to make a plan for the legal study and try to 

understand course content beforehand. It is also necessary to remember the code of law, while at the same 

time taking the practice exam for law and compare the answer with the model answers of the law exam. For 

the life skills, this research found that these successful law students have the inspiration, life goals and good 

                                                
1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of Law, University of Phayao, Phayao 56000 
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attitude toward their legal study and applying the Dharma in daily life also they realized the values of studying 

law, so they try to increase their experiences by learning and working together with each other.  

Keywords: legal study, successful law students, the school of law, University of Phayao  

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียนการสอนกฎหมายในคณะนิติศาสตร์ หรือ

ภาควิชา หรือสาขาวิชา หรือส านักวิชานิติศาสตร์ ประมาณ 60 กว่าแห่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศและการ

เรียนกฎหมายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ละปี[1] ซึ่งวิชานิติศาสตร์เป็นวิชาท่ีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ศึกษาถึงกฎเกณฑ์

ความประพฤติของคนท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม โดยศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ แนวคิดทฤษฎีและการ

ปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถใช้วิชาความรู้ทางกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรม มีความรู้ความเข้าใจ

กฎหมาย รู้จักการใช้เหตุผลและประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีจรรยาบรรณในวิชาชพี มีจิตส านึกและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมอันก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ รวมท้ังยังปลูกฝังในการสร้างจิตส านึก

ในทางศีลธรรมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะกฎหมายกับศีลธรรมตามปกติย่อม

สนับสนุนซึ่งกันและกันกล่าวคือศีลธรรมยอ่มอยู่ไม่ได้ถ้ากฎหมายไม่รองรับและกฎหมายจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีก็

เพราะมีศลีธรรมหนุน จากหลักการนี้กฎหมายท่ีไรค้วามเป็นธรรมจึงน ามาบังคับให้ได้ผลดีไม่ได้ [2] 

ด้วยเหตุท่ีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นสิ่งส าคัญส าหรับทุกคนโดยกฎหมายเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก

คนตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย นอกจากนี้ผู้สนใจเรียนกฎหมายส่วนหนึ่งก็มีความประสงค์จะน าความรู้ท่ีได้ศึกษาไป

ประกอบวิชาชีพกฎหมายท่ีส าคัญด้วย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ท่ีปรึกษากฎหมาย นิติกร พนักงานฝ่าย

ปกครอง ต ารวจ พนักงานสอบสวน อาจารย์ และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งการประกอบวิชาชีพเหล่านี้

จ าเป็นต้องศึกษากฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายอย่างถ่องแท้ควบคู่กับการมีคุณธรรม

จริยธรรมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อท่ีจะน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการประกอบวิชาชีพและ

ชว่ยเหลอืสังคมต่อไปในอนาคต อยา่งไรก็ตามผู้ใชก้ฎหมายจึงไม่ใชเ่ฉพาะเจ้าหน้าที่ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ 

ต ารวจ นักกฎหมายอื่นๆ เท่านั้น ประชาชนทุกคนมีกฎหมายในมือท้ังสิ้น เนื่องจากกฎหมายเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการ

ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมโดยมุ่งหมายให้คนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กฎหมายจึงมีลักษณะท่ีเป็น

ท้ังข้อห้ามไม่ให้กระท าและมีข้อบังคับให้ปฏิบัติตามหากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกกฎหมายลงโทษ  ท้ังนี้กฎหมายก็ไม่ใช่สิ่ง

เดียวท่ีก าหนดความประพฤติของคนในสังคมแต่ยังมีศีลธรรม วัฒนธรรม ศาสนาและจารีตประเพณีซึ่ งน ามาใช้ใน

การก าหนดความประพฤติของคนในสังคมด้วย [3]   

เมื่อพูดถึงค าว่า “นิติศาสตร์” แปลกันว่า วชิากฎหมาย แต่ท่ีจริงนั้นเราน าค านี้มาจากภาษาสันสกฤต 

นิติศาสตร์เป็นถ้อยค าทางวิชาการของประเทศอินเดีย หากดูตามศัพท์นิติศาสตร์ตามความหมายท่ีใช้ในประเทศ

อินเดียจะเป็นวิชาทางด้านวิชารัฐศาสตร์หรือวิชาการเมือง ซึ่ง “นิติ” แปลว่าการน า มีรากศัพท์เดียวกับค าว่า 

“นายก” ซึ่งแปลว่า “ผู้น า” ค าเดิมในภาษาบาลีหรือสันสกฤตค าว่า “นีติ” จึงแปลว่าการน า ค าว่า “นิติศาสตร์” ท่ี

แท้จริงนั้น เรียกว่า “นตีิศาสตร์” ภาษาไทยเรียก “นติิศาสตร์” เพื่อท าให้สั้น “นตีิศาสตร์” แปลว่าศาสตร์แห่งการน า 

หรือจัดด าเนินการซึ่งอาจขยายความว่าเป็นศาสตร์แหง่การน าคน [4]   

การเปิดการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนั้น มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งท่ีเปิดการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ ซึ่งแต่ เดิมเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร 

วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้กอ่ต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 มถิุนายน 2538 ซึ่งอนุมัตโิครงการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2539 
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คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา สถานท่ีใช้ในการจัดการเรียน

การสอนตัง้อยูต่ าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะยา ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยให้เข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ี

เป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มีการพัฒนา

โครงสร้างทางการบริหารและการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความ

ต้องการด้านการศึกษา ท้ังนี้ได้เปิดรับนิสิตสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นคร้ังแรกในปี 2546 โดยสังกัดส านักวิชาศิลป

ศาสตร์ ต่อมาในปี  2551 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้แยกจากส านักวิชาศิลปศาสตร์ มาจัดตั้งเป็นส านักวิชานิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร พะเยา ตอ่มาเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมพิลอดุลยเดช ได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือวา่ มหาวทิยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเปลี่ยนจาก “ส านักวิชานิติศาสตร์” เป็น “คณะ

นติิศาสตร์” ท้ังนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

ทางกฎหมาย รวมท้ังจะต้องเป็นนักกฎหมายท่ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”[5] ซึ่งในปีการศกึษา 2555 คณะนิตศิาสตร์มหีลักสูตรท่ีเปิดการเรยีนการสอน

ระดับปริญญาตรี คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ และการจัดการเรียน

การสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา อีกจ านวน 3 คู่ขนาน ประกอบด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.), หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอนามัยชุมชม) (วท.บ.), หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.), หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม) (วท.บ.) และหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต (น.บ.), 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีจ านวนนิสิตท้ังหมดประมาณ 1,000 กว่าคน มี

บุคลากรสายวชิาการท้ังสิ้น 34 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 9 คน [6]  

ส าหรับการศึกษากฎหมายในประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

เชน่เดียวกับการศึกษาในสาขาอื่นทุกสาขา ท้ังน้ีในมาตรฐานดา้นคุณภาพบัณฑิตนัน้ได้มีประกาศกระทรวงเร่ืองกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้ทุกสถาบันอุดมศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของตนโดยก าหนดว่าต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1.ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและ

ด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การ

พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมท้ังในเร่ืองส่วนตัวและสังคม 2.ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง 

ความสามารถในการเข้าใจ การนกึคิด และการน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฏี

ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง 

ความสามารถในการวเิคราะห์สถานการณ์และใชค้วามรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตา่ง 

ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ท่ีไม่คาดคิดมาก่อน 4.ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถ

ในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น าความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ

รับผิดชอบในการเรยีนรู้ของตนเอง 5.ด้านทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
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เชงิตัวเลข ความสามารถในการใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิต ิความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [7] ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้เป็นการ

เฉพาะอีก 3 ด้าน คือ 1.ด้านสุนทรียภาพ หมายถึง การตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝังให้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศลิปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น 

มีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จักวิธีการท่ีเรียนอย่างมี

ความสุขโดยน าเอาคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะมามีส่วนในการตัดสินใจ ใชเ้หตุผลตอ่การแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่ง

ถูกต้อง 2.ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง การมีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษา

สุขภาพและสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อยา่งเหมาะสม 3.ด้านทักษะการปฏบัิติการทางวิชาชพี หมายถึง มีทักษะใน

การปฏบัิตกิารในด้านวชิาชีพนัน้ ๆ[8]   

อย่างไรก็ตาม การเปิดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีระยะเวลาใน

การศึกษาตามหลักสูตรคือ 4 ปี ซึ่งในแต่ละปีท่ีผ่านมาก็พบว่ามีนิสิตซึ่งเข้ามาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมี

จ านวนหลายร้อยคน แต่ก็พบว่าได้มจี านวนนสิิตจ านวนมากท่ีออกกลางคัน (drop out) จากการเป็นนิสิตก่อนเวลาอัน

สมควร ทั้งนี้พบวา่มหีลายปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุให้นสิิตมีจ านวนลดลงในแตล่ะชั้นปีในระหวา่งท าการเรียนการสอน เช่น  

การพ้นสภาพนิสิตด้วยผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนด การย้ายคณะ ย้ายไปเรียนสถานศึกษาอื่น เป็นต้น จาก

การศึกษาข้อมูลในหลายๆ ปีก่อนหนา้นี ้พบว่าปัจจัยหลักที่เป็นปัญหามากที่สุดและเป็นปัจจัยท่ีท าให้นิสติจ านวนมาก

ต้องพ้นสภาพจากการเป็นนิสิต คือ ปัจจัยท่ีนิสิตมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ท าให้นิสิตต้องพ้นสภาพนิสิต

ก่อนเวลาอันสมควร ไม่สามารถไปเรียนในชั้นปีถัดไปได้ และนิสิตบางส่วนก็ส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าท่ีก าหนดใน

แผนการศึกษาของหลักสูตร ท้ังนี้จากข้อมูลการออกกลางคันของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี 2550-2555 มดีังนี้ [9]    

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลการออกกลางคัน (drop out) ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2555 

ปี

การศึกษา 

จ านวน

รับเข้า 

(คน) 

Drop 

out 

(คน) 

Drop out 

(ร้อยละ) 

เรียน

ส าเร็จ

ตามแผน 

(คน) 

เรียน

ส าเร็จ

ตามแผน 

(ร้อยละ) 

เรียน

ส าเร็จ

ล่าช้า 

(คน) 

เรียน

ส าเร็จ

ล่าช้า 

(ร้อยละ) 

เรียน

ส าเร็จ

ท้ังหมด 

(คน) 

เรียน

ส าเร็จ

ท้ังหมด 

(ร้อยละ) 

ปี 2550 231 120 51.95 86 37.23 25 10.82 111 48.05 

ป ี2551 345 150 43.48 146 42.32 49 14.20 195 56.52 

ป ี2552 296 142 52.79 83 30.86 44 16.36 127 47.21 

ป ี2553 195 69 35.38 93 47.69 31 15.90 124 63.59 

ป ี2554 409 190 46.45 136 33.25 26 6.36 162 39.60 

ป ี2555 334 178 53.29 - - - - ก าลัง

ศึกษา156 

คน 

ก าลัง

ศึกษา

46.71 

รวม 1,810 849 46.90 544 30.05 175 9.66 719 39.72 

ที่มา: ระบบบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ปี พ.ศ. 2550-2554 
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จากข้อมูลข้างต้น  เห็นได้ว่าสัดส่วนการรับนิสิตเข้ามาเรียนกับจ านวนนิสิตท่ีออกกลางคันของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปี 2550-2555 มีจ านวนรับเข้าท้ังหมด 1,810 คน แต่มีจ านวนการออก

กลางคัน  ท้ังหมด 849 คน คิดเป็นร้อยละ 46.90 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจ านวนนสิิตเกือบร้อยละ 50 ของจ านวนท่ีรับเข้า

มาไม่สามารถเรียนต่อได้ในชั้นปีต่อไปจนส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ และยังพบว่าในปีการศึกษา 2550, 2552 และ 2555 มีจ านวนนิสิตท่ีออกกลางคันเกินร้อย

ละ 50 จากจ านวนท่ีรับนสิิตเข้ามาเรียนในแตปี่การศึกษา 

จากปัญหาการพน้สภาพของนิสิตท่ีมีจ านวนมากของคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยสาเหตุ

หลักท่ีส าคัญคือนิสิตมผีลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เมื่อผลการเรียนของนสิิตต่ ากวา่ที่ก าหนดส่งผลท าให้นสิิต

พ้นสภาพการเป็นนิสิต และจ านวนการพ้นสภาพของนิสิตท่ีมีจ านวนมากส่งผลกระทบเป็นวงกว้างท้ังต่อการบริหาร

จัดการของหลักสูตรของคณะ กระทบต่อมหาวิทยาลัยพะเยา กระทบตอ่ตัวนสิิตเองและครอบครัวของนิสิต ด้วยเหตุ

นี้จึงจ าเป็นต้องหาแนวทาง วธีิการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือน ามาใชพ้ัฒนาการเรียนของนสิิตท่ีก าลังศกึษาอยู่ในปัจจุบัน

และท่ีก าลังจะเข้ามาเรียนในอนาคตให้ทราบถึงวธีิการท่ีถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะนิสิตท่ีเข้ามาเรียนในชัน้ปีแรกนั้น

อาจยังไมส่ามารถปรับตัวได้กับรูปแบบและวธีิการเรียนในระดับอุดมศึกษาทัง้ด้านการเรียนและด้านทักษะการใชช้วีิต

อันส่งผลท าให้นิสิตไม่ทราบถึงแนวทางการเรียนกฎหมายท่ีถูกต้องและเหมาะสมท่ีจะให้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

ดังนัน้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้จ านวนนิสิตท่ีออกกลางคันให้ลดน้อยลง อันจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ี

น าไปสู่การมีแนวทางในการเรียนกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้

รวมท้ังสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้ห้เหมาะสมกับแต่ละคนได้ ผู้วจิัยเห็นว่าจึงมคีวามจ าเป็นท่ีต้องศึกษาถึงแนวทางใน

การเรียนกฎหมายโดยเฉพาะของรุ่นพี่ผู้ท่ีส าเร็จการศกึษาที่เป็นไปตามแผนการศกึษาของหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต

และรุ่นพ่ีผู้ท่ีก าลังศึกษาอยูท่ี่ได้ประพฤตตินเป็นตัวอย่างท่ีดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.20 ซึ่งถือเป็นตัว

แทนท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีย่ิงของนักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปรากฏผลงาน

ของนักศึกษากฎหมายต้นแบบท่ีเป็นรุ่นพี่ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันศักยภาพทางวิชาการทาง

กฎหมายได้รับรางวัลตา่ง ๆ ในปีท่ีผ่านมา เช่น ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศกึษาใน

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพ ีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ตอ่มาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพ ี

ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในปี พ.ศ. 

2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายท่ัวประเทศ ระดับอุดมศึกษา ถ้วยประทานพระเจ้า

หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ ส านักงาน

ศาลยุตธิรรม, ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชิงถ้วยประธานศาลฎีกา ณ ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายเนื่ องในวันรพี  ชิงถ้ วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น จากตัวอยา่งผลงานด้านศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษากฎหมายตน้แบบของ

คณะนิติศาสตร์ท่ีได้กล่าวมาบางส่วนนี้จะเป็นตัวอยา่งท่ีส าคัญของการแสดงถึงความสามารถในทางวิชาการในด้าน

การเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อให้สามารถเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จได้  อันจะท าให้ได้ทราบถึงแนวทางที่เป็น

ข้อมูลส าคัญของนักศึกษากฎหมายต้นแบบท่ีมีวธีิการในการเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จตลอดจนศึกษาถึง

ทักษะการใชช้วีติของนักศกึษากฎหมายตน้แบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นวธีิคิดและแนวปฏบัิติ
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ของรุ่นพี่ ท่ีได้เคยใช้วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จนส าเร็จในการเรียนกฎหมายในบริบทแวดล้อมท่ีใกล้ตัวรุ่นน้องของ

สถานศกึษาแห่งนี้ โดยเชื่อว่าการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของรุ่นพี่ในสถาบันการศกึษาของตนเป็นอีกแนวทางหนึ่ง

อันท าให้เกิดแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษากฎหมายรุ่นน้องและรุ่นต่อ ๆ ไป อันเกิดประโยชน์แก่

รุ่นน้องสามารถน าแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ต่อยอดในอนาคตได้รวมท้ังได้มีทักษะในการใช้ชีวิตท่ีดีมีความสุขโดยให้

สามารถเรียนให้ประสบความส าเร็จตามแผนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นระดับปริญญาตรีภายใต้บริบท

สิ่งแวดล้อมเดียวกันและต่อยอดพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาระดับสูงต่อไป เพื่อให้สามารถ

เรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จตามความประสงค์ของตน เกิดประโยชน์กับคณะตลอดจนสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาทนายความ ส านักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสิทธิภาพอกีด้วย  

วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาทักษะการใชช้วีติของนักศึกษากฎหมายตน้แบบของคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน(ถ้าม)ี  

การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องรู้วิธีการและมีการวางแผนท่ีดีในการเรียน

กฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กับการมีทักษะในการใช้ชีวิตท่ีดีอันจะช่วยสนับสนุนและส่งผลให้เป็น

นักศกึษากฎหมายท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนได้  

วิธีการศึกษา 

วิธีการด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสารโดยการศึกษาจาก

หนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย รายงาน สื่อต่างๆ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งคัดเลือกตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษากฎหมายต้นแบบรุ่นพี่ท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 

3.20 ท่ีก าลังศึกษาหรือเคยเป็นนักศึกษากฎหมายท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมจ านวน 10 คน โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการเรียน

กฎหมายและการใช้ชีวิตเพื่อทราบถึงวิธีคิด และการปฏิบัติตนอันเป็นแนวทางในการเรียนกฎหมายให้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ตลอดจนศกึษาถึงทักษะการใช้ชีวติด้านต่าง ๆ ในระหวา่งเรียนท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้

ทฤษฎีล าดับความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierachy of Needs Theory) และน าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมาวเิคราะห์

เชงิพรรณนา และสรุปผลการวิจัย เพ่ือน าผลวจิัยท่ีเกิดจากการวเิคราะห์ท่ีได้รับท้ังจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิง

ลึกของนักกฎหมายต้นแบบน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและแก้ไขปัญหาการเรียนกฎหมายท่ี

เกิดขึ้นได้ 

ผลการศึกษา 

จากการด าเนินการวิจัยในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม

ตัวอยา่ง สามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยท่ีพบ ตามประเด็นส าคัญๆ มรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จของนักศึกษากฎหมาย

ตน้แบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้วิจัยได้ค้นพบผลการวจิัยในประเด็นท่ีนักศกึษากฎหมายตน้แบบได้



1543 

- Proceedings - 

เนน้ให้ความส าคัญกับวิธีการเรียนในเนื้อหากฎหมายท่ีตอ้งท าอยา่งครบถ้วนประกอบด้วย 4 ข้อหลัก คือ การเตรียม

ตัวด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหารายวิชา การเตรียมตัวจดจ าตัวบทกฎหมาย การฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมาย การทบทวนขอ้สอบเก่าวิชากฎหมาย ดังสรุปแตล่ะข้อได้ดังนี้ 

1.1 การเตรียมตัวด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหารายวิชา ในการเรียนกฎหมายนั้นสิ่งส าคัญท่ี

นักศึกษากฎหมายไม่อาจละเลยเช่นเดียวกับการเรียนสาขาอื่น ๆ คือ การมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากฎหมาย 

กฎหมายท่ีต้องศึกษามีจ านวนไม่น้อยกว่า 40 รายวิชาตลอดหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษากฎหมายต้องเข้าเรียนตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยในแต่ละรายวิชาไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนชั่วโมงท้ังหมดต่อภาคการศึกษาและมี

ความจ าเป็นท่ีผู้ศึกษาต้องเรียนรู้ถึงวิธีการเพื่อให้ได้รับความรู้เนื้อหาสาระส าคัญ ได้ทราบถึงประเด็นหรือหัวข้อ

ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นเค้าโครงภาพรวมของแต่ละวิชาอันจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนท าความเข้าใจเนื้อหาได้รวดเร็วเป็น

ระบบขึ้น ซึ่งความรู้ในแต่ละรายวชิาสามารถศึกษาค้นคว้าได้หลากหลายทาง เช่น การเข้าเรียน การอ่านหนังสอืด้วย

ตนเอง การสอบถามจากผู้สอน การจับกลุ่มทบทวนกับเพื่อน การค้นคว้าจากสื่อต่าง ๆ รวมถึงการฝึกทักษะในการมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อน ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ได้มีการฝึกฝนการมีระเบียบวินัยในการเข้าเรียนอยา่งสม่ าเสมอ ได้ฝึก

ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนและต่อส่วนรวม และสิ่งส าคัญคือการตั้งเป้าหมายในชวีิต ตั้งเป้าหมายในการเรียน 

สร้างบรรยากาศแวดล้อมให้เกิดการต่ืนตัวในการเรียนรู้อยา่งมีความสุข การมใีจรักกฎหมาย สิ่งเหลา่นีจ้ะส่งผลท าให้

เกิดแรงกระตุ้นและความสนใจท่ีจะต่อยอดในการศึกษากฎหมายในชั้นปีต่อไปในอนาคตได้ การสร้างความเชื่อมั่น

ของตนเองท่ีเลอืกเรียนนิติศาสตร์ และการปรับตัวให้ต้องอา่นหนังสือสม่ าเสมออย่างตอ่เนื่อง เพราะที่ผ่านมาในระดับ

มัธยมศกึษาได้เรยีนรู้กฎหมายในเบื้องต้นเท่านั้น แตก่ารเรียนในหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิตตอ้งเรียนกฎหมายจ านวน

มาก โดยต้องอา่นและท าความเข้าในเนื้อหากฎหมายให้รอบด้านลึกซึ้ง ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง

ได้ ส าหรับการเตรียมตัวด้านความรู้น้ันสามารถท าได้โดยการอา่นก่อนเข้าเรียน รวมถึงเข้าเรียนทุกครัง้ เน่ืองจากการ

บรรยายและท ากิจกรรมในชั้นเรียนอาจารย์ผู้สอนจะสรุปเนื้อหาส าคัญของรายวิชาแล้วให้ผู้เรียนต่อยอดโดยการไป

อา่นทบทวนหลังจากฟังบรรยายในชัน้เรียนไปแลว้ บางคร้ังอาจมอบหมายให้ไปศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองเพื่อให้ผู้เรียน

เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนมากขึ้น การอ่านหนังสือต้องวางแผนเร่ืองกรอบเวลาการอ่านให้เหมาะสมทันเวลา รวมถึง

พัฒนาทักษะในการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้นการเรียนในห้องเรียนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญท่ี

นักศกึษาตน้แบบมักจะเข้าเรียนในชั้นเรียนเพื่อได้รับฟังเนื้อหาบรรยายของอาจารย์ผู้สอนให้มคีวามชัดเจนขึน้หลังจาก

ท่ีมีการอ่านมาล่วงหน้ามาเบื้องต้นแล้ว ดังผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าววา่ “การเข้าเรียนจะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีย่ิงขึ้น 

เพราะอ่านด้วยตนเองอาจใชเ้วลานาน เพราะกฎหมายบางกรณจี าเป็นต้องมกีารตคีวาม การเข้าเรียนจึงเป็นช่วงเวลา

ท่ีส าคัญมากหากไม่จ าเป็นก็ไม่อยากขาดเรียน เพราะเนื้อหาวิชานั้นๆ แต่ละสัปดาห์มีความต่อเนื่องกัน อาจารย์

อธิบายให้เห็นความเชื่อมโยง และช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือได้เยอะ” นอกจากนี้การอ่านหนังสือซ้ าๆ 

หลายๆ รอบจะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นและมีทักษะในการอ่านหนังสือเร็วขึ้น จับประเด็นเร่ืองท่ีอ่านได้เร็วขึ้น

และคุ้นเคยกับการอา่นเพิ่มขึน้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้วา่ “การอา่นหนังสอืทุกรอบท าให้เรารู้และเข้าใจเนื้อหามาก

ขึ้นทุกคร้ัง ยิ่งอ่านยิ่งได้เปรียบเพราะหากไม่อ่านก็จะไม่รู้เร่ือง ดังนั้นการอ่านหนังสือทุกรอบก็ท าให้เรามีความรู้

เพิ่มขึ้นทุกรอบเพราะการอ่านแต่ละรอบท าให้เข้าใจหัวข้อต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และต้องอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ต้อง

สร้างใจรักการอ่านหนังสือ นึกถึงอนาคตท่ีสดใส นึกถึงความส าเร็จท่ีจะเกิดขึ้น จะท าให้เกิดกระตุ้นท่ี จะอ่าน 

พยายามคิดว่าพ่อแม่ท างานล าบากท่ีบ้าน เราช่วยครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นได้ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

เราต้องคิดวา่เราอ่านหนังสอืคุม้ค่ากับความทุ่มเทท่ีได้รับจากพ่อแมห่รือยังในแตล่ะวัน” 

นอกจากความรู้ท่ีได้รับจากในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษากฎหมายต้นแบบยังให้ความส าคัญกับการ

เรียนรู้นอกชั้นเรียนด้วยโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
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จากการสรุปทบทวนให้เพื่อนๆ การค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาวิชา

ได้ชัดเจนมากขึ้น ต้องมคีวามสนใจทุกวิชาที่เรียนไม่ว่าเรียนจะเป็นวิชาท่ีเรียนยากหรือง่ายและตอ้งรู้จักการแบ่งเวลา

ในการเรียน ก าหนดวิธีการเรียนของตนเองให้ดี ตลอดท้ังหน้าท่ีของตนเองท่ีจะต้องกระท าในทุกวิชาท่ีเรียน  ดังผู้ให้

สัมภาษณ์กล่าวว่า “ปัจจุบันการค้นหาข้อมูลสามารถค้นได้หลายวิธี สะดวกรวดเร็ว การค้นคว้านอกชั้นเรียนก็เป็น

วิธีการท่ีส าคัญท าให้ได้รับความรู้ท่ีรอบด้าน แต่หากบางทีเราสงสัยไม่สามารถหาค าตอบได้ก็จะไปถามเพื่อนหรือ

ถามอาจารยผ์ู้สอน ความรู้มจี านวนมากหาได้ง่าย ดังนัน้ควรเลอืกที่จะรับข้อมูลด้วย แต่ปัญหาของผู้เรียนในปัจจุบัน

ก็คือไมช่อบค้นควา้ ไมใ่ชป้ระโยชน์จากอนิเตอร์เน็ตในการค้นควา้ทางวชิาการ แต่จะเสียเวลากับการบันเทิงหรือเร่ือง

ส่วนตัวของคนอื่นในโลกออนไลน์มากกว่า” รวมท้ังการจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อให้มีความรู้จึงมี

ความส าคัญท่ีต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเทอมเพื่อจะได้แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือทบทวนได้อย่างลงตัวไม่ไปอ่าน

เฉพาะในช่วงใกล้สอบเพราะจะท าให้เกิดความกังวลและกดดัน การอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงเป็นสิ่งท่ี

ควรสร้างวินัยในการอ่านด้วยเพื่อจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของตนเองและรู้สึกมีความสุขท่ีได้อ่าน อัน

ก่อให้เกิดประโยชนก์ับตนเองในระยะยาว  ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าววา่ “เราต้องปลูกฝังตนเองให้เป็นคนรักการอ่าน ท า

เหมือนกับว่าหากไม่ได้อ่านจะรู้สึกไม่ดี ต้องอ่านหนังสือทุกวัน ตอนแรกๆ อาจท ายาก แต่ต่อมาท าบ่อย ๆ เราจะ

ปรับตัวเองให้อ่านหนังสือทุกวัน จัดตารางการอ่านให้ดี อ่านวันละกี่ช่ัวโมง กี่หน้า กี่วิชา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความ

ถนัดของแต่ละคน แต่จ าเป็นต้องวางแผนการอ่าน หากไม่วางแผนเราจะไม่มีเป้าหมาย พอสอบมาก็จะไม่มีความรู้

หรือมีความรู้ไม่เพียงพอไปสอบ ตนเองถึงขนาดว่าไปกินข้าวกับเพื่อน แต่ภายในจิตใจก็อยากกลับมาห้องเพราะยัง

ไม่ได้อ่านหนังสือเลย รู้สึกกังวลมากหากถึงเวลาอ่านแล้วไม่ได้อ่าน” นอกจากนี้ การกระตุ้นให้ตัวเองอ่านหนังสือท่ี

ส าคัญคือการนกึถึงครอบครัวท่ีล าบากต้องส่งเสียให้เรียนหนังสือหรือตอ้งไปกู้ยมืเงินมาใช้จ่ายในการเรียน ก็จะช่วย

ให้เกิดการกระตุ้นให้อ่านหนังสอืเพื่อเรียนให้ส าเร็จเพ่ือคนท่ีรักเราและเรารักท่ีจะมีอนาคตท่ีดี เพราะการเรียนหนังสือ

เป็นสิ่งท่ีสบายท่ีสุดอยู่ในห้องปรับอากาศเย็นๆ เมื่อเทียบกันแล้วท างานเหนื่อยกว่าเยอะ” รวมท้ังการอ่านหนังสือแต่

ละคร้ังต้องสรุปย่อสาระส าคัญท่ีอ่านไว้ด้วยเพื่อจะได้น ามาทบทวนในช่วงก่อนสอบโดยท่ีไม่ต้องไปอ่านหนั งสือเล่ม

ใหญ่ ๆ อีก ยกเว้นในบางประเด็นท่ียังไม่เข้าใจ การจดสรุปเป็นการฝึกทักษะในการจับประเด็นส าคัญของเนื้อหาท่ี

อ่าน บางทีก็ใช้วธีิท าไมด์ แมพ (mind map) เพื่อช่วยให้เห็นภาพและเกิดความเชื่อมโยงในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กันได้ ดังผู้ให้สัมภาษณก์ล่าววา่ “การจดสรุปจะชว่ยได้มากสามารถน ามาทบทวนกอ่นสอบ ประหยัดเวลาในการอ่าน

หนังสือ และท าให้สามารถใช้เวลาท่ีเหลือไปท าอย่างอื่นได้ ส่วนการท าไมด์ แมพ  จะท าให้เห็นภาพความเชื่อมโยง

และเกิดการจดจ าได้ดีอีกวธีิหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เมื่อมีเป้าหมายและมีวธีิการท่ีดีในการอ่านหนังสือแล้วจะอ่านกี่ช่ัวโมงต่อ

วัน อ่านกี่รอบ พิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพลังท่ีมีของแต่ละบุคคลด้วย 

การยอ่ค าบรรยายเป็นประโยชนเ์พราะต้องอา่นเข้าใจจึงจะย่อเนื้อหาสาระในเร่ืองน้ันๆ ได้ การอา่นได้ทางตา การย่อ

ได้ทางมือ ท้ังตาและมือเมื่อช่วยกันจะท าให้มีความรู้ท่ีแม่นย าชัดเจนขึ้น” นักศึกษากฎหมายท่ีต้องการเรียนให้ได้ดี

และประสบผลส าเร็จยังให้ความส าคัญกับการจดบันทึกวา่เป็นสิ่งท่ีจ าเป็น และการอ่านตัวอย่างการปรับใชก้ฎหมาย

จากค าพิพากษาฎีกาก็เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญอีกประการหนึ่งเพื่อจะได้รู้ถึงเหตุและผลในการใชก้ฎหมายรวมถึง

เป็นแนวทางในการเรียนรู้สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงได้อีกทางหนึ่งด้วย  ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “การจดเป็นสิ่งท่ี

จ าเป็นเพื่อมิให้หลงลมืได้งา่ย น ากลับมาอา่นทบทวนซ้ าๆ ได้ และการอา่นค าพิพากษาฎีกาก็มคีวามส าคัญ เพราะค า

พพิากษาฎกีาเป็นตัวอยา่งของการปรับตัวบทกฎหมายไปใชก้ับขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้นจรงิ ๆ แม้บางกรณแีนววนิจิฉัยของ

ศาลอาจเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป เมื่อได้เรียนรู้จากสิ่งเหลา่นีอ้ันท าให้เขียน

ภาษากฎหมายได้ดีขึน้ ซึ่งในบางคร้ังผู้สอนได้มีการออกข้อสอบโดยได้น าเอาค าพิพากษาฎีกามาดัดแปลงข้อเท็จจริง

เพื่อมาใช้ทดสอบความรู้ของนักศึกษากฎหมายว่ามีความรู้ในหลักกฎหมายหรือไม่ การศึกษาระดับปริญญาตรีผู้
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ศึกษาต้องศึกษาถึงหลักตัวบทกฎหมาย แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ส่วนการอ่านค าพิพากษาฎีกานั้นก็อ่านประกอบ

การศึกษาตัวบทกฎหมายเพยีงให้รู้ถึงวิธีการปรับบทกฎหมายในค าพิพากษา แตจ่ะเน้นอ่านค าพพิากษาฎกีาเพ่ิมมาก

ขึน้หากเรียนในชัน้เนติบัณฑิตหรือการสอบในสนามตา่ง ๆ ท่ีสูงขึ้น” 

1.2 การเตรียมตัวจดจ าตัวบทกฎหมาย การเรียนกฎหมายจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องจดจ าเนื้อหา

สาระของตัวบทกฎหมายท่ีศึกษาได้ โดยเฉพาะในการสอบระดับปริญญาตรีน้ันตอ้งมีการจดจ าและฝึกเขียนเนื้อความ

ของตัวบทกฎหมายท่ีจะน ามาตอบข้อสอบด้วย การอา้งเลขมาตรานั้นมีผู้เห็นว่าไม่เป็นเหตุในการเพิ่มหรือหักคะแนน

แต่เป็นเพียงข้อพิจารณาประกอบการให้คะแนนในแต่ละข้อ[10] ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ต้นเทอมว่า

มาตราท่ีส าคัญ ๆ ท่ีมีโอกาสท่ีอาจารย์ผู้สอนจะน ามาใช้ทดสอบกับนักศึกษากฎหมายว่าจดจ าและเข้าใจตัวบท

กฎหมายนั้นเพื่อประกอบการตอบข้อสอบกฎหมายได้หรือไม่ ซึ่งมาตราส าคัญในแต่ละวิชาสามารถค้นหาได้จาก

ข้อมูลสถิติท่ีน ามาใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ และทบทวนจากข้อสอบเก่าของรายวิชานั้นย้อนหลังหลายๆ ปีท่ีผ่านมาท่ี

มักจะน ามาตราท่ีส าคัญ ๆ มาใชอ้อกข้อสอบซ้ าๆ  ข้อมูลเหล่านี้อาจสอบถามจากรุ่นพี่ ค้นจากเอกสารหรือสื่ออื่นๆ 

สอบถามอาจารย์ เพื่อใช้เตรียมตัวในการจัดล าดับความส าคัญของมาตราต่าง ๆ ว่ามาตราไหนส าคัญมาก มาตรา

ไหนส าคัญรองลงมาตามล าดับ หรือมาตราไหนดูประกอบเอาไว้ และท าความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของมาตราต่าง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย การท่องตัวบทกฎหมายจากประมวลกฎหมาย ควรจ าหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ ตัว

บทกฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือช่วยยึดโยงสิ่งท่ีอ่านมาแล้วและเป็นบทสรุปย่อท่ีดี หากจ าถ้อยค าในตัวบทกฎหมายกได้

มากก็จะชว่ยท าให้การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้ภาษาท่ีสละสลวย ดังผู้ให้สัมภาษณก์ล่าววา่ “หากมีการฝึกจดจ า

และเขียนในช่วงก่อนสอบไม่กี่สัปดาห์ก็เป็นการยากท่ีจะจ าได้ เพราะมีหลายมาตราในแต่ละวิชาและในแต่ละภาค

การศึกษาก็เรียนวิชากฎหมายหลายวิชา ด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามท่ีจะจดจ าและฝึกเขียนตัวบทกฎหมายทุก ๆ วัน

สะสมไปเร่ือยๆ ฝึกท าซ้ าบ่อยๆ ตั้งแต่ต้นเทอมหรือขณะอ่านหนังสือเมื่อพบเจอมาตราใดในเนื้อหาก็ฝึกจดจ าไป

ด้วยกันก็ได้ หากอ่านซ้ า ๆ ก็จ าได้ เพราะในแตล่ะเทอมมกีารเรียนกฎหมายหลายวิชา ไมส่ามารถจ าตัวบทได้ภายใน

ระยะเวลาอันสั้นได้ การเตรียมความพร้อมด้านตัวบทกฎหมายจึงมีความส าคัญท่ีต้องอ่านและจดจ าตัวบท ดังผู้ให้

สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “ตัวบทเป็นสิ่งท่ีดีเพราะว่าในการออกข้อสอบจะออกให้สอดคล้องกับตัวบท ภาษาท่ีเขียนจะ

ถูกต้องและเป็นภาษาทางกฎหมาย สังเกตค าว่า “และ” ค าว่า “หรือ” มีความหมายแตกต่างกัน พยายามใช้ค าให้

ถูกต้องตามตัวบทหรือใกล้เคียงให้มากท่ีสุดมิฉะนั้นอาจตอบผิดพลาดได้ ต้องอา่นกฎหมายอย่างพินิจพิเคราะห์ให้ดี 

ทิศทางของธงค าตอบจะเป็นอย่างไรให้คิดพิจารณาจากตัวบท เพราะฉะนั้นบางคนจ าแต่ตัวบทก็ตอบข้อสอบได้"   

นอกจากนี้การท่องและฝึกเขียนตัวบทกฎหมายควรจะท าในช่วงเช้าเพราะสมองปลอดโปร่งส่งผลท าให้จดจ าตัวบท

กฎหมายได้ดี การฝึกฝนให้มีสมาธิเพราะสมาธิจะชว่ยให้เรียนได้ดีพยายามจัดระบบให้สมองท างานอยา่งเป็นระเบียบ 

และฝึกเขียนไปด้วยหลาย ๆ รอบ แต่ละรอบอาจเขียนยังไม่ครบก็พยายามเขียนให้ครบถ้วนหรือพยายามเขียนให้

ใกล้เคียงกับตัวบทกฎหมายให้มากท่ีสุด โดยไม่จ าต้องเขียนทุกถ้อยค าเหมือนในตัวบทกฎหมายก็ได้ แต่ต้องเขียนให้

ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญ หากสามารถจดจ าตัวบทกฎหมายได้ก็จะช่วยให้สามารถตอบข้อสอบได้คะแนนดี

เพราะภาษาที่ปรากฏในเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมายจะช่วยท าให้อธิบายเหตุผลในการตอบข้อสอบได้ดีเนื่องจาก

น าเอาภาษากฎหมายท่ีเป็นถ้อยค าต่าง ๆ ในตัวบทมาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษากฎหมายท่ีถูกต้อง ท าให้เกิด

ความคุ้นเคย เพราะการตอบข้อสอบกฎหมายมรูีปแบบเฉพาะหากตอบไม่ครบถ้วนทุกประเด็นและหากไมม่กีารเขียน

ตัวบทกฎหมายประกอบการตอบข้อสอบกฎหมายก็จะท าให้ได้คะแนนนอ้ย ดังผู้ให้สัมภาษณก์ล่าวไว้วา่ “เรารูอ้ยู่แล้ว

ว่าข้อสอบต้องใช้ตัวบทกฎหมายอ้างอิงประกอบกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีมีข้อเท็จจริงปรากฏในโจทย์ท่ี

ถามด้วย การฝึกเขียนตัวบทกฎหมายบ่อย ๆ ก็จะเกิดทักษะในการเขียนได้คล่องแคล่ว เขียนโดยสังเกตดูค าเช่ือมหรือ

ค าส าคัญในแต่ละประโยค เพื่อให้งา่ยแก่การจดจ า” 
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1.3 การฝึกฝนการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย การตอบข้อสอบวิชากฎหมายส่วนมากเป็นข้อสอบ

อัตนัย 

หรือข้อสอบความเรียง อันจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ[11]  ข้อสอบท่ีถามในทางทฤษฎ ี

(ข้อสอบบรรยาย) และข้อสอบท่ีถามโดยตั้งอุทาหรณ์ให้ตอบหรือข้อสอบวินิจฉัย การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายมี

รูปแบบขั้นตอนท่ีแบ่งเป็นส่วน ๆ อย่างเชื่อมโยงสอดคล้องกันท่ีเป็นลักษณะเฉพาะเรียกว่า “IRAC Method” ซึ่งเป็น

รูปแบบวธีิการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีนิยมใชใ้นคณะวชิาด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกามาใช้เป็นแนวทางในการ

ประเมินผลการเรียนรู้และวิเคราะห์ ค าวา่ “IRAC”[12] มาจากการประกอบของอักษรขึ้นต้นของ 4 ค า ซึ่งเรียงล าดับ

ตามขัน้ตอนในการตอบข้อสอบกฎหมาย คือ[13]   

 I (Issue) คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยูใ่นข้อเท็จจริงท้ังบุคคลและเหตุการณ์ท่ีโจทย์ให้มาว่า ใคร ท า

อะไร ที่ไหน อย่างไร และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนัน้เป็นประเด็นเร่ืองใด 

 R (Rule or Relevant Law) คือ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับใช้กับข้อเท็จจริง โดยต้อง

พจิารณาว่าจากข้อเท็จจรงิและประเด็นท่ีค้นพบจากข้อเท็จจรงินัน้ มีบทบัญญัติหรือข้อกฎหมายใดท่ีเกี่ยวข้องบ้าง มี

หลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง  

 A (Application) คือ การวินิจฉัยหรือการปรับข้อเท็จจริงให้เข้ากับข้อกฎหมาย อันเป็นน าเอาข้อ

กฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายมาปรับใชก้ับขอ้เท็จจริงน้ัน ๆ  

 C (Conclusion) คือ การสรุป เป็นส่วนท่ีสั้นท่ีสุดในการตอบข้อสอบกฎหมาย โดยเป็นการสรุป

ค าตอบให้ตรงกับค าถามที่โจทย์ได้ถามมา  

ด้วยเหตุนี้ การตอบข้อสอบกฎหมายท่ีเป็นข้อสอบประเภทข้อเท็จจริงจึงประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 

การก าหนดประเด็น การวางหลักกฎหมาย การวินิจฉัย และสรุป ซึ่งการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายจ าเป็นต้องได้รับ

การฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีถูกต้องหากไม่ทราบถึงวิธีการและ

ทราบรูปแบบก็จะท าให้ไม่สามารถเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ได้คะแนนดหีรือตอบไมค่รบถ้วน ดังนัน้จึงจ าเป็นต้อง

ทราบถึงวิธีการการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นท่ีโจทยถ์ามโดยอ่านค าถามให้เข้าใจ

ว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ต่อมาก็พิจารณาว่าน าหลักกฎหมายมาตราใดมาตอบในประเด็นดังกล่าว และให้ปรับ

ข้อเท็จจริงท่ีโจทย์ถามประกอบกับเอาตัวบทกฎหมายมาใช้เขียนประกอบอ้างอิงถึงความเป็นเหตุและผล รวมท้ัง

สุดท้ายให้สรุปผลว่าประเด็นดังกล่าวผลเป็นอย่างไร ซึ่งการเขียนต้องเขียนให้สามารถอ่านได้ด้วยลายมือท่ีอ่านง่าย 

ไมต่อ้งลอกค าถาม และให้เลือกตอบข้อสอบที่ง่ายก่อนหรือเลอืกตอบข้อสอบท่ีมีคะแนนมากกวา่ข้ออ่ืนก็ได้ตามแตจ่ะ

เลอืก แต่ต้องตอบข้อสอบทุกข้อโดยการบริหารเวลาในการตอบข้อสอบแตล่ะข้อด้วยเพื่อให้มีเวลาในการตอบข้อสอบ

ครบถ้วนทุกข้อ การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายโดยคิดเสมือนว่าผู้ตรวจข้อสอบมิใช่นักกฎหมาย เขียนค าตอบให้มี

ความยาวพอสมควรเหมาะสมกับค าถามท่ีให้มา เขียนค าตอบเรียบล าดับเหตุการณ์ก่อนหลังให้เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกัน

และกัน ไม่เขียนข้อความขอความเห็นใจเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากอาจารย์ผู้ออกข้อสอบ การทบทวนค าตอบควร

จัดสรรเวลาประมาณ 10 นาทีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการท าข้อสอบว่าได้ท าครบทุกข้อหรือไม ่ตรวจสอบตัว

บทกฎหมายท่ีใช้อ้างอิงประกอบ อ่านทบทวนเพื่อตรวจทานการสะกดค าการใช้ภาษาถูกต้องหรือไม่ การเขียนตอบ

ข้อสอบต้องตอบให้ครบทุกประเด็นท่ีถาม มีหลักกฎหมายประกอบในการวินจิฉัย เขียนด้วยลายมอืท่ีอ่านง่าย และมี

ก าลังใจในการท าเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “บางคนไม่รู้วา่ตนเองตอบข้อสอบถูกต้อง

หรือไม่ แต่ก็ไม่ถามอาจารย์ ไม่ถามเพื่อน ตัวเองรู้คนเดียวแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าท่ีตอบข้อสอบกฎหมายท่ีตนท านั้น

ตอ้งแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอะไรหรือไม่ มีอะไรท่ีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนบ้าง แตเ่ร่ืองนี้ส าคัญมาก หากตอ้งการรู้ผล

ว่าท่ีเราตอบข้อสอบเป็นอย่างไรก็ให้เอาสิ่งท่ีเราลองฝึกเขียนตอบข้อสอบไปให้อาจารย์อ่านและช่วยแนะน า หรือให้
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เพื่อนท่ีตอบข้อสอบได้คะแนนดีช่วยอ่านและแนะน าจะเป็นสิ่งท่ีท าให้เราได้มีเวลาในการแกไ้ข และปรับปรุงให้ดีขึ้น ฝึก

ท าบ่อย ๆ ก็จะเกิดความคุ้นเคยและมีความคล่องแคล่วมากขึน้” นอกจากนี้ เมื่อถึงก าหนดชว่งเวลาในการสอบ ควร

ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวเมื่อเข้าห้องสอบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และไม่มีการกระท าท่ี

เป็นการส่อทุจริตทุกกรณี เช่น วันเวลาสอบ ห้องสอบ อุปกรณ์ส าหรับใช้สอบ เวลาในการท าข้อสอบ การแต่งกาย 

การตรวจสอบความพร้อมทางกายและจิตใจ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “ช่วงก่อนสอบควรตรวจสอบหลักเกณฑ์

ตา่ง ๆ ในการเตรียมตัวเมื่อเข้าห้องสอบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อยา่งถูกต้อง จะได้ไม่ผิดพลาด เพราะการท่ีเราเตรียมตัว

มาตลอดท้ังเทอมเมื่อถึงวันสอบต้องไปสอบอย่าให้เกิดความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น มิฉะนั้นจะเป็นการเสียประโยชน์

ไปอย่างน่าเสียดาย เช่น วันเวลา อุปกรณ์ส าหรับใช้สอบ เวลาในการท าข้อสอบ สอบ ห้องสอบ การแต่งกาย และอื่น 

ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง และท าข้อสอบให้ดีท่ีสุดโดยไม่มีการดูถูกความสามารถและลดคุณค่าของตนด้วยการทุจรติเด็ดขาด” 

1.4 การทบทวนข้อสอบเก่าวิชากฎหมาย ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ นั้น เห็นได้ว่าการ

สอบถูก 

น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง โดยวิชากฎหมายปกติประเมินจาก

ข้อสอบอัตนัยเป็นหลักเพื่อได้ทราบว่าการเรียนในรายวิชานั้นนักศึกษากฎหมายได้เข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมาย

หรือไม่ และบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชาหรือไม่ ทั้งนี้ข้อสอบก็จะเลือกมาจากเนื้อหาท่ีส าคัญๆ ของรายวิชานั้นมา

ทดสอบนักศึกษากฎหมาย ด้วยเหตุนี้การศึกษาข้อสอบเก่าจึงเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะท าให้เกิดประโยชน์ท่ีเป็นข้อมูล

เพื่อใชส้ าหรับสรุปทบทวนเนื้อหารายวชิานั้นได้อีกทางหนึ่ง เพื่อท่ีจะเป็นอกีช่องทางในการทบทวนความรู้ความเข้าใจ

รายวิชา เป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ท าให้ทราบทิศทางของข้อสอบท่ีผ่านมาท่ีได้เคยน ามา

ทดสอบความสามารถของผู้เรียนได้ ด้วยเหตุนี้ นักศึกษากฎหมายต้นแบบจึงให้ความส าคัญกับการอ่านทบทวน

ข้อสอบเก่ามาก ท าให้เพิ่มความเชื่อมั่นของตนเองและใช้ในการเตรียมตัวสอบได้ดีอยา่งยิ่ง ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้

วา่ “กล่าวง่าย ๆ วา่ รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง วิชาไหนไม่ได้อา่นข้อสอบเก่า หรือท าข้อสอบเก่า วิชานั้นจะ

ไมไ่ด้เกรดเอ เพราะข้อสอบเก่าท าให้รู้ขอบเขต ทิศทางการออกข้อสอบในแตล่ะวิชา หากดูย้อนหลังไปหลายๆ ปีก็จะ

พบวา่ข้อสอบมักจะวนเวยีนกันออกมาตราส าคัญ ๆ สลับกันไปมา ท าให้ทราบว่ามาตราไหนส าคัญ หรอืออกบ่อยคร้ัง 

ท าให้จับประเด็นได้รวดเร็ว หากมีข้อสอบท่ีมีข้อเท็จจริงคล้าย ๆ กับท่ีเคยอา่นข้อสอบเก่ามาจะท าให้เราตอบข้อสอบ

ได้ดีมาก การเรียบเรียงล าดับในการตอบท าได้ดี การใช้ภาษาถูกต้อง และการศึกษาข้อสอบเก่าท าให้เราเกิดความ

มั่นใจมากขึ้น” นอกจากนี้การเรียนกฎหมายท่ีผ่านมาพบว่าผู้เรียนกฎหมายจ านวนมากไม่เห็นความส าคัญของ

ข้อสอบเก่า จึงไม่ขวนขวายและไมอ่่านทบทวนจึงสง่ผลท าให้ผลการสอบได้คะแนนน้อยเมื่อเทียบกับผู้ท่ีศึกษาข้อสอบ

เก่ามาก่อน ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้วา่ “ส่วนใหญ่คนท่ีได้คะแนนนอ้ยเท่าที่สอบถามคือไมไ่ด้ฝึกท าหรืออ่านข้อสอบ

เก่ามาเลย อ่านแต่หนังสือ ท่องตัวบทกฎหมาย แต่จริงแล้วหากทบทวนเนื้อหาจากข้อสอบเก่าก็จะช่วยท าให้ได้

คะแนนมากกว่าเดิม จึงไม่ควรมองข้าม บางคนอา่นหนังสือเยอะแต่ไม่อ่านขอ้สอบเก่า พอเห็นขอ้สอบในหอ้งสอบก็ท า

ไม่ได้เพราะไม่มีทักษะในการจับประเด็น ไม่มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ หรือท าให้ปรับบทกฎหมายไม่ถูกต้อง 

ส่งผลท าให้ไม่ผ่านในรายวชิาน้ัน หรือได้คะแนนไม่ดีนัก จึงจ าเป็นท่ีตอ้งท าให้ครบทุกเร่ืองไมว่า่จะเป็นการอ่านหนังสือ 

ท่องตัวบทกฎหมาย อา่นข้อสอบเก่า ฝึกเขียนตอบข้อสอบ” 

2. ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีได้น ามาใช้ในการด าเนินชีวิตของตนย่างมีความสุขนั้น สรุปได้เป็น 5 ข้อหลัก คือ การมี

เป้าหมายและทัศนะคติท่ีดตี่อการศึกษากฎหมาย การน าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้ในการด าเนินชีวติ มี

การตระหนักถึงคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจ มีการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน และการ

ชว่ยเหลอืผู้อื่น มรีายละเอยีดดังนี้ 
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2.1 การมีเป้าหมายและทัศนะคติท่ีดีต่อการศึกษากฎหมาย การเรียนรู้เพื่อท าสิ่งใดนั้นต้องเร่ิมต้น

ด้วยใจรัก มเีป้าหมายท่ีชัดเจนแล้วจะสามารถท าสิ่งน้ันได้ดี การเรียนกฎหมายก็เช่นกันแม้จะมบีางคนพูดว่าเรียนยาก

หรือมเีหตุผลในด้านลบอื่น ๆ แตก่็เป็นเพยีงทัศนคติหรือมุมมองของบางคนเท่านั้น แต่ความจริงหากได้มุ่งมั่นต้ังใจท า

สิ่งใดแล้วไม่มีสิ่งใดยากหากมคีวามพยายาม การตัดสินใจเรียนกฎหมายตอ้งตัดสินใจอยา่งแน่วแน่มั่นคงและตอ้งตั้ง

ค าถามกับตัวเองก่อนว่าเรียนกฎหมายมีเป้าหมายเพื่ออะไร การมาเรียนเพื่อให้รู้กฎหมายอันจะเป็นเกราะป้องกัน

ตนเองไม่ให้บุคคลอื่นเอาเปรียบ หรือมาเรียนกฎหมายเพื่อประกอบอาชีพนักกฎหมาย ค าถามเหล่านั้นเหมือนเป็น

แรงขับให้เกิดการตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าเราต้องเรียนกฎหมายให้ส าเร็จให้ได้ ต้องไม่กลั วอุปสรรคในการเรียนรู้

ท้ังสิ้น โดยมีการตัง้เป้าหมายท่ีชัดเจนให้กับชวีิตพร้อมกับระบุวิธีการท่ีจะท าให้ได้ตามเป้าหมายนัน้อยา่งละเอยีด เมื่อ

ตัง้เป้าหมายไว้ก็ตอ้งพยายามท าสิ่งน้ันให้ส าเร็จตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ แต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ตามท่ีต้ังใจไวก้็พยายาม

ตอ่ไปอยา่ทอ้แท้หมดหวัง ควรพิจารณาดูวา่เพราะสาเหตุอะไรท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือได้ใช้ความทุ่มเทตัง้ใจ

มากพอหรือไม ่เพราะฉะนัน้การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จตอ้งตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนอยูใ่นความพอดี เพื่อ

กระตุ้นให้มีก าลังใจท าให้ได้หรือท าให้ใกล้เคียงโดยไม่ดูถูกความสามารถของตนเอง ดังนั้นการมีเป้าหมายและ

ทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนกฎหมายจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะท าให้การเรียนประสบความส าเร็จได้ โดยการ

วางแผนและตั้งเป้าหมายการเรียนวา่เรียนเพื่ออะไร หรือตั้งเป้าหมายในการเรียนให้ได้คะแนนสูงสุดเท่าท่ีท าได้ในแต่

ละวชิา ต้องได้ผลการเรียนดีท่ีสุดทุกวิชาเท่าท่ีสามารถท าได้ เป้าหมายจะเป็นแรงพลังส่งเสริมให้มุ่งมั่นให้ท าได้ตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไว้ ขจัดความท้อแท้โดยการท าความเข้าใจและคิดว่าทุกคนท่ีเรียนกฎหมายเร่ิมต้นนับหนึ่งเหมือนกัน 

และในระหว่างการเรียนรู้นั้นไม่ต้องแข่งขันกับใครนอกจากตัวเองเพราะหากชนะตัวเองได้ก็เป็นการชนะทุกสิ่ง ต้อง

เชื่อมั่นในความสามารถของตนอย่างเต็มเป่ียมว่าต้องท าได้ และไม่ต้องคิดว่าท าไม่ได้ท้ังท่ียังไม่ได้ลงมือท าหรือยัง

ไมไ่ด้เร่ิมตน้ท า ตลอดจนเข้าใจการด าเนนิชีวิตไมใ่ชม่แีตก่ารประสบความส าเร็จเท่านัน้แตอ่าจมีอุปสรรคบา้งเพราะใน

บางคร้ังอาจท าไม่ได้อย่างท่ีหวังไว้ ดังนั้นต้องพยายามเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีขึ้น  การเรียนวิชา

กฎหมายนอกจากจะตอ้งมใีจรักแล้ว เราต้องมีความเพียรพยายามในการอ่านหนังสือให้มาก เข้าฟังการบรรยายของ

อาจารย์อย่างตั้งใจ ตลอดท้ังซักถามอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจในปัญหาท่ีเกิดความสงสัยในแต่ละวิชา อย่าเก็บความ

สงสัยไว้โดยไม่ซักถามจะท าให้ไม่เข้าใจวิชาเหล่านั้นและมีผลกระทบกับวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกันได้ และต้องค้นคว้า

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและจากสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ เลอืกท่ีจะเรียนรู้อยา่ง

มคีวามสุขเพราะเมื่อมีความสุขแลว้ก็จะเกิดแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อยา่งไมส่ิน้สุดด้วย ดังผู้ให้สัมภาษณก์ล่าวไว้

วา่ “เราตอ้งระลึกอยู่เสมอวา่ไม่มีอะไรยากหากพยายาม ความส าเร็จก็ไมไ่กลเกินเอื้อม การท่ีเราตัง้เป้าหมายไวแ้ล้ว 

จงเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนั้นจะส าเร็จได้ด้วยการลงมือท า อะไรก็ตามท่ีเป็นสิ่งท่ีดีท่ีท าให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นจงท า ท า

อย่างมคีวามสุข และใชช้วีติอยา่งมีสติ ไมก่่อความเดอืดร้อนกับตนเองและผู้อ่ืน” 

2.2 มีการน าหลักธรรมมาปรับใช้ สิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิตต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีสติ มี

จิตใจท่ีสงบ มีสมาธิ ทั้งนี้ในการเรียนก็เช่นเดียวกันต้องมีความตั้งมั่นแห่งจิตส ารวมใจให้แน่วแน่ เพื่อเพ่งเล็งในสิ่งใด

สิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดปัญญา การเรียนกฎหมายต้องมสีมาธิ การท าให้มีสมาธิตามธรรมชาติ

ไม่ต้องถึงกับฝึกแบบการฝึกท าสมาธิเพื่อให้หลุดพ้นจากสิ่งท้ังปวงตามหลักพุทธศาสนาแต่เป็นสมาธิท่ีเกิดขึ้นโดย

ธรรมชาติในการตระหนักรู้ในปัจจุบันด้วยการจดจ่อสิ่งใดอย่างใส่ใจ และเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ นั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิต โดย

เร่ิมตน้จากความคิดด ีๆ และท าในสิ่งดี ๆ เชน่ เวลาฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนผู้เรียนต้องตัง้ใจฟังและรับฟังอยา่ง

มีสมาธิ ให้จิตจดจ่ออยู่กับการฟังและพิจารณาไตร่ตรองให้เข้าใจในสิ่งท่ีฟังนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นการเพียงพอกับค าว่า

สมาธิในการเรียนแล้ว หากในรายวิชาใดเป็นวิชาท่ีท าความเข้าใจยากผู้เรียนต้องให้ความรักความสนใจโดยใส่ใจใน

วิชาเหล่านี้ให้มากเป็นพิเศษ เมื่อผู้เรียนเกิดความรักและความชอบท่ีอยากเรียนรู้ขึ้นมา วิชาท่ีผู้เรียนคิดว่ายาก
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เหล่านั้นก็กลับกลายเป็นวิชาท่ีเรียนง่ายขึน้มาทันที ดังผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไวว้่า “จ าเป็นท่ีเราต้องอาศัยหลักธรรม

ค าสั่งสอนของศาสนามาใช้ เช่น ศาสนาพุทธ มีหลักค าสอนท่ีมีความเป็นเหตุเป็นผล เป็นหลักธรรมท่ีเกิดประโยชน์

มาก อาทิ หลักอริยสัจ 4, พรหมวหิาร 4 อทิธิบาท 4, อนจิจัง ทุกขัง อนัตตา และหลักธรรมะอื่น ๆ มาปรับใชแ้ล้วท า

ให้มีสติในการด าเนินชีวิต มีสมาธิและจิตใจดีไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น อะไรก็ตามหากเร่ิมต้นด้วยใจรักเราก็จะมี

แรงจูงใจท าสิ่งนัน้ให้ดีขึ้นๆ” รวมท้ังการเรียนต้องเรียนให้สนุกและมีความสุข เมื่อรู้สึกว่าเรียนอย่างมีความสุขแล้วผล

ท่ีตามมาแก่ผู้เรียนคือความส าเร็จจะเกิดในจิตใจของผู้เรียนทันทีและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าความส าเร็จนั้น

ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ นอกจากนี้การคิดการไตร่ตรองก็เป็นพื้นฐานของนักศึกษากฎหมายทุกคนเพราะลักษณะ

การเรียนกฎหมายต้องหมั่นทบทวนในรายวชิาท่ีเรียนทุกวชิาโดยอ่านทบทวนซ้ าหลาย ๆ รอบ ดูตัวบทกฎหมายหลัก

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละวิชาให้เข้าใจและจดจ าได้แม่นย า การคิดทบทวนจะท าให้เกิดความแตกฉานรอบรู้อย่าง

ชัดแจ้งทุกรายวิชาที่เรียน และยังตอ้งอาศัยความขยันหม่ันเพยีรความอดทน เนื่องจากการรอบรู้ และความฉลาดเกิด

จากการเรียนรู้ท่ีดี การเรียนกฎหมายนักศกึษากฎหมายจะตอ้งมคีวามรอบรู้ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนควบคู่

กัน และนักศึกษากฎหมายต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในวชิาที่เรียนและศกึษาให้ถ่องแท้ถึงวชิาที่เรียน เรียกว่าการ

เรียนแบบปัญญาชนคือคนท่ีมีความรู้หรือเกิดความฉลาดจากการเรียนมามาก ดังผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไวว้่า “หาก

เราท าสิ่งท่ีควรท าด้วยความตัง้ใจ ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าตอ้งท าให้เรามีก าลังใจมากขึ้นแตบ่างคร้ังอาจไมไ่ด้ตามท่ี

หวังก็ท าให้เรามาทบทวนวา่เรายังใชค้วามพยายามไมเ่พยีงพอก็ได้ ก็ควรตอ้งปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ไมท่ ารา้ยตัวเอง 

ซึ่งมีคติเตือนใจ น าเอาค าสอนจากพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเตือนสติตัวเอง หรือจากคนท่ีเขาประสบ

ความส าเร็จมากมายได้กล่าวเอาไว้สามารถหาอา่นได้จากหนังสือ สื่ออนิเตอร์เน็ต การบอกเล่า สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้เรา

ได้ขอ้คดิด ีๆ มาเตอืนสตแิละเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้ ไมฟุ่ง้ซ่าน” ดังนัน้การน าหลักธรรมค าสอนของศาสนา

มาปรับใช้อันเกี่ยวกับการมีสติ มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ท าบุญท ากุศลช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสท่ีอ านวย ซึ่งเป็นสิ่ง

ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยการคิดดีพูดดีท าดีเพื่อจะได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ และมีความสุขในการด าเนิน

ชีวิต ไม่เอาตัวเองไปหมกมุ่นหลงมัวเมากับอบายมุขท้ังปวง ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “หากอยากให้เรียนดีต้องมี

สมาธิดี เพราะจิตใจท่ีแน่วแน่มั่นคงจะท าให้เราจดจ่อและตั้งใจในสิ่งท่ีท าอยู่ การเรียนต้องอาศัยสมาธิมาก ท้ังการ

อ่านหนังสือ การฟังอาจารย์ผู้สอน การท่องจดจ าตัวบทกฎหมาย การท าข้อสอบ หรือท าอะไรก็ตามล้วนอาศัยสติ

และสมาธิท้ังสิ้น เมื่อทราบถึงประโยชน์ของสมาธิแล้ว ตนเองจึงสวดมนต์ก่อนนอน ท าสมาธิ ไปท าบุญตามโอกาส

เพราะได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ตั้งจิตอธิษฐานให้พบเจอแต่สิ่งดี และดูตัวอย่างของครูอาจารย์ท่ีประพฤติดี

ประพฤติชอบท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้เราปฏิบัตติาม เพ่ือขัดเกลาให้เราเป็นคนคดิด ีพูดดี ท าดี ไมทุ่จรติในการกระท าใด 

ๆ ท าให้เราเป็นผู้ท่ีมีความสุขมีบุญบารมี ได้พบเจอคนดี ๆ ประสบความส าเร็จในชีวิต และมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่ง

การท าหน้าท่ีของลูกท่ีด ีลูกศิษยท่ี์ดกี็ถือว่าเป็นการท าความดีอยา่งหนึ่งเชน่กัน” 

2.3 มีการตระหนักถึงคุณค่าตนเองและศึกษาประวัติบุคคลท่ีประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรง

บันดาลใจ การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จมหีลากหลายวธีิการซึ่งแตล่ะคนอาจจะมีวิธีการท่ีแตกต่างกันไป 

ขึน้อยูก่ับบริบทแวดลอ้มของแต่ละคนว่าน าวิธีไหนเหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งการปฏบัิตบิางครัง้อาจเป็นเร่ืองยากในขณะ

เร่ิมต้น หากได้ปฏบัิตติดิตอ่กันอย่างมีวนิัยสม่ าเสมอแลว้ก็จะเกิดความเคยชนิและคุ้นเคยมากขึน้ ดังนัน้จึงจ าเป็นตอ้ง

ให้ก าลังใจตัวเองด้วยการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองก่อน หากเห็นคุณค่าของตนเองมากพอแล้วก็จะท าอะไรดี ๆ 

ให้กับตนเอง และพลังบวกก็จะเกิดขึ้นตามมาท าให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ดังผู้ให้

สัมภาษณ์กล่าวว่า “หากเรารักตัวเราเองมากพอก็จะเห็นคุณค่าของตนเอง จะมีก าลังใจและมีพลังมากมายมหาศาล

ท าสิ่งดี ๆ ให้ประสบความส าเร็จเพื่อตัวเราเอง เพื่อครอบครัว คนท่ีรักเรา คนท่ีเรารักและจะท าให้เรามีก าลังใจ

รวมท้ังตั้งใจเรียนให้ดีท่ีสุด” นอกจากนี้เมื่อรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็จะรู้คุณค่าของคนอื่น รู้คุณค่าของเวลาตามมา
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ด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งหนุนเสริมให้เกิดการคิดและปฏิบัติตนในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อาหาร การ

พักผ่อน การออกก าลังกายดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตน มองโลกในแง่ดี และเข้าใจผู้อื่น รวมท้ังตระหนักถึง

การใชเ้วลาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ดังผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไวว้่า “เวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก ทุกคนมเีวลาเท่ากัน

แต่ใครจะบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์มากน้อยก็ย่อมแตกต่างกัน บางคนปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน ์

เราควรใช้เวลากับเร่ืองดี ๆ มีสาระ และใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เช่น การท าข้อสอบก็บริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อให้

สามารถท าข้อสอบให้ครบทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้ อ่านหนังสือ ออกก าลังกาย พักผ่อน และเป็นคนมีวินัย ตรงต่อ

เวลา” ส าหรับการเรียนกฎหมายในช้ันปีแรกนั้นอาจมีปัญหาในเร่ืองการปรับตัวท้ังในด้านการเรียนและการใช้ชวีติ จึง

มคีวามจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษาข้อมูลเหลา่นีจ้ากผู้ท่ีเป็นนักกฎหมายตัวอยา่งในสังคมท่ีประสบความส าเร็จที่ผ่านมาเพ่ือ

สร้างแรงบันดาลใจและสามารถเลือกเอาวิธีการของการปฏิบัติตนของบุคคลเหล่านั้นมาปรับใช้กับตนเองอย่าง

เหมาะสมจะเป็นสิ่งท่ีชว่ยยน่ระยะเวลาท่ีตอ้งพบเจอประสบการณ์นัน้ด้วยตนเองซึ่งอาจใชเ้วลานานกวา่จะพบวิธีการ

ดีๆ นั้น ดังนั้นจึงต้องอ่านหรือศึกษาจากรุ่นพี่ตัวอย่างหรือจากตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมายท่ีมี

ประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับวธีิการท่ีจะเรียนให้ประสบความส าเร็จซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีไมค่วรมองข้าม  ตลอดจนหา

หนังสือท่ีเป็นแนวทางการพัฒนาวิธีคิดและจิตใจของตนเองมาอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสามารถเลือกเอา

วธีิการของการปฏบัิตตินของบุคคลเหล่านั้นมาปรับใชก้ับตนเองอย่างเหมาะสม ดังผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไวว้่า “ชอบ

อา่นชีวประวัตขิองบุคคลส าคัญ ๆ หรอืบุคคลท่ีประสบความส าเร็จในชีวิตวา่บุคคลเหลา่นัน้เขาคิดอย่างไร ท าอย่างไร 

จัดการชีวิตตัวเองอย่างไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จซึ่งเราก็น าวิธีการไปลองท าตามบ้างโดยปรับให้เข้ากับตัวเราเอง 

อันถือเป็นเคร่ืองมอืท่ีช่วยตอ่ยอดความคิดให้แก่ผู้อา่นโดยไม่ตอ้งไปท าการคน้คว้าวิธีเรียนให้เสียเวลา หรือมัวแตล่อง

ผิดลองถูกอยู่หลายปี หลากหลายวิธีการท่ีแตกต่างของผู้ประสบความส าเร็จแบบไหนท่ีชอบก็เลอืกมาใชใ้ห้เหมาะกับ

ตน” และมีผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้อีกว่า “บางทีเราเห็นคนอื่นท่ีประสบความส าเร็จ ได้เป็นผู้พิพากษา เป็นอัยการ 

เป็นทนายความ หรือคนท่ีเรียนได้เกียรตินิยม ก็อยากรู้วิธีการว่าท าอย่างไร บุคคลเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้เรา

พัฒนาตัวเอง เป็นแบบอยา่งท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้มีก าลังใจท่ีจะพยายามท าให้ดีท่ีสุด แม้ว่าแต่ละคนอาจจะมี

วธีิการท่ีไม่เหมือนกัน แต่พอศึกษาแล้วก็ใกล้เคียงกัน บางคนมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกัน ก็เลือกเอามาใชใ้ห้เหมาะ

กับเรา โดยไม่ต้องรอประสบการณ์จากตัวเราเองท้ังหมดซึ่งอาจใช้เวลาหลายปี การอ่านจากประวัติคนเหล่านี้จะท า

ให้ดึงขอ้มูลตัวอย่างด ีๆ มาใชป้ฏบัิตไิด้เลย” 

2.4 มีการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน การศึกษาในมหาวิทยาลัยนอกจาก

จะต้องเรียนรู้ทางด้านวิชาการแล้วยังจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาประสบการณ์ในการท างานร่วมกันกับผู้อื่นด้วย ใน

ระหว่างท่ีศึกษาอยู่นั้นมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มากมายหลายประเภทให้นักศึกษากฎหมายได้เพิ่ม

ประสบการณ์ท้ังในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษากฎหมายได้แสดงออกถึงความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายร่วมกัน ได้เรียนรู้วิธีการท างานกับผู้อื่น รวมถึงรู้จักการวางแผนการ

ท างานอยา่งเป็นระบบร่วมกัน แก้ไขปัญหารว่มกัน รูจ้ักการแบ่งหน้าที่ การเสียสละ รูจ้ักการแบ่งเวลาให้เหมาะสม มี

ความสามัคคี ฝึกความอดทนอดกลั้น ตลอดจนมีทักษะในการท างานในหลากหลายรูปแบบอันเป็นสิ่งท่ีควรปลูกฝังให้

นักศึกษากฎหมายได้รู้จักวิธีการท างานร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อสามารถน าเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการท างานในอนาคตของตนได้ ดังผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “สิ่งส าคัญท่ีไม่ควรมองข้ามควบคู่กับการ

เรียนก็คือการหาประสบการณ์ในการเข้ารว่มกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวทิยาลัย ที่ผ่านมาจากประสบการณ์

ในการช่วยงานสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์กับเพื่อนๆ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีระหว่างเพื่อน  และการท า

กิจกรรมตา่ง ๆ เหลา่นี้ท าให้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้มทัีกษะในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้จักการท างาน

อย่างเป็นระบบ มีความเสียสละได้ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม และถือวา่การท ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นการเรียนรู้ท่ีส าคัญ
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อย่างหนึ่ง” นอกจากนี้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการเพิ่ม

ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน ให้นักศึกษากฎหมายได้ฝึกทักษะการสื่อสารท้ังฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผู้สอน

ได้มอบหมายงานให้นักศึกษากฎหมายได้ค้นคว้าและรับผิดชอบงานท่ีมอบหมายเพื่อให้งานส าเร็จตามก าหนดเวลา 

ฝึกทักษะในการมีบุคลิกภาพเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดีควบคู่กันไป เพื่อให้นักศึกษากฎหมายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 

กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง  ได้รู้จักวิธีในการแบ่งความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายระหว่างกัน ท้ังยังเป็น

การเพิ่มทักษะการสื่อสารท่ีเป็นประโยชน์ท่ีส่งผลให้นักศึกษากฎหมายได้พัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีของนักกฎหมายได้ ดัง

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า “ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนจะมอบหมายและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้

ฝึกฝนการท างานรว่มกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีการให้ผู้เรียนไปหาประสบการณ์

นอกชั้นเรียนโดยลงพื้นท่ีรับทราบปัญหาของชุมชนและน าเอากฎหมายไปชว่ยแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนได้

ช่วยกันค้นคว้า สรุป น าเสนอผลงานท่ีได้รับ” นอกจากประโยชน์ท่ีนักศึกษากฎหมายได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีไป

สัมผัสจากสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคมแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเองอีกด้วยโดยท่ีการท ากิจกรรมกับการเรียน

สามารถท าได้ควบคู่กันไป หากรู้จักบริหารเวลาท่ีดี ไม่ได้ท ากิจกรรมมากเกินไปจนกระทบกับการเรียน ควรท าให้

พอดีเพื่อให้รู้จักการท างานร่วมกันไม่ใช่ท ากิจกรรมจนไม่มีเวลาเรียน หรือท ามากไปจนเจ็บป่วย ดังนั้นหากจัดสรร

เวลาให้เหมาะกับการหาประสบการณ์ในการท างานแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีหลัก เพียงแต่ต้องบริหาร

จัดการเวลาให้ลงตัว ก็สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการท างานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังผู้ให้

สัมภาษณไ์ด้กล่าวไว้วา่ “ได้ช่วยงานสโมสรนสิิตคณะนิติศาสตร์ แมว้า่จะต้องแบ่งเวลามาท างานกิจกรรมให้คณะแล้ว 

แต่ก็มีเวลาในการอ่านหนังสือ เข้าเรียน สรุปทบทวนให้เพื่อน ๆ และก็ไม่เสียการเรียนซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักแต่อย่างใด  

ผลการเรียนท่ีออกมาก็ประสบความส าเร็จได้เกียรตนิิยมอันดับ 1 ท่ีผ่านมาเพื่อนๆ ในกลุ่มก็ท าประโยชนใ์ห้กับสังคม 

คณะ มหาวิทยาลัยมากมาย ช่วยเหลือกันมาตลอดท้ังเร่ืองเรยีนและการท างานร่วมกัน ขึ้นอยู่กับวา่เราจะเปิดโอกาส

ให้ตนเองได้เรยีนรู้อะไรใหม ่ๆ หรือไม่ เป็นการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีเพื่อเป็นแบบอยา่งให้กับรุ่นนอ้ง และท าท้ัง 2 เร่ือง

คือเร่ืองเรียนกับเร่ืองการท างานร่วมกับคนอื่นให้มีความสุขไม่ท าให้ตนเองและคนอื่น ๆ เดือดร้อน หากเราท าได้ท้ัง

สองอย่างและท าได้ดีก็จะมีความรู้สกึภาคภูมใิจและมีก าลังใจท าตอ่ไป” 

2.5 การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นสิ่งท่ีส าคัญคือ

การช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกัน มีความรักความเมตตา การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพราะคนในสังคมมีความ

หลากหลายแตล่ะคนมหีลายสิ่งท่ีแตกต่างกันไป บางคนมีความคดิท่ีแตกต่างกัน บางคนมีทรัพย์สนิมากมาย บางคนมี

ความเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยาก บางคนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคมและเพ่ือให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้และเกิดความสงบสุขเกิดขึน้ สังคมจึงตอ้งการคนดีมีคุณธรรมเพื่อ

เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นท่ีพึ่งส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป นักกฎหมายมีบทบาทส าคัญใน

สังคม เป็นผู้มีความรู้ทางกฎหมายท่ีสามารถท าให้เกิดความเป็นธรรมได้ และกฎหมายมคีวามส าคัญเพราะกฎหมาย

เกี่ยวข้องกับทุกคนต้ังแต่เกิดจนกระท่ังตาย กฎหมายจึงเป็นสิ่งท่ีน ามาใช้ควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้อยู่

ร่วมกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยา่งไรก็ตาม สังคมท่ีมีผู้คนอยูเ่ป็นจ านวนมากบางคร้ังก็อาจมกีารกระทบกระทั่ง

กัน มีการล่วงละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้อื่นตลอดจนมีการประพฤติปฏบัิติตนไมถู่กต้องตามกฎหมายก่อให้เกิดปัญหา

ตา่ง ๆ ตามมา ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นหน้าท่ีท่ีส าคัญอกีประการหนึ่งท่ีสถาบันการศึกษาจึงปลูกฝังให้นักศกึษากฎหมายให้มี

จิตอาสามีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตนั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญประการ

หนึ่งคือให้นักศึกษากฎหมายน าความรู้ทางกฎหมายไปช่วยเหลือชุมชนโดยการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย ให้

ค าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนให้ได้รับความเป็นธรรม ได้ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน
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กับการบริการวิชาการ ให้นักศกึษากฎหมายได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจรงิในชุมชนในสังคมและหาวิธีการน าความรู้ทาง

กฎหมายไปให้ความช่วยเหลอื ประชาชน ให้ผู้เรียนได้สัมผัสถึงความสุขของประชาชนเมื่อได้รับการช่วยเหลอืแนะน าท่ี

ดีและเกิดประโยชน ์อันเป็นการเพิ่มพลังกาย พลังใจเกิดความสุขใจที่ได้ท าความดีช่วยเหลอืผู้อ่ืน ปลูกฝังให้ยึดมั่นใน

หลักคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายเพื่อเป็นท่ีพ่ึงของสังคม สร้างคุณลักษณะที่พงึประสงค์ให้นักศึกษากฎหมาย

เป็นผู้มีจิตอาสาโดยไมห่วังผลตอบแทน รู้จักแบ่งปันความรู้ ซึ่งวิธีคดิเหล่านี้จะส่งผลท าให้นักศกึษากฎหมายได้เข้าใจ

ผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาโดยน าความรู้ทางกฎหมายท่ีมีมาปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ดังผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวไว้ว่า  

“รู้สึกมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่นท่ีเดือดร้อน ภูมิใจท่ีสามารถน าความรู้ทางกฎหมายท่ีต้องมีน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่คนอื่น สุขใจท้ังผู้ให้ความช่วยเหลือและสุขใจท้ังผู้รับความช่วยเหลือ เห็นคนท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก

การเอารัดเอาเปรียบได้รับความเป็นธรรมก็เป็นการท าบุญอยา่งหนึ่ง ท าให้จิตใจของเราเป็นกุศล เป็นคนดี ไมเ่อารัด

เอาเปรียบใคร เสียสละ เพราะการลงพื้นท่ีบริการวิชาการในชุมชนท าให้รู้สึกถึงการมาสัมผัสปัญหาจริ งๆ ท่ีเกิดขึ้น 

และเป็นการฝึกทักษะในการช่วยเหลอืสังคมในฐานะนักกฎหมาย ท าให้มีบุคลิกภาพของนักกฎหมายท่ีด ีดังที่พระบดิา

แห่งกฎหมายไทย กล่าวว่า “ชวีิตของฉันเกิดมาเพื่อรับใช้ประชาชน” (My Life is Service)” นอกจากนี้การลงพื้นท่ีใน

การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้ได้รับค าแนะน าปรึกษาทางกฎหมายแล้ว นักศึกษากฎหมายก็สามารถน าเอา

ข้อมูลท่ีไปลงพื้นท่ีบริการวชิาการมาต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือการค้นคว้าทางนิตศิกึษากับปัญหาสังคมหรือระเบียบวิธี

วจิัยท่ีมใีนการเรียนการสอนของหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิตได้อีกด้วย ดังท่ีผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า “ประโยชนท่ี์ได้รับ

จากประสบการณ์ซึ่งไปสัมผัสกับปัญหาจริงๆ ในชุมชนแล้ว เราสามารถน าข้อมูลท่ีได้น้ันมาพัฒนาตอ่ยอดเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้อีกด้วย เช่น รายวิชาการค้นคว้าทางนิติศึกษากับปัญหาสังคม

หรือระเบียบวธีิวิจัย ท่ีต้องวเิคราะห์ถึงปัญหาของสังคมโดยน าหลักกฎหมายไปปรับใชว้า่ได้ผลอย่างไร ท าให้นักศกึษา

กฎหมายได้เรียนรู้นอกชัน้เรียนท่ีเป็นประโยชนม์าก” นอกจากนี้ การปลูกฝังให้นักศึกษากฎหมายมจีิตอาสาจึงเป็นส่ิง

ส าคัญมากโดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนให้นักศึกษากฎหมายได้เห็นและเกิดการปฏิบัติตาม

และควบคุมดูแลโดยผู้สอนอย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ในการน านักศึกษากฎหมายไปลงพื้นท่ีบริการวิชาการและช่วยเหลือ

ชุมชน ในเวลาท่ีผ่านมาคณะนิติศาสตร์ ได้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

อันเป็นการด าเนินการตามนโยบาย 1 คณะ 1 อ าเภอ หรือ 1 คณะ 1 โมเดล นอกจากเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนแลว้ยังเป็นการฝึกฝนให้ผู้ศกึษากฎหมายได้มทัีกษะในการน าความรู้ทางกฎหมายท าให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ดังผู้ให้

สัมภาษณ์กล่าวไว้ว่า “คณะนิติศาสตร์ได้มีโครงการบริการวิชาการโดยน านิสิตเข้าไปส ารวจปัญหาของชุมชน ให้

ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว อาจารย์ในคณะพานิสิตไปท าประโยชน์แก่

ชุมชนตลอดมา ผู้เรียนท่ีเข้าร่วมก็สนุกสนานมากไปกันเยอะมากหลายช้ันปี ส่วนหนึ่งก็เป็นการสนับสนุนนโยบายของ

มหาวิทยาลัย และเป็นการดูแลประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดพะเยาเพราะมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยของคน

พะเยา จึงควรดูแลความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนกับมหาวิทยาลัย

พะเยามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการลงพื้นท่ีดูแลชุมชนก็เป็นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถ

พึ่งพาตัวเองได้ หากประชาชนรู้กฎหมายก็จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบและยัง

สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อกีทางหนึ่งด้วย และปัจจุบันนี้คณะนิตศิาสตร์ก็ไปบริการวิชาการด้านความรู้ทางกฎหมาย

ในรายการวทิยุในจังหวัดอยา่งต่อเนื่อง” 

 ดังนั้น จากผลการศึกษาวิจัยนี้ท่ีได้ค้นพบว่าแนวทางในการเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมาย

ต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี 4 ประการท่ีต้องท าให้ครบถ้วน คือ มีความรู้ความเข้าใจของ

เนื้อหารายวิชา มีการเตรียมตัวจดจ าตัวบทกฎหมาย มีการฝึกฝนเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย มีการฝึกท าและอ่าน
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ข้อสอบเก่า และส าหรับทักษะการใชช้ีวติของนักศกึษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ม ี5 

ข้อส าคัญคือ มเีป้าหมายและทัศนะคติท่ีดตีอ่การศึกษากฎหมาย มีการน าหลักธรรมค าสอนมาปรับใช ้มีการตระหนัก

ถึงคุณค่าและศึกษาประวัติของผู้ท่ีประสบความส าเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ มีการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ใน

การท างานร่วมกันและช่วยเหลือผู้อื่น โดยนักกฎหมายต้นแบบมีความต้องการท่ีเป็นเป้าหมายส าคัญคือความส าเร็จ

อย่างมีความสุขในชีวิตอันเป็นแรงจูงใจให้พัฒนาตนเอง เห็นได้ว่าวิธีคิดและการปฏิบัติตนของนักกฎหมายต้นแบบท่ี

ได้กล่าวมานั้นน าไปสู่เป้าหมายตามความต้องการท่ีมีความหมายของตนได้ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีล าดับความ

ต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierachy of Needs Theory) ของอัมราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) [14]  

นักจิตวิทยาท่ีมีช่ือเสียงท่ีได้พัฒนาทฤษฎีน้ีขึน้โดยระบุว่าบุคคลมีความตอ้งการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานท่ีสุดไปยัง

ระดับสูงสุดซึ่งมีกรอบความคิดท่ีส าคัญท่ีว่า บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความต้องการ โดยความต้องการมีอิทธิพลหรือ

เป็นเหตุจูงใจต่อพฤติกรรม ความต้องการท่ียังไม่ได้รับการสนองตอบเท่านั้นท่ีเป็นเหตุจูงใจ นอกจากนั้นความ

ตอ้งการของบุคคลเป็นล าดับชั้นเรียงจากความส าคัญพื้นฐานไปสู่ความต้องการท่ีซับซ้อนขึ้น และเมื่อความต้องการ

ล าดับต่ าได้รับการตอบสนองอย่างดีแล้วบุคคลนั้นจะก้าวไปสู่ความต้องการล าดับสูงขึ้นต่อไป ท้ังนี้ล าดับความ

ตอ้งการของบุคคลตามแนวคิดของมาสโลว ์เป็นภาพสามเหลี่ยมปิรามดิท่ีเรียงจากล าดับความตอ้งการพื้นฐานไปยัง

ความต้องการระดับสูงสุด มี 5 ล าดับดังนี้ 1) ความต้องการทางร่างกายหรือกายภาพ (Biological and Physiological 

Needs) ความต้องการพื้นฐานเพื่ออยู่รอดอันเกี่ยวกับปัจจัย 4 คืออาหาร ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 2) 

ความตอ้งการความปลอดภัย ความมั่นคง (Safety Needs) 3) ความตอ้งการทางสังคม ความรัก ความผูกพัน (Social 

Needs) 4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง การยกย่อง ความยอมรับนับถือ (Esteem Needs) 5) ความต้องการเติม

ความสมบูรณ์ให้ชีวิต ความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization Needs) โดยมาสโลว์ได้แบ่งความต้องการออกเป็น 2 

กลุ่มคือ ความต้องการท่ีเกิดจากความขาดแคลน (Deficiency Needs) ซึ่งเป็นความต้องการระดับต่ าซึ่งจะได้รับการ

สนองตอบจากปัจจัยภัยนอกบุคคล เช่น ความต้องการทางกายและความต้องการความปลอดภัย ส่วนอีกกลุ่มเป็น

ความต้องการระดับสูง ก้าวหน้าและพัฒนาตนเอง (Growth Needs) ซึ่งจะได้รับการสนองตอบจากปัจจัยภายในตัว

บุคคลเอง เช่น ความต้องการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการเตมิความสมบูรณ์ให้ชีวิต ดังนั้นจากผล

การศึกษาวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในความต้องการของนักศึกษากฎหมายต้นแบบตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึง

ระดับสูงและเป็นแนวทางท่ีเกิดประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจท่ีสนองตอบความต้องการท่ีน าไปสู่การประสบ

ความส าเร็จในระดับสูงอยา่งมีความสุขและแก่นักศกึษากฎหมายรุ่นต่อๆ มาได้ รวมท้ังยังเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีน าไปใช้

แก้ไขปัญหาการออกกลางคัน (drop out) ของนักศึกษากฎหมายซึ่งก าลังเรียนอยู่ได้ นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์

พบว่านักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาก็ยังได้น าวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้พัฒนา

ตนเองในการศึกษากฎหมายระดับสูงในเวลาตอ่มาอีกด้วย รวมท้ังยังมจีิตอาสาช่วยเหลอืสังคมโดยด าเนนิการบริการ

วิชาการทางกฎหมายแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประกอบอาชีพทางกฎหมายด้วยการน าหลักคุณธรรม

จริยธรรมทางวิชาชีพนักกฎหมายท่ีดีมาใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลัย สังคมและประเทศชาติให้มคีวามเจรญิก้าวหนา้ได้อีกทางหนึ่ง 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งอาศัยการสร้างวิธีคิดท่ีดีควบคู่กับวิธีปฏิบัตตินอย่าง

เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นแรงจูงใจหรือความต้องการท่ีตั้งใจไว้ท้ังในด้านการเรียนใน

ระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นความตอ้งการในระดับขั้นต้นตลอดจนตอ่ยอดทักษะและวธีิคิดนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชนใ์น

การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นเป้าหมายหรือความต้องการระดับสูงต่อไปได้ด้ วย ท้ังนี้จากการ
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ศึกษาวิจัยแนวทางในการเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายต้นแบบของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ค้นพบว่ามีแนวทางท่ีน าไปสู่การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จซึ่งต้องใช้ควบคู่กัน 2 ส่วนอย่างครบถ้วนคือ 

ส่วนแรกเป็นแนวทางในด้านการเรียนกฎหมาย และส่วนท่ี 2 เป็นทักษะของการใชช้ีวติ ซึ่งนักศกึษากฎหมายต้นแบบ

ท่ีประสบความส าเร็จท้ังในด้านการเรียนกฎหมายและมีทักษะในการใช้ชีวิตท่ีดี สามารถเรียนกฎหมายให้ประสบ

ความส าเร็จตามแผนการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และมีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม ท้ังนี้ได้มีการ

วางแผนในการเรียนกฎหมายในดา้นความรู้ความเข้าใจของเนื้อหารายวิชา มกีารเตรียมตัวในการจดจ าเนื้อหาของตัว

บทกฎหมาย มีการฝึกฝนทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้ถูกต้องตามรูปแบบของการเขียนตอบกฎหมายท่ี

มีลักษณะเฉพาะ และมีการฝึกฝนท าและอ่านข้อสอบเก่าเพื่อฝึกฝนการจับประเด็นในข้อสอบให้ถูกต้องแม่นย า

รวดเร็วตลอดจนเป็นทบทวนเนื้อหาให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น ส าหรับด้านทักษะการใช้ชีวิตพบว่านักศึกษา

กฎหมายต้นแบบมีเป้าหมายและทัศนะคติท่ีดีต่อการศึกษากฎหมายโดยมีใจรักในการเรียนกฎหมายซึ่งได้ก าหนด

เป้าหมายในการเรียนและมเีป้าหมายในชวีิตเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ตนเองมคีวามพยายามตัง้ใจเรียนรู้ท้ังด้านวชิาการใน

หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้รอบด้านทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันอันจะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีใน

อนาคต มีการน าหลักธรรมค าสอนของศาสนามาปรับใช้และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมคติธรรมค าสอนท่ีดีอัน

เกี่ยวกับการมสีต ิศีล สมาธิ ปัญญา รวมท้ังท าบุญท ากุศลตามโอกาสที่อ านวย ซึ่งเป็นสิ่งยดึเหนี่ยวจิตใจให้ประพฤติ

ปฏิบัติตนด้วยการคิดดี พูดดี ท าดี เพื่อจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆและประสบความส าเร็จอย่างมีความสุขในการด าเนิน

ชวีิต ไม่ตกเป็นเหยื่อของอบายมุขท้ังปวง มีการตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง คุณค่าของผู้อื่น คุณค่าของเวลา ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะเป็นสิ่งหนุนเสริมให้เกิดความคิดในการดูแลตัวเองเกี่ยวกับชวีิตความเป็นอยู่ อาหาร การพักผ่อน การออก

ก าลังกายดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตน มองโลกในแง่ดี เข้าใจผู้อื่น รวมท้ังตระหนักถึงการใช้เวลาอย่างคุ้ มค่า

และเกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาประวัติข้อมูลของผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีหรือนักกฎหมายตัวอย่างในสังคมท่ี

ประสบความส าเร็จท่ีผ่านมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ อา่นหนังสอืเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีคิดท่ีดีให้ตนเองและสามารถ

เลอืกเอาวธีิการของการปฏิบัตตินของบุคคลเหล่านั้นมาปรับใชก้ับตนเองอยา่งเหมาะสม มีการเพิ่มประสบการณ์การ

เรียนรู้ในการท างานร่วมกันเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการในการท างานหรือท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่าง

ราบร่ืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันดว้ยการรู้จักปฏบัิตติามบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของตนอัน

จะท าให้เกิดทักษะการคิดวเิคราะห์อย่างเช่ือมโยงเป็นระบบสามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และรู้จักชว่ยเหลือ

ผู้อื่นอันเป็นการสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในตนเอง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น น าเอาความรู้ท่ีได้เรียนรู้

อย่างรอบด้านท้ังในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนไปช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอา

เปรียบ และยังเป็นการช่วยเพิ่มทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพเพื่อเป็นก าลังส าคัญไปพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มี

ความเจรญิก้าวหนา้ เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อันจะน ามาซึ่งความสงบสุขให้เกิดขึน้ได้อย่างท่ัวถึงกันได้อีกทางหนึ่งและ

เป็นการสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไวต้ามประกาศกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 รวมท้ังสอดคล้องกับงานวจิัยการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical 

Legal Education) ท่ีได้เสนอแนวคิดการเรียนกฎหมายอีกทางเลือกหนึ่งอันสนับสนุนมาตรฐานผลการเรียนรู้  5 ด้าน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาวิจัยการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

ได้เสนอแนวคิดการเรียนกฎหมายอีกทางเลือกหนึ่งอันสนับสนุนมาตรฐานผลการเรียนรู้ในข้างตน้พบวา่ เป็นวธีิการให้

การศกึษาท่ีมีวัตถุประสงค์หลักคือการสอนทักษะของนักกฎหมายและปลูกฝังความคิดในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีของนัก

กฎหมายในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับนักศึกษาท่ีจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต โดย

วิธีการให้นักศึกษากฎหมายต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท า เช่น การแสดงบทบาทสมมติ ศาลจ าลอง การจ าลอง

สถานการณ์ กรณีศึกษา การระดมสมอง การอภิปรายกลุ่มย่อม การถามตอบ การดูงานภาคสนาม การถกเถียง 
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เป็นต้น รวมถึงการใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริงและตอ้งด าเนนิบทบาทของนักกฎหมายด้วยตนเอง 

นักศึกษาจึงจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการท างานของนักกฎหมาย เช่น การให้บริการทางกฎหมาย การให้

ค าปรึกษา และการสอนกฎหมายแก่กลุม่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ก ากับ

ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาต้องเขียนบันทึกสะท้อนความเห็นของตนต่อ

ประสบการณ์ท่ีได้รับนัน้ เพื่อตรวจสอบประสบการณ์และจัดล าดับกระบวนการคิด น าไปสู่การได้ข้อสรุปและน าสิ่งท่ี

เรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหมไ่ด้[15]  นอกจากนี้ยังมีผู้ท่ีได้ศึกษาไว้ว่าการเรียนกฎหมายควรต้องเปลี่ยนทัศนคติ

ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากการใช้วธีิการบรรยายอยา่งเดียว (one way) เปลี่ยนเป็นแบบการมสี่วนร่วมสองทาง (two way) 

ท่ีจะต้องมีกระบวนการท าให้นักศึกษากฎหมายได้มีส่วนร่วมเรียน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมวิจารณ์ หรือได้ลงมือ

ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายจริงเพื่อให้นักศกึษากฎหมายมีความกระตือรือร้นและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เพิ่มมากขึน้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมในการเรียนการสอนอกีวิธีการหนึ่งท่ีควรให้ความส าคัญ[16] จากผลการวจิัยนี้ยัง

สอดคล้องกับทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ตัง้แต่ชัน้อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชวีิต 

คือ 3R x 7C ประกอบด้วย Reading (อ่านออก), Writing (เขียนได้), Arithmetics (คิดเลขเป็น), Critical thinking and 

problem solving (ทักษะด้านการคิดอยา่งมวีิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา), Creativity and innovation (ทักษะ

ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม), Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่าง

กระบวนทัศน์), Collaboration, teamwork and leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีมและภาวะ

ผู้น า), Communications, information and media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ), 

Computing and ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Career and 

learning skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้) ท้ังนี้ครูต้องฝึกฝนให้มีทักษะการเป็นโค้ชเน้นทักษะการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนซึ่งไม่ได้ขึ้นกับความรู้มากหรือรู้น้อยแต่ขึ้นอยู่กับทักษะการเรียนรู้ ท่ีพร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ สนุก

กับการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานท่ี มีทักษะชีวิตท่ีดีปรับตัวได้เมื่อพบอุปสรรค และยืดหยุ่นตัวเองได้

ทุกรูปแบบเมื่อพบปัญหาชวีิต รวมท้ังมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันเป็นการเรยีนรู้แห่งศตวรรษท่ี 

21 [17] ด้วยเหตุนี้การเรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นต้องทราบถึงวธีิการและมีการวางแผนท่ีดใีนการ

เรียนกฎหมายเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบัิตตินควบคู่กับการมทัีกษะในการใชช้วีติท่ีดอีันจะชว่ยสนับสนุนและส่งผล

ให้เป็นนักศกึษากฎหมายท่ีประสบความส าเร็จในการเรียนและการใชช้วีติอยา่งมคีวามสุขได้ 

ข้อเสนอแนะ 

จากวิธีคิดและการปฏบัิติตนท่ีดีอันเป็นแนวทางของนักศึกษากฎหมายตน้แบบนี้สามารถเป็นเครื่องมือ

ท าให้การเรียนกฎหมายของนักศึกษากฎหมายประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและสถาบันการศกึษา

ท่ีเปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรให้นักศึกษากฎหมายทุกคนได้ทราบหรือเข้าถึงข้อมูล

ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนท่ีส าคัญอันจะน าไปสู่การเรียนกฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้

ประสบความส าเร็จได้ท้ังในด้านวิชาการและการใชช้ีวติอันควรค านึงถึงอยา่งยิ่งรวมถึงสามารถน าแนวทางท่ีเกิดจาก

ผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้กับการเรียนของผู้เรียนในหลักสูตรอื่น ๆ ได้ โดยจัดให้ได้ทราบถึงวิธีการเหล่านี้ก่อนเปิดเรียน

หรือก าลังจะเร่ิมเรียนในชั้นปีแรก อาจจัดท าเป็นรูปแบบของการอบรมหรือโครงการ หรือกิจกรรม และมีคู่มือ 

หนังสือ เอกสาร เพื่อนักศึกษากฎหมายกฎหมายรุ่นน้องจะได้เห็นทิศทางในการน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิด

ประโยชนใ์นการวางแผนชวีิตของตนในช่วงเวลาท่ีศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีดี เป็น

การสร้างแรงบันดาลใจและยังจะช่วยลดจ านวนนักศึกษาท่ีตอ้งพ้นสภาพก่อนเวลาอันควรให้น้อยลง รวมท้ังเป็นการ

เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายให้เป็นนักกฎหมายท่ีประสบความส าเร็จตามหลักสูตรอย่างมคีุณภาพ

ควบคู่กับการมคีวามรู้คูคุ่ณธรรมเป็นท่ีพ่ึงของสังคมให้เพิ่มมากขึน้  
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การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนิสิตชั้นปีท่ี 1: กรณีศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

The development of first year law students answering skill in law examinations:  

A case study of the school of law, University of Phayao 

กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล1*  ปิยอร เปลี่ยนผดุง1  และ ถิรวรรณ กลางณรงค์1 

Kankanya Jaikarnwongsakul1*, Piya-orn Plianpadoong1 and Thirawan Klangnaroong1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อ (1) แก้ไขปัญหาในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีไม่ถูกต้องและไม่ครบ

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดของนสิิตชัน้ปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา (2) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต

และอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการด าเนินการเป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพและการวิจัยเชงิปฏบัิตกิาร ประกอบด้วยการวจิัยเอกสาร และทดสอบปฏิบัตกิารเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

แบบ IRAC (IRAC Method) กับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 จ านวน 20 คนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทาง

กฎหมายและในระหว่างการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายแพง่ : หลักท่ัวไป และประเมินผลพัฒนาการในการเขียน

ตอบข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบาย และข้อสอบกฎหมายประเภทวินิจฉัย อย่างละ 1 ข้อ รวม  2 ข้อๆ ละ 10 

คะแนน รวม 20 คะแนน แบ่งการทดสอบเป็น 2 คร้ัง คือหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและ

ในการสอบกลางภาค แล้วน าผลคะแนนจากการสอบมาเปรียบเทียบพัฒนาการในด้านทักษะการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายของนิสิต ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและการเสริมความรู้เกี่ยวกับ

วิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชาแก่นิสิตส่งผลให้นิสิตเข้าใจ รูปแบบของการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายและสามารถใช้ทักษะท่ีเรียนรู้ในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ตามหลักเกณฑ์และให้เหตุผลตามหลักกฎหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้  

ค าส าคัญ: การพัฒนา การเขียนตอบข้อสอบ กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

Abstract  
The purposes of this research are (1) for solving the first year student in the University Of Phayao 

School Of Law’s problems in answering examination questions; and (2) for development learning and teaching 

efficiency of law students and law lecturers of the School Of Law, University Of Phayao. Qualitative research, 

documentary research, and action research are used as methodologies in this study. The subjects of this 

research are a sampling group of 20 law students in the first year who attending the pre-sessional program for 

law students and the Civil Law: General Principle class. During the program and lectures, the IRAC Method is 

taught and used as a major framework for answering the law questions. The skill improvements are assessed 

by comparing the scores in descriptive and analytical law questions (10 points per 1 question; 20 points in total) 
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before and after pre-sessional program, and in midterm examination. The researchers find that the law 

students are able to answer law questions given more correct and complete in the post-test and midterm 

examination. The research concludes that the teaching the IRAC method during pre-sessional program and 

lecture class helps law students understand patterns and styles of answering law questions, and improves the 

students skills in answering law questions.  

Keywords: The development, answering skill in examinations, law, school of law, University of Phayao  

บทน า 

นอกจากการศึกษาและท าความเข้าใจบทบัญญัติและแนวคดิทฤษฎีทางด้านกฎหมายจะมีความส าคัญ

มากในการศึกษาวิชานิติศาสตร์แล้ว การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งด้วย

เช่นกัน เพราะเป็นการแสดงถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ท้ังแนวคิดทฤษฎี บทบัญญัติกฎหมาย การ

วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ ให้ถูกต้องในเนื้อหาและรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

ศักยภาพดา้นการวเิคราะห์ขอ้สอบกฎหมายและให้เกิดทักษะในการพัฒนาศักยภาพในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

เพื่อน าไปปรับใช้ในข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในระดับท่ีสูงขึ้นในวชิาชพีกฎหมายต่อไปในอนาคตได้ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงต้อง

ท าความเขา้ใจและหาวิธีการศึกษากฎหมายเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ท้ังน้ีปรมาจารยท์างกฎหมายได้ให้หลักส าคัญ

ส าหรับการเรียนกฎหมายให้ส าเร็จไว้ 3 ประการคือ ต้องมีความจ า หมายความว่าผู้เรียนต้องมีความจ าในตัวบท

กฎหมาย ต้องมีความเข้าใจ หมายความว่า ผู้เรียนต้องเข้าใจความหมายของถ้อยค าท่ีใช้ในตัวบทด้วยเพราะบาง

ถ้อยค าเป็นภาษาธรรมดา บางถ้อยค าเป็นภาษากฎหมาย และต้องสามารถน าตัวบทกฎหมายไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

หมายความว่าผู้เรียนสามารถตอบโจทยปั์ญหาในการสอบวัดผลในการศกึษาได้ถูกตอ้งและผู้เรียนสามารถน าความรู้

ทางกฎหมายไปใช้แก่ข้อเท็จจริงท่ีจะเกดิขึน้ในอนาคตได้ [1] 

 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนในสาขาวิชานติิศาสตร์ในระดับอุดมศึกษานั้นมคีวามแตกต่างจาก

การเรียนการสอนในสาขาวิชาอื่น โดยเฉพาะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีต้องมีการศึกษาบทบัญญัติของ

กฎหมายและมีรูปแบบการตอบข้อสอบกฎหมายท่ีต้องใช้ทักษะในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์

บทบัญญัตขิองกฎหมาย รวมท้ังข้อเท็จจรงิซึ่งแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจนัน้โดยใชว้ธีิการเขียนท่ีมลีักษณะพิเศษ 

โดยเฉพาะการวินิจฉัยข้อสอบข้อเท็จจริง หรือข้อสอบอุทาหรณ์หรือเรียกกันอีกอย่างว่า ข้อสอบตุ๊กตา นั้นถือเป็น

เอกลักษณ์ของข้อสอบกฎหมาย [2] อันเป็นข้อสอบกฎหมายท่ีได้น าเอาข้อเท็จจริงเป็นเร่ืองราวโดยมรีายละเอยีดของ

เหตุการณ์และมีบุคคลสมมติท่ีมีชื่อต่าง ๆ โดยบุคคลท่ีสมมติขึ้นมาเหล่านั้นได้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง และใน

ตอนท้ายของโจทย์ค าถามก็จะถามปัญหาในประเด็นตา่ง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนจะได้วินิจฉัยตามประเด็นในโจทยค์ าถามนั้น

[3]  

ส าหรับข้อสอบในวิชากฎหมายนัน้ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบอัตนัย นักกฎหมายบางท่านได้มีการจ าแนกได้ 

2 ประเภท คือ ประเภทแรกข้อสอบท่ีถามในทางทฤษฎีซึ่งเป็นข้อสอบบรรยาย โดยข้อสอบประเภทนี้ยังจ าแนก

ออกเป็น  3 จ าพวก ได้แก่ ค าถามประเภทความจ าและความเข้าใจ ค าถามประเภทท่ีถามความแตกต่างของเร่ือง

กฎหมายสองเร่ืองอันมคีวามคล้ายคลึงกัน และค าถามเพิ่มเตมิท่ีมีการก าหนดให้ยกอุทาหรณข์องเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมา

ให้ดูด้วย และประเภทท่ี 2 เป็นข้อสอบท่ีถามโดยตั้งอุทาหรณ์ให้วินิจฉัย [4] นอกจากนี้ยังมีนักกฎหมายบางท่านได้

แบ่งขอ้สอบออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ [5] ดังนี้ 

1. ข้อสอบประเภทความจ าหรืออธิบาย เป็นค าถามประเภทท่ีตอ้งการให้ผู้ตอบอธิบายบทบัญญัติของ

กฎหมายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือให้เปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  หรือให้อธิบาย
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องคป์ระกอบของความผิดใดความผิดหนึ่ง เพื่อขยายความ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้อ่านตดิตามเร่ืองท่ีเขียนต่อไป 

หรือเพื่อให้ผู้อ่านทราบหรือรู้ภาพรวมของสิ่งท่ีจะอ่านต่อไป โดยต้องอธิบายเร่ืองท่ีโจทย์ถามให้ชัดเจน  พร้อมกับ

ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นอยา่งชัดเจนด้วย  

หลักในการตอบข้อสอบประเภทนี้ใช้หลักการเดียวกับหลักการในการเขียนเรียงความ ประกอบด้วย 

ส่วนน า  เนื้อหา และสรุป ส าหรับในส่วนของเนื้อหานั้นอาจแยกเป็นหัวข้อตา่ง ๆ เพื่ออธิบายโดยขึ้นอยู่กับวา่ค าถาม

ได้ถามประเด็นเร่ืองอะไร ท้ังนี้ ควรอ้างอิงบทบัญญัติของกฎหมาย แล้วอธิบายบทบัญญัติของกฎหมายนั้น ๆ 

ประกอบด้วย ตลอดจนควรจะยกตัวอยา่งประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวได้ชัดเจนขึน้  

อย่างไรก็ตาม ในกรณท่ีีโจทยค์ าถามได้ถามในสิ่งท่ียังไม่เป็นขอ้ยุตใินทางกฎหมาย คือ มคีวามเห็นทาง

กฎหมายท่ีแตกต่างกันอยู่ในเร่ืองนั้น ผู้ตอบควรตอบโดยอธิบายว่ามีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นนั้น ๆ อย่างไร 

แตล่ะความเห็นมีความเห็นสรุปอยา่งไร และผู้ตอบไมเ่ห็นด้วยกับความเห็นใด เพราะเหตุใด แตเ่ห็นด้วยกับความเห็น

ใด เพราะเหตุใด ควรเขียนให้มลีักษณะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

2. ข้อสอบประเภทให้วินิจฉัย เป็นขอ้สอบท่ีถามให้วินิจฉัยหาผลในทางกฎหมายอยา่งใดอย่างหนึ่ง โดย

ท่ีผู้ถามได้มี “ธงค าตอบ” หรือค าเฉลยผลของกฎหมายนั้นเอาไว้ [6] ข้อสอบกฎหมายประเภทนี้จะมีการก าหนด

บุคคลสมมตมิาให้ ผู้ตอบข้อสอบตอ้งจับประเด็นว่าในข้อสอบท่ีถามนั้นมีกี่ประเด็น เพื่อท่ีจะต้องตอบให้ครบถ้วนทุก

ประเด็น ปกติการตอบข้อสอบประเภทนี้ คือ การน าข้อเท็จจริงท่ีโจทย์ถามมาพิจารณาประกอบหรือปรับให้เข้ากับ

หลักกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นแล้วจึงวินิจฉัยปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงวา่ตามท่ีโจทย์ถามมานั้น

ได้ผลเป็นอยา่งไร และสรุปผลวา่ใครมีสทิธิ มีหนา้ที่อย่างไร หรอืใครท าผิดกฎหมายอยา่งไรบ้าง 

3. ขอ้สอบประเภทโจทย์เลข เป็นการผสมผสานกันระหว่างค าถามประเภทความจ ากับค าถามประเภท

ให้วินิจฉัย ซึ่งค าถามประเภทโจทย์เลขนี้ส่วนใหญ่มักจะให้ตอบในกฎหมายบางเร่ืองท่ีตอนท้ายอาจจะให้คิดค านวณ

แบ่งส่วนออกเป็นส่วน ๆ ว่าจะแบ่งส่วนต่างๆ ได้อย่างไรบ้าง เช่น กฎหมายลักษณะครอบครัว  มรดก หุ้นส่วนบริษัท 

กฎหมายภาษอีากร เป็นต้น  

ดังนั้น การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายกับการเขียนในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในความเป็น

จรงินัน้มคีวามแตกตา่งกัน ทัง้นี้เพราะการวินิจฉัยข้อเท็จจริงในข้อสอบมีความซับซ้อนน้อยกว่าการวนิจิฉัยขอ้เท็จจริง

ท่ีเกิดขึ้นในชีวติจริง เนื่องจากในข้อสอบนั้นผู้ถามต้องการทดสอบความรู้ของผู้เรียนโดยให้วนิิจฉัยเฉพาะขอบเขตอัน

เกี่ยวข้องกับกฎหมายท่ีประสงค์ทดสอบเท่านัน้โดยตัดความยุง่ยากในประเด็นของค าถามข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจง่ายขึน้ท้ังในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย [7]  

จากประเภทของข้อสอบกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวดังกล่าวข้างต้นได้ส่งผลกระทบหรือเป็น

อุปสรรคต่อวธีิการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนิสิต สังเกตเห็นได้จากรูปแบบวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ี

ไมถู่กต้องครบถ้วนและยังพบปัญหาของคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น

ปรากฏวา่ผลสอบการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนสิิตอยู่ในระดับต่ ามากโดยเฉพาะนิสิตท่ีเข้ามาเรียนในช้ันปีท่ี 1 

ด้วยเหตุนี้ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนสิิตได้ ก็ย่อมจะส่งผลต่อผลการเรียนของ

นสิิตคณะนติิศาสตร์ท าให้ได้คะแนนในระดับต่ า และท าให้เกิดปัญหาการใช้ระยะเวลาในการศึกษาของนสิิตยาวนาน

เกินก าหนดของระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตท่ีก าหนดเวลาในการศึกษาไว้ 4 ปี หรือนิสิต

บางคนอาจต้องพ้นสภาพจากการเป็นนิสิตไปก่อนเวลาอันควรหรือออกกลางคัน (drop out) เนื่องจากมีผลการ

ประเมินการเรียนต่ ากว่าระดับท่ีทางมหาวิทยาลัยก าหนดเอาไว้ ดังนัน้ จึงมคีวามจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาทักษะ

ในการตอบข้อสอบกฎหมายท่ีถูกต้องให้แก่นสิิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีท่ี 1 ให้สามารถเร่ิมตน้และคุ้นเคยกับน ารูปแบบ
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วธีิการการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีถูกต้องไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาตนเองในการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายให้ดยีิ่งขึน้ 

ท้ังนี้การวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนิสิต ชั้นปีท่ี 1: กรณีศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายของนิสิต ชั้นปีท่ี 1 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาวิธีการท่ี

เหมาะสมมาปรับใชเ้พื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนวชิากฎหมายของนิสติและอาจารย์ต่อไป 

วัตถุประสงค์การศกึษา 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) แก้ไขปัญหานิสิตชั้นปีท่ี 1 ของคณะนิติศาสตร์ในการเขียนตอบ

ข้อสอบกฎหมายท่ีไม่ถูกต้องและไม่ครบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้ (2) เพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ

นสิิตและอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

การท ากิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแก่นสิิตช้ันปีท่ี 

1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงการเสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายระหว่างการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายนั้นๆ จะส่งผลให้นิสิตชั้นปีท่ี 1 สามารถเข้าใจรูปแบบของการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายและสามารถใช้ทักษะท่ีเรียนรู้จากกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและการแนะ

แนวทางของอาจารย์ผู้สอนในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ท าให้นิสิต

สามารถเขียนให้เหตุผลตามหลักกฎหมายได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

วิธีการศึกษา 

วิธีการด าเนินการเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร 

โดยค้นคว้าหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร บทความ สื่อต่าง ๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศ และทดสอบปฏิบัติการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบ IRAC (IRAC Method) ซึ่งเป็นวิธีการตอบข้อสอบกฎหมายท่ีคณะนิติศาสตร์ใน

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ใช ้และเป็นวิธีการในการสรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับคดีใน

เบื้องต้นในส านักงานทนายความในสหรัฐอเมริกาใช้อีกด้วย [8] ค าว่า “IRAC” มาจากการรวมกันของอักษรตัวหน้า

ของค า 4 ค า ประกอบด้วย[9] 1) I (Issue) คือ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องท่ีอยูใ่นขอ้เท็จจริง 2) R (Rule or Relevant Law) คือ 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีน ามาปรับใช้ 3) A (Application) คือ การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย 4)C (Conclusion) 

คือ การสรุป อย่างไรก็ตาม ผู้ท่ีไม่เคยศึกษากฎหมายก็มักจะมองว่าคงจะท่องจ าเป็นหลัก แต่แท้จริงแล้วการศึกษา

ทุกศาสตร์ก็ตอ้งอาศัยความจ าซึ่งเป็นพืน้ฐาน ดังนั้นการเรียนกฎหมายก็เชน่เดียวกัน ความจ า ก็เป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐาน

ในการเรียนแต่เพยีงการท่องจ าอย่างเดียวก็ไมใ่ชว่ธีิการท่ีถูกต้องในการเรียนกฎหมายเพราะกฎหมายมจี านวนมากซึ่ง

การเรียนกฎหมายจึงต้องมคีวามเข้าใจในกฎหมายควบคู่ดว้ย[10]  งานวจิัยนี้จึงน าหลัก IRAC ซึ่งเป็นเกณฑ์ท่ีมีสว่นท้ัง

ความจ าและความเข้าใจมาใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ในการทดสอบได้

ด าเนินการในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายเป็นเวลา 3 วันโดยมีกิจกรรมการให้อาจารย์ในคณะ

นิติศาสตร์จ านวน 5 คนมาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตในประเด็นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง : หลักท่ัวไปและ

กฎหมายอื่น ๆ ท่ีต้องเร่ิมต้นเรียนในการเปิดภาคเรียนแรก ประเด็นเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 

ประสบการณ์ในการเรียนกฎหมายของอาจารย์ และทดสอบโดยได้ด าเนินการในระหว่างการเรียนการสอนรายวิชา

กฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป  โดยในระหว่างการเรียนการสอนนั้นอาจารย์ผู้สอนได้แนะน าวิธีการเขียนตอบข้อสอบแก่
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นสิิต โดยให้นิสิตตอบค าถามตามโจทย์ท่ีให้เพื่อเป็นการฝึกเขียนค าตอบข้อสอบกฎหมาย และทบทวนความรู้ท่ีได้รับ

จากการเรียนในชั้นเรียน และอาจารย์ผู้สอนให้ข้อวิจารณ์และแนะน าวิธีการในการเขียนค าตอบข้อสอบกฎหมาย 

จากนั้นจึงมกีารเก็บข้อมูลผลคะแนนจากการท าและประเมนิผลพัฒนาการในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายประเภท

อธิบาย และข้อสอบกฎหมายประเภทวินิจฉัย อย่างละ 1 ข้อ รวม  2 ข้อๆ ละ 10 คะแนน รวมคร้ังละ  20 คะแนน 

แบ่งการทดสอบเป็น 2 คร้ัง รวมคะแนนทดสอบท้ังหมด 40 คะแนน คือหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทาง

กฎหมายและในการสอบกลางภาค โดยมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลให้คะแนนในมาตรฐานเดียวกัน คือการสอบแต่ละ

คร้ัง แบ่งเป็นข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบายซึ่งเป็นข้อสอบทดสอบความจ า จ านวน 2 ข้อ แยกหลักเกณฑ์การให้

คะแนน 3 ส่วนดังนี้ ส่วนหลักกฎหมาย 2 คะแนน, ส่วนอธิบาย 6 คะแนน, และการยกตัวอย่างประกอบ 2 คะแนน 

รวมท้ังหมด 10 คะแนน และข้อสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัยซึ่งเป็นข้อสอบทดสอบความจ าและความเข้าใจ 

จ านวน 2 ข้อ แยกหลักเกณฑ์การให้คะแนน 3 ส่วนดังนี้ ส่วนหลักกฎหมาย 2 คะแนน, ส่วนวนิิจฉัย 5 คะแนน, ส่วน

สรุป 3 คะแนน รวมท้ังหมด 10 คะแนน แล้วน าผลคะแนนจากการสอบมาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์ถึงพัฒนาการใน

ด้านทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนสิิตระหว่างช่วงก่อนเปิดภาคเรียนและภายหลังจากเปิดภาคเรียนแลว้ 

ผลการศึกษา 
ผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนสิิต ชั้นปีท่ี 1 คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อสอบท้ังหมดรวม 4 ข้อ จ านวน 40 คะแนน 

แบ่งเป็นขอ้สอบกฎหมายประเภทอธิบาย เป็นขอ้สอบทดสอบความจ า จ านวน 2 ข้อ และข้อสอบกฎหมายประเภทให้

วินิจฉัย เป็นข้อสอบทดสอบความจ าและความเข้าใจ จ านวน 2 ข้อ แยกหลักเกณฑ์การให้คะแนน 3 ส่วนดังนี้ ส่วน

หลักกฎหมาย 2 คะแนน, ส่วนวนิจิฉัย 5 คะแนน, ส่วนสรุป 3 คะแนน รวมท้ังหมด 10 คะแนน  

ส าหรับการจัดกลุ่มผลคะแนนสอบของกลุ่มตัวอย่างได้ท าการเปรียบเทียบคะแนนสอบในแต่ละข้อใน

กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและการสอบกลางภาค โดยการจัดกลุ่มเพื่อใช้ในการประเมินผลของ

การทดสอบกลุ่มตัวอยา่งไว ้6 กรณดีังนี้ 
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1. จ านวนคนท่ีตอบข้อสอบตามรูปแบบครบถ้วน 

2. จ านวนคนท่ีตอบข้อสอบไมค่รบถ้วนตามรูปแบบ 

3. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต ่ 0-5    คะแนน 

4. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต ่ 6-10    คะแนน 

5. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต่ 11-15  คะแนน 

6. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต ่ 16-20    คะแนน 
 

ท้ังนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบคะแนนสอบรวมท้ังหมดของการสอบท้ัง 2 คร้ังในกิจกรรมการปรับพื้น

ฐานความรู้ กฎหมายและการสอบกลางภาค โดยการจัดกลุ่มเพื่อใช้ในการประเมินผลของการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง

ไว ้6 กรณีเชน่เดียวกันกับกรณีการจัดกลุ่มผลคะแนนของการสอบในกิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายท่ี

ได้กลา่วไวข้้างตน้ ดังนี้ 
 

1. จ านวนคนท่ีตอบข้อสอบตามรูปแบบครบถ้วน 

2. จ านวนคนท่ีตอบข้อสอบไมค่รบถ้วนตามรูปแบบ 

3. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต่ 0-5    คะแนน 

4. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต่ 6-10    คะแนน 

5. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต่ 11-15  คะแนน 

6. จ านวนคนท่ีได้คะแนนช่วงตัง้แต่ 16-20    คะแนน 
 

จากการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 

1. วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากรูปแบบการตอบข้อสอบตามหลักเกณฑ์ 

1.1 วิเคราะห์ผลวจัิยโดยพจิารณาจากจ านวนนสิิตทีเ่ขียนตอบข้อสอบกฎหมายตามรูปแบบ

ครบถ้วนในคะแนนแต่ละข้อ มีดังนี้ 

1.1.1 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ในกิจกรรม

ปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบว่า มีจ านวนนิสิตท่ีได้ตอบข้อสอบกฎหมายครบถ้วนตามรูปแบบของการตอบ

ข้อสอบกฎหมาย มจี านวน 10 คน จากกลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุม่ตัวอย่างท้ังหมด 

1.1.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบว่า มีจ านวนนิสิตท่ีได้ตอบข้อสอบกฎหมายครบถ้วนตามรูปแบบของ

การตอบข้อสอบกฎหมาย มีจ านวน 9 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด 

1.1.3 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ในการ

สอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่า มีจ านวนนิสิตได้ตอบข้อสอบกฎหมายครบถ้วนตามรูปแบบ

ของการตอบข้อสอบกฎหมาย จ านวน 16 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอยา่ง

ท้ังหมด 

1.1.4 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความ

เข้าใจ) ในการสอบกลางภาคในวชิากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบวา่ มีจ านวนนิสิตได้ตอบข้อสอบกฎหมายครบถ้วน
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ตามรูปแบบของการตอบข้อสอบกฎหมาย จ านวน 18 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของ

กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า หลังจากได้ท ากิจกรรมปรับพื้นฐานทางกฎหมายไปแล้ว มีจ านวน

นิสิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบายและข้อสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัยได้ครบถ้วนตามรูปแบบ

ของการตอบข้อสอบกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนนิสิตท่ีตอบข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบ

ความจ า) ได้ครบถ้วนตามรูปแบบของการตอบข้อสอบกฎหมายเพิ่มขึ้นจาก 10 คนเป็น 16 คน หรือมีจ านวนคนท่ี

ตอบถูกต้องตามรูปแบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมีจ านวนนิสิตท่ีตอบข้อสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบ

ทดสอบความเข้าใจ) ได้ครบถ้วนตามรูปแบบของการตอบข้อสอบเพิ่มขึ้นจาก 9 คนเป็น 18 คน หรือมีจ านวนคนท่ีตอบ

ถูกเพิ่มขึน้ร้อยละ 45  

1.2 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่เขียนตอบข้อสอบกฎหมายไม่ครบถ้วน

ตามรูปแบบในคะแนนแต่ละข้อ มีดังนี้ 

1.2.1 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบวา่ มีจ านวนนิสิตท่ีได้ตอบข้อสอบกฎหมายไมค่รบถ้วนตามรูปแบบของ

การตอบข้อสอบกฎหมาย มีจ านวน 10 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด 

1.2.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบวา่ มจี านวนนิสิตท่ีได้ตอบข้อสอบกฎหมายไมค่รบถ้วนตามรูปแบบของ

การตอบข้อสอบกฎหมาย มีจ านวน 11 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 55 ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด 

1.2.3 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ในการ

สอบกลางภาคในวชิากฎหมายแพง่: หลักท่ัวไป พบว่า มีจ านวนนสิิตได้ตอบข้อสอบกฎหมายไม่ครบถ้วนตามรูปแบบ

ของการตอบข้อสอบกฎหมาย จ านวน 4 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด 

1.2.4 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

การสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่า มีจ านวนนิสิตได้ตอบข้อสอบกฎหมายไม่ครบถ้วนตาม

รูปแบบของการตอบข้อสอบกฎหมาย จ านวน 2 คน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ของกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้หมด  

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า หลังจากได้ท ากิจกรรมปรับพื้นฐานทางกฎหมายไปแล้ว มีจ านวน

นิสิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบายและข้อสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัยไม่ครบถ้วนตามรูปแบบ

ของการตอบข้อสอบกฎหมายลดลง โดยมีจ านวนนิสิตท่ีตอบข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบ

ความจ า) ไม่ครบถ้วนตามรูปแบบของการตอบข้อสอบกฎหมายลดลงจาก 10 คนเหลือ 4 คน หรือมีจ านวนคนท่ีไม่

ครบถ้วนตามรูปแบบลดลงร้อยละ 30 และมจี านวนนิสิตท่ีตอบข้อสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบ

ความเข้าใจ) ไม่ครบถ้วนตามรูปแบบของการตอบข้อสอบกฎหมายลดลงจาก 9 คนเหลือ 2 คน หรือมีจ านวนคนท่ี

ตอบไมค่รบถ้วนตามรูปแบบลดลงร้อยละ 45  
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2. วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากช่วงคะแนนรายข้อที่นิสิตท าได้ในการทดสอบ (ข้อละ 10 

คะแนน)  

2.1 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 0-5 คะแนน 

2.1.1 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบวา่มีนิสติท่ีได้คะแนนแตล่ะข้อช่วง 0-5 คะแนนจ านวน 10 คน จากกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้หมด 20 คน 

2.1.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบวา่มีนสิิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อชว่ง 0-5 คะแนนจ านวน 12 คน จากกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้หมด 20 คน 

2.1.3 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ในการ

สอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่ามีนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 0-5 คะแนนจ านวน 12 คน 

จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน 

2.1.4 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

การสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่ามีนิสิตท่ีได้คะแนนแตล่ะข้อช่วง 0-5 คะแนนจ านวน 9 คน 

จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน  

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า หลังจากได้ท ากิจกรรมปรับพื้นฐานทางกฎหมายไปแล้ว มีจ านวน

นิสิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) แล้วได้คะแนนต่อข้อในช่วง 0-5 

คะแนน เพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนนิสิตเพิ่มจาก 10 คนเป็น 12 คน และมีจ านวนนิสิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมาย

ประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) แล้วได้คะแนนต่อข้อในช่วง 0-5 คะแนนลดลง โดยมีจ านวนนิสิต

ลดลงจาก 12 คนเหลอื 9 คน  

2.2 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 6-10 คะแนน 

2.2.1 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบว่ามีนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 6-10 คะแนนจ านวน 10 คน จาก

กลุ่มตัวอยา่งทัง้หมด 20 คน 

2.2.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย พบว่ามีนิสติท่ีได้คะแนนแตล่ะข้อชว่ง 6-10 คะแนนจ านวน 8 คน จากกลุ่ม

ตัวอยา่งทัง้หมด 20 คน 

2.2.3 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) ในการ

สอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่ามีนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 6-10 คะแนนจ านวน 8 คน 

จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน 

2.2.4 จากข้อมูล ในผลการสอบกฎหมายประเภทให้วินิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) ใน

การสอบกลางภาคในวชิากฎหมายแพง่: หลักท่ัวไป พบวา่มีนิสติท่ีได้คะแนนแต่ละขอ้ช่วง 6-10 คะแนนจ านวน 11 คน 

จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 20 คน 

จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ว่า หลังจากได้ท ากิจกรรมปรับพื้นฐานทางกฎหมายไปแล้ว มีจ านวน

นสิิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมายประเภทอธิบาย (ข้อสอบทดสอบความจ า) แล้วได้คะแนนตอ่ข้อช่วง 6-10 คะแนน
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ลดลง โดยมีจ านวนนิสิตลดจาก 10 คนเหลือ 8 คน และมีจ านวนนิสิตท่ีสามารถท าข้อสอบกฎหมายประเภทให้

วนิิจฉัย (ข้อสอบทดสอบความเข้าใจ) แล้วได้คะแนนต่อข้อในช่วง 6-10 คะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนนิสิตเพิ่มจาก 8 

คนเป็น 11 คน  

3. วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากช่วงคะแนนรวมที่นิสิตท าได้ในการทดสอบ (คะแนนรวม 

20 คะแนน)  

3.1 วิเคราะห์ผลวจัิยโดยพจิารณาจากจ านวนนสิิตทีไ่ด้คะแนนรวมทั้งหมดช่วง 0-5 คะแนน 

3.1.1 จากข้อมูล ในผลการสอบในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 0-5 คะแนน พบวา่มีจ านวน 2 คน  

3.1.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป พบว่าไม่มีนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 0-5 คะแนน 

3.2 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดช่วง 6-10 

คะแนน 

3.2.1 จากข้อมูล ในผลการสอบในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 6-10 คะแนน พบวา่มีจ านวน 8 คน  

3.1.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 6-10 คะแนน พบวา่มีจ านวน 8 คน  

3.3 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดช่วง  11-15 

คะแนน 

3.3.1 จากข้อมูล ในผลการสอบในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 11-15 คะแนน พบวา่มีจ านวน 5 คน  

3.3.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 11-15 คะแนน พบวา่มีจ านวน 9 คน  

3.4 วิเคราะห์ผลวิจัยโดยพิจารณาจากจ านวนนิสิตที่ ได้คะแนนรวมทั้งหมดช่วง 16-20 

คะแนน 

3.4.1 จากข้อมูล ในผลการสอบในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 16-20 คะแนนพบวา่มีจ านวน 5 คน  

3.4.2 จากข้อมูล ในผลการสอบกลางภาคในวิชากฎหมายแพ่ง: หลักท่ัวไป มีจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายได้คะแนนรวมท้ังหมดช่วง 16-20 คะแนน พบวา่มีจ านวน 3 คน   

ผลการวิจัยเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีตอบข้อสอบได้ครบถ้วนและไมค่รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระหว่างการสอบปรับพื้น

ฐานความรู้ทางกฎหมายและการสอบกลางภาค 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีตอบข้อสอบได้ครบถ้วนและไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระหว่างการสอบ

ปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและการสอบกลางภาค 

กจิกรรม / จ านวน คน 

กจิกรรมปรับพื้นฐาน 

ความรูท้างกฎหมาย 

การสอบกลางภาค 

 

ข้อสอบ

อธบิาย 

ข้อสอบ

วินิจฉัย 

ข้อสอบ

อธบิาย 

ข้อสอบ

วินิจฉัย 

1. จ านวนคนท่ีตามรูปแบบครบถ้วน (คน) 10 9 16 18 

2. จ านวนคนท่ีท าไมค่รบถ้วนตามรูปแบบ(คน) 10 11 4 2 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด (คน) 20 20 20 20 

 

จากผลการวิเคราะห์การวิจัย ท าให้สามารถสรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีการตอบข้อสอบกฎหมายท่ี

ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ได้วา่ จ านวนนิสิตท่ีเขียนตอบข้อสอบกฎหมายถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ กรณีในการสอบ

กลางภาคมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย และจ านวนนิสิตท่ี

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายไม่ครบถ้วนตามรูปแบบมีจ านวนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้น

ฐานความรู้ทางกฎหมาย 
 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีได้คะแนนของแตล่ะข้อระหว่างการสอบปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและ

การสอบกลางภาค 

กจิกรรม / จ านวนคน 

กจิกรรมปรับพื้นฐาน 

ความรูท้างกฎหมาย 

การสอบกลางภาค 

 

ข้อสอบ

อธบิาย 

ข้อสอบ

วินิจฉัย 

ข้อสอบ

อธบิาย 

ข้อสอบ

วินิจฉัย 

1.จ านวนคนท่ีได้คะแนนแต่ละขอ้ช่วง 0-5 คะแนน

(คน) 
10 12 12 9 

2.จ านวนคนท่ีได้คะแนนแต่ละขอ้ช่วง 6-10 คะแนน 

(คน) 
10 8 8 11 

รวมจ านวนกลุ่มตัวอยา่งทั้งหมด (คน) 20 20 20 20 

 

ผลการวจิัยจากคะแนนในแตล่ะข้อตามตารางที่ 2 พบวา่  

จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 0-5 คะแนนในการสอบกลางภาคมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับ

จ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 6-10 คะแนนในการสอบกลางภาคมีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับ

จ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จากผลการวิจัยพบว่า จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนแต่ละข้อช่วง 6-10 คะแนนหรือผ่านเกณฑ์การสอบใน

การสอบกลางภาคมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย แม้ว่า



1568 

- Proceedings - 

ลักษณะของข้อสอบกลางภาคจะมีความยาวของโจทย์มากกว่าและมีประเด็นท่ีนิสิตต้องตอบมากกว่าข้อสอบใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ดา้นกฎหมายก็ตาม 

ผลการวิจัยเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมท้ังหมดระหว่างกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทาง

กฎหมายและการสอบกลางภาค 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมท้ังหมดระหว่างกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและ

การสอบกลางภาค 

กจิกรรม/จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 20 คน 
กจิกรรมปรับพื้นฐาน 

ความรูท้างกฎหมาย 

การสอบกลางภาค 

 

1. จ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมช่วง 0-5 คะแนน(คน) 2 0 

2. จ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมช่วง 6-10 คะแนน (คน) 8 8 

3. จ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมช่วง 11-15 คะแนน(คน) 5 9 

4. จ านวนคนท่ีได้คะแนนรวมช่วง 16-20 คะแนน(คน) 5 3 

จ านวนคนรวมทั้งหมด(คน) 20 20 

 

ผลการวจิัยจากคะแนนรวมท้ังหมดตามตารางท่ี 3 พบวา่  

จ านวนนิสิตท่ีเขียนตอบข้อสอบกฎหมายถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ กรณีในการสอบกลางภาคมี

จ านวนเพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนิสิตท่ีเขียนตอบข้อสอบกฎหมายไม่ครบถ้วนตามรูปแบบมีจ านวนลดน้อยลงเมื่อเทียบกับ

จ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนสิิตท่ีได้คะแนนรวมช่วง 0-5 คะแนนในการสอบกลางภาคนัน้ไม่มีนสิิตท่ีได้คะแนนรวมในช่วง

ดังกล่าวเลย เมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนรวมช่วง 6-10 คะแนนในการสอบกลางภาคมีจ านวนเท่ากันกับจ านวนคนใน

กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนรวมช่วง 11-15 คะแนนในการสอบกลางภาคมีจ านวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ

จ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนรวมชว่ง 16-20 คะแนนในการสอบกลางภาคมีจ านวนลดนอ้ยลงเมื่อเทียบกับ

จ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย 

จากผลการวจิัยพบว่า จ านวนนิสิตท่ีได้คะแนนรวมชว่ง 11-20 คะแนนหรือผ่านเกณฑ์การสอบในการ

สอบกลางภาคมีจ านวนเพิ่มมากขึน้เมื่อเทียบกับจ านวนคนในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมาย แม้ว่าลักษณะ

ของข้อสอบกลางภาคจะมคีวามยาวของโจทย์มากกว่าและมีประเด็นท่ีนสิิตตอ้งตอบมากกวา่ข้อสอบในกิจกรรมปรับ

พื้นฐานความรู้ดา้นกฎหมายก็ตาม 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากผลการวิจัยนี้พบว่า การปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะนติิศาสตร์ท้ังก่อนและภายหลังเปิดเรียนภาคการศึกษา รวมถึงการเสริมความรู้เกี่ยวกับวธีิการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายระหว่างการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายส่งผลให้นิสิตชั้นปีท่ี  1 สามารถเข้าใจรูปแบบ

ของการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายและสามารถใช้ทักษะท่ีเรียนรู้จากกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้และการแนะ



1569 

- Proceedings - 

แนวทางของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอันเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และส่งผลท าให้นิสิตสามารถพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายโดยให้เหตุผลตามหลักกฎหมายได้

ชัดเจนยิ่งขึน้ 

จากผลการวิจัยพบว่า การมีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายก่อนเปิดภาคเรียน และการ

เสริมความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมาย ส่งผลท าให้

นิสิตชั้นปีท่ี 1 ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจรูปแบบของการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายมากขึ้น โดยสามารถใช้ทักษะท่ี

เรียนรู้จากกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางกฎหมายและการแนะแนวทางของอาจารย์ผู้สอนในการเขียนตอบข้อสอบ

กฎหมายในรายวชิากฎหมายได้อยา่งถูกตอ้งครบถ้วนตามหลักเกณฑแ์ละสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในล าดับขั้น

ตา่ง ๆ ตั้งแตก่ารจดจ า การท าความเข้าใจ การประยุกตใ์ชต้ัวบทกฎหมายท่ีเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการเขียนให้เหตุผล

ตามหลักกฎหมายและการวิเคราะห์วินิจฉัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลการวิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่เกิดทักษะการเขียน

ตอบข้อสอบกฎหมายได้ดขีึน้และมผีลคะแนนการสอบเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมท้ังมทัีกษะและพัฒนาการในการเขียนตอบ

ข้อสอบกฎหมายมีประสิทธิภาพได้ดีมากขึ้น โดยภาพรวมพบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีแนวโน้มเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

ตามรูปแบบท่ีถูกต้องเพิ่มมากขึ้นเมื่อฝึกฝนท าซ้ าบ่อย ๆ  คร้ัง ส่วนนิสิตท่ีเขียนตอบข้อสอบกฎหมายไม่ถูกต้องตาม

รูปแบบมีจ านวนท่ีลดลง และจ านวนของนิสิตท่ีมีผลคะแนนอยู่ในระดับต่ ามีน้อยลง ส่วนจ านวนของนิ สิตท่ีมีผล

คะแนนอยูใ่นระดับปานกลางจนถึงระดับสูงซึ่งถือวา่ผ่านเกณฑ์การสอบมจี านวนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสังเกตจากผลคะแนน

การสอบกลางภาคของจ านวนนิสิตส่วนใหญ่มีคะแนนสูงขึ้นกว่าผลคะแนนการสอบในกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้

ทางกฎหมายท่ีจัดขึน้ก่อนเปิดภาคเรียน  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยข้างตน้ ควรมีการติดตามพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนสิิตช้ันปีท่ี 1 และ

นิสิตชั้นปีอื่น ๆ ตลอดปีการศึกษา รวมท้ังศึกษาวิจัยในรายวิชากฎหมายสาขาอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ครบถ้วนรอบด้านตลอดหลักสูตร เช่น รายวิชาของกลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญา รายวิชาของกลุ่มสาขาวิชา

กฎหมายมหาชน รายวชิากฎหมายวธีิพิจารณาความ เป็นต้น และควรให้เพิ่มจ านวนกิจกรรมในการเสริมทักษะการ

เขียนตอบข้อสอบกฎหมายแกน่สิิตให้มากขึ้น รวมถึงการวจิัยคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณก์ลุม่

ตัวอยา่งประกอบการวจิัยเพื่อทราบถึงปัญหาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วย ท้ังน้ี เพื่อ 

1. ลดจ านวนนิสิตท่ีออกกลางคันหรือพ้นสภาพจากการเป็นนิสิตก่อนเวลาอันควร เนื่องจากมีผลการ

เรียนอยูใ่นเกณฑ์ต่ ากว่าที่มหาวทิยาลัยก าหนดได้มากขึ้น 

2. ลดจ านวนนิสิตท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรโดยใช้เวลายาวนานกว่าท่ีก าหนดเนื่องจากขาดทักษะเกี่ ยวกับ

การเขียนตอบข้อสอบกฎหมายท่ีไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบท่ีถูกต้องได้มากขึ้น  

3. เพิ่มจ านวนคร้ังของกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแก่นิสิต เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแก่นิสิตเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อการแข่งขันใน

ระดับท่ีสูงขึ้นตอ่ไปได้ 

4. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแก่นิสิตมากขึ้นและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการตรวจข้อสอบของอาจารย์ผู้สอนได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัด

เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ (2) ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผล

ตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาของโรงเรียนชายขอบ (3) การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนชายขอบ (4) เพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความสอดคล้องและประโยชน์ของ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ การศึกษาคร้ังนี้ใช้ประชากรคือครู และ

ผู้ปกครองโรงเรียนชายขอบ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จ านวน 380 คน แล้วก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบวิธี

เจาะจง (Purposive Sampling) จากจ านวน 5 โรงเรียนใน 3  ต าบลของต าบลท่ีอยูใ่กล้กับด่านอ าเภอแมส่ายและเปิด

ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง 127 คน ครูจ านวน 127 คน นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยั งใช้

ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในพื้นท่ีชายขอบเพื่อท าการสนทนากลุ่มจ านวน 5 คน และใช้ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา

ประเมินความเป็นไปได้อีกจ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าการ

ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงรายจะอยู่ในเกณฑ์

ระดับมากเกี่ยวกับเรื่อง ด้านสภาพสังคมวัฒนธรรม (โรงเรียน และชุมชน) ด้านตัวผู้สอน และด้านตัวผู้เรียน ส่วนด้าน

ตัวผู้ปกครองพบว่ามีเกณฑ์อยู่ระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนชายขอบพบว่าตัวพยากรณ์คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีผลการท านายสูงคือปัจจัยด้านบรรยากาศการ

จัดการเรียนการสอน ด้านตัวผู้สอน และด้านตัวผู้เรียน เมื่อท าการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียนชายขอบพบว่ามี 3 ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญคือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาภายใต้กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของครูในพื้นท่ีโรงเรียนชายขอบ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจิตลักษณะบางด้านของผู้เรียนในพื้นท่ีโรงเรียนชาย

ขอบ ส่วนการประเมินความเป็นไปได้สอดคล้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์นั้นพบว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวท้ัง 3 

ประการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย จุดมุ่งหมาย เป้าหมายของเทศบาลต าบลแม่สายและส านักงานจังหวัด

เชยีงราย เม่ือพิจารณาวิธีการและเกณฑ์การประเมินพบวา่มคีวามเป็นไปได้เหมาะสมกับสภาพในพื้นท่ีชายขอบอกีทั้ง

ยังจะเกิดประโยชนโ์ดยตรงกับโรงเรียน  ประชาชนของพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลแม่สาย และบริเวณชายขอบอ าเภอแม่

สาย จังหวัดเชยีงราย 

ค าส าคัญ: ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โรงเรียนชายขอบ ความเป็นไปได้ 
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Abstract  
This research entitled “Strategic Development for Educational Quality management of the 

marginalized school Chiang Rai Province had the objectives of (1) studying the problems with the management of 

marginalized school (2) defining the factors affecting the development of educational quality management of  the 

school (3)Specifying the strategies for educational quality management of the marginalized school(4)assessing the 

feasibility appropriations Compatibility as well as the benefits of the strategic development of the educational 

management of the marginalized schools at Chiang Rai Province. Sampling of this research collected data from 

teachers and parents are population as 3 8 0  using  sampling by purposive sampling and opened Krejcie and 

Morgan had teacher’s 127 and parent’s 127.In this research have done focus group discussion by 5 educational 

experts in the study area, including strategic feasibility assessment from 5  educational specialists in the 

marginalized area. The research instruments were in the form of questionnaires by using 5  scales. Standard 

Deviations and the Multiple Regression Analysis. The study results were as follows. (1)Regarding the Problems of 

educational management at the marginalized school at Chiang Rai Province it was found that the problems were 

at a high level related to the social and cultural aspects concerning the teacher and students whereas the 

problems related to parent were at a moderate level.(2 ) The Factors affecting the development of educational 

quality management of the marginalized school at Chiang Rai province showing that the variable of atmosphere 

learning and teaching management, teachers and learners were related to the educational quality management of 

the marginalized school. It could predict the educational quality management. (3)The strategies for developing the 

education quality management of the marginalized schools at Chiang Rai Province consisted of 3  types of 

strategies: Promoting the relationship between family, school and community in the area, developing the 

educational quality management under the teaching and learning management process of the teacher and 

developing some of the student’s mental characteristics. (4 )  Regarding the assessment of the strategic 

development for educational quality management of the marginalized schools at Chiang Rai Province, it was found 

that all 3  of the strategies were related to the policy, goals and objectives of the Mae Sai Tambon Municipality 

and the Chiang Rai Provincial office with possible operational method and suitability to the marginalized are which 

could be directly beneficial to school and the people in Mae Sai Tambon Municipality and marginalized areas of 

Mae Sai District Chiang Rai Province. 

Keywords: Strategic Development, Marginalized School, Feasibility  

บทน า 

พื้นท่ีภาคเหนอืของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงรายมอีาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน

บ้านท้ังประเทศสหภาพพมา่และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

2557:หน้า4-58) ช่องทางการติดต่อระหวา่งประเทศมีจ านวนสามช่องทางท่ีส าคัญคือด่านอ าเภอแม่สายท่ีสามารถ

ข้ามไปถึงอ าเภอท่าขี้เหล็กของพม่าและเข้าไปยังเมืองเชียงตุงรวมท้ังสามารถเดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชน

จีนได้ ส่วนด่านอ าเภอเชียงแสนจะอยู่ตรงข้ามกับด่านเมืองต้นผึ่ง แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว โดยมีล าน้ าโขงกั้นพรมแดน ด้วยล าน้ าโขงนี้เองจึงเป็นเส้นทางไปยังเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนาในเขตของ
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สาธารณรัฐจีนได้ ส าหรับด่านอ าเภอเชียงของ ฝั่งตรงข้ามเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวก็เป็นเส้นทางข้ามไปถึงเมอืงหลวงพระบางและเวยีงจันทร์(ศูนยร์าชการจังหวัดเชยีงราย:หนา้ 8 ) 

ด้วยช่องทางการติดต่อระหว่างประเทศดังกล่าวน ามาซึ่งการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรท่ี เข้ามาท า

ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศตามแนวพรมแดน จึงเกิดการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมขึ้น บนความหลากหลาย

ของกลุ่มคนหลายชาติพันธ์ท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื้นท่ีชายแดน เป็นชนกลุ่มน้อยท่ีถูกกระท าเหมือนเป็นคนไร้วัฒนธรรม 

ภายใต้ความแตกต่างทางภาษา วิถีชีวิต ความเชื่อ ทัศนคติ การก าหนดคุณค่า และพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งเขา

เหลา่นั้นจะถูกเรียกขานว่า “คนชายขอบ” (Marginalized people)นั่นเอง(Robert E.Park1864-1944:P 33) 

ความเป็นคนชายขอบท่ีอยู่บริเวณตะเข็บชายแดนของประเทศไทยมิได้ถูกมองข้ามหรือละเลยจากรัฐ

ของไทย ตรงข้ามรัฐไทยกับก าหนดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49: บัญญัติถึง

สิทธิของบุคคลท่ีรัฐจะต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะกับ

บุคคลท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ยิ่งมีการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียนแล้วในปี 2558 จะต้องให้การรับรู้ในเร่ือง

ค่านิยมและแนวทางสันติภาพ พร้อมๆกับความจ าเริญทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาทางการศึกษา สังคม 

และวัฒนธรรมร่วมกัน(กระทรวงศกึษาธิการ2557:4) ซึ่งหมายความวา่ปรากฏการณ์ทางสังคมดังกล่าวเป็นท่ีมาของ

ความพยายามศึกษาวิจัยหาองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ การแสดงหา

ค าตอบของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ การก าหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ และการประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 

สอดคล้องรวมท้ังประโยชน์ของยุทธศาสตร์ท่ีจะมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุ่งมั่นแสวงหาค าตอบว่า จะจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาท่ีโรงเรียนชายขอบเพื่อ

คนชายขอบควรวางแผนยุทธศาสตร์อยา่งไร 

วิธีการศึกษา 
ประชากรท่ีศึกษาคือครูและผู้ปกครองซึ่งถูกก าหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย(Target group)อันได้แก่

ผู้บริหารและครูในอ าเภอแม่สายท่ีจะใช้วธีิการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling Method)ใชต้ารางเครจ

ซี่และมอร์แกน(Krejcie & Morgan) ก าหนดขนาดตัวอยา่ง ตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและครู127 คน 

และกลุ่มผู้ปกครอง 127 คน เคร่ืองมือการวิจัย จะใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการศึกษา 

การศึกษาปัจจัยคุณภาพการศึกษา 6 ปัจจัยได้แก่เนื้อหาสาระ ผู้สอน สื่ออุปกรณ์ รูปแบบการสอน บรรยากาศการ

จัดการเรียนการสอนและผู้เรียนซึ่งผ่านการท า Content Analysis หรือการวิเคราะห์เชิงเนื้อหามาแล้ว จากนั้นน ามา

ก าหนดค่าของปัจจัยสร้างเป็นแบบสอบถามมาตรการวัด 

ลิเคิร์ท (Likert's scale) 5 ระดับได้แก่ คะแนนเท่ากับ 1 เห็นด้วยน้อยท่ีสุด คะแนนเท่ากับ 2 เห็นด้วย

น้อย  คะแนนเท่ากับ 3 เห็นด้วยปานกลาง คะแนนเท่ากับ 4 เห็นด้วยมาก และคะแนนเท่ากับ 5 เห็นด้วยมากท่ีสุด 

จากนั้ น ได้น า ไป ให้ผู้ ท รงคุณ วุฒิ จ านวน 3  ท่านหาค่ า  IOC (Index of Item Objective. Congruence) พบว่า

แบบสอบถามดังกล่าวมีคุณภาพและมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย จึงน าไปหาค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มท่ี

แตกต่างจากการเก็บข้อมูลจริง ณ อ าเภอเชียงแสนพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือเท่ากับ 0.71 จึงน าไปเก็บ

ข้อมูลจริง พร้อมกับน าข้อมูลท่ีเก็บได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Statistical package for the social 

sciences) เพื่อหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ (Strategic) แล้วจึงน าไปท า 

F.C.G (Focus group discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาจ านวน 5 ท่าน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับแก้ไข 

เมื่อได้แผนยุทธศาสตร์ท่ีสมบูรณ์จึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ ความรู้มีอ านาจตัดสินใจ และอยู่ในพื้นท่ี
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วนิจิฉัยหาความเป็นไปได้ (Feasibility) เหมาะสม สอดคล้องเป็นประโยชนไ์ด้พิจารณาตัดสินให้ค าแนะน าปรับแก้ไขอีก 

จ านวน 5 ทา่น 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงรายพบวา่ความ

คิดเห็นของผู้บริหารครู และผู้ปกครองให้ความส าคัญระดับมาก (x ̄= 3.56-4.11) กับการท่ีชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ

มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนั้นยังพบอีกว่าหน่วยงานของรัฐและเอกชนก็ไม่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆของโรงเรียนเช่นกัน เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับตัวครูก็พบสภาพและปัญหาท่ีอยู่ในระดับมาก(x ̄= 3.54-3.65) 

เกี่ยวกับเร่ืองการขาดแคลนและความทันสมัยของสื่อ ความสนใจด้านการเตรียมการสอน การขาดทักษะด้าน

กระบวนการสอนท่ีมีผู้เรียนหลากหลายชาติพันธ์ และการจัดเนื้อหาการเรียนท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้เรียน ส าหรับตัวนักเรียนพบวา่สภาพและปัญหาท่ีอยู่ในระดับมาก(x ̄= 3.51-3.81)จะเกี่ยวกับความหลากหลายของ

ชาติพันธ์ของผู้เรียน ความไม่สามารถน าความรูท่ี้ได้จากกระบวนการเรียนไปปรับใชก้ับชีวิตประจ าวันได้ และการขาด

เป้าหมายของผุ้เรียนท่ีจะก าหนดทิศทางรับการศึกษาระดับสูงขึ้นไป ส่วนการพิจารณาเกี่ยวกับตัวผู้ปกครองพบว่า

สภาพและปัญหามอียู่เพยีงระดับปานกลาง(x ̄= 2.90-3.41)  

เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา  ประสิทธิผลของการศึกษา

(Paul C.Allen 1991:241-248) พบว่าทุกตัวมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์.897 สามารถพยากรณ์คุณภาพการจัด

การศึกษาหรือประสิทธิผลของการศึกษาได้ร้อยละ89.2 ส าหรับปัจจัยท่ีเป็นตัวพยากรณ์คุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนชายขอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ได้แก่ตัวแปรด้านบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 

ด้านตัวผู้สอน และด้านตัวผู้เรียน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา B SEb β t P-Value 

ค่าคงที ่ 0.139 0.169 - 0.821 0.413 

วธีิการสอน (X1) 0.021 0.029 0.024 0.714 0.477 

เนื้อหาสาระ (X2) -0.002 0.029 -0.002 -0.067 0.947 

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน (X3) 0.195 0.097 0.194 2.02 0.046** 

ครูผู้สอน (X4) 0.32 0.093 0.326 3.453 0.001** 

ผู้เรียน (X5) 0.454 0.117 0.445 3.879 0.000** 

สื่อและอุปกรณ ์(X6) -0.006 0.019 -0.009 -0.292 0.771 

ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ คร้ังนี้จะเร่ิมท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือการสง่เสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวโรงเรียนและชุมชนในโรงเรียนชายขอบ ดังปรากฏ 

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การสง่เสริมคณุภาพการจัดการศึกษาด้านการสอนของครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัวโรงเรียน 

 และชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

คุณภาพทางการจัดการศกึษาของความสัมพันธ์ระหวา่งครอบครัว โรงเรียน และชุมชน โดยมีตัวชี้วดั 

1. การตระหนักในความส าคัญของการจัดการศกึษา 

2. ความรู้สกึเห็นคุณค่าวา่เป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดประโยชนร่์วมกันในการพฒันา

การศึกษา 

การกระท าทางสังคม 

 การสร้างความตระหนัก 

 การสร้างความเข้าใจ 

 การรู้จักชั่งใจ 

 การรู้จักการประเมิน 

ทุกภาคส่วนมคีวามเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 

และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 

กจิกรรมเป็นสื่อการประสานความ

ร่วมมือ 

 ระบบ 

 กิจกรรม 

 บุคคล 

 รูปแบบ 

 เปา้หมาย 

ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการสอนของคร ู

การพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา 

1. มคีวามเข้าใจในวัตถุประสงค์การเรียนและการสอน 

2. มคีวามเข้าใจในเนื้อหาที่จะจัดการเรียนการสอน 

3. มีความสามารถท่ีจะถ่ายทอดด้วยวิธีการเรียนการสอน

แบบใหม่ 

4. มีหลักเกณฑ์ท่ีจะก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียนการ

สอน 

ทักษะการสอน 

การสร้างเครือข่ายแบบ  มีส่วน

ร่วมโดยครูผู้สอนอาศัยทักษะ

ด้านการจัดการเรียนการสอน   

ผ่านระบบสารสนเทศ 

คุณภาพทางการจัดการศกึษาของครูผา่นการตรวจสอบ 

1. การวัดความรู้ ความเข้าใจ Knowledge 

2. การวัดจากทัศนคต ิและความรูส้ึก Attitude 

3. การวัดจากการใช้ทักษะการเรียนรู้ไปสูก่ารปฏบัิต ิPractice 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การเสริมสร้างลักษณะและพฤตกิรรมท่ีดขีองผู้เรียนในพื้นท่ีชายขอบ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ และด ารงต าแหน่งใน

พื้นท่ีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัดเชียงราย พบว่า

ยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ด้านมีความสอดคล้องกับแนวนโยบาย  จุดมุ่งหมาย  เป้าหมายขององค์กร ท้องถิ่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งวิธีการด าเนินงานมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและสามารถประเมินถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่โรงเรียนและ

ประชาชนในพื้นท่ีชายขอบ(Effron E Jack and Santos T.Emmanuel 2010:58) 

โดยสรุปแล้วงานวิจัยเร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจังหวัด

เชียงรายนี้สะท้อนให้ทราบถึงสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบจะอยู่ท่ีเร่ืองการขาดความ

ร่วมมอืในกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมท้ังขาดการสง่เสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมท้ังขาดการ

ส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน นอกจากนี้ในส่วนของตัวครูก็

ขาดแคลนสื่อท่ีจะสอนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ในขณะท่ีตัวผู้เรียนก็ประสบปัญหาด้านความ

หลากหลายของกลุม่ชาติพันธ์ท าให้การปรับตัวต่อการเรียนเป็นไปอย่างมอีุปสรรค 

และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ

จังหวัดเชียงรายมีปัจจัยท่ีส าคัญคือบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน ตัวครูผู้สอน และตัวผู้ เรียนท่ีมี

ความสามารถพยากรณ์คุณภาพทางการจัดการศกึษาได้ถึง 89% 

ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบท่ีจัดท า

ขึ้นประกอบด้วยยุทธศาสตร์ท่ี (1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

การเสริมสร้างลักษณะพฤตกิรรมท่ีดขีองผู้เรียนในพื้นท่ีชาย

ขอบ 

คุณภาพทางการจัดการศกึษาของนักเรียน ผ่านการ

ตรวจสอบ 

1. เกิดการรับรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. การเกิดค่านยิมท่ีดใีนตัวแบบเพื่อจะท าความด ี

3. การเกิดทัศนคติท่ีดตีอ่การท าความดี 

4. การเกิดการจูงใจที่จะแสวงหาวธีิการท าความด ี

พฤตกิรรมดี  (ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม) 

 มุง่อนาคต 

 แรงจูงใจ 

 ทัศนคติ 

พฤตกิรรม 

การจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริม 

และหาตัวแบบ ที่เหมาะสม Modeling 
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ยุทธศาสตร์ท่ี (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจิตลักษณะบางด้านของผู้เรียน 

ส่วนการประเมนิความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชาย

ขอบนั้น ยุทธศาสตร์ท้ัง 3 ประการดังกล่าวมีความสอดคล้องท้ังดา้นแนวนโยบาย จุดมุง่หมายเป้าหมาย วธีิการ และ

การประเมนิจากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับจังหวัดเป็นท่ีเหมาะสมเกิดประโยชนแ์ก่โรงเรียนและประชาชน

ในพืน้ท่ีบริเวณชายขอบ  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับความรู้ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีคือการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้แกค่น

ชายขอบโดยใชโ้รงเรียนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนมติทิางการศกึษาท่ีส าคัญใน 3 มิต ิประกอบด้วย 

1.    มติิตัวครูและผู้บริหาร:จะมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการศกึษาให้แก่ผู้มีความ

หลากหลายในชาตพิันธ์ 

2. มติขิองรัฐ:การก าหนดวธีิการบริหารจัดการศกึษาในพื้นท่ีมีกลุม่คนชายขอบอาศัยอยู่ 

3. มติิทางสังคม:การปรับเปลี่ยนในการรับรู้และเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกทาง

สังคมจากการเป็นประเทศเดียวล าพังเป็นกลุ่มสมาชิก AEC ในเครอื ASEAN 
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การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาระบบ

สารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 

Management of learning through group processes that affect the 

information technology and consulting business achievements 

รังสพิัฒน์  ยงยุทธวิชัย1* และ พัสราพร  ขันสาคร1 

Rangsiphat Yongyuttawichai1* and Phatsaraphorn Khansakhorn1  

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและ

หลังเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้

การจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม (3) เพื่อประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่ท่ีมี

ผลตอ่การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษา ผลการวจิัยพบวา่นักศกึษาสาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ คณะ

วิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

ระบบสารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ผลการสอบวัด

ความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองสอนแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ย 26.53 สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียน 22.53 อยา่งมีนัยส าคัญ ผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน มีประสิทธิภาพ 81.77 และการ

ท าแบบทดสอบหลังเรียน มีประสิทธิภาพ 88.44 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 80/80 ส่วนการศึกษาพฤติกรรม

ทางการเรียนในภาพรวมพฤติกรรมมีพฤติกรรมเหมาะสมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จัดอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรม

ด้านการสื่อสารภายในกลุ่มมคี่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.67 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศกึษามีความพงึพอใจใน

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 จัดอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีความพึง

พอใจด้านการใชส้ื่อการสอนมากที่สุด มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 จัดอยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ: กระบวนการกลุ่ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

Abstract  
The objectives of this research were: 1 ) to compare the students’ learning achievement before 

and  after the implementation of  the learning group processes method; 2 )  to study the students’ learning 

behaviors using the learning group processes method; 3) to evaluate students’ satisfaction towards the learning 

group processes method to help develop students’ learning achievement. The results showed that the student’ 

were 3 0  3 rd year Business Computer students enrolling in Information Technology and Consulting Business 

Course at Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus in semester 2  of the academic year of 2 0 14 . The 

students’ learning achievement after using the implementation of the learning group processes method was 

rate at a significantly high level of 26.53 before using was rate at the level of 22.53. As well as, the result of 

                                                
1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จงัหวัดนครสวรรค์ 60140 
1 Major of Business Computer, Faculty of Management of Science, Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus. Nakhonsawan 60140 
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pretest efficiency was rated at the level of 81.77 and the posttest efficiency was rated at the level of 88.44 

which was higher than a criterion at 80/80.  

In part of the students’ learning behaviors using the learning group processes method overall was 

rated at the level of 4.14  that the learning behaviors were much appropriate, which communication in group 

was rated at the highest level of 4.67.  

In overall, the student’ satisfaction was rated at the highest level of 4 . 2 8 , the student’ 

satisfaction to teaching materials at the highest level of 4.48. 

Keywords: Learning Group Processes, Learning Achievements   

บทน า 

การศึกษานับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาผู้เรียนท่ีดี ส่งผลให้มีความคิดท่ีเฉียบแหลมและการลงมือ

ปฏบัิตท่ีิท าได้จริงจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทีได้จากการศกึษาไปประกอบอาชีพได้ แต่นอกจากการศึกษาที่ดี

แล้วการท่ีผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นในการท างาน ซึ่งเห็นได้จากการท างานเป็น

กลุ่มท่ีมีส่วนท าให้งานท่ียาก สามารถประสบความส าเร็จได้ด้วยดี ท้ังนี้ปัจจัยแห่งความส าเร็จส่วนหนึ่งมาจากการ

ท างานแบบกลุ่ม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม จึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีผู้เรียนจะได้รู้จักหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และการแก้ปัญหาร่วมกันในการท างานเป็นกลุ่ม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีดีจะส่งผลให้การพัฒนา

ผู้เรียนเป็นไปในแนวทางท่ีดีเช่นกัน แต่เนื่องจากการท างานเป็นกลุ่มต้องมีการประสานงานและความเข้าใจระหว่าง

คนในกลุ่มจึงจะท างานเป็นกลุ่มได้ เนื่องจากท่ีผ่านมานักศึกษายังไม่สามารถท างานเป็นกลุ่มได้ดี ขาดความมีวิ นัย 

ความรับผิดชอบ จึงท าให้งานกลุ่มท่ีท างานออกมาไมม่ีคุณภาพเท่าท่ีควร ด้วยเหตุน้ีผู้วจิัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกลุ่ม ผ่านกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  ตามท่ี [2] กล่าวถึงซึ่งเป็นการเรยีนจัดการเรียนรู้อีกวธีิหนึ่งซึ่ง

ลักษณะของการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เป็นการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มโีอกาสแสดง

ความคิดเห็นอยา่งเสรีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมจากกลุ่มรู้จักการท างานเป็นหมูค่ณะ รู้จักการท างาน

ร่วมกัน ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตามวิถทีางแห่งประชาธิปไตย สามารถน าความรูค้วามเข้าใจท่ีได้จากการเรียนไป

ใชใ้นชวีติประจ าวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีคนเราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม อกีทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิด

คุณลักษณะนิสัยส่วนตัวเกี่ยวกับการรู้ถึงวิธี คิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น ปัจจุบันได้มผีู้วิจัยหลายท่าน ได้น าการ

จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม มาใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาเช่น การพัฒนา

กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบโดยใช้การอภิปรายกลุ่มควบคู่กับการใชค้วามคิดรวบยอดในรายวิชาโครงสร้างข้อมูล

และขั้นตอนวิธี [5] การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มควบคู่กับการใช้ใบงานในรายวิชาการประมวลผลข้อมูล 

สถิติ และงานวิจัยทางธุรกิจด้วย [6 การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มและแบบฝึกปฏิบัติภายในชั้นเรียน

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน [1] การแก้ปัญหานักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออกอย่าง

เหมาะสมในชั้นเรียน รายวิชาการสร้างทีมงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม [7] การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย

กระบวนการกลุ่มแบบร่วมมือ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 [4] จากการส ารวจนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หนว่ยจัดการศกึษานอกท่ีต้ัง มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ท่ี

ลงทะเบียนเรียน วิชาระบบสารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 

ด้วยแบบสอบถาม โดยให้นักศึกษาตอบข้อมูลวา่การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาอย่างไรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) 

ให้ข้อมูลท่ีมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อน
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เรียนและหลังเรียนของนักศึกษา  ศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา และประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เช่น การสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา การใช้แบบฝึกปฏิบัติส าหรับงานกลุ่ม การใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิ บัติงานร่วมกันในกลุ่ม

ผู้เรียน และการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และศกึษา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบสารสนเทศและการให้

ค าปรึกษาทางธุรกิจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเรียน ส่วนอาจารย์สามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในการสอน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่มต่อไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกลุม่ 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยนี้สร้างกรอบแนวคิดการวจิัยท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโดยการมองตัวแปรตน้ (Input) ไปสู่

ตัวแปรตาม (Output) ผู้วิจัยได้น ามาออกแบบกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจัยได้ดังน้ี 

 

            ตัวแปรต้น (Input)     ตัวแปรตาม (Output) 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการค้นคว้าไว ้

ดังต่อไปนี้การศึกษาเร่ืองการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาระบบ

สารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ขั้น ตอนดังนี้  

1. การเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษา โดยท าการศกึษาและ

รวบรวมขอ้มูลตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  แนวคิด หนังสอื และผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการ

วิจัย หาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อการเรียนของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มสอบวัดความรู้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังทดลองการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม One Group Pretest –Posttest 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการ

กลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Design โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นกับกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมา

วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและสรุปผล                                            

2. การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน ใช้แบบฝึกปฏิบัติส าหรับงาน

กลุ่มผู้เรียน เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา ใช้แบบฝึกปฏิบัติส าหรับกลุ่มในแต่ละสัปดาห์ท่ีท าการ

วจิัย และใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมการปฏบัิติงานร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน เพื่อทราบถึงสิ่งท่ีควรปรับปรุงเพื่อพฤตกิรรม

ทางการเรียนของนักศึกษาและน าไปพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 

3. การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มท่ีมีผลต่อการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

ขอบเขตการศกึษา  

1. ขอบเขตประขากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาระบบสารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา โดยใชก้ารเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

2. ขอบเขตข้อมูล 

ข้อมูลเครื่องมอืการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม คือ แบบฝึกปฏิบัตสิ าหรับงานกลุ่มผู้เรียน ข้อมูลการ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย คะแนนสอบวัดความรู้และคะแนนแบบฝึกปฏิบัตสิ าหรับ

กลุ่ม ข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน 5 ด้านได้แก่ (1) การสื่อสารภายในกลุ่ม (2) 

การสืบค้นข้อมูล (3) การคิดวิเคราะห์ข้อมูล (4) การมีจริยธรรมในการท างานกลุ่ม (5) การน าเสนองานในกลุ่มและ

ข้อมูลการประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

การวจิัยคร้ังน้ีมเีครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย ดังนี้ 

1. แบบฝึกปฏบัิตสิ าหรับงานกลุ่มผู้เรียน  

2. แบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน - หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม 

ประกอบด้วย คะแนนสอบวัดความรู้และคะแนนแบบฝึกปฏบัิตสิ าหรับกลุ่ม 

3. แบบสังเกตพฤตกิรรมการปฏบัิตงิานร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน 

4. แบบประเมินความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาพฤติกรรมทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และการประเมินความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มได้ใช้สถิติในการค านวณหาคะแนนเฉลี่ ย ค่าเฉลี่ย ความถี่ ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ เพื่อท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ผลต่อไป โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบบ

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนน้ าหนักของตัวเลือกเป็น

ลักษณะแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับและใชเ้กณฑ์การแปลความหมายผู้วจิัยได้คัดแปลงมาจากแนวคิดของ [3]  
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ผลการศึกษา 

การเสนอผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หนว่ยจัดการฯ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอตาคลี ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาระบบ

สารสนเทศและการให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน และได้ผลการ

ด าเนนิการตามล าดับดังนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลกลุ่มสัมพันธ์กับวิชา พบว่า มีนักศึกษาเพศชายจ านวน 14 คน เพศหญิง 16 คน และ

นักศึกษามผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับ 2.51 – 3.00 มากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาคือ 

2.01-2.50 จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.34 และระดับ 3.01 – 3.50 จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 

ตอนท่ี 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศกึษา พบว่าการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

ทดลองสอนแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.53 สูงกวา่คะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนซึ่ง

เท่ากับ 22.53 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคัญท่ี

ระดับ 0.01 และมสี่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และ 1.54 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 

 

จากตาราง 1 พบว่าการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังทดลองสอนแบบการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.53 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนซึ่งเท่ากับ 22.53 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และ 1.54 ตามล าดับ  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  ซึ่งให้

นักศึกษาท าแบบฝึกปฏิบัติส าหรับงานกลุ่มผู้เรียนตามท่ีได้รับมอบหมายและการส ารวจพฤติกรรมทางการเรียนของ

นักศกึษาจากการปฏบัิตงิานร่วมกันในกลุ่มผู้เรียน 5 ด้าน ดังตาราง 2 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคะแนนแบบสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t –test Sig. 

แบบทดสอบก่อน

เรียน (Pre-Test) 

30 22.53 1.54 -8.343 .002 

แบบทดสอบหลังเรียน 

(Post-Test) 

30 26.53 1.04 

คะแนน คะแนนเต็มของนักศึกษา (30 คน) คะแนนเฉลี่ย ประสทิธิภาพ 

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 736 30 81.77 

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 796 30 88.44 
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จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่มของนักศกึษา พบว่าพฤตกิรรมทางการเรียนด้านการสื่อสารภายในกลุ่มมีความเหมาะสมมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และผลการประเมินภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ซึ่งจัดอยูใ่นระดับมาก 

ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม พบว่านักศึกษามี

ความพงึพอใจในด้านการใช้สื่อการสอนมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเทากับ 4.48 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 

และผลการประเมินภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งจัดอยู่ใน

ระดับมากดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่3 ผลการศกึษาพฤตกิรรมทางการเรียนของนักศึกษา ใชก้ารจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมทางการเรียนของนักศึกษา ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่มของนักศกึษา พบว่าพฤตกิรรมทางการเรียนด้านการสื่อสารภายในกลุ่มมีความเหมาะสมมากที่สุด 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และผลการประเมินภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.14 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ซึ่งจัดอยูใ่นระดับมาก 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศกึษาในภาพรวม 

ความพึงพอใจ x̄  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการเตรียมเนื้อหา 4.22 0.61 มาก 

2. ด้านวิธีการถา่ยทอดความรู้ 4.26 0.64 มาก 

3. ด้านการบูรณาการการสอน 4.31 0.64 มาก 

4. ด้านความรู้ของอาจารย์ 4.16 0.66 มาก 

5. ด้านการใชส้ื่อการสอน 4.48 0.61 มาก 

ผลการประเมนิภาพในภาพรวม 4.28 0.63 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม ในการศึกษา

พฤตกิรรมทางการเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในด้านการใช้สื่อการสอนมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.48 และค่าสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินภาพในภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ซึ่งจัดอยูใ่นระดับมาก 

การศึกษาพฤตกิรรมทางการเรียน x̄  S.D. ระดับ 

1. การสื่อสารภายในกลุ่ม 4.67 0.47 มากที่สุด 

2. การสบืค้นขอ้มูล 3.77 0.81 มาก 

3. การคิดวิเคราะห์ขอ้มูล 3.63 0.85 มาก 

4. การมจีรยิธรรมในการท างานกลุ่ม 4.47 0.62 มาก 

5. การน าเสนองานในกลุ่ม  4.17 0.69 มาก 

ผลการศกึษาพฤติกรรมในภาพรวม 4.14 0.68 มาก 
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วิจารณ์และสรุปผล 

ผลการวจิัยพบว่า ผลการสอบวัดความรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองสอนแบบการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม นอกจากนี้การศึกษา

พฤติกรรมทางการเรียนในภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมด้านการสื่อสาร

ภายในมีพฤติกรรมเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามีความพึงพอใจใน

ด้านการใชส้ื่อการสอนมากที่สุด และผลการประเมินในภาพรวมจัดอยูใ่นระดับมาก 

ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยคร้ังต่อไปควรใช้เคร่ืองมือการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มแบบอื่น ๆเพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

2. ควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มและติดตามผลการพัฒนาพฤติกรรมของ

นักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

กิตติกรรมประกาศ 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ีให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย เพื่อ

พัฒนางานวิจัยในคร้ังน้ี และขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยส าเร็จเรียบร้อยดี 

เอกสารอ้างอิง  
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วเิคราะห์การใช้ค ายมืภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวัน 

An analysis of English loan words used in entertainment news in Thai daily 

newspapers 

รัชนีวรรณ  ค าลือสาย1* 

Rachaneewan Kamluesai1*  

บทคัดย่อ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษา (1) ชนิดของค ายืม (2) ลักษณะการสร้างค าของค ายืม

ภาษาอังกฤษและ (3) อธิบายความหมายของค ายืมภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ ข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในระหวา่งเดือน ธันวาคม 2557- กุมภาพันธ์ 2558 รวมท้ังหมด 90 ฉบับ ซึ่งรวบรวมข้อมูลค า

ยมืภาษาอังกฤษในภาษาไทย เฉพาะค าท่ีปรากฏในประโยคภาษาไทย ในการวจิัยครัง้นี้ ผู้วิจัยจ าแนกชนิดของค าตาม

หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ออกเป็นชนิดต่างๆ โดยประยุกต์จากเกณฑ์ของคุณก าชัย ทองหล่อ และจ าแนกการ

สร้างค าของค ายมืภาษาอังกฤษโดยประยุกต์จากเกณฑข์อง ศ.ดร.บรรจบ พันธุเมธา และในการวิเคราะห์ความหมาย

ของค ายืมภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยใชพ้จนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (ฉบับล่าสุด) ใช้หาความหมาย ผล

การศกึษาพบวา่ ค ายืมภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวันมท้ัีงหมด 6,088 ค า ชนิดของค าที่ถูกยืมมาใช้

มากท่ีสุดคือ ค านาม ส่วนลักษณะการสร้างค าของค ายืมภาษาอังกฤษท่ีพบมากท่ีสุดคือ การยืมค าโดยการทับศัพท์ 

ซึ่งค ายืมภาษาอังกฤษท่ีพบในข่าวบันเทิงหนังสือพิมพ์รายวันนั้นปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 มีท้ังสิ้น 130 ค า   

ค าส าคัญ: ค ายืม ข่าวบันเทิง หนังสือพมิพร์ายวัน 

Abstract  
The purposes of the study were intended to analyze (1) word classes of English loan words, (2) the 

patterns of word formation of English loan words used and (3) explain the meaning of English loan words in the 

Thai language, given in the Royal Dictionaries (2 0 1 1 ) .  The data for this study were collected from the 

entertainment news selected from Thai Rath; one of the Thai daily newspaper as the specific sample which 

was taken from December 2014 to February 2015, 90 volumes totally and collecting the data of English loan 

words in words which appeared in Thai sentences. The data were analyzed and categorized in the word 

classes of English loan words according to Thonglaw (2002)’s framework and the patterns of word formation of 

English loan words used by the framework given by Phanthumetha (1989). The Royal Dictionaries (2011) was 

used to explain the meanings of English loan words in the Thai language. The findings revealed that English 
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loan words used in entertainment news in Thai daily newspapers were 6 ,0 8 8  loan words found; the most 

frequent use in the word classes of English loan words used was Nouns, the most frequent use in the patterns 

of word formation of English loan words used was Transliteration and the meanings of English loan words in the 

Thai language as appeared in the Royal Dictionaries, 2011 were 130 words found. 

Keywords: Loan Words, The Entertainment News, Thai Daily Newspapers  

Introduction 

Today, over a billion people around the world speak English. English words are part of our lives. 

Rabu [12] said that “hundreds of millions people in the world routinely use two or more languages in their daily 

lives so these people used their own language as native language and communicate with other people in 

English as a communicative language in the society. We call people who use more than one language as 

bilingual or multilingual.” 

Therefore, speaking English language and other languages are very popular and growing trend in 

today’s communicative world through both spoken and written language. Especially in Thailand, while Thai 

people speak Thai language as a medium of communication in everyday life as the official language of 

Thailand, one can use English language mix with Thai language quite a lot as English loan words because 

the western culture has become increasingly notable trend in Thailand. We have more contact to foreigner. 

Then English language has more important role in the business communication and education in Thailand. The 

wide spread of English loan words usage has gained more attention to Thai society.  

As a recent year, there is an increase in the number of English language as English loan word. 

Particularly, it is found that Thai people are increasing the usage of English loan words in Thai language. Similar 

to other languages, Thai language has adopted a variety of characteristics from English. Then, English has had 

an effect on Thai language at all levels whether in phonology, morphology, semantics, and syntax, with one of 

the most remarkable influences being English loan words in Thai language. The main problem is due to the use 

of English loan words are inserted into Thai sentences even though there are some corresponding meanings in 

Thai words. Kannaovakun [6] stated that “Thai people code-mixed English into the Thai language about 64 

percent and if the language was changed, the majority of people believed that the mass media was the most 

effective in the use of language for people.”  

At present, media in English language has expanded to respond to the increasing number of 

English language media in Thailand. It can be seen in both spoken and written language such as internet 

usage, radio or television program, newspaper, magazine, novel, song, and also teaching-learning process and 

etc. These medias help Thai people to be able to use English loan words in their lives. They can adapt many 

English words from medias used in both written and spoken language. English is ubiquitous in the areas of 

mass media such as newspaper, magazine, movie, song, radio, and television program. Particularly, the 

printing mass media, for example, newspapers and magazines play an important role in the use of Thai 

language up to 47.20 percent [14]. The mass medias is one which most people are interested in so it plays a 

very important role in the society. The daily newspaper is one of the mass media which issue every day and 
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can meet the needs of readers as well because people are not only follow its news, but it is also cheap, easy 

to buy anywhere, update all the time, relax while reading and accessible to a wide range of group reader.  

Although currently Thailand has many different types of news to meet the needs of readers such 

as general news, social news, political news, business news, economic news, regional news, niche-oriented 

news (health, science, technology), criminal news and sport news, one type of news in the daily newspaper 

that found the most language change is entertainment news, the most popular news for Thai readers. 

Therefore, the entertainment news in Thai daily newspaper is one of the mass media which use a spoken 

language and the journalists are also use several English words mixed into Thai sentences as English loan 

words in while writing their news [3]. 

Consequently, from the above reasons, it can be assumed that the youth group used words 

which found in the entertainment news for speaking and writing in their daily lives. It expanded effects in the 

use of Thai language for many Thai people and it also may be used more and more. The study of English loan 

words used in Thai language may be one approach to study the lifestyle or values of one group of people in 

the society in each period. It can also reflect the nature of language that can vary according to the incident in 

the society, social values, science progress and cultural exchanges with other countries. These phenomena can 

be considered as the actual language in the society and most people used these language patterns to 

communicate with each other as intercultural communication.  

Research Objectives  
1. To analyze word classes of English loan words used. 

2. To analyze patterns of word formation of English loan words used. 

3. To explain meanings of English loan words in the Thai language given in the Royal Dictionaries, 

2011. 

Definition of Key Terms  

Loan words refer to the word formation process in which a word from one language is 

borrowed directly into another language and usually naturalized. 

The Entertainment News refers to a form of register which has language used different from 

other types of news. Its language is written in casual and informal style. 

Thai Daily Newspapers refer to Thai Rath; Thai daily newspaper as the specific sample which 

was taken from December 2014 to February 2015. 

Materials and Methods  

This section gives information about the research methodology. It consists of materials, data 

collection and data analysis procedures.  
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1. Materials  

The data for this study were collected from the entertainment news from Thai Rath; the Thai 

daily Newspaper as the specific sample because it is the best-selling newspaper in Thailand which was taken 

from December 2014 to February 2015, including 3 months with 90 volumes totally; within 1 volume have only 

2 pages (180 pages) and was edited by Thai editors, published in Thai, and mainly read by Thai people. 

2. Data Collection  

English loan words were collected only words which occurred in the Thai language or Thai 

alphabet and used in all content words and columns of entertainment news in Thai Rath; the Thai daily 

newspaper. 

3. Data Analysis Procedures  

The data analysis procedures of English loan words in the Thai language in the entertainment 

news of Thai daily newspaper were presented as follows; 

1.  Analyze and categorize the word classes based on Thonglaw’s framework [1]. This theory had 

seven types, namely, Noun, Pronoun, Verb, Modifier (Adjective or Adverb), Preposition, Conjunction and 

Interjection.  

2. Analyze and categorize the patterns of word formation to investigate English loan words 

characteristics based on Phanthumetha’s framework [4]. This theory has four types, namely Sound and word 

changes, Transliteration, Wrapping and Meaning Change.  

3. Explain the meaning of English loan words in the Thai language, researcher will use The 

Royal Dictionaries [7] (the latest edition)  

4. Then put all loan words into the data table and manually counted. The data were concluded 

and reported in the table to present the number of English loan words in entertainment news and the 

frequency of usage.  

5. The results were statistically analyzed and concluded in terms of percentage calculations. 

Description and examples of each case were also used to clearly explain English loan words used in 

entertainment news as qualitative method. 

6. Summarize and discuss the result of data analysis.    

7. Report the study. 

Results  
The study of “An Analysis of English Loan Words Used in Entertainment News in Thai Daily 

Newspapers” was conducted in order to understand the phenomenon of English loan words used and the Thai 

language which occurred and found in the entertainment news of the Thai daily newspapers. The purposes of 

the study are intended to analyze word classes of English loan words, the patterns of word formation of English 

loan words used and explain the meaning of English loan words in the Thai language, given in the Royal 
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Dictionaries, 2011. The data of this study were collected from the entertainment news which selected from Thai 

Rath; one of the Thai daily newspaper as the specific sample because it was the best-selling newspaper in 

Thailand nowadays which was taken from December 2014 to February 2015, 90 volumes totally and was 

edited by Thai editors, published in Thai, and mainly read by Thai people. English loan words were listed and 

classified only words not phrases which occurred in the Thai language and used in all content words of 

entertainment news. 

Table 1 Category of Thai Word Classes and Examples in Entertainment News in Thai Daily Newspaper 

Category of Thai Word 

Classes 

Examples Numbers of 

Words (%) 

Nouns แบรนด ์(Brand), ซุป’ตาร์ (Superstar), แก๊ง (Gang), 

คอลัมน ์(Column), บอส (Boss), โปรเจกต ์(Project), 

ทีวี (Television), เมสเสจ (Message), ปารต์ี้ (Party)  

3,577 (58.75%) 

Verbs โชว์ (Show), ช็อป (shop), เลฟิ (Love), โพสต์ภาพ (Post), 

โพสท่า (Pose), เสร์ิฟ (Serve), เชยีร์ (cheer), ไลค์ (Like), 

เอ็นจอย (Enjoy) 

1,450 (23.82%) 

Modifier 

(Adjective or Adverb) 

เซ็กซี่ (Sexy), ฮิต (Hit), ฟร ี(Free), ซีเรียส (Serious), เฮลตี้ 

(Healthy), นาว (Now), คลาสสคิ (Classic), เซฟ (Safe), โร

แมนตกิ (Romantic), แฮปป้ี (Happy), เวอ่ร์ (Over), เฟรนดล์ี 

(Friendly) 

993 (16.31%) 

Interjections โอโ้ห (Oho!), อุบ๊! (Oops!), เย้! (Yeah!), โอม้ายก๊อด (Oh 

my god!), วา้ว! (Wow), โอว้! (Oh!), บาย! (Bye), บ๊าย บาย 

(Bye-bye), ไฮ (Hi!), ซอรี (Sorry!) 

40 (0.65%) 

Pronouns ยูว์ (You), มาย (My), ไอ (I), ชี (She), มี (Me) 10 (0.16%) 

Prepositions ออฟ (of), อิน (In), วชิ (With) 9 (0.15%) 

Conjunctions แอนด์ (And) 9 (0.15%) 

Total 6,088 (100%) 

 

From Table1, it showed the category of Thai word classes and examples in entertainment news 

in Thai daily newspaper. The findings revealed that English loan words used in entertainment news in Thai daily 

newspapers were 6,088 loan words found; there were 7 types of word classes of English loan words used, 

namely Noun, Pronoun, Verb, Modifier (Adjective or Adverb), Preposition, Conjunction and Interjection. The most 

frequent use in the word classes of English loan words used were Noun, Verb and Modifier (Adjective or 

Adverb) respectively.  
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Table 2 Patterns of Word Formation and Examples of English Loan Words in Entertainment News in Thai Daily 

Newspaper 

Patterns of Word Formation Examples 
Numbers of Words 

(%) 

Transliteration ทีม (Team), เทคนิค (Technique), พาเหรด 

(parade), เกม (Game), คอนเสิร์ต (Concert), บอส 

(Boss), ลอตเตอรี (Lottery), คอลัมน ์(Column), 

โปรแกรม (Program), คิว (Queue), ออฟฟิศ 

(Office), แฟชั่น (Fashion), คูปอง (Coupon), etc. 

4,698 (77.17%) 

Wrapping  

ซุป’ตาร์ (Superstar), ทวี ี(Television), ไมค์ 

(Microphone), เมนต ์(Comment), เปอร์เซ็นต์ 

(Percentage), เอ็มว ี(Music Video), ซิทคอม 

(Situation Comedy), คอนโด (Condominium), 

ไฮโซ (High Society), เบอร์ (Number), แอร์ (Air 

conditioner, Air hostess), อิน (Inner), etc. 
 

850 (13.96%) 

Meaning Change ฟรี (Free), แฟน (Fan), ดรามา่ (Drama), เมาท์ 

(Mouth), ฟิตเนส (Fitness), ฟิต (Fit), เปิดซิง 

(Single), ฟิน (Finale), สตรอเบอรี (Strawberry), 

etc. 

330 (5.42%) 

Sound and word change แบล็กเมล ์(Blackmail), การันตี (Guarantee), 

เทคโนโลย ี(Technology), แยม (Jam), กาแฟ 

(Coffee), การ์ตูน (Cartoon), การ์ด (Card), etc. 

210 (3.45%) 

Total 6,088 (100%) 

 

From Table 2, it showed the patterns of word Formation and examples of English loan words in 

entertainment news in Thai daily newspaper. The findings revealed that English loan words used in 

entertainment news in Thai daily newspapers were 6,088 loan words found; there were 4 types of the 

patterns of word formation of English loan words used, namely Sound and Word Change, Transliteration, 

Wrapping and Meaning Change. The most frequent use in the patterns of word formation of English loan words 

used was Transliteration. 
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Table 3 The Meanings of English Loan Words in the Thai Language as Appeared in the Royal Dictionaries, 2011 

No. Thai words English words used Thai Meaning 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

8. 

 

9. 

10. 

การ์ตูน 

 

 

 

 

กีตาร์ 

 

เกมโชว์ 

 

แก๊ง 

 

คลินิก 

 

คอนเสิร์ต 

 

 

คิว 

เชยีร์ 

 

เทคนิค 

โบนัส 

 

Cartoon (N) 

 

 

 

 

Guitar (N) 

 

Game show (N) 

 

Gang (N) 

 

Clinic (N) 

 

Concert (N) 

 

 

Queue (N) 

Cheer (V) 

 

Technique (N) 

Bonus (N) 

 

ภาพล้อ, ภาพตลก, บางทีเขียนเป็นภาพบุคคล บางทเีขียนเป็น

ภาพแสดงเหตุการณ์ท่ีผู้เขียนต้ังใจล้อเลียนจะให้ดูรู้สกึขบขัน, 

หนังสือเล่าเร่ืองด้วยภาพเขียน ซึ่งแบ่งหน้ากระดาษเป็นช่อง ๆ 

มคี าบรรยายสั้น ๆ อ่านง่าย เนื้อเร่ืองมักเป็นนิทาน หรอืนว

นยิาย 

เครื่องสายประเภทดีดชนิดหนึ่ง มักมี 6 สาย ใชก้ระดดีหรือนิ้ว

มอืดดีสายท่ีท าด้วยไนลอนหรือโลหะ 

รายการโทรทัศน์ประเภทจัดการแข่งขันท่ีเป็นการแขง่ขันเพื่อ

ความสนุกสนาน เช่น แข่งตอบปัญหา แข่งทายช่ือนักร้อง มี

รางวัลเป็นเงินหรือสิ่งของให้ผู้ชนะการแขง่ขัน 

กลุ่มคนท่ีต้ังเป็นก๊กเป็นเหลา่ (มักใชใ้นความหมายไม่ด)ี เช่น 

แก๊งโจร แก๊งอันธพาล; กลุ่มคนท่ีประพฤติตนไม่ด ีเช่น ในซอย

นี้มีแกง๊ตดิยา ฉันจงึไมก่ลา้เดินเข้าไปคนเดียว 

สถานรักษาพยาบาล โดยมากเป็นของเอกชน มักไมรั่บผู้ป่วย

ให้พักรักษาตัวประจ า; แผนกของโรงพยาบาลท่ีรักษาโรค

เฉพาะทาง 

การแสดงดนตรีต่อหนา้ผู้ชม โดยก าหนดรายการแสดงท่ี

แนน่อน มักมีผู้แสดงหลายคน ทัง้นี้ไม่รวมถึงการแสดงดนตรี

ประกอบพิธีทางศาสนาหรือการแสดงบนเวที เชน่ อุปรากร 

แถวตามล าดับก่อนหลัง เชน่ เขา้คิว คิวรถ 

ให้ก าลังใจด้วยการตะโกนโห่ร้อง เป็นต้น มักใชใ้นการแขง่ขัน

กีฬา; ส่งเสริมหรือสนับสนุน เช่น เชียร์ให้ลงสมัครรับเลอืกตัง้ 

ศลิปะหรอืกลวธีิเฉพาะวิชานั้น ๆ 

เงินพเิศษท่ีรัฐวิสาหกิจ องคก์าร บริษัท ห้างรา้น เป็นต้น จ่าย

ให้เป็นบ าเหน็จรางวัลแก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ของตน 

นอกเหนอืจากเงนิเดอืนค่าจ้าง, เงินท่ีให้เป็นสว่นแบ่งพิเศษแก่

ผู้ถอืหุน้ 

From the examples in Table 3, it showed the examples of the meanings of English loan words in 

the Thai language which has already appeared in the Royal Dictionaries, 2011; the latest edition. There were 

130 words found. The dictionary will provide the abbreviation with English loan words at the end of the 

meaning (อ. = อังกฤษ (English)). It presented what kind of word classes and English loan words used. If the 

word appeared in the dictionary, it revealed that Thailand has borrowed English word long ago. But if it was 

not appeared in the Royal Dictionaries because Thais borrowed that word as a coinage and not ratified a word 

in Thai language. (See Appendix) 
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Table 4 Word Classes Classification of English Loan Words and Example Sentences 

N Loan words Word Classes Examples 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

6. 

ซุป’ตาร์ (Superstar) 

เซอร์ไพรส ์(Surprise) 

เมา้ท ์(Mouth) 

โพสต์ (Post) 

ฟิต (Fit) 

แอนด์ (And) 

เฟิร์ม (Firm) 

เพอร์เฟกต์ (Perfect) 

คิว (Queue) 

อเีวนต์ (Event) 

ช ี(She) 

วา้ว! (Wow) 

ควีน (Queen) 

ออฟ (Of) 

แดนซ์ (Dance) 

Noun 

Verb 

 

Verb 

Verb 

Modifier (Adj.) 

Conjunction 

Modifier (Adj.) 

Modifier (Adj.) 

Noun 

Noun 

Pronoun 

Interjection 

Noun 

Preposition 

Verb 

แอบลุ้นแลว้ลุน้อีกวา่วันเกิดของนางเอกซุป’ตาร์ อัม้-

พัชราภา ไชยเชื้อ.....จะมีเซอร์ไพรส์ขอคืนดีรึเปล่า 

(1st Dec 2014, P. 33) 

หลังเลิกกับจอยก็โดน เมา้ทโ์นน่น่ี.....อ่ า-อัมรินทร์ 

เลยโพสต์ภาพพอ่แม่ลูก..... 

(1st Dec 2014, P. 35) 

เธอบอกวา่เครียดมาก....กลับมาผอมฟิตแอนด์เฟิร์ม 

เพอร์เฟกตก์ระชับทุกส่วนเกิน.... 

(15th Dec 2014, P. 33) 

เจอฤทธ์ิอีกราย.....ขอคิวละครไปงานอเีวนต์ แตช่ีดัน

ฉวยโอกาสรับงานซ้อน.. (18th Dec 2014, P. 37) 

วะ่ว้าว...! ออกอากาศทุกวันอาทิตย ์เวลา 15.00 น.... 

(4th Feb 2015, P. 29) 

ควีนออฟแดนซ์สาวอย่าง ติ๊นา-ครสิตนิา่เผยวา่..... 

(15th Jan 2015, P. 25) 

 

From the example sentences in Table 4, it showed that the word “ซุป’ตาร์, คิว, อีเวนต์, and ควีน 

were Nouns in the word classes of English loan words which indicate what persons, animals, places, things, 

and various actions. The words “เม้าท์”, โพสต์, เซอร์ไพรส์ , and แดนซ์” were Verbs in the word classes of 

English loan words which indicate the condition of nouns and pronouns or indicate actions of the subject of a 

sentence. The words “ฟิต, เฟิ ร์ม, and เพอร์เฟกต์” were Modifiers in the word classes of English loan words 

which serves the role of associating with a noun, pronoun, verb, or other modifier in order to bring greater 

clarity to it. The word “แอนด์ ” was a Conjunction in the word classes of English loan words which serve to 

connect individual words with individual words; sentences or clauses with other sentences and clauses; 

paragraphs with other paragraphs; or, to provide connections which are elegant and fluid. The words “ชี” was 

a Pronoun in the word classes of English loan words which are used in place of nouns or statements which 

have been referred to already. The word “ว้าว” was an Interjection in the word classes of English loan words 

which indicate sounds we exclaim at times when we are happy, sad, startled, surprised, or mistrustful. 

Alternatively, It was a word which expand the context of a story to achieve increased completeness. And the 

word “ออฟ” was a preposition in the word classes of English loan words which indicate relationships between 

words or clauses so that we might understand what sort of relationship the word or clause which falls after the 

preposition has to the element which falls before it. 
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Table 5 Patterns of Word Formation of English Loan Words in Entertainment News in Thai Daily Newspaper 

and Example Sentences 

No. Loan words Word Formation Examples 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

ซุป’ตาร์   (Superstar) 

เซอร์ไพรส ์  (Surprise) 

 

เมา้ท ์  (Mouth) 

โพสต์   (Post) 

กาแฟ (Coffee) 

Wrapping 

Transliteration 

 

Meaning Change 

Transliteration 

Sound and Word 

Change 

แอบลุ้นแลว้ลุน้อีกวา่วันเกิดของนางเอกซุป’ตาร์ 

อัม้-พัชราภา ไชยเชื้อ.....จะมีเซอร์ไพรส์ขอคืนดี 

รึเปล่า (1st Dec 2014, P. 33) 

หลังเลิกกับจอยก็โดน เมา้ทโ์นน่น่ี.....อ่ า-อัมรินทร์ 

เลยโพสต์ภาพพอ่แม่ลูก..... (1st Dec 2014, P. 35) 

พอรู้สกึตัวปุ๊บก็บน่อยากกิน “กาแฟ”.....สังขาร

ยามน้ี ซด “น้ าเกลอื” แก้เปร้ียวปากก่อนมั๊ย?! 

(21st Feb 2014, P. 27) 

 

From the example sentences in Table 5, it showed that the word “ซุป’ตาร์” was a Wrapping in 

the patterns of word formation of English loan words used. It wrapped the syllable shorter for easy 

pronunciation from the word “superstar” in English loan word. The words “เซอ ร์ไพ รส์ ”  and “โพสต์ ”  were 

Transliterations from the word “Surprise” and “Post” respectively in the patterns of word formation of English 

loan words used. They were borrowing English words directly with no change in sounds and words. But the 

word “เม้ า ท์ ” was Meaning Change in the patterns of word formation of English loan words used. It was 

changing the meaning words from English language into Thai language, the original meaning was a part of 

body but Thai language used was chitchat among women. And the word “กาแฟ” was Sound and word change 

in the patterns of word formation of English loan words used. It was changed the sound for convenience and 

must be updated to deviating from the original sound like from English language into Thai language’s sound 

with understandable meanings.   
 

Table 6 The Frequency of the Meaning of English Loan Words in Entertainment News in Thai Daily Newspaper. 

Word Classes Examples Numbers of Words 

(%) 

Nouns กัปตัน (Captain), คอลัมน ์(Column), ทีม (Team), ทิชชู (Tissue), 

เทคโนโลย ี(Technology), แฟช่ัน (Fashion), ไวน ์(Wine) 

117 (90.0%) 

Verbs เชยีร์ (Cheer), โชว์ (Show), เซ็น (Sign), เสิร์ฟ (Serve), โหวต(Vote) 10 (7.69%) 

Modifier ฟรี (Free), ฟิต (Fit) 2 (1.54%) 

Interjections โอโ้ฮ (Oho!) 1 (0.77%) 

Total 130 (100%) 
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From the examples in Table 6, it showed the examples of the meanings of English loan words in 

the Thai language which already has appeared in the Royal Dictionaries, 2011; the latest edition. There were 

130 words found. The findings revealed that there were 4 types of word classes of English loan words used, 

namely Noun, Verb, Modifier (Adjective or Adverb), and Interjection. The most frequent use in the word classes 

of English loan words used were Noun, Verb, Modifier (Adjective or Adverb), and Interjection respectively.   

Discussion and Conclusion 
The purposes of the study were intended to analyze (1) word classes of English loan words, (2) 

the patterns of word formation of English loan words used and (3) explain the meaning of English loan words in 

the Thai language, given in the Royal Dictionaries, 2011. The findings revealed that, as followed…  

1. The most frequent use in the word classes of English loan words used were Noun 3,577 items 

(58.75%), Verb 1,450 items (23.82%), Modifier (Adjective or Adverb) 993 items (16.31%), Interjection 40 

items (0.65%), Pronoun 10 items (0.16%), Preposition 9 items (0.15%) and Conjunction 9 items (0.15%) 

respectively. This finding was consistent with other research studies of Lau Su Kia, Xiongyong Cheng, Choo 

Wee Ling and Tan Kooi Yee [9] study Code-Mixing of English in the Entertainment News of Chinese 

Newspapers in Malaysia. The findings reveal that English words most commonly inserted into the Chinese 

entertainment news in Malaysia are nouns, followed by adjectives, and verbs. Most proper nouns are used to 

refer to the names of artists, music bands, vehicles, and animals that have not been translated in the forms of 

sounds and meanings into Chinese. English nouns, adjectives, verbs, adverbs and interjections are also inserted 

into the Chinese entertainment news although there are corresponding meanings in Chinese which are not 

applied. Instead, the English words are maintained and mixed into the sentences in the entertainment news. 

Besides, English adjectives like “cool”, “in”, “hit”, and “hot” are also mixed into the sentences of the Chinese 

entertainment news to attract the attention of the readers. Another interesting fact found from the data is that 

English nouns and verbs are added into the Chinese entertainment news and change their functions to 

adjectives. English words used in this manner are “man”, “lady”, “friend”, “relax”, and “hit”. Samingkaew 

[13], the results of the study of Code-mixing in Thai daily entertainment news reveal that English words used in 

the news can be categorized into 6 classes: noun, verb, adjective, adverb, conjunction, and interjection. English 

phrases fall into 2 categories: noun phrase and verb phrase. The grammatical processes used in code-mixing 

include both nominalization by using the kaan- and khwaam- prefixes and word compounding. Code mixing 

can be found in all positions of the sentences—i.e. subject, verb, object, and modifiers in various positions. All 

English words and phrases use in the news are processed by using Thai grammatical rules. And the findings of 

Thanutcha showed that at word level, the English words mixed in the Thai context of music programs on Thai 

television can be categorized as four grammatical categories: noun, verb, adjective and interjection. As regards 

the characteristics of all English words mixed in the Thai context in music programs on Thai television, they are 

all English loanwords. 

2. The most frequent use in the patterns of word formation of English loan words used were 

Transliteration 4,698 items (77.17%), Wrapping 850 items (13.96%), Meaning Change 330 items (5.42%) and 

Sound and Word Change 210 items (3.45%) respectively. This finding was consistent with other research 
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studies of Lohakart [10] studies a study of English Loan Words Used in Thai Historical Novels. The findings 

reveal that many foreign words that are frequently used in Thai language for long time, entering the rapid 

globalization are loan words from English vocabularies. Thus, an automatic transliteration is essential instrument 

whether new English words cannot be coined in time. In addition, English Transliterations from the word “ทีม”, 

“คอนเสิร์ต”, “แฟชั่น” and “คิว”, they were borrowing English words directly with no change in sounds and 

words. English wrapping such as “ซุป’ตาร์”, “ทีวี”, “ไมค์”, “เอ็มวี”, and “แอร์” are mixed into the sentences of 

entertainment news whereas Thai lexical items with long morphemes are not used. These words were inserted 

into the sentences of the entertainment news to attract the attention of the readers even though they were 

grammatically incorrect. The researcher think that the language used in entertainment news is informal, so it 

can insert English loan words to exist in Thai sentences easily, although some English Transliteration can be 

translated into Thai words. Furthermore, English wrapping that are short and also make Thai sentences in the 

entertainment news to be conciser and easier to understand. 

3. The meanings of English loan words in the Thai language which already has appeared in the 

Royal Dictionaries, 2011; the latest edition. There were 130 words found. The findings revealed that there were 

4 types of word classes of English loan words used, namely Noun, Verb, Modifier (Adjective or Adverb), and 

Interjection respectively. If the word appeared in the dictionary, it revealed that Thai language has borrowed 

English words long ago. But if it was not appeared in the Royal Dictionaries because Thais borrowed that word 

as a coinage and not ratified a word in Thai language. Kanchana [11] revealed that the Royal Academy and the 

Commission prepared the new Royal Dictionaries [7], it was collected new words, slang and the youth 

expression used widely lips. These words were not contained in the Royal Dictionaries of 1999, including words 

have contained in the dictionary already which there were no explanation and examples that show how to use 

words correctly and clearly. For the purpose that, the preparation of the fourth volume dictionary of new words 

is to research and gather information as a source of new words and save them as proof of birth and change of 

terms used in Thai language. It would be useful to study the origin of words in the future. More importantly, it 

is a language guide, especially teenagers who want to know the meaning of new words, which happened in 

present time which in the past was not described as a new record vocabulary in each period. This record can 

make the new term did not disappear from Thai society, so the new record is a good way to represents an 

evolution of the language as well. 

 For English Loan Words Used in Entertainment News in Thai Daily Newspapers, it was found that 7 

types of word classes and 4 types of patterns of word formation were used in Thai sentences. However, Nouns 

and Transliteration were used in sentences mostly because English loan words as Transliteration were easy to 

employ and clear to communicate. There were no changes of words, so the people could speak English instead 

the Thai language easily. Some English words were part of Thai people’s life such as OK, Bye, check, free, 

bonus etc., it was short words and easy to communicate clearly better than Thai words. Some English words 

were also technical terms, words or expressions used by a particular group or proper nouns, so these words 

were used popularly by Thais. It can be seen that the phenomenon of English loan words in entertainment 

news in Thai Daily Newspapers was common today because its characteristics were unofficial language. It can 
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entertain the readers and also feel enjoy while reading. The language of the media as an example has 

influence the readers and make readers follows the entertainment news continually. They also adapt the mass 

media’s language as their unique speaking style. 

The language used in the entertainment news in Thai daily newspaper looks very interesting. The 

authors choose to use the language differently from other news to convey the reader's attention. Readers will 

find English loan words used a lot in the entertainment language. The use of English loan word is an interesting 

linguistic phenomenon in the Thai language that readers should choose to use correctly. There are a lot of 

researches related to the newspaper language. The Newspaper Language has a specific language that looks 

different from the other types of news as Kriangkraiphet [8] said that “newspaper is different from common 

language writing. The newspaper wants to use language with eye-catching and give the attention for readers. 

Perhaps it is like an advertising language, it is short and easy to remember. These are good characteristic of 

the English newspapers”. In addition, Atsawaviroonkarn [5] said that “newspapers like using short words to 

save space, use the metaphor as colorful while reading and sometimes English loan words used to show that 

society has values”.And Aussariyakul [2] has noted the unique nature of the newspaper language: 1.) To use 

modern words to draw attention to readers. Some readers such as the youth people used and transmitted 

quickly, particularly English loan words. It is depending on the age and popularity because new words are 

emerging all the time and the best spread sources of modern words are newspapers, 2.) To use strange words 

or coined own words to draw attention from readers. As a result, readers are interested in these words and 

convey to the other and it will become a word that has never been used before, 3.) To use simple words to 

convey to people all levels to understand and make the space in the print in the most suitable of paper. And 4.) 

To commonly used acronym or abbreviation word and some coin words which differ from its original meaning. It 

can convey meaning quickly such as English loan words. 

To study about the language of the newspaper. The researcher found that newspapers language 

is one of news media language that is very interesting and has variation over and over. The language used in 

the daily newspaper has changed according to the situation or events in each day to keep abreast of the 

events in the current news. Journalists are very important people who have their own unique expressions for 

reporting the interesting news. The use of language has a wide range of ideas, comments and expressions of 

individual style. They use the colloquial language which is easily understandable, concise and has notably 

attracted the attention of readers than the formal language or the official language. To avoid repetitious words, 

long winded and accessible to all readers easily. 

Hopefully, the findings may be useful to enrich our knowledge for the other newspapers and 

people who are interested in studying several aspects of English loan words. Moreover, the result of this study 

is generally intended to be used as reference and comparison with other studies in order to have better 

analysis for the research in English loan words and also stimulate the general public of Thailand to be aware of 

appropriate use of the Thai language 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะ ส าหรับผู้

ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งมีแนวทางใน 

การการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัด

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ให้สอดคล้องกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยด้านความรู้  ทักษะ 

และบุคลิกลักษณะ ท่ีมีผลให้การปฏิบัติงานด้านการเป็นผู้ประเมินภายในระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะวิชาและ

สถาบัน โดยท าการศึกษาและทดลองใช้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาข้อมูล ณ ปี 2557 จ านวน 82 คน  ผู้บริหาร จ านวน 34 คน แยกเป็น รองอธิการบดี

สถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต  จ านวน 17 คน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าวิทยาเขต จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  เป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ  สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรง (Validity) เป็นการหา

ความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถามและเคร่ืองมือโดยการวิเคราะห์ อัตราส่วนความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถาม 

(Content Validity Ratio : CVR) และดัชนคีวามตรงตามเนื้อหาของเครื่องมอื (Content Validity Index : CVI)  วเิคราะห์

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเท่ียง โดยใช้การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา หรือ Alpha 

Coefficient (α- Coefficient ) โดยใชสู้ตรของครอนบราค (Cronbach ,1990) 

ผลการวจิัย พบวา่  

1) แบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา  

ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตอน คือ   ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการประเมิน เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ จ านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 สมรรถนะด้านความรู้ เป็นแบบตรวจสอบรายการเพื่อวัดความรู้  คือ ใช ่มี

ค่าคะแนนเท่ากับ  1  และไม่ใช่มีค่าคะแนนเท่ากับ 0  เป็นการประเมินตนเองของผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 

20 ข้อ  ตอนท่ี 3 สมรรถนะด้านทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน  15  ข้อ และตอนท่ี 4 สมรรถนะด้าน

บุคลิกลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 12 ข้อ  เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ซึ่งในแต่ละด้านมี

                                                
1 คณะศึกษาศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี 20000 
1 Faculty of Education, Institute of Physical Education, Chon Buri 20000 

*Corresponding author e-mail : chanita.krai@hotmail.com   
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การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าเป็นคู่มือการประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาส าหรับน าไปใชป้ฏบัิตจิรงิ  

ท้ังนี้ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในได้จะต้องได้รับการประเมินและมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท้ัง 3 ด้านอยู่ในระดับ ด ี 

2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสมรรนถะท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า  ค่าอัตราส่วนความตรง

ตามเนื้อหาของข้อค าถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน  พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่า มากกว่า .59   ค่าดัชนี

ความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือ 

ท้ังฉบับ พบวา่ แบบประเมินสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมคี่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมอืท้ังฉบับ 

มีค่าเท่ากับ .98 ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือท้ังฉบับโดยหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้การค านวณหาค่า

สัมประสิทธ์ิแอลฟา หรือ Alpha Coefficient (α- Coefficient ) โดยใช้สูตรของครอนบราค (Cronbach ,1990) พบว่า 

มคี่าเท่ากับ .96  

ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 

1. สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรมีนโยบายให้มกีารประเมินสมรรถนะ 

ผู้ประเมินคุณภาพภายในก่อนท่ีจะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ังอย่างต่อเนื่อง และควรมีปรับปรุง

พัฒนาอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้ได้แบบประเมินสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานของหนว่ยงาน 

2. สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ให้บุคลากรท่ีปฏบัิตหินา้ที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

ค าส าคัญ: สมรรถนะ แบบประเมิน ผู้ประเมินคุณภาพภายใน  

Abstract  
The present research was aimed to develop and examine the quality of competency assessment 

form for internal assessor of public higher education under the Ministry of Tourism and Sports.  Guideline to 

develop the competency assessment form based on relevant aspects of competencies at work which include 

knowledge, skill, and personality that affect the practice of internal assessors of higher education at the faculty 

and institutional levels.  The try out was conducted with higher education institution’s personnel under the 

Ministry of tourism and sports, who were on the registered lists as internal assessors of higher education of the 

Office of the Higher Education Commission including 8 2  persons based on 2 0 1 4  data; 3 4  administrators 

comprising 1 7  vice presidents of Physical Education Institutions at campuses and 1 7  assistant presidents for 

educational research and assurance at campuses.  Research instruments are the checklist form and a 5-point 

rating scale.  The statistics used for the analysis to examine the quality of instruments involved the content 

validity of the items and instrument by analyzing the content validity ratio (CVR) and content validity index 

(CVI);  the reliability of instruments by calculating Alpha Coefficient (α- Coefficient) using Cronbach formula 

(Cronbach, 1990). 

 Research results revealed that:  

1 ) The competency assessment form for internal assessor of public higher education under the 

Ministry of Tourism and Sports being developed by the researcher composed of 4  parts. They are: Part 1 

Background information of the assessees as a 5-item checklist form; Part 2  Knowledge competencies with a 
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checklist for knowledge measurement, i.e. Yes = 1 , No = 0 , as a 2 0 -item self-assessment; Part 3 

Competencies on educational assessment skill with 15 items; and  

Part 4 Competencies on personality of internal assessor with 12 items as a 5-point rating scale.  

Additional suggestions were allowed in each aspect of competencies. The researcher prepared a practical guide 

for competency assessment of internal assessors.  Those qualified to act as internal assessors were to be 

assessed and passed at good level the set criteria for the 3 aspects of competencies.  

2 )  Result on the quality examination of the competency assessment form being developed 

suggested that the CVR as examined by 11 experts for every item is higher than .59 ; the CVI of the scale-

level content validity index = .98 ; the scale-level reliability by calculating the α- Coefficient with Cronbach 

formula (Cronbach,1990) is .96.  

Recommendations 

1. Higher education institutions under the Ministry of Tourism and Sports should have a policy to 

routinely conduct capacity assessment of internal assessors prior to their designation on duty, and should also 

consistently make revisions for the standard capacity assessment form to be available for their agencies.    

2 . Higher education institutions under the Ministry of Tourism and Sports should promote and 

support for extensive capacity development of staff who act as internal quality assessors at higher education 

level. 

Keywords: Competency,  Assessment Form,  Internal Assessor  

บทน า 

การศึกษาระดับอุดมศึกษามคีวามส าคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาในระดับอุดมศกึษามีหนา้ท่ีโดยตรง

ในการสร้างความงอกงามทางปัญญาผ่านกระบวนการผลิตก าลังคนระดับสูง การพัฒนาการวิจัย การส่งเสริม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีฯลฯ ซึ่งเท่าท่ีผ่านมาการศึกษาระดับอุดมศกึษาของชาตินัน้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริม

ให้เกิดการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพอสมควรแม้ว่าในบางจังหวะอาจไม่ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วก็ตาม  [1] ซึ่ง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ

หลักการของการจัดการศกึษาที่มุง่เน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดย [2] ก าหนด รายละเอยีดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐาน

และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก”เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศกึษา การประกันคุณภาพภายใน

เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม

นโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ก าหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดย

หนว่ยงานตน้สังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและให้ถือว่าการประกัน

คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษาประจ าปเีสนอตอ่หน่วยงานต้นสังกัด หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผย

ตอ่สาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ประกาศกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ในส่วนท่ี 3 การอุดมศกึษา ข้อ 36 ให้หนว่ยงานตน้สังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาจัด
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ให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษารับทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน ท้ังนี้การได้มา

ซึ่งผลการประเมินท่ีมีคุณภาพนั้น ปัจจัยท่ีส าคัญประการหนึ่ ง คือ การมีผู้ประเมินท่ีมีคุณภาพ มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม เป็นท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งจะต้องมีกระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้ประเมินให้มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส าหรับผู้ประเมินภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว จ าวน 17 แห่ง ซึ่งมี

การจัดประเมินคุณภาพภายในทุกปีการศึกษา ดังนัน้ผู้ประเมินภายในระดับอุดมศึกษา ของสถาบันการพลศกึษา จึง

ต้องเป็นผู้มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา มีความสามารถ และมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้  

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีผลิตและขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินภายในของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เมื่อมีชื่อขึ้นทะเบียนแล้วบุคคลดังกล่าวจะมีหน้าท่ีในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาได้  โดยมี

หน้าท่ีในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลตรวจสอบหลักฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสภาพความเป็นจริงของ

สถานศึกษาตามท่ีรายงานไวใ้นรายงานการประเมนิตนเอง ประเมนิคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามองค์ประกอบคุณภาพของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ก าหนด การประเมินเป็น

กิจกรรมท่ีมคีวามส าคัญยิ่งในวงจรการวางแผนและการบริหารคุณภาพจะเร่ิมจากการวางแผนโครงการ การปฏิบัติ

ตามแผนโครงการ การก ากับ ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแผน/โครงการท่ี

เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมท้ังมีการประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

นั่นคือ การประเมินท่ีดีจะต้องแสดงความโปร่งใส ผู้ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีประเมิน มีความรับผิดชอบ

สามารถตรวจสอบได้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินมีคุณภาพ ซึ่งธรรมชาติของการประเมิน ต้องการได้ข้อสรุปเชิง

ประเมินเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งท่ีถูกประเมินและข้อแนะน าในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนนิงานให้ดขีึน้   

การด าเนินงานด้านการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาท่ีผ่านมา มีการด าเนินงานตามกระบวนการตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการประเมินคุณภาพภายในทุกรอบปีการศึกษา ท้ังนี้ได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย ประธานเป็นบุคคลภายนอกสถาบันท่ีมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็น

ประธานการประเมินของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการอีก 4 – 5 คน เป็นบุคลากร

ของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมชีื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภายในระดับอุดมศึกษา 

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 พบว่า ในการแต่งตั้งผู้

ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อออกไปประเมินคุณภาพภายในของ สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ท้ัง 17 แห่ง จะไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินสมรรถนะของผู้ประเมิน ส่งผลท าให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละชุดท่ีออกไปประเมินสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา ท้ัง 17 แห่ง ไม่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมิน เนื่องจากบุคคลท่ีได้รับการแต่งตั้งมี

ประสบการณ์ในการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกลักษณะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้าน

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของการเป็นผู้ประเมินท่ีแตกตา่งกันมาก เนื่องจากบุคคลากรบางคนเมื่อผ่านการ

อบรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วก็ไม่ได้รับการพัฒนาหรือรับการอบรมเพิ่มเติม ไม่ได้

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ประเมินคุณภาพภายในมีความแตกต่างกัน

มากส่งผลให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการ
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ท่องเท่ียวและกีฬา ซึ่งการประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินคุณภาพภายในจะส่งผลตอ่ความส าเร็จในการปฏบัิตหินา้ท่ี
ตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้ง ไว้ และท าให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพภายในท่ีมี

คุณสมบัตท่ีิเหมาะสมในการปฏบัิตหินา้ที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

จากเหตุผลดังกล่าวในฐานะผู้วิจัยเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาและปฏิบัติหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน จึงเห็นความส าคัญท่ีจะให้มีการ

น าผลการประเมินภายในท่ีมีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาสถาบันให้มากท่ีสุด ท้ังนี้ผลท่ีได้จากการ

ประเมิน จะมีคุณภาพหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประเมินและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจพัฒนาแบบแบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ส าหรับ

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อน าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะของผู้ประเมิน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามาตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่ อพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ ส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

2. เพื่ อตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสม รรถนะ ส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะส าหรับผูป้ระเมินภายใน 

ระดับอุดมศึกษา สงักัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

นโยบายการ

ด าเนินงานดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศกึษา สงักัดกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา 

แนวคิดเกี่ยวกับสมร

รนถะ การประเมินสมรรถนะและการ

ก าหนดสมรรถนะเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของการประเมิน

สมรรถนะส าหรับผูป้ระเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา 

แบบประเมินสมรรถนะส าหรับผูป้ระเมินภายใน ระดับอุดมศึกษา สงักดั

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

หลักการ

ปฏิบัติงาน หน้าที่ จรรยาบรรณ 

บทบาทคุณสมบัติ คุณลักษณะ

ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
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วิธีการศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัด

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดนิยามและพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  

ขั้นตอนท่ี 4 น าแบบประเมินสมรรถนะไปใช้และจัดท าคู่มือประเมินสมรรถนะ ส าหรับผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได้แก่  

1. บุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมีรายช่ือขึน้

ทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ข้อมูล ณ ปี 2557 จ านวน 82 คน (ผู้รับการประเมิน) 

2. รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต จ านวน 17 คน (ผู้บริหาร) 

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หรือผู้ช่วยอธิการบดีท่ีท าหน้าท่ีดูแลงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขต จ านวน 17 คน (หัวหนา้งาน) 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มผู้ประเมิน ประกอบด้วย รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขตผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขต  และผู้รับการประเมิน (ประเมินตนเอง) แบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองใช ้และกลุ่มใชจ้รงิ ดังนี้ 

กลุ่มทดลองใช้ ได้แก่ รองอธิการบดีสถาบันการพลศกึษา ประจ าวทิยาเขต จ านวน 8 คน ผู้ชว่ยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าวิทยาเขต  จ านวน  8 คน และผู้รับการประเมิน จ านวน 20 คน  

กลุ่มใช้จริง  ได้แก่ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต จ านวน 9 คน ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขต  จ านวน 9 คน และผู้รับการประเมิน จ านวน 20 คน กลุ่ม

ผู้รับการประเมิน แบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองใช ้และกลุ่มใชจ้รงิ ดังนี้ 

กลุ่มทดลองใช้ ได้แก่ บุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาท่ีมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านั กงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาข้อมูล ณ ปี 2557 จ านวน 20 คน  

กลุ่มใช้จริง ได้แก่ บุคลากรของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาท่ีมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาข้อมูล ณ ปี 2557 จ านวน 22 คน 
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เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เค ร่ืองมือท่ี ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี ้มีแนวทางการสร้างเครื่องมือ ดังนี ้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือประเมินสมรรถนะแนวทางการประเมินสมรรถนะ 

องคป์ระกอบและตัวบ่งช้ี เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษา 

2. สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารในข้อ 1) มาเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือ ให้

ครอบคลุมสมรรถนะของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในระดับคณะวิชาและสถาบัน ท่ีมีผลต่อท่ีมีผลให้

การปฏบัิติงานซึ่งประกอบด้วยด้านความรู้  ทักษะ และบุคลิกลักษณะ และจัดท าเป็นแบบประเมินสมรรถนะผู้ประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ประกอบด้วย 4 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูล

พื้นฐานของผู้รับการประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 5 ข้อ ตอนท่ี 2 สมรรถนะด้านความรู้ เป็นแบบ

ตรวจสอบรายการเพื่อวัดความรู้ คือ ใช่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 และไมใ่ช่มคี่าคะแนนเท่ากับ 0 เป็นการประเมินตนเอง

ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 20 ข้อ  ตอนท่ี 3 สมรรถนะด้านทักษะการประเมนิคุณภาพการศกึษา จ านวน 

15 ข้อ และตอนท่ี 4 สมรรถนะด้านบุคลิกลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบมาตร

ประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งในแต่ละด้านมีการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมได้ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าเป็นคู่มือการประเมิน

สมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาส าหรับน าไปใช้

ปฏิบัติจริง ท้ังนี้ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในได้จะต้องได้รับการประเมินและมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ท้ัง 3 ด้านอยูใ่นระดับ ด ี 

3. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความเป็นปรนัย ความ

ถูกต้องและความครอบคลุมแลว้น าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายละเอียดการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขัน้ตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อติดต่อขอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงของ

เครื่องมือวจิัย 

2. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง และ

ผู้วิจัยจัดสง่เครื่องมือวจิัยให้ผู้ทรงคุณวุฒดิ้วยตนเอง 

3. ติดต่อประสานงานกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ี

ก าหนดไวเ้ป็นกลุ่มตัวอยา่งในการทดลองใชเ้ครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความเท่ียง (validity) 

4. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสถาบันอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ท่ีก าหนดไว้เป็นกลุ่มตัวอยา่งในการทดลองใชเ้คร่ืองมอื จากสถาบันการพลศกึษา วทิยาเขตอ่างทอง และผู้วิจัยจัดส่ง

เครื่องมือวจิัยให้ผู้ทรงคุณวุฒดิ้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี่ใช้ 

ผู้วิจัยน าเคร่ืองมือวิจัยท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และท าการวเิคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรง (Validity) และความเท่ียง (Reliability) ดังนี้ 

1. วเิคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดา้นความตรง (Validity) เป็นการหาความตรงตามเนื้อหา

ของข้อค าถามและเครื่องมอืโดยการวเิคราะห์ อัตราส่วนความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถาม (Content Validity Ratio 

: CVR) และดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมือ (Content Validity Index : CVI) โดยใช้สูตรของโดยใช้สูตรของ 

Lawshe (1975) [3]  

2. วเิคราะห์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดา้นความเท่ียง โดยใชก้ารค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา หรอื Alpha Coefficient (α- Coefficient ) โดยใชสู้ตรของครอนบราค  

ผลการศึกษา 

ผลการวจิัย พบวา่ 

1. ผลการสร้างแบบประเมินสมรรถนะ พบวา่ แบบประเมินสมรรถนะส าหรับผู้ประเมนิคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จ านวน 5 ข้อ 

สอบถามเกี่ยวกับชื่อ-สกุล อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์อบรมการเป็นผู้ประเมิน และประสบการณ์การเป็นผู้

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้ผู้ประเมินคุณภาพภายใน เป็นผู้ตอบ 

ตอนท่ี 2 สมรรถนะด้านความรู้ เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินคุณภาพภายในด้าน

ความรู้เกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเป็นการประเมินตนเองของผู้รับการประเมิน แบง่ออกเป็น 2 ระดับ

คือ ระดับ 1 หมายถึง ใช่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และ ระดับ 0 หมายถึง ไม่ใช่ มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 คะแนน 

รวมท้ังหมด 20 ข้อ 20 คะแนน 

ตอนท่ี 3 สมรรถนะด้านทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินสมรรถนะผู้ประเมิน

คุณภาพภายในเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติหนา้ท่ีเป็นผู้ประเมนิคุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับ

การประเมิน (ประเมินตนเอง) ท าหน้าท่ีประเมิน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ท่านสามารถ

ปฏบัิตกิิจกรรมท่ีระบุไวไ้ด ้ระดับดีเยี่ยมระดับ 4 หมายถึง ท่านสามารถปฏบัิตกิิจกรรมท่ีระบุไวไ้ด้ ระดับดี ระดับ 3 หมายถึง 

ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีระบุไว้ได้ ระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมท่ีระบุไว้ได้ ระดับ

นอ้ยและระดับ 1 หมายถึง ท่านสามารถปฏบัิตกิิจกรรมท่ีระบุไวไ้ด้ ระดับนอ้ยมาก 

ตอนท่ี 4 สมรรถนะด้านบุคลิกลักษณะของผู้ประเมนิคุณภาพภายใน เป็นการประเมินสมรรถนะผู้

ประเมนิคุณภาพภายในเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้รับ

การประเมนิ (ประเมนิตนเอง) ท าหน้าที่ประเมนิ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 5 หมายถึง ข้อความ

ดังกล่าวสอดคลอ้งกับความเป็นจริงของท่าน ระดับมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ข้อความดังกลา่วสอดคล้องกับความ

เป็นจริงของท่าน ระดับมาก ระดับ 3 หมายถงึ ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงของท่าน ระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึงข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงของท่านระดับน้อย และ ระดับ 1 หมายถึง ข้อความ

ดังกล่าวสอดคล้องกับความเป็นจริงของท่านระดับน้อยมาก 
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ในการประเมินสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ผู้รับการประเมินต้องท่ีสามารถไปปฏบัิตหินา้ท่ี

เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชาและสถาบันได้ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะท้ัง 3 คือ ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะและดา้นบุคลิกลักษณะ อยู่ในระดับ ด ีทุกด้าน 

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสมรรนถะท่ีพัฒนาขึ้น พบว่า ค่าอัตราส่วนความตรง

ตามเนื้อหาของข้อค าถาม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่า มากกว่า .59  แสดงว่าข้อ

ค าถามทุกข้อสามารถวัดสมรรถนะของประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาได้ครอบคุลมท้ังด้านความรู้ ทักษะและบุคลิกลักษณะค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมอืท้ังฉบับ พบว่า 

แบบประเมินสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมือท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ .98  แสดงว่า

แบบวัดสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้นสามารถวัดสมรรถนะของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬาได้ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะและบุคลิกลักษณะค่าความเท่ียงของเคร่ืองมอืท้ังฉบับโดย

หาความสอดคล้องภายใน โดยใช้การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา หรือ Alpha Coefficient (α- Coefficient ) 

โดยใช้สูตรของครอนบราค พบวา่ มีค่าเท่ากับ .96 แสดงว่า แบบประเมนิสมรรถนะส าหรับผู้ประเมนิคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามคีวามนา่เช่ือถือของผลการประเมินแตล่ะครัง้ 

สรุปผลและอธิปรายผลศึกษา 

การวิจัยค ร้ังนี้ เป็นการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะ ส าห รับผู้ ประเมินคุณ ภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผู้วิจัยอภปิรายผลแยกออกเป็น 2 ประเด็นคอื 

ประเด็นท่ี 1 ผลการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะผลการวจิัย พบว่า แบบประเมนิสมรรถนะส าหรับผู้

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครอบคลุมบทบาท

หลักการปฏิบัติงาน หน้าท่ี จรรยาบรรณ บทบาทคุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา [4,5,6,7,8,9] และแนวคิดเกี่ยวกับกับสมรรถนะ การก าหนดสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ 

และหลักแนวปฏิบัติของผู้ประเมนิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของเกือ้กระแสโสม [10] ท่ีศึกษาการพัฒนาการรับรองผู้

ประเมินภายนอกตามแนวคิดท่ีเน้นสมรรถภาพ ส าหรับการประเมินสถานศึกษา พบว่า สมรรถภาพท่ีจ าเป็นของผู้

ประเมินสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยสมรรถภาพ 3 ด้าน คือ สมรรถภาพด้านความรู้ 

สมรรถภาพด้านทักษะ และสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ และได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ส าหรับวัด

สมรรถนะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬาท่ีครอบคลุมและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายใน  ซึ่งสอดคล้อง

กับการก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาอุดมศึกษา [11] 

ประเด็นท่ี 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสมรรนถะส าหรับผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีผู้วจิัยพัฒนาขึน้ ผลการวจิัย พบวา่ แบบ

ประเมินสมรรนถะ มีคุณภาพรายข้อและท้ังฉบับ คือ ค่าอัตราส่วนความตรงตามเนื้อหาของข้อค าถาม โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 11 คน พบวา่ ข้อค าถามทุกข้อมีค่า มากกว่า .59 ค่าดัชนคีวามตรงตามเนื้อหาของเครื่องมอืท้ัง

ฉบับ พบว่า แบบประเมินสมรรถนะท่ีพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมือท้ังฉบับ มีค่าเท่ากับ .98 

ค่าความเท่ียงของเคร่ืองมือท้ังฉบับโดยหาความสอดคล้องภายใน โดยใช้การค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา หรือ 

Alpha Coefficient (α- Coefficient ) โดยใช้สูตรของครอนบราค (Cronbach ) พบว่า มีค่าเท่ากับ .96 ท้ังนี้เนื่องจาก

แบบประเมินสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นเป็นการพัฒนามาอยา่งเป็นระบบและมีการศกึษาเอกสาร ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษา
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จากนโยบายการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา หลักการปฏิบัติงาน หน้าท่ี 

จรรยาบรรณ บทบาทคุณสมบัติ คุณลักษณะของผู้ประเมินคุณภาพภายในสังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

และแนวคิดเกี่ยวกับสมรรนถะ การประเมินสมรรถนะและการก าหนดสมรรถนะ หลักแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประเมิน 

ท าให้แบบประเมินสมรรถนะมีคุณภาพด้านตรงและความเท่ียงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ท้ังนี้เมื่อมีการน าไปใช้จริงใน

แต่ละปีอย่างต่อเนื่อง ควรมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีเพื่อจะให้ได้ตัวชี้วัดสมรรถนะผู้ประเมินคุณภาพภายในมี

คุณภาพมากขึ้น และท าให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพภายในท่ีมีคุณภาพสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มศักยภาพบรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรมนีโยบายให้มีการประเมินสมรรถนะ

ผู้ประเมินคุณภาพภายในก่อนท่ีจะแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ังอย่างต่อเนื่อง  และควรมีปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ตอ่เนื่องเพื่อให้ได้แบบประเมินสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานของหนว่ยงาน 

2. สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา

ให้บุคลากรท่ีปฏบัิตหินา้ที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
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ขอกราบขอบพระคุณท่ีปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละเวลาในการให้

ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะและรวมท้ังการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการวิจัยคร้ังน้ี  

เอกสารอ้างอิง 
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา. คู่มอืการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553. 2545; หนา้ 50. 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา.คู่มอืการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศกึษา พ.ศ. 2553. 2550 หนา้ 60-65. 

3. Lawshe, C.H. A Quantitative Approach to Content Validity. Personnel  Psychology. 1973; 28(4). หนา้ 563-

575. 

4. Boam, R. and Sparrow, P,(1992). Designing and Achieving Competency. McGraw- Hill,Reading,.1992:76. 

5. Spencer, L.M. and Spencer, S.M., Competence at work: Model for superior  performance. Wiley, New York. 

1993 : 110-111. 

6. ศริิชัย กาญจวาสี และคณะ. โครงการวางระบบประเมินสมรรถนะในการสรรหาด ารงต าแหนง่ประเภท

อ านวยการ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ.2549 หนา้ 30. 

7. Stufftlebeam, D.L. (). The metaevaluation imperative. American Journal of  Evaluation. 22 (2).2001: 183-

209. 



1608 

- Proceedings - 

8. Cousins et al. Collaborative evaluation in North American : evaluators’ self-reported opinions. Evaluation 

Practice 17(3).1996 :207-226. 

9. Altschuld, J. W. (1999). The certification of evaluators : Highlights from  a report  submitted to the Board of 

Directors of the American Evaluation Assoociation.  American Journal of Evaluation 20. 1999: 481-493. 

10. เกือ้ กระแสโสม. การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดท่ีเนน้สมรรถภาพ ส าหรับการประเมิน 

สถานศกึษา. วทิยานพินธ์ปริญญาดุษฎบัีณฑิต, สาขาวิชาการวัดและ ประเมินผลการศึกษา  

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 2547 ; บทคัดยอ่. 

11. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : ห้างหุน่ส่วนจ ากัด ภาพพิมพ.์ 2558 หนา้ 31-32 



1609 

- Proceedings - 

การใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษา 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลในการเขียนภาษาอังกฤษเชิง สร้างสรรค์โดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมอืและศึกษาทัศนคติของนักเรียนท่ีมตี่อการ เรียนแบบร่วมมือ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีห้า 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก อ32101 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 

47 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แผนการเรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์โดยใช้การเรียนแบบ

ร่วมมอืท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้นจ านวน 4 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาทีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบ

วัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแบบสอบถามทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ 

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วยการวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชงิสร้างสรรค์และทัศนคตขิองนักเรียนท่ี

มีต่อการ เรียนแบบร่วมมือ จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือมี

คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนการวัดความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์

ของนักเรียนแต่ละคนพบว่า นักเรียนมีคะแนนท่ีสูงขึน้จากแบบวัดการเขียนคร้ังท่ี 1 ถึง 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้าน

ทัศนคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีและมีความพึงพอใจต่อการ

เรียนแบบร่วมมอื  
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Abstract  
The purposes of this research were to study the results of students’ creative writing by using the 

cooperative learning activities and their attitudes towards the cooperative learning activities. The subjects of the 

study were forty seven students of Mathayomsuksa five taking the English course (ENG 3 2 10 1 ) in the first 

semester of the academic year 2 0 1 5  at Demonstration School, University of Phayao. The experimental 

instrument consisted of four lesson plans using the creative writing through cooperative learning approach, 

creative writing assessment format and a questionnaire. Each lesson plan contained four periods and each 

period was fifty minutes. The data collecting instruments consisted of the English writing assignments and the 

attitude towards cooperative learning questionnaire. The research procedures comprised of assignment 

students’ English creative writing ability and the cooperative learning questionnaire. The data was analyzed by 

using percentage, mean and standard deviation. 

The results of the students’ creative writing through the use of cooperative learning reached an 

excellent score. When being compared the score of each student, their got the higher scores from the English 

creative writing ability assignments. The results of the students’ attitude towards to cooperative learning 

showed that most of the students had a positive attitude and satisfaction to study by using the cooperative 

learning. 

Keywords: creative writing, cooperative learning  

Introduction 
In the present-day, the current society is becoming the society of information and technology. 

economical and cultural changes both rapidly affect virtually every aspect of the people’s life. To seek for more 

information, one needs to know more than one language, especially English which has been worldwide 

recognized as a universal language and as a tool for international communication. For Thailand, English has also 

been recognized for its importance as an essential element in Thai education system and the pedagogical 

management being operated nationwide. Nowadays English teaching procedure in Thailand is done following 

the central curriculum for the year 2008 which focused on developing the four essential skills, namely listening 

, speaking, reading and writing. This was aimed at learners who will be able to apply the English knowledge 

they’ve gained in communicating, furthering education, searching for additional knowledge and doing the future 

jobs. (Bureau of Educational Academic and Standard,2008) 

In English teaching and learning procedure, out of the four essential skills – listening, speaking, 

reading and writing - the writing skill is regarded as the difficult and sophisticated one which requires the 

greater degree of ability than other skills. Writing skill can develop learner in thinking ability. They can solve the 

problems and reordering the sequences by using their imaginations of the writer through grammatical, linguistic 

and structure. In writing the learner needs to be taught or instructed by the teacher and if wanted to develop 

one’s own writing ability, it is required that he or she has to practice on a regular basis. To become effective 
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writers, learners have to dedicate their time for practice writing, which makes them feel unhappy and 

eventually give up on writing. (Peanchaipoom, 2009; Jaiwong, 2005; Adiphattaranan, 2001). 

Based on studying through a myriad of documents and research works pertaining to the 

problems of English writing, it was discovered that several major writing problems occur with three main 

factors: The first one is the English curriculum. The second is the teaching processes and teaching method. The 

third is the learner’s problems. From all of these factors can be concluded that English writing skill has been 

found to be the most difficult for learners. Writing in a second language requires the syntactic and semantic 

knowledge. It is impossible for learners to write in a second language without linguistic knowledge regarding 

grammar and vocabulary. Olsen (1999) notes that some learners cannot create an effective written work 

because of the defect of syntactic and semantic competence which at times makes them confused with the 

systems of the target language they are learning.  

There is a type of writing that focused on creating the writing work according to the student’s 

imagination. This type is called ‘creative writing’. Creative writing allows the students to freely write in the way 

into which they have the interest, they can fully exert their own distinctive imagination, thinking in the way 

different form the common, cliché pattern and most importantly, they can feel personalized through this type of 

writing. This skill encourages learners’ competency to write in their own thoughts rather than focuses on 

grammatical rules. So, they have a chance to write with their own ideas, this can make them contented with 

their writing work and have a positive attitude to writing. (Pereira, 1999; Panyakaew, 2007; Candless,1973; 

Inta,2010). 

One of the useful methods to help students improve writing skill is to provide appropriate learning 

tool to fulfill their needs and enable them to practice effectively. Cooperative learning is the teaching method 

which affords students opportunity to interact with one other in group. This encourages students to work 

together, get to know each other more, be free to talk and discuss or consult their peer and, most importantly, 

exchange knowledge or experiences with one other. In a group, the group members are required to do the 

assigned job, exchange ideas with each other, do the job with full competence and good interaction so that the 

job will be well accomplished. (Johnson &Johnson,1994; Khammani, 2002). 

Objectives of the study 

1. To study the quality of students’ creative writing by using the cooperative learning activity. 

2. To study the students’ attitudes towards cooperative learning activities. 

Research questions 

There are two research questions in this study: 

1. What are the scores of the students’ English creative writing by using of the cooperative rning 

activities? 

2. What are the students’ attitude towards cooperative learning activities? 
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Research Methodology 

                  Subjects of the study 

The subjects of the study will include forty seven students studying in Mathayomsuksa 5 At 

Demonstration School, University of Phayao, Muang district. Phayao. All of the subjects will be selected by 

purposive sampling of variation cases, they will be divided into three levels that are proficiency, intermediate 

and low learners which based on their grade average of the English 8 (ENG31102) course in the second 

semester, 2014 academic year.  
 

Table 1  The number of students in each levels of English proficiency  

Levels of English proficiency Grade Point Number of students Percentage 

Proficient 3.5 - 4 20 42.55 

Intermediate 2.5 - 3 10 21.27 

Low 1 - 2 17 36.17 

According to the table 1, with a total of 47 students, the highest percentage was found in 

proficient group with 20 students, followed by low group with 17 students and intermediate with 10 students.  

Research instruments 

Experimental instruments 

The experimental instrument will consist of four lesson plans of 16 sessions using the cooperative 

learning activities and creative writing, which will be designed to improve students’ writing ability. There will be 

two sessions a week, which will last 50 minutes in each session. The lesson plans will be given to thesis 

advisor and experts for checking, proving and editing the content.  The lesson plans will be edited and tried out 

with students in Mathayomsuksa 5 of academic year 2014. The lesson plans of the cooperative learning 

activities and creative writing lesson plans will follow the 6 steps of Slavin (1995) and each step corresponded 

to the cooperative learning as follows: 

 

 

Figure 1 : The six steps for cooperative learning.  
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Data collecting instruments 

Writing task 

The 4 writing tasks during the treatment were assigned to assess the students’ creative writing 

ability. The scoring criteria which was adapted from Phayao Thaksin (1980) which contained certain significant 

criteria and each criterion bears the following respective definitions: 

Expression is defined as presenting new ideas or creativity as originated by one’s own 

initiatives as well as fluently exhibiting of one’s own thought. 

Ideas connecting is defined as rearranging and reordering one’s own ideas to be uniformly and 

substantially connected. 

Presentation is defined as rearranging the order of the contents and presenting them in an 

interesting way. 

Language use is defined as the correct, appropriate use of language to convey the 

corresponding ideas or concept of the writer. 

Contents are defined as the matters or ideas of which the writer is to present and continuously, 

rationally elucidate the main points with ample details for understanding. 

Each composition had the total score at 20. The students’ score will be computed to find the 

percentage comparing to the required score and to rate their creative writing ability in each task. The students 

will be required to meet 60%. Then, the 5 compositions writing scores of each student will be calculated to find 

the total score for rating their creative writing ability. 

The attitude towards Cooperative Learning Activity Questionnaire 

The attitude towards cooperative learning activity questionnaire consisted of 20 items designed 

on the Likert scale, used to assess students’ learning the cooperative activity. Students were asked questions to 

evaluate their attitude towards writing skill, participation in a group and cooperative learning. The questionnaire 

had five response opinion ranking from “Strongly agree = 5”, “Agree = 4”, “Neutral = 3”, “Disagree = 2” and 

“Strongly disagree = 1”. 

Data analysis 

1. To study the creative writing ability, the students’ 4 writing tasks will be calculated to find the 

mean values, standard deviation and percentage from the rating score. The total score of each task will be 20 

and the students will be required to meet 60%. 

2. To study the students’ attitude towards cooperative learning questionnaire. This data will be 

calculated to find the mean and standard deviations.  



1614 

- Proceedings - 

Results 

1. What are the quality of the students’ English creative writing by using of the 

cooperative learning activities? 

The effects on the students’ English creative writing by using of the cooperative learning 

activities, the results of statistical analysis is shown in Table 3-4. 

Table 3  The quality of students’ creative writings (23 students in M. 5.1) 

Students’ Creative Writings Scored Mean Quality 

CW I 65.2 16.3 Good 

CW II 76.4 19.1 Very good 

CW III 86.4 21.6 Excellent 

CW IV 91.6 22.9 Excellent 

  
From the table mentioned above, it indicated that the quality of students’ creative writing in 

Mathayomsuksa 5.1 with 23 students reach an excellent quality. The first creative writing reached the good 

score (65.2) but the second writing improved to very good score (76.4). Moreover, the third writing reached an 

excellent score (86.4). The quality of the forth creative writings finally reached the best score (91.6). 
 

Table 4  The quality of students’ creative writings (24 students in M. 5.2) 

Students’ Creative Writings Scored Mean Quality 

CW I 66.8 16.7 Good 

CW II 77.6 19.4 Very good 

CW III 83.6 20.9 Excellent 

CW IV 90.4 22.6 Excellent 

 

From the table mentioned above, it indicated that the quality of students’ creative writing in 

Mathayomsuksa 5.2 with 24 students reached an excellent quality. The first creative writing reached the good 

score (66.8) but the second writing improved to very good score (77.6). Moreover, the third writing reached an 

excellent score (83.6). The quality of the forth creative writings finally reached the best score (90.4). 

It was concluded that the quality of students’ creative writing in Mathayomsuksa 5 with 47 

students reached an excellent score. The scores of the students’ creative writing were higher from CW I to CW 

IV and the quality of creative writing was improved from good to excellent quality. 

2. What are the students’ attitude towards cooperative learning activities? 

The attitude towards cooperative learning activity questionnaire will consist of 20 items designed 

on the Likert scale. Students were asked questions to evaluate their attitude towards writing skill, participation 

in a group and cooperative learning. Figures 2 shows the percentage of the students’ attitude towards 

cooperative learning activities in each part. 
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Figure 2  The percentage of the students’ attitudes towards cooperative learning activities. 
 

Based on the results of the students’ attitudes towards cooperative learning activities, it was 

found that students have the highest mean scores in every part of the questionnaire, followed by in a part of 

cooperative learning, participation in a group and writing skill. It can be concluded that teaching English creative 

writing through the cooperative learning could increase the students’ positive attitudes towards the cooperative 

learning activities.  

Discussion  

The findings of this study reveal positive outcomes both in terms of students’ English creative 

writing ability and attitudes towards cooperative learning activities. The findings of the study are discussed 

based on the two research questions of the study. 

1. For the quality of the students’ English creative writing by using of the cooperative learning 

activities. 

The English creative writing ability of the students increased in all assignments, the students 

passed the expected scores (60) at 91.6 out of 100. The creative English writing abilities of each student were 

ranged from good, very good to excellent. This result supported the study of Baliya (2013) studying the 

enhancing writing abilities of primary class students through cooperative learning strategies, one of the findings 

revealed that cooperative learning and process writing contributed to students’ writing ability. It seems that 

teaching creative writing through cooperative learning can help students improve their writing ability for many 

reasons. Firstly, the cooperative learning enabled students to write better than writing alone. They had to work 

in a group to share and learn with their members. Students were more confident to write because they could 

share the information and solving the problems together. Secondly, the score of the students’ writing ability 

improved because the activity creates non-stressful environment for learning as well as provides a group 

working. Thirdly, cooperative learning is given the opportunity to write, revive and rewrite their writing. 

Moreover, the students have opportunity for evaluating the writing of other members. Students are working in 

a group with their members ask each other for improve their writing. 
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2. The students’ attitude towards cooperative learning activities. 

The students’ attitude towards cooperative learning activities were very positive. The research 

result is relevant to the research of Suwantarathip & Wichadee (2010) studying the impacts of cooperative 

learning on anxiety and proficiency in an EFL class . One of the findings revealed that the students were 

impressed and happy because of the supportive environment. Teaching English creative writing through the 

cooperative learning could increase the students’ positive attitude towards cooperative learning activities 

because of the following reasons. Firstly, the majority of students (44.37%) had positive attitude towards their 

writing skills. As Smith (1973) stated that creative writing work needs to have new, different features which 

focus on the ability to think responsively in several ways, not stressing on the only correct. The activity helps 

students practice their thinking skill, enhancing their self-confidence, enjoyment as well as expresses their 

thoughts rather than focuses on grammatical rules towards conveying the imagination into written language. 

Students have a chance to freely express their ideas and have a positive attitude to writing. Moreover, 

studying the creative writing through the cooperative learning helps students to work in a group which affords 

students opportunity to interact with other students. This encourages students to work together, get to know 

each other more, be free to talk and discuss or consult their peer, exchange knowledge or experience with one 

other. In one group students were divided into three levels, good competent, intermediate and low learners. 

Secondly, all of the students (33.51%) had a very positive attitude towards the participation in a group. In the 

group process, the group members shall share the responsibility among the learning procedure of one another 

in the group. Therefore, the resulted group work is influenced by the opinions or ideas expressed about the 

performance process of the group members. Johnson and Johnson (1994) stated that the performance process 

of the group is analyzed as to help enable the group to get learnt and to improve the performance. The 

majority of participants benefited from working in a group. Students completing cooperative learning group 

tasks tend to have higher self-esteem and a greater number of positive social skills (Johnson & Holubec 1993; 

Slavin 1991). Thirdly, most of the students (50.62%) had a very positive attitude towards the cooperative 

learning. It showed that cooperative learning also helped students improve their management, social skill and 

English skills. This is consistent with Johnson and Johnson (1994) who stated that cooperative learning would be 

successfully accomplished with many important, essential skills such as social skill, inter-personal relationship 

skill, group – working skill, communicating skill and conflict solving skill and also the respect and trust towards 

the others. Therefore, the students had positive attitude towards the cooperative learning. 
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อุปลักษณ์ความตายในบทกลอนของเอมลิี่ ดิกคินสัน 

Conceptual metaphor of death in Emily Dickinson’s death poems 

จอมภพ ณ นครพนม1 

Jompob Na nakornphanom1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในกลอนของเอมลิี่ ดิกคินสัน มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ

ศกึษาการใชอุ้ปลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความตายในกลอนของเอมิลี 2)เพื่อศึกษามโนทัศน์ความตายในบทกลอนของเอมิลี 

โดยวิเคราห์ข้อมูลจาก 40 กลอนคัดสรรท่ีเกี่ยวกับความตายในหนังสอืกลอนของเอมิลี่ ดกิคินสัน ปี2003 แนวทฤษฏี

ท่ีใชว้เิคราะห์ คือ ทฤษฏภีาษาศาสตร์ปริชาน โดยใชก้รอบแนวคิดของเลคอฟและจอหน์สัน (1980, 1987 เลคอฟและ

จอหน์สัน) 

ผลการศึกษาพบว่ามีการใช้อุปลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับความตายอยู่ 39 รูปแบบและสามารถจัดประภทตาม

ความหมายของอุปลักษณ์ได้ 7 ประเภท ได้แก่ 1) อุปลักษณ์ความยิ่งใหญ่ 2) อุปลักษณ์เวลา 3).อุปลักษณ์ธรรมชาต ิ

4) อุปลักษณ์มนุษย์ 5) อุปลักษณ์การเดินทาง 6) อุปลักษณ์การพักผ่อน 7) อุปลักษณ์การพน้ทุกข์  จากอุปลักษณ์ 7 

ประเภทท่ีพบสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของนักกวีเอมิลีท่ีมีต่อความตาย ดังนี้ 1) ความตายคือความยิ่งใหญ่ 2) ความ

ตายคือเวลา 3) ความตายก็สิ่งท่ีเป็นธรรมชาต ิ4) ความตายคือมนุษย ์5) ความตายคือการเดินทาง 6) ความตายคือ

การพักผ่อน 7) ความตายคือการหลุดพ้นทุกข์ การศึกษานี้ยังสะท้อนให้เห็นอีกวา่ความเชื่อเกี่ยวกับความตายในวัฒ

ธรรมตะวันตกนัน้ถูกมองว่าการตายเป็นเหมอืนเกียรตอิันยิ่งใหญ่เพื่อไปรับใชพ้ระเจ้า  

ค าส าคัญ: อุปลักษณ ์อุปลักษณเ์ชงิมโนทัศน์ ความตาย กลอน 

Abstract  
This study is concerned with the study of conceptual metaphor for death in Emily Dickinson’s death 

poems. The objectives of this study are: 1 )  to study metaphor expression used for the death in Emily 

Dickinson’s death poems, and 2) to study concept of death in Emily Dickinson’s death poems. The data were 

collected from 40  death poems in the book “The poems of Emily Dickinson (20 03 )”. Conceptual metaphor 

(Lakoff & Johnson: 1980, 1987) is used to analyze in the study.  

The study shows 4 8  metaphor expressions. It can be classified into 8  categories of conceptual 

metaphor of death. There are 1).Royalty 2).Time 3).Nature 4).Living thing 5).Journey 6).Rest 7).Anguish and 8) 

Reborn. From the result, it reflects Emily Dickinson’s concept of death including, 1 ) .DEATH IS ROYALTY, 

2).DEATH IS TIME, 3).DEATH IS NATURE, 4).DEATH IS LIVING THING, 5).DEATH IS JOURNEY, 6).DEATH IS 

REST, 7).DEATH IS TO BE FREE FROM ANGUISH, 8). DEATH IS REBORN. Besides, the result of this study also 

                                                
1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวดัพะเยา 56000 
1 Arts in English, School of Liberal Arts, University of Phayao, Phayao 56000 
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reflects the religion belief of western culture on death and afterlife that is death is seen as a great honor to be 

chosen and to live in the realm of God. 

Keywords: metaphor, conceptual metaphor, Emily Dickinson, death, poem  

Introduction 
Poem is a piece of writing in which the expression of feeling and ideas is given intensity by 

particular attention to diction (sometimes involving rhyme ) , rhythm, and imagery ( Oxford Dictionary) . 

According to definition, the dictions in the poems are quite different to our everyday language usage. In 

poems, words are carefully chosen and used. When poets compose their poems, they not only try to find the 

exact words to convey their thoughts, but they also attempt to use their choices of diction to create a sense 

of beauty. As a result, during their process of words selecting, the poets have to heighten their concern both 

in the words’ literal meanings and how these words are figuratively used. Furthermore, the language used 

in the poems can reflect thought, view and culture of the poets or society.  

Normally, metaphor is one of the figurative techniques used in composing poetry. However, 

according to cognitive linguistic theories, the term, “metaphor” is no more focused on its figurative quality, 

but it is believed that it can reflect more the language user’s thought. This kind of metaphor is called 

“Conceptual Metaphor”.  Lakoff and Johnson (19 8 0 : 3) suggested that metaphor occurs in our everyday 

language usage. It is not only viewed as a figurative language but also thought and action. The Metaphors 

can be used to reflect the thought and concept of the language user by describing the correspondence 

between two conceptual domains: Source and Target conceptual domain. The Source Domain is understood 

in the term of Target Domain. When the conceptual metaphor theory is used to analyze the poem, it can 

reflect the poets’ system of thought obviously.  

As aforesaid, The researcher finds out that Emily Dickinson is one of the greatest poets of all 

times whose figurative techniques used in her poems are renowned. She wrote nearly 1800 poems in her 

life time and death seems to be the most outstanding theme in her works. In addition, Dickinson is regarded 

as the poet who fascinated in death. The way that most of her poems deal with death and immortality not 

only reveals her personal perception towards death, but it can also reflect her society.  

Consequently, conceptual metaphor of death which is the most outstanding in Emily 

Dickinson’s works is studied in this research. This study intends to study metaphor expression used for death 

and to study conceptual metaphor in Emily Dickinson’s death poems by using the concept of Conceptual 

metaphor defined by Lakoff & Johnson to analyze the concept of the poet.  

Objectives of the study 

This study aims to study metaphor expression used for death and to study conceptual metaphor 

in Emily Dickinson’s death poems. 
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Material and Methods 
The research methodology is composed of two following main parts:  

1. Data collection 

The data was collected from the book “The poems of Emily Dickinson”. There are 589 poems 

categorizing in 5 parts: “Life”, “Nature”, “Love”, “Time and Eternality” and “Single Hound”. Every part has 

specific content and theme. Therefore, the part four "Time and Eternality" were chosen to study, because 

most content and major theme directly deals with death. 40 selected death poems in the part Time and 

Eternality were analyzed in this study. With the purpose of finding out how death is conceptualized in the 

death poems, the researcher listed the forms of death metaphor expression found.  

2. Data Analysis 

This research is a qualitative research. The data analysis is bas on the theory of conceptual 

metaphor by Lakoff and Johnson’s framework ( 1980, 1987) .Therefore, content analysis was conducted 

according to the following steps: 1)  the researcher analyzed the metaphor expression of death found by 

studying the literal meaning and context in the poems. 2 )  The researcher classified types of conceptual 

metaphors following the source domain. 3)  The researcher analyzed concept of death by describing the 

correspondence between Source and Target domain 

Results 
Death refers to the action or fact of dying or being killed; the end of the life of a person or 

organism (Oxford Dictionary) . Therefore, Death poem refers to the poem that has content or theme about 

death. Conceptual metaphor of death refers to the language having meaning related to the death.  

From analyzing 40 death poems of Emily Dickinson, the finding revealed 48 metaphor 

expressions of the death. Those metaphor expressions were classified by interpreting literal meaning and 

context into 8 source domains. There are 1).Royalty, 2).Living thing, 3).Nature, 4).Rest, 5).Time, 6).Journey, 

7).Anguish and 8) Reborn. These 8 concepts were explained in descending order according to the following 

examples, 

1. Royalty means the status or power of a king or queen (Oxford Dictionary).Royalty metaphor 

means the language that is used in the term of royalty. In this studies, Royalty is a source domain 

corresponding to death that is a target domain. Therefore, it can reflect poet concept that death is royalty, 

for example  

“There’s triumphs in the room 

When that old imperator, Death 

By faith is overcome” 

(Poem : A triumph maybe of several kind/ The poems of Emily Dickinson 2003 : 196) 

“Imperator” means king, emperor (Longman Dictionary). This word is usually used to refer the 

superior people, commander, or king. However, in this context, this word refers to death by comparing 

death to the greatest thing. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/status#status__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/king#king__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/queen#queen__4
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2. Living thing means any organism or a living form that processes or shows the characteristics 

of life or being alive (Biology Dictionary).Living thing metaphor means the language that is used in the term 

of living thing. Living thing is a source domain corresponding to death that is a target domain. In this studies, 

the finding shows that death is understood in the term of living thing because death also takes an action of 

human or other living thing for examples, Death is understood as human by using human quality for 

instance, 

“But she and death acquainted 

Meet tranquilly as friend” 

(Poem: I read my sentence steadily/ Emily Dickinson 2003: 193) 

“Because I could not stop for the death 

he kindly stopped for me” 

(Poem : Because I could not stop for the death/ The poems of Emily Dickinson 2003: 183) 

Death is understood as a living thing that can take an action of human quality for instance,  

“Death doubts it, argues from the ground 

The spirit turns away” 

(Poem: DEATH is a dialogue between/ The poems of Emily Dickinson 2003: 185) 

Death is compared to insect. It takes an action of insect quality for instance,  

“DEATH is like the insect 

Menacing the tree” 

(Poem : DEATH is like the insect/ The poems of Emily Dickinson 2003: 214) 
 

3. Nature means the phenomena of the physical world collectively, including plants, animals, 

the landscape, and other features and products of the earth, as opposed to humans or human creations 

(Oxford Dictionary) .Nature metaphor means the language that is used in the term of nature. In this study, 

nature is a source domain corresponding to death that is a target domain. In the death poems of Dickinson, 

death is understood in many way of the nature such as, the drop of the dew, the setting sun, and the end 

of the day. 

Death is understood by the image of the dew dropping in the morning for instance,  

“She went as quiet as the Dew 

From an Accustomed of flower” 

(Poem: SHE went as quiet as the De / Emily Dickinson 2003: 184 ) 

Death is understood by the image of sunset for instance, 

“How softly he sinks his trembling sun 

In human’s nature west!” 

(Poem : LOOK back on the time with kindly eye / The poems of Emily Dickinson 2003: 175 ) 

The light of the day I that s fading means someone is dying for instance, 

“The dusk kept dropping dropping still” 

(Poem: The Sun kept setting–setting-still/ The poems of Emily Dickinson 2003: 182) 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/phenomenon#phenomenon__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/physical#physical__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/world#world__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/include#include__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plant#plant__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/animal#animal__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/landscape#landscape__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/feature#feature__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/product#product__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/earth#earth__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/opposed#opposed__8
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human#human__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/human#human__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/creation#creation__3
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4. Rest means cease work or movement in order to relax, sleep, or recover strength (Oxford 

Dictionary) . Rest metaphor means the language that is used in the term of rest. In this studies, Rest is a 

source domain corresponding to death that is a target domain. Therefore, it can reflect the poet’s concept 

that death is rest. 

To rest such as sleeping and lying is understood as dying for instance, 

“Just when the grave and I 

Have sobbed ourselves almost to sleep” 

(Poem: I wish I knew that women name/ The poems of Emily Dickinson 2003: 220 ) 

“I went to thank her 

But she slept” 

(Poem: I WENT to tank her/ The poems of Emily Dickinson 2003: 177 ) 

To lay down safely in grave is understood as to die for instance, 

“Safe in their Alabaster Chambers” 

(Poem: Safe in their Alabaster Chambers/ The poems of Emily Dickinson 2003: 173 ) 
 

5. Time means the indefinite continued progress of existence and events in the past, present, 

and future regarded as a whole (Oxford Dictionary).Time metaphor means the language that is used in the 

term of time. Time is a source domain corresponding to death that is a target domain. In this study, the 

finding shows that death is also understood in the term of time such as time over, too late and slow, for 

examples 

The image of running out of time is understood as death for instance, 

“I shall know why when time is over” 

(Poem : I shall know why when time is over / The poems of Emily Dickinson 2003: 188 ) 

Too late to do something for human is understood as death for instance, 

“It was too late for man 

Yet early for God” 

(Poem : It was too late for man / The poems of Emily Dickinson 2003: 185 ) 

Slow action is also understood as death for instance, 

“To look upon her like alive 

But turning back it was slow” 

(Poem : I went to thank her / The poems of Emily Dickinson 2003: 177) 

 

6. Journey means an act of travelling from one place to another (Oxford Dictionary) . Journey 

metaphor means the language that is used in the term of travelling. Journey is a source domain 

corresponding to death that is a target domain. In this study, the finding shows that death is also understood 

in the term of journey such as to part, to depart, and to go for example, 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cease#cease__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/movement#movement__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/relax#relax__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sleep#sleep__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/recover#recover__11
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/strength#strength__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/indefinite#indefinite__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/continue#continue__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/progress#progress__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/existence#existence__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/event#event__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/past#past__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/present#present__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/future#future__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/regard#regard__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/whole#whole__10
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/travel#travel__3
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To delighted part from someone can be called “death” for instance, 

“An ecstasy of parting 

Denominate “death”” 

(Poem : A throe upon the features / The poems of Emily Dickinson 2003: 208 ) 

To depart from someone or something can be understood as death for instance, 

“DEPARTED to the judgment 

A mighty afternoon” 

(Poem : DEPARTED to the judgment / The poems of Emily Dickinson 2003: 173 ) 

To go somewhere or someplace is compared to death for instance, 

“So satisfied to go 

Where none of us should be” 

(Poem : So proud she was to die / The poems of Emily Dickinson 2003: 223) 
 

7. Anguish means mental or physical suffering caused by extreme pain or worry (Longman 

Dictionary). Anguish metaphor means the language that is used in the term of anguish. Anguish is a source 

domain corresponding to death that is a target domain. In this study, the finding shows that death is also 

understood in the term of anguish such as to drop anguish, and to separate from anguish, for example  

 

Death is understood as the image of being free from anguish, 

 “Immediately, that anguish stooped 

Almost to jealous” 

(Poem : So proud she was to die / The poems of Emily Dickinson 2003: 223 ) 

 “Christ will explain each separate anguish 

In the fair schoolroom of the sky” 

(Poem : I shall know why when time is over / The poems of Emily Dickinson 2003: 188) 

 “I shall forget the drop of anguish  

That scalds me now, that scalds me now” 

(Poem : I shall know why when time is over / The poems of Emily Dickinson 2003: 188 ) 
 

 8. Reborn means to become active again after being inactive (Longman Dictionary) . Reborn 

means the language that is used in the term of Reborn. Reborn is a source domain corresponding to death 

that is a target domain. In this studies, the finding shows that death is also understood in the term o f reborn. 

To die is to begin a new life, for examples,To die enables people the life after death  

“Who had they lived had died, but when they died vitality begun” 

(Poem: A death-blow is a life-blow to some/ The poems of Emily Dickinson 2003: 191) 

“Sleep the meek members of resurrection” 

(Poem: Safe in their Alabaster Chambers/ The poems of Emily Dickinson 2003: 173 ) 
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Consequently, these 8 Source domains correspond to the Target domain “death”, so they can 

reflect the death concepts of Emily. There are 8 concepts of death arranged in descending order: 1).DEATH 

IS ROYALTY, 2).DEATH IS TIME, 3).DEATH IS NATURE, 4).DEATH IS LIVING THING, 5).DEATH IS JOURNEY, 

6).DEATH IS REST, 7).DEATH IS TO BE FREE FROM ANGUISH, and 8) DEATH IS REBORN.  

 

Table 1 the representation of Forms, Meaning domain, and Conceptual Metaphor for Death found in Emily’s  

 death poems. 

 

  

Forms Meaning Domains Conceptual Metaphors 

1.Afford royalty, the majesty of death, old 

imperator death, dignity, purple, crown, 

diadems, king, crowned 

2.Told, friend, he, doubt, set, insect, ring, 

knew, passed, 

3.Star, dew, flake, daybreak, sun kept 

setting, dusk kept dropping, sinks his 

trembling sun 

4.Being asleep, almost to sleep, safe in, 

sleep, slept 

5.Time is over, slow, delayed, late, early  

6.An ecstasy of parting, pause, go, departed, 

departing 

7.Separate anguish, drop anguish, no rack, 

sickness 

8.Journey had advance, vitality begun 

Royalty 

 

 

Living things 

 

Nature 

 

 

Rest 

 

Time 

Journey 

 

Anguish 

 

Reborn 

DEATH IS ROYALTY 

 

 

DEATH IS LIVING THINGS 

 

DEATH IS NATURE 

 

 

DEATH IS REST 

 

DEATH IS TIME 

DEATH IS JOURNEY 

 

DEATH IS TO BE FREE FROM 

ANGUISH 

DEATH IS REBORN 
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Conclusion and Discussion 
This study presents the metaphor expressions and conceptual metaphors of death in Emily’s 

death poems. The data were collected from death 40 poems in the Part four time and Eternality of the Book 

Emily Dickinson Completed Poem 1924. The aims of study were to study metaphor expressions of death and to 

study concepts of death in order to know what kinds of metaphors Emily uses to describe the death and how 

those metaphors reflect her concepts toward death? 

 The result of this study shows that the metaphor expressions of death used in the death poems 

of Emily can reflect 8 death concepts of hers. There are 1).DEATH IS ROYALTY, 2).DEATH IS TIME, 3).DEATH IS 

NATURE, 4) .DEATH IS LIVING THING, 5) .DEATH IS JOURNEY, 6) .DEATH IS REST, 7) .DEATH IS TO BE FREE 

FROM ANGUISH, 8) DEATH IS REBORN. 

The metaphor expressions found in this study can reflect the viewpoint of poet toward death. 

There are both positive and negative viewpoint. For the positive viewpoint, it can be reflected by conceptual 

metaphor DEATH IS ROYALTY, DEATH IS TO BE FREE FROM ANGUISH, DEATH IS REST and DEATH IS 

REBORN. For the negative viewpoint, it can be reflected by conceptual metaphor DEATH IS TIME, DEATH IS 

JOURNEY, and DEATH IS NATURE.   

For the previous studies of conceptual metaphor of death in Thai context, Yamonpat (2010( , 

studied “Death metaphor in 21 Dharma Books written by Thai Buddhist monks. The finding was found that 

there are 17 conceptual metaphor of death. These metaphor reflects the users believe following Buddhism. On 

the other hand, Nuntana )2012 (studied "Conceptual metaphors of death in Thai", the finding shows that there 

are 8 conceptual metaphors of death in Thai. It reflects Thais believe that death is only the end of the body 

state but the spirit still exists within the cycle of rebirth. The belief in immortal spirituality after death does not 

originate from Buddhism; but rather Brahmanism. 

However, from 8 conceptual metaphors of death found in this study, some of conceptual 

metaphors of death were also found in previous studies in Thai context. For the conceptual metaphors found 

that are conformed to previous studies, there are DEATH IS REST, DEATH IS JOUNREY, DEATH IS LIVING 

THINGS, DEATH IS TIME. However, the conceptual metaphors of death which were found especially in this 

study are DEATH IS ROYALTY and DEATH IS REBORN. Due to many conceptual metaphors of death found in 

this study that are conformed to previous studies, it can be shown human’s perspective that death is 

international perspective. For conceptual metaphors of death which were found especially in this study, the 

researcher considered as the religion belief of western culture on death and afterlife. Besides, the most 

metaphor expressions of death found in this study were conceptual metaphor “DEATH IS ROYALTY”. It can be 

reflected that death is seen as a great honor to be chosen and to live in the realm of God according to Christian 

beliefs.  

Moreover, the result of this study is also conformed to metaphor as discussed by Kovescess 

(2002). According to Kovescess (2002: 49-59) metaphor used in daily lives and metaphor used in literature 

are not different at all. Most of the time authors and writers use the same conditional conceptual metaphor in 

their work like ordinary people do. Sometimes, it may be found unconditional conceptual metaphor.  It can be 
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seen that the poets also use metaphor to convey their thoughts and concepts to readers in order to understand 

poets’ thought and create reader imagination. Also, metaphors in the poems can reflect the poets’ thoughts 

obviously. 

In conclusion, the findings of this study implied what Emily thought or viewed towards the death. 

Therefore, the benefits derived from the study are expected to be useful way of understanding more clearly 

about death poems of Emily Dickinson and to be useful way of studying conceptual metaphor in further study.  

Recommendations 

The conceptual metaphor in different kinds of works in literature should be studied as such folk 

tales, myths and short stories.  
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณ

สวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา 

Factors relating exercise decision of elders at Bung Ta Lua Water Park 

Nakhon Ratchasima 

สรเสกข์ นันทวิภาวงศ์1 และ ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ1* 

Sorasake Nuntavipavong¹ and Taninrat Rattanapongpinyo1*  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้สูงอายุท่ีมาออก

ก าลังกายในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา  และศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัดนครราชสีมา การศึกษารวบรวม

ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มของตัวอยา่งผู้สูงอายุในบริเวณสวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา

จ านวน 400 คน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

วเิคราะห์ความสัมพันธ์ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้สูงอายุท่ีมาออกก าลังกายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหวา่ง 60-

65 ปี และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 10,001-30,000 บาท กับ 30,001-50,000 บาทต่อเดอืน และมสีถานะภาพการ

สมรส มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว เหตุผลในการออกก าลังกายเนื่องจากมีเวลาว่างเพียงพอ และได้รับแรงจูงใจ

จากเพื่อนในวัยเดียวกัน มักจะออกก าลังกายในช่วงเย็นและช่วงเช้าของวันสุดสัปดาห์ โดยใช้เวลาประมาณ 1-3 

ชั่วโมงเป็นประจ า หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังจะอยู่ท่ีประมาณ 500-1000 บาท 2. 

การตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุมคีวามสัมพันธ์กับ ปัจจัยด้านจิตวิทยาไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเรียนรู้

เป็นตัวท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด ส าหรับการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคมไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยครอบครัวมคีวามสัมพันธ์มากที่สุด   

ค าส าคัญ: ผู้สูงอายุ พฤติกรรมผู้สูงอายุ การออกก าลังกาย 

Abstract  
The purposes of this quantitative research were 1 )  Behaviors of the elders who went to 

exercising at Bung Ta Lua Water Park Nakhonratchsima province and 2 )  The factors relating to the elders 

decision making for exercise at Bung Ta Lua Water Park Nakhonratchsima province. The study sample consisted 

of the 400  people who elders went to exercising at Bung Ta Lua Water Park Nakhonratchsima province. This 

research instrument used for collecting the data was a questionnaire. The statistics used in the research were 

the descriptive statistics to calculate percentages mean standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 

                                                
1 สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวดัเพชรบุรี 76120 
1 Management, Silpakorn University Phetchaburi IT Campus, Phetchaburi, 76120  

*Corresponding author e-mail : taninrata@gmail.com  
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The results found as follows. 1) The elders who go exercising: most elderly subjects are female 

age of 60-65 years, average monthly income 10 ,001-30,000 baht and 30,001-50,000 baht, and self-

employed occupation. For Exercise behavior, they had much enough time Influenced by their friend exercise in 

the daily evening and weekend morning, they spent 1-3 hours for exercising and had a meeting after that paid 

about 500-1000 Baht per time. 2) The elders’ decision making for exercise had positive correlation with the 

psychological factors which learning had the highest correlation value. Also, the elders’ decision making for 

exercise had positive correlation with social factors which family had the highest correlation value. 

Keywords: Elders, Elderly Behavior, Decision Making For Exercise  

บทน า 

การออกก าลังกายถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้มนุษยทุ์กคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกับการทาน

อาหารให้ครบ 5 หมู่ ท าให้สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การออกก าลังกายนั้นมี

หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสรีระและความเหมาะสมของร่างกายในแต่ละบุคคล การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

จะชว่ยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดขีึ้น ลดความเสี่ยงตอ่การเกิดโรคร้ายต่างๆ นอกจากนีก้ารออกก าลังกายยัง

ช่วยให้หายจากกการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นอีกด้วย รวมถึงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น [1] 

ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจในเร่ืองของการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน

อาหารคลีน การรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังวัยเด็ก วัยรุ่น วัย

ท างาน และวัยสูงอายุ เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทัง้ความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาต ิปัญหาทางด้านมลพษิ และสภาพแวดล้อม

ทางสังคม ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งในการท าวิจัยคร้ังนี้จะกล่าวถึงการออกก าลังกาย 

ภาครัฐจึงมีการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น รวมถึง

สถานท่ี บุคคล และปัจจัยต่างๆ ถือเป็นสว่นส าคัญที่จะท าให้คนสนใจมาออกก าลังกาย  

ในประเทศไทย อัตราการออกก าลังกายส่วนใหญ่พบว่าอยู่ในวัยผู้สูงอายุ เนื่องจาก เวลาท่ีมีเพิ่มมาก

ขึน้จากวัยท างาน จึงอยากใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน ์รวมถึง การป้องกันการเกิดอาการซึมเศร้า และโรคอัลไซเมอร์

ท่ีมักจะเกดิกับวัยสูงอายุอีกดว้ย เพราะ การออกก าลังกายนัน้ท าให้ได้พบปะผู้คน ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ ได้มีสังคมในแบบ

เดียวกัน สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกันได้ อีกท้ัง ยังช่วยแบ่งเบาภาระจากลูกหลาน เพราะ 

การออกก าลังกายนั้นสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี

สุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกาย

ของผู้สูงอายุ ในบริเวณสวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา 
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วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุท่ีมาออกก าลังกายในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว  จังหวัด

นครราชสมีา 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณ

สวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง“ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณ

สวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้  

1. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาคร้ังนี้จะมุ่นเน้นไปท่ี กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมาออกก าลังกายในบริเวณ

สวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี ได้ก าหนดพื้นท่ีท่ีใช้ในการศึกษา ในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว จังหวัด

นครราชสมีา 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง ตั้งแต่ สิงหาคม 2558 ถึง ตุลาคม 

2558 รวมเป็นระยะเวลาโดยประมาณ 2 เดอืน 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

โครงการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณ

สวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัดนครราชสมีา มกีรอบแนวคิดในการด าเนนิวจิัยดังนี้ 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

                                    
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากร 

- เพศ - อายุ 

- รายได้ สถานภาพ

อาชีพ 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

- แรงจูงใจ  

- การรับรู้ 

- การเรียนรู้ 

- ความเชื่อ/ทัศนคต ิ

ปัจจัยด้านสังคม 

- กลุ่มอ้างองิ 

- ครอบครัว 
- บทบาท/สถานภาพ 

การตัดสินใจออกก าลงักายของผู้สูงอายุ 

-การรับรูถ้ึงความต้องการ/การรับรูป้ัญหา 

-การค้นหาข้อมูล 

-การประเมินผลทางเลือก 

-การตัดสินใจออกก าลังกาย 

-ความรู้สึกหลงัการออกก าลังกาย 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจัยด้านจติวิทยา (Phychological Factor) 

ปัจจัยด้านจิตวทิยาถือเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและการใช้

ผลิตภัณฑ ์ซึ่งจะประกอบด้วย 

1. แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งกระตุ้นท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งจะกระตุ้นให้ตัวบุคคลเกิดความ

ตอ้งการแสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย ถือว่าความต้องการนัน้ประกอบด้วยความต้องการทางด้าน

ร่างกายและความต้องการทางด้านจิตวิทยาตา่งๆ ความต้องการเหล่านี้เกิดแรงจูงใจที่จะหาผลิตภัณฑ์มาบ าบัดและ

สนองตอ่ความต้องการของตน 

2. การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการซึ่งแตล่ะบุคคลได้รับเลอืกสรรจัดระเบียบและตีความหมาย

ข้อมูลเพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมายหรือหมายถึง กระบวนการของความเข้าใจ(การเปิดรับ)ของบุคคลท่ีมีตอ่โลก

ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ อารมณ์ ประสบการณ์ความต้องการและยังขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก คือ สิ่ง

กระตุน้ต่างๆภายนอกท่ีมีผลต่อตัวบุคคล  

3. การเรียนรู้ (Leaning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และความโน้มเอียงของพฤติกรรม

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา การรับรู้เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งกระตุ้นและจะเกิดการตอบสนองเกิดเป็นทฤษฎีสิ่ง

กระตุ้น การตอบสนอง (Stimulus Response theory , SR theory) ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อและใช้สินค้าเป็นประจ า 

เป็นการตอบสนองการเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่าง เช่น ทัศนคติความเชื่อและประสบการณ์แต่สิ่งท่ีมีอิทธิพล

กระตุน้ ให้เกิดการเรียนรู้จะต้องมคีุณค่าในสายตาของผู้บริโภค เชน่การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการแจกตัวอยา่ง

ผลิตภัณฑใ์ห้ทดลองใช ้

4. ความเชื่อถือ (Belief)เป็นความคิดท่ี บุคคลยึดถือเกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์ในอดีต 

5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือความโน้มเอียงท่ี

เกิดจากความรู้ในการตอบสนองตอ่สิ่งกระตุน้ในทิศทางที่สม่ าเสมอและมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางด้านสังคม (Social Factors) 

ปัจจัยทางด้านสังคมจะมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ปัจจัยทางสังคมได้แก่

กลุ่มอ้างองิ ครอบครัวและบทบาทสถานะ 

1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึงกลุ่มคนท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมทัศนคติของ

บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องกันและต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกันและกัน และกลุ่มอ้างอิงของคนจะประกอบด้วย

กลุ่มท้ังหมดท่ีมีอิทธิพลท้ังทางตรง และทางอ้อมต่อทัศนคติและพฤติกรรมของคนกลุ่มอ้างอิงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

ใหญ่ๆ  คือ กลุ่มอ้างองิท่ีเป็นสมาชกิกับกลุ่มอา้งอิงท่ีไม่เป็นสมาชกิ 

- กลุ่มอ้างองิท่ีเป็นสมาชกิ คือ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอ่กลุม่ เช่น ครอบครัว เพื่อน 

- กลุ่มอ้างอิงท่ีไม่เป็นสมาชิก คือ เป็นกลุ่มท่ีไม่ได้เข้ารวมหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี

ใฝ่ฝัน เช่น ดารา นักร้อง นักดนตรี เป็นต้น 

2. ครอบครัว (Family) พฤติกรรมของครอบครัวเป็นพฤติกรรมท่ีควรให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก

เนื่องจากครอบครัวเป็นองค์การท่ีท าการซื้อเพื่อการบริโภคส าคัญท่ีสุดโดยปกติแล้วในแต่ละวันนั้น สมาชิกใน

ครอบครัวแต่ละคนจะท าการตัดสินใจในลักษณะท่ีต่างคนต่างตัดสินใจ แต่จะมีหลายสถานการณ์ท่ีสมาชิกใน
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ครอบครัวจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งมักเกิดขึน้ในสถานการณท่ี์ตอ้งการความเห็นร่วมกันเพื่อตัดสนิใจ

หรือการตัดสินใจที่ผลกระทบตอ่สมาชกิคนอื่นๆในครอบครัว 

3. บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) โดยท่ัวไปแล้วบุคคลหนึ่งอาจประกอบไปด้วยบทบาท

และสถานการณ์ต่างๆกัน ตัวอย่าง เช่น ผู้หญิงเมื่อเวลาอยู่ในบ้านจะแสดงบทบาทของแม่หรือแม่บ้าน แต่เมื่ออยู่ท่ี

ท างานอาจจะแสดงบทบาทของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารและเมื่ออยู่ในสังคมอาจจะมีบทบาทเป็นสมาชิกหรือผู้น า

ของกลุ่มสังคมนัน้ๆ ซึ่งในแต่ละบทบาทจะมสีถานภาพต่างกันด้วย เช่น กรรมการบริหารของบริษัทจะมีสถานภาพสูง

กว่าพนักงานท่ัวไป ผู้น าจะมีสถานภาพสูงกว่าสมาชิกอื่นๆ เป็นต้น และบุคคลจะเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท่ี สื่อถึง

บทบาทและสถานภาพของตนเองในสังคม ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์และ

สถานภาพของผลิตภัณฑห์รือตราสินคา้ให้สอดคลอ้งกับสถานภาพของลูกค้าเป้าหมายด้วย 

กระบวนการตัดสนิใจซื้อ 

1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน

ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น เชน่ ความหิว ความกระหาย ความตอ้งการทางเพศ ความเจ็บป่วย ฯลฯ ซึ่ง

รวมถึงความตอ้งการของร่างกายและความตอ้งการท่ีเป็นความปรารถนา ท่ีเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา สิ่ง

เหลา่นี้เมื่อเกิดขึน้จะกลายเป็นสิ่งกระตุน้ บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุน้จากประสบการณในอดีต ท า

ให้เขารูว้า่จะตอบสนอง สิ่งกระตุ้นอย่างไร 

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งท่ีสามารถ

ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการเพื่อให้เกิดความพอใจ ทันที แต่ในบางคร้ังความ

ต้องการท่ีเกิดขึ้น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ความต้องการจะถูกจดจ าไว้ เพื่อหาทางสนองความ

ต้องการในภายหลัง เมื่อความต้องการถูกกระตุ้น การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

(Post purchase Behavior) 12 สะสมไว้มาก จะท าให้เกิดการปฏิบัติในภาวะอย่างหนึ่ง คือความตั้งใจให้ได้การสนอง

ความตอ้งการ เขาจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางสนองความตอ้งการท่ีถูกกระตุน้  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้บริโภคจะ

เกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกตา่งๆ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งรู้ถึงวธีิการต่างๆท่ีผู้บริโภคใช้ในการประเมิน

ทางเลือก กระบวรการประเมินผลไม่ใชส่ิ่งท่ีง่าย และไม่ใชก่ระบวนการเดียวท่ีใช้กับผู้บริโภคทุกคนและไมใ่ชเ่ป็นของผู้

ซื้อคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ์การซื้อ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้ผู้บริโภคก าหนด

ความพอใจระหวา่งผลิตภัณฑต์า่งๆท่ีเป็นตัวเลอืกโดยท่ัวไปผู้บริโภคจะตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑท่ี์เขาชอบมากที่สุด 

5. ความรู้สกึภายหลังการซือ้ (Post Purchase Feeling) หลังการจากซื้อและทดลองใชผ่ลิตภัณฑไ์ป

แล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่พอใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งนักการตลาดจะต้อง  พยายามทราบ

ถึงระดับความพอใจของผู้บริโภคหลังการซือ้[7] 

ศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกก าลังกายของนักศกึษามหาวทิยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม ่จ านวน 

852 คน พบว่าปัจจัยหลักในการรับรู้เร่ืองการออกก าลังกายโดยรวมอยูใ่นระดับสูง นักศึกษาให้ความคิดเห็นวา่การ

ออกก าลังกายมีประโยชน์ท าให้ร่างกายแข็งแรง ปัจจัยหลักด้านทัศนคติต่อการออกก าลังกายอยู่ในระดับสูง โดย

พบว่ากลุ่มนักศึกษาเห็นว่าการออกก าลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจัยเอื้อด้านระบบสนับสนุนของ

องค์ในการออกก าลังกายจะอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีพื้นท่ีส าหรับออกก าลังกาย

เพียงพอ ปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนสังคมในการออกก าลังกายจะอยูใ่นระดับปานกลาง นักศึกษามีความคิดเห็น

วา่การแนะน าของเพื่อนนักศกึษามคีะแนนสูงสุด[3] 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออกก าลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครปฐม

จ านวน 242 คน พบวา่ปัจจัยเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกาย อย่าง

มนีัยส าคัญ ที่ระดับ .05 และพฤตกิรรมการออกก าลังกายต่างๆ มคีวามรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน 

พฤตกิรรมการออกก าลังกายต่างกันมสีมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน [4] 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดยะลา จ านวน 330 คน พบว่าพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายของนักศึกษาจะอยู่ในระดับ

ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.88 จากคะแนนเต็ม 3.00 เมื่อพิจารณาจ าแนกนักศึกษาตามระดับมีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี

ร้อยละ 35.5 ระดับปานกลางร้อยละ 61.5 ระดับไม่ดีร้อยละ 3.0 นักศึกษาท่ีมีเพศและหลักสูตรท่ีก าลังศึกษา

แตกตา่งกันมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออกก าลังกายแตกต่างกันแต่นักศกึษาที่มีชัน้ปีท่ีก าลังศกึษามีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนและความเพยีงพอของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับรายจ่ายแตกตา่งกัน มีพฤตกิรรมส่งเสริมสุขภาพด้าน

การออกก าลังกายไม่แตกต่างกัน และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านการออก

ก าลังกายได้แก่ ความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การได้รับการสนับสนุนจากบุคคล กลุ่ม 

องคก์รท่ีเกี่ยวข้อง และแหล่งประโยชนส์ิ่งอ านวยความสะดวก[5]  

ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อพฤตกิรรมการออกก าลังกายของนักศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 667 คน 

พบว่า ปัจจัยด้านหลักด้านการรับรู้ในเร่ืองการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญระดับ 0.001 ปัจจัยด้านหลักด้านทัศนคติต่อการออกก าลังกายมี

ความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญระดับ 0.001 ปัจจัยเสริม

ด้านระบบสนับสนุนขององค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจัย

สนับสนุนด้านการสนับสนุนทางสังคม ในการออกก าลังกายมีความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.001[6] 

วิธีการศึกษา 

การเลือกพื้นท่ีวิจัย กลุ่มวิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้สูงอายุในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว  

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมาออกก าลังกาย โดยเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุท่ีมาออกก าลังกายในสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว 

เช่นเดียวกับผู้สูงอายุท่ีมีท้ังการใช้ชีวิต การท ากิจกรรม และการเข้าสังคม รวมถึงมีการตัดสินใจออกก าลังกายด้วย

เหตุผลตา่งๆ 

แหล่งข้อมูลการวิจัย เนื่องการผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ใช้การก าหนดกลุ่ม

ตัวอย่างตามแนวคิดของ W.G.Conhran(1953) ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ 400 ราย และค านวณจากแหล่งข้อมูล คือ 

จากแหล่งปฐมภูมิ โดยการใช้แบบสอบถาม และ จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยค้นคว้าจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้แก่ บทความทางวิชาการ หนังสอื และงานวจิัยตา่งๆ 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และได้จ าแนกแบบสอบถาม

ออกเป็น 4 ตอน คือ แบบสอบถามปลายปิดเกี่ยวกับ ปัจจัยดา้นประชากร พฤติกรรม ปัจจัยดา้นจิตวทิยา ปัจจัยดา้น

สังคม การตัดสินใจออกก าลังกาย หรือข้อเสนอแนะอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามดังกล่าวพัฒนาจากงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง และทดสอบกลุ่มผู้สูงอายุในเขต อ าเภอชะอ า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 30 คน นอกจากนั้นได้ท า

การหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามท่ีได้กลับคืนมาโดยการใชค้่าประสิทธ์ิแอลฟา่ (Alpla Coefficient) ตามวธีิของ

คอนบาค(Cronbach) ได้คา่การค านวณเท่ากับ 0.81 

การวเิคราะห์ข้อมูล ใชว้ธีิการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

โดยการใช้สถิติพรรณนาเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นน าค่าเฉลี่ยท่ีได้มาแปล
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ความหมายโดยใชว้ธีิองิเกณฑ์ในการแปลความข้อมูลออกเป็น5 ระดับ ส าหรับข้อมูลปัจจัยด้านประชากร พฤติกรรม 

ปัจจัยดา้นจิตวิทยา ปัจจัยดา้นสังคม และกระบวนการตัดสนิใจ จากนั้นจึงท าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบ

ผลของปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านจิตวิทยา ปัจจัยด้านสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออกก าลังกาย

ของผู้สูงอายุ โดยแปลงผลจากค่าของสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน 

ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาวจิัยสรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมของผูสู้งอายุท่ีมาออกก าลังกายในบริเวณสวนสาธารณะบุง่ตาหลัว จังหวัด

นครราชสมีา 

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 75.61) อยู่ในชว่งอายุ 60-65ปี (ร้อยละ 76.83) มรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน 10,001-30,000 บาท และ30,001-50,000 บาท (ร้อยละ 41.46 และ41.46 ตามล าดับ) สถานะสมรส (ร้อยละ 

76.83) มอีาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว(ร้อยละ 42.68)  

เหตุผลในการออกก าลังกายเนื่องจากมีเวลาว่างเพียงพอ และได้รับแรงจูงใจจากเพื่อนในวัยเดียวกัน 

มักจะออกก าลังกายในช่วงเย็นและช่วงเช้าของวันสุดสัปดาห์ โดยใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงเป็นประจ า หลังจาก

นัน้จะมีกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน ค่าใชจ้่ายตอ่คร้ังจะอยู่ท่ีประมาณ 500-1000 บาท  

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณ

สวนสาธารณะบุง่ตาหลัวจังหวัดนครราชสมีา 

การตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านจิตวิทยา โดยมีค่าสถิติ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ 0.76 การเรียนรู้เป็นตัวท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด ส าหรับการตัดสินใจออกก าลังกาย

ของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านสังคม โดยมีค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เท่ากับ 0.55 ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์มากท่ีสุด ซึ่งปัจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุ โดยมีค่าสถิติ

สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน เท่ากับ 0.76  

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาด้านปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุพบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท่ีมาออกก าลังกายเป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 65-65 ปี และมีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

10,001-30,000 บาท และ30,001-50,000 บาทต่อเดือน และมีสถานะสมรส และมีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่ง

มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประยงค์ นะเขิน (2544) ซึ่งพบว่า ปัจจัยเร่ืองเพศ อายุ สถานภาพสมรส ท่ีอยู่ใน

ปัจจัยด้านประชากร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน

จังหวัดนครปฐม 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุในบริเวณสวนสาธารณะบุ่งตาหลัว

จังหวัดนครราชสมีา 

การตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านจิตวิทยาไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยการเรียนรู้เป็นตัวท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุด ส าหรับการตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยด้านสังคมไปในทิศทางเดียวกัน โดยครอบครัวมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด และปัจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจออกก าลังกายของผู้สูงอายุ หมายความว่ามคีวามสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกันงานวจิยั

ของ พัลลภ ค าลอื (2543) ท่ีให้ข้อสรุปวา่ ปัจจัยดา้นการรับรู้ ท่ีเห็นวา่การออกก าลังกายมีประโยชนต์่อร่างกาย และ

ปัจจัยหลักด้านทัศนคติ ท่ีเห็นวา่การออกก าลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งท้ัง ด้านการรับรู้ และด้าน
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ทัศนคติอยู่ในปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจออกก าลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด

เชยีงใหม่ ส่วนปัจจัยเสริมด้านการสนับสนุนสังคม โดยค าแนะน าของเพื่อนมคีะแนนสูงสุดในด้านของปัจจัยดา้นสังคม 

ซึ่งมผีลตอ่การตัดสนิใจออกก าลังกายของนักศกึษามหาวทิยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. เนื่องจากการศึกษาคร้ังน้ีมีการจ ากัดขอบเขตการศกึษาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนัน้ในการศกึษาครั้ง

ตอ่ไป ควรขยายกลุ่มอายุอื่นๆ ให้การศกึษาครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความแตกตา่ง หรือเห็นผลลัพธ์ท่ีชัดเจน

ในประเด็นการศึกษา 

2. ควรเพิ่มปัจจัยในการศึกษา เช่น ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านแรงจูงใจ การรับรู้

ประโยชนข์องการออกก าลังกาย ความสามารถในการออกก าลังกาย การควบคุมตนเองในการออกก าลังกาย เพราะ

ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจออกก าลังกาย ซึ่งจะท าให้อธิบายถึงการตัดสินใจออกก าลังกายได้ครอบคลุม

มากยิ่งขึ้น หรอืใชแ้นวคิดทฤษฎีอ่ืนๆ มาก าหนดตัวแปรท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการตัดสินใจออกก าลังกาย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวาน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวาน เป็นการวิจัยเชิง

คุณภาพ  เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มจากตัวแทนผู้น ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า และการส ารวจพื้นที่ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

คุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจ าแนกประเภท การ

เปรียบเทียบ การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห ์SWOT 

ผลการศึกษา พบว่า บ้านแม่ระวาน ต้ังอยู่ริมแม่น้ าวังตอนล่าง และล าห้วยบ้านแม่ระวาน ประสบกับ

ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วมและน้ าหลากในช่วงฤดูฝน และปัญหาน้ าขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อแก้ปัญหาชุมชนยึดหลักการบูรณาการโดยอาศัยเครื่องมือเชิงโครงสร้างสร้าง เช่น เครื่องสูบน้ า 

การกอ่สร้างแหล่งน้ า ระบบส่งและกระจายน้ า เครื่องมือการบริหารเชิงเศรษฐศาสตร์ เช่น การเก็บค่าน้ า บัญชีครัวเรอืน 

และเครื่องมือทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การประชาพิจารณ์ในการแสวงหาแนวทางร่วม การวิจัย

ชุมชนเป็นตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนา โดยมีแผนงานที่ชัดเจน เกดิการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และมีการประยุกต์ใช้ภูมิ

ปัญญาเดิม ตลอดจนการจัดการโดยกลุ่มซึ่งมีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับกลุ่มภาคเีครอืข่ายทั้งภายในและภายนอก

ชุมชน  

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน พบว่า  มี 2 ปัจจัยที่ท าให้

ชุมชนประสบผลส าเร็จ คอื 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น าและสมาชิกที่ดี มกีารเรียนรู้ มีระบบการบริหารที่ดี การ

มีส่วนร่วมทั้งของสมาชิกและผู้น าในทุกกระบวนการ ชุมชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีภูมิปัญญาชุมชนใน

การจัดการน้ า มีประเพณีที่ดีงามในการบริหารจัดการ และมีแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าที่เพียงพอในการจัดสรรน้ าให้กับ

ประชาชน 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ หน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนทั้งงบประมาณ เครื่องมือส่ิงปลูกสร้าง ความรู้ 

ทุนวิจัย ที่ต้ังของชุมชนอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก และเครือข่ายชุมชนรอบข้างที่

เข้มแข็ง   
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Abstract  
The objective of this research was to study the lessons learned by the Ban Maerawan community 

about community water resource management. This was a qualitative research. Data were collected through 

in-depth interviews and focus group discussions with representatives of group leaders and local personnel from 

agencies involved with water management as well as an area survey. Data were recorded on forms and 

analyzed using the qualitative analysis methods of categorization, comparison, relationship analysis, causality, 

and SWOT analysis.  

The findings were that Ban Maerawan is located in Yokkrabat Sub-district, Sam Ngao District, 

Tak Province. Most of the houses are situated along the lower Wang River and Ban Maerawan Stream. The 

major water resource problems in the area are flooding/overflow in the rainy season and water shortages in the 

dry season. In its management to solve the problems, the community used mixed methods including 1 ) 

structural tools like water pumps and constructing water storage facilities and distribution systems; 2) economic 

management instruments such as collecting water fees and using household accounting; and 3 )  social 

mechanisms such as stakeholder participation, public hearings to find joint solutions, and community research to 

direct development. The community had a clear plan for water resource management, was constantly learning, 

utilized traditional wisdom, used group management, and at the same time was linked and worked in 

association with a network of allies both within and outside the community. They held to an integrated 

management model.     

Analysis of the community’s water management results indicated that there were both internal 

and external factors of success. The internal factors were good leaders and community members who were 

open to learning, a good management system, participation by the members and leaders in every step of the 

process, application of the principles of the Sufficiency Economy philosophy, the existence of water 

management wisdom in the community, a tradition of good management, and an adequate supply of water 

with an adequate water delivery system. The external factors of success were assistance from government 

agencies in the form of a budget, tools and constructions, knowledge, and research funds; and the fact that the 

community is located in an upstream area that is still well forested and fertile, where transportation is 

convenient, and the neighboring communities are strong communities that are willing and able to cooperate in 

preserving the watershed forests. 

Keywords: Community Water Resource Management, Ban Maerawan Community, spiral model 
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บทน า 

การเร่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่จ ากัดอย่างฟุ่มเฟือย 

ขาดจิตส านกึ และเกินความสามารถที่ทรัพยากรจะฟื้นฟูตัวเองได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดขึ้น

ตามมา  ด้านทรัพยากรน้ าก็เช่นกัน พบว่า การบริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสมในภาวะปัจจุบัน ท าให้ทรัพยากรน้ าไม่

สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของมนุษยชาติและสร้างความสมดุลต่อระบบนเิวศท้ังในเชงิปริมาณและคุณภาพ

ได้อย่างยั่งยนื บทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการท่ี

ดีท่ีสามารถน ามาเป็นแนวทางให้กับชุมชน หรอืหน่วยงานน าไปประยุกตห์รือปรับใชใ้ห้เหมาะกับบริบทของของพื้นท่ี    

กลุ่มจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวาน ตั้งอยู่ท่ีบ้านแม่ระวาน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอ

สามเงา จังหวัดตาก อยู่ในเขตลุ่มน้ าวัง เป็นชุมชนหนึ่งท่ีมีบทเรียนท่ีดีท่ีนา่สนใจ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร [5] น าเสนอข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและที่เกี่ยวข้องของชุมชนบ้านแม่ระวานวา่ เคยประสบกับ

ปัญหาด้าน น้ าน้ าท่วมน้ าหลากในช่วงฤดูฝนและน้ าท่วมขังจากแม่น้ าวังเนื่องจากอยู่ในท่ีลุ่ม การขาดแคลนน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภคบริโภคในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้ง ป่าต้นน้ าถูกท าลายจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าของชาวบ้านและ

การท าสัมปทานหินแกรนิตบริเวณป่าต้นน้ าห้วยแม่ระวาน (ป่าผาต้อน) แต่ชุมชนก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ลุล่วงผ่านไปด้วยดีด้วยการใช้หลักการบริหารจัดการน้ าโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีการร่วมมือท้ังจากสมาชิกภายใน

ชุมชนและภาคีเครือข่ายภายนอก มีการจัดการท่ีอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การสื่อสาร การ

เรียนรู้ การวจิัยเพื่อการแก้ปัญหา  

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีขึ้น เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของกลุ่มจัดการน้ า

ของชุมชนบ้านแม่ระวาน ซึ่งอยู่ในลุ่มน้ าวังตอนล่าง เพื่อถอดบทเรียนส าหรับประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบของการจัดการ

ทรัพยากรน้ าและน าไปขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนตอ่ไป   

วัตถุประสงค์การศกึษา 

เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวาน  
 

วัสดุอุปกรณ์วิธีการศึกษา 

รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชงิคุณภาพ 
 

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างชุมชน ใชก้ารคัดเลอืกแบบเจาะจงตามเกณฑ์การคัดเลอืก ดังนี้  

1.   เป็นพืน้ท่ีประสบปัญหาและมีความรุนแรงของปัญหา 

2. เป็นพืน้ท่ีท่ีสามารถแก้ปัญหาจนประสบความส าเร็จ    

3. เป็นตัวอยา่งที่ดีในการแก้ไขปัญหา  

4. มกีารให้ความร่วมมอืของสมาชิกในชุมชน/จิตอาสา 

5. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

6. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่ กลไกการบริหารจัดการท่ีชัดเจน 

7. เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรือเครอืขา่ยตา่งๆ ได้ 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้เกี่ยวข้องท่ีอยู่ในพื้นท่ีและยินดีให้ข้อมูลและเข้าร่วมการสัมมนาจาก ตัวแทน

ผู้น ากลุ่ม 15 คน กรรมการลุ่มน้ าวัง 3 คน และเจ้าหนา้ท่ีจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องจากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1 

เจ้าหนา้ที่จากกรมชลประทาน 5 คน 

เครื่องมอื คือแบบสัมภาษณ ์และแบบบันทึกข้อมูล  

วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมมนากลุ่มจากตัวแทนผู้น ากลุ่ม กรรมการลุ่ม

น้ าและเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าในพืน้ท่ีท่ีคัดเลอืก มปีระเด็นการศึกษาเกี่ยวกับ  

1. บริบทของพืน้ท่ี 

2. สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ 

3. ววิัฒนาการรูปแบบ และวิธีการจัดการแกไ้ขปัญหาและการมีสว่นร่วมของชุมชน 

4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษก์ารใช้ประโยชน์  

5. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ องค์กร) และบทบาทของหนว่ยงานภาคี   

6. การเรียนรู้ของชุมชน ระบบข้อมูลและการเตอืนภัย การรณรงค์ 

7. เครื่องมือส าหรับบริหารจัดการ 

8. ผลการด าเนนิงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้ าของชุมชน 

9. ปัจจัยอุปสรรค  

10. ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

การจ าแนกประเภท การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็นเหตุและผล และการวิเคราะห์ 

SWOT  

ผลการศึกษา 

1. บริบทของพื้นที่ 

1.1 อาณาเขต ทิศเหนือติดกับอ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ทิศตะวันออกติดกับบ้านแม่เชียงราย 

ต าบลยกกระบัตร ทิศตะวันตกติดกับเขตป่าชุมชนบ้านแม่ระวานและป่าสงวนฝั่งซ้ายแม่น้ าปิง ทิศใต้ติดกับบ้านสอง

แควพัฒนา ต าบลยกกระบัตร 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ / ภูมิประเทศ บ้านแม่ระวาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอสามเงา 

บ้านเรือนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าวัง และล าห้วยบ้านแม่ระวาน ท่ีเป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและประกอบ

อาชพีตา่งๆของชุมชน ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแตเ่ดอืนกุมภาพันธ์จนถึงเดอืนมถิุนายน ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดอืนพฤศจิกายนถึง

เดอืนมกราคม และฤดูฝนต้ังแต่เดอืนพฤษภาคม ถึงเดอืนกันยายน ปริมาณน้ าฝนประมาณ 1,000 – 1,200 มม. ต่อปี 

1.3 ประวัตชิุมชนบ้านแมร่ะวาน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ าวัง เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2415 โดยมคีรอบครัว

จากอ าเภอเถิน จังหวัดล าปาง 3 ครอบครัวด้วยกันคือนายอุด ตองใจ นายหม้อ ป้อยะ นายจู ป้อยะ และครอบครัว

จากบ้านแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก อีก 2 ครอบครัว คือนายต่วน ตั้งน้อย และนายหาญ สนใจ จากสภาพพื้นท่ีซึ่งมี

ความอุดมสมบูรณ์ ท าให้ชาวบ้านท่ีอพยพเข้ามามีอาชีพหลักคือการท าเกษตร ด้วยวิถีชีวิตแบบเกษตรกรท าให้

ชาวบ้านมีการลงแรงเพื่อช่วยกันท าการเกษตรหรือท างานในลักษณะ“วาน”กันอยู่เสมอ จึงเป็นท่ีมาของชื่อ“บ้านแม่

ระวาน” ปี พ.ศ. 2422 ได้มีครอบครัวเพิ่มขึ้นเร่ือยมา จึงได้เสนอต่อทางราชการได้รับการจัดตัง้เป็นหมู่บ้าน “บ้านแม่

ระวาน” มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายอุด ตองใจ ปัจจุบัน (2556) เป็นผู้ใหญ่บ้านคนท่ี 16 คือนายพรมมา เขม้นเขต

การณ ์
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1.4 แหลง่น้ าในชุมชนมดีังตอ่ไปน้ี 

-  แม่น้ าวัง ใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ใชอุ้ปโภค-บริโภค 3 หมูบ้่านคือหมู ่

4 บา้นสองแคว หมู่ 5 บา้นแมร่ะวาน หมู่ 12 บา้นสองแควพัฒนา ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก  

-  ห้วยแม่ระวาน  ใชป้ระโยชนใ์นภาคการเกษตร เช่น การท านา  การเลี้ยงสัตว์  มีฝายน้ า
ล้นขนานกลาง 2 แห่ง (ฝายชลประทานและฝายประชาอาสา)  

-  อา่งเก็บน้ าห้วยป่าเส้า จุน้ าประมาณ 1,880,000 ลบ.ม. ใชป้ระโยชน์ในภาคการเกษตร 

เชน่การท านา การเลีย้งสัตว ์ขยายพันธ์ุปลา 

-  คลองล้องจ้า ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ าในฤดูน้ าหลาก และภาคการเกษตร เช่น การ
ท านา การเลีย้งสัตว ์ขยายพันธ์ุปลา 

-  สระเก็บน้ า อ.บ.จ. ขนาด 14 ไร่ จุน้ าประมาณ 70,560 ลบ.ม. ใชป้ระโยชนใ์นการเก็บน้ า

เพื่อขยายพันธ์ุปลา การเลีย้งสัตว ์และเป็นแหล่งน้ าส ารองในภาคการเกษตร  

-  สระเก็บน้ าสหกรณ์ ขนาด 8 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเก็บน้ าเพื่อขยายพันธ์ุปลา  การเลีย้ง

สัตว์ และเป็นแหล่งน้ าส ารองในภาคการเกษตร 

-  สระเก็บน้ าหัวไร่ปลายนา  ขนาด 1 งาน จุน้ าประมาณ  1260 ลบ.ม. จ านวน 20 บ่อ ใช้

ประโยชนใ์นการเก็บน้ าเพื่อขยายพันธ์ุปลา การเลีย้งสัตว ์และเป็นแหล่งน้ าส ารองในภาคการเกษตร 

-  คลองสง่น้ าดาดคอนกรีตและท่อส่งน้ าจากอา่งเก็บน้ าห้วยป่าเส้า  

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

-   กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ า ได้แก่ ผู้ใช้น้ ากลุ่มชาวนาราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า 

(รสทป.) คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน เครือข่ายคนรักษ์ป่าผาต้อน ศูนย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ธกส. 

บ้านแม่ระวาน 

-   ท่ีดิน หมู่บ้านมีเนื้อท่ีท้ังหมดจ านวน 3 ,332 ไร่ แบ่งออกเป็นท่ีดินในหมู่บ้านและมี

เอกสารสิทธ์ิ จ านวน 535 ไร่ ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิจ านวน 250 ไร่  ท่ีดินในหนว่ยอนุรักษ์ดอยขุนเม่น จ านวน 

1,600 ไร่ ท่ีดนิในเขตปฏรูิปท่ีดนิ จ านวน 500 ไร่ ท่ีดนิสว่นอ่ืนๆ จ านวน 450 ไร่ 

-   อาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม คือ ท านา  ท าไร่ และปลูกพืชผัก 

รายได้เฉลี่ยครอบครัวละ 30,000บาท / ปี 

2. สถานการณ์ปัญหาเดิมและผลกระทบ 

 ปัญหาน้ าป่าไหลหลากในฤดูฝน ท าให้เกิดน้ าทว่มและการกัดเซาะท่ีดนิท่ีท ากินจากการไหลบ่าของ

น้ าท่ีมาจากป่าต้นน้ าและไหลลงสู่ห้วยแม่ระวานโดยไม่มีฝายชะลอน้ า ความแรงของกระแสน้ าท าให้ริมตลิ่งท่ีอยู่

ระหว่างเส้นทางผ่านของน้ าถูกแรงน้ ากัดเซาะเสียหายพังทลาย 

 ปัญหาภาวะน้ าท่วมจากน้ าเหนือ (แม่น้ าวัง) ไหลลงมาแล้วสมทบกับน้ าท่ีหลากมาจากห้วยแม่ระ

วานท าให้น้ าเออ่ลน้เข้าท่วมพื้นท่ีการเกษตรของชุมชนท่ีอยูใ่นท่ีลุม่ 

 ปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  ท าให้น้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน

ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังกระทบกับภาคการเกษตรขาดแคลนน้ าไม่มีน้ าท าการผลิต ระดับน้ าใต้ดินอยู่ต่ ามาก ท าให้

ตน้ทุนการสูบน้ าใต้ดินมาท าการเกษตรเพิ่มสูงขึน้ นอกจากนี้ระบบส่งน้ าและกระจายน้ าสู่พื้นท่ีการเกษตรไมเ่พยีงพอ 

แม้ในชุมชนจะมีแหล่งกักเก็บน้ าจ านวนมาก แต่ไม่มีระบบส่งและกระจายน้ าสู่ไร่นา  จึงท าให้พื้นท่ีการเกษตรขาด

แคลนน้ าในการท าการเกษตร โดยเฉพาะปัญหานี้จะรุนแรงมากในช่วงฤดูแล้ง 
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3. วิวัฒนาการรูปแบบ และวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาและการมสี่วนร่วมของชุมชน 

อาชีพหลักของชุมชนบ้านแมร่ะวานนับจากเร่ิมก่อต้ังหมู่บ้านใหม่ ๆ คือ ท านา เมื่อมีผู้คนมากขึ้น จึงมี

การบุกเบิกท่ีท ากินให้พอเพียงต่อจ านวนประชากร และการท านาในสมัยนั้นก็ใช้น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นส่วน

ใหญ่และท านาในฤดูฝนเท่านัน้ 

ประมาณปี พ.ศ. 2500 นายแล  สงน้อย เป็นผู้ริเร่ิมการท าฝายทดน้ า โดยใช้ไม้ไผ่และหินท้ิง(ฝาย

ชะลอน้ า)กั้นห้วยแม่ระวานและท าคลองส่งน้ าเขา้ที่ท ากิน โดยใครมีท่ีนาก็ไปชว่ยกันท า และปฏบัิตกิันเร่ือยๆมา  

ปี พ.ศ. 2516 นายแล  สงน้อย ได้ติดต่อซื้อเคร่ืองสูบน้ าเป็นเคร่ืองยนต์หกสูบ ป้ัมน้ า ท่อสิบสองนิ้ว 

สามารถสูบน้ าได้ตามความต้องการของชาวนา และมกีารลงแรงท าคลองส่งน้ าเข้าท่ีท ากิน ส าหรับค่าน้ ามันส่วนหนึ่ง

ซื้อเองส่วนหนึ่งรวมทุน การแบ่งการใช้น้ าใช้ภูมิปัญญา เมื่อน้ ามันใครหมดจะใช้ชังข้าวโพดปล่อยตามน้ าเป็นสัญญา

นบอกวา่น้ าของตนเองได้เพยีงเท่านี้ เมื่อชังข้าวโพดถึงท้ายท่ีนาของตัวเองก็แสดงว่าคิวน้ าของตัวเองหมดแลว้ ต้องปิด

ทางน้ าเพื่อให้น้ าไหลยังไปยังเกษตรกรรายอื่น  

ปี พ.ศ. 2522 ได้เคร่ืองสูบน้ าจากกรมชลประทาน และก่อสร้างคลองส่งน้ าแบบดาดคอนกรีต เพื่อ

กระจายน้ าไปยังพืน้ท่ีการเกษตรของชาวบ้านให้ได้อย่างท่ัวถึง 

ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจากชลประทานจังหวัดตาก ก่อสร้างฝายน้ าลน้ขนาดกลาง กั้นล าหว้ย

แมร่ะวาน  

ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณจากอ าเภอสามเงาสร้างฝายน้ าล้นขนานกลางกั้นล าห้วยแม่ระวาน มี

ประชาชนเข้ามาร่วมก่อสร้างจึงเรียก ฝายประชาอาสา และมีการสร้างคลองส่งน้ าดาดคอนกรตี 

ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจาก ร.พ.ช. สร้างอา่งเก็บน้ าห้วยป่าเส้า เป็นอ่างเก็บน้ าขนานกลาง จุ

น้ าประมาณ  1,880,000 ลบ.ม.  พร้อมท่อส่งน้ าสูพ่ื้นท่ีการเกษตร 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 หมู ่5 หมู่ 12  

ปี พ.ศ. 2537  เกิดการสัมปทานหินแกรนิตในบริเวณผืนป่าผาต้อนในพื้นท่ีป่าต้นน้ าห้วยแม่ระวาน 

ชาวบ้านในชุมชนไม่เห็นด้วยเกิดการต่อต้าน เพราะป่าต้นน้ าและระบบนิเวศจะถูกท าลาย กระทบต่อน้ าท่ีใช้ใน

การเกษตรตน้ทุนการท านา  ที่หากินของสัตว์เลีย้ง แหลง่อาหารป่าของชาวบ้าน สัมปทานจึงถูกยกเลิก 

ปี พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณจากสหกรณอ์ าเภอสามเงา ขุดสระขนาน 8 ไร่ จุน้ าประมาณ 40,320 

ลบ.ม. ใชป้ระโยชนใ์นการเก็บน้ าเพื่อขยายพันธ์ุปลา เลีย้งสัตว ์และเป็นแหล่งน้ าส ารองในการเกษตร 

ปี พ.ศ. 2542 ประกาศพื้นท่ีป่าชุมชน  181  ไร่ อบรมให้ความรู้คณะกรรมการป่าชุมชน จัดท าป้ายป่า

ชุมชนเพื่อให้เห็นอาณาเขตของพื้นท่ีและสามารถควบคุมดูแลการใชป้ระโยชนใ์นบริเวณป่าชุมชนได้ 

ปี พ.ศ. 2543 ท าโครงการชุมชนคนรักษ์ป่า ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) 

กิจกรรมท่ีท า ปลูกปา่ บวชป่า อบรมเยาวชนคนรักปา่ ประกาศพืน้ท่ีป่าชุมชนเพิ่มเป็น 756 ไร่   

ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขุดสระน้ า ขนาด 14 ไร่ ความจุ

น้ าประมาณ 70,560 ลบ.ม. ใชป้ระโยชน์ในการเก็บน้ าเพื่อขยายพันธ์ุปลา การเลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งน้ าส ารองใน

ภาคการเกษตร และอบรมราษฎรอาสาพทัิกษป่์า (รสทป.) รุ่นท่ี 1 จ านวน 100 คน 

ปี พ.ศ. 2545 ท าโครงการงานวจิัยชุมชนสร้างเครือข่ายคนรักษ์ป่าผาต้อน งบประมาณสนับสนุนจาก

ส านักงานส่งเสริมการวิจัย(สกว.) กิจกรรมท่ีท า ได้ประกาศพื้นท่ีป่าชุมชน 15,400 ไร่ ได้แกนน าชุมชนรอบพื้นป่าผา

ตอ้น 6 หมู่บ้าน สนับสนุนให้หมูบ้่านรอบป่าผาตอ้นประกาศพืน้ท่ีป่าชุมชน เก็บขอ้มูลอาหารจากปา่ 

ปี พ.ศ. 2546-2548 อบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) รุ่นท่ี 2 จ านวน 100 คน ท าโครงการ

งานวิจัยเชิงพัฒนาฟื้นฟูระบบนเิวศพื้นป่าผาต้อนและป่าตน้น้ าอยา่งยั่งยนืรับงบประมาณสนับสนุนจากสหประชาชาต ิ

(UNDP) กิจกรรมท่ีท า จัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้ าและการใช้น้ าของชุมชนรอบพื้นป่าผาต้อน จัดท าฝายชะลอน้ า
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บริเวณพื้นป่าผาต้อน กว่า 1,000 แห่ง (ฝายชั่วคราว ฝายหินท้ิง ฝายกึ่งถาวร และฝายถาวร) ท าแปลงศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศขนาน 40 เมตร x 40 เมตร จ านวน 3 แปลง  

ปี พ.ศ. 2549 จัดสร้างฝายชะลอน้ า แบบผสมผสาน (ทรายใส่ถุงและหินท้ิง) บริเวณป่าชุมชนจ านวน 

110 แห่ง จัดท าแนวกันไฟรอบป่าชุมชน   

ปี พ.ศ. 2550 ปลูกป่าเสริมป่าชุมชนสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน  รับรางวัลชนะเลิศ ป่าชุมชนดีเด่น 

ระดับจังหวัด ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ปี พ.ศ.2551 อบรมทบทวนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) จัดสร้างฝายชะลอน้ าถาวรและกึ่งถาวร

บริเวณป่าชุมชนจ านวน 105 แห่ง งบประมาณจากหน่วยจัดการตน้น้ าห้วยแมพ่ริก ปลูกป่าเสริมป่าชุมชน 

ปี พ.ศ. 2552 ปลูกป่าเสริมป่าชุมชน โครงการธนาคารตน้ไม้สนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรแนวคิดการปลูกปา่ในใจคนสร้างป่าในที่ดินของตัวเอง 
 

สรุป ววิัฒนาการรูปแบบ และวิธีการจัดการแกไ้ขปัญหาและการมสี่วนร่วมของชุมชนตามระยะเวลา 
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4. นโยบาย กฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ประโยชน์  

นโยบาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ถูกก าหนดมาจากท่ีประชุมกลุ่ม ผ่านกระบวนการประชา

พจิารณ์จนได้ขอ้สรุปท่ีสมาชกิทุกคนให้การยอมรับ นโยบาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า ได้แก่ 

1. ข้อตกลงในการใชน้้ าเพ่ือการเกษตร 

- ก่อนฤดูท านาจะมีการประชุมแจง้ให้กลุม่ทราบในวาระการประชุมประจ าเดือน 

- เก็บคา่หัวนาตามความจ าเป็นการใชจ้่ายแต่ละปี 

- กลุ่มชาวนาทุกคนตอ้งชว่ยกันท าความสะอาดคลองส่งน้ าก่อนฤดูท านาใครไมไ่ปตอ้งจ่าย

ค่าปรับตามท่ีประชาคมกันไว้ 

2415 
ก่อตั้งหมู่บ้าน 

2516 

- ซือ้เคร่ืองสูบน้ า 

- ท าคลองส่งน้ า 

- ภูมิปญัญา 

ซังข้าวโพด 

2525 

สรา้งฝายน้ าล้น

ขนาดกลางกั้นล า

ห้วยแม่ระวาน 

2537 

ยกเลิก

สัมปทาน

หินแกรนิต 

2542-2549 

- ท าเร่ืองป่า

ชุมชน 

- ขุดสระ 

- ท าฝายชะลอน้ า 

2551 

อบรมทบทวน

การดูแลป่า

ชุมชน 

2500 
ท าฝายทดน้ า 

เข้านา 

2522 

- ไดเ้คร่ืองสูบน้ า 
- ท าคลองคาด 

คอนกรีต 

2531 

- สรา้งฝายประขา

อาสา 

- คลองส่งน้ า 

คาดคอนกรีต 

2540 
ขุดสระ 

2550 
ปลูกป่าเสริม 

2552 

- ปลูกป่าเสรมิ 
- โครงการ 

ธนาคารต้นไม ้
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- คิวการใชน้้ าให้เป็นไปตามประชาคม มีนายเหมอืงเป็นผู้ดูแล ใครขโมยน้ าต้องจ่ายค่าปรับ

ตามท่ีประชาคมไว้ 

2. ข้อตกลงการใชน้้ าประปาในครัวเรือน 

- ตอ้งเข้าเป็นสมาชกิ 

- ทุกบา้นตอ้งมีมาตรน้ าประปา 

- มผีู้ดูแลคอยเก็บคา่น้ าของแตล่ะหมู่บ้าน 

3. ข้อตกลงเร่ืองป่าชุมชน 

- มขี้อก าหนดเร่ืองการตัดไม้ 

- การตดัไม้ในป่าชุมชนต้องมกีารปลูกทดแทน 

- ค่าปรับเมื่อมีการละเมิดขอ้ก าหนด 
 

5. กลไกการบรหิารจัดการของชุมชน (กลุ่ม องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี 

1. กลุ่มผู้ใชน้้ าทางการเกษตรมกีารพูดคุยกันระหว่างสมาชกิในแตล่ะปีเพื่อทบทวนปัญหาที่ผ่านมา 

วางแผน วางเงื่อนไข แนวทางการจัดการน้ าของปีตอ่ไป ตามสถานการณท่ี์มากระทบ  

2. คณะกรรมการประปาหมูบ้่านมหีนา้ที่ในการดูแลจัดการระบบการส่งน้ า การบ าบัดน้ า และการ

จัดเก็บค่าน้ าเพ่ือมาด าเนินการ 

3. ภาคีเครือข่ายเครือข่ายหมูบ้่านรอบพืน้ป่าผาต้อนในการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ เนื่องจากพื้นท่ีแม่ระ

วานตดิกับป่าสงวนแห่งชาติท่ีกินพื้นท่ีในหลายชุมชน จึงตอ้งมีเครอืขา่ยในการเฝ้าระวังไฟป่า การอนุรักษป่์าตน้น้ า  

4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีหน่วยงานตา่งๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้ และทรัพยากรน้ าเข้ามา

สนับสนุนงบประมาณ ความรู้ เคร่ืองมือสิ่งปลูกสร้าง และบุคลากร ที่อยู่บนความต้องการของชุมชน เช่น หน่วยงาน

ระหว่างประเทศ UNDP. กองทุน SIF. สกว.และสสนก. ธกส. การไฟฟา้ฝ่ายผลิต เขื่อนภูมพิล หนว่ยจัดการต้นน้ าแม่

พริก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสิ่งแวดลอ้มจังหวัดตาก ส านักงานป่าไม้ท่ี ๑๔ ตาก เป็นต้น 

6. การเรียนรู้ของชุมชน  

1. การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยของชุมชน ผ่านการสนับสนุนของหลายหน่วยงาน เช่น 

ส านักงานส่งเสริมการวจิัย(สกว.) ได้ท ากิจกรรม ป่าชุมชน ข้อมูลอาหารจากป่า และการใช้ประโยชน์ตา่งๆจากป่าไม ้

ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเอง สหประชาชาติ (UNDP) จัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า

และการใชน้้ าของชุมชน จัดท าฝายชะลอน้ าและแปลงส าหรับศกึษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนเิวศ  

2. การเรียนรู้ผ่านการประชุม ประชาคม ของกลุ่มผู้ใช้น้ าในทุกปี ซึ่งแต่ละปีจะต้องมีการวิเคราะห์

ทบทวนสภาพปัญหาท่ีผ่านมา โดยกลุ่มจะน าข้อมูลท่ีค้นพบในแต่ละปีมาพูดคุยและวางแผน หาแนวทางในการ

จัดการน้ าในแต่ละปี ซึ่งชุมชนมีบุคลากรในการจัดการข้อมูลของพื้นท่ี ทั้งท่ีดินท ากิน แหล่งน้ า การท าธนาคารตน้ไม ้

ความลาดชันของพืน้ท่ี ฯลฯ เพื่อน าข้อมูลดังกลา่วมาวางแผนและจัดการกับปัญหาต่อไป 

3. การเรียนรู้ผ่านทางการอบรม ศกึษาดูงานท่ีจัดโดยหนว่ยงานตา่งๆ และผู้รู้ในชุมชน 

4. การเรียนรู้จากการลงมอืปฏบัิตแิละปรับให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
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7. เครื่องมอืส าหรับบรหิารจัดการ  

1. การจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ลงในแผนท่ี ซึ่งแสดงข้อมูลความลาดชัน จ านวนแหล่งน้ า 

ปริมาณน้ า เส้นทางน้ า พื้นท่ีทางการเกษตรของคนในชุมชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะน ามาสู่การจัดการน้ าท่ีเหมาะสม 

เชน่ การวเิคราะห์ปริมาณน้ าในแตล่ะป ีและออกเป็นระเบียบเงื่อนไขของกลุม่ผู้ใชน้้ า 

2. การจัดประชาคมหมูบ้่าน เพื่อวางทศิทางรว่ม ป้องกันปัญหาความขัดแยง้  

3. แผนการจัดการน้ าของชุมชนแม่ระวาน ชุมชนมีแผนงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน และ

ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน แผนการจัดการน้ าของชุมชนประกอบด้วย  

- แผนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติโดยการจัดอบรมให้กับเยาวชน 

- แผนการการพัฒนาแหลง่เรียนรู้  

- แผนการขยายเครอืขา่ย 

- แผนการวางระบบท่อจ่ายน้ า และเติมน้ าให้กับสระสาธารณะ 4 สระ ของบ้านแม่ระวาน 

และบ้านสองแคว 

- แผนการสร้างอา่งเก็บน้ าขนาดเล็ก 

- แผนการบ ารุงรักษาดูแลรักษาและจัดกิจกรรมเพิ่มเติม บริเวณโครงการให้ได้ประโยชน์

สูงสุด จัดเก็บเศษสวะ ผักตบชวา ปลูกปา่เสริมสร้างฝายชะลอน้ าเหนอืแกม้ลงิ ท าแนวกันไฟบริเวณท่อส่งน้ า 

- แผนการจัดเก็บข้อมูลการใชน้้ า ผลผลิตทางการเกษตร และพืน้ท่ีท านาในฤดูและนอกฤดู 

4. เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับการบริหารจัดการ มี ดังนี้  

- การเก็บค่าน้ าในกลุ่มประปาของหมู่บ้าน กลุ่มมีการเก็บค่าน้ าประปาของหมูบ้่านส าหรับ

เป็นค่าใช้จ่ายของระบบประปา เช่น ค่าสารเคมี ค่าไฟฟ้า ค่าบ ารุงรักษา ฯลฯ เพื่อน าเงินดังกล่าวมาดูแลประปาของ

หมูบ้่าน  

- การท าบัญชีครัวเรือน แต่ละบ้านมีการท าบัญชีครัวเรือน มีการตรวจสอบค่าน้ าหากมี

การใช้น้ าเกินความจ าเป็นจะต้องส ารวจว่าระบบท่อมีการร่ัวซึมหรือไม ่โดยมีการตรวจสอบทั้งเจ้าของบ้านและผู้เก็บ

ข้อมูลประจ าหมู่บ้านเองเพราะบุคคลเหล่านี้ทราบขอ้มูลเฉลี่ยแตล่ะเดอืนของแต่ละบ้าน  

8. ผลการด าเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน้ าของชุมชน 

1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุมชนมกีารจัดการชุมชนบนระบบฐานข้อมูลของชุมชน ยังสามารถ

เชื่อมระบบข้อมูลตา่งๆในพืน้ท่ีของตนเองเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การท าธนาคารต้นไม ้ข้อมูลผู้ป่วยในชุมชน

ฯลฯ ซึ่งท าให้ทิศทางการพัฒนามีเป้าหมายท่ีชัดเจนและปฏิบัติได้ เนื่องจากมาจากฐานข้อมูลชุมชน นอกจากนี้ใน

ระดับครัวเรือนมีความอบอุ่นจากการพัฒนาอาชีพเกษตร ไม่ต้องอพยพเข้าไปท างานในเมือง พ่อแม่พี่น้องอยู่พร้อม

หน้า หรือคนท่ีอยู่ไกลได้กลับมารวมกันในงานประเพณีบวชป่า การไหว้ผีฝาย เป็นต้น สมาชิกในชุมชนมีความรัก

สามัคคีจากการท่ีชุมชน ได้ช่วยเหลือ และท ากิจกรรมร่วมกันท้ังการสร้างฝายชะลอน้ า การดูแลรักษาป่าไม้ ท าให้

ชุมชนได้เกิดการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความสามัคคีเอื้ออาทรตอ่กัน  

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ จากการท่ีมีการฟ้ืนฟูทรัพยากรดนิ น้ า ป่า ที่เป็นฐานส าคัญ

ในการการพัฒนาอาชีพเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลักของชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลดตน้ทุนการผลิต คนมรีายได้เพิ่มขึ้น มีการการฟ้ืนฟูแหลง่อาหารในพืน้ท่ีป่าของชุมชนท าให้ลดรายจ่ายนอกจากนี้ยัง

เพิ่มรายได้จากอาชพีเสริมในการเก็บของป่าขาย  
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3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีการฟื้นฟูและได้รับการคุ้มครอง ด้วยมีกลไก 

เครือข่ายคอยเฝ้าระวัง ในขณะเดียวกันมีการอนุรักษ์ และระดมกันเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ท าให้

ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื่นในบริเวณรอบป่าไม ้น ามาสู่การมีแหลง่น้ าท่ีมีน้ าตลอดปี บ่อน้ าตื้นท่ีใชใ้นการเกษตร

ก็สามารถสูบใชไ้ด้น้ าเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี ดินมกีารฟื้นฟูสภาพ 

4. การจัดการต่อปัญหา ปัญหาน้ าป่าไหลหลากในฤดูฝน และปัญหาน้ าทว่ม มกีารสร้างฝายชะลอ

น้ าปลูกป่าต้นน้ าและดักตะกอนท าให้ลดความแรงของน้ าล าห้วยแมร่ะวานมีพื้นท่ีกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น การเออ่ของน้ าเข้า

ท่วมพื้นท่ีลุม่ลดลง ส าหรับปัญหาการขาดแคลนน้ า มกีารพัฒนาแหลง่กักเก็บน้ าและระบบส่งน้ าและกระจายน้ าท าให้

มนี้ าส าหรับการเกษตรเพยีงพอ ระดับน้ าใต้ดนิสูงขึ้นตน้ทุนการสูบน้ าเพ่ือการผลิตทางการเกษตรลดลง 

9. ปัจจัยอุปสรรค  

1. หน่วยงานระดับท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญ ซึ่งเมื่อน าแผนเหล่านี้เข้าสู่การประชาคมของหมู่บ้าน

เพื่อบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงานในแต่ละปี มักเป็นประเด็นท่ีมีความส าคัญรองลงไป จึงไม่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ

แก้ไขปัญหาด้านน้ าของชุมชน 

2. คุณภาพน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาของหมูบ้่าน ในช่วงฤดูแล้งน้ าจะขุน ท าให้เป็นภาระดา้นต้นทุน

ค่าใชจ้่ายในการบ าบัดน้ าประปาให้มีคุณภาพ 

3. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ บางปีน้ าน้อยน้ าต้นทุนต่ า บางปีน้ ามากน้ าท่วมหลากใน

ฤดูฝน 

4. ท่ีต้ังตามภูมศิาสตร์ บางพื้นท่ีลุม่น้ าทว่มในฤดูฝน บางพืน้ท่ีอยูท่ี่ดอนการส่งน้ าไม่ถึง  

10. ปัจจัยต่อความส าเร็จ 

ปัจจัยภายใน 

1. ผู้น า มีวสิัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัด สมาชิกให้การยอมรับ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ 

เป็นธรรม สนใจใฝ่รู้ 

2. สมาชกิ มคีวามเสียสละ สามัคคี ยอมรับในกฏกติกา มีการท าบัญชคีรัวเรือน 

3. การเรียนรู้ ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบ ท้ังจากท างานด้วยตนเองและเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติจริง กระบวนการวิจัยระดับท้องถิ่น ตัวแทนชุมชนมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ การ

ประชาคมกันในกลุ่ม นอกจากนี้ยังมฐีานข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ 

4. ระบบการบริหาร มีแผนงาน การแบ่งงานให้สมาชิกท า มีกฏกติกาท่ีเป็นท่ียอมรับ มีการประชาคม

เพื่อแก้ปัญหาท่ีทุกคนยอมรับ มกีารผลักดัน น าเสนอสภาพปัญหากับหนว่ยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยูเ่สมอ 

5. การมีส่วนร่วมท้ังของสมาชิกและผู้น าตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมเสนอและรับฟังปัญหา ร่วมออกแบบ

แนวทางแก้ปัญหาจากที่ประชุม ร่วมด าเนิน และร่วมรับผลท่ีเกิดจากการกระท า ซึ่งนับเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมใน

ระดับสูงมาก 

6. ชุมชนใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง พัฒนาตนเอง สิ่งแวดล้อม ร่วมกับการดูแลดิน 

น้ า ป่า 

7. ภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการน้ า เชน่ การท าฝายชะลอน้ า การใชซ้ังข้าวโพดจัดคิวให้น้ า 

8. ประเพณีท่ีดงีามในการบริหารจัดการ เชน่ การไหวผ้ีฝาย การบวชป่า 

9. แหล่งน้ าและระบบส่งน้ าท่ีเพยีงพอในการจัดสรรน้ าให้กัลประชาชน 
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ปัจจัยภายนอก 

1. มีหลายหนว่ยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ังงบประมาณ ความรู้ ทุนวจิัย สกว สหประชาชาติ กรม

ชลประทาน สสนก. การไฟฟา้ฝ่ายผลิต เป็นตน้ 

2. อยูใ่นพื้นท่ีป่าตน้น้ าท่ีคอ่นข้างอุดมสมบูรณ์ 

3. การคมนาคมสะดวก 

4. เครือข่ายชุมชนรอบข้างท่ีเข้มแข็งในการร่วมมอืกันอนุรักษ์ป่าตน้น้ า 

สรุปผลและอธิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพัฒนาการของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวาน  สรุปโดยใช้

เกลียววงรอบการพัฒนา (Spiral Model) พบว่า พัฒนาการของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

ได้แก่                

ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2500 – 2533 ปัญหาการขาดแคลนน้ าและการกระจายน้ าให้ท่ัวถึงท้ังชุมชนบ้านแม่

ระวานในช่วงนี้แม้ว่าสภาพปัญหาด้านจะไม่เด่นชัดนัก แต่ก็มีพัฒนาในการจัดการน้ าเพื่อให้กระจายน้ าได้ท่ัวถึงท้ัง

ชุมชน โดยใช้ความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้ังดินน้ า และป่าเช่น การใชซ้ัง

ข้าวโพดเป็นสัญลักษณ์ในการจัดสรรน้ าให้กับชาวบ้าน สร้างอ่างเก็บน้ าและฝายชะลอน้ า น าเคร่ืองสูบน้ ามาใช้

กระจายน้ าในพืน้ท่ีการเกษตรของสมาชกิในชุมชน 

ระยะท่ี 2 ปีพ.ศ.2534-2542 ปัญหาน้ าแล้ง และการให้สัมปทานป่าหินแกรนิต ช่วงนั้นจะมีการให้

สัมปทานหินแกรนิตในบริเวณป่าผาต้อนในพื้นท่ีป่าต้นน้ าห้วยแม่ระวาน ชาวบ้านในชุมชนไมเ่ห็นด้วยเพราะหากมีการ

ท าสัมปทาน ป่าพื้นท่ีบริเวณแหล่งต้นน้ าและระบบนิเวศจะถูกท าลาย น้ าท่ีใช้ในการเกษตรจะลดลง ผลกระทบต่อ

ต้นทุนการท านาท่ีสูงขึ้น เนื่องจากทรัพยากรในพื้นท่ีไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต  สัตว์เลี้ยงไม่มีแหล่งอาหาร 

อาหารจากป่าของชาวบ้านก็จะร่อยหรอลงและหมดไป   ชุมชนแก้ปัญหาโดยสร้างกลไกการจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี 

หาพื้นท่ีและแหล่งกักเก็บน้ าเพิ่มเติม ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น  ประสานภาคีท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนด าเนินกิจกรรมร่วมกัน การท าวิจัยท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการ

แก้ไขปัญหาของชุมชนและดูแลรักษาทรัพยากรท้องถิ่น สร้างอ่างเก็บน้ าสองแควหลวง และขอยกเลิกสัมปทาน

หินแกรนิต 

ระยะท่ี 3 ปีพ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน ปัญหาภัยแล้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง และปัญหาน้ าท่วม

หลาก ปัญหาน้ าท่วมบริเวณตอนท้ายของลุ่มน้ าและอ าเภอเมืองจังหวัดล าปางในฤดูฝนปัญหาน้ าไหลหลาก การ

แก้ปัญหา ใชก้ารวจิัยท้องถิ่นในเร่ือง การอนุรักษป่์าไม้ และการสร้างเครอืขา่ย การวจิัยชุมชนสร้างเครอืขา่ยคนรักปา่

ผาต้อน บา้นแมร่ะวาน ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ล าปาง และงานวจิัยเชิงพัฒนาฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นป่าผาต้อนและ

ป่าต้นน้ าอย่างยั่งยืน จัดตั้งธนาคารต้นไม้บ้านแม่ระวาน สร้างฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน (ใส่ทรายถุงและหินท้ิง) 

จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ได้น าระบบข้อมูลสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบการ

จัดการน้ าของชุมชน 
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ภาพที่ 1 แสดงการพัฒนาการของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ 

กลุ่มจัดการน้ าชุมชนบ้านแม่ระวาน ต าบลยกกระบัตร อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 

จากบทเรียนท่ีได้จากกรณีศึกษา เห็นได้ว่าความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชน

บ้านแม่ระวาน ใช้หลักการการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นฐานเร่ิมจากการร่วมกิจกรรมท าฝายชะลอน้ า และมี

การพัฒนามาสู่การเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการศึกษาสถานการณ์ปัญหา การหา

แนวทางการพัฒนา การจัดท าแผนโดยการประชาคม การร่วมด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผล ซึ่ง

สอดคล้องกับหลักการจัดการทรัพยากรน้ า ท่ี ปธาน สุวรรณมงคล [4] ได้เสนอหลักการการจัดการทรัพยากรน้ า ไว้

ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากน้ าเป็นสมบัติสาธารณะท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ชุมชนใช้การวิจัยชุมชนเป็นตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนาและแก้ปัญหา กระบวนการวิจัยนอกจากใช้เป็นกลไกใน

การขับเคลื่อนการแก้ปัญหา แลว้กระบวนการวจิัยยังสร้างการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับคน
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ในชุมชน มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดังท่ี บุญชัย งามวิทย์โรจน์ [3] ได้กล่าวถึงเสาหลักของการจัดการทรัพยากรน้ า

แบบบูรณาการ ประการหนึ่ง คือ ควรมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้ าและทรัพยากร  และสุ

พรรณี  ไชยอัมพร [6] กล่าวว่าการเรียนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์มีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ มี

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเดิม นอกจากนี้ยังมีการตั้งกลุ่มเพื่อเป็นกลไกภายในในการบริหาร มีการจัดการโดยกลุ่ม

และขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน สอดคล้องกับ

แนวทางของกรมทรัพยากรน้ า [1]  และ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ [3] ท่ีกล่าวสรุปไว้ว่า การตั้งองค์กรและกลไกในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า จะเป็นส่วนส าคัญและมบีทบาทในการเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากร

น้ า และยังยดึหลักการจัดการแบบบูรณาการตามภูมินเิวศตามท่ี บุญชัย งามวิทย์โรจน ์[3] กล่าวว่าการจัดการน้ าที่ดี

ควรยึดหลักการ การจัดการน้ าแบบบูรณาการ  และตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสานของ 

UNESCO [8] โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารท้ังเชิงโครงสร้าง เช่น การสร้างแหล่งกักเก็บน้ า การสร้างระบบส่งและ

กระจายน้ า เคร่ืองมือเชิงสังคม เช่น การก าหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้เวทีประชาคมในการน าเสนอประเด็น

ปัญหา การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้คนภายนอกได้รับทราบ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ เชน่ การมรีะบบ

ฐานข้อมูลของชุมชนส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แผนชุมชน เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  หลักการของ 

Dublin [7] กล่าวว่า น้ ามีคุณค่าควรได้รับการพจิารณาเพื่อให้เกิดความย่ังยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ า 

จึงเสนอเคร่ืองมือในการบริหารจัดการน้ าซึ่งมีหลายประเด็นท่ีสอดคล้องกับเครื่องมอืในการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าของชุมชนแมร่ะวาน  ได้แก่  ฐานข้อมูลส าหรับใชป้ระเมิน แผนการจัดการน้ า เคร่ืองมอืทางสังคม เช่น กฏระเบียบ

ต่างๆ การมีส่วนร่วม การจัดการความขัดแย้ง  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์  เคร่ืองมื อเชิงโครงสร้างท่ีเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการน้ า เช่น แหล่งน้ า ระบบส่งและกระจายน้ าและการบ ารุงรักษา เป็นต้น สิ่งต่างๆท่ีชุมชนได้

ด าเนนิงานท าให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากทรัพยากรน้ าได้จนได้รับรางวัล 

เมื่อน าผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนบ้านแม่ระวานมาวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ

ของชุมชน พบว่า  ปัจจัยภายในท่ีท าให้ชุมชนประสบผลส าเร็จ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น าและสมาชิกท่ีดี  มีการเรียนรู้ มี

ระบบการบริหารท่ีดี การมีส่วนร่วมท้ังของสมาชิกและผู้น าในทุกกระบวนการ ชุมชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ มีภูมิปัญญาชุมชนในการจัดการน้ า มีประเพณีท่ีดีงามในการบริหารจัดการ และมีแหล่งน้ าและระบบ

ส่งน้ าที่เพียงพอในการจัดสรรน้ าให้กับประชาชน ส่วนปัจจัยภายนอก พบว่า มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนท้ัง

งบประมาณ ความรู้ ทุนวิจัย อยู่ในพื้นท่ีป่าต้นน้ าท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  มีการคมนาคมสะดวก และมีเครือข่าย

ชุมชนรอบข้างท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิรนาม [2] ท่ีกล่าวถึง

เงื่อนไขส าคัญท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของชุมชนประสบผลส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ ผู้น า

ชุมชนท่ีมีวิสัยทัศน ์มคีวามเสียสละ มจีิตอาสา มคีวามรู้ความสามารถ และให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการน้ า มี

การจัดตั้งกลุ่ม/คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า รวมท้ังมีกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับการยอมรับ ชุมชนมีโอกาส

ได้รับความรู้ และประสบการณ์ในด้านการจัดการบริหารน้ าเพิ่มเติมท่ีหลายช่องทาง มีการจัดกิจกรรมการ

ด าเนนิงานท่ีสอดคล้องกับบริบทและความตอ้งการของชุมชน  การได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นอย่างดีจาก

หนว่ยงาน ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้และท างานท่ีมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนมากขึน้ มีการ

น าภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการบริหารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพ มกีารจัดตั้ง

ศูนยเ์รียนรู้ฯ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขอ้มูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสร้างเครือข่ายการจัดการน้ าร่วมกับชุมชน

อื่นๆ มีการให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในการบริหารจัดการน้ าให้แก่เยาวชนและนักเรียนในรูปแบบต่างๆ และ

ชุมชนใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ าการประกอบอาชพีและการด ารงชีวติท่ี

เชื่อมโยงกับสภาพป่าไม้ ดิน และบริบทอื่นๆของชุมชน โดยให้เหตุผลว่า การจัดการทรัพยากรรวมถึงการพัฒนา
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ชุมชนและท้องถิ่นนั้น การสร้างกลไกท่ีเข้มแข็งและเหมาะสมในการพัฒนา ท้ังในส่วนของผู้น ากลุ่มและเครือข่ายมี

ความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง รวมถึงชุมชนต้องมีการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อสามารถก าหนดแผนและกิจกรรมได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของการน าความรู้ภูมปัิญญา และการแสวงหาความร่วมมอื การสนับสนุนจากภายนอก

ในเร่ืองท่ีเกินศักยภาพของชุมชนในการจัดการ ขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถ

น ามาประยุกต์ในการจัดการทรัพยากรและพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักท่ีเร่ิมจากการสร้างเงื่อนไขใน

การจัดการทรัพยากรและการพัฒนาท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างความรู้ และการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม เป็น

ธรรม เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันท่ี

เข้มแข็ง ปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
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การรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ในพื้นที่สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

The perception of citizens on enforcement of alcohol beverage control act 

B.E.2551 in Kwan Phayao public park area, Phayao municipality 

นรษิรา ประสิทธิปานวัง1 

Narissara Prasitthipanwang1  

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงการรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง

พะเยา และ (2) ศกึษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 

2551 ในเขตพื้นท่ีดังกล่าว วิธีด าเนินการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ประกอบด้วยการวิจัยจาก

เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง การเก็บขอ้มูลตามแบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชงิลึกผู้ประกอบการณ์กลุ่มร้านคา้ ร้านอาหารใน

พื้นท่ี รวมท้ังเจ้าพนักงานต ารวจผู้ปฏบัิตงิาน และน าข้อมูลเหลา่นั้นมาศกึษาวเิคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ีรับรู้ถึงการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาเป็นอยา่ง

ดี กล่าวคือ รับรู้ถึงการมีกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี

สวนสาธารณะ แต่ในทางปฏิบัติประชาชนมีทัศนคติท่ีไม่เกรงกลัวกฎหมาย ขาดจิตส านึกและละเลยท่ีจะปฏิบัติตาม 

บางรายเคยถูกจับกุม แตย่ังคงกระท าความผิดซ้ าอกี ด้วยเหตุตา่ง ๆ เหล่านี้ประกอบกัน ส่งผลให้ยังคงพบเห็นผู้ท่ีฝ่า

ฝืนขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเร่ือยมา 

สอดคล้องกับผลการจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ี

ดังกล่าว ของสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา ตั้งแต่ มกราคม ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ซึ่งมีสถิติการจับกุมด าเนินคดี

ผู้กระท าความผิดท่ีเพิ่มขึ้นในทุกๆปี โดยปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นท่ีดังกล่าว ท่ีพบคือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเกี่ยวข้องมีการออกตรวจจับกุมในบางช่วงเวลา ไม่

สามารถเฝ้าจับกุมผู้กระท าความผิดในบริเวณดังกล่าวได้ตลอดท้ังวัน จึงมีผู้ลักลอบกระท าความผิดในบริเวณ

ดังกล่าวได้ ตลอดจนเมื่อมีการจับกุมผู้กระท าความผิ ดฐานขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี

สวนสาธารณะแล้ว พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบปรับในคดีดังกล่าวได้ กล่าวคือ มีอ านาจเปรียบเทียบใน

อัตราค่าปรับ 3,000 บาทหากเป็นการกระท าความผิดคร้ังแรก ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถควบคุมการ

กระท าความผิดดังกล่าวได้เท่าท่ีควร ส่งผลให้ผู้กระท าความผิดไมย่ าเกรงต่อการบังคับใชก้ฎหมาย และพบอุปสรรค

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีต ารวจตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551อย่าง

เครง่ครัดในบริเวณพื้นท่ีดังกลา่วในช่วงท่ีมีการจัดงานเทศกาลร่ืนเริง  

ค าส าคัญ: การรับรู้  พระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551  สวนสาธารณะ 
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Abstract  
This research aims to study (1 )  the perception of citizens on enforcement of Alcohol Beverage 

Control Act B.E.2551 in Kwan Phayao public park area, Phayao municipality and (2) difficulties and hindrances 

of the Alcohol Beverage Control Act B.E.2551 enforcement in the said area. This research is a qualitative and 

descriptive research consisting of relating legal documents, questionnaires, in-depth interviews of stores, local 

restaurants and relevant police officers. The data will then be processed. 

The research indicates that the majority of the people using the service of the park know that the 

Alcohol Beverage Control Act B.E.2 5 5 1  (2 0 0 8 )  is in force in in Kwan Phayao public park area, Phayao 

municipality i.e. they know that the Act prohibits selling or consuming alcohol beverages in Kwan Phayao public 

park area. Nevertheless with that perception, the people do not fear such law and consciously fail to comply 

with the Act. Some of the people were caught incompliant with the act on many occasions. With these facts, 

people are still selling or consuming alcohol beverages in Kwan Phayao public park area, Phayao municipality. 

Additionally, the record of arrests on the breach of Alcohol Beverage Control Act B.E.2 5 5 1  (2 0 0 8 ) of the 

Phayao Police Department from January 2013 is continuously increasing. The indicated difficulty of enforcement 

of Alcohol Beverage Control Act B.E.2551 in the said area is that police officers have certain schedules of patrol 

which may not cover entire those of the wrongdoers. Altogether with the fact that when the wrongdoer is 

caught, the police officer has the authority to fine him 3 ,0 0 0  Baht in case of the first offense. The law 

enforcement, therefore, does not adequately handle the said offense. The wrongdoer, consequently, bear no 

fear to the law. Lastly, the difficulty of police officers to strictly enforce such law according to the Alcohol 

Beverage Control Act B.E.2551 in the said area in festival circumstances. 

Keywords: perception, Alcohol Beverage Control Act B.E.2551, Public Park  

บทน า 
สบืเนื่องจากในปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรโดยรวม และป้องกันการ

เพิ่มขึ้นของผู้ดื่มแอลกอฮอล์รายใหม่ นอกจากนี้ยังมุ่งประสงค์ลดอันตรายจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 

อุบัตเิหตุ ความรุนแรง และปัญหาด้านสุขภาพ [12] แตเ่มื่อพจิารณาสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

จังหวัดพะเยา หลังจากท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว กลับพบว่าจังหวัดพะเยาได้รับการจัด

อันดับให้เป็นจังหวัดท่ีมีผู้ดื่มแอลกอฮอล์มากท่ีสุดในปี พ.ศ. 2554 กล่าวคือ เป็นจังหวัดท่ีมีความชุกของนักดื่มใน

ประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 20 ปีขึ้นไป) สูงสุดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 54  [13] และเป็นจังหวัดท่ีมีความชุกของนักดื่ม

ในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) สูงสุดเป็นอันดับ 1 เช่นกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 30.4  [14] ยิ่งไปกว่านั้น จังหวัด

พะเยายังเป็นจังหวัดท่ีมขี้อมูลความเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกดิขึน้จากการดื่มแอลกอฮอล์แอลกอฮอล ์สูงสุดเป็นอันดับ 1 

อยู่ท่ี 0.766 อีกด้วย [16] ซึ่งหากพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นจากการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นั้น 

การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสาเหตุหลักอันจะน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกาย ตลอดจนก่อให้เกิด

ปัญหาสังคมได้มากมาย ดังจะเห็นได้จากการสถิติการเสียชีวิตจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะในเพศชาย ถือเป็นร้อยละ 8.6 ของการเสียชีวิตท้ังหมด และการดื่มสุรายัง

เป็นสาเหตุให้ประชากรไทยตายก่อนวัยอันควรอีกด้วย [9] ดังนั้น การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จึงจัดเป็นปัจจัย
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เสี่ยงทางสุขภาพอันดับหนึ่ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปัจจัยเสี่ยงต่อชวีิตด้านอ่ืนๆ แล้ว [11] ดังนั้นประเทศไทยจึง

มีแนวนโยบายในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเร่ือยมา พิจารณาได้ จากยุทธศาสตร์นโยบาย

แอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2555-2559 และแผนปฏิบัตกิารยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ อันเป็นเครื่องมือ

ส าคัญส าหรับกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์

ดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบและทศิทางการด าเนนิงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศไทย โดยส่ีเป้าหมายหลัก

ของแผนปฏิบัติการ ได้แก่ (1) เพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของสังคม (2) เพื่อป้องกันนักดื่ม

หน้าใหม่ และควบคุมความชุกของผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (3) เพื่อลดความเสี่ยงของการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ (ท้ังในมิตขิองปริมาณการบริโภค, รูปแบบของการบริโภค และพฤตกิรรมหลังการบริโภค) และ (4) เพื่อ

จ ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ [5] ดังนี้ ในปัจจุบันจึงได้มีความร่วมมือ

จากหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขานรับนโยบายแอลกอฮอล์ [17] โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลด และควบคุมปัญหาจาก

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านค่านิยม วัฒนธรรม และสังคม 

ตลอดจนมีการผลักดันให้มีกฎหมายควบคุมใบอนุญาตในการจ าหน่ายสุรา ซึ่งกฎหมายในแต่ละฉบับ ได้กล่าวถึง

มาตรการในการควบคุมการผลิต ควบคุมการจ าหน่าย ควบคุมการบริโภค มาตรการทางภาษี หรือเร่ืองการจ ากัด

การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้อยา่งครบถ้วน แต่มาตรการบังคับใชก้ฎหมายบางกรณกีลับไม่เป็นไปตามท่ีมุ่งหวัง  

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศไทยมีกฎหมายหลักในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ

ไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วนับแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้น

มา [6] ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีแนวคิดเพื่อการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการป้องกันแก้ไข

ปัญหาจากการบริโภคแอลกอฮอล์โดยเฉพาะ ตลอดจนให้ความส าคัญกับการควบคุมการเข้าถึงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ การควบคุมบริบทการดื่ม และการควบคุมการโฆษณาเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีมาตรการ

ทางกฎหมายดังกล่าวออกมาบังคับใช้อย่างเข้มงวด แต่มักจะพบการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่

เสมอ โดยการฝ่าฝืนท่ีเห็นได้ชัดคือ การขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ี ที่ห้ามมิให้ขายหรือบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานท่ี ท่ีเป็นสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ

ประชาชนท่ัวไป ซึ่งยังคงพบว่ามีผู้ท่ีบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าวอยู่เสมอ [10] ด้วยเหตุนี้เมื่อ

พิจารณาบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยาซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของ

จังหวัดพะเยา มักจะเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีพบเห็นการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าวอยู่เร่ือยมา ซึ่งเป็น

การฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงเห็นสมควรศึกษาวิจัยว่า 

ประชาชนท่ีมาใช้บริการบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา รวมท้ังผู้ขายท่ีเป็นร้านค้าและร้านอาหารในบริเวณ

ดังกล่าวทราบถึงการมีกฎหมายออกมาบังคับใช้ในเร่ืองการห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

สวนสาธารณะดังกล่าวหรือไม่ รวมท้ังมีปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นท่ีดังกล่าวหรือไมอ่ย่างไร ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยถึง การรับรู้ของประชาชน

ถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นท่ีดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการหามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมในพื้นท่ี

ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. ศึกษาถึงการรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา  

2. ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 ในเขตพื้นท่ีดังกลา่ว 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงการรับรู้ของประชาชน ต่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 27(7), 31(6), 39 และมาตรา 42 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊าน

พะเยาเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นท่ีดังกล่าว ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ ให้ค านิยามตัว

แปร ที่ส าคัญกับการวจิัยนี้ได้แก่ “การรับรู้” คือ การรับทราบและเขา้ใจข่าวสารต่างๆของมนุษย ์ผ่านกระบวนการคิด 

คัดเลือก จัดระเบียบ รวมไปถึงการตีความ อันจะมีผลท าให้เกิดการตอบสนองการรับรู้ออกมาในรูปแบบของการ

กระท าหรือการนึกคิดของบุคคลนั้นๆ และ “สวนสาธารณะ” คือ สถานท่ีสาธารณะท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ

ประชาชนท่ัวไป ซึ่งในการวจิัยคร้ังนี้จะมุ่งเนน้เฉพาะสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา ซึ่งถือ

เป็นสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ตามความแหง่พระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ส าหรับวิธีการด าเนินวจิัยนี้เป็นวจิัยเชงิคุณภาพและเชงิพรรณนา ประกอบด้วยการ

วิจัยจากเอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจาก

ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จ านวน 100 คน 

ประกอบกับการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มผู้ขาย ประกอบไปด้วยกลุ่มร้านค้า 

ร้านอาหาร และผู้ขายรายอื่นๆในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว ตลอดจนสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยตรง 

และน าข้อมูลเหลา่นั้นมาศกึษาวเิคราะห์  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัย สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ประเด็นการรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยานั้น ซึ่งตาม

พระราชบัญญัตดิังกล่าว บัญญัติห้ามมใิห้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้

เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยท่ัวไปตามมาตรา 27(7) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับตามมาตรา 39  และห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ

สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยท่ัวไปตามมาตรา 31(6) ซึ่งหากฝ่าฝืนต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับตามมาตรา 42 ท้ังนี้ผู้วิจัยได้แบ่ง

การศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในพื้นท่ีสวนสาธารณะ

รอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การรับรู้ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ในกลุ่มประชาชน

ท่ัวไปและ กลุ่มของท่ีผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณดังกลา่ว 
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ประเด็นแรก การรับรู้ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยาในกลุ่มประชาชนท่ัวไปนั้น ได้มุ่งเน้นศึกษาการรับรู้ของ

ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ ในพื้นท่ีสวนสาธารณะ

โดยเฉพาะ กล่าวคือ การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา รวมถึงบทก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ในการนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาจาก

ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จ านวน 100 คน ซึ่ง

ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย 47 คน, เพศหญิง 53 คน, อายุต่ ากว่า 20 ปี 39 คน, อายุมากกวา่ 20 ปี 61 คน 

ประกอบอาชพีรับจ้างทั่วไป 17 คน, กิจการค้าขายส่วนตัว 8 คน, รับราชการ 13 คน, นักเรียน/นักศกึษา 60 คน และ

อาชีพอื่นๆอกี 2 คน  

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ประชาชนกลุ่มตัวอยา่ง สามารถสรุปตามแบบสอบถามเป็นตารางได้ ดัง

ปรากฏตามตารางที่ 1 ตอ่ไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการรับรู้ของประชาชนต่อการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา 

การรับรู้มาตรการควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพื้นที่สวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

คิดเปน็จ านวนร้อยละ 

ทราบ ไม่ทราบ ไม่แน่ใจ 

1) ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะที่ทางราชการจัดไว้

เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป 

62 26 12 

2) ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณสวนสาธารณะที่ทางราชการจัด

ไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป 

72 18 10 

3) หากฝ่าฝืนขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณสวนสาธารณะที่

ทางราชการจัดไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป มีระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทัง้ปรับ 

69 9 22 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้มาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง

พะเยา ของกลุ่มประชาชนท่ัวไป ที่มาใช้บริการในพื้นท่ีดังกล่าวข้างต้น ที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ประชาชนทราบ

ในประเด็นการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณสวนสาธารณะที่ทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน

ท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 62, ทราบในประเด็นการห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะที่ทางราชการ

จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 72 และทราบว่าหากฝ่าฝืนขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะท่ีทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป มีระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ คิดเป็นร้อยละ 69 ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าประชาชนผู้

ท่ีมาใช้บริการสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองนั้น มีการรับทราบและเข้าใจ มาตรการควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการห้ามขายและห้ามบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะท่ีทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ตลอดจน

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งผลการรับรู้ของประชาชนกลุ่ม
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ตัวอย่างในประเด็นดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างดี ท้ังนี้จากการศึกษาในพื้นท่ีวิจัยพบว่า ตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อ

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายดังกล่าว คือ ป้ายขนาดใหญ่ ท่ีติดตั้งไว้อย่างเด่นชัด และป้าย

ขนาดเล็กท่ีติดตั้งไว้ตลอดแนวสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีข้อความระบุว่า 

“สวนสาธารณะ ห้ามดื่ม-ห้ามขาย เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

หรือท้ังจ าทัง้ปรับ” ซึ่งทางหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด าเนินการติดต้ังในปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ด้วยเหตุน้ีเองประชาชน

ท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาย่อมสามารถพบเห็นและรับรู้ข้อห้ามทางกฎหมายจากป้าย

ดังกล่าวได้ 

อย่างไรก็ตาม ดังท่ีได้ให้ค านิยาม “การรับรู้” ไว้ว่าหมายถึง การรับทราบและเข้าใจข่าวสารต่างๆของ

มนุษย์ ผ่านกระบวนการคิด คัดเลือก จัดระเบียบ รวมไปถึงการตคีวาม อันจะมีผลท าให้เกิดการตอบสนองการรับรู้

ออกมาในรูปแบบของการกระท าหรือการนึกคิดของบุคคลนั้นๆ ดังนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มประชาชน

ท่ัวไป กลุ่มตัวอย่างเดิม เกี่ยวกับพฤติกรรมการขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา และการพบเห็นการฝ่าฝืนขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี

ดังกล่าว โดยสามารถสรุปตามแบบสอบถามเป็นตารางได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลพฤตกิรรมเกี่ยวกับการขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊าน

พะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

ข้อมูลพฤติกรรมเกี่ยวกับการขายหรือบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นพื้นที่

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 

คิดเปน็จ านวนร้อยละ 

เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ 

1) เคยพบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 88 10 2 

2) เคยพบการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 91 7 2 

3) เคยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 19 81 0 

4) เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 47 53 0 

 

ดังนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลท้ังสองตารางประกอบกันจึงพบว่า ในประเด็นส าคัญตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ประเด็นท่ีหนึ่งเกี่ยวกับ “การห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ

สวนสาธารณะที่ทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป” ในตารางที่ 1 ซึ่งมผีู้ตอบว่าทราบ ร้อยละ 62 

แต่เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊าน

พะเยา ตามตารางท่ี 2 ซึ่งพบการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าวมากถึงร้อยละ 88 แสดงให้เห็นได้ว่า 

ประชาชนมีการรับรู้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะใน

ระดับท่ีด ีแต่มกีารปฏบัิติท่ีแสดงออกมาสวนทางกันกับการรับรู้มาตรการทางกฎหมายค่อนขา้งเด่นชัด  

เมื่อพิจารณาต่อไปถึงประเด็นการรับรู้มาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ ฯ 

ในตารางท่ี 1 ประเด็นท่ีสองเกี่ยวกับ “การหา้มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะที่ทางราชการจัดไว้

เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป” มีผู้ตอบว่าทราบ ร้อยละ 72 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูลพฤติกรรม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ตามตารางที่ 2 ท่ีพบการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะมากถึงร้อยละ 91 ซึ่งมีจ านวนท่ีสูงมาก นอกจากนี้ในประเด็น “เคยบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา” ตามตารางท่ี 2 พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบว่า

เคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา คิดเป็นร้อยละ 47 นั้น อันเป็นจ านวน
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เกือบคร่ึงของผู้ ท่ีได้ตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นได้ว่าจ านวนผู้ ท่ี บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ยังคงมจี านวนท่ีสูงมาก 

โดยในประเด็นนี้ทางผู้วิจัยได้สุ่มสัมภาษณ์เจาะลึกประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เพิ่มเติมจากแบบสอบถาม 

เพื่อหาสาเหตุการกระท าที่สวนทางกับการรับรู้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว พบข้อมูลว่าประชาชนกลุ่มผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ทราบเป็นอยา่งดี วา่มีกฎหมายหา้มมิให้ขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะท่ีทาง

ราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป เนื่องจากรับทราบมาตรการข้อห้ามทางกฎหมายดังกล่าวมาบ้าง

แลว้จากสื่อต่างๆ และผู้ท่ีมาใช้บริการบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยานัน้ สามารถ

พบเห็นขอ้หา้มทางกฎหมายจากป้ายท่ีติดต้ังอย่างเด่นชัดในบริเวณดังกลา่ว ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว แตท่ี่ยังคงพบการฝ่า

ฝืนกฎหมายอยู่เสมอนั้น ประชาชนกลุ่มตัวอย่างให้เหตุผลของการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวว่า การมาพักผ่อนบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยานั้น บางคร้ังประชาชนมาเพื่อต้องการนั่งรับประทานอาหารบริเวณนั้นโดยอาจจะมี

การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บ้างเพื่อผ่อนคลายแบบเช่นท่ีเคยปฏิบัติมา แม้จะทราบดีว่ามีกฎหมายห้ามไว้ แต่ก็

ยังเคยชินท่ีจะปฏิบัติตามวิถีชีวติเดิม ๆ ของตน นอกจากนี้สภาพทางพื้นท่ีของสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆ ริมกว๊านพะเยา ทอดยาวไปตลอดแนวกว๊านพะเยา อีกท้ัง

บางช่วงบริเวณฝั่งตรงข้ามเป็นร้านค้าและสถานบันเทิง ซึ่งจะเปิดร้านให้บริการชว่งเย็นเป็นต้นไป โดยบางร้านมีการ

เปิดเพลงเสียงดังได้ยินอย่างชัดเจนมาจนถึงบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าว เอื้อต่อการนั่งสังสรรค์บริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวลากลางคืน ประกอบกับในบางพื้นท่ีไม่มกีารติดไฟสอ่งสวา่งท่ี

เพียงพอ มีเพียงไฟจากร้านฝั่งตรงข้ามกับสวนสาธารณะเท่านั้น จึงท าให้บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา

บริเวณนั้นค่อนข้างมีดสลัว เป็นจุดอับท่ีสามารถแอบนั่งบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณนั้นได้โดยง่าย หากมิได้

สังเกตอย่างถี่ถ้วน 

ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลท่ีได้รับเพิ่มเติมจากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง บางส่วนคิดว่าการฝ่าฝืนบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยานั้นเป็นปกติของการพักผ่อนสังสรรค์ เจ้าหน้าท่ีคงไม่

เข้มงวดมากนัก หรือเจ้าหน้าท่ีอาจไม่จับกุม เนื่องจากบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อย ซึ่งถือได้ว่าเป็น

ความคิดตามอ าเภอใจท่ีไม่ถูกตอ้งนัก เนื่องจากตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้น มี

บทบัญญัติท่ีห้ามมิให้มีการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการ

พักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ซึ่งถือเป็นบทบัญญัตท่ีิเด็ดขาด นั่นคือ ไม่จ ากัดปริมาณของแอลกอฮอล์ท่ีบริโภคว่ามาก

หรือนอ้ยเพียงใด เชน่ แม้จะบริโภคเบียร์ไปเพียงแค่หนึ่งกระป๋องในบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อ

การพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป โดยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร ก็ถือเป็นการกระท าความผิดส าเร็จตาม

มาตรา 31(6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แล้ว ซึ่งพิจารณาได้จากค าพิพากษาท่ี

เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่วินิจฉัยไว้ในท านองเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ศาลแขวงนครสวรรค์ 

ได้มีค าวินิจฉัยว่า “จ าเลยร่วมกันบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ณ สวนสาธารณะหนองหวาย พิพากษาว่าจ าเลยมี

ความผิดตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 มาตรา 31, 42” [2] จากค าพพิากษาย่อมเห็น

ได้ว่า เพยีงแคม่กีารบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ

ประชาชนท่ัวไป ก็ถือได้ว่ากระท าความผิดส าเร็จตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แล้ว 

และพบข้อมูลท่ีน่าสนใจท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับรู้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวท่ีคลาดเคลื่อนคือ ประชาชน

บางส่วน ทราบดีว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ห้ามมิให้บริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไวเ้พื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป แต่เข้าใจวา่ มาตรการทาง

กฎหมายดังกล่าวห้ามมิให้บริโภคเป็นช่วงเวลา ในช่วงเดียวกันกับท่ีห้ามร้านค้าขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น 
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นอกจากเวลา 11.00 นาฬิกา ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา และเวลาตั้งแต่ 17.00 นาฬิกา ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา [3] 

ดังนั้นในช่วงท่ีร้านค้าขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ดังกล่าว ประชาชนก็สามารถบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

บริเวณสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาในเขตเทศบาลเมืองได้ หรือบางส่วนท่ีทราบดีอยู่แล้วว่าห้ามบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวทุกวันทุกเวลา แต่กลับมีแนวความคิดว่า ควรจะผ่อนปรนจัดช่วงเวลาใน

การห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาท่ีห้ามร้านค้าขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แทน หรือ

นอกจากนี้ ประชาชนรับรู้มาตรการทางกฎหมายว่าห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะดังกล่าว แต่

เข้าใจว่าห้ามมิให้บริโภคเฉพาะในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 4 วัน ซึ่งห้ามร้านค้าขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว 

นั่นคือวันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา [4] ซึ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการ

รับรู้ท่ีผิดไปจากมาตรการท่ีบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท้ังสิ้น เนื่องจาก

ตามพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ห้ามมใิห้ขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ี

จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ในทุกวันและทุกเวลา ไม่จ ากัดเฉพาะวันและเวลาตามประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรีเร่ืองก าหนดวันห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี 3) และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง

ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์แต่อยา่งใด 

ประเด็นท่ีสอง การรับรู้ต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ี

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ในกลุ่มผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษา

การรับรู้ของกลุม่ผู้ขาย เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติฯ ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะ 

เกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา รวมถึงบทก าหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยในการวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้มาตรการทาง

กฎหมายเกี่ยวห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาเป็น

หลัก เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าสภาพท่ีตั้งและสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ในเขต

เทศบาลเมืองพะเยานั้น เป็นสวนสาธารณะท่ีทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป แต่มีความ

แตกต่างจากสวนสาธารณะของทางราชการแห่งอื่นซึ่งโดยมากมีลักษณะเป็นสวนสาธารณะในพื้นท่ีกวา้งขวาง และ

จัดโซนมีร้ัวรอบขอบชิดท่ีชัดเจน เช่น สนามหลวง หรือสวนหลวง ร.9 แตเ่นื่องจากสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยานั้น 

ประกอบไปด้วย บริเวณของสวนสมเด็จย่าข้างลานพ่อขุนง าเมือง และบริเวณของสวนสาธารณะฝั่งตรงข้ามลานพ่อ

ขุนง าเมือง ที่มลีักษณะเป็นสวนสาธารณะเล็กๆ เลียบเป็นทางยาวไปกับกว๊านพะเยาตลอดเส้นทาง ซึ่งตลอดเส้นทาง

ฝั่งตรงข้ามของสวนสาธารณะ เป็นร้านอาหาร และร้านค้าเลียบเป็นทางยาวไปตลอดเส้นทางเชน่กัน มีเพยีงถนนเส้น

เล็กๆ กั้นระหว่างสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา และร้านอาหารหรือร้านค้าดังกล่าวเท่านั้น ดังนี้ผู้วิจัยจึงลงพื้นท่ี

เพื่อสังเกตการณ์และสัมภาษณ์เชิงลึกในส่วนร้านค้าร้านอาหารต่างๆ ที่เปิดให้บริการเลียบถนนรอบกว๊านพะเยา ใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนผู้ค้าเร่ท่ีขับขี่รถมาขายอาหารบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาดังกล่าว ซึ่ง

จะเห็นได้ว่าลักษณะการประกอบการของกลุ่มเป้าหมายข้างต้น มีวธีิด าเนนิการขายท่ีต่างกัน ดังนั้นจึงแบ่งการศึกษา

ออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มของร้านค้าและรา้นอาหารท่ีเปิดให้บรกิารบริเวณเลียบสวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยาอยา่งเป็นกิจจะลักษณะ และ กลุ่มท่ี 2 จะเป็นกลุ่มผู้ค้าหาบเร่ และผู้คา้เร่ซึ่งเป็นผู้ขายอาหารตามสั่งโดย

บรรทุกอาหารมาบนรถจักรยานยนต์และท าการปรุงอาหารบริเวณท่ีน ารถไปจอดทันทีเมื่อลูกค้าสั่ง ได้แก่รถขาย

กุ้งเต้น รถขายส้มต า รถขายอาหารทอดต่าง ซึ่งเมื่อพิจารณาบริบทของผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสองกลุ่ม

ดังกล่าว มีพฤติกรรมการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีผ่านมา แตกต่างกัน ดังนี้ทางผู้วิจัยจึงศึกษาถึงพฤติกรรมการ

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ขายแตล่ะกลุ่ม ประกอบกับการสัมภาษณ์ถึง การรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ ในพื ้นที ่สวนสาธารณะ เกี ่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื ่ม

แอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อันมรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี  

ในกลุ่มท่ีหนึ่ง กลุ่มร้านค้าและร้านอาหารท่ีเปิดให้บรกิารบริเวณเลียบสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา

นั้น ในแง่ของการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของร้านดังกล่าวแม้จะไม่ถือเป็นการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน

สวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไปโดยตรง แต่ก็เป็นการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ท่ีใกล้กับบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยามาก ดังนี้ทางผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นสัมภาษณ์กลุ่มร้านค้า

ดังกล่าวเกี่ยวกับประเด็นการขายว่า มีการน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไปขายให้กับผู้ท่ีมาพักผ่อนหรือท่องเท่ียวบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาบ้างหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า ในส่วนของร้านค้า 

ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ(7-eleven) จ านวน 1 ร้าน มีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในร้านตามวันและเวลาท่ีก าหนดให้

ขายเท่านั้น ไม่เคยมีการน าเอาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไปขายให้กับผู้ท่ีมาพักผ่อนหรือท่องเท่ียวบริเวณสวนสาธารณะ

รอบกว๊านพะเยาแต่อย่างใด ส่วนผู้ซื้อจะซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านไปนั่งบริโภคบริเวณสวนสาธารณะหรือไม ่

พนักงานขายของร้านไมไ่ด้ก้าวก่ายผู้ซื้อในประเด็นนี้ ส่วนในกรณีของร้านอาหาร ท่ีเปิดบริการบริเวณเลียบถนนรอบ

กว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทางผู้วิจัยได้สุ่มสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 10 ร้าน ซึ่งจากการ

สัมภาษณ์พบว่า ในอดีตท่ีผ่านมา นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ออกมาใช้

บังคับในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2556 มีบางร้านเคยขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ ท่ีมา ใช้บริการบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาบ้างหากลูกค้าสั่ง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานร่ืนเริงตา่ง 

ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากบางร้านไม่ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวท่ีห้ามมิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ

ประชาชน แต่นับจากปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เมื่อมีการรณรงค์และเข้มงวดจากทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด

พะเยา เกี่ยวกับการห้ามขายและห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งมีการน าป้ายข้อห้ามมาติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวให้เห็นเด่นชัด  ทางร้านจึงให้

ความร่วมมือกับทางภาครัฐไม่มีการน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายให้แก่ผู้ท่ีมาพักผ่อนหรือท่องเท่ียวบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกต่อไป ดังนี้นับแต่นั้นมา แต่ละร้านจะมีการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ตามวันเวลาที่ก าหนดให้ขายได้ในร้านของตนเองเท่านั้น และไม่มกีารน าเอาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ไปขาย

ให้กับผู้ท่ีมาพักผ่อนหรือท่องเท่ียวบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาแต่อย่างใด แม้ลูกค้าจะสั่งก็ตาม แต่

เนื่องจากข้อจ ากัดท่ีทางร้านไม่สามารถน าไปขายให้กับลูกค้าท่ีนั่งรับประทานอาหารอยู่บริเวณสวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยาได้อีกตอ่ไป แมลู้กค้าจะสั่งก็ตาม ท าให้ร้านค้าเสียรายได้ในสว่นนีไ้ปบ้าง ซึ่งในประเด็นน้ีลูกค้าบางรายไม่

เข้าใจถึงเหตุผลท่ีร้านค้าจ าเป็นต้องปฏิบัตติามกฎหมายดังกล่าว และต่อว่าทางร้านค้าบ้างในบางครัง้ เมื่อทางร้านไม่

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์ห้ ผู้บริโภคก็จะไปซื้อท่ีร้านสะดวกซือ้แทน 

ส่วนในกลุ่มท่ีสอง เป็นกลุ่มของผู้ค้าหาบเร่ และผู้ค้าเร่ ท่ีทางผู้วจิัยเลอืกสัมภาษณ์กลุ่มผู้คา้เหลา่นี้ ซึ่ง

แม้จะมิได้มีหน้าร้านและไมไ่ด้น าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายให้กับประชาชนท่ีมาใชบ้ริการในบริเวณสวนสาธารณะ

รอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยาโดยตรงอย่างเปิดเผย แตจ่ากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มผู้ค้าเหลา่นี้เคยรับ

อาสาไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ากร้านค้าบริเวณริมกว๊านพะเยามาขายให้แก่ประชาชนท่ีมารับประทานอาหารของ

ตนบ้างเป็นคร้ังคราว เสมอืนเป็นบริการเสริมของทางรา้น 

เมื่อได้ข้อมูลท่ัวไปและพฤติกรรมการขายท่ีผ่านมาของกลุ่มผู้ขายท้ังสองกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์

ในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลต์ามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา  ซึ่งพบว่า ในส่วนของร้านค้าหรือ
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ร้านอาหาร ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ในบริเวณ

สวนสาธารณะท่ีทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยท่ัวไป ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทราบในประเด็นห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาท่ี

ก าหนด ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ืองก าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558 ท่ีออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีกด้วย ฉะนั้น ในปัจจุบันส่วนของร้านค้าหรือ

ร้านอาหารท่ีอยู่บริเวณถนนเลียบสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาจึงมักไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายในการน าเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์จากในร้านไปขายให้แก่ประชาชนท่ีมาใช้บริการในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาล

เมือง ด้วยเหตุนี้เอง ส าหรับกลุ่มของร้านค้าตัวอย่างกลุ่มท่ีหนึ่ง จากผลการวิจัยจึงพบว่ามีการรับรู้ต่อการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง

พะเยา ในระดับท่ีดีมาก และมแีนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับผลการรับรู้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะ

ในประเด็นการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา เป็น

อย่างด ี

ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มท่ีสอง ในส่วนของผู้ค้าเร่นั้น จากการสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้

มาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นท่ี

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา พบว่า ผู้ค้ากลุ่มนี้ทราบถึงการห้ามขายและบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา เป็นอย่างดี จากป้ายท่ีติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ

ดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมายอมรับว่ายังแอบน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายอยู่บ้าง โดยอาศัยช่วงเวลาท่ี

เจ้าหนา้ท่ีต ารวจไม่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น อยู่นอกเหนือเวลาของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจ โดยคิด

ว่าการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นการกระท าเพียงชั่วคร้ังคราวหากเจ้าหน้าท่ีไม่อยู่บริเวณนั้นก็จะไม่ถูกจับกุม

ด าเนนิคด ีจึงมกีารฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลด์ังกล่าวอยูบ้่างเป็นคร้ังคราว ดังนี้ส าหรับกลุ่มตัวอยา่งผู้คา้กลุ่มท่ี

สอง จากผลการวจิัยจึงพบวา่ กลุ่มผู้ค้ามีการรับรู้ตอ่การบังคับใชพ้ระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงพะเยา เป็นอยา่งดี แตม่แีนวทางปฏิบัตท่ีิตรงกันข้าม

กับการรับรู้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวมีการฝ่าฝืนขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณดังกล่าวเร่ือยมา 

เนื่องจากมเีจตคติวา่ หากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่พบการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ก็จะไม่ถูกจับกุม ทั้งนี้เพราะ

ไมไ่ด้น าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลม์าตั้งวางขายบริเวณสวนสาธารณะอย่างจรงิจังเป็นกิจจะลักษณะนั่นเอง 

2. ปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 

เกี่ยวกับการห้ามมิให้ขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยานั้น ผู้วิจัยได้

สัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีท าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา นั่นคือ เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานี

ต ารวจภูธรเมอืงพะเยา กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม โดยจากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในดา้นของการปฏบัิตงิานเพื่อ

บังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยานั้น 

ส าหรับร้านค้าและร้านอาหารท่ีมีร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเลียบถนนตลอดแนวของสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีการน าสุราออกแสดงหรือการจ าหน่ายสุราในร้านโดยได้รับใบอนุญาตจาก

เจ้าพนักงานสรรพสามิต [7] เรียบร้อยแล้ว และร้านค้าจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แกผู่้ท่ีมานั่งรับประทานอาหาร

ในร้านตามวันเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น ท้ังนี้ไม่พบว่า กลุ่มร้านค้าร้านอาหารดังกล่าว มีการน าเคร่ื องดื่ม

แอลกอฮอล์มาขายให้กับผู้บริโภคในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาแต่อย่างใด ดังนั้นเจ้าหน้าท่ีต ารวจจึงไม่

พบปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 กับกลุ่มร้านค้า
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และร้านอาหารแต่อย่างใด จะพบก็แต่เพียงปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กับผู้ค้าเร่ท่ีมาขายอาหารบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ท่ีมักฝ่าฝืนลักลอบขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ท่ีมานั่งรับประทานอาหารของตนบริเวณสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาเป็นคร้ังคราว 

ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจพบการกระท าความผิดดังกล่าว ได้มีการจับกุมและตักเตอืนไปแลว้ เพื่อให้กลุ่มผู้คา้ที่ลักลอบ

น าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายเหล่านี้ได้ปรับตัวไม่กระท าความผิดอีก แต่ก็ยังพบว่ามีการกระท าความผิดดังกล่าว

ซ้ าอีก ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ประกอบกับปัญหาในทางปฏิบัติ ท่ีเจ้ าหน้าท่ีต ารวจไม่สามารถมาเฝ้าจับกุมได้

ตลอดเวลา จึงเอื้อประโยชน์ในผู้คา้กลุ่มดังกล่าวขาดจิตส านึกฝ่าฝืนกฎหมายลักลอบน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขาย

ให้แกป่ระชาชนท่ีมาใชบ้ริการบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืงอยู่เร่ือยมา 

กรณีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นท่ีสวนสาธารณะในเขต

เทศบาลเมอืงพะเยา ต่อกลุ่มประชาชนท่ัวไป ที่เป็นผู้บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นัน้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อมูล

การจับกุมของสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา ปรากฏข้อมูลคดี การจับกุมผู้ท่ีละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา โดยผู้วิจัยพิจารณาข้อมูลสถิติการ

จับกุมย้อนหลังสามปี ดังนี้คือ ปี พ.ศ. 2556 เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม มีการจับกุมด าเนินคดี 236 คดี, ปี 

พ.ศ. 2557 เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม มีการจับกุมด าเนนิคดี 491 คดี และ ปี พ.ศ. 2558 เดือนมกราคม ถึง 

เดือนมิถุนายน มีการจับกุมด าเนินคดี 209 คดี [1] ซึ่งเป็นท่ีน่าสังเกตว่าในปี พ.ศ. 2557 นั้น หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องได้

เร่ิมมีการตดิตั้งป้ายเตอืนหา้มขายและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาไว้อยา่ง

ชัดเจนแล้วก็ตาม ก็ยังพบผู้ฝ่าฝืนและถูกจับกุมด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าจากสถิติการจับกุมในปี พ.ศ. 

2557 ท่ีมีการจับกุมด าเนินคดีผู้กระท าผิดมากถึง 491 คดี และในปี พ.ศ. 2558 เพยีงคร่ึงปี มีผู้ถูกจับกุมมากถึง 209 

คดี ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม พบว่า คดีท่ีจับกุมดังกล่าวโดยมากแล้วเป็นคดีท่ีเกิด

จากการฝ่าฝืนมาตรา 31(6) นั่นคือ การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้

เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ท้ังนี้เมื่อมีการจับกุมด าเนินคดีแล้ว ตามกฎหมายพนักงานสอบสวนสามารถ

เปรียบเทียบปรับผู้กระท าความผิดท่ีขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตามบัญชีอัตราเปรียบเทียบแนบท้าย

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ล าดับท่ี 8 และล าดับท่ี 24 กล่าวคือ การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกระท าการขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะของ

ทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไป ซึ่งตามพระราชบัญญัตดิังกล่าว ความผิดท้ัง 2 ฐานความผิด

นี้ มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ ดังนี้พนักงานสอบสวนจะมี

อ านาจเปรียบเทียบปรับในคดีดังกล่าวได้ ในอัตราดังต่อไปนี้ หากเป็นการกระท าความผิดคร้ังท่ี 1 จะมีอ านาจ

เปรียบเทียบปรับในอัตราค่าปรับ 3,000 บาท หากเป็นการกระท าความผิดคร้ังท่ี 2 มีอ านาจเปรียบเทียบปรับใน

อัตราค่าปรับ 6,000 บาท และหากเป็นการกระท าความผิดคร้ังท่ี 3 มีอ านาจเปรียบเทียบปรับในอัตราค่าปรับ 

10,000 บาท [8] จะเห็นได้วา่ เมื่อมกีารจับกุมผู้กระท าความผิดในคร้ังแรก เจ้าพนักงานสอบสวนมอี านาจด าเนินการ

ปรับได้ในอัตราค่าปรับ 3,000 บาท อันจะท าให้คดีอาญาเลิกกัน ดังนี้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า 

จึงพบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว นั่นคือ ประชาชนท่ีถูกเปรียบเทียบปรับดังกล่าว 

โดยเฉพาะในการปรับครัง้ท่ี 1 นัน้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเท่าท่ีควร เนื่องจากได้รับเพียงโทษปรับเพยีง 3,000 บาท จึงมี

การฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กระท าความผิดซ้ าอีก 

นอกจากนี้ ในการบังคับใชพ้ระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยา ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดงานร่ืนเริงในบริเวณดังกล่าวช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต ์
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เทศกาลขึน้ปีใหม่ และเทศกาลลอยกระทง ซึ่งมักจะมีผู้ฝ่าฝืนบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลบ์ริเวณดังกล่าวอยูเ่ร่ือยมา 

และในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในช่วงเทศกาลนั้น ท่ีผ่านมาพบอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย 

กล่าวคือ เกิดความล าบากใจในการจับกุมผู้กระท าผิดอยูบ้่าง เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลร่ืนเริง เจ้าหน้าที่ต ารวจจะใช้

วธีิตั้งจุดควบคุมเพื่อป้องกันการกระท าความผิดตา่ง ๆ เป็นระยะ พบผู้ท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าว

บ้าง แต่หากไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือเมาจนครองสติไม่ได้ เจ้าหน้าท่ีต ารวจก็เพียงแต่ว่ากล่าวตัก เตือนด้วยความ

อะลุม่อล่วยเท่านัน้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดทัศนคติด้านลบตอ่การปฏบัิตงิานเจ้าหนา้ที่ต ารวจ 

วิจารณ์และสรุปผล 

จากผลการวิจัย การประเมินผลการรับรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการห้ามมใิห้ขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาครั้ง

นี้ พบวา่ ในสว่นของประชาชนกลุ่มตัวอย่างท่ีมาใชบ้ริการในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง

พะเยา ส่วนใหญ่รับรู้ถึงการมีมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เกี่ยวกับประเด็นการห้ามขายและ

ห้ามบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะท่ีทางราชการจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยท่ัวไป  

แต่ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกลุ่มของประชาชนผู้บริโภคกลับละเลยท่ีจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าที่ควร จงใจฝ่าฝืนกฎหมายเพราะขาดจิตส านกึ รวมไปถึงผู้ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเพราะ

เข้าใจข้อกฎหมายคลาดเคลื่อน ดังจะเห็นได้จากผลประเมินการพบเห็นการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาท่ีมีสูงถงึร้อยละ 91 ยอ่มแสดงให้เห็นได้วา่ แม้ประชาชนโดยท่ัวไปจะรับรู้ถึงมาตรการ

ทางกฎหมายท่ีห้ามขายและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อน

ของประชาชนท่ัวไปเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงพบการฝ่าฝืนบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะ

โดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในจ านวนท่ีสูงมาก หากเปรียบเทียบกับสถิติผู้บริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะของนักดื่มผู้ใหญ่รายจังหวัด ตามท่ีจังหวัดพะเยาเคยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นท่ี ท่ีมีนักดื่มใน

ท่ีสาธารณะสูงสุดเป็นอันดับท่ี 3 นั้น [15] ในปัจจุบันก็ยังคงพบเห็นการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในท่ีสาธารณะ

โดยเฉพาะบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาดังกล่าวนี้ อยู่เสมอและไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดลงเลย สอดคล้องกับ

ผลการจับกุมของสถานีต ารวจภูธรเมืองพะเยา ที่มีสถิติการจับกุม ผู้ท่ีฝ่าฝืนมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขต

เทศบาลเมืองพะเยา พิจารณาเพียงแค่สามปีย้อนหลังนับแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 จนถึงเดือนมิถุนายน ปี 

พ.ศ. 2558 พบสถิตผิู้ฝ่าฝืนกฎหมายในบริเวณดังกลา่วท่ีเพิ่มขึ้นทุกป ี และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากผลการวจิัยท่ีพบวา่ 

ผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  กระท าการขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนในจังหวัดพะเยาท้ังสิ้น มิใช่

นักท่องเท่ียวแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้กระท าความผิดบางรายยังเป็นผู้ท่ีเคยถูกจับกุมในความผิดดังกล่าวและมีการ

เปรียบเทียบปรับในอัตราตามท่ีกฎหมายก าหนดมาแล้วอกีด้วย สะท้อนให้เห็นถึงการขาดนิติส านึกของประชาชนต่อ

การปฏบัิตติามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้เป็นอยา่งดี  

ส าหรับผลการศึกษาการรับรู้ถึงมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์นั้น ในกลุ่มท่ีเป็นร้านค้าและร้านอาหารประจ าใน

บริเวณดังกล่าว มีระดับการรับรู้ถึงมาตรการในการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ีห้ามมิให้มีการขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะท่ี

จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนในระดับท่ีดีมาก ในปัจจุบันนับแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาไม่พบว่า ทางร้าน
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ดังกล่าวมีการน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัง้หรือวางขายในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง

พะเยาแตอ่ย่างใด  

อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาท่ีได้จากแบบสอบถามซึ่งท าการสอบถามกลุ่มประชาชนท่ัวไป ท่ีพบ

เห็นการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะบริเวณรอบกว๊านพะเยา โดยเคยพบเห็นการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์บริเวณดังกล่าวมากถึง ร้อยละ 88 นัน้ จากการศึกษาวิจัยพบวา่การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณ

ดังกล่าว ผู้ท่ีฝ่าฝืนน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลม์าขายนัน้เป็นผู้ค้าอาหารขาจร กล่าวคอื เป็นผู้ท่ีขี่รถจักรยานยนตบ์รรทุก

อาหารมาขายโดยจอดรถขายในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ซึ่งมีการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้

ท่ีมานั่งรับประทานอาหารท่ีสั่งจากตนบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา เพราะคิดว่าเป็นการบริการเพิ่มเติม

ให้กับลูกค้า โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ีน ามาขายน้ัน ส่วนใหญ่ไมไ่ด้เตรียมมาขายให้ลูกค้าโดยตรงแต่อย่างใด แตจ่ะ

ใช้วธีิไปซื้อจากร้านค้าในบริเวณนั้นหากลูกค้าต้องการ ดังนั้นการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าวจึงเป็นเพียงการ

แอบขายเป็นคร้ังคราวเท่านั้น ซึ่งแม้จะรับรู้มาตรการทางกฎหมายท่ีห้ามมิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ

ดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่กลับมีแนวคิดว่าหากเจ้าหน้าท่ีไม่พบก็จะไม่ถูกจับกุม ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า แม้การกระท า

ดังกล่าวจะมิใช่การน าเอาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ แต่หากมีการฝ่าฝืนลักลอบขายเป็น

ครัง้คราว แตโ่ดยรวมมีขายอย่างตอ่เนื่อง เชน่นี้แลว้การฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นบริเวณสวนสาธารณะรอบ

กว๊านพะเยาก็จะด าเนินตอ่ไป  

ในการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 ในพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมืองพะเยานัน้ พบวา่นโยบายของทางสถานีต ารวจภูธร

เมืองพะเยานับแต่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา มีการกวดขันจับกุมอย่างเด่นชัดและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

กวดขันจับกุมผู้ท่ีฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊าน

พะเยาในชว่งเวลาท่ีสุม่เสี่ยงตอ่การกระท าความผิด นั่นคือในเวลากลางคืน เนื่องจากบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊าน

พะเยาดังกล่าวบางพื้นท่ี ค่อนข้างมืดสลัว มักมีประชาชนมานั่งบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะ

รอบกว๊านพะเยาอยู่บ่อยคร้ัง ประกอบกับบริเวณฝั่งตรงข้ามสวนสาธารณะดังกล่าวเป็นร้านค้าและสถานบันเทิงท่ี

เปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน บางคร้ังพบว่าผู้ท่ีมาใช้บริการมีการน าเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ข้ามฝั่งมาบริโภคต่อ

บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาด้วย จากการปฏิบัติงานพบปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในเขตเทศบาลเมอืง 

กล่าวคอื เจ้าหน้าท่ีต ารวจไมส่ามารถไปเฝ้าจับกุมผู้กระท าความผิดได้ตลอดท้ังวัน จะออกตรวจตามช่วงเวลาท่ีมีการ

จัดเวรยามเท่านั้น ท าให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่สามารถครอบคลุมทุกช่วงเวลาเท่าท่ีควร มักมีผู้

ลักลอบฝ่าฝืนกระท าความผิดในชว่งท่ีไม่พบเจอเจ้าหน้าที่ต ารวจอยู่เสมอ นอกจากนี้ในการบังคับใชก้ฎหมายโดยวิธี

เปรียบเทียบปรับตามอ านาจของเจ้าพนักงานสอบสวนนั้น ส่งผลสะท้อนปัญหาคือ ผู้กระท าความผิดรายเดิมท่ีถูก

จับกุมและเปรียบเทียบปรับไปแล้วไม่เกรงกลัวกฎหมาย กลับมากระท าความผิดและถูกจับกุมซ้ าอีก   ส าหรับ

อุปสรรคในการบังคับใชก้ฎหมายดังกล่าวพบบ้างในบางประการ กล่าวคือ เกิดความล าบากใจในการจับกุมผู้ท่ีฝ่าฝืน

กระท าความผิดในบริเวณดังกลา่วในช่วงงานเทศกาลร่ืนเริง  
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาวจิัย มขี้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางการแก้ปัญหาการละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 

เมื่อผลการวิจัยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รับรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตพื้นท่ีสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาเป็นอย่างดี จะมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ียังคง

เข้าใจข้อกฎหมายในบางประเด็นท่ีคลาดเคลื่อน ดังนี้เพื่อให้การรับรู้พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ท่ีถูกต้องครอบคลุมไปยังประชาชนกลุ่มผู้บริโภคทุกภาคส่วนมากขึ้น ควรจ ะต้องรณรงค์หรือ

ประชาสัมพันธ์กับประชาชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการข้อห้ามตาม

กฎหมายท่ีถูกต้อง และตระหนักถึงภัยอันจะเกิดขึ้นจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนเพื่อรักษา

ภาพลักษณ์ท่ีดขีองจังหวัดพะเยา อกีท้ังบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาซึ่งตัง้อยู่เลียบตลอดริมกว๊านพะเยาใน

เขตเทศบาลเมืองพะเยา ถือได้วา่เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวหลักแหล่งส าคัญของจังหวัดพะเยาด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนจึงควรเร่งรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมอืร่วมใจกันลด ละ เลกิ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาบริเวณดังกล่าว โดยอาจจะใช้วิธีประชาสัมพันธ์จากทางภาคส่วนต่างๆ

ให้เข้าถึงประชาชนผู้บริโภคมากท่ีสุด ดังนี้ 1) ประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อห้ามท่ีเกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ให้ประชาชนเข้าใจในเนื้อหาสาระและบทลงโทษท่ีตรงกัน ซึ่ง

อาจจะใชว้ิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อตา่งๆของจังหวัดพะเยา อาทิเชน่ วิทยุชุมชน หนังสอืพมิพท้์องถิ่น เว็บไซด์ของ

ทางหนว่ยงานราชการต่างๆของจังหวัด เพจเฟซบุ๊กประจ าจังหวัด หรือติดป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพิ่มเตมิใน

สถานท่ีต่างๆ เป็นต้น 2) ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยจัดเวทีสัมมนาหรืออบรม แก่หน่วยงานต่างๆ สาธารณสุข ผู้น าชุมชน หรือประชาชน

ท่ัวไปท่ีสนใจ เนื่องจากการให้ความรู้ในลักษณะนีน้อกจากจะเผยแพร่ความรู้และท าความเขา้ใจแก่ผูท่ี้ได้รับการอบรม

หรือมาสัมมนาโดยตรงแล้ว ความรู้ดังกล่าวท่ีตัวแทนได้ รับอบรมหรือสัมมนา จะสามารถขยายผลไปยัง

กลุ่มเป้าหมายอื่นต่อไปได้อีกด้วย และ 3) ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพะเยาท่ีเกี่ยวข้อง และขอความ

ร่วมมือโรงเรียนระดับมัธยม หรือมหาวิทยาลัยในจังหวัด เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงมาตรการข้อ

ห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว ภัยท่ีอาจจะเกดิขึ้นจากการฝ่าฝืนกฎหมาย รวมไปถึง

เพื่อสุขภาพชีวิตและสุขภาพจิตท่ีดีของประชาชนเอง ตลอดจนเพื่อภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัดพะเยา ท้ังนี้เพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีประชาชนท่ัวไปร่วมมือร่วมใจกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 อย่างย่ังยนืต่อไป 

ส าหรับประเด็นของการขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาท่ีพบใน

ปัจจุบัน นั้น เมื่อผลการวิจัยพบว่าไม่ได้เกิดจากร้านค้าหรือร้านอาหารท่ีตั้งอยู่เลียบถนนชายกว๊านฝั่งตรงข้ามกับ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาแตอ่ย่างใด แตเ่กิดจากผู้ค้าเร่ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์บรรทุกอาหารมาขายโดยจอดรถ

ขายในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา ซึ่งใช้วิธีการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาขายให้แก่ประชาชนท่ีมาซื้อ

อาหารของตนรับประทานบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาในขณะนั้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มผู้ค้า

เหล่านี้รับรู้ข้อห้ามและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ค่อนข้างดีเช่นกัน แต่

ในทางปฏิบัติกลับไมต่ระหนักและละเลยท่ีจะปฏบัิตติามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เท่าที่ควร ดังนี้
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เพื่อให้การปฏบัิตติามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บรรลุผลครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้ท่ีฝ่า

ฝืนขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาดังกล่าว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้อง

รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าเหล่านี้อย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตาม

มาตรการข้อห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ท่ีถูกต้อง และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของ

จังหวัดพะเยา ให้การขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณดังกล่าวหมดไป โดยอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้  1) หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรลงพื้นท่ีเพื่อประชาสัมพันธ์เนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสว่นขอ้หา้มท่ีเกี่ยวกับการหา้มขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 

ให้แก่กลุ่มผู้ค้าท่ีฝ่าฝืนขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าว ได้เข้าใจในเนื้อหาและบทลงโทษท่ีถูกต้อง  2) 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกลุ่มร้านค้าและร้านอาหารท่ีตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา 

ให้ร่วมมือกันเป็นแบบอย่างท่ีดี ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับการห้ามขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป และ 3) ให้ความรู้โดย

การประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นมากขึ้นแก่ประชาชนท่ัวไปเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับการห้ามขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสวนสาธารณะ

รอบกว๊านพะเยา เพื่อป้องกันผู้ขายรายใหม่ในอนาคต 

2. แนวทางการแกปั้ญหาและอุปสรรคของการบังคับใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น จากผลการวิจัยท่ีพบว่าปัญหาการฝ่าฝืนและ

ละเมิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการบริโภคและการขายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะรอบกวา๊นพะเยาที่มีอย่างต่อเนื่องมาจนในปัจจุบัน แม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะรับรู้ข้อ

ห้ามและข้อบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 เป็นอยา่งดี แตส่่วนหน่ึงท่ีท าให้มีการ

ละเมิดกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากประชาชนคิดวา่เจ้าหนา้ที่ต ารวจคงไมเ่ข้มงวดในการจับกุมมากนัก นอกจากนี้การ

บังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงเทศกาลมีการจัดงานร่ืนเริงต่างๆบริเวณ

สวนสาธารณะรอบกว๊านพะเยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจเกิดความล าบากใจในการใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวด ยั งคงมี

ความอะลุม้อลว่ยในการบังคับใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญัตดิังกล่าวบ้าง หากไมป่รากฏเหตุการณ์ท่ีจะสรา้งความ

วุ่นวาย โดยเลือกใช้วิธีการตักเตือนแทนการจับกุม ซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายท่ีส าคัญ 

อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเคยชิน และไม่เกรงกลัวโดยคิดว่าช่วงเทศกาลงานร่ืนเริงเจ้าหน้าท่ีคงไม่เข้มงวด

มากนัก สามารถบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้เพราะเป็นปกติวิสัยของการมีงานร่ืนเริง หรือแม้กระท่ังในช่วงเวลา

ปกติประชาชนก็ยังมีแนวความคิดว่าเจ้าหนา้ที่ต ารวจคงไมจ่ับกุม หรือเจ้าหนา้ที่ต ารวจไมพ่บก็ไม่ถูกจับกุม ยิ่งไปกว่า

นัน้ แม้เจ้าหนา้ที่ต ารวจจะจับกุมผู้กระท าความผดิดังกล่าวตามหน้าท่ีแล้ว ประชาชนก็ไมใ่ห้ความร่วมมอืกับเจ้าหนา้ท่ี

เท่าท่ีควร ส่งผลให้ยังคงพบการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายในบริเวณดังกล่าวอยู่ตลอดมา ดังนี้เพื่อลดปัญหาและ

อุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงควรมีการร่วมมอืกันระหว่างบุคคลและหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้องต่างๆ พิจารณาและเสริมสร้างนโยบายในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้อยา่งจริงจังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับ

ใชก้ฎหมายและประชาชน ตลอดจนเผยแพร่การบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวให้แก่ประชาชนท้ังผู้บริโภคและผู้ขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับทราบทางชอ่งทางสื่อสารตา่ง ๆ เช่น ทางวทิยุชุมชน หรือป้ายประชาสัมพันธ์ของทางสถานี

ต ารวจ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจตรงกันว่า ทางเจ้าหน้าท่ีมีมาตรการท่ีจะกวดขันการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551โดยเฉพาะการห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใ์น

บริเวณสวนสาธารณะของทางราชการท่ีจัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนท่ัวไปอย่างเขม้งวดอยู่เสมอ และจ าเป็นท่ี
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ต้องปฏิบัติตามหน้าท่ีแม้จะเป็นช่วงเทศกาลร่ืนเริงก็ตาม เพื่อยืนยันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าท่ี

ตอ่ประชาชนให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอขอบคุณ

ผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
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หลักการและแนวคิดกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม : ศึกษาการจัดเก็บภาษีการปล่อย

มลพษิทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางการน ามาใช้ในประเทศไทย 

Concept and Principle on environmental tax law : the air emissions taxation 

in Japan to be used as a guide in Thailand 

วาสนิี นันทขว้าง ชาวเหนือ1 

Wasinee Nanthakwang Chawnour1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุ แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการ

ปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น (2) เพื่อศึกษาถึงหลักการของกฎหมายภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศใน

ประเทศญี่ ปุ่นเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดเก็บรายได้และการควบคุมตรวจสอบท่ีดี รวมท้ังความสอดคล้องและ

เหมาะสมกับหลักการภาษีอากรท่ีดี (3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการน าภาษีสิ่งแวดล้อมทางอากาศท่ีเหมาะสมมาใช้

ในประเทศไทย โดยศึกษาวา่ปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศของประเทศไทยสามารถน าวิ ธีการจัดเก็บภาษีมาใช้

เพื่อส่งเสริมวิธีการป้องกันและควบคุมปัญหาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

พ.ศ.2535 ได้ โดยศึกษาจากการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น ส าหรับวิธีการวิจัยนี้เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะ Concept Paper ประกอบด้วยการวิจัยจากเอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท่ี

เกี่ยวข้อง โดยผู้วจิัยได้น าแนวคิดในเร่ืองกฎหมายภาษสีิ่งแวดลอ้มและกฎหมายสิ่งแวดลอ้มมาใชใ้นการศึกษา 

ผลการวิจัยพบว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างมากทางด้านอุตสาหกรรมและการ

ผลิตสินค้าท่ีมีนวัตกรรมและขั้นการผลิตท่ีสูงขึ้นใช้เองในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ท าให้เป็น

ประเทศท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัญหาทางด้านการปล่อยมลพิษทางอากาศมีมากตามมา

เช่นเดียวกัน แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศหลากหลายลักษณะด้วยกัน เช่น 

Low Carbon City Promotion Act (Eco-city Law), Act on Promotion of Global Warming Countermeasures และ Act 

Partially Amending the Law on Special Tax Measures (Tax Reform Act 2012) อีกท้ังยังมีกฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลายฉบับออกมาเพื่อควบคุมการปล่อยมลพษิทางอากาศดังกล่าว อันมีผลท าให้ปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ จากการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น

นัน้ สามารถน ามาเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาการปล่อยมลพษิทางอากาศของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมวธีิการ

ป้องกันและควบคุมปัญหา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้   

ค าส าคัญ: กฎหมายภาษ ีสิ่งแวดล้อม ภาษีการปล่อยมลพษิ อากาศ ญี่ปุ่น 
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1 School of Law, University of Phayao, Phayao 56000 
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Abstract  
This research aims at (1 ) studying facts and principle concern with collecting of emissions of air 

pollution tax in Japan (2 ) studying concept about collecting of emissions of air pollution tax in Japan lead to 

administrative revenue and good command and control including matching and appropriate with Principles of 

sound tax theory (3) studying concern with method in air emission tax that appropriate in Thailand. By studying 

the problem of emissions of air pollutants can lead to the imposition used to promote the prevention and control 

problems. Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act 2 5 3 5  B.E. by 

studying the taxation of air emissions in Japan. As for how this research is qualitative research in the Concept 

Paper includes research papers which studied the relevant documents. The researchers have taken the concept 

of environmental laws and environmental laws 

The research found that Japan is a country with a highly developed industrial and manufactured 

products that are innovative and advanced manufacturing, higher use in the country and exported to various 

countries around the world, a country with a developed industry as well. The problem of air pollution emissions 

are much followed the same. But in Japan is imposing its air emissions diverse styles together. For example 

Low Carbon City Promotion Act (Eco-city Law), Act on Promotion of Global Warming Countermeasures and 

Japan Act Partially Amending the Law on Special Tax Measures (Tax Reform Act 20 12 ). There are several 

environmental laws designed to control emissions of air pollutants such. This resulted in the issue of air 

emissions in Japan it has effective control. The imposition of air emissions in Japan. Can be used as a model in 

the management of air emissions. To promote the prevention and control problems. Under the Enhancement 

and Conservation of National Environmental Quality Act 2535 B.E. 

Keywords: Taxation Law, Environment, Emission Tax, Air, Japan 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเติบโต

ท้ังทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การด าเนนิการตา่งๆ เหล่านี้ได้มีผลท าให้เกิดมลพษิอากาศ จากการตรวจ

สภาพอากาศของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า มลพิษ

ทางอากาศในประเทศไทย ได้แก่ ฝุ่นละอองและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ โดยเฉพาะฝุ่นละอองในแหล่งชุมชนท่ีมี

การจราจรคับคั่ง จะมีค่าความเข้มข้นสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 3-5 เท่า ส่วนสารมลพิษอื่นๆ ได้แก่ สารตะกั่ว 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศ และในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจนกระท่ังปัจจุบันยังพบปัญหามลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพอัน

เนื่องมาจากกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ มลพิษจากการเผาป่า เผาไร่ เผาขยะในท่ีโล่ง การเผาศพท่ีไม่ถูกวิธี มลภาวะ

ของอากาศภายในอาคารและท่ีสาธารณะเนื่องจากควันบุหร่ี ซึ่งสารมลพิษเหล่านี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะการต่างๆแก่โลกด้วย คือ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

ของโลก การท าลายช้ันโอโซน เป็นต้น[3] 
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นอกจากนี้ข้อมูล ใน พ.ศ.2557 ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีการร้องเรียนปัญหามลพิษมายัง

หน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบมากถึง 6,026 เร่ือง โดยปัญหาท่ีร้องเรียนมากท่ีสุด คือ มลพิษทางอากาศ 

จ านวน 2,475 เร่ือง หรือประมาณร้อยละ 41 ของเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนมาท้ังหมด และผลการตรวจวัดสารมลพิษทาง

อากาศจากกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส านักสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถึง เดือน

มกราคม พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา ระบุชัดวา่ กรุงเทพมหานครก าลังประสบปัญหาเร่ืองมลภาวะเป็นพิษเกินมาตรฐาน ท า

ให้เกิดความเสี่ยงตอ่ปัญหาสุขภาพทางเดินหายใจ[2] 

ไมเ่พยีงแต่สถานการณท์างสภาพอากาศท่ัวไปของประเทศไทยเท่านัน้ท่ีสง่กระทบตอ่ประชาชน ในสว่น

ของภาคเหนือรวมถึงจังหวัดพะเยาก็เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากกวา่พื้นท่ีอื่นๆ ในประเทศ ท้ังเร่ืองควันไฟจาก

การเผาป่า มลพษิทางอากาศจากภาคครัวเรือน มลพิษทางอากาศจากเคร่ืองยนต์และยาพาหนะต่างๆ พิจารณาจาก

สรุปข้อมูลตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถาวรอัตโนมัติ ของส านักจัดการคุณภาพทางอากาศและเสียง 

กรมควบคุมมลพษิ จากตารางดัชนคีุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ณ เวลา 9 นาฬิกา ในพืน้ท่ีภาคเหนือในเดอืน

มนีาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2558 จะมีดัชนีค่าเฉลี่ยท่ีเกินมาตรฐานอันก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

ได้สูงท่ีสุด โดยปัญหาดังกล่าวได้เกิดขึ้นซ้ าซากมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันหลายปี ซึ่งยังไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐเท่าท่ีควร 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ประชาชนในสังคมตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมถึงหน่วยงานทาง

ภาครัฐตื่นตัวในการร่วมมอืกันแกไ้ขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้ด าเนนิการเพื่อการแก้ไขปัญหามลพษิทางอากาศ ท้ังใน

ด้านการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง มาตรฐาน

น้ ามันหล่อลื่น หรือการส่งเสริมการใชน้้ ามันไร้สารตะกั่ว การตดิตัง้อุปกรณ์กรองไอเสียจากรถยนต ์การตรวจสภาพ

มลพิษจากยานพาหนะก่อนการต่อทะเบียน การควบคุมปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

จะต้องควบคุมมลพิษทางอากาศ และเพิ่มเติมปรับปรุงมาตรฐานมลพิษ อีกท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติในระยะหลัง รวมไปถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยในอดีต โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 ได้รับรองสิทธิและมีการกล่าวถึงการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 

67 ว่า “สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 

หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอ่มได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศกึษาท่ีจัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมกีารด าเนนิการดังกล่าว[6] 

สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร

อื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏบัิตหินา้ที่ตามบทบัญญัติน้ี ยอ่มได้รับความคุ้มครอง” 

แต่เมื่อพจิารณาถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ.2535 ซึ่งเป็น

กฎหมายสิ่งแวดล้อมท่ีมีมาตรการก ากับและควบคุม (Command and Control) รวมอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวด้วย 

ท่ีก าหนดค่ามาตรฐานมลพิษจากแหล่งก าเนิดและก าหนดวธีิการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนดิมลพษิตอ้ง
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ปฏิบัติ ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle) เพื่อบ าบัดมลพิษก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ภายนอก ส าหรับมลพิษทางอากาศน้ันมมีาตรการป้องกันและขจัดมลพษิทางอากาศ ดังนี้ 

1. เร่งรัดลดมลพษิทางอากาศจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม การก่อสร้างและการขนส่ง 

2. รักษาคุณภาพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการขนส่งท่ีก่อให้เกิดมลพษินอ้ย 

4. ส่งเสริมให้ผู้ก่อมลพิษและผู้ได้รับผลจากมลพิษ ไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการ

รักษาคุณภาพอากาศ [4] 

ถึงแม้จะมีมาตรการป้องกันและขจัดมลพิษทางอากาศแล้วก็ตาม ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแต่

ระดับหนึ่งเท่านัน้ ทัง้นี้เนื่องจากการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศยังขาดความเป็นเอกภาพ โดยมี

หลายหน่วยงานร่วมกันรับผิดชอบ การประสานการปฏิบัติการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี

ตรวจสอบและควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศยังขาดอุปกรณ์และบุคคลากรท่ีมีความรู้ความช านาญด้านการ

ตรวจวัดและจัดระบบฐานข้อมูล การตรวจสอบและตรวจยานพาหนะไม่มีประสิทธิภาพ การศึกษาวิจัยและการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดมลพิษทางอากาศ เช่น รถสามล้อไฟฟ้า รถเมล์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่สามารถ

พัฒนาในเชิงพาณิชย์ บทลงโทษและค่าปรับตามกฎหมายท่ีต่ า และประการส าคัญการขาดการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท่ีจะให้ประชาชนและผู้ใช้ยานพาหนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการช่วยลดมลพิษทาง

อากาศ นอกจากนั้นยังมีปัญหาในเร่ืองความไม่ชัดเจนของสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน กรณีท่ีได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายของมลพิษ หรือภาวะมลพิษและการเป็น

ผู้เสียหาย กรณีท่ีมีการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการควบคุมมลพษิ หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

รวมท้ังกรณีท่ีไม่มกีารรับรองสิทธใินการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการตดิตามตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมใดท่ี

อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่นของรัฐ 

เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการ

ปัญหามลพิษได้อย่างเต็มท่ี ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น [5] ดังนั้น ต้องมีการพัฒนา

กฎหมายให้มคีวามชัดเจนและเพียงพอท่ีจะรองรับสิทธิของประชาชน การก าหนดรูปแบบและโครงสร้างองค์กรการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม จะท าให้สมประโยชน์ตามเป้าหมายแห่งรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ท่ีบัญญัติไว้ 

ดังนั้น หลายประเทศท่ัวโลกจึงได้น าเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์ อันเป็นการน าหลักทางเศรษฐศาสตร์

มาใช้เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยการ

สร้างกลไกราคาท่ีก่อให้เกิดแรงจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาเสริมมาตรการก ากับและ

ควบคุมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์นี้ก็มีส่วนสัมพันธ์กับการบังคับใช้

กฎหมาย โดยมาตรการหนึ่งท่ีน ามาใช้ คือ การน ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการจัดเก็บภาษี โดยเก็บจาก

มลพิษท่ีผู้ประกอบการท าให้เกิดมลพิษ ซึ่งมีผลท าให้ผู้ประกอบการต้องลดการก่อมลพิษ และมผีลทางอ้อม คือ ท า

ให้ผู้บริโภคลดการบริโภคลง สามารถเรียกเก็บจากปัจจัยการผลิตท่ีเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ หรือเก็บจากการน าเข้า-

ส่งออกสินค้าที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือกิจกรรมอื่น รวมท้ังการบริโภคท่ีมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเก็บ

โดยโครงสร้างภาษีท่ีแตกต่างกัน และท าให้ประชาชนในสังคมมีการหันมาให้ความสนใจกับหลักความรับผิดชอบต่อ

สังคม ร่วมด้วยกับแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ท่ีมีการเสนอโดยองค์กร

ตา่งๆ ให้ความสนใจโดยการค านงึถึงผลกระทบของกจิกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้กระท าขึน้ท่ีจะมีผลตอ่ผู้บริโภค ผู้ผลิต

วัตถุดบิ ลูกจ้าง ผู้ถอืหุน้ ชุมชนโดยรอบและผู้มีสว่นได้เสียอื่นๆ โดยเฉพาะเร่ืองสิ่งแวดลอ้ม[1] 
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ส าหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างมากทางด้านอุตสาหกรรมและการผลิต

สินค้าท่ีมนีวัตกรรมและขั้นการผลิตท่ีสูงขึน้ใช้เองในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ท าให้เป็นประเทศ

ท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่ในอกีมิติหนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นก็มีการท าเกษตรกรรม ทัง้การเพาะปลูกพืช

ไร่ พืชสวนอยู่ในสังคมเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้ว่าคล้ายคลึงกับระบบเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ท่ีมีท้ังการ

ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมและการเพราะปลูกและผลิตสินค้าปฐมภูมิในด้านการเกษตร ซึ่งประเทศญี่ปุ่นต้องมี

ปัญหาทางดา้นสิ่งแวดลอ้มเกิดขึ้นอย่างแนน่อน โดยปัญหาทางดา้นการปล่อยมลพษิทางอากาศในญี่ปุ่นก็ย่อมจะต้อง

มีมากตามมาเช่นเดียวกัน แต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศหลากหลายลักษณะ

ดว้ยกัน อกีท้ังยังมกีฎหมายสิ่งแวดล้อมหลายฉบับออกมาเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศดังกล่าว อันมีผล

ท าให้ปัญหาการปล่อยมลพษิทางอากาศในประเทศญี่ปุ่นนัน้มกีารควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ อีกทัง้การจัดเก็บภาษกีาร

ปล่อยมลพิษทางอากาศดังกล่าวยังมีโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเป็นไปตามหลักภาษีอากรท่ีดีอีกด้วย เพราะฉะนั้น

การศกึษาถึงการจัดเก็บภาษกีารปล่อยมลพษิทางอากาศในประเทศญี่ปุ่นจึงมคีวามนา่สนใจอย่างยิ่งท่ีจะน ามาศึกษา 

เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนและตัดสินใจท่ีจะน ามาตรการทางภาษีมาใช้เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

ประเทศไทย ท่ีสอดคล้องกับหลักกฎหมายภาษอีากรท่ีดแีละทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม  

ในส่วนของหลักกฎหมายภาษีอากรท่ีดีนัน้มีแนวคิดมาจาก Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง

ชาวอังกฤษ ซึ่งถือเป็นบิดาแห่งการภาษีอากร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Wealth of Nation เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่า

หลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ หรือท่ีเรียกว่า Adam Smith’s Canons 

ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1. หลักความเป็นธรรม (Equity) ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยจะต้องยึดหลักว่าผู้ท่ีมี

รายได้มากควร จะต้องเสียภาษีมาก คนมีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อยตามก าลังความสามารถในการช าระภาษี 

(Ability to Pay) ของแต่ละคน 

2. หลักความแน่นอน (Certainly) ตอ้งก าหนดหลักเกณฑ์และวธีิการจัดเก็บให้รัดกุมและแนน่อน เชน่ ผู้

เสียภาษีจะต้อง ช าระภาษเีมื่อใด ที่ไหน ถ้าผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยง หรอืลา่ชา้ จะตอ้งได้รับโทษอย่างไร เป็นต้น 

3. หลักความสะดวกในการเสียภาษี (Convenience of Payment) ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสีย

ภาษีมากท่ีสุด เช่น ควรก าหนดช่วงเวลาในการช าระ ภาษีให้นานพอสมควร เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษี และควรใช้

วธีิการท่ีง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อมิให้ผู้เสียภาษีเกิดความเบ่ือหน่าย หรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีท่ีต้องเสียภาษีเป็น

จ านวนมาก เป็นต้น 

4. หลักประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Economy in Collection) ต้องถือหลักจัดเก็บในอัตราต่ าแต่

เก็บได้มากและท่ัวถึง ดีกว่าท่ีจะเก็บในอัตราสูงแต่เก็บได้น้อยเนื่องจากเก็บแต่เฉพาะคนท่ีมีรายได้มาก อีกประการ

หนึ่งก็คือ การเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง ย่อมเป็นการยั่วยุให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกเสียดายเงินและพยายาม

หลกีเล่ียงภาษี 
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วัตถุประสงค์การศกึษา 

1. เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุ แนวความคิดท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศใน 

ประเทศญี่ปุ่น 

2. เพื่อศึกษาถึงหลักการของกฎหมายภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่นเพื่อน าไปสู่

การบริหารจัดเก็บรายได้และการควบคุมตรวจสอบท่ีดพีจิารณาให้ รวมท้ังความสอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการ

ภาษีอากรท่ีด ี

3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการน าภาษสีิ่งแวดลอ้มทางอากาศท่ีเหมาะสมมาใชใ้นประเทศไทย 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

ปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศของประเทศไทยสามารถน าวิธีการจัดเก็บภาษีมาใช้เพื่อส่งเสริม

วธีิการป้องกันและควบคุมปัญหา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 ได้ 

โดยศึกษาจากการจัดเก็บภาษกีารปล่อยมลพษิทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น 

วิธีการศึกษา 

การวจิัยมุ่งศกึษาถึงสภาพปัญหาการปล่อยมลพษิทางอากาศในประเทศไทย โดยเฉพาะทางภาคเหนือ 

เปรียบเทียบกับหลักการ บทบัญญัตกิฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น 

ตลอดท้ังหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการบังคับใช้และหลักการบริหารการจัดเก็บท่ีสอดคล้องกันกับหลักภาษี

อากรท่ีดี โดยจะท าการพจิารณาเชงิโครงสร้างของระบบภาษีสิ่งแวดล้อม หากจะมกีารจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมขึ้นใน

ประเทศไทยในอนาคต ส าหรับวธีิการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชงิคุณภาพในลักษณะ Concept Paper ประกอบด้วยการวจิัย

จากเอกสารซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเร่ืองกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมและ

กฎหมายสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการศึกษา เพื่อหาข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมและจะสามารถเลือกใช้ประเภทของภาษี

สิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย  

ผลการศึกษา 

ขณะนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้น ามาตรการหลายประเภทมาใช้ในการลดมลพิษทางอากาศและภาวะเรือน

กระจก นอกจากประเทศญี่ปุ่นจะให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความตกลง

ระหว่างประเทศ คือ พิธีสารโตเกียว กว่าสิบปีท่ีผ่านมาภาษีสิ่งแวดล้อมได้รับการกล่าวถึงและโต้เถียงกันอย่าง

กว้างขวางในระดับนานาชาต ิขั้นตอนแรกที่ประเทศญี่ปุ่นน ามาตรการทางภาษีและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาใช้น้ัน

เร่ิมต้นเมื่อกระทรวงการคลังน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษีน้ ามันท่ีท ามาจากถ่ายหิน ในเดือนเมษายน ค.ศ.2003 ซึ่งใช้

วิธีการเก็บภาษีจากการบริโภคสินค้าดังกล่าวและท าให้สามารถคาดการรายจ่ายท่ีจะเกิดขึ้นจากการลดภาวะโลก

ร้อนขึน้ได้ในอนาคต เมื่อใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว มีการจัดท ารายงานผลกระทบการใช้กฎหมายขึ้น ซึ่งสามารถ

น ากฎหมายใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสิ่งแวดล้อมจึงวางแผนท่ีจะจัดเก็บภาษีคาร์บอนและเร่ิมต้นเปิดรับ

ความคิดเห็นของประชาชนในมาตรการการจัดเก็บภาษดีังกล่าว ในเดอืน พฤศจิกายน ค.ศ.2003[7] 

กฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษทางอากาศและกฎหมายภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศใน

ประเทศญี่ ปุ่น ท่ีส าคัญ  คือ Act on Promotion of Global warming Countermeasures (Act No.117 of 1998), Low 

Carbon City Promotion Act (Eco-city Law) (Law No.84 of 2014) และ Act Partially Amending the Law on Special 

Tax Measures (Tax Reform Act 2012) เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ 

ซึ่งเมื่อปล่อยมลพษิออกมาแล้วจะก่อให้เกิดภาวะโลกรอ้น[12] โดยบัญญัติขึ้นมาตามอนุวัติการของพธีีสารเกียวโต ซึ่ง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสรุปดังนี้ 
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1. Act on Promotion of Global warming Countermeasures (Act No.117 of 1998) ห รื อ 

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการตอบโต้ภาวะโลกร้อน ผ่านการพิจารณาเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม ค.ศ.1998 บังคับใช้เมื่อ

วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2005 กฎหมายฉบับนี้เป็นหนึ่งในกฎหมายสองฉบับท่ีเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศท่ีส าคัญใน

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งออกมาบังคับใช้พร้อมกับกฎหมายการอนุรักษ์พลังงาน จุดประสงค์ของกฎหมาย คือ การลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของท่ีได้มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกท่ีมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, มีเทน, ไน

ตรัสออกไซด์, HFC, PFC และก ามะถัน ออกมาบังคับใชโ้ดยคณะรัฐมนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกท่ีจัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรม และสมาชิกอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง[8] 

กฎหมายฉบับนี้ได้ออกแบบให้สถานประกอบการท่ีมกีารใชน้้ ามันดิบเป็นพลังงานประจ าทุกปีมากกว่า 

1,500 กิโลลิตร จะได้รับค าสั่งให้ใช้แผนการพัฒนาส าหรับมาตรการลดภาวะโลกร้อน ในขณะท่ีหากไมม่ีการลดการ

ใชพ้ลังงานหรือการปล่อยมลพิษ ก็จะมีข้อผูกมัดภายใต้กฎหมายนี้ท่ีจะต้องรับผิด โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น

ประจ าทุกปีจะมีการรายงานต่อรัฐมนตรีเพื่อจะถูกประเมินค่าปรับต่อไป ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กรอบการ

รายงานนี้เท่ากับว่ามกีารรายงานตามกฎหมายการอนุรักษพ์ลังงานด้วย[14] 

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดว่า รัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็น

เพื่อน า Emission Trading Scheme (ETS) หรือโครงการซื้อขายสิทธิการปล่อยมลพิษมาใช้ในประเทศญี่ปุ่น อันเป็น

การตรวจสอบและการอภิปรายในเร่ืองการออกแบบและการใชป้ระโยชน์ของการเร่ิมใช้โครงการดังกล่าว หากมีการ

ตรากฎหมายนี้บังคับใช้[15] นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้ ยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการ

ด าเนินการตามมาตรการท่ีจะตอบโต้ภาวะโลกร้อน จังหวัด เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องสร้าง

แผนการส าหรับท้องถิ่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจะต้องประกอบไปด้วยระยะเวลาการด าเนินงานของ

แผน เป้าหมายท่ีคาดหวัง มาตรการและการลงมือกระท าท่ีมีไว้ส าหรับการด าเนินงาน การให้ส่วนลดในผลิตภัณฑ์

ของเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ ลมและพลังงานทดแทนอื่นๆ มาตรการและการด าเนินการโดย

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและประชาชนท่ีจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่ง

สาธารณะ การอนุรักษพ์ื้นท่ีสเีขียวและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ[9] 

2. Low Carbon City Promotion Act (Eco-city Law) (Law No. 84 of 2014) ห รือ  ก ฎหม ายก าร

สนับสนุนชุมชนเมืองคาร์บอนต่ า โดยผ่านการพิจารณาเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม ค.ศ.2012 และบังคับใช้เมื่อวันท่ี 4 

ธันวาคม ค.ศ.2012 กฎหมายฉบับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างระบบการรับรู้ของภาคธุรกิจท่ีจะท าให้ปล่อยคาร์บอน

ออกสู่สิ่งแวดล้อมในอัตราท่ีต่ าน าไปสู่การลดลงของ CO2 ในเมืองและเพื่อการรักษาสิทธิในการได้รับประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงผ่านแรงจูงใจโดยมาตรการการลดภาษี รัฐบาลท้องถิ่นจะต้องท าแผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าและ

รัฐบาลให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีรวดเร็วและประหยัดพลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ [10] 

แผนพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ าต้องตอบโจทย์ 2 ประการ คือ เป็นไปตามเป้าหมายของคาร์บอนต่ ากับ

การพัฒนาเมอืง และตอ้งสรุปองค์ประกอบท่ีจ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้นให้ได้ โดยพิจารณาจาก ธรรมชาติ

ของเมืองน้ันๆ การส่งเสริมการใชร้ะบบขนส่งมวลชน การสง่เสริมและการอนุรักษ์พืน้ท่ีสีเขียว การใชค้วามร้อนบ าบัด

น้ าเสียท่ีได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานท่ีไมใ่ช่น้ ามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ หรือการใชส้ิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้

น้ ามันเชื้อเพลงิท่ีมุ่งม่ันท่ีจะมีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลงิ เป็นต้น[16] 
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3. Act Partially Amending the Law on Special Tax Measures (Tax Reform Act 2 0 1 2 )  ห รื อ

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการภาษีพิเศษ (พระราชบัญญัติการปฏิรูปภาษี 2012) โดย

บังคับใช้เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม ค.ศ.2012 กฎหมายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎหมายภาษี[17] โดยมีการน า

ของภาษคีาร์บอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาบังคับใช ้โดยบัญญัติให้

มีผลในเดือนตุลาคม ค.ศ.2012 มีการจัดเก็บภาษีโดยเพิ่มเติมขึ้นจากโครงสร้างภาษีท่ีมีอยู่แล้ว โดยฐานภาษี คือ 

ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนและการน าเข้าถ่านหิน โดยจะจัดเก็บภาษีในอัตรา 2,040 เยน หรือ 17.33 

ดอลล่าห์, 1,080 เยน หรือ 9.17 ดอลล่าห์ และ 700 เยน หรือ 5.95 ดอลล่าห์ ต่อกิโลลิตรตามล าดับ โดยจัดเก็บ

ภาษีจากบริษัทท่ีน าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการผลิตและมีหน้าท่ีเป็นผู้เสียภาษี จ านวนเงินภาษีท่ีบริษัทต้องจ่าย 

จะเพิ่มขึน้ในอัตรา 250 เยน หรือ 2.12 ดอลล่าห์ต่อกิโลลิตร ในเดือนมีนาคม 2013 และตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2016 

ภาษีจะเพิ่มขึ้นอีก 260 เยน หรือ 2.21 ดอลล่าห์ต่อกิโลลิตร รายได้จากภาษีท้ังหมดจะถูกจัดสรรเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นพลังงานท่ีมุ่งเน้นในการลดปริมาณลง รวมถึงสนับสนุนการน าพลังงานทดแทนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของมาตรการประหยัดพลังงานให้มากขึ้น[11] 

นอกจากกฎหมายหลักท้ัง 3 ฉบับท่ีส่วนใหญ่ใช้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วนั้น ประเทศญี่ปุ่นยังให้

ความส าคัญกับการปล่อยมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากภาคครัวเรือนด้วย[18] ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นมีนโยบาย

ท่ีเกี่ยวกับการขนส่งหรือการใช้รถในภาคครัวเรือน ในการเพิ่มนวัตกรรมท่ีปล่อยมลพิษให้น้อยลงและวิธีการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรถรุ่นใหม่ท่ีจะมีราคาลดต่ าลงจากปัจจุบันถึง 50%-70% ให้ได้ในปี 2030 

เพื่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากการขนส่งและการใช้รถยนต์ในภาคครัวเรือน โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษี จะมี

การจัดเก็บภาษียานพาหนะลดลงหากยานพาหนะนั้นก่อให้เกิดมลพิษน้อยและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย

ก าหนด[13] 

จะเห็นได้วา่ประเทศญี่ปุ่นได้มกีารจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศมาเป็นระยะนานพอสมควร

แล้ว แสดงให้เห็นว่าภาครัฐและประชาชนให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนเองอย่างมากเป็น

ล าดับแรกๆ โดยได้ก าหนดหมวดของการควบคุมการปล่อยมลพิษไว้ รวมท้ังการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทาง

อากาศโดยแบ่งตามโครงสร้างของกฎหมายภาษอีากรท่ีดเีป็นหมวดหมู่อยา่งชัดเจน 

วิจารณ์และสรุปผล 

1. สรุปผล การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งใชม้าตรการควบคุมและสั่งการ โดยการ

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการปฏิบัตติาม ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ มาตรการทางภาษี

จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีตนก่อขึ้น ด้วยการท่ีรัฐ

จัดเก็บภาษีดังกล่าว ผู้ใดปล่อยมลพิษมากก็ย่อมต้องเสียภาษีให้แก่รัฐมากกว่าบุคคลอื่น ท าให้ผู้ประกอบการต้อง

ปรับปรุงเทคโนโลยกีารผลิตของตนให้ก่อมลพษิน้อยเพื่อลดตน้ทุนการจัดเก็บภาษี และมาตรการทางภาษีสามารถหา

รายได้ให้แกรั่ฐเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปใชใ้นการจัดการปัญหาสิ่งแวดลอ้มตอ่ไปได้ 

ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยใช้วิธีก าหนดมาตรฐานและควบคุมบ าบัดให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ปัญหาคือการควบคุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพจากการศึกษาพบว่า

กฎหมายท่ีมีอยู่นั้นมีเพียงพอแต่ปัญหาอยู่ท่ีการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย การควบคุมในปัจจุบันไม่อาจกระท า

ได้อย่างท่ัวถึง ท าให้มกีารหลีกเลี่ยงอยูต่ลอดเวลา การขยายตัวทางเศรษฐกิจก็มีมากขึ้น ท าให้ประมาณของเสียเพิ่ม

มากขึ้นเช่นเดียวกัน บุคลากรและงบประมาณของภาครัฐเพิ่มขึ้นช้ามากเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจ ท าให้ผู้ก่อมลพิษยังไม่ได้เป็นผู้รับภาระอย่างเพียงพอและปัญหาก็ก าลังทวีความรุนแรงเข้าสู้ขั้นวิกฤติ จึง

จ าเป็นต้องเปลี่ยนวธีิการจัดการเพื่อให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู ่ 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วางแนวทางให้น าหลัก คือ หลักผู้สร้างปัญหามลพิษ 

จะต้องเป็นผู้รับภาระในการบ าบัดและก าจัดมลพิษ แต่มาตรการการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยส่วน

ใหญ่เป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้ปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายทาง 

ไมไ่ด้สร้างแรงจูงใจให้ผู้ก่อมลพิษนัน้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมอยา่งจรงิจัง ผู้วจิัยมคีวามเห็นว่า 

มาตรการทางเศรษฐศาสตร์น่าจะมาเป็นตัวเสริมท่ีดีได้ อาจช่วยแก้ปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม เนื่องจากการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์นั้นจะมีความยืดหยุ่นในการบ าบัดของเสียของผู้ประกอบการ

และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ท่ีบ าบัดไม่ได้หรือไม่คุ้มต้นทุนก็ต้องจ่ายเป็น

ภาษีหรือค่าธรรมเนียมให้แก่รัฐ ส่วนท่ีบ าบัดได้ถูกกว่าและได้ตามท่ีมาตรฐานก าหนดก็จะบ าบัดเอง และอาจจะไม่

ต้องจ่ายค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมเลยหรืออาจจ่ายในจ านวนท่ีน้อยกว่าก็ได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจะตัดสินใจบ าบัด 

ณ ระดับท่ีเหมาะสมและจะมีการบ าบัด ณ ระดับท่ีเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อไป ส่วนรายได้จากการเรียกเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมก็จะส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ

ท้องถิ่นเพื่อประโยชนใ์นการรักษาสิ่งแวดลอ้มตอ่ไป  

การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อหารายได้ให้แก่รัฐแต่เป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ก่อมลพิษท่ีก่อมลพิษปริมาณมากได้เห็นความส าคัญในการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรม

ของตน โดยน าหลักการผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบมาใช้ในการผลักดันให้ผู้ก่อมลพิษค านึงถึงความเสื่อมโทรม

ทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทุนในการผลิตเป็นสว่นหนึ่งท่ีตอ้งผนวกรวมกับราคาสินค้า ผลท่ีคาดเมื่อน าหลักการนี้มา

ใช ้คือ จะท าให้ผู้ก่อมลพษิหันมาปรับปรุงกระบวนการผลิตและกิจกรรมเพื่อลดมลพิษท่ีเกิดขึ้นให้นอ้ยท่ีสุด โดยมีการ

น าเทคโนโลยีท่ีสะอาด การหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดจ านวนภาษีหรือค่าธรรมเนียมท่ีต้องเสียให้แก่รัฐ

มากที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบตอ่ราคาสินค้า 

ส าหรับการจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่นนั้นจะเห็นได้ว่า รัฐบาลได้วาง

แผนการออกกฎหมายมาเป็นระยะเวลานานถึง 20 ปี กว่าจะน ามาตรการภาษีมาบังคับใช้ โดยมีการบัญญัติ

มาตรการทางภาษีสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรท่ีดีท้ัง 4 ประการ อีกท้ังยังบัญญัตโิครงสร้างภาษีไวอ้ย่าง

ชัดเจน เก็บภาษีในอัตราไมม่ากเพ่ือลดแรงกระทบวงกว้างในระบบเศรษฐกิจ แล้วเพิ่มอัตราภาษใีนภายหลัง โดยเลอืก

จัดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าหรือให้บริการก่อน เนื่องมาจากง่ายแก่การบริหารการจัดเก็บและการ

ตรวจสอบ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนในระยะยาวเกี่ยวกับการน ามาตรการทางภาษีท่ีจะน ามาใช้ในอนาคตอีกด้วย 

ในด้านหน่วยงานท่ีบังคับจัดเก็บภาษีและเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมนั้น ก็มี

ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องไมม่าก คือ กระทรวงสิ่งแวดลอ้มและกระทรวงการคลังเท่านัน้ 

2. อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หากจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จ าเป็นท่ีจะต้องใช้มาตรการ

หลายๆ ด้านมาใชส้่งเสริมกัน ดังนี้ 

1. ในส่วนของภาครัฐ ต้องด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพิ่มบุคลากรมาดูแลและ

ตรวจสอบคุณภาพอากาศเป็นการท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอ อีกท้ังต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงผลกระทบอันจะเกิดแก่

สุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ และผลกระทบใน
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อนาคตที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นหลัง นอกจากนี้ภาครัฐยังตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่เหมาะสมมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหา โดย

พจิารณาเทคโนโลยท่ีีประหยัดแต่เกิดประโยชนส์ูงสุดมาใช้ 

ในด้านการบัญญัติกฎหมาย ภาครัฐควรออกกฎหมายให้ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทาง

สิ่งแวดล้อมและกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม มาใช้ส่งเสริมกับกฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว อีกท้ังควรแบ่งกฎหมายควบคุม

มลพิษทางอากาศเป็น 2 ประเภท คือ (1) มาตรฐานคุณภาพอากาศท่ัวไป หากมีผู้ก่อมลพิษขึ้นมาโดยภาครัฐไม่ได้

คาดหมายไว้ล่วงหน้า และ (2) มาตรฐานการระบายมลพิษออกจากแหล่งก าเนิด ในกรณีนี้ควรน ามาใช้กับ

แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีสามารถตรวจวัดการปล่อยมลพิษและอยู่ในระบบตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เช่น โรงงาน

อุตสาหกรรม เพ่ือง่ายตอ่การน ากฎหมายมาบังคับใชไ้ด้อยา่งถูกตอ้ง 

ส าหรับการควบคุมมลพิษท่ีเกิดขึ้นจากยานพาหนะ ควรเพิ่มมาตรการลดภาระทางภาษีให้กับ

ประชาชนท่ีใชร้ถที่มนีวัตกรรมในการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม ไมว่า่จะเป็นภาษมีูลค่าเพิ่มหรือภาษีสรรพสามติ 

ประการสุดท้าย การเผาป่าในชว่งปลายฤดูร้อนทุกปีนั้น สาเหตุท่ีเป็นท่ีทราบโดยท่ัวไปเกิดมาจากการ

เผาป่าของประชาชนในพื้นท่ี ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดถึงท่ีสุด เนื่องจากเกิดผลกระทบกับ

ประชาชนเป็นวงกว้าง ในส่วนของการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมในส่วนนี้คงเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้

ระยะเวลาศกึษาในส่วนนี้ตอ่ไป 

2. ในส่วนของภาคเอกชนท่ีผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ ควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ซึ่งถ้าสามารถรวมตัวกันได้ก็อาจจะมีโอกาสต่อรองกับภาครัฐในการให้สิทธิ

ประโยชน์ในการประกอบกิจการในอนาคตได้อีกด้วย กรณีท่ีภาคเอกชนน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ ถึงแม้ว่าอาจจะท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหรือบริการ

เพิ่มมากขึน้ แตก่็สามารถเปิดตลาดลูกค้าที่เห็นความส าคัญของสิ่งแวดลอ้มได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย 

3. ส าหรับภาคครัวเรือนนั้น ควรร่วมมือกันในสังคมท่ีจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหูเป็นตาให้กับ

สังคมอยา่งต่อเนื่องเพื่อประโยชนข์องคนรุ่นหลังในอนาคตต่อไป  

ในขณะนี้ยังไม่มีการน ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยังได้รับ

ความสนใจในระดับท้ายๆ อีกท้ังยังมขี้อคิดเห็นและข้อคัดค้านเกี่ยวกับการน ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมวา่ไม่สามารถ

น ามาใชใ้นประเทศไทยได้ และยังมีข้อโต้แย้งวา่ในระบบกฎหมายภาษีไม่ควรน าภาษีสิ่งแวดล้อมมาจัดอยู่ในหมวดหมู่

ของกฎหมายภาษ ีอย่างไรก็ตาม กฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมก็มกีารน ามาใช้ท่ัวไปในต่างประเทศและก่อให้เกิดผลลัพธ์

ท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังจะเห็นได้จากการศึกษากฎหมายภาษีการปล่อยมลพิษทางอากาศในประเทศญี่ปุ่น จึง

ควรจะศึกษาถึงการน ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

และเสนอว่ากฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อมอาจเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการท่ีจะหาทางออกท่ีดีให้กับปัญหานี้ได้ ที่จะ

ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการแกปั้ญหามากขึน้และยังจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคมอีกดว้ย  

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีได้ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี้ และขอขอบคุณ

ผู้เกี่ยวข้องทุกทา่นท่ีท าให้งานวิจัยน้ีส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี  
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A Happy Community: Ban San Chok Pok, Dok Khamtai Sub-District, Phayao 

Weerapong Kitiwong1 

Abstract  
This study narrows the broad definition of happiness down to the one at a community level. San 

Chok Pok, which is a small village with 230 households and 885 villagers, is selected as the study site. To define 

the term happiness and to identify what makes the villagers happy, both qualitative and quantitative tests are 

used. Data used for the tests are collected by the filed survey, interviews, and questionnaires.   

The study found that the village’s key problems are elderlies’ poverty and health problems, the 

villagers’ lack of their own land and insufficient water supply for agriculture, the lack of government’s support in 

seeking for the local products’ markets, drug use and addiction among the teenagers and the labors, and the 

waste management issue. The local governments must pay close attention to these problems.  

The duty of life, marital status and sex influence the villagers’ perspectives toward happiness. This 

leads to the different definitions of happiness. Most of the villagers here have a pleased feeling.  Mothers and 

fathers are the happiest group. However, grandparents are the least happy. Living as a couple and having social 

activities and events also increase the villagers’ happiness. Interestingly, the villagers are less happy even when 

their children graduated and have been employed.      

Keywords: Happiness, Phayao  

Introduction 
According to the Eleventh National Economic and Social Development Plan (2012-2016), Thailand 

has had the clear vision of its development plan for bringing Thai society to be a happy society with equality, 

fairness and resilience. Therefore, the Eleventh Plan was formulated as the foundation for ensuring the equality 

of opportunity, the fairness of access to resources and the fairness of sharing benefits from the development.  

Without a clear definition of happiness and a clear understanding of what Thais need for making 

them happy, Thailand may not accomplish its aim of having a happy society with equality, fairness and 

resilience. Importantly, its development projects under this Plan may fail to reach the country’s ultimate aim. 

This means that these development projects may be a waste of taxpayers’ money.   

It is true in general sense that people’s views on happiness seem to vary from an individual to an 

individual. Therefore, the definition of happiness is highly debatable. This study narrows the broad definition of 

happiness down to the one at a community level. This narrow definition of happiness may help the 

policymakers see happiness thoroughly. This is because it may lead the policymakers to focus more on what 

                                                
1 วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Accounting, School of Management and Information Sciences University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author e-mail : weerapong.kitiwong@gmail.com  
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Thais really want than what they should want. Consequently, they may devise the effective and efficient plans 

for bringing happiness to Thais.  

General purpose of the study 

The main purpose of this study is to define the term happiness and also identify what makes Thais 

happy. From the analysis of data at a community level, the study will give the definition of happiness and will identify 

the factors influencing happiness. This will challenge the policymakers’ views on happiness.   

Analytical framework for happiness  

To achieve the study’s main purpose, the conceptual frameworks I used are as follows. 

1. Definition of happiness  

The Longman Dictionary of Contemporary English defines happiness as the state of being happy. 

The word happy is defined by this dictionary as having feelings of pleasure, for example, because something 

good as happened to you or you are very satisfied with your life. The dictionary also gives the typical 

collocations of the word happiness, e.g. great happiness, true/real happiness, perfect/pure/sheer happiness, 

human happiness, personal happiness. Similarly to the Longman Dictionary of Contemporary English, the 

Oxford Dictionary of English also defines happiness as the state of being happy. These two dictionaries’ 

definition of the word happiness seems to be the broad definition of happiness. Their definition does not provide 

the clear view of happiness.   

The degree to which people are happy seems to be at many stages. The Longman Dictionary of 

Contemporary English gives the thesaurus of the word happiness as follows. Pleasure is the feeling you have 

when you are doing something you enjoy or when something very nice has happened to you. Joy is a deep 

feeling of great happiness, because something good has happened. Delight is great happiness and excitement, 

because something good that has happened. Contentment is quietly happy and satisfied feeling, especially 

because you are happy with your work, your life etc. Euphoria is an extremely strong feeling of happiness and 

excitement that continues for a short time. Elation is a strong feeling of happiness and excitement, especially 

because you have achieved something.  

The Oxford Dictionary of English also gives a lot of words that their meanings are close to the 

word happiness. These words include contentment, pleasure, contentedness, satisfaction, cheerfulness, 

cheeriness, merriment, merriness, gaiety, joy, joyfulness, joyousness, joviality, jollity, jolliness, glee, blitheness, 

carefreeness, gladness, delight, good spirits, high spirits, light-heartedness, good cheer, well-being, 

enjoyment, felicity; exuberance, exhilaration, elation, ecstasy, delirium, jubilation, rapture, bliss, blissfulness, 

euphoria, beatitude, transports of delight; heaven, paradise, seventh heaven and cloud nine.  

Since the word happiness has a broad definition, for the research context, many scholars have 

tried to narrow down the definition of happiness to be applicable to their studies. For example, the Department 

of Mental Health [14] indicates that happiness occurs when people have a feeling of well-being. A feeling of 

well-being is a feeling of being healthy, comfortable, and happy. To report the world happiness, Helliwell, 
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Layard and Sachs [7] define happiness as in two ways:  an emotion (“Were you happy yesterday?”) and an 

evaluation (“Are you happy with your life as a whole?”). Kittisuksatit et al. [9] developed the Happinometer, 

which is the happiness self-assessment. Their definition of happiness is an experience and an emotion which 

people are able to constantly manage and control as they thought, and which in turn lead the people to get 

pleasure from this experience and emotion without doing somebody any harm. 

From the above definitions of happiness, happiness seems to be a subjective concept which is 

difficult to be measured. Importantly, people may perceive happiness as in different ways; therefore, it is very 

difficult to have a clear consensus of what happiness is. 

2. Sustainable livelihoods and well-being  

We cannot argue with a general sense that people’s happiness depends on their livelihoods and 

well-being. This seems to be the reason why many recent researches have primary focused on these two 

areas. Importantly, to develop countries, many governments (e.g. Bhutan) and organisations (e.g. the World 

Bank) have paid more attention to the study of how to improve people’s livelihoods and well-being.  

The World Bank has encouraged researchers to conduct the study of people’s livelihoods around 

the world. These researchers include, for example, Mukherjee et al. [12] who used the SL framework to 

provide evidence for reducing poverty in Indonesia.  Rafik, Richard and Francis [13] conducted the study of how 

to improve water security for sustaining livelihoods and growth in Tunisia. Christie et al.’s [2] study focuses on 

how Africa can have successful tourism develop that will help them achieve their growth and improved 

livelihoods.  

Bhutan initially introduced the concept of gross national happiness (hereafter GNH) that is used as 

the key measure of their people’s well-being.  Other studies of people’s well-being are, for instance, the 

World Bank’s [15] study of Ethiopians; Dell'Aglio et al.’s [3] study of youth well-being in Brazil; and Haque and 

Packard’s [6] study of well-being from work in the Pacific island countries. 

3. Factors influencing happiness 

This study less concerns with previous studies’ factors, which influence happiness. The factors 

influencing the villagers’ happiness this study will use are from the interviews with the villagers. However, to 

gain basic understanding of what influence happiness, this study focuses only on the SL framework and 

Bhutan’s GNH.  

3.1 The SL Framework 

The DFID’s SL framework is generally used to indicate factors that impact people’s livelihoods and 

especially it leads researchers to focus on how the poor earns a living: using the SL framework will in turn help the 

researchers to analyse the poor’s risk to be vulnerable and to design strategies for helping the poor to achieve 

livelihood outcomes [12].  

Mukherjee et al. [12] used the SL framework to analyses poverty in Indonesia.  Following the SL 

framework, Mukherjee et al.’s [12] analysis of dynamic poverty consists of four steps. First, they begin with the 
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livelihood assets pentagon that helps them derive the understanding of Indonesians’ poverty in four villages. These 

five assets consist of:human capital (number of people in the study community, household size, labour availability, 

education and skills, population health); 

 human capital (number of people in the study community, household size, labour availability, 

education and skills, population health); 

 natural capital (land, water for agriculture, forests, wildlife, marine and other environmental 

resources); 

 financial capital (credit sources, savings, remittances, pension); 

 physical capital (infrastructure, including transport, electricity, domestic water supply, energy, 

access to information and producer goods, including access to tools and equipment); and 

 social capital (cultural and kinship networks and group memberships, trust relationships, 

community institutions, supportive traditional practices, access to wider social institutions). 

Second, Mukherjee et al. [12] explore the degree to which people are vulnerable to 

 trends in population (e.g. unemployment, migration, family planning), resources (e.g. changes 

in yield, availability of natural resources and environmental changes), local economy (e.g. commodity prices, 

subsidies, food security, employment), technology (the impact of using new tools and machinery) and social 

environment (e.g. social unity and conflict, perceptions of security, crime, family life);  

 shocks of  epidemic, natural disaster, economic crisis, crop pests and rodents; and 

 seasonality that have uncontrollable impact on livelihoods, for example, food prices, 

production, employment opportunities, local illness and diseases patterns.  

Third, they analyse the transforming of structures and processes that impact people’s livelihoods. 

The structures refer to both private and public organisations which take a role of a community’s policymaker, 

service provider, trade carrier, performer of other function that influence people’s livelihoods. Whilst the 

processes include policies, laws, institutions, cultural norms and beliefs, and power relations that impact the 

operation and interaction of structures and individuals.  

Fourth, they investigate people’s perspectives on livelihood strategies that have been already 

implemented and also people’s views on outcomes of government policies and traditional institutions (e.g. 

NGOs). This is to evaluate the success of government’s and traditional institution’s livelihood strategies.  

3.2 Bhutan’s Gross National Happiness (GNH) 

Bhutan’s GNH Index is one of the most well-known measures of happiness. According to Ura, 

Alkire, Zangmo and Wangdi [16], the GNH Index has been used by Bhutan’s government to set their 

development framework, to provide indicators to sectors to guide development, to allocate resources, to 

measure people’s happiness and well-being, to measure its progress of development over time, and to 

compare its progress of development across the country. For the year 2012, they conducted the survey of 

7,142 people in all 20 districts of Bhutan. The GNH Index consists of nine domains with 33 indicators. The nine 
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domains consist of psychological well-being, health, education, culture, time use, good governance, community 

vitality, ecological diversity and resilience, and living standards. 

4. Measurements of happiness 
Previous studies developed different measurement of happiness. For example, Hills and Argyle 

[8] use the Oxford Happiness Questionnaire (OHI). The questionnaire has 29 questions, for example, “I don’t 

feel particularly pleased with the way I am” “I am very happy” “Life is good”. The rating scale rages from 1 to 

7. 1 codes for strongly disagree while 7 codes for strongly agree.  Lyubommirsky and Lepper [10] use 

Subjective Happiness Scale to study happiness among 2,732 college students in Russia. Subjective Happiness 

Scale comprises of four questions. The respondents are asked to rate their happiness, for example “In general, 

I consider myself:” The rating scale ranges from 1 to 7. 1 means he is not a very happy person while 7 means 

he is a very happy person. 

How to measure people happiness seems to be difficult. Many studies use 11-point-scale (e.g. 

Mahaarcha and Kittisuksathit [11] and Gray et al. [4]). Many use 3-point scale (e.g. Guillen-Royo, Velazco and 

Camfield [5]). 3-point scale of happiness seems to be easier than 11-point scale of happiness. This is because 

the wide range of scale may be difficult for the villagers to consider the extent to which their levels of 

happiness are. Using the measurements developed by western studies in Thai context may lead to the invalid 

findings. This is because the difference in culture and other institutional factors. Importantly, a very long 

questionnaire may make take long time. This may make the interviewees bored, thereby not giving the real 

answers. My study therefore develops my own inventory which is based on the interviews with the villagers. 

To measure happiness, this study uses Andrews and Withey’s [1] seven pictures of happiness. 

This is because they are easy for the villagers to understand. The seven pictures present below. 

 

 
Pictures from Andrews and Withey [1] 

 

Andrews and Withey interpret that A is “Delighted”, B is “Pleased”, C is “Mostly satisfied”, D is 

“Mixed”, E is “Mostly dissatisfied, F is “Unhappy” and G is “Terrible”.  

Methodology 
This study is the inductive research which uses mixed-methods research approach. The 

analytical framework for analysis is as follows. First, to identify the village’s key problems, the field survey, the 

interview with the headman of the village, and the interviews with the villagers were performed. The 

interviews were randomly conducted. Second, the interviews with the villagers were randomly conducted 

again. This is to look for the villagers’ definitions of happiness and also to identify factors that make them 

happy.   
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Third, the questionnaire was developed which is based on the results of the interviews. Data 

were conducted by using the interviews again. The interviews were done with the villagers whose age is over 

30 years old. This is because from the interviews, youths whose age is below 20 years old have different 

happiness from adults. The adults whose age is between 21-30 years old migrate to other provinces in order 

to find jobs. The final number of the population is approximately 350.1 The number of the samples is computed 

by Yamane’s formula and the number of the sample size is about 190. The interviewer visited the village, 

randomly knocked the doors and asked for the interviews. The village has approximately 230 households. Only 

one person from each household was then selected. The interviewees were asked to select the picture of 

happiness as explained in the previous section. They were also asked about 19 questions. Data from the 

interviews are tested by univariate and correlation tests to identify the factors that influence the villagers’ 

happiness.  

 

Findings 

1. The village’s key problems 

As of 4 April 2015, the field survey and the interviews with 18 households were conducted. The 

interviews were aimed at identifying the villagers’ problems. Their key problems are as follows. 

1.1 Poverty among the elderlies  

Poverty seems to be the big problem of the villagers, especially elderlies. From the observations and 

interviews, it is found that even though the government subsidises the elderlies with Bath 500 ($ 15) per 

month, many elderlies still have to do work for cash for their livings. For example, a 66-year-old female 

elderly does needlework for living with an uncertainty of her income. A couple of elderlies do not have their 

own accommodation and land. They do a labor work for living wage.  

Elderlies who their children give them financial support less suffer from the poverty. A male elderly, who 

is a barber, seems not to worry about his living costs because his child, who is a teacher, supports him. He 

sold all of his rice fields.  Similar to the old barber, a 72-year-old male elderly is supported by his child who 

does a labor work in a construction site. Therefore, he does not need to work anymore. A 66-year-old lady 

does not have any financial difficulty because her child sends money to her every month.    

 

  

                                                
1 According to the staff from the village’s health centre, the number of villagers is 885. The number of the villagers whose age is 

over 30 years old is 556. However, the head of the village gives the fact that about 200 people migrate to other provinces in 

order to find jobs.     
 



1684 

- Proceedings - 

1.2 Lack of their own land for agriculture   

Many households do not have land for rice farming. To have land for rice farming, they have 

to pay the rent. For example, the household of the 72-year-old male elderly has to pay the rent of Bath 

12,000 ($ 330) per annum to have 5.6-acre land for rice farming. A 44-year-old lady has 8-acre land for 

rice farming but 6 of 8 acres are from the rent. She gives the landlord some rice that she produces in 

exchange for the rent. A 65-year-old female elderly does not have any land. She does a labor work in rice 

filed for living wage of Bath 300 ($ 8). She sometimes helps her neighbors grow garlics and onions in return 

for getting some garlics and onions they produce. 

1.3 Insufficient water supply to agricultures 

Farmers generally cultivate rice twice a year. The cultivation of the dry-season rice starts 

from January to May while the cultivation of the wet-season rice starts from August to December. The 

cultivation of dry-season rice deals with the drought during the period from January to March. Many 

interviewees also complain about the drought. A family of a 72-year-old male elderly rents 5.6-acre rice field 

from the landlord and they have to pay the yearly rent of Bath 168,000 ($ 4,600). However, the shortage of 

water led his family can only grow wet-season rice. A 30-year-old woman, who works as a government 

officer, complain that the shortage of water during dry-season rice cultivation led her family to spend a lot on 

fuel consumed by a water pump.    

Shortage of water is sometimes caused by the villagers themselves. A 45-year-old woman 

believes that when the villagers sold their rice fields, the fields were filled in by soil and were transformed into 

the land for building houses. Some ponds were then disappeared.  

1.4 How to boost sales of their local products 

Some villagers have set up their own group and produce local products with the hope for 

earning extra income. However, they are disappointed when they cannot make more sales on their produced 

products. A 67-year-old lady is the member of the group that produces handmade rugs. She earns nearly 

Bath 1,000 ($ 30) per month from selling her produced rugs. She believes that her group will make more sales 

if there will be one(s) who will help them boost their sales. Another two old ladies, who are also the members 

of this group, suggest that to boost their sales, there should be the permanent place where the tourists can 

visit and buy their products.    

There is a sad story about a group of the villagers who produce “Kheng”. Kheng is a round 

crate made from bamboos and is generally used for packaging fish. An old lady, who is a member of this 

group, indicates that her group sells all Kheng to the middleman. Her group does not have bargaining power to 

increase the selling prices. She highlights that the prices of Kheng have been fixed for many years. The prices 

of 18-inch Kheng and 20-inch Kheng are Baht 1.75 ($ 0.05) and Bath 2 ($ 0.06), respectively. Interestingly, 

the authors found out that Kheng costs the fishmonger around Bath 5 ($ 0.14) each. This poses the question 

why the middleman’s prices are very cheap.  
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Some of the interviewees blame the government for not helping them boost sales of their 

produced products. For example, a 30-year-old woman, who used to be the member of organic rice group, 

underscores that the government encourages the villagers to produce the local products but they ever never 

help the villagers seek the markets.  

1.5 Health problems 

From the map of the village reporting health problems surveyed by the local health centre1, 

the health problems of each household marked with the different colours and shapes of the circles. From the 

map, 45 households are healthy. 25 households have, at least, one of their family members who are suffering 

from high blood pressure. 16 households have, at least, one of their family members who have bone and 

muscle problems. 

The interviews also provide evidence of health problems among elderlies. For example, owing 

to her health problem, a 60-year-old lady has to go to see the doctor at the Phayao hospital once a month. A 

66-year-old lady suffers from high blood pressure and diabetes.    

1.6 Waste management issue 

From the filed survey, it is found that waste was dumped everywhere. This finding is 

supported by the interviewees. Most of them raise the issue of waste management. A 44-year-old lady 

complains that the Dok Khamtai Subdistrict Administrative Organisation does not have any waste management 

system. They do not have waste collection vehicle. The villagers therefore do not have the place for disposing 

of their wastes. She adds that some of them burn the waste which leads to the problem of acrid smoke. 

1.7 Drug use and addiction 

Two interviewees point to the problem of drug use and addiction. A 44-year-old woman tells 

us that some of teenagers do not go school and they have drug addiction. In addition, a 45-year-old woman 

mentions the problem of drug use among the labors. There is only a 67-year-old man who denies that his 

village has the problem of drug use and addiction by now.  

Interestingly, a man, who lives in the next village, reveals that there is an old man in San 

Chok Pok who is a drug dealer. The man also tells about the place where they sell and buy drugs.  

2. The villagers’ perspectives on happiness 

The villagers’ views on happiness are further explored by conducting 33 interviews. The 

interviews were conducted randomly. The interviewees were asked how they defined happiness and what 

made them happy. The length of the interviews is, on the average, 10-15 minutes. 

                                                
3 The map was given by the head of the village. 
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Table 1 List of the interviewees 

Age Males Females Total 

31-40 years old 2 2 4 

41-50 years old 3 6 9 

51-60 years old 7 2 9 

Over 60 years old 3 8 11 

Total 15 18 33 

I group the interviewees’ views on happiness according to their ages. The findings of the interviews are 

as following. 

2.1 Age between 31-40 years old 

The duty of life is the key factor that leads the interviewees in this group to the different 

perspectives on happiness. A 36-year-old woman has a lovely family. She works as a government officer and 

her husband is a policeman. They have a 10-year-old son. She told that her happiness is her family’s 

happiness. As a wife and a mother, she is happy when she looks after her husband and son. She told that 

“…Normally, I take care of all people in my family. After work, I do the cleaning, the washing 

and the cooking for them… (A 36-year-old wife working as a government officer)”.  

On contrary to the first woman, a 37-year-old woman has married for more than 15 years 

but has had no child yet. She rarely talks about her husband. She told that she takes on the role of head of the 

family. The story of her life is that 

“…I used to work in the factory (in another province). When my father died, I returned home 

to take care my mother. I am responsible for all of my family expenses. I have a small grocery store and a 

small rice mill. I also do pig farming and used to do fish farming. (A 37-year-old wife having a small grocery 

store)”. 

Her hobby is very interesting. It helps the village reduce household waste. She proudly told 

that  

“…I usually spend my free time making artificial flowers at home. These artificial flowers are 

made from straws and plastic bags packaging for snacks or fabric softener, which I buy them from the 

villagers. These materials cannot be sold to the waste buyers. To dispose of these materials, the villagers have 

to burn them. I think this helps the village reduce unsalable waste and this is better than the way that the 

villagers burn these plastic materials. (A 37-year-old wife having a small grocery store)”. 

Two 40-year-old men gave different views on happiness. One of them is married and has 

one child, who is studying. He seems to be a rich man because he is the owner of the rice mill. He believes 

money can bring him happiness. Another man is single. He lives with his father and older sister. He and his 

sister have to work hard to support their father.  He does many jobs to earn money as much as he can. He told 

that   
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“… I boil buffaloes’ feet, (which is for making the local foods), and then takes them to the 

market for sales. Sometimes I get the orders of from the customers. To earn more cash, I do many additional 

jobs such as architectural drawing, an insurance broker… (A 40-year-old bachelor)”    

2.2 Age between 41-50 years old 

A 41-year-old housewife has one son and one daughter. Her son has one child and she 

takes care of his child. Her daughter is still studying. Enjoying time with her family seems to be her happiness. 

She told that 

“My son has to go work every day; therefore, he does not have time to take care his 

daughter. I do take her for him. I take her to school in the morning and collect her from the school in the 

evening...When my niece goes to school, there is nothing to do. I just watch television… On the weekend, I 

spend most of time on looking after my niece… We always travel to other provinces when my son has days off. 

(A 41-year-old housewife)”. 

A 43-year-old woman works as a local merchant. Her life seems to be very happy. She has 

her own local shop which sells potteries, wickerwork, and basketworks. Husband is a government officer. They 

have two children. One of them is doing a bachelor degree meanwhile another one is doing the master degree. 

She told that 

“ The pottery factory belongs to my husband. We produce flowerpots, wickerwork and 

basketworks. Other potteries are purchased from other factories… [The author saw that the nearby shops also 

sell the similar products]… We are all family. I think it is like our family’s business. Everyone has his/her own 

duty. We don’t have any conflict of interests. (A 43-year-old woman who works as a local merchant)”. 

A 47-year-old woman lives with her mother, her daughter, and her nephew. Her daughter 

is still studying. She takes on the role of the head of her family. Profits from her small local shop are only a 

source of her family’s income. She spoke about her life that  

“I have sold flowerpots and handmade rugs for four years. This is only one source of my 

income. For the first few years, I could make a lot of sales but now the sales have decreased…Normally my 

income is enough to support all people in my family. Sometimes it is not enough to do so, I have to borrow 

money from my neighbors… A pyramid scheme is the way I save my money. (A 47-year-old woman who 

works as a local merchant)”. 

A 47-year-old woman has a small grocery shop. She has two sons and one daughter. She 

proudly told that with her income from her grocery shop, she has been able to give her children’s good 

education and two of them have already graduated. Her health problem seems to make her less happy 

because she has diabetes.    

A 48-years-old woman has worked in a rice mill for more than 10 years. She lives with her 

husband and two daughters. One of her daughter graduated while another daughter is studying at the school, 

which is close to her villager. Her life is very busy with her work every day. She told that  
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“ Normally I go to work around 8 in the morning and I am back home by 5 in the evening. 

My only day off is Sunday…At the rice mill, I am so tired when we have a lot of orders… We have a lot of 

orders every day. I am also responsible for delivering many bags of rice to our customers. It seems to be a 

hard word. But I get used to it now… At home, I have to do all housework…I am healthy and I rarely get sick... 

(A 48-year-old woman who works in a rice mill)”. 

A 48-years-old single woman lives with her parent. She used to work as a video editor in 

another province. However, when her parent has got older, she had to return home. Now she works as a 

cleaner at the primary school, which is close to the village. She also has a small grocery shop.  

As a father, what makes him happy is to see his children has a good education.  A 46-year-

old man has his own garage. He lives with his wife and one child. His child is studying in Grade 3 of the 

secondary school. His happiness is to see his child growing up day by day. His statement is that 

“…I think what makes me happy is my boy. I want him just to concentrate his studying. I 

believe that a good education will bring him a bright future. You know. I am happy to see him growing up day 

by day and I am happy to see him being a good person in the future. I don’t need anything (A 46-year-old 

husband)”.    

A 48-year-old man is also a garage mechanic. He has one son and one daughter. Working 

at the garage keeps him busy, thereby not having time to do activities with his family. He told that doing 

gardening is his happy time.   

“…I love gardening. I do it for relaxation. I think it is also good for my physical health because 

I can get much exercise.   (A 48-year-old husband)”    

Another 48-year-old man works as a policeman and he also grows rice. He has one child. 

He is happy because his wife cooking for him and all members of his family sit and eat together every day.   

2.3 Age between 51-60 years old 

A 53-year-old woman does not have to work anymore. She only takes care of her 

grandchildren because her daughter works in Chiang Rai. She told that 

“…I rarely go out. I only go shopping at the superstores in the city… What I do every day is to 

take care of my nephew...We watching TV together, especially we love watching TV dramas in the evening…I 

am healthy but have headache sometimes… In the future, I would like my grandchild to get higher education. It 

would be good if they can go to study abroad. This is because the teachers there are better than those here. 

(A 53-year-old woman)”.    

A 54-year-old woman is a seller at the morning market. She has two children. One of them 

works in Chiang Rai meanwhile another one works in Rayong.  

“…I don’t have many things to do every day. In the morning, I just go to the market and sell 

my stuffs. After that I spend time with my neighbor. (A 54-year-old woman)”.    

A 52-year-old man, who works as a farmer, told about his happiness that 
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“I do work every day. I don’t have any day off… I am too old to get a new job...My income is 

enough for living. I am happy with it... We have two sons. Both of them graduated and have worked in 

Bangkok. We don’t want to go to live with them. We just go there to pay them a visit but not frequently. 

Bangkok is not good for us to live because it is noisy and has crowd of people. (A 52-year-old man who is a 

farmer)”.  

A 52-year-old unemployed man lives with his daughter, son-in-law, and nephew. His life 

story is that 

“I don’t have many things to do every day. I just stay at home, sleep, eat, and go for a 

walk… I ever never travel to other province…I just stay at home… During the daytime, my daughter and son-

in-law go for work. They sell milks. I can’t help them because I have leg pain. My nephew is lazy. He spends 

most time at and money on the computer games. He always goes to the computer game cafes…I am not very 

well because I used to have back operation. Therefore I cannot walk properly. When I walk a lot, I will get leg 

pain and waistline pain. (A 52-year-old unemployed man)”. 

A 54-year-old man has worked as a temporary staff at the local government office for more 

than 30 years. His life seems to be happy. 

“ According to my work of constructing weirs, I have to go for work at other villages for a 

month… Once I return home, I help my wife grow rice. Sometimes I have ask for days off to stay with my 

family… I love my job. I don’t think I will change it… I have only one son and I am happy that he has a good 

job… Similarly to other elderlies, I suffer from muscle pain. (A 54-year-old man)”. 

A 54-year-old man is a farmer and lives with his wife, daughter, son-in-law, and 

grandchild. His happiness is to take care of his grandchild. He has a good physical and mental health.   

A 57-year-old man is a daily work at the pottery factory.  He is from another province. He 

came to the village to get a job. He divorced and his son lives with his father in his hometown. He told that  

“I have worked at the pottery factory for more than 10 years. I earn Bath 200 ($ 5) per day. 

Every month, I have to send money to my children and my father… I live at the factory. My boss gives me a 

free accommodation…I rarely go back to my hometown. (A 57-year-old man)”. 

A 59-year-old man works as a farmer. He lives with his wife and the older son. His older 

son finished his master degree and has work as a teacher at the secondary school. Meanwhile his younger son 

has got the scholarship to do PhD aboard. He told that   

“My son doesn’t send me any money. When I don’t have enough money, I have to borrow it 

from my neighbor or the village’s fund… Now we are happy. But I am still missing my younger son. I haven’t 

seen him for 3-4 years (A 59-year-old man)”.  

A 60-year-old man works as a farmer and a welder. He lives with his wife and three 

children. All of his children are studying. He therefore works hard to support them. When he has days off, he 

takes his family to other provinces. He told that if he were rich, he would stop working and he would just go to 

pray at the temple like other elderlies at the same age. 
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2.4 Age over 60 years old 

A 61-year-old woman works as a farmer and does needlework as her hobby. She lives with 

her husband. She told that 

“My daughter married and then migrated to her husband’s hometown. My husband and I 

pay my daughter’s family a visit once every 2-3 months... I am happy when I pay them a visit and when they 

pay me a visit because I can spend time with my grandchild… I always participate in the village’s religious 

ceremony and other celebrations (A 61-year-old woman)”.       

A 63-year-old woman works as a farmer. She told that  

“Normally I stay home. I always go to the temple and attend the village’s religious ceremony 

and other celebrations… I live with my grandchild… My son and his wife return home to visit us just only when 

they have a long holiday like New Year holiday…I have a congenital decease; therefore, I have a lot of 

medicines to take every day. (A 63-year-old woman)”.         

A 63-year-old woman sells her own cooked foods at the market. She told that  

“I do work every day. I have to get up around 1 am in order to cook foods for sales. I’m used 

to living like this. Therefore, if I stop working, I feel like I am sick. I don’t like to stay at home without doing 

anything…I would love to go to the temple every Buddhist holy day…Normally my income is enough for living… I 

don’t want to be rich… I am happy with my life now. I am healthy. I don’t suffer from any disease… I live at 

this house alone. All my children work and live in other provinces… I am not lonely because I always find things 

to do, e.g. watching TV… I am very happy when my children pay me a visit. I cook them many foods… I think it 

would be great if we set up a group of elderlies…It would be also great if we do group activities 

together…Elderlies in this village are good at many skills. For example, we should make Thai sweets during the 

daytime and then there should be someone who has responsibility for selling them. In the evening, we should 

do some exercises like dancing. These activities may help the elderlies to have less feeling of loneliness. (A 

63-year-old woman cooking foods for sales)”.         

A 67-year-old woman has her own small business, which produces chili paste. Her life 

seems to be happy. She told that 

“…My children often pay me a visit. They come to see me every long holiday… At that time, I 

am very happy because we stay and do activities together… My business is going well. I can make a lot of 

sales. You know my chili pastes have been exported to Japan… I love listening to the music while I am 

packaging the chili pastes (A 67-year-old woman)”.         

A 71-year-old woman lives with her daughter, who has her own restaurant. Her daughter 

supports her living expense; therefore, she does not need to work. However, she still feels lonely when she 

stays at home alone. She loves going to the temple and going for a walk.       

A 77-year-old woman suffers from diabetes and needs to see the doctor every 2-3 months. 

She told about her life that 

 “ I do exercise by having a short walking around my house. Doing cleaning and watching TV 

are my daily activities. When there are religious activities, I always attend these activities. This is because I can 
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have a chance to meet other people and to have a chat with them… I have three children. I have one 

daughter. She is a farmer. I have two sons. One of them works as a local government officer and another one 

is a local politician. We rarely travel together. They just pay me a visit sometimes. They buy some essential 

things for living and bring these things to me when they come to visit me.  (A 77-year-old woman)”.         

A 78-year-old woman has been unable to use her left leg for 5-6 years. This is because the 

left leg’s nerve was destroyed. I received the wheelchair and staff for free from the Sub-district Administrative 

Organisation. She told that  

   “ Tomorrow is a Buddhist holy day. I am therefore making Thai sweet and I will take it to 

the temple tomorrow…I live with my daughter and she takes care of me. Another child lives in Lopburi. He and 

his family come to see every long holiday like New Year holiday and Songkran holiday. Sometimes we drive to 

the sea and have yummy seafood… I think it is my happy time when they come to visit me.  (A 78-year-old 

woman)”.         

A 82-year-old woman just stays at home and only does housework. Raising chickens, 

watching TV, and gardening are her hobby. She has two sons and one daughter. One of them lives next door. 

Meanwhile others live in other provinces.  

“ My children and their families come to see me only when they have days off during New 

year holiday and Songkran holiday. I am lucky that my older son lives next door; therefore, I am not lonely.  (A 

82-year-old woman)”.          

A 64-year-old man works as a mechanic at the garage. He told that   

“ Normally I work seven days a week… Like today which is my day off, I still come to help 

me nephew to fix this stuff at the garage. If I have a day off, I usually do gardening or send my time for 

watching TV. I grow vegetable for eating. I believe that gardening help me do some exercise…Actually I can do 

many things. I have my own small grocery store. In the past, I used to be a monk and a columnist... I also used 

to work as an electrician and a construction worker. (A 64-year-old man)”.       

A 65-year-old man works as a farmer. He lives with his wife. His children and their family 

migrated to other provinces. He told that  

“ I don’t want to migrate to my children’s places because I love my house here. I just want 

them to pay me a visit sometimes… Every day I spend most of time on watching TV… I have a good health… 

Staying at home, having what my wife cooks for me, and seeing my children’s family are my happiness. (A 

65-year-old man)”.       

A 67-year-old man just stays at home to take care of his disabled wife. He told me that  

“ I live with my wife. She is disabled; therefore, I have to take care of her. I do housework 

and cooking for her. Our children and their families live in Bangkok…Normally they come to see me when they 

have days off like New Year holiday and Songkran holiday…We just do the activities at home. We don’t go 

anywhere… Now the Sub-district Administrative Organisation established the elderly school at the temple. We 

have class every Tuesday. I am really happy to join the class because I can meet my friends. I learn a lot from 

the school, especially learn how to produce local products that can be our additional job…I feel less nervous… I 
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have a good health because my friends and I do cycling every evening… Cycling makes me feel good because 

I can meet my friends and have a chat with them. (A 67-year-old man)”.       

From all interviews, it is found that the duty of life, marital status and sex influence the 

interviewees’ perspectives toward happiness.  As a wife and a mother, the happiness of the women is to take 

care of their families. For men and women who take the role on the head of the family, they work hard with 

the belief that money is the key factor of their happiness. Fathers and mothers are happy to see their children 

have a well education and get a good job. This affirms the traditional Thai belief that having higher education 

will lead to the prosperity and happiness. Spending time with families also make fathers and mothers happy.  

Grandparents are happy when their children’s families pay them a visit. Taking care of their 

grandchild, going to pray at the temple, spending time with the neighbors, attending the elderly school make 

them less lonely. However, health problems make them less happy. Therefore, they have to do exercises and 

do some hobbies. Some elderlies earn from their hobbies.  

Financial difficulty makes the villagers at all ages less happy, especially elderlies who do not 

receive financial support from their children. Some of the villagers have to borrow money from their neighbors. 

Some of them have to work hard. 

1. What makes the villagers happy 

For the collection of data at the last stage, 155 respondents or 82% of all sample size were reached. 

The results of data analyses are as follows.   

3.1 Descriptive statistic 

The respondents are classified into three groups according to their family status: grandparent, 

parent, and child. Table 2 shows that the 53% of all 155 respondents are grandparents while 37% of all are 

parents. 63% of all grandparents are female while 71% of all parents are mothers. Most of females and males 

have a pleased feeling. 
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Table 2 Family status, sex, and happiness 

Family Status 

 Grandparent Parent Child  
Total Percentage 

Happiness Females Males Females Males Females Males 

Terrible 1 0 0 0 0 0 1 1% 

Unhappy 4 1 0 1 0 0 6 4% 

Mostly dissatisfied 2 4 0 1 0 1 8 5% 

Mixed 7 3 2 1 1 1 15 10% 

Mostly satisfied 6 9 3 2 2 1 23 15% 

Pleased 19 7 24 9 5 2 66 43% 

Delighted 13 6 12 3 2 0 36 23% 

Total 52 30 41 17 10 5 155 

 
Percentage 

63% 37% 71% 29% 67% 33% 

  53% 37% 10% 

  
3.2 Pearson correlation matrix 

Table 3 presents Pearson correlation matrix. I use the two-tailed test to consider the 

correlation. At p-value 0.05, I found that the respondents’ level of happiness has positive correlation with the 

dummy variable of being married, the dummy variable of being parent, the number of children who are 

studying, and the dummy variable of whether the correspondent has social interaction. However, it has a 

negative correlation with the dummy variable of being grandparent and the number of children who are 

employed.  
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Table 3 Pearson correlation matrix 

 

Happiness 

 

Happiness 

 

Happiness 

 

Happiness 

Sex -0.1576 Famstatus2 0.2336 Childem -0.2362 Temple 0.1540 

  0.0501   0.0034   0.0031   0.0557 

Marital1 -0.0715 Famstatus3 -0.0295 Grandchild -0.1437 Socialin 0.2045 

  0.3770   0.7161   0.0744   0.0107 

Marital2 0.1928 Incomeex 0.1303 

Childliveoth

er 0.0102 Elderlysch -0.0488 

  0.0162   0.1061   0.8993   0.5469 

Marital3 -0.0425 Numbered 0.1046 Childvisit 0.0088 Loan 0.1665 

  0.5998   0.1950   0.9135   0.0384 

Marital4 0.0870 Headoffam -0.1382 Disease -0.1573 

Typeofincom

e 0.0797 

  0.2819   0.0863   0.0506   0.3240 

Marital5 -0.1724 Childstudy 0.2054 Exercise -0.0318 

    0.0319   0.0104   0.6944 

  Famstatus1 -0.1961 Childunem 0.0336 Hobby -0.0426 

    0.0145   0.6779   0.5987 

  
Note: Variable definitions: Sex is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent is a male and 0 

otherwise; Marital1 is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent is single and 0 otherwise; Marital2 

is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent lives as a couple and 0 otherwise; Marital3 is a 

dummy variable that is equal to 1 if the respondent gets a divorce and 0 otherwise; Marital4 is a dummy 

variable that is equal to 1 if the respondent gets a separation and 0 otherwise; Marital5 is a dummy variable 

that is equal to 1 if the respondent is a widow or widower and 0 otherwise; Famstatus1 is a dummy variable 

that is equal to 1 if the respondent is a grandma or grandpa  and 0 otherwise; Famstatus2 is a dummy 

variable that is equal to 1 if the respondent is a mother or a father and 0 otherwise; Famstatus3 is a dummy 

variable that is equal to 1 if the respondent is a daughter or a son and 0 otherwise; Incomeex codes as 1 if the 

respondent’s income is not enough for his or her living costs, 2 if the respondent’s income is equal to his or her 

living costs, and 3 if the respondent’s income is greater than his or her living costs; Numberred is a number of 

years which the respondent had education; a dummy variable that is equal to 1 if the respondent takes the role 

of the head of the family; Childstudy is the respondent’s number of children who are studying; Childunem is 

the respondent’s number of children who graduated but have not been employed yet; Childem is the 

respondent’s number of children who graduated and have been employed; Grandchild is a dummy variable 

that is equal to 1 if the respondent has to take care of his or her grandchildren and 0 otherwise; Childliveother 

is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent has children who migrate to other provinces and 0 

otherwise; Childvisit is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent is happy about his or her 
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children’s frequent visits and 0 otherwise. Disease is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent 

suffers from disease and 0 otherwise; Exercise is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent does an 

exercise every day and 0 otherwise; Hobby is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent has a 

hobby and 0 otherwise; Temple is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent always goes to pray 

at the temple and 0 otherwise; Socialin is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent always goes to 

have a chat with his or her neighbors and always attends the village’s special occasions e.g. wedding 

ceremony and 0 otherwise; Elderlysch is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent joins the elderly 

school and 0 otherwise;  Loan is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent has a loan and 0 

otherwise; and Typeofincome is a dummy variable that is equal to 1 if the respondent’s income is certainty 

(e.g. permanent employment)  and 0 otherwise. 

Conclusion and implication 

San Chok Pok is a small village with 230 households and 885 villagers. The main road divides 

the village into two parts. Most of the villagers are farmers and some of them earn extra income from 

producing local products. From the survey and interviews, it is found that the elderlies suffer from poverty and 

health problems. The villagers’ lack of their own land and insufficient water supply for agriculture lead to the 

poverty. Even though the villagers have an attempt to overcome their poverty by producing and selling the 

local products, they still struggle to do it because of the lack of government’s support in seeking for the 

markets. Drug use and addition may be widespread among the teenagers and the labors. The local 

government must pay close attention to the villager’s waste management issue. 

The key problems lead to the further interviews. The results of the interview give the evidence 

that the duty of life, marital status and sex influence the interviewees’ perspectives toward happiness. This 

leads to the different definitions of happiness.  As a wife and a mother, the happiness of the women is to take 

care of their families. For men and women who take the role on the head of the family, they work hard with 

the belief that money is the key factor of their happiness. Fathers and mothers are happy to see their children 

have a well education and get a good job. This affirms the traditional Thai belief that having higher education 

will lead to the prosperity and happiness. Spending time with families also make fathers and mothers happy.  

Grandparents are happy when their children’s families pay them a visit. Taking care of their 

grandchild, going to pray at the temple, spending time with the neighbor, attending the elderly school make 

them less lonely. However, health problems make them less happy. Therefore, they have to do exercises and 

do some hobbies. Some elderlies earn from their hobbies.  

Financial difficulty makes the villagers at all ages less happy, especially elderlies who do not 

receive financial support from their children. Some of the villagers have to borrow money from their neighbors. 

Some of them have to work hard. 

The results from the quantitative analyses reveal that people in this village have a pleased 

feeling. Mothers and fathers are the happiest group of people in this village. On the other hand, grandparents 

are the least happy. Living as a couple also increases the respondents’ happiness. The villagers are happy to 
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see their children to get a good education. Social interactions like chatting with their neighbors and attending 

the village’s special events (e.g. the wedding ceremony, the burial) make the villager happier. Interestingly, the 

villagers are less happy even when their children graduated and have been employed.      

The limitations of this study are as follows. First, Andrews and Withey’s [1] seven pictures of 

happiness are used to measure the villagers’ happiness. Therefore, the validity of the quantitative test depends 

on the effectiveness of this simple measurement. Second, the villagers may hide their real feelings when they 

were asked to indicate the extent to which they were happy. This may lead to the invalid findings.    

Future studies should quantitatively test the relationship between happiness and factors which 

influence the villagers’ happiness. The study of happiness across villages is of interest.    
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กรณีศกึษาข้อมูลเชิงสถติิท่ีส่งผลกระทบต่อระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 

Case study statistic routine to research; chiller effect system 

ศรวีิชัย สู่สุข1 

Sriwichai  Susuk1 

บทคัดย่อ 

ในกระบวนการท างานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) ซึ่งใช้น  าเป็นตัวกลางส่งถ่ายความ

เย็นระหว่างอาคารกับเคร่ืองท าความเย็นเพื่อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาคารด้วยระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย์ (chiller) ค่าพลังงานไฟฟา้เกดิจากหลายปัจจัยได้แก่  

1. อุณหภูมิภายนอกอาคาร 

2. อุณหภูมนิ  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) 

3. พลังงานไฟฟา้ (มอเตอร์ระบายความร้อนหอผึ่ง cooling tower) 

จากปัจจัยทั ง 3 ข้างต้น มีผลกระทบต่อค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) 

แตกต่างกันท่ีปริมาณมากหรือน้อยซึ่งต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบ ดั งนั นในการท างานประจ า (Routine to 

Research; R2R) คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบฯ บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า บันทึกข้อมูลการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์จากเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้น าวิเคราะห์ เพื่อหา

วิธีการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนเป็นฐานข้อมูล สู่งานวิจัยหรือการพัฒนางานใหม่ ( improvement) และน าไปสู่การ

เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในปี 2559 ต่อไป  

ค าส าคัญ: ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อุณหภูมภิายนอกอาคาร หอผึ่ง พลังงานไฟฟา้ ข้อมูลเชงิสถิติ       

Abstract  

For global warming and high cost energy effect, the focus of efficiency has been directed towards 

the reduction in energy consumption of all types of machinery, but none more so than in fluid or turbo-

machinery such as motor fans, motor pumps and compressors. The reduction of energy consumption through 

improvements in energy efficiency is one of the major instruments for developed and the most important 

opportunities to achieve electricity savings in a cost effective way, avoiding at the same time the emission of 

carbon.  

This paper attempts to R2R; record a number of the factors affecting (ambient temperature and 

cooling tower temperature) the efficient utilization of energy in chiller system and motor fans, their system, their 

prime movers and their controls. All or some of the following strategies should be considered: 

                                                        
1 กองซ่อมบ ารุง ฝ่ายบรกิารกลาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี 12120 
1 Maintenance Division, Genneral Services Department, Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Pathum Thani 12120 
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1. Ensure that the plant is only in use when required. 

2. Use some form of capacity control to match the flow to requirements. 

3. Prime movers to be of high efficiency and matched to demand. 

Keywords: turbo-machinery, motor fans, cooling tower, energy efficiency, Statistic 
 

บทน า 
ในกระบวนการท างานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) ซึ่งใช้น  าเป็นตัวกลางส่งถ่ายความ

เย็นระหว่างอาคารกับเคร่ืองท าความเย็นเพื่อปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสมกับอาคารด้วยระบบปรับอากาศแบบ

รวมศูนย์ (chiller) ค่าพลังงานไฟฟ้าเกิดจากหลายปัจจัยได้แก่ 

1. อุณหภมูภิายนอกอาคาร 

2. อุณหภูมนิ  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) 

3. พลังงานไฟฟา้ (มอเตอร์ระบายความร้อนหอผึ่ง cooling tower) 

จากปัจจัยทั ง 3 ข้างต้น มีผลกระทบต่อค่าพลังงานไฟฟ้าของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) 

แตกต่างกันท่ีปริมาณมากหรือน้อยซึ่งต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบ ดั งนั นในการท างานประจ า (Routine to 

Research; R2R) คือ การตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบฯ บันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า บันทึกข้อมูลการท างานของ

เคร่ืองปรับอากาศแบบรวมศูนย์จากเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 เพื่อน าข้อมูลท่ีได้น าวิเคราะห์ เพื่อหา

วิธีการพัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนเป็นฐานข้อมูล สู่งานวิจัยหรือการพัฒนางานใหม่ (improvement) และน าไปสู่การ

เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในปี 2559 ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนตัวเลขของพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลอื่นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อพลังงาน

ไฟฟา้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยข้างตน้ 

2. เพื่อให้ได้ข้อมูลพลังงานไฟฟ้าเชิงสถติของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) และข้อมูลอื่นท่ี

ส่งผลกระทบตอ่พลังงานในเชงิตัวเลขสถิติ (ทั งหมด 3 ปัจจัยท่ีคาดวา่จะส่งผลกระทบตอ่ระบบฯมากที่สุด) 

3. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้ (ทั งหมด 3 ปัจจัย) กบัพลังงานไฟฟา้ของระบบปรับอากาศแบบรวมศุนย์  

4. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานใหม ่(improvement) ปี 2559 

5. และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการพัฒนางานใหมใ่นรูปแบบของบทความทางวิชาการ ปี 2559  
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     ตารางที่ 1 แผนการด าเนนิงาน R2R 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลเชงิสถิตขิองพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) เดอืนมกราคมถึงเดือน

กรกฎาคมปี 2558 

2. ได้ข้อมูลเชิงสถิติขององค์ประกอบ (ทั งหมด 3 ปัจจัยท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบฯมากท่ีสุด ) 

ในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) ท่ีคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพลังงานไฟฟ้าของเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม

ปี 2558 

3. ได้ข้อมูลเชิงสถิติขององค์ประกอบในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์  (chiller) ท่ีสอดคล้องกับ

พลังงานไฟฟา้ (จากทั งหมด 3 ปัจจัย) 

4. ได้ปรับปรุงองค์ประกอบในหัวข้อ 3.3 อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อ ให้ดีขึ นในรูปแบบการพัฒนางานใหม ่

(improvement) ปี 2559 

5. ได้เขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ในปี 2559 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. ข้อมูลเชงิสถิติของอุณหภูมิภายนอกอาคารและข้อมูลการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบอากาศ (chiller) 

ล าดับ รายการ 
2558 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก็บข้อมูลพลังงาน  
 

 
 

 
 

       
 

 
 

  

2 วิเคราะห์ผลข้อมูล 

3 เปรียบเทียบข้อมูล 

4 สรุปผลข้อมูล 

5 น าแสนอ R2R 

6 เสนอปรับปรุงงาน

ใหม่ ป ีพ.ศ.2559 
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ภาพที่ 1  กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิอากาศและการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในระบบอากาศ 

 

จากกราฟข้อมูลอุณหภูมิภายนอกอาคารและข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ (chiller) เดอืน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 (เก็บข้อมูลประจ าวันน ามาเฉลี่ยแต่ละเดือน) พบว่ารูปร่างของเส้นกราฟมีความ

สอดคล้องกัน กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมีแนวโน้มสูงตาม โดยเฉพาะ 3 

เดอืนแรกของปี 

เมื่อน ากราฟอุณหภูมภิายนอกอาคารอาคารมาซ้อนทับกับค่าพลังงานไฟฟ้าพบว่ามีเส้นกราฟใกล้เคียง

กัน แม้วา่รูปร่างของกราฟไมเ่หมอืนกันมาก แต่มสีองเดอืนท่ีเส้นกราฟอยู่ติดกันคือ เดอืนมนีาคม และเดอืนกรกฎาคม 

ดังนั นจึงมีข้อสรุปเบื องต้นว่า ข้อมูลอุณหภูมิภายนอกอาคารและข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศมี

ความสัมพันธ์กันในเชิงสถิติ (เมื่ออากาศร้อนใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศสูง เพราะผู้ใช้งานในอาคาร ตั งค่า

ความเย็นต่ าลง เพื่อให้ห้องท างานเย็นขึ น ท าให้เคร่ืองปรับอากาศท างานหนัก ส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับ

อากาศสูงข ึน)  

2. ข้อมูลเชิงสถิติของอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) และข้อมูลการใช้พลังงาน

ไฟฟา้ในระบบอากาศ (Chiller) 

อณุหภูมภิายนอกอาคาร เซลเซยีล (C)
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3 5
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อณุหภูมนิ า้ระบายความรอ้นใน cooling tower
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ภาพที ่2  กราฟแสดงข้อมูลอณุหภูมิน  าและการใชพ้ลังงานไฟฟา้ในระบบอากาศ 
จากกราฟข้อมูลอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) และข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้าใน

ระบบปรับอากาศ (chiller) เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 (เก็บข้อมูลประจ าวันน ามาเฉลี่ยแต่ละเดือน) 

พบวา่รูปร่างของเส้นกราฟมีความสอดคล้องกัน เสน้กราฟท่ีรูปร่างคล้ายกัน กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิน  าระบายความร้อน

สูงขึ น ค่าพลังงานไฟฟา้ในระบบปรับอากาศมแีนวโนม้สูงขึ นตาม แม้ว่าเส้นกราฟไม่อยูใ่กล้กัน เหมอืนเส้นกราฟชุดแรก 

(อุณหภูมอิากาศกับพลังงานไฟฟ้า) แตค่วามเหมอืนของเส้นกราฟ สามารถน าไปวเิคราะห์หาแนวทางประหยัดหลังงาน

ในระบบปรับอากาศได้ เช่นใชน้  าเย็นระบายอากาศต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส (C) จากเส้นกราฟพลังงานไฟฟ้าในระบบ

ปรับอากาศควรต่ ากว่า 150 กิโลวัตต ์(kW) 

ดังนั นจากความสัมพันธ์ในเชงิสถิติขา้งต้น ถา้ลดอุณหภูมนิ  าระบายความร้อนลง สามารถสง่ผลให้การ

ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศลดลงตาม 

อณุหภมูนิ ้ากบัพลังงานไฟฟ้า
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3. ข้อมูลเชงิสถิติของอุณหภูมิภายนอกอาคารและอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3  กราฟแสดงข้อมูลอุณหภูมิน  าและอุณหภูมอิากาศ 

จากกราฟข้อมูลอุณหภูมิภายนอกอาคารและอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) เดือน

มกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 พบว่ารูปร่างเส้นกราฟมีความสอดคล้องกันมากท่ีสุด กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิ

ภายนอกอาคารสูงขึ น อุณหภูมิน  าระบายความร้อนสูงขึ นตาม และเมื่ออุณหภูมิภายนอกอาคารลดลง อุณหภูมิน  า

ระบายความร้อนลดลงเชน่กัน 

ดังนั นจากความสัมพันธ์ทั งสองกราฟในเชิงสถิติข้างต้น อุณหภูมิภายนอกอาคารมีผลต่ออุณหภูมิน  า

ระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) เป็นอย่างมาก และอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่งมีผลต่อพลังงานไฟฟ้า

ในระบบปรับอากาศ (chiller) ซึ่งแนวทางประหยัดพลังงานท่ีระบบระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) สามารถ

ด าเนนิการข้อเสนอแนะ 
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4. ข้อมูลเชิงสถิติอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) และมอเตอร์พัดลมระบายความ

ร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 กราฟแสดงอุณหภูมิระบายความร้อนในหอผึ่ง 

จากกราฟข้อมูลอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) และมอเตอร์พัดลมระบายความ

ร้อน เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมปี 2558 พบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน ไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื องจากกราฟพลังงานไฟฟ้า (มอเตอร์พัดลมระบายอากาศ) เป็นเส้นตรง 11 กิโลวัตต ์

(kW) เดือนมกราคมถึงเดอืนกรกฎาคม (ซึ่งความเป็นจริงควรเพิ่มขึ นหรือลดลงตามความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน  า

ระบายความร้อน) 

5. แนวทางการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย (Routine to Research; R2R) กรณีศกึษามูลเชงิสถิตท่ีิสง่ผล

กระทบตอ่ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) 

จากข้อมูลการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research; R2R) กรณีศึกษามูลเชงิสถิตท่ีิส่งผล

กระทบต่อระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (chiller) ตามเอกสารอา้งอิง พบว่ามีสองปัจจัยหลักๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่ค่า

พลังงานไฟฟ้า ได้แก่อุณหภูมิภายนอกอาคาร และอุณหภูมิน  าระบายความร้อนหอผึ่ง (cooling tower) ปัจจัยแรก

อุณหภูมิภายนอกอาคาร ไม่สามารถควบคุมได้ ขึ นอยู่กับสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล แต่ปัจจัยท่ีสอง 

สามารถความคุมได้เพื่อเป็นแนวทางอนุรักษ์พลังงานตามข้อมูล R2R เดือนท่ีมีอุณหภูมิสูงสุดคือเดือน พฤษภาคม มี

อุณหภูมิ 40.95 องศาเซลเซียส ใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ 205.14 kW ใช้พลังงานในระบบระบายความ

ร้อน 11 kW กระบวนการอนุรักษ์พลังงานอ้างอิงตามข้อมูล R2R อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคมใช้พลังงานเท่า 

100% เดือนท่ีมีอุณหภูมิต่ ากว่าเดือนพฤษภาคม คิดเป็นสัดส่วนลดลง ตามตารางการใช้งานพลังงานไฟฟ้าระบบ

ระบายอากาศเทียบอุณหภูม ิและตารางข้อมูลการปรับปรุงระบบระบายอากาศตามสมการ 

แนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคือ ใช้ความสัมพันธ์เชิงสถิติ เดือนท่ีมอีุณหภูมิน  าระบายความร้อน

หอผึ่งสูง ใช้พลังงานไฟฟ้าในมอเตอร์พัดลมระบายอากาศสูง และเดือนท่ีมีอุณหภูมนิ  าระบายความร้อนต่ า ใชพ้ลังงาน

ไฟฟ้าในมอเตอร์พัดลมระบายอากาศต่ าเช่นกัน ดังแสดงให้เห็นตามเส้นกราฟปรับปรุงระบบ และกราฟผลประหยัด

พลังงาน 
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ตารางที่ 1 แสดงการใชง้านพลงังานไฟฟ้าระบบระบายอากาศเทียบกับอุณหภูมิ 

 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการปรับปรุงระบบระบายอากาศตามสมการ 

หมายเหต:ุ  ค่าไฟฟา้ 3.5 บาท/kW 
 

สมการก าลังไฟฟ้าปรับปรุง*  

ก าลังไฟฟา้ปรับปรุง (kW) = ค่าก าลังไฟฟา้ที่อุณหภูมติ่ าสุด - [(ค่าก าลังไฟฟา้ที่อุณหภูมติ่ าสดุ – ค่า

ก าลังไฟฟา้ที ่

อุณหภูมสิูงสุด) x (ค่าอุณหภูมภิายนอก – ค่าอุณหภูมภิายนอกต่ าสุด)] / [ค่าอุณหภูม ิ

ภายนอกสูงสุด – ค่าอุณหภูมภิายนอกต่ าสุด] 

จากข้อมูล R2R อุณหภูมภิายนอกสูงสุด = 40.95 C 

จากข้อมูล R2R อุณหภูมภิายนอกต่ าสุด = 26 C 

จากข้อมูล R2R ก าลังไฟฟา้ที่อณุหภูมิสูงสุด = 11 kW 

จากข้อมูล R2R ก าลังไฟฟา้ที่อุณหภูมติ่ า = 0 kW 

เดือน ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 

     อุณหภูม ิ(C) 32.97 34.23 37.84 39.28 40.95 38.78 37.  26 

     พัดลมระบายความร้อน (kW) 11 11 11 11 11 11 11 

     เปอร์เซนต์การท างาน (%) 

     ตามอุณหภูมิ 80.51 83.59 92.41 95.92 100 94.7 90.99 

  ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 

พัดลมระบายความร้อน (kW)  

ก่อนปรับปรุง 
11 11 11 11 11 11 11 

ก าลังไฟฟา้ปรับปรุงระบบ (kW)* 5.15 6.08 8.74 9.8 11 9.43 8.31 

ผลประหยัดพลังงาน (kW) 5.85 4.92 2.26 1.2 0 1.57 2.69 

ผลประหยัดพลังงานตอ่วัน (kW) 46.8 39.36 18.08 9.6 0 12.56 21.52 

ผลประหยัดพลังงานตอ่เดอืน (kW) 982.8 787.2 379.68 172.8 0 263.76 451.92 

ประหยดัเงนิ (บาท) 3,439.80 2,755.20 1,328.88 604.8 0 923.16 1,581.72 
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ภาพที ่5 กราฟแสดงพลังงานไฟฟา้ในมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนในหอผึ่งและผลประหยัดพลังงาน 

สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการรวบรวมขอ้มูลท างานประจ า (Routine to Research; R2R) จดบันทึกค่าพลังงานไฟฟา้ในระบบ

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อุณหภูมอิากาศนอกอาคาร และอุณหภูมนิ  าระบายความร้อนในหอผึ่ง (Cooling 

Tower) สรุปผลและข้อเสนอดังนี  

1.ข้อมูลอุณหภูมิภายนอกอาคารและข้อมูลค่าพลังงานไฟฟา้ในระบบปรับอากาศมคีวามสัมพันธ์กันใน

เชงิสถิติ เมื่ออากาศร้อนใชพ้ลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศสูง เพราะผู้ใชง้านในอาคาร ตั งคา่ความเย็นต่ าลง เพื่อให้

ห้องท างานเย็นขึ น ท าให้เครื่องปรับอากาศท างานหนัก ส่งผลให้ใชพ้ลังงานไฟฟา้ในระบบปรับอากาศสูงข ึน  

2.ข้อมูลอุณหภูมิน  าระบายความร้อนและขอ้มูลค่าพลังงานไฟฟา้ในระบบปรับอากาศมคีวามสัมพันธ์กัน

ในเชงิสถิติ นอกจากนี รูปร่างของเส้นกราฟทั งสองเหมอืนกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับระบบปรับอากาศ การระบายความ

ร้อนสง่ผลกระทบกับคา่พลังงานไฟฟ้า 

ข้อเสนอแนะ 

อาศัยความสัมพันธ์เชิงสถิติ พบว่าพัดลมละบายอากาศในหอผึ่ง (Cooling Tower) ซึ่งมีหน้าท่ีระบาย

ความร้อนให้กับน  า ท างานไม่สอดคล้องกับอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล กล่าวคืออุณหภูมิสูงพัดลมระบาย

อากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้า 11 กิโลวัตต์ (kW) ตลอดทุกเดือน ดังนั นควรปรับปรุงพัดลมระบายอากาศ ให้สอดคล้องกับ

อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เดือนท่ีอุณหภูมิต่ าพัดลมระบายอากาศควรใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า 11 กิโลวัตต ์

(kW) วธีิการปรับปรุงคือ ติดตั งอุปกรณ์ปรับความเร็ว (Inverter) ท่ีมอเตอร์พัดลมระบายอากาศ เพื่อปรับความเร็วรอบ
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บทคัดย่อ 

วิจัยนี เป็นวิจัยเชิงประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยศึกษากับนักศกึษาสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2557 มหาวทิยาลัย

เจ้าพระยา ผลการวจิัยพบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษานานาชาติจะต้องผ่านการคัดเลอืกตามเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลัยก าหนด และผ่านการสอบวัดทักษะทางด้านภาษาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการอบรมเตรียม

ความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ แยกตามวิชาชีพอย่างน้อย 30 ชั่วโมงโดยสาขาวิชา และเสริม

ทักษะทางด้านภาษาโดยศูนย์สหกิจศึกษา นักศึกษาได้รับการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และ

ผลงานทางวิชาการเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.06) นอกจากนี นักศึกษาทั งหมดได้รับผลการเรียนในรายวิชาสหกิจ

ศกึษาในระดับดีถงึดีมาก  

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาติ 

Abstract  

The purposes of this research were learning outcomes achievement in international cooperative 

education of students Chaopraya University. By studying the international cooperative education students of 

Chaopraya University academic year 2557 (2014). Students participating in international cooperative education 

must be qualified by university standard and through the test measures the language skills from the University. 

Students will be trained to prepare to work at the international cooperative education of vocational separated by 

at least 30 hours by disciplines and strengthen their language skills by the Cooperative Education Center. 

Student achievement has been evaluated the performance of cooperative education and scholarly works 

included the average at a good level ( x  = 4.06) In addition, all students receive a grade for the course of 

cooperative education at a good level to very good. 

Keywords: Learning Outcomes Achievement in International Cooperative Education  
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บทน า 

สหกิจศึกษา (Cooperative  Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการผสมผสาน ระหว่าง

การเรียนของนักศึกษาในหอ้งเรียน เข้ากับการปฏบัิตจิรงิในสถานประกอบการอย่างมหีลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้

ประสบการณ์ตรง โดยก าหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน

ชั่วคราว เต็มเวลา ซึ่งนักศกึษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการท างานและ

การเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการ การเรียนรู้

ในสถานศกึษากับการ ให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมากขึ น อีกทั ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ

ร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท าให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรได้ตลอดเวลา และ

สถานประกอบการก็จะได้แรงงานนักศึกษารว่มงานตลอดปี 

[4] ส าหรับประเทศไทย สหกิจศึกษา เป็นศัพท์บัญญัตขิึ นโดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอา้น ซึ่งเป็น

บุคคลแรกที่ได้น าระบบสหกิจศึกษาเข้ามาใชใ้นประเทศไทย และได้ขนานนามวา่เป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย โดยเร่ิม

ใช้ใน  ปีพ.ศ. 2536 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยถอดความจากค า (Cooperative Education) จากนั นแนวคิด

ดังกล่าวได้ขยายไปสูม่หาวทิยาลัยของรัฐและเอกชนอยา่งกว้างขวาง  

[5] ในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ มีการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลกอย่างรวดเร็ว เป็นสังคม

ฐานความรู้ ท่ีมีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั งความร่วมมือและการ

แข่งขัน รวมถึงมีกลุ่มประเทศและกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาคมากขึ น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในประชาคมโลกหลายประการ โดยเฉพาะด้านระบบ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ีเป็นการค้าเสรีและมีมาตรฐานรวมถึงมีความเป็นสากลมากขึ น มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของตลาดแรงงานและความต้องการก าลังคนและการเตรียมแรงงานความรู้เข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ทั งด้านความรู้

และทักษะการท างาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี ภาษา วัฒนธรรม การท างานข้ามวัฒนธรรม อันเนื่องจากการ

เคลื่อนย้ายแรงงานความรู้ขา้มประเทศในตลาดเสรี  

[2] มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ตั งอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ ก่อก าเนิดขึ นเพื่อเป็น

โอกาสทางการศกึษาในระดับปริญญาตรี และสูงกวา่ของชุมชนในภูมภิาคโดยมุ่งสานต่อการสร้างบุคคลผู้ทรงความรู้

ทรงความสามารถและทรงคุณธรรมเพื่อเป็นหลักแห่งตนและครอบครัวในการด ารงชีวิตด้วยความสุข ทั งเป็นผู้

สามารถจักเป็นหลักน าและหนุนในการกอปรคุณประโยชน์ แก่สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ เป็น

สถาบันการศึกษาท่ีมุง่เน้นการผลิตบัณฑิต ท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั งภาคทฤษฎ ี และภาคปฏิบัตคิวบคู่กัน ดังนั น

เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของบัณฑิตให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จึงได้น าสหกิจศกึษามาเป็นสว่น

หนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบตามมาตรฐานการด าเนินงานสหกิจศึกษา ตั งแตปี่ 2553 เป็นต้นมา 

จนถึงปัจจุบัน และเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศกึษาสูตลาดแรงงานใหสามารถรองรับตามหลักการของประชาคมอาเซียน 

และการเคลื่อนย้ายแรงงานความรู้เข้าสู่ประชาคมโลก ในปีการศึกษา 2557 มหาวทิยาลัยเจ้าพระยาได้พัฒนาไปสู่การ

จัดสหกิจศกึษานานาชาตอิย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้เร่ิมจากกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีนโยบายขยายไปสูป่ระชาคมโลก ต่อไป 

ดังนั นเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2557 คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาและประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQygQwAA&url=http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%23.E0.B8.AA.E0.B8.A1.E0.B8.B1.E0.B8.A2.E0.B8.AA.E0.B8.B2.E0.B8.98.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.93.E0.B8.A3.E0.B8.B1.E0.B8.90.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.98.E0.B8.B4.E0.B8.9B.E0.B9.84.E0.B8.95.E0.B8.A2.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.8A.E0.B8.B2.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B8.A5.E0.B8.B2.E0.B8.A7&ei=YmgAVbmiCtHHuASaz4KoAg&usg=AFQjCNHktpx_Pa3994f-vfu_Xa6GXotyfw&bvm=bv.87611401,bs.1,d.dGc
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วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา วางแผน และตัดสินใจส าหรับการด าเนินงานสหกิจ

ศกึษานานาชาตใิห้มีผลสัมฤทธ์ิ และให้เกิดความส าเร็จในการปฏบัิตงิานสหกิจศกึษายิ่งขึ น 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สหกจิศึกษา 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา [4] ได้อธิบายถึงสหกิจศึกษาไว ้

ดังนี   สหกิจศึกษา เป็นการศึกษาท่ีท าร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  เป็นระบบการศึกษาท่ีเน้น

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) หรือการจัดการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) สหกิจศึกษาช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะท่ีเป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต ปัจจุบันสถาบันอุดมศกึษาต่างๆ ท่ัวโลกได้มีการจัดการศึกษาโดยใช้

ระบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างแพร่หลาย หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ยึดหลักทฤษฎี

การเรียนรู้พ ืนฐานท่ีสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชพีให้กับนักศกึษาใน 2 ทฤษฎสี าคัญ ได้แก่ ทฤษฎกีารเรียนรู้

ท่ีเน้นประสบการณ์ (Experiential Learning) กับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นสภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีชว่ยให้นักศึกษามโีอกาสในการ

ประยุกตค์วามรู้ ทักษะการท างานและทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์กับวชิาชีพ ได้รู้จักชวีติท่ีแท้จริงของการท างานก่อนส าเร็จ

การศึกษา และเป็นแนวทางท่ีส าคัญท่ีท าให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้จริง มี

ความสามารถในการปรับตัว แก้ปัญหาท่ีเกิดในงาน  และองค์กรท าให้มีความพร้อมมากท่ีสุดเมื่อส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงาน

หลักสูตร องคค์วามรู้และอื่นๆ 

วัตถุประสงคของสหกจิศึกษา 

1. เตรียมความพรอมของนักศึกษา ดานการพัฒนาอาชีพ  (Career Development) พรอมเสริมทักษะ

และประสบการณใหพรอมท่ีจะเขาสูระบบการท างาน 

2. เพิ่มเตมิประสบการณทางดานวชิาการ วิชาชพีและการพัฒนาตนเองแกนักศกึษาในรูปแบบท่ีมีคุณค

าเหนอืกวาการฝกงาน 

3. เปดโอกาสใหสถานประกอบการทั งภาคเอกชนและภาครัฐไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหเกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัยไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ น 

4. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ น 

5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา

และคณาจารย์นิเทศ อันจะน าไปสู่ความร่วมมอืท่ีกวา้งขวางยิ่งขึ น 
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ประโยชนของสหกจิศึกษา 

สหกิจศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของ WIL ท่ีชี ให้เห็นถึงการได้ประโยชนร่์วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องตั งแต่

นักศกึษา สถาบันอุดมศกึษา และองคก์รผู้ใช้บัณฑิต ดังนี  

- ประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ การท่ีนักศกึษาไปปฏบัิตงิานสหกิจศึกษาเต็มเวลาในองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตนั น จะชว่ยให้นักศกึษาได้เรียนรู้และเขา้ใจชีวติการท างานตามสาขาวิชาชพีจริงก่อนท่ีจะจบการศกึษา นักศกึษา 

จะได้มโีอกาสฝึกการประยุกต์ใชค้วามรู้ทางวชิาการท่ีเรียนมากับการท างานจรงิ ฝึกการแก้ไขปัญหา การวางแผนการ

ท างาน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เป็นต้น การได้รับมอบหมายให้ท างานเชิงปัญหาพิเศษหรือโครงงาน จะช่วยฝึก

ความเป็นผู้ใหญ่ ท าให้นักศกึษามคีวามมั่นใจและมีความรับผิดชอบมากขึ น ในบางสถาบันอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษา

มีผลการเรียนดีขึ นหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการแสดงออกถึงความมั่นใจในตนเอง ซึ่งประเด็นนี เป็น

จุดอ่อนของนักศึกษาไทยท่ีมีความรู้ความสามารถแต่ไม่กล้าแสดงออกหรือซักถาม  นอกจากนี นักศึกษายังได้ค้นพบ

และวิเคราะห์ตัวเอง ได้ประสบการณ์การเป็นลูกน้องและหัวหนา้งานเป็นครั งแรก ถ้าขาดทักษะด้านใดก็สามารถเรียน

เพิ่มเติมในภาคการศึกษาท่ีกลับมา หรือทราบทิศทางในการประกอบอาชีพของตนเอง มีโอกาสได้รับการเสนองาน

ก่อนจบการศึกษาหรือถูกเลือกให้เป็นพนักงานขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตนั น ๆ และยังมีรายได้ตอบแทนจากการไป

ปฏบัิตงิานสหกิจศึกษา เป็นต้น 

- ประโยชน์ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับ  การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษานั นเป็นการผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพและสมรรถนะเป็นอย่างมาก  จากประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกันทุก

ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง (Mutual Benefits) ประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับนั นดูจะเป็นประโยชน์สูงสุด สถาบันอุดมศึกษาจะได้ผลิต

บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการขององค์กรผู้ใชบั้ณฑิต นับเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกิดจากการ

ผลักดันขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง (Demand Led) นอกจากนี ยังเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโลกภาค

การศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าดว้ยกัน โดยการท างานร่วมกันในการผลิตบัณฑิต ท าให้ประเทศมีทรัพยากร

มนุษย ์ท่ีมีสมรรถนะและสามารถแขง่ขันได้ เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรผู้ใชบั้ณฑิตได้มีโอกาสทดลองใชง้านนักศกึษา 

จากสถาบันอุดมศึกษานั น ๆ ก่อนท่ีจะจบการศึกษา ท าให้เกิดความประทับใจในสถาบันอุดมศึกษานั น ๆ ถือเป็น

โอกาสในการประชาสัมพันธ์สถาบันอุดมศกึษาและเพ่ิมอัตราการจ้างงาน ข้อมูลท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างอาจารย์นิเทศก์และผู้บริหารหรือพี่เลี ยง และจากการสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่าง

อาจารย์และนักศกึษายังน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือรายวชิาต่าง ๆ หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เช่น ข้อมูลท่ีนักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมการฝึกอบรมทักษะสื่อสารระหว่าง

บุคคล หรือ ทักษะการน าเสนอผลงาน ในการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น ในการพบปะระหว่างคณาจารย์ ผู้บริหาร

องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและพี่เลี ยงยังท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ  งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ได้สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืเชงิลึกกับองคก์รผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์เองยังได้ประสบการณ์วิชาชพีเพิ่มเตมิอีกดว้ย 

- ประโยชน์ที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้รับ หากสถาบันอุดมศึกษาได้เข้าไปชี แจงหรือสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา แก่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตให้ทราบแล้ว องค์กรผู้ใช้บัณฑิตจะสามารถก าหนด

งานท่ีมีคุณภาพ หรือวางแผนในการให้นักศึกษาเข้าไปท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเองและให้นักศึกษาได้ฝึก

ปฏบัิตงิานท่ีตรงกับสาขาวิชาชพี ได้นักศกึษามาช่วยงานและจ่ายค่าตอบแทนต่ า ท าให้พนักงานประจ ามีเวลาท างานอื่น

ท่ีมีความส าคัญกว่า ได้มีโอกาสร่วมในการผลิตบัณฑิตหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศักยภาพสูงออกสู่สังคม 

ขณะเดียวกันยังได้ใช้โอกาสตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานนั นสัมภาษณ์งานนักศึกษาหรือคัดเลือกพนักงาน
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ก่อนท่ีจะจบการศึกษา ท าให้มีโอกาสเรียนรู้และหล่อหลอมลักษณะบุคคลท่ีองค์กรต้องการ เกิดระบบการคัดสรร

พนักงานอย่างมีคุณภาพ ประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่  ผลจากการ

ท างานร่วมกันระหว่างองค์กรผู้ใช้บัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังต่อยอดให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอื่น  ๆ 

ตามมา เช่น งานวจิัยเชิงพาณิชย์ การพึ่งพากันและกันทางข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ทรัพยากร และพนักงาน ท าให้ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของทั งสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ น นอกจากนี องค์กรผู้ใช้บัณฑิตยัง

สามารถใช้ความร่วมมือสหกิจศึกษาในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตในฐานะเป็นผู้มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility, CSR) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

อุดมศึกษาไทย 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

รุ่งทิวา ยาวิเลิง [3] ได้ท าการศึกษาเร่ือง การตดิตามผลการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนักศกึษา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พบว่า บัณฑิตสหกิจศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเร่ืองการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจ

ศึกษาจากสาขาวิชา และสถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานมากท่ีสุด ( x =4.01) มีความพึงพอใจต่อ

ผลสัมฤทธ์ิท่ีได้จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึ งพอใจในด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมากท่ีสุด ( x =4.22) สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตสหกิจศึกษามี

ความพึงพอใจต่อบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบมากที่สุด ( x =4.22) 

ทัศนีย์ ประธาน [1] ได้ท าการศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ผลการวิจัยพบวา่  นักศกึษาก่อนเข้าร่วมปฏบัิติสหกิจศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมก่อน

ด้วยการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ซึงมีรหัสวิชาแตกต่างกันแต่เนื อหาสาระสวนใหญ่ใกล้เคียงกัน

แตกตา่งกันเฉพาะสาระท่ีเป็นจุดเนน้ของวชิาชีพแตล่ะอาชพี นักศกึษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการปฏบัิติ

สหกิจศึกษา และผลงานทางวิชาการอยู่ในระดับดี (ผลประเมินมีค่าเฉลยมากกว่า  3.50) ทุกสาขาวิชาและทุกด้าน 

ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และภาษาจีนธุรกิจ ท่ีได้รับการประเมินผลสัมฤทธ์ิ

การปฏิบัติสหกิจศึกษาในระดับดีมาก และนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียและกราฟิกดีไซน์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ี

ได้รับการประเมินผลงานทางวิชาการ (การเขียนรายงาน) ในระดับดีมาก นอกจากนี นักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับผลการ

เรียนรายวิชาสหกิจศึกษาในระดับดีมาก (เกรด A)  ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ท่ีส่วนใหญ่ได้ผล

การประเมนิในระดับดี (เกรด B+) ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติ  สหกิจศกึษาทุกด้าน และภาพรวมมคีวามสมพันธ์กบผลงาน

ทางวิชาการอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมคี่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.66 - 0.97 

เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล [7] ได้ท าการศึกษาเร่ืองการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวทิยาลัยราชพฤกษ์ 

สาขาวิชาการบัญชี ผลการวจิัยพบวา่ ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานของนักศึกษาในระดับมาก

ท่ีสุด คือ ด้านวุฒิภาวะความอ่อนน้อมถ่อมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย

ขององค์กร และระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม ส่วนระดับมาก คือ บุคลิกภาพ การปรับตัว การ

วางแผนการท างาน ความสามารถในการสื่อสารมอบหมาย ความรับผิดชอบ ความอุตสาหพยายาม  การท างานโดย

ไม่ต้องสั่ง ความเข้าใจในหลักสหกิจศึกษา และความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงานของโครงการ มนุษย์สัมพันธ์ 

ทัศนคติต่องาน คุณภาพงานท่ีได้รับ ส่วนท่ีอยู่ระดับปานกลาง คือ กาแสดงความคิดเห็น ความรู้วิชาการเพียงพอ 

ความสามารถในการเรียนรู้งานใหม่ การตัดสินใจ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และการ
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ได้รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัตติามตอ้งการ ส่วนท่ีอยูใ่นระดับไมค่่อยดี คือ พัฒนาการด้านภาษาอังกฤษ และการท างาน

กับชาวตา่งชาต ิ 

 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษาวจิัยครั งนี ศกึษาเฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลัยเจ้าพระยาที่ผ่านการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ โดยจะศึกษาผลสัมฤทธ์ิท่ีนักศึกษาได้รับจาก

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมจากผู้นิเทศงานหลังจากท่ีนักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เสร็จสิ น 

เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบประเมนิ มลีักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-

ended Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จของงาน (Work Achievement) ด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge and 

Ability) ด้านความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ (Responsibility) และด้านลักษณะส่วนบุคคล (Personality) รวมค าถามจ านวน 18 

ข้อค าถาม  

ส่วนท่ี  2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการจัดท ารายงานสหกิจศึกษา ซึ่ งแบ่ง เป็น 14 หัวข้อได้แก่ 

กิตตกิรรมประกาศ (Acknowledgement) บทคัดย่อ (Abstract) สารบัญ (Table of Contents) วัตถุประสงค์ (Objectives) 

วิธีการศึกษา (Method of Education) ผลการศึกษา (Result) วิเคราะห์ผลการศึกษา (Analysis) สรุปผลการศึกษา 

(Conclusion) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) ส านวนการเขียน และการสื่อความหมาย (Idiom and Meaning) ความ

ถูกต้องตัวสะกด (Spelling) รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม (Pattern) เอกสารอ้างอิง (References) และ

ภาคผนวก (Appendix) 
 

ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมอื  

คณะผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมวัตถุประสงค์ ดังตอ่ไปนี   

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียดในด้านเนื อหาเพื่อท่ีจะน ามา

สร้างแบบสอบถาม  

2. สร้างแบบสอบถามการปฏิบัติงานและการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาต ิ

3. น าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเนื อหาของแบบสอบถาม เพื่อให้

ข้อเสนอแนะและปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเท่ียงตรงมากขึ น 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช ้(Try Out) กับนักศกึษา จ านวน 30 ชุด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการในชว่งวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558 จากผู้นเิทศ

งานของสถานประกอบการท่ีรับนักศกึษาสหกิจศึกษานานาชาตเิข้าปฏบัิตงิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้เป็นลักษณะของค าถา จะมีการวัดระดับโดยใช้ Likert Scale [6] คือลักษณะค าถาม

ให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการจัดท ารายงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

นานาชาต ิ5 ระดับคอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอ้ย น้อยท่ีสุด และมีเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี  

 

  ระดับความพึงพอใจของผู้นเิทศงาน    คะแนน 

  พงึพอใจมากท่ีสุด     5 

  พงึพอใจมาก     4 

  พงึพอใจปานกลาง     3 

  พงึพอใจน้อย     2 

  พงึพอใจน้อยท่ีสุด     1 

 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ะท ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี  

  การแปลความหมาย     ค่าเฉลี่ย 

  ผู้นิเทศงานมคีวามพงึพอใจมากท่ีสุด    4.51 – 5.00 

  ผู้นิเทศงานมคีวามพงึพอใจมาก    3.51 – 4.50 

  ผู้นิเทศงานมคีวามพงึพอใจปานกลาง    2.51 – 3.50  

  ผู้นิเทศงานมคีวามพงึพอใจน้อย    1.51 – 2.50 

  ผู้นิเทศงานมคีวามพงึพอใจน้อยท่ีสุด    1.00 – 1.50 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้นิเทศงานที่มีต่อการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษาของนักศึกษา

สหกจิศึกษานานาชาต ิ

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( x  ) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษา ด้านผลส าเร็จของงาน    

(Work Achievement) 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  

                           1. ปริมาณงาน 3.66 มาก 

                           2. คุณภาพงาน 4.00 มาก 

 



1715 

- Proceedings - 

จากตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้นิเทศท่ีมีต่อการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษานานาชาติ ด้านผลส าเร็จของงาน พบว่า ผู้นิเทศมีพึงพอใจในเร่ืองคุณภาพงานมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( x =4.00) รองลงมาคือปริมาณงานมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก ( x =3.66) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ย ( x  ) เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาตขิองนักศกึษา ด้านความรู้ความสามารถ 

(Knowledge and Ability) 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  

              1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ 3.33 ปานกลาง 

              2. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วชิาการ 4.33 มาก 

              3. ความรู้ความช านาญด้านปฏบัิตงิาน 3.66 มาก 

              4. วจิารญาณและการตัดสนิใจ 3.66 มาก 

              5. การจัดการและการวางแผน 3.66 มาก 

              6. ทักษะการสื่อสาร 4.33 มาก 

              7. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมตา่งประเทศ 4.00 มาก 

              8. ความเหมาะสมตอ่ต าแหนง่งานท่ีได้รับมอบหมาย 4.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้นิเทศท่ีมีต่อการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษานานาชาติ ด้านความรู้ความสามารถ พบว่า ผู้นิเทศมีพึงพอใจในเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์

วชิาการ และทักษะการสื่อสารมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก ( x =4.33) รองลงมาคือการพัฒนาด้านภาษาและ

วัฒนธรรมต่างประเทศ และความเหมาะสมต่อต าแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.00) 

ความรู้ความช านาญด้านปฏิบัติงาน วิจารญาณและการตัดสินใจ และการจัดการและการวางแผน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก ( x =3.66)  และความรูค้วามสามารถทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.33) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ย ( x  ) เกีย่วกับการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาตขิองนักศกึษา ด้านความรับผิดชอบตอ่

หนา้ที่ (Responsibility) 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  

              1. ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได ้ 4.00 มาก 

              2. ความสนใจ อุตสาหะในการท างาน 4.66 มากที่สุด 

              3. ความสามารถเร่ิมตน้การท างานได้ด้วยตนเอง 4.33 มาก 

              4. การตอบสนองตอ่การสั่งงาน 4.00 มาก 

 



1716 

- Proceedings - 

จากตารางท่ี 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้นิเทศท่ีมีต่อการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษานานาชาติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี พบว่า ผู้นิเทศมีพึงพอใจในเร่ืองความสนใจ อุตสาหะในการท างาน

มากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.66) รองลงมาคือความสามารถเร่ิมต้นการท างานได้ด้วยตนเอง มคี่าเฉลี่ย

อยูใ่นระดับมาก   ( x =4.33) ความรับผิดชอบและเป็นผู้ท่ีไว้วางใจได้ และการตอบสนองต่อการสั่งงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก ( x =4.00) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4 แสดงคา่เฉลี่ย ( x  ) เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาตขิองนักศกึษา ด้านลักษณะสว่นบุคคล 

(Personality) 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  

1. บุคลิกภาพและการวางตัว 4.66 มากที่สุด 

2. มนุษยสัมพันธ์ 4.33 มาก 

3. ความมีระเบียบวนิัย ปฏบัิตติมวัฒนธรรมองค์กร 4.33 มาก 

4. คุณธรรมและจรยิธรรม 4.33 มาก 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้นิเทศท่ีมตี่อการปฏบัิติงาน สหกิจ

ศึกษานานาชาติ ด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้นิเทศมีพึงพอใจในเร่ืองบุคลิกภาพและการวางตัว มากท่ีสุด มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x =4.66) รองลงมาคือมนุษยสัมพันธ์ ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรม

องคก์ร และคุณธรรมและจรยิธรรมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.33) ตามล าดับ 

 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้นิเทศงานที่มีต่อการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของ

นักศกึษาสหกจิศึกษานานาชาต ิ
 

ตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ย ( x  ) เกีย่วกับการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศกึษา  

รายการ 
ผลการประเมนิ 

ความหมาย 
x  

                     1. กิตติกรรมประกาศ 4.33 มาก 

                     2. บทคัดยอ่ 4.00 มาก 

                     3. สารบัญ 4.00 มาก 

                     4. วัตถุประสงค์ 4.66 มากที่สุด 

                     5. วธีิการศึกษา 3.66 มาก 

                     6. ผลการศึกษา 3.66 มาก 

                     7. วเิคราะห์การศกึษา 3.51 มาก 

                     8. สรุปผลการศึกษา 3.66 มาก 

                     9. ข้อเสนอแนะ 3.66 มาก 

                     10. ส่วนการเขียนและการสื่อความหมาย 4.33 มาก 
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ตารางที่ 5 แสดงคา่เฉลี่ย ( x  ) เกีย่วกับการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศกึษา (ตอ่) 

รายการ 
ผลการประเมนิ 

x  
ความหมาย 

11. ความถูกต้องตัวสะกด 4.00 มาก 

12. รูปแบบและความสวยงามของ

รูปเล่ม 

4.00 มาก 

13. เอกสารอา้งอิง 4.00 มาก 

 14. ภาคผนวก 4.00 มาก 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้นิเทศท่ีมีต่อการจัดท ารายงาน 

สหกิจศึกษาของนักศึกษา พบว่า ผู้นิเทศมีพึงพอใจในเร่ืองวัตถุประสงค์ มากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

( x =4.66) รองลงมาคือกิตติกรรมประกาศ และส่วนการเขียนและการสื่อความหมาย  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

( x =4.33)  บทคัดย่อ สารบัญ ความถูกต้องตัวสะกด รูปแบบและความสวยงามของรูปเล่ม เอกสารอ้างอิง และ

ภาคผนวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =4.00) วิธีการศึกษา ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.66) และวิเคราะห์การศกึษามคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.51) ตามล าดับ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้นิเทศงานท่ีมีต่อการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ พบว่าในส่วนของการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาผู้นิเทศงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยผู้นิเทศงานมีความพึงพอใจด้านความ

รับผิดชอบต่อหน้าท่ี (Responsibility) มากท่ีสุด รองลงมาเป็น ด้านลักษณะส่วนบุคคล (Personality) ด้านความรู้

ความสามารถ (Knowledge and Ability) และด้านความส าเร็จของงาน (Work Achievement) ตามล าดับ และในส่วน

ของการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาผู้นเิทศงานก็มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่นระดับดี เช่นกัน ดังนั นสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิ

การปฏบัิตงิานสหกิจศึกษานานาชาตขิองนักศกึษามหาวทิยาลัยเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับดี 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา มปีระเด็นส าคัญท่ีจะน ามาอภิปราย ดังน ี 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้นิเทศงานท่ีมีต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่า ผู้นิเทศงานมี

ความพงึพอใจต่อการปฏบัิตงิานสหกิจศึกษาของนักศกึษาสหกิจศกึษานานาชาตเิฉลี่ยอยู่ในระดับดีในทุก ๆ ด้าน ทั งใน

ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบตอ่หนา้ที่ และด้านลักษณะส่วนบุคคล โดยผู้

นิเทศงานมีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [3] รุ่งทิวา ยาวิ

เลิง ท่ีท าการศกึษาวิจัยเร่ืองการติดตามผลการเข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษาของนักศกึษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่ง

พบว่า สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตสหกิจศึกษามีความพึงพอใจต่อบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
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โดยรวมอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศกึษาของ [1] ทัศนยี์ ประธาน ที่ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการ

ปฏิบัติงาน สหกิจศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งพบว่า นักศึกษา สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

หาดใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผลงานทางวชิาการอยูใ่นระดับดี และ

สอดคล้องกับแนวความคดิของ วจิิตร ศรีสอา้น [4] กล่าววา่ผลสัมฤทธ์ิของสหกิจศึกษาประการหนึ่ง คือผู้ท่ีผ่านสหกิจ

ศกึษามวีุฒภิาวะ ความรับผิดชอบและมีวินัยสูงขึ น  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิัยเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อพบว่า ในหัวข้อความรู้ความสามารถทางวิชาการ ซึ่งอยู่ใน

ด้านความรู้ความสามารถนั น ผู้นิเทศงานมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าความรู้

ความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้นิเทศงานในบ้างสถานประกอบการใน

ต่างประเทศเท่าท่ีควร ทั งนี อาจเป็นเพราะมาตรฐานท่ีใช้ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ เช่น 

มาตรฐานทางด้านการบัญชี เคร่ืองมือ มีความแตกต่างจากมาตรฐานของประเทศไทยท่ีนักศึกษาได้ศึกษามา ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของวิจิตร ศรีสอ้าน [5] ท่ีกล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคหนึ่งในการด าเนินงานสหกิจศึกษา

นานาชาติคอืคุณภาพนักศกึษาไทยอาจไมต่รงตามคาดหวังตามมาตรฐานของสถานประกอบการในต่างประเทศ ดังนั น

เพื่อให้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ มีผลสัมฤทธ์ิยิ่งขึ นทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่ม

กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมในการท างานในสถานประกอบ

ตา่งประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองของมาตรฐานทางด้านวชิาชีพ และเคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการปฏบัิตงิาน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ไดใ้ห้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยนี  และขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุก

ท่านท่ีท าให้งานวิจัยนี ส าเร็จเรียบร้อยดว้ยดี 
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ระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัยพะเยา 

Current level of contentment of University of Phayao 

กาญจนา  โปทาวี1 

Kanjana  Potawee1  

บทคัดย่อ 

การวิจัย เร่ืองระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีตอ่มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศกึษาความ

คิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา 2. เพื่อศึกษาความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 375 คน ท่ีได้มา

จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แล้วท าการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ท าการวิเคราะห์การทดสอบด้วย t-test (t-test for independent samples) และ F-test 

(One Way ANOVA)  

จากผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา นิสิตมีความคิดเห็น

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน 

และสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางด้านบริหาร 

และสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานท่ีอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อท าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อ

สภาพแวดล้อมในการศกึษา จ าแนกตามเพศ พบวา่ ไม่แตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนจ าแนกตาม

ชั นปี มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิ 0.05 ส าหรับผลการศึกษาความผูกพันของนสิิตท่ีมตี่อมหาวิทยาลัย 

พบว่า ในภาพรวมมีความผูกพันอยู่ในระดับมาก เมื่อท าการเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย 

จ าแนกตามเพศ และชั นปี พบวา่  มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  

ค าส าคัญ: ความผูกพัน นิสิต มหาวทิยาลัยพะเยา 

Abstract  

The objectives of the study were twofold: 1) to examine the opinions of current students towards 

the educational environment at the University of Phayao, 2) to investigate the same group’s level of 

contentment at the University of Phayao. The subjects included 375 bachelor degree students from the year 

2557. Using a Stratified Random Sampling method, the data were collected by using questionnaires and then 

analyzed with SPSS Windows (t-Tests and f-Tests) to determine the percentage, Mean and Standard Deviation 

of the subjects’ responses.  

                                                        
1 วิทยาเขตเชียงราย  มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดเชียงราย 57100 
1 Chiangrai campus, University of Phayao, Chiangrai 57100 

*Corresponding author e-mail : kanjanapotawee@gmail.com 



1720 

- Proceedings - 

The findings of the study indicate that student opinion towards their educational environment was 

at a high level. On the one hand, when considering friends and the classroom environment, the results were at  

a high level. On the other hand, it was found that the administrative and physical environment to be at  

a moderate level. Furthermore, when opinions were compared toward the classroom environment by gender, 

there was no statistically significant difference at the 0.05 level. However, by using a different year cohort, 

there was a statistically significant difference at the 0.05 level. In general, the level of contentment at the 

University of Phayao was at a high level. There was a statistically significant difference at the 0.05 level when 

comparing the difference between subject’s gender and year intake. 

Keywords: contentment, students, University of Phayao  

 

บทน า 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อ

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2553 โดยมีแนวคิดท่ีมุ่งส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้ท่ีอยู่บนพ ืนฐานแห่งความ

ตอ้งการของสังคมไทย และมกีารผสมผสานองค์ความรู้ใหมแ่ละภูมิปัญญาไทยท่ีสามารถถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและการ

แก้ปัญหาสังคมในอนาคตควบคู่กับวัฒนธรรม โดยให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้านจิตใจและวัฒนธรรมและยัง

สามารถด าเนินการเพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุด  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์

แบบ (Comprehensive University)  ท่ีรับใช้สังคม (Community Engagement) เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งปฏิบัติภารกิจด้าน

การผลิตบัณฑิตท่ีมคีุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข   จะเป็น

รากฐานท่ีส าคัญของการพัฒนาประเทศให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก    โดยมหาวทิยาลัยมีพันธ

กิจเพื่อมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน และภูมิภาคอื่น

ด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษามีงานท าทั งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ โดย

มเีป้าหมายเพือ่มุ่งพัฒนา อนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศของการสร้างเสริมสุขภาพ 

และเป้าหมายท่ีต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านกายภาพเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

และให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  น าไปสู่การยกระดับความรู้ ความสามารถของตนเอง

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรบรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีกล่าวไว้ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) [1] 

การท่ีมหาวิทยาลัยจะบรรลุพันธกิจดังกล่าวได้นั น นิสิตนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีส าคัญ นิสิตจะต้องมี

ความมุ่งมั่น ตั งใจ และมีทัศนคติท่ีดตีอ่มหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อมีสิ่งดังกล่าวท่ีดนีสิิตยอ่มจะมคีวามผูกพันต่อสถาบัน 

ความผูกพันของของนักศึกษาเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติท่ัว ๆ ไปของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบันใน

ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดประสบการณ์เพื่อเรียนรู้ของสถาบัน โดยความผูกพันต่อสถาบันของ

นักศกึษาไมเ่พียงแต่จะมอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักศกึษาที่แสดงออกในระหวา่งที่ศึกษาอยูใ่นสถาบันเท่านั น แตย่ังมี

ผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบันในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการท่ีนักศึกษาได้แสดงออกถึง

ความตั งใจในการใชค้วามพยายามท่ีจะท าทุกอย่างเพื่อสถาบันของตนเอง [2] 
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ความผูกพันต่อองคก์ร เป็น 2 ลักษณะคอื 
1. ความผูกพันทางทัศนคติ เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์กร โดยการท่ีบุคคลมีความรู้สึกภูมิใจใน

องคก์าร น าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มคีวามปรารถนาที่จะคงอยู่เป็นสมาชกิขององค์กรและยอมรับในเป้าหมาย

ขององค์กร 

2. ความผูกพันทางพฤติกรรม เป็นการศึกษาความผูกพันต่อองค์กรท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลได้รับจาก

องคก์ร อาทิ ได้รับการยอมรับจากสมาชกิในองค์กร ได้รับค่าตอบแทนสูง เป็นต้น [3] 

นสิิตนับเป็นสมาชกิท่ีส าคัญต่อการคงอยูข่องมหาวทิยาลัย ซึ่งหากนิสิตมีความรักความผูกพัน รู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตย์   มีความเต็มใจมุ่งมั่นท่ีจะใช้ความพยายาม

อย่างเต็มท่ี ท่ีจะรักษาไวซ้ึ่งเกียรตแิละศักดิ์ศรีของความเป็นศิษยข์องสถาบันท่ีตนได้รับการศึกษา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยามีนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีก าลังศึกษาอยู่จ านวน 14,150 คน (ข้อมูลระบบ

บริการการศึกษา ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2557) แต่มีนิสิตเพียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจ านวนค่อนข้างน้อยท่ีเข้ามามีส่วน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการท ากิจกรรมด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมด้านวิชาการ 

การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยในเร่ืองต่าง ๆ และนิสิตมักมีทัศนคติในแง่ลบต่อมหาวิทยาลัย 

สภาพการณ์เหล่านี สะท้อนให้เห็นถึงเร่ืองความผูกพันของนิสิตกับสถาบันว่า นิสิตยังมีความภาคภูมิใจในการเป็น

นิสิตของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ดังนั น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อ

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อจะได้ทราบถึงความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี   โดยจ าแนกตามลักษณะ

ส่วนบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ท่ีจะสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริม และปลูกจิตส านึกในเร่ืองของ

ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวนิสิตและ

มหาวิทยาลัยตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย

พะเยาประจ าปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินงานวิจัย ดังนี  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครั งนี  คือ 

นิสิตท่ีศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 14,150 คน  และได้

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan จ านวน 375 คน จากนั นผู้วิจัยใช้วิธี

สุ่มตัวอยา่งแบบแบ่งชั น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราประเมินค่า 5 คะแนน (1.00 – 5.00) โดยน าคะแนนท่ีได้มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย การ

แปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย [4] ดังนี  



1722 

- Proceedings - 

 

 
      = (5-1)/5 

      = 0.8 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.61 หมายถงึ เห็นด้วยน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 2.62 – 3.42 หมายถงึ เห็นด้วยปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 3.43 – 4.23 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.24 – 5.00 หมายถงึ เห็นด้วยมากที่สุด 

และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ท าการวิเคราะห์การทดสอบด้วย t-test (t-test for independent samples) และ F-test 

(One Way ANOVA) ท าการเปรียบเทียบรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่  
 

ผลการศึกษา 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น นสิิต เพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70 เพศชาย จ านวน 140 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.30 ระดับชั น ชั นปีท่ี 3 จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 ชั นปีท่ี 4 จ านวน 99 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 ชั นชั นปีท่ี 1 จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล าดับ ส่วนชั นปีท่ี 2 จ านวน 85 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.70  ส่วนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 วิทยาลัยการศึกษา มี

จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.90 และคณะศิลปศาตร์ มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 ตามล าดับ ส่วน

คณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60  

2. ความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา โดยภาพรวม และรายดา้น พบวา่ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ =3.54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ อยู่ในระดับมากอยู ่ 2 ข้อ เรียงตามล าดับ 

ได้แก่ สภาพแวดลอ้มทางด้านเพื่อน (x̄ =3.77) สภาพแวดลอ้มทางด้านการเรียนการสอน (x̄ =3.69) ตามล าดับ ส่วน

ข้อท่ีอยูใ่นระดับปานกลาง มี 2 ข้อ สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร (x̄ =3.10)  และสภาพแวดล้อมด้าน

อาคารสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x̄ =3.09) 

3. ความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศกึษา ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน จ าแนกเป็น 

รายข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มากทุกข้อ เรียง

ตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ การได้คบเพื่อนท าให้ได้พัฒนาตนเองมีทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ ดีขึ น ( =3.85) มีความ

พึงพอใจกับมิตรภาพของเพื่อน ๆ ในสถาบันแห่งนี  (x̄ =3.81) มีการแสดงน  าใจ ความจริงใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่ง

กันและกันของเพื่อนนิสิต (x̄ =3.75) ตามล าดับ ส่วนการได้รับค าแนะน าเร่ืองเรียนจากเพื่อนนิสิต มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x̄ =

3.69) 

4. ความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมในการศกึษา ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการ

สอน จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ =3.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามากทุกข้อ 

เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ เนื อหาวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรมีประโยชน์  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

(x̄ =3.86) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และความส าคัญของวิชาในหลักสูตรอย่างชัดเจน (x̄ =3.79) จ านวน



1723 

- Proceedings - 

รายวชิาท่ีสอนตามหลักสูตรจัดไวอ้ยา่งเหมาะสม (x̄ =3.76) ตามล าดับ สว่นวัสดุ อุปกรณก์ารเรียนการสอนมีเพยีงพอ

ใชง้าน มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด (x̄ =3.47) 

ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร 

จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ =3.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ปานกลาง

ทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ มกีารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นประโยชนแ์ก่นสิิต

อย่างต่อเนื่อง (x̄ =3.42) มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนิสิต (x̄ =3.40) พ ืนท่ีการให้บริการในห้องสมุด มี

ความสะดวก เหมาะสม เพียงพอต่อจ านวนนิสิต (x̄ =3.25) ตามล าดับ ส่วนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มีอัธยาศัยดี 

และสะดวก รวดเร็ว มีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสุด (x̄ =2.79) 

ความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา ด้านสภาพแวดลอ้มทางด้านอาคารสถานท่ี 

จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ =3.09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่า ปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ อาคารเรียนสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย (x̄ =

3.29) สถานท่ีพักผ่อน กว้างขวาง และเพียงพอต่อนักศึกษา (x̄ =3.20) ห้องสุขา ภายในอาคารเรียน สะอาด ถูก

สุขอนามัย (x̄ =3.04) ตามล าดับ ส่วนสภาพโรงอาหารมีความเหมาะสม  ถูกสุขอนามัย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด  

(x̄ =2.83) 

ความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (x̄ =4.06) และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มากทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ นิสิตต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี 

เป็นอย่างมาก (x̄ =4.23) ตนเองรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี  ( x̄ =4.09) เมื่อส าเร็จการศึกษา

จากสถาบันแห่งนี แลว้อยากกลับมายังมหาวิทยาลัยแห่งนี อกี (x̄ =4.07) ตามล าดับ ส่วนนิสิตได้ทุ่มเทความสามารถใน

การศึกษาอย่างเต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด (x̄ =3.92) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามเพศ 

และชั นปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามเพศ โดย

ภาพรวมและรายด้าน 

ความคดิเห็นของนิสิตที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมในการศกึษา 

ชาย หญงิ  

t 

 

p x̄  S.D. x̄   S. D. 

1. สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน 3.73 0.71 3.80 0.67 -0.85 0.39 

2. สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการ

สอน 

3.68 0.61 3.69 0.59 -0.25 0.80 

3. สภาพแวดลอ้มทางด้านการบริหาร 3.05 0.71 3.12 0.73 -0.87 0.38 

4. สภาพแวดลอ้มด้านอาคารสถานท่ี 3.06 0.84 3.11 0.88 -0.52 0.60 

รวม 3.38 0.57 3.43 0.58 -0.78 0.43 

 

จากตาราง 1 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม 

และรายด้าน ไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05   
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา จ าแนกตามชั นปี  

ตารางที ่2 โดยภาพรวม และรายดา้น 

 จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามชั นปี โดย

ภาพรวม และในรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ท าการทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ โดยภาพรวม พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปีท่ี 1 

แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 2 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3  และ นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4   

เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ของแตล่ะด้าน พบวา่ มคีวามแตกต่างทั ง 4 ด้าน ดังนี  

ด้านท่ี 1  สภาพแวดลอ้มทางด้านเพื่อน พบว่า นิสติมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอยู ่2 คู่ ได้แก่ นิสติชั นปีท่ี 

1 แตกต่างจากนสิิตชั นปีท่ี 3 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4 

ด้านท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 

ได้แก่ นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4 

ด้านท่ี 3 สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร พบว่า นิสิตมคีวามคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปี

ท่ี 1 แตกตา่งจากนสิิตชั นปีท่ี 2 นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนสิิตชั นปีท่ี 3 และนสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนสิิตชั นปีท่ี 4 

ด้านท่ี 4 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี พบวา่ นสิิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นิสิต

ชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 2 นิสติชั นปีท่ี 1 แตกต่างจากนิสติชั นปีท่ี 3 และนิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 

4 

5. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตท่ีมีตอ่มหาวทิยาลัย จ าแนกตามเพศ และชั น

ปีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความคดิเห็นของนิสิตที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมในการศกึษา  

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่4  

F 

 

P x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

1. สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน 4.01 0.63 3.79 0.74 3.65 0.65 3.67 0.67 5.47 0.01* 

2. สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียน

การสอน 

3.90 0.50 3.69 0.60 3.58 0.61 3.59 0.62 5.69 0.01* 

3. สภาพแวดลอ้มทางดา้นการ

บริหาร 

3.62 0.66 3.05 0.72 2.91 0.63 2.85 0.62 26.02 0.00* 

4. สภาพแวดลอ้มด้านอาคาร

สถานท่ี 

3.58 0.87 3.01 0.80 3.00 0.72 2.80 0.88 15.69 0.00* 

รวม 3.87 0.47 3.50 0.52 3.44 0.43 3.38 0.47 19.54 0.00* 
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ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม  

  

จากตาราง 3 พบวา่ ความความผูกพันของนิสติท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม 

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยเพศหญิงมีความผกูพันกับมหาวทิยาลัยมากกวา่เพศชาย 

ตารางที่  4 แสดงการเปรียบเทียบความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตาม ชั นปี โดยภาพรวม 

ความผูกพนัของนสิิต 
ชาย หญงิ  

t 

 

p x̄  S.D. x̄  S. D. 

ความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย 3.98 0.65 4.11 0.54 -2.10 0.03* 

รวม 3.98 0.65 4.11 0.54 -2.10 0.03* 

 

จากตาราง 4 พบว่า ความความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตามชั นปี โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่  โดย

ภาพรวม พบวา่ นสิิตมคีวามคิดเห็นแตกตา่งกันอยู่ 2 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปีท่ี 1 แตกต่างจากนสิิตชั นปีท่ี 2 และนิสติชั นปีท่ี 

1 แตกต่างจากนิสิตชั นปีท่ี 4 ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อ

มหาวทิยาลัย 
 

ตารางที ่5 แสดงคา่ความถี ่ข้อมูลขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับความผกูพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย  

รายการ ความถี ่

1. พนักงานกองบริการการศกึษาพูดจาไมสุ่ภาพ 11 

2. ควรมีการปรับปรุงตารางเรียนให้มคีวามเหมาะสม 1 

3. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนารวดเร็วมาก ชอบสภาพบรรยากาศเดิมๆ ของมหาวทิยาลัยใน

อดตีมากกว่าปัจจุบัน 

1 

4. มหาวิทยาลัยมบีรรยากาศท่ีดมีาก 1 

5. ควรมีการปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด 1 

6. ควรเพิ่มโต๊ะเก้าอ ีให้เพยีงพอต่อจ านวนนสิิต 1 

7. อนิเตอร์เน็ตควรครอบคลุมพื นท่ีมหาวิทยาลัย 1 

8. ควรมีการพัฒนาขึ นในทุกๆ ด้าน  1 

  

 

ความผูกพนัของนสิิต 
ชั นปีท่ี 1 ชั นปีท่ี 2 ชั นปีท่ี 3 ชั นปีท่ี4  

F 

 

P x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. x̄  S.D. 

ความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อ

มหาวทิยาลัย 

4.24 0.57 3.98 0.62 4.05 0.42 3.99 0.69 3.68 0.01* 

รวม 4.24 0.57 3.98 0.62 4.05 0.42 3.99 0.69 3.68 0.01* 
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จากตาราง 5 แสดงถึงข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยกับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย และเมื่อดูจาก

ความถี่โดยรวม พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีข้อเสนอท่ีว่า พนักงานกองบริการการศึกษาพูดจาไม่สุภาพ ส่วนข้อเสนอแนะ

อื่น ๆ พบวา่มีระดับความถี่เท่ากัน 

สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการศกึษาระดับความผูกพันของนสิิตท่ีมีต่อมหาวทิยาลัยพะเยา ผลปรากฏตามรายละเอยีด ดังนี  

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นนิสิตหญิง ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชั นปีท่ี 3 โดยมี

ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในคณะแพทยศาสตร์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ วิทยาลัยการศึกษา และคณะศิลปศาสตร์ 

ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และ

รายด้านอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการ

สอน และอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านบริหาร และสภาพแวดล้อมทางด้าน

อาคารสถานท่ี 

3. ความความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มากทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ นิสิตต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี 

เป็นอย่างมาก ตนเองรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี แล้ว

อยากกลับมายังมหาวิทยาลัยแห่งนี อีก ตามล าดับ ส่วนนิสิตได้ทุ่มเทความสามารถในการศึกษาอย่างเต็มท่ีเพื่อให้

เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามเพศ โดย

ภาพรวม  

และรายด้าน ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องสมมุติฐานท่ี 1  ความ

คิดเห็นของนสิิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการศึกษา จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกัน 

5. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามระดับชั นปี 

โดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่

ตามวิธีของเชฟเฟ่ โดยภาพรวม พบวา่ นสิิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปีท่ี 1 แตกต่างจากนิสิต

ชั นปีท่ี 2 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3  และ นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4   

เมื่อท าการเปรียบเทียบรายคู่ของแตล่ะด้าน พบวา่ มคีวามแตกตา่งทั ง 4 ด้าน ดังนี  

ด้านท่ี 1 สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู ่2 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปีท่ี 

1 แตกต่างจากนสิิตชั นปีท่ี 3 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4 

ด้านท่ี 2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ 

ได้แก่ นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3 และ นสิิตชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 4 

ด้านท่ี 3 สภาพแวดลอ้มทางด้านการบริหาร พบวา่ นิสิตมีความคิดเห็นแตกตา่งกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นสิิต

ชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 2 นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3 และนิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 

4 

ด้านท่ี 4 สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ี พบวา่ นสิิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 3 คู่ ได้แก่ นิสิต

ชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 2 นิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 3 และนิสติชั นปีท่ี 1 แตกตา่งจากนิสติชั นปีท่ี 
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4 ซึ่งสอดคล้องสมมุติฐานท่ี 2  ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามระดับชั นปี มี

ความแตกตา่งกัน 

6. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของนิสติท่ีมตีอ่มหาวิทยาลัย จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกตา่ง

กันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยเพศหญิงมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากกวา่เพศชาย ซึ่งสอดคล้อง

สมมุติฐานท่ี 3 ความผูกพันของนิสติท่ีมีต่อมหาวทิยาลัย จ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกัน 

7. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของนสิิตท่ีมีตอ่มหาวิทยาลัย จ าแนกตามชั นปี โดยภาพรวมแตกตา่ง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่  โดยภาพรวม 

พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ 2 คู่ ได้แก่ นิสิตชั นปีท่ี 1 แตกต่างจากนิสิตชั นปีท่ี 2 และนิสิตชั นปีท่ี 1 

แตกต่างจากนิสิตชั นปีท่ี 4 ซึ่งสอดคล้องสมมตฐิานท่ี 4 ความผูกพันของนิสิตท่ีมีตอ่มหาวิทยาลัย จ าแนกตามระดับชั น

ปี มีความแตกต่างกัน 

8. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีข้อเสนอท่ีว่า 

พนักงานกองบริการการศกึษาพูดจาไมสุ่ภาพ สว่นขอ้เสนอแนะอื่น ๆ พบวา่ มรีะดับความถี่เท่ากัน 
 

อภิปรายผลวิจัย 

จากการวจิัย เร่ืองระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีตอ่มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ประเด็นท่ีน่าสนใจควร

น ามาอภิปรายผล ดังนี  

1. ความคิดเห็นของนสิิตท่ีมตี่อสภาพแวดล้อมในการศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดับ มาก และรายด้าน

อยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน และ

อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านบริหาร และสภาพแวดล้อมทางด้านอาคาร

สถานท่ี ทั งนี อาจเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมในด้าน

ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งให้นิสิตมีความคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัย

อยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศกึษาระดับปริญญา

โท หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อมหาวิทยา  

ลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาในภาพรวมมีความผูกพันในระดับสูง และเพื่อพิจารณาแยกตามรุ่นการศึกษา พบว่า 

นักศึกษาทั ง 3 รุ่น มีระดับความผูกพันอยู่ในระดับสูง ส าหรับผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน

และสภาพแวดลอ้มในการศึกษา พบวา่โดยรวมนักศกึษามรีะดับความคดิเห็นในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาแยก

เป็นรายดา้น พบว่า นักศกึษามคีวามคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มด้านเพื่อน และสภาพแวดลอ้มด้านการเรียนการสอนอยู่

ในระดับสูง ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร และสภาพแวดล้อมด้านอาคารและสถานท่ีอยู่ใน

ระดับปานกลาง [2] เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นมปีระเด็นท่ีน่าสนใจ ดังนี  

1.1 สภาพแวดล้อมทางด้านเพื่อน พบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบวา่มากทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ การได้คบเพื่อนท าให้ได้พัฒนาตนเองมีทัศนคติและค่านิยมตา่ง ๆ 

ดีขึ น มีความพึงพอใจกับมิตรภาพของเพื่อน ๆ ในสถาบันแห่งนี  มีการแสดงน  าใจ  ความจริงใจ และยอมรับฟังความ

คิดเห็นซึ่งกันและกันของเพื่อนนิสิต ตามล าดับ ส่วนประเด็นได้รับค าแนะน าเร่ืองเรียนจากเพื่อนนิสิต มีค่าเฉลี่ยน้อย

ท่ีสุด ทั งนี อาจเนื่องมาจากนิสิตอยู่ในช่วงวัยเดียวกันจึงท าให้มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีตั งอยู่

บนรากฐานของความรู้สึกและความผูกพันต่อกัน ตลอดจนความสัมพันธ์ทางสติปัญญา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ท่ีตั งอยู่

บนรากฐานของเหตุผลและหลักการ อาศัยความรู้ ความคิด และสติปัญญาเป็นเคร่ืองเชื่อมโยงกัน ท าให้เกิดความ
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เข้าใจซึ่งกันและกัน มีทัศนคติและค่านิยมท่ีไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการวจิัยพบวา่ พบวา่ นักศกึษามคีวามคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มด้านเพื่อน อยูใ่นระดับปานกลาง [2]  

1.2 สภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อพบวา่ มากทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ เนื อหาวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตรมีประโยชน์ 

สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และความส าคัญของวิชาในหลักสูตรอย่าง

ชัดเจน จ านวนรายวชิาท่ีสอนตามหลักสูตรจัดไวอ้ย่างเหมาะสม ตามล าดับ ส่วนข้อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนมี

เพยีงพอใช้งาน มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ทั งนี อาจเนื่องมาจากอาจารย์ผู้สอนมกีารวางแผนในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 

และเนื อหาวิชาเรียนนั นสามารถน าไปปฏบัิติได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว ้สอนได้ครอบคลุมกับเนื อหา มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน ตลอดจนมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอกับความต้องการของนิสิต    ซึ ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมีต่อสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่าง

มาก และมคีวามคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

และภาคเอกชน อยู่ในระดับสูง [5] 

1.3 สภาพแวดลอ้มทางด้านการบริหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ

มหาวทิยาลัยท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิตอย่างตอ่เนื่อง มหาวทิยาลัยจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนสิิต พ ืนท่ีการให้บรกิารใน

ห้องสมุด มีความสะดวก เหมาะสม เพียงพอต่อจ านวนนิสิต ตามล าดับ ส่วนการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี มอีัธยาศัยดี 

และสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ทั งนี อาจเน่ืองมากจากมหาวิทยาลัยอาจจะยังขาดโอกาสให้อาจารยแ์ละนิสิต

มีเสรีภาพทางวิชาการ และขาดระบบการบริหารให้มีความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย รวมถึงการจัดการด้านกิจกรรม 

ตลอดจนเร่ืองการให้บริการท่ียังไม่ตรงกับความต้องการของนิสิต และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ืองความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร

บริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมด้านการ

บริหาร อยูใ่นระดับปานกลาง [2] 

1.4 สภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานท่ี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปานกลางทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ อาคารเรียนสะอาดและมีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สถานท่ีพักผ่อน กว้างขวาง และเพียงพอต่อนักศึกษา ห้องสุขา ภายในอาคารเรียน สะอาด ถูก

สุขอนามัย ตามล าดับ ส่วนสภาพโรงอาหารมคีวามเหมาะสม ถูกสุขอนามัย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ทั งนี อาจเนื่องมาจาก

มหาวทิยาลัยอยู่ระหว่างการพัฒนา ท าให้มีการก่อสร้างอาคาร ถนน และสภาพแวดลอ้มตา่ง ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่ง

ตา่ง ๆ เหลา่นี ท าให้เกิดความไม่สะดวกตอ่นิสติ ตลอดจนถงึสภาพโรงอาหารท่ียังไม่เหมาะสม จึงท าให้ความคดิเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมข่องนักศกึษาระดับปริญญา

โท หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม

ด้านอาคารและสถานที่อยู่ในระดับปานกลาง [2] 

2. ความผูกพันของนิสิตท่ีมตี่อมหาวิทยาลัย พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่ามากทุกข้อ เรียงตามล าดับ 3 ล าดับแรก ได้แก่ นิสิตต้องการเห็นความเจริญก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี 

เป็นอย่างมาก ตนเองรู้สึกผูกพันและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันแห่งนี  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี แล้ว

ข้าพเจ้าอยากกลับมายังมหาวิทยาลัยแห่งนี อีก ตามล าดับ ส่วนประเด็นนิสิตได้ทุ่มเทความสามารถในการศึกษาอย่าง
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เต็มท่ีเพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของมหาวทิยาลัย มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ทั งนี อาจเนื่องมาจากนิสิตส่วนใหญ่ใชช้ีวติอยูใ่น

มหาวิทยาลัย ไม่วา่จะเป็นการเรียน การท ากิจกรรมและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนิสิตชั นปีท่ี 1 ท่ีต้องพักอยู่ในหอพักภายใน

มหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี ย่อมท าให้นิสิตเกิดความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ือง

ความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัย พบว่า ความผูกพันของนักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อยู่ในระดับมาก [6]  และสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองความ

ผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร จังหวัด

สมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักศึกษาในภาพรวมมีความผูกพันใน

ระดับสูง [2] 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามเพศ โดย

ภาพรวม และรายด้าน ไมแ่ตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตริะดับ 0.05 ทั งนี อาจเนื่องมาจากนสิิตได้เข้ากิจกรรมของ

มหาวทิยาลัยทั งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมตา่งๆ ของมหาวิทยาลัย

ท่ีคล้ายคลึงกัน จึงท าให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ

เรียนรู้ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า หากเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชน ประเภทบริหารธุรกิจ  ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ  อายุระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการสอนมีความคิดเห็นท่ีไมแ่ตกต่างกัน [7]  และสอดคล้องกับงานวจิัยเร่ืองความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อการจัด สภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัดต าหนักใต้ สังกัด สพป. นนทบุรี เขต 1 (การบริหาร

การศึกษา) ผลการวิจัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบตามเพศ ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวัด

ต าหนักใต้ ไมแ่ตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 0.05 [8] 

4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมในการศึกษา จ าแนกตามระดับชั นปี 

โดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 ทั งนี อาจเนื่องมาจากนิสิตท่ีต่างระดับชั นปี

กัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั งในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ และการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละชั นปี จึงท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวจิัยเร่ืองความพงึพอใจของนักเรียนตอ่การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย อ าเภอบ้าน

สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสภาพแวดล้อม 

จ าแนกตาม ชั นเรียน พบวา่ นักเรียนมคีวามพงึพอใจที่แตกตา่งกันด้านกายภาพ ด้านบริหารและด้านวิชาการ [9] 

5. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยเพศหญิงมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากกว่าเพศชาย ทั งนี อาจ

เนื่องมากจากเพศหญิงมีความละเอียดอ่อน และมีความอ่อนไหวมากกว่าเพศชาย จึงท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เบสท์ 

เพอเฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด พบว่า ปัจจัยสว่นบุคคลที่แตกตา่งกันในด้านเพศ ด้านหนว่ยงาน ดา้นต าแหน่ง และ

ด้านรายได้ จะมีระดับความผูกพันตอ่องค์การท่ีแตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญที่สถิตท่ีิ 0.05 [10] 

6. ผลการเปรียบเทียบความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อต่อมหาวิทยาลัย จ าแนกตามชั นปี โดยภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องมากจากระยะเวลาท่ีนิสิตได้ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ น มีความสัมพันธ์กับความผูกพันระหว่างนิสิตกับ

มหาวิทยาลัย จึงท าให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันในองค์กร

ของเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การผลการวิจัยพบว่า อายุ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี
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ผลต่อความผูกพันในองค์กรของเจ้าหน้าท่ีส านักงานทรัพย์สินส่นพระมหากษัรติย์ โดยมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ [11] 

7. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีข้อเสนอท่ีว่า 

พนักงานกองบริการการศกึษาพูดจาไมสุ่ภาพ สว่นขอ้เสนอแนะอื่น ๆ พบวา่มีระดับความถี่เท่ากัน  

ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวจิัยท่ีได้สรุปและอภิปรายผล ผู้วิจัยมีแนวคิดเป็นขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิัยไปใช้ ดังนี  

1.1 มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม สนับสนุน มีการจัดตั งเครือข่ายในการให้นิสิตช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน เชน่ การให้ค าแนะน าปรึกษาทั งในเร่ืองส่วนตัว หรือเร่ืองเรียน โดยมีอาจารยห์รือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องคอยให้

ค าแนะน า และชว่ยเหลอืในการท ากิจกรรมดังกลา่ว 

1.2 มหาวิทยาลัยควรมีการส ารวจความเพียงพอในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอนว่ามีความ

เพยีงพอ เหมาะสม หรอืไม่ หากอุปกรณไ์มเ่พยีงพอ หรือไมเ่หมาะสม กับการเรียนการสอนควรมกีารจัดหาเพ่ิมเตมิ 

1.3 มหาวทิยาลัยควรมกีารจัดอบรมเร่ืองการให้บริการแก่เจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเต็มใจ และ

สะดวก รวดเร็ว โดยควรมีการประเมินผลการให้บริการเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน เพื่อจะได้ทราบผลการให้บริการ 

และเพื่อใชใ้นการปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

1.4 มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงสภาพโรงอาหารให้มีความเหมาะสม และถูกสุขอนามัย โดยมี

การประเมินจากหน่วยงานทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ด าเนนิงานให้ดขีึ นต่อไป และควรมกีารประเมินผลการด าเนนิงานเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดอืน 

1.5 มหาวทิยาลัยควรสร้างความตระหนักให้กับนิสิตว่าการท่ีนิสิตเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษา

แห่งนี นอกจากจะศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนเองแล้ว การให้ความรู้กับชุมชน การมีส่วนร่วมกับชุมชนก็เป็นส่วนส าคัญ

อย่างย่ิง ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

เพื่อให้งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับความผูกพันของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยพะเยานั น ได้

แพร่หลาย และได้มีการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซึ งมากยิ่งขึ น และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของ

ผู้สนใจ จึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั งต่อไป จึงควรท าการศึกษาซ  าวา่ปัญหาตา่งๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ น

หรือไม ่
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การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชปัว จังหวัดน่าน 

Development of risk management system for medical technology work at Pua 

Crown Prince Hospital, Nan province 

วสุอนันต์ ทองดี1* และ จนิตนา ทองดี1 

Wasuanan Thongdee1*and Jintana Thongdee1  

บทคัดย่อ 

การวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มวีัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ใน งาน

เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดนา่น ที่ด าเนนิการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะศึกษารวบรวม

ข้อมูลความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ 2) ระยะพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ 3) ระยะ

ประเมินผลการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ น าเสนอผลการปรับปรุงระบบบริหารความ

เสี่ยงระดับ A-I  ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรฐานทางงานเทคนิคการแพทย์กับมาตรฐานของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดยใชอุ้บัตกิารณ์ในปี 2556 - 2557 จ านวน 58 เหตุการณ์  

ผลการศึกษา ระยะท่ี 1 คือ 1) ด้านข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงส่วนใหญ่ มีการดักจับได้ (near miss) 

ตอ้งใชค้ าจ ากัดความระดับความเสี่ยง A-I มาช่วยปรับปัญหามาตรฐานท้ัง 2 ให้มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 2) 

ด้านคุณภาพ มีข้อมูลระดับความเสี่ยง A-I แล้ว แต่ไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานได้ ระยะท่ี 2 คือ 1) ด้านพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงงาน มีการใช้ค่าสถิติ (mean = 2.08, standard 

deviation (SD) = 0.56, coefficient variation (CV) = 27.04) เป็นเคร่ืองมือคุณภาพ ท่ีน ามาบูรณาการในการบริหาร

ความเสี่ยง 2) ด้านคุณภาพ มกีารก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมระบบคุณภาพตามมาตรฐานได้ ระยะท่ี 3 คือ 1) 

ด้านประเมินผล มีการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และสามารถตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ได้ 2) ด้าน

คุณภาพ มีการวัดผลและการประเมินตามมาตรฐานได้  

โดยสรุป การศึกษาคร้ังนี้ พบจ านวนข้อร้องเรียนและความเสี่ยงต่างๆ ลดลงทุกปี ท าให้ลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย ผู้ให้บริการมีความสุขในการท างาน ผู้รับบริการพึงพอใจ องค์กรมีมุมมองท่ีดี และชุมชนยอมรับให้การ

สนับสนุนท่ีดี และเป็นระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีสามารถน าไปพัฒนาและปรับใช้ ในหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่มี

ภารกิจคล้ายกัน ได้ต่อไป  

ค าส าคัญ: การพัฒนา ระบบบริหารความเสี่ยง งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัด

นา่น 

                                                        
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน 55120 
1 Pua Crown Prince Hospital, Nan  55120 

*Corresponding author e-mail : wasuanan2519@gmail.com  
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Abstract  

This participatory action research had the objective for improving risk management in medical 

technology work at Pua Crown prince Hospital, Nan Province. The actions were separated into 3  phases as 

follows 1) Studied and collected the situation at risk in Medical Technology work. 2) Risk management system for 

Medical Technology work was developed and 3)The developed risk management system for Medical Technology 

work was evaluated. This study was presented an improvement risk management range A-I to conform and 

cross link between Medical Technology standard and Pua Crown Prince Hospital standard. This was done by 

using incidences within the years 2556 B.E. and 2557 B.E. in a total of 58 incidences. 

In the first phase, information used was as follows. 1) Most of risk incidences were identified as 

near miss, according to risk management range A-I after both standards was crossed-link together and 2 ) 

Quality of risk according to A-I information was achieved but could not set target goal for controlling of quality 

standard. In the second phase, information used was as follows. 1 )  Risk management system in Medical 

Technology work was developed using statistics (mean = 2.08, standard deviation (SD) = 0.56, and coefficient 

variation (CV) = 27 .0 4 ). 2 )Quality goal in quality control system according the standard was set. In the last 

phase, information used was as follows. 1 ) Evaluation the results of internal quality control (IQC) according to 

Scorecard Cockpit were evaluated. 2) Quality levels were evaluated according to the standard. 

For conclusion, complaint and risk decreased every year that made cost reduction. Employees 

were happy at work that made patients or customers satisfaction. People in the community accepted and well 

supported. This risk management system for Medical Technology work could be developed and implemented in 

the other similar organization as well. 

Keywords: Development, Risk management system, Medical Technology work, Pua Crown Prince Hospital, 

Nan Province.  

 
บทน า 

ในชีวิตประจ าวันทุกคนอยู่กับความเสี่ยงในการด ารงชีวิตท้ังส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมส่วนตัว และการ

ประกอบอาชีพ ทุกคนมีสิทธิเลือกว่าจะอยู่กับความเสี่ยงอย่างไรได้ ในท านองเดียวกันการปฏิบัติงานในงานเทคนิค

การแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงและภัยอันตราย (hazard) ต่างๆ มากมาย นับแต่ความ

เสี่ยงและภัยอันตรายของสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย การสัมผัสเชื้อโรคและการใช้สารเคมี [1,2] การใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ตลอดจนลักษณะการท างานท่าทางกายวภิาค และระบบการท างานท่ีต้องประสานงานและปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

ด้วย นอกจากนี้ความเครียดท่ีเกิดจากการปฏิบัตงิานด้วยความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลาการท างาน ในการท่ีจะ

จ ากัดหรือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของการตรวจวิเคราะห์ก็จัดเป็นความเสี่ยงและภัยอันตรายอย่างหนึ่งได้ด้วย 

ดังนัน้การบริหารความเสี่ยงและภัยอันตรายตา่งๆ จึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการปฏบัิตงิาน [1]  

ด้านปัญหาและระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ จากการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงและภัยอันตรายในงานเทคนิคการแพทย์ ปี พ.ศ. 2556 พบว่า นอกจากแนวทางการแก้ปัญหาระบบความ

เสี่ยงและความสอดคล้องและเชื่อมโยงของระบบแล้ว ปัญหาที่แท้จริงของงานเทคนิคการแพทย์ คือ ไม่มีค่าเป้าหมาย
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ในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และการตรวจติดตามผลตามมาตรฐานสากล [3,4,5,6] (ISO 15189:2012, ISO 

15190:2013 และ Hospital Accreditation)  

การบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ เป็นระบบคุณภาพเพื่อช่วยการควบคุมคุณภาพภายใน 

(IQC) และสามารถตรวจติดตามผลลัพธ์จากการด าเนินงานได้ และหรือลดค่าใช้จ่ายหรือจ ากัดความเสี่ยงต่างๆ ท่ีมี

และทราบ ดังนัน้การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการท้ังระบบในการควบคุมและหรือลดหรือจ ากัดความเสี่ยงตา่งๆ 

ท่ีมีและทราบ เพื่อให้งานท่ีท าบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประโยชน์ท่ีเกิดจากการบริหารความเสี่ยงย่อมเป็นของ

บุคลากรผู้ปฏบัิตงิาน ผู้บริหารสมาชิกอื่นๆ ในหน่วยงาน ตลอดจนองคก์รน้ันและประเทศชาติดว้ย  

ด้านข้อมูลอุบัติการณ์ความเสี่ยงและภัยอันตราย งานเทคนิคการแพทย์มีการก าหนดความเสี่ยงเป็น 3 

ระดับคือ 1. Incident คือความเสี่ยงท่ีมโีอกาสเกิดอุบัติการณ์ 2. Near Miss คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นตามอุบัติการณ์แต่

สามารถตรวจ ดักจับได้ 3. Miss คือ ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นตามอุบัตกิารณ์และไมส่ามารถตรวจ ดักจับได้ [7]  

เตรียมการดา้นการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารความเสี่ยงในงานเทคนคิการแพทย์ เพื่อรองรับการ

เปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2559 นี้  ปัจจุบันมีการพัฒนาระบบคุณภาพท้ังมาตรฐาน

โรงพยาบาล Hospital Accreditation และมาตรฐานสากล ISO 15189:2012, ISO 15190:2013 ส าหรับงานทาง

การแพทย์ ซึ่งต้องพัฒนาให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารความ

เสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ จะช่วยเพิ่มความสอดคล้องและเชื่อมโยงของระบบและการก าหนดค่าเป้าหมายในการ

ควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และการตรวจติดตามผลตามมาตรฐานสากลได้ โดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงท่ีมีใน ปี พ.ศ. 

2556 - 2557 มาก าหนดค่าสถิติ เช่น mean, standard deviation (SD), coefficient variation (CV) แล้วก าหนดค่า

คะแนน (score) เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดค่าเป้าหมายการควบคุมระบบคุณภาพภายใน ( IQC) โดยใช้ control 

limit: multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules [8,9]  

ส าหรับการพัฒนาของระบบคุณภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว การจัดการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการก าหนดระดับความเสี่ยงเป็นระดับ A-I และแบ่งกลุ่มความเสี่ยงท่ีพบเป็น 4 ระดับคือ 1.) ระดับ A–B (ไมเ่ป็น

อันตราย) หรือความเสี่ยงท่ีเกือบเกิด 2.) ระดับ C–D (เกือบเป็นอันตราย) หรือความเสี่ยงระดับต่ า 3.) ระดับ E–F (เป็น

อันตราย) หรือความเสี่ยงระดับปานกลาง และ 4.) ระดับ G–I (เป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิต) หรือความเสี่ยงระดับสูง 

และทุกระบบคุณภาพมาตรฐานของหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาลดว้ย เพื่อผลลัพธ์และการด าเนนิงานเป็นรูปแบบเดียวกัน  

จากการทบทวนวรรณกรรม ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิค

การแพทย์ในประเทศไทย พบว่าการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ ยังไม่มีการก าหนดค่า

เป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และเพื่อใชใ้นการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ให้มมีาตรฐาน

ท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน แม้จะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ระบบบริหารความ

เสี่ยงทางงานก็ไม่สามารถบอกได้ว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้จากการบริหารความเสี่ยงระดับใด ท่ีอยู่ในเกณฑ์และมี

การควบคุมได้ตลอดเวลา เมื่อออกนอกเกณฑ์ท่ีก าหนด (out of control) และยังสามารถน าข้อมูลการควบคุมคุณภาพ

ภายใน (IQC) มาพัฒนาระบบคุณภาพและการตรวจติดตามผลจากการด าเนนิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โดย 1. รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชปัว 2. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนคิการแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 3. ก าหนดค่า

เป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) เพื่อใช้ในการตรวจติดตามผลใน Scorcard Cockpit ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว  
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา 

การศึกษาครัง้นี้ ผู้วจิัยใชก้รอบแนวคิดการควบคุมคุณภาพจากการทบทวนวรรณกรรม เป็นแนวคิดเชิง

สถิติ และแนวคิดวงจรวิจัยปฏิบัติการ เป็นแนวคิดเชิงกระบวนการ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการท่ีมีความ

เข้าใจร่วมกัน (mutual collaborative action research) ผู้วิจัยได้ใช้วงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ (Kemmis and 

McTaggart, 1990) โดยผสมผสานกับ control limit: multi rule (2 SD) ตามทฤษฎีของ Westgard JO. ประกอบด้วย 1) 

ปัจจัยน าเข้าของการศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในงานเทคนคิการแพทย์ คือ การศึกษาข้อมูลความเสี่ยง ด้านการพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย ์โดยน าเอาค าจ ากัดความระดับความเสี่ยง A-I และแบ่งความเสี่ยงท่ี

พบเป็น 4 ระดับ ขององค์กร มาบูรณาการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานเทคนิคการแพทย์ โดยปรับเปลี่ยนให้เป็น

ค่าสถิตมิาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และเพ่ือใชใ้นการตรวจตดิตามผลใน Scorecard Cockpit ของงาน

ให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 2) กระบวนการของการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย ์

คือ กระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้วิจัย 

บุคลากรทางด้านสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวท่ีศึกษา ระบบบริหารความเสี่ยงของงาน

เทคนิคการแพทย์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยใช้วงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 

ขั้นตอน คือ การวางแผน (plan) การปฏิบัติ (action) การสังเกต (observation) และการสะท้อนการปฏิบัติ (reflection) 

มีการด าเนินงานอย่างเป็นวงจรและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น และ 3) ผลลัพธ์ของการพัฒนา 

คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ โดยการมีส่วน

ร่วมของเจ้าหน้าท่ีงานและบุคลากรทางด้านสุขภาพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

ระยะท่ี 1 รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) รวบรวมข้อมูล

อุบัตกิารณ์ความเสี่ยง และ 2) รวบรวมข้อมูลเชงิคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2556 - 2557 เครื่องมอืท่ีใชเ้ป็นการน าค าจ ากัด

ความระดับความเสี่ยง A-I ของคุณภาพโรงพยาบาลมาปรับ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย

ใชส้ถิตเิชงิพรรณนา   

ระยะที่ 2 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ ประกอบด้วย 2 ส่วน 1) พัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงงาน และ 2) ด าเนินการพัฒนาเชิงสถิติ จ านวน 58 เหตุการณ์ ได้ค่าสถิติ mean = 2.08, standard 

deviation (SD) = 0.56, coefficient variation (CV) = 27.04 เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นกราฟบันทึกการควบคุมภายใน ( IQC) 

ประจ าวัน และประจ าเดือน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิต ิparametric 

ระยะท่ี 3 ผลลัพธ์การประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแผ่น Scorecard Cockpit wall เพื่อใช้ในการตรวจ

ตดิตามผล ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนคิการแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

การศึกษานี้ประกอบด้วย 3 ระยะ ดังกล่าว ท่ีใช้วิธีด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธี

ผสมผสานท้ังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงสถิต ิขอบเขตของการวจิัย การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศกึษาเชิงคุณภาพวิจัย

เชิงปฏิบัติการ ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ท่ีศึกษา ภายใต้บริบทของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ในเขตบริการสุขภาพท่ี 1 ของประเทศไทย จากการศึกษาผลการศึกษาการพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ซึ่งเก็บข้อมูลความเสี่ยง 2 

รูปแบบ คือ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ 2) ข้อมูลเชิงสถิติ ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลท้ัง 3 ระยะ และน ามาบูรณาการให้มี

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันเพื่อให้ระบบคุณภาพนา่เช่ือถือ และมีมาตรฐาน 
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ผลการศึกษา 

รูปแบบที่ 1 ข้อมูลเชงิคุณภาพ  

ข้อมูลเชงิคุณภาพเป็นการน าเอาค าจ ากัดความระดับความเสี่ยง A-I และแบ่งกลุ่มความเสี่ยงท่ีพบเป็น 

4ระดับของคุณภาพโรงพยาบาลมาปรับให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบความเสี่ยงของงานดังมรีายละเอยีด

ดังนี้ ผลการวิจัย 1) ข้อมูลก าหนดระดับความเสี่ยง A-I และแบ่งกลุ่มความเสี่ยงท่ีพบเป็น 4 ระดับ และก าหนดค่า

คะแนนของระดับความเสี่ยง A=0, B=1, C=2, D=3, E=4, F=5, G=6, H=7 และ I=8 และ 1) ระดับ A–B (ไม่เป็น

อันตราย) หรือความเสี่ยงท่ีเกือบเกิด 2.) ระดับ C–D (เกือบเป็นอันตราย) หรือความเสี่ยงระดับต่ า ก าหนดระดับความ

เสี่ยงท่ี 1) และ ท่ี 2) เป็น Level 1 (L1) 3) ระดับ E–F (เป็นอันตราย) หรือความเสี่ยงระดับปานกลาง ก าหนดระดับความ

เสี่ยงท่ี 3) เป็น Level 2 (L2) และ4.) ระดับ G–I (เป็นอันตรายอาจถึงแก่ชีวิต) หรือความเสี่ยงระดับสูง ก าหนดระดับ

ความเสี่ยงท่ี 4 เป็น Level 3 (L3) 

จะเห็นได้ว่าค าจ ากัดความระดับความเสี่ยง A-I และแบ่งความเสี่ยงท่ีพบเป็น 4 ระดับของคุณภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มาปรับให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบความเสี่ยงของงานเป็นข้อมูล

พื้นฐานท่ีส าคัญยิ่ง ในการวางแผนการควบคุมระบบคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงในงาน ภายใต้บริบทของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว การบริหารความเสี่ยงในงานนี้ จะเป็นภาพสะท้อนปัญหาและการควบคุมคุณภาพ

ภายใน (IQC) และเพื่อใชใ้นการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ของงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน ์ดังนี้ 

การน าฐานข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยได้ท าการก าหนดค่าคะแนนของระดับความเสี่ยงและแบ่งกลุ่ม

ความเสี่ยงในงาน ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จะเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลท่ีได้มาวางแผน

ในการศึกษาท้ัง 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ ระยะท่ี 2 ศึกษาการพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ และระยะท่ี 3 ผลลัพธ์การประเมินผล โดยใช้หลักการวิจัยเชิง

ปฏบัิตกิารแบบมสี่วนร่วมตอ่ไป 

รูปแบบที่ 2 ข้อมูลเชงิสถิติ 

ผู้วิจัยยังใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงสถิติเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ เฉพาะข้อท่ี 2 เพื่อ ศึกษาการพัฒนา

ระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ และวัตถุประสงค์ เฉพาะข้อท่ี 3 เพื่อ ก าหนดค่าเป้าหมายในการ

ควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และเพ่ือใช้ในการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

บริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ mean, standard 

deviation (SD), coefficient variation (CV) จากการแปลงระดับความเสี่ยง A-I ให้เป็นตัวเลขตาม รูปแบบท่ี 1 ของ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ จ านวน 58 เหตุการณ์ ใน ปี พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อก าหนดค่า SD มาตรฐานในการควบคุม

คุณภาพภายใน (IQC) โดยใช้ control limit: multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ควบคุมระบบบริหารความเสี่ยงประจ าวัน ประจ าเดือน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบคุณภาพ พบว่าค่าสถิต ิ

mean = 2.08, standard deviation (SD) = 0.56, coefficient variation (CV) = 27.04 ดังแบบบันทึกเอกสารหมายเลข 

3 ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แบบบันทึกเอกสารหมายเลข 3 แบบบันทึกการควบคุมระบบคุณภาพภายใน IQC ด้านบริหารความเสี่ยง 
 

 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) จะก าหนดท่ี score = 3 ดังตารางท่ี 1 ซึ่ง

จะเทียบเคียงระดับความเสี่ยงระดับ C หรือค่าคะแนน = 2 หรือเทียบเคียงได้กับความเสี่ยงท่ีสามารถตรวจดักจับได้ 

ก่อนถึงมือผู้รับบริการหรือ near miss และเพื่อใช้ในการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้ ดังภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 Scorecard Cockpit wall ท่ีใชต้ดิตามผลลัพธ์การด าเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยง 
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ผลการศึกษาที่เป็นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนคิการแพทย ์โรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชปัว ดังมีรายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

1. การจัดการข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ก่อนหน้านี้ ระบบการบริหาร

ความเสี่ยงจะมีการบันทึกและท าการประสานงานแก้ไขเบื้องต้นกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้นแล้วส่งข้อมูลให้งาน

คุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป ในปี พ.ศ. 2556 ทางห้องงานเทคนิคการแพทยไ์ด้ปรับกระบวนการแนวคิดให้มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลโดยน าค าจ ากัดความระดับความเสี่ยง A-I และ

แบ่งกลุ่มความเสี่ยงขององคก์รมาบูรณาการเชื่อมโยงกับงาน ท าการก าหนดคา่คะแนนของระดับความเสี่ยง เชน่ระดับ

ความเสี่ยง A, B, C, D, E, F, G, H และ I มคี่าคะแนน = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ตามล าดับ ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง A-I และแบ่งกลุ่มความเสี่ยง และการก าหนดค่าคะแนนของระดับความ

เสี่ยง 

 
 

2. งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO 15189 และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO 15190 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา และท าการ

วเิคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงจากค่าสถิต ิปี 2556 เพื่อใชค้วบคุมระบบคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงในปี 2557 ซึ่ง

แตล่ะปีจะมกีารสะท้อนข้อมูลให้กับคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพงานร่วมกันวิเคราะห์และมกีารปรับแผนอยา่ง

ตอ่เนื่องและปฏิบัตกิารวเิคราะห์เพื่อการเปลี่ยนแปลงได้ค่าท่ีมีมาตรฐานท่ีดท่ีีสุด ดังตารางท่ี 3 

 

 ตารางที่ 3 ข้อมูลความเสี่ยงแตล่ะป ีในปี พ.ศ. 2556 – 2557 
 

 
 

ก าหนดเลอืกใช้คา่สถิตท่ีิมีจ านวนข้อความเสี่ยง (N>40) ซึ่งเป็นจ านวนทางสถิตท่ีิน่าเช่ือถือ เลอืกค่า SD 

ท่ีแคบท่ีสุด และเลือก % CV ท่ีเข้าใกล้ 0 ท่ีสุด เพราะค่า % CV จะสะทอ้นถึงความเท่ียงตรงของการวิเคราะห์ทางงาน 

เพื่อเลือกเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนก าหนดค่าเป้าหมายการควบคุมระบบคุณภาพโดยเลือกใช้ control limit: multi 

rule (2 SD) ของ Westgard Rules ในปี 2558 และเป็นค่ามาตรฐานกลางในการควบคุมระบบบริหารความเสี่ยงของ

งานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับสู่สากล ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลความเสี่ยงแตล่ะป ีในปี พ.ศ. 2556 – 2557 และปี พ.ศ. 2558 
 

 
 

การควบคุมระบบคุณภาพภายใน (IQC) ด้านการบริหารความเสี่ยง (risk management) ทางงาน เพื่อ

การควบคุมระบบคุณภาพ ประจ าเดือน ค่าเป้าหมายการควบคุม control limit: multi rule (2 SD) เมื่อมีความเสี่ยง

เกิดขึ้นผู้ปฏบัิตสิามารถบันทึกระดับความเสี่ยง A-I ตามค่าคะแนนลงในกราฟทันทีและต้องอยูใ่นชว่ง 2 SD เท่านั้น ถึง

จะถือว่าระบบการบริหารความเสี่ยงยังมีมาตรฐานอยู่ แต่ถ้าระดับความเสี่ยงมีค่าอยู่ท่ีช่วง +2 SD ยิ่งท าให้ระบบมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ และถ้าระดับความเสี่ยงมีค่ามากกว่า -2 SD แสดงวา่ระบบมปัีญหาแล้วตอ้งท าการแก้ไข

ท้ังระบบทันที ซึ่งจะเห็นผลลัพธ์ทันทีจากกราฟประจ าวันและประจ าเดือน ตามแบบบันทึกเอกสารหมายเลข 3 ใน 

ตารางที่ 1 จากนัน้ก าหนดค่าคะแนน (score) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการก าหนดคา่เป้าหมายการควบคุมระบบคุณภาพ

โดยใช ้control limit: multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules ดังตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการก าหนดค่าคะแนน Score ในการก าหนดค่าเป้าหมายการควบคุมระบบคุณภาพโดยใช ้

Control limit: Multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules  

 
 

3.  ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับมาตรฐานสากล ISO 

15189 และมาตรฐานด้านความปลอดภัย ISO 15190 ของงานเทคนิคการแพทย์ และสามารถถอดบทเรียนของ

กระบวนการและการควบคุมระบบคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ control limit: multi rule (2 SD) ของ 

Westgard Rules และค่าสถิติมาตรฐานความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และเพื่อใชใ้นการตรวจติดตาม

ผลใน Scorecard Cockpit ของงานเทคนิคการแพทย ์ให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 

วิจารณ์และสรุปผล 

การวิจัยการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

เมื่อเปรียบเทียบค่าสถิติในปี พ.ศ. 2556 - 2557 นั้น พบว่าไมม่ีความแตกต่างของค่า standard deviation (SD) แต่ค่า 

mean และ coefficient variation (CV) พบว่ามีความแตกต่างกัน เป้าหมายการศึกษาคร้ังนี้ เน้นค่า standard deviation 

(SD) เพื่อเลือกใช ้control limit: multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules เป็นการก าหนดการวางแผนค่าสถิตมิาตรฐาน

ความเสี่ยงในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC planning) และเพื่อใช้ในการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ของ
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งานเทคนิคการแพทย์ และจ านวนข้อมูลได้มาตรฐานของการท าสถิติ ท าให้ในปี พ.ศ. 2558 มีข้อมูลทางสถิติท่ีมี

มาตรฐาน ยอมรับและเชื่อถอืได้ตามบริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

โดยสรุป การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ปัว มีจุดท่ีเหมอืนกันกับทุกหน่วยงานในองค์กร คือ ยังไมม่กีารก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) 

โดยใช้ control limit: multi rule (2 SD) ของ Westgard Rules เพื่อใช้ในการตรวจติดตามผลใน Scorecard Cockpit ให้มี

มาตรฐานท่ีเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนและการควบคุมระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นค่ามาตรฐานยอมรับได้  

ยังพบว่าค่าสถิติท่ีได้ก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และเพื่อใช้ในการตรวจ

ติดตามผลใน Scorecard Cockpit ด้านความเสี่ยง เพื่อใช้ในการตรวจติดตามระบบความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง (CQI) ท่ีมี

มาตรฐานนั้น สามารถน ามาต่อยอดในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์และทุกหน่วยงาน 

ของโรงพยาบาลทุติยภูมิท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ การปฏิบัติงานโดยทีมสหวิชาชีพ และผู้บริหารเห็นความส าคัญใน

การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบกับองค์กรมีบุคลากรด้านสุขภาพท่ีเปิดใจพัฒนาซึ่งสะท้อนถึงทุนทาง

ระบบคุณภาพท่ีด ีและท าให้ประชาชนและสังคมมีความเชื่อม่ันในการบริการ 

ดังนั้น จะเห็นได้วา่เมื่อน าค่าสถิติท่ีได้จากการก าหนดค่าเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพภายใน ( IQC) 

และเพื่อใช้ในการตรวจตดิตามผลใน Scorecard Cockpit ด้านความเสี่ยง ดังกล่าวนี้มาเป็นต้นทุนเพื่อจะพัฒนาตอ่ยอด

ให้มีระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลทุตยิภูมิภายใต้บริบทของโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชปัว จะเป็นการท างานท่ีเป็นระบบมาตรฐาน และจ านวนข้อร้องเรียนและความเสี่ยงต่างๆ ลดลงทุกปี ท าให้ลด

ต้นทุนค่าใช้จ่าย ผู้ให้บริการมีความสุขในการท างาน ผู้รับบริการพึงพอใจ องค์กรมีมุมมอง ท่ีดี และชุมชนยอมรับให้

การสนับสนุนท่ีด ีและเป็นการพัฒนาที่เป็นจุดคุ้มทุน 

ปัญหาและอุปสรรค ยังคงมีอยู่ ได้แก่ 1) การกลัวความผิดจากการปฏบัิตงิาน ท าให้เจ้าหนา้ท่ีไม่บันทึก

ความเสี่ยง 2) การไม่ปฏิบัติตามระบบคุณภาพท่ีได้เขียนไว้หรือข้ามขั้นตอนในการปฏิบัติงานท าให้มีโอกาสเกิดความ

เสี่ยงขึน้ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากข้อมูลการพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงทางงานเทคนิคการแพทย์ของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ดังกล่าวจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน ามาวางแผน เพื่อพัฒนาระบบบริหารความ

เสี่ยงในงานเทคนิคการแพทยข์องโรงพยาบาลทุติยภูมิท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้ 

2. ฐานข้อมูลค่าสถิติ mean, standard deviation (SD), coefficient variation (CV) และแนวความคิดตาม

องค์ประกอบทฤษฎีของ Westgard Rules มาใช้ในการควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) ประจ าวัน และประจ าเดือน ด้าน

การบริหารความเสี่ยง ของงานเทคนคิการแพทย์และใช้ตรวจตดิตามผลใน Scorecard Cockpit  ซึ่งเป็นผลลัพธ์ในการ

ปฏิบัติงาน ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกันระหว่างมาตรฐานสากล ISO 15189 และมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย ISO 15190 

ของงานทางการแพทย ์และระบบคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิค

การแพทยข์องโรงพยาบาลทุติยภูมิท่ีมีบริบทใกล้เคียงกันได้  

3. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้มสีมรรถนะในกระบวนการฐานคิดของแนวความคิดการบริหารความเสี่ยง  
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เพื่อให้มีสมรรถนะในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในงานเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลทุติยภูมิท่ีมีบริบท

ใกล้เคียงกันได้ 
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สถานภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2550 - 2557 

International publication status of faculty of Medicine Naresuan University in 

2007-2014 

ปรารถนา เอกปัญญากุล1 

Prathana Anekpunyakul1  

บทคัดย่อ 

บทความนี้เพื่อน าเสนอการวิเคราะห์สถานภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2550 – 2557 จ านวน 93 ผลงาน โดยจ าแนก

ข้อมูลตามปีงบประมาณ ค่า Impact Factor ค่า Journal Quartile (SCImago Journal Rank: SJR) ฐานข้อมูลสากล 

ลักษณะการตีพมิพ ์บทบาทของผู้นพินธ์ และลักษณะผลงาน พบวา่ปงีบประมาณ 2555 มีผลงานวจิัยตีพมิพม์ากที่สุด 

อาจเนื่องมาจากอาจารย์แพทย์กลับจากการลาศึกษาต่อ และอายุราชการเป็นไปตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการ และคณะมีระบบสนับสนุนการตีพิมพ์อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง โดยผลงานวิจัยมากกว่าคร่ึงตีพิมพ์

วารสารวชิาการท่ีมีคา่ Impact Factor มากกว่า อาจเน่ืองมาจากผลงานวจิัย เป็นลักษณะการท างานเป็นทีมท่ีมนีักวจิัย

ท่ีมีประสบการณ์ มีต าแหน่งทางวชิาการ และจบการศกึษาระดับปริญญาเอก ถึงแมว้่าผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

ท่ีมีค่า Impact Factor เท่ากับ 0 มีถึงร้อยละ 47.31 แตเ่มื่อพิจารณาตาม Journal Quartile Score (Q) ในวารสารกลุ่มนี้ 

และกลุ่มท่ีมีคา่ Impact Factor มากกวา่ 0 พบวา่อยู่ใน Journal Quartile ท่ี 2 (middle-upper position) 4 ซึ่งถอืว่าอยู่ใน

กลุ่มวารสารท่ีมีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชา โดยผลงานส่วนใหญ่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ SCOPUS มี

ลักษณะการตีพิมพ์เป็น subscription-based คือผู้อ่านเป็นผู้จ่ายค่าบอกรับวารสาร ผู้แต่งไม่เสียค่าตีพิมพ์ แต่ลิขสิทธ์ิ

บทความเป็นของส านักพิมพ์ 4 ขณะท่ีผู้นิพนธ์อยู่ในบทบาท First Author และผลงานเป็น ลักษณะ Research/original 

article มากที่สุด   

ค าส าคัญ: สถานภาพ ตีพิมพผ์ลงานวจิัยระดับนานาชาติ 

Abstract  

This present article is an analysis of international publications of Faculty of Medicine Naresuan 

University in the years 2007–2014. There were 93 papers in total characterized by year of publication, impact 

factor, Journal Quartile (SJR), international databases, types of subscription, role of authors and article types. It 

was found that most research publications were in 2012 and had the Impact Factor > 0. These papers were 

ranked by Journal Quartile Score (Q) to be in the Journal Quartile 2 (middle-upper position). Most papers were 

                                                        
1 งานวิจัย คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 65000 
1 Research department Faculty of Medicine Naresuan University, Phitsanulok 65000 
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in ISI or international databases SCOPUS and were subscription-based. The majority of the authors’ role was the 

first author and most papers were research/original articles. 

Keywords: Status, International Publication  

บทน า 

บทความวิจัยเป็นบทความทางวิชาการประเภทหนึ่ง ซึ่งเขียนขึ้นจากผลงานการค้นคว้าอย่างมีระบบ  

มีการก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ท่ีสามารถให้ข้อมูล ค าตอบ อันน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการน าวิชาการนั้นมาประยุกต์ใช้ มีโครงสร้าง

และเนื้อความเหมือนรายงานการวจิัยฉบับบูรณ์ โดยมุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีพบ บทความวิจัยมักเขียนขึ้นเพื่อตีพิมพ์  

ในวารสารวิชาการหรือเอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยให้กว้างขวาง  

เกิดประโยชนแ์ละความก้าวหนา้ในวงวิชาการ1 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มีการประเมนิผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์ในวารสาร 

หรือน าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ เป็นการสะท้อนให้เห็นศักยภาพของนักวิจัยด้านความรู้ความสามารถในการเขียน

บทความวิชาการท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง2  

มหาวิทยาลัยนเรศวรตั้งเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 5 ปี (2555-2559) ให้เป็น 

“มหาวทิยาลัยแหง่นวัตกรรมระดับแนวหนา้ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ” ซึ่งเป้าหมายดา้นการวิจัยมี 2 ข้อ ดังนี้ 

คือ 

1. มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation–based University) ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับและสรา้งผู้น าทางการวจิัยในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

2. มหาวิทยาลัยด าเนินการวิจัยและบริการวิชาการท่ีมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 

สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถน าไป

พัฒนาสังคม และประเทศชาติได้อยา่งแทจ้รงิ3  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร ด าเนินการพัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการงานวจิัย

ของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ีต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ใน

การวางแผนสนับสนุน และเสริมศักยภาพให้กับนักวิจัย ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึน้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาสถานภาพ

การตพีิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 

2550 - 2557 

 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ประจ าปงีบประมาณ 2550 – 2557 

2. เพื่อทราบสถานภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2550 – 2557 
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2553

2554

2555

2556

2557

วัสดุและวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร : ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จากระบบบริหารโครงการ  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และฐานข้อมูลงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็น

ข้อมูลตามแหลง่ทุน และผลงานวจิัยลักษณะต่างๆ ของปีงบประมาณ 2550 – 2557 

กลุ่มตัวอยา่ง : ใชป้ระชากรท้ังหมดเป็นกลุ่มตัวอยา่ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด าเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จากระบบบริหารโครงการ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และฐานข้อมูลงานวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเป็นข้อมูลผลงานวิจัยลักษณะต่างๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 

2557 โดยจ าแนกลักษณะข้อมูลตาม ปีงบประมาณ ค่า Impact Factor ค่า Journal Quartile (SJR) ฐานข้อมูลสากล 

ลักษณะการตีพิมพ ์บทบาทของผู้นิพนธ์ และลักษณะผลงานผู้นพินธ์ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้เทคนิคการเปรียบเทียบข้อมูล (Comparison techniques) และใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ค านวณค่าต่าง ๆ สถิตท่ีิใชเ้ป็นค่าร้อยละ แล้วน าเสนอเป็นตารางภาพประกอบการ

บรรยาย 
 

ผลการศึกษา 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลงานวิจัยท่ีตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 

- 2557สามารถสรุปประเด็น จ านวน 93 ผลงาน สามารถอธิบายตามลักษณะข้อมูลได้ดังนี้  

1. จ าแนกตามปีงบประมาณ พบว่า คือปีงบประมาณ 2555 จ านวน 22 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ  23.66 

รองลงมา คือปีงบประมาณ 2556 จ านวน 17ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 18.28 และน้อยท่ีสุด คือปีงบประมาณ 2550 

จ านวน 6 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 6.45 
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2. จ าแนกตามค่า Impact Factor พบว่าผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า 

Impact Factor เท่ากับ 0 มากจ านวนท่ีสุด คือ 44 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 47.31 รองลงมาคือ Impact Factor เท่ากับ 

0.001 - 1.000 มีจ านวน 20 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 21.51 และน้อยท่ีสุด คือ Impact Factor เท่ากับ 1.001 - 2.000 มี

จ านวน 12 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. จ าแนกตาม Journal Quartile (SJR) พบวา่ผลงานวจิัยตีพิมพร์ะดับนานาชาต ิอยู่ใน Journal Quartile  

ท่ี 2 มากจ านวนท่ีสุด คือ 36 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือ Journal Quartile ท่ี 3 มีจ านวน 28 ผลงาน 

คิดเป็นร้อยละ 34.15 และน้อยท่ีสุด คือ Journal Quartile ท่ี 4 มจี านวน 6 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 7.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จ าแนกตามฐานข้อมูลสากล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลสากล  ISI หรือ 

SCOPUS มากจ านวนท่ีสุด คือ 84 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 90.32 และนอ้ยท่ีสุด คือ ไมอ่ยูใ่นฐานข้อมูลสากล แตไ่ด้รับ

การยอมรับโดย สกอ. & สกว มจี านวน 9 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 9.68 
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5. จ าแนกตามลักษณะการตีพิมพ์ พบว่าผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในลักษณะ subscription-

based มจี านวนท่ีสุด คือ 79 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 84.95 และน้อยท่ีสุด คือ อยูใ่นลักษณะ Open Access จ านวน 14 

ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 15.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จ าแนกตามบทบาทของผู้นิพนธ์ พบว่าผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ

นานาชาติ ผู้นิพนธ์อยู่ในบทบาท First Author มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 44 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 48.35 และน้อยท่ีสุด 

คือ Corresponding Author จ านวน 10 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 10.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. จ าแนกตามลักษณะผลงาน พบว่าผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ในลักษณะ Research/original 

article มีจ านวนวนมากท่ีสุด 65 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70.65  รองลงมา คือ Review article จ านวน 20 ผลงาน คิด

เป็นร้อยละ 21.74  นอ้ยท่ีสุด คือ Case report มจี านวน 7 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 7.61 



1748 

- Proceedings - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จ านวนผลงาน มากท่ีสุด  93  ผลงาน พบว่า

ปีงบประมาณ 2555 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์มากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากเป็นปีท่ีมีจ านวนอาจารย์แพทย์จาก  

การลาศึกษาต่อ และอายุราชการเป็นไปตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวชิาการ และคณะมรีะบบสนับสนุนการตีพมิพ์

อย่างครบวงจร และต่อเนื่อง ผลงานวิจัยมากกว่าคร่ึงตีพิมพ์วารสารวิชาการท่ีมีค่ า Impact Factor มากกว่า 0  

อาจเน่ืองมาจากผลงานวจิัยนัน้เป็นลักษณะการท างานเป็นทีมท่ีมีนักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ มีต าแหนง่ทางวิชาการ และ

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า Impact Factor เท่ากับ 0 มีถึงร้อยละ 

47.31 แต่เมื่อพิจารณาตาม Journal Quartile Score (Q) ในวารสารกลุ่มนี้ และกลุ่มท่ีมีค่า Impact Factor มากกว่า0 

พบว่าอยู่ใน Journal Quartile ท่ี 2 (middle-upper position)4 ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มวารสารท่ีมีคุณภาพในแต่ละสาขาวิชา  

โดยผลงานส่วนใหญ่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ SCOPUS โดยลักษณะการตีพิมพ์เป็น subscription-based 

คือผู้อ่านเป็นผู้จ่ายค่าบอกรับวารสาร หรือห้องสมุดท าหน้าท่ีประสานงานและบอกรับวารสารในนามสถาบัน  

ผู้แต่งไม่เสียค่าตีพิมพ์ แต่ลิขสิทธ์ิบทความเป็นของส านักพิมพ์4 ขณะท่ีผู้นิพนธ์อยู่ในบทบาท First Author และผลงาน

เป็น ลักษณะ Research/original article มากที่สุด  

ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์ ทบทวนจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ  

อย่างตอ่เนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อน ามาปรับกลยุทธ์ในการสนับสนุนกระบวนการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง และเพียงพอต่อ

ความตอ้งการของนักวิจัย 

2. คณะฯ ควรมกีระบวนการสร้างเสริมแรงจูงใจในการตีพิมพผ์ลงานวจิัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัย

สร้างสรรค์ผลงานที่มคีุณภาพ และจ านวนมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการเคราะห์ต่อไป 

ควรมีการศึกษารายละเอียดการน าไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์งานวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัย เพื่อให้เห็นความ

เชื่อมโยงการบริหารโครงการวิจัยจากต้นทาง ถึงปลายทาง โดยเพิ่มตัวแปรด้านการน าไปใช้ประโยชน์ และการ

สังเคราะห์ความรู้จากงานวจิัย 
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มาตรการการบริหารงานวิจัยเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง 

Measures of research management for enhance result of educational quality 

assurance of Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang campus. 

จักรกฤษณ์ โพดาพล1 

Chakgrit Podapol1  

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างเพื่อ

ยกระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มี วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การบริหาร

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และ  2. เพื่อศึกษาการวิเคราะห์ร่าง

ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง  โดยมีการเสนอใน

องค์ประกอบ รูปแบบ แผนงาน และโครงการ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงนโยบาย แบบมีส่วนร่วม (participatory policy 

research) ซึ่งมีกระบวนการวิจัย  ด าเนนิการเป็น 2 ขั้นตอนขัน้ตอนท่ี 1 การพัฒนาร่างยุทธศาสตร์การบริหารงานวจิัย

ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ร่างยุทธศาสตร์การ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างโดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ ความมีประโยชน์ และการยอมรับ โดยได้น าเสนอผลการวจิัยให้ผู้บริหารในรูปแบบแผนงานของกลุ่มงานวจิัย 

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณของมหามงกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตศรีลา้นช้าง  

ผลการวิจัยพบวา่ มาตรการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาการผลิตงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน  4 โครงการ ด้านการจัดการความรู้

จากงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ ด้านการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน  2 

โครงการ ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ประกอบด้วย 1 แผนงาน  2 โครงการ และด้านการได้น าไปใช้ประโยชน ์

ประกอบด้วย 2 แผนงาน  3 โครงการ  

ค าส าคัญ: การวจิัยเชงินโยบายแบบมสี่วนร่วม มาตรการการบริหารงานวิจัย การบริหารงานวจิัย 

                                                        
1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามงกฏุราชวิทยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย 42000 
1Education Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang Campus  Loei 42000 

*Corresponding author e-mail : chakgrit.po@hotmail.com 
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Abstract  

This study received fund from Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang Campus, for 

enhance result of Educational Quality Assurance, research aimed 1) to develop research management strategies 

of Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang Campus. 2 ) to analyze research management strategies of 

Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang Campus.  The proposed guideline recommendations obtained: 

plans and projects. This research is participatory policy research with two phases of conducting research, as 

followed: The First Phase was developing research management strategies of Mahamakut Buddhist University: 

Sri Lan Chang Campus.. The Second Phase was analyzing research management strategies of Mahamakut 

Buddhist University: Sri Lan Chang Campus. Based on suitability, feasibility, usefulness, and acceptance. 

Researcher presented plan of Research Segment, research’ s result, to strategy planing and annual planning  for 

Mahamakut Buddhist University: Sri Lan Chang Campus. 

The results finding: measures of research management of Mahamakut Buddhist University: Sri Lan 

Chang Campus, followed by 5 components were: The research productivity development consisted 3 plans, and 

4 projects. The knowledge management consisted   2 plans, and 6 projects. The resource supporting consisted 2 

plans, and 2  projects. The research publishing consisted 1  plans, and 2  projects. And The research useful 

consisted 2 plans, and 3 projects. 

Keywords: Participatory Policy Research, measures of research management, research management  

บทน า 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 

2551 – 2565) ขึ้น โดยมีเนื้อหาส าคัญคือ อุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวที

สากล ผ่านการสร้างและพัฒนาก าลังคน และการสร้างความรู้และนวัตกรรมผ่านระบบการวิจัยและพัฒนา เพื่อ

ประโยชน์ในภาคการผลิตโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของสังคมโดยรวม  นอกจากนี้เพื่อเป็นการ

กระตุ้นและส่งเสริมสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มี

โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โดยมีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมี

มหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีมีคุณภาพระดับโลกท่ีมีบริบทและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย โดยมวีัตถุประสงค์ดังนี้ 1. 

เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยไทยโดยรวมให้มีศักยภาพด้านการวิจัยท่ีสูงขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพด้าน

การวิจัยของประเทศสู่มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติท่ีมีขีดความสามารถระดับโลก   2. เพื่อผลิตก าลังคนระดับสูงใน

สาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท้ังชุมชนอุตสาหกรรมและระบบนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติ 3. เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษา 

การวิจัยพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค ท้ังนี้ได้มีกิจกรรมหลักส าคัญ 2 กิจกรรม คือการพัฒนา

มหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ และการสง่เสริมการวจิัยในอุดมศึกษา [1] โดยได้ก าหนดพันธกิจของสถาบันอุดมศกึษาไว้ 4 

ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต  2) การบริการวิชาการแก่สังคม 3) การวิจัยและพัฒนาวิชาการ และ 4) การท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เช่นกันได้ก าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ไว้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ผลิตบัณฑิต  ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของวิทยาเขต  เปิดโอกาสให้
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พระภิกษุ  สามเณรและประชาชนท่ัวไปได้มี โอกาสศึกษามากขึ้น 2. บริการวิชาการแก่สังคม  ตามแนว

พระพุทธศาสนา โดยใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาสังคมและในการด าเนินชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน  ชุมชน  

และสังคม 3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้วิทยาเขตเป็นศูนย์

ศิลปะและวัฒนธรรมแก่ชุมชนและท้องถิ่น และ 4.วิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่ ๆ ในการน าผลการวจิัยไปพัฒนาและแก้ปัญหาสถาบันสงฆ์และสังคม [2] 

ส าหรับพันธกิจเกี่ยวกับงานวิจัยตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ระยะท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ของ

วทิยาเขตศรีลา้นช้าง ในขอ้ 4 แผนงานวจิัย ดังนี้ 1. เพิ่มการวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาและด้านสังคมศาสตร์ให้มาก

ขึน้ โดยมมีาตรการ คือ 1) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมร่วมกับสถาบัน

อื่น และจัดหาทุนสนับสนุนในการท าวิจัยให้เพยีงพอ 2) จัดให้มอีงค์กรบริหารงานวจิัยให้มีประสิทธิผล 3) สนับสนุนให้

มกีารวจิัยในปัญหาท่ีเป็นเร่ืองด่วนของวทิยาเขตและสังคม 4) เผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาเขตร่วมกับสถาบันอื่น ๆ 2. 

ด าเนินการวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ๆ ท้ังในและตา่งประเทศ โดยมีมาตรการดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีการศึกษาค้นควา้วิจัย

ร่วมกันระหว่างสถาบันการศกึษาหรือหนว่ยงานอื่น ๆ 2) ด าเนินงานให้มกีารแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านงานวิจัยระหว่าง

สถาบัน (มหาวทิยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง, 2555) แตผ่ลประกันคุณภาพภายในเมื่อวันท่ี 19 

– 20 พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ 1. ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3. เงินสนับสนุน

งานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย ได้คะแนนต่ าสุดในทุกองค์ประกอบ (  = 1.98) อยู่

ในระดับปรับปรุง [3] 

ดังนัน้ผู้วจิัยในฐานะเป็นคณะกรรมการกลุ่มงานวจิัยสถิตขิ้อมูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎ

ราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง จึงสนใจศึกษามาตรการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราช

วทิยาลัย วทิยาเขตศรีล้านช้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและพันธะกิจของวิทยาเขตในด้านการ

วจิัย 
 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อพัฒนาร่างมาตรการการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง 

2. เพื่อวิเคราะห์ร่างมาตรการการบริหารงานวิจัยของมหาวทิยาลัยมหามงกุฎราชวทิยาลัย วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง 
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กรอบแนวคดิและสมมุตฐิาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวมาท้ังหมด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด

เป็นกรอบแนวคิดเพื่อใชใ้นการท าวิจัยมาตรการการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวทิยาลัย วิทยาเขต

ศรีลา้นช้าง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการผลิตงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชงินโยบาย(policy research) ซึ่งผู้วิจัยใชร้ะเบียบวธีิวิจัยเป็นแบบผสม (mixed 

methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณหรือการศึกษาเชิงส ารวจ (survey study) ซึ่งใช้วิธีเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้เทคนิคและเคร่ืองมือหลายอย่างท้ังการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์

และการสนทนากลุ่ม อันจะท าข้อเสนอนโยบายท่ีได้จากผลการวจิัยนี้มีความเหมาะสม(propriety) และมีความเป็นไปได้

(feasibility) กับบริบทมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการตามหลักการและ

กระบวนการวจิัย ซึ่งมีรายละเอยีดตามล าดับหัวข้อ ดังนี ้

 
มาตรการการบริหารงานวิจยั 

มหาวิทยาลยัมหามงกฏุราชวิทยาลยั วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

การพฒันาการ
ผลติงานวจิยั 

การจดัการความ 

รูจ้ากงานวจิยั 

การสนบัสนุนทุน
งานวจิยั 

การตพีมิพเ์ผยแพร่
งานวจิยั 

การไดน้ าไปใช้
ประโยชน์ 

- แผนงาน 
- โครงการ 

 

- แผนงาน 
- โครงการ 

 

- แผนงาน 
- โครงการ 

 

- แผนงาน 
- โครงการ 

 

- แผนงาน 
- โครงการ 
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ขั้นตอนที่ 1 

การพัฒนารา่งข้อเสนอเชงิ

นโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 

การวิเคราะห์รา่งข้อเสนอ 
 

  ผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 

     

      

 

 
 

 
แผนภาพ ขั้นตอนการวิจัย 

 

ผลการศึกษา 

ผลการวจิัยท่ีเป็นของมาตรการการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยาเขตศรี

ล้านช้าง 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาการผลิตงานวิจัย ประกอบด้วย 3 แผนงาน  4 โครงการ ด้านการจัดการความรู้

จากงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ ด้านการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน  2 

โครงการ ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ประกอบด้วย 1 แผนงาน  2 โครงการ และด้านการได้น าไปใช้ประโยชน ์

ประกอบด้วย 2 แผนงาน  3 โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงาน มี 10 แผนงาน คือ 1) การก าหนดแนวทางและทิศทางการวิจัยตามนโยบายวิทยาเขตและ

ความตอ้งการของสังคม 2) การพัฒนาสมรรถภาพนักวจิัย 3) การสร้างบรรยากาศมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย 4) การ

บริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย 5) การสร้างเครือข่ายนักวจิัยกับสถาบันภายนอก 6) การการสนับสนุนทุนงานวจิัย 

7) การสนับสนุนทรัพยากรการวิจัย 8) การเผยแพร่ผลงานการวิจัย 9) วิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และ 10) วิจัยสู่

ชุมชน 

2. โครงการมี 17 โครงการ ดังนี้ 1) การอบรมแนวทางการผลิตงานวิจัยตามแนวพุทธศาสนาของ

มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย 2) การอบรมการวจิัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 3) การอบรม

การวิจัยและพัฒนา (R&D Research) 4) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้แก่นักวิจัย/หน่วยงานท่ีมี

ผลงานวิจัยดีเด่นเป็นประจ าทุกปี 5) การจัดท าวารสารงานวิจัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 6) การ

วจิยัส ารวจ 

การ
วเิคราะห์
เอกสาร 

การสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒุ ิ

ปรบัปรุง
ขอ้เสนอ
ตาม
เกณฑ ์

ปรบัปรุง
ร่าง

ขอ้เสนอ
ตามเกณฑ ์

มาตรการการ
บรหิารงานวจิยั

ของ
มหาวทิยาลยั
มหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยา
เขตศรลีา้นชา้ง 

การน าเสนอ
รบัฟังต่อ
คณะกรรม 
การกลุ่ม
งานวจิยั 

การสมัภาษณ์
ผูเ้กีย่วขอ้ง 



1755 

- Proceedings - 

อบรมการเขียนบทความวิจัย 7) การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกและภายในเป็นกรรมการคัดเลือกงานวิจัยท่ีจะ

เผยแพร่ 8) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ 9) การขอรับ

สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพุทธศาสนา 10) การสร้างศูนยพ์ัฒนางานวิจัย วทิยาเขต 11) 

ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 12) การจัดงานสัมมนาวิชาการ The 1st  Srilanchang Conference. 13) การสัมมนา

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน14) การท าข้อตกลงร่วม(MOU) กับหน่วยงานท่ีนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท างานเพื่อน างานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์ 15) การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิจัยทางเว๊บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้างช้าง 16) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับ

ส านักพุทธศาสนาพืน้ท่ีจังหวัดเลย 17) การท าข้อตกลงร่วม(MOU) กับชุมชนเพื่อการท าวิจัยในชุมชนต่าง ๆ 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 

จากการวจิัยคร้ังน้ี ได้ศึกษามาตรการการบริหารงานวจิัยของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวทิยาลัย วิทยา

เขตศรีล้านช้าง ใน 5 ด้านคือ 1. การพัฒนาการผลิตงานวิจัย 2. การจัดการความรู้จากงานวิจัย 3. การสนับสนุนทุน

งานวิจัย 4. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 5. การได้น าไปใช้ประโยชน์ ถือว่ามีความครอบคลุมการก าหนดกรอบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาได้วางหลักการไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยท่ีแตกต่างกันขึ้น

สภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละสถาบัน [4] อย่างไรก็ตามทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ส าหรับความสอดคล้องกับบริบทการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างในคร้ังนี้เกิดขึ้นจากการศึกษาสภาพบริบทของมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตศรีลา้นชา้ง ตามสภาพความเป็นจริง ผ่านกระบวนการพัฒนาร่างข้อเสนอในขัน้ตอนท่ี

หนึ่ง และขั้นการวิเคราะห์ร่างในขั้นตอนท่ีสอง โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เพื่อตรวจสอบ

ข้อเสนอเชิงนโยบายตามองค์ประกอบท่ีก าหนดไว้ คือแผนงาน  เป้าหมาย และโครงการ ของข้อเสนอมาตรการการ

ด าเนนิงานกลุม่งานวจิัยสถิติขอ้มูลและสารสนเทศ และการรับฟังประชาพจิารณ์ (Public hearing) มจีุดมุ่งหมายเพื่อให้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อร่างและตรวจสอบข้อเสนอแนวทาง คือ

พจิารณาจากด้านความเหมาะสม (propriety) พจิารณาจากระบวนการได้มา การใช้ถ้อยค าส านวน การจัดล าดับ และ

การมีจุดเด่น  ด้านความเป็นไปได้ (feasibility) ด้านความสอดคล้อง (congruity) [5] พิจารณาจากสอดคล้องกับ

นโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างเอง บริบทมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วทิยาเขตศรีล้านชา้ง  ความสอดคล้องในองค์ประกอบ แผนงาน  และโครงการ  ด้านประโยชน์ (utility) พิจารณาผลดี

ท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กร หน่วยงาน ผู้ รับบริการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้ ( feasibility) พิจารณาจาก

ความสามารถน าไปปฏบัิต ิการมีทรัพยากรเพยีงพอท่ีจะปฏิบัตไิด้ 

1. ด้านการพัฒนาการผลิตงานวิจัย ประกอบด้วย แผนงาน คือ 1) การก าหนดแนวทางและทิศทางการ

วิจัยตามนโยบายวิทยาเขตและความต้องการของสังคม 2) การพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัย 3) การสร้างบรรยากาศ

มหาวทิยาลัยเพื่อการวิจัย โครงการ คือ 1) การอบรมแนวทางการผลิตงานวิจัยตามแนวพุทธศาสนาของมหาวทิยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย 2) การอบรมการวิจัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษท่ี 21 3) การอบรมการวจิัยและ

พัฒนา (R&D Research) 4) กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลให้แก่นักวจิัย/หน่วยงานท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น

เป็นประจ าทุกปี ผลท่ีปรากฏเช่นนี้เพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งผลิตงานวิชาการท่ีเป็นท่ีคาดหวังของสังคมเพื่ อ

รับใช้ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
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โดยบุคลกรของมหาวิทยาลัยต้องเป็นนักวิชาการและสามารถผลิตผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ 

สจีวรรณ ทรรพวสุท่ีได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการท าวิจัยทางด้านการศึกษาของอาจารย์สถาบันราชภัฏ และมี

ข้อเสนอแนะว่า การท าผลงานวิจัยของอาจารย์สถาบันราชภัฏในด้านการศึกษา ให้มีปริมาณและคุณภาพได้มาตรฐาน

นั้น ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนดนโยบายการวิจัยทางการด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ให้มี

ความหลากหลายครบทุกมิติ ค านึงถึง ความสอดคล้องกับท้องถิ่นและสากลอย่างกลมกลืน สนับสนุนงบประมาณ 

เอกสารต ารา วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน การท าวิจัยให้มากขึ้น ตลอดจนควรมีการน าผลงานวิจัยท่ีท าเสร็จสิ้นแล้ว 

เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาตามภารกิจของสถาบันและสังคมอย่างจริงจัง  [6] ดังท่ี ไพฑูรย์ สินลา

รัตนท่ี์กล่าววา่ มหาวทิยาลัยเป็นแหล่งวชิาการท่ีแท้จริงของสังคม หนา้ท่ีของอาจารยแ์ละมหาวิทยาลัยจะตอ้งติดตาม

ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบันนี้ วิชาการเกิดและพัฒนาอย่างกว้างขวาง จ าเป็นท่ีอาจารย์

มหาวิทยาลัยจะต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และทันกับการเปลี่ยนแปลง บทบาทท่ีส าคัญท่ีสุดของอาจารย์

มหาวิทยาลัยในการเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการให้แก่สังคม คือ การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ด้วยการวจิัย เพราะการวิจัยเป็น

การแสวงหาความรู้ใหม่ กอปรกับการอบรมคนรุ่นใหม่ในทางวิชาการ ถือได้ว่าเป็นความรับผิดชอบท่ีส าคัญของชาว

มหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่ง [7] ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ยิ่งมีความส าคัญมาก ดังท่ี บุญใจ 

ศรีสถิตนรากูร กล่าวว่า น้ าหนักคะแนนขององค์ประกอบคุณภาพด้านอาจารยเ์ป็นอันดับหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าการจัด

การศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพอาจารย์เป็นส าคัญ [8] 

สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าหลักเกณฑ์ภาระงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

โดยหลักเกณฑ์ดังกลา่วได้ก าหนดให้คณาจารย์ต้องท าวิจัยตามประกาศภาระงานของมหาวทิยาลัย ท้ังน้ีควรก าหนดให้

อาจารยน์ าวิธีการวิจัยเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศกึษา [9]  และ

จรัส สุวรรณเวลา และคณะ กล่าวว่า การวิจัยเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาในโลกปัจจุบัน แต่มี

ความหลากหลายแตกต่างกันตามภาระและเป้าหมายของมหาวทิยาลัยนัน้ ๆ ในการนี้จ าเป็นท่ีมหาวิทยาลัยตอ้งมีการ

เปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน การลงทุน และค่าใชจ้่ายสูงขึน้ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมคีวามจ าเป็นมากขึ้น อาจารย์

และบุคลากรต้องมีความสามารถสูงและมีเวลาคิด ตลอดจนสามารถทุ่มเท ความตั้งใจและสติปัญญาให้กับงาน

วิชาการอย่างสูง การดึงดูดคนดีและมีความสามารถเข้ามาเป็นอาจารย์ และการรักษาอาจารย์ท่ีดีไว้ให้ได้มีความ

ยากล าบากมากขึน้ แต่เป็นสิ่งจ าเป็นมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยต้องธ ารงไว้ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการซึ่งเป็น

ฐานเปิดโอกาสให้แกค่วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และนวัตกรรม[10] 

2. ด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัย ประกอบด้วย แผนงาน คือ 1) การบริหารจัดการความรู้จาก

งานวิจัย 2) การสร้างเครือข่ายนักวิจัยกับสถาบันภายนอก โครงการ คือ 1) การจัดท าวารสารงานวิจัยมหามกุฏราช

วทิยาลัย วิทยาเขตศรีล้านชา้ง 2) การอบรมการเขียนบทความวจิัย 3) การแตง่ตัง้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกและภายในเป็น

กรรมการคัดเลือกงานวิจัยท่ีจะเผยแพร่ 4) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

ในประเทศ 5) การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับส านักพุทธศาสนาพื้นท่ีจังหวัดเลย 6) การท า

ข้อตกลงร่วม(MOU) กับชุมชนเพื่อการท าวิจัยในชุมชนต่าง ๆ สอดคล้องกับ วิชิต ก ามันตะคุณได้ศึกษาข้อเสนอเชิง

นโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวทิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 เร่ืองการสร้างศักยภาพและ

ความสามารถด้านการบริหารคุณภาพการวิจัย ในกลยุทธ์ท่ี 2 การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและสนับสนุน

การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนดมาตรการ 11 มาตรการดังนี้ 1) พัฒนาระบบการ

สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยท้ังในวงการวิชาการและการน าไปใช้

ประโยชน์ เช่นการจัดท าวารสารวชิาการ การประชุมวิชาการในระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 2) จัดท า

ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยท่ีเชื่อถือได้ และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 3) 
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สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 4) ส่งเสริมผู้มีความสามารถ

ด้านการเขียนและการน าเสนอผลงานวิจัยภายในสถาบันอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจัดการประกวดผลงานวิจัย พร้อม

ท้ังจัดรางวัลส าหรับผู้ท าวิจัยดีเด่น 5) สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ

คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 6) จัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเปิดเวที

น าเสนอผลงานทางวชิาการอันจะเป็นการน าความรู้จากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ 7) 

สนับสนุนให้มหาวทิยาลัยมีส่วนร่วมงานวจิัยในระดับชาติหรือนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบการตีพมิพผ์ลงานวจิัย

ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือในระดับสากล การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อน าเสนอผลงานท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ และได้ก าหนดกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติดังนี้ 1) สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดท า

วารสารของมหาวิทยาลัย 2) สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 3) 

มหาวทิยาลัยจัดเวทีการน าเสนอผลงานวจิัยภายในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 4) แตง่ตัง้คณะกรรมการท างาน

เพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 5) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย

ให้แกอ่าจารย์และนักวิจัย [11] 

3. ด้านการสนับสนุนทุนงานวิจัย ประกอบด้วย แผนงาน คือ 1) การการสนับสนุนทุนงานวิจัย 2) การ

สนับสนุนทรัพยากรการวิจัย โครงการ คือ 1) การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพุทธ

ศาสนา 2) การสร้างศูนย์พัฒนางานวิจัย วทิยาเขต สอดคล้องกับ ผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ที่มีจุดที่ควรพัฒนา คือ 1) ควรเพิ่มบุคลากรสายอาจารยใ์ห้มากขึน้ 2) สนับสนุนให้อาจารย์มหาวทิยาลัย

ท าผลงานวชิาการ และเผยแพร่ 3) ให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีทรงคุณวุฒ ิคุณสมบัต ิความเชี่ยวชาญตามสาขานั้น 

ๆ ท้ังนีอ้าจเป็นเพราะการบริหารงานวจิัยให้มีประสิทธิภาพนัน้ต้องควบคู่ไปกับงบประมาณในการสนับสนุน เพราะการ

ท่ีจะให้อาจารยม์หาวิทยาลัยทุ่มให้กับการวจิัยนอกจากการสอนหนังสอืนัน้ ถึงแมว้า่จะเป็นหนา้ที่หนึ่งของอาจารย ์แต่

ในการท าวิจัยต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อให้อาจารย์มี

แรงจูงใจในการท าวจิัย นอกจากเร่ืองทุนแล้วบรรยากาศทางวชิาการของสถาบัน วัสดุอุปกรณ์การวจิัย การได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานก็มีผลต่อผลิตภาพการท าวิจัยของอาจารย์ด้วย สอดคล้องกับ สุนันท์ ปัญทุพา พบวา่ปัจจัยท่ี

เอื้อตอ่การท าวิจัยได้แก่ แหล่งค้นควา้ข้อมูล ทุนสนับสนุนการวจิัย วัสดุอุปกรณ์การวจิัย การได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงาน เวลาท่ีใช้ในการวจิัยและผลตอบแทนท่ีได้รับมอีิทธิพลทางตรงตอ่ผลติภาพการวิจัย[12]  และสอดคล้องกับ 

สัมมนา รธนิธย์ ท่ีพบว่า ปัจจัยด้านสถาบันได้แก่การสนับสนุนทุนวิจัย บรรยากาศทางวิชาการของสถาบัน และ

ผู้บริหารสถาบันเป็นปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการท าวิจัย [13]  ดังท่ี ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุขได้กล่าวว่า ควร

ก าหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในการเพิ่มทุนการสนับสนุนการวิจัย จัดสรรงบประมาณส่งเสริมอาจารย์ใหม่เพื่อการวิจัย 

ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับธรรมชาติงานวิจัยในแต่ละสาขาวชิาหรือแต่ละคณะ และแสวงหาแหล่ง

ทุนบริจาคจากองค์การภายนอกเพ่ือพัฒนางานวิจัยของมหาวทิยาลัย [14] 

4. ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ประกอบด้วย แผนงาน คือ 1) การเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

โครงการ คือ 1) ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 2) การจัดงานสัมมนาวิชาการ The 1st  Srilanchang Conference. 

สอดคล้องกับ วิชิต ก ามันตะคุณ ได้ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

ร้อยเอ็ด ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 เร่ืองการสร้างศักยภาพและความสามารถด้านการบริหารคุณภาพการวจิัย ในกลยุทธ์ท่ี 2 

การบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัยและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ โดยก าหนด

มาตรการ 11 มาตรการดังนี้ 1) พัฒนาระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการบริหารจัดการความรู้จาก

งานวิจัยท้ังในวงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ เช่นการจัดท าวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการในระดับ

ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ 2) จัดท าระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยท่ี
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เชื่อถือได้ และรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์ 3) สร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัย 4) ส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านการเขียนและการน าเสนอผลงานวจิัยภายในสถาบันอยา่งน้อย

ปีละ 1 ครัง้ โดยจัดการประกวดผลงานวจิัย พร้อมท้ังจัดรางวัลส าหรับผู้ท าวิจัยดเีด่น 5) สนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ให้แก่นักวิจัยเจ้าของผลงาน 6) จัดประชุม

วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติเพื่อเปิดเวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการอันจะเป็นการน าความรู้จากภายนอก

มหาวิทยาลัยหรือต่างประเทศเข้ามาใช้ประโยชน์ 7) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมงานวิจัยในระดับชาติหรือ

นานาชาตมิากยิ่งขึ้น ทัง้ในรูปแบบการตพีมิพผ์ลงานวจิัยในฐานขอ้มูลระดับชาติหรือในระดับสากล การเข้ารว่มประชุม

วิชาการเพื่อน าเสนอผลงานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ และได้ก าหนดกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติดังนี้ 1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาหรือบัณฑิตวิทยาลัยจัดท าวารสารของมหาวทิยาลัย 2) สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานวจิัย

กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 3) มหาวทิยาลัยจัดเวทีการน าเสนอผลงานวจิัยภายในมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 

1 ครั้ง 4) แตง่ตัง้คณะกรรมการท างานเพื่อรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 5) จัดอบรม

เชงิปฏบัิตกิารการเขียนบทความวิจัยให้แกอ่าจารย์และนักวิจัย [15] 

5. ด้านการได้น าไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย แผนงาน คือ 1) วิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 2) วิจัยสู่

ชุมชน โครงการ มี 5 ข้อ คือ 1)การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยใชว้ิจัยเป็นฐาน 2) การท าข้อตกลงร่วม(MOU) 

กับหน่วยงานท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท างานเพื่อน างานวิจัยไปใช้เกิดประโยชน์  3) การท าข้อตกลงร่วม(MOU) 

กับชุมชนเพื่อการท าวิจัยในชุมชนตา่ง ๆ สอดคล้องกับทัศนะของ วจิารณ์ พานิช กล่าววา่ ระบบการวจิัยท่ีพงึประสงค์

ของสถาบันอุดมศึกษา สามารถผลิตงานวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาสังคม และประเทศตามพันธกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาระบบงานวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของแต่ละ

แห่ง 1) มีนโยบาย ทิศทาง และมาตรการสนับสนุนอย่างจริงจังเกี่ยวกับภาระงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา โดยควร

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์วิจัยของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และทิศทางของการวิจัยของ

สถาบัน ท้ังนี้ สถาบันต้องน าแผนยุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าว ไปจัดท าแผนปฏิบัติการซึ่งมีการสนับสนุนด้าน

ทรัพยากรตา่ง ๆ ที่จ าเป็นให้เกิดผลตามเป้าหมายของแผน นอกจากนี้ การจัดท างบประมาณประจ าปขีองสถาบันควร

สะท้อนภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การวิจัยด้วย 2) สถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นการวิจัย ต้องจัดให้

มโีครงสร้างรองรับการด าเนินการวจิัยให้เป็นรูปธรรม มีการก าหนดบทบาทภารกิจและเป้าหมายผลงานชัดเจน โดยมี

หนว่ยงานรับผิชอบและบุคลากรรับผิดชอบ โครงสร้างท่ีจัดตัง้ขึ้นสอดรับและประสานกันอยา่งเป็นเอกภาพท้ังระบบใน

สถาบัน และมีกระบวนการภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ และนักวิจัยอื่นท่ีไม่ใช่

อาจารย์ สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของวงการวิชาการ หรือ

สามารถประยุกตใ์ชไ้ด้จริงส าหรับสังคมและประเทศชาต ิ3) มีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น 

แหลง่ค้นคว้าท้ังหอ้งสมุดหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัตกิารทดลอง แปลงทดลอง หน่วยท่ีให้ค าปรึกษาด้าน

สถิติ ด้านกฎหมาย หรือด้านเทคนิค ผู้ช่วยนักวิจัย เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และสถาบันต้องลงทุนพัฒนาความ

พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การจัดหาเครื่องมืออุปกรณจ์ าเป็นท่ีทันสมัย ท่ีส าคัญคือมกีารจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการวิจัยท่ีเหมาะสม 4) สถาบันอุดมศึกษาต้องแสวงหา และสนับสนุนให้นักวจิัยท่ีมคีุณภาพด้าน

ท่ีสถาบันมีความสนใจ หรือมีความพร้อมมากท่ีสุด นักวิจัยอาจเป็นอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์และผลงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับ โดยเชิญมาเป็นอาจารย์ประจ าหรือเชิญมาร่วมโครงการวิจัยส าคัญ ท้ังนี้ สถาบันต้องใช้โอกาสจากการมี

นักวิจัยคุณภาพเหล่านี้ เพื่อฝึกฝนนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือสร้างนักวิจัยใหม่ ๆ ขึน้ และก าหนดมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจใน

การท างานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีความสุข กับการท างานวิจัย และสามารถท างานวิจัยเร่ืองส าคัญในลักษณะชุด

โครงการหรืองานวจิัยตอ่เนื่องได้ 5) สถาบันอุดมศกึษาท่ีเนน้การวิจัยควรใชง้านวจิัยในการเรียนการสอนทุกระดับ การ
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ใชง้านวจิัยในการเรียนการสอนนี้ นอกจากจะใช้ประโยชนจ์ากงานวจิัยด้วยการเผยแพร่ในชัน้เรียนแล้ว ยังเป็นการชว่ย

ค่านิยม และทัศนคติท่ีดีแก่นักศึกษาในงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยท่ีเกิดจากคนไทยด้วยกัน และช่วยสร้าง

ความตื่นตัวในการคิดค้นความรู้ใหม่ ๆ ผ่านการวิจัย ซึ่งเท่ากับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักคิดนักค้นคว้าในสาขาจ าเป็น

ของประเทศ 6) มกีระบวนการผลิตและพัฒนานักวจิัยอยา่งต่อเนื่องโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมเทคนคิวธีิการวิจัยให้แก่

คณาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน เผยแพร่วิธีการวิจัยหรือผลงานวจิัยใหม่ ๆ แก่นักวจิัย รวมท้ังมีการฝึกอบรมนักวจิัย

ภายนอก เพื่อให้สามารถท างานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ การผลิตนักวิจัยอย่างต่อเนื่องไม่เป็นเพียงเคร่ือง

ประกันว่า สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ขาดแคลนนักวิจัยเฉพาะทางในเร่ืองท่ีสถาบันมีความพร้อม แต่ยังเป็นการ

เสริมสร้างบรรยากาศในการวิจัยอยา่งต่อเนื่อง 7) เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อการ

ท าวิจัย การเสริมสร้างเชน่นี้อาจท าได้ท้ังโดยการจัดสถานท่ีและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการตื่นตัวในงานวจิัย อาท ิการจัด

สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานวิจัย การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การจัดท ารายการผ่านสื่อมวลชน การ

เชญิชวนนักวิจัยต่างสถาบันมาพบปะสังสรรค์ การเชญินักวจิัยต่างประเทศมาบรรยาย การจัดประชุมทางวิชาการเพื่อ

เผยแพร่งานวิจัย การจัดหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการวจิัย 8) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบติดตามประเมินผล 

เพื่อรับทราบความคืบหน้าของผลการวิจัยในสถาบัน รวบรวมผลงานวิจัยในฐานข้อมูล ก าหนดมาตรฐานและดัชนีชี้

วัดผลงานวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพของงานวิจัย ประเมินความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย และให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบงานวจิัยของสถาบัน 9) สถาบันอุดมศกึษาต้องเผยแพร่และใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยใน

รูปแบบต่าง ๆ อาทิ เผยแพร่ผ่านเอกสารของสถาบัน จัดบริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก สนับสนุนนักวิจัย

ประยุกต์ผลงาน สนับสนุนการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิทางปัญญา เป็นตัวแทนการตลาดเพื่อให้มีการน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์และดูแลการใช้ประโยชน์ดังกล่าวแทนนักวจิัย และ 10) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประสานเชื่อมโยง

กับหน่วยงานภายนอก และประชาคม เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัยโดยให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ

สมรรถนะในการวิจัยของสถาบัน ทราบคุณค่าของผลงานวจิัย ส่งเสริมความร่วมมอืกับสถาบัน ผู้ประกอบการ ชุมชน 

และหนว่ยงานของรัฐในการวิจัยและใชป้ระโยชนจ์ากการวจิัย [17] 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการพัฒนาการผลิตงานวิจัย ควรจัดท าโครงการดังนี้ การอบรมแนวทางการผลิตงานวิจัยตาม

แนวพุทธศาสนาของมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การอบรมการวจิัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษ

ท่ี 21 การอบรมนักวจิัยรุ่นใหม:่ การอบรมความส าคัญและบทบาทของการวจิัยตอ่งานวิชาการและความก้าวหน้า การ

อบรมการท าวิจัยปฏิบัตกิารในช้ันเรียน การอบรมการท าวิจัยเชิงปริมาณ การอบรมการท าวิจัยเชิงคุณภาพ การอบรม

การวจิัยและพัฒนา (R&D Research) การอบรมวิจัยพื้นท่ีแบบการมสี่วนร่วม   กิจกรรมยกย่อง เชดิชูเกียรติ และมอบ

รางวัลให้แก่นักวจิัย/หนว่ยงานท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นประจ าทุกปี 

2. ด้านการจัดการความรู้จากงานวจิัย ควรจัดท าโครงการดังนี้   การจัดท าวารสารงานวิจัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง การอบรมการเขียนบทความวิจัย การแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกและภายในเป็น

กรรมการคัดเลือกงานวจิัยท่ีจะเผยแพร่ การท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ใน

ประเทศ การท าข้อตกลงความรว่มมือ (MOU) ด้านการวจิัยกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ   

3. ด้านการสนับสนุนทุนงานวิจัย ควรจัดท าโครงการดังนี้ การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียน การ

ขอรับสนับสนุนทุนวิจัยสถาบัน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทางพุทธศาสนา การ
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ขอรับสนับสนุนทุนการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของข้อมูลการวิจัย การสร้างศูนยพ์ัฒนางานวิจัย วทิยาเขต 

4. ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ควรจัดท าโครงการดังนี้ ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย การจัด

งานสัมมนาวชิาการ The 1st  Srilanchang Conference.  

5. ด้านการได้น าไปใช้ประโยชน์ ควรจัดท าโครงการดังนี้ การสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัย วิทยา เขต

ศรีลา้นช้างเพื่อการบริหารแบบมสี่วนร่วมโดยการวิจัยปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) 

การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน การบริการวิชาการโดยการท าวิจัยส ารวจความพึงพอใจใน

การด าเนินงานของท้องถิ่นต่าง ๆ การท าข้อตกลงร่วม(MOU) กับหน่วยงานท่ีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท างานเพื่อ

น างานวจิัยไปใช้เกิดประโยชน ์การท าข้อตกลงร่วม(MOU) กับชุมชนเพื่อการท าวิจัยในชุมชนต่าง ๆ 
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การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชียงราย  

ปีการศกึษา 2557 

The study of learning outcomes under Thai qualifications framework for 

Higher Education (TQF: HEd) in fundamentals of nursing practicum, Nursing 

Faculty, Chiang Rai Collage; academic year 2014 

รัญชนา หนอ่ค า1* และ จุฑามาศ ชื่นชม2  

Ranchana Nokham1* and Chuthamas Chuenchom2  

บทคัดย่อ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นกรอบท่ีมุ่งเน้นผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ

พัฒนาและควบคุมคุณภาพการศึกษา การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชงิบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 2 จ านวน 127 คน แบ่งเป็นกลุ่ม A 

จ านวน 64 คน และกลุ่ม B จ านวน 63 คน เคร่ืองมือเป็นแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ค่าความตรงของเนื้อหาเท่ากับ .93 และค่าความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .84 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาพยาบาลมี

ผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ ผลการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นระดับดี ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 2) การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้โดยรวมของ

นักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ .001 (p > 0.001) ผลการศึกษาคร้ังนี้มี

ประโยชนต์อ่การจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอ่ไป โดยควรพัฒนาวธีิการจัดการเรียนการสอนท่ีเพิ่มผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และด้านทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพี   

ค าส าคัญ: ผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐาน 

Abstract  

Thai Qualifications Framework for Higher Education is a framework that focuses on learning 

outcomes of students. For improve and control the quality of education. This research was descriptive research, 

aimed to study level of learning outcomes based on Thai Qualifications Framework for higher education in 

Fundamentals of Nursing Practicum, Nursing Faculty, Chiang Rai Collage; Academic Year 2014. Study sample 

                                                        
1 สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
1 Department of Adult and Gerontology Nursing, Faculty of Nursing, Chiang Rai Collage, Chiang Rai 57000 
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comprised of 127 the second year nursing students divided into groups A and B group of 64 people, 63 people. 

The data collection tools were evaluation form of learning outcomes under TQF in fundamentals of nursing 

practicum. The content validity index was .9 3  and reliability was .8 4 . Data was analyzed by using mean, 

standard deviation. The research findings were: 1) Nursing students had very good levels of learning outcome 

including ethical and moral discipline and interpersonal relationship and responsibility. Learning outcomes were at 

good levels including knowledge, cognitive skill, arithmetic and technology competency and nursing skills. 2) The 

comparison of overall learning outcomes between nursing students between group A and group B was not 

significant difference at .001 level (p > 0.001). This study is useful to develop teaching strategies in the next 

future to enhance learning outcomes of nursing students in knowledge, cognitive skill, arithmetic and technology 

competency and nursing skills. 

Keywords: learning outcomes, Thai Qualifications Framework for Higher Education, Fundamentals of Nursing 
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บทน า 

กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education, TQF) เป็นเคร่ืองมือในการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษาตามท่ีก าหนด 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีแนวทาง

ชัดเจนและช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตร  

การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้มั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานตามผลการเรียนรู้ตามท่ี

มุ่งหวัง บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดี

ของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนั้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติยังช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก

เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน และเป็นกรอบของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพให้กับ  

กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ  

ให้เข้าใจได้ตรงกัน และเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ท่ีบัณฑิตได้รับการพัฒนาว่ามีมาตรฐานท่ีสามารถเทียบเคียงกันได้ 

กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีท้ังในและต่างประเทศ [1] โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิด

สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แห่งชาติระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ภายในปี 2555 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(Learning outcome) 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 6) ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพี [2] 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้

บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรมีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีความรับผิดชอบ สามารถสื่อสารและสร้าง
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมท้ังหมด 146 หน่วย

กิต แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1) หมวดศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาชีพเฉพาะ 110 หน่วยกิต 3) หมวด

วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ แบ่งเป็นกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 30 หน่วยกิต และกลุ่ม

วชิาชีพจ านวน 80 หนว่ยกิต ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายวชิาต่างๆ ท่ีเป็นความจ าเพาะของวิชาชพีการพยาบาล โดยการจัดการ

เรียนการสอนประกอบด้วยการศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

สูงสุดเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร วชิาฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลพื้นฐานเป็นวิชาแรกของภาคปฏิบัต ิท่ีผู้เรียนจะได้

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของ

ผู้ใช้บริการท่ีมีภาวะปกติและภาวะสุขภาพเบ่ียงเบนจากปกติ ให้สอดคล้องกับความต้องการด้ านร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล เน้นถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลโดยใช้

กระบวนการพยาบาล [3] ซึ่งในปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ 

วทิยาลัยเชียงราย ได้เร่ิมมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาแห่งชาติ แต่ยังพบว่าแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีน้ันยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ท้ัง 

6 ด้าน  

ดังนัน้ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับปรุงและพัฒนาแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เนื่องจากการวัดและประเมินผลเป็นส่วนส าคัญของการจัดการเรียนการสอนท่ีจะ

สะท้อนว่าบัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท้ัง 6 ด้านหรือไม่ และมีความสนใจศึกษาผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เพื่อให้ได้เคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติท่ีมีคุณภาพ และน าผลการศึกษาดังกล่าวมา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบัณฑติให้มคีุณภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ 

การพยาบาลพื้นฐาน ของนักศกึษาช้ันปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย ปกีารศึกษา 2557 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึก

ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปี

การศึกษา 2557 

 

ค าถามในการศกึษา 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล

พื้นฐาน ของนักศกึษาช้ันปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย ปกีารศึกษา 2557 เป็นอยา่งไร 

2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 

2557 แตกตา่งกันหรือไม ่อยา่งไร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้ใช้แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education, TQF) ซึ่งเป็นกรอบท่ีมีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และควบคุม

คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานท่ีทัดเทียมกันท้ังในระดับชาติและระดับสากล โดยหลักการของ TQF มุง่เนน้มาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ของผู้เรียน ซึ่งก าหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 

3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยการด าเนินการของ

สถาบันอุดมศกึษาตามกระบวนการของ TQF เป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มทัีกษะ

ตา่งๆ และมีคุณลักษณะตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบัน  
 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐานของนักศกึษาชั้น

ปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย ปกีารศึกษา 2557 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2557 ท่ีเรียน

วชิาฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลพื้นฐาน จ านวน 127 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษากลุ่ม A จ านวน  

64 คน และนักศกึษากลุ่ม B จ านวน 63 คน  
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF: HEd) ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่  1) ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านทักษะการ

ปฏิบัติทางวิชาชีพ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ผ่านการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาฝึกปฏิบัติ จ านวน 3 ท่าน และ

น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ค านวณค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .93 และผ่านการหาค่าความ

เชื่อมั่น (reliability) ของเคร่ืองมือ โดยวธีิ Interrator reliability ซึ่งให้อาจารย์ผู้ให้คะแนน 2 ท่านท่ีผ่านการอบรมการใช้

แบบประเมินน าแบบประเมินไปทดลองใช้พร้อมกัน ในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

เชียงราย ท่ีเคยผ่านการเรียนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเมื่อเรียนอยูช่ั้นปีท่ี 2 จ านวน 20 คน และน าคะแนนท่ี

ได้จากอาจารย์ท้ัง 2 ท่าน มาหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation 

coefficient) ได้คา่ r เท่ากับ .84 

การก าหนดเกณฑ์ระดับคะแนน แบ่งคะแนนออกเป็น 4 ระดับ คิดจากค่าคะแนนสูงสุด (4) ลบด้วย

คะแนนต่ าสุด (1) หารด้วย 4 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.75 คะแนน หมายถึง นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยูใ่นระดับควร

ปรับปรุง คะแนนเฉลี่ย 1.76-2.50 คะแนน หมายถึง นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย  
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2.51-3.25 คะแนน หมายถึง นักศึกษามีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ย 3.26-4.00 คะแนน หมายถึง 

นักศกึษามผีลการเรียนรู้อยูใ่นระดับดีมาก 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล

พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2557 วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคิดค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์เป็นรายดา้น และโดยรวม 

2. เปรียบเทียบระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชา  

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย  

ปีการศึกษา 2557 วเิคราะห์โดยใชส้ถิต ิIndependent T-test ภายหลังจากทดสอบการกระจายตัวของขอ้มูลแลว้พบว่า

ข้อมูลมกีารกระจายตัวแบบโค้งปกติ 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล

พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย ปีการศกึษา 2557 โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄  = 

3.12, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̄  = 3.61, S.D. = 0.22, x̄  = 3.49, S.D. = 0.41) และผลการ

เรียนรู้ท่ีอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการปฏบัิติทางวชิาชีพ (x̄  = 2.75, S.D. = 0.28, x̄  = 2.89, S.D. = 0.32, x̄  = 

2.97, S.D. = 0.39, x̄  = 2.98, S.D. = 0.30 ตามล าดับ) (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย รายด้านและโดยรวม (N = 127)  

ผลการเรียนรู้ตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

รวม (N=127) 

x̄   S.D. การแปลผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.61 0.22 ดีมาก 

2. ด้านความรู้ 2.75 0.28 ด ี

3. ด้านทักษะทางปัญญา 2.89 0.32 ด ี

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.49 0.41 ดีมาก 

5. ด้านวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.97 0.39 ด ี

6. ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพี 2.98 0.30 ด ี

โดยรวม 3.12 0.35 ด ี

2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 
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2557 เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้รายด้านพบว่า 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B อยู่ใน

ระดับดีมาก (x̄  = 3.58, S.D. = 0.21, x̄  = 3.64, S.D. = 0.23) 2) ด้านความรู้ของนักศกึษากลุ่ม A และกลุ่ม B อยู่ใน

ระดับดี(X = 2.68, S.D. = 0.27, X = 2.82, S.D. = 0.27) 3) ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B 

อยู่ในระดับดี (x̄  = 2.85, S.D. = 0.28, x̄ = 2.94, S.D. = 0.35) 4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B อยู่ในระดับดีมาก (x̄  = 3.31, S.D. = 0.45, x̄ = 3.68, S.D. = 0.23) 5) 

ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B อยู่ในระดับดี 

(x̄  = 2.98, S.D. = 0.38, x̄  = 2.96, S.D. = 0.40) 6) ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพีของนักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม 

B อยู่ในระดับดี (x̄ = 2.95, S.D. = 0.28, x̄  = 3.00, S.D. = 0.23) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายวิชาฝึกปฏิบัติการ

พยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชยีงราย จ าแนกตามกลุ่มของนักศึกษา  

ผลการเรียนรู้ตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

นักศกึษากลุ่ม A (N=64) นักศกึษากลุ่ม B (N=63) 

x̄  S.D. 
การ 

แปลผล 
x̄  S.D. 

การ 

แปลผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3.58 0.21 ดีมาก 3.64 0.23 ดีมาก 

2. ด้านความรู้ 2.68 0.27 ด ี 2.82 0.27 ด ี

3. ด้านทักษะทางปัญญา 2.85 0.28 ด ี 2.94 0.35 ด ี

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 3.31 0.45 ดีมาก 3.68 0.23 ดีมาก 

5. ด้านวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.98 0.38 ด ี 2.96 0.40 ด ี

6. ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพี 2.95 0.28 ด ี 3.00 0.32 ด ี

3. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

เชียงราย ปีการศึกษา 2557 พบว่านักศึกษากลุ่ม A และกลุ่ม B มีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐานไม่แตกต่างกัน (p > 0.001) (ตารางที่ 3) 

 



1768 

- Proceedings - 

 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยรวม  

ในรายวชิาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย จ าแนกตาม

กลุ่มนักศกึษา 

นักศกึษาชั้นปีที่ 2 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอดุมศกึษาแหง่ชาต ิโดยรวม t p-value 

x̄  S.D. 

กลุ่ม A (N=64) 3.06 0.23 
-2.861 .005  

กลุ่ม B (N=63) 3.18 0.23 

 

สรุปผลและอธปิรายผล 

1. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาล

พื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยเชียงราย ปีการศกึษา 2557 โดยรวมอยูใ่นระดับดี (x̄ = 

3.12, S.D. = 0.35) ท้ังนี้อ ธิบายได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิ บัติการพยาบาลพื้นฐาน 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติท่ีนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย

เป็นคร้ังแรก โดยก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัตินักศึกษาทุกคนต้องผ่านวิชาทฤษฎีการพยาบาลพื้นฐาน ซึ่งมีการจัดการเรียน 

การสอนท้ังแบบบรรยาย การฝึกปฏบัิติทักษะการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏบัิติการ และได้มีการก าหนดให้นักศึกษา

ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลภายหลังการเรียนในแต่ละทักษะ โดยผ่านการตรวจสอบทักษะการปฏิบัติจากอาจารย์

ผู้สอน และมีการสอบปฏิบัติทักษะการพยาบาลพื้นฐานภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน

ดังกล่าวนักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยู่สม่ าเสมอ ท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติ  

การพยาบาลพื้นฐานและมีความมั่นใจในการปฏิบัติก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย สอดคล้องกับการศึกษา  

ของศุภรัตน์ แจ่มแจ้ง และวิรดา อรรถเมธากุล [4] ท่ีศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพร้อมในการปฏบัิตกิารพยาบาล 

บนหอผู้ป่วย ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม เจตคติต่อวิชาชีพ และการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลของ

นักศึกษา ด้านผู้สอนภาคปฏิบัติ และด้านสภาพแวดล้อม กับความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 

ผลการวิจัยพบว่าการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสมของ

นักศึกษา ผู้สอนภาคปฏิบัติ และสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอ

ผู้ป่วยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจากการท่ีนักศึกษาได้ฝึกปฏบัิติบนหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

ตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก  

การรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับจากการรับความรู้สึก และความจ าโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ัง 5 แล้วมีการแปลข้อมูลท่ี

ได้รับ ร่วมกับอาศัยการเรียนรู้เดิมและประสบการณ์ในอดีตท่ีเคยได้ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ

พยาบาล จึงท าให้นักศึกษาทราบว่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไร และสามารถปฏิบัติการพยาบาล

พื้นฐานบนหอผู้ป่วยได้ สอดคล้องกับทฤษฎีของแบนดูรา  [5] ท่ีมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการ

เรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ โดยปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนจะต้องมีความใส่ใจท่ี

จะสังเกตตัวแบบไม่ว่าจะเป็นตัวแบบจริงหรือตัวแบบสัญลักษณ์ 2) จดจ าสิ่งท่ีสังเกตหรือสิ่งท่ีรับรู้ไว้ในความจ าระยะ

ยาว 3) ผู้เรียนมีโอกาสแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบและท าซ้ าเพื่อให้จ าได้ และ 4) ผู้เรียนจะต้องรู้จักประเมิน

พฤติกรรมของตนเอง โดยใช้เกณฑ์ท่ีตั้งขึ้นด้วยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานใน

สถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย จึงท าให้นักศึกษาได้น าความรู้จากประสบการณ์ในอดีตและความรู้จากภาคทฤษฎีมา
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ประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วย นอกจากนั้นการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยยังท าให้

นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในทักษะด้านอื่นๆ ได้แก่ ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ฝึกปฏิบัตงิานได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงท าให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ในรายวชิาฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐานในระดับดี สอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน้การปฏบัิตซิึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีตอ้งการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ตรง จาก

การเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ฝึก

การแก้ปัญหาด้วยตนเอง และฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะและเชื่อมโยงองค์

ความรู้น าไปปฏบัิตเิพื่อแกไ้ขปัญหาหรอืประกอบอาชพีในอนาคต [6] เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.61, S.D. = 0.22) ท้ังนี้สามารถ

อธิบายได้ว่าจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย เน้นให้นักศึกษามีคุณสมบัตินี้เป็นพื้นฐานและให้

ทุกรายวชิา มกีารสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชพีไว้เป็นพื้นฐานในทุกรายวชิา อกีท้ังนักศกึษา

ได้รับการบ่มเพาะด้านคุณลักษณะนิสัยของพยาบาล ปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพผ่านอาจารย์ผู้สอนท่ีดูแลอย่าง

ใกล้ชิดในขณะฝึกปฏิบัติงาน ช่วยปลูกฝังด้านทัศนคติต่อวิชาชีพผ่านการวางตัวแบบท่ีดี สอดคล้องกับการศึกษาของ 

ธีรวุฒิ เอกะกุล [7] พบว่าการมตีัวแบบท่ีดีแก่นักศึกษายิ่งเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งได้รับยกย่อง จะมีผลต่อความเชื่อ

มากยิ่งขึ้น โดยท่ัวไปบุคคลจะแสดงพฤติกรรมท่ีดี ไม่วา่จะเป็นความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย ์

เสียสละ และการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จ าเป็นต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานอย่าง

แรก สอดคล้องกับทฤษฎขีองโคลเบอร์ก ระยะท่ี 3 ระดับจรยิธรรมตามหลักการด้วยวิจารณญาณ บุคคลจะปฏบัิตสิิ่ง

ใดย่อมเกิดจากการตีความหมายให้คุณค่าของการปฏิบัตินั่นวา่เป็นสิ่งท่ีดี และจะยดึถือเป็นหลักของความประพฤติท่ี

จะปฏบัิตติาม [8] 

1.2 ด้านความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄  = 2.75, S.D. = 0.28) ท้ังนี้สามารถอธิบายได้วา่ก่อนการ

ฝึกปฏิบัต ิการพยาบาลพื้นฐาน ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อทบทวนความรู้ในภาคทฤษฎี และแนะน า

แนวทางในการน าไปใช้ในภาคปฏบัิต ิเชน่ ขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล การซักประวัตโิดยใช ้11 แบบแผนของกอร์

ดอนการเขียนแผนการพยาบาล เป็นต้น รวมท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน  

ได้ก าหนดให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นๆ โดยใช้กระบวนการพยาบาล 

ในการพยาบาลบุคคลท่ีมภีาวะเบ่ียงเบนจากปกต ิรวมท้ังการฝึกปฏบัิติในสถานการณจ์รงิท าให้ผู้เรียนสามารถทบทวน

ความรู้ทางการพยาบาลจากประสบการณ์ตรงท่ีได้รับในแหล่งฝึกขณะปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการน าความรู้ไป

ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติ จึงเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมผีลการเรยีนรู้ด้านความรู้อยู่ในระดับดี เป็นไปในทางเดียวกันกับ 

การศึกษาวิจัยท่ีศกึษาเร่ืองความรู้ดา้นการปฏิบัตกิารพยาบาล วชิาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาลของนักศกึษา

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี [9] พบว่าความรู้ด้านการปฏิบัติการพยาบาลโดยภาพรวมอยู่ใน 

ระดับดี และนักศึกษาแต่ละกลุ่มมคีะแนนเฉลี่ยความรู้ทุกทักษะการพยาบาลไมแ่ตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ .05 

1.3 ด้านทักษะทางปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับดี  (x̄ = 2.89, S.D. = 0.32) ท้ังนี้เนื่องจากการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกับผู้รับบริการจริง ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูล

จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีพบ สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) 

ซึ่งเป็นวิธีการสอนในการท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีเหตุผล [10] นอกจากนั้นใน
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การฝึกปฏบัิตงิานได้จัดให้มีการ pre-post conference รายบุคคล ท่ีเน้นให้ผู้เรียนวเิคราะห์จุดดี จุดบกพร่องของตนเอง 

ชว่ยให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการ

แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการการเรียนรู้โดยการสะท้อนคิด  (Reflective thinking) 

ซึ่งเป็นวิธีท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งท่ีคิดอยู่ สิ่งท่ีปฏิบัติ หรือสิ่งท่ีเป็นอยู่ [11]  จึงท าให้ผู้เรียน 

มผีลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญาอยู่ในระดับดี 

1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก  (x̄  = 3.49, 

S.D. = 0.41) สามารถอธิบายได้ว่าขณะให้การพยาบาลผู้เรียนมีปฏสิัมพันธ์โดยตรงกับผู้ป่วย มกีารสร้างสัมพันธภาพ

ร่วมกับทีมพยาบาลบนหอผู้ป่วย รวมถึงในการจัดการเรียนการสอนได้มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท ารว่มกันเป็นทีม 

จึงท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้น าและการเป็นสมาชกิกลุ่มตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏบัิติ ซึ่งการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชานี้ ตอบสนองลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ใชภ้าวะความเป็นผู้น า และการท างานเป็นทีม [12] จึงท าให้ผู้เรียนมผีลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ 

ความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี ใกล้เคียงกันกับการศึกษาของสมใจ เจียระพงษ์ , พรรณิภา ทองณรงค์, สุจินดา ศรี

สุวรรณ, ปราณี แสดคง และสุมาลี ไชยเมอืง [13] ท่ีพบวา่นักศกึษาพยาบาลมีความคิดเห็นต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติในรายวชิาทักษะชวีติ ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ

อยู่ในระดับมากที่สุด 

1.5 ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ 

= 2.97, S.D. = 0.39) ท้ังนี้สามารถอธิบายได้ว่าจากการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงผู้เรียนต้องฝึกการพูดเพื่อ

ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เช่น ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าท่ีในหอผู้ป่วย เป็นต้น จึงจะท าให้

การปฏบัิตงิานส าเร็จลุล่วงไปได้ และในการฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐานผู้เรียนทุกคนจะตอ้งผ่านการฝึกการค านวณ

ยา และการค านวณการให้สารละลาย จึงเป็นการพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข นอกจากนั้นการ

ก าหนดงานให้ผู้เรียนเขียนแผนการพยาบาล ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียน และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือมาประกอบการเขียนแผนการพยาบาล และการ

น าเสนอข้อมูลในการ pre-post conference กับอาจารย์ผู้สอน ท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในดา้นการฟังและการ

พูด เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาปัจจัยท านายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา รายวิชา  

สุขภาพคนเมอืงและการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พบว่านักศึกษาประเมินสรรถนะของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี [14] อีกท้ัง 

สภาพบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยแบบเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ มีจุดหมายร่วมกัน ช่วยเหลือ  

ซึ่งกันและกันมีปฏิสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสาร และมีส่วนร่วมในผลผลิตของกลุ่ม จึงท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 

ด้านการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดับดี 

1.6 ด้านทักษะการปฏบัิตทิางวชิาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x̄ = 2.98, S.D. = 0.30) ท้ังนี้เนื่องจาก 

การจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลพื้นฐานในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็น  

การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิบัติการพยาบาลต่างๆ ท่ีมุง่ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัย เกิดความสุขสบาย  

ความพึงพอใจ และได้รับการรักษาตลอดจนความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาอย่างทันท่วงที โดยการฝึกปฏิบัติทักษะ 

การพยาบาลพื้นฐานอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์และมีบทบาท  

เป็นผู้กระตุ้นการคิด อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผู้ชี้แนะ และเป็นพี่เลี้ยง ท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้  



1771 

- Proceedings - 

สู่การปฏบัิตไิด้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาผลการเรียนรู้ดา้นทักษะการปฏบัิตทิางวิชาชพี 

เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลและทัศนคติต่อวิชาชีพตามการรับรู้ของ

นักศึกษาพยาบาลท่ีขึน้ฝึกภาคปฏิบัตคิร้ังแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พบว่าการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติมีผลต่อทักษะปฏิบัติการพยาบาลอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 91.8 และอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติมีผลต่อ

ทักษะปฏบัิตกิารพยาบาลอยูใ่นระดับมาก ร้อยละ 92.9 [15] 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ใน

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 กลุ่ม A และ กลุ่ม B คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

เชียงราย ปีการศึกษา 2557 พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (p > .001) ท้ังนี้

สามารถอธิบายได้วา่ในการจัดการเรียนการสอนรายวชิาฝึกปฏิบัตกิารพยาบาลพื้นฐาน ได้มีการเตรียมความพร้อมท้ัง

ผู้เรียนและผู้สอนก่อนเปิดกระบวนวชิา โดยการเตรียมความพร้อมผู้เรียนจะมีการปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของ

รายวชิา รายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนและงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังการวัดและประเมินผล 

และมีการแจกคู่มือฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้นผู้เรียนทุกคนต้องผ่าน

การประเมินความพร้อมด้านความรู้ และฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานต่างๆ ก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติ ส่วนผู้สอนได้มี

การเตรียมความพร้อมโดยจัดประชุมชี้แจงการฝึกปฏบัิติการพยาบาลพื้นฐาน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ รายละเอียดของ

การฝึก ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ประสบการณ์ท่ีผู้เรียนจะได้รับ การวัดและ

ประเมินผล มีคู่มือการฝึกปฏิบัติ แผนการสอน และแผนการนิเทศท่ีชัดเจนเหมือนกันทุกแหล่งฝึก โดยผู้สอนจะเป็น

ผู้ให้ความรู้ สอนและสาธติ ดูแลการฝึกปฏบัิตงิานของผู้เรียนอยา่งใกล้ชิดพร้อมท้ังให้ค าแนะน าและข้อมูลย้อนกลับ จึง

ท าให้ผู้เรียนท้ังสองกลุ่มมีระดับผลการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ใกล้เคียงกันกับ

การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัย

ชุมชนตามการรับรู้ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2555 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติจ าแนกตามแหล่งฝึก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 [16] 

เป้าหมายสูงสุดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ  การพัฒนาคุณภาพของ

ผู้เรียน ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่งภายหลังจากท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 คณะพยาบาล

ศาสตร์ วทิยาลัยเชียงราย ได้ผ่านการฝึกปฏบัิตกิารพยาบาลพื้นฐาน ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเองตามผลการ

เรียนรู้ท้ัง 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม-จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) 

ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชีพ ซึ่งผลการเรียนรู้โดยรวมท้ัง 6 ด้าน อยู่ในระดับดี จึงควรมีการน าผลการวิจัยท่ีได้ไป

ศกึษาวจิัยตอ่โดยใชว้ธีิการวิจัยแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยใชน้ักศกึษา อาจารยพ์ยาบาล และ

พยาบาลพี่เลีย้ง มาร่วมพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยเลอืกดา้นท่ียังมผีลการเรียนรู้ไม่ถึงในระดับดีมาก เชน่ ด้าน

ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ควรศึกษาวจิัยไปยังรายวิชาอื่นๆ ของหลักสูตร ท้ังนี้เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรท่ีตอบสนองตอ่การผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา  

The system development of quality assurance of School of Science, 

University of Phayao 

ภัทรภรณ ์ผลด1ี 

Phataraporn Phondee1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คณะผู้บริหารและบุคลากร

สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 27 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม ( focus 

groups)  และใชเ้คร่ืองมือ เช่น แบบรายงานการติดตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา แบบทดสอบความรู้

ก่อนและหลังเข้ารว่มโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศกึษา แบบรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้

ของเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) แบบประเมินโครงการศึกษาดูงาน และรายงานการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาพบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2554 – 2556 ผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี และดีมาก มคี่าคะแนนเป็น 4.40, 4.66 และ 4.57ตามล าดับ 

โดยเฉพาะผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ (process) ซึ่งมผีลการด าเนนิงานอยู่ในระดับดีมากทุกปี คือ 4.67, 4.89 

และ 4.83 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบ 

Abstract  

This research aims to analysis academic quality assurance system of School of Science, University 

of Phayao. The selected sample consist of administrative board and staffs. Focus group was used as a tool for 

collecting data include of all quality assurance report conducted by Office of the Higher Education Commission 

(OHEC) and the Office for National Education Standards and Quality Assessment (ONESQA). The result from 

content analysis was found that the improvement of the assessment result indicated by internal quality 

assurance committee in academic year 2011-2013 were 4.40, 4.66 and 4.57 respectively. Especially for the 

process of academic quality assurance were 4.67, 4.89 and 4.83 respectively.   

Keywords: Quality assurance, System development  
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บทน า 

งานประกันคุณภาพการศกึษาภายในถอืเป็นงานท่ีส าคัญท่ีทุกสถาบันตอ้งด าเนนิการ ท้ังน้ีเนื่องจากเป็น

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษา (ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ประชาขน และสังคม) ว่าการ

ด าเนินการจัดการศึกษานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ผู้เรียนและบัณฑิตมีคุณภาพหรือมคีุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้  [1] 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร  และในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกตัวออกม าเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมีการบริหารโดยทีมผู้บริหารชุดใหม่  คณะวทิยาศาสตร์ได้ต้ังเป้าหมายคะแนนการ

ประกันคุณภาพภายในไว้ท่ี 4.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 ท่ี  คณะวิทยาศาสตร์โดยทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้ร่วมกัน

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ผลจากการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะพบว่า คะแนนการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินภายในดีขึ้นอย่าง

ตอ่เนื่อง [2]-[5] (ดังตาราง) 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินฯ โดยคณะกรรมการประเมินภายในฯ (ประเมินท้ัง IQA และ EQA) ปีการศึกษา 

2554-2556 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : *  ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ สมศ. รอบท่ี 3 

ปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะวทิยาศาสตร์  ขอรับการประเมนิจาก สมศ. (รอบท่ี 

3) ผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 1–11 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 คะแนน (ระดับดีมาก)  และตัวบ่งชี้ท่ี 1–18 ได้คะแนนเฉลี่ย 

4.55 คะแนน และคะแนนรวม คือ 4.61 จากคะแนนเต็ม 5 (ระดับดีมาก)  

จากมาตรา 48 ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติฯ ท่ีระบุว่า “...การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง......และเพื่อรองรับการประกัน คุณภาพภายนอก” ทปอ. 

และ ทอมก จึงเห็นว่าควรก าหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มของ ทปอ. และ ทอมก และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกเป็นชุดเดียวกันเพื่อใช้

ประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาได้มากท่ีสุด และเป็นภาระต่อสถาบันอุดมศึกษาอย่างสมเหตุสมผล  

นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะ และสถาบันรวมเรียกว่า The Council of the 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีการศกึษา 

2554 2555 2556 

ภายใน : เกณฑ์ สกอ. 4.60 

(ระดับดีมาก) 

4.68 

(ระดับดีมาก) 

4.75 

(ระดับดีมาก) 

ภายนอก :เกณฑ์ สมศ. 4.02 

(ระดับดี) 

4.56 (4.61)* 

(ระดับดีมาก) 

4.41 

(ระดับดี) 

รวม 4.40 

(ระดับดี) 

4.59 

(ระดับดีมาก) 

4.57 

(ระดับดีมาก) 
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University Presidents Quality Assurance (CUPT QA)   ท้ังนี้ ทปอ. ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2557 วันท่ี 21 ธันวาคม 

2557  และ ทอมก ในการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2558 วันท่ี  23  มกราคม  2558  ได้มีมติอนุมัติให้สถาบันอุดมศึกษาใน 

ทปอ. และ ทอมก ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  เพื่อสถาบันอุดมศึกษา จะได้ลดภาระที่เกิดจาก

การท างานซ้ าซ้อน และได้ใชเ้กณฑ์ท่ีเหมาะสม หรือ บูรณาการกับการพัฒนาตามแนวทาง EdPEx มุ่งสู่การด าเนินการ

ตามแนว EdPEx อย่างเต็มรูปแบบตอ่ไป [6] 

มติสภามหาวิทยาลัย พะเยา ในการประชุมคร้ังท่ี  6/2558 วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 เห็นชอบให้ทุก

คณะเปลี่ยนมาใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ CUPT QA  ซึ่งการประเมินจะมี 3 ระดับ และเกณฑ์การให้คะแนนจะ

แตกตา่งไปจากเกณฑ ์สกอ.  

 
ระดับหลักสูตร  แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ ได้แก่    

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน - ทุกหลักสูตรต้องด าเนินการตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 

การศึกษา ของ สกอ. เฉพาะในองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ทุกปี (ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 

2548 ซึ่งรวมถึงเนื้อหาในบันทึกข้อความเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับ มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 (TQF:HD) ข้อ 1-5) o    

องค์ประกอบท่ี 2 เกณฑ์พัฒนา - ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance 

(AUN-QA) หรือแนวทางอื่นท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม โดยทุกหลักสูตรต้องได้รับการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรอย่างน้อย 1 คร้ังในรอบ 5 ปี ในกรณีรอบระยะ เวลาหลักสูตรเกิน 4 ปีเช่น 5 ปีให้มีการประเมิน

อย่างนอ้ย 1 ครัง้ในรอบ 6 ปี  

ระดับคณะและสถาบัน ใช้ CUPT Indicators ท่ีได้จากการบูรณาการเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. ที่เป็น

ประโยชนต์อ่การพัฒนาอุดมศึกษา   

นักวิจัยจึงได้ร่วมการสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร โดยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาระบบงานของ

คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ ในการวิเคราะห์ 

ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนา (PDCA) ผ่านแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษาเพ่ือให้ผลการด าเนนิงานเป็นไป

ตามทิศทางและเป้าประสงค์ของคณะวทิยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระบบการด าเนนิงาน

ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีส่งผลให้ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพภายในเป็น

เกณฑ์ The Council of the University Presidents Quality Assurance (CUPT QA) 

วัตถุประสงคใ์นการศกึษา 

1. เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อใชเ้ป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีถัดไป 
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วัสดุและวิธีการศึกษา 

วิธีการศกึษา 

การวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) 

ขอบเขตการศกึษา 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ผู้บริหาร (ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ

ประจ า) และเจ้าหนา้ที่ส านักงานคณะ มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 27 คน  

ข้อมูลดา้นการประกันคุณภาพฯ 

ข้อมูลปีการศึกษา 2554-2556  (1 มถิุนายน 2554 ถึง วันท่ี 31 กรกฎาคม 2557) 

ระยะเวลาในการศกึษา 

ระหว่างวันท่ี 2 มถิุนายน 2557 ถึง วันท่ี 1 มถิุนายน 2558   

 

ขั้นตอนในการศกึษา 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

  

ขั้นตอนที่ 1 :  P (Plan) การวางแผน 

1. ผู้วิจัยได้เสนอให้คณะวทิยาศาสตร์แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2 ชุด 

ชุดท่ี 1 คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบไปด้วยรองคณบดี/ผู้ช่วย

คณบดีและเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ ซึ่งจะมีแผนงาน และค่าเป้าหมาย(KPI) ของตัว บ่งชี้ท่ีได้รับผิดชอบ ท่ีแยก

ย่อยลงไปในระดับสาขาวิชาเป็นตัวแทนในการรับผิดชอบ  ท าหน้าท่ี ด าเนินงาน และเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

ชุดท่ี 2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยท่ีปรึกษาจากภายนอกคณะ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าท าหน้าท่ี เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  

2. ผู้วิจัยได้เสนอให้คณะผู้บริหารปรับโครงสร้างบริหารและโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องอย่างชัดเจน  

3. ผู้วิจัยได้เสนอให้มีการจัดประชุมผู้บริหาร (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าท่ีงาน

ประกันคุณภาพฯ ในเชา้วันพุธ เพื่อจัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา                 

4. ท่ีประชุมจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยการเอาน าแผนกลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ เกณฑ์การ

ประเมินของ สกอ. และ สมศ. มาถอดเป็นแผนปฏบัิตกิารประจ าปี (โครงการ/กิจกรรม) พรอ้มตัง้ค่าเป้าหมาย (KPI) 

5. น า(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี ค่าเป้าหมายเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ

พจิารณา (ประชุมเป็นประจ าทุกเดอืน) 

6. น า(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมค่าเป้าหมาย เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีคณะ

วทิยาศาสตร์(ประชุมทุกภาคการศกึษา) เพื่อขอความเห็นชอบ 
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7. ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ ามีนโยบายให้สาขาวิชารับผิดชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  

8. จัดท าปฏทิินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนนิการ 

9. น าแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพฯ ที่ได้จากการวิจัยสถาบันของคณะมาใชใ้นระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 :  D (Do) การด าเนินงานตามแผน 

ในขัน้ตอนการด าเนนิงาน  จะด าเนนิงานตามแผน และตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว้ เชน่ 

1.  คณะกรรมการด าเนนิงานประกันฯ (รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบตัวบ่งช้ี) จัดประชุมกลุม่ย่อย   

2.  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงาน (2 คร้ังต่อ/ปี) โดยประชุมพร้อม

กั บ 

คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ 

3.  จัดท าโครงสร้างบริหารและโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์ และ

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา และชอ่งทางต่างๆ 

4.  ด าเนนิงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศกึษา  

5.  ประชุมเพื่อตดิตามแผนปี ปีละ 3 คร้ัง/ปี โดยประชุมพร้อมกับคณะกรรมการประจ าคณะ 

6.  ด าเนินโครงการทุกโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี และตามปฏิทินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

7.  สาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ท่ี

รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 :  C (Check) การตรวจสอบ 

1.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 6 

เดอืน 9 เดือน และ12 เดอืน และรายงานผลการด าเนนิงานในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

2.  ติดตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

2.1 โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพฯ(จากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้าร่วม

โครงการ) 

2.2 โครงการศกึษาดูงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ตดิตามจากแบบประเมินโครงการ 

3.  ติดตามปฏทิินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกๆ 3 เดอืน ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ 

4.  ตรวจสอบเอกสารงานประกันคุณภาพฯ ตามตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินฯ

ภายใน 

5.  คณะและสาขาวิชาจัดท ารายงานประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

6.  คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา 

7.  คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน) (สมศ.)   

ขั้นตอนที่ 4 :  A (Act) การปรับปรุงแก้ไข 

 ปรับปรุงแก้ไขให้ระบบการประกันฯของคณะสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้กับทุกเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ  
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เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิัยคร้ังน้ี ประกอบดัวย 

1. แบบรายงานการติดตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดอืน 

2. แบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาแบบทดสอบ

ความรู้หลัง เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ. ในรอบ 6 

เดอืน 9 เดือน และ 12 เดอืน   

4. รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาและ

ระดับคณะ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิเนื้อหา (Content Analysis) 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและน าเสนอผลสรุปแต่ละประเด็น ด้วยการบรรยายและวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

โดยน าข้อมูลท่ีได้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกัน ด้วยการเชื่อมโยงความสอดคล้องของเนื้อหา

ท้ังหมดกับแนวคิดทฤษฎี แปลความหมายในภาพรวม และน าเสนอเป็นแผนผัง ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี

ส านักงาน คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการ PDCA ท่ีเป็นระบบอย่างครบวงจร 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาระบบการประกันคุณภาพฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ 4 ขั้นตอน ผู้วิจัยขอน าเสนอผล

การศึกษา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 :  P (Plan) การวางแผน 

1.  การแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อสง่เสริมและกระตุน้ให้บุคลากรทุกระดับได้มีสว่นร่วม ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ  

2.  จัดท าโครงสร้างบริหารและโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบและสามารถมองเห็นภาพการท างานได้ชัดเจนขึน้   

3.  การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ (Focus groups) เพื่อรับทราบ ติดตาม

ผลการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพ รวมท้ังน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ มาจัดท าร่าง

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และเสนอร่างฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและ

อนุมัตแิผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา  

4. น าแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2554 - 2557 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน/ภายนอก ประจ าปีการศึกษา 2555 เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ 

สมศ. มาถอดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2556 จ านวน 45 โครงการ ท้ังนี้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรม     

5. ตัง้ค่าเป้าหมาย (KPI) ของแตล่ะตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมนิของ สกอ. และ สมศ. ให้เกิดความท้า

ทาย และด าเนนิการให้ไปถึงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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 6. สาขาวิชารับผิดชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนการ

สอนและด้านการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์ท่ีต้องรับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เกณฑ์

ข้อท่ี 3,4,5  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 เกณฑ์ข้อท่ี 4 ตัวบ่งชีท่ี้ 2.6 เกณฑ์ข้อท่ี 4,5,6,7 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 เกณฑ์ข้อท่ี 2,8 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 

เกณฑ์ขอ้ท่ี 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 เกณฑ์ขอ้ท่ี 2,3,5 และ ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 เกณฑ์ขอ้ท่ี 2,3,4,5 

7. จัดท าปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามรอบปีการศึกษา เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม

แผน และได้ครบตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

8. น าแนวทางการจัดเก็บเอกสารด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา มาใชใ้นการวางแผนจัดเก็บเอกสาร ในระดับสาขาและระดับคณะ 
 

ขั้นตอนที่ 2 :  D (Do) การด าเนินงานตามแผน  

1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการด า เนินงานประกันคุณภาพ ฯ 

ประกอบด้วย 5 กลุ่มยอ่ย โดยแยกตามรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีและเจ้าหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบตัวบ่งช้ี  อนุกรรมการแตล่ะ

กลุ่มจะมีแผนงาน เชน่ แผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิาร แผนบริหารงานบุคคล และแผนพัฒนางานประกันคุณภาพฯ เป็น

ต้น แต่ละแผนงานจะมีการตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ของตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ ส่วนคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ 

ประกอบด้วยท่ีปรึกษาภายนอก และคณะกรรมการประจ า มีการจัดประชุม 2 คร้ังต่อ/ปี ( 6 เดอืนและ 12 เดือน) เพื่อ

รับทราบ และให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง/แก้ไข ตอ่ไป 

2.  จัดท าโครงสร้างบริหารและโครงสร้างการประกันคุณภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ ติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ ให้มองเห็นผู้รับผิดชอบ และภาพการท างาน ได้ชัดเจนขึ้น โดยเผยแพร่ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และ

ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  

3.  ด าเนินงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพฯ ตามท่ีรองคณบดีแต่ละฝ่ายได้ระบุไว้ในแผน โดย

งานส่วนใหญ่จะประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ และมีการประชุมเพื่อติดตามแผนปี ปีละ 3 คร้ัง (รอบ 6 

เดอืน 9 เดือน และรอบ 12 เดอืน) ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

4.  ด าเนนิโครงการทุกโครงการในแผนปฏบัิตกิารประจ าป ีและมีโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงาน

ประกันคุณภาพฯ เพื่อให้ครบกระบวนการ PDCA เชน่ 

4.1.  โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถใน

การจัดเก็บหลักฐานท่ีตรงตามตัวบ่งชี้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน และเพื่อส่งเส ริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

มีความสามารถในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพฯ และมีความสามารถในการอธิบายผลการด าเนินงาน

ของตนเองได้อยา่งเขา้ใจ   

4.2  โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพฯ โดยมวีัตถุประสงค์

เพื่อ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนนิงานดา้นการประกันคุณภาพฯ ตามแผนท่ีได้ตัง้เป้าหมายไว ้ทุกๆ รอบ 6 

เดอืนและรอบ 12 เดอืน  

4.3  โครงการศกึษาดูงานดา้นประกันคุณภาพฯ (ท ารว่มกับโครงการศกึษาดูงานของผู้บริหาร) โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพฯ ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ 

และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพฯ 
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4.4 โครงการประเมินการประกันคุณภาพฯภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ารายงานการ

ประจ าปี และพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วน าผลการประเมินมาปรับปรุง/

พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ  และรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามท่ี สกอ. ก าหนด  

5. ด าเนินงานตามแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย (KPI) ของแต่ละตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมินของ 

สกอ. และ สมศ. ที่ตัง้ไว้ 

6. ด าเนินงานตามปฏทิินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีก าหนดไว้ 

7. สาขาวิชาและเจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทาง

การจัดเก็บเอกสารดา้นประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

ขั้นตอนที่ 3 :  C (Check) การตรวจสอบ 

1.  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนางานประกันคุณภาพฯ ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดอืน พบวา่ได้ผลการประเมิน รอ้ยละ 63.63 , 66.66 และ 93.93 ตามล าดับ และรายงานผลการด าเนนิงาน

ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557  

จากการติดตามเป้าหมาย (KPI) และเอกสารประกอบการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การ

ประเมินของ สกอ. และ สมศ. ในรอบ 6 เดือน ได้ผลการประเมิน 3.34 และ 2.71 คะแนน  รอบ 9 เดือน ได้ผลการ

ประเมิน  3.34  และ 2.71 คะแนน รอบ 12 เดือน ได้ผลการประเมิน  4.72  และ 4.56 คะแนน และรายงานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ ครัง้ท่ี 5/2557 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557 

2.  ติดตามโครงการดังนี้ 

2.1  โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพฯ  จากแบบทดสอบความรู้ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 

และหลังเข้าร่วมโครงการฯพบวา่ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ก่อนการอบรม คะแนน เฉลี่ย 15.72 และมีความรู้หลังการ

อบรม คะแนนเฉลี่ย  20.82 ทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 และค่าการเพิ่มขึ้น(คะแนน) หลังการเข้าร่วมโครงการฯ 

คือ 5.09 คะแนน  

2.2  โครงการศกึษาดูงานดา้นประกันคุณภาพฯ ติดตามจากแบบประเมินโครงการ ในประเด็นระดับ

ความ    พงึพอใจในภาพรวมของโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

3. ติดตามปฏทิินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกๆ 6 เดอืน  

4. ตรวจสอบเอกสารงานประกันคุณภาพฯ ตามตัวบ่งชีท่ี้รับผิดชอบตามแนวทางการจัดเก็บเอกสารงาน

ประกันคุณภาพฯ  

5. คณะได้จัดกิจกรรมโดยตัวแทนแต่ละสาขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงศึกษารายงานการประเมิน

ตนเองระดับสาขาวิชา และตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

6. โครงการประเมินการประกันคุณภาพฯภายใน ติดตามจากผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมนิปีการศกึษา 2556ได้ผลการประเมนิเฉลี่ยตามเกณฑ์สกอ. 4.75 คะแนน (ระดับดีมาก) ตามเกณฑ์ สมศ. 4.41 

คะแนน (ระดับดี)  และคะแนนรวมท้ังสกอ. และสมศ. 4.57 คะแนน (ระดับดีมาก) 
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ขั้นตอนที่ 4 :  A (Act) การปรับปรุงแก้ไข 

1. ปรับปรุงแก้ไขให้ระบบสามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 

2557  

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา สามารถสรุปผล และอภปิรายผลการศึกษาแต่ละประเด็นของการพัฒนาระบบการประกันฯ ได้ดังนี้ 

ก่อนการรับการประเมิน 

การแตง่ตัง้คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาจ านวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ

ด าเนินงานและคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อช่วยในการวางแผน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ รวมท้ังการปรับโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างการประกันคุณภาพ คณะ

วทิยาศาสตร์ เพื่อให้มองเห็นภาพการท างานด้านการประกันคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น พร้อมท้ังขับเคลื่อนการด าเนินการ

ตามแผนงานท่ีวางไว ้เช่น แผนกลยุทธ์ แผนปฏบัิตกิาร แผนบริหารงานบุคคล แผนการจัดการความรู้ และแผนพัฒนา

งานประกันคุณภาพเป็นต้น  ส่วนการตรวจสอบ ในแต่ละแผนงานจะมีการตั้งค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ท่ีได้รับผิดชอบ 

เพื่อวัดความส าเร็จของแผนงานนั้นๆ โดยจะมีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานในแต่ละแผน ในท่ีประชุม

คณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละแผนงานท่ีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีท่ีรับผิดชอบ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้การ

ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และเน้นให้ทุกคนในคณะมีส่วนร่วมเพื่อน าไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพท่ีแท้จริง การ

แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับ ดูแล ช่วยเหลอื สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกัน  และ

เชื่อมโยงกันเป็นทีม [7] 

 
หลังการรับการประเมิน  

1. หลังจากรับการประเมินคุณภาพ  ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของคณะ

วทิยาศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะ ตามโครงสร้างการบริหารได้มีการจัดประชุม เพื่อรับทราบและน าข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมิน มาจัดท าร่างแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ พร้อมท้ังมีการตั้งค่าเป้าหมาย (KPI) ของแต่

ละตัวบ่งชี้ของเกณฑ์การประเมนิของ สกอ. และ สมศ. ที่ให้เกิดความท้าทาย และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ พร้อม

เสนอร่างฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติให้ด าเนินงานตาม

แผนพัฒนางานประกันคุณภาพ  ในรูปแบบของกิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ โดยมีการตรวจสอบ แผนพัฒนางาน

ประกันคุณภาพและแผนประกันคุณภาพ ทุกๆ 6 , 9 และ 12 เดอืน ในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน และรายงาน

ผลการติดตามในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยจะประชุมพร้อมกับคณะกรรมการประจ าคณะได้

รับทราบผลการด าเนนิงาน และให้ขอ้เสนอแนะแนะใน การปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป  

2. ผู้วิจัยและคณะผู้บริหารคณะ ตามโครงสร้างการบริหารได้มกีารประชุมเพื่อน าแผนกลยุทธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2554 - 2557  ข้อเสนอแนะจากการรับการประเมินคุณภาพใน/ภายนอก ประจ าปี

การศึกษา 2555 เกณฑ์การประเมินของ สกอ. และ สมศ.  มาร่วมกันวางแผนงาน และถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติ

การประจ าป ีพ.ศ.2556 จ านวนท้ังหมด 45 โครงการ โดยแตล่ะโครงการจะมเีป้าหมายและตัวช้ีวัดเพื่อวัดความส าเร็จ

ของโครงการ และวัดความส าเร็จของแผนปฏบัิตกิารประจ าปี และมีการตรวจสอบเป้าหมายและตัวช้ีวัด หลังจากการ

ด าเนนิโครงการไปแล้ว 30 วัน ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวาระเสนอเพื่อพิจารณา เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
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ในการปรับปรุงแก้ไข โครงการในรอบปีถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับบทความของคุณระดมพล ช่วยชูชาติ [8] โดยกลา่วไวว้า่ 

“ในการจัดท าและการด าเนนิการตามแผนปฏบัิตกิารประจ าปขีองสถานศกึษา จะต้องมีเคร่ืองมือคุณภาพมาใช้ในการ

ด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดผลส าเร็จตามท่ีระบุไว้ในตัวชี้วัดของโครงการ โดยแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีจะมคีวามสอดคล้องและเป็นคู่สัมพันธ์กับการจัดท ารายงานประจ าปีสถานศึกษา และการจัดท ารายงานและ

การประเมินโครงการจ าเป็นต้องน าข้อมูลเหลา่นีม้าสรุปเป็นผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2556 มี 4 โครงการ มีการ

ด าเนนิงานท่ีครบกระบวนการ PDCA ได้แก่   

2.1  โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศกึษา ให้กับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

ให้มีความสามารถในการจัดเก็บหลักฐานท่ีตรงตามตัวบ่งชี้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน โดยใช้แนวทางในการ

จัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการจัดเก็บเอกสารดา้นประกันคุณภาพเพื่อรับการประเมิน

คุณภาพภายในคณะ [9]  และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการจัดท ารายงานผลการ

ประเมนิคุณภาพ และมีความสามารถในการอธิบายผลการด าเนนิงานของตนเองได้อยา่งลึกซึ้ง  ซึ่งสอดคล้องกับ [10] 

กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร จะเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณภาพของการประกันคุณภาพ

ภายในและการท างานเป็นทีม และควรพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้บุคลากรเข้าใจ

ถึงเกณฑ์การประเมินอย่างถ่องแท้และสามารถด าเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2.2 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  มี

วัตถุประสงค์เพื่อ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนท่ีได้

ตัง้เป้าหมายไว ้ทุกๆ รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับ [11] กล่าวว่า การด าเนินงานด้านกระบวนการ

โรงเรียนควรมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และนิเทศให้คณะกรรมการ

ด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาและจัดท ารายงานเผยแพร่แกห่นว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (โดยท าร่วมกับโครงการศึกษาดูงานของ

ผู้บริหาร)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น ๆ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพฯ 

2.4 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ได้ผลการประเมิน

ตนเองเฉลี่ยตามเกณฑ์สกอ. 4.75 คะแนน (ระดับดีมาก)  ตามเกณฑ์สมศ. 4.41 คะแนน (ระดับดี)  สรุปรวม สกอ. 

และ สมศ. 4.57 คะแนน (ระดับดีมาก) และจัดท ารายงานการประจ าปี (Self Study Report , SAR) พร้อมรับการ

ประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน แล้วน าผลการประเมนิมาปรับปรุง/พัฒนาการประกันคุณภาพของคณะ  

และรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามท่ี สกอ. ก าหนดไว้ “ในสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน และถือวา่การประกันคุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษาที่ตอ้งด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินตนเอง รวมท้ังสร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีความ

รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในองค์กรเพื่อน าไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพท่ีแท้จริง” [12] 

3. ผู้วิจัยได้จัดท าปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามรอบปีการศึกษา เพื่อช่วยให้การวางแผน

งานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ พร้อมท้ังตรวจสอบปฏทิินให้เป็นปัจจุบัน และการปรับปรุงแก้ไข ในรอบปีถัดไป  

4. คณะวิทยาศาสตร์ได้ข้อเสนอแนะจากการรับการประเมินคุณภาพภายใน และจะน าไปจัดท า

แผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีถัดไป เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
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วิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น ตามกระบวนการ PDCA ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี

การศึกษา 2557 ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แม้วา่ในปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ข้อเสนอแนะในการน าสิ่งที่ไดจ้ากการศกึษาไปใช้ประโยชน์ 

สิ่งท่ีได้จากการศึกษาครัง้นี้ คือ 

1.  มีการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในปีการศึกษา 2557 ไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีการ

เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ใหม่ ท้ังนี้คณะมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ท่ีชัดเจน และได้น าข้อมูลย้อนหลังสามปี (2554-2556) มา

วเิคราะห์เพื่อหาแนวโน้ม ทิศการด าเนนิงาน ตามเกณฑ์การประเมิน CUPTQA  

2. ท าให้สาขาวิชาน าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ไปประยุกตใ์ชใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 
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การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

Development research support systems, School of Nursing University of 

Phayao. The quality assurance system 

พรรณสุกิตต ์ทาทอง1* และ ลานนา หมื่นจันทร์1 

Punsukitt Thathong1* and Lanna Muenchan1  

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวจิัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวจิัยเชิงปฏิบัตกิาร ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ 

ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จ านวน 54 คน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานการณ์การสนับสนุนงานวิจัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานวิจัยของ

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ คือ มีการประชาสัมพันธ์ดา้นงานวจิัยไม่ท่ัวถึง/หลากหลายช่องทาง/กระชัน้ชิด สง่ผลตอ่

การสง่ข้อเสนอโครงการวจิัยไม่ทัน อาจารย์ไม่มเีวลาในการเตรียมขอ้เสนอโครงการวจิัย 2) การพัฒนาระบบสนับสนุน

งานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คือ 2.1) จัดท าปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวจิัยของแตล่ะแหล่ง

ทุน และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้รับทราบผ่านคณะกรรมการวจิัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมอาจารย ์

และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง e-mail website ของคณะพยาบาลศาสตร์ 2.2) สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยกับ

ผู้รับผิดชอบด้านงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 2.3) ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลด้านงานวิจัยอย่างหลากหลายช่องทาง โดยแบ่งกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 2.3.1) กลุ่มบุคลากรท่ีเป็นนักวิจัย/

มผีลงานวจิัยต่อเนื่อง ด าเนนิการประชาสัมพันธ์โดยการติดต่อทางโทรศัพท์ และ Facebook 2.3.2) กลุ่มบุคลากรท่ัวไป 

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการวจิัยของคณะพยาบาลศาสตร์  

ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนงานวจิัย 

Abstract  

Development Systems Research, School of Nursing University of Phayao. The quality assurance 

system.The purpose is to study the problem And the need to develop research administration. School of Nursing 

University of Phayao. The population in this research include the management and staff of the School of Nursing. 

54 of the University of Phayao. 

The research found that. 1 )  Political support research. That hinder the implementation of the 

research staff of the School of Nursing, is a publicity not thorough research/multi-channel/successively. Affecting 

                                                        
1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 School of nursing University of Phayao, Phayao 56000 

*Corresponding author e-mail : kk_june49@hotmail.co.th 
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a research proposal that. Teachers do not have time to prepare a research proposal . 2 ) The development of 

research. Faculty of Nursing University of Phayao 2 . 1 )  to prepare a calendar of each research proposal to 

funding sources. And advocates for teachers to get to know through the Research Committee of the Board of 

Nursing. In the meeting professors And releases via e-mail website of the School of Nursing. 2.2) to create a 

network of research on responsible research that has been funding the research continues. 2 . 3 )  Public 

Information Research, a variety of channels. By segmenting the recipient information. 2.3.1) Group personnel are 

researchers / research is ongoing. Promoted by a phone call and Facebook. 2.3.2) the general staff News and 

information via website Facebook. And Research Committee of the Board of Nursing. 

Keywords: Support Research  

บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา หมวดท่ี 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนัก

และด าเนินการในเรื่องนี ้ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน ท่ี

สถานศึกษาจะได้จัดการเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท าคู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นกลไกในการพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ

สถาบันอุดมศกึษา หรอืมหาวิทยาลัย ดังค ากล่าวของศาสตราจารย์ นายแพทยจ์รัส สุวรรณเวลา ในวารสารประชาคม

วิจัย ปี 2545 ว่า “การวิจัยเป็นสิ่งใหม่ในสังคมไทยท่ีเร่ิมให้ความส าคัญอย่างจริงจังในระยะยี่สิบหรือสามสิบปีหลังนี้

เอง ท าให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นแหล่งท่ีผลิตบัณฑิตด้วยการถ่ายทอดความรู้ และสร้างบุคลากรท่ีรู้ทันการ

เปลี่ยนแปลงในวทิยาการ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน ์ต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการวจิัยท่ีเด่นชัด

ขึน้” (จรัส, 2545 อ้างอิงใน ดวงเดือน ภูตยานันท์ และคณะ, 2553, หน้า 2-3) และผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวว่า “การบริหารงานวิจัย เป็นวิธีการส าคัญประการหนึ่งท่ีท าให้เกิดงานวิจัยท่ีสร้าง

ศักยภาพนักวิจัยและเป็นองค์ประกอบท่ีจะท าให้งานวิจัยประสบความส าเร็จ” ท้ังนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบทบาท

ส าคัญประการหนึ่ง คือ การเป็นสมองให้ประเทศชาต ินั่นคือ ตอ้งท างานการวจิัยเพื่อช้ีน าสังคม (ดวงเดอืน ภูตยานันท์ 

และคณะ, 2553, หนา้ 2-3) ดังนั้น การบริหารงานวจิัย จึงเป็นภารกิจส าคัญประการหนึ่ง ที่ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัย

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และได้ด าเนนิงานดา้น

การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดพันธกิจเพื่อบริหารมหาวิทยาลัย ออกเป็น 5 ด้าน 

ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวจิัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ ปัญญา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน หรือ 

Wisdom for Community Empowerment ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา มีระบบบริหารงานวิจัยท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
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คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศกึษา 

2555 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี แต่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ด้านการวิจัย อยู่ในระดับ

พอใช้ โดยตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ   ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  (คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา, 2556)  

จากผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา่ องค์ประกอบด้านงานวิจัย ซึ่งถือเป็นพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยพะเยา และของคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหา และความต้องการ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์ประกอบด้านงานวิจัย ต่อไป  

วัตถุประสงคใ์นการศกึษา 

เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

กรอบแนวคิดและสมมุตฐิาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การวเิคราะห์สถานการณปั์ญหา และ

ความตอ้งการการพัฒนาระบบบริหาร

งานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา โดยใชก้ระบวนการ

คุณภาพการศึกษา (PDCA) ดังนี ้

1. การวเิคราะห์สภาพปัญหา การวางแผน

ด าเนนิการ (Plan) 

2. การปฏบัิตติามแผน (Do) 

3. การตรวจสอบการปฏบัิตติามแผน 

(Check) 

4. การน าผลการด าเนนิงานมาปรับปรุง/

แก้ไข (Act) 

 

ระบบบริหารงานวจิัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 
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วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 54 คน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวจิัยคร้ังน้ี เก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนนิการดังนี้ 

 ด าเนนิการตามขั้นตอน PDCA 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 2.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยท้ังภายในและภายนอก  

 2.2 จ านวนผลงานวจิัยจากนักวจิัยใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเขียนบรรยายเชงิพรรณนา 

2. ข้อมูลเชิงปริมาณ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยรวบรวมขอ้มูลจาก 

 2.1 รอ้ยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยท้ังภายในและภายนอก 

 2.2 รอ้ยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผลงานวจิัยจากนักวจิัยใหม่ 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการการ

พัฒนาระบบบริหารงานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ผลการวจิัยปรากฏดังนี ้

1. จากวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ การพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย คณะ

พยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พบวา่  

 ด้านปัจจัยน าเขา้  

   1.1 นักวจิัย  

1.1.1 อาจารย์มีภาระงานสอนมากท าให้ส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยไม่ทันตามก าหนด 

1.1.2 ขาดประสบการณ์ในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย 

1.1.3 ขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 1.2 ด้านงบประมาณสนับสนุน 

1.2.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยส าหรับนักวจิัยหนา้ใหมม่จี านวนทุนและจ านวนเงินในวงเงินท่ีจ ากัด 

 1.3 ด้านการบริหารจัดการงานวจิัย 

1.3.1 ระบบ/ขั้นตอน การบริหารจัดการด้านงานวจิัยไม่ชัดเจน 

1.3.2 การประชาสัมพันธ์ดา้นงานวจิัยไม่ท่ัวถึง/หลากหลายช่องทาง/กระชัน้ชิด 

1.3.3 ไมม่รีะบบการก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานดา้นการวจิัย ที่เป็นลายลักษณอ์ักษร  
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2. การพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มกีารด าเนินงานโดยใช้

วงจรคุณภาพเป็นแนวคิดในการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี  

2.1 ขั้นการวางแผน (Planning) มีการด าเนินงานโดยการจัดประชุมผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

คณะกรรมการงานวจิัยคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ประสานงานวจิัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.1.1 น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการการพัฒนาระบบงานวจิัย 

2.1.2 ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวจิัย 

2.1.3 สรุปผลการวางแผนการด าเนนิงาน 

1. ด้านนักวิจัย  

      1.1 จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้ความรู้ด้านวิจัยแก่บุคลากรโดยจัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2557-2558 มแีผนการด าเนนิดา้นการพัฒนาองคค์วามรู้ดา้นงานวจิัยจ านวน 4 โครงการ ดังนี ้ 

 
ชื่อโครงการ กลุ่มเปา้หมาย 

1. พยาบาลรวมใจเพื่อวิจัยคุณภาพ อาจารย์/นักวจิัยหนา้ใหม ่

2. การพัฒนาศักยภาพนักวจิัยจากงานประจ าสู่

งานวจิัย 

อาจารย์/นักวิจัยหน้าใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ที่ยังไม่มี

ประสบการณ์ในการท าวิจัย 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการท างานวิจัยใน

คลินิก 

อาจารย์ และอาจารยพ์ยาบาลในแหลง่ฝึกภาคปฏิบัติ 

4. พัฒนาศักยภาพนักวจิัย อาจารย์/นักวจิัย ที่มผีลงานวจิัยท่ีอยูร่ะหว่างตพีมิพเ์ผยแพร่ 

 

  1.2 สนับสนุนด้านเวลาให้อาจารยไ์ด้มโีอกาสท างานวจิัยได้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาตามท่ีสัญญา

ก าหนด ในปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์มีการสนับสนุนเวลาแก่อาจารย์ดังน้ี  
 

การเก็บข้อมูล ไม่เกนิ 3 ครั้ง/ภาคการศึกษา 

การจัดท ารายงานการวจิัย 1-2 สัปดาห ์

การจัดท าต้นฉบับเพื่อเผยแพร่งานวจิัย   1-2 สัปดาห ์

 
  1.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัย 

  1.4 จัดท าระบบพี่เลีย้งจากนักวิจัยหน้าใหม่ ดังนี้ 

2. ด้านงบประมาณ  

  2.1 จัดท าเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยหนา้ใหม่ 

  2.2 จัดสรรงบประมาณรายได้ สนับสนุนการท าวิจัยส าหรับนักวจิัยหนา้ใหม ่

3 ด้านบริหารจัดการงานวจิัย มีการด าเนนิการดังนี้  

  3.1 มอบหมายให้ผู้ประสานงานวิจัยจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านงานวิจัยและเผยแพร่ให้

บุคลากรทราบ 

  3.2 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ดา้นงานวจิัย 

  3.3 จัดท าแผนก ากับติดตามเป็นรายไตรมาส  
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ขั้นตรวจสอบ (Check) 

คณะกรรมการวจิัย ก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการการด าเนินงานวิจัย

ของนักวิจัย คือ รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน 

 
ขั้นแก้ไข/ปรับปรุง (Act) 

คณะกรรมการวิจัย น าปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย มา วิเคราะห์เพื่อ

พัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารงานวจิัย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบัิตกิารประจ าป ี 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ 

ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยท้ังภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัย 
ร้อยละการเพิ่ม/ลด 

ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก ภายใน ภายนอก 

340,000 424,500 500,000 580,000 32 26.90 

 
ผลจากการด าเนินงานพบว่า ปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มขึ้น

จากปีงบประมาณ 2557 คิดเป็นร้อยละ 41.30 ประกอบด้วย เงินสนับสนุนจากภายใน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 32 และเงินสนับสนุน

จากภายนอก เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.90 

  
2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนผลงานวิจัยจากนักวิจัยใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

จากการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการท า

วิจัยท้ังสิ้น 6 คน 8 ชื่อเร่ือง ไม่มีนักวิจัยใหม่ และผลจากการด าเนินการท่ีน าข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพ

การศกึษา พบว่า ในปีงบประมาณ 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ มีนักวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยท้ังสิน้ 14 คน 

17 ชื่อเร่ือง ประกอบด้วย นักวิจัยใหม่ จ านวน 7 คน 7 ชื่อเร่ือง และนักวิจัยเก่า 7 คน 10 ชื่อเร่ือง  คิดเป็นค่าเพิ่มขึ้น

ของจ านวนผลงานวจิัยจากนักวจิัยใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา เท่ากับ ร้อยละ 100 

สรุปผลและอธิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา และความต้องการการ

พัฒนาระบบบริหารงานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวจิัยดังนี้ 
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สรุปผลการวิจัย 

1. จากวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา พบวา่  

 ด้านปัจจัยน าเขา้  

 1.1 นักวจิัย  

1.1.1 อาจารย์มีภาระงานสอนมากท าให้ส่งขอ้เสนอโครงการวจิัยไม่ทันตามก าหนด 

1.1.2 ขาดประสบการณ์ในการเขียนขอ้เสนอโครงการวจิัย 

1.1.3 ขาดประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 1.2 ด้านงบประมาณสนับสนุน 

1.2.1 เงินสนับสนุนงานวจิัยส าหรับนักวจิัยหนา้ใหมม่จี านวนทุนและจ านวนเงินในวงเงินท่ีจ ากัด 

 1.3 ด้านการบริหารจัดการงานวจิัย 

1.3.1 ระบบ/ขั้นตอน การบริหารจัดการด้านงานวจิัยไม่ชัดเจน 

1.3.2 การประชาสัมพันธ์ดา้นงานวจิัยไม่ท่ัวถึง/หลากหลายช่องทาง/กระชัน้ชิด 

1.3.3 ไมม่รีะบบการก ากับ ติดตาม การด าเนนิงานดา้นการวจิัย ที่เป็นลายลักษณอ์ักษร 

2. การพัฒนาระบบบริหารงานวจิัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มกีารด าเนินงานโดยใช้

วงจรคุณภาพเป็นแนวคิดในการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังน้ี  

2.1 ขั้นการวางแผน (Planning) มีการด าเนินงานโดยการจัดประชุมผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

คณะกรรมการงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ประสานงานวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ 

2.1.1 น าเสนอข้อมูลสถานการณปั์ญหาและความต้องการการพัฒนาระบบงานวจิัย 

2.1.2 ระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวจิัย 

2.1.3 สรุปผลการวางแผนการด าเนินงาน 

1. ด้านนักวิจัย  

1.1 จัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้ความรู้ด้านวิจัยแก่บุคลากรโดยจัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน  

1.2 สนับสนุนด้านเวลาให้อาจารยไ์ด้มีโอกาสท างานวจิัยได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามท่ีสัญญา

ก าหนด  

1.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัย  

1.4 จัดท าระบบพี่เลีย้งจากนักวิจัยหน้าใหม่ ดงันี้  

2 ด้านงบประมาณ  

2.1 จัดท าเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยหนา้ใหม ่ 

3 ด้านบริหารจัดการงานวจิัย มกีารด าเนนิการดังนี้  

3.1 มอบหมายให้ผู้ประสานงานวจิัยจัดท าขั้นตอนการปฏบัิตงิานดา้นงานวจิัยและเผยแพร่ให้

บุคลากรทราบ 

3.2 เพิ่มชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ดา้นงานวจิัย 

3.3 จัดท าแผนก ากับตดิตามเป็นรายไตรมาส 
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ขั้นตรวจสอบ (Check) 

คณะกรรมการวิจัย ก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการการด าเนิน

งานวิจัยของนักวิจัย คือ รอบ 6 เดือน 9 เดอืน และ รอบ 12 เดอืน 

 

ขั้นแก้ไข/ปรับปรุง (Act)  

คณะกรรมการวิจัย น าปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย มา วิเคราะห์เพื่อ

พัฒนา/ปรับปรุง ระบบบริหารงานวจิัย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบัิตกิารประจ าปี  

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา มีประเด็นท่ีนา่สนใจท่ีเป็นหน้า ที่ความรับผิดของผู้วิจัย  และเป็นการ

สนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้น ามาอภปิรายผล ดังนี้ 

ผลจากการวิจัยพบประเด็นปัญหา คือ คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัยไม่ท่ัวถึง/หลากหลาย

ช่องทาง/กระชั้นชิด ท าให้ส่งผลต่อการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทัน อาจารย์ไม่มีเวลาในการเตรียมข้อเสนอ

โครงการวิจัย ซึ่งท าให้ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ส่วนแนวทางการพัฒนา พบว่า ควรเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ดา้นงานวิจัย จากประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเป็น

ผู้ประสานงานวจิัยของคณะฯ มีบทบาทหน้าท่ีในการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับด้านการวิจัย ได้มีแนวทาง

ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้ประสบผลส าเร็จ 

ดังนี้ 

1. จัดท าปฏิทินการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละแหล่งทุน และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ได้

รับทราบผ่านคณะกรรมการวจิัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการประชุมอาจารย์  ซึ่งการประชุมอาจารย์จะมีการ

ประชุมเดือนเว้นเดือน ผ่านทาง e-mail website ของคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น 

2. สร้างเครอืข่ายด้านงานวจิัยกับผู้รับผิดชอบด้านงานวจิัยของคณะต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน

งานวจิัยอย่างตอ่เนื่อง เชน่ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากร  

3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านงานวิจัยอย่างหลากหลายช่องทางมากขึ้น โดยแบ่งกลุ่มผู้รับข้อมูล

ข่าวสาร ดังนี ้ 

3.1 บุคลากรท่ีเป็นนักวิจัย/มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการตดิต่อทาง

โทรศัพท์ถึงอาจารย์ท่ีเป็นนักวิจัยโดยตรง และ Facebook เป็นต้น 

3.2 บุคลากรท่ัวไป ด าเนินการประชาสัมพันธ์โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง website ของคณะ

พยาบาลศาสตร์ Facebook คณะพยาบาลศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ และผ่านทาง

คณะกรรมการวิจัยของคณะ เป็นต้น 

ซึ่งจากการปรับปรุงการด าเนินการดังกล่าว สอดคล้องกับงานวจิัยของ จิราภรณ์ กันทะใจ (2553) 

ได้ศึกษาแนวทางการจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ 

เชียงใหม่ พบว่า แนวทางการจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการด าเนินการดังนี้ 1) จัดท าคู่มือนักวิจัย 2) 

จัดท าคู่มือปฏิบัติงานวิจัย 3) ประชาสัมพันธ์งานวิจัยโดยตรงถึงบุคลากรท่ีท าวิจัย ท้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ผ่าน e-

mail แล้วส่งเอกสารหรือหนังสือท่ีเป็นทางการภายหลังในกรณี 4) ควรจัดท าปฏิทินการด าเนินงานวิจัย 5) ควร

ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้นักวิจัยตื่นตัวและทราบข้อมูลต่างๆ 6) ควรให้ความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักวิจัยอย่าง
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สม่ าเสมอ 7) ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ระดมสมองเพื่อวางแผนการด าเนินงาน และควรมีการติดตาม 

ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน ภูตยานันท์ และคณะ (2553) ได้ศึกษารูปแบบการ

บริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้งานวิจัยประสบความส าเร็จ 

ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีหนึ่ง คือ การก าหนดโครงสร้างองค์กร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

องค์ประกอบท่ีสอง คือ การบริหารจัดการด้านต่างๆ คือ งบประมาณและแหล่งทุนวิจัย การประสานงานวิจัย การ

สนับสนุนและอ านวยความสะดวก การติดตาม ประเมินผลการวิจัย การจัดการสารสนเทศการวิจัย และการ

ประชาสัมพันธ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย โดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของคณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการวจิัย ควรสร้างเครอืขา่ยดา้นข้อมูลขา่วสารงานวิจัยกับหนว่ยงานภายนอกองค์กร  

2. คณะกรรมการวิจัย ควรจัดท า web site ส าหรับงานวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการสื่อสารกับนักวิจัย

โดยตรง 

3. คณะกรรมการวิจัย ควรมีระบบประเมินการด าเนินงานวจิัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าผลประเมินท่ีได้มา

วเิคราะห์ วางแผน พัฒนา และปรับปรุง การด าเนนิงานวจิัยของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรประเมินระบบสนับสนุนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนา ระบบ

สนับสนุนงานวจิัยท่ีตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้บริการ 

2. ควรประเมินระบบสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ เช่น ระบบทุนสนับสนุนงานวิจัย ระบบการให้ความรู้

นักวจิัย และระบบสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อน าปัญหา อุปสรรค มาพัฒนาและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการและบริบทของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 
 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 

1. การด าเนินการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนงานวิจัย ตามบทบาทของ

เจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานวิจัย เกี่ยวกับการสนับสนุนด้านเอกสาร การประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวจิัย เพ่ือให้นักวิจัยได้รับรู้

ถึงข้อมูลข่าวสาร และได้รับความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย ส่วนระบบสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น สิ่งอ านวยความ

สะดวก เวลา ทุนสนับสนุนงานวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย การให้ความรู้อื่นๆ นั้น อยู่ภายใต้การด าเนินการของ

คณะกรรมการบริหารงานวจิัยของคณะพยาบาลศาสตร์  

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นนักวิจัย ซึ่งหากเปรียบเทียบสัดส่วนของบุคลากรท้ังหมด ต่อนักวิจัย 

พบว่า ยังมีจ านวนน้อย ท าให้ข้อมูลท่ีได้รับอาจไม่ครอบคลุม หรือสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหา หรือความต้องการ

ของบุคลากรทุกคนอย่างแท้จริง 

3. บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ มีภารกิจต้องสอนภาคปฏิบัติ ณ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ท้ังในจังหวัด

พะเยา และจังหวัดใกล้เคียง ท าให้ไม่สามารถให้ขอ้มูลในการด าเนนิการวิจัยในคร้ังน้ีได้ 
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