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คํานํา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ เปนสวนงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยปจจุบันมีหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 43 หลักสูตร แยกเปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 14 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญา

โท จํานวน 29 หลักสูตร โดยมีวิสัยทัศน คือ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหเปนนักนวัตกรรม โดยสอดคลองกับวัตถุประสงค

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ดานการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม และองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ประกอบกับรัฐบาลได

ประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายใหประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศ

รายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพสูง เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ 

ดังนั้น   บัณฑิตวิทยาลัย จึงไดจัดโครงการการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2560 

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการจัดงานคือ   1) เพื่อเปนเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณ ผลงานวิจัย และผลงาน

นวัตกรรม อันจะนําไปสูการตอยอดองคความรูทางวิชาการและการนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ 2) เพื่อ

เปนเวทีเผยแพรผลงานจากดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการคนควา

อิสระที่สามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาเครือขาย ความรวมมือทางวิชาการ

ระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  

ภายใตหัวขอ “เทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ซึ่งกําหนดใหมีขึ้นในวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2560 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส  โรงแรมดเิอ็มเพรสเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

สาหรับประชุมวิชาการในครั้งนี้จะครอบคลุมการนําเสนอผลงานใน 5 กลุม/สาขาวิชา ไดแก กลุมเกษตรศาสตร 

กลุมวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิทยาศาสตรกายภาพและสุขภาพ กลุมบริหาร บัญชีและพาณิชยศาสตร และ

กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งมีผูสนใจเขารวมงานประชุมฯ  จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ และผูประกอบการ  ใน

การนี้รูปแบบของการประชุมจะมีการบรรยายพิเศษ ของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารย 

นักศึกษา นักวิจัย และผูที่สนใจ ทั้งในรูปแบบ  บรรยาย  โปสเตอร และการประกวดนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 250 ผลงาน 

โดยแบงออกเปน การนําเสนอแบบบรรยาย จํานวน 170 ผลงาน ผลงานนําเสนอรูปแบบโปสเตอร จํานวน 50 ผลงาน และ

สวนของการประกวดนวัตกรรม จํานวน 30 ผลงาน  คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวา บทความฉบับ

สมบูรณในรายงานการประชุมวิชาการฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย ใหกาวหนาเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทยตอไป  

 

คณะกรรมการจัดการประชุม  

10 สิงหาคม 2560 
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สารจากอธิการบดี 
 

 

  ยินดีตอนรับผูเขารวม การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ  ครั้งที่ 1  ซึ่งจัดขึ้น

ดวยแนวคิด “เทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   การดําเนินงานในครั้งนี้ถือเปนการเปดเวที

ใหนักวิจัยไดมีโอกาสนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาองค

ความรูทางวิชาการ การนําไปใชประโยชน   ที่แทจริง เปนการสรางเครือขายความรวมมือในระดับคณาจารย นักวิชาการ 

นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหนวยงานองคกรตาง ๆ ใหมีความใกลชิดและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน

อยางสรางสรรค 

 

ขอขอบคุณ หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดใหเกียรติมาเปนประธาน 

ในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ  พันเอก ดร.เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ  รองประธานกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ 

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตลอดจนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่มารวมถายทอดความรูใหแก

ผูเขารวมการประชุมในครั้งนี ้

 

ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดจัดงานนี้ขึ้น ถือเปนการยกระดับเวทีวิชาการและนวัตกรรม

ระดับบัณฑิตศึกษาของไทยใหมีความเปนสากล เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีเวทีในการเผยแพรและ

สรางสรรคผลงานรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและตอบสนองนโยบายของรัฐ Thailand 4.0 ไดเปน

อยางดี 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร  ยศราช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
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สารจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
 

  การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 1  ภายใตหัวขอ “เทิดพระเกียรติวันวิทยาศาสตร 

และวันแมแหงชาติ สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแมโจ และผูใหการสนับสนุน ไดแก             

1. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ  มหาวิทยาลัยแมโจ 3. สวทช. 

ภาคเหนือ 4. สมาคมกุงไทย 5. บริษัท เอส เเอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 6. บริษัท ซันสวีท จํากัด 7. บริษัท เบทาโกรเกษตร

อุตสาหกรรม จํากัด 8. บริษัท สมุนไพรนราห จํากัด 9. บริษัท ยูเนี่ยนซายน จํากัด 10. บริษัท มี เนเชอรัล จํากัด 11. บริษัท เอสทีดี 

เมดิกส จํากัด และ 12. สมาคมสงเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐไทย โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเปนเจาภาพในปนี้ โดยมุงเนน

ความสําคัญของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสูประเทศ

ไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ องคความรู

ใหม ๆ ระหวางผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน ผูประกอบการ และผูสนใจทั่วไป 

การประชุมในครั้งนี้ไดรับเกียรติอยางยิ่งจาก ฯพณฯ หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาเปนประธานพิธีเปด และบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยพลังบัณฑิตศึกษา” รวมไปถึง การบรรยาย

พิเศษ เรื่อง “Digital Innovation” โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ตลอดจนวิทยากรรับเชิญและคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง จากทานผูบริหารระดับสูงคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิรวมทั้ง

บุคลากรสถาบันเครือขายอีกทั้งหนวยงานภาคธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานฯ ที่ใหการสนับสนุนใหงานประชุมครั้งนี้สําเร็จ

ลุลวงไปดวยดตีรงตามวัตถุประสงค หวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมในครั้งน้ีจะเกิดผลในเชิงบวกในบรรยากาศที่อบอุนและมิตรภาพ

ตอการขับเคลื่อนงานวิชาการสูการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรมอยางแทจริงเปนรูปธรรมและมีคุณคาในเชิง

วิชาการ นวัตกรรม สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไปขอบพระคุณและเคารพรักเสมอ 

 

 

รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอาํพัน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 
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รายนามคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ    รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  ศิริโภคากิจ) 

รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยพาวิน  มะโนชัย)  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิคม  มูลเมือง) 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ    คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร    คณบดีคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

คณบดีคณะศิลปะศาสตร    คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร   คณบดีคณะพัฒนาการทองเท่ียว 

คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร   ผูอํานวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ  ศาสตราจารย ดร.สิรวิัฒน  วงษศิริ    

รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร   ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช   อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค    

อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศิริวานิช   อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว    

อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี    อาจารยอรจนา  แสนไชย  จันทรประยูร   

นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์    นางสาวนีร  เรียนกุนา 

นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ    นางจิรติกานต  พงษศิวัตม 

นายประสิทธิ์  มหาไม     นางสาวรุงนภา  ชมดวง     

นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต   นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน     

นางเกษราภรณ  ทองสุก    นางสาวนงครัก  คนดี    

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์    นางสาวโสภา  เขียวสุข 

Mrs. Teresita  Chamnanca    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ 

นางสาวดวงแข  เจริญนวกุล    ดร.วารุต  อยูคง      

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร              นายธีระวัฒน  รัตนพจน     

นางสาวโยษิตา  อุนเปง    นายพัชรพงษ  พานิช 
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คณะกรรมการฝายวิชาการ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ    ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศิร ิ  

รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร   รองศาสตราจารย ดร.นพมณี  โทปุญญานนท    

รองศาสตราจารย ดร.จงกลบดินทร  แสงอาสภวิริยะ     รองศาสตราจารย ดร.นิวุฒิ  หวังชัย   

รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน  พูนนอย     ศาสตราจารย ดร.นคร  ทิพยาวงศ    

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ์     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  เจรญิตัณธนกุล   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  สาครวาสี    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท   

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ  อาจารย ดร.กีรติญา  จันทรผง  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม    ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน     

ผูชวยศาสตราจารยหทยา  อนันตสุชาติกุล     อาจารย ดร.ยุวลี  อันพาพรม      

อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค      อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี       

อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร       อาจารย ดร.กีรต ิ ตระการศิริวานิช     

นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์      นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต      

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์      นางสาวโสภา  เขียวสุข 
 

คณะกรรมการดานการประกวดนวัตกรรม 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย  รองศาสตราจารย ดร.อัญชลี  สงวนพงษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ   อาจารย ดร.กัลย  กัลยาณมิตร 

อาจารย ดร.กาญจนา  นาคประสม   นางจิรติกานต  พงษศิวัตม 

นางปยะฉัตร  ใครวานิช  เบอรทัน     นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์ 

นางสาวนฤมล  ทักษะอุดม    นายชาญวิทย  รัตนราศรี 

นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ    ดร.วารุต  อยูคง 

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร              นายธีระวัฒน  รัตนพจน    

นางสาวโยษิตา  อุนเปง      
 

คณะทํางานฝายเตรียมเอกสาร และประชาสัมพันธ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ    นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์ 

นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ    นางจิรติกานต  พงษศิวัตม 

นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร    นางสาวธัญชนก  สีหาพล 

นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน    นางเกษราภรณ  ทองสุก 

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์    นางสาวนงครัก  คนดี 

นางสาวรุงนภา  ชมดวง    นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต 
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คณะทํางานฝายเตรียมเอกสาร และประชาสัมพันธ (ตอ)  
นายประสิทธิ์  มหาไม     Mrs. Teresita  Chamnanca 

นางสาวโสภา  เขยีวสุข    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ 

นางสาวดวงแข  เจริญนวกุล    ดร.วารุต  อยูคง 

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร              นายธีระวัฒน  รัตนพจน 

นางสาวโยษิตา  อุนเปง    นายพัชรพงษ  พานิช 

นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

 

คณะทํางานฝายตอนรับ พิธีการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค    อาจารย ดร.นทีทิพย  สรรพตานนท 

อาจารย ดร.ปานแพร  เชาวนประยูร   อาจารยอรจนา  แสนไชย  จันทรประยูร 

นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์    นางจิรติกานต  พงษศิวัตม 

นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน    นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์ 

นางเกษราภรณ  ทองสุก    นางสาวรุงนภา  ชมดวง 

นางสาวโสภา  เขียวสุข    นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต 

 

คณะทํางานฝายลงทะเบียนและการนําเสนอผลงานวิจัย 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน  ชลประเสริฐสุข  อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว 

อาจารยอัชญา  ไพคํานาม    นายประสิทธิ์  มหาไม 

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ 

ดร.วารุต  อยูคง     สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร             

นางสาวโยษติา  อุนเปง 
 

คณะทํางานฝายการเงินและพัสดุ 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนียา  บังเมฆ 

อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร    อาจารย ดร.ศฐา  วรุณกูล 

อาจารยอัชญา  ไพคํานาม    นางสาวนีร  เรียนกุนา 

นายประสิทธิ์  มหาไม     นางสาวรุงนภา  ชมดวง 

นางสาวนงครัก  คนดี 
 
 
 
 



ix 
 

          

  
 

 

คณะทํางานฝายอาหาร โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที ่
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหารและวิชาการ    นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ์ 

นายประสิทธิ์  มหาไม     นางสาวรุงนภา  ชมดวง 

นางสาวโสภา  เขียวสุข    นางสาวนงครัก  คนดี 

นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต   นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน 

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ 

นายพัชรพงษ  พาณิช     นายธีระวัฒน  รัตนพจน 
 

คณะทํางานฝายประเมินผล 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัย  นางจิรติกานต  พงษศิวัตม 

นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ์    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ 

นายธีระวัฒน  รัตนพจน    ดร.วารุต  อยูคง 

สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร              นางสาวโยษิตา  อุนเปง 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒ ิ    ที่อยู/สังกัด 
 

ศาสตราจารย ดร.วรพงศ ตั้งศรีรัตน   คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย ดร.สมชาติ จิริวิภากร   คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

รองศาสตราจารย น.สพ.ดร.เทพมนัส บุปผาอนิทร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ สีตะวัน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

รองศาสตราจารย ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

รองศาสตราจารย ดร. สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉรยิา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.อภิชาต โสภาแดง  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.ฐปนีย สารครศรี  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.ปยะพงศ เนียมทรัพย  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.สุคนธ พานิชพันธ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ แกวตระกูลพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.อัมพวัน ตั๊นสกุล  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล  คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 

รองศาสตราจารย ดร.พิชาภพ พันธุแพ  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 

รองศาสตราจารย ดร.จําเนียร บุญมาก  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ปญญาด ี  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารย ดร.ณัชวิชญ ติกุล  คณะสถาปตยกรรม มหาวทิยาลัยแมโจ 

รองศาสตราจารย เสมอขวัญ ตันติกุล  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เเสงทอง พงษเจริญกิต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนุช เนียมทรัพย  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐปน ชื่นบาล  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี วงศมณีรุง  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน เจริญตันธนกุล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันจักร สาทสนิท  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิตินันท รัตนพรหม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ นาคประสม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําพร ปญโญใหญ  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ ชายทวีป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรธนิษฐ ศรีจอมทอง คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ ชินะขาย  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราภา ศุทรินทร  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร แสงสุโพธิ ์  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ บุญธรรม วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล ฟองมูล   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน สาครวาส ี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กังสดาล กนกหงส  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนุช เจริญกิจ   คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ อวิโรธนานนท  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเเมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยวัฒน ใบไม   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา มณีพันธ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเเมโจ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษณิษา เตชเถกิง   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณวิน สงเคราะห  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนียา บังเมฆ   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สัตยา ตันจันทรพงศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัชรินทร สุภาพันธ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รภัสสรณ คงธนจารุอนันต  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา ยศสุข  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิรูป ผลจันทร  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธพงษ สมจิต  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสุ ปฐมอารีย  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  สาขาวิชาปฐพีศาสตรและอนุรักษศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาลัย อารีรักษ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิสราภรณ เพ็ชรสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันต อินทวงศ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร วงศสิริสถาพร  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สินีนาฏ วงคเทียนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันไชย คําเสน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกศรา สุกเพชร   ศูนยวิจัยอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทียน เลรามัญ   สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีราลักษณ สัจจะวาที  คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร สิรสิุคันธา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศวัลย คัมภีระพันธุ  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศพงษ ลออนวล   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ เลิศสมพร   คณะรัฐศาสตร มหาวทิยาลัยพะเยา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวนิตย อิชยาวณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจนีบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวลักษณ อัศวสันติ ภาควชิาวิศวกรรมอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม คําขาด  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา  คณะมนุษยศาสตรเเละสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

อาจารย ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สุรียพร สราภิรมย   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.อุทุมพร กันแกว   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.เอกวิทย ตรีเนตร   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กฤษณะ ลาน้ําเที่ยง   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กีรติญา จันทรผง   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ศิราภรณ  ชื่นบาล   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.มุจลินทร ผลจันทร   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ไพโรจน วงศพุทธิสิน  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นภัสถ จันทรมี    คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
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อาจารย ดร.สมคิด ดีจริง   สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ปวีณา ภูมิสุทธาผล    สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.มธุรส ชัยหาญ    สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กิตติกร หาญตระกูล  สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเเมโจ 

อาจารย ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันตกุล  สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเเมโจ  

อาจารย ดร.กาญจนา นาคประสม  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชนันทภัสร ราษฎรนิยม   คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชวโรจน ใจสิน   วิทยาลัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.จุฬากร ปานะถึก    คณะสัตวศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กุลชญา เเวนเเกว   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.กัญญพัสวี กลอมธงเจริญ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเเมโจ 

อาจารย ดร.ศฐา วรุณกูล   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นทีทิพย สรรพตานนท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเเมโจ 

อาจารย ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ธาตรี รอดชํานาญ   คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ปรีดา นาเทเวศน   สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ  

อาจารย ดร.เกรียงไกร เจรญิผล   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชมชวน บุญระหงษ   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ชัยวัชน หนอรัตน   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สุชาดา สายทิ   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล  วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.วินิจ ผาเจริญ   วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ประยงค คูศิริสิน   คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ปานแพร เชาวประยูร   คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย พีราวิชญ ภาคนนทกุล   คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นิโรจน สินณรงค   คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.นิสรา กิจเจริญ    สาขาวิชาเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 

อาจารย ดร.ธีวรา สุวรรณ   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อาจารย นสพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี   คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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วิทยากรบรรยายพิเศษ  

(Invited Speakers) 

 

 

 

 “Digital Innovation” 
 

พันเอก ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ 
กรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

 

ดวยสมรรถนะของเทคโนโลยีตาง ๆ ที่กําลังเขามารวมกันจนเกิดขีดความสามารถอันทรงพลัง จึงทําใหรูปแบบใน

การทําธุรกิจของโลกในอนาคตอันใกลกําลังจะเปลี่ยนไป ถึงขั้นท่ีจะไมเหลือรูปแบบเดิม ๆ อีกเลย ภายใน 10-20 ป

ขางหนา  ซึ่งผูนําในอุตสาหกรรมตาง ๆ จํานวนมากยังสงสัยและไมเชื่อการคาดการณดังกลาว  

 Big data, AI, IoT กําลังเปน Megatrend ในแวดวงนักยุทธศาสตรระดับชาติทั่วโลกแลวในวันนี้ เพราะเทคโนโลยี

กําลังจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถรวมกันทํางาน (Collaboration) 

เพื่อทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในยุค Industry 4.0 และทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชาติได โดยเทคโนโลยี

ดังกลาวจะสรางงานรูปแบบใหมที่สอดคลองกับความตองการของโลก เพิ่มคุณภาพในดานการผลิต และทําใหการทํางาน

ของภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประเทศที่ตามไมทันอาจตกยุคอยางรวดเร็ว  ดังนั้น ผูนําและผูบริหารทั้ง

ภาครัฐ และภาคเอกชน   ไมควรประมาท และควรระมัดระวังการกาวเดินในระดับยุทธศาสตรและกลยุทธ 

 

                              

                                                    พันเอก ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ 

                                                    ปจจุบัน:  รองประธานกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ 

                                                                 กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

                                                                                    

 

 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวตักรรมบัณฑติศึกษาแหงชาต ิครั้งท่ี 1 
1
st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดเิอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

xviii 
 

 

“การบริการจัดการหลักสูตร เพื่อสรางนวัตกรรมและผูประกอบการ” 

 

ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศนของคณะทรัพยากรธรรมชาติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยเฉพาะนักศึกษาในปจจุบันที่มีความมุงมั่นจะเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship) มากกวาที่จะทํางาน

เปนลูกจางบริษัท  ดังนั้น การจัดการเรียนจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงตาม  

 คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงกําหนดวิสัยทัศนใหม โดยจะเปนคณะที่ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถ

เปนผูประกอบการ สรางองคความรู และนวัตกรรมทางการเกษตร (Entrepreneurial Faculty) ซึ่งจะตองมี

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน และมิติสภาพแวดลอมทั้งภายในคณะ สถานีวิจัย งานวิจัย 

ตลอดจนงานบริการวิชาการ ใหมีมิติของการเปนผูประกอบการ เชน การเพิ่มองคความรูทางดาน

เศรษฐศาสตร  การทําใหแตละภาควิชามีมิติการจัดการเรียนการสอน ที่เปน Active Learning การนํา

งานวิจัยสูเชิงพาณิชย การนําองคความรูมาจัดเปนงานบริการวิชาการที่มีรายได ตลอดจนการแปลง

สินทรัพยใหเปนทุน โดยการทําใหสถานีวิจัยมรีายไดจากการผลิตเชิงพาณิชย เปนตน 
 

 

                              

                                                    ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต 

                                                    ปจจุบัน: คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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“การวิจัยและนวัตกรรมของบัณฑิต  

เพื่อสนับสนุนผูประกอบการในระดับชาติและนานาชาติ” 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า 

 

บทคัดยอ 

ในชวงของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมอยางพลิกผัน (Disruptive innovation) ท่ีโลกท้ังใบสามารถเชื่อมตอกันดวย

เทคโนโลยีไรสาย คนรุนใหมมีวิธีคิดและการใชชวีิตตางจากในอดีตอยางสิ้นเชิง การเรียนรูไมจํากัดแคเพียงหองเรยีนเทานั้น 

ทุกคนในโลกสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีหลายอาชีพและหลายกิจการที่ในอดีตเคยรุงเรือง แตปจจุบันตองปด

ตัวลง เนื่องจากไมตอบสนองความตองการของผูใชเพราะมีนวัตกรรมหรือบริการใหมเขามาแทนที่ และชวยใหงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ จัดทํายุทธศาสตรเพื่อ

สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมีพันธกิจที่จะตองปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศนบัณฑิตวิทยาลัยคือ “สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อสรางงานวิจัย 

นวัตกรรม และเปนผูประกอบการดานเกษตรในระดับนานาชาต”ิ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญอยางยิ่งยวด

ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหไปสู Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลได การสรางและบมเพาะคนที่มีคุณภาพ

โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษา ใหมีลักษณะเปนผูที่มีความใฝรู มีความคิดสรางสรรค และจิตวญิญาณตอการรับผิดชอบ

สังคม เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตามการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนประเทศจําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุก

ภาคสวนไดแก ภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ที่จะตองชวยกันแกปญหาไดทันกับสถานการณปจจุบันท่ีกอใหเกิด

ประโยชนท้ังตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สามารถพัฒนาตอยอดเปนนวัตกรรมเพื่อนํามาใชประโยชนและ

เพิ่มมูลคาไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เรามารวมกันเปนสวนหนึ่งในการสรางบัณฑิตใหรับใชสังคมและเปนพลังสําคัญ

ท่ีจะนําประเทศไทยเรากาวขามกับดักความยากจน และอยูไดอยางมีความสุขเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื 

                              

                                                   

    ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 

                                                    ปจจุบัน: รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายยุทธศาสตรและวิจัยมหาวิทยาลัยแมโจ 
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บทคัดยอ 

การวิเคราะหจุดคุมทุนเปนเครื่องมือที่เกษตรกรสามารถนํามาใชชวยในการตัดสินใจ ในการวางแผนกําไร

ลวงหนา การตั้งราคาผลผลิต และการวางแผนการตลาด การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทยีบการ

เจรญิเติบโต การใหผลผลิต ตนทุนผลตอบแทน และวิเคราะหจุดคุมทุน ของการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก ไดแก วิธีการ

ปลูกแบบนาดํา วิธีการปลูกแบบนาหวาน และวิธีการปลูกแบบนาโยน ดําเนินการทดลองท่ีสถานีทดลองการใชน้ํา

ชลประทานที่ 1 อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ม ี

3 บล็อก โดยทดสอบขาวพันธุสันปาตอง 1 ผลการทดลองพบวา การเจริญเติบโตดานความสูงและการแตกกอในชวง

อายุ 64 วัน ถึง 92 วัน มีความแตกตางกันทางสถิติท่ี p = 0.01 แตชวงเก็บเกี่ยวไมมีความแตกตางกันทางสถิตทิี่ p = 

0.05 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ p =  0.05 การทํานาหวานมีตนทุนการผลิต

ต่ําที่สุดเทากับ 4,437 บาทตอไร และมีอตัรากําไรตอตนทุนสูงที่สุดเทากับ 115.50 % อัตรากําไรตอยอดขายเทากับ 

53.59 % อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเทากับ 151.62 % เมื่อวิเคราะหจุดคุมทุนพบวา นาหวานมรีะดับผลผลิตคุม

ทุนต่ําสุดเทากับ 2.21  กิโลกรัม ระดับราคาคุมทุนเทากับ 4.64 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่นาดาํมรีะดับผลผลิตคุมทุน

สูงที่สุดเทากับ 2.75  กิโลกรัม และระดับราคาคุมทุนเทากับ 5.62 บาทตอกิโลกรัม 

คําสําคัญ: ตนทุนรวม   ผลตอบแทน   จุดคุมทุน 

Abstract 

The break-even point analysis is a method which farmer can apply to make a decision on a future 
profit, production price and marketing plan. The objective of this study was to compare the growth, yield, Cost –
benefit and break-even point of “sanpatong1” under the three different rice farming methods. (Transplanting, 
Sowing and Throwing). The farming area was  at Irrigation Water Management Research Station 1 (Mae Tang) 
in Mae Tang district, Chiangmai province. The experimental design was arranged as a randomized complete 
block design (RCBD) with three blocks. The result presented that plant height and tiller number per plant at 64 
to 92 days were significantly different at p = 0.01, but there were no significant differences at p = 0.05 at 
harvesting period. Yield components and yield were not significantly different at p = 0.05. Sowing method had 
the lowest cost (4,437 baht/rai) and highest ratio of profit to cost at  115.50 %. It was found that the ratio of 
profit to revenues and  the return investment were at 53.59% and 151.62%, respectively. Analyses of break - 
even point  showed that had sowing method the lowest break- even production unit and price at 2.21 kg and at 
4.64 baht/kg respectively while transplanting method highest production unit and price at 2.75 kg and at 5.62 
baht/kg, respectively. 

Keyword: total cost, returns, break-even point 
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บทนํา 

  ปจจุบันภาครัฐมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความเขม 

แข็งมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน ไดแก สถาบันการเงินที่ใหการสนับสนุนเรื่องสินเชื่อเพื่อ

ผูประกอบการ จากแรงสนับสนุนดังกลาวกอใหเกิดผูประกอบการรายใหมๆ เกิดขึน้เปนจํานวนมาก ในแตละป อยางไร

ก็ดีผูประกอบการจํานวนไมนอยยังมีความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับหลักสําคัญของการประกอบธุรกิจนั่นคือ เรื่องของ

จุดคุมทุน ทําใหไมสามารถดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จตอไปได เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในเรื่อง

จุดคุมทุน ในการดําเนินงานบริหารธุรกิจของตน จึงไมสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ในทางกลับกันความรู ความเขาใจในการวิเคราะหจุดคุมทุนตลอดจนเขาใจความสัมพันธระหวางตนทุน 

ปรมิาณ และกําไร จะทําใหผูประกอบการสามารถ วางแผนกลยุทธเพื่อแขงขันในตลาดได ตลอดจนสามารถตัดสินใจ

ดําเนินธุรกิจไดอยางถูกตองเพราะทราบทิศทางของธุรกิจจากแผนการดําเนินธุรกิจที่วางไว และสามารถพัฒนาธุรกิจ

สูเปาหมายที่สูงขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

การลงทุนดานการเกษตรปจจุบันมีแนวโนมสูงในประเทศไทย ซึ่งการปลูกขาวมีหลายรูปแบบที่แตกตางกัน 

แตเกษตรกรยังทํานาดําเปนจํานวนมาก แมจะมีตนทุนที่คอนขางสูง จากสถิติตนทุนเฉลี่ยสําหลับการผลิตขาวในป 

2557 อยูที่ 9.238 บาทตอไร หรือ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 5.74 (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) การ

วิเคราะหจุดคุมทุนมคีวามสําคัญตอเกษตรกรเปนอยางมากในดานการวางแผนการผลิตโดยการศึกษาดานตนทุนรวม

ที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึน้ จะมีผลตอปริมาณจุดคุมทุนท่ีเพิ่มขึ้น และมีผลตอกําไรที่ลดลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมบัติ (2551) ซึ่งไดศึกษาถึงการจัดการความรูทางเศรษฐศาสตรเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการผลิตลําไยอบแหงสี

ทองของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเหมืองกวัก อ.เมือง จ.ลําพูน พบวา ตนทุนรวมในการผลิตสูง ทําจุดคุมทุนสูง และ

กําไรต่ํา จึงไมสามารถระดมเงินทุนจากสมาชิก หากเกษตรกรสามารถควบคุม ตนทุนรวมได จะสามารถควบคุม

จุดคุมทุนและกําไรได ดังนั้นการเปรียบเทียบจุดคุมทุนระหวางการปลูกขาวดวยวิธีแบบนาดํา แบบนาหวาน และแบบ

นาโยน จะชวยใหเกษตรกรตัดสินใจเลือกวิธีการปลูกไดอยางเหมาะสม มีความจําเปนมีขอมูลวางแผนควบคุมตนทุน 

วางแผนการขายหรือวางแผนกําไร และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ไดทําการเปรียบเทียบจุดคุมทุนของการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก ไดแก การปลูกแบบนาหวาน 

นาโยน และนาดํา มกีารวางแผนแบบการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน  3 บล็อก 

ในฤดูนาปรัง 2559 ทีส่ถานีทดลองการใชน้ําชลประทานท่ี 1 อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พันธุขาวที่ใชคือ พันธุขาว

สันปาตอง 1 

1. บันทึกและวิเคราะหขอมูล  

1.1 ดานองคประกอบผลผลิต ไดแก ความสูง จํานวนตนตอกอ จํานวนรวงตอกอ ความยาวรวง น้ําหนักรวง และ

น้ําหนัก 1.000 เมล็ด  

1.2 ดานผลผลิต ไดแก เก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่สุมแตละแปลง (8 ตารางเมตร) เพื่อมาทําการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิต ิ

1.3 การใชน้ํา บันทึกปริมาณการใหน้ําในนาแตละครั้งหลังจากระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 10-15 ซม. ใหมีน้ําเหนือจาก

ผิวดิน 5-10 ซม. ทุกวิธีการ ตลอดระยะเวลาปลูก  
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1.4 การวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลตามแผนการทดลอง RCBD โดยใชโปรแกรม  

Statistics 8  แลวเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference ( LSD) 

2. ขอมูลตนทุนการผลิต ประกอบดวย 

2.1 ตนทุนวัตถุดิบทางตรง (direct material cost) ไดแก คาเมล็ดพันธุขาว 

2.2 ตนทุนคาแรงงานการทํานาทางตรง (direct labor cost) ไดแก คาแรงงานในการปลูกขาว คาแรงงานในการ

ดูแลรักษา และคาแรงงานในการเก็บเกี่ยว 

 2.3 คาใชจายในการผลิต (manufacturing overhead) ไดแก คาปุย คาสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชืและวัชพชื คา

เชาดิน คาภาษี คาดอกเบี้ย คาเสื่อมราคาเคร่ืองมอือุปกรณ คาซอมแซมเครื่องมือ และคาใชจายการผลิตอื่นๆ 

สูตรการคํานวณตนทุน:           ตนทุนรวม = ตนทุนคงที่ + ตนทุนผันแปร 
 

- ตนทุนคงที ่ไดแก คาเสื่อมราคาอุปกรณ คาภาษีท่ีดิน โดยประเมินตามมูลคาของอุปกรที่ใชในแตละป  

- ตนทุนผันแปร มีหนวยเปนบาทตอไร คิดเฉพาะการเพาะปลูก 1 รอบ (ชาลิสา และกนกเนตร, 2559)

ประกอบดวย  

1) คาวัสดุการเกษตรที่ใชในการปลูกขาว ไดแก คาเมล็ดพันธุ คาปุย คาสารเคมีและกําจัดศัตรูพืช (โรค 

วัชพืช และแมลงศัตรูพืช) และคาน้ํามันเช้ือเพลิง 

2) คาจางแรงงานในการประกอบกิจกรรมตางๆ คิดเปนแรงงานจางทั้งหมด และคํานวณตามอัตราคาจาง

แรงงานของเกษตรกรในทองถิ่น ไดแก แรงงานเตรียมดิน คาแรงงานปลูกขาว คาแรงงานหวานปุย คาแรงฉีดพนสาร

ปองกันและกําจัดศัตรูพืช (โรค วัชพืช และแมลงศัตรูพืช) 

3) คาใชจายผันแปรอ่ืนๆ ไดแก คารถเกี่ยวขาว คาขนสง  

3. ดานผลตอบแทนการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก 

วิเคราะหอัตราผลกําไรตอตนทุน อัตราผลกําไรตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน ดังนี ้
 

     รายได  =  จํานวนผลผลิต X ราคาผลผลิต 

 กําไรสุทธิ  =  รายได – ตนทุนรวม 

     อัตราสวนกําไรตอตนทุน  =  ( กําไร (ขาดทุน) สุทธิเฉลี่ยตอพื้นท่ีสุม ) x 100 

                                                              ตนทุนเฉลี่ยตอตารางเมตร 

  อัตราสวนกําไรตอยอดขาย  =  ( กําไร (ขาดทุน) สุทธิเฉลี่ยตอพื้นท่ีสุม ) x 100 

                                                               รายไดเฉลี่ยตอตารางเมตร 

       อัตราผลตอบแทนของการลงทุน  = ( กําไร (ขาดทุน) สุทธเิฉลี่ยตอพื้นท่ีสุม ) x 100 

              สินทรัพยท่ีมีตัวตนตอพื้นท่ีสุม 

4. การวิเคราะหจุดคุมทุน เปนจุด ณ ระดับการดําเนินงาน มีผลทําใหมรีายไดเทากับคาใชจายรวมทั้งส้ินของการลงทุน 

หรือ ระดับการดําเนินงานท่ีไมมีกําไรขาดทุน (อัจฉรา, 2557) ทําการวิเคราะหดังนี ้ 

4.1 ระดับผลผลิตคุมทุน 

จุดคุมทุนเปนจํานวนหนวย   =  ตนทุนรวม / ราคาตอหนวย 

4.2 ระดับราคาคุมทุน 

          จุดคุมทุนเปนราคา   =  ตนทุนรวม / ผลผลิต 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

องคประกอบผลผลิตและผลผลิต  

คาเฉลี่ยความสูงของขาวเหนยีวสันปาตอง 1 ที่อายุ 64 วันหลังเพาะเมล็ด มีความแตกตางกันทางสถิติอยาง

มีนัยสําคัญยิ่งที ่p = 0.01 โดยวิธีการปลูกแบบนาหวานมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งไมแตกตางทางสถิติที่   p = 0.05 

กับวิธีการปลูกแบบนาโยน แตแตกตางวิธีการปลูกแบบนาดํา เชนเดียวกันกับความสูงที่อายุ 92 วันหลังเพาะเมล็ด มี

ความแตกตางกันทางสถิตอิยางมีนัยสําคัญยิ่งที ่p = 0.01 โดยวิธีการปลูกแบบนาหวานมีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด และ

ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.05 กับวิธีการปลูกแบบนาโยน แตแตกตางกับนาดํา (p < 0.05) 

สวนความสูงท่ีอาย ุ143 วันหลังเพาะ ซึ่งเปนชวงที่เก็บเกี่ยว พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ p 

= 0.05 โดยวิธีการปลูกแบบนาโยนมีความสูงมากที่สุด รองลงมาคือวิธีการปลูกแบบนาดํา และวิธีการปลูกแบบนา

หวานมีคาความสูงเฉลี่ยต่ําที่สุด ดังตาราง 1 

ตาราง 1 ความสูงเฉลี่ยของขาวเหนียวสันปาตอง 1  

วิธีการปลูก 
64 วันหลังปลูก * 

(เซนตเิมตร) 

92 วันหลังปลูก * 

(เซนตเิมตร) 

143 วันหลังปลูก 

(เซนตเิมตร) 

นาหวาน 

นาโยน 

นาดํา 

44.00 a                     

38.80 ab  

26.66  b 

65.39 a  

64.97 a 

51.69 b 

83.39 

88.38 

84.97 

หมายเหตุ: * อักษรภาษาอังกฤษแตกตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ  

       p = 0.05 เมื่อทดสอบดวยวิธี LSD  
 

จํานวนตนตอกอของที่อายุ 64 วัน และ 85 หลังเพาะ พบวา มีความแตกตางกนัทางสถิตทิี่ระดับนัยสําคัญยิ่ง

ที่ p = 0.01 และ p = 0.05 โดยวิธีการปลูกแบบนาโยนมีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยมากที่สุด และไมมีความแตกตางทาง

สถิติที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.05 กับวิธีการปลูกแบบนาหวาน แตมีความแตกตางกับวิธีการปลูกแบบนาดํา จํานวนรวง

ตอกอ มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.05 โดยวิธีการปลูกแบบนาโยนมีจํานวนรวงตอกอเฉลี่ย

มากทีสุ่ด ซึ่งไมแตกตางทางสถิตกิับวิธีการปลูกแบบนาหวาน แตแตกตางกับวิธีการปลูกแบบนาดําที่ p = 0.01 ความ

ยาวของรวง น้ําหนักของรวง น้ําหนัก 1,000 เมล็ด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติระดับนัยสําคัญ p = 0.05 (ตาราง 

2) 

ตาราง 2 จํานวนตนตอกอ จํานวนรวงตอกอ ความยาวรวง น้ําหนักรวงและน้ําหนัก 1,000 เมล็ด  

วิธีการปลูก 

จํานวนตนตอกอ จํานวนรวง

ตอกอ*  

(รวง) 

ความยาวรวง 

(เซนติเมตร) 

น้ําหนักรวง 

(กรัม) 

น้ําหนัก 1,000 

เมล็ด (กรัม) 64 วันหลังปลูก* 

(ตน) 

85 วันหลังปลูก* 

(ตน) 

นาหวาน 

นาโยน 

นาดํา 

6.05 a  

6.83 a 

2.63 b 

7.58 a 

9.50 a 

5.33 b 

4.19 ab                      

5.51 a                     

3.27  b 

23.11                    

21.67                      

23.44 

2.73 

2.12 

2.62 

29.53                              

30.79 

29.56 

หมายเหตุ: * อักษรภาษาอังกฤษแตกตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ  
     p = 0.05 เมื่อทดสอบดวยวิธี LSD  
ปริมาณการใชน้ําและผลผลิต การใชน้ํามีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.01)  โดย

วิธีการปลูกแบบนาหวานมกีารใชน้ําเฉลี่ยตอไรสูงที่สุดเทากับ 1,082.09 ลูกบาศกเมตรตอไร รองลงมาคือวิธีการปลูก
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แบบนาโยนมีการใชน้ําเฉลี่ยตอไรเทากับ 964.37 ลูกบาศกเมตร และวิธีการปลูกแบบนาดํามีการใชน้ําเฉลี่ยตอไรต่ํา

ที่สุดเทากับ 851.67 ลูกบาศกเมตร และผลผลิตตอพืน้ที่สุมไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ p = 0.05 

(ตาราง 3) 

ตาราง 3 การใชน้ําและผลผลิต  

 

วิธีการปลูก 

ปรมิาณการใชน้ํา * 

(ลูกบาศกเมตรตอไร) 

ผลผลิตตอพืน้ที่สุม 

(กิโลกรัม) 

นาหวาน 

นาโยน 

นาดํา 

1,082.09 a 

964.37   b 

851.67   c 

4.78 

5.27 

4.90 

หมายเหตุ: * อักษรภาษาอังกฤษแตกตางกันในสดมภเดียวกัน มีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ  
     p = 0.05 เมื่อทดสอบดวยวิธี LSD  
 

ตนทุนคาใชจายเฉลี่ยตอไร ของการปลูกขาวนา 3 วิธีการปลูก พบวา วิธีการปลูกแบบนาดํามีคาใชจายสูงสุด 

เทากับ 5,511 บาท ซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง เทากับ 154 บาท ตนทุนคาแรงทางตรง เทากับ 3,800 บาท 

คาใชจายในการผลิต เทากับ 1,557 บาท รองลงมาคือวิธีการปลูกแบบนาโยน เทากับ 5,057 บาท ประกอบดวย

วัตถุดิบทางตรง เทากับ 110 บาท ตนทุนคาแรงทางตรง เทากับ 2,570 บาท คาใชจายในการผลิต เทากับ 2,157 บาท 

และวิธีการปลูกแบบนาหวานมีคาใชจายต่ําที่สุด เทากับ 4,443 บาท มีวัตถุดิบทางตรง เทากับ 330 บาท ตนทุน

คาแรงทางตรง เทากับ 2,550 บาท คาใชจายในการผลิต เทากับ 1,557 บาท ดังตาราง 4  

ตาราง 4 ตนทุนตอไรของการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก (บาท/ไร) 

ประเภทตนทุน นาหวาน นาโยน นาดํา 

วัตถุดิบทางตรง 330 110 154 

คาแรงทางตรง  2,550 2,750 3,800 

คาใชจายในการผลิต  1,557 2,157 1,557 

ตนทุนการผลิตรวมตอไร 4,437 5,017 5,511 

 

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรจากการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก เมื่อคํานวณอัตราผลตอบแทนคิดเปนรอยละ 

พบวา วิธีการปลูกขาวนาหวาน มีอัตรากําไรตอตนทุนสูงที่สุด เทากับ 115.50 % และต่ําที่สุดคือ วิธีการปลูกแบบนา

ดํา เทากับ 77.85 % อัตรากําไรตอยอดขาย พบวา วิธีการปลูกขาวแบบนาหวาน มีอัตรากําไรตอยอดขายสูงที่สุด 

เทากับ 53.59 % และต่ําที่สุดคือ วิธีการปลูกแบบนาดํา เทากับ 43.77 % อัตราผลตอบแทนของการลงทุน พบวา 

วิธีการปลูกขาวแบบนาหวาน มีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนสูงที่สุด เทากับ 151.62 % และต่ําที่สุดคือ วิธีการ

ปลูกแบบนาดํา เทากับ 133.64 % (ตาราง 5) 
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ตาราง 5  อัตราผลตอบแทนจากการปลูกขาว 3 วิธีการปลูก 

วิธีการปลูก อัตรากําไรตอตนทุน 
(%) 

อัตรากําไรตอยอดขาย 
(%) 

อัตราผลตอบแทนของการ
ลงทุน (%) 

นาหวาน 

นาโยน 

นาดํา 

115.50 

110.12 

77.85 

53.59 

52.40 

43.77 

151.62 

146.68 

133.64 

 

การวิเคราะหจุดคุมทุน 

จากการวิเคราะหจุดคุมทุนในระดับผลผลิตคุมทุน พบวา วิธีการปลูกขาวแบบนาหวานมีจุดคุมทุนต่ําที่สุด

เทากับ 2.21 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม แสดงวา ถาปลูกขาววิธีการนี้จะตองทําผลผลิตใหได 2.21 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม จึงจะ

คุมทุน รองลงมาคือวิธีการปลูกขาวแบบนาโยนมีจุดคุมทุนเทากับ 2.50 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม แสดงวา ถาปลูกขาว

วิธีการนี้จะตองทําผลผลิตใหได 2.50 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม จึงจะคุมทุน และวิธีการปลูกขาวแบบนาดํามีจุดคุมทุนสูง

ที่สุดเทากับ 2.75 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม แสดงวา ถาปลูกขาววิธีการนี้จะตองทําผลผลิตใหได 2.75 กิโลกรัมตอพื้นที่สุม 

จึงจะคุมทุน 

การวิเคราะหจุดคุมทุนในระดับราคาคุมทุน พบวา วิธีการปลูกขาวแบบนาหวานมีจุดคุมทุนต่ําที่สุดเทากับ 

4.64 บาทตอกิโลกรัม แสดงวา ถาปลูกขาววิธีการนี้จะตองขายผลผลิตใหไดในราคา 4.64 บาทตอกิโลกรัม จึงจะคุม

ทุน รองลงมาคือวิธีการปลูกขาวแบบนาโยนมีจุดคุมทุนในระดับราคาเทากับ 4.75 บาทตอกิโลกรัม แสดงวา ถาปลูก

ขาววิธีการนี้จะตองขายผลผลิตใหไดในราคา 4.75 บาทตอกิโลกรัม จึงจะคุมทุน และวิธีการปลูกขาวแบบนาดํามี

จุดคุมทุนในระดับราคาสูงที่สุดเทากับ 5.62 บาทตอกิโลกรัม แสดงวา ถาปลูกขาววิธีการนี้จะตองขายผลผลิตใหไดใน

ราคา 5.62 บาทตอกิโลกรัม จึงจะคุมทุน ซึ่งมีวิธีการคํานวณดังนี ้

1. ระดับผลผลิตคุมทุน 

   จุดคุมทุนเปนจํานวนหนวย  =   ตนทุนรวมตอพื้นท่ีสุม / ราคาตอหนวย 

   ดังนั้น   นาหวาน  =   22,18  / 10    =   2.21  กิโลกรัม 

    นาโยน  =   25,08  / 10   =   2.50  กโิลกรัม 

     นาดํา  =   27,55  / 10   =   2.75  กิโลกรัม 

2. ระดับราคาคุมทุน 

           จุดคุมทุนเปนราคา   =   ตนทุนรวมตอพื้นท่ีสุม / ผลผลิตตอพื้นที่สุม 

   ดังนั้น   นาหวาน  =   22,18  / 4.78    =   4,64  บาท 

                 นาโยน  =    25,08  / 5.27   =   4,75  บาท 

     นาดํา  =    27,55  / 4.90   =   5,62  บาท 

อภิปรายผล 

เมล็ดพันธุเปนปจจัยที่สําคัญและจําเปนท่ีสุดในการเพาะปลูก อัตราการใชเมล็ดพันธุนาหวานที่ใชปลูกในการ

ทดลองในครั้งนี้จํานวน 18 กิโลกรัมตอไร เปนปริมาณที่คอนขางสูง เนื่องจากทําใหการแตกกอของขาวไมดี ซึ่ง

สอดคลองกับสํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี กรมสงเสริมการเกษตร (2556) ที่ไดรายงานวา อัตราเมล็ดพันธุที่

ใชในการทํานาหวานน้ําตม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ถามีการเตรียมดินไวดี มีเทือกออนนุม พื้นดินปรับไดระดับ 
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เมล็ดท่ีใชเพียง 7-8 กิโลกรัมหรือ 10 กิโลกรัมตอไร ก็เพียงพอที่จะทําใหไดผลผลิตสูง การแตกกอของนาหวานเฉลี่ย

เทากับ 7.58 ตน และมีจํานวนรวงตอกอเทากับ 4.19 รวง สาเหตุมาจากจํานวนประชากรเมล็ดพันธุมากเกินไปจึงทํา

ใหขาวแตกกอไมไดดี การที่ประชากรขาวหนาแนนเกินไปเปนการจํากัดพื้นท่ีการเดินของระบบราก ถาหวานหางระบบ

รากของตนขาวจะเจริญเติบโตไดดี หาอาหารไดมากขึ้น ทําใหขาวแตกกอไดดีกวา ทั้งนี้ขึ้นอยูระยะความหางของตน

ขาว และการไดรับธาตุอาหารที่สมบูรณ และชนิดเมล็ดพันธุขาว รวมถึงความอุดมสมบูรณของเมล็ดพันธุ เปน

สวนประกอบ ซึ่งสอดคลองกับ สิงหและวีรยุทธ (2552) ที่ไดทําการทดลองการใชอัตราขาวนาหวานน้ําตม 2 อัตรา 

คือ 25 และ 15 กิโลกรัมตอไร และพบวา ขาวนาหวานอัตรา 15 กิโลกรัมตอไร มีการเจริญเติบโตดีกวา แตถาพื้นที่

ปรับไดไมดี เมล็ดที่ใชหวานควรมากขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสีย ดังนั้นเมล็ดที่ใชควรเปนไรละ 15-20 กิโลกรัม หาก

พิจารณาการแตกกอแลว ขาวนาหวานสามารถแตกกอไดมากกวาขาวนาดํา สํานักงานจัดรูปท่ีดินจังหวัดอุบลราชธาน ี

(2556) ไดรายงานวา ขาวเพียง 1 ตน จะสามารถแตกกอไดถึง 30-40 ตน ซึ่งใน 1 กอ ถาปกดําตนกลาหลายตนจะมี

ผลตอการแตกกอเพราะตองแยงพืน้ที่ในการเติบโตของตนขาว อยางไรก็ตาม ถึงแมวาอัตราเมล็ดพันธุขาวในการปลูก

แบบนาหวานสูงกวาวิธีการอื่น แตไมไดทําใหผลผลิตแตกตางกับวธิีแบบนาโยนและนาดํา หากลดอัตราเมล็ดพันธุปลูก

ลง จะทําใหตนขาวมีการเจริญเติบโตไดดีขึ้น และยังทําใหตนทุนการชื้อเมล็ดพันธุปลูกลดลง สงผลใหมีกําไรเพิ่มขึ้น

ตามไปดวย 

ตนทุนการปลูกขาวของนา 3 รูปแบบ พบวา นาหวานมีตนทุนเฉลี่ยตอไรเทากับ 4,437 บาท นาโยนเทากับ 

5,017 บาท และนาดําเทากับ 5,511 บาท ซึ่งนาดํามีตนทุนคอนขางสูง เมื่อเทยีบกับตนทุนการปลูกขาวนาหวานและนา

โยน สาเหตเุนื่องมาจากแรงานการปลูกของ 3 วิธีการที่แตกตางกัน ซึ่งจากการศึกษา สามารถแบงตนทุนการปลูกขาว

ออกไดเปน 2 สวนสําคัญ คือ ตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ โดยตนทุนผันแปรของวิธีการปลูกขาวแบบนาดําเฉลี่ยตอ

ไร เทากับ 5,300 บาท หรอืเทากับ 96.17 % วิธีแบบนาโยนเทากับ 4,806 บาท หรอื เทากับ 95.79 % และวิธีแบบนา

หวานเทากับ 4,226 บาท หรือเทากับ 95.24 % ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ อะนน (2556) ที่

ศึกษาการปลูกขาววิธีแบบนาดํา เรื่อง การศึกษาเปรยีบเทียบตนทุนและผลตอบแทนการปลูกขาวนาปและขาวนาปรัง

ของเกษตรกรในเขต ตําบลสงเปลือย อําเภอคาเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร พบวา ตนทุนสวนใหญคือตนทุนผันแปรขาว

นาปเฉลี่ยไรละ 3,590 บาท หรือเทากับ 90.78 %  สวนตนทุนตนทุนผันแปรขาวนาปรังเทากับ 3,591 บาทตอไร หรือ 

เทากับ 90.10 % ของตนทุนทั้งหมด ซึ่งต่ํากวางานวิจัยนี้ เนื่องจากคาแรงงานการผลิตและปจจัยการผลิตต่ํากวา

งานวิจัยในปจจุบัน ดังนัน้ ถาหากสามารถตนทุนในสวนนี้ได จะทําใหตนทุนลดลง และมีกําไรเพิ่มขึ้น 

จากการทดลองครั้งน้ีสามารถสรุปไดวา ตนทุนคาใชจายตอไรของการปลูกขาววิธีแบบนาหวานมีคาเฉลี่ยตอ

ไรต่ําที่สุด เทากับ 4,437 บาท และใหผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตรสูงที่สุด โดยมีอัตรากําไรตอตนทุนสูงที่สุด เทากับ 

115.50 % อัตรากําไรตอยอดขายเทากับ 53.59 % อัตราผลตอบแทนของการลงทุนเทากับ 151.62 % จุดคุมทุนระดับ

ผลผลิตตอพืน้ที่สุมต่ําสุดเทากับ 2.21  กิโลกรัม และจุดคุมทุนระดับราคาต่ําสุด เทากับ 4.64 บาท ซึ่งจุดคุมทุนท่ีต่ําจะ

ทําใหมีโอกาสกําไรมากขึ้น และยังสามารถลดความเสี่ยงทางดานราคาผลผลิตที่ตกต่ํา  ในขณะที่การเจริญเติบโต

ทางดานความสูง จํานวนตนตอกอ ความยาวของรวง น้ําหนักของรวง น้ําหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิต ไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติระดับนัยสําคัญ p = 0.05 
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บทคัดยอ 

การศึกษาการจัดการน้ําที่เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวฤดูนาปรังภายใตสภาพแวดลอมในปจจุบัน เพื่อ

ประเมินองคประกอบผลผลิตและผลผลิตของขาวที่ปลูกแบบเปยกสลับแหง (แกลงขาว) และเปรียบเทียบการ

เจริญเติบโตของขาวที่ไดรับการจัดการระดับน้ําแตกตางกัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 

Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 6 สิ่งทดลอง ไดแก 1) แกลงตลอดที่ระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 5 เซนติเมตร 2) แกลง 1 ครั้ง 

ที่ 15 เซนติเมตร 3) แกลง 2 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร 4) แกลง 1 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร 5) แกลง 2 ครั้ง ที่ 20 

เซนติเมตร และ 6) การควบคมุที่มกีารรักษาระดับน้ําตลอดฤดูกาลปลูกที่ระดับเหนือผิวดิน 5 เซนติเมตร ใชขาวพันธุ

ไรซเบอรรี่ (Oryza sativa L.) บันทึกขอมูลองคประกอบของผลผลิต ผลผลิต และขอมูลการใชน้ํา ดําเนินการที่สถานี

ทดลองการใชน้ําชลประทาน 1 (แมแตง) จังหวัดเชยีงใหม ในฤดูนาปรัง 2559 พบวา องคประกอบผลผลิตและผลผลิต 

ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ p = 0.05 แตวิธีแกลงตลอดใชน้ํานอยที่สุด เทากับ 678.09 ลิตรตอขาวเปลือก 1 

กิโลกรัม ในขณะที่วิธีรักษาน้ําตลอดใชน้ําเทากับ 1,067.61 ลิตรตอขาวเปลือก 1 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวา วิธีเปยก

สลับแหง สามารถประหยัดน้ําไดถึง 389.52 ลิตร หรือลดปริมาณการใชน้ําไดรอยละ 36.49 โดยใหผลผลิตไม

แตกตางกันทางสถิติที่ p = 0.05 กับวิธีการควบคุม 

คําสําคัญ:  ขาว องคประกอบผลผลิต ผลผลิต การจัดการน้ํา 

Abstract 

 This research aimed to study the appropriate water management methods in dry season of rice 
plantation under present climate change. The objectives were to compare yield components and yield of rice in 
wet and dry planting and evaluate the growth of rice in the different water management methods. The 
experimental design was a randomized complete block design (RCBD). With 4 replications. Six treatments 
included 1) wet and dry all the time at 5 cm, below sat surface, 2) dry one time at 15 cm, 3) dry two times at 
15 cm, 4) dry one time at 20 cm, 5) dry two times at 20 cm and 6) flooding at 5 cm above soil surface until 
harvesting. Data of yield components, yield, and water use were collected. The experiment was conducted at 
Irrigation Water Management Research Station 1 (Mae Tang) Mae tang District, Chiang Mai during dry season in 
2016. The results showed that yield components and yield were not significantly different among 6 treatments. 
However, the wet and dry all the time treatment used the least water supply, at 678.09 L/ 1 kg of paddy rice. 
While the control used 1,067.61 L/ 1 kg of paddy rice. This revealed that the water supply in rice production was 
reduced by 36.49 %. Therefore, wet and dry method is useful for rice planting by reducing water supply, but 
still get the same amount of yield as in control treatment. 

Keywords:  rice, yield component yield, water management 
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บทนํา 

การปลูกขาวในประเทศไทยนิยมใชวิธีการปกดํา ตลอดฤดูการทํานามีความตองการใชน้ําประมาณ 1,240 

ลูกบาศกเมตรตอไร แบงเปนน้ําที่ใชในการตกกลา (การเพาะกลา) 40 ลูกบาศกเมตร ใชในการเตรียมแปลง 200 

ลูกบาศกเมตร และใชในนาขาวตลอดฤดูปลูกประมาณ 1,000 ลูกบาศกเมตร ยงยศและลัดดาวัลย (2530) การปลูก

ขาวนาปรังของประเทศไทยในปจจุบันมักมปีญหาเร่ืองการขาดแคลนนํ้าอยูทุกปโดยเฉพาะในปที่ประสบปญหาฝนแลง 

แมวารัฐบาลจะมีนโยบายใหลดการปลูกขาวนาปรังและสนับสนุนใหมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีการใชน้ํานอย

แทนขาว แตดินนาบางประเภทไมมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนเพื่อปลูกพืชชนิดอื่นที่ไมใชขาวและเกษตรกร

ยังมีความตองการปลูกขาวนาปรังมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตชลประทานภาคเหนอืซึ่งผลิตขาวไดมากกวาปละ 

2 ครั้ง ทําใหมีรอบการผลิตคอนขางเร็วและไมเปนฤดูกาล ซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการในกระบวนการจัดการ

ผลิตขาวนาชลประทาน รวมทั้งเรื่องการจัดสรรและจัดการน้ําชลประทาน ที่ไมเพียงพอตามความตองการของ

เกษตรกร ดังนั้นจึงมีการวิจัยหาเทคโนโลยีการใชน้ําในการปลูกขาวนาปรังใหนอยลง โดยไมกระทบตอผลผลิตขาว 

เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรังสามารถใชทรัพยากรดินและน้ําใหมีประสิทธิภาพ จากการทดลองของ ลัดดาวัลย

และคณะ (2544) พบวา การใชน้ําแบบเปยกสลับแหง โดยการใหน้ําที่ระดับ 5 เซนติเมตร แลวปลอยใหแหงไปตาม

ธรรมชาติจนดินเริ่มแตกระแหง ใชเวลาประมาณ 5-10 วัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม ซึ่งกระบวนการตาง ๆ ของการ

ทํานาจะใชน้ําเฉลี่ยประมาณวันละ 1 เซนติเมตร (ทัศนีย, 2534) จากนั้นจึงใหน้ําใหมทําสลับกันไปเชนนี้จนถึงระยะ

กําเนิดชอดอกแลวจึงปรับเปนการใหน้ําแบบดินพออิ่มตัว ขาวจะสามารถไดรับความชื้นอยางเพียงพอ ใหผลผลิต

ใกลเคียงกับการใหน้ําขังตลอดฤดูปลูก และยังสามารถลดการใชน้ําไดถึงรอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับการขังน้ํา

ตลอดฤดูปลูก  

วิธีดําเนินการวิจัย 

การทดลองคร้ังนี ้ดําเนินการทีส่ถานีทดลองการใชน้ําชลประทาน 1 (แมแตง) ฤดูนาปรัง 2559 อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม โดยใชขาวพันธุไรซเบอรรี่ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 

ขนาดแปลง 5 x 10 ตารางเมตร จํานวน 24 แปลง มี 4 ซ้ํา มกีารจัดการน้ํามี 6 วิธีการ ดังตอไปนี้ 

วิธีการที ่1 (แกลงตลอด) ใหน้ําเหนอืผิวดินระดับ 5 เซนติเมตร เมื่อระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 5 เซนติเมตร จึงให

น้ํากลับมาสูงเหนือผิวดิน 5 เซนติเมตร ทุกครั้งตลอดฤดูการปลูก โดยหยุดใหน้ําแลวปลอยน้ําแหงกอนเก็บเกี่ยวขาว

ประมาณ 15 วัน  

วิธีการที่ 2 (แกลง 1 ครั้ง) ใหน้ําเหนือผิวดินระดับ 5 เซนติเมตร เมื่อระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 15 เซนติเมตร 

ในชวงขาวเริ่มแตกกอ จึงใหน้ํากลับมาสูงเหนือผิวดนิ 5 เซนติเมตร ตลอดฤดูการปลูก โดยหยุดใหน้ําแลวปลอยนํ้าแหง

กอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15 วัน  

วิธีการที่ 3 (แกลง 2 ครั้ง) ใหน้ําเหนือผิวดินระดับ 5 เซนติเมตร เมื่อระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 15 เซนติเมตร 

ในชวงขาวเริ่มแตกกอ และในระยะแตกกอเต็มที่ จากนั้นจึงใหน้ํากลับมาสูงเหนือผิวดิน 5 เซนติเมตร ตลอดฤดูการ

ปลูก โดยหยุดใหน้ําแลวปลอยนํ้าแหงกอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15 วัน  

วิธีการที่ 4 (แกลง 1 ครั้ง) ใหน้ําเหนือผิวดินระดับ 5 เซนติเมตร เมื่อระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 20 เซนติเมตร 

ในชวงขาวเริ่มแตกกอ จึงใหน้ํากลับมาสูงเหนือผิวดิน 5 เซนติเมตร ตลอดฤดูการปลูก โดยหยุดใหน้ําแลวปลอยนํ้าแหง

กอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15 วัน  
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วิธีการที่ 5 (แกลง 2 ครั้ง) ใหน้ําเหนือผิวดินระดับ 5 เซนติเมตร เมื่อระดับน้ําต่ํากวาผิวดิน 20 เซนติเมตร 

ในชวงขาวเริ่มแตกกอ และในระยะแตกกอเต็มที่ จากนั้นจึงใหน้ํากลับมาสูงเหนือผิวดิน 5 เซนติเมตร ตลอดฤดูการ

ปลูก โดยหยุดใหน้ําแลวปลอยนํ้าแหงกอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15 วัน  

วิธีการที ่6 (วิธีการควบคุม) รักษาระดับน้ําเหนอืผิวดินที ่5 เซนติเมตร ตลอดฤดูการปลูก โดยหยุดใหน้ําแลว

ปลอยน้ําแหงกอนเก็บเกี่ยวขาวประมาณ 15 วนั  

การบันทึกขอมูล 

สุมตนขาวที่อายุ 60, 90 และ 145 วัน และเก็บเกี่ยวจํานวน 12 จุดตอแปลง เพื่อประเมินการเจริญเติบโต

ของตนขาว โดยการบันทึกความสูงตนขาวจากโคนตนถึงยอด (เซนติเมตร) จํานวนตนตอกอ (ตน) และจํานวนวันออก

ดอก 50 เปอรเซ็นต (วัน) 

  สุมตัวอยางของผลผลิตขาว 2 จุดตอแปลง ในพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตในแตละสิ่งทดลอง เพื่อคํานวณหา

ผลผลิต และองคประกอบของผลผลิต บันทึกผลผลิตตอพื้นที่ (กิโลกรัม) จํานวนรวงตอกอ (รวง) น้ําหนักเมล็ดตอกอ 

(กรัม) น้ําหนักเมล็ดตอรวง (กรัม) ความยาวรวง (เซนติเมตร) และน้ําหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม) โดยติดตามการจัดการ

น้ําในแปลงการทดลองทุกวัน และบันทึกปริมาณการใหน้ําเขาแปลงการทดลองในแตละครัง้ 

นําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี Least Significant Difference (LSD) ดวยโป

รแรม Statistics 8 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 

จากการทดสอบความสูงของขาวพันธุไรซเบอรรี่ที่ปลูกในฤดูนาปรัง โดยการใหน้ํา 6 วิธีการ เมื่อขาวมีอายุ 

60 วัน 90 วัน และ 145 วัน พบวา ความสูงของขาวแตละชวงระยะไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

โดยขาวชวงอายุ 60 วัน ซึ่งเปนชวงทีข่าวมีความตองการธาตุอาหารมากเพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตทางลําตนและ

เริ่มมีการแตกกอ มีความสูงเฉลี่ยระหวาง 24.06-24.94 เซนติเมตร (ตาราง 1) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 2 ครั้ง ที่ 20 

เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 24.06 เซนติเมตร สวนขาวท่ีปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีความสูงเฉลี่ย

มากที่สุด เทากับ 24.94 เซนติเมตร เมื่อขาวมีอายุ 90 วัน ชึ่งเปนชวงที่ขาวเริ่มหยุดการแตกกอ ขาวมีความสูงเฉลี่ย

ระหวาง 59.68-60.37 เซนติเมตร (ตาราง 1) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 2 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยนอย

ที่สุด เทากับ 59.68 เซนติเมตร สวนขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลงตลอด ที่ 5 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 

60.37 เซนติเมตร และชวงเก็บเกี่ยวขาวที่อายุ 145 วัน ขาวมีความสูงเฉลี่ยระหวาง 89.27-91.06 เซนติเมตร (ตาราง 

1) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 89.27 เซนติเมตร สวนขาวที่ปลูก

ดวยวธิีแกลงตลอด ที่ 5 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 91.06 เซนติเมตร 

จํานวนตนตอกอเมื่อขาวมีอายุ 60 วัน และ 90 วัน พบวา จํานวนตนตอกอของขาวแตละชวงระยะไมมีความ

แตกตางทางสถิตทิี่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยขาวชวงอายุ 62 วัน ซึ่งเปนชวงท่ีขาวมีความตองการธาตุอาหารมากเพื่อ

นําไปใชในการเจรญิเติบโตทางลําตน และเพื่อขยายทางดานการแตกกอใหมากขื้น ขาวมีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยระหวาง 

14.31-18.31 ตน/กอ (ตาราง 1) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 2 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร มีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยนอยที่สุด 

เทากับ 14.31 ตนตอกอ สวนขาวท่ีปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 18.31 ตนตอ

กอ และเมื่อขาวมีอายุ 90 วัน ชึ่งเปนชวงที่ขาวเริ่มหยุดการแตกกอ ขาวมจีํานวนตนตอกอเฉลี่ยระหวาง 33.93-41.95 

ตนตอกอ (ตาราง 1) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 2 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 33.93 
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ตนตอกอ สวนขาวท่ีปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีจํานวนตนตอกอเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 41.95 ตนตอ

กอ 

อายุวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต พบวา อายุวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีอายุวันออกดอก 50 เปอรเซ็นตเฉลี่ยระหวาง 116.50-117.25 วัน (ตาราง 1) ขาวที่ปลูก

ดวยวธิีแกลง 2 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร มีจํานวนอายุวันออกดอก 50 เปอรเซ็นตเฉลี่ยนอยท่ีสุด เทากับ 116.50 วนั สวน

ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร มีจํานวนอายุวันออกดอก 50 เปอรเซ็นต เฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 

117.25 วัน 

ตาราง 1 อายวุันออกดอก 50% ความสูง และจํานวนตนตอกอ  

วิธีการทดลอง 
อายุวันออกดอก 

50 % (วัน) 
ความสูง (ซม.) จํานวนตน/กอ (ตน) 

62 วัน 90 วัน 145 วัน 62 วัน 90 วัน 

แกลงตลอด  

แกลง 1 ครั้ง ที่ 15 ซม. 

แกลง 2 ครั้ง ที่ 15 ซม. 

แกลง 1 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

แกลง 2 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

รักษาน้ําตลอด  

116.50 

117.25 

116.50 

117.25 

117.25 

116.50 

24.22 

24.83 

24.20 

24.81 

24.06 

24.94 

60.37 

60.33 

60.14 

58.87 

59.68 

60.29 

91.06 

89.27 

90.85 

90.89 

90.08 

89.89 

15.66 

15.91 

14.31 

15.20 

15.25 

18.31 

36.10 

36.16 

36.35 

41.95 

33.93 

40.54 

 

ความยาวรวง พบวา ความยาวรวงไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีความยาวรวง

เฉลี่ยระหวาง 21.42-22.14 เซนติเมตร (ตาราง 2) ขาวที่ปลูกดวยดวยวิธีแกลงตลอด มีความยาวตอรวงเฉลี่ยนอย

ที่สุด เทากับ 21.42 เซนติเมตร สวนขาวท่ีปลูกดวยวิธแีกลง 2 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีความยาวตอรวงเฉลี่ยมากที่สุด 

เทากับ 22.14 เซนติเมตร   

จํานวนรวงตอกอ พบวา จํานวนรวงตอกอไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมี

จํานวนรวงตอกอเฉลี่ยระหวาง 20.56-23.31 ตนตอกอ (ตาราง 2) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มี

จํานวนรวงตอกอเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 20.56 ตนตอกอ สวนขาวที่ปลูกดวยดวยวิธีแกลงตลอด มีจํานวนรวงตอกอ

เฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 23.31 ตนตอกอ 

น้ําหนักเมล็ดตอรวง พบวา น้ําหนักเมล็ดตอรวงไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05โดยมี

น้ําหนักเมล็ดตอรวงเฉลี่ยระหวาง 1.84-2.01 กรัม (ตาราง 2) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 15 เซนติเมตร มี

น้ําหนักเมล็ดตอรวงเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 1.84 กรัม สวนขาวที่ปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีน้ําหนักเมล็ดตอรวง

เฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 2.01 กรัม 

น้ําหนักเมล็ดตอกอ พบวา จํานวนน้ําหนักเมล็ดตอกอไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

โดยมีจํานวนนําหนักเมล็ดตอกอเฉลี่ยระหวาง 40.12-42.41 กรัม (ตาราง 2) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 2 ครั้ง ที่ 20 

เซนติเมตร มีจํานวนนํ้าหนักเมล็ดตอกอเฉลี่ยนอยทีสุ่ด เทากับ 40.12 กรัม สวนขาวท่ีปลูกดวยวิธีแกลงตลอด และขาว

ที่ปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีจํานวนน้ําหนักเมล็ดตอกอเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 42.41 กรัม 
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คาเฉลี่ยน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตาราง 2) โดยขาวที่

ปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 21.42 กรัม สวนขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 

ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 23.71 กรัม 

ตาราง 2 ความยาวรวง จํานวนรวงตอกอ น้ําหนักเมล็ดตอรวง น้ําหนักเมล็ดตอกอ น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 

วธิกีารทดลอง 
ความยาวรวง 

(ซม.) 

จํานวนรวงตอกอ 

(รวง) 

น้ําหนักเมล็ด (กรัม) 

ตอรวง รวงตอกอ 1,000 เมล็ด 

แกลงตลอด  

แกลง 1 ครั้ง ที่ 15 ซม. 

แกลง 2 ครั้ง ที่ 15 ซม. 

แกลง 1 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

แกลง 2 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

รักษาน้ําตลอด  

21.42 

21.98 

22.11 

21.93 

22.14 

21.81 

23.31 

21.96 

21.60 

20.83 

20.56 

22.81 

1.85 

1.84 

1.93 

1.88 

1.94 

2.01 

42.41   

40.79   

41.63   

38.92   

40.12   

44.84 

22.19 

22.63 

22.38 

23.71 

23.46 

21.77 

 

คาเฉลี่ยผลผลิตไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีผลผลิตเฉลี่ยระหวาง 467.08-

538.12 กรัม ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลง 1 ครั้ง ที่ 20 เซนติเมตร มีผลผลิตเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 467.08 กรัม สวนขาว

ที่ปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 538.12 กรัม 

คาเฉลี่ยปริมาณน้ําที่ใชมคีวามแตกตางกันทางสถิตอิยางมีนัยสําคัญยิ่ง (p < 0.0001) โดยมีปริมาณการใชน้ํา

เฉลี่ยระหวาง 28.96-47.82 ลูกบาศกเมตร ตอแปลงปลูก 50 ตารางเมตร (ตาราง 3) ขาวที่ปลูกดวยวิธีแกลงตลอด

ฤดูการปลูก มีการใชน้ําเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 28.96 ลูกบาศกเมตร สวนขาวที่ปลูกดวยการรักษาน้ําตลอด มีการใช

น้ําสูงเฉลี่ยมากที่สุด เทากับ 47.82 ลูกบาศกเมตร 

เมื่อคํานวณปริมาณการใชน้ําตอผลผลิตขาวเปลือก 1 กิโลกรัม พบวา มีการใชน้ําเฉลี่ยอยูระหวาง 

678.09-1,067.61 ลิตร (ตาราง 3) วิธีการแกลงตลอด มีปริมาณน้ําที่ใชเฉลี่ยนอยที่สุด เทากับ 678.69 ลิตร เมื่อ

เปรียบเทยีบกับการใหน้ําแบบขังตลอดฤดูปลูก (1,067.61 ลิตร) ประหยัดน้ําไดรอยละ 36.49  

ตาราง 3 ปรมิาณน้ําที่ใชในการผลิตขาว (ลูกบาศกเมตร)  

วิธีการทดลอง 

ปรมิาณน้ําที่ใชตอ

แปลง*  
ปรมิาณน้ําที่ใชตอ 

ขาวเปลือก1 กิโลกรัม 

การใชน้ําเปรียบเทยีบกับ

การรักษาน้ําตลอด 

(ลูกบาศกเมตร) ( / ) (ลิตร) (%) 

แกลงตลอด  

แกลง 1 ครั้ง ที ่15 ซม. 

แกลง 2 ครัง้ ที่ 15 ซม. 

แกลง 1 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

แกลง 2 ครั้ง ที่ 20 ซม. 

รักษาระดับน้ําตลอด  

28.96 c 

32.37 b 

30.04 bc 

31.30 bc 

29.19  c 

47.82 a 

678.09 

796.80 

720.96 

807.74 

729.75 

1,067.61 

63.51 

74.63 

67.53 

75.66 

68.35 

- 

หมายเหตุ  * คาเฉลี่ย ใน column เดียวกัน ที่กํากับดวยอักษรภาษาอังกฤษแตกตางกัน มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 เมื่อทดสอบดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) ( / ) 1 ลูกบาศกเมตร เทากับ 1,000 ลิตร 
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 น้ําหนักเมล็ดตอกอมีสหสัมพันธในทางลบกับน้ําหนัก 1,000 เมล็ด ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 

-0.9366 (p = 0.0059) วันออกดอกมีสหสัมพันธในทางลบกับความยาวรวง ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ -0.8983 (p = 0.0150) น้ําหนัก1,000 เมล็ด มีคาสหสัมพันธในทางลบกับผลผลิต ซึ่งมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) เทากับ -0.8857 (p = 0.0189) น้ําหนักเมล็ดตอกอมีคาสหสัมพันธในทางบวกกับผลผลิต ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.9832 (p = 0.0004) สําหรับความสูง ตนตอกอ น้ําหนักเมล็ดตอรวง ความยาวรวง และ

ปรมิาณการใชน้ํา ไมมีสหสัมพันธกันทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตาราง 4) 

ตาราง 4 สหสัมพันธระหวางองคประกอบผลผลิต ผลผลติ และปริมาณการใชนํ้า 

 

อภิปรายผล 

การทดลองปลูกขาวพันธุไรซเบอรรี่แบบปกดําในฤดูนาปรัง โดยวิธีการจัดการน้ํา 6 วิธีการ พบวา 

องคประกอบของผลผลิตและผลผลิต ไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (ตาราง 2) เนื่องมาจากเปน

พันธุขาวชนิดเดียวกัน มีการใสปุยและกําจัดวัชพืชเหมือนกัน ปลูกในสภาพแวดลอมเดียวกัน ซึ่งผลที่ไดนี้มีความ

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา (2557) ทีร่ายงานวา องคประกอบของผลผลิตและผลผลิตของขาวที่มีการจัดการน้ํา

แบบใหน้ําขังตลอดฤดูการปลูกขาวและการจัดการน้ําแบบเปยกสลับแหง โดยการใสปุยและกําจัดวัชพืชที่เหมือนกัน 

ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติท่ี p = 0.05 ในการทดลองคร้ังนีม้กีารจัดการน้ํา 6 วิธี ซึ่งพบวา วิธีรักษาน้ําตลอดใช

น้ําโดยเฉลี่ยเทากับ 1,067.61 ลิตรตอขาวเปลือก 1 กิโลกรัม และวิธีแกลงตลอดใชน้ํานอยที่สุด เทากับ 678.09 ลิตร 

ตอขาวเปลือก 1 กิโลกรัม สามารถลดปริมาณการใชน้ําของขาวไดรอยละ 36.49 เมื่อเปรียบเทียบกับกับวิธีรักษาน้ํา

ตลอด (ตาราง 3) และในงานวิจัยของ ปรีชา (2550) ซึ่งไดศึกษาประสิทธิภาพการใหน้ําของขาวนาปรังที่ปลูกในดิน

เหนียวในสภาพการใหน้ําอยางประหยัด 2 แบบ พบวา การใหน้ําแบบขังตื้นตลอดฤดูกาลปลูกใชน้ํา 1,148 ลูกบาศก

 ความสงู 
จํานวนตน

ตอกอ 

น้ําหนัก

เมล็ดตอกอ 

น้ําหนักเมล็ด

ตอรวง 

วันออก

ดอก 

ความยาว

รวง 

น้ําหนัก 

1,000 เมล็ด 

ปริมาณ

การใชน้ํา 

จํานวนตนตอกอ 

p value 

0.1769 

0.7374 
       

น้ําหนักเมล็ดตอกอ 

p value 

-0.0975 

0.8543 

0.0733 

0.8902 
      

น้ําหนักเมล็ดตอรวง 

p value 
-0.1451 

0.7839 

0.1995 

0.7047 

0.4981 

0.3147 
     

วันออกดอก 

p value 

0.4885 

0.3256 

-0.2196 

0.6759 

0.3367 

0.5140 

-0.4712 

0.3455 
    

ความยาวรวง 

p value 
-0.3570 

0.4872 

-0.1603 

0.7616 

-0.5071 

0.3045 

0.3350 

0.5162 

-0.8983 

0.0150 
   

น้ําหนัก 1,000 เมล็ด 

p value 

0.1175 

0.8245 

0.0252 

0.9622 

-0.9366 

0.0059 

-0.3043 

0.5576 

-0.3499 

0.4966 

0.4701 

0.3469 
  

ปริมาณการใชน้ํา 

p value 
-0.3967 

0.4362 

0.5486 

0.2596 

0.7029 

0.1193 

0.7086 

0.1150 

-0.2784 

0.5932 

-0.0978 

0.8537 

-0.5515 

0.2566 
 

ผลผลิต 

p value 
-0.1597 

0.7624 

0.1066 

0.8408 

0.9832 

0.0004 

0.4517 

0.3685 

0.3690 

0.4717 

-0.5722 

0.2354 

-0.8857 

0.0189 

0.7319 

0.0982 
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เมตรตอไร ใหผลผลิต เทากับ 660 กิโลกรัมตอไร และแบบเปยกสลับแหงใชน้ํา 983 ลูกบาศกเมตรตอไร ใหผลผลิต 

642 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิตทิี่  p = 0.05   

น้ํามีความสําคัญตอการปลูกขาว ถามีการจัดการน้ําที่ดีจะทําใหขาวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตไดดี 

Talpur et at. (2013) ไดศึกษาอทิธพิลของระดับน้ําที่มีผลตอการเจริญเตบิโตและผลผลิตของขาว ผลการศึกษา พบวา 

น้ําเหนอืผิวดินระดับ 5 เชนติเมตร มีผลดีสําหรบัชวงการเจรญิเติบโตของขาว การใชน้ํานอยจะเหมาะสมในระยะปกดํา 

(ชวงตั้งแตยายปลูกประมาณ 15 วัน) จนถึงชวงการแตกกอของขาว และขาวตองการน้ํามากในชวงที่ขาวตั้งทองหรือ

เตรียมใหผลผลิต ซึ่งสอดคลองกับ วิเชียร (2546) ที่รายงานวา ขาวมีความตองการน้ําเพื่อการเจริญเติบโตทางดาน

สรีรวิทยาในชวงการงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตหลงังอก การแตกกอเต็มท่ี ระยะออกรวงและเริ่มสุกแก การใชน้ํา

มากเกินไปจะมีผลทําใหขาวจะมีลําตนสูงและแตกกอนอย ใบมีสีซีด ออนแอ และหักลมไดงาย นอกจากนี้การที่ใหน้ํา

มากเกินไปยังเปนการสูญเสียน้ําและยังทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ถามีการจัดการน้ําที่เหมาะสมตอ

ระยะการเจริญเตบิโตของขาวจะทําใหประหยัดน้ําไดมากขึน้และทําใหตนทุนลดลงอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ เลิศวิโรจน 

(2558) ที่รายงานวา การทํานาแบบเปยกสลับแหงนอกจากจะชวยลดปรมิาณการใชน้ําแลว ยงัชวยลดตนทุนการใชปุย 

สารเคมแีละน้ํามันเช้ือเพลิง ทําใหตนทุนการผลิตขาวลดลง 39.28% เชนเดียวกันกับการรายงานของ ศจี (2537) ที่วา 

การใชน้ําแบบสลับน้ําขังกับน้ําแหงเปนการควบคุมระดับน้ําในชวงการเจริญเตบิโตทางลําตนและใบ 
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บทคัดยอ  

วัตถุประสงคของงานวิจัยในครั้งนี้คือการศึกษาผลของชนิดและอัตราการใชของวัสดุรองกนหลุมตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตกลวยไข วางแผนการทดลองแบบ 5x4 Factorial in RCBD with check จํานวน 4 ซ้ํา ปจจัยที่ 1 

: ชนิดของวัสดุ (M) [เปลือกมะพราว (M1) ขุยมะพราว (M2) แกลบ (M3) ขี้ยอ (M4) และโพลิเมอร (M5)] ปจจัยที่ 2 : 

อัตราของวัสดุ (L) [ตํารับควบคุม 0 กก./หลุม 3 กก./หลุม (L1) 6 กก./หลุม (L2) 9 กก./หลุม (L3) และ 12 กก./หลุม 

(L4)] ปลูกกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 เก็บขอมูลดังนี้ ความสูง เสนรอบวง จํานวนหนอใหม น้ําหนักเครือ จํานวนหวี

ตอเครือ และ จํานวนผลของหวีท่ี 2 ในเดือนที่ 8 หลังจากปลูก จากการทดลองพบวา (1) การใชขุยมะพราว ขี้ยอ และ

โพลิเมอร รองกนหลุมทําใหจํานวนหวีตอเครือมากกวาการไมไดใส (2) การใสวัสดุรองกนหลุมอัตรา 6 9 และ 12 กก./

หลุม ทําใหจํานวนหวีตอเครือมากกวาการไมใส อยางไรก็ตาม การใชวัสดุรองกนหลุมทั้ง 3 อัตราดังกลาว ไมทําให

จํานวนหวีตอเครือแตกตางจากการใชวัสดุรองกนหลุมอัตรา 3 กก./หลุม และ (3) การใชโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม 

มแีนวโนมทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตมากกวาการใชโพลิเมอรมากกวาอัตราอื่น ๆ 

คําสําคัญ: กลวยไข  ขุยมะพราว  ขี้ยอ  โพลิเมอร  
 

Abstract  
 The aim of this study was to examine effect of bottom materials adding and rates on Banana growth 
and yield. The experiment was conducted by 5x4 Factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 
check in 4 replications where Factor 1 is material type (M) {coconut coir, coconut fiber, rice husk, sludge from 
sea and polymer} and Factor 2 is rate of material (L) {0, 3, 6, 9 and 12 kg/plant} were examined. Data of 
height, girth length, following seedling amount, bunch weight, amount of hand per bunch and amount of fingers 
on the second hand of banana at 8 months after planting were collected. It could be concluded that (1) 
application of coconut fiber, sludge from sea and polymer resulted in higher amount of hand per bunch than 
control, (2) application of materials at 6, 9 and 12 kg/hole resulted in higher amount of hand per bunch than 
control, however, application of those materials in 3 different rates did not show significant difference from 
application of 3 kg/hole in terms of the amount of hand per bunch and (3) application of 6 kg/hole of polymer 
tends to result in higher banana growth and yields than other polymer rates.           

Keywords: banana, coconut fiber, polymer, sludge from sea 
 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

18 
 

บทนํา   

 ปจจุบันกลวยไขเปนที่นิยมบริโภคของคนในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน ฮองกง และ

เวียดนาม ที่มกีารสงออกไมต่ํากวา 27,156 ตัน / ป หรือราว ๆ 290.46 ลานบาท / ป (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2558) แตการผลิตกลวยไขภายในประเทศยังไมเพียงพอ เนื่องมาจากภัยแลงเปนสวนใหญเพราะกลวยไขเปนพืชที่

ตองการน้ําในปริมาณสูง เม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืนๆ (ตาราง 1 ) 

ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณนํ้าที่พชืตองการ 

ชนิดพืช ปริมาณน้ําที่ตองการ (มม./ฤดูปลูก) 

ขาว  450 - 700 

กลวย  1,200 - 2,200 

ถั่ว  300 - 500 

กะหล่ําปล ี 350-500 

ขาวโพด  500 - 800 

ฝาย  700 – 1,300 

ที่มา : Brouwer and Heibloem (1986) 

ทะนุพงศ กุสุมา ณ อยุธยา (2559) กลาววา การขาดน้ําทําใหตนพันธุกลวยไขออนแอ ติดโรคจนเกิดการ

แคระแกรนและทําใหตนกลวยไขเปนโรคตายพราย รวมไปถึงทําใหเกิดโรคใบไหม แมลงรบกวนและตนหักโคนไดงาย

เมื่อเจอกับลมพาย ุผลผลิตที่ไดนอยลง และมีคุณภาพต่ํา ดังนั้น เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของตลาดจึงจําเปน

จะตองหาวิธกีารเพิ่มผลผลิตกลวยไขภายในประเทศใหมากขึ้น ดวยวิธีการเพิ่มความชื้นใหกับหลุมปลูกกลวยไขตั้งแต

ระยะแรกปลูก ดวยวัสดุที่หาไดงายและมีราคาประหยัดจากในทองถิ่นไดแก เปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ ขี้ยอ 

และโพลิเมอร ดังนั้นวัตถุประสงคของผลงานวิจัยในครั้งนี้ คือการศึกษาผลของการใชวัสดุรองกนหลุมที่มีตอการ

เจริญเติบโตและผลผลิตกลวยไข  

วิธีดําเนินการวิจัย  
 วางแผนการทดลองแบบ Factorial 2 ปจจัย เปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (5x4 Factorial in Randomized 
Complete Block Design with check) จํานวน 4 ซ้ํา ปจจัยที่ 1 คือชนิดของวัสดุรองพื้น (M) ประกอบดวย เปลือก
มะพราว (M1) ขุยมะพราว (M2) แกลบ (M3) ขี้ยอ (M4) (ตะกอนของพืชชั้นสูงที่สลายตัวกลายเปนชิ้นสวนขนาดเล็กๆ  
มีสีดําคล้ํา)และโพลิเมอร (M5) (© Agri-Gelatin จากบริษัท เทพมณีการเกษตร จํากัด เปนเกล็ดสีขาว)ปจจัยที่ 2 คือ
อัตราวัสดุรองพืน้ (L) ประกอบดวย ตํารับควบคุม 0 กก./หลุม 3 กก./หลุม (L1) 6 กก./หลุม (L2) 9 กก./หลุม (L3) และ 
12 กก./หลุม (L4)  

ปลูกกลวยไขพันธุเกษตรศาสตร 2 ที่ ต. ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุร ีทําการปลูกในเดอืนมกราคม และเก็บ
ผลผลิตในเดือนสงิหาคม 2557 โดยมีระยะปลูกเทากับ 3x3 เมตร ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 ซม. ใสปุยสูตร 15-15-
15 อัตรา 200 กรัม /หลุม/เดือน ปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 100 กรัม /หลุม/เดือน และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 200 กรัม 
/หลุม/เดือน ใหน้ําชลประทานตามความตองการของกลวยไข จากขอมูลผลวิเคราะหดินกอนปลูกพบวา pH ของดิน
เทากับ 6.32 (1:1, ดิน:น้ํา, AOAC, 2000) คา Organic matter เทากับ 1.48% วัดโดยวิธีการของ Walkley & Black 
(ทัศนีย อัตตะนันทน และจงรักษ จันทรเจริญสุข, 2542) ทําการเก็บขอมูล ความสูง เสนรอบวง จํานวนหนอใหม 
น้ําหนักเครือ จํานวนหวีตอเครือ และ จํานวนผลของหวีที่ 2  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

1. การเจริญเติบโตของกลวยไข 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

19 
 

1.1 ความสูงของตนกลวยไข  

การใชเปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ ขี้ยอ และโพลิเมอร ไมทําใหความสูงตนกลวยไขแตกตาง

จากตํารับควบคุม (p≥0.05) (ตาราง 2 ) ในขณะทีก่ารเพิ่มอัตราของวัสดุรองพ้ืนทุกชนิด ไมทําใหความสูงของตนกลวย

ไขแตกตางจากตํารับควบคุม 

การเพิ่มอัตราเปลือกมะพราวเปน 6, 9 และ 12 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมีความสูงมากกวา การใชเปลือก
มะพราวอัตรา 3 กก./หลุม (p≤0.05) (ตาราง 2 ) นอกจากนี้การใชขุยมะพราวอัตรา 12 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมี
ความสูงมากกวาการใชขุยมะพราวอัตรา 3 กก./หลุม ในขณะที่การใชขี้ยอในอัตรา 9 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมี
ความสูงมากกวาการใชขี้ยออัตรา 3 กก./หลุม ทั้งนี้การใชโพลิเมอรอัตรา 12 และ 6 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมี
ความสูงมากกวาการใชโพลิเมอรอัตรา 3 กก./หลุม 

ตาราง 2 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพืน้ ตอความสูงตนกลวยไขที่อายุ 8 เดือน 

อัตรา(ข) (กก./

หลุม) 

ชนิดวัสดุ(ก), (ค) 

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 

ตํารับควบคุม  183 ab 

L1  150 b 175 b 193 a 185 b 146 c 170 b 

L2 180 a 203 ab 199 a 205 ab 205 ab 198 ab 

L3 205 a 207 ab 192 a 225 a 180 bc 202 ab 

L4 190 a 215 a 179 a 205 ab 220 a 201 a 

เฉลี่ย(ง) 183 A 181 A 200 A 191 A 205 A 187 A  

(ก)M1 : เปลือกมะพราว, M2 : ขุยมะพราว, M3: แกลบ, M4 : ขี้ยอ, M5 : โพลิเมอร (ข)ตํารับควบคุม : อัตรา 0 กก./หลุม, L1 : อัตรา 3 
กก./หลุม, L2 : อัตรา 6 กก. /หลุม, L3 : อัตรา 9 กก. /หลุม และ L4 : 12 กก. /หลุม (ค)ในคอลัมนเดียวกัน ตัวเลขที่มีอักษรรวมตัวเล็ก
กํากับไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT); (ง)ในแถวเดียวกัน ตัวเลขที่มีอักษร
รวมตัวพิมพใหญกํากับไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดย DMRT. CV = 18.2% 

1.1 เสนรอบวงของตนกลวยไขและจํานวนหนอใหม  

การใชเปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ ขี้ยอ และโพลิเมอร ไมทําใหเสนรอบวงและจํานวนหนอ

ใหม ตนกลวยไขแตกตางจากตํารับควบคุม (p≥0.05) (ตาราง 3, 4 ) ในขณะที่การเพิ่มอัตราของวัสดุรองพื้นทุกชนิด 

ไมทําใหเสนรอบวงของตนกลวยไขและจํานวนหนอใหม แตกตางจากตํารับควบคุม  

   การเพิ่มอัตราของเปลือกมะพราว ขุยมะพราว และ แกลบ ไมทําใหเสนรอบวงตนกลวยไขแตกตาง

กันแตการเพิ่มอัตราขี้ยอเปน 9 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมีเสนรอบวงมากกวาการใชขี้ยอ 3 กก./หลุม (p≤0.05) 

(ตาราง 3, 4) นอกจากนี้ การใชโพลิเมอรอัตรา 6, 9 และ 12 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมีเสนรอบวงมากกวา การใช

โพลิเมอรอัตรา 3 กก./หลุม อยางไรก็ตาม การใชโพลิเมอรทั้ง 3 อัตราไมทําใหเสนรอบวงแตกตางกัน เชนเดียวกับ

จํานวนหนอใหมท่ีพบวาการใชโพลิเมอรท้ัง 3 อัตราไมทําใหจํานวนหนอใหมแตกตางกัน ทั้งนี้ การใชโพลิเมอรอัตรา 6 

กก./หลุม ทําใหมีจํานวนหนอใหมมากกวาการใชโพลิเมอร 3 กก./หลุม 
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ตาราง 3 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพืน้ ตอเสนรอบวงตนกลวยไขที่อาย ุ8 เดือน* 

อัตรา (กก./
หลุม) 

ชนิดวัสด ุ

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 
ตํารับควบคุม  46.5 a 

L1  42.6 a 47.5 a 50.3 a 46.5 b 37.6 b 44.9 a 
L2 50.7 a 51.3 a 51.5 a 51.5 ab 51.5 a 51.3 a 
L3 49.0 a 51.0 a 53.2 a 58.5 a 47.3 a 51.8 a 
L4 49.3 a 47.2 a 54.3 a 52.0 ab 54.0 a 51.3 a 

เฉลี่ย 46.5 A 47.9 A 49.2 A 52.3 A 52.1 A 47.6 A  
*ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในตาราง 2 CV = 13.4% 

ตาราง 4 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพืน้ ตอจํานวนหนอใหมของตนกลวยไขเดือนที่ 8* 
อัตรา (กก./หลุม) ชนิดวัสด ุ

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 

ตํารับควบคุม  1.8 a 
L1  1.25 a 1.75 a 1.75 a 1.5 a 1.25 b 1.5 a 
L2 1.75 a 1.75 a 1.25 a 1.75 a 2.0 a 1.7 a 
L3 1.75 a 1.5 a 1.75 a 1.75 a 1.5 ab 1.65 a 
L4 1.75 a 2.0 a 1.75 a 1.75 a 1.5 ab 1.7 a 

เฉลี่ย 1.8 A 1.62 A 1.75 A 1.62 A 1.62 A 1.56 A  
*ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในตาราง 2 CV = 28.6% 

2. ผลผลิตกลวยไข 

2.1 น้ําหนักเครือและจํานวนผลของหวีที ่2 ของกลวยไข 

การใชเปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ ขี้ยอ และโพลิเมอร ไมทําใหน้ําหนักเครือและจํานวนผล
ของหวีท่ี 2 แตกตางจากตํารับควบคุม (p≥0.05) (ตาราง 5, 6) ในขณะที่การเพิ่มอัตราของวัสดุรองพื้นทุกชนิด ไมทํา
ใหน้ําหนักเครือและจํานวนผลของหวีที่ 2 ของกลวยไขแตกตางจากตํารับควบคุม (ตาราง 5, 6)  

การเพิ่มอัตราของเปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ และขี้ยอ ไมทําใหน้ําหนักเครือตนกลวยไข
แตกตางกัน (p≥0.05) (ตาราง 5) แตโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมีน้ําหนักเครือมากกวา การใช     
โพลิเมอรที่อัตรา 3 กก./หลุม อยางไรก็ตาม พบวาการใชโพลิเมอรทั้ง 4 อัตราไมทําใหจํานวนผลของหวีที่ 2 แตกตาง
กัน (p≥0.05) (ตาราง 6) 
ตาราง 5 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพืน้ ตอน้ําหนักเครอืกลวยไข* 

อัตรา (กก./หลุม) ชนิดวัสด ุ

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 

ตํารับควบคุม  5.8 a 

L1  5.52 a 6.85 a 7.05 a 7.05 a 4.46 b 6.18 a 

L2 7.77 a 6.55 a 7.30 a 8.16 a 8.80 a 7.71 a 

L3 6.37 a 8.02 a 8.12 a 7.60 a 7.05 ab 7.43 a 

L4 6.45 a 7.17 a 7.86 a 7.32 a 7.47 ab 7.25 a 

เฉลี่ย 5.8 A 6.53 A 7.15 A 7.58 A 7.53 A 6.94 A  

*ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในตาราง 2 CV = 37.3% 
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ตาราง 6 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพื้น ตอจํานวนผลของหวีท่ี 2 ของกลวยไข* 
อัตรา (กก./หลุม) ชนิดวัสด ุ

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 

ตํารับควบคุม             16.0 a 

L1 

  

16.5 a 16.5 a 15.8 a 15.3 a 14.7 a 15.7 a 

L2 17.8 a 16.8 a 15.7 a 18.3 a 18.3 a 17.4 a 

L3 15.8 a 16.8 a 17.3 a 16.0 a 16.8 a 16.5 a 

L4 16.3 a 17.8 a 17.3 a 18.3 a 17.5 a 17.4 a 

เฉลี่ย 16.0 A 16.5 A 16.9 A 16.5 A 17.0 A 16.8 A 

 *ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในตาราง 2 CV = 19.1% 

2.2 จํานวนหวีตอเครอืของกลวยไข 

การใชขุยมะพราว ขี้ยอ และ โพลิเมอร ทําใหจํานวนหวีตอเครือของกลวยไขมากกวาตํารับควบคุม 

(p≤0.05) (ตาราง 7) ในขณะที่ การเพิ่มอัตราของวัสดุรองพ้ืนเปน 6, 9 และ 12 กก./หลุม ทําใหจํานวนหวีตอเครือของ

กลวยไขมากกวาตํารับควบคุม  

การเพิ่มอัตราของเปลือกมะพราว ขุยมะพราว แกลบ และขี้ยอ ไมทําใหจํานวนหวีตอเครือของ

กลวยไขแตกตางกัน (p≥0.05) (ตาราง 7) แตการเพิ่มอัตราโพลิเมอรเปน 6 และ 12 กก./หลุม ทําใหตนกลวยไขมี

จํานวนหวีตอเครือมากกวา การใชโพลิเมอรอัตรา 3 กก./หลุม 

ตาราง 7 ผลของชนิดและอัตราของวัสดุรองพืน้ชนิดตางๆ ตอจํานวนหวีตอเครอืของกลวยไข* 

อัตรา (กก./หลุม) ชนิดวัสด ุ

ตํารับควบคุม M1 M2 M3 M4 M5 เฉลี่ย 

ตํารับควบคุม  3.33 b 

L1  3.75 a 4.75 a 4.25 a 4.25 a 3.33 b 4.06 ab 

L2 4.5 a 4.25 a 4.0 a 5.33 a 5.5 a 4.71 a 

L3 4.25 a 4.75 a 4.25 a 5.33 a 5.0 ab 4.71 a 

L4 4.25 a 5.0 a 5.66 a 5.75 a 5.5 a 5.23 a 

เฉลี่ย 3.33 B 4.18 AB 4.68 A 4.54 AB 5.16 A 4.83 A  

*ดูคําอธิบายเพิ่มเติมตาราง 2 CV = 27.1%. 

 

จากการทดลองสามารถสังเกตไดวา การใชขุยมะพราว ขี้ยอ และโพลิเมอร เปนวัสดุรองพื้นทําใหผลผลิตใน

ดานจํานวนหวีตอเครือของกลวยไขมากกวา การไมไดใสวัสดุรองกนหลุม ซึ่งนาจะเปนผลมาจากวัสดุดังกลาวชวยกัก

เก็บความช้ืนตลอดจนธาตุอาหารไวได ซึ่งสุมิตรา จันไทย (2555) ทําการทดลองเพื่อศึกษาชนิดของวัสดุปรับปรุงดินที่

เหมาะสมโดยใชวัสด ุ3 ชนิด (ขุยมะพราว ขี้เถาแกลบ และ ขี้เลื่อย) เทียบกับการไมไดใชวัสดุปรับปรุงดิน ในการปลูก

มะเขือเทศ โดยพบวา การใชขุยมะพราวทําใหการเจริญเติบโตของมะเขือเทศดีกวาการไมไดใสวัสดุปรับปรุงดิน ซึ่งได

อธิบายวา การใสขุยมะพราวทําใหดินสามารถเพิ่มการอุมน้ําและลดความหนาแนนของดินได นอกจากนี้ ธนากานต 

อรัญพูล และ ภาณุพล หงษภักดี (2556) ไดทดสอบผลของการเติมขุยมะพราวในอัตราตาง ๆ ลงในวัสดุปลูกตอ

ประสิทธิภาพการใชน้ําของดาวเรืองพันธุ ‘ทองเฉลิมโกลด’ พบวา ตํารับที่เติมขุยมะพราว 50% และ 75% มีแนวโนม

ทําใหการใชน้ําลดลง และการเติมขุยมะพราวที่ 50% ใหคาสัมประสิทธิ์การใชน้ํานอยที่สุด อยูในชวง 0.3 ถึง 0.51 
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นับตัง้แตระยะเด็ดยอด ไปจนถึงระยะดอกเร่ิมโรย ในสวนของ ขี้ยอ ซึ่งเปนเศษตะกอนของพชืชั้นสูง ซึ่งกําลังสลายตัวมี

สภาพเปนเศษไมขนาดเล็ก (ไมเกินครึ่งเซนติเมตร) รวมตัวกันบริเวณชายหาด พบไดที่อําเภอแหลมสิงห จังหวัด

จันทบุรีและ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (พิชัย สราญรมย, 2552) ซึ่งจากการศึกษาของพิชัย สราญรมย (2554) 

พบวา ขี้ยอ มี pH เทากับ 7.78, EC เทากับ 4.59, ปริมาณอินทรียวัตถุ เทากับ 40.53%, เปอรเซ็นตความชื้น เทากับ 

62.24 และมีธาตุอาหารพืชเทากับ 0.78 %N, 0.83 %P2O5, 0.21 %K2O, 2.10 %Ca0 และ 1.02 %MgO ซึ่งจาก

งานวิจัยดังกลาวพบวา มีธาตุโพแทสเซียมสูงมาก ดังนั้น เกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและตราด จึงนําขี้ยอไปใชกับไม

ผลหลายชนดิ  

นอกจากนี้ยังพบวา การเจริญเติบโตทางดานความสูงและความยาวเสนรอบวงแสดงผลไมเปนไปในทาง

เดียวกัน แตการเจริญเติบโตดานจํานวนหนอใหม ผลผลิตในดานน้ําหนักเครือกลวยไขและจํานวนหวีตอเครือของ

กลวยไข มีลักษณะคลายกันคอื การใชโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม มแีนวโนมทําใหการเจริญเตบิโตและผลผลิตในดาน

ดังกลาวดีกวาการใชโพลิเมอรอัตราอื่น ๆ ซึ่งทั้งนี้นาจะมาจากเมื่อนําโพลิเมอรมาผสมลงไปในดิน โพลิเมอรจะเก็บกัก

น้ําไวโดยสามารถขยายตัวไดถึงประมาณ 200 เทาของน้ําหนักแหง เมื่อในพื้นที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ํา ความชื้นที่ถูก

กักเก็บไวในโพลิเมอรจะคอย ๆ ถูกปลอยออกมาเพื่อใหพืชที่ตองการใช (Dabhi et al., 2013) นอกจากนี้ Yazdani et 

al., (2007) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา การใสโพลิเมอรผสมลงไปในดินจะเปนการชวยเก็บกักน้ําและธาตุอาหารสําหรับ

พืชไดในปริมาณมากและจะคอย ๆ ปลดปลอยออกมา ซึ่งมีการทดลองใชโพลิเมอรกับกลวยเพ่ือวัตถุประสงคอื่นๆ เชน 

Queneherve et al., (2010) ไดทดสอบผลของการใชวัสดุปลูกชนิดตาง ๆ รวมกับโพลิเมอรตอการเจริญเติบโตของ

กลวย 3 สายพันธุ ซึ่งพบวา การใชโพลิเมอรผสมทรายที่ไดผานการทําใหปลอดเชื้อ (Sterilization) ทําใหกลวยมีการ

เจริญเติบโตทั้งสวนรากและสวนเหนือดินมากกวาการใชวัสดุปลูกชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยที่ใชโพลิเมอรกับ

พืชชนิดอื่นๆ เชน ศูนยวิจัยพืชยืนตนและไมผลเมืองรอน (2556) ที่ไดทดสอบใชโพลิเมอรเปนวัสดุรองกนหลุมปลูก

กฤษณาเมื่อเทียบกับการไมไดใส พบวา ตํารับที่ใสโพลิเมอรรองกนหลุมทําใหมีการเจริญเติบโตของตนกฤษณา และ

ปรมิาณน้ํามันหอมระเหยมากกวาตํารับท่ีไมใสโพลิเมอรรองกนหลุม ซึ่งผูวิจัยไดอธิบายไววา โพลิเมอรสามารถกักเก็บ

น้ําไวได จึงทําใหตนกฤษณาสามารถทนแลงไดนานยิ่งขึน้ อยางไรก็ตาม จากการทดลองพบวา การใชโพลิเมอรอัตราที่

มากกวา 6 กก./หลุม ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตนอยกวาหรือเทากับ การใชโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม ซึ่ง

นาจะมาจาก การที่ใชโพลิเมอรในอัตราที่มากกวา 6 กก./หลุม จะทําใหดินในหลุมปลูกมีความชื้นมากเกินไปจนทําให

การเจรญิเติบโตในชวงแรกเปนไปไดไมดีพอ ซึ่งนาจะมาจากการดูดใชธาตุอาหารของพชืทําไดไมดี ซึ่งสงผลให ตํารับที่

ไดรับโพลิเมอรอัตราสูงมผีลผลิตนอยกวาการใชโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม 

 จากการศึกษาทดลองสรุปไดวา  

1. การใชขุยมะพราว ขี้ยอ และโพลิเมอรรองกนหลุมทําใหจํานวนหวีตอเครือมากกวาการไมไดใสวัสดุรองกน

หลุม  

2. การใสวัสดุรองกนหลุมอัตราที่ 6 9 และ 12 กก./หลุม ทําใหจํานวนหวีตอเครือมากกวาการไมไดใสวัสดุรอง

กนหลุม ในขณะที่การใชวัสดุรองกนหลุมอัตรา 3 กก./หลุม ไมทําใหจํานวนหวีตอเครือแตกตางจากการใชวัสดุรองกน

หลมุอัตรา 6 9 และ 12 กก./หลุมตามลําดับ 

3. การใชโพลิเมอรอัตรา 6 กก./หลุม มีแนวโนมทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิตของตนกลวยมากกวาการใช

โพลิเมอรในอัตราอื่นๆ ที่มากกวา 
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บทคัดยอ  

 ผลการวิเคราะหการเจริญเติบโต การเจริญพันธุ และคุณภาพเนื้อของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ (ปลาบึก X   

ปลาสวาย) เลี้ยงดวยอาหาร 4 สูตรคือ อาหารปกต ิ(ชุดควบคุม) อาหารเม็ดเสรมิน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 1.5 เปอรเซ็นต 

อาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต และอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 1.5 + สาหรายเตา 10 

เปอรเซ็นต นาน 4 เดือน พบวาปลาลูกผสมบึกสยามฯ มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตรา        

การรอดตาย และอัตราแลกเนื้อ มีคาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) คุณภาพเนื้อของกลุมที่

เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 1.5 เปอรเซ็นต มีโปรตีนสูงที่สุด (18.35±0.14 เปอรเซ็นต) แตไมมี

ความแตกตางทางสถิต ิ(p>0.05) กับชุดควบคุม สีของเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาและสาหรายเตา

มีคาสีเหลืองของเนื้อต่ํากวาชุดควบคุม (p>0.05) และมีการสะสมโอเมกา 3, 6 และ 9 เพิ่มขึ้น การเจริญพันธุในเพศ

เมียดีที่สุดในกลุมที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p<0.05) กับกลุมการทดลองอื่นๆ ในขณะที่เพศผูไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)       

ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปไดวา สาหรายเตาและน้ํามันปลามีศักยภาพในการเสริมอาหารปลาเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําได 

คําสําคัญ: การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ คุณภาพเนื้อ ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ 

Abstract  

The analysis results of growth performance, maturity and meat quality of Buksiam hybrid catfish    (P. 
gigas X P. hypophthalmus). The culture with four different of fish-feed supplemented (normal fish-feed (control), 
Spirogyra sp. 10%, Crude oil 1.5% and Spirogyra sp. 10% + Crude oil 1.5%) for 4 months were analyzed in this 
study. The result of this research indicates that the weight gain, average daily growth, survival rate and feed 
conversion ratio were not significantly different (p>0.05). The meat quality in group fish-feed supplemented with 
crude oil 1.5% had highest incline level of protein (18.35±0.14%), but not significantly different with control 
(p>0.05). The meat color in all group at the fish-feed supplemented with crude oil and Spirogyra sp. of have 
the meat were less yellow lower than control (p>0.05). In addition, and omega 3, 6 and 9 accumulation was 
increased. The female highest best maturity was revealed in the group Spirogyra sp. 10% and significantly 
different (p>0.05) with other groups. Moreover, the maturity of male not significantly different (p>0.05)     This 
study can be summarized that Spirogyra alga and crude oil were potentially used in fish feed supplemented in 
all the above findings lead to the conclusion that the use of Spirogyra alga and crude oil as a feed supplement in 
aquaculture is potentially possible. 

Keywords: Growth performance, Maturity, Meat quality, Buksiam hybrid 
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บทนํา  

ปจจุบันกลุมปลาหนังลูกผสมเนือ้ขาวไดรับความนิยมของผูบริโภค เนื่องจากเปนอาหารสุขภาพ มีคุณคาทาง

โภชนาการ เปนแหลงของโปรตีน วิตามิน แรธาตุ และกรดไขมันที่ดี เชน ไขมันกลุมโอเมกา 3, 6 และ 9 ทําใหมีการ

เพาะเลี้ยงปลาหนังลูกผสมเนื้อขาวมากขึ้นในประเทศไทย (ดวงพร และเกรียงศักดิ์, 2553) ปจจัยเรื่องคุณภาพของ

อาหารที่ใชในการเลี้ยงมีความสําคัญตอคุณภาพเนื้อของปลา มีเนื้อสีเหลือง ไขมันสะสมในเนื้อมาก และมีกลิ่นโคลน 

ซึ่งไมเปนที่นยิมของผูบริโภค ตลอดจนสงผลกระทบตอตนทุนการเลี้ยงท่ีสูงขึ้นดวย  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีนักวิจัยท่ีคิดคนหาสูตรอาหารปลาท่ีตองการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต อัตราการ

เจริญพันธุ และคุณภาพเนื้อ โดยการนําผลพลอยไดจากโรงงานแปรรูปสัตวน้ําและวัสดุในทองถิ่นมาเปนสวนผสมใน

สูตรอาหารปลาเพิ่มมากขึ้น จากรายงานการวิจัยของ Manning et al. (2006) ศึกษาการเลี้ยงลูกปลา channel catfish 

ดวยอาหารเสริมดวยน้ํามันปลา น้ําหนักประมาณ 50-60 กรัม ที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมดวยน้ํามันปลาระดับ 1.5 

เปอรเซ็นต โดยมีไขมันรวมในสูตรอาหารในระดับ 3 เปอรเซ็นต เลี้ยงเปนเวลา 6 สัปดาห พบวามีการสะสมของไขมัน 

omega-3 เพิ่มขึ้นในกลามเนื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ ดวงพร และคณะ (2553) พบวา น้ํามันปลา (crude 

oil) 100 กรัม ที่สกัดไดจากกอนไขมันปลาลูกผสมจากพอปลาเทโพและแมปลาสวาย มีสวนประกอบของไขมันไมอิ่มตัว

เทากับ 51.09 กรัม ซึ่งประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว และกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงซอนชนิดกรดไขมันชนิดโอ

เมกา 3 ไดแก ALA (alpha-linolenic acid), EPA (Eicosapentaenoic acid) และ DHA (Docosahexaenoic acid) และกรด

ไขมันชนิดโอเมกา 6 ไดแก กรดไลโนเลนิก (gamma-Linolenic acid) มีการศึกษาผลการเจริญเติบโตของปลาหนังที่

ไดรับอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาเปนเวลา 5 เดือน พบวา ปลาหนังในหนวยการทดลองที่ใหอาหารผสมน้ํามันปลาใน

ระดับ 1.5 เปอรเซ็นต มีการเจริญเตบิโตดีที่สุด และยังชวยเพิ่มปริมาณไขมันโอเมกา 3, 6 และ 9 ในเนือ้ปลาไดอีกดวย    

(ดวงพร และคณะ, 2556) นอกจากนี้ยังมีการนําวัตถุดิบทองถิ่นมาพัฒนาเปนสวนผสมของสูตรอาหารปลา            

ซึ่งสาหรายเตา (Spirogyra sp.) เปนสาหรายท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูงโดยประกอบดวยโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 

แรธาตุ และวิตามิน มีรงควัตถุหลายชนิด เชน คลอโรฟลล เอ และบี เบตาแคโรทีน และเซนโทฟล ขณะที่การนํา

สาหราย Spirulina sp. มาเสริมในอาหารเลี้ยงสัตวน้ํา สามารถชวยเพิ่มการเจริญพันธุในปลาบึก ปลาเผาะ และ     

ปลาสวายได (Mengumphan and Saengkrachag, 2008; Mengumphan et al., 2011)  

 จากปญหาคุณภาพเนื้อปลาที่ไดจากการเลี้ยงมีคุณภาพต่ําและไมไดมาตรฐาน การเจริญเติบโตและ       

การเจริญพันธุชา ดังนั้นการนําน้ํามันปลาน้ําจืดและสาหรายเตามาเสริมในอาหารปลาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะ

ชวยเพิ่มปริมาณผลผลิต และคุณภาพของเนื้อปลาใหอุดมไปดวยคุณคาทางโภชนาการ มีโอเมกา 3, 6 และ 9 

สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดในอนาคต  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

รายละเอียดการดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การเลีย้งปลาในกระชังใหไดขนาดตลาดและพอแมพันธุ  

1.1 เตรียมอาหารเม็ดที่มีระดับโปรตีน 30 เปอรเซ็นต มีการวิเคราะหคุณคาทางอาหาร ไดแก โปรตีน ไขมัน 

เถา เยื่อใย  ตามวิธีของ AOAC (2000) กําหนดอัตราอาหารที่ใหตลอดการทดลองเปน 3 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว/วัน 

วันละ 2 ครั้ง (9.00 และ 16.00 น.) โดยวัตถุดิบการทําอาหารปลา แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 วัตถุดิบในการทําอาหารปลาสําหรับการทดลอง 

วัตถุดิบ 

สูตรอาหารปลา 

ควบคุม 
ผสมน้ํามันปลา  

1.5% 

ผสมสาหรายเตา  

10% 

ผสมน้ํามัน 1.5% + 

 ผสมสาหรายเตา 10% 

ปลาปน 15 15 15 15 

กากถั่วเหลือง 37 37 35 34.5 

ปลายขาว 32 26.5 30 30 

รําละเอยีด 15 20 9 9 

น้ํามันพชื 1 0 1 0 

น้ํามันปลา 0 1.5 0 1.5 

สาหรายเตา 0 0 10 10 

รวม (กก.) 100 100 100 100 
 

1.2 เตรียมปลาลูกผสมบึกสยามฯ (พอปลาบึก x แมปลาสวาย) อายุ 1 ป น้ําหนัก 500 กรัม จากคณะ

เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม โดยอัตราการปลอยปลาลูกผสมฯ 1 

ตัว/ตารางเมตร นํามาพักใหปรับตัวในบอเลี้ยงเปนเวลาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มการทดลอง 

1.3 เตรียมกระชัง ขนาด 4x3x2 เมตร และติดตั้งกระชังโดยแขวนใหกระชังลึก 1 เมตร จํานวน 9 กระชัง 

1.4 ศึกษาผลของสูตรอาหารปลาตอการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมในกระชัง โดยวางแผนการทดลองแบบ

สุมตลอดสมบูรณ (completely randomized design, CRD) แบงการทดลองเปน 4 หนวยการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา 

ไดแก หนวยการทดลองที่ 1 อาหารปกติ (ชุดควบคุม) หนวยการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 

1.5 เปอรเซ็นต หนวยการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต และหนวยการทดลองที่ 4 

อาหารเม็ดเสรมิน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 1.5 + สาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต ทุกหนวยการทดลองเลี้ยงในกระชัง ทําการ

ประเมินการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมฯ เชน น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (Average Daily 

Growth; ADG) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Food conversion efficiency or Food efficiency, FCE) อัตรา

การเปล่ียนอาหารเปนเนือ้ (Feed conversion ratio; FCR) และอัตราการรอดตาย (Survival rate; SR) ทุก 1 เดือน  

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการเจริญพันธุ  

2.1 ศึกษาระบบสืบพันธุ เมื่อสิ้นสุดการทดลองเพื่อหาเปอรเซ็นตการเจริญพันธุ (gonadosomatic index, GSI) 

ตรวจเนือ้เยื้อวิทยาของรังไขและอัณฑะ  

2.2 การตรวจวัดฮอรโมนเพศ โดยการเจาะเลือดบริเวณโคนหางของปลา ประมาณ 1 ml จากนั้นนําไป ปน

เหวี่ยง เพื่อแยกเอา serum ไปตรวจวัดระดับของฮอรโมน 17β-estradiol ในตัวเมีย และ testosterone ในตัวผูดวย

เทคนคิ Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)  

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาคุณภาพเนื้อและคุณภาพซาก (ปลาขนาด 1-1.5 กิโลกรัม) 

3.1 วิเคราะหคุณภาพเนื้อ โดยประเมินองคประกอบทางเคมีของเนื้อปลาลูกผสมฯ โดยวิธี proximate 

analysis ตามวิธขีอง AOAC (2000) ไดแก โปรตีน ไขมัน เถา ความชืน้ และเยื่อใย 
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3.2 วิเคราะหชนิดและปริมาณของกรดไขมัน (fatty acid profile) โดยการทํา GC (Gas-chromatography) 

ดวยวธิีการ AOAC official method 996.06 fat (2001) 

3.3 วิเคราะหคาสีเนื้อของปลา โดยใชเครื่องวัดสีของ Chroma Meter CR-400 (KONICA MINOLTA, Japan)  

3.4 วิเคราะหคุณภาพซาก โดยการนําเนื้อปลาลูกผสมฯ จํานวน 10 ตัว ทําการชําแหละแยกชิ้นสวนตางๆ 

ไดแก เนื้อขางลําตัว ทอง เครื่องใน และกระดูก ทําชั่งน้ําหนักชิ้นสวนตางๆ บันทึก และคํานวณขอมูลเปนเปอรเซ็นต 
 

เปอรเซ็นตซาก =  น้ําหนักชิน้สวน x 100 

น้ําหนักกอนชําแหละ 

การวิเคราะหทางสถิติ 

 ขอมูลแสดงในรูปของ mean ± SE เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองโดยใชสถิติ 

One Way ANOVA ตามดวยการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของ Tukey's test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    p 

< 0.05 โดยใชโปรแกรม SPSS เวอรชั่น 17 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 การวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารปลา พบวาโปรตีนในอาหารชุดควบคุมมีคาสูงกวาสูตรอาหาร

อื่นๆ (p<0.05) สวนไขมันที่เพิ่มขึ้นในอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต + น้ํามันปลา 1.5 เปอรเซ็นต สูงกวา     ชุด

ควบคุม (p<0.05) เนื่องจากสาหรายเตาที่ถูกผสมเขาไปในสูตรอาหารมีไขมันเปนองคประกอบ 5 เปอรเซ็นต (ยุวดี, 

2549) จึงอาจทําใหปริมาณไขมันในสูตรอาหารปลาเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

 ตารางที่ 2 องคประกอบทางเคมีของอาหารปลา 4 สูตร ที่ใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ 

องคประกอบทางเคมี  ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 10% สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

ความชื้น (%) 10.10±0.01b 7.19±0.02a 7.19±0.03a 10.07±0.04b 

เถา (%) 6.27±0.04a 6.93±0.02b 10.91±0.07c 9.89±0.03b 

โปรตีน (%) 31.91±0.01c 30.34±0.04a 30.36±0.02a 30.43±0.52b 

ไขมัน (%) 3.42±0.46a 5.34±0.54c   3.70±0.05b 6.62±0.04d 

เยื่อใย (%) 9.73±1.81ab 6.23±1.03a 8.14±0.19ab 10.29±0.63b 

คารโบไฮเดรต (%) 38.57±1.88ab 43.97±1.03c   39.71±0.17bc 34.04±0.67a 

หมายเหต ุคาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 12 

 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถิติที่ (p<0.05) 

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกของอาหารปลาทดลองท้ัง 4 สูตร   

ชุดควบคมุ น้ํามันปลา 1.5% สาหรายเตา 10% น้ํามันปลา1.5% + สาหรายเตา10%  
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การวิเคราะหการเจริญเติบโต 

การเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามฯ ดวยสูตรอาหารปลาแตกตางกัน พบวาทุกพารามิเตอรที่ใชในการวัด      

การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ดังแสดงคาในตารางที่ 3 

โดยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต + น้ํามันปลา 1.5 เปอรเซ็นต มีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการการ

เจริญเติบโตตอวัน (ADG) สูงที่สุด และสวนอัตราการแลกเนื้อ (FCR) ของปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 

10 เปอรเซ็นต มีคาต่ําที่สุด เทากับ 1.77±0.08 สวนอัตราการรอดตายของปลาทุกกลุมการทดลองเทากัน (100 

เปอรเซ็นต) อาจเนื่องจากปลาที่นํามาใชในการทดลองมีขนาดที่โตและสามารถปรับสภาพเขากับสิ่งแวดลอมไดเปน

อยางดี ขณะที่การเสริมสาหรายเตาในสูตรอาหารระดับ 2.5 เปอรเซ็นต มีผลตอการเพิ่มน้ําหนักและอัตราการรอด

ตายของปลานิล ธีระวัฒน และคณะ (2555) และจากศึกษาผลการเจริญเติบโตของปลาหนังที่ไดรับอาหารเม็ดเสริม

น้ํามันปลาเปนเวลา 5 เดือน พบวาปลาหนังในหนวยการทดลองที่ใหอาหารผสมน้ํามันปลาในระดับ 1.5 เปอรเซ็นต   มี

การเจริญเติบโตดีท่ีสุด และยังชวยเพิ่มปริมาณไขมันโอเมกา 3, 6 และ 9 ในเนือ้ปลา (ดวงพร และคณะ, 2556)  

ตารางที่ 3 การเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารแตกตางกัน  

การเจริญเติบโต ชุดควบคุม 

น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 

10% 

สาหรายเตา 10% 

+ น้ํามันปลา 

1.5% 

น้ําหนักเริ่มตน (กรัม) 518.00±17.01a 456.00±11.14 a 488.67±26.41 a 514.00±27.78 a 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (กรัม/ตัว)  513.85±68.69a 546.40±37.60a 483.40±95.40a 573.73±74.26a 

อัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG) 

(กรัม/ตวั/วัน)  
4.28±0.57a 4.55±0.31a 4.03±0.80a 4.78±0.62a 

อัตราการรอดตาย (%)  100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 100.00±0.00a 

อัตราการแลกเนื้อ (FCR)  2.15±0.44a 2.34±0.61a 1.77±0.08a 1.97±0.27a 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร- 

เปนเนื้อ (FCE)  
50.72±10.37a 48.37±10.96a 56.78±2.54a 52.54±6.70a 

หมายเหต ุคาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 60 

 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถิติที่ (p<0.05) 

 

การวิเคราะหคุณภาพเนื้อปลาและคุณภาพซาก 

 คุณภาพเนื้อปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาหนังน้ําจืด 1.5 เปอรเซ็นต มีโปรตีน    

สูงที่สุด (18.35±0.14 เปอรเซ็นต) แตกตางจากปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต 

(17.25±0.14 เปอรเซ็นต) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีความแตกตางทางสถิติกับชุดควบคุมและชุดที่เสริม

สาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต และน้ํามันปลา 1.5 เปอรเซ็นต สวนในเนื้อปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมสาหรายเตา 10 

เปอรเซ็นต พบวาโปรตีนในเนื้อต่ําและมีไขมันสูงที่สุด เนื่องจากปลาที่มีขนาดใหญมีการใชพลังงานในกระบวนการ     

เมแทบอลิกนอย จึงทําใหเกิดการสะสมไขมันมากกวา (NRC,1997) สงผลใหองคประกอบโปรตีนในตัวปลามีสัดสวน
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ลดลง (ตารางท่ี 4) สอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราวรรณ (2559) ศึกษาคุณภาพเนื้อในปลาลูกผสมบึกสยามฯ (บึก 

x สวาย) ที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดสําเร็จรูป พบวามีระดับโปรตีนในเนื้อปลา 17.21±0.37 เปอรเซ็นต ซึ่งขึ้นอยูกับอาหาร

ที่ใชเลี้ยง ขนาด อายุ ฤดูกาล รวมทั้งระยะการเจริญพันธุของปลา และในปลาตัวหนึ่งจะมีองคประกอบของปริมาณ

โปรตีนประมาณ 15-24 เปอรเซ็นต (จุรีพร, 2532) และปลาทุกชุดที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมน้ํามันปลาหนังน้ําจืด

และสาหรายเตามีคาสีเหลืองของเนื้อ (b*) ต่ํากวาชุดควบคุม (p>0.05) โดยปลาที่มีไขมันต่ําจะทําใหเนื้อปลามี

องคประกอบของน้ําสูงสงผลใหเนือ้ปลามีสีขาว สวนปลาที่มีไขมันสูงจะมีการสะสมไขมันไวในกลามเนื้อ ทําใหเนื้อมีสี

เหลือง เทา ชมพู อื่นๆ (Feeley et al., 1972) จากผลการศึกษา พบวามีการสะสมโอเมกา 3, 6 และ 9 เพิ่มขึ้นในเนื้อ

ปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมสาหรายเตาและน้ํามันปลา (ตารางที่ 8) ซึ่งสอดคลองกับ Chen et al. (2008) ที่ศึกษาใน

ปลา rainbow trout น้ําหนัก 240 กรัม ที่เลี้ยงดวยอาหารเสริมไขมัน omega-3 จาก flaxseed oil ในระดบั 8.5 และ 15 

เปอรเซ็นต เลี้ยงเปนเวลา 120 วัน พบวามีการสะสมของไขมัน omega-3 เพิ่มขึ้นในกลามเนื้อ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ตั้งแตเดอืนที่ 2 หรือวันที ่60 ของการทดลองจนถึง 120 วัน  

สวนผลการวิเคราะหคุณภาพซาก 4 ชุดการทดลอง พบวาปลาลูกผสมบึกสยามฯ ขนาด 0.77-1.60 กิโลกรัม 

มีเปอรเซ็นตเนื้อขางลําตัว 2 ขาง อยูในชวงระหวาง 37.53-38.76 เปอรเซ็นต เนื่องจากขนาดของปลามีผลตอปรมิาณ

เปอรเซ็นตเนื้อ โดยปลาขนาดใหญจะมีเปอรเซ็นตเนื้อเยอะกวาปลาขนาดเล็ก ขณะที่ อัฉราวรรณ (2559) รายงานวา

ของปลาลูกผสมบึกสยามฯ (บึก x สวาย) น้ําหนักเฉลี่ย 1.07 กิโลกรัม มีเน้ือขางลําตัว 41.51±0.46 เปอรเซ็นต  

ตารางที ่4 การวัดสีเนื้อปลาลูกผสมบึกสยามฯ ท่ีเลีย้งดวยอาหารแตกตางกัน 

การวัดสีเนื้อ ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 

10% 

สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

L* (คาความสวาง) 58.50 ± 1.53a 49.03 ± 1.50a 49.23 ± 3.48a 51.86 ± 1.44a 

a* (คาสีแดง) 2.00 ± 0.26a 2.13  ± 1.06a 3.33  ± 1.36a 1.83  ± 0.86a 

b* (คาสีเหลอืง) 9.60 ± 0.50a 7.23 ± 0.64a 5.66 ± 0.69a 6.76  ± 1.37a 

หมายเหตุ คาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 12 

 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถึงมีความแตกตางกันทางสถิติที ่(p<0.05) 
 

ตารางที ่5 องคประกอบทางเคมีของเน้ือปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงในกระชังดวยอาหารแตกตางกัน 

องคประกอบทางเคม ี ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 

10% 

สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

ความชื้น (%) 22.48±0.02b 23.46±0.10a 23.93±0.03a 23.83±0.10b 

เถา (%) 1.12±0.23b 1.02±0.003a 1.01±0.008a 1.04±0.005a 

โปรตีน (%) 18.27±0.15a 18.35±0.14a 17.25±0.14b 18.10±0.05a 

ไขมัน (%) 0.71±0.02b 0.22±0.04a 1.49±0.02b 0.21±0.04a 

พลังงาน (Cal/g) 1,354.93±16.68a 1,455.00±3.00b 1,358.00±29.89a 1,418.00±9.27a 

หมายเหต ุคาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 12 

 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถิติที่ (p<0.05) 
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ตารางที ่6 คุณภาพซากในปลาลูกผสมบึกยามฯ มีน้ําหนักระหวาง 0.77-1.60 กิโลกรัม 

คุณภาพซาก (เปอรเซ็นต) ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 

10% 

สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

เนือ้ขูด 4.53±0.16a 5.49±0.45b 4.31±0.34a 5.09±0.35b 

โครงกระดูก 33.31±1.87b 34.32±0.52c 32.30±0.20a 33.42±1.36b 

เครื่องใน 7.32±0.18a 7.68±0.35a 9.92±1.03b 8.00±0.43b 

เนือ้ขางลําตัว 2 ขาง 38.76±0.84b 37.53±0.34a 37.69±0.84a 37.54±1.87a 

เนือ้ทอง 13.40±0.26b 14.25±0.20c 13.47±0.48b 12.92±0.50a 

หมายเหต ุคาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 12 
 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถิติที ่(p<0.05) 

 

 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะภายนอกของปลาลูกผสมบึกสยามฯ ที่เลี้ยงดวยอาหารแตกตางกัน โดย A อาหารชุดควบคุม, B อาหารผสม

น้ํามันปลา 1.5%, C อาหารผสมสาหรายเตา 10%, D อาหารผสมสาหรายเตา 10% และผสมน้ํามันปลา 1.5% 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะหกรดไขมัน (Fatty acid composition) ในเนือ้ปลาลูกผสมบึกสยามฯ  

Fatty acid composition (g per 100g) ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 

10% 

สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

Myristic acid (C14:0) 0.03 - - 0.04 

Palmitic acid (C16:0) 0.31 0.52 1.19 0.40 

Stearic acid (C18:0) 0.09 0.15 0.35 0.11 

Arachidonic acid (C20:0) - - 0.01 - 

Saturated fatty acid 0.44 0.69 1.58 0.57 

Palmitoleic acid (C16:1n7) - 0.02 0.06 0.01 

cis-9-Oleic acid (C18:1n9c) 0.28 0.57 1.43 0.36 

cis-11-Eicosenoic acid (C20:1n11) - 0.02 0.05 0.01 

Monounsaturated fatty acid 0.30 0.62 1.54 0.39 

cis-9,12-Linoleic acid (C18:2n6) 0.05 0.13 0.29 0.08 

-Linolenic acid (C18:3n3) - - 0.02 - 

cis-11,14-Eicosadienoic acid (C20:2) - - 0.01 - 

cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid (C20:3n6) - - 0.01 - 

Arachidonic acid (C20:4n6) 0.01 0.01 0.02 0.02 

4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid (C22:6n3) 0.01 - 0.03 0.02 

Polyunsaturated fatty acid 0.09 0.18 0.41 0.14 

Unsaturated fatty acid 0.39 0.79 1.95 0.53 

n-3 fatty acid 0.01512 0.01597 0.06091 0.02827 

n-6 fatty acid 0.06993 0.01520 0.33279 0.11059 

n-9 fatty acid 0.28509 0.56975 1.43363 0.36360 

 

การวิเคราะหการเจริญพนัธุ 

 จากผลการทดลอง พบวาการเจริญพันธุในเพศเมียดีที่สุดในกลุมที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 

เปอรเซ็นต และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับกลุมการทดลองอื่นๆ ในขณะที่เพศผูไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยพิจารณาจากระดับฮอรโมน Estradiol ที่มีถึง 143.47±50.62 pg/ml 

และเปอรเซ็นตปลาตัวผูที่มีน้ําเชื้อ 35.71 เปอรเซ็นต มีรายงานการนําสาหราย Spirulina sp. มาเสริมในอาหารเลี้ยง

สัตวน้ํา พบวานอกจากจะชวยเพิ่มการเจริญเติบโตแลว ยังสามารถชวยเพิ่มการเจริญพันธุในปลาบึก ปลาเผาะ และ

ปลาสวายได (Mengumphan and Saengkrachag, 2008; Mengumphan et al., 2011)  

ตารางที่ 8 การประเมินคาดัชนีความสมบูรณเพศ (Gonadosomatic index, GSI) และปรมิาณฮอรโมน Estradiol  

เพศ การเจริญพันธุ ชุดควบคุม 
น้ํามันปลา 

1.5% 

สาหรายเตา 10% สาหรายเตา 10% + 

น้ํามันปลา 1.5% 

เมีย ดัชนีความสมบูรณเพศ (%GSI) 0.34±0.05a 0.37±0.02a 0.33±0.03a 0.33±0.01a 

 ฮอรโมน Estradiol (pg/ml) 72.60±15.80b 4.93±7.95a 143.47±50.62c 36.13±7.71b 

ผู ดัชนีความสมบูรณเพศ (%GSI) 5.16±0.00a 6.17±0.00a 4.35±0.97a 5.81±0.85a 

 ปลาตัวผูที่มีน้ําเชื้อ (%) 21.43 20 35.71 33.33 

หมายเหต ุคาที่แสดง คือ คาเฉลี่ย (mean) ± คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE), n = 27 
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 a, b, c ตัวอักษรที่ตางกันในแถวหมายถงึมีความแตกตางกันทางสถิติที่ (p<0.05) 
 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะเนื้อเยื่อของไขปลาลูกผสมบึกสยามฯ ในเดือนกรกฎาคม, (40 x) n (nucleus), oo (oogonium), I 

(chromatin nucleolar oocyte), II (early perinucleolar oocyte), IV (cortical alveolar oocyte), VI (mature oocyte) 
 

สรุปผลการวิจัย  

 จากผลการทดลอง สรุปไดวาปลาที่เลี้ยงดวยอาหารแตกตางกันทั้ง 4 สูตร มีการเจริญเติบโตและอัตรา    

การรอดตาย ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยปลาที่เลี้ยงดวยอาหารเม็ดเสริมน้ํามัน    

ปลาหนังน้ําจืด 1.5 เปอรเซ็นต + สาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต มีอัตราการเจริญเติบโตตอวัน (ADG) 4.78±0.62 กรัม/

ตัว/วนั อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) ของปลาท่ีเลีย้งดวยอาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต มีคาต่ํา

ที่สุด 1.77 และทุกกลุมมีอัตราการรอดตาย 100 เปอรเซ็นต สําหรับการวิเคราะหคุณภาพเนื้อปลาที่เลี้ยงดวย

อาหารเม็ดเสรมิสาหรายเตาและน้ํามันปลาทุกระดับมผีลตอการสะสมปริมาณของโอเมกา 3, 6 และ 9 ในเนือ้ปลา แต

สีเนื้อไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนการเจริญพันธุในเพศเมียดีที่สุดในกลุมที่เลี้ยงดวย

อาหารเม็ดเสริมสาหรายเตา 10 เปอรเซ็นต (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมการทดลองอื่นๆ ในขณะที่เพศผูไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)   
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การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุใหม 
Seed Quality Testing of New Mung Bean Lines 

 

สันติ ปยเดซ1,* เรืองชัย จูวัฒนสําราญ1 พรพันธ ภูพรอมพันธุ2 และ ธิดารัตน ศิริบูรณ1 

S. Pyyadeth1,*, R. Juwattanasamran1, P. Pooprompan2 and T. Siriboon1 
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2 Department of Horticulture, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiangmai 
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บทคัดยอ 

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุใหม โดยวางแผนการทดลองแบบ 8x3 Split plot in CRD 

จํานวน 3 ซ้ํา Main plot คือ ถั่วเขียว 8 สายพันธุ/พันธุ ไดแก สายพันธุ #1 สายพันธุ #4 สายพันธุ #5 สายพันธุ #6 และ

สายพันธุ #7 ตรวจสอบรวมกับพันธุมาตรฐาน 3 พันธุ ไดแก พันธุกําแพงแสน 1 พันธุกําแพงแสน 2 และพันธุชัยนาท 

72  Sub plot คือ ฤดูกาล 1) ปลายฤดูฝน 2) ฤดูฝน และ 3) ฤดูแลง ทําการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด ตาม

มาตรฐานของ International Seed Testing Association มีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกคุณภาพของเมล็ดพันธุถั่วเขียวสาย

พันธุใหม ใน 3 ฤดูกาล จากการทดลองพบวาเมล็ดพันธุของถั่วเขียวสายพันธุ #1 สายพันธุ และสายพันธุ #7 มี ความ

บริสุทธิ์ ความชื้น เปอรเซ็นตความงอก ความแข็งแรงของเมล็ด และน้ําหนักตนออนปกติไมแตกตางจากพันธุ

มาตรฐานทั้ง 3 พันธุ โดยมีความบริสุทธิ์  ของเมล็ดเทากับ 98.48 และ 98.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ โดยความชื้น

ของเมล็ดเทากับ 11.20 และ 10.98 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดเทากับ 84.22 และ 

88.89 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุเทากับ 87.56 และ 78.89 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และ

มีน้ําหนักตนออนปกติเทากับ 48.06 และ 44.21 มิลลิกรัมตอตนออนตามลําดับ  

คําสําคัญ: ถั่วเขียว  คุณภาพเมล็ดพันธุ  

Abstract 

Seed quality of new mung bean lines was tested. The 8x3 split plot was conducted in completely 
randomized design with 3 replications in the main plot consist of 8 mung bean lines: line #1 line #4 line #5 line 
#6 and line #7 test in comparison with three standard varieties KPS1 KPS2 and CH72. The sub plot was 3 
seasons 1) Lately rainy season 2) Rainy season and 3) Dry season. Seed quality testing was performed followed 
procedure of International Seed Testing Association 2013. The objective of this research was to test the seed 
quality of new mung bean lines under 3 seasons. The results revealed that purity, moisture content, percent of 
germination, seed vigor and normal seedling weight of mung bean line #1 and #7 was none different with 3 
standard varieties: purity were 98.48 and 98.10 %, moisture content were 11.20 and 10.98 %, percent of 
germination were 84.22 and 88.89 %, seed vigor were 87.56 and 78.89 % and weight of normal seedling 
were 48.06 and 44.21 mg/seedling respectively. 

Keyword: Mung bean, seed quality 
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บทนํา 

ถั่วเขียวเปนพืชตระกูลถั่ว ที่ใชระยะเวลาการปลูกท่ีสั้นประมาณ 65-75 วัน (สุมนา และอารดา, 2553) แหลงปลูกถั่ว

เขียวที่สําคัญของไทย อยูจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เมื่อป พ.ศ. 2559 พบวามีพื้นที่ปลูก

ถั่วเขียวสูงถึง 862,260 ไร ผลผลิตท้ังหมด 100,720 ตัน(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ประเทศไทยมีความตองการใช

เมล็ดพันธุถั่วเขียว 4,146 ตัน  แตภาครัฐสามารถผลิตไดเพียง 617 ตัน (อดิศักดิ์, 2558) ทําใหเกิดปญหาเมล็ดพันธุถั่วเขียวไม

เพียงพอตอความตองการ พันธุถั่วเขียวที่นิยมใชในปจจุบัน ไดแก พันธุกําแพงแสน 1 พันธุกําแพงแสน 2 พันธุชัยนาท 60 พันธุ

ชัยนาท 72 พันธุอูทอง 2 และพันธุพิษณุโลก 2 นอกจากปญหาเรื่องเมล็ดพันธุไมเพียงพอแลว ถั่วเขียวยังมีปญหาโรคและแมลง

ที่ติดมากับเมล็ดพันธุทําใหมีความแข็งแรงต่ํา เมื่อนําไปปลูกทําใหไดตนออนที่ไมแข็งแรงเปนสาเหตุทําใหโรคและแมลงเขา

ทําลายไดงาย (Fakir el al. 2001) เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพต่ําสงผลเสียโดยตรงตอผลผลิตลดของพืช (Bakr and Rahman, 2001) 

เมล็ดที่มีความแข็งแรงต่ํามักมีเปอรเซ็นตความงอกต่ําจึงไมเหมาะที่จะนํามาเปนเมล็ดพันธุ (Diaz et al., 1998) (Rahman and 

Mia, 1998) (Azeem  et al., 2014)  เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพที่ดีควรมีความงอกไมต่ํากวา 75 เปอรเซ็นต ความบริสุทธิ์ของไม

เมล็ดพันธุไมต่ํากวา 98 เปอรเซ็นต (อําพล, 2535) ถั่วเขียวเปนพืชที่สามารถปลูกไดตลอดทั้งป แตชวงฤดูปลูกที่แตกตางกันก็

ทําใหคุณภาพของเมล็ดพันธุแตกตางกัน (Copeland and McDonald, 1985) ซึ่งกัลยาและคณะ (2558) ไดศึกษาการปลูกถั่ว

เหลืองในฤดูแลงและฤดูฝนพบวาผลผลิตจะตางกันโดยการปลูกฤดูแลง (เดือนธันวาคม) ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพและใหผลผลิต

มากที่สุด ในการเพิ่มสมรรถภาพของผลผลิตพืชนั้น คุณภาพของเมล็ดพันธุถือเปนตัวชี้วัดที่สําคัญ เมล็ดพันธุที่มีคุณภาพสูง

สามารถสงผลใหผลผลิตสูงได (วัลลถ, 2535) ดังนั้นจึงไดทําการศึกษาการปลูกถั่วเขียวในชวงฤดูที่ตางกัน เพื่อศึกษาผลของ

ฤดูกาลตอคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียวสายพันธุใหม  เพื่อหาชวงเวลาที่เหมาะสม สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ ที่จะนําไปสงเสริม

ใหแกเกษตรกรตอตอไป 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ดําเนินการปลูกถั่วเขียว ณ สาขาวิชาพืชไรในชวง 3 ฤดู การปลูก ระหวางป 2559 -2560  และทําการทด 

สอบคุณภาพของเมล็ด ตามหลักการของ International Seed Testing Association (2013) ณ สาขาเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชยีงใหม โดยทุกลักษณะที่ทดสอบ ไดวางแผนทดลองแบบ 8x3 Split plot in CRD 

จํานวน 3 ซ้ํา Main plot คือ ถั่วเขียว 8 สายพันธุ/พันธุ ไดแก สายพันธุ #1 สายพันธุ #4 สายพันธุ #5 สายพันธุ #6 และ

สายพันธุ #7 รวมกับพันธุมาตรฐาน 3 พันธุ ไดแก พันธุกําแพงแสน 1 พันธุกําแพงแสน 2 และพันธุชัยนาท 72  Sub 

plot คือ 3 ฤดูกาล ไดแก 1) พฤศจิกายน-มกราคม (ปลายฤดูฝน) ป พ.ศ. 2559 2) กันยายน-พฤศจิกายน (ฤดูฝน) ป 

พ.ศ. 2559 และ 3) กุมภาพันธ-เมษายน (ฤดูแลง) ป พ.ศ. 2560 และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแตละลักษณะโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ดวยโปรแกรม R (Ihaka and Gentlement, 1996) โดยนําเมล็ดพันธุเมล็ด

พันธุถั่วเขียว 8 สายพันธุ/พันธุ ท่ีปลูกใน 3 ฤดูกาลที่ตางกัน มาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุดงันี ้

 1. ความบริสุทธิ์ของเมล็ด การตรวจสอบความบริสุทธของเมล็ดโดยการคัดแยกเมล็ดพืชอื่น และสิ่งเจือปน

ออกจากจากเมล็ดพืชหลักที่ทําการตรวจสอบ 

 2. ความชื้นของเมล็ด การตรวจความชื้นของเมล็ดไดจากการคํานวณน้ําหนักสดเปนหลัก โดยสามารถคํา 

นวณไดตามสูตร ดังนี ้

% ความชืน้ (Wb) = (น้ําหนักเมล็ดกอนอบ-น้ําหนักเมล็ดหลังอบ) x 100/น้ําหนักเมล็ดหลังอบ 

 3. ความงอกของเมล็ดพันธุไดทําการตรวจสอบดวยวิธีเพาะกระดาษมวน (Between Paper) โดยแบงเปน     

4 ซ้ําๆ ละ 50 เมล็ด วางบนกระดาษเพาะที่เปยกและใชกระดาษเพาะที่เปยกวางทับปดขางบนอีกแผน พับขอบลางของ

กระดาษเพาะขึ้นประมาณ 1 นิ้ว มวนใหพอดีไมแนนเกินไป นําไปวางกระดาษเพาะที่มวนตั้งเอียงเล็กนอยในตะแกรง 
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เก็บไวในตูเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทําการนับความงอกหลังการเพาะ 4 และ 7 วัน โดยการตรวจนับตน

กลาที่งอกปกติ (normal seedling) (ISTA, 2013) จากนั้นรายงานผลเปนเปอรเซ็นตความงอก 

ความงอกของเมล็ด (%) = (จํานวนเมล็ดที่งอกเปนตนกลาปกติ/จํานวนเมล็ดที่เพาะ) x 100 

 4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ไดทําการตรวจสอบในหองปฏิบัติการดวยวิธี Accelerate aging test (AAT) 

และ Seedling Growth Rate (SGR) (ISTA, 2013) 
     

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 ผลการศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียว โดยวางแผนทดลองแบบ 8x3 Split plot in CRD จํานวน 8 

สายพันธุ/พันธุ ในชวง 3 ฤดูกาลปลูก ระหวางป 2559 -2560 พบวา 

เปอรเซ็นตความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุถั่วเขียวทั้ง 8 สายพันธุ/พันธุ มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีใน

สําคัญยิ่ง โดยถั่วเขียวพันธุกําแพงแสน 1 มีคามากที่สุด เทากับ 98.67 เปอรเซ็นต รองลงมากคือ สายพันธุ #1 มีคา

เทากับ 98.48 (ตาราง 1) และในชวงปลายฤดูฝน เมล็ดมีความบริสุทธิ์มากที่สุด เทากับ 98.38 เปอรเซ็นต (ตาราง 1)  

สวนฤดูฝน พบวา สายพันธุ #1 มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุมากที่สุด และ   ฤดูแลง พบวา สายพันธุ #7 มีความ

บรสิุทธิ์ของเมล็ดพันธุมากที่สุด (ภาพ 1)  

ตาราง 1 ความบริสุทธิ์ ความชื่น เปอรเซ็นตความงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียว และน้ําหนักแหงตนออน
ปกติของถั่วเขียว 
 

Source 
ความบริสุทธิ์ 

(เปอรเซ็นต) 

ความชืน้ 

(เปอรเซ็นต) 

เปอรเซ็นตความ

งอก (เปอรเซ็นต) 

ความแข็งแรง 

(เปอรเซ็นต) 

น้ําหนักแหง 

ตนออนปกต ิ

(มิลลิกรัมตอตนออน) 

Varieties (A) 

V1 

V4 

V5 

V6 

V7 

KPS 1 

KPS2 

CH72 

Error (A) 

Seasons (B) 

S1 

S2 

S3 

Error (B) 

F-test: Varieties (A) 

F-test: Seasons (B) 

Varieties x Seasons 

CV (%) A 

CV (%) B 

 

98.48 ab 

97.82 d 

97.59 e 

97.85 d 

98.10 c 

98.67 a 

98.41 b 

98.38 b 

16 

 

98.38 a 

98.14 b 

97.96 c 

32 

** 

** 

** 

0.21 

0.29 

 

11.20 a 

11.13 ab 

11.42 a 

10.10 c 

10.98 ab 

10.91 ab 

11.01 ab 

10.38 bc 

16 

 

10.78 

11.07 

10.84 

32 

* 

ns 

ns 

6.68 

7.15 

 

84.22 ab 

72.00 c 

79.78 bc 

81.56 bc 

88.89 ab 

81.78 bc 

88.00 ab 

93.56 a 

16 

 

86.08 a 

74.08 b 

91.00 a 

32 

** 

** 

** 

11.48 

14.24 

 

87.56 a 

72.22 bcd 

65.33 e 

70.11 cde 

78.89 b 

68.22 de 

75.11 bc 

78.67 b 

16 

 

80.88 a 

64.92 b 

77.75 a 

32 

** 

** 

** 

8.27 

9.16 

 

48.06 a 

39.60 d 

40.19 cd 

43.71 bc 

44.21 b 

44.66 ab 

42.15 bcd 

42.84 bcd 

16 

 

48.67 a 

37.62 c 

43.25 b 

32 

** 

** 

** 

8.14 

7.65 
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ภาพ 1 ความบรสิุทธิ์ของเมล็ดพันธุถั่วเขียวท่ีปลูกภายใต 3 ฤดูกาล 

 เปอรเซ็นตความชื้นของเมล็ด พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พบวา ถั่วเขียวสายพันธุ 

#1 มีความชื้นของเมล็ดมากที่สุด เทากับ 11.42 เปอรเซ็นต ในชวงฤดูฝน เมล็ดถั่วเขียวจะมีเปอรเซ็นตความชื้นมาก

ที่สุด เทากับ 11.07 เปอรเซ็นต เพราะวาปลูกและเก็บเกี่ยวชวงฤดูฝน จึงมีความชื้นสูง (ภาพ 2) และมีปฏิสัมพันธกัน

ระหวางพันธุถั่วเขียวกับฤดูปลูก (ตาราง 1) 

  

ภาพ 2 ความชื้นของเมล็ดพันธุถั่วเขียวท่ีปลูกภายใต 3 ฤดูกาล 

 เปอรเซ็นตความงอกของถั่วเขียว พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง พบวา   ถั่วเขียว

พันธุชัยนาท 72 มีเปอรเซ็นตความงอกมากที่สุด เทากับ 93.56 เปอรเซ็นต รองลงมากคือ สายพันธุ #7 มีคาเทากับ 

88.89 เปอรเซ็นต ในชวงฤดูแลงถั่วเขียวมีเปอรเซ็นตความงอกมากที่สุด เทากับ  91 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เพราะฤดูแลง ถั่ว

เขียวเจริญเติบโตไดอยางเต็มทีท่ําใหคุณภาพเมล็ดดี (ตาราง 1) (ภาพ 3) 

 เปอรเซ็นตความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียว พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดย

ถั่วเขียวสายพันธุ #1 มีคามากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ #7 มีคาเทากับ 87.56 และ  78.89 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
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ในชวงปลายฤดูฝน เมล็ดของถั่วเขียวมีความแข็งแรงมากที่สุด เทากับ  80.88 เปอรเซ็นต (ตาราง 1) และพันธุถั่วเขียว

มีปฏสิัมพันธกับฤดูปลูก ซึ่งถั่วเขียวสายพันธุ #1 มีความแข็งแรงท้ังในฤดูฝน และ ฤดูแลง (ภาพ 4) 

 
ภาพ 3 เปอรเซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุถั่วเขียวทีป่ลูกภายใต 3 ฤดูกาล 

 

 
ภาพ 4 เปอรเซ็นตความแข็งแรงของเมล็ดพันธุถั่วเขียวท่ีปลูกภายใต 3 ฤดูกาล 

 

 น้ําหนักแหงตนออนตนปกติของถั่วเขียว พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมนีัยสําคัญยิ่ง โดยสายพันธุ 

#1 มีคามากที่สุด รองลงมาคือ สายพันธุ #7 มีคาเทากับ 48.06 และ 44.21 มิลลิกรัมตอตนออน ตามลําดับ (ตาราง 1) 

และมีปฏสิัมพันธฤดูปลูก โดยสายพันธุ #1 มีน้ําหนักตนออนตนปกตมิากที่สุด ในปลายฤดูฝน และฤดูฝน (ภาพ 5)  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

39 
 

 
ภาพ 5 น้ําหนักแหงตนออนปกติของเมล็ดพันธุถั่วเขียวที่ปลูกภายใต 3 ฤดูกาล 

 

จากการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุถั่วเขียวในสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน พบวา เมื่อสภาพ แวดลอมมี

ความแปรปรวนจะสงผลใหคุณภาพของเมล็ดพันธุเปลี่ยนไป โดยชวงปลูกที่เหมาะสมจะปลูกถั่วเขียวเพื่อผลิตเมล็ด

พันธุใหมีคุณะภาพดีที่สุด คือ ชวงปลายฝน สวนคลองกับ กัลยาและคณะ (2558) ปลูกพืชชวงปลายฝนทําใหพืชไดรับ

ปริมาณแสงแดด และน้ําฝนเต็มที่ในการสางสวนของลําตน (Richard and Gajender, 2016) ฝนตกในชวงพืช

เจริญเติบโตทางลําตนสงผลใหไดผลผลิตสูง (Tohomson, 1979; Tu et al.. 1988) ชวงที่ไมเหมาะสมแกการผลิตเมล็ด

เมล็ดพันธุ คือ ชวงฤดูฝน (ชูชาติ, 2558) เนื่องจากฝกแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวในระยะที่มีฝนตกจะทําใหน้ําจากขาง

นอกชืมเขาไปในเมล็ด ทําใหเมล็ดมีความชื้นสูงที่เปนสาเหตุที่ทําใหเมล็ดเสื่อมคุณะภาพเร็ว (บุญมี, 2559) เมื่อฝนตก

หนักในชวงกําลังพัฒนา และระยะการสุกแกทางสาริรวทิยาสงผลทําใหเมล็ดพันธุคุณะภาพต่ํา (Olivares et al., 2009) 

โดยถั่วเขียวสายพันธุ #1 และสายพันธุ #7 สามารถปรับตัวไดดีในทุกฤดูกาลปลูก 
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Effect of Gibberellic Acid and Chitosan on Seed Germination of Melientha suavis Pierre 
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บทคัดยอ 

 การกระตุนการงอกเมล็ดกอนเพาะชวยใหเมล็ดงอกเร็ว มกีารงอกที่สูงและการเจริญของตนกลาที่ดี ในกรณี

ผักหวานปาการกระตุนการงอกของเมล็ดจะชวยแกปญหาเปอรเซ็นตการงอกต่ําและเมล็ดงอกยอดชา ดังนั้นการวิจัย

ครั้งนีไ้ดหาวธิีการกระตุนการงอกเมล็ดผักหวานปาโดยนําเมล็ดระยะสุกแกมาแชในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 

20, 40 และ 80 mg/l และ GA3 ความเขมขน 250, 500 และ 1,000 mg/l เทียบกับชุดควบคุม คือ การไมแชและการ

แชเมล็ดในน้ํา ระยะเวลาในการแชเมล็ด 12 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดมาเพาะในทรายโดยฝงกลบเมล็ดใหลึก 2 

เซนติเมตร ผลการทดลองพบวาการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500 และ 1,000 mg/l ชวยสงเสริมให

เมล็ดผักหวานปามีการงอกรากที่ดี ใหคาดัชนีความเร็วในการงอก ความยาวราก เปอรเซ็นตการเกิดยอด และความ

ยาวยอดที่สูงและมีการเจริญของตนกลาที่ปกติ สวนการแชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 และ 40 

mg/l ชวยใหเมล็ดผักหวานปามีคาดัชนีความเร็วในการงอก เปอรเซ็นตการงอกรากและความยาวรากที่สูงและดีกวา

ชุดควบคุม แตยังดไีมเทาการใช GA3 

คําสําคัญ: ไคโตซาน  กรดจิบเบอเรลลิก  การกระตุนการงอกของเมล็ด  ผักหวานปา  

Abstract 

Seed priming technique can enhance high and fast seed germination as well as good seedling growth. 
This technique may solve the problems of low seed germination and slow shoot emergence in Melientha suavis 
Pierre. Therefore, this study was conducted to determine germination and growth of Melientha suavis Pierre 
seeds after soaking in chitosan solution (20, 40 and 80 mg/l) and gibberellic acid (GA3) solution (250, 500 and 
1,000 mg/l) and compared to the seeds non-soaking or soaking in water. Seeds were soaked in solutions for 12 
hours. Then they were sown under sand at 2 cm. depth. The results show that 500 and 1,000 mg/l GA3 soaking 
treatments enhanced the high speed of germination index, root elongation, shoot emergence and shoot 
elongation, as well as the growth of seedling was normal. Whereas 20 and 40 mg/l chitosan soaking treatments 
also enhanced the high speed of germination index, percentage of root germination and root elongation, but 
these treatments were not affected on shoot emergence and shoot elongation as compared to GA3. 

Keywords: Chitosan, Gibberellic acid, Seed priming, Melientha suavis 

 

บทนํา (Introduction) 

ผักหวานปาเปนพืชที่มีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจสามารถสรางรายไดใหเกษตรกร ปละประมาณ 25 ลานบาท 

(พนม, 2553) ผักหวานปาถูกนํามาใชประโยชนกันอยางกวางขวางมากขึ้นเนื่องจากใหคุณคาทางอาหารสูง (ณัฏฐากร และ

บัณฑิต, 2552) นอกจากการนําไปใชเปนอาหารแลวยังสามารถผลิตเปนชาพรอมดื่ม (ผูจัดการออนไลน, 2553) ซึ่งชาผักหวาน
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ปาสามารถตานอนุมูลอิสระสูงกวาชาใบหมอน และชาดอกคําฝอย  ปองกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดระดับคอเลสเตอรอล ลด

การเกิดริ้วรอยแหงวัย ชวยเพิ่มพลังงานในเซลล (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2558)  

ปจจุบันไดมีการขยายพันธุผักหวานปาดวยเมล็ด แตปญหาการขยายพันธุดวยเมล็ดคือทําไดในฤดูเดียว และชวงเวลา

สั้นเนื่องจากเมล็ดสุกแกเฉพาะชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) เมื่อเก็บเมล็ดมาแลวตองทําการ

เพาะภายใน 7 วัน เมล็ดจึงจะคงความงอกที่สูง หลังจากนั้นเมล็ดจะสูญเสียความงอกอยางรวดเร็ว ทําใหเมล็ดที่เพาะมี

เปอรเซ็นตการงอกตํ่าและเมล็ดงอกยอดชา  

การกระตุนการงอก (seed priming) เปนวิธีการทําใหเมล็ดไดรับความชื้น เชนโดยการแชน้ําหรือสารละลายที่มีผลตอ

การงอกของเมล็ด เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการงอก เมล็ดจะมีการสรางเอนไซมและเกิดกระบวนการ       เมแทบอลิซึมซึ่ง

จะมีผลทําใหเมล็ดมีความพรอมที่จะงอกเมื่อนําไปปลูก โดยเมล็ดที่ผานการกระตุนการงอกจะมีการงอกรากที่เร็ว อัตราการ

งอกสูง งอกสม่ําเสมอ ตนกลาแข็งแรง ไดตนพืชท่ีมีระบบรากที่ด ีและมีผลตอการใหผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

สารไคโตซานเปนโพลิเมอรชีวภาพที่พบไดในสวนท่ีเปนผนังของเชื้อราเชน Fusarium soloni หรือแมลง ซึ่งเปนอนุพันธ

ไคติน สามารถใชเปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช โดยการกระตุนหรือยับยั้งกระบวนการทางสรีระของพืชและเกี่ยวของ

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของการดํารงชีพของพืชทางดานตางๆ เชน เรงอัตราการเติบโต ลดเวลาการ

เพาะปลูกลงและทําใหไดผลิตเร็วกวาปกต ิสรางความแข็งแรงของพืชในการตานลมและสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดดีขึ้น 

(นวลใจ และคณะ, 2555) มีรายงานวิจัยการนําไคโตซานมาใชเพื่อกระตุนการงอกเมล็ด ดังเชนบัณฑิตาและคณะ (2550) ได

ศึกษาผลของสารละลายไคโตซานตอการงอกของเมล็ดแพงพวยลูกผสม พบวาสารละลายไคโตซานสงเสริมใหเมล็ดแพงพวยมี

คาดัชนีความเร็วในการงอกและความสูงของตนกลาดีกวาเมล็ดที่ไมไดแชสารละลายไคโตซาน และการแชสารละลายไคโตซาน

ความเขมขน 20 และ 40 mg/l สงเสริมใหเมล็ดมีเปอรเซ็นตการงอกของตนกลาที่สูง จุฬารัตนและศศิธร (2552) ไดศึกษาผล

ของไคโตซานตอการงอกและการเจริญเติบโตของขาวพันธุหลวงสันปาตองโดยแชเมล็ดกอนนําไปเพาะในสารละลายไคโตซาน

ความเขมขน 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6, 8 และ 10 g/l พบวาขาวที่แชดวยสารละลายไคโตซานความเขมขน 8 g/l  มีอัตราการงอก

สูง คือ 94.6 % สวนความเขมขนที่มีผลทําใหความยาวรากและลําตนสูงคือ ความเขมขน 10 g/l  และ 2 g/l ตามลําดับ บุญมี

และคณะ (2556) ไดกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุพริกหวานดวยสารละลายไคโตซานและพบวาไคโตซานชวยใหเมล็ดพันธุมี

การงอกและความเร็วในการงอกของท่ีดี ตนกลามีความแข็งแรงมากกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดผานการกระตุนการงอกหลังจากการ

เรงอายุเมล็ดพันธุเปนเวลา 20 วัน Hameed และคณะ (2014) ที่ไดนําสารละลายไคโตซานความเขมขน 0.10, 0.25 และ 0.50 

% มาใชในการกระตุนการงอกเมล็ดขาวสาลีโดยการแชเมล็ด พบวาการงอกของเมล็ดขาวสาลี ที่แชสารละลายไคโตซานทุก

ความเขมขนมีผลตอคุณภาพตนกลาที่ดี คือ มีคาดัชนีความเร็วในการงอก เปอรเซ็นตการงอก และความแข็งแรงของตนกลาที่

สูง เมล็ดงอกเร็วรวมท้ังยังมีผลตอความยาวยอดและรากที่เพิ่มขึ้นอยางแตกตางทางสถิติกับเมล็ดที่ไมไดกระตุนดวยสารละลาย

ไคโตซาน  

จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) เปนกลุมของฮอรโมนพืชที่มีโครงสรางโมเลกุลขนาดใหญพบในเชื้อราบางชนิด สาหราย 

เฟรนและพืชชั้นสูงทุกชนิด จิบเบอเรลลินมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชมากมายเชน การสงเสริมการยืด

ตัวของลําตน กระตุนการงอกของเมล็ด การพัฒนาของผลและเมล็ด จิบเบอเรลลินถูกสรางขึ้นในสวนของพืชแตกตางกัน ไดแก 

ในเมล็ดขณะกําลังพัฒนา เอ็มบริโอในขณะกําลังงอก เนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอด และยังพบจิบเบอเรลลินมากในผลที่

กําลังพัฒนา (กนกวรรณ, 2555) จิบเบอเรลลินมีผลตอการงอกของเมล็ด คือ กระตุนใหเกิดการยืดยาวของเซลพืช ทําใหราก

แรกเกิดสามารถดันทะลุเอนโดสเปรม เปลือกหุมเมล็ด หรือเยื่อหุมผลได นอกจากนี้ยังกระตุนการลําเลียงอาหารและแรธาตุ

อาหารในเซลสะสมอาหารของเมล็ด และชวยกระตุนใหลําตนเจริญเติบโตโดยจะเกิดขึ้นรวมกับการเพิ่มกิจกรรมของ amylase 

(นพดล, 2537) มีรายงานการใช GA3 เพื่อกระตุนการงอกเมล็ดพืชตางๆ ดังเชนงานของ Bachelard (1967) ที่กระตุนการงอก

ของเมล็ดดวยการแชเมล็ด Eucalypt 2 ชนิด คือ Eucalvptus regnan และ Eucalvptus pauciflora ในสารละลาย GA3 ความ

เขมขน 50 mg/l ชวยใหมีการยืดยาวของยอด Eucalypt ทั้ง 2 ชนิด เพิ่มขึ้นมากกวาเมล็ดที่ไมแชสารละลาย GA3  งานของ 
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Anderson และคณะ (2009) ที่พบวาการแชเมล็ด Penstemon ในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500 mg/l มีผลตอการงอกของ

เมล็ดที่เร็ว และความเขมขนที่เพิ่มขึ้นเปน 1,000 mg/l มีผลตอเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดที่สูงและเมล็ดงอกเร็ว เทียนนุชและ

คณะ (2559) ไดศึกษาผลของ GA3 ตอการงอกของกิวฟีรุตชึ่งพบวาเมล็ดพันธุ Hayward ที่แช GA3 ความเขมขน 500 mg/l นาน 

30 นาที มีผลตอเปอรเซ็นตการงอกที่สูง สวนเมล็ดพันธุ Hort 16A  ที่แช GA3 ความเขมขน 1,500 mg/l นาน 30 และ 60 นาที 

มีเปอรเซ็นตการงอกสูงที่สุด นอกจากน้ีพรทพิยและคณะ (2558) ไดศึกษาผลของ GA3 ตอการงอกของเมล็ดและการเจริญของ

ตนกลาสวีทเมลอนและแตงไทยในสภาพเค็มโดยแชเมล็ดดวยสารละลาย GA3  ผลที่ไดพบวาเมล็ดที่แชดวยสารละลาย GA3  

ความเขมขน 100 และ 200 mg/l มีเปอรเซ็นตการงอกและดัชนีการงอกมากกวาเมล็ดท่ีแชในน้ํากลั่น  

จากผลการวิจัยที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาสารละลายไคโตซาน และ GA3 มีผลตอการกระตุนการงอกของเมล็ดทําให

เมล็ดมีเปอรเซ็นตการงอกสูง มีการงอกของเมล็ดเร็ว มีคาดัชนีการงงอกที่สูง ชวยใหมีการยืดยาวของยอดที่ดี นอกจากนี้ไคโต

ซานยังมีผลตอการยืดของรากเพิ่มขึ้นและชวยใหตนกลามีความแข็งแรง แตทั้งนี้ความเขมขนและเวลาการแชเมล็ดที่เหมาะสม

ตอการกระตุนการงอกจะแตกตางกันไปในแตละชนิดหรอืพันธุพืช ดงันั้นการวิจัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใช

สารละลายไคโตซานและ GA3 ในการกระตุนการงอกเมล็ดและการเจริญของผักหวานปาในสภาพการปลูกเลี้ยงในโรงเรือน  

วิธีดําเนินการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design; CRD) โดยนําเมล็ดระยะสุกแก 

(เปลือกผลเปลี่ยนเปนสีเหลือง) มาลางเนือ้เมล็ดออกดวยน้ําสะอาดและผึ่งใหแหงในที่รม จากนั้นนํามาทดลองกระตุน

การงอกดวยการแชเมล็ดในสารละลายไคโตซานความเขมขน 20, 40 และ 80 mg/l และ GA3 ความเขมขน 250, 500 

และ 1,000 mg/l เปรียบเทียบกับการไมแชหรือแชเมล็ดในน้ํา รวม 8 กรรมวิธี แตละกรรมวิธีมี 8 ซ้ําๆละ 10 เมล็ด 

ระยะเวลาในการแชเมล็ด 12 ชั่วโมง จากนั้นก็นําเมล็ดมาเพาะในกระถางโดยใชทรายเปนวัสดุเพาะและฝงกลบเมล็ดให

ลึก 2 เซนติเมตร  

บันทึกผลตางๆ ไดแก คาเปอรเซ็นตการงอกรากของเมล็ดที่ 7-21 วันหลังเพาะ คาดัชนีความเร็วในการงอก

ของเมล็ด (Speeds of Germination Index; SGI) ที่ 7-21 วันหลังเพาะ โดยคํานวณจากสูตร SGI = ผลรวมของ (จํานวน

เมล็ดที่งอกรากในแตละวันที่ตรวจนับ/จํานวนวันหลังเพาะที่ตรวจนับ) คาเปอรเซ็นตการงอกยอดที่ 30-60 วันหลัง

เพาะ คาการเจริญเติบโตของตนกลา ไดแก ความยาวรากที่ 7-21 วันหลังเพาะ และความยาวยอดที่ 30-60 วันหลัง

เพาะ  

นําผลการทดลองมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม SAS (Statistical Analysis System) และทําการ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละกรรมวิธโีดยวิธี Duncan Multiple Range Test ที่ระดับความเช่ือมั่นรอย

ละ 95 และ 99   

ผลการวิจัย 

เปอรเซ็นตการงอกรากของเมล็ด 

จากการศึกษาการกระตุนการงอกของเมล็ดผักหวานปาโดยการแชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน และ GA3 

แลวในสภาพโรงเรือน พบวาเมล็ดเริ่มงอกรากที่ 7 วัน หลังเพาะในทุกกรรมวิธี และคาเปอรเซ็นตการงอกรากของ

เมล็ดไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตอยางไรก็ตามพบวาการกระตุนการงอกเมล็ดดวยการแชเมล็ดในสารละลาย 

GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l และ ไคโตซานความเขมขน 20 และ 40 mg/l ชวยกระตุนใหเมล็ดมกีารงอกรากที่สูง คือ 

90-92.5 % ซึ่งสูงกวาเมล็ดที่ไมไดผานการกระตุนการงอกที่มีเปอรเซ็นตการงอกรากต่ําสุด คือ 80% ที่ 21 วันหลัง

เพาะ (ตารางที ่1) 
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการงอกรากของเมล็ดผักหวานปาที่ 7-21 วันหลังเพาะ 

กรรมวิธ ี เปอรเซ็นตการงอกรากของเมล็ด 

7 วันns 14 วันns 21 วันns 

1. ไมแชเมล็ด  71.25 80.00 80.00 

2. แชเมล็ดในน้ํา  76.25 86.25 87.50 

3. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 mg/l   86.25 92.50 92.50 

4. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 40 mg/l   82.50 91.25 92.50 

5. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 80 mg/l   77.50 85.00 87.50 

6. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 250 mg/l  76.25 86.25 86.25 

7. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 500 mg/l     86.25 87.50 87.50 

8. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l  82.50 90.00 90.00 

 ns (not significant) = ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ด (Speeds of Germination Index; SGI) 

การแชเมล็ดในสารละลายไคโตซานความเขมขน 20 และ 40 mg/l และ GA3 ความเขมขน 500 และ 1,000 

mg/l มีผลใหมีคาดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดที่สูงและมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งกับ

กรรมวธิีอื่น (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ด (Speeds of Germination Index; SGI) ผักหวานปา 
กรรมวธิี ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ด** 

1. ไมแชเมล็ด  1.52c 

2. แชเมล็ดในน้ํา 1.70b 

3. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 mg/l   1.86a 

4. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 40 mg/l   1.81a 

5. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 80 mg/l   1.70b 

6. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 250 mg/l 1.68b 

7. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 500 mg/l     1.85a 

8. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l 1.83a 

** significant = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  
ความยาวราก 

ผลความยาวรากที ่7-21 วันหลังเพาะ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี แตอยางไรก็ตามพบวา

การกระตุนการงอกเมล็ดดวยการแชเมล็ดในสารละลายไคโตซานความเขมขน 40 mg/l ชวยกระตุนใหเมล็ดมีความ

ยาวรากสูงสุด คือ 8.75 เซนติเมตร ในขณะที่เมล็ดที่ไมไดผานการกระตุนการงอกมีความยาวรากต่ําสุด คือ 6.54 

เซนติเมตร ที่ 21 วันหลังเพาะ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางที่ 3 ความยาวรากที ่7-21 วันหลังเพาะเมล็ดผักหวานปา 

 

กรรมวธิี 

ความยาวราก (เซนติเมตร) 

7 วนั ns 14 วัน ns 21 วัน ns 

1. ไมแชเมล็ด  1.40 4.27 6.54 

2. แชเมล็ดในน้ํา 1.61 5.03 7.90 

3. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 mg/l   1.64 5.09 8.46 

4. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 40 mg/l   1.53 5.14 8.75 

5. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 80 mg/l   1.47 4.58 7.98 

6. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 250 mg/l 1.51 4.86 7.47 

7. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 500 mg/l     1.81 5.30 8.50 

8. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l 1.59 5.15 8.19 

ns (not significant) = ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

เปอรเซ็นตการงอกยอด  

เมล็ดเริ่มงอกยอดที่ 30 วันหลังเพาะ จากผลการทดลองพบวามีความแตกตางกันทางสถิติของเปอรเซ็นต

การเกิดยอดตั้งแต 30-60 วันหลังเพาะ ซึ่งการกระตุนการงอกเมล็ดโดยการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ที่ระดับความ

เขมขน 1,000 mg/l ใหผลเปอรเซ็นตการงอกยอดท่ีสูงสุด คือ 88.75 % และมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ

กับกรรมวธิอีื่น ยกเวนทีแ่ชเมล็ดใน GA3 ความเขมขน 500 mg/l (ตารางท่ี 4) 
ตารางที่ 4 เปอรเซ็นตการงอกยอดที ่30-60 วันหลังเพาะเมล็ดผักหวานปา 

กรรมวิธ ี
เปอรเซ็นตการงอกยอด 

30 วัน** 37 วัน** 44 วัน** 60 วัน** 

1. ไมแชเมล็ด  20.00bc 28.75c 36.25cd 60.00c 

2. แชเมล็ดในน้ํา  25.00bc 37.50bc 43.75bc 68.75bc 

3. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 mg/l   25.00bc 35.00bc 47.50bcd 65.00bc 

4. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 40 mg/l   13.75c 26.25c 31.25d 63.75bc 

5. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 80 mg/l   31.26b 38.75bc 51.25bc 65.00bc 

6. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 250 mg/l  28.75b 46.25b 47.50bcd 60.00c 

7. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 500 mg/l     53.75a 63.75a 65.00ab 78.75ab 

8. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l  52.50a 63.75a 72.50a 88.75a 

** significant = มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  

ความยาวยอด 

 ผลของความยาวยอดไมมคีวามแตกตางกนัทางสถิตใินทุกกรรมวิธี เมื่อบันทึกผลตั้งแต 30-60 วันหลังเพาะ 

อยางไรก็ตามการกระตุนการงอกเมล็ดดวยการแชในสารละลาย GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l มีผลตอเจริญดาน

ความยาวยอดสูงสุด คือ 4.30 เซนติเมตร (ตาราง 5) 
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ตารางที ่5 ความยาวยอดที ่30-60 วันหลังเพาะเมล็ดผักหวานปา 

กรรมวิธี 
ความยาวยอด (เซนติเมตร) 

30 วันns 37 วันns 44 วันns 60 วันns  

1. ไมแชเมล็ด  1.84 2.84 3.60 3.66 

2. แชเมล็ดในน้ํา  2.56 3.12 3.10 3.41 

3. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 20 mg/l   2.14 3.28 3.69 3.77 

4. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 40 mg/l   1.85 2.83 3.35 3.50 

5. แชเมล็ดในสารละลายไคโตซาน ความเขมขน 80 mg/l   1.89 3.09 3.60 3.66 

6. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 250 mg/l  2.59 3.27 3.38 3.40 

7. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 500 mg/l     2.65 3.77 4.01 4.04 

8. แชเมล็ดในสารละลาย  GA3 ความเขมขน 1,000 mg/l  2.90 3.48 3.43 4.30 

ns (not significant) = ไมมีความแตกตางทางสถิติ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองในครั้งนีพ้บวาการกระตุนการงอกเมล็ดผักหวานปาโดยการแชในสารละลาย GA3 ที่ระดับ

ความเขมขน 500 และ 1,000 mg/l ชวยใหเมล็ดผักหวานปามีการงอกรากที่ดีโดยใหคาดัชนีความเร็วในการงอก ความ

ยาวราก เปอรเซ็นตการเกิดยอด และความยาวยอดที่สูงและดีกวาชุดควบคุมทั้งที่ไมผานการกระตุนการงอกและที่

ผานการกระตุนการงอกดวยการแชน้ํา ซึ่งผลที่ไดมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Bachelard (1967) ที่กระตุนการ

งอกของเมล็ดดวยการแชเมล็ด Eucalypt 2 ชนิด คือ Eucalvptus regnan และ Eucalvptus pauciflora ในสารละลาย 

GA3 ความเขมขน 50 mg/l ชวยใหมกีารยืดยาวของยอด Eucalypt ทั้ง 2 ชนิด เพิ่มขึ้นมากกวาเมล็ดที่ไมแชสารละลาย 

GA3  งานวิจัยของ Anderson และคณะ (2009) ที่พบวาการแชเมล็ด Penstemon ในสารละลาย GA3 ความเขมขน 500 

mg/l มีผลตอการงอกของเมล็ดท่ีเร็ว และความเขมขนที่เพิ่มขึ้นเปน 1,000 mg/l มีผลตอเปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดที่

สูงและเมล็ดงอกเร็ว และงานวิจัยของเทียนนุชและคณะ (2559) ที่ศึกษาผลของ GA3 ตอการงอกของกิวีฟรุตชึ่งพบวา 

เมล็ดพันธุ Hayward ที่แช GA3 ความเขมขน 500 mg/l นาน 30 นาท ีมีผลตอเปอรเซ็นตความงอกที่สูง สวนเมล็ดพันธุ 

Hort 16A  ที่แช GA3 ความเขมขน 1,500 mg/l นาน 30 และ 60 นาที มีเปอรเซ็นตการงอกสูงที่สุด จากผลการวิจัย

ขางตนแสดงใหเห็นวาการกระตุนการงอกโดยการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 ชวยใหเมล็ดมีการงอกที่ดีขึ้น เนื่องจาก 

GA3 เปนสารควบคุมการเจริญเติบโตของพชืมีคุณสมบัติกระตุนการแบงเซลลและการขยายตัวของเซลลไดมีผลทําให

เซลลมีรูปรางยึดยาวขึ้น โดยสามารถกระตุนการยืดยาวของตนและราก โดยเฉพาะการเจริญของรากที่เกิดใหม ใน

การใหสารละลาย GA3 นิยมนํามาใชกระตุนการงอกและทําลายการพักตัวของของเมล็ดพชื นอกนี้ GA3 ยังมีผลตอการ

แผขยายของใบไดดี (นพดล, 2537; สุธิดา, 2552) 

นอกจากนี้ยังพบวาการกระตุนการงอกเมล็ดโดยการแชในสารละลายไคโตซานความเขมขน 20 และ 40 

mg/l ชวยใหเมล็ดผักหวานปามีการงอกรากที่เร็วซึ่งใหคาดัชนีความเร็วในการงอกที่สูง รวมทั้งมีเปอรเซ็นตการงอก

รากและความยาวรากที่มากและดีกวาชุดควบคุมท้ังที่ไมผานการกระตุนการงอกและท่ีผานการกระตุนการงอกดวยน้ํา 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hameed และคณะ (2014) ที่ไดนําสารละลายไคโตซานความเขมขน 0.10, 0.25 และ 
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0.50 % มาใชในการกระตุนการงอกเมล็ดขาวสาลีโดยการแชเมล็ด พบวาการงอกของเมล็ดขาวสาลีที่แชสารละลาย 

ไคโตซานทุกความเขมขนมีผลตอคุณภาพตนกลาที่ดี คือ มีคาดัชนีความเร็วในการงอก เปอรเซ็นตการงอก และความ

แข็งแรงของตนกลาที่สูง เมล็ดงอกเร็วรวมทั้งยังมีผลตอความยาวยอดและรากที่เพิ่มขึ้นอยางแตกตางทางสถิติกับ

เมล็ดที่ไมไดกระตุนดวยสารละลายไคโตซาน งานวิจัยของบุญมีและคณะ (2556) ไดกระตุนการงอกของเมล็ดพันธุ

พริกหวานดวยสารละลายไคโตซานและไดผลในการชวยใหเมล็ดพันธุมีการงอกและความเร็วในการงอกของที่ดี ตน

กลามีความแข็งแรงมากกวาเมล็ดพันธุที่ไมไดผานการกระตุนการงอกหลังจากการเรงอายุเมล็ดพันธุเปนเวลา 20 วัน 

รวมท้ังในงานวิจัยของบัณฑิตาและคณะ (2550) ไดศึกษาผลของสารละลายไคโตซานตอการงอกของเมล็ดแพงพวย

ลูกผสม พบวาสารละลายไคโตซานสงเสริมใหเมล็ดแพงพวยมีคาดัชนีความเร็วในการงอกและความสูงของตนกลา

ดีกวาเมล็ดที่ไมไดแชสารละลายไคโตซาน และการแชสารละลายไคโตซานความเขมขน 20 และ 40 mg/l สงเสริมให

เมล็ดมเีปอรเซ็นตการงอกของตนกลาที่สูง แตอยางไรก็ตามจากผลการวิจัยในครั้งนี้สังเกตไดวาการแชเมล็ดผักหวาน

ปาดวยสารละลายไคโตซานมีผลตอการกระตุนใหเมล็ดมีเปอรเซ็นตการเกิดยอดและความยาวยอดผักหวานปาที่ยังไม

ดีเทียบเทาการใช GA3 ที่ระดับความเขมขน 500 และ 1,000 mg/l  

 ดังนั้นจากการวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวาการกระตุนการงอกเมล็ดผักหวานปาโดยการแชเมล็ดในสารละลาย GA3 

ความเขมขน 500 และ 1,000 mg/l เปนเวลา 12 ชั่วโมง มีความเหมาะสมท่ีสุดในการชวยสงเสริมใหเมล็ดผักหวานปามี

การงอกรากที่ดี มีผลตอคาดัชนีความเร็วในการงอก ความยาวราก เปอรเซ็นตการเกิดยอด และความยาวยอดที่

เพิ่มขึ้นและมีการเจริญของตนกลาที่ด ี
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บทคัดยอ 
การศึกษาผลของพันธุตอคุณภาพของเนื้อแพะ การทดลองใชแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตและแพะลูกผสมสาม

สาย (บอร x ซาเนน x พื้นเมือง) เพศผู น้ําหนักเฉลี่ย 15 กิโลกรัม จํานวน 20 ตัว เลี้ยงดวยหญาเนเปยรสดอยางเต็มที ่

และเสรมิดวยอาหารขน 1.5% ของน้ําหนักตัวเปนเวลา 120 วัน เมื่อสิ้นสุดการขุน ทําการฆาชําแหละและตัดแตงซาก

แพะ เก็บตัวอยางกลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) เพื่อวิเคราะหปริมาณคอลลาเจน ความนุม ลักษณะทาง

กายภาพและโครงสรางทางจุลภาคของเนื้อ ผลการศึกษาพบวา พันธุไมมีผลตอคาความเปนกรดดาง สีเนื้อ การ

สูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บและการสูญเสียน้ําหนักระหวางการทําใหสุก (P>0.05) ผลการวิเคราะหปริมาณ

คอลลาเจนในกลามเนื้อพบวาแพะพื้นเมืองมีปริมาณคอลลาเจนทั้งหมดและปริมาณคอลลาเจนที่ละลายไมไดต่ํากวา 

แตมีเปอรเซ็นตคอลลาเจนที่ละลายไดสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับแพะลูกผสม ดานความนุม พบวาเนื้อแพะพื้นเมืองมี

คาแรงตัดผานเนื้อต่ํากวาแพะลูกผสม (P<0.01) ขณะที่แพะลูกผสมมีขนาดเสนใยกลามเนื้อเล็กกวาแพะพื้นเมือง 

(P<0.01) สวนความยาวซารโคเมียรของแพะทั้งสองสายพันธุมีคาไมแตกตางกันทางสถิติ ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็น

วาเนื้อแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตมีเปอรเซ็นตคอลลาเจนที่ละลายไดสูงกวาและมีความนุมกวาแพะลูกผสม (บอร x 

ซาเนน x พื้นเมือง)      

คําสําคัญ: คอลลาเจน ความนุม  กลามเนื้อสันนอก เนื้อแพะ 

Abstract 
This study investigated the effects of breeds on goat meat quality. Twenty males of southern Thai 

indigenous goat (TI) and crossbred (CB) goat (Boer x Saanen x Native) with initial weight of 15 kg were used in 
this study. Goats were fed with fresh Napier grass ad libitum and supplemented with 1.5% body weight of 
concentrate for 120 days. After finishing period, goats were slaughtered and collected Longissimus dorsi muscle 
that were obtained to investigate collagen content, tenderness, physical properties and microstructure of goat 
meat. The results showed that breeds had no effect on pH value, meat color, drip loss and cooking loss 
(P>0.05). The TI goat had lower total collagen and insoluble collagen content but had higher percentages of 
soluble collagen than the CB goat. The shear force value of TI goat was lower than the CB goat (P<0.01), while 
CB goat had smaller fiber diameter (P<0.01). The sarcomere length was not different between the two genotype 
of goats. These results suggest that the TI goat had higher % soluble collagen and more tender of meat than the 
CB goat.    

Keywords: Collagen, tenderness, Longissimus dorsi muscle, goat meat 
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บทนํา  

แพะเปนสัตวเศรษฐกิจที่ใหเนื้อที่สําคัญในภาคใตของประเทศไทย โดยสวนใหญเปนแพะพันธุพื้นเมืองภาคใต

ซึ่งใหผลผลิตคอนขางต่ําแตมีความทนทานตอสภาพแวดลอมของภาคใตไดดี นอกจากนี้มีการเลี้ยงแพะลูกผสมทั้ง

พันธุเนื้อและนม เชน พันธุบอร แองโกลนูเบียน และซาเนน เปนตน โดยนํามาผสมกับแพะพันธุพื้นเมืองเพื่อเพิ่ม

ผลผลิต ความนุมของเนื้อสัตวเปนปจจัยที่มีความสําคัญท่ีสงผลตอการประเมินคุณภาพเนื้อสัตวของผูบริโภค (Weston 

et al., 2002) ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความนุมของเนื้อ มีหลายประการเชน พันธุ เพศ ระบบการเลี้ยง และโครงสราง

ของกลามเนื้อวาอยูในระยะหดตัวหรือคลายตัว โดยถาอยูในสภาวะคลายตัวจะมีผลทําใหเนื้อนุม นอกจากนี้ยัง

เกี่ยวของกับปรมิาณและคุณภาพของคอลลาเจนท่ีอยูภายในเนือ้เยื่อเกี่ยวพันของกลามเนื้อ (Archile-Contreras et al., 

2010) เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเสนใยกลามเนื้อทําใหเนื้อมีความเหนียว โดยจะแตกตางกันในสัตวแตละชนิดและสายพันธุ 

เนือ้เยื่อเกี่ยวพันในเนื้อสวนใหญประกอบดวยคอลลาเจนประมาณ 1-15% ของน้ําหนักแหง (Purslow, 2005) เมื่อสัตว

เจริญเติบโตเต็มที่ โมเลกุลคอลลาเจนที่อยูภายในกลามเนื้อลายจะมีการตอเชื่อมกันเปนรางแห (cross-linking) เพื่อ

ชวยพยุงโครงสรางของกลามเนื้อลาย แตคอลลาเจนที่ตอเชื่อมกันเปนรางแหนี้จะทําใหเนื้อมีความเหนียวเพิ่มขึ้นอยาง

มาก (จันทรพร, 2557) คอลลาเจนทีผ่านความรอนช้ืนจะเปลี่ยนเปนเจลาติน (gelatin) ซึ่งสามารถละลายน้ําไดจัดเปน

คอลลาเจนที่ละลายได (soluble collagen) สวนคอลลาเจนที่ไมละลาย (insoluble collagen) นั้นจะมีการเชื่อมตอกันเปน

รางแหระหวางโมเลกุลของคอลลาเจนทําใหมีความแข็งแรงมาก เมื่อไดรับความรอนแลวยังคงมีปริมาณคอลลาเจนที่

ไมละลายเหลืออยูภายในเนือ้เยื่อ ทําใหเนื้อนั้นมีความเหนียวมากขึ้น (Weston et al., 2002)     ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้

มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได คอลลาเจนที่ละลายไมได คอลลาเจนทั้งหมด (total collagen) 

และความนุมของเนื้อแพะ รวมถึงคุณภาพเนื้อทางดานกายภาพและโครงสรางจุลภาคของกลามเนื้อสันนอก โดย

เปรียบเทียบระหวางแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตและแพะพันธุลูกผสมสามสาย (บอร x ซาเนน x พื้นเมือง)       
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ทําการทดลองโดยใชแพะพันธุพื้นเมืองภาคใตและแพะพันธุลูกผสมสามสายเลือด (50%บอร X 25%ซาเนน 

X 25%พื้นเมืองภาคใต) เพศผู ทั้งหมด 20 ตัว น้ําหนักเริ่มตนเฉลี่ย 15±1.52 กิโลกรัม วางแผนการทดลองแบบสุม

สมบูรณ (Completely Randomized Design, CRD) ทําการเลี้ยงขุนแพะภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน คือ ใหหญาเน

เปยรปากชองตัดสดกนิอยางเต็มที ่(ad libitum) และเสรมิดวยอาหารขน 1.5% ของนํ้าหนักตัว อาหารขนมีโปรตีน 14% 

โภชนะยอยไดทั้งหมด (TDN) ประมาณ 70% มีน้ําสะอาดใหกินตลอดเวลา ทําการเลี้ยงในคอกขังเดี่ยวเปนเวลา 120 

วัน เมื่อสิ้นสุดการขุน ทําการอดอาหารแพะ แตมีน้ําใหกินตลอดเวลา เปนเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง จากนั้นทําการฆา

ชําแหละแพะเพื่อศึกษาคุณภาพเนือ้ โดยการเก็บตัวอยางเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) นํามาวิเคราะหคาความเปน

กรดดาง (pH) ของเนื้อ โดยวัดที่ 1 ชั่วโมง (pH1) และที่ 24 ชั่วโมงหลังสัตวตาย (pH24) ดวยเครื่อง pH meter (Mettler 

Toledo) วัดคาสีเนื้อตามระบบ CIE โดยจําแนกสีเปนคาความสวาง (Lightness, L*), คาสีแดง (redness, a*) และคาสี

เหลือง (yellowness, b*) ดวยเครื่องวัดสี Hunter Lab color meter ตรวจสอบความนุมของเนื้อดวยการวัดคาแรงตัด

ผานเนือ้ (shear force value) โดยใชเครื่อง Texture Analyzer ที่ตดิตั้งอุปกรณวัดแรงตัดผานเนื้อแบบ Warner Bratzler 

ตามวิธีการของ (Boccard et al., 1981) วัดความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อโดยประเมินคาการสูญเสียน้ําระหวาง

การเก็บ (drip loss) และคาการสูญเสียน้ําระหวางทําใหสุก (cooking loss) และ ศึกษาลักษณะโครงสรางทางดาน

จุลภาคของเนื้อโดยวัดปริมาณคอลลาเจน ซึ่งไดแก คอลลาเจนที่ละลายได คอลลาเจนที่ละลายไมได คอลลาเจน

ทั้งหมด ตามวิธีของ (Hill et al., 1996) วัดขนาดเสนผาศูนยกลางของเสนใยกลามเนื้อ (muscle fiber diameter) ตาม
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วิธีการของ (Tuma et al., 1962) และวัดความยาวซารโคเมียร (sarcomere length) ของเสนใยกลามเนื้อดวยเครื่องมือ 

Helium-Neon Laser ตามวิธกีารของ (Cross et al., 1981)  

 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance, 

ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) และเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางคาเฉลี่ยในแตละกลุมทดลองดวยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test ที่ความเชื่อม่ัน 95 เปอรเซ็นต  
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
ผลการศึกษาคุณภาพเนื้อสันนอกของแพะพื้นเมืองและแพะลูกผสม ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาคาความเปน

กรดดางไมแตกตางกัน (P>0.05) จะเห็นไดวาคา pH1 ของแพะทดลองครั้งนี้อยูระหวาง 6.46 - 6.55 และ คา pH24 

ลดลงอยูระหวาง 5.74 - 5.97 ซึ่งการลดลงของคา pH ของแพะทั้งสองสายพันธุสอดคลองกับ ชัยณรงค (2529) 

อธิบายวาหลังจากสัตวถูกฆา คาความเปนกรดดางในกลามเนื้อจะลดลงอยางชาๆ จากเดิมประมาณ 7.0 เหลือ

ประมาณ 6.4-7.0 ในเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง แลวจะลดลงสูจุด pH สุดทาย ระหวาง 5.3-5.7 ภายในระยะเวลา 

24 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบวาคาสีเนื้อทั้งคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลืองของแพะทั้งสองสายพันธุมีคา

แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ดานความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อสันนอก โดยวัดในรูป

เปอรเซ็นตการสูญเสยีน้ําหนักระหวางการเก็บและเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการทําใหสุก พบวาพันธุไมมี

ผลทําใหคาทั้งสองแตกตางกัน (P>0.05)  สอดคลองกับรายงานของเฉลิมขวัญ (2552) ซึ่งพบวาพันธุไมมีผลตอคา 

pH0 , pH24  สีเนื้อ เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการเก็บและเปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการทําให

สุกของเนื้อแพะ  
 
 

ตารางที ่1 คุณภาพของกลามเนือ้สันนอกในแพะพื้นเมืองภาคใตและแพะลูกผสม 

รายการ สายพันธุ p-value 

 พื้นเมือง ลูกผสม 

ความเปนกรดดางที ่1 ชม. (pH1) 6.46±0.35 6.55±0.28 0.5196 

ความเปนกรดดางที ่24 ชม. (pH24) 5.97±0.45 5.74±0.13 0.1501 

คาความสวาง (L*) 30.01±3.03 32.77±5.11 0.1598 

คาสีแดง (a*) 13.43±1.78 13.83±3.00 0.7253 

คาสีเหลอืง (b*) 13.62±1.69 14.78±2.69 0.2609 

เปอรเซ็นตการสูญเสยีน้ําหนักระหวางการเก็บ  2.07±0.38 1.93±0.24 0.3502 

เปอรเซ็นตการสูญเสียน้ําหนักระหวางการทําใหสุก  29.03±2.64 27.29±3.20 0.2017 
 

ผลการวิเคราะหปริมาณคอลลาเจนในกลามเนือ้สันนอกของแพะพื้นเมืองภาคใตและแพะลูกผสม ดังแสดงใน

ตารางที ่2 พบวาความแตกตางของสายพันธุไมมีผลตอปริมาณคอลลาเจนที่ละลายได แตเนื้อแพะพื้นเมืองมีปริมาณ

คอลลาเจนที่ละลายไมไดและปริมาณคอลลาเจนทั้งหมดต่ํากวาแพะลูกผสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ขณะเดียวกันพบวาแพะพื้นเมืองมีเปอรเซ็นตคอลลาเจนที่ละลายไดสูงกวาพันธุลูกผสมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) ดานความนุมของเนื้อ พบวาเนือ้แพะพื้นเมืองภาคใตมีคาแรงตัดผานเนือ้ต่ํากวาแพะลูกผสมอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยมีคาเทากับ 4.63 และ 3.27 กิโลกรัม ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาเนื้อแพะพันธุพื้นเมืองมี

ความนุมกวาเนื้อแพะลูกผสม ซึ่งสนับสนุนผลการทดลองในครั้งนี้ที่พบวาแพะลูกผสมมีปริมาณคอลลาเจนที่ละลาย
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ไมไดและปรมิาณคอลลาเจนทัง้หมดสูงกวาแตมเีปอรเซ็นตคอลลาเจนท่ีละลายไดต่ํากวาแพะพืน้เมอืง จึงสงผลใหแพะ

พื้นเมืองมคีวามนุมกวาแพะลูกผสม 

พันธุไมมีผลตอความยาวของซารโครเมียรของเนือ้สันนอก พบวาแพะพื้นเมืองภาคใตและแพะลูกผสมมีความ

ยาวซารโครเมียรไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคาอยูระหวาง 1.60 – 1.56 ไมโครเมตร ดังแสดงในตารางที่2 

สอดคลองกับ Mckeith et al. (1979) ซึ่งรายงานวากลามเนื้อสันนอกแพะมีความยาวซารโคเมียร 1.58 ไมโครเมตร ผล

การศึกษาพบวาแพะพันธุพื้นเมืองมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวาแพะลูกผสม (P<0.01) คือ 42.49 และ 39.92 

ไมครอน ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาเนือ้แพะพืน้เมอืงมีเนื้อสัมผัส (texture) หยาบกวาเนื้อแพะลูกผสม  

ตารางที่ 2 ปริมาณคอลลาเจน คาแรงตัดผานเนื้อ ความยาวของซารโครเมียและขนาดเสนใยกลามเนื้อ ในแพะ
พื้นเมืองภาคใตและแพะลูกผสม 

รายการ สายพันธุ p-value 

 พื้นเมือง ลูกผสม  

คอลลาเจนที่ละลายได (มก./ก) 0.12±0.05 0.08±0.06 0.2171 

คอลลาเจนที่ละลายไมได (มก./ก) 3.38ข±0.50 4.30ก±1.16 0.0341 

คอลลาเจนทัง้หมด (มก./ก) 3.51ข±0.50 4.39ก±1.12 0.0454 

เปอรเซ็นตคอลลาเจนท่ีละลายได 3.48ก±1.24 2.01ข±1.45 0.0323 

คาแรงตัดผานเนื้อ (กก.) 3.27ข±0.28 4.63ก±0.49 0.0001 

ความยาวของซารโครเมียร (ไมโครเมตร)  1.60±0.10 1.56±0.16 0.5391 

ขนาดเสนเสนใยกลามเนื้อ (ไมโครเมตร) 42.49ก±4.28 39.92ข±3.68 0.0060 
กข ตัวอักษรกํากับในแถวเดียวกันที่แตกตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 
คง ตัวอักษรกํากับในแถวเดียวกันที่แตกตางกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
 

สรุป 

 เนือ้แพะพืน้เมอืงภาคใตและแพะลูกผสม มีคาความเปนกรดดาง สีเนื้อ ความสามารถในการอุมน้ําและความ

ยาวซารโคเมียร ไมแตกตางกันทางสถิต ิเนื้อแพะพื้นเมืองมคีวามนุมกวาแพะลูกผสมเนื่องจากมีเปอรเซ็นตคอลลาเจน

ที่ละลายไดสงูกวาและมีคาแรงตัดผานเนื้อต่ํากวา อยางไรก็ตาม พบวาแพะพื้นเมืองมีขนาดเสนใยกลามเนื้อใหญกวา

แพะลูกผสม  
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บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศตอการทําการเกษตรและเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการน้ําในการเกษตร อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

โดยสัมภาษณจากกลุมตัวอยางเกษตรกรในอําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 384 ราย และจัดการประชุม

กลุมสนทนายอยกับเกษตรกร 7 ตําบลและนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาการปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น 

เกษตรกรสวนใหญไมมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการปลูกพืช,วิธีการปลูกพืช,วิธีการจัดการน้ํา,การดําเนินชีวิต,อาชีพ

รวมถึงชุมชนยังไมมีการวางแผนเพื่อปรับตัวตอประเด็นดังกลาวแสดงใหเห็นวาเกษตรกรมีการรับรูและรูจักการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึน้ในปจจุบันยังอยูในระดับที่ไมตองมีการปรับตัว และ แนวทางการ

จัดการน้ําในการเกษตรนั้นเกษตรกรตองการงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อสรางอางเก็บน้ํา สรางฝาย ขุดเจาะบอ

บาดาล และทําแกมลิง ซึ่งฝายยางที่มีการจัดทําขึน้มาแลวสามารถใชไดจริง โดยอยากใหทางรัฐบาลเขามาชวยจัดการ

อยางตอเนื่องไวสําหรับอนาคตเพื่อแจกจายน้ําใหเกษตรกรทุกทาน และควรมีการวางแผนรวมกันในชุมชนเรื่องการกัก

เก็บน้ําไวใช บางพื้นท่ีตองรณรงคเรื่องการรักษาปาตนน้ําไวใหมากที่สุด  

คําสําคัญ: การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ   การปรับตัวของเกษตรกร   การจัดการน้ํา 

Abstract  

The objectives of this research were to study farmers’ adaptation to effects of environmental change on 
farming and study farmers’ approaches of water management in Chiang Dao District, Chiang Mai Province.384 
farmers from 7 sub-districts were interviewed and grouped for focus group discussions. The collected data were 
analyzed using Descriptive Statistics including percentage, mean, standard deviation. 

From research finding, Farmers’ adaptation to effects of environmental change on farming. most of 
them had not changed neither farming time or methods, nor water management, ways of life and occupation. 
Moreover, in community level, there had not been any planning of adaption toward the issue. Farmers’ 
approaches of water management, it can be concluded that farmers need budgets from the government to build 
reservoirs, weirs, artesian wells and a monkey-cheek.  Farmers have built a rubber weir which is functional and 
they want state agencies to manage and maintain in order to detain water for dry season. Farmers believed in 
communal collaboration in managing and utilizing water. Farmers proposed the conservation of watershed forests 
and community planning on reservation of water in case of water shortage. Moreover, reforestation is 
encouraged, especially in watershed area. 

Keywords: Environmental change, Adaptation of farmer, Water management 
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จากระบบออนไลน www.pewtrusts.org(2010) ระบุวานักวิทยาศาสตรชั้นนําของโลกลวนเห็นดวยวาโลก

กําลังรอนขึ้นและกิจกรรมของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล  และการแผวถางปาเปนสวนท่ีสําคัญ

ของปญหาดังกลาว   จากรายงานในป ไดมีการประชุมเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มีทั้ง การอภิปราย

โดยความรวมมอืระหวางรัฐในหัวขอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และกลุมของนักวิทยาศาสตรระดับนานาชาติที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการทบทวน ตรวจสอบ และสรุปรายงานการาวิจัยครั้งลาสุดไดสรุปวาความอุนขึ้นของระบบ

ภูมิอากาศนั้นเปนเรื่องไมยากที่จะทําความเขาใจ    ดวยสาเหตุที่วา 90 เปอรเซ็นตของสาเหตุโลกรอนเกิดจากการ

สภาวะเรือนกระจกที่สรางโดยมนุษยและนับเปนสัดสวนที่มากที่สุดในรอบ 50 ปที่ผานมา  รายงานที่ตีพิมพ ผลงาน

ทางวิทยาศาสตรหลายชิ้นไดยืนยันผลกระทบจากการสังเกตที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงตอการที่แผนน้ําแข็งใน

อารกตกิละลายอยางรวดเร็ว   การเคลื่อนยายแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา   การเพิ่มขึ้นไฟปา รวมทั้งคลื่นความรอน 

และพายุที่มคีวามรุนแรงมากขึ้น   ในปจจุบันนีค้นอเมริกันไดเล็งเห็นผลกระทบของโลกรอนที่เกิดขึ้นแลวแมแตในสวน

หลังบาน   และกระแสโลกรอนยังเปนตนเหตุของความเสี่ยงที่รายแรงอยางมากที่มีตอเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม(2552:1) กลาววาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปน

ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญในระดับโลกซึ่งนานาประเทศจําเปนตองรวมมือกันอยางจริงจังในการแกไขปญหา 

ในป พ.ศ. 2533 (ค.ศ.1990) คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่งเปนองคกรสนับสนุนขอมูลเชงิวิทยาศาสตรในการดําเนินการ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดพิมพเผยแพรรายงานการประเมินสถานการณดานการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพื่อยืนยันถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้น

บรรยากาศโลก และคาดการณถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชนการละลายของ

ภูเขาน้ําแข็งและธารน้ําแข็ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลในมหาสมุทร และการกอตัวรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิด

บอยครั้งขึน้ เปนตน IPCC ไดจัดทํารายงานประเมนิสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกฉบับท่ี 4 (AR 

4) ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2007 รายงานดังกลาวสรุปวา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิที่เปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษยสง

ผลกระทบที่ชัดเจนตอระบบทางกายภาพและชีวภาพของโลก และระบบทางธรรมชาติ (Natural systems) ในทุกทวีป 

สําหรับประเทศไทยไดมีการศึกษาเพื่อคาดการสถานการณการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตโดยใช

สมมติฐานในกรณีที่มนุษยยังคงดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและยังดํารงชีวิตโดยไมได

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อรวมกันลดหรือควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบวาประเทศไทยมี

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปของไทยจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง,จํานวนวันที่มี

อากาศรอน (วันที่มีอุณหภูมิมากกวา 35 องศาเซลเซียส) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในทุกภูมิภาค,จํานวนวันที่มี

อากาศเย็น (วันที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส) มีแนวโนมที่จะลดลงเชนกัน,จํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปลด

นอยลงในทุกภาค แตปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป(มม./ป) จะเพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหแนวโนมความหนาแนนของฝนเฉลี่ยรายป

(มม./วัน) เพ่ิมขึ้น ซึ่งหมายความวาฝนจะตกหนักขึ้นแตจํานวนวันที่ฝนตกจะลดลงและอุณหภูมิบนผิวน้ําทะเลที่อุนขึ้น

อาจเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหลมมรสุมมีกําลังรุนแรงเพิ่มขึ้น (ความเร็วลมและความสูงของคลื่นเพิ่มขึ้น) อันมีสวนทําให

เกิดพายุรุนแรงและบอยครั้งขึ้น โดยเฉพาะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานเขาสูประเทศไทยในชวงเดือน

ตุลาคม-กุมภาพันธ จึงอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดพายุรุนแรงฝงอาวไทยได จากภาพฉายของสถานการณการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยในอนาคตจะเห็นไดวาฐานทรัพยากรสําคัญของประเทศไทยอาจไดรับผลกระทบ
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จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ํา ทะเลและชายฝง ปาไม ระบบนิเวศและความ

หลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จํา เปนตองพึ่งพา

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ โดยมีประชากรจํานวนมากที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอุตสาหกรรมการ

ผลิตและบริการซึ่งสวนใหญตองใชวัตถุดิบทางการเกษตร หรือทรัพยากรธรรมชาติ เชนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ประเทศไทยจึงมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงของปจจัย

ทางสภาพภูมิอากาศและมีความจําเปนเรงดวนที่จะผลักดันการดําเนินการเพื่อสรางความพรอมของประเทศในการ

รับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง (2551:228) กลาววา 

จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ปาไมและภูเขาสูงมาก มีสภาพปาหลายประเภทตามลําดับชั้นความสูงของพื้นที่ เชน ระดับ

ความสูง 100-800 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลเปนปาดิบแลง สูง 50-1000 เมตรเปนปาเต็งรัง และสูงขึ้นไปอีกเปนปา

เมฆ ซึ่งปกติจะพบท่ีระดับความสูง 1200-1500 เมตร แตสําหรับปาเมฆตนไมจะไดรับน้ําและความชื้นจากเมฆจํานวน

มากที่พัดผาน และเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต นอกจากนั้นพื้นที่ของ

เชียงใหมเปนที่ราบลุมระหวางหุบเขาเหมาะสําหรับการเพาะปลูกขาวและมีการตั้งถิ่นฐานอยูใกลพื้นที่เกษตร  ใน

ประเทศไทยมีฤดูกาล 3 ฤดูคือ ฤดูรอน(มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม)ฤดูฝน(มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม) และฤดู

หนาว(พฤศจิกายน ,ธันวาคม,กุมภาพันธ) เกษตรกรจะมีน้ําพอใชในการเกษตรเฉพาะฤดูฝนเทานั้นอยางไรก็ตามการ

ขาดแคลนน้ํานั้นก็จะเปนชวงฤดูนอกจากฤดูฝนซึ่งทําใหน้ําที่ไมเพียงพอเปนผลทําใหผลผลิตทางการเกษตรนอยกวาที่

ควรเปน ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่ที่มีความสมบูรณและสามารถเปนแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตรที่มี

ปริมาณมากพอสําหรับบริโภคในจังหวัด และยังเหลือสงไปจําหนายจังหวัดอื่นและประเทศอื่น แตในชวงไมเกิน 2 

ทศวรรษท่ีผานมานอกจากภาคเกษตรในเชียงใหมถูกรุกล้ําโดยภาคอสังหาริมทรัพยจนทําใหสูญเสียพื้นที่เกษตรที่อุดม

สมบูรณที่มีการลงทุนดานชลประทานไปแลว ยังไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคอนขางชัดเจน 

และพื้นท่ีที่มีการศึกษาลวนไดรับผลกระทบนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดปรากฏในเชียงใหมเปนชวง ๆ ในรูป

ของพิบัติภัยธรรมชาติ เชนความแปรปรวนของสภาพลมฟาอากาศและผลผลิตทางการเกษตรที่ไดรับความเสียหาย 

เชน ป พ.ศ. 2548 เกิดฝนตกหนักที่ดอยเชียงดาว ทําใหเชียงใหมประสบปญหาน้ําทวมใหญถึง 4 ครั้ง โดยเฉพาะน้ํา

ทวมในเขตเมืองซึ่งประชาชนเคยคิดวาหลังจากมีการกอสรางเขื่อนแมแตง เชียงใหมจะไมประสบปญหาน้ําทวมอีก 

ปญหาน้ําทวมไมไดเกิดมานานจนประชาชนนึกวาปญหานี้เปนอดีตไปแลว จึงมิไดเตรียมการเพื่อปองกัน ทําให

ประชาชนไดรับความเสียหายอยางมากจากปญหาน้ําทวมในปนั้น (ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, 2551:228)   

ชูโชค อายุพงศ (ระบบออนไลนเวบไซต www.cendru.eng.cmu.ac.th/articles/61) กลาวถึง สถานการณและปญหา

เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําจงัหวัดเชียงใหมวา ภาพรวมของปญหาดานทรัพยากรน้ําในลุมน้ําคือ ประชาชนของจังหวัดก็ยัง

ประสบกับปญหาจากการใชน้ําหลายประการ ทั้งการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร แหลงน้ําตื้น

เขินชํารุด น้ําทวม น้ําไมมีคุณภาพ รวมถึงปญหาน้ําเนาเสยีในเขตชุมชน  

ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงมุงหวังที่จะศกึษาถึงการปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอ

การจัดการน้ําของเกษตรกรอําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม งานวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาแนวทางในการจัดการน้ําใน

การทําการเกษตรของเกษตรกรอําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม 

วิธีดําเนินการวิจยั  

วัตถุประสงคของการศึกษา 
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1. เพื่อศึกษาถึงการปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการทํา

การเกษตรของเกษตรกรในอําเภอเชียงดาว   จังหวัดเชยีงใหม 

2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกรในอําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

เทคนคิการสุมตัวอยางประชากร 

จากจํานวนครัวเรอืนเกษตรกรทุกตําบลในอําเภอเชียงดาวที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชยีงใหมมีท้ังหมด 9,781 ครัวเรือน ผูวิจัยจะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาครั้งนี้โดยใชเทคนิค

การสุมตัวอยาง ตามสูตรคํานวณของ  ทาโร ยามาเน (1967) โดยไดจํานวนเกษตรกรในการทํางานวิจัยครั้งนี้คือ 384 

ครัวเรือน   

              n =           N           =               9781___                           

                          1+N(e)2                   1+9781x(.05)2 

    =   9781        

            25.4525 

    =   384.2 

n = ขนาดตัวอยาง 
N= ขนาดของประชากร 

            e = ความแมนยําหรือขอผิดพลาด (5%) 
 

 ซึ่งตัวเลขที่ไดจากการคํานวณคือ 384.2 เพราะฉะนั้นงานวิจัยครั้งนี้จึงไดจํานวนเกษตรกรคือ 384 

ครัวเรือน 

ตารางที่ 1: จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีจะทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี 

ลําดับที ่ ตําบล 
จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 

(ครัวเรือน) 

จํานวนเกษตรกรที่

ทําการศึกษา 

(คน) 

1 เชยีงดาว 1,718 67 

2 เมืองนะ 2,581 101 

3 เมืองงาย 852 35 

4 แมนะ 1,332 52 

5 เมืองคอง 653 26 

6 ปงโคง 1,598 63 

7 ทุงขาวพวง 1,047 41 

 รวม 9,781 384 

ที่มา: สํานักงานเกษตรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม ปพ.ศ.2557 
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จากตารางที1่ จะไดจํานวนเกษตรกรตัวอยางที่ใชในงานวจิัยครั้งนี้จํานวน 384 ครัวเรือนโดยใชตารางเลขสุม 

(Random table) รายตําบลจากลําดับที่ของรายชื่อเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรจากสํานักงานเกษตร

อําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหมทั้งหมด โดยจะทําการศึกษากับหัวหนาครัวเรือนเกษตรกรเพียงครัวเรอืนละ 1 คน  

   วิธีการเก็บและรวบรวมขอมูล 

ในการทํางานวิจัยครัง้นี้ไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้

ขอมูลปฐมภูม ิ

-เปนขอมูลเบือ้งตนของเกษตรกรที่ไดจากการสัมภาษณรายบุคคลจํานวน 384 คน เชน เพศ, อายุ, ศาสนา, 

ชนเผา, สถานภาพการสมรส, ระดับการศึกษาพื้นที่การเกษตร,ชนิดพืชที่ปลูก, รายไดจากการเกษตรและขอมูลของ

การทําการเกษตรรวมถึงการจัดการน้ําในการเกษตร 

     -เปนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณรายบุคคลจํานวน 384 คนที่เกี่ยวกับการรับรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ, ปญหาเกี่ยวกับน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกร, และการปรับตัวจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศตอการทําการเกษตรของเกษตรกรรวมถึงการวางแผนในการจัดการน้ําที่ดีกวาในอนาคตเพื่อผลผลิต

ทางการเกษตรมากขึ้น 

 -เปนขอมูลที่ไดจากการทําสนทนากลุมยอย (Focus Group) กับผูนําเกษตรกรในแตละตําบลทัง้หมด 7 ตําบล  

ขอมูลทุติยภูมิ 

เปนขอมูลเบือ้งตนท่ีไดจากการศึกษาจากหนังสือท่ีกลาวถึงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,งานวิจัยที่

เกี่ยวของและขอมูลพ้ืนฐานทางดานเกษตรกรจากสํานักเกษตรอําเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structural interview) ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (Close- ended questions ) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 

questions) การสรางแบบสัมภาษณ ผูวิจัยกําหนดตัวแปร และขอมูลที่ตองการในประเด็นตางๆ ตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีการสรางตารางในการ

สัมภาษณเกษตรกรโดยมีหัวขอในการสรางแบบสัมภาษณแบงเปนตอนดังนี ้

ตอนท่ี1 การปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเกษตรกรในอําเภอ

เชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม สรางแบบสัมภาษณดวยคําถามปลายปดและปลายเปด  

ตอนท่ี2 การจัดการน้ําในการทําการเกษตรของเกษตรกรในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชยีงใหม สรางแบบ

สัมภาษณดวยคําถามปลายปดและปลายเปดและเปนการสรางคําถามเพื่อจัดกลุมสนทนายอยกับผูนําเกษตรกรท้ัง 7 

ตําบล โดยจัดกลุมสนทนายอยที่ละตําบล ทั้งหมด 7 ครั้ง 7 ตําบล โดยผูนําเกษตรกรรวมท้ังหมด 53 คน 

 เทคนิคการรวบรวมขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณท่ีไดจากการสัมภาษณเกษตรกรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมมาตรวจสอบความ

สมบูรณของขอมูล ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูลมดีังนี ้

สถิติพรรณนา เพื่อบรรยายลักษณะตางๆ ของขอมูล ประกอบดวยดังนี ้
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1. เพื่อการไดมาของคําตอบในวัตถุประสงคขอที่ 1 เรื่องการปรับตัวของเกษตรกรจากผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการทําการเกษตรนั้น ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรโดยใชการ

สัมภาษณตามแบบสัมภาษณนั้นจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ, คาเฉลี่ย, 

คาสูงสุด, คาต่ําสุดและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  

2. เพื่อใหไดมาของคําตอบในวัตถุประสงคขอที่ 2 เรื่องแนวทางการจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกร

นั้น ขอมูลท่ีไดจากเกษตรกรโดยใชการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณน้ันจะสังเคราะหขอมูลโดยการเรียบ

เรยีงขอมูลในเชิงประเด็นแนวทางการจัดการน้ําในการเกษตรที่เหมาะสมตอไป 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ตารางที่ 2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศในระยะ 10 ปที่ผานมาตอการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  

ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในชวง 10 ปที่

ผานมาสงผลตอการเพาะปลูกพชื 
จํานวน รอยละ 

ไมม ี 262 68.23 

ม ี 122 31.77 

รวม 384 100.00 
  
ตารางที่ 3 การประยุกตใชภูมปิญญาในการปรับตัวจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การประยุกตใชภูมปิญญาในการ

ปรับตัว 
จํานวน รอยละ 

มีการประยุกตใชภูมปิญญา 47 12.24 

ไมมีการประยุกตใชภูมปิญญา 337 87.76 

รวม 384 100.00 
 
ตารางที่ 4 การปรับเปลี่ยนชนดิพืชท่ีปลูกของเกษตรกรจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูก จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 346 90.10 
ปรับเปลี่ยน 38 9.90 

รวม 384 100.00 
 
ตารางที่ 5 การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกพืชของเกษตรกรจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

การปรับเปลี่ยนเวลาปลูกพืช จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 335 87.24 

ปรับเปลี่ยน 49 12.76 

รวม 384 100.00 
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ตารางที่ 6 การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกพชืของเกษตรกรจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับเปลี่ยนวิธกีารปลูก จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 355 92.45 

ปรับเปลี่ยน 29 7.55 

รวม 384 100.00 
 

ตารางที่ 7 การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการน้ําของเกษตรกรจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการน้ํา จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 352 91.67 

ปรับเปลี่ยน 32 8.33 

รวม 384 100.00 

 

ตารางที ่8 การปรับเปลี่ยนการดําเนินชวีิตของเกษตรกรจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับเปลี่ยนการดําเนินชวีิต จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 335 87.24 

ปรับเปลี่ยน 49 12.76 

รวม 384 100.00 

 

ตารางที่ 9 การปรับเปลี่ยนอาชพีของเกษตรกรจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

การปรับเปลี่ยนอาชพี จํานวน รอยละ 

ไมไดปรับเปลี่ยน 366 95.31 

ปรับเปลี่ยน 18 4.69 

รวม 384 100.00 

 

ตารางที1่0 การวางแผนในการปรับตัวของชุมชนจากผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การวางแผนในการปรับตัวของชุมชน จํานวน รอยละ 

ไมไดวางแผน 335 87.24 

มีการวางแผน 49 12.76 

รวม 384 100.00 

 

จากขอมูลความคิดเห็นของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลตอเกษตรกรเพียงรอยละ 

31.77 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด(ตารางที่ 2) สอดคลองกับขอมูลการประยุกตใชภูมิปญญาในการปรับตัวที่เกิด

จากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีเกษตรกรเพียงสวนนอย คือ รอยละ 12.24 ที่มกีารประยุกตใช

ภูมิปญญาทองถิ่นในการปรับตัว แตเกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 87.76) ไมมีการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการ
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ปรับตัว(ตารางที่ 3) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกษตรกรเพียงสวนนอย คือ รอยละ 

9.90 ที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชที่เพาะปลูก แตเกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 90.10) ไมมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่

ปลูก(ตารางท่ี 4) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศสงผลใหเกษตรกรเพยีงรอยละ 12.76 ของเกษตรกร

ตัวอยางทั้งหมด ที่ปรับเปลี่ยนเวลาการปลูกพืชของเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 87.24) ไมมีการ

ปรับเปลี่ยนเวลาในการปลูกพืช (ตารางที่ 5) ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกษตรกรเพียงรอยละ 

7.55 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืชของเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 

92.45) ไมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกพืช(ตารางที่ 6) ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกษตรกร

เพียงรอยละ 8.33 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด ที่ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการน้ําในการทําการเกษตร ในขณะที่

เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 91.67) ไมมีการปรับเปลี่ยนวธิีการจัดการน้ํา (ตารางที่ 7) ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศสงผลใหเกษตรกรจํานวน 49 ราย หรือคิดเปนรอยละ 12.76 ของเกษตรกรตัวอยางทั้งหมด มีการ

ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตของตนเอง ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 87.24) ไมมีการปรับเปลี่ยนการดําเนิน

ชีวิต (ตารางที่ 8) ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลใหเกษตรกรรอยละ 4.69 ของเกษตรกรตัวอยาง

ทั้งหมด มีการปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเอง ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญ (รอยละ 95.31) ไมมีการปรับเปลี่ยนอาชีพ

(ตารางที่ 9) เมื่อพิจารณาในระดับชุมชนที่เกษตรกรอาศัยอยูตอผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบวา มี

เกษตรกรเพียงรอยละ 12.76 ที่ระบุวาชุมชนของตนเองมีการวางแผนรวมกันเพื่อที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นจากผลของ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แตสวนใหญ (รอยละ 87.24) พบวา ชุมชนยังไมมีการวางแผนเพื่อปรับตัวตอ

ประเด็นดังกลาวแตอยางใด (ตารางท่ี 10) 

สรุปภาพรวมการปรับตัวเรื่องจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมจากการ

สนทนากลุมยอยกับผูนําเกษตรกรทั้ง 7 ตําบล 

ตําบล การปรับตัวเรื่องจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกร 

1. แมนะ 1.   เกษตรกรตองหาพันธุพืชท่ีเหมาะสมมาเพาะปลูก 

2. มีแผนการประหยัดน้ํามากขึ้น 

3. หางบประมาณมาขุดสระหรืออางเก็บน้ําไวใชในอนาคต 

2.         ปงโคง  1. เกษตรกรตองการใหรัฐบาลใหงบประมาณมาเพื่อจัดการทําแกมลิงเพื่อจัดการน้ําใหถูกตอง

และกักเก็บไวใชใหแจกจายแกเกษตรกรไดไวใชในฤดูน้ําแลง 

3. เมืองนะ 1. ขนน้ําจากแหลงน้ําไปใชในหมูบาน 

2. การใชน้ําในฝายคอนกรีตรวมถึงการใชน้ําแบบฝายภูมิปญญาในอดีตใหมีประสิทธิภาพ 

3. นําระบบสปริงเกอรมาใชในสวนผลไม 

4. เมืองคอง 1. ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชนปรับจากปลูกถั่วเหลืองมาเปนถั่วแดง เพราะใชปริมาณน้ําใน

การเจริญเติบโตนอยกวา 

2. ปรับปรุงในเรื่องการจัดสรรน้ําใหเทาเทยีมตอเกษตรกรทุกครัวเรือน 

5. ทุงขาวพวง 1. หาที่กักเก็บน้ําอาจจะเปนอางเก็บน้ําก็ได 

2. รณรงคไมใหเกิดการทําลายปาไม ควรอนุรักษไวเพราะปาไมเปนแหลงกักเก็บน้ํา และทําให

ฝนตกตองตามฤดูกาล 

3. รณรงคปลูกปาใหมากยิ่งๆขึ้นไป 

6. เชยีงดาว 1. เกษตรกรตองขอความชวยเหลือกับทางหนวยงานรัฐบาลเมื่อเกิดวิกฤติ หรือประสบปญหา

ภัยแลงเกิดขึ้น 

7. เมืองงาย 1. ตั้งแท็งกไวแลวใหทางเทศบาลชวยนําน้ํามาสํารองไวหลายจุดในตําบล 

2. เกษตรกรตองเปลี่ยนปมน้ําใหใหญขึ้น เพื่อมีแรงในการสูบน้ําใหไดมากขึ้น 
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การจัดการน้ําในการทําเกษตรของเกษตรกรอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

โดยเกษตรกรสวนใหญใชน้ําจากธรรมชาติเปนหลักในชวง 10 ปที่ผานมาเคยเกิดปญหาภัยแลง โดยที่

เกษตรกรยังไมมีการวางแผนโครงการการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแตอยางใด แมวา เกษตรกรสวนใหญ เห็นวาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบตอเกษตรกรโดยเฉพาะการสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากที่สุด 

กอใหเกิดภัยแลง และทําใหเกิดโรคที่มีผลตอผลผลิตทางการเกษตร และสงผลตอเนื่องทําใหรายไดของเกษตรกร

ลดลงดวย  แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการเกษตรแตยังไมมากพอที่จะทําเกษตรกรมี

ปรับตัวในการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีความขัดแยงกับการทํากลุมสนทนายอยกับผูนําเกษตรกรทั้ง 7 ตําบลโดย

ผูนําเกษตรกรไดแสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับตัวและแนวทางเรื่องการจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกรใน

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมดังนี้  เกษตรกรตองหาพันธุพืชที่เหมาะสมมาเพาะปลูก, มีแผนการประหยัดน้ํามาก

ขึ้น,หางบประมาณมาขุดสระหรืออางเก็บน้ําจัดการทําแกมลิงไวใชในอนาคตและกักเก็บไวใชใหแจกจายแกเกษตรกร

ไดไวใชในฤดูน้ําแลง, ขนน้ําจากแหลงน้ําไปใชในหมูบาน, การใชน้ําในฝายคอนกรีตรวมถึงการใชน้ําแบบฝายภูมิปญญา

ในอดีตใหมีประสิทธิภาพ, นําระบบสปริงเกอรมาใชในสวนผลไม, ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชนปรับจากปลูกถั่วเหลือง

มาเปนถั่วแดง เพราะใชปริมาณน้ําในการเจริญเติบโตนอยกวา, ปรับปรุงในเรื่องการจัดสรรน้ําใหเทาเทียมตอ

เกษตรกรทุกครัวเรอืน, รณรงคไมใหเกิดการทําลายปาไม ควรอนุรักษไวเพราะปาไมเปนแหลงกักเก็บน้ํา และทําใหฝน

ตกตองตามฤดูกาล, รณรงคปลูกปาใหมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป, ตั้งแท็งกไวแลวใหทางเทศบาลชวยนําน้ํามาสํารองไวหลายจุด

ในตําบล, เกษตรกรตองเปลี่ยนปมน้ําใหใหญขึ้น เพื่อมีแรงในการสูบนํ้าใหไดมากขึ้น, มีแนวความคิดขุดเจาะน้ําบาดาล, 

ควรมีการวางแผนรวมกันในชุมชนเรื่องการกักเก็บน้ําไวใชในยามที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําและซอมบํารุงและ

วางแผนใหดีกับฝายยางโดยทั้งหมดนี้ใหรัฐบาลเปนฝายสนับสนุนซึ่งแสดงใหเห็นไดวาเกษตรกรมีแผนในการปรับตัวใน

การจัดการน้ําตามที่ไดกลาวมาขางตน 

สรุปภาพรวมแนวทางในการจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกรในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหมจาก

การสนทนากลุมยอยกับผูนําเกษตรกรท้ัง 7 ตําบล 

ตําบล แนวทางในการจัดการน้ําในการเกษตรของเกษตรกร 

1. แมนะ 1. ของบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อสรางอางเก็บน้ํา สรางฝายและขุดเจาะบอบาดาลเพื่อใหเกษตรกรไว

ใชในชุมชนทั้งเรื่องการเกษตรและใชในครัวเรือน 

2. ปงโคง 1. เกษตรกรตองการของบประมาณเอามาทําแกมลิง ไวสําหรับอนาคตเพื่อแจกจายน้ําใหเกษตรกรทุก

ทานไดอยางเพียงพอและเหมาะสม  

3. แมนะ 1. วางแผนในอนาคตที่จะทําอางเก็บนํ้า 

2. ทําฝายในอนาคต 

4. เมืองคอง 1. มีแนวความคิดการ การขุดเจาะน้ําบาดาล โดยการเชื่อมกับองคการบริหารสวนตําบล( อบต.) 

2.  อยากใหรัฐบาลชวยคือ การสงเสริมประกันราคาขาว และสนับสนุนการทําอางเก็บน้ําเพิ่ม เพื่อ

ครอบคลุมพื้นที่รับน้ําหลักๆในตําบล 

5. ทุงขาวพวง 1. เกษตรกรตองรณรงคเรื่องการรักษาปาตนนํ้าไวใหมากที่สุด 

2. ควรมีการวางแผนรวมกันในชุมชนเรื่องการกักเก็บนํ้าไวใชในยามที่เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําใช 

6. เชยีงดาว 1. ซอมบํารุงและวางแผนใหดีกับฝายยางโดยอยากใหทางรัฐบาลเขามาชวยจัดการอยางตอเน่ือง 

2. อยากใหมีอางเก็บนํ้าโดยไดของบประมาณไปกับทางรัฐบาล 

7. เมืองงาย 1. เกษตรกรตองรวมมือกันดูแลจัดการน้ําเพื่อใหใชน้ําไดเกดิประโยชนสูงสุด 

2. แหลงตนนํ้าตองมีการรณรงคใหปลูกปา เพื่อใหปริมาณนํ้าที่ออกมาทางตาน้ํา ยังคงไหลดไีดตลอดทั้งป 
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การตรวจหาปรสิตในเลือดโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในจงัหวัดเชียงใหมภายใตโครงการเฝาระวงัและควบคุมโรค
ระบาดสัตวที่ตดิตอถึงคน 

Detection of Blood parasites Infection in Native Cattle in Chiang Mai Province under the 
Participatory One Health Disease and Detection Project 
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บทคัดยอ 

 โรคปรสิตในเลือดเปนโรคที่มีสําคัญโดยสงผลกระทบตอสุขภาพสัตว รวมถึงทําใหเกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจในโคพื้นเมือง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมที่เลี้ยงสัตว รวมถึงสํารวจการติด

เชื้อปรสิต Anaplasma marginale., Babesia bigemina., Theileria spp. และ Trypanosoma evansi ในโคพื้นเมืองที่มี

การรายงานเหตุผิดปกติผานแอปพลิเคชั่น PODD CM Onehealth ภายใตโครงการเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว

ที่ติดตอถึงคน โดยเก็บตัวอยางเลือดจากโคพื้นเมือง แลวนํามาตรวจดวยดวยวิธีปฏิกริยาลูกโซโพลีเมอเรส 

(Polymerase Chain Reaction)  จากตัวอยางเลือดทั้งหมด 96 ตัวอยาง พบ Anaplasma marginale. จํานวน 79 

(82.29%) ตัวอยาง Babesia bigemina. จํานวน 16 (16.66%) ตัวอยาง Theileria spp. จํานวน 90 (93.75%) ตัวอยาง  

และไมพบเชื้อ Trypanosoma evansi ซึ่งการพบเชื้อปรสิตในเลือดโคพื้นเมืองในระดับที่สูงเจาหนาที่ ที่มีสวนเกี่ยวของ

จําเปนตองมีการเฝาระวังและปองกันการแพรกระจายของเชื้อปรสิตอยางใกลชิดตอไปในอนาคต 

คําสําคัญ: ปรสติในเลือด  โคพืน้เมอืง 

Abstract 
 Blood parasitic diseases are important due to their detrimental impact on animal health which lead to 
increased economic loss. The aims of this study were to study the environment of animal husbandry and survey 
Anaplasma marginale., Babesia bigemina., Theileria spp. and Trypanosoma evansi  in native cattle in Chiang Mai 
Province under the Participatory One Health Disease Detection (PODD) Project. Disease reporting was done 
through the application of PODD CM Onehealth.  All parasites were detected by Polymerase Chain Reaction 
(PCR). From a total of 96 blood samples, there were 79 (82.29%) positive for Anaplasma spp, 16 (16.66%) for 
Babesia spp and 90 (93.75%) for Theileria spp, while Trypanosoma evansi was not found. In conclusion, the 
study revealed a high proportion of blood parasite infection in native cattle species. Thus, authorized agencies 
should monitor these diseases closely to prevent further outbreaks. 

Keywords: Blood parasite, Native cattle 

บทนํา 

 โรคปรสิตในเลือดมีความสําคัญเนื่องจากกอใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพสัตว ทําใหสุขภาพเสื่อมโทรม 

ผอม ผลผลิตเนื้อต่ํา ทําใหแทงและผสมไมติด (Firdaus et al., 2013 และ Azmi et al., 2016) และทําใหเสียคาใชจาย

ในการรักษา (Desquesnes et al., 2013) โดยเฉพาะในโคพื้นเมือง อีกทั้งเชื้อสามารถแพรกระจายไดงายและรวดเร็ว

ผาน เห็บ หรือ แมลงพาหะ จึงกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูง (Charoonluk et al., 2016) ปรสิตในเลือดโคที่

สําคัญและสงผลตอสุขภาพโคทุกชวงอายุที่พบทั่วโลกไดแก  Babesia spp., Theileria spp., Trypanosoma spp., 

Anaplasma spp. และ  Ehrlichia spp. (Homer et al., 2000; Sengupta et al., 2014 และ Said et al., 2017)  สําหรับ
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ประเทศไทยพบความชุกของปรสิตในเลือดสูงมากกวา 50 % (Iseki et al., 2010)  มีรายงานไดแก Anaplasma, 

Babesia, Theileria และ Trypanosoma (Satis et al., 1999; Jakarin et al., 2008; Patcharathorn et al., 2013; 

มาณวิกา และ สาทิส, 2556; มัญชร ีและคณะ., 2557; Terkawi et al., 2011 และ Nantiya et al., 2015)   

 โครงการเฝาระวังและควบคุมโรคระบาดสัตวที่ติดตอถึงคนหรือที่กระทบตอรายไดชาวบาน โดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ดวยเทคโลยีดิจิทัล หรือ (โครงการ PODD) เปนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อเพิ่ม

ความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยใหมีการรายงานโรคสัตวปวยหรือตาย ผาน Application PODD 

ผานอาสาที่ไดรับการคัดเลือกทั้งหมด 300 คน จาก 75 องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท) ภายในจังหวัดเชียงใหม 

โดยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Skoll Global Threats Fund โดย 2 ปที่ผานมามีการรายงานเหตุผิดปกติผาน 

Application PODD ในโคพื้นเมืองถึง 148 ครั้ง อาการที่รายงานสวนใหญไดแก ซึม ไมกินอาหาร ลุกไมขึ้น ผอม เยื่อ

เมือกที่ตาหรือท่ีปากมีสีเหลือง แทงลูก ซึ่งไมสามารถระบุโรคได และไดรับรายงานเหตุผิดปกติมากที่สุดจาก  6 อปท. 

ซึ่งพื้นท่ีดังกลาวขางตนมีความแตกตางของสภาพแวดลอมในการเลีย้ง และยังเปนพื้นที่ท่ีหางไกลที่ยังไมมีการรายงาน

การพบการตดิปรสติในเลือดมากอน  

 โคพื้นเมืองที่เลี้ยงในประเทศไทยจัดอยูในกลุม Bos indicus หรือ Sebu (Pongsakorn et al., 2015) ซึ่งจะมี

ความแตกตางกันในแตละภาค โดยทั่วไปมีขนาดเล็ก ลักษณะจะมีไขมันแทรกนอย มีอัตราการเจริญเติบโตที่คอนขาง

ต่ําและยังสามารถเจริญเติบโตโดยใชอาหารหารหยาบคุณภาพต่ําไดเปนอยางดี (ไชยวรรณ และ เถลิงศักดิ์, 2552) 

เกษตรกรผูเลีย้งโคพื้นเมืองสวนใหญจะเลี้ยงโคแบบปลอยใหหากินเองตามพื้นที่สาธารณะ เชน พื้นที่ขางถนน นาขาว 

และบนภูเขา (รัตนา และ จิรสิน, 2555)  จังหวัดเชยีงใหมเปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคพื้นเมืองมากที่สุดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน มีการเลี้ยงโคพื้นเมือง 141,772 ตัวและ โคเนื้อ 155,527 ตัว (กลุมสารสนเทศและขอมูลสถิติ ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว,2558) ทั้งนี้ภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา ที่ราบลุมน้ําและที่ราบเชิงเขา 

โดยมีพื้นที่เปนปาไมและภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตและมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอปอยูที่ 1130.10 มิลลิเมตร (กรม

ชลประทาน, 2556)  

 ซึ่งจากการรายงานเหตุการณผิดปกติในโคพื้นเมืองที่ไมสามารถระบุโรคไดผาน Application PODD และดวย

สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมอิากาศของจังหวัดเชียงใหมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแมลงวันบาน แมลงวัน

คอก เหลือบ และเห็บ (ชนาณัฐ แกวมณี และคณะ, 2552) ทําใหโอกาสที่แมลงดูดเลือดและเห็บจะเปนพาหะนําโรค

ปรสติในเลือดแพรกระจายตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ตัวอยาง และขนาดตัวอยาง 

 โคพื้นเมืองท่ีมีอายุ 1 ปขึ้นไปไมจํากัดเพศที่ไมมอีาการปวยหรืออาการผิดปกติท่ีสังเกตได ที่อยูใน อปท. ที่เขา

รวมโครงการผอดีดี (PODD project) จํานวน  96 ตัว จากการคํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อน 

10%และคาดหวังวาจะเจอปรสิตในเลอืด 50% 

วิธีการเลือกตัวอยาง 

 เลือก อปท ที่มีรายงานเหตุผิดปกติผานแอพพลิเคชั่น PODD จํานวน 6  อปท ในจังหวัดเชียงใหมที่เขารวม

โครงการ PODD Project จากนั้นคํานวณฟารมในแตละ อปท ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 

แลวสุมเลือกในแต อปท ตามจํานวนที่คํานวณได จะไดทั้งหมด 29 ฟารม โดยแตละฟารมจะเก็บตัวอยางเลือดอยาง
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นอย 4 ตัวตอฟารมโดยวิธีการสุม รวมกับการซักประวัติเจาของโคพืน้เมอืงที่ทําการศึกษาทัง้หมดทําการบันทึกประวัติ

สุขภาพ ประวัติการเลี้ยงการใหยาหรือวัคซีน รวมถึงสภาพแวดลอมการเล้ียง 

การเก็บขอมูลโคพื้นเมืองและขอมูลฟารม 

 ฟารมและโคพื้นเมืองทุกตวัถูกเก็บบันทึกขอมูลดานประวัติการเลี้ยง การใหอาหารเสริม และสภาพแวดลอม

ของฟารม รวมถึงประวัติการทําวัคซีน และการถายพยาธ ิ

การตรวจวินิจฉัยเพื่อจําแนกเชื้อ (Identification of the agent) 

1. การตรวจเชื้อโดยวิธีตรวจสารพันธุกรรม  

1.1 การสกัด genomic DNA จากตัวอยางเลือด 

 ตัวอยางเลือดโคพื้นเมืองท่ีเก็บจากเสนเลอืดบริเวณคอ (Jugular vein) จํานวน 96 ตัวอยาง ที่อยูในหลอดเก็บ

เลือดชนิดที่มีสารปองกันการแข็งตัวของเลือด (EDTA) ถูกนํามาสกัด genomic DNA โดยใช commercially available 

Nucleospin® blood จากนั้นนํา genomic DNA ที่สกัดไดมาวัดคาความเขมขนและความบริสุทธิ์ โดยใช 

spectrophotometer (Bio-Rad Laboratories) 

1.2 การตรวจหาเช้ือปรสิตในเลือดดวยวิธี PCR 

 นํา genomic DNA ที่สกัดไดมาทําการเพิ่มชิ้นสวน DNA ของเชื้อ ดวยวิธี PCR โดยใช primer Anaplasma 

marginale  (Am3 และ Am4), Babesia bigemina (Bg3 และ Bg4), Theileria spp. (989 และ 990) และ Trypanosoma 

evansi (TRB1 และ TRB2) (Chantra et al., 1999 และ Pruvot et al., 2010) ซึ่งมีขนาดของ PCR product อยูที่ 160bp 

,689bp ,1100bp และ 164bp ตามลําดับ และมีลําดับของ sequence ดังนี ้

Am3: 5’GTGGCAGACGGGTGAGTAATG3’     และ     Am4: 5’CATGTCAAGAAGTGGTAAGGT3’                               

 Bg3: 5’ TAGTTGTATTTCAGCCTCGCG 3’      และ     Bg4: 5’ AACATCCAAGCAGCTAHTTAG 3’                                

 989: 5’ AGTTTCTGACCTATCAG 3’             และ      990: 5’ TTGCCTTAAACTTCCTTG 3’                                             

 TBR1: 5’ GAATATTAAACAATGCGCAG3’       และ     TBR2; 5’ CCATTTATTAGCTTTGTTGC3’ 

โดยในการทํา PCR แตละ reaction ประกอบดวยน้ํา reverse osmosis (RO) DNA ที่สกัดจากเม็ดเลือดแดงของโค, Taq 

polymerase, primer forward และ primer reverse โดยมีวงรอบการทํา PCR เริ่มที่ initial denaturation ที่อุณหภูมิ 95 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที จากนั้นทําปฏิกิริยา 30 รอบ และ denaturation ที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เปน

เวลา 45 วินาท ีprimer annealing ทีอุ่ณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วินาท ีและ primer extension ที่อุณหภูมิ 

72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 45 วินาที และจบดวย final extension ที่อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที 

(Chantra et al., 1999 และ Pruvot et al., 2010) ดวย เครื่อง themal cycle (Bio-Rad T100TM Thermal Cycler) จากนั้น

นํา PCR-Product ที่ได ตรวจหาแถบดีเอ็นเอของเชื้อดวยวิธี electrophoresis โดยใชกระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 

20 นาที ดวย 2 เปอรเซ็นต agrarose gel โดยการยอมแผนเจลดวย Ethidium bromide จากนั้นนําเจลไปตรวจสอบการ

ปรากฏแถบดีเอ็นเอภายใตแสงอัลตราไวโอเลตหรือรังสีเหนือมวง (Ultraviolet; UV) ดวยเครื่องถายภาพเจล (Gel 

Documentation)  

การวิเคราะหทางสถิต ิ

 ผลการศึกษาจะแสดงขอมูลสถิติเชิงพรรณนา โดยใชคา สัดสวนและ รอยละ สําหรับขอมูลที่เปนแบบกลุม   
และแสดงขอมูลในรูปแบบของ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด สําหรับขอมูลที่เปนแบบตอเนื่อง 
โดยการติดเช้ือปรสิต ในเลอืดแตละชนิด ถูกนํามาคํานวณหาคารอยละ โดยหาจากจํานวนโคที่มีผลบวกตอเชื้อปรสิต
ในเลือดหารดวยจํานวนโคทั้งหมด 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลฟารม และประวัติการเลี้ยง พบวาเกษตรกรมีอาชีพเลี้ยงสัตว โดยมีจํานวนโคที่
เลี้ยงอยูในชวง 1-50 ตัว นอกจากนี้จากขอมูลแบบสอบถามยังพบวาเกษตรกรสวนใหญ 62% ไมเคยเขาอบรม
เกี่ยวกับโรคในโคเลย แตเกษตรกรรูจักวัคซีนที่ใชฉีดปองกันในโค โดยพบวาเกษตรกรรูจักวัคซีนโรคปากและเทาเปอย 
วัคซีนโรคไขขาดํา วัคซีนโรคคอบวม แอนแทรกซและแทงติดตอตามลําดับ นอกจากนี้พบวาเกษตรกรไมมีความรู
เกี่ยวกับโรคปรสติในเลือด 86% นอกจากนี้ยังพบวาผูเลีย้งสวนใหญมคีวามรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสู
ฟารม (Biosecurity) เชน ตองมีรั้วรอบฟารม มีการรักษาความสะอาดรอบที่เลี้ยง มีการปองกันการเขา-ออกฟารม มี
อากาศถายเท ฯลฯ แตพบวาเกษตรกรมากกวา 90% ไมไดทําการจุมเทาดวยน้ํายาฆาเชื้อกอนเขา-ออกฟารม   
(ตารางที่ 1) 
ตารางที่ 1 ขอมูลผูเล้ียงโคพืน้เมืองและความรูเกี่ยวกบัการปฏิบัตขิองเกษตรผูเลี้ยงโค (n = 29) 

 จํานวน รอยละ 
จํานวนโคที่เลี้ยง 
1-10 ตัว 
11-20 ตัว 
21-30 ตัว 
31-40 ตัว 
> 50 ตัว 

 
8 
3 
7 
4 
7 

 
27.58 
10.34 
24.13 
13.79 
24.13 

เกษตรกรเคยเขาอบรมเกี่ยวกับโรคในโค 
เคย 
ไมเคย 

 
11 
18 

 
37.93 
62.06 

เกษตรกรรูจักวัคซีน 
ทราบ                                                                                                               
ไมทราบ                                                                                                           

 
21 
8 

 
72.41 
27.58 

วัคซีนในโคที่เกษตรกรรูจัก 
วัคซีนโรคปากและเทาเปอย     
วคัซีนโรคไขขาดํา 
วคัซีนโรคคอบวม          
วัคซีนโรคแทงตดิตอ            
วัคซีนโรคแอนแทรกซ/กาล ี                                                                

 
20 
12 
11 
5 
5 

 
68.96 
41.37 
37.93 
17.24 
17.24 

ความรูเกี่ยวกับโรคพยาธิในเลือด 
ทราบ 
ไมทราบ 

 
4 
25 

 
13.79 
86.20 

ความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกนัไมใหเชื้อโรคเขาสูฟารม (Biosecurity) 
ทราบ 
ไมทราบ 

 
14 
15 

 
48.27 
51.72 

เกษตรกรไดมีการจุมเทากอนเขาคอกเลี้ยงโค 
เคย 
ไมเคย 

 
2 
27 

 
6.89 
93.10 

 รูปแบบการเลี้ยงสวนใหญ จะเปนแบบปลอยเลี้ยงในทุงหญารวมกับฟารมอื่น แลวกลับมานอนคอก น้ํามา
จากแหลงน้ําตามธรรมชาติ หากินรวมกับฟารมอื่น หรือน้ําประปา ซึ่งเจาของเตรียมนํามาให สวนอาหารที่ใหจะเปน
ฟางแหง และผลผลิตพืชเหลือใช ที่โคหากินเองตามทุงหญา โดยเกษตรกรสวนใหญไมไดมีการเสริมวิตามิน หรือแร
ธาตุใหโคกิน และมีการปองกันโรคโดยใชระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ คือพื้นที่ที่เลี้ยงโคจะมีรั้วกั้น  มีอากาศ
ถายเท อยูหางจากแหลงชุมชน โรงฆา ตลาดนัด และเสนทางที่ขนยายสัตวและยังมีการปองกันการเขา ออกฟารม 
เปนตน พื้นคอกที่ใชเลี้ยงจะเปนพื้นดินถึง 97% (28/29) สภาพแวดลอมที่เลี้ยงพบแมลงพาหะ อาทิ เห็บ เหลือบ 
แมลงวันคอก และยุง ซึ่งการปองกัน แมลงพาหะของเกษตรกร คือใชการสุมไฟไลแมลง มากกวาการใชยาฆาแมลง   
(ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 ขอมูลการเลี้ยงโคพืน้เมอืง (n = 29) 

                                                                                จํานวน                     รอยละ 

วิธีการเลี้ยง 
ปลอยเลี้ยงในทุงหญารวมกับฟารมอื่น แลวกลับมานอนคอก        15                            51.72 
ปลอยเลี้ยงในทุงหญาของตัวเอง แลวกลับมานอนคอก                 10                            34.48 
เลี้ยงปลอย นานๆกลับมาที่คอกครั้งหนึ่ง                                  3                             10.34 
ขังคอกอยางเดียว โดยหาหญามาใหกิน                                   1                              3.44 
การใหอาหาร 
ฟางแหง                                                                          18                            62.06 
หญาสด                                                                          17                             58.62 
หญาแหง                                                                         5                              17.24 
ผลไม                                                                              2                               6.89 
อาหารขน                                                                         2                               6.89 
แหลงน้ํา     
แหลงน้ําตามธรรมชาติ กินรวมกันกับสัตวของฟารมอื่น               22                             75.86 
น้ําประปา                                                                         11                              37.93 
บอน้ําสวนตัว                                                                     4                              13.79 
แหลงน้ําตามธรรมชาตินํามาใหกินในคอก                                  1                               3.44 
อื่นๆ                                                                                1                               3.44 
การเสริมวิตามนิและแรธาตุในโค 
ไมเสริม                                                                           18                              62.06 
เสริม                                                                               7                               24.13 
ไมทราบ                                                                           4                               13.79 
ชนิดของวิตามินและแรธาตุเที่เสริม 
ชนิดกิน                                                                            5                              17.24 
ชนิดฉีด                                                                           2                               6.89 
พื้นคอก 
พื้นปูน                                                                             1                               3.44 
พื้นดิน                                                                           28                          96.55 
แมลงพาหะ 
มี                                                                                   27                             93.10 
ไมมี                                                                                2                               6.89 
แมลงพาหะที่พบ  
แมลงวันคอก                                                                     24                             82.75 
เหลือบ                                                                           14                              48.27 
เห็บ                                                                               13                              44.82 
ยุง                                                                                 9                               31.03 
การใชยาฆาแมลง 
ใช                                                                                  6                               20.68 
ไมใช                                                                               23                             79.31 
ชนิดของยาฆาแมลงที่ใช 
สุมไฟ                                                                             20                             68.96 
ยากันยุง                                                                           2                              6.89 
เนกูวอน                                                                           2                               6.89 
เชลไดร                                                                            1                               3.44 
ยาฆาหญา                                                                        1                               3.44          
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 โคพื้นเมืองท้ังหมด 29 ฟารม เคยไดรับการทําวัคซีน (72.41%) และถายไดรับการถายพยาธิ (68.96%) โดย

ชนิดของวัคซีนที่ใชคือ วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย วัคซีนโรคไขขาดํา และ วัคซีนโรคคอบวม ซึ่งฟารมจะทํา

วัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ 2 ชนิดรวมกัน ขึ้นอยูกับพื้นที่ที่เลี้ยงนั้นมีการระบาดของโรคชนิดใด รวมถึงยาถายพยาธิที่

ใหโคพื้นเมืองนั้น เจาของโคสามารถถายพยาธิใหกับโคที่เลี้ยงเองได ซึ่งยาที่ใชสวนใหญจะเปนยาชนิดฉีดคือ 

Ivermectin สวนยาชนิดกินจะเปน Albendazole และไมสามารถระบุชนิดของยาไดตามลําดับ (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการปองกันโรคในโคพื้นเมือง (n = 29) 

                                                                                  จํานวน                       รอยละ 

โคไดรับการฉีดวัคซีน 

เคย                                                                                  21                             72.41 

ไมเคย                                                                               8                              27.58 

วัคซีนที่ฉีดในโค 

ปากเทาเปอย                                                                      11                              37.93      

ปากเทาเปอย และไขขาดํา                                                      6                               20.68 

Unknow                                                                             3                              10.34 

คอบวม                                                                              1                               3.44 

การถายพยาธิในโค  

ม ี                                                                                    20                             68.96 

ไมม ี                                                                                 8                               27.58 

ไมทราบ                                                                             1                               3.44 

ชนิดของยาถายพยาธิ 

Ivermectin                                                                          9                              31.03 

ไมทราบชนิดตัวยา                                                                 7                              24.13 

Albendazone                                                                       4                              13.79 

ผูที่ถายพยาธิใหโค 

เจาของถายเอง                                                                    11                              37.93 

มีเจาหนาที่มาถายพยาธิให                                                      8                               27.58 

  

ระบบความปลอดภัยทางชวีภาพ (biosecurity) ที่มใีนฟารมสวนใหญจะพบวามีอากาศถายเทสะดวก มีรัว้รอบ

ฟารมเพื่อปองกันการเขา-ออกฟารมจากผูที่ไมไดรับอนุญาต นอกจากนี้ยังพบวาฟารมโคพื้นเมืองอยูหางจากแหลง

ชุมชน โรงฆาสัตว ตลาดนัดคาสัตวและเสนทางที่มีการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว มีการรักษาความสะอาดรอบที่

เลี้ยง อยางไรก็ตามมีเพียงรอยละ 10 เทานั้นที่มีการกักโรคสัตวกอนนํามาเลีย้ง (ตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการมรีะบบความปลอดภัยทางชวีภาพ ในฟารมโคพื้นเมือง ( n = 29) 

                                                                                  จํานวน                     รอยละ 

ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟารมเกษตรกร 

มีอากาศถายเท                                                                    29                            100 

มีรัว้รอบฟารม                                                                     27                             93.10 

อยูหางจากแหลงชุมชน โรงฆาสัตว ตลาดนัดคาสัตว                      25                             86.20 

และเสนทางที่มีการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว 

มีการรักษาความสะอาดรอบท่ีเลีย้ง                                           22                             75.86 

มีการปองกันการเขา-ออก ฟารม                                             15                              51.72 

มีการกักสัตวกอนนํามาเลีย้ง                                                    3                              10.34 

ไมมีสัตวพาหะ                                                                     3                               10.34 

ไมเลี้ยงรวมกับสัตวชนิดอื่น                                                     2                               6.89 

  

ผลการตรวจหาปรสิตในเลอืดดวยวิธี PCR พบวาตัวอยางเลือดจากโคพื้นเมืองท้ังหมด 96 ตัวมีการตดิเชื้อ

ปรสติชนิด Anaplasma marginale. จํานวน 79 ตัวอยาง, Babesia bigemina. จํานวน 16 ตัวอยาง และ Theileria spp. 

จํานวน 90 ตัวอยาง ในขณะที่ไมพบการติดเช้ือปรสิตชนิด Trypanosoma evansi (ตารางที่ 5) 
 

ตารางที่ 5 จํานวนโคพื้นเมืองท่ีติดปรสิตในเลือดในพื้นที่ที่เขารวมโครงการ PODD 

Locality            Number of-                               Number of infected native cattle 

                    Blood sample   Anaplasma marginale   Babesia bigemina   Theileria spp.  Trypanosoma evansi 

                                                      n (%)                   n (%)                  n (%)               n (%)                  

   1                         8                   7(7.29)                       0                    8(8.33)                0 

   2                         9                   8(8.33)                      0                    8(8.33)                0 

   3                         6                   6(6.25)                      0                    6(6.25)                0 

   4                        33                 28(29.16)                12(12.5)                33(34.37)             0 

   5                        4                    4(4.16)                       0                    4 (4.16)                0 

   6                        36                26(27.08)                  4(4.16)               31(32.29)              0  

Total                       96                 79 (82.29)              16 (16.66)            90 (93.75)             0 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาโคพื้นเมืองที่เลี้ยงในจังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ที่เขารวมโครงการ PODD  

มีรอยละของการติดเชื้อปรสิตในเลือดสูง โดยเฉพาะปรสิตชนิด Theileria spp. และ Anaplasma marginale.จาก

การศึกษาพบวาปรสิตในเลือดชนิด Theileria spp.สามารถพบไดเปนปกติในโคพื้นเมือง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

กอนหนานี้ในประเทศไทย (Charoonluk et al., 2016 และ พัชรากร และ รุจีรัตน, 2551) และในตางประเทศเองก็มี

รายงานการพบปรสิตชนิด Theileria spp. ในสัดสวนที่สูงเชนกัน (Mohamedn et al., 2012 ; Biddle et al., 2013 และ

Gebrekidan et al., 2014) 
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 การควบคุมปองกันโรคปรสิตในเลือดที่ดีที่สุดคือการ ควบคุมแมลงพาหะ เพื่อไมใหมีการติดเชื้อในโคตัวอื่น

ตอไป และจากการศึกษารายงานในตางประเทศ พบวาการทําวัคซีนปองกันโรค Theileria spp. ใหผลในการควบคุม

โรคไดดี (Pipano and Shkap, 2000) แตมีราคาสูง นอกจากนี้ยังพบวาโคพื้นเมืองที่เขารวมโครงการ PODD มีการติด

เชื้อปรสิตชนิด Anaplasma marginale และ Babesia bigemina และมีการติดเชื้อรวมกันระหวาง                

Anaplasma marginale., Babesia bigemina และ Theileria spp. มีคาทีค่อนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับการศกึษากอนหนา

ในประเทศไทยที่มีการตรวจพบเชื้อปรสิตในเลือดโคนมที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง และแมฮองสอน พบวามี

การติดเชื้อปรสติในเลือดชนิด Babesia bovis และ Babesia bigemina ในสัดสวนที่สูง (Iseki et al., 2010) การศึกษาใน

ครั้งนี้ไมพบการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ซึ่งจากการศึกษากอนหนานี้พบวาโคนมมีการติดเชื้อในระดับที่สูง         

(วีระวรรณ และคณะ, 2543 และ มาณวิกา และ สาทิส, 2556) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการตรวจในโคนมที่มีความ

หนาแนนของการเลี้ยงโคนมสูงทําใหมีการแพรกระจายของเชื้อระหวางตัวสัตวไดงาย อยางไรก็ตามแมไมพบ              

Trypanosoma evansi ก็ไมควรละเลย ทั้งนี้เพราะในพื้นที่ที่ทําการศึกษามีแมลงจํานวนมากและดวยลักษณะฟารม

อาจจะทําใหติดเชื้อไดงายจึงควรมีการเฝาตดิตามเปนประจํา 

 จากการศึกษาพบวาเกษตรกรผูเลี้ยงโคพื้นเมือง ไมไดใชยาฆาแมลงหรือยาฆาเชื้อพนตามคอก แตใชวิธีการ

สุมไฟเพื่อไลแมลงแทน ซึ่งสอดคลอง กับการพบแมลงพาหะบนตัวโค รวมถึงตามสิ่งแวดลอม เชนคอกเลี้ยงเปนตน  

โดยพบแมลงวันคอก ยุง เหลือบ  และ เห็บ ตามลําดับ (ตารางที่ 2) เนื่องจากสภาพแวดลอมที่ใชเลี้ยงโค มีอุณหภูมิ

และความชื้นที่เหมาะสม สําหรับการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนของแมลงพาหะเปนอยางดี ซึ่งทําใหโอกาสในการ

แพรระบาด ของเชื้อที่เกิดจากเห็บ ยุง และแมลงวันคอกมีสูง และโคพื้นเมืองที่มีเชื้อปรสิตในเลือดแตไมแสดงอาการก็

เปนตัวแพรโรคที่สําคัญ  ดวยปจจัยท่ีเหมาะสม นี้เองทําใหโคพื้นเมืองเหลานี้มโีอกาสเสี่ยงที่จะติดโรคปรสิตในเลือดได

งาย  

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลฟารม และประวัติการเลี้ยงในครั้งนี้พบวาการทําวัคซีนและถายพยาธิในโค

พื้นเมืองอยูในระดับที่ต่ํา ซึ่งโคสวนมากไดรับวัคซีนชนิดปากเทาเปอย วัคซีนที่กรมปศุสัตวแนะนําในทําคือ วัคซีน

ปองกันโรคปากและเทาเปอย โรคไขขาดํา คอบวม แอนแทรกซ และวัคซีนปองกันโรคแทงติดตอ โดยการที่โคไดรับ

วัคซีนที่ไมเหมาะสมจะทําใหการทําวัคซีนไมไดผลที่ดีในการปองกันโรค  

 การที่พบสัดสวนการติดเช้ือปรสิตในเลือดโคพื้นเมืองที่สูง เจาหนาที่ที่มีสวนเกี่ยวของควรมีการเฝาระวังโรค

อยางใกลชิดเพื่อปองกันการระบาดของโรคในอนาคต นอกจากนี้การตรวจเลือดโคพื้นเมืองเปนประจําจะชวยใหมี

ขอมูลในการเฝาระวังการระบาดของโรคเพื่อใหการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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บทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคาํแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรพูืช 
อยางถูกวิธีแกเกษตรกรในจังหวดัรอยเอ็ด  

Roles of Retailers to Advise Appropriate Pesticide Application to Farmer 
 in Roi Et Province 

ปุณณปวีร เขตวิจารย และ รุจ ศิริสัญลักษณ 

P. Khetwichan and R. Sirisanyalak  

Cable Rides Asia Co.Ltd, 41/14 Moo 14 Tapong Muang Rayong 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะพื้นฐานทั่วไปสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของผู

จําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 2) ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในจังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 260 ราย ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ผลการวิจัยพบวา 1) ผูจําหนายสารปองกันศัตรูพืชในจังหวัดรอยเอ็ด สวนใหญเปนเพศชายมี

อายุอยูในชวง 41-50 ป มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการประกอบอาชีพอยู

ระหวาง 6-10 ป แหลงความรูเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ผูจําหนายไดรับ สวนใหญไดจากการอบรมดู

งาน ปญหาที่เกษตรกรปรกึษาและขอขอมูลจากผูจําหนาย คือเรื่องการเลือกใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหถูกกับโรค

และแมลงศัตรูพืช 2) บทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร 

ดานการปฏิบัติของผูจําหนายในการถายทอดความรูและการแนะนําในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร 

อยูในระดับปานกลาง 

คําสําคัญ: บทบาท การใหคําแนะนํา สารปองกันกําจัดศัตรูพชื 

Abstract 

This research aims to study personal characteristics socio-economic factors of retailers and the role of 
retailers to advice appropriate pesticide application to farmer. Samples used in this study were retailers in Roi Et 
Province 260 sampling. Data collection was conducted by using questionnaires. Statistical techniques used 
descriptive statistics. The research found that retailers in Roi Et province mostly males aged 41-50 years There 
are marital status, Bachelor's degree experience in the career is located between the 6-10 year. Source of 
knowledge about the use of chemical pesticides which retailers receive from training. The problem of farmers, 
consultants and request data from the retailers is selected and use of the chemical pesticides, was against the 
disease and insect pests. The roles of retailers to advised appropriate pesticide application to farmer about the 
use of chemical pesticides is moderate. 

Keywords:  Role, Advise, Pesticide 
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บทนํา 

ในสถานการณปจจุบันการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไดยาก จึงทําใหมีการใชสารเคมี

ปองกันกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นทุกป เกษตรกรหาซื้อสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดงายและมีการใชมากเกินปริมาณความ

ตองการ ถึงแมวาสารปองกันกําจัดศัตรูพืชสามารถปองกันกําจัดศัตรูพืชและชวยลดปญหาแมลงศัตรูพืชได แต

ปรมิาณการใชที่เพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่รวดเร็ว ก็ไมไดทําใหการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงแตอยางใด กลับ

มีแนวโนมท่ีรุนแรงขึ้นเพราะศัตรูพืชมคีวามสามารถในการปรับตัวใหอยูรอดและขยายพันธุมากขึ้น อยางไรก็ตามพบวา

ไดมีหนวยงานดานวิชาการไดมีการปรับปรุงพันธุพืชใหมีความตานทานโรคและแมลงเพิ่มขึ้น แตขณะเดียวกันก็ยัง

พบวาเกษตรกรมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นและมฤีทธิ์ท่ีรุนแรงมากขึ้นเพื่อใหสามารถควบคุม

และกําจัดศัตรูพืชไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้เกษตรกรใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ยังขาดความรูความเขาใจและความรับผิดชอบตอสุขภาพอนามัย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผล

กระทบและเปนอันตรายตอตัวเกษตรกรผูใช ในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เกษตรกรสวนใหญจะซื้อสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชจากรานคาในทองถิ่นและมักจะขอคําแนะนําจากผูจําหนายเคมีการเกษตร ดังนั้นผูจําหนายจึงมี

ความสําคัญในดานการใหคําแนะนําที่ถูกวิธใีนการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชืแกเกษตรกร 

จังหวัดรอยเอ็ดไดมีการตระหนักถึงพิษภัยจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ไมถูกวิธีของเกษตรกร 

เนื่องจากเกษตรกรมีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากขึ้นและเขมขนมากขึ้น มีการปฏิบัติตนในการใชสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชไมถูกวิธีและไมปฏิบัตติามคําแนะนําที่ระบุไวในฉลาก จึงมีนโยบายใหทางรานจําหนายสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืช สงผูจําหนายไปอบรมหลักสูตรผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อใหผูจําหนายสามารถใหความรูความ

เขาใจที่ถูกวิธีแกเกษตรกร เกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางปลอดภัยและ

สรางความตอเนื่องจากการนําขอมูลที่ไดจากการฝกอบรมไปใชและดูแลเอาใจใสเกษตรกร ดังนั้นจึงตองอาศัยความ

รวมมือจากหลายฝายโดยเฉพาะผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนแหลงจําหนายปจจัยการผลิตที่มีอิทธิพลตอ

เกษตรกรและเปนแหลงความรูที่อยูใกลตัวเกษตรกรมากที่สุด 

จากที่กลาวมาเบื้องตน ผูวิจัยมีความสนใจจะศึกษาวาผูจําหนายสารเคมีเกษตรที่ไปเขารับการฝกอบรมได

ปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับการอบรมหรือไม มีการปฏิบัติในระดับมากนอยเพียงใด เพื่อหาแนวทางในการ

สงเสริมสนับสนุนผูจําหนายเหลานั้นใหแนะนําไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้คาดวาจะกอใหเกิดประโยชนใน

การพัฒนาบทบาทของผูจําหนายในการใหคําแนะนําใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในการใชสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชอยางถูกวิธีและเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการหาแนวทางในการสงเสริมใหผูจําหนายปฏบิัติตาม

บทบาทหนาที่ไดอยางถูกวิธแีละมีความตอเนื่อง  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทั่วไปสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

2. ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชือยางถูกวิธีแกเกษตรกร 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคําแนะนําการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีวธิีดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร กลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูลดังนี ้
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1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1) ประชากรที่ใชในการวจิัย คือ ผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีประจําอยูในรานคาเคมีภัณฑในจังหวัดรอยเอ็ด 

ทั้งหมดจํานวน 20 อําเภอ จํานวน 699 ราย (สํานักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขต 4 อุบลราชธาน,ี 2556) 

1.2) กลุมตัวอยาง คือ ผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช โดยการสุมตัวอยางตามจํานวนรานคาที่มีอยูในจังหวัด

รอยเอ็ด โดยใชสูตรการคํานวณขนาด ตัวอยาง ของ  Taro Yamane (1967) ซึ่งไดตัวอยางเทากับ 260 ราย สุม

ตัวอยางผูจําหนายในแตละอําเภอโดยใชวิธีการสุมแบบ (Proportional Stratified Sampling) และ (Simple Random 

Sampling) ใหไดจํานวนตามสัดสวนในแตละอําเภอ ดังนั้นจึงมีจํานวนตัวอยางผูจําหนายเทากับ 260 ราย ซึ่งกระจาย

ไปตามอําเภอตางๆในจังหวัดรอยเอ็ด 

2.ขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและการสํารวจภาคสนาม โดยแบบสอบถามผู

จําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ประกอบดวย 2 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะพื้นฐานบางประการของผูจําหนายสารปองกันกําจดัศัตรูพืช ประกอบดวยตัวแปรดังน้ี 

คือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณในการประกอบอาชีพ แหลงความรูที่ผูจําหนาย

ไดรับ ปญหาที่เกษตรกรปรกึษาและขอขอมูลจากผูจําหนาย 

ตอนท่ี 2 บทบาทผูจําหนายในการแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกร เปนขอมูล

เกี่ยวกับการปฏิบัติของผูจําหนายในการถายทอดความรูและการแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร  

3. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิต ิดังนี ้

1.ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม นําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum)  

2.ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทผูจําหนายในการแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกร นํา

ขอมูลมาวเิคราะหทางสถิติโดยใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight Mean Score)  

ผลการศึกษา  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหความรูที่

ถูกวิธีในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดย

ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวจิัยทางสังคมศาสตร และนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบการ

บรรยายตามวัตถุประสงคของการวจิัยโดยเสนอผลการวเิคราะหไว 2 ตอนดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1. ลักษณะพื้นฐานทั่วไปสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพชื 

การศึกษาลักษณะพื้นฐานทั่วไปสวนบุคคลของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนการศึกษาเกี่ยวกับ 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณในการประกอบอาชีพ แหลงความรูที่ผูจําหนายไดรับ 

ปญหาที่เกษตรกรปรกึษาและขอขอมูลจากผูจําหนาย ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหลักษณะพื้นฐานทั่วไปสวนบุคคล เศรษฐกจิและสังคมของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ลักษณะพื้นฐาน จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ    
 ชาย 166 63.8 
 หญิง 94 36.2 
อายุ (ป)    
 ≤ 30 13 5.0 
 31 – 40 73 28.1 
 41 – 50 131 50.4 
 51 – 60 39 15.0 
 > 60 4 1.5 
ต่ําสุด = 27 ปเฉลี่ย = 43.85 ป 
สงูสุด = 67 ป  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.29 

  

สถานภาพการสมรส 

 โสด 28 10.8 
 สมรส 224 86.1 
 หยาราง 6 2.3 
 หมาย 2 0.8 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 10 3.8 
 มัธยมศึกษาตอนตน 16 6.2 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 68 26.2 

 อนุปริญญา/ปวส. 66 25.4 
 ปริญญาตรี 88 33.8 

 สูงกวาปริญญาตรี 12 4.6 
ประสบการณในการประกอบอาชีพ (ป) 
 ≤ 5 82 31.6 
 6 - 10 96 36.9 
 11 - 15 45 17.3 
 16 - 20 18 6.9 
 > 20 19 7.3 
ต่ําสุด = 1 ป  เฉลี่ย = 9.55 ป 

สูงสุด = 40 ป  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 7.04 

แหลงความรูเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ผูจําหนายไดรับ (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

 สํานักงานเกษตรจังหวัด 185 71.2 
 สํานักงานเกษตรอําเภอ 25 9.6 

 พนักงานสงเสริมการขาย ( sale man)   193 74.2 
 การอบรม/ดูงาน 249 95.8 

 หนังสือพิมพ 46 17.7 
 วารสาร/หนังสือ 148 56.9 
 สิ่งพิมพจากบริษัทสารเคมีเกษตร 216 83.1 
 วิทยุ 31 11.9 
 โทรทัศน 61 23.5 
 อินเตอรเน็ต 192 73.8 

ปญหาที่เกษตรกรปรึกษาและขอขอมูลจากผูจําหนาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 

-  อัตราสวนการใช ความเขมขนและเทคนิควิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 224 86.2 
- การเลือกใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหถูกกับโรคและแมลงศัตรูพืช 254 97.7 
- พิษภัยของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 136 52.3 
- ผลกระทบตอสัตวเลี้ยงและสารพิษตกคาง 55 21.2 
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จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พบวาผูจําหนายสวน

ใหญจํานวนรอยละ 63.8 เปนเพศชาย มีอายุในชวงระหวาง 41-50 ป คิดเปนจํานวนรอยละ 50.4 ผูจําหนายสวนใหญ

รอยละ 86.2 มีสถานภาพสมรส รองลงมารอยละ 10.8 มีสถานภาพโสด จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 33.8 

ในดานประสบการณในการประกอบอาชีพ พบวาผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจํานวนรอยละ 36.9 มี

ประสบการณระหวาง 6-10 ป รองลงมา รอยละ 31.5 มีประสบการณนอยกวาหรือเทากับ 5 ป โดยมีประสบการณ

เฉลี่ย 9.55  

แหลงความรูสําคัญเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชืที่ผูจําหนายไดรับ พบวาผูจําหนาย รอยละ 95.8 

ไดรับความรูจากการอบรม ดูงาน รองลงมารอยละ 83.1 ไดรับความรูจากสิ่งพิมพของบรษิัทจําหนายสารเคมเีกษตร 

ปญหาที่เกษตรกรขอคําปรกึษาและขอขอมูลจากผูจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางผูจําหนายสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชสวนใหญ จํานวนรอยละ 97.7 ตอบวาเกษตรกรมักจะขอคําปรึกษาเรื่องการเลือกใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

ใหถูกกับโรคและแมลงศัตรูพืช รองลงมารอยละ 86.2 ตอบวาปรึกษาเรื่องอัตราสวนการใช ความเขมขนและเทคนิค

วิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชื 

ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามบทบาทของผูจําหนายในการแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชือยางถูกวิธ ี

การศึกษาสภาพการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช เปนการศึกษาการ

ปฏิบัติของผูจําหนายในการถายทอดความรูและการแนะนําในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแกเกษตรกร ผูวิจัยใช

คําถามจํานวน 15 ขอ โดยใหผูจําหนายตอบคําถามในแตละประเด็น วาปฏิบัติมาก ปฏิบัตินอยเพียงใด เมื่อวิเคราะห

คําตอบ แตละประเด็นแลวพบวาผูจําหนายปฏบิัติได ดังตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการปฏิบัตขิองผูจําหนายในการถายทอดความรูและการแนะนําในการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชแกเกษตรกร 

ประเด็น 

ระดับการปฏิบัต ิ

คา 
เฉลี่ย 

S.D. ความ 
หมาย 

5 ปฏิบัติ
มากที่สุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

4 ปฏิบัติ
มาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

3 ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

2 ปฏิบัติ
นอย 

จํานวน 
(รอยละ) 

1 ปฏิบัติ
นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

1. แนะนําเกษตรกรใหเกิดความ
สนใจและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญ
ใน กา ร ใ ช ส า รป อ ง กั น กํ า จั ด
ศัตรูพืชและความเปนพิษที่มีตอ
มนุษย 

44 
(16.9) 

133 
(51.2) 

79 
(30.4) 

4 
(1.5) 

0 
(0.0) 

3.83 0.714 มาก 

2. เตรียมสื่อประชาสัมพันธ เชน 
เอกสาร แผนพับในการถายทอด
ความรูความเขาใจแกเกษตรกร 
เกี่ยวกับความเปนพิษของสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

14 
(5.4) 

46 
(17.7) 

138 
(53.1) 

58 
(22.3) 

4 
(1.5) 

3.03 0.824 ปาน
กลาง 

3 .  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ใ ห
เกษตรกรตระหนักถึงความเปน
พิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืช
ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เมื่อ
ใชเปนเวลานานๆและเกินความ

7 
(2.7) 

100 
(38.5) 

124 
(47.7) 

29 
(11.2) 

0 
(0.0) 

3.33 0.706 ปาน
กลาง 
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ประเด็น 

ระดับการปฏิบัต ิ

คา 
เฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 

5 ปฏิบัติ
มากที่สุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

4 ปฏิบัติ
มาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

3 ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

2 ปฏิบัติ
นอย 

จํานวน 
(รอยละ) 

1 ปฏิบัติ
นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

จําเปน 

4. ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลกระทบที่ เกิดจากการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชมาแนะนํา

เกษตรกรอยางตอเนื่อง 

11 

(4.2) 

47 

(18.1) 

168 

(64.6) 

34 

(13.1) 

0 

(0.0) 

3.13 0.681 ปานกลาง 

5. แนะนําไมให เกษตรกรใชสาร

ปองกันกําจัดศั ตรูพืช เกินความ

จําเปนโดยใชวิธีการเปรียบเทียบ

อัตราสวนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

กับจํานวนพื้นที่เพาะปลูก 

8 

(3.1) 

98 

(37.7) 

118 

(45.4) 

35 

(13.5) 

1 

(0.4) 

3.30 0.751 ปานกลาง 

6. หาความรูและวิทยาการใหมๆที่

เหมาะสมในการลดการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชเกินความจํา

เป นมาแนะนํ า เกษตรกรอย า ง

ตอเน่ือง 

4 

(4.5) 

28 

(10.8) 

138 

(53.1) 

49 

(18.8) 

41 

(15.8) 

2.63 0.926 ปานกลาง 

7. เชิญชวนใหเกษตรกรมีการ

รวมกลุมกันเพื่อการจัดฝกอบรม

การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช

อยางถูกวิธีโดยเชิญหนวยงานทั้ง

ท า ง ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น ม า ใ ห

คําแนะนํา 

1 

(0.4) 

9 

(3.5) 

94 

(36.2) 

87 

(33.5) 

69 

(26.5) 

2.18 0.878 นอย 

8. ติดตามผลที่ไดรับจากการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

อยางตอเน่ือง 

10 

(3.8) 

154 

(59.2) 

81 

(31.2) 

15 

(5.8) 

0 

(0.0) 

3.61 0.657 มาก 

9. ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทาง

และวิธีการใชสารปองกันกําจัด

ศั ต รู พื ช อ ย า ง ถู ก ต อ ง  ใ ห กั บ

เกษตรกรรายอื่นๆตอไป 

8 

(3.1) 

103 

(39.6) 

99 

(38.1) 

50 

(19.2) 

0 

(0.0) 

3.27 0.802 ปานกลาง 

10. ติดตอประสานงานกับผูที่มี

ค ว า ม รู  ค ว า ม ชํ า น า ญ ห รื อ มี

ประสบการณเกี่ยวกับการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชมาใหคําแนะนํา

ที่ถูกตองแกเกษตรกร 

4 

(1.5) 

14 

(5.4) 

109 

(41.9) 

71 

(27.3) 

62 

(23.8) 

2.33 0.950 ปานกลาง 

11. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ราชการใหสนับสนุนด านขอมูล 

ขาวสารและเทคโนโลยีที่ถูกตองเพื่อ

ปองกันผลกระทบจากการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชใหแกเกษตรกร 

1 

(0.4) 

10 

(3.8) 

104 

(40.0) 

88 

(33.8) 

57 

(21.9) 

2.27 0.859 นอย 
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ประเด็น 

ระดับการปฏิบัต ิ

คา 
เฉลี่ย S.D. ความ 

หมาย 

5 ปฏิบัติ
มากที่สุด 
จํานวน 

(รอยละ) 

4 ปฏิบัติ
มาก 

จํานวน 
(รอยละ) 

3 ปฏิบัติ
ปาน
กลาง 

จํานวน 
(รอยละ) 

2 ปฏิบัติ
นอย 

จํานวน 
(รอยละ) 

1 ปฏิบัติ
นอยมาก 
จํานวน 

(รอยละ) 

12. ติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ร า ช ก า ร ห รื อ เ อ ก ช น  เ พื่ อ ข อ
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
ฝกอบรมการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืชอยางถูกตองใหแกเกษตรกร 

1 
(0.4) 

5 
(1.9) 

34 
(13.1) 

75 
(28.8) 

145 
(55.8) 

1.62 0.813 นอยที่สุด 

13. ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชน 
ให เ ป นผู นํ า เ ก ษตร ก ร เ ข า ร ว ม
กิจกรรมฝกอบรมการใชสารปองกัน
กําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและนํา
แนวทางจากการฝกอบรมไปใชจริง 

1 
(0.4) 

7 
(2.7) 

40 
(15.4) 

123 
(47.3) 

89 
(34.2) 

1.88 0.791 นอย 

14. ติดตอประสานงานกับเกษตรกร
เพื่อประชาสัมพันธและแจงใหทราบ
ลวงหนากอนทําการฝกอบรมการให
ความรูแกเกษตรกร 

2 
(0.8) 

6 
(2.3) 

94 
(36.6) 

82 
(31.5) 

76 
(29.2) 

2.14 0.894 นอย 

15. ใหคําแนะนําที่ถูกตองและตอบ
คํ าถามขอสงสัยของ เกษตรกร
เกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัด
ศัตรูพืช 

113 
(43.5) 

108 
(41.5) 

25 
(9.6) 

14 
(5.4) 

0 
(0.0) 

4.23 0.834 มากที่สุด 

รวม 2.85 0.115 ปานกลาง 

 

การศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทของผูจําหนายในการถายทอดความรูและการใหคําแนะนําในการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกร พบวาผูจําหนายมีการปฏิบัติบทบาทในดานนี้ ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (X = 2.85)  

การวิจัยครั้งนี้ทราบถึงประเด็นสําคัญที่ผูจําหนายปฏิบัติไดในระดับมากที่สุดคือ ขอที่ 15 ใหคําแนะนําที่

ถูกตองและตอบคําถามขอสงสัยของเกษตรกรเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจักศัตรูพืช ผูจําหนายปฏิบัติไดในระดับ

มากคือ ขอที่ 1 แนะนําเกษตรกรใหเกิดความสนใจและชี้ใหเห็นถึงความสําคัญในการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและ

ความเปนพิษที่มีตอมนุษย และขอที่ 8 ติดตามผลที่ไดรับจากการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอยาง

ตอเนื่อง ประเด็นที่ผูจําหนายปฏิบัติไดในระดับปานกลาง ที่สําคัญๆ คือ ขอที่ 3 การประชาสัมพันธใหเกษตรกร

ตระหนักถึงความเปนพิษของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เมื่อใชเปนเวลานานๆและเกิน

ความจําเปน ขอที่ 5 แนะนําไมใหเกษตรกรใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเกินความจําเปนโดยใชวิธีการเปรียบเทียบ

อัตราสวนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกับจํานวนพื้นที่เพาะปลูก ขอที่ 9 ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางและวิธีการใช

สารปองกันกําจัดศัตรูพชือยางถูกตอง ใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ ตอไป ประเด็นที่ผูจําหนายปฏิบัตินอยที่สุด และระดับ

นอย ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญคือ ผูจําหนายปฏิบัติไดในระดับนอยที่สุดในขอที่ 12 การติดตอประสานงานกับหนวยงาน

ราชการหรือเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช อยางถูก

วิธีใหแกเกษตรกร และการปฏิบัติในระดับนอยคือ ขอที่ 13 ติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนใหเปนผูนําเกษตรกรเขา

รวมกิจกรรมฝกอบรม การใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชือยางถูกวิธีและนําแนวทางจากการฝกอบรมไปใชจรงิ  
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อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเร่ือง บทบาทหนาที่ของผูจําหนายในการใหคําแนะนําการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพชือยางถูกวิธ ี

แกเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายดังนี ้

 จากการศึกษาลักษณะบางประการของผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช พบวาผูจําหนายสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุในชวงระหวาง 41-50 ป และอยูในวัยแรงงาน เนื่องจากการขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเปนงานหนัก 

และในบางครั้งผูจําหนายตองลงพืน้ที่เพื่อใหบริการดานการขายและสรางความสัมพันธกับลูกคาเพื่อผลักดันยอดการ

ขายสินคาของทางราน ผูจําหนายสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี โดยสวนใหญผู

จําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพชืจะเปนเจาของรานเอง ซึ่งเรียนจบแลวก็ไดมาบริหารตอชวงธุรกิจจากทางครอบครัว 

ในดานประสบการณในการประกอบอาชีพ พบวาผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืช มีประสบการณ

ระหวาง 6-10 ป สวนมากผูจําหนายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชจะทํางานในรูปแบบบริษัทโดยเปนพนักงานขายเคมี

เกษตรมากอน และเมื่อมีประสบการณและรูชองทางการขายในดานนี้จึงไดลาออกมาเปดกิจการรานขายสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืชดวยตัวเอง แหลงความรูสําคัญเกี่ยวกับการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ผูจําหนายไดรับพบวา ไดรับ

ความรูจากการอบรม ดูงาน ปญหาที่เกษตรกรขอคําปรึกษาและขอขอมูลจากผูจําหนายพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 

ตอบวาเกษตรกรมักจะขอคําปรึกษาเรื่องการเลอืกใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหถูกกับโรคและแมลงศัตรูพชื 

การปฏิบัติตามบทบาทของผูจําหนายในการถายทอดความรูและการใหคําแนะนําในการใชสารปองกันกําจัด

ศัตรูพืชอยางถูกวิธีแกเกษตรกร ผูจําหนายปฏิบัติไดในระดับนอยท่ีสุดคือ การติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ

หรือเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีใหแก

เกษตรกร ในเรื่องการติดตอประสานงานกับผูนําชุมชนใหเปนผูนําเกษตรกรเขารวมกิจกรรมฝกอบรมการใชสาร

ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธีและนําแนวทางจากการฝกอบรมไปใชจริง ซึ่งจะเห็นไดวาผูจําหนายสวนใหญไมไดให

ความสําคัญหรือมีการปฏิบัติในระดับนอยมาก ที่เปนเชนนี้เพราะวา ผูจําหนายใหความสําคัญกับการทําธุรกิจ การ

ขายสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากกวาการเผยแพรความรู ขาวสารแกเกษตรกร และอีกดานหนึ่ง พ.ร.บ.  วัตถุ

อันตราย พ.ศ. 2535 ไมไดเข็มงวด หรอืบังคับผูจําหนาย วาผูจําหนายจะตองปฏบิัติตามบทบาทในการเผยแพรความรู

แกเกษตรกร ผูจําหนายจึงมีบทบาทหนาที่ ท่ีเนนไปในทางการขายสินคา และใหความรู หรือคําแนะนําในชวงเวลาสั้นๆ 
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บทคดัยอ  

จากปญหาการลดลงของแรงงานในภาคเกษตรเปนที่นากังวล การวิจัยครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและเปนแนว

ทางการสรางแรงจูงใจการเขาสูอาชีพเกษตร การวิจัยจึงมุงหาคําตอบเพื่ออธิบายถึงคุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพ

นอกภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืน ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

ดวยวธิีการศึกษาเฉพาะกรณี เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีศึกษาจากเกษตรกรที่ทําการเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนโดย

การใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงตรงกับวัตถุประสงคของเรื่องที่ศึกษาและมีความสมบูรณชัดเจนในตัวเอง ได

กรณีศกึษาจํานวน 14 คน วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการเชงิพรรณนา โดยเครือ่งมือที่ใชในการเก็บขอมูลคอืการสัมภาษณ

เชิงลึก พบวาหลังการเขาสูอาชีพเกษตรในระบบเกษตรรมยั่งยืนแลวกรณีศึกษามีการดํารงชีวิตที่มีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใจที่ดขีึ้น สมาชิกในครอบครัวไดใกลชิดดูแลกัน มกีารประกอบอาชีพอยางมีความสุข ไดรับการยอมรับจาก

คนในสังคมชุมชนและมีกิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความรูเยี่ยมเยียนระหวางกลุมและในชุมชน มีความพึงพอใจ

ในอาชีพเกษตรกรรมและมีคุณภาพชวีิตดีขึ้น 

คําสําคัญ: อาชีพเกษตร เกษตรกรรมยั่งยืน คุณภาพชีวติ   
 

Abstract  

The problem of declining agricultural labor is worrying then this study were supportive and motivating 
source for entering into agricultural occupation is thus necessary and useful to find a way to promote agriculture. 
This qualitative case-study research aims to understand former non-farm job holders after practicing sustainable 
agricultural system. All potential samples from the chain-referral actions will be screened to get a total of 14 
samples for in-depth interview for the needed information for the study which will be analyzed and presented 
descriptively. It was found that after the admission to agro-industry in sustainable agriculture, the case study 
had a better life of physical and mental health. Family members close to each other. Have a happy career 
Recognized by people in the social community and recreational activities. Exchange of knowledge between the 
group and the community. Agronomic satisfaction and a better quality of life. 

Keywords: occupation, sustainable agricultural system, quality of life 

 

บทนํา   

สังคมไทยมีพื้นฐานจากสังคมเกษตรกรรม คนไทยสวนใหญอาศัยอยูในชนบทวิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร

การทํานาปลูกขาว ลักษณะของการเกษตรแบบยังชีพ แตเมื่อระบบทุนนิยมเขามาในสังคมไทยทําใหลักษณะการผลิต

เพื่อยังชีพถูกแทนที่ดวยการผลิตเพื่อการคา ประเทศมุงเนนพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 เนนการลงทุนสรางปจจัยพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ รัฐไดปูพื้นฐานใหมีการลงทุน
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ในเอกชนเปนหลักทําใหเกิดการจางงานนอกภาคเกษตรขยายตัวมากขึ้น กลุมคนรุนใหมหันไปสนใจอาชีพนอกภาค

เกษตรในขณะที่ภาคการเกษตรไมไดรับการพัฒนาไปเทาที่ควร ทั้งยังมีความเสี่ยงและความไมแนนอนของผลผลิต

คอนขางสูง จึงไมเปนที่ดงึดูดใจสําหรับคนรุนใหม (ชาย, 2555) แตภาคเกษตรยังคงเปนรากฐานที่สําคัญของประเทศ

แมในยามที่ประเทศตองเผชิญปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ภาคเกษตรจะเปนฐานรองรับแรงงานและสรางโอกาสใหประเทศ

อยูรอดและผานพนวิกฤตทางเศรษฐกิจมาไดทุกครั้ง ไมวาจะเปนวิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย (Asian financial 

crisis) หรือที่คนไทยเรียกวาวิกฤตตมยํากุงในป พ.ศ.2540-2541 ประชากรแรงงานเกษตรเพิ่มขึ้นจากปเพาะปลูก 

2541 จํานวน 13,571,000 เปน 13,997,000 ในป 2542 วิกฤตสินเชื่อซับไพรม (Subprime mortgage crisis) ใน

ประเทศสหรัฐอเมรกิาหรือวกิฤตแฮมเบอรเกอรที่สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลกและกระทบตอการสงออก

ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550-2552 ประชากรแรงงานเกษตรเพิ่มขึ้นจากปเพาะปลูก 2550 จาก16,088,533 เปน 

16,863,885 ในป 2552 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) กระทั่งในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ( ป 2550- 

2555 ) ไดเนนใหเกษตรกรเปนศูนยกลางการพัฒนาโดยใชแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิต โดยพิจารณาตลอดโซการผลิตรวมทั้งการผลิตสินคาเกษตรใหผลตอบแทนสูงขึ้น

กวาเดิมก็พบวามีผูที่ปรับเปลี่ยนอาชีพมาสูอาชีพการเกษตรซึ่งเปนปรากฏการณสวนกระแสสังคมที่นาสนใจและใน

ปจจุบันบุคคลที่ปรับเปลี่ยนอาชีพเขาสูภาคเกษตรกรรมทวนกระแสสังคมเพื่อประกอบอาชีพเกษตรที่เหมาะสมตาม

สนใจ ความถนัดและความสามารถของตนเอง ทําใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ

พึ่งตนเองจนประสบความสําเร็จการดํารงชีพ ท่ีผานมามีการศกึษาถึงการออกนอกภาคเกษตรหรือการประกอบอาชีพ

เสริมนอกภาคเกษตรของเกษตรกรจํานวนมากรวมไปถึงโครงการตางๆ ของรัฐที่มุงสรางเกษตรกรรุนใหมโดยมีที่ดิน 

เงินทุน ความรู และอยูกันเปนนิคมหรอืชุมชนเดียวกันนั้นมักไมประสบความสําเร็จ (สมคิด, 2552) ดังนั้นการศึกษาถึง

คุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

จะทําใหไดขอมูลดานคุณภาพชวีิตภายหลังการปรับเปลี่ยนอาชพีเขาสูภาคเกษตรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใชเปน

ขอมูลสนับสนุนใหเกิดทัศนคติหรือมุมมองที่ดีตออาชพีการเกษตร เปนการสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาดลใจแกบุคคล

ทั่วไปตลอดจนผูที่มีความสนใจในอาชีพเกษตรแตยังมีความลังเลในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอาชีพ และหนวยงานที่

เกี่ยวของนําไปเปนขอมูลพ้ืนฐาน ในการสรางแนวทางและตัวอยาง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แกเกษตรกรท่ัวไปไดอีก

ดวย 

วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ ยึดหลักวิธีวิทยาวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study 

method) เพื่อใหไดขอมูลที่เจาะลึก ครอบคลุมการศึกษาถึงแรงจูงใจที่ทําใหเปลี่ยนแปลงอาชีพเขาสูภาคเกษตรระบบ

เกษตรยั่งยืน กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูอาชีพในภาคเกษตรระบบเกษตรยั่งยืน คุณภาพชีวิตภายหลังจาก

เปลี่ยนแปลงอาชีพเขาสูอาชีพการเกษตรระบบยั่งยืนของผูประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ศึกษาจากเกษตรกรระบบ

เกษตรยั่งยืน โดยการใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และตรงกับวัตถุประสงคของเรื่องที่

ศึกษามีความสมบูรณชัดเจนในตัวเอง (Information-rich case) ไดแก เกษตรกรผูประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรมา

กอน ซึ่งอาชีพเดิมเปนอาชีพที่มั่นคง เปนงานประจํา มีรายไดแนนอน แตภายหลังไดเปลี่ยนอาชีพเขาสูอาชีพในภาค

เกษตรกรรมระบบเกษตรอินทรียหรือผูใหขอมูล (Key informant) จํานวน 14 คน  เพื่อศึกษากระบวนการสูอาชีพใน

ภาคเกษตรกรรม แรงจูงใจ คุณภาพชีวิตภายหลังจากเขาสูอาชีพในภาคเกษตรระบบเกษตรยั่งยืน วิธีการศึกษาแบบ

ศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยวิธกีารสัมภาษณเชงิลึก (In-depth interview)  
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแบงออกเปน 2 แนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ

(Documentary Study) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

1) การศึกษาขอมูลเอกสาร (Documentary Study) เปนการศึกษาผานการรวบรวมเอกสารและขอมูลตาง ๆ 

ทั้งในเชิงปฐมภูมิ (Primary source) และทุติยภูมิ (Secondary source) ที่เกี่ยวของกับกระบวนการในการสูอาชีพ

เกษตรกรรมภายใตระบบเกษตรกรรมย่ังยืน เชน ขอมูลที่ไดจากการคนควาหนังสือ เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2) การศึกษาขอมูลภาคสนาม (Field Study) ดําเนินการศึกษาและคนควาขอมูลแบงออกเปน 2 ระยะ 

ระยะแรก เปนระยะแสวงหากลุมตัวอยาง คือ ผูที่เปลี่ยนแปลงจากอาชีพนอกภาคเกษตรเขาสูอาชีพเกษตรในระบบ

เกษตรกรรมย่ังยืนจากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสอืพิมพ งานวิจัย เปนตน ระยะที่สอง ผูวิจัยออกภาคสนามเพื่อเก็บ

ขอมูลและศกึษากิจกรรมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวแลวจากระยะแรก  การเก็บ

ขอมูลเปนแบบลงภาคสนามสามารถยืดหยุนไดและสามารถเปลี่ยนแปลงไดในระยะเวลาที่ทําการศึกษา การสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth interview), การสังเกตและจดบันทึก (Observation and field-note) และการวิเคราะหเอกสาร 

(Document analysis) 

 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

1)  ผูวิจัย การเก็บขอมูลในการวิจัยในครัง้นี้มักไมมีรูปแบบที่ตายตัวหรือมีโครงสรางตายตัว ดังนั้นตัวผูวิจัยจึง

เปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการรวบรวมขอมูลในการวิจัย ดังนั้นตัวผูวิจัยจึงตองศึกษาคนควาความรูและทฤษฏีที่

เกี่ยวของกับประเด็นที่ตองการจะศึกษา กําหนดวิธีการตางๆ ที่จะใชในการศึกษา เพื่อชวยใหผูวิจัยเขาใจเรื่องที่จะ

ศึกษามากขึ้นและเปนแนวทางในการรวบรวมขอมูลอยางรอบคอบและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

2) การสัมภาษณ (Interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมายระหวางผูสัมภาษณคือผูที่ตองการเรื่องราว 

และผูถูกสัมภาษณคือผูใหเรื่องราว เพื่อใหไดขอมูล รายละเอียด หรือขอคิดเห็น การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured interview) เปนการสัมภาษณที่นักวิจัยไดกําหนดประเด็นคําถามไววาจะถาม

อะไรบางเปนเครื่องชี้นําการสัมภาษณไมใหหลงทาง แตมีความยืดหยุน เปดกวาง ไมเปนทางการ จะถามอะไร

กอนหลังก็ได และไมจําเปนจําตองถามคําถามเหมือนกันทุกคนเพียงแตใหอยูในประเด็นที่กําหนดไว ผูสัมภาษณจะมี

อิสระในการตั้งคําถามและสามารถปรับเปลี่ยนคําถามใหเหมาะสมกับผูถูกสัมภาษณแตละคนได ผูถูกสัมภาษณมี

อิสระในการถามตอบไดอยางเต็มที่ แตตองตระหนักและเนนจุดที่ตองการศึกษาใหไดขอมูลลึกและมีประโยชนสําหรับ

ตอบคําถามวัตถุประสงคใหมากที่สุด โดยลักษณะการสัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)  

อุปกรณอื่น ๆ ไดแก เครื่องบันทึกเสียง กลองถายภาพ 

ผลการศึกษา  

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรภายใต

ระบบเกษตรยั่งยืนแลว โดยการพิจารณาคุณภาพชีวิตเปนรายบุคคลเพื่อนําเสนอคุณภาพชีวิตในมุมมองของตัว

เกษตรกรเองซึ่งเปนผูใหคําจํากัดความเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองโดยใชการพิจารณาคุณภาพชีวติในระดับบุคคล 

(Individual preference) เปนหลักโดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก คือการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวิต

จากมุมมองของตัวเกษตรกรเอง เม่ือไดคําจํากัดความหมายของคําวาคุณภาพชีวติจากตัวเกษตรกรเองแลวจึงไดคนหา

คําตอบในสวนที่สองคือ การศึกษาคุณภาพชีวิตภายหลังจากการเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืน 

โดยทั้งสองสวนไดยึดถือคําตอบในมุมมองของตัวเกษตรกรซึ่งเปนตั้งคําจํากัดความเองท้ังสิ้น  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

86 
 

 สวนท่ีหนึ่ง คือการศึกษาความหมายของคุณภาพชีวติ จากการศึกษาความหมายตอคําวา คุณภาพชีวิต ของ

เกษตรกรครัง้นี้ดวยวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลจากความคิด  ความรูสึกของเกษตรกร โดยไมมีการชีแ้นะ ขอมูลที่

ไดสามารถใชอธบิายถึงความหมายคุณภาพชีวิตจากมุมมองของเกษตรกร โดยเลือกคําตอบจากเกษตรกรที่มีมุมมอง

ไปในทิศทางเดียวกันมาเปนประเด็นสําคัญ จากนั้นนํามาสรางความหมายของคุณภาพชีวิตเพื่อนํามาใชในการคนหา

คําตอบในสวนที่สองตอไป  ไดดังนี ้

1) สุขภาพ กรณศีึกษาคํานึงถึงสุขภาพทางดานรางกายและสุขภาพทางดานจิตใจคือการรับประทานอาหารที่

ไรสารเคมี ไดทํางานในสิ่งแวดลอมที่ไรมลพิษหรือปราศจากสารพิษ เมื่อสุขภาพทางดานรางกายแข็งแรงก็สงผลให

สุขภาพทางดานจิตใจรูสึกมีความสุขไปดวย  

2) การไดดูแลใกลชดิกับสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะอยางยิ่งบุพการีที่เริ่มเขาสูวัยสูงอายุ บุตรหลาน หรือ

พี่นองที่เจ็บปวย กรณีศึกษาระบุวาการไดดูแลใกลชิดครอบทําใหความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความ

อบอุนยิ่งขึ้น ไดดูแลกันยามเจ็บปวย ไมตองกังวลใจยามที่อยูหางไกลกัน บุตรหลานไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางใกลชิด 

3) เศรษฐกิจ กรณีศึกษาใหความสําคัญกับประเด็นของเศรษฐกิจวา ในการดํารงชีพนั้นรายไดเปนปจจัยหลัก

ปจจัยหนึ่งเพื่อใชจายในชีวิตประจําวันในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวหรือเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ อีกทั้ง

ยังไดพิจารณาในดานความมั่งคั่งทางทรัพยสิน ความปลอดภัยในทรัพยสิน เงินออมและภาระหนีส้ินประกอบดวย  

4) ปจจัยที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต (หรือปจจัยสี่) กรณีศึกษาทุกรายมีปจจัยที่ครบถวนแลว กลาวคือ

มีอาหารที่ไดทําการผลิตเองและปลอดสารเคมี มีบานและที่ดินทํากินเปนของตนเอง (รวมถึงที่ดินมรดกหรือสืบทอด

พื้นท่ีการทําเกษตรจากพอแม) และมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตใจที่ดี ปลอดจากโรคภัยตางๆ 

5) ชีวิตการทํางานที่มีความสุข กรณีศึกษาใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางาน วาคือคุณภาพชีวิต

รูปแบบหนึ่ง เนื่องจากชีวิตคนเราจะตองมีอาชีพ ทํามาหาเลี้ยงชีพ ใหพออยูพอกิน มีรายไดเพียงพอสําหรับเลี้ยงดู

ตนเองและสมาชิกในครอบครัว แตบรรยากาศในการทํางานก็เปนสวนสําคัญ หากการทํางานตางๆบนภาวะกดดันและ

มีความเครียด รีบเรง กลุมตัวอยางระบวุาเปนคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีไมมีความสุข  

6) ดานนันทนาการ การพักผอนหยอนใจ หรือทํากิจกรรมตางๆ ตามความสมัครใจ เพื่อผอนคลาย

ความเครียด  เปนสวนหนึ่งของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกตัวอยางเชนเกษตรกรที่เขารวมโครงการการอบรมอาชีพ

เกษตรหรือผานการอบรมตางๆ ไดรวมตัวเปนเครือขาย เชน กลุมเกษตรกรที่ผานโครงการ”คนกลาคืนถิ่น” ซึ่งอาศัย

อยูในพื้นที่ใกลเคียงกันไดมีการรวมตัวกันทํากิจกรรมนันทนาการรวมกัน เชน การนัดพบปะ พูดคุย สังสรรค 

แลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน เย่ียมเยือนกัน เปนตน 

7) ดานสังคมและชุมชน การประกอบอาชีพเกษตรที่ไดมีการปรับเปลี่ยนเขาสูการประกอบอาชีพเกษตร

ภายใตระบบเกษตรยั่งยืนในชุมชน จะมีการเอื้อเฟอเผื่อแผแลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางกัน มีการชวยเหลือกัน ไมแบง

พรรคแบงพวก ทําใหเกิดความสามัคคีในชุมชนซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี 

สรุปความหมายของ “คุณภาพชีวติ” ในการวิจัยครั้งน้ีโดยการใหความหมายจากมุมมองของผูประกอบอาชีพ

นอกภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรภายใตระบบเกษตรยั่งยืน วา คุณภาพชีวิตหมายถึง การ

ดํารงชีวิตที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี สมาชิกในครอบครัวไดใกลชิดดูแลกัน มีการประกอบอาชีพอยางมี

ความสุข ไดรับการยอมรับจากคนในสังคมชุมชนและมีกิจกรรมนันทนาการ แลกเปลี่ยนความรูเยี่ยมเยียนระหวางกลุม

และในชุมชน ถือเปนองคประกอบในการดําเนินชีวิตที่กอใหเกิดความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองประกอบอาชีพไดอยางมี

ความสุขและมีความมั่นคง 
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สวนที่สอง คือการศึกษาคุณภาพชีวิตภายหลังจากการเขาสูการประกอบอาชีพการเกษตรในระบบเกษตร

ยั่งยืน จากการศึกษาความหมายคุณภาพชวีิตขางตน ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเกษตรกรดวยคําถามปลายเปด โดยให

โอกาสเกษตรกรเลาประวัติและเปรยีบเทียบคุณภาพชีวติของตนเอง (Individual preference) ระยะกอนการเขาสูอาชีพ

เกษตรกรรมและระยะหลังที่ไดเขาสูอาชีพเกษตรกรรมแลว ผูวิจัยไดทําการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรโดย

การเดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดําเนินชีวิตของเกษตรกรมาเปนระยะเวลากวา 2 ป พบวากรณีศึกษา

ทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตหลังการเปลี่ยนเขาสูอาชีพเกษตรระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยขึ้นอยูกับ

ระดับความพงึพอใจของกลุมตัวอยางแตละราย มรีายละเอียดดังนี ้

1)  ดานสุขภาพ กรณีศึกษาทุกรายไดใหคําตอบวา “คุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ” เปนสิ่งแรกที่เห็นไดชัดเจน

วามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิม ตัวเกษตรกรเองและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพทั้งรางกายและ

จิตใจที่ดีขึ้น โดยใหเหตุผลเปนไปในทิศทางเดียวกันวา หลังจากหันเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในรูปแบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนทําใหเกิดการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดบริโภคในครัวเรือน

เปนอันดับแรก (กอนการใหและจําหนาย) ดังคํากลาวที่วา “กินสิ่งที่ปลูก เลือกปลูกสิ่งที่จะกิน” การไดอยูใน

สิ่งแวดลอมของการทํางานท่ีดี ไมมีภาวะความเครียดหรือความกดดันจากการทํางาน ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจติ

ใจดีขึ้นกวาเดมิ 

2) ดานชีวิตครอบครัว กรณีศกึษาไดชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวติในดานชีวิตครอบครัวหลังการเขา

สูอาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรยั่งยืนกลาวคือบางรายมีสถานะภาพโสด ก็ไดอธิบายถึงชีวิตครอบครัวในฐานะ

ลูกที่ไดกลับไปดูแลพอแมหรือญาติผูใหญ สวนบางรายที่มีครอบครัวไดอธิบายถึงการมีชีวิตครอบครัวที่ไดดูแลกันมี

เวลาดูแลบุตรหลานและญาติผูใหญ สรุปแลวทุกรายมีคุณภาพชีวิตครอบครัวมีความอบอุนมากขึ้น ใกลชิดกันมากขึ้น 

อยูกันพรอมหนา ใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก มีความสามัคคีกันในครอบครัว  

3) ดานเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตในดานเศรษฐกิจของกรณีศึกษาดีขึ้น ผูวิจัยไดทําการ

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรโดยการเดินทางไปเยี่ยมเยยีนและติดตามผลการดําเนินชีวิตชีวิตของเกษตรกรมา

เปนระยะเวลากวา 2 ป พบวาในดานเศรษฐกิจหรือรายได เกษตรกรบางรายมีรายไดนอยกวาการประกอบอาชีพนอก

ภายเกษตรเดิมแตมีความเปนอยูที่ดีกวา โดยเกษตรกรใหเหตุผลวา แมรายไดในแตละเดือนจะนอยกวาเงินเดือน

ประจําที่เคยไดรับแตการประกอบอาชีพการเกษตรทําใหมีรายจายนอยลงกวาเดิมดวย เชน ไมจําเปนตองจาย

คาใชจายในการเดินทาง ที่พัก เคร่ืองแตงกาย เครื่องสําอาง หรือภาษีสังคมตางๆ รวมไปถึงคาใชจายดานอาหาร สวน

เกษตรกรตัวอยางบางรายกลับพบวามีรายไดมากกวาการประกอบอาชีพเดิม ทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งมี

ความมั่งคั่งทางทรัพยสิน ความปลอดภัยในทรัพยสิน เงนิออมและลดภาระหนี้สนิดวย 

4) ปจจัยที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต (หรือปจจัยสี่) กรณีศึกษาสวนใหญใหคําตอบหรือคําอธิบายวามี

ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูในดานปจจัยสี่หรอืปจจัยในการดําเนนิชีวติ ไมวาจะเปน อาหาร ท่ีอยูอาศัย ยารักษา

โรค และเครื่องนุงหม วามคีวามเปนอยูท่ีดีขึน้พอเพียงกับความจําเปนในการดํารงชีวิตแลว ไมมีความอยากมีอยากได

ของที่ฟุมเฟอยอื่นใด 

5) ดานชีวิตการทํางาน กรณีศึกษาทุกรายใหคําตอบวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนการทํางานที่มี

อิสระไมมีผูบังคับบัญชามาคอยกําหนดไมตองอยูภายใตความกดดัน การทํางานไมเรงรีบแตตองมีวินัยและมีการวาง

แผนการทํางานที่ชัดเจน อีกทั้งการมีอิสระในการตัดสินใจ มีการแบงหนาที่กันระหวางสมาชิกในครอบครัว ประกอบ

กับปจจุบันมีการใชเครื่องมือเครื่องจักรทดแทนแรงงานหรือเทคโนโลยีตางๆเขามามีสวนชวยในการทํางานใหสะดวก
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รวดเร็วขึ้น การคนควาหาความรูหรือแกไขปญหาตางๆทําไดงายขึ้น เชน การใชเครื่องมือ GPS ( Global Positioning 

System) ในการแบงพื้นที่ในการทําสวน โดยสรุปแลวทุกรายมีชีวิตการทํางานที่มีความสุขมากขึ้นกวาการประกอบ

อาชีพนอกภาคเกษตรและไมคิดจะกลับเขาสูอาชีพนอกภาคเกษตรอีกตอไป 

6) ดานการนันทนาการ กรณีศกึษามีการจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรมเพาะปลูกไดอยางอิสระทําใหมีเวลา

พักผอนหรือสามารถหางานอดิเรก พักผอนหยอนใจไดบอยครั้งขึ้นกวาชวงระยะเวลาที่เคยประกอบอาชีพเดิม 

กิจกรรมทางสังคมตางๆ เชน การพบปะระหวางเกษตรกรดวยกันเอง การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน เชน กลุม

เกาฝาง เปนตน กิจกรรมที่ตัวเกษตรกรเองเปนผูปฏิบัติตามความพึงพอใจเพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ เชน ออก

กําลังกาย ถายภาพ เขาวัดปฏบิัติธรรม ปลูกตนไม เปนตน 

7) ดานสังคมและชุมชน คุณภาพชีวิตของกรณีศึกษามักเปนไปในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันของบุคคลใน

สังคมและชุมชน การมีสัมพันธที่ดีขึ้นระหวางครัวเรือน ความใกลชิดสนิทสนมกันระหวางสมาชิกในชุมชน เพื่อนบาน  

เปนสิ่งจําเปนสําหรับเกษตรกร การมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นหรือกิจกรรมนอกไรนา การพบปะสมาชิกในชุมชนทําให

เกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ไดชวยเหลือสังคมชุมชนทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม 

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีกิจกรรมสวนรวมของกิจกรรมจากรัฐ มีการกระสานงานกันในชุมชนตลอดจนกรณีศึกษา

บางรายไดกลายเปนตัวอยางตนแบบท่ีดีในชุมชนในดานการเกษตรหรือเปนตัวแทนของชุมชนในดานการเกษตร จากที่

เคยพึ่งพาอาศัยชุมชนหรือรัฐ กลับมาชวยเหลือเปนตัวแทนของชุมชนอกีดวย 

สรุปไดวาคุณภาพชีวิตภายหลังจากการเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนของเกษตรกร

กรณีศึกษาทั้ง 7 ดาน ไดแก คุณภาพชีวิตในดานสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิมมีสุขภาพทั้ง

รางกายและจิตใจที่ดีขึ้น มีการผลิตอาหารที่ปลอดภัยในการบริโภคสําหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งการ

ไดอยูในสิ่งแวดลอมของการทํางานที่ดี ไมมีภาวะความเครียดหรือความกดดันจากการทํางาน ทําใหสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใจดีขึ้นกวาเดิม คุณภาพชีวิตครอบครัวมีความอบอุนมากขึ้น ใกลชิดกันมากขึ้น อยูกันพรอมหนา คุณภาพ

ชีวิตในดานเศรษฐกิจมีรายไดอยางสม่ําเสมอและมีรายจายนอยลงกวาเดิม ทําใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อีกทั้งมี

ความมั่งคั่งทางทรัพยสินมีที่ดินทํากินมีเงินออมและลดภาระหนี้สิน ดานปจจัยที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้นพอเพียงกับความจําเปนในการดํารงชีวิต ไมมีความอยากมีอยากไดของที่ฟุมเฟอยอื่นใด ดานชีวิต

การทํางานเปนอาชีพทํางานที่มีอิสระไมเรงรีบมีการวางแผนการทํางานที่ชัดเจน มีอิสระในการตัดสินใจ ดานการ

นันทนาการมีการพบปะระหวางเกษตรกรดวยกันเอง การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรม และ ดานสังคมและชุมชนมี

สัมพันธที่ดีมีความใกลชิดสนิทสนมกันระหวางสมาชิกในชุมชน การพบปะสมาชิกในชุมชนทําใหเกษตรกรได

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ไดชวยเหลือสังคมชุมชนทําใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม 

การอภิปรายผล  

คุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตร

ยั่งยืน พบวามีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ แสงระวี (2552) ที่ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประกอบไปดวย

องคประกอบดานตางๆ เชน ดานครอบครัว ไดแกครอบครัวอบอุนและเปนสุข ครอบครัวปลอดอบายมุข การพบปะ

สังสรรคและทํากิจกรรมรวมกัน ดานภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก การรักษาสมดุลสิ่งแวดลอม ดานสิ่งแวดลอม ไดแก

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและปญหาสิ่งแวดลอม ดานการมีสวนรวม ไดแก การมีสวนรวมดานวัฒนธรรม 

ประเพณี ดานเศรษฐกิจไดแกการมีสิ่งอํานวยความสะดวกในครัวเรือน ความเพียงพอของรายได ความมั่นคงใน
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ครัวเรือน และความเพียงพอของตนทุนการผลิต ดานการสรางเครือขายไดแกการสรางเครือขายสงผลทางบวกตอ

คุณภาพชีวติของเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย และยังสอดคลองกับงานวจิัยของ สมนึก (2554) ไดทําการศึกษาถึงการ

ทําเกษตรพอเพียงแลวมีความสุขกับผลผลิตทําให จิตใจเบิกบาน ไมหงุดหงิดไมฟุงซาน มีรายได ไมตองจายฟุมเฟอย 

ทําใหเกิดความอยูดีมีสุขในชีวิต ตัวชี้วัดหรือตัวบงชี้ความอยูดีมีสุขของครอบครัวเกษตรกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดแก มีแหลงอาหารที่สมบูรณ ครอบครัวมีความอบอุน มีสิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อนบานที่ดี (กัลยาณมิตร) 

หนี้สินลดจนหมด มีเงินออม มีอาชีพที่มั่นคง มีสุขอนามัยที่ดี มีแหลงน้ําที่เพียงพอในการเกษตร นอกจากนี้ยัง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ อรอาภา (2555) ไดศกึษาคุณภาพชีวติของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กรณีศึกษา ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวาเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตอยูในระดับดี เพราะ

คุณภาพชีวิตเกิดจากความพึงพอใจจากการไดรับการตอบสนองความตองการดานตางๆ 9 ดาน ไดแก ไดสุขภาพ

อนามัย ดานที่อยูอาศัย ดานรายได ดานนันทนาการ ดานชีวิตครอบครัว ดานการมีงานทํา ดานความปลอดภัย ดาน

การศึกษา และดานชีวิตในสังคมอยางเหมาะสม ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ศึกษาถึงคุณภาพชีวิตของผูประกอบอาชีพนอก

ภาคเกษตรหลังจากเขาสูการประกอบอาชีพเกษตรในระบบเกษตรยั่งยืนพิจารณาคุณภาพชีวิตเปนรายบุคคลเพื่อ

นําเสนอคุณภาพชีวิตในมุมมองของตัวเกษตรกรเองซึ่งเปนผูใหคําจํากัดความเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเองพบวา 

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรผูปรับเปลี่ยนอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ดานสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นจากเดิม ตัวเกษตรกรเองและสมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจที่ดีขึ้น เกิดการผลิต

อาหารที่ปลอดภัยสําหรับตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดบริโภคในครัวเรือน ไมมีภาวะความเครียดหรือความกดดัน

จากการทํางาน ทําใหสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจดีขึ้นกวาเดิม ดานชีวิตครอบครัว มีชีวิตครอบครัวที่ไดดูแลกันมี

เวลาดูแลบุตรหลานและญาติผูใหญ มีความอบอุนมากขึ้น ใกลชิดกันมากขึ้น อยูกันพรอมหนา มีความสามัคคีกันใน

ครอบครัว ดานเศรษฐกิจ พบวาเกษตรกรบางรายมีรายไดนอยกวาการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรแตมีความ

เปนอยูท่ีดีกวา มีรายจายนอยลงกวาเดมิ บางรายกลับพบวามีรายไดมากกวาการประกอบอาชีพเดิม ทําใหมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีขึน้ อีกทั้งมีความมั่งคั่งทางทรัพยสิน ความปลอดภัยในทรัพยสิน เงินออมและลดภาระหนี้สินดวย ปจจัยที่มี

ความจําเปนตอการดํารงชีวิต มีความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยูในดานปจจัยสี่หรอืปจจัยในการดําเนนิชีวติ พอเพียง

กับความจําเปนในการดํารงชีวิตแลว ไมมีความอยากมีอยากไดของที่ฟุมเฟอยอื่นใด ดานชีวิตการทํางานมีอิสระไมมี

ผูบังคับบัญชามาคอยกําหนดไมตองอยูภายใตความกดดัน มีอิสระในการตัดสินใจ มีการใชเครื่องมือเครื่องจักร

ทดแทนแรงงานหรือเทคโนโลยีตางๆ เขามามีสวนชวยในการทํางานใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ดานการนันทนาการ มี

กิจกรรมทางสังคมตางๆ เชน การพบปะระหวางเกษตรกรดวยกันเอง การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ดานสังคม

และชุมชนในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยกันของบุคคลในสังคมและชุมชน การมีสัมพันธที่ดขีึ้นระหวางครัวเรือน การพบปะ

สมาชิกในชุมชนทําใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ไดชวยเหลือสังคมชุมชนทําใหเกิดความรูสึกเปนสวน

หนึ่งของสังคม บางรายไดกลายเปนตัวอยางตนแบบที่ดีในชุมชนในดานการเกษตร หรือเปนตัวแทนของชุมชนในดาน

การเกษตร จากที่เคยพึ่งพาอาศัยชุมชน หรือรัฐ กลับมาชวยเหลือเปนตัวแทนของชุมชนอีกดวย  

กิตตกิรรมประกาศ  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สมคิด แกวทิพย ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย ดร.รุจ ศิริ

สัญลักษณ และผูชวยศาสตราจารย ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และอาจารย ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล กรรมการตรวจสอบ

วิทยานิพนธและใหคําปรึกษาคําแนะนําเปนอยางดีตลอดมา ขอขอบคุณคุณสุรชาติ มุนินทร และคุณศิวาพร แสงศิริ 

เจาหนาท่ีภาควิชาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาสงเสริมและเผยแพรการเกษตร และคุณสานิต หนูจอย ที่ใหความกรุณา
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ชวยเหลือ ติดตอประสานงานและมิตรไมตรีตลอดระยะเวลาการเรยีนของผูวิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรตัวอยางทุกทาน

ที่ใหความกรุณาถายทอดเร่ืองราว ประสบการณชีวิตในการประกอบอาชีพ  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษาประสิทธิผลในการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลนของบริษัทโพธิ์

กรุณา จํากัด จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด ในจังหวัดเชียงใหมที่เขามาใชบริการสื่อ

สังคมออนไลนในการสงเสริมการเกษตร จํานวน 280 คน ศึกษาโดยใชวิธี แจกแจงความถี่ เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 

นําขอมูลมาวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา คาความถึ่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ในภาพรวมลูกคามี

ความคิดเห็นตอประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลน ดานความรูอยูในระดับมาก ในประเด็นการนํา

ขอมูลขาวสารที่ไดไปใชในการประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ มีความคิดเห็นดานการแลกเปลี่ยนความรูอยูในระดับ

มากในประเด็น บริษัทเปดโอกาสใหลูกคาไดแลกเปลี่ยนความรูกับพนักงานที่รับผิดชอบ มีความคิดเห็นดานการแชรตอขอมูล

ขาวสารอยูในระดับมาก ประเด็นการนําขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่ไดรับจากบริษัทฯ ไปพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล

และความคิดเห็นกับบุคคลอ่ืน มีความคิดเห็นดานการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นอยูในระดับมากในประเด็นวามีแนวโนมที่จะซื้อสินคาจาก

บริษัทฯ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความคิดเห็นวาสินคาของบริษัทฯ มีภาพลักษณที่ดีอยูในระดับมากในประเด็นบริษัทฯ รับผิดชอบ

ลูกคาในกรณีที่สินคาไมไดคุณภาพ 

คําสําคัญ: ประสิทธิผล การสงเสริมการเกษตร สื่อสังคมออนไลน บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด 

Abstract  
 The objectives of this research were: to study effectiveness in agricultural extension by social media of 
Phokaruna Co., Ltd. in Chiang Mai province. Samples were the customers of Phokaruna Co., Ltd. in Chiang Mai 
province who visit the social media in agricultural extension services of the company. The number of customers is 
280. Data were collected using the questionnaires and analyzed by descriptive statistics (frequency mean and 
standard diviation). The research results revealed that overall, opinion about the effectiveness of promoting 
agriculture by using social media was high. The benefits of knowledge that were very high. 
Keywords: effectiveness, agricultural extension, social media, Phokaruna Co., Ltd. 
 

บทนํา  

 ในปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (Social media) เขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันของคนใน

สังคมไทยมากขึ้นและมแีนวโนมจะขยายตอไปในวงกวาง จากการตอบรับของคนในสังคมที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

สังคมออนไลนเพิ่มขึ้น หนวยงานและองคกรตางๆ ทั้งของรัฐและเอกชนตางก็มีการนําสื่อสังคมออนไลนมาใชในการ

ดําเนินงานดานตางๆ เชน ดานการส่ือสาร ดานการศึกษา ดานการตลาด ดานบันเทิง ดานสื่อสารการเมือง เปนตน ซึ่ง

ภาคเกษตรกรรมทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนก็ไดใหความสําคัญกับการใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริม

การเกษตรเชนกัน โดยไดมีการใชสื่อสังคมออนไลนในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร องคความรู ทางการเกษตร และเปด

โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน แบงปนองคความรูที่เปนประโยชน ตอเกษตรกรและผูที่สนใจ สงผลใหเกิดการพัฒนาการ

เกษตรของประเทศ ทั้งในดานการเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิต และคุณภาพของผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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การใชสื่อสังคมออนไลนในงานสงเสริมการเกษตร ทําใหรูปแบบของการสงเสริมการเกษตรเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลง จากเดิมที่มีการใชสื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และสื่อกิจกรรม มาเปนการใชสื่อใหมที่

เปนที่นยิมใชกันในยุคสารสนเทศ  เชน อินเทอรเน็ต ที่สามารถเชื่อมตอขอมูลไดทั่วโลกอยางสะดวกและรวดเร็ว สวน

ใหญใชผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) และเครือขายใยแมงมุม (world wide web หรือ www) รวมทั้งการ

สื่อสารผานทางเครือขายสังคมออนไลน (Social network) ที่เปนปรากฏการณของการเชื่อมตอระหวางบุคคลในโลก

อินเทอรเน็ต และการเชื่อมตอระหวางเครือขายกับเครือขายสังคมออนไลนเขาดวยกัน เชน เฟสบุค (facebook) และ 

ไลน (Line) ที่อาศัยระบบพื้นฐานของเว็บไซตที่ทําใหมีการโตตอบกันระหวางผูคน ซึ่งการใชสื่อสังคมออนไลนในการ

สงเสริมการเกษตรเปนการสื่อสารสองทางที่สามารถโตตอบระหวางบุคคลและสามารถสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติ 

หรือความตองการของเกษตรกรหรอืกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี (พรทิพย, 2555) การใชสื่อสังคมออนไลนมาชวยใน

งานสงเสริมการเกษตรในปจจุบันที่เห็นไดทั่วไป เชน การนําเทคโนโลยีมาใชในการติดตอสื่อสารเผยแพรความรู

ดานการเกษตรระหวางนักวิชาการกับเกษตรกร การใชสื่อ Computer-Assisted Instruction ซึ่งเปนสื่อการสอนที่

สามารถโตตอบกันระหวางผูใชกับตัวโปรแกรมได หรือแมกระทั่งสื่อทางอินเตอรเน็ตที่เกษตรกรสามารถเปดเขาไป

หาขอมูลทางการเกษตรผานเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการเกษตรได (www.kamolnet.tripod.com/project.htm) 

บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด ไดดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายปุยอินทรียชีวภาพรวมกับการสงเสริมการเกษตรแก

เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ โดยสื่อท่ีใชในการสงเสริมการเกษตรจะมีลักษณะเปนสื่อประสม มีทั้งสื่อบุคคล สื่อมวลชน และสื่อ

กิจกรรม ใชกลยุทธการสงเสริมการเกษตรดวยการสรางความนาเชื่อถือจากคุณภาพของสินคาที่ไดมาจากการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ การประกันราคาผลผลิตแกเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงดานราคาผลผลิต การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถ

แขงขันได ในปจจุบันจึงไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการขายสินคา และการใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สงผลให

บริษัทฯ จึงพัฒนา ความรู ขอมูลขาวสารตางๆ โดยใชสื่อสังคมออนไลน (Social media) ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและ

ไดรับความนิยมจากทั่วโลก ไดแก เฟสบุค และไลน ซึ่งเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่งาย สะดวก แพรกระจายขาวสารดวย

ความรวดเร็ว และเขาถึงผูคนจํานวนมากในระยะเวลาสั้นๆ จากการที่มีโครงขายครอบคลุมทั่วโลก ทําใหการเผยแพรขอมูล

ขาวสารทางการเกษตร การโฆษณาสินคา การซื้อขายสินคาและบริการของบริษัทฯทําไดสะดวก รวดเร็วขึ้น และลดตนทุนดาน

การโฆษณาประชาสัมพันธดวย  อีกทั้งยังเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยน แบงปนองคความรูที่เปนประโยชนตอเกษตรกรและผู

ที่สนใจ 

การนําสื่อออนไลนมาใชในงานสงเสริมการเกษตรของบริษัทฯ เปนการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให

เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็วขึ้น แตสิ่งที่สําคัญในการใชสื่อสังคมออนไลน คือ การไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในเรื่อง

การเขาถึงของสื่อสังคมออนไลน การพัฒนาปรับปรุงดานองคความรู เนื้อหาขอมูล ขาวสาร ที่จะนําไปใชในการพัฒนาการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรของเกษตรกรและนักสงเสริมการเกษตร ตลอดจนบุคคลทั่วไป และการประยุกตขอมูลจากแหลง

ตาง ๆ ใหเหมาะกับการเกษตรในทองถิ่น และกลุมเปาหมาย ซึ่งตั้งแตบริษัทฯเริ่มมีการใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริม

เกษตรมาจนถึงปจจุบัน ยังขาดขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลนของบริษัทฯ ซึ่ง

จินดาลักษณ (2530) กลาววา ประสิทธิผล คือ ตัวการที่จะเปนเครื่องมือตัดสินในขั้นสุดทายวาการบริหารและองคกรประสบ

ความสําเร็จหรือไม เพียงใด กลาวโดยสรุปแลวประสิทธิผลจงึเปนขีดความสามารถของการบรรลุวัตถุประสงคนั่นเอง 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ประสิทธิผลในการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลน

ของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด จังหวัดเชียงใหม และประเมินการใชสื่อสังคมออนไลนในงานสงเสริมการเกษตรของบริษัทโพธิ์

กรุณา จํากัด เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบและการเขาถึงสื่อสังคมออนไลนใหเหมาะสมและตรงกับความตองการของเกษตรกร

และกลุมเปาหมาย ซึ่งจะเปนประโยชนตอเกษตรกรในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งในดานประสิทธิภาพในการ

ผลิตและคุณภาพของผลผลิต รวมทั้งเปนประโยชนตอบริษัทอื่นที่ตองการใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริมการเกษตรตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกคาของบริษัทโพธิ์กรุณาจํากัด ในจังหวัดเชียงใหมที่เขามาใชบริการสื่อ

สังคมออนไลนในการสงเสริมการเกษตรของบริษัทฯ ทางเฟสบุคและไลนจํานวน 1,115 คน 

2. กลุมตัวอยาง คือ ลูกคาของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด ที่เปนประชากรในการวิจัยครั้งนี้และยินดีใหความรวมมือ

ตอบแบบสัมภาษณทั้งหมดจํานวน 892 คน ผูวิจัยกําหนดใหเปน Sampling Frame กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร 

(1973) ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 280 คน และสุมตัวอยางโดยใชวิธี Proportional Stratified Sampling เลือก

ตัวอยางตามสัดสวนของอําเภอ จากนั้นทําการสุมตัวอยางในแตละอําเภอโดยใชวิธีการสุมแบบ Simple Random Sampling ให

ไดจํานวนตามสัดสวนในแตละอําเภอ 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยเปนการแสดงความคดิเห็นของ

ลูกคาตอประสทิธิผล ของการสงเสริมการเกษตร ของบริษัทในดานตางๆ ไดแก 

 - ดานความรูที่เกษตรกรไดรับ 

 - ดานการแลกเปลี่ยนความรู 

 - ดานการแชรตอขอมูลขาวสาร 

 - ดานการซื้อสินคาเพิ่ม 

 - ดานกรรมสิทธิ์ของสินคา 

การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

การทดสอบความถูกตอง (Validity) และความนาเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนําไปเก็บขอมูล

จริง คือการตรวจสอบความถูกตองในการรวบรวมแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนกรอบในการสราง

แบบสอบถาม และทดสอบความนาเชื่อถือได ของแบบสอบถามกับผูใชบริการสื่อออนไลนของบริษัทฯ ในจังหวัด

ลําพูน จํานวน 30 คน จากนั้นนําผลที่ไดมาหาคาความนาเชื่อถือไดโดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha coefficient) โดยวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ซึ่งมีคาเทากับ 0.98 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

เก็บรวมรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถาม นําไปสัมภาษณกลุมตัวอยางผูที่ใชบริการสื่อสังคมออนไลนใน

การสงเสริมการเกษตรของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด จังหวัดเชยีงใหม   

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคํานวณคาความถี ่

(Frequency) คาเฉลี่ย (x̄) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับขอมูลความคิดเห็นใชมาตรวัด 5 ระดับของลิเกิรท 

จากนั้นใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight mean score) คาที่ไดนําไปเปรยีบเทียบตามเกณฑดังน้ี 

คะแนน     ความหมาย 

 4.50 – 5.00     มากที่สุด 

 3.50 – 4.49    มาก 

 2.50 – 3.49    ปานกลาง 

 1.50 – 2.49    นอย 

 1.00 – 1.49    นอยมาก 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

ผลการวิเคราะหขอมูลประสิทธผิลในการสงเสรมิโดยใชสื่อสังคมออนไลน ในดานความรูทางดานการเกษตร

ที่ไดรับ การแลกเปลี่ยนความรูทางสื่อสังคมออนไลนกับผูอื่น การแชรตอขอมูลขาวสาร การซื้อสินคาเพิ่ม และ

ประสิทธิผลในภาพรวมของการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลนของบริษัทปรากฏดังตารางที่ 1 ถึง 5  

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของลูกคาตอประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานความรูท่ีเกษตรกรไดรับ 

n = 280 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

คา 

เฉลี่ย 
SD ความหมาย 

5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอยละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1.ทานนําขอมูลขาวสารที่ไดไปชวยประกอบการ

ตัดสินใจในการประกอบอาชีพ 

72 

(25.7) 

178 

(63.6) 

27 

(9.6) 

2 

(0.7) 

1 

(0.4) 

4.14 0.63 มาก 

2. ขอมูลขาวสารที่ไดรับทานสามารถนําไปใช

ประโยชนไดจริง 

59 

(21.1) 

191 

(68.2) 

27 

(9.6) 

3 

(1.1) 

0 

(0.0) 

4.09 0.56 มาก 

3. ขอมูลความรูที่ไดรับสามารถนําไปปฏิบัติได

จริง 

73 

(26.1) 

176 

(62.9) 

27 

(9.6) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

4.14 0.63 มาก 

รวม 4.12 0.60 มาก 

 

จากการศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานความรูที่เกษตรกรไดรับโดยใชสื่อสังคมออนไลน

ของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด พบวา ในภาพรวมลูกคามีความคิดเห็นวาไดรับประโยชนดานความรูอยูในระดับมาก โดย

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็นการนําขอมูลขาวสารที่ไดไปใชในการประกอบการ

ตัดสินใจในการประกอบอาชีพ (คาเฉลี่ย = 4.14) และขอมูลความรูที่ไดรับสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ยเทากัน 

(คาเฉลี่ย = 4.14) และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง (คาเฉลี่ย = 4.09) ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาบริษัทฯ ไดรับขอมูลที่

ถูกตองและสามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพหรือแกไขปญหาดานการเกษตรไดจริงและทําใหไดรับความรู

เพิ่มมากขึ้น 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของลูกคาตอประสิทธผิลของการสงเสริมการเกษตรดานการแลกเปลี่ยนความรู 

 n = 280 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย SD ความหมาย 
5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอยละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1.บริษัทโพธิ์กรุณา เปดโอกาสใหทานแลกเปลี่ยนความรู

กับพนักงานที่รับผิดชอบ 

43 (15.4) 176 

(62.9) 

54 

(19.3) 

6 

(2.1) 

1 

(0.4) 

3.91 0.67 มาก 

2. ทานไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับ

พนักงานทางสื่อออนไลนบอยครั้ง 

35 

(12.5) 

128 

(45.7) 

102 

(36.4) 

14 

(5.0) 

1 

(0.4) 

3.65 0.78 มาก 

3. ทานตัดสินใจใชบริการหรือซื้อสินคากับบริษัทโพธิ์

กรุณา เพราะทานไดแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

การเกษตรกับพนักงานของบริษัท 

52 

(18.6) 

161 

(57.5) 

59 

(21.1) 

7 

(2.5) 

1 

(0.4) 

3.91 0.72 มาก 

4.ทานไดสอบถามปญหาและขอคําแนะนําจากพนักงาน

โดยใชส่ือออนไลนบอยครั้ง 

35 

(12.5) 

149 

(53.2) 

75 

(26.8) 

20 

(7.1) 

1 

(0.4) 

3.70 0.79 มาก 

รวม 3.79 0.74 มาก 
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จากการศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานการแลกเปลี่ยนความรูโดยใชสื่อสังคมออนไลน

ของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด พบวา ในภาพรวมลูกคาเห็นวามกีารแลกเปล่ียนความรูกับพนักงานอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากในประเด็น บริษัทฯ เปดโอกาสใหลูกคาไดแลกเปลี่ยนความรูกับ

พนักงานที่รับผิดชอบ และลูกคาตัดสินใจใชบริการหรือซื้อสินคากับบริษัทฯเพราะไดแลกเปลี่ยนประสบการณดาน

การเกษตรกับพนักงานของบริษัทฯ มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 3.91) รองลงมาคือ ลูกคาไดสอบถามปญหาและขอ

คําแนะนําจากพนักงานโดยใชสื่อสังคมออนไลนบอยครั้ง (คาเฉลี่ย = 3.70) ที่เปนดังนี้เพราะลูกคาที่เขามาใชบริการ

นอกจากสนใจในสินคาแลวยังตองการแลกเปลี่ยนประสบการณและสอบถามปญหาดานการเกษตรจากพนักงาน มี

การเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกับพนักงาน ทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการหรือซื้อสินคาจากบรษิัทฯ 

ตารางที่ 3 ความคดิเห็นของลกูคาตอประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานการแชรขอมูลขาวสาร 
n = 280 

ประเด็น 

ความคดิเห็น 

คา 

เฉลี่ย 
SD ความหมาย 

5 

จํานว

น 

(รอย

ละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอย

ละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอย

ละ) 

1.ทานนําขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่ไดรับ

จากบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด ไปพูดคุยสนทนา

แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับบุคคล

อื่น 

59 

(21.1) 

183 

(65.4) 

33 

(11.8) 

5 

(1.8) 

0 

(0.0) 

4.06 0.63 มาก 

2. เมื่อทานมีขอมูลและแนวทางใหมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทโพธิ์กรุณา 

จํากัด ทานจะแบงปนความรูกับผูอื่นเพื่อให

เกิดประโยชน 

59 

(21.1) 

163 

(58.2) 

53 

(18.9) 

5 

(1.8) 

0 

(0.0) 

3.99 0.69 มาก 

3. ทานแชรขอมูลของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด 

จากเฟสบุค และไลน ผานหนาเพจของทาน

บอยครั้ง 

26 

(9.3) 

90 

(32.1) 

104 

(37.1) 

43 

(15.4) 

17 

(6.1) 

3.23 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.76 0.78 มาก 

 

จากการศึกษาประสิทธผิลของการสงเสริมการเกษตรดานการแชรขอมูลขาวสารตอโดยใชสื่อสังคมออนไลน

ของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด พบวา ในภาพรวมลูกคาใหความเห็นวามีการแชรขอมูลขาวสารในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมาก คือ การนําขอมูลขาวสารดานการเกษตรที่ไดรับจาก

บรษิัทฯ ไปพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับบุคคลอื่น (คาเฉลี่ย = 4.06) รองลงมา คือ ถามีขอมูล

และแนวทางใหมเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทฯ ลูกคาจะแบงปนความรูกับผูอื่นเพื่อใหเกิดประโยชน 

(คาเฉลี่ย = 3.99) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการแชรขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่ทําไดงาย สะดวก และรวดเร็ว และเห็นวา

ขอมูลจากบรษิัทฯ เปนขอมูลที่มปีระโยชนและอยากใหคนรูจักไดรับทราบขอมูล 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของลูกคาตอประสิทธผิลของการสงเสริมการเกษตรดานการซื้อสินคาเพิ่ม 

n = 280 

ประเด็น 

ความคดิเห็น 

คา 

เฉลี่

ย 

SD ความหมาย 

5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอย

ละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอย

ละ) 

1.เมื่อเทียบกับการซื้อสินคาจากเดือนที่แลว

ทานไดซื้อสินคาเพิ่มเติมขึ้นอีก 

33 

(11.8) 

150 

(53.6) 

85 

(30.4) 

12 

(4.3) 

0 

(0.0) 

3.73 0.72 มาก 

2. ทานซื้อสินคาหลากหลายชนิดมากขึ้น 44 

(15.7) 

151 

(53.9) 

73 

(26.1) 

10 

(3.6) 

2 

(0.7) 

3.80 0.77 มาก 

3. ทานมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาจากบริษัท

โพธิ์กรุณาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

48 

(17.1) 

172 

(61.4) 

57 

(20.4) 

3 

(1.1) 

0 

(0.0) 

3.95 0.66 มาก 

รวม 3.83 0.72 มาก 

 

จากการศึกษาประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานการซื้อสินคาเพิ่มโดยใชสื่อสังคมออนไลนของ

บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด พบวา ในภาพรวมลูกคามีการซื้อสินคาเพิ่มขึ้นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 

โดยใหความคิดเห็นในระดับมากวา มีแนวโนมท่ีจะซื้อสินคาจากบริษัทฯ เพิ่มขึน้เร่ือยๆ (คาเฉลี่ย =3.95) และซื้อสินคา

หลากหลายชนิดมากขึ้น (คาเฉลี่ย = 3.80) ทั้งนี้เนื่องจากลูกคาไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคาและ

จัดสงสินคาจากบรษิัทฯ ทําใหมกีารสั่งซื้อสนิคาเพิ่มขึ้นและมแีนวโนมที่จะซื้อสินคาหลากหลายชนิดมากขึ้น 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของลูกคาตอประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานภาพลักษณของสินคา 

n = 280 

ประเด็น 

ความคิดเห็น 

คา 

เฉลี่ย 
SD ความหมาย 

5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอยละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอยละ) 

ดานคุณสมบัติ      4.08 0.62 มาก 

1.ทานมีความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาบริษัทโพธิ์กรุณา

เพียงใด 

52 (18.6) 199 

(71.1) 

24 

(8.6) 

5 

(1.8) 

0 

(0.0) 

4.06 0.58 มาก 

2. สินคาของบริษัทโพธิ์กรุณามีชื่อเสียงเปนไปในทางที่ดี 71 

(25.4) 

178 

(63.6) 

29 

(10.4) 

2 

(0.7) 

0 

(0.0) 

4.14 0.67 มาก 

3. สินคาของบริษัทโพธิ์กรุณา มีคุณภาพไดมาตรฐาน 58 

(20.7) 

183 

(65.4) 

35 

(12.5) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

4.05 0.62 มาก 

ดานคุณประโยชน      4.08 0.68 มาก 

1.ผลิตภัณฑดานการ เกษตรของบริษัท โพธิ์กรุณาที่

จําหนายทางออนไลนเมื่อใชแลวเห็นผลอยางชัดเจน 

69 

(24.6) 

176 

(62.9) 

31 

(11.1) 

4 

(11.1) 

0 

(0.0) 

4.11 0.64 มาก 

2.สินคาของบริษัทโพธิ์กรุณาไมมีสารปนเปอนหรือใช

สารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

77 

(27.5) 

143 

(51.1) 

56 

(20.0) 

3 

(1.1) 

1 

(0.4) 

4.04 0.72 มาก 

ดานความคุมคา      3.95 0.75 มาก 

1.สินคาของบริษัทโพธิ์กรุณาที่จําหนายทางออนไลนมี

ราคาจําหนายเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาสินคาของที่อื่น

ทั่วไป 

62 

(22.1) 

133 

(47.5) 

81 

(28.9) 

3 

(1.1) 

1 

(0.4) 

3.90 0.76 มาก 

2.สินคาของบริษัทโพธิ์กรุณาใหความรูกวาคุณภาพที่ได

คุมกับราคาที่จายไป 

70 

(25.0) 

141 

(50.4) 

65 

(23.2) 

3 

(1.1) 

1 

(0.4) 

3.99 0.74 มาก 
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ตารางที่ 5 ความคดิเห็นของลกูคาตอประสิทธิผลของการสงเสริมการเกษตรดานภาพลกัษณของสนิคา (ตอ) 

n = 280 

ประแด็น 

ความคิดเห็น 

คา 

เฉลี่ย 
SD ความหมาย 

5 

จํานวน 

(รอยละ) 

4 

จํานวน 

 (รอยละ) 

3 

จํานวน 

 (รอยละ) 

2 

จํานวน 

 (รอยละ) 

1 

จํานวน 

 (รอยละ) 

ดานวัฒนธรรมองคกร      4.10 0.63 มาก 

1. สินคาและกระบวนการผลิตของบริษัทโพธิ์กรุณาแสดง

ความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

56 

(20.6) 

191 

(68.2) 

29 

(10.4) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

4.07 0.60 มาก 

2. บริษัทโพธิ์กรุณาดําเนินการอยางมีจริยธรรมและ

รับผิดชอบตอสังคม 

76 

(27.1) 

165 

(58.9) 

35 

(12.5) 

4 

(1.4) 

0 

(0.0) 

4.12 0.66 มาก 

3.บริษัทโพธิ์กรุณารับผิดชอบลูกคาในกรณีที่สินคาไมได

คุณภาพ 

80 

(28.6) 

164 

(58.6) 

33 

(11.8) 

3 

(1.1) 

0 

(0.0) 

4.15 0.65 มาก 

รวม 4.06 0.65 มาก 

 

จากการศึกษาประสิทธผิลของการสงเสริมการเกษตรดานภาพลักษณของสนิคาโดยใชสื่อสังคมออนไลนของ

บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด พบวา ในภาพรวมลูกคาเห็นวาสินคาของบริษัทฯ มีภาพลักษณที่ดีอยูในระดับมากโดยมี

คาเฉลี่ยกับ 4.06 โดยมีความคิดเห็นในระดับมากในประเด็นบริษัทฯ รับผิดชอบลูกคาในกรณีที่สินคาไมไดคุณภาพ 

(คาเฉลี่ย = 4.15) รองลงมาดานสินคาของบริษัทฯ มีชื่อเสยีงเปนไปในทางที่ดี (คาเฉลี่ย = 4.14) ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อลูกคา

ซื้อสินคาไปแลวมักตองการการบริการหลังการขายและการประกันคุณภาพของสินคา 

ตารางที่ 6 ประสิทธิผลในภาพรวมของการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคมออนไลนของบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด 

ตัวแปรองคประกอบ 
X 

(S.D.) 
ความหมาย 

1. ความรูที่เกษตรกรไดรับ 4.12 

(0.60) 

มาก 

2. การแลกเปลี่ยนความรู 3.79 
(0.74) 

มาก 

3. การแชรตอขอมูลขาวสาร 3.76 
(0.78) 

มาก 

4. การซื้อสินคาเพิ่ม 3.83 
(0.72) 

มาก 

5. ความคิด เห็นตอภาพลักษณของ
สินคา 

4.06 
(0.65) 

มาก 

รวม 3.95 
(0.400) 

มาก 

 

ในภาพรวมจะเห็นไดวา บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด มีประสิทธิผลในการสงเสริมการเกษตรโดยใชสื่อสังคม

ออนไลนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.95 เมื่อพิจารณาองคประกอบในแตละดานแลว พบวา มีประสิทธิผลอยูใน

ระดับมากทุกดาน แสดงใหเห็นวาบริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด ใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสริมการเกษตรไดอยางมี

ประสิทธิผลยิ่ง 

ซึ่งการที่บริษัทโพธิ์กรุณา จํากัด สามารถใชสื่อสังคมออนไลนในการสงเสรมิการเกษตรไดอยางมีประสิทธิผล

เนื่องมาจากความสามารถดานตางๆ ของทีมพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพของการสงเสริม
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การเกษตรโดยใชส่ือสังคมออนไลน ทั้งในดานความสามารถในการสงเสริมการเกษตรของทีมพนักงานบริษัทฯ ในการ

ใชสื่อสังคมออนไลนในการเผยแพรความรู และขายสินคาแกลูกคา ซึ่งมีผลทําใหเกษตรกรพึงพอใจในดานความรูที่

ไดรับ สินคาที่มีคุณภาพ การแชรขอมูลขาวสารของลูกคาไปยงัคนอื่นๆ การซื้อสินคาเพิ่ม การมปีฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน

ขาวสารความรูระหวางลูกคากับพนักงานบริษัทฯ และภาพลักษณที่ดีของสินคาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Udo, Bagchi and Kirs (2008) ที่พบวา ประสิทธิผลดานการใหบริการมีผลตอความพึงพอใจ คุณภาพบริการ 

ประกอบไปดวยตัวแปรดานการซื้อซ้ํา และการเขาชมซ้ํา โดยตัวแปรเหลานี้มีผลโดยตรงตอความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวที่เขามาใชบริการระบบการบริหารลูกคาสัมพันธออนไลนของธุรกิจโรงแรม และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ศศินิภา ทิวาลัย และวศิน เหลี่ยมปรีชา (2555) ที่พบวา คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพบริการ การใชงาน และ

ความพึงพอใจของผูที่เขามาใชบริการ มีผลตอการเพิ่มประสิทธิผลดานการใหบริการของระบบการบริหารลูกคา

สัมพันธออนไลน และนอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Anderson & Sullivan (1993) และ Kumar (2002) ที่

ทําการศึกษาถึงผลตอเนื่องจากความพึงพอใจของลูกคา และความตั้งใจในการซื้อเพิ่มของผูบริโภค พบวา ความพึง

พอใจสงผลใหเกิดความชื่นชอบในตราสินคา ความตั้งใจในการซื้อเพิ่มในระยะเวลาตอมา  
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลของรังสีแกมมา 5 ระดับ คือ 0, 100, 200, 300, และ 600 เกรย ตออัตราการงอก อัตราการ

อยูรอด และการเจริญเติบโตของพริก พบวา ปริมาณรังสีแกมมามีผลตออัตราการงอก อัตราการอยูรอด และการ

เจริญเติบโตของพริก การฉายรังสีแกมมาที่ 200 เกรย ทําใหอัตราการงอกของเมล็ดพริกมีคาสูงที่สุด  คือ  รอยละ 

94.94 สวนการฉายรังสีแกมมาที่ 100 เกรย ทําใหตนพริกมีอัตราการอยูรอดสูงที่สุด คือ รอยละ 88.89 นอกจากนี้ 

ลักษณะของตนพริกสามารถเจริญเติบโตเปนปกติในชุดควบคุม แตมีความสูงของตนลดลง เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มมาก

ขึ้น จากการประเมินคา LD50 พบวา ปริมาณรังสีแกมมาที่มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงพันธุพริก คือ 355-

503 เกรย ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตองานปรับปรุงพันธุพริกโดยการเหนี่ยวนําดวยรังสีตอไป    

คําสําคัญ: รังสีแกมมา อัตราการงอก อัตราการอยูรอด การเจริญเติบโต พรกิ  
 

Abstract 

The effect of gamma radiation at 0, 100, 200, 300, and 600 gray on germination rate, survival rate, 
and growth of chili pepper was investigated. Results showed that doses of gamma radiation had effected to 
germination rate, survival rate, and growth of chili pepper. The highest of germination percentage was 94.94 
from the 200 gray irradiated chili pepper seed. For the irradiation at 100 gray, the plant showed the highest of 
survival percentage in 88.89. Moreover, the plant of chili pepper was grown normally in the control treatment 
but the height of plant was decreased with more irradiation dose. However, the value of LD50 showed that the 
suitable irradiated dose of gamma ray for chili pepper breeding program was 355-503 gray. The data will be 
useful for irradiated chili pepper breeding further.     
Keywords: gamma radiation, germination rate, survival rate, growth, chili pepper 
 
 
บทนํา  

พริกมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศ นิยมใชเพื่อการ

บรโิภคและสงออกไปตางประเทศ จากสถิติการสงออกพริกสดและแชเย็น พบวา ปริมาณการสงออกในป พ.ศ. 2559 

มีมูลคาสูงถึง 468 ลานบาท ซึ่งสูงกวาป 2558 ถึง 34 ลานบาท โดยปริมาณการสงออกในป พ.ศ. 2558 มีมูลคา 434 

ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) จากปริมาณการสงออกของพริกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการนําพริกไปใช

ประโยชนไดหลากหลาย ตั้งแตกินผลสด นําไปตากแหงเปนพริกแหง นําพริกแหงไปบดเปนพริกปน เปนสวนผสมใน

พริกแกง น้ําจิ้ม นําไปแปรรูปเปนซอสพริก อาหารเสริม ใชพริกผลสด ผลแหง สกัดเปนสวนผสมทางยา ตลอดจนนํา

ตนท่ีมีรูปลักษณท่ีสวยงามไปปลูกเปนไมประดับ (กรมวิชาการเกษตร, 2560) พริกจึงเปนพืชชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูง 
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เหมาะแกการพัฒนาสงเสริมการผลิต รวมถึงการปรับปรุงพันธุพริก เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาด ที่มีความ

หลากหลายของการนําไปใชประโยชน ท้ังในดานลักษณะของพริก และปริมาณผลผลิตพริกที่มากยิ่งขึ้น 

การเหนี่ยวนําใหเกิดการกลายพันธุในพืช เปนวิธีหนึ่งที่ชวยเพิ่มโอกาสในการสรางพันธุพืชใหมได การ

เหนี่ยวนําใหพืชเกิดการกลายพันธุโดยรังสี เปนวิธีที่นิยมใช และปจจุบันรังสีแกมมานิยมนํามาใชเหนี่ยวนําใหเกิดการ

กลายพันธุในพืชหลายชนิด (อรุณี, 2550) เชน เบญจมาศ หมอขาวหมอแกงลิง และหงสเหิน (Lamseejan et al., 

2000; อัญชลี, 2556; ณัฐพงค, 2556) Khatri et al. (2005) พบวา รังสีแกมมาปริมาณ 750 และ 1000 เกรย 

สามารถทําใหเกิดความผันแปรทางพันธุกรรมของ Brassica juncea L. cv. S-9 ได โดยรังสีจะทําใหเกิดการกลายหรือ

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่โมเลกุลของดีเอ็นเอ และสามารถถายทอดลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นจากเซลลที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปยังเซลลลูกไดดวยกระบวนการแบงเซลล  (พีรนุช, 2553) การเหน่ียวนําใหเกิดการกลายพันธุ เปนการ

เพิ่มโอกาสการกลายพันธุใหเกดิไดมากกวาการกลายพันธุตามธรรมชาติ ทําใหไดมาซึ่งสายพันธุชนิดใหมหรือปรับปรุง

สายพันธุเดิมใหดขีึ้น เชน ลักษณะทรงตน สีของดอกหรือใบ รูปทรงดอกหรือใบ ความตานทานโรค ความทนแลง ฯลฯ 

(สุทัศน, 2552; อรุณี, 2550; วิชัย และคณะ, 2550) เปนการรนระยะเวลาและคาใชจาย เมื่อเทียบกับการปรับปรุง

พันธุดวยวิธีอื่น (Harten, 1998) 

เนื่องจากการเหนี่ยวนําดวยรังสีแกมมาเพื่อสรางความแปรปรวนทางพันธุกรรมกอนนําไปคัดเลือกพันธุ เปน

การปรับปรุงพันธุอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง จําเปนตองมีการประเมินผลกระทบจากการเหนี่ยวนําใหเกิด

การกลายพันธุตอพืช เพื่อหาปริมาณรังสีแกมมาที่มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชนั้นๆ ซึ่งปริมาณรังสี

แกมมาที่แนะนําใหใชสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชอยูระหวาง LD30-LD50 (อรุณี, 2550) ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาตออัตราการงอก อัตราการอยูรอด และการเจริญเติบโตของพริก ซึ่งขอมูล

ที่ไดจะเปนประโยชนในงานปรับปรุงพันธุพริกตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

นําเมล็ดพริกพันธุซุปเปอรฮอทมาแชน้ําทิ้งไว 1 คืน (กอนการฉายรังสี) จากนั้นนําเมล็ดพริกไปฉายรังสี

แกมมาแบบเฉียบพลันดวยเครื่องฉายรังสีแกมมา มีโคบอลต 60 เปนตนกําเนิดรังสีแกมมา ในปริมาณ 0 (ชุดควบคุม

ซึ่งไมฉายรังส)ี, 100, 200, 300 และ 600 เกรย จากนั้นนําไปปลูกที่โรงเรือนพลาสติก ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัด

เชียงใหม โดยทําการเพาะเมล็ดพริกในถาดเพาะเมล็ดที่บรรจุพีทมอส มี 3 ซ้ําๆ ละ 100 เมล็ด ทําการใหน้ําวันละ 1 

ครั้ง ทําการบันทึกผลของอัตราการงอก (ในวันที่ 14 หลังจากเพาะเมล็ด) จากนั้นทําการยายตนกลาลงปลูกใน

ถุงพลาสติกดําที่บรรจุดินผสม จนกระทั่งตนโตเต็มที่ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได ทําการบันทึกผลของอัตราการอยูรอด 

และการเจริญเติบโตของตนพริกในดานความสูงของตน      

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

การศึกษาผลของรังสีแกมมาในปริมาณตางๆ ที่มีผลตออัตราการงอก อัตราการอยูรอด และการ

เจริญเติบโตของพริก พบวา การฉายรังสีแกมมาที่ 200 เกรย ทําใหอัตราการงอกของเมล็ดพริกมีคาสูงที่สุด  คือ  

รอยละ 94.94 มีดัชนกีารงอกสูงที่สุด โดยพบการงอกในวันท่ี 7 ซึ่งเร็วกวาชุดควบคุมและชุดการทดลองที่ปริมาณรังสี

ตางๆ ซึ่งพบการงอกในวันที่ 8 หรอื 9 ผลการทดลองท่ีไดนี้ อาจเกิดจากคุณสมบัติของรังสีแกมมาที่มีผลตอเซลลสวน

นอกของพืช จึงอาจทําใหเปลือกหุมเมล็ด (seed coat) บางสวนถูกทําลาย แลวทําใหเกิดการงอกที่เร็วกวาปกติ 

(Kovács and Keresztes, 2002) สอดคลองกับผลการทดลองของ Hameed (2008) ที่อัตราการงอกของถั่ว chickpea 
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สายพันธุ Kabuli มีอัตราการงอกสูงขึ้น เมื่อไดรับการฉายรังสี 100 และ 700 เกรย เมื่อนําอัตราการงอกไปสราง

สมการเสนแนวโนมได y = -0.047x + 97.59 และหาปริมาณรังสีที่ทําใหอัตราการงอกลดลงเหลือรอยละ 50 ได

เทากับ 853 เกรย (ภาพ 1)  

 
ภาพ 1 ผลของรังสแีกมมาตออัตราการงอกของเมล็ดพรกิที่ไดรับรังสีแกมมาในปรมิาณตาง ๆ 

 

เมื่อตรวจสอบอัตราการอยูรอดของตนพริก พบวา ตนพริกสามารถอยูรอด และเจริญเติบโตในทุกชุดการ

ทดลองที่ฉายรังสีในปริมาณตางๆ กัน โดยการฉายรังสีแกมมาที่ 100 เกรย ทําใหตนพริกมีอัตราการอยูรอดสูงที่สุด 

คือ รอยละ 88.89 แตชุดควบคุมและชุดการทดลองอื่นที่ไดรับปรมิาณรังสีเพิ่มมากขึ้น อัตราการอยูรอดจะลดนอยลง

ไปเรื่อยๆ โดยพบตนที่เนาตาย เพราะกระบวนการทางชีวเคมภีายในรากและใบไมสามารถทํางานได เนื่องจากเกิดการ

ทําลายทางสรีระ (physical damage) อยางรุนแรง ซึ่งมักทําใหเกิดการหยุดแบงเซลลบริเวณตายอด หรือปลายราก 

(อรุณ,ี 2550) และเริ่มมีอาการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนขึน้ ลักษณะที่เกิดขึ้นเหลานี้ หากเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับ

ยีนภายนอกนิวเคลียสจะไมสามารถถายทอดไปสูรุนลูกได (อรุณี, 2550) เมื่อนําขอมูลการอยูรอดไปสรางสมการ

แนวโนม คือ y = -0.090x + 87.37 และคํานวณหาปริมาณรังสีที่ทําใหการตายลดลงเหลือรอยละ 50 (LD50) ได

เทากับ 355 เกรย (ภาพ 2) การประเมินผลการชักนําใหเกิดการกลายพันธุตอพืช เพื่อหาปริมาณรังสีที่มีความ

เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงพันธุพชืนั้น ปรมิาณรังสีแกมมาท่ีแนะนําใหใชสําหรับการปรับปรุงพันธุพชื จะอยูระหวาง 

LD30-LD50 (อรุณี, 2550) ในงานวิจัยนี้ ปริมาณรังสีที่มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุงพันธุพริก คือ 355-503 

เกรย สอดคลองกับผลการทดลองของ วิชัยและคณะ (2550) ที่พบวา ปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการฉายรังสีเมล็ด

พริกอยูระหวาง 400-600 เกรย ทําใหไดตนพริกที่มีลักษณะเปนพุม ใบหนา ตานทานตอแมลงปากดูดในรุนที่ 2 และ

พบตนพรกิใบดางในรุนท่ี 6 ดวย สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ พบวา ลักษณะของตนพริกเจริญเติบโตเปนปกติในชุดควบคุม 

แตมีความสูงของตนลดลง เมื่อปริมาณรังสีเพิ่มมากขึ้นเปน 300 เกรย ในขณะที่การฉายรังสีปริมาณ 600 เกรย พบ

ลักษณะแคระแกร็น รากสั้น ออนแอ และอาจตายไปในที่สุด การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เปนผลจากสารพันธุกรรมถูก

ทําลาย รวมทั้งมีการสรางสารอนุมูลอิสระ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสารภายในเซลล ซึ่งมีผลทาง

สรีรวิทยาและกระบวนการทางชีวเคมีของพืช (Marcu et al., 2013) สอดคลองกับการทดลองของ ณัฏฐา (2558) ที่

พบวา เม่ือใหรังสีกับแพงพวยในปรมิาณที่สูงขึน้ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตลดลง และความสูงของพชืจะลดลงดวย 
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ภาพ 2 ผลของรังสีแกมมาตออัตราการอยูรอดของตนพริกที่ไดรับรังสแีกมมาในปริมาณตาง ๆ 

 

การตอบสนองตอปรมิาณรังสีแกมมาในระดับตางๆ ของพริก มีผลตออัตราการงอก อัตราการอยูรอด และ

การเจริญเติบโตของพืช เมื่อประเมินจากคา LD50 พบวา ปริมาณรังสีแกมมาที่มีความเหมาะสมสําหรับการปรับปรุง

พันธุพริก คือ 355-503 เกรย ขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนตองานปรับปรุงพันธุพริกโดยการเหนี่ยวนําดวยรังสีตอไป    
 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สํานักพัฒนา

บัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะผลิตกรรมการ

เกษตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ขอขอบคุณบุคคลที่เกี่ยวของทุกทานที่ใหความชวยเหลือตลอด

ระยะเวลาการทําวิจัย 
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ประสิทธิภาพของน้าํมันหอมระเหยในการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti 
Matile-ferrero) (Hemiptera: Pseudococcidae) 

Efficiency of essential oil on elimination of Pinkish Mealybug (Phenacoccus manihoti Matile-ferrero) 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 
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บทคัดยอ 

  การทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและใบพลูที่ไดจากการกลั่นใบสดดวยเครื่อง

กลั่นน้ํามันหอมระเหยในการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-ferrero) ทดสอบดวย

วิธีการจุมใบ (Leaf dipping method) ที่ความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากใบ

พลูสามารถกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมที่ความเขมขน 3 เปอรเซ็นต (v/v) มี

อัตราการตาย 90.00 และ 100 เปอรเซ็นต มีคา (LC50) เทากับ 4.53 และ 4.06 mg/L ที่เวลา 12 และ 24 ชั่วโมง 

ตามลําดับและพบวาน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมสามารถกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังไดดีที่ความเขมขน 5 

เปอรเซ็นต (v/v) มีอัตราการตาย 80.00 และ 90.00 เปอรเซ็นต มีคา (LC50) เทากับ 6.92 และ 6.33 mg/L ที่เวลา 12 

และ 24 ชั่วโมง ตามลําดับ โดยคํานวณคา LC50 ดวย Probit analysis 

คําสําคัญ: เพลีย้แปงสีชมพ ู เพลีย้แปงมันสําปะหลัง  ใบพลู  น้าํมันตะไครหอม  

Abstract 

  The study was aimed at investigate the effect of active essential oil from Lemongrass (Cymbopogon 
nardus Rendle) and Betel pepper (Piper betle L.) on Pinkish mealy bug (Phenacoccus manihoti Matile-ferrero) 
mortality. The essential oil of Lemongrass and Betel pepper leaves were extracted by using steam distillation 
method. The extraction solutions were diluted regarding to different concentration, i.e., 1, 3, 5, 7, and 9 percent 
(v/v), and tested by leaf dipping method.  The result showed that the higher average mortality values of Pinkish 
mealy bug were obtained from using essential oil from Betel pepper leaf at concentration 3 percentages. The 
average of mortality were 90.00 and 100 percent by LC50 were 4.53 and 4.06 mg/L at 12 and 24 hours, 
respectively. Inaddition the essential oil from Lemongrass at concentration 5 percent effected on Pinkish mealy 
bug mortality. The average of mortality were 80.00 and 90.00 percent by LC50 were 6.92 and 6.33 mg/L at 12 
and 24 hours, respectively. The Median Lethal Concentration (LC50) was calculated by Probit analysis. 
Keyword: Phenacoccus manihoti, Piper betle, Cymbopogon nardus 

 

บทนํา 

 เพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-ferrero) เปนแมลงศัตรูพืชที่สําคัญพบการ

ระบาดครั้งแรกในแถบแอฟริกาซึ่งกอความเสียหายใหกับเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังเปนอยางมาก เพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังสีชมพูที่ลงทําลายตนมันสําปะหลังพบไดทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยมักจะลงทําลายที่สวนใบ ยอดและตาของ

ยอด พบการระบาดอยางรุนแรงในชวงฤดูแลงหรือตอนฝนทิ้งชวง โดยเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูจะดูดกินน้ําเลี้ยง

ของพืชแลวถายของเหลวออกมาสงผลใหเกิดโรคราดําทําใหพืชเกิดการสังเคราะหแสงไดนอยลงสงผลทําใหพืช

เจริญเติบโตไดไมเต็มที่ทําใหสวนยอดและใบเกิดการหงิกงอ ลําตนมีขอถี่ยอดแตกพุมหรืออาจแหงตายหากพบการ

ระบาดที่รุนแรงมากจะทําใหรากเจริญเติบโตไดชาและสงผลกระทบตอการสรางหัวมันสําปะหลัง (Mani et.al, 2016: 

โอภาส, 2553) เนื่องจากสาเหตุนี้จึงทําใหเกษตรกรนิยมใชสารกําจัดแมลงมากขึ้นเพื่อหวังเพิ่มผลผลิตของมัน
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สําปะหลังซึ่งการใชสารกําจัดแมลงในปริมาณมากเปนเวลานานอาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศนโดยเฉพาะแมลงศัตรู

ธรรมชาติ แมลงตัวห้ําและแมลงตัวเบียน ทําใหปริมาณลดนอยลงและสูญพันธุไปในที่สุด การนําสารสกัดจากพืช

ธรรมชาติมาชวยควบคุมแมลงศัตรูพืชเปนอกีทางเลอืกหนึ่งท่ีนิยมนํามาใชกําจัดแมลงเชน สารสกัดจากใบพลูพบสารที่

สําคัญเมื่อสกัดดวยเทคนิคของไหลวกิฤตยวดยิ่งคืออัลลิวไพรอแคทีชอลและยูกลีนอล (นิรมล และคณะ, 2555) ซึ่งมี

ฤทธิ์ในการยับยัง้เชื้อรา (MFC) และเชื้อแบคทีเรีย (MBC) (อุดมลักษณ และคณะ, มปป) นอกจากนี้สารสกัดใบพลูและ

ตะไครหอมยังมีคุณสมบัตเิปนสารไลดวงงวงขาวโพดในขาวสารได (กันยารัตน และคณะ, 2556) และสารสกัดตะไคร

หอมยังมฤีทธิ์ในการกําจัดเห็บโค (จํารัส และคณะ, มปป) เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงใหนอยลง

จึงนําพืชพื้นบานทั้งชนิด 2 ชนิด มากลั่นเอาน้ํามันหอมระเหยเพื่อนําไปใชประโยชนในการกําจัดแมลงใหไดผลจริง

เนื่องจากปจจุบันในภาคการเกษตรมีการใชสารเคมีปองกันกําจัดแมลงมากขึ้น กอใหเกิดผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

ระบบนิเวศน และสุขภาพของเกษตรกรเนื่องจากสารเคมีปองกันกําจัดแมลงมีราคาสูงมากในทองตลาดรวมไปถึงการ

ใชสารเคมีเปนเวลานานอาจทําใหรางกายเกิดการสะสมสารพิษเปนสาเหตุกอใหเกิดโรคและลมปวยไดในระยะยาว 

หากเกษตรกรหันมาใชสารสกัดจากพืชที่หาไดตามธรรมชาติจะสามารถลดคาใชจายและมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การทดสอบประสิทธิภาพการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลงัสีชมพู P. Manihoti ในหองปฏิบัติการ 

เตรียมสารกัดโดยนําใบตะไครหอมและใบพลูสดมากลั่นน้ํามันหอมระเหยดวยเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย 

(Portable Steam Distillation Unit) โดยใชระบบการกลั่นดวยนํ้าทีอุ่ณหภูมิ  125 องศาเซลเซียส ภายใตความดัน 25 psi 

เปนเวลา 4 และ 6  ชั่วโมง จากนั้นนําน้ํามันหอมระเหยที่สกัดไดเก็บใสขวดสีชาหอดวยอลูมิเนียมฟอยลเพื่อปองกัน

การระเหยเก็บไวที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส วางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial in CRD 2x5x2 + 3) 

ประกอบดวยปจจัยที่ใชศึกษา 3 ปจจัย ไดแก ชนิดของน้ํามันหอมระเหย 2 ชนิด ความเขมขน 5 ความเขมขน และ 2 

ชวงเวลา 2 ชวงเวลา ดังนั้นในการทดลองนี้จึงประกอบไปดวย 23 การทดลอง แบงเปน น้ํามันหอมระเหยตะไครหอมที่

ความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) โดยวัดผลที่ 12 และ 24 ชั่วโมง รวมเปน 10 การทดลอง และ น้ํามัน

หอมระเหยใบพลูที่ความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) โดยวัดผลที่ 12 และ 24 ชั่วโมง  อีก 10 การ

ทดลอง และอีก 3 การทดลองเปนตัวควบคุม ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา ตอ 1 การทดลอง โดยนําน้ํามันหอมระเหยไปเจือ

จางดวยน้ําที่มี Tween 80 ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนตัวประสาน (emulsifier) ใหมีความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 

9 เปอรเซ็นต (v/v) โดยมีการทดลองควบคุมคือใบมันที่ไมไดจุมสารใดๆเลย (control 1), น้ําที่มี Tween 80 เปนตัว

ประสาน (emulsifier) (control 2) และสาร Starkle 10% WP (Dinotefuran เปนสารเคมีในกลุม Neonicitiniod ใชสําหรับ

กําจัดเพลี้ยแปงในหมูเกษตรกร) ที่ระดับความเขมขน 20 กรัมตอ 20 ลิตร หรือ 0.01 กรัมตอ 10 มิลลิลิตร เปนตัว

ควบคุมบวก (Positive control หรือ Control 3)  

การทดสอบดวยวิธี Leaf dipping method 

ตัดใบมันสําปะหลังใหมีขนาด 2.5 x 2.5 เซนติเมตร (กวาง x ยาว) ทดสอบดวยวธิี Leaf dipping method โดย

จุมใบมันในน้ําที่มี Tween 80 ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนตัวประสาน (emulsifier) (control 2), Starkle 10% WP 

0.01 กรัม (Positive control หรือ Control 3) และสารสกัดน้ํามันหอมระเหยที่ความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต 

(v/v) เปนเวลานาน 1 นาที จากนั้นนําใบมันสําปะหลังมาผึ่งใหแหงและปลอยเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูในระยะตัว

ออนวัย 2-3 ลงบนใบมันที่แหงแลวจํานวน 10 ตัว ตอ 1 ใบ เพื่อทําการทดสอบ ทําการนับจํานวนอัตราการตายของ

เพลีย้แปงมันสําปะหลังสีชมพูและบันทึกผลการทดลองท่ีเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง นําผลที่ไดไปคํานวณหาคา LC50 โดย
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ใช Probit analysis หาเปอรเซ็นการตายเฉลี่ยและความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

การสอบประสิทธิภาพการกําจัดเพลี้ยแปงมนัสําปะหลังสีชมพู P. Manihoti ในหองปฏิบัติการ  

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมและใบพลูในการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลัง    

สีชมพู Control 1 และ Control 2 ไมพบอัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสชีมพูตลอดระยะเวลาการทดลอง แต

พบวา ที่เวลา 12 ชั่วโมง Control 3 ของน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมและใบพลูมีอัตราการตายของเพลี้ยแปงมัน

สําปะหลังสีชมพูเทากับ 16.67 เปอรเซ็นต และที่เวลา 24 ชั่วโมง พบวาใน Control 3 ของน้ํามันหอมระเหยตะไครหอม

และใบพลูเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูมีอัตราการตาย 20.00 เปอรเซ็นต  

ผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมที่ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ดวยระดับ

ความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) พบวาอัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูเทากับ 3.33, 

0.00, 80.00, 66.67 และ 66.67 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคา LC50 เทากับ 6.92 mg/L และพบวาที่เวลา 24 ชั่วโมง 

ระดับความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอรเซ็นต (v/v) อัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูเทากับ 16.67, 

23.33, 90.00, 76.67 และ 83.33 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคา LC50 เทากับ 6.33 mg/L ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ Zhu et. al., (2001) รายงานวาน้ํามันตะไครหอมสามารถกําจัดและลดการสรางเชื้อราภายในรังปลวกไดท่ี 10-50 

µg/cm2 ในระยะเวลา 1- 3 วัน และ Oyedele et al., (2002) รายงานวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมท่ีความเขมขน 

20 และ 25 เปอรเซ็นต สามารถไลยุงลาย Aedes aegypti L. บนผิวหนังของนกไดนาน 1 ชั่วโมง   

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยใบพลู ที่เวลา 12 ชั่วโมง ระดับความเขมขน 1, 3, 5, 7 และ 

9 เปอรเซ็นต (v/v) พบวามอีัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูมีคาเทากับ 13.33, 90.00, 86.67, 93.33 

และ 100.00  เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคา LC50 เทากับ 4.53 mg/L และที่เวลา 24 ชั่วโมง มีอัตราการตายเทากับ 

16.67, 100.00, 96.67, 100.00 และ 100.00 เปอรเซ็นต ตามลําดับ มีคา LC50 เทากับ 4.06 mg/L สอดคลองกับ

การศึกษาของศุกรรัตน, (2554) รายงานวาน้ํามันหอมระเหยใบพลูที่ระดับความเขมขน 3, 5, 7 และ 9  เปอรเซ็นต 

(v/v) มีประสิทธิภาพในกาฆาหนอนใยผักและหนอนแมลงวันบาน ทําใหมีอัตราการตาย 43.33, 53.33, 56.67 และ 

70 เปอรเซ็นต (v/v) มีคาความเปนพิษ LC50 เทากับ 3.91 และ 4.54 mg/L ที่ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง เชนเดียวกับสายชล, 

(2548) ศึกษาประสิทธภิาพของน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูในสภาพหองปฏิบัตกิารพบวาน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูมี

พิษทางการสัมผัสตอดวงถั่วเขียวและดวงถั่วเหลืองโดยทดสอบดวยวิธี impregnated filter paper test มีคา LC50 

เทากับ 0.65 และ 0.86 mg/L ที่เวลา 48 ชั่วโมง (ตาราง 1)  

 

การเปรียบเทียบอัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู P. Manihoti  

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมและใบพลูพบวาทุกระดับความเขมขนของ 

น้ํามันหอมระเหยจากใบพลูสามารถควบคุมเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูไดดีกวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมที่

เวลา 12 ชั่วโมง แตพบวาน้ํามันหอมระเหยจากตะไครหอมที่เวลา 12 ชั่วโมง ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต มีอัตราการ

ตายมากกวาความเขมขน 3 เปอรเซ็นต อาจเนื่องมาจากเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูแตละตัวที่ใชในการทดสอบมี

ความตานทานไมเทากันและจะทําการทดสอบซ้ําอีกครั้งตอไป และที่เวลา 24 ชั่วโมง น้ํามันหอมระเหยทั้งสองชนิดมี

ประสิทธิภาพในการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูไดในอัตราการตายที่เทากันเนื่องจากน้ํามันหอมระเหยใบพลูมี
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สารประกอบ  Eugenol ซึ่งเปนสารทีส่งผลตอระบบประสาทของแมลง นอกจากนี้น้ํามันหอมระเหยตะไครหอมยังมีสาร

ออกฤทธ์ิที่สําคัญไดแก geranial และ Neral ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปนสารไล เพื่อยับยั้งการวางไขของดวงถั่วเขียว 

และดวงถั่วเหลือง (Ketoh, 2000: Rajapake และคณะ, 1997) และเมื่อเปรียบเทียบกับ Starkle ที่ความเขมขน 1 

เปอรเซ็นต ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชกันโดยทั่วไปพบวาน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่ความเขมขนเดียวกันมีอัตราการตาย

ของเพลี้ยแปงที่ใกลเคียงกัน สําหรับน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมพบวาที่ความเขมขน 1 และ 3 เปอรเซ็นต (v/v)  มี

อัตราการตายที่เทียบเคียงกับ Stakle และน้ํามันใบพลูท่ีเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นในการนําไปใชจริงน้ํามันหอมระเหยจาก

ใบพลู 1 เปอรเซ็นต (v/v) และน้ํามันหอมระเหยตะไครหอมท่ีความเขมขนระหวาง 1 ถึง 3 เปอรเซ็นต (v/v) จึงเหมาะที่

จะนําไปใชในการกําจัดเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพูไดเปนอยางดีเนื่องจากมีอัตราความเขมขนและระยะเวลาที่ใชใน

การปองกันกําจัดที่เหมาะสม (ภาพ 1) 

ตาราง 1 อัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพ ูPhenacoccus manihoti ทดสอบดวยน้ํามันหอมระเหยจาก     
             ใบตะไครหอมและน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูที่เวลา 12 และ 24 ชั่วโมง  

ความเขมขน 
(เปอรเซ็นต) 

อัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู Phenacoccus manihoti Mean1/ (±S.D.) 

12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 
น้ํามันตะไครหอม น้ํามันพล ู น้ํามันตะไครหอม น้ํามันพล ู

1 3.33 ± 5.77 b, F 13.33±5.77 b, EF  16.67±20.81 b, EF 16.67±5.77 b, EF 
3 0.00 ± 0.00 b, F 90.00±10.00 a, ABC 23.33±15.33 b, E 100.00±0.00 a, A 
5 80.00 ± 0.00 a, BCD 86.67±11.54 a, ABC 90.00±10.00 a, ABC 96.67±5.77 a, AB 
7 66.67 ± 11.54 a, D 93.33±11.54 a, ABC 76.67±5.77 a, CD 100.00±0.00 a, A 
9 66.67 ± 11.54 a, D 100.00±0.00 a, A 83.33±11.54 a, ABCD 100.00±0.00 a, A 

LC50 6.92 4.53 6.33  4.06 
CV (%) 22.13 14.76 29.33  5.59 

Control 1* 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Control 2** 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Control 3*** 16.67 ± 5.77 20.00±10.00 

Control 1* ใบมันสําปะหลังที่ไมจุมสารใดๆเลย 
Control 2** น้ําที่ม ีTween 80 ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนตัวประสาน (emulsifier) 

Control 3*** Starkle 10% WP 0.01 กรัม ตอ 10 มิลลิลิตร เทากับสารออกฤทธิ์ 1 เปอรเซ็นต 
1/Mean คาเฉลี่ยของอัตราการตายของเพลี้ยแปงมันสําปะหลังสีชมพู P. manihoti ในเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง  
a-b ตัวอักษรที่ตางกันภายในแถวเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยวิธี (DMRT) 
A-F ตัวอักษรที่ตางกันภายในตารางเดียวกันแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 โดยวิธี (DMRT) 
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ภาพ1 เปรียบเทียบอัตราการตายของเพล้ียแปงมันสําปะหลังสชีมพู Phenacoccus Manihoti 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณหนวยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ ศูนยวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร

กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชวีินทรียแหงชาติภาค
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การคัดกรองแบคทเีรียปฏปิกษเพื่อควบคุม Xanthomonas campestris ในพืชตระกูลกะหล่ํา 
Screening of Antagonistic Bacteria for Xanthomonas campestris control in Crucifer 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้เปนรายงานฉบับแรกที่ศึกษาการยับยั้งการเจริญของจุลินทรียกอโรคในพืชตระกูลกะหล่ํา

โดยใชแบคทีเรียที่แยกไดจากผึ้งพันธุพื้นเมืองของไทย ซึ่งพืชตระกูลกะหล่ํา เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

ไดรับความนยิมในการบริโภคอยางแพรหลาย ในประเทศไทยพืชตระกูลนี้มักประสบปญหาจากโรคเนาดําซึ่งมีสาเหตุ

มาจาก Xanthomonas campestris การควบคุมโรคดวยวิธีทางชีวภาพถูกนํามาศึกษาและพัฒนา เพื่อสงเสริมให

เกษตรกรมีทางเลือกในการควบคุมโรคแทนการใชสารเคมี ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคัดกรองหาแบคทีเรีย

ปฏิปกษที่มีความสามารถในการควบคุมการเจริญของ Xanthomonas campestris ในพืชตระกูลกะหล่ํา จากการแยก

แบคทีเรียจากผึ้งบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยดวยอาหาร Nutrient agar (NA) พบวา สามารถแยกได 106 ไอโซ

เลท แบคทีเรียทั้งหมดถูกนําไปทดสอบการยับยั้งการเจริญของ Xanthomonas campestris TISTR1100 ดวย disc agar 

diffusion พบวามี 8 ไอโซเลท ไดแก C2AN1, C2AN2, C2AN3, C3BN8, C16HN7, C17AN3, C17AN4 และ C18AN6 

สามารถยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียกอโรคพชืได โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางของการยับย้ัง 17.7±0.6, 17.3±0.6, 

17.3±0.6, 12.0±10.4, 22.3±3.5, 22.3±4.0, 20.3±5.5 และ 24.3±2.1 มิลลิเมตร ตามลําดับ จากการจําแนกชนิด

ของแบคทีเรีย พบวา ไอโซเลท C2AN2, C3BN8, C16HN7, C17AN3 และ C17AN4 เปน Enterobacter sp., Bacillus sp., 

Enterobacter sp., Enterobacter sp. และ Pseudomonas sp. ตามลําดับ 

คําสําคัญ: เชื้อปฏิปกษ วิธีทางชีวภาพ กะหล่ํา แซนโทโมแนส ผึ้ง 

Abstract 
This is the first report of the growth inhibition of plant pathogen using bacteria isolated from native Thai 

bees. Crucifers are one of the most important plants in Thailand. Xanthomonas campestris can cause devastating 
disease in crucifers particularly black rot disease. The biological control is now widely used in many crops. This 
research aimed to screen for antagonistic bacteria capable of inhibiting growth of Xanthomonas campestris in 
crucifers. One hundred and six bacterial isolates were isolated from bee samples collected from different sites in 
northern Thailand using Nutrient agar (NA) medium. After testing their abilities to inhibit growth of the pathogenic 
bacteria using Disc agar diffusion method, it was found that eight isolates namely C2AN1, C2AN2, C2AN3, 
C3BN8, C16HN7, C17AN3, C17AN4 and C18AN6 had the highest ability to inhibit growth of Xanthomonas 
campestris TISTR1100 with inhibitory zones of 17.7±0.6, 17.3±0.6, 17.3±0.6, 12.0±10.4, 22.3±3.5, 22.3±4.0, 
20.3±5.5 and 24.3±2.1 mm in diameter, respectively. From some morphological, biochemical and molecular 
identification, the isolates C2AN2, C3BN8, C16HN7, C17AN3 and C17AN4 were Enterobacter sp., Bacillus sp., 
Enterobacter sp., Enterobacter sp. and Pseudomonas sp., respectively.      

Keywords: Antagonist, Biocontrol, Crucifer, Xanthomonas, Bee 
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บทนํา  

โรคพืชเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตร สาเหตุ
สวนใหญเกดิจากเชื้อจุลินทรียท่ีเขาไปทําลายระบบตาง ๆ ของพืช ซึ่งใหผลรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับชนิดของเชื้อที่พืช
ไดรับ จนถึงปจจุบันโรคพืชยังคงสงผลกระทบเปนวงกวางทั้งในดานของปริมาณผลผลิตที่ลดลง ตนทุนในการทํา
การเกษตรที่สูงขึ้นเนื่องจากคาใชจายในสวนของยาควบคุมโรค รวมไปถึงสารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร 
นอกจากนี ้ยังสงผลกระทบตอระบบนิเวศในระยะยาวอีกดวย ปจจุบันการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช มักประสบ
ปญหาในดานการดื้อตอยาหรือตานทานตอสารนั้นโดยเชื้อจะมีการปรับตัวเกิดเปนเชื้อกลายพันธุ ซึ่งลักษณะเหลานี้
สามารถถายทอดไปยังลูกหลานได (ธรรมศักดิ์, 2543) รวมทั้งการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในอัตราที่สูงหลาย
ชนิด กอใหเกิดผลกระทบตอตัวเกษตรกรผูใชรวมทั้งอาจมีสารพิษตกคางอยูในผลิตผลที่จะเปนอันตรายตอผูบริโภค 
ตลอดจนเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในบริเวณโดยรอบที่มีการใชสารเคมี ผลกระทบของสารเคมีตกคางในระยะ
ยาวอาจกอใหเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้นและผักตระกูลกะหล่ํานับเปนผักตระกูลหนึ่งที่ประชาชนนิยมบริโภค สามารถพบได
ทั่วไปทุกภาคของประเทศ  

ผักตระกูลกะหล่ํา (Crucifer) เปนผักตระกูลใหญที่สําคัญที่สุดตระกูลหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเปนผักที่
ใชบริโภคในชีวิตประจําวันและยังเปนกลุมผักเศรษฐกิจที่มีการสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ในปจจุบันพบผลกระทบ
จากปญหาสารเคมีตกคางในผัก ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของประชาชน ทั้งนี้ปญหาการใชสารเคมี พบ
สาเหตุหลักมาจากการแพรระบาดของโรคที่เกิดจากกลุมจุลินทรีย ซึ่งมีการแพรกระจายที่รวดเร็วสงผลเสียตอผักเปน
บรเิวณกวาง เกษตรกรจึงเลอืกวิธใีชสารเคมใีนการควบคุมและปองกัน เนื่องจากเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว แตเมื่อมี
การใชสารเคมีเพิ่มมากขึ้นและขาดความระมัดระวังในการใชของเกษตรกร สงผลใหระบบนิเวศและสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติถูกทําลาย จนเกิดสภาวะขาดสมดุลทางชีวภาพ ศัตรูธรรมชาติและจุลินทรียที่เปนศัตรูตอเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคพืชถูกทําลายจนมีปริมาณลดนอยลงเปนเหตุใหเกิดการระบาดของโรคพืชอยางรุนแรงไดในที่สุด ดังนั้น 
การศึกษาวิธีการทางชีวภาพโดยการใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียกอโรคพืชไดนั้น มีความ
จําเปนท่ีตองศึกษาเพื่อนํามาใชในการแกปญหาการใชสารเคม ีเพื่อสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภค ทั้งยังเปนวิธีการที่มี
ตนทุนต่ําและสงเสริมใหสภาพแวดลอมมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาผักตระกูลกะหล่ําประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อกอโรคอยางรุนแรง

โดยเฉพาะในพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเปนพื้นที่หลักในการผลิตผักตระกูลกะหล่ําออกสูตลาด เชื้อที่กอใหเกิด

โรคในผักตระกูลกะหล่ําสวนใหญเปนกลุมของเชื้อ Xanthomonas sp. (Lu et al., 2008) โรคสําคัญที่พบไดแก โรคเนา

ดํา เกิดจากการเขาทําลายของเชื้อ Xanthomonas campestris ในระยะตนกลา (กรมวิชาการเกษตร IPM DANIDA, 

2547) ทําใหพืชมีอาการแคระแกร็นใบดานลางเหี่ยว พบแผลสีเหลืองรูปตัววจีากขอบใบ อาการเหลอืงจะลุกลามจนถึง

เสนกลางใบและเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีดํา บรเิวณที่ถูกเขาทําลายจะกลายเปนสีน้ําตาลและแหง ใบที่ถูกทําลายจะรวง

กอนแก เมื่อนําใบมาตัดแบบขวางจะพบวาทอลําเลี้ยงน้ําอาหารกลายเปนสีดํา มีหยดเมือกสีเหลือง และบางครั้ง

บรเิวณชองวางกลางลําตนจะพบแบคทีเรียอยูเปนจํานวนมาก (Agrios, 1997) เมล็ดที่ติดเชื้อเมื่องอก เชื้อแบคทีเรียที่

อยูท่ีผนังหุมเมล็ดจะเจริญเขาสูใบเลี้ยงและใบออน ใบจะติดเชื้อผานทางรูเปดตามธรรมชาติ แผล หรือบาดแผลที่เกิด

จากรากและใบ ซึ่งจะสรางความเสียหายใหแกผลผลิตเปนอยางมากในชวงที่อากาศอบอุนและมีความชื้นจากฝนมาก

ในระยะการเจรญิของตนกลา (Celetti & Callow, 2002) เชื้อแบคทเีรยีสาเหตุโรคผลิตสาร exopolysaccharide เรียกวา 

xanthan ในการเขาทําลายพชื ซึ่งเปนสารที่มีความเหนยีวทําใหเกดิการอุดตันบริเวณทอน้ําทออาหารภายในเสนใบเปน

สาเหตุใหเซลลถูกทําลายและกลายเปนสีดํา (Qian et al., 2006) จากปญหาขางตนผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิธีทาง

ชีวภาพและคัดแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจากผึ้งที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas campestris เพื่อนํามาใช

แกปญหาการใชสารเคมีในการควบคุมเชื้อกอโรคและยังเปนการชวยใหเกษตรกรมีทางเลือกในการใชวิธีที่เปนมิตรตอ

ตัวเองและผูบริโภค นอกจากนี้ ยังชวยลดปญหาเชื้อดื้อยาที่จะเปนปญหาอยางมากในอนาคตอีกดวย โดยบทความ
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วิจัยนี้เปนบทความวิจัยแรกที่มีการศึกษาเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจากผึ้งในการยับยั้งเชื้อ Xanthomonas campestris 

เนื่องจากผูวิจัยตองการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียสายพันธุใหมจากแหลงอื่น ๆ ที่เคยมีการศึกษาแลวเพื่อความ

หลากหลายของสายพันธุเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

เชื้อแบคทีเรียกอโรคพชื 

Xanthomonas campestris TISTR1100 เปนเชื้อมาตรฐานจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย ซึ่งไดรับการทดสอบการกอโรคเนาดําในแปลงทดลองกอนนํามาศกึษา 

การแยกเช้ือแบคทีเรียปฏิปกษจากผึ้ง 

นําสวนตาง ๆ ของผึ้งโพรงไดแก ตัวผึ้ง เกสร ตัวออนและน้ําผึ้งมาทําการคัดแยกเชื้อ โดย ทําการเจือจางแต

ละตัวอยางในสารละโซเดียมคลอไรด (NaCl) ความเขมขน 0.85 เปอรเซ็นต ดวยวิธี Spread plate technique บน

อาหาร Nutrient agar บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทําใหไดเชื้อบริสุทธิ์โดยนํามา 

streak ลงบนอาหาร Nutrient agar บมท่ีอุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 24 ชั่วโมง แลวไดโคโลนีเดี่ยวและเก็บ

รักษาเช้ือไวศึกษาตอไป 

 การศึกษาคุณลักษณะของเชื้อที่แยกได 

 นําเชื้อที่แยกไดมาศึกษาคุณลักษณะของเชื้อ ไดแก คุณลักษณะการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ  โดยนําเชื้อ

บริสุทธิ์ที่แยกไดมาตรวจดูลักษณะการเจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนําเชื้อมาเพาะเลี้ยงในอาหาร Nutrient broth 

ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อปรับสภาพเชื้อใหพรอมหลังจากนํา

ออกมาจากการเก็บตัวอยางภายในตู -20 องศาเซลเซียส จากนั้นนําเชื้อมา streak ลงบนอาหาร Nutrient agar บมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง ทําการตรวจสอบขนาดของโคโลนี รูปรางของโคโลนี ขอบหรือริม

ของโคโลนี พื้นผิวของโคโลนี ความสูงของโคโลนี ความหนืดของโคโลนี ความขุนและการสรางสารสีหรือรงควัตถุของ

เชื้อ 

การศึกษาคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

นําเชื้อที่แยกไดมาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว Nutrient broth แลวนําไปยอมสีแบบแกรมแลวสองดู

ดวยกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 1000 เทา บันทึกรูปราง  การจัดเรยีงตัวของเซลลและศึกษาคุณลักษณะทางชีวเคมี

ของเชื้อนําเชื้อที่แยกไดมาตรวจสอบความสามารถในการสรางเอนไซมคะตะเลส (catalase) เพื่อดูความสามารถใน

การใชอากาศเพื่อการเจริญของเชื้อ โดยเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหาร Nutrient broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นหยดสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) ความเขมขน 3 

เปอรเซ็นต ลงบนแผนกระจกสไลด เขี่ยเชื้อมาเกลี่ยลงบนหยดไฮโดรเจนเปอรออกไซด ถาเกิดฟองแกสแสดงวาเชื้อ

สามารถเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจนผลเปนบวกและไมเกิดแกสแสดงวาไมสามารถเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจนผล

เปนลบ 

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อของแบคทีเรียปฏิปกษตอแบคทีเรียกอโรคพืช 

 การเตรียมเชื้อกอโรค Xanthomonas campestris 

ทดสอบโดยวิธี Disc agar diffusion เริ่มจากเลี้ยงเชื้อกอโรคพืชในขวดรูปชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 

ที่มีอาหาร Yeast malt broth ปริมาตร 50 มิลลิลิตร บมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ปรับความขุนใหไดเทากับ
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สารละลายมาตรฐาน (McFarland No. 0.5) ซึ่งมีจํานวนเซลลประมาณ 107-108 CFU/ml แลวนําเชื้อมาเกลี่ยลงบน

อาหาร Yeast malt agar ใหทั่วผิวหนาอาหารทิ้งไว 4-5 นาทีเพื่อใหผิวหนาอาหารแหง 

การเตรียมเชื้อปฏิปกษ 

เลี้ยงเชื้อแบคทีเรียบริสุทธิ์ที่แยกไดจากสวนตาง ๆ ของผึ้งในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมง นําเชื้อมาปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 11,000 รอบตอนาที อุณหภูมิ 4 องศา-

เซลเซียส ระยะเวลา 15 นาท ีจากนั้นดูดเฉพาะสวนใสไปหยดลงบนกระดาษกลมปราศจากเชื้อ โดยมีอาหาร Nutrient 

broth เปนชุดควบคุม ทําการทดลองทั้งหมด 3 ซ้ํา นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ชั่วโมงแลวให

วัดขนาดเสนผานศูนยกลางของบริเวณยับยั้ง หนวยเปนมิลลิเมตร คัดเลือกเชื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อกอ

โรคพืชได ทดสอบในขั้นตอนตอไป 
 

การจําแนกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษโดยวิธทีางชวีโมเลกลุ 

การสกัดดีเอนเอแบคทีเรียแกรมบวก 

สกัดดีเอ็นเอแบคทีเรียแกรมบวกดวยวิธีของ (Martin-Platero et al., 2007) โดยนําเชื้อแบคทีเรียที่มี
ความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 2 ไอโซเลท ไดแก C2AN1 และ C3BN8 มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Nutrient 
broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง นําเชื้อมาปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 11,000 รอบตอนาท ี
ระยะเวลา 1 นาท ีจากนั้นเติม TES บัฟเฟอร ปริมาตร 100 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 
นาที และเติม Lysis Buffer ปริมาตร 600 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิหอง 10-15 นาที เติม Proteinase K ความเขมขน 
10 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาตร 10 ไมโครลิตร บมตออีก 15 นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จากนั้นบมที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 5 นาที ทิ้งใหเย็นที่อุณหภูมิหอง เติม 3 M Sodium acetate, pH 5.2 ปริมาตร 
200 ไมโครลิตร บมเย็นในน้ําแข็ง ระยะเวลา 15 นาที ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 16,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 10 
นาท ีดูดเฉพาะสวนใสใสหลอดใหม เติม Isopropanol ปนเหวี่ยงท่ีความเร็วรอบ 16,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 5 นาท ี
เทสวนใสทิ้ง คว่ําหลอดทิ้งใหแหง ระยะเวลา 30 นาที จากนั้นเติมน้ํา Deionized ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เก็บที่
อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

การสกัดดีเอนเอแบคทีเรียแกรมลบ 

สกัดดีเอ็นเอแบคทีเรียแกรมลบดวยวิธีของ (Dellaporta et al., 1983) โดยนําเชื้อแบคทีเรียที่มี

ความสามารถในการยับยั้งเชื้อกอโรคพืช 6 ไอโซเลท ไดแก C2AN2, C2AN3, C16HN7, C17AN3, C17AN4 และ 

C18AN6 มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Nutrient broth บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นปน

เหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 11,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 1 นาที เติม Lysis Buffer ปริมาตร 220 ไมโครลิตร บมที่

อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที จากนั้นแชในถังน้ําแข็ง 5 นาที เติม Lysozyme 80 ไมโครลิตร บมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาเติม Extraction Buffer 400 ไมโครลิตร กลับหลอดเบา 

ๆ และเติม Sodium Dodecyl Sulphate ความเขมขน 20 เปอรเซ็นต ปริมาตร 40 ไมโครลิตร บมที่อุณหภูมิ 65 องศา

เซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที เติม Potassium Acetate ความเขมขน 5 โมลาร ปริมาตร 250 ไมโครลิตร บมเย็นในถัง

น้ําแข็ง ระยะเวลา 20 นาที ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 20 นาที ดูดสวนใส 400 

ไมโครลิตรใสหลอดใหม เติม Isopropanol 240 ไมโครลิตรและ Sodium Acetate ความเขมขน 3 โมลาร ปริมาตร 40 

ไมโครลิตร ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 10 นาที ทิ้งสวนใสแลวเติม Ethanol 1,000 

ไมโครลิตร ปนเหวี่ยงทีค่วามเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 10 นาท ีทิ้งสวนใส เติม Ethanol ความเขมขน 70 

เปอรเซ็นต ปริมาตร 1,000 ไมโครลิตร ปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 12,000 รอบตอนาที ระยะเวลา 10 นาที ทิ้งสวนใส 
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คว่ําหลอดทิ้งใหแหง ระยะเวลา 30 นาที ที่จากนั้นเติมน้ํา Deionized ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เก็บที่อุณหภูมิ -20 

องศาเซลเซียส 
 

การเพิ่มปรมิาณสารพนัธุกรรมดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) 

ทําการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสวนของยีน 16S rRNA ขนาดประมาณ 1.5 kb โดยใช Forward primer 

20F (5’-AGT TTG ATC CTG GCT C-3’) และ Reverse primer 1540R (5’-AAG GAG GTG ATC CAG CC -3’) 

(Nakajima et al., 1999) ซึ่งประกอบดวย Template DNA 2 ไมโครลิตร, MyTaq HS Red Mix,2x 25 ไมโครลิตร, 20F 

primer 1 ไมโครลิตร, 1540R primer 1 ไมโครลิตร และ Ultrapure water 21 ไมโครลิตร รวม 50 ไมโครลิตร จากนั้น

เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดวยเครื่อง MultiGene Optimax Thermal Cycler TC9610-230 ตอไป 

PCR products Purification 

นํา PCR Products ที่ไดโหลดลง Agarose gel ความเขมขน 1% ใช 1kb DNA Ladder เปน marker ดวย

กระแสไฟฟา 100 โวลต เปนเวลา 40 นาที จากนั้นนําแผนเจลไปยอมดวย Ethidium bromide ขนาดของ PCR Products 

ที่เกิดขึ้นจะอยูที่ประมาณ 1500 bp. จากนั้นทําให PCR Products บริสุทธิ์โดยใช Nucleo Spin® Gel and PCR Clean-up 

Kit (Macherey-Nagel) สงวิเคราะหหาลําดับเบส (Frist Base Company, Malaysia) นําลําดับเบสที่ไดแตละตัวไป

เปรียบเทียบกับ 16s rRNA gene ในฐานขอมูล NCBI database นิวคลีโอไทด (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

Phylogenetic tree 

สรางแผนภูมิตนไมวิวัฒนาการดวยวิธี neighbor-joining บนแพคเกจ CLUSTAL_W (Thompson et al., 1994) 

ของโปรแกรม MEGA7 (Kumar et al., 2016) และทดสอบโครงสรางของแผนภูมิตนไมวิวัฒนาการดวย bootstrap 

resampling จํานวน 1,000 ครั้ง 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากการแยกเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษจากผึ้งดวยวิธี Spread plate technique สามารแยกเชื้อบริสุทธิ์ไดทั้งหมด 

106 ไอโซเลท เปนเชื้อที่แยกไดจากตัวผึ้ง  เกสรผึ้ง  ตัวออนผึ้ง และน้ําผึ้ง จํานวน 32, 33, 20 และ 21 ไอโซเลท  

ตามลําดับ เชื้อสวนใหญสามารถเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส บนอาหาร Nutrient agar เมื่อนํามา

ตรวจสอบลักษณะภายใตกลองจุลทรรศนดวยการยอมสีแกรมพบเปนแกรมบวก 73 ไอโซเลทและแกรมลบ 33 ไอโซ

เลท ใหผล catalase test เปนบวก 94 ไอโซเลทและผลเปนลบ 12 ไอโซเลท เมื่อนําเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดมาทําการ

ทดสอบความสามารถในการยบัยั้งเชื้อกอโรคเนาดํา Xanthomonas campestris TISTR1100 โดยวิธี Disc agar diffusion 

บนอาหาร yeast malt agar พบวาเชื้อสามารถยับยั้งเชื้อ Xanthomonas campestris ได 8 ไอโซเลท แสดงผลการ

ทดลองดัง ภาพ 1  และ ตาราง 1 
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ภาพ 1 ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas campestris ของเช้ือปฏิปกษที่แยกจากผึ้ง (ภาพ A, B, และ C 
แสดงผลซ้ําท่ี 1, 2, และ 3 ตามลําดับ ของเช้ือ C2AN1, C2AN2, C2AN3, และ C3BN8; ภาพ D, E, และ F แสดงผลซ้ํา
ที่ 1, 2, และ 3 ตามลําดับ ของเชื้อ C16HN7, C17AN3, C17AN4, และ C18AN6 เรยีงลําดับนบัตามเข็มนาฬิกา) 

 
ตาราง 1 ผลการยับยั้งการเจรญิของเช้ือ Xanthomonas campestris ของเช้ือปฏิปกษที่แยกจากผึ้ง  

แบคทีเรียปฏิปกษ ขนาดบริเวณยับยั้ง (มม.) 

C2AN1 17.7 ± 0.6AB 

C2AN2 17.3 ± 0.6AB 

C2AN3 17.3 ± 0.6AB 

C3BN8 12.0 ± 10.4C 

C16HN7 22.3 ± 3.5A 

C17AN3 22.3 ± 4.0A 

C17AN4 20.3 ± 5.5AB 

C18AN6 24.3 ± 2.1A 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยขนาดเสนผาศูนยกลางบริเวณยับยั้งที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญกํากับในแนวตั้งตางกัน มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P = 0.05) เมื่อ ทดสอบโดยวิธี Duncan's multiple range test 

 
 จากผลการทดลองพบวาเชื้อแตละไอโซเลทมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Xanthomonas 

campestris ใกลเคียงกัน โดยทั้ง 8 ไอโซเลทแบงเปนแกรมบวก 2 ไอโซเลท ไดแก C2AN1 และ C3BN8 แกรมลบ 6   

ไอโซเลท ไดแก C2AN2, C2AN3, C16HN7, C17AN3, C17AN4 และ C18AN6 เมื่อนําเชื้อทั้ง 8 ไอโซเลทมาทําการจัด

จําแนกดวยวิธีทางชวีโมเลกุลและเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรมดวยเคร่ือง PCR (ภาพ 2) และ (ภาพ 3)  
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ภาพ 2 PCR Products ของเช้ือปฏิปกษแกรมบวก หมายเลข C2AN1 และ C3BN8 (A หมายถึง DNA Marker 1 kb DNA 
ladder, B หมายถึง ไอโซเลท C2AN1, C หมายถึง ไอโซเลท C3BN8 และ D หมายถึง Ultrapure water) 

 

ภาพ 3 PCR Products ของเชื้อปฏิปกษแกรมลบ หมายเลข C2AN2, C2AN3, C16HN7, C17AN3, C17AN4 และ 
C18AN6  (A หมายถึง DNA Marker 1 kb DNA ladder, B หมายถึง ไอโซเลท C2AN2, C หมายถึง ไอโซเลท C2AN3, D 
หมายถึง ไอโซเลท C16HN7, E หมายถึง ไอโซเลท C17AN3, F หมายถึง ไอโซเลท C17AN4, G หมายถึง ไอโซเลท 
C18AN6 และ H หมายถึง Ultrapure water) 
 
 จากนั้นคัดเลือกเชื้อบางไอโซเลทมาจัดจําแนกแบคทีเรียโดยในสวนของยีน ยีน 16S rRNA เปรียบเทียบกับ

ฐานขอมลู NCBI database พบวาเชื้อปฏิปกษ C3BN8 มีความเหมือนกับลําดับเบสของยีน 16S rRNA ของเชื้อ Bacillus 

sp. ที่ 97% และแสดงผลการทดลองเปนแผนภูมิตนไมวิวัฒนาการดังภาพ 4 สําหรับเชื้อปฏิปกษ C17AN4 มีความ

เหมือนกับลําดับเบสของยีน 16S rRNA ของเชื้อ Pseudomonas sp. ที่ 98% เชื้อปฏิปกษ C2AN2, C16HN7 และ 

C17AN3 มีความเหมือนกับลําดับเบสของยีน 16S rRNA ของเชื้อ Enterobacter sp. ที่ 98%, 99% และ 96% 

ตามลําดับ  
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ภาพ 4 แผนภูมิตนไมวิวัฒนาการ (Phylogenetic tree) ที่สรางดวยวิธี neighbor-joining บนพื้นฐานของยีนสวน       
16S rRNA โดยแสดง accession number ของลําดับนวิคลีโอไทดไวในวงเล็บ และ T หมายถึง type strain 
 

 เชื้อ Xanthomonas sp. เปนแบคทีเรียแกรมลบกลุมใหญที่มีความเกี่ยวของกับพืช สวนใหญเปนแบคทีเรีย

สาเหตุโรคพชื พบกอโรคในพชืกวา 400 ชนิด (Lu et al., 2008) จากผลการทดลองพบเชื้อปฏิปกษ 3 สายพันธุ ไดแก 

Bacillus sp., Pseudomonas sp. และ Enterobacter sp. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Suárez-Estrella และคณะ 

(2013) ไดทําการคัดแยกจุลินทรียจากปุยหมักเพื่อนํามาควบคุมเชื้อกอโรคพืชพบวา เชื้อ Acetobacter indonesiensis, 

Bacillus pumilus, Paecilomyces variotii, Streptomyces griseus และ Acremonium chrysogenum สามารถยับยั้งการ

เจริญของเชื้อ Xanthomonas campestris และ Fusarium oxysporum ได เชนเดียวกับ Spago และคณะ (2014) ได

ศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ไดจากเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่มีฤทธิ์ตอเชื้อ Xanthomonas sp. ภายใต

สภาวะโรงเรือน พบวา สามารถลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากเชื้อกอโรค Xanthomonas sp. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวของกับการควบคุมเชื้อ Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria ของ El-

Hendawy และคณะ (2005) ไดศึกษาการควบคุมโรคใบจุดในมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris pv. 

Vesicatoria ดวยวิธีชีวภาพโดยเชื้อ Rahnella aquatilis พบวา เมื่อนําเมล็ดพันธุมะเขือเทศมาพนดวยเชื้อ Rahnella 

aquatilis สามารถลดอัตราการเกิดโรคได ซึ่งจากผลการทดลองนี้พบเชื้อที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 

Xanthomonas sp.  

 ในการวิจัยครั้งนี้สามารถนําเชื้อแบคทีเรียปฏิปกษไปประยุกตใชเปนชีวภัณฑในการควบคุมศัตรูพืช 

(biocontrol agents) ในอนาคตได โดยควรมีการศึกษาเรื่องความคงตัวทางพันธุกรรม การจัดจําแนกในระดับ species 

การทดสอบการกอโรคในคนและสัตว และควรมีการศึกษาออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาเปนชีว-

ผลิตภัณฑท่ีมีเชื้อปฏิปกษได 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

118 
 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนีไ้ดรับสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ 2559 

 

เอกสารอางอิง 

กรมวิชาการเกษตร IPM DANIDA. (2547). กะหล่ําปลีคูมือการจัดการศัตรูพืชและระบบนเิวศ. กรุงเทพฯ : 
 โครงการ IPM DANIDA.  
ธรรมศักดิ ์สมมาตย. (2543). สารเคมปีองกันกําจัดโรคพืช. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพร้ัวเขยีว. 
Agrios, G.N. (1997). Plant Pathology (4th edn). Plant Pathology, 47, 541–542. 
Celetti, M. & Callow, K. (2002). Black rot of crucifer crops. Retrieved July 21, 2017, from 
 http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/02-025.htm 
Dellaporta, S.L., Wood, J. & Hicks, J.B. (1983). A Plant DNA minipreparation:version II. Plant Molecular Biology
 Reporter, (1), 19-21 
El-Hendawy, H. H., Osman, M. E., & Sorour, N. M. (2005). Biological control of bacterial spot of tomato caused 
 by Xanthomonas campestris pv. vesicatoria by Rahnella aquatilis. Microbiological research, 160(4), 
 343-352. 
Kumar, S., Stecher, G., & Tamura K. (2016). MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for 
 bigger datasets. Molecular Biology and Evolution, 33, 1870-1874. 
Lu, H., Patil, P., Van Sluys, M. A., White, F. F., Ryan, R. P., Dow, J. M., & Brendel, V. (2008). Acquisition and 
 evolution of plant pathogenesis–associated gene clusters and candidate determinants of  tissue
 specificity in Xanthomonas. PLoS One, 3(11), e3828. 
Martin-Platero, A.M., Valdivia, E., Maqueda, M., & Martínez-Bueno, M. (2007). Fast, convenient, and 
 economical method for isolating genomic DNA from lactic acid bacteria using a modification of the 
 protein "salting-out" procedure. Analytical Biochemistry, 366, 102-104. 
Nakajima, Y., Kitpreechavanich, V., Suzuki, K. I., & Kudo, T. (1999). Microbispora corallina sp. nov., a new 
 species  of the genus Microbispora isolated from Thai soil. International Journal of Systematic and 
 Evolutionary Microbiology, 49(4), 1761-1767. 
Qian, F., An, L., He, X., Han, Q., & Li, X. (2006). Antibacterial activity of xantho-oligosaccharide cleaved from
 xanthan against phytopathogenic Xanthomonas campestris pv. campestris. Process biochemistry, 41(7),
 1582-1588. 
Spago, F. R., Mauro, C. I., Oliveira, A. G., Beranger, J. P. O., Cely, M. V. T., Stanganelli, M. M., & Andrade, G. 
 (2014). Pseudomonas aeruginosa produces secondary metabolites that have biological activity against 
 plant pathogenic Xanthomonas species. Crop Protection, 62, 46-54. 
Suárez-Estrella, F., Arcos-Nievas, M. A., López, M. J., Vargas-García, M. C., & Moreno, J. (2013). Biological
 control of plant pathogens by microorganisms isolated from agro-industrial composts. Biological Control, 
 67(3), 509-515. 
Thompson, J. D., Higgins, D. G., & Gibson, T. J. (1994). CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive 
 multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight 
 matrix choice. Nucleic Acids Research, 22(22), 4673-4680. 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

119 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้ง 

Development of Moo Yor with Yellow Curry Paste (Khua Kling) 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของหมูยอรสคั่วกลิ้ง 3 สูตร ทําการหาสูตรที่ดีที่สุดจาก

การศึกษาการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสโดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน ทดสอบปจจัยคุณภาพดาน สี กลิ่น รสชาต ิ

ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม โดยใหคะแนนความชอบแบบ hedonic scale 9 point (1 = ไมชอบมากที่สุด 9 = ชอบ

มากที่สุด) นําสูตรที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดมาคํานวณคุณคาทางโภชนาการของหมูยอรสคั่วกลิ้งที่ได จากผลการทดลอง 

พบวา สูตรหมูยอรสคั่วกลิง้ที่ไดคะแนนการยอมรับมากที่สุด คือ เนื้อหมูบด 56%  มันหมูแข็ง 13.8% น้ําแข็ง 13.8% พริกแกง

คั่วกลิ้ง 7.1% กระเทียม 1.9% ตะไคร 1.8% วีทกลูเตน 1.4% ใบมะกรูด 0.9% น้ํามันถั่วเหลือง 0.9% แปงมัน 0.6% น้ําตาล 

0.5% ผงชูรส 0.5% พริกไทย 0.4% และมิกซฟอสเฟต 0.4% มีคาคะแนนการยอมรับอยูในเกณฑชอบปานกลางถึงชอบมาก 

(p≤0.05) และเมื่อนํามาทดสอบคุณคาทางโภชนาการของหมูยอคั่วกลิ้งเทียบกับตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 

พบวา ใหพลังงาน 108.6 กิโลแคลอร ีโปรตีน 9.6 กรัม คารโบไฮเดรต 2.3 กรัม ไขมัน 6.6 กรัม ใยอาหาร 0.5 กรัม แคลเซียม 

11.4 มิลลกิรัม  เหล็ก 0.6 มิลลกิรัม และวิตามินเอ 2.7 RE. ตอหนึ่งหนวยบริโภค (67 กรัม) 

คําสําคัญ: หมูยอ  คั่วกลิ้ง  หมูยอรสคั่วกลิ้ง 

Abstract 

The objective of this research was to study the optimum ratio of Moo Yor with yellow curry paste in the 
three different recipes.  The optimum recipe was evaluated by using sensory tests from 30 consumers. Panelist 
were asked to evaluate for color, odor, taste, texture and overall likeness of Moo Yor samples using a 9-point 
hedonic scale (1 = dislike extremely, 9 = like extremely). The nutritional values of the suitable recipe was 
calculated with food composition database.  The result found that the optimum recipe of Moo Yor with yellow 
curry paste was 56% minced pork, 13.8% lard, 13.8% ice, 7.1 % yellow curry paste, 1.9 % garlic, 1.8 % 
lemongrass, 1.4 % wheat gluten, 0.9 % kaffir lime leaf, 0.9 % soybean oil, 0.6 % cassava starch, 0.5 % sugar, 
0.5 % monosodium glutamate, 0.4 % white pepper and 0.4 % mixed phosphate. The sensory evaluation was 
accepted in the range of like moderately to like very much (p≤0.05).  The nutritional values of Moo Yor with 
yellow curry paste contained 108.6 kilocalories, 9.6 grams of protein, 2.3 grams of carbohydrate, 6.6 grams of 
fat, 0.5 grams of fiber, 11.4 milligrams of calcium, 0.6 milligrams of iron and 2.7 RE. of vitamin A per serving 
size (67 grams). 

Keywords: Moo Yor, Khua Kling, Moo Yor with yellow curry paste 
 
 

บทนํา  

ผลิตภัณฑหมูยอ (Moo Yor) เปนผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนือ้สัตว นิยมบริโภคกันทั่วไป โดยเฉพาะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย วัตถุดิบหลักในการผลิตหมูยอ ไดแก เนือ้หมู มันหมู และ

เครื่องปรุงรส นํามาผสมและบดใหละเอียดเปนเนือ้เดยีวกัน  อาจมีสวนผสมท่ีเตมิลงไปเพื่อใหเกิดลักษณะเฉพาะ เชน 

หนังหมู เห็ดหอม พริกไทยดํา สาหราย นํามาคลุกผสมใหกระจายโดยทั่ว แลวบรรจุในวัสดุหอหุมใหแนน นาํไปตมหรอื
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นึ่งใหสุก (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 2546)  หมูยอเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในการบรโิภคทําใหมี

การพัฒนาตอยอดเปนงานวจิัยหลากหลาย เชน การพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอลดไขมันเสริมสมุนไพรแกงเขียวหวาน (พร

พาชื่น และคณะ, 2550)   หมูยอมังสวิรัตสิูตรพริกแกง (ทพิากร, 2545) และการผลิตหมูยอโดยใชไมโครเวฟ (อัจฉรา 

และคณะ, 2557) ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทีมผูวิจัยไดนําผลงานวจิัยไปถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ

ผลิต ภายใตชื่อโครงการ “ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑหมูยอโดยใชไมโครเวฟ” ใหแกกลุมแมบานหนอง

กระโห อําเภอเมือง จังหวัดตาก ทําใหเกิดอาชพีจนกระทั่งมกีารจัดตั้งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานหนองกระโห และ

มีรายไดเพิ่มมากขึ้น แตปญหาที่พบจากการสอบถาม พบวา รสชาตขิองหมูยอยังคงมีรสชาติไมแตกตางจากคูแขง คือ 

มีรสพริกไทยดํา และยังไมมีจดุขายที่ชัดเจนเพ่ือเพิ่มยอดจําหนาย ดังนั้นกลุมผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหมูยอใหมี

รสชาตใิหม คือ รสคั่วกลิ้ง เพื่อเพิ่มจุดขายใหมใหกับผลิตภัณฑหมูยอ นอกจากจะเปนการสรางความแปลกใหมใหกับ

ผลิตภัณฑแลวยังมีผลในแงของสุขภาพ โดยการเสรมิสมุนไพรจากเครื่องเทศตางๆลงไป เปนการเพิ่มใยอาหารใน

ผลิตภัณฑ ซึ่งปจจุบันพบวา การบรโิภคอาหารที่มใียอาหารต่ําจะมีความสัมพันธกับภาวะของโรคเรื้อรัง (chronic 

diseases) เชน โรคมะเร็งลําไส โรคอวน โรคเสนเลอืดอุดตัน เปนตน (บังอร และศศิลักษณ, 2549) สอดคลองกับสถิติ

ลาสุด พบวา คนไทยเสยีชีวติจากโรคมะเร็งถึงปละกวา 50,000 ราย โดยที่มะเร็งลําไสขึ้นมาเปนอันดับ 3 มีคนเปน

โรคเบาหวานท่ีรูตัวกวา 3 ลานราย และกวา 10 ลานรายมอีัตราเสี่ยงสูง (กระทรวงสาธารณสุข, 2550)   นอกจากนี้

ผลวิจัยกรมอนามัย ป 2554 พบวา คนไทยกินผกันอยมากเฉลี่ยคนละ 1.8 กรัม ในขณะที่มาตรฐานองคการอนามัย

โลกกําหนดใหกินผักใหไดวันละ 4 ขีด จึงจะมผีลในการปองกันโรคได (สํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ, 2555) 

ดังนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้งจึงเปนการเพิ่มกากใยในอาหาร ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดมีคุณคาทาง

โภชนาการมากขึ้น ตลอดจนผลงานวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนตอกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีผลิตภัณฑชนิดใหม

เพิ่มขึ้น จึงเปนการเพิ่มรายไดใหกับชุมชนอีกทางหน่ึงดวย 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1) การเตรียมสูตรพื้นฐาน 

ในการทดลองคร้ังนี้ใชสูตรหมูยอ ที่ดัดแปลงมาจาก อจัฉรา และคณะ (2557) ซึ่งประกอบดวย เนือ้หมู

สะโพกบด 63% มันแข็งบด 15.5% น้ําแข็ง 15.5% กระเทยีมบด 2.1% วีทกลูเตน 1.6% แปงมัน 0.6% น้ําตาลทราย 

0.6% พริกไทยปน 0.5% ฟอสเฟต 0.4% ดินประสิว 0.1% และผงชูรส 0.1% นําสวนผสมมาบดละเอียดดวยเครื่องสับ

ผสมควบคุมอุณหภูมไิมใหเกิน 5 องศาเซลเซียส บดจนสวนผสมเกิดอิมัลชัน อุณหภูมิสุดทายของสวนผสมไมเกิน 16 

องศาเซลเซียส นํามาบรรจุใสถุงๆละประมาณ 1 กิโลกรัม เก็บไวที่ตูเย็นอุณหภูมไิมเกิน 4 องศาเซลเซียส เพื่อนํามาทํา

หมูยอในการทดลองขั้นตอไป 

2) การผลิตหมูยอรสคั่วกลิง้ 

นําหมูยอสูตรพืน้ฐานที่เตรียมไวสูตรละ 1 กิโลกรัมนํามาผสมกับพริกแกงคั่วกลิ้ง 3 สูตรท่ีแตกตางกัน 

(ตารางท่ี 1) อยางละ 80 กรัม และบรรจุใสถุงพลาสติกชั่งน้าํหนัก  200  กรัม  หอดวยใบตอง ที่รอง 3 ชั้น มัดดวย

ตอก  นําไปนึ่งในรังถึงท่ีเดอืดประมาณ  40 นาที กรรมวธิีการผลิตดังแสดงในรูปท่ี 1 นําหมูยอที่ไดมาทําการทดสอบ

ในขั้นตอไป 
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รูปที่ 1 ขั้นตอนการผลิตหมูยอรสคั่วกลิ้ง 

3) ทดสอบทางดานประสาทสัมผัส 

ทดสอบทางดานประสาทสัมผัส ดาน สี กลิ่น รสชาต ิ ลักษณะเนือ้สัมผัส และความชอบรวมของผลิตภัณฑ
หมูยอคั่วกลิง้ทั้ง 3 สูตร โดยวางแผนการทดสอบชิมแบบสุมโดยสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) ใชผู
ทดสอบชิม ประกอบดวย อาจารย ขาราชการ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาก จํานวน 30 คน  เพื่อคัดเลือกหาสูตรหมูยอคั่วกลิ้งท่ีไดรับการยอมรับมากที่สุด เพื่อทําการทดสอบขั้นตอไป 

4) คํานวณคุณคาทางโภชนาการของหมูยอรสคั่วกลิ้ง  

โดยนําหมูยอคั่วกลิง้ที่ไดรับคะแนนการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสมากที่สุด มาคํานวณหาคุณคาทาง

โภชนาการโดยใชโปรแกรม INMUCAL (สถาบันวิจัยโภชนาการ, 2548)   และนํามาแสดงผลคุณคาทางโภชนาการใน

รูปแบบของฉลากโภชนาการ 

5) การทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 

นําสูตรท่ีไดจากการทดสอบในขอ 4 มาทดสอบการยอมรับโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ใชวิธกีาร

ทดสอบแบบใหคะแนนความชอบ hedonic scale 9 point (1 = ไมชอบมากที่สุด 9 = ชอบมากทีสุ่ด) ทดสอบปจจัย

คุณภาพดาน สี กลิ่น รสชาต ิลกัษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับรวม รวมกับการเก็บขอมูลทางพฤติกรรมการบรโิภค

ของผูทดสอบ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากผลการพัฒนาหมูยอรสคั่วกลิ้งโดยใชสูตรพริกแกงคั่วกลิ้งที่แตกตางกัน 3 สูตร (ตารางท่ี 1)  เมื่อนํามา

ประเมินผลการยอมรับทางดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑท้ัง 3 สูตร ทางดาน ส ี กลิ่น รสชาต ิ เนือ้สัมผัสและ

ความชอบรวมของผูทดสอบชิมจํานวน 30 คน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p≤0.05) ในดาน 
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กลิ่น รสชาต ิ เนือ้สัมผัสและความชอบโดยรวม โดยผูทดสอบชิมใหคะแนนผลิตภัณฑหมูยอสูตรท่ีใสพริกแกงคั่วกลิง้

สูตรท่ี 3 ไดรับคะแนนสูงสุดอยูในเกณฑชอบปานกลางถึงชอบมาก ดังแสดงในรูปที่ 2  

ตารางที่ 1 อัตราสวนของน้ําพริกคั่วกลิ้งท่ีแตกตางกัน 3 สูตร 

สวนผสม 
ปริมาณกรัม/น้ําหนักหมูยอ 1,000 กรัม 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

พริกขี้หนูแหง 17 10 15 

พริกขี้หนูสด 0 10 10 

หอมแดง 40 30 40 

ขมิ้น 50 40 50 

ผิวมะกรูด 34 30 30 

กระเทียม 34 50 40 

พริกไทยดํา 23.3 20 10 

ขา 50 40 30 

ตะไคร 50 40 60 

กะป 100 50 10 

เกลือปน 10 10 10 

ที่มา : สูตรท่ี 1 ดัดแปลงจาก (ฐนิดา, 2555). สูตรที่ 2 ดัดแปลงจาก(จรยิา, 2551) และสูตรท่ี3 อัจฉรา, 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพดานประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้ง 

เมื่อนําสูตรท่ีไดมาผานกระบวนการผลิตเปนผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้ง จะไดสวนประกอบคิดเปนเปอรเซ็นต 

ดังนี้ เนือ้หมูบด 56%  มันหมูแข็ง 13.8% น้ําแข็ง 13.8% พริกแกงคั่วกลิ้ง 7.1% กระเทยีม 1.9% ตะไคร 1.8% วีทกลู

เตน 1.4% ใบมะกรูด 0.9% น้ํามันถั่วเหลอืง 0.9% แปงมัน 0.6% น้ําตาล 0.5% ผงชูรส 0.5% พริกไทย 0.4% และ

มิกซฟอสเฟต 0.4% จากผลการคํานวณคุณคาทางโภชนาการ พบวา ผลิตภัณฑหมูยอรสคัว่กลิ้งที่ได ใหพลังงาน 

108.6 กิโลแคลอรี โปรตีน 9.6 กรัม คารโบไฮเดรต 2.3 กรัม ไขมัน 6.6 กรัม  น้ําตาล 0.5 กรัม โซเดยีม 695 

มิลลิกรัม วิตามินเอ 2.7 ไมโครกรัม อาร อี วิตามินบีหนึ่ง 0.6 มิลลิกรัม แคลเซียม 11.4 มิลลิกรัม และเหล็ก 0.6 

มิลลิกรัม ตอหนึ่งหนวยบรโิภค 67 กรัม เมื่อนําผลที่ไดมาคํานวณเปนรอยละของปริมาณที่แนะนําใหรับประทานตอวัน 

(Thai RDI) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ผลจากการทดสอบการยอมรับของผูบริโภคจํานวน  50 คน ที่มตีอผลิตภัณฑหมูยอคั่วกลิ้งที่พัฒนาขึ้น 

พบวา มีคะแนนความชอบเฉลี่ยดาน สี กลิ่น รสชาต ิ เนือ้สัมผสั และความชอบรวมอยูระหวาง 7.6 ถึง 8.1 ซึ่งอยูใน

เกณฑชอบมาก โดยผูบริโภคจะตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้งหากมีวางจําหนาย คิดเปนรอยละ 83 และคิด

วารูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิ้ง คือ บรรจุถุงพลาสตกิและหอดวยใบตอง คิดเปน

รอยละ 70 โดยราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิง้บรรจุ 1 แทง ปรมิาณ 200 กรัม คือ 40 บาท คิดเปน

รอยละ 39 ของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 2 ฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑหมูยอรสคั่วกลิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลโภชนาการ 

หนึ่งหนวยบริโภค :....1.หอ..... (.200..กรัม.) 

จํานวนหนวยบริโภคตอ .หอ. : ...3... 

คุณคาทางโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค 

พลังงานทั้งหมด  108.6  กโิลแคลอรี  

                               รอยละของปรมิาณที่แนะนําตอวัน * 

ไขมันทั้งหมด      7      ก.                                                  11    % 

โปรตนี     10     ก.                                                                  

คารโบไฮเดรตท้ังหมด      2    ก.                                        0.7    % 

น้ําตาล    0.5     ก. 

โซเดียม     695   มก.                                                      29    % 

รอยละของปริมาณที่แนะนําตอวัน* 

วิตามินเอ           0.3  %                               วิตามินบี 1      40  % 

วิตามินบี 2       0    %                                 แคลเซียม        1.4 % 

เหล็ก                4    % 

* รอยละของปริมาณสารอาหารทีแ่นะนําใหบรโิภคตอวันสําหรับคนไทยอายุ

ตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai RDI) โดยคดิจากความตองการพลังงานวนัละ 2,000 

กิโลแคลอร ี

ความตองการพลังงานของแตละบุคคลแตกตางกัน ผูที่ตองการพลังงานวันละ 

2,000 กิโลแคลอรี ควรไดรับสารอาหารตาง ๆ ดังนี ้

ไขมันทั้งหมด                                                   นอยกวา     65 ก. 

ไขมันอิ่มตัว                                                     นอยกวา     20 ก. 

คอเลสเตอรอล                                                นอยกวา   300 มก. 

คารโบไฮเดรต                                                 ทั้งหมด     300 ก. 

ใยอาหาร                                                                       25 ก. 

โซเดียม                                                         นอยกวา 2,400 มก. 

พลังงาน (กิโลแคลอรี) ตอกรัม : ไขมัน = 9 ; โปรตีน = 4 ; คารโบไฮเดรต = 4 
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จากผลการศึกษาพัฒนาผลิตภณัฑหมูยอรสคั่วกลิ้ง พบวาผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้น มีคุณคาทางโภชนาการเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งในสวนของปริมาณใยอาหาร วิตามินบีหนึ่ง วิตามินเอ มากกวาเมื่อเทยีบกับหมูยอที่มีขายอยูทั่วไป ซึ่งไมมี
ใยอาหารและวิตามินเอ ในขณะท่ีวิตามินบีสองมีอยู 0.24 มิลลิกรัม (สถาบันวจิัยโภชนาการ, 2548) โดยปรมิาณ
สารอาหารท้ัง 3 ชนิดท่ีเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณสมุนไพรในเครื่องพรกิแกงที่ใสลงไป นอกจากนี้ยังสงผลใหปริมาณ
พลังงานคารโบไฮเดรต และไขมนัในหมูยอท่ีพัฒนาขึ้นลดลง 

กิตตกิรรมประกาศ  

ทางคณะผูวจิัยตองขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่สนับสนุนทุนวิจัยภายใต 
“โครงการยกระดับปริญญานิพนธเปนงานวจิัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบรกิารวิชาการสูชุมชน” ประจําป 
2558 และขอบคุณอาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ บุคลากร และนักศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก ที่มสีวนชวยในการประเมินผลทางดานประสาทสัมผัสและการยอมรับของผูบริโภค คณะผูวิจัยจึงใคร
ขอขอบพระคุณมาไว ณ ที่นี ้
 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงสาธารณสุข.  (2550). โรคอวนระบาดสังคมไทย กระทรวงสาธารณสุขเตอืนระวัง. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน

2557 จาก http://www.thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=5280. 

จริยา  เดชกุญชร.  (2551).  อาหารไทยภาคใต รวมสูตรอาหารภาคใตยอดนยิม ชุดอาหารไทย 4 ภาค. กรุงเทพฯ: 

บรษิัทสถาพรบุคส จํากัด.  

ฐนิดา  ทอดเลม็ด.  (2555).  การพัฒนาอาหารฮาลาลสูตรคั่วกลิ้งนิดาบีฟ.  วิทยานิพนธ ปรญิญาครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

ทิพากร  ยี่ตัน.  (2545).  หมูยอมังสวิรัตสิูตรพริกแกง.  ปญหาพิเศษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏเพชรบุรี. 

บังอร วงศรักษ และศศิลักษณ ปยะสุวรรณ.  (2549). ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของผักพื้นบาน.  โครงการพิเศษ 

  หลักสูตรปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร. มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พรพาชื่น  ชูเชดิ, ชมภู  ยิม้โตและประดิษฐ  หนองคําไผ.  (2550).  การพัฒนาผลิตภัณฑหมูยอลดไขมันเสริมสมุนไพร

แกงเขียวหวาน. ใน เอกสารรายงานผลงานวจิัย.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี. 

สถาบันวิจัยโภชนาการ.  (2548).  Food composition database ND.3 for INMUCAL program.  นครปฐม : 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ.  (2555).  คนไทยเสียชวีิตจากโรคไมติดตอเรือ้รังปละเฉียดแสนราย

เหตุไมกินผัก-ผลไม. สืบคนเมื่อ 11 สิงหาคม 2557 จาก 

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/27528. 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน.  (2546).  มาตรฐานผลิตภัณฑ หมูยอ.  สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพฯ.   

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, อําไพ สงวนแวว และสุวรรณีย ขยันการนาวี.  (2557).  การผลิตหมูยอโดยใชไมโครเวฟ.  

วารสารการเกษตรราชภัฏ, 13(1), 80 - 87. 

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ.  (2556). หมูยอพริกไทย. ใน เอกสารประกอบการสอนวิชา หลักการประกอบอาหาร.  สาขา

อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ตาก. 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑติศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

125 
 

การเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นทดแทนปลาปน 

ในสูตรอาหารเพื่อการเลี้ยงทีด่ีมุงสูอินทรีย 
Growth Performance of Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish on Replacement for Fish Meal for Good 

Aquaculture Moving Towards Organic 
ปุญชรัศมิ์  มีแกว  สุดาพร ตงศิร ิ เกรียงศักดิ์ เมงอําพัน และ นิสรา  กิจเจริญ 
P. Meekaew, S. Tongsiri, K. 

 
Mengamphan and N. Kitcharoen 

Faculty of Fisheries Technology and Aquatic Resources, Maejo University, Chiangmai  

*Corresponding author: 
บทคัดยอ  

  การทดลองเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจดวยอาหารที่แตกตางกัน 3 สูตร (สูตร 1 อาหารสําเร็จรูปเม็ด

ลอยสูตรควบคุม, สูตร 2 อาหารเม็ดลอยที่มีสวนผสมจากสาหรายหางกระรอก(แหง)สับทดแทนปลาปน 50 % และ

สูตร 3  อาหารเม็ดลอยที่มีสวนผสมจากหญาเนเปยร(แหง) สับทดแทนปลาปน 50 % เพื่อหาแนวทางการเลี้ยงปลา

ลูกผสมบึกสยามแมโจโดยใชวัตถุดิบในทองถิ่นทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเพ่ือการเลี้ยงที่ดีมุงสูอินทรีย ปลาลูกผสม

บึกสยามแมโจเริ่มตนการทดลองที่อายุ 2 เดือน น้ําหนักเฉลี่ย 47.28±13.81 กรัมลงเลี้ยงในบอดินที่หมูบานหวยตอง  

อัตราปลอย 1.5 ตัวตอตารางเมตร  และ ปลาลูกผสมบึกสยามแมโจเริ่มตนอายุ 6 เดือนที่มีขนาดเฉลี่ยเริ่มตน 

440±64.14 กรัมลงเลี้ยงในกระชัง กระชังละ 4 ตัว (อัตราการปลอย 4 ตัวตอารางเมตร) ณ ฐานเรียนรูปลาบึก 

มหาวิทยาลัยแมโจ  พบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจดวยอาหารที่แตกตางกัน 3 สูตร ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคาเทากับ 108.2±17.40, 122.17±35.10, 122.50±18.83 

ตามลําดับในบอดนิที่หมูบานหวยตอง  และ 642.5.92±54.86, 685.7±41.19.31, 625.00±54.87 ตามลําดับในกระชัง

ที่ฐานเรียนรูปลาบึกมหาวิทยาลัยแมโจ ชี้ใหเห็นวามีความเปนไปไดที่จะใชวัสดุจากทองถิ่นเชน สาหรายหางกระรอก 

หรือ หญาเนเปยรทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเพื่อใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่อายุ 5-6 เดือนเปนตนไป 

ในขณะที่ตนทุนการผลิตอาหารลดลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันได

เปนอยางดี เปนการพัฒนาปลาใหเปนอาหารปลอดภัย และยังใชเปนแนวทางตอระบบการเลี้ยงสัตวน้ํามุงสูอินทรีย

ใหแกเกษตรกรไดตอไปในอนาคตดวย  

คําสําคัญ: ปลาลกูผสมบึกสยามแมโจ   หญาเนเปยร   สาหรายหางกระรอก   การเจริญเติบโต   สัตวน้ําอนิทรีย 
Abstract  

The experiment was conducted to evaluate the fish culture of Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish (P. gigas 
x P. hypothamus F2) with three different feed formulas (1=control, 2= 50% replacement for fishmeal with 
Napier grass and 3=50% replacement for fishmeal with Hydrilla) to find out the preliminary guideline for organic 
Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish. The initial body weight of 2 months Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish is 
47.28±13.81 grams. Which were reared in 3x5 m2 eastern pond (1.5 fish/m2) at HuayTong and 6 months Maejo 
Buk-Siam Hybrid Catfish is 440±64.14 grams. which were reared in 1x1 m2 cages (4 fish/m2) at PlaBuk 
knowledge base, Maejo university. The results showed that final body weight containing different feed formulas 
have no significant differences (p>0.05): 108.2±17.40, 122.17±35.10, 122.50±18.83,respectively in eastern 
pond at HuayTong and 642.5.92±54.86, 685.7±41.19.31, 625.00±54.87 in cages at PlaBuk knowledge base, 
Maejo university. These results verified that, it is possible to replacement for fishmeal with Napier grass or 
Hydrilla to real Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish from 5-6 months. Consequently, those are beneficial to reduce 
production costs and develop the fish production for food security and preliminary guideline for Good Aquaculture 
Moving Towards Organic of Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish as well.      
Keywords: Maejo Buk-Siam Hybrid Catfish, Napier grass, Hydrilla , growth performance, organic aquaculture 
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บทนํา  

ชุมชนชาวปกาเกอะญอ บานหวยตอง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  เปนเขตที่มีอางเก็บน้ํา

หวยตอง เปนเมืองทองเที่ยวและเปนชุมชนที่จะสามารถผลิตอาหารเพื่อสรางแหลงอาหารโปรตีนคุณภาพดี แตใน

ชุมชนพื้นที่สูงดังกลาวยังขาดแคลนอาหารโปรตีน ประกอบกับมีผูตองการบริโภคสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยงเปน

จํานวนมากขึ้น เนื่องจากเปนอาหารสุขภาพตลอดจนสัตวน้ําจากธรรมชาติลดลง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพที่

นับวันมีความสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะกลุมปลาน้ําจดื อีกทั้งปจจุบันผูบริโภคหันมาสนใจอาหารสัตวนํ้าที่ปลอดภัยและ

อาหารอินทรยีมากขึ้น  หลักการใชวัตถุดิบสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย คือ ผูผลิตควรใชวัตถุดิบที่มาจากพืช

เปนสวนประกอบในอาหารสัตวน้ํา (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย, 2560) โดยใชวัตถุดิบที่มาจากพืชเปน

สวนประกอบตองมีองคประกอบที่เปนวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรียไมต่ํากวารอยละ 60  รวมทั้งตองเปน

วัตถุดิบที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ทําใหการผลิตอาหารสัตวน้ําอินทรียมีขอจํากัด และ ตองใชวัตถุดิบ

จากธรรมชาติใหมากที่สุด ดังนั้นการศึกษาหาวัตถุดิบธรรมชาติที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวน้ํา จึงถือวาเปน

เรื่องที่สําคัญมากในการเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย 

 ปลาบึกสยามแมโจ เปนปลาลูกผสมระหวางพอปลาบึกกับแมปลาสวาย รุนท่ี 2  (พอแมเปนลูกผสมระหวาง

พอปลาบึกกับแมปลาสวาย) เปนปลากลุมปลาหนังเนื้อขาวที่ปจจุบันนี้กําลังเปนที่นิยมของผูบริโภค เนื่องจากเปน

อาหารสุขภาพ มีคุณคาทางโภชนาการ การเจริญเติบโตและตานทานโรคดี สามารถเลี้ยงไดทั้งในบอดินและกระชัง 

(เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2556)  จากการที่คณะผูวิจัยและกรมประมง เริ่มจากการรวบรวมและเลี้ยงพอแมพันธุปลาบึก

และปลาบึกสยามแมโจ มาตั้งแตป พ.ศ. 2534 จนถึงปจจุบัน  สามารถเพาะพันธุปลาบึกจากการเลี้ยงในบอดินไดใน

รุนที่ 1 ในป 2544 และ 2545 และ รุนที่ 2 (ปลาบึกแมโจ 75) ในป 2550 และปลาบึกสยามแมโจ (ปลาลูกผสม

ระหวางพอปลาบึกกับแมปลาสวาย รุนท่ี2) ไดในป 2555 จากการเพาะเลี้ยงในบอดินไดครั้งแรกของโลก จนสามารถ

ผลิตลูกปลาไดเพยีงพอกับความตองการเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยไดนําลูกปลาไปทําการเลี้ยงในระดับชุมชนจนสามารถ

เลี้ยงเปนอาชีพไดสําเร็จในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามการเลี้ยงปลาบึกสยามแมโจอินทรียเพื่อพัฒนาเปนอาชีพได 

จําเปนตองพัฒนา ระบบการเลี้ยง เชน การรับรองมาตรฐานและผลผลิต การลดตนทุนการผลิต เชนคาอาหารปลา

อินทรีย สามารถทดแทนปลาปนไดจากการใชวัตถุดิบทองถิ่นและพืชน้ําที่มีคุณคาทางโภชนาการ ตลอดจนเนื้อปลา

ปลอดจากสารปนเปอน กลิ่นโคลน มีปริมาณและคุณภาพด ีและสามารถเพิ่มมูลคาและสรางเปน Brand ประเทศไดใน

ตลาดชั้นดีได ประกอบกับมหาวิทยาลัยแมโจที่เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําทางดานเกษตรและประมงมาอยางชานาน โดยมี

นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน Organic, Green and Eco University ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจ

อยางยิ่งในการทําวิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่ใชวัตถุดิบในทองถิ่นทดแทนปลาปนใน

สูตรอาหาร เพื่อจะหาแนวทางการเลี้ยงสัตวน้ํามุงสูอินทรียในขั้นตน ประกอบกับการผลิตอาหารสัตวน้ําปลอดภัย โดย

การไมใชปุยเคมีและสารเคมีในระบบการเลีย้ง 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1.  เตรียมพื้นที่การผลิตปลาบึกลูกผสมอินทรียโดยตองมีคันกั้นบอที่สามารถปองกันการปนเปอนของ

สารเคมีจากฟารมทั่วไปได มีระบบน้ําที่แยกจากกันอยางชัดเจน และระบบการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอินทรีย ตองไมกอ

ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมตอพื้นที่ขางเคียงและแหลงน้ําโดยรอบ อีกทั้งยังตองมีมาตรการในการ

ปองกันไมใหสัตวน้ําท่ีทําการเพาะเลี้ยงหลุดรอดออกจากฟารม และตลอดระยะเวลาในการทดลองนั้นยดึถือมาตรฐาน
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การเลีย้งตามคูมอื มาตรฐานเกษตรอนิทรีย Organic Standard 2012 (สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,2555)  และ

นโยบายของกรมประมงดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําอนิทรีย (กรมประมง, 2550) 

2. เตรียมบอที่จะใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ ที่ชุมชนหมูบานหวยตอง โดยการขุดบอขนาด 3x5 เมตร 

ลึก 1.5 เมตร จํานวน 4 บอและเตรยีมบอเลี้ยง ณ ฐานเรียนรูปลาบึก คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งเปนบอดินขนาด 0.5 ไร ระดับน้ําลึก 1.3 เมตร โดยการปลอยน้ําเดิมที่มีอยูกอนออก จากนั้น

ตากบอท้ิงใหบอแหง 1-2 วัน จากนั้นจึงปลอยน้ําเขาบอโดยมีการกรองนํ้าเพื่อกําจัดศัตรูปลา 

3. อนุบาลลูกปลาปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ ที่ไดจากการเพาะพันธุจากคณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ จนไดอายุ 2 เดอืน (ขนาดประมาณ 40 กรัม) เพื่อนําไปปลอยเลี้ยงในบอทดลอง

ของชุมชนบานหวยตอง และ ใชปลาลูกผสมอายุ 6 เดือน (ขนาดประมาณ 400 กรัม) เพื่อเลี้ยงทดลองอาหารที่ใช

วัตถุดิบในทองถิ่น ทดแทนปลาปนในสูตรอาหาร 

4. เตรียมอาหารเม็ดท่ีจะใชเลีย้งปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ 3 สูตร ดังนี้ อาหารสําเร็จรูปเม็ดลอยสูตร

ควบคุม อาหารเม็ดลอยผสมหญาเนเปยรสับทดแทนปลาปน 50 % และอาหารเม็ดลอยผสมสาหรายหางกระรอกสับ

ทดแทนปลาปน 50 % (สูตรอาหารดังตารางท่ี 1) โดยจะตองวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของอาหารท้ัง 3 ชนิด 

(ตารางท่ี 2) ซึ่งวิเคราะหหาองคประกอบของสารอาหารในอาหารที่ใชในการทดลองโดยวิธีการดังตอไปนี้ คือวิเคราะห

หาโปรตีนโดย micro-Kjeldahl, ไขมันโดยวิธ ี dichloromethane extraction ตาม Soxhlet method, เถาโดยการเผาใน 

muffle furnace 550oC 12 ชั่วโมง, เยื่อใยหยาบทําโดยนํา Crucible ที่ชั่งน้ําหนักแลวเขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 oC       

นาน 2 ชั่วโมง และความชื้นโดยการอบแหงในตูอบ 105oC นาน 24 ชั่วโมงตามวิธีการของ AOAC (1995) 

ตาราง 1 สูตรอาหารและปรมิาณ (กิโลกรัม) ของวัตถุดิบที่ใชทําอาหารทดลอง 100 กิโลกรัม 

สวนผสม สูตร 1  สูตร 2 สูตร 3 

ปลาปน 20 10 10 

สาหรายหางกระรอก (แหง) 0 10 0 

หญาเนเปยร(แหง) 0 0 10 

ถั่วเหลืองอินทรีย 30 30 30 

รํา 35 35 35 

ปลายขาวเจาอินทรีย 15 15 15 
 
ตาราง 2 คุณคาทางโภชนาการของอาหารแตละสูตรที่ใชในการทดลอง 

 คุณคาทางโภชนาการ สูตร 1  สูตร 2 สูตร 3 

โปรตีน 36.10±0.05c 25.14±0.01a 26.27±0.33b 

ไขมัน 6.93±0.03c 5.32±0.03a 5.52±0.03b 

เถา 10.13±0.04c 7.75±0.05a 8.22±0.05b 

เยื่อใย 5.00±0.11a 6.72±0.17b 7.13±0.02b 

คารโบไฮเดรต 41.07±0.13a 40.14±0.23b 31.84±0.07b 

หมายเหต ุคาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (mean±S.E.M.)  
   ตามตัวอักษรแตกตางกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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 5. ปลอยปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่มีขนาดเฉลี่ยเร่ิมตน 47.28±13.81 กรัมลงเล้ียงในบอดนิที่หมูบานหวย 

ตอง ในอัตราการปลอย 1.5 ตัวตอตารางเมตร โดยนําปลามาพักใหปรับตัวในกระชังกอนใหอาหารดวยอาหาร

สําเร็จรูปเม็ดลอยสูตรควบคุมเปนเวลาอยางนอย 7 วันเพื่อใหปลาปรับสภาพ จึงเลีย้งปลาดวยอาหารทดลองในบอดิน

ตอไป  

6. เตรียมกั้นกระชังขนาด 1x1x1 ลูกบาศกเมตร ซึ่งติดตั้งอยูในบอดินของฐานเรียนรูปลาบึก และแตละกระชัง

หางกันประมาณ 0.5 เมตร จํานวน 9 กระชัง แลวปลอยปลาลูกผสมอายุ 6 เดือนที่มขีนาดเฉลี่ยเริ่มตน 440±64.14 

กรัมลงเล้ียงในกระชัง กระชังละ 4 ตัว (อัตราการปลอย 4 ตัวตอตารางเมตร) โดยนําปลามาพกัใหปรับตัวในกระชัง

กอนใหอาหารดวยอาหารสําเร็จรูปเม็ดลอยสูตรควบคุม เปนเวลาอยางนอย 7 วันเพื่อใหปลาปรับสภาพ จึงเริ่มให

อาหารทดลองซึ่งเลีย้งในกระชังตอไป 

7. ศึกษาผลการเจริญเตบิโตของปลาหนังลูกผสมที่ใหอาหารชนิดตางกัน 3 ชนิด โดยวางแผนการทดลอง

แบบ CRD (Completely Randomized Design) แบงการทดลองเปน 3 หนวยการทดลอง ดังนี ้ 

หนวยการทดลองที่ 1 อาหารสําเร็จรูปเม็ดลอยสูตรควบคุม  

หนวยการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดลอยท่ีมีสวนผสมจากหญาเนเปยรสับทดแทนปลาปน 50 %  

หนวยการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดลอยท่ีมีสวนผสมจากสาหรายหางกระรอกสับทดแทนปลาปน 50 % 

อัตราการใหอาหารตลอดการทดลอง 3-5 % ของน้ําหนักตัวตอวัน วันละ 1-2 ครั้งเชาและเย็น (8.00-9.00 

น.และ 17.00-18.00 น.) ทุกหนวยการทดลอง ทําการตรวจการเจริญเติบโต เชน น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตอ

วัน อัตราการเจริญเติบโตตอวัน อัตราการแลกเนื้อจากแตละหนวยการทดลองทุก 4-8 สัปดาหและเลี้ยงเปนระยะเวลา 

4-12 เดือน (จากอายุ 2 เดือนเลี้ยงในบอดินที่หมูบานหวยตองจนอายุ 8 เดือน และจากอายุ 6 เดือนเลี้ยงในกระชังแขวน

ในบอดินที่ฐานเรียนรูปลาบึกจนอายุ 10 เดือน) 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

การเจริญเติบของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงในหมูบานหวยตอง น้ําหนักของปลาบึกสยามแมโจ

เริ่มตนการทดลองที่อาย ุ2 เดือน มีน้ําหนักเฉลี่ย 47.28±13.81 กรัม เริ่มใหอาหารสําเร็จรูปเม็ดลอยสําหรับปลาขนาด

เล็กเปนระยะเวลาประมาณ  3 เดือนกอนเนื่องจากปลาขนาดยังเล็กและตองการโปรตีนประมาณ 30-40 % สวนใน

ปลาเต็มวัย ตองการอาหารโปรตีนประมาณ 25-35 % (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2553; 2554; 2555; 2556) และ

เนื่องจากในชวงเดือนพฤศจิกายนมีอากาศหนาวเย็นมากทําใหอุณหภูมิน้ําลดลงต่ําสุดเพียง 20 oC ทําใหปลาไมกิน

อาหาร แตอยางไรก็ตามจากการทดสอบทางสถิติพบวา น้ําหนักของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารดังกลาวใน

แตละบอทั้ง 3 บอนั้นมีน้ําหนักเฉลี่ยที่อายุ 5 เดือนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) หลังจากนั้นจึงทดลองเลี้ยงดวย

อาหารที่แตกตางกัน 3 สูตรเปนระยะเวลา 3 เดือนพบวา น้ําหนักเฉลี่ยที่อายุ 8 เดือนไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

น้ําหนักเฉลี่ยของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรตางๆ ในบอเลี้ยงที่หมูบานหวยตองตลอดการ

ทดลองแสดงใน ตาราง 3  
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ตาราง 3 น้ําหนัก (กรัม) ของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจซึ่งเลี้ยงดวยอาหารสูตรตางๆ กันที่ชวงอายุตางๆ ตลอดการ
ทดลอง ในบอเลี้ยงที่หมูบานหวยตอง ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
  

 

 

 

 
 
หมายเหต ุคาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (LS Mean±S.E.M.) ตามตัวอักษรทีแ่ตกตางกันในแนวนอน ซึ่งมี

ความแตกตางกันทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจํานวนตัวอยางแสดงคาในวงเล็บ 

 

การเจริญเติบของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงในกระชังที่แขวนในบอ ณ ฐานเรียนรูปลาบึก คณะ

เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา เริ่มตนการทดลองอายุ 6 เดือน น้ําหนักเฉลี่ยเริ่มตน 440±64.14 กรัม 

กรัมซึ่งน้ําหนักปลาทดลองเริ่มตนอายุ 6 เดือนที่สุมลงเลี้ยงในกระชังมีคาเฉลี่ยของน้ําหนักแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเริ่มใหอาหารสําเร็จรูปเม็ดลอยสําหรับปลาขนาดกลางเปนระยะเวลาประมาณ  2 

เดือนกอน พบวาคาเฉลี่ยของน้ําหนักปลาที่อายุ 8 เดือนยังคงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)   

หลังจากนั้นจึงเร่ิมใหอาหารทดลองโดยน้ําหนักของปลาในแตละกระชังหลังจากทดลองเลี้ยงดวยอาหารที่แตกตางกัน 

3 สูตรเปนระยะเวลา 1 เดือนพบวา คาเฉลี่ยของน้ําหนักปลาที่อายุ 9 เดือนไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) 

เชนเดียวกันกับคาเฉลี่ยของน้ําหนักปลาที่อายุ 10 เดือนพบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) น้ําหนักเฉลี่ย

ของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตรตางๆ ตลอดการทดลองแสดงใน ตาราง 4  

 

ตาราง 4 น้ําหนัก (กรัม) ของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจซึ่งเลี้ยงดวยอาหารสูตรตางๆ กันที่ชวงอายุตางๆ ตลอดการ
ทดลอง ณ ฐานเรยีนรูปลาบึก คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

อายุ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

6 เดือน 466.67±25.62 (N=12)a 466.67±25.62 (N=12)ab 466.67±25.62 (N=12)a 

8 เดือน 555.82±28.17 (N=11)a 504.25±22.24 (N=12)ab 474.75±18.01 (N=12)a 

9 เดือน 627.5.82±42.61(N=11)a 641.67±24.31 (N=12)a 549.78±35.10 (N=9)a 

10 เดือน 642.5.92±54.86(N=11)a 685.7±41.19 (N=10)a 625.00±54.87 (N=7)a 

 

หมายเหต ุคาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (LS Mean±S.E.M.) ตามตัวอักษรทีแ่ตกตางกันในแนวนอน ซึ่งมี

ความแตกตางกันทางสถติิที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และจํานวนตัวอยางแสดงคาในวงเล็บ 

 

 

 

อาย ุ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

2 เดือน 47.28±13.81(N=32)a 47.28±13.81(N=32)a 47.28±13.81(N=32)a 

5 เดือน 59.5±16.50(N=2)a 105.67±17.70 (N=3)a 122.25±34.41 (N=4)a 

8 เดือน 108.2±17.40(N=5)a 122.17±35.10 (N=6)a 122.50±18.83 (N=4)a 
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ตาราง 5 น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (Weight gain) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate; % ตอวัน) อัตราการ
เจริญเติบโต (Average daily growth; กรัมตอตัวตอวัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (Feed conversion rate; 
หนวย)และ อัตราการรอด (survival rate; %) ของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงนานเปนระยะเวลา 2 เดือน (จาก
อาย ุ8-10 เดือน) 
 

การวิเคราะห สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 

น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (Weight gain) 176.25±58.20a 265.17±99.50a 211.94±30.72a 

อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(SGR) 1.25±0.41a 1.76±0.61a 1.61±0.18a 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (ADG) 1.47±0.49a 2.21±0.83a 1.77±0.26a 

อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ (FCR) 6.88±3.38a 4.45±1.30a 3.97±0.41a 

อัตราการรอด (survival rate) 91.67±8.33a 83.33±16.67a 58.33±8.33a 

หมายเหตุ คาที่แสดงเปนคาเฉลี่ย ±คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (LS Mean±S.E.M.) ตามตัวอักษรที่แตกตางกันใน
แนวนอน ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และจานวนตัวอยางแสดงคาในวงเล็บ 

ผลของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น (Weight gain) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน (Average daily growth; กรัมตอตัว

ตอวัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและ อัตรารอดตาย (survival rate) ของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวย

อาหารทดลองแตละสูตรแตละกระชังตลอดการทดลอง (ตารางที่ 5 ) พบวาน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต

เฉลี่ยตอวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อและอัตรารอดตายของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหาร

ทดลองแตละสูตรมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันทางสถิติ(p>0.05) ซึ่งจากผลการเจริญเติบโตของปลาลูกผสมบึกสยามแม

โจเมื่อเลี้ยงดวยอาหารที่แตกตางกัน 3 สูตรชี้ใหเห็นวา สามารถใชวัสดุจากทองถิ่นไดแก สาหรายหางกระรอก(ตาก

แหง) หรือ หญาเนเปยร (ตากแหง) ทดแทนการใชปลาปนในสูตรอาหารได 50 % โดยที่การเจริญเติบโตของปลา

ลูกผสมบึกสยามแมโจไมมีความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยน้ําหนักปลาลูกผสมบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหาร

สูตรควบคุม เนื่องจากในระยะดังกลาวปลาลูกผสมบึกสยามแมโจมีความตองการโปรตีนลดลงในปลาเต็มวัยท่ีตองการ

อาหารโปรตีนประมาณ 25-35 % (เกรียงศักดิ์ และคณะ, 2555) โดยระดับเปอรเช็นตโปรตีนในอาหารสูตรที่ 1 มีคา

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับอาหารสูตร 2 และ 3 โดยมีคาเปอรเช็นตโปรตีนเทากับ36.10±0.05, 

25.14±0.01 และ 26.27±0.33 ตามลําดับ (ตาราง2) ดังนั้นถือเปนอีกแนวทางหนึ่งในการลดตนทุนคาอาหารจากการ

ใช สาหรายหางกระรอกหรือหญาเนเปยรซึ่งเปนวัตถุดิบในทองถิ่นตนทุนต่ําทดแทนปลาปนได  ซึ่งสอดคลองกับการ

ทดลองกบัการทดลองใชหญาเนเปยร (สด) ทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเพื่อเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ (นิสรา 

และคณะ, 2557; ปุญชรัศมิ์ และคณะ, 2559) โดยไดทดลองเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแมโจดวยอาหารที่แตกตางกัน 

3 สูตร (สูตร1 อาหารสําเร็จรูปเม็ดจมสูตรควบคุม, สูตร 2 อาหารเม็ดจมที่มีสวนผสมจากหญาเนเปยรสับ/บดทดแทน

ปลาปน 50 % และสูตร 3 อาหารเม็ดจมที่มีหญาเนเปยรสับ/บดทดแทนปลาปน100%) เพื่อหาแนวทางการเลี้ยงปลา

บึกสยามลูกผสมแมโจอินทรีย อัตราการใหอาหารตลอดการทดลอง 3-5 % ของน้ําหนักตัว/วัน ปลาบึกสยามแมโจ

เริ่มตนการทดลองที่อายุ 9 เดือนมีน้ําหนักเฉลี่ย 606.89 ± 126.38 กรัม อัตราปลอย 3 ตัวตอตารางเมตร เลี้ยงใน

กระชังทดลองขนาด 1 ตารางเมตรซึ่งแขวนในบอดินเปนระยะเวลา 120 วันพบวาน้ําหนักสุดทายเฉลี่ยของปลาบึก

สยามลูกผสมแมโจดวยอาหารที่แตกตางกัน 3 สูตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)โดยมีคาเทากับ 

710.00±24.68, 636.67±48.42 และ 614.44±30.78 กรัม ตามลําดับ อยางไรก็ตามก็ยังมีขอสังเกตวาปลาบึกสยาม
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ลูกผสมแมโจที่อายุ 10 เดือนและ11 เดือนน้ําหนักของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารตางกัน 3 สูตรนั้นมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยน้ําหนักเฉลี่ยของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร

ควบคุมมีน้ําหนักเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร 2 และ 3 ตามลําดับ  และเมื่อ

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบเปนคูพบวา น้ําหนักเฉลี่ยของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหาร

สูตรควบคุมมีคาไมแตกตางจากน้ําหนักเฉลี่ยของปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร2 แตมีความแตกตางจาก

ปลาบึกสยามแมโจที่เลี้ยงดวยอาหารสูตร 3 เชนเดียวกันผลของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยตอวัน 

(กรัมตอตัวตอวัน) และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ นั้นแสดงใหเห็นวาสามารถใชหญา   เนเปยรทดแทนปลาปนใน

สูตรอาหารได 50 % จึงจะใหผลการเจริญเติบโตไมแตกตางทางสถิติในแตละชวงอายุไมแตกตางทางสถิติ   แนวโนม

เชนเดียวกับการทดลองการทดแทนโปรตีนจากปลาปนโดยใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในการเลี้ยงสัตวน้ํา กลาวคือ

อาหารที่ใชโปรตีนจากกากถั่วเหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน ที่ระดับ 0 และ 25 เปอรเซ็นตมีคาการเจริญเติบโต 

ไดแก น้ําหนักเมื่อสิ้นสุดการทดลอง น้ําหนักเพิ่มตอวัน และเปอรเซ็นตน้ําหนักเพิ่ม มีคาแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ และมีคามากกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบปลาที่เลี้ยงดวยอาหารที่ใชกากถั่ว

เหลืองทดแทนโปรตีนจากปลาปน ที่ระดับ 50, 75 และ 100 เปอรเซ็นต ในปลาเทโพ, ปลากะพงขาว, ปลาแรด, ปลา

ดุกลูกผสม, และปลานิล (จูอะด ีและมะล,ิ 2538; มะล ิและคณะ, 2539; กาญจนร ีและคณะ, 2540; ชุติพงค, 2540; 

ประเสริฐ และวิมล, 2540; ธีระชัย และคณะ, 2551, Shiau et al., 1990) ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากองคประกอบของ

กรดอะมิโนที่จําเปน คือเมทไธโอนีนและไลซีนในอาหารไมเหมาะสมซึ่งอาจไปสงผลใหเกิดการเสียสมดุลของกรดอะมิ

โนที่จําเปนทําหมีการเจริญเติบโตชา เชนเดียวกันกับการทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยรซึ่งเปนแหลงโปรตีนจากพืช 

อาจทําใหเสียสมดุลของกรดอะมิโนที่จําเปนดังกลาวได นอกจากนี้ Shrestha, M.K. และC.N.R. Yadav (1998) พบวา

จากการเลี้ยงปลา grass carp ในระบบการเลี้ยงแบบ Monoculture และ Polyculture กลาวคือเลี้ยงรวมกับปลา silver 

carp, bighead carp และ common carp นั้นพบวาสามารถใชหญาเนเปยรเลี้ยงปลา grass carp, silver carp, bighead 

carp และ common carp ได แตคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อมีคาสูงโดยมีคาอยูระหวาง 17.3 -21.90 ซึ่งถือวามี

คาสูงในขณะที่การทดลองทดแทนปลาปนดวยการใชหญาเนเปยรในครั้งนี้มีคาอยูระหวาง 7.35±1.52 เมื่อทดแทนปลา

ปนดวยหญาเนเปยร 50 % และ มีคาเทากับ 15.75±2.25 เมื่อทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยร 100 % ซึ่งมีคาสูงกวา

เมื่อไมไดทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยร (3.63±0.02) และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) 

จากการคํานวณหาตนทุนในการผลิตอาหารแตละสูตรพบวา ตนทุนคาอาหารของอาหารสูตร 3 มีคาต่ําสุด 

คิดเปนกิโลกรัมละ 28.30 บาท รองลงมาคือสูตร 2 คิดเปนกิโลกรัมละ 29.60 ในขณะที่ตนทุนคาอาหารของอาหาร

สูตร 1  คิดเปน และ  33.70 บาท ดังนั้นจะเห็นวามีความเปนไปไดที่จะใชหญาเนเปยร หรือสาหรายหางกระรอกมา

ทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเพื่อใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจซึ่งเปนการลดตนทุนคาอาหารได เชนเดียวกันกับ 

นิสรา และคณะ (2557); ปุญชรัศมิ์ และคณะ (2559) ที่ศึกษาการเลี้ยงปลาบึกสยามลูกผสมแมโจดวยการใช

อาหารเม็ดจมที่มีสวนผสมจากหญาเนเปยรสับ/บดทดแทนปลาปน 50 % และ100% เปรียบเทียบกับอาหารสูตรปกติ 

และพบวา ตนทุนคาอาหารของอาหารสูตรที่ทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยร 100 % มีคาต่ําสุดคิดเปนกิโลกรัมละ 

20.16 บาท ในขณะที่ตนทุนคาอาหารสูตรที่ทดแทนปลาปนดวยหญาเนเปยร 50 % คิดเปนกิโลกรัมละ 24.56 บาท 

และอาหารสูตรปกติคิดเปนกิโลกรัมละ 28.96 บาท โดยที่ระดับโปรตีนในอาหารในแตละสูตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 

35.40±0.03, 34.11±0.63 และ 28.49±0.41 กรัม/ 100 กรัม  ในขณะที่ Tongsiri et al. (2010) ไดศึกษาการเลี้ยงปลา

ดุกรัสเซียแบบลดตนทุนดวยวัตถุดิบอาหารเหลือทิ้งทดแทนบางสวนโดยใชฝรั่ง กลวย และ กากมะพราว เทียบกับชุด
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ควบคุมพบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) ทางดานการเจริญเติบโต ในขณะที่ดานตนทุน

คาอาหารพบวาสูตรอาหารที่ทดแทนปลาปนดวยวัตถุดิบเหลือทิ้งมีราคาถูกกวาสูตรอาหารปกต ิ  

สรุปผลการวิจัย  

จากการทดลองเลี้ยงปลาลูกผสมบึกสยามแมโจดวยอาหารที่แตกตางกัน 3 สูตร (สูตร 1 อาหารสําเร็จรูปเม็ด

ลอยสูตรควบคุม, สูตร 2 อาหารเม็ดลอยที่มีสวนผสมจากสาหรายหางกระรอก(แหง)สับทดแทนปลาปน 50 % และ

สูตร 3  อาหารเม็ดลอยที่มีสวนผสมจากหญาเนเปยร(แหง) สับทดแทนปลาปน 50 % พบวามีความเปนไปไดที่จะใช

วัสดุจากทองถิ่นเชน สาหรายหางกระรอก หรอื หญาเนเปยรทดแทนปลาปนในสูตรอาหารเพื่อใชเลี้ยงปลาลูกผสมบึก

สยามแมโจที่อายุ 5-6 เดือนเปนตนไป เนื่องจากใหการเจริญเติบโตไมแตกตางทางสถิติ ในขณะที่ตนทุนการผลิต

อาหารลดลง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันไดเปนอยางดี เปนการ

พัฒนาปลาใหเปนอาหารปลอดภัย และยังใชเปนแนวทางตอระบบการเล้ียงสัตวน้ํามุงสูอินทรียใหแกเกษตรกรไดตอไป

ในอนาคตดวย  
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วัตถุดิบตนทุนต่ําเพื่อการผลติอาหารสําหรับปลานิล 

Low cost raw materials for feed production for Tilapia  
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บทคัดยอ  

ปลานิล เปนปลาเศรษฐกิจที่มีการเพาะเลี้ยงอยางกวางขวาง แตยังมีปญหาดานการเพิ่มผลผลิต และลด

ตนทุนการเลี้ยง แนวทางหนึ่งในการลดตนทุนการเลี้ยงคือ ลดตนทุนราคาคาอาหาร  วัตถุดิบอาหารตนทุนต่ําจึงมี

ความสําคัญตอการเพาะเลี้ยงปลานิล การนําวัสดุเกษตร หรือ พืชอาหารที่มีปริมาณโปรตีนสูงแตราคาต่ํามาใชจึงเปน

แนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชได หญาเนเปยรเปนพืชเศรษฐกิจสําหรับสัตวที่เติบโตเร็ว ผลผลิตสูง และมีปริมาณ

โปรตีนที่นํามาใชผลิตเปนวัตถุอาหาร  อีกทั้งหญาเนเปยรที่นํามาหมักเพื่อใหวัวกิน และ หญาหมักจากกระบวนการฆา

วัว หากสามารถนํามาใชได จะเปนแนวทางหนึ่งในการใชวัตถุดิบลดตนทุน งานวิจัยนี้มุงเนน ศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการของหญาเนเปยรแหง หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก และ หญาหมักในกระเพาะวัว เพื่อนําใชเปนวัตถุดิบ

อาหารในการผลิตอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ผลการศึกษา พบวา ปริมาณโปรตีนในหญาเนเปยรแหง มี

ปรมิาณโปรตีน 13.58 ± 1.55เปอรเซ็นต หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก มีปริมาณโปรตีน 15.69 ± 1.99 เปอรเซ็นต 

และ หญาหมักจากกระเพาะวัว มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด คือ 18.45 ± 0.62 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p < 0.05) หญาเนเปยรทั้ง 3 รูปแบบ นาจะสามารถนํามาเปนวัตถุดิบอาหารเพื่อผลิตเปนอาหารทดแทน

ปลาปนสําหรับปลานิล งานวิจัยอยูในขั้นตอนการผลิตสูตรอาหารและทดสอบประสิทธิภาพการยอยของปลานิล 

คําสําคัญ: ปลานิล หญาเนเปยร หญาหมักจากกระเพาะวัว คณุคาทางโภชนาการ 

 
Abstract  

Tilapia is one of the most economically important fish which is widely cultured fish. But it is facing 
problems including increased productivity and cost reduction. Lower cost of fish feed ingredients is a major factor 
to cut down the cost of tilapia culture. The use of agricultural materials or food crops containing high protein but 
low price is the consideration of alternative feed ingredients. The napier grass is an economic plant for the fast-
growing animals and high yield; it contains high protein content used to produce a feed ingredient. In addition, 
the fermented napier grass and fermented grass in cattle stomach from a slaughter are possibly used as raw 
materials for cost reduction. This research was to investigate the nutritional values of dried napier grass, 
fermented napier grass in plastic bag and fermented grass from cow stomach to use as a feed ingredient for 
aquatic animal feeds. The results showed that the protein contents in dry napier grass was 13.58 ± 1.55 
percent; fermented grass in plastic bag was 15.69 ± 1.99 percent; and the highest protein content from 
fermented grass from cow stomach was 18.45 ± 0.62 percent. All of protein contents were significantly different 
(p <0.05). The three types of napier grass can be used as feed ingredients to produce feed for tilapia culture. 
The research undergoes the determination of suitable feed formula and the digestibility of tilapia.  
Keywords: Tilapia, Napier grass, fermented grass from cow stomach, nutritional value 
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บทนํา  

ปลานิล เปนสัตวน้ําเศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเปนอาชีพ มีการเลี้ยงทั้งในบอดินและในกระชัง สามารถผลิตปลา

นิลเพ่ือการคาใหมีขนาดใหญตามความตองการของตลาดได นับวาเปนความสําเร็จของเกษตรกรผูเลี้ยงปลานิล จาก

ผลผลิตปลานิลที่ผลิตได ในป  2558 พบวา มีปริมาณ  179,620 ตัน มีผลผลิตลดลง จากป  2557 ถึง  4.9% 

เนือ่งจากสภาวะแลงคอนขางรุนแรง พื้นที่ฝนตกใตเขื่อนไมสามารถเก็บกักปริมาณนาฝนไดมากเทาที่ควร รวมท้ังภาวะ

โลกรอน (เกวลิน, 2558) นอกจากผลกระทบดานสภาวะอากาศแลว ขอจํากัดในเรื่องตนทุนคาอาหารที่มีราคาเพิ่มขึ้น

ก็สงผลดานการผลิตดวยเชนกัน การหาวัตถุดิบอาหารตนทุนต่ํามาทดแทนเพื่อการลดตนทุนการผลิตเปนแนวทางหนึ่ง

ที่มีการศึกษา รวมทั้งปจจัยทางดานการยอยอาหารเปนสวนที่มีความสําคัญที่สุด ดังนั้นจึงไดมีการศึกษา

ความสามารถของเอนไซมยอยอาหารในปลานิล และพบวาปลานิลเปนปลากินพืชที่มีเอนไซมยอยอาหารในกลุมของ

โปรตีน คารโบไฮเดรต และ เซลลูโลส (Hlophe & Moyo, 2013; Yigit & Olmez, 2011) ดังนั้นวัตถุดิบอาหารตนทุนต่ําที่

สามารถนํามาใชไดอีกชนิดหนึ่ง คือ หญาเนเปยร  

หญาเนเปยร ซึ่งเปนวัตถุดิบอาหารสัตวที่นิยมปลูกมาก และมีคุณคาสูง เติบโตเร็ว ใหผลผลิตตอไรสูง 

สามารถเกบ็เกี่ยวตนไดตลอดทั้งป และเก็บเกี่ยวไดนาน 5-7 ป ตอการปลูก 1 ครั้ง คุณคาทางโภชนาการของหญาเน

เปยรแหงมีปริมาณโปรตีน 7.32 เปอรเซ็นต (ดํารง, 2522) นอกจากนี้ ยังมีการนําหญาเนเปยรแหงไปหมักเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพ และ ทําใหวัตถุดิบเปลี่ยนสภาพใหยอยไดงายขึ้น  ซึ่งการหมักมีวิธีการหมักหลายรูปแบบ เชน การ

หมักดวยยูเรีย – กากน้ําตาล หรือ  การหมักเพื่อเปนเสบียงอาหารสัตวในถุงพลาสติก (สํานักงานปศุสัตวพะเยา

,2557) ซึ่งการหมักจะมีการเติมกากน้ําตาลลงไปดวย  นอกจากนี้ ยังมีวัสดุเกษตรเหลือทิ้ง สามารถนํามาใชเปน

วัตถุดิบอาหารได คือ  หญาหมักจากกระเพาะวัว (หญาหมัก)  ที่ไดจากโรงฆาสัตว ซึ่งไมไดนําไปใชประโยชนอื่นๆ แลว  

ดังนั้น วัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร จึงเปนวัตถุดิบท่ีนาสนใจที่จะนํามาใชเปนวัตถุดบิอาหารเพื่อผลิตอาหารปลากิน

พืชตนทุนต่ําได   

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เปนการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของหญาเนเปยร หญาเนเปยรหมักใน

ถุงพลาสติก และหญาหมักจากกระเพาะวัว เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการผลิตอาหารสัตวน้ํา และนําไปสูการสงเสริม

ใหเกษตรกรผลิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

การเตรียมวัตถุดบิ   

วัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร ทั้ง 3 ชนิด คือ หญาเนเปยรแหง( ND) หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก (N-

FP) และ หญาหมักจากกระเพาะวัว (N-FC)  ซึ่งมีการเตรียมวัตถุดิบแตละชนิด ดังน้ี   

หญาเนเปยรแหง ( ND)   นําหญาเนเปยรสดที่ตัดมาทั้งลําตน และ ใบ นําไปตากหรืออบใหแหง แลวนํามาบด

ใหละเอียด เพื่อนําไปใชในการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของหญาเนเปยร   

หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก (N-FP)   นําหญาเนเปยรหั่นหรือสับหญาสดใสในถุงพลาสติก อัดใหแนน

เพื่อไลอากาศออกใหหมด ใสกากน้ําตาล เกลือ ลงไปดวย โดยแบงใสเปนชั้นๆ เพื่อชวยใหการหมักดียิ่งขึ้น ปดปากถุง 

ที่บรรจุหญาใหสนทิ หมักไว 3-4 สัปดาห จึงนําไปใชได การเก็บรักษาหญาหมัก โดยการใสถุงแลวไลลมมัดปากถุงเก็บ

ไว หรือ การนําหญาหมักท่ีไดมาผึ่งลมใหแหง และบดใหละเอียด เพื่อนําไปใชในการศึกษาคุณคาทางโภชนาการตอไป 

(สํานักงานปศุสัตวพะเยา,2554) 
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หญาหมักจากกระเพาะวัว (N-FC)  เปนของเหลอืทิง้จากโรงฆาสัตว ซึ่งหญาหมักเหลานี้จะอยูในกระเพาะวัว

ทั้ง 4 กระเพาะ มีการเก็บรวบรวมไวดวยกัน แตเนื่องจากหญาหมักจากกระเพาะวัวที่ไดนี้เปนสวนผสมของหญาและ

อาหารขน จึงสงผลใหมีปริมาณโปรตีนเพิ่มสูงมากกวาหญาเนเปยรแหง และหญาหมักจากกระเพาะวัวจะมีกลิ่นของ

แอมโมเนียคอนขางสูง ดังนั้นจึงตองนํามาผึ่งลม ตาก หรือ อบใหแหง และบดใหละเอียด   เพื่อนําไปใชในการศึกษา

คุณคาทางโภชนการตอไป 

วัตถุดิบแหงทั้ง 3 ชนิด นํามาศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถา เยื่อใย ตามวิธี

ของ AOAC (2000) และ ปริมาณคารโบไฮเดรต (NFE) คํานวณจาก 100-(โปรตีน+ไขมัน+ความชื้น+เถา+เยื่อใย) ตาม

วิธี (NRC, 1993) 

 การวิเคราะหขอมูล 

 โดยวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) เพื่อศึกษาความแตกตางของแตละชุดการทดลองจากนั้น

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของชุดการทดลองโดยวิธี Tukey’s test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 โดยโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS for Windows version 17.0 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษาวัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร ทั้ง 3 ชนิด คือ หญาเนเปยรแหง(ND) หญาเนเปยรหมักใน

ถุงพลาสติก (N-FP) และ หญาหมักจากกระเพาะวัว (N-FC) ที่บดเรียบรอย มีลักษณะดังนี้ วัตถุดิบ ND ขณะที่ยังสด 

จะมีสีเขียวออน และไมมีกลิ่น แตเมื่อนําไปอบแหงแลว พบวา มีสีเหลือง ไมมีกลิ่น เชนเดิม   สวน วัตถุดิบ N-FP 

ขณะที่หมักเสร็จแลว มีสนี้ําตาลเขม และมีกลิ่นเหมอืนอาหารหมักดอง แตเมื่อนําไปอบแหงแลว พบวา มีสีน้ําตาลเขม 

และ ไมมีกลิ่นหมักดอง  และ วัตถุดิบ N-FC เมื่อนํามาจากโรงฆาสัตว จะมีสีน้ําตาลออน และมีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย

สูงมาก แตเมื่อนําไปอบแหง พบวา มีสนี้ําตาลเขมขึ้น  และไมมีกลิ่นของแอมโมเนีย  ดังภาพที่ 1 (A, B และ C) 

ภาพ 1  วัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร ทั้ง 3 ชนิด คือ หญาเนเปยรแหง (A) หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก (B) 

และ หญาหมักจากกระเพาะวัว (C) ที่บดเรยีบรอย 
 

เมื่ออบแหงวัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยรทั้ง 3 ชนิด แลวพบวา ลักษณะทางกายภาพที่ไดของทั้ง 3 ชนิด 

สามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวได เนื่องจาก วัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะแหง ไมมีกลิ่น และ ไมมีการเจริญ

ของเชื้อราแทรกอยู  สวนกลิ่นที่เกิดขึ้นระหวางการหมักหญาในถุงพลาสติก และ หญาหมักที่ไดจากกระเพาะวัว 

พบวา กลิ่นจางหายไปเกือบหมด  เชนเดียวกับ การศึกษาของ Zhou et al., (2013) ศึกษาการเจริญเติบโตของปลาเฉา

โดยใชแหนเปดเปนอาหาร พบวา ปลาเฉาเจริญเติบโตได และ ตรวจวัดพบคาเอนไซมเซลลูเลสในอวัยวะยอยอาหาร 
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ซึ่งแสดงวา ในปลากินพืชมีการกระตุนใหสรางเอนไซมเซลลูเลสเพื่อยอยอาหารในกลุมเซลลูโลสได ดังนั้น วัตถุดิบ

อาหารจากหญาเนเปยรจึงสามารถนําไปใชเปนวัตถุดิบอาหารในสูตรอาหารได เชนเดียวกับการศึกษาของ Yigit & 

Olmez (2011) ศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลที่ใชคารโนลาปนในสูตรอาหาร และใชเอนไซมเซลลูเลสชวยในการ

ยอย ผลการศึกษาพบวา การเติมเอนไซมเซลลูเลสลงไป ไมมีผลตอการเจริญเติบโต และ การยอยอาหาร ซึ่งแสดงวา 

ปลานิลสามารถยอยสวนที่เปนเซลลูโลสได  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ Hlophe & Moyo (2013) ตรวจพบคา

กิจกรรมการทํางานของเอนไซมเซลลูเลสในกระเพาะและ ลําไส ของปลานลิและปลาหมอเทศ  

ผลการศึกษาคุณคาทางโภชนาการ ไดแก โปรตีน ไขมัน ความชื้น เถา เยื่อใย และ ปริมาณคารโบไฮเดรต 

ของวัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยรทั้ง 3 ชนิด ผลการศึกษา แสดงในตารางที่ 1 พบวา ปริมาณโปรตีน ของวัตถุดิบ

อาหารจากหญาเนเปยร ทั้ง 3 ชนิด มีปริมาณไมเทากัน คือ วัตถุดิบ ND มีปริมาณโปรตีนต่ําที่สุด คือ 13.58 ± 1.55

เปอรเซ็นต วัตถุดิบ N-FP มีปริมาณโปรตีน 15.69 ± 1.99 เปอรเซ็นต และ วัตถุดิบ N-FC มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด 

คือ 18.45 ± 0.62 เปอรเซ็นต ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สวนผลปริมาณไขมัน ไฟเบอร 

ความชื้น และ ปริมาณคารโบไฮเดรต มีคาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เชนกัน  ในขณะที่ ปริมาณ

เถาไมแตกตางกันทางสถิติ   (p > 0.05) (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่  1 คุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร 3 ชนิด  

Proximate Composition         
(% dry weight) 

ND N-FP N-FC 

Protein 13.58 ± 1.55a 15.69 ± 1.99ab 18.45 ± 0.62c 
Lipids 1.70 ± 0.93a 3.23 ± 0.33b 0.48 ± 0.45a 
Fiber 30.76 ± 1.56a 32.81± 2.05a 37.18± 1.94b 
Ash 11.99 ± 2.57 11.07± 0.64 13.29 ± 0.62 
Moisture 11.40 ± 0.40b 8.29 ± 0.20a 8.32 ± 0.20a 
NFE 30.57 ± 2.18b 28.91 ± 3.32b 22.28 ± 2.11a 

คาเฉลี่ย ± SE. คาที่มีตัวอักษรแตกตางกันในแถวเดียวกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p < 0.05) 

จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบจากหญาทั้ง 3 ชนิด พบวา หญาหมักจากกระเพาะวัว 

( N-FC ) มีปริมาณโปรตนีสูงที่สุด อาจเนื่องมาจาก การใหอาหารวัว พบวา ในฤดูฝนจะใหหญาสดเปนหลักและสลับ

กับอาหารขน แตในฤดูแลงมีการใหหญาสด หญาแหง สลับกับอาหารขน (ธาตรี, 2549)  ซึ่งการใหอาหารวัวทําใหมี

การเพิ่มปริมาณโปรตีนใหสูงขึ้นมากจากอาหารขน การเตรียมอาหารขนจะมีโปรตีนที่ละลายน้ํา 30-36 เปอรเซ็นต 

ขึ้นอยูกับวัตถุดิบอาหารที่นํามาใช (Kmicikewycz, 2017) เชนเดียวกับ Kavanagh (2017) ไดกลาวไววา อาหารขนมีการ

ผสมเพื่อใหไดระดับโปรตีน 18- 28 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาผสมเปนอาหารขน  

จากระดับโปรตีนในวัตถุดิบจากหญาทั้ง 3 ชนิด พบวา ระดับโปรตีนดังกลาว สามารถนํามาผลิตเปนวัตถุดิบ

อาหารเพื่อเลี้ยงปลานิลได ซึ่งสอดคลองกับ  Pandit et al., (2004) ศึกษาการนําหญาเนเปยรสด เปนอาหารเพื่อ

เพาะเลี้ยงปลากินพืช และ ปลานลิ ในสัดสวนตางๆ กัน   โดยพบวาหญาเนเปยรที่ใช มีปริมาณโปรตีน 9.2 เปอรเซ็นต 

และพบสัดสวนที่เหมาะสมตอการเพาะเลี้ยงปลา คือ ปลากินพืชตอปลานิล ในสัดสวน 1:1 ซึ่งจะใหผลผลิตดีที่สุด  

เชนเดียวกัน ไดมีการศึกษาการนําหญาเนเปยร 10 สวน ผสมกับรําขาว 6 สวน แลวนํามาอัดเม็ดสามารถใชเลี้ยงปลา

นิลและปลาดุกได (สํานักงานประมงจังหวัดนครปฐม, 2558)  
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การศึกษาคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบอาหารจากหญาเนเปยร 3 ชนิด คือ หญาเนเปยรแหง(ND) 

หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก (N-FP) และ หญาหมักจากกระเพาะวัว (N-FC) มีปริมาณโปรตีนแตกตางกัน หญาเน

เปยรแหง มีปรมิาณโปรตีน 13.58 ± 1.55เปอรเซ็นต หญาเนเปยรหมักในถุงพลาสติก (N-FP) มีปริมาณโปรตีน 15.69 

± 1.99 เปอรเซ็นต และ หญาหมักจากกระเพาะวัว (N-FC) มีปริมาณโปรตนีสูงที่สุด คือ 18.45 ± 0.62 เปอรเซ็นต ซึ่ง

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ งานวิจัยอยูในขั้นตอนการผลิตสูตรอาหารและทดสอบประสิทธิภาพการยอยของ
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นคาํนวณราคายางพาราสําหรับรานรับซื้อยางพาราผานสมารทโฟน Development of 
Rubber Price Calculator Application for Rubber Shop via Smart Phone 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับการคํานวณราคายางพาราใหทํางานบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมาประยุกตใชกับการบริหารจัดการรานรับซื้อยางพารา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ประกอบดวย แอปพลิเคชันคํานวณราคายางพารา และวัดผลประเมินผลดวยแบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพและ

ความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน รูปแบบของแอปพลิเคชันประกอบไปดวยฟงกชั่นในการทํางาน ดังตอไปนี้ 1. รายงาน

ราคายางแผน น้ํายาง  เศษยาง จากตลาดกลางโดยตรง 2. บันทึกราคายางที่จะใชซื้อขายรายวัน 3. คํานวณราคา

ยางพารา 4. สรุปยอดรายงานผลการรับซื้อยางพาราทั้งรายวัน รายเดือน รายป แยกตามประเภทของยางพาราได 

ผูวิจัยทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน โดยกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการรับซื้อ

ยางพาราและกลุมเกษตรกรชาวสวนยาง เขตพื้นที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรม

การซื้อขายประจําวันแบบเดิม สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจดานความครบถวนของขอมูลการทํางานตรงตามความ

ตองการ 4.5% ความพึงพอใจดานความสะดวกรวดเร็วใชงานงายตอแอปพลิเคชันอยูระดับ 4.7% มีประโยชนตอการ

ใชงานอยูระดับ 4.8% และผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมดานการใชงานของผูใชอยูระดับ 4.8% ดังนั้น

จากการประเมนิสรุปไดวา   แอปพลิเคชันคํานวณราคายางพาราที่พัฒนาขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนตอการใชงาน

ไดเปนอยางด ี

คําสําคัญ:  แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  ราคายางพารา  การคํานวณ  สมารทโฟน 

Abstract 

The objective of this research is to develop the application for the calculation of Para Rubber price to 
work on android operating system platform for the management and operation of the buying shop. The tools to 
be used in the research consist of the application for the calculation of Para Rubber and the evaluation has been 
made by a questionnaire in order to measure the efficiency and the satisfaction of the application. The format of 
the application consists of the following operating functionalities that allows users to: 1) directly report the price 
of sheet or blanket rubber , latex and coagulated latex or rubber scrap from the central market 2) record the 
price of Para Rubber which will be used for daily buying and selling transaction 3) calculate the price of Para 
Rubber 4) summary of buying transaction of Para Rubber for both daily, monthly and yearly basis which is 
divided according to each type of Para Rubber. 

The researcher has tested the usage of the application with the sampling group of people who are the 
buyers of Para Rubber in the areas of Thung Song districts, Nakhon Si Thammarat. The evaluation form and the 
questionnaire have been used by the ten users to measure the efficiency of the application in various aspects. 
Most consumers perceived that the application was fast in responsiveness, ability to work on demand 4.5%, 
satisfaction 4.7%, ease of use, usability user satisfaction rating 4.8% from the assessment that developed 
rubber and beneficial to them. The developed application can be used to use it as well. 

Keywords: Application, Android, Para Rubber Price, Calculation , Smartphone 
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บทนํา  

  ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง  พบวามีเกษตรกรตลอดจนผูที่

ทําธุรกิจเกี่ยวของกับยางพาราประมาณ 1 ลานครอบครัว จํานวนไมนอยกวา 6 ลานคน  ประเทศไทยเปนประเทศที่

สงออกยางพาราและผลิตภัณฑยางพาราเปนอันดับ 1 ของโลก  แตการสงออกยางพาราสวนใหญอยูในรูปวัตถุดิบ 

แปรรูปขั้นตน ซึ่งมีมูลคาเพิ่มต่ํา เชน ยางแผนรมควัน ยางแทง และน้ํายางขน ทําใหมีผลตอการสรางรายไดเขาสู

ประเทศและการยกระดับรายไดของเกษตรกรไมมากเทาที่ควร  และหากเรื่องนี้ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ก็จะสงผลดีตอประเทศและเกษตรกรชาวสวนยางพาราอยางมหาศาล  (ที่มาจาก : คลังขอมูลสารสนเทศระดับ

ภูมิภาค (ภาคใต) โดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)) 

  ในปจจุบันยางพาราก็ยังคงเปนพชืเศรษฐกิจชนดิหนึ่งท่ีมีความจําเปนในการสงเสริมอาชพีและมีโอกาสในการ

พัฒนาใหดียิ่งขึ้นยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของภาคใตและของประเทศไทย โดยเฉพาะ

ผูประกอบการซื้อขายยางพารา  ซึ่งมีกระบวนการในการซือ้ขายยางพารา มีขัน้ตอนยุงยากซับซอน โดยจะเปนการจด

บันทึกเปนหลัก อาจจะสงผลกระทบตอยอดขายหรือการสรุปยอดขาย ปญหาที่เกิดขึ้นคือราคาที่ไมตรงตามตลาด

กลาง และการคํานวณราคา  ที่มีหลายขั้นตอนและเกิดขอผิดพลาดบอยครั้ง เทคโนโลยีในการอํานวยความสะดวกจึง

เปนสิ่งสําคัญที่ผูประกอบการซื้อขายยางพารา ควรจะไดรับการสนับสนุน ในความสะดวกรวดเร็วแมนยําในการ

คํานวณการซื้อขายยางพารา ปจจุบันการใชงานอุปกรณเคลื่อนท่ีอยางสมารทโฟนไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

เพิ่มมากขึ้นถือวาเปนปจจัยที ่6 ในการดํารงชีวติ เนื่องจากเปนอุปกรณที่พกพาไดสะดวก มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ผูใช

สามารถดาวนโหลดและติดต้ังแอปพลิเคชันตางๆ ในเครื่องไดดวยตนเอง และสามารถตอบสนองตอความตองการใน

การใชงานอินเตอรเน็ต เพื่อเปดรับขอมูลขาวสารไดทุกท่ี ทุกเวลา (สุชาดา พลาชัยภริมยศิล, 2554) จึงเปนอีกแนวทาง

ที่สมารทโฟนจะมาเปนองคประกอบในการสนับสนุนผูประกอบการซื้อขายยางพารา 

ดังนั้นจากเหตุผลขางตนจึงมีแนวคิดในการสรางแอปพลิเคชันคํานวณราคายางพารา บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชั่นคํานวณราคายางพารา ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสามารถแสดงราคายางพารา 

จากตลาดกลางยางพารา มีการบันทึกขอมูลเพื่อใชในการคํานวณราคายางพาราตามประเภท รายงานผลการคํานวณ 

รายวัน รายเดือน และรายป 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตน และเก็บรวบรวมความตองการ 

1.1 เก็บขอมูลรายละเอียดราคายางพาราและขั้นตอนการรับซือ้ยางพาราแบงตามประเภท 

1.2 เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเจาของรานรับซื้อยางพาราและการสังเกตกระบวนการทํางานเพื่อเก็บ

ขอมูล ขอเสนอแนะความคิดเหน็ไปวางแผนพัฒนาโปรแกรม 

1.3 แหลงขอมูลที่ทําการเก็บรวบรวมความตองการเพื่อใหไดรายละเอียดการแสดงผลของการคํานวณ

ราคายางพารา น้าํยาง เศษยาง ท่ีใชซื้อขายรายวัน กระบวนการคิดคํานวณราคายางพารา เปน

สวนท่ีไดขอมูลจากการสัมภาษณกลุมผูประกอบการรานรับซือ้ยางพารา จํานวน 10 คน จากราน

รับซือ้ยางพาราในอําเภอทุงสง 

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ จากการเก็บความตองการของแอปพลเิคชันสําหรับการคํานวณราคา

ยางพาราใหทํางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  

2.1 สามารถรายงานราคายางแผน น้ํายาง เศษยาง จากตลาดกลางโดยตรง 

2.2  สามารถบันทึกราคายางแผน น้ํายาง เศษยางที่จะใชซื้อขายรายวัน  

2.3  สามารถคํานวณราคายางพารา 
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1)  คํานวณราคาน้ํายาง จากการปอนเปอรเซ็นตและน้ําหนัก 

2)  คํานวณราคายางแผน จากการปอนน้ําหนัก 

3)  คํานวณราคาเศษยาง จากการปอนน้ําหนัก 

2.4  สามารถสรุปยอดรายงานผล การรับซื้อยางพาราทัง้รายวัน รายเดือน รายปแยกตามประเภท ของ

ยางพาราแตละประเภทได 

จากการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดใชสถาปตยกรรมในการออกแบบ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงภาพการทํางานซื้อขายยางพารา 

 

3. ตารางเหตุการณและแผนภาพแบบจําลอง Use Case 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลในตารางเหตุการณ 

Event Trigger Source Use Case Response Destination 

แสดงราคาตลาดกลาง

ยางพารา 

ราคายางของตลาด

กลาง 

ผูใช แสดงราคายางตาม

ตลาดกลาง 

การแสดงผลราคายาง

ตามตลาดกลาง 

ผูใช 

การบันทึกราคา

ยางพารา 

รายละเอียดการราคา

แผนพารา 

ผูใช บันทึกราคา

ยางพารา 

ราคายางพารา ผูใช 

คํานวณราคายางพารา รายละเอียดการ

คํานวณราคาพารา 

ผูใช การคํานวณราคา

พารา 

ผลการคํานวณ 

พรอมการบันทึกผล 

ผูใช 

สรุปยอดการคํานวณ

ราคายางพารา 

 

รายละเอียดการ

คํานวณราคาการซื้อ

ยางพารา 

ผูใช ผลการคํานวณ

ราคายางพารา 

ผลการคํานวณ 

พรอมการสรุปยอดการ

ซื้อ 

ผูใช 

 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นวา แอปพลิเคชันคํานวณราคายางพาราบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

ประกอบดวย 4 Use Case คือ แสดงราคาจากตลาดกลาง คํานวณราคายางพารา และสรุปยอดการขาย โดยแสดง

เปนแผนภาพไดดังภาพที่ 1 
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4. การออกแบบการทํางานของแอปพลิเคชันและการพัฒนาแอปพลเิคชัน  

งานวิจัยนี้นําเสนอแอปพลิเคชันสําหรับการคํานวณราคายางพาราใหทํางานบนระบบปฏิบัติการแอน

ดรอยด โดยมีภาพรวมของแอปพลิเคชัน ดังภาพ 

Application Calculate the price of rubber Base on Android system 

 
ภาพที่ 2 ภาพรวมของแอปพลเิคชัน 

 

4.1 ER Diagram  

 
ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล 

5. พัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบหลังจากการออกแบบและวิเคราะหความตองการใหตรงกับสวนของผูใชงาน 

(ผูประกอบการรับซื้อขายยางพารา) สามารถใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการคํานวณราคายางพาราใหทํางานบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยใชเครื่องมือหลักในการพัฒนาระบบดวยโปรแกรมแอนดรอยดสตูดิโอ (Android 
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Studio) รวมกับชุดพัฒนาโปรแกรมของแอนดรอยด (Android Software Development Kit : Android SDK) และชุด

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาภาษาจาวา (Java Development Kit : JDK) การพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด จากนั้นมีการทดสอบการทํางานของแอปพลิเคชัน เพื่อทดสอบกระบวนการคิดคํานวณ

ราคายางพารา และการแสดงผลขอมูลราคากลางยางพาราแตละชนดิ กอนนําไปใชงานจริง (Android SDK , 2559)  

6. การทดสอบแอปพลเิคชัน และติดต้ัง 

กระบวนการทดสอบแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหทํางานไดอยางถูกตองตรงความตองการ โดย

นําแอปพลิเคชันมาทดสอบหนวยยอย และการใชงานแอปพลิเคชันภายใตสภาพแวดลอมการใชงานจริง แลวนําปญหา

จากกการทดสอบมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดการทํางานสมบูรณมากที่สุด 

แอปพลิเคชันนี้ไดถูกทดสอบกับกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการรับซื้อขายยางพารา จํานวน 10 

คน พรอมกับการใชแบบสอบถามเพื่อวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในดานตางๆ เชน ความเร็วการตอบสนอง 

ความงายของการใชงาน ประโยชนตอการใชงาน และความพึงพอใจตอการใชงาน โดยแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย

บนพื้นฐานของมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) หรือไลคเคิรต (Likert Scale) ที่ใหเลือกตอบ (พิศมัย หาญมงคล

พิพัฒน, 2555) 

การติดตั้งระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อใชงานจริง หลังจากที่ไดทดสอบระบบเบื้องตนตามขั้นตอนการ

ทดสอบระบบ (Testing) แลว เพื่อติดตั้งในอุปกรณมือถือใหผูประกอบการไดใชงานจริงสําหรับการซื้อขายยางพารา

โดยสามารถคํานวณราคายางพาราแตละประเภทไดอยางถูกตองและเขาใจงาย 

7. การประเมินผลระบบ 

เมื่อทําการปรับปรุงแกไขเสร็จเรียบรอยแลว จึงนําแอปพลิเคชันที่พัฒนาไปทดสอบกับผูใช เพื่อ

ประเมินผลความพึงพอใจของแอปพลิเคชันจากผูใชงานจรงิ 10 คน โดยผูวิจัยไดออกแบบและสรางแบบสอบถาม เพื่อ

ใชในการประเมิน อีกทั้งผูวิจัยไดประเมินประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันเพื่อวิเคราะหผลลัพธการทํางาน

ของระบบท้ังหมด  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากการพัฒนาแอปพลิเคชันคํานวณราคายางพาราสําหรับรานรับซื้อยางพาราจากกลุมตัวอยางเพื่อวัด

ประสิทธิภาพของแอปพลเิคชันในดานการใชงานตางๆ สามารถแสดงรายละเอียดไดดังนี ้

                    
  ภาพที่ 4 โลโกแอปพลิเคชัน   ภาพที่ 5 การเขาสู Google Play  
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       ภาพที่ 6 เมนูการใชงาน               ภาพที่ 7 ตรวจสอบราคา            ภาพที่ 8 คํานวณราคานํ้ายาง 
  

 
   ภาพที่ 9 คํานวณเปอรเซ็นน้ํายาง    ภาพที่ 10 คํานวณราคายางแผนดิบ   ภาพที่ 11 คํานวณราคาเศษยางพารา           

    
        ภาพที่ 12 รายงานประจําวัน          ภาพที่ 13 รายงานตอเดือน              ภาพที่ 14 รายงานตอป 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

145 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธภิาพของแอปพลิเคชัน 

ลําดับ รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

X S.D ความหมายผล 

1 ดานความสามารถในการทํางานตามความตองการของผูใช 4.3 0.82 พอใจมาก 

2 ดานความสามารถของระบบโดยรวม 4.5 0.84 พอใจมากที่สุด 

3 ดานการออกแบบ 4.5 0.52 พอใจมากที่สุด 

4 ดานความรวดเร็วในการตอบสนอง 4.7 0.48 พอใจมากที่สุด 

5 ดานความงายตอการใชงาน 4.5 0.52 พอใจมากที่สุด 

6 ดานมีประโยชนตอการใชงาน 4.8 0.42 พอใจมากที่สุด 

สรุปผลภาพรวม 4.5 0.17 พอใจมากที่สุด 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน 

ลําดับ รายการประเมนิ 
ระดับความพงึพอใจ 

X S.D ความหมายผล 

1 สวนของการนําเขาขอมูล (Input) 4.7 0.67 พอใจมากที่สุด 

2 สวนการประเมนิผล (Process) 4.9 0.31 พอใจมากที่สุด 

3 สวนของการแสดงผล (Output) 4.8 0.42 พอใจมากที่สุด 

สรุปผลภาพรวม 4.8 0.10 พอใจมากที่สุด 

 

สรุปและอภิปรายผล 

แอปพลิเคชันคํานวณราคายางพาราสําหรับรานรับซื้อยางพาราผานสมารทโฟนสามารถชวยใหผูใชงานสวน

ใหญเห็นวาแอปพลิเคชันมีการตอบสนองที่รวดเร็ว ไมมีความซับซอน ใชงานไดงาย และมีประโยชนตอผูประกอบการ

โดยแอปพลเิคชันคํานวณราคายางพาราบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด สามารถใหผูใชเลือกเมนูที่ตองการจะทํางาน

โดยจะมีเมนู รายงานราคายางตามตลาดกลางยางพารา เมนูคํานวณราคายางพารา โดยมีการบันทึกราคาที่จะใชซื้อ 

และมีเมนูยอยในการคํานวณตามประเภทยางพารา และเมนูสรุปยอดการขายรายวันและรายเดือน เปนแอปพลิเคชัน

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่ตองมีการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต ทําใหเพิ่มความถูกตองในการรายงานราคา

ยางพาราตามตลาดกลาง เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาลดการเกิดปญหาของการคํานวณ สวนในการ

พัฒนาระบบมีขอจํากัดที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุงในอนาคตเพื่อรองรับความตองการทั้งทางดานเทคนิคและการ

ใชงานเชน การติดตัง้และใชงานบนระบบปฏิบัตกิารอื่นนอกเหนอืจากระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด การทํางานในโหมด

ออฟไลน (Offline) ที่นอกเหนือจากการขึ้นอยูกับสัญญาณอินเทอรเน็ตไรสาย 

ขอเสนอแนะ 

1. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันใหรองรับกับระบบปฏิบัตกิารอื่นเชน iOS , Blackberry เปนตน 

2. สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันตอยอดงานวิจัยนี้ใหมีรูปแบบการนําเสนอรายงานแบบกราฟ 
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กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนีส้ําเร็จตามวัตถุประสงคไดตองอาศัยการชวยเหลือจากหลายฝาย ทั้งกลุมผูประกอบการธุรกิจรับ

ซื้อยางพารา กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา พื้นที่อําเภอทุงสง ที่ไดใหความสนับสนุนทางดานขอมูลและความ

ตองการของแอปพลเิคชันในสวนตางๆ ตลอดจนชวยทดสอบระบบแตละสวนกอนนําไปใชประโยชน 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ใหการสนับสนุน

งบประมาณแผนดินประจําป 2560 ในการดําเนินการวิจัย และนายอรรถพงศ ธุระ (Android Developer) ผูรวมพัฒนา

ระบบในครั้งนี้ ทายสุดนี้ผูวิจัยใครขอขอบคุณคณะกรรมการวิจัย ที่ไดพิจารณาใหทุนสนับสนุนตลอดการวิจัย

ปงบประมาณ 2560 ทําใหการวิจัยดําเนินไปไดอยางมีประสิทธภิาพและสําเร็จดวยด ี
 

เอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีการแปรรูปแบบผสมผสานสําหรับการแปรรูป 

ลําไยกรอบดวยวิธีการแปรรูปดวยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (MVD) การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (FD) และการทอด

สุญญากาศ (VF) ตอผลปริมาณจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคในผลิตภัณฑเนื้อลําไยกรอบ ไดแกผลการตรวจนับจํานวน

จุลินทรียท้ังหมดจํานวนยสีต จํานวนรา และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อลําไยกรอบ มีคาความช้ืนสุดทายของ

ลําไยกรอบมีคาเทากับ 2.531.38% (น้ําหนักเปยก) ถึง 3.560.87% (น้ําหนักเปยก) และมีปริมาณน้ําอิสระ (aw) 

เทากับ 0.2840.052 ถึง 0.3810.092 จากผลการศึกษาพบวาอัตราการระเหยน้ํานั้นพบวามีคา เทากับ 

0.280.07, 0.070.00 และ 1.650.04 กรัมตอชั่วโมง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเปนเวลา 240 วัน 

นํามาวัดจํานวนจุลินทรียทั้งหมดมีคาเทากับ 4.92x103, 3.85x105, 1.25x103  โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม จํานวนยีสต 

และรา เทากับ 1.5x102, 7.1x102 และ < 101 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ผลการวิเคราะหอายุการเก็บรักษาลําไยกรอบมี

คาเทากับ 176, 94  และ 254 วัน ของการแปรรูปดวยเทคนิคการแปรรูปดวย MVD, FD และ VF ตามลําดับ  

คําสําคัญ: ลาํไย การอบดวยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ  การทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง  การทอดระบบสุญญากาศ  
 

Abstract 

This study comparative evaluated of longan snacks was compared using three different crispy methods: 
microwave vacuum (MWV), freeze drying (FD) and vacuum frying (VF) for product quality of longan snacks. The 
final moisture content and water activity (aw) as 3.520.82% (w.b.) and 0.2640.018. This study focused on 
the microbial standard of longan snacks as recommended by the United States Department of Agriculture 
(USDA) standard for microbial counts of the longan snacks, total plate counts have 4.92x103, 3.85x105, 
1.25x103 CFU/g, and total yeast and mold counts have 152, 718, 9.1 10 CFU/g. As a result, the sample has the 
shelf life was 176, 94 and 254 day of MVD, FD and FV respectively. 

Keywords: Longan fruit,  Microwave vacuum, drying Freeze, drying Vacuum frying 

 
บทนํา  

ลําไย (Dimocarpus longan Lour.) เปนไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของภาคเหนือ

โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดเชยีงใหมและลําพูน ผลผลิตของลําไยสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศทั้งในรูปของ

ผลสด อบแหง แชแข็ง และลําไยกระปอง ซึ่งสรางรายไดปละหลายพันลานบาท การแปรรูปลําไยในปจจุบันนั้น

สามารถแปรรูปผลผลิตไดเพียง 10-15% ของปริมาณของผลผลิต การแปรรูปลําไยอบแหงสีทองเปนเทคโนโลยีที่ใช

เวลาในการแปรรูปตอครัง้ 30-35  ชั่วโมง จึงสามารถแปรรูปผลผลิตลําไยสดไดเพียง 3% เทานั้น การหานวัตกรรมใน

การแปรรูปที่ใชเวลานอยและสามารถแปรรูปลําไยไดปริมาณครั้งละมาก ๆ จึงเปนแนวทางที่สําคัญอยางยิ่งในการ
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แกไขปญหาราคาลําไยตกต่ํา หรือปริมาณลําไยลนตลาด ดังนั้นจําเปนตองอาศัยองคความรูอยางมากในการศึกษา

และหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการอบแหงเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงคุณภาพสี หรือสมบัติเชิงทัศนศาสตร 

(Optical properties) เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศมาใชในการทอดผลไม มีขอดจีากการที่มีออกซิเจน

นอยมากในระบบทําใหเกิดการออกซิเดชันต่ําในน้ํามัน สงผลตอสมบัติทางความรอนของน้ํามัน เชน จุดเดือดมีคา

ลดลง สามารถใชความรอนอุณหภูมติ่ํากวา 100 องศาเซลเซียส สงผลผลิตภัณฑแปรรูปจึงมีคุณภาพดานกลิ่น สี และ

รสชาติใกลเคียงกับธรรมชาติเดิม และมีสมบัติทางเคมี กายภาพ เทคโนโลยีการทอดในระบบสภาวะสุญญากาศ

สามารถใชในการทอดผลไมท่ีปริมาณน้ําตาลสูงและผักสดที่มีปริมาณน้ํามากใหมีความกรอบเพื่อใชบริโภคเปนอาหาร

ขบเคีย้ว ชวยลดการไหมของน้ําตาล และเปลี่ยนสภาพเปนคาราเมล (caramel) ในสถานะของแข็งซึ่งจะเปนผลึกที่กัน

การระเหยน้ําออกจากโครงสรางเซลล  

จุลินทรียมีบทบาทความสําคัญในวัตถุดิบอาหาร หรือลําไยสด และกอใหเกิดปญหาทําใหผลิตภัณฑเสื่อม

คุณภาพ บงชี้ถึงสุขอนามัยในการผลิตที่ไมดี คุณภาพในการทําความสะอาด บริเวณสถานที่ประกอบการ รวมทั้ง

คุณภาพของวัตถุดิบ ดังนั้นโครงการวิจัยน้ีจึงไดดําเนนิการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียของผลิตภัณฑลําไยสดที่ผานการ

แปรรูปดวยเทคนคิแบบผสมผสานตางๆ โครงการวจิัยไดดําเนินการตรวจตามวธิีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหอาหาร  

(Standard Methods for Food Analysis) ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และการใชวิธีการตรวจเชิงคุณภาพดวย

วิธีการ Rapid Method in Aerobic plate count Food Testing ของเนื้อลําไยสดที่ผานการเตรียมขั้นตนดวยวิธีการแปร

รูปลําไยกรอบแบบตางๆ   

วิธีดําเนนิการวิจัย  
1. วัสด ุ

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมของขั้นตอนการตรวจวัดเชื้อจุลินทรียรวมของลําไยสด จากผลการตรวจวิเคราะหพบวา

ปริมาณจุลินทรียที่ตรวจพบเนื้อลําไยสดนั้นมีคาเทากับ 300 x102 ถึง 300x103
 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม  (CFU/g) 

ทั้งนี้เนื่องจากอาจเกิดจากการปนเปอนขามในระหวางการเก็บรักษา และเปอนจากผูทดลองในระหวางการแกะและ

ควานเม็ด 

 
ภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดงขั้นการการวิเคราะหปรมิาณจุลินทรียท้ังหมด 

 

2. การแปรรูปเนื้อลําไยกรอบ 

 การศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีแบบผสมผสานตอปริมาณจุลินทรียและอายุการเก็บรักษาของการแปร

รูปลําไยกรอบแบงวธิีการเปรยีบเทียบดวยเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อลําไยกรอบแบบตางๆ ดังมีรายละเอียดดังนี ้
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2.1 เทคโนโลยีการแปรรูปเนือ้ลําไยกรอบแบบตางๆ  

2.1.1 การแปรรูปลําไยกรอบดวยเทคนคิการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ  

นําเนื้อลําไยอบแหงสีทองที่มีความชื้นเริ่มตน 80 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก) จากนั้นนําไปเขาเครื่อง

อบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (ภาพที่ 2ก) โดยใชหัวจายคลื่นไมโครเวฟ (แมกนิตอล)ขนาดกําลังการผลิต 

800 วัตต จํานวน 3 หัวจาย อบกรอบจนเน้ือลําไยมีคาความชื้นสุดทายต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก) (ภาพที่ 3

ก) 

(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพ 2 ภาพถายเคร่ืองแปรรูปเนื้อลําไยกรอบแบบตางๆ (ก) เคร่ืองอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ (ข) เคร่ือง

ทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง (ค) เคร่ืองทอดสุญญากาศ 
   

2.1.2 การแปรรูปลําไยกรอบดวยเทคนคิการทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง 

นําเนื้อลําไยสดที่ควานเม็ดและลางทําความสะอาด มีความชื้นเริ่มตน 80 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก)  

จากนั้นนําไปเขาเครื่องทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (ภาพที่ 2ข) ลดอุณหภูมิเหลือ –20 องศาเซลเซียส จากนั้นระเหิดน้ํา

ออก จนเนื้อลําไยมีคาความชื้นสุดทายต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก) (ภาพท่ี 3ข)   

2.1.3 การแปรรูปลําไยกรอบดวยเทคนคิการทอดสุญญากาศ  

เนื้อลําไยสดที่ควานเม็ดและลางทําความสะอาด มีความชื้นเริ่มตน 80 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก)  
จากนั้นนําไปเขาเครื่องทอดดวยระบบสุญญากาศ (ภาพท่ี 2ค) ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสจนเนือ้ลําไยมีคาความชื้น
สุดทายต่ํากวา 3 เปอรเซ็นต (น้ําหนักเปยก) (ภาพท่ี 3ค) 
 

   

 

(ก)  (ข)  (ค)  

ภาพที่ 3  ภาพถายเน้ือลําไยกรอบดวยเทคโนโลยีการแปรรูปแบบตางๆ (ก) เครื่องอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ

สุญญากาศ (ข) เครื่องทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง (ค) เครื่องทอดสุญญากาศ 
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นําตัวอยางที่ไดจากการทดลอง (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) นําไปบมดวยตูบมที่ 3 ระดับอุณหภูมิ 35, 45 

และ 55 องศาเซลเซียส จากนั้นนําตัวอยางมาตรวจวิเคราะหนับจํานวนจุลินทรียท้ังหมด จํานวนยีสต รา และอายุการ

เก็บรักษาของผลิตภัณฑเนื้อลําไยกรอบ โดยใชวิธีการทดสอบในสภาวะเรง โดยใชคาพารามิเตอร Q10 (Temperature 

Quotient) เปนตัวแปรที่ใชแสดงผลของอุณหภูมิตออัตราการเกิดปฏิกิริยา หรืออัตราการเสื่อมเสียเนื่องจากการ

เจริญเติบโตของจลุินทรียในระหวางการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิตางกัน 10 องศาเซลเซียส 
 

2.2 ปริมาณจุลินทรียและอายุการเก็บรักษา 

 นําตัวอยางมาทําการเจือจางใหเหมาะสมดวยวิธี serial dilution ดวยสารละลาย butterfield’s phosphate 

buffer แลวแบงตัวอยางแตละความเจือจางใสจานเพาะเช้ือ จานละ 1 มิลลิลติร จากนั้นเทอาหารเลี้ยงเชื้อ plate count 

agar (PCA) ทับลงไป แลวทําการหมุนวน (pour plate) จานเพาะเชื้อ (ภาพที่1) จนตัวอยางกับอาหารผสมเขากันดี ทิ้ง

ใหอาหารแข็งตัว แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48±2 ชั่วโมง จากนั้นนําจานเพาะเชื้อมานับ

จํานวนจุลินทรียท่ีเจรญิและรายงานผลการทดสอบ (AOAC Official Method of Analysis 18th ed., 2010) 

 เตรียมตัวอยาง โดยการชั่งตัวอยางลําไยกรอบปริมาณ 25 กรัม และ 0.1% peptone water ปริมาตร 225 

มิลลิลิตร ดวยเทคนิคปลอดเชื้อ (Aseptic techniques) ใสในถุง stomacher ทําใหเปนเนื้อเดียวกัน ดวยเครื่อง 

Stomacher blender ประมาณ 2 นาที ทําการเจือจาง serial dilution โดยการปเปต 1 มิลลิลิตร ของตัวอยางอาหารที่

ผสมเปนเนื้อเดียวกันลงใน 0.1% peptone water ปริมาตร 9 มิลลิลิตรเปนการเจือจาง 10-2 เทา ถึง 10-7
 เทาดวย

เทคนิคปลอดเชื้อเพื่อใหสามารถนับจํานวนจุลินทรียในอาหารได ใหเทอาหาร plate count agar ที่มีอุณหภูมิ 45-50 

องศาเซลเซียสลงในจานอาหาร (Petri dish) ที่ปลอดเช้ือ ทิ้งไวใหอาหารแข็งตัว สําหรับการนับจุลินทรียดวยวิธี spread 

plate การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate count) ดวยการนําปเปต 0.1 มิลลิลิตร ความเจือจางที่ 10-5 

ถึง 10-7 จํานวน 3 ซ้ํา ทําการเกลี่ยลงบนอาหารแข็งดวย sterile spreader ปลอยไวใหแหงแลวนํา plates ไปบมที่ 35-

37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 18-24 ชั่วโมง นับจํานวนโคโลนีเชื้อจุลินทรียบนอาหาร ในแตละความเจือจาง (30-300 

โคโลนี) บันทึกผล และคํานวณจํานวนจุลินทรียเปน Colony forming unit / gram (CFU/g) 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑลําไยกรอบดวยเทคนิคตางๆ และนําไปบรรจุดวยถึงอลูมิเนียมฟอยดดวยระบบ

เติมกาซไนโตรเจนและเก็บไวเปนเวลา 240 วัน โดยนํามาตรวจสอบวัดคุณภาพทางดานจุลินทรียทุก ๆ 3 วัน นําผล

การตรวจวิเคราะหจุลินทรียมาคํานวณอายุการเก็บรักษา โดยใชมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.1083/2554 ผักและ

ผลไมทอดกรอบ เปนเกณฑในการคํานวณอายุการเก็บรักษา จากผลการตรวจสอบปริมาณผลการตรวจนับจํานวน

จุลินทรียทั้งหมด  (Total plate counts)  พบวามีคาเทากับ 4.92x103,  3.85x105  และ 1.25x103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 

กรัม (ตารางท่ี 2) ซึ่งนอยกวาคามาตรฐานของ มผช.1083/2554 ผักและผลไมทอดกรอบที่กําหนดไวที่ 106 โคโลนีตอ

ตัวอยาง 1 กรัม อยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาผลการตรวจวิเคราะหจํานวนจุลินทรียทั้งหมดพบวา ผลิตภัณฑลําไยกรอบ

จากการแปรรูปดวยการทําแหงแบบระเหิดนั้นมีคาสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจากการแปรรูปลําไยกรอบดวยการทําแหงแบบ

ระเหิดนั้นไมมีสวนที่เนื้อลําไยไดรับความรอน ดังนั้นอาจสงผลใหจุลินทรียพวก Psychrophilic bacteria (แบคทีเรียที่

ชอบความเย็นสามารถเจริญไดดีในชวงอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส) สงผลใหการตรวจนับจํานวนจุลินทรีย

ทั้งหมดของผลิตภัณฑลําไยกรอบดวยการทําแหงแบบแชเยือกแข็งมีคาสูงกวา ผลิตภัณฑลําไยกรอบที่แปรรูปดวย

วิธีการอบแหงคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ และการทอดสุญญากาศ แตการตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมดมีคาต่ํา

กวาคามาตรฐาน (มผช.1083/2554 ผักและผลไมทอดกรอบ) ดังนั้นจึงพิจารณาคาจํานวนยีสต และราของผลิตภัณฑ

ลําไยกรอบดวยการแปรรูปแบบตางๆ เพื่อใชในการประเมินอายุการเก็บรักษา คามาตรฐาน (มผช.1083/2554 ผักและ
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ผลไมทอดกรอบ) กําหนดใหมีจํานวนยีสต และราไดไมเกิน 100 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม จากผลการตรวจวัดจํานวน

ยีสต และรา ของผลิตภัณฑลําไยกรอบจากวิธีการแปรรูปดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MVD) และการทํา

แหงแบบแชเยือกแข็ง (FD) มีคาเทากับ 1.5x102  และ 7.1x102 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ซึ่งมีคาเกินกวาคามาตรฐานที่

กําหนด สงผลใหการประเมินอายุการเก็บรักษามีคาเทากับ 176 และ 94 วัน ตามลําดับ ในขณะที่ผลการตรวจวัด

จํานวนยีสต และรา ของผลิตภัณฑลําไยกรอบจากวิธีการแปรรูปดวยเทคนคิการทอดสุญญากาศ (FV) มีคาเทากับ 101 

โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ซึ่งมีคานอยกวาคามาตรฐานที่กําหนด สงผลใหการประเมินอายุการเก็บรักษามีคาเทากับ 

254 วัน (ตารางที่ 2) 

  ทั้งนี้เนื่องจากในระหวางการแปรรูปเปนลําไยกรอบนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยของผลิตภัณฑลําไยกรอบวิธีการแปรรูป

ดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MVD) นั้นมอีุณหภูมิเฉลีย่เพยีง 55-62 องศาเซลเซียส เปนสภาวะเหมาะสมตอ

การพักตัวของแบคทีเรียที่สรางสปอรของยีสตและรา (Spore forming yeast and mold ) สงผลใหสปอรของยีสตและ

รา (yeast and mold spore) เพิ่มจํานวนประชากรมากขึ้น ในขณะที่สภาวะการแปรรูปลําไยกรอบดวยเทคนิคการทํา

แหงแบบแชเยือกแข็งนัน้มีอุณหภูมิต่ํามากกวาประมาณ -5 ถึง -10 องศาเซลเซียสนั้นก็สงผลเชนเดียวกัน แตมีอัตรา

การเจริญเติบโตที่รวดเร็วกวาการแปรรูปดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ  400-500 เทา เมื่อพิจารณาจาก

จํานวนประชากรของจํานวนยสีต และราที่เกิดขึ้น ในขณะที่การแปรรูปลําไยกรอบดวยการทอดสุญญากาศนั้น ตรวจ

พบจํานวนจุลินทรียทั้งหมด และจํานวนยีสต และรานอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการแปรรูปลําไยกรอบแบบอื่นๆ 

ทั้งนี้เนื่องจากผลของการเตรียมขั้นตนในการแชดวยน้ํารอนที่อุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 วินาที และ

การทอดที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียสเปนเวลา 30 นาที รวมถึงการเหวี่ยงสลัดน้ํามันภายใตสภาวะสุญญากาศเปน

เวลา 30 นาที นั้นสงผลใหลําไยกรอบนั้นมีปริมาณจุลินทรียเริ่มตนที่ต่ํา และการแปรรูปดวยการทอดดวยระบบ

สุญญากาศนั้นสามารถชวยลดจํานวนประชากรของจํานวนจุลินทรียอยางมีประสิทธิภาพกวาการแปรรูปดวยคลื่น

ไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MVD) และการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (FD) ตามลําดับ และเมื่อนํามาเปรียบเทียบ

ลักษณะทางกลของลําไยกรอบดวยเทคนคิการแปรรูป 3 วิธีที่กลาวมา พบวา คาความชื้นสุดทาย อัตราการระเหยน้ํา 

และปรมิาณน้ําอิสระ ของผลิตภัณฑลําไยกรอบจากการแปรรูปดวยการทอดสุญญากาศ (VF) นั้นมีคานอยสุด ซึ่งมีคา

เทากับ 2.531.38% A (น้ําหนักเปยก) 1.650.04C (กรัมตอชั่วโมง) และ 0.2840.052 A ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  

ตารางที่ 1 การเปรียบเทยีบลักษณะทางกลของลําไยกรอบดวยเทคนิคการแปรรูปแบบตางๆ  

วิธีการแปรรปูลําไยกรอบ ความชื้นสดุทาย 

(% น้ําหนักเปยก) 

อัตราการระเหยน้ํา  ปริมาณน้ํา

อิสระ (aw) 

การอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟสุญญากาศ 3.081.06% A  

(น้ําหนักเปยก) 

0.280.07B 

(กรัมตอชั่วโมง) 

0.3240.082 A 

 

การอบแหงแบบแชเยอืกแข็ง 3.560.87% A  

(น้ําหนักเปยก) 

0.070.00A  

(กรัมตอชั่วโมง) 

0.3810.092 A 

 

การทอดสุญญากาศ 2.531.38% A  

(น้ําหนักเปยก) 

1.650.04C  

(กรัมตอชั่วโมง) 

0.2840.052 A 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด และการวเิคราะหจํานวนยีสต และราของลําไยกรอบดวยเทคนิค

การแปรรูปแบบตางๆ 

ประเภทของจุลินทรีย ผลการตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมด  

(โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม) 

การอบแหงดวยคลื่น

ไมโครเวฟ

สุญญากาศ 

การแหงแบบแช

เยือกแข็ง 

การทอด

สุญญากาศ 

จํานวนจุลนิทรียทั้งหมด (CFU/g) 4.92x103 3.85x105 1.25x103 

จํานวนยีสต และผลการตรวจวัดรา 

(CFU/g) 

1.5x102 7.1x102 < 101 

อายุการเก็บรักษา (วัน) <  176 < 94 < 254 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบดานจุลชีวภาพวิทยา ผลการตรวจนับจํานวนจุลินทรียทั้งหมดจํานวนยีสต รา และอายุ

การเก็บรักษาของลําไยกรอบดวยการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MVD) การทําแหงแบบแชเยือก

แข็ง (FD) และการทอดสุญญากาศ (FV) ดวยวิธีการเรงสภาวะการเจริญเติบโตของจุลินทรียดวยการเก็บผลิตภัณฑ

ลําไยกรอบดวยเทคนิคตางๆ เปนเวลา 30 วัน และใชมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช. 1038/2554) เปนมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการแปรรูปอาหาร ผลการศึกษาพบวาปริมาณจํานวนจุลินทรียทั้งหมด เทากับ 4.92x103, 

3.85x105, 1.25x103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และจํานวนยีสตและรา ตรวจพบเทากับ 1.5x102, 7.1x102 และนอย

กวา 10 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม ในขณะที่การวิเคราะหอายุการเก็บรักษาลําไยกรอบมีคาเทากับ 176, 94  และ 254 

วัน ของลําไยกรอบแปรรูปดวยการอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟระบบสุญญากาศ (MVD) การทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

(FD) และการทอดสุญญากาศ (FV) ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

 ลูกตาว (Arenga westerhoutii Griffith) ที่ใชในกระบวนการผลิตลูกตาวเชื่อมบรรจุปบ ไดถูกคัดทิ้งออกไป

บางสวน เนื่องจากเปนลูกตาวที่มีสีคล้ํา ไมเปนที่ตองการของลูกคา งานวิจัยนีม้ีแนวคิดที่นําลูกตาวคัดทิ้งนี้ไปผลิตเปน

ลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ พบวาลูกตาวนี้มีนํ้าเปนองคประกอบสูงถึงรอยละ 89.44 ± 2.79 คารโบไฮเดรตรอยละ 

9.22 ± 0.70 ที่เหลือเปนโปรตีน ไขมัน และเถา รวมกันไมถึงรอยละ 2 จากการศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสม 

พบวาการคลุกลูกตาวดวยน้ําตาลทรายรอยละ 70  และกาแฟผงสําเร็จรูปรอยละ 2 ของน้ําหนักลูกตาว นําไปแชอิ่มที่

อุณหภูมิหอง 7 วัน หลังแยกน้ําเชื่อมออก นําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนความชื้นสุดทายของ

ผลิตภัณฑอยูในชวงรอยละ 36 - 40 ไดเปนผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ เมื่อนําผลิตภัณฑที่ไดไปทดสอบ

การยอมรับของผูบริโภค 328 คน พบวา ไดคะแนนความชอบเฉลี่ยในทุกคุณภาพอยูในระดับ ชอบเล็กนอย ถึงชอบ

ปานกลาง และจากการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑพบวา การบรรจุผลิตภัณฑในถุงปดสนิท ชนิดพลาสติก 

Oriented Polypropylene (OPP) สามารถเก็บรักษาลูกตาวแชอ่ิมอบแหงรสกาแฟท่ีอุณหภูมหิองไดนานถึง 8 สัปดาห   

คําสําคัญ: ลกูตาวคัดทิ้ง ลกูตาวแชอิ่ม อบแหงรสกาแฟ การยอมรับผูบริโภค การเก็บรักษา 

 

Abstract  
 Sugar palm (Arenga westerhoutii Griffith) endosperms were used in preserved sugar palm in tin 

production.  Some of them were discarded due to their dark color that would rejected by customer.  This 

research concept would like to use them to produce dried preserved coffee flavor sugar palm.  It was found that 

those sugar palm endosperms had quite high water content (89.44 ± 2.79%), 9.22 ± 0.70% of carbohydrate, 

and less than of 2% of protein fat and ash.  From the optimal processing study, it found that mixing sugar palm 

endosperms with 70% of refined cane sugar and 2% of instant powder coffee, soaking at room temperature (27 

± 3oC) for 7 days, after syrup separation and drying at 90oC until 36 – 40% of final moisture content could 

obtain dried preserved coffee flavor product.  After consumer acceptation study from 328 customers, average 

preferred scores were at the level of slightly like to moderately like. After shelf-life study of this product, it was 

found that packing them in sealed oriented polypropylene (OPP) plastic bag and stored at room temperature 

could keep this product that was safely for consumption for at least 8 weeks.        

Keywords:  discarded sugar palm, dried preserved sugar palm, coffee flavor dried, consumer acceptation and 
shelf-life 
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บทนํา  

 ตนตาว หรอืตนชิด (Arenga westerhoutii Griffith) เปนตนปาลมชนิดหนึ่ง มีชื่อทั่วไปภาษาอังกฤษวา Arenga 

palm หรือ Sugar palm (พีรศักดิ์ และคณะ 2544; ปยะ และคณะ, 2549; Lim, 2012) ทางภาคเหนือของไทยเรียก 

ตาว หรือตาว หรือ มะตาว ทางภาคกลางเรียกวา ชิด ภาคใตเรียกวา ชิดหรือชก ในประเทศลาวเรียกวา หมากตาว 

ปาลมชนิดนี้พบไดในปาหลายประเทศแถบเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก จีน อินเดีย กัมพูชา มาเลเซีย 

และลาว (Robert and Paul, 2003) สําหรับในประเทศไทยนั้น ตนตาวพบมากในแถบจังหวัดภาคเหนือ ไดแก นาน 

พิษณุโลก แพร และอุตรดิตถ (พันธุสิริ, 2556) ลูกตาวที่มีความแกปานกลาง เมื่อผาเอาเมล็ด ซึ่งมีผลขนาดเล็ก 

ประมาณ 1-2 เซนติเมตร สามารถนําไปรับประทานได มีชื่อเรยีกวา ลูกตาว หรือลูกชิด ในประเทศไทยยังมีผลปาลมที่

นํามาบรโิภคในลักษณะนี้ดวยเชนกัน ซึ่งไดแก ลูกจาก (Nypa fruitcans Wurmb.) และ ลูกตาล (Borassus flabellifer L.) 

ซึ่งมีผลที่มีขนาดใหญกวาลูกตาว (ปยะ และคณะ, 2549) นอกจากการนําลูกตาวไปบริโภคโดยตรงแลว ยังมีการนํา

ลูกตาวไปใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมลูกตาวเชื่อมบรรจุปบ สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับลูกตาวนั้นยังมีการ

ศึกษาวิจัยกันนอย 

 มีสถานประกอบการลูกตาวเชื่อมบรรจุปบแหงหนึ่งที่มีกําลังผลิต ประมาณ 100,000 ปบตอป (บรรจุ 18 

กิโลกรัม/ปบ) ซึ่งในแตละป มีการใชวัตถุดิบลูกตาวสดประมาณ 1,800 ตัน (สมชาย, 2557) จากการศึกษาเบื้องตน

พบวา ทางโรงงานมีลูกตาวที่ไมไดคุณภาพประมาณรอยละ 3.4 ของวัตถุดิบทั้งหมด หรือประมาณ 60 ตัน ซึ่งเปนของ

เสียที่ตองมีคาใชจายในการกําจัด ลูกตาวที่ไมไดคุณภาพน้ีถูกคัดทิง้จากขั้นตอนการผลิต เน่ืองจากมีสีคล้ํา ซึ่งไมเปนที่

ตองการของลูกคา แตยังคงมีลักษณะเนือ้ที่ด ีมีความยืดหยุน และยังสามารถใชบริโภคได งานวิจัยนี้จึงไดมีแนวคิดใน

การที่จะนําลูกตาวที่ถูกคัดทิ้งดังกลาว ไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม โดยการแชอิ่ม และเพิ่มสีใหเขมมากขึ้น เพื่อกลบสี

คล้ําของลูกตาวคัดทิง้ และมีกลิ่นที่แปลกใหม กาแฟเปนตัวเลือกที่นาสนใจ จึงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่ม

อบแหงรสกาแฟ ซึ่งเปนผลิตภัณฑชนิดใหม ไมมีการผลิตเชิงพาณิชยมากอน ในการศึกษานี้ จึงจําเปนตองศึกษา

คุณภาพทางเคมีพื้นฐานของลูกตาวคัดทิ้ง ศึกษากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

ศึกษาการยอมรับของผูบริโภค และอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑนี้ ผลจากการศึกษานี้สามารถนําไปตอยอดใน

การผลิตเชงิพาณิชยได  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

 1. ศึกษาองคประกอบทางเคมีพื้นฐานของลูกตาวคัดทิ้ง  

 ลูกตาวคัดทิ้ง เปนลูกตาวท่ีมีสีคล้ํา ซึ่งถูกคัดออกในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบของโรงงานลูกตาวเชื่อมบรรจุ

ปบ ลูกตาวถูกเก็บโดยการแชเยือกแข็งที่อุณหภูมิ – 18 องศาเซลเซียส เพื่อใชในการทําวิจัย หลังละลายน้ําแข็งแลวที่

อุณหภูมิหอง นําไปบดใหมขีนาดเล็กลง จากนั้น นําไปวิเคราะหคุณภาพ องคประกอบทางเคมีพื้นฐาน (AOAC, 2012) 

ไดแก ความชื้น (ใชวิธีอบใน Hot air oven ที่ 105 ± 3 องศาเซลเซียส) โปรตีน (วิเคราะหดวยวิธี Kjedahl) ไขมัน 

(วิเคราะหโดยเครื่อง Sohxlet apparatus) เถา (วิเคราะหโดย วิธีเผาในเตาเผาเถา ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส) 

คารโบไฮเดรต (วิเคราะหโดยหาปริมาณรอยละคารโบไฮเดรตจาก ผลรวมรอยละของโปรตีน ไขมัน เถา และความชื้น 

หักออกจาก 100)  

 2. ศึกษาปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสมในการแชอิ่มลูกตาวอบแหงไมแตงกลิ่นรส 

 หลังการละลายน้ําแข็ง  นําลูกตาวไปลวกในน้ํารอน อุณหภูมิ 95 ± 3 องศาเซลเซียส นาน 1 นาที นําลูกตาว

ที่ไดไปคลุกผสมกับน้ําตาล ที่ระดับความเขมขนแตกตางกันคือรอยละ  40  50  60  70 และ 80 ของน้ําหนักลูกตาว 

จากนั้นนําไปบรรจุในถุงพลาสติก ปดปากถุง ตั้งแชอิ่มไวที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน เมื่อครบกําหนด นําลูกตาวที่ไดไป

ลางน้ําตาลสวนเกินท่ีผิวนอกออก แลวนําไปอบในตูอบลมรอน อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที ไดเปน
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ลูกตาวแชอิ่มอบแหงไมแตงกลิ่นรส คัดเลือกปริมาณน้ําตาลที่เหมาะสม ซึ่งใหผลผลิตสูงสุด และมีตนทุนวัตถุดิบ (ลูก

ตาว และน้ําตาล) ต่ําสุด นําไปใชในการทดลองตอไป 

 3. ศึกษาปริมาณกาแฟผงสําเร็จรูปที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 ในการศึกษานี้มีการผสมกาแฟผงสําเร็จรูปลงไปคลุกพรอมกับน้ําตาลที่ไดเลือกจากการทดลองที่ผานมา มี

การเติมกาแฟผงสําเร็จรูป 3 ระดับ ไดแก รอยละ 1 2 และ 3 ของน้ําหนักลูกตาว ทําการแชอิ่ม ตามวิธีที่ไดคัดเลือก

จากการทดลองที่ 2 หลังจากนั้นนําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จนความชื้นสุดทายของผลิตภัณฑอยู

ในชวงรอยละ 36 - 40 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) เมื่อไดผลิตภัณฑแลว นําไป

วิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพ ไดแก คาสี (ระบบ L*, a* และ b*) ดวยเครื่องวัดสี Chromameter (CR-300 

Series, Minolta, Japan) ความชื้น ใชวิธีอบใน Vacuum oven ที่ 70 องศาเซลเซียส (AOAC, 2012) คาวอเตอรแอคติวิตี 

โดยใชเครื่องวัดวอเตอรแอคติวิตี (Aqua Lab: model series 3, USA) คาความแข็ง วัดคาแรงตานการกดลงไปรอยละ 

30 ของความหนาเมล็ด ดวยเคร่ืองวัดเนื้อสัมผัส (TA.XT Plus, Stable Micro System Ltd., England) จากนั้นนําขอมูลที่

ไดไปวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varian, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ Duncan’s New Multiple 

Range test ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 นอกจากนี้ยังมกีารประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ของลูกตาวแชอิ่มรสกาแฟที่ความเขมขนแตกตางกัน 

เปรียบเทียบกับลูกตาวแชอิ่มอบแหงไมแตงกลิ่นรส วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) ใชผูทดสอบชิมที่ไมผานการฝกฝน ไมนอยกวา 50 คน ตรวจวัดคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดแก ลักษณะ

ปรากฏ กลิ่นกาแฟ สีของผลิตภัณฑ รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม ใหคะแนนแบบ  9-point hedonic 

scale โดยที่ 1 = ไมชอบมากที่สุด 2 = ไมชอบมาก 3 = ไมชอบปานกลาง 4 = ไมชอบเล็กนอย 5 = เฉยๆ 6 = ชอบ

เล็กนอย 7 = ชอบปานกลาง 8 = ชอบมาก และ 9 = ชอบมากที่สุด จากผลการทดสอบชิมที่ได นําคะแนนที่ไดไป

วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Varian, ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบ  Duncan’s New Multiple 

Range test ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 คัดเลือกสูตรที่เหมาะสมไปใชในการศกึษาตอไป 

 4. ศึกษาการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 นําตัวอยางลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ ที่ผลิตขึ้น ตามกรรมวิธีที่ไดคัดเลือกไว ไปทดสอบการยอมรับของ

ผูบริโภค ที่เปนบุคคลทั่วไป ไมนอยกวา 300 คน ใหผูบริโภคชิมและประเมินคุณภาพตามคุณภาพตางๆไดแก ลักษณะ

ปรากฏ กลิ่นกาแฟ สี รสชาติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม  มีการใหคะแนนแบบ  9-point hedonic scale นํา

คะแนนเฉลี่ยที่ไดไปประเมินระดับของการยอมรับจากคะแนนเฉลี่ย ในแตละคุณภาพ 

 5. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 นําผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นได ไปบรรจุในบรรจุภัณฑปดสนิท 2 แบบคือ ถุงพลาสติก ชนิด Oriented 

Polypropylene (OPP) และถุงฟอยด (หนาใสหลังเงิน) ชนิด polyethylene terephthalate 12 / Linear Low Density 

Polyethylene 100 (PET12 / LLDPE 100) จากนั้นนําไปเก็บรักษาที่ 4 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิหอง (27 ± 3 องศา

เซลเซียส) เปนเวลา 8 สัปดาห (2 เดือน) เปรียบเทยีบคุณภาพกับผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา คุณภาพที่เปรียบเทียบ 

ไดแก คาสี (ระบบ L*, a* และ b*) คาความแข็ง ความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบ

คุณภาพอื่นๆ อีก ไดแก ปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดทั้งหมด (total sulfur dioxide) ตามวิธีของ Monier – Williams 

(AOAC, 2000) ปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมด (total plate count) และ ปริมาณยีสต รา ตามวิธีของ FDA’s 

Bacteriological Analytical Manual (FDA BAM online, 2001) หลังการเปรียบเทียบ เลือกภาชนะบรรจุ และอุณหภูมิใน

การเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับการผลิตในเชงิพาณิชยตอไป 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 
 1. องคประกอบเคมพีื้นฐานของลูกตาวคัดทิ้ง  

 จากการตรวจองคประกอบทางเคมีพื้นฐานของลูกตาวคัดทิ้งพบวา ลูกตาวมีน้ําเปนองคประกอบหลักสูงถึง

รอยละ 89.44 ± 2.79 (ตารางที่ 1) และรองลงไปเปนสวนของคารโบไฮเดรต รอยละ 9.22 ± 0.70 สวนของแข็งนั้น 

ประกอบไปดวย คารโบไฮเดรตเปนสวนใหญ รอยละ 87.30 ± 6.64 รองลงไปเปนเถา รอยละ 8.24 ± 7.06 ในสวน

คารโบไฮเดรตนั้น ไดมีรายงานวาเปน กลุมที่มีชื่อวา กาแลคโตแมนแนน (galactomannan) (Torio et al, 2006) สารนี้

เปนคารโบไฮเดรตที่มีสมบัติคลายกับคารโบไฮเดรตในหัวบุก ซึ่งมีเชื่อวา กลูโคแมนแนน (glucomannan) (Chua et al, 

2012) ซึ่งเปนสารที่มีศักยภาพในการใชเปนสารปรับปรุงเน้ือสัมผัส (texturizing agent) ในอาหารได  

ตารางที่ 1 องคประกอบเคมพีืน้ฐานของลูกตาวคัดทิง้ (น้ําหนักฐานเปยก และน้ําหนักฐานแหง) 

องคประกอบทางเคม ี น้ําหนักฐานเปยก (รอยละ) น้ําหนักฐานแหง (รอยละ) 

ความชื้น  

โปรตีน  

ไขมัน  

เถา  

คารโบไฮเดรต  

89.44 ± 2.79 

0.36 ± 0.01 

0.11 ± 0.06 

0.87 ± 0.37 

9.22 ± 0.70 

- 

3.42 ± 0.10 

1.04 ± 0.52 

8.24 ± 7.06 

87.30 ± 6.64 

  

 2. ปริมาณน้ําตาลทรายที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาวแชอิ่มอบแหงไมแตงกลิ่นรส 

 จากการคลุกลูกตาวดวยน้ําตาลที่ระดับตางๆ สังเกตพบวา หลังจากคนผสมใหสวนผสมเขากัน แลวตั้งวางไว

ประมาณ 5 นาที น้ําจากลูกตาวคอยๆซึมออกมา ละลายน้ําตาลจนเปนน้ําเชื่อม เมื่อแชอิ่มไว น้ําเชื่อมมีการซึมกลับ

เขาไปในลูกตาวจนหมด หรือเกือบหมด หลังการแชอิ่มไว 7 วัน พบวา เมื่อคลุกน้ําตาลในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ความชื้น

ของผลิตภัณฑสุดทายหลังอบแหงมีแนวโนมลดลงตามลําดับ (รูปที่ 1) แสดงใหเห็นวาเมื่อคลุกน้ําตาลเพิ่มขึ้น น้ําตาล

สามารถถูกดูดซึมกลับเขาไปทดแทนน้ําที่อยูในเซลลของลูกตาว สงผลใหปริมาณน้ําในเซลลของลูกตาวลดนอยลง 

หรือความชื้นในลูกตาวลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Abraão  et al. (2013) ที่ไดทําการศึกษาในการแชอิ่ม

ฟกทอง เม่ือพจิารณาความเหมาะสมของความเขมขนน้ําตาลพบวา การคลุกน้ําตาลรอยละ 70 ของน้ําหนักลูกตาว ให

ผลผลิตลูกตาวแชอิ่มหลังอบแหงสูงที่สุด (รอยละ 81.60 ± 1.84) และมีตนทุนเฉพาะคาลูกตาว และน้ําตาลทรายต่ํา

ที่สุด (73.88 บาท/กิโลกรัมผลิตภัณฑ) (รูปท่ี 1) การที่ไดผลเชนนีเ้นื่องจาก หลังการแชอิ่มไว 7 วัน ลูกตาวสามารถดูด

น้ําเช่ือมกลับเขาไปไดสูงสุด (รอยละ 20.80 ± 1.17) และยังพบอีกวา เมื่อใชน้ําตาลเพิ่มขึ้น หรือน้ําเชื่อมมีความเขมขน

เพิ่มขึ้นสงผลให ความชื้นหลังการแชอิ่มลดลง และจากการที่ทุกตัวอยางถูกอบดวยอุณหภูมิ และระยะเวลาเดียวกัน

คือ 90 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที สงผลทําใหหลังอบแหง ความชื้นในผลิตภัณฑสุดทายยังมีความแตกตางกัน อยู

ในชวงรอยละ 40 – 50 สอดคลองกับงานวิจัยของ Fernandes et al. (2006) ที่ไดทําการแชอิ่มกลวย แลวนําไปอบแหง 

สําหรับการคลุกน้ําตาล รอยละ 80 ของน้ําหนักลูกตาวนัน้ จากการสังเกตพบวามีน้ําตาลบางสวนไมละลาย สงผลทํา

ใหน้ําตาลถูกดูดซึมเขาไปในเซลลไดนอยกวาการคลุกดวยน้ําตาลรอยละ 70 ของน้ําหนักลูกตาว ทําใหผลผลิตที่ไดมี

คาต่ํากวา และมีตนทุนการผลิตที่สูงกวา ดังนั้นในการวิจัยนี้ จึงเลือกใชการคลุกน้ําตาลที่รอยละ 70 ของน้ําหนักลูก

ตาว เพื่อนําไปใชในการทดลองถัดไป      
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รูปที่ 1 ผลของปริมาณน้ําตาลทรายท่ีใชคลุก ตอ การดูดน้ําตาลของลูกตาว ผลผลิตที่ได ความชื้นสุดทายของ

ผลิตภัณฑ และตนทุนวัตถุดบิ 
 

 3. ปริมาณกาแฟผงสําเร็จรูปที่เหมาะสมในการผลิตลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 จากการเติมกาแฟผงสําเร็จรูปที่ระดับแตกตางกัน ในขั้นตอนการคลุกน้ําตาลแลวผานกระบวนการผลิตลูก

ตาวแชอิ่มอบแหง พบวา ผลิตภัณฑท่ีไดมีคาคุณภาพดาน ผลผลิตท่ีได คาความสวาง (L*) ความชื้น คาวอเตอรแอคติ

วิตี และคาความแข็ง มีคาใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ (p > 0.05) (ตารางที่ 2) และพบอีกวาเมื่อมี

การเติมกาแฟผงสําเร็จรูปเพิ่มขึ้น สงผลทําใหคาสีแดง (a*) และคาสีน้ําเงิน (-b*) มีคาเพิ่มขึ้น แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05)    

 หลังจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใชผูทดสอบชิมจํานวน 53 คน พบวา ระดับความ

เขมขนของกาแฟผงสําเร็จรูป ไมมีผลตอคุณภาพดานลักษณะปรากฏ และเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ (ตารางที่ 3) แต

เมื่อเติมกาแฟผงสําเร็จรูปลงไปที่รอยละ 2 และ 3 ผูทดสอบชิมใหคะแนนการยอมรับในดาน กลิ่นกาแฟ สีของ

ผลิตภัณฑ รสชาติ และการยอมรับโดยรวมสูงขึ้น แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) จากการไมเติม และ

การเติมกาแฟผงสําเร็จรูปรอยละ 1 ของน้ําหนักลูกตาว เมื่อพิจารณาประกอบกับราคาของกาแฟผงสําเร็จรูปแลว  

ปรมิาณกาแฟผงสําเร็จรูปท่ีเหมาะสมคือ การคลุกผสมลงไปรอยละ 2 ของน้ําหนักลูกตาว  

ตารางที่ 2 คุณภาพของลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ     

คาคุณภาพ1/ ความเขมขนของกาแฟผงสําเร็จรูป (รอยละของนํ้าหนักลูกตาว) 

1 2 3 

ผลผลิตที่ไดns (รอยละ)  78.98 ± 1.82 79.72 ± 0.88 79.67 ± 0.35 

คาส ี L*ns 32.67 ± 2.34 32.65 ± 1.43   32.26 ± 1.36 

a* 3.16b ± 0.33 3.67a ± 0.89 3.54a ± 0.29 

b* -2.20a ± 1.29 -3.62b ± 0.55 -4.24c ± 0.58 

ความชื้นns (รอยละ) 38.70 ± 1.04  38.86 ± 1.31 36.82 ± 0.74 

คาวอเตอรแอคตวิิตี ้(aw)ns 0.91 ± 0.01 0.92 ± 0.00 0.91 ± 0.01 

คาความแข็งns (นิวตัน) 28.07 ± 15.68   27.41 ± 15.93 30.09 ± 17.29 

1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอนดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range test อักษรตางกัน มีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95  
ns: ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

คุณลักษณะ1/ ความเขมขนของกาแฟกาแฟผงสําเร็จรูป (รอยละของน้ําหนักลูกตาว) 

0 1 2 3 

ลักษณะปรากฏns  6.10 ± 1.55 6.35 ± 1.22 6.15 ± 1.23 6.08 ± 1.25 

กลิ่นกาแฟ 4.08c ± 1.67 5.71b ± 1.47 6.10ab ± 1.49 6.62a ± 1.42 

สีของผลิตภัณฑ  5.56b ± 2.07 6.65a ± 1.24 6.77a ± 1.18 6.52a ± 1.31 

รสชาต ิ 6.10b ± 2.01 6.35ab ± 1.37 6.71a ± 1.47 6.35ab ± 1.39 

เนือ้สัมผัสns  6.71 ± 1.46 6.85 ± 1.38 6.73 ± 1.42 6.81 ± 1.25 

การยอมรับโดยรวม 6.10b ± 1.62 6.42ab ± 1.18 6.73a ± 1.19 6.56a ± 1.20 

1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามแนวนอนดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range test อักษรตางกนั มีความแตกตางทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมั่น รอยละ 95  
ns: ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ
 

 4. การยอมรับของผูบริโภคทีม่ีตอผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 จากการนําผลิตภัณฑลูกตาวแชอ่ิมอบแหงรสกาแฟที่เตรียมได ไปทดสอบการยอมรับของผูบริโภค 328 คน 

พบวา ผูบริโภคใหคะแนนเฉลี่ยการยอมรับคุณภาพตางๆ ของผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ ทางดาน

ลักษณะปรากฏ กลิ่นกาแฟ สี รสชาติ เนือ้สัมผัส และความชอบโดยรวม เปน 6.70 ± 1.26 6.96 ± 1.55  6.91 ± 1.34 

6.81 ± 1.47 6.74 ± 1.58 และ 6.98 ± 1.27 ตามลําดับ ซึ่งในทุกคุณภาพนั้น มีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑ ชอบเล็กนอย

ถึงชอบปานกลาง และจากการสอบถามเพิ่มเติม ในกรณีที่ ถาผลิตภัณฑชนิดนี้วางจําหนายพรอมกับลูกตาวแชอิ่ม

อบแหงไมแตงกลิ่นรส และใหเลือกซื้อไดเพียงอยางเดียว พบวา มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน รอยละ 46.18 สนใจที่

จะซื้อผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ โดยที่ผูตอบแบบสอบถามหลายรายไดใหเหตุผลในการเลือกซื้อวา 

เนื่องจากมีรสชาติท่ีอรอย และมีความแปลกใหม และเมื่อถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑลูกตาวแช

อิ่มอบแหงรสกาแฟ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (รอยละ 95.72) มีความเห็นวาลูกตาวแชอิ่มอบแหงรส

กาแฟควรมีราคาเทากับ หรอืสูงกวาลูกตาวแชอิ่มอบแหงไมแตงกลิ่นรส ดังนั้นผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ

ที่พัฒนาขึ้นนี ้จึงมีศักยภาพสูงในการผลิตเชิงพาณิชย 

 5. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟ 

 หลังการบรรจุผลิตภัณฑ ในบรรจุภัณฑท้ัง 2 ชนิด และเก็บรักษาไวในอุณหภูมิที่แตกตางกัน นาน 8 สัปดาห 

เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา พบวา ผลิตภัณฑที่เก็บไวทุกรูปแบบมีลักษณะทางกายภาพ 

ไดแก คาความสวาง (L*) คาสีแดง (a*) และคาความแข็ง (รูปท่ี 2ก, 2ข และ 3ก) มีคาใกลเคียงกัน ไมแตกตางกันมาก 

สวนผลิตภัณฑที่เก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนั้น มคีวามเปนสีน้ําเงิน (-b*) เพิ่มขึ้นเล็กนอย (รูปที่ 2ค) 

 ในสวนคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา พบวา มีปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดคงเหลือ 

817.00 ± 25.46 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่อนุญาตใหมีในผลไมแชอิ่มอบแหง (ไมเกิน 1,500 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 

2547) ดังนั้น ผลิตภัณฑนี้จึงมีความปลอดภัยในการบริโภค และไมจําเปนตองตรวจปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด ที่

คงเหลือในผลิตภัณฑหลังการเก็บรักษา 8 สัปดาห ซึ่งไดมีงานวิจัยของ Miranda et al, (2009) ไดทําการทดลองการ

เปลี่ยนแปลงปรมิาณซัลเฟอรไดออกไซดของแอปริคอตอบแหงหลังการเก็บรักษา 12 เดือน ที่อุณหภูมิแตกตางกัน (5 

15 25 และ 35 องศาเซลเซียส) พบวาปริมาณซัลเฟอรไดออกไซดจะลดลงเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิสูงขึ้น หลังการเก็บ

รักษา 8 สัปดาห พบวา ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑมีความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตี ใกลเคียงกับ
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ผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา แตผลิตภัณฑท่ีเก็บไวที่อุณหภูมิหองมีคาคุณภาพดังกลาวลดลงเล็กนอย (รูปที่ 3ข และ

รูปท่ี 3ค) 

 ในสวนของคุณภาพดานจุลินทรียนั้น ทุกตัวอยางรวมทั้งผลิตภัณฑกอนการเก็บรักษา มีปริมาณจุลินทรีย

ทั้งหมด และปริมาณยีสตรา ต่ํากวา 10 CFU/กรัม ซึ่งอยูในเกณฑของมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเรื่องผลไมแหง 

(จุลินทรียทั้งหมด ไมเกิน 104 CFU/กรัม และ ปริมาณยีสต รา ไมเกิน 102 CFU/กรัม) (มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน, 

2546) ดังนั้นการบรรจุผลิตภัณฑลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟในถุงพลาสติก (Oriented Polypropylene, OPP) และ

เก็บรักษาในอุณหภูมิหอง เปนวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่เหมาะสม เนื่องจากเปนวิธีการที่สะดวก และมีตนทุนคา

บรรจุภัณฑในการเก็บรักษาที่ต่ําที่สุด   

 

 

    

 
 

รูปที่ 2 เปรียบเทียบคาส ีL* (ก), a* (ข) และ b* (ค) ของลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟในสภาวะการเก็บรักษาท่ี

แตกตางกัน 
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รูปที่ 3 คาความแข็ง (ก) ความชืน้ (ข) และคาวอเตอรแอคตวิิตี (ค) ของลูกตาวแชอิ่มอบแหงรสกาแฟในสภาวะการ

เก็บรักษาที่แตกตางกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

 องคประกอบของลูกตาวสวนใหญ มีน้ําเปนองคประกอบหลัก (รอยละ 89.44 ± 2.79) รองลงมาเปนสาร

ประเภทคารโบไฮเดรต (รอยละ 9.22 ± 0.70) สําหรับกระบวนการผลิตที่เหมาะสมคือ การคลุกผสมน้ําตาลรอยละ 

70 และกาแฟผงสําเร็จรูปรอยละ 2 ของน้ําหนักลูกตาว แชอิ่มที่อุณหภูมิหองนาน 7 วัน นําไปอบแหงที่อุณหภูมิ 90 

องศาเซลเซียส จนความชื้นสุดทายเหลือประมาณ รอยละ 36 - 40 นําผลิตภัณฑที่ไดไปทดสอบการยอมรับของ

ผูบรโิภค ไดคะแนนการยอมรับทุกคุณลักษณะอยูในชวง ชอบเล็กนอย ถึงชอบปานกลาง เมื่อผลิตภัณฑสําเร็จที่ผลิต

ไดไปเก็บรักษาในถุงพลาสติก (Oriented Polypropylene, OPP) และเก็บรักษาในอุณหภูมิหองเปนวิธีที่สะดวก มีตนทุน

ในการเก็บถูกที่สุด สามารถเก็บผลิตภัณฑไดอยางนอย 8 สัปดาห โดยที่คุณสมบัติทางเคมี และจุลินทรียยังอยูใน

ระดับที่ปลอดภัยตอการบรโิภค  
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การสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสนิมหาราช 
ในเขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดวยแบบจาํลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลน  

The Promoting of tourism in the area of learing history of King Taksin the Great. In Muang Tak 
district, Tak Province with the online three dimensional models 
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การศึกษาวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช และจัดทําระบบฐานขอมูล พรอมทั้งจัดทําสื่อแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ เพื่อการ

ประชาสัมพันธ และสนับสนุนเสนทางการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชใน

เขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยจะนําเสนอเสนทางการเดินทางคราวๆ ไปยังแหลงทองเที่ยวในเขตอําเภอเมือง

ตาก มีขั้นตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาขอมูลจากสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 

จากการสัมภาษณทัง้เจาหนาท่ีหนวยงาน บุคลากร และนักทองเที่ยว เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบสื่อได

อยางเหมาะสม ผูวจิัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดวยภาษาพเีอชพี (PHP) นําเทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code) มาใชเพื่อ

เขาถึงระบบฐานขอมูลและแสดงสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมด 5 จุด ซึ่งเปนสถานที่เรียนรูทางประวัติศาสตรของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช และพัฒนาแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติ จากนั้นผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ จากกลุมตัวอยาง 50 คน โดยพบวาหลังจากที่ไดใชงานระบบแลว ผล

การประเมินมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ดีมาก 

คําสําคัญ: แบบจําลองสถานทีแ่บบ 3 มิต ิ อําเภอเมืองตาก  สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช  เสนทางการทองเที่ยว 
 

Abstract 

The objectives of this research are to study a tourism route the history of King Taksin the Great, An 
database system development and create a media 3D model for public relations and support the tourism route 
to learn the history of King Taksin the Great in Mueang Tak, Tak Province. Which is presenting a trip to the 
tourist attractions in Mueng Tak. The first step was to collection data from interviews with staff, officers at 
Ministry of Tourism and Sports, Tak Province and tourists to get the information to analyze and design the media 
properly. The researcher has developed a database system using PHP and uses QR Code technology to access 
the database and display all 5 tourist attraction that is the historical learning place of King Taksin the Great and 
development a 3D models. Then, the researcher developed a satisfaction assessment form. To measuring user 
satisfaction from representative sample 50 people. It was found that after using the system. The result an from 
average assessment are very high level. 

Keywords: Three-Dimensional Model, Amphoe Muang Tak, King Taksin the Great, Tourist Routes 
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บทนํา 

จังหวัดตาก เปนจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญเปนอันดับสองของภาคเหนือ รองจากจังหวัดเชียงใหม สภาพภูมิ

ประเทศโดยท่ัวไปเปนปาไมและภูเขา สภาพวิถีชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไปมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชนเผามี

แหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางโบราณสถานและวัด แหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม วถิีชีวติ แหลงทองเท่ียวทางการเกษตร เชน ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช การลองแพ

เหนือเขื่อนภูมิพล วนอุทยานไมกลายเปนหิน วัดพระบรมธาตุ ตรอกบานจีน อุทยานแหงชาติตากสินมหาราช ตลาด

ชาวเขาดอยมูเซอ ศาลเจาพอพระวอ วัดโพธิคุณ ตลาดริมเมย บอน้ําพุรอนแมกาษา อําเภอแมสอด พระพุทธรูปหิน

ออน วัดดอนแกว อุทยานแหงชาติขุนพระวอ อําเภอแมระมาด ถ้ําแมอุสุ ทะเลหมอกแมระเมิง มอนคลุย ดอยทูเล 

อําเภอทาสองยาง น้ําตกทีลอซู น้ําตกทีลอเล อําเภออุมผาง ฯลฯ จึงดึงดูดใจใหมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตากเพิ่ม

มากขึ้น(สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก, 2559) พบวาในป พ.ศ.2558 มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก 

จํานวน 1,505,422 คน ซึ่งสามารถทํารายไดใหแกจังหวัดเปนจํานวนหลายลานบาท 

 ในการทองเที่ยวจังหวัดตาก นักทองเที่ยวสวนใหญนิยมทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ฝงตะวันตก เชน 

ตลาดริมเมย อําเภอแมสอด น้ําตกทีลอซู อําเภออุมผาง น้ําตกพาเจริญ และไรกุหลาบ อําเภอพบพระ ฯลฯ สําหรับฝง

ตะวันออก พื้นที่อําเภอเมืองตาก นักทองเที่ยวแวะสักการะศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแลวจึงไปทองเที่ยวใน

แหลงทองเที่ยวอื่น เชน ไมกลายเปนหิน อําเภอบานตาก เขื่อนภูมิพล อําเภอสามเงา ซึ่งใชเวลาในการทองเที่ยวในเขต

เทศบาลอําเภอเมืองตากและพื้นที่ใกลเคียงไมถึงครึ่งชั่วโมง ทั้งๆที่พื้นที่ดังกลาว มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง 

เชน วัดดอยขอยเขาแกว วัดกลางสวนดอกไมศาลหลักเมืองตาก ตรอกบานจีน พิพิธภัณฑเมืองตาก สะพานสมโภช

กรุงรัตนโกสินทร 200 ป (สะพานแขวน) และอุทยานแหงชาติลานสาง เปนตน โดยสถานที่ทองเที่ยวเหลานี้มีเรื่องราว

ทางประวัติศาสตรที่สําคัญของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชที่นักทองเที่ยวทั้งในและตางจังหวัดยังไมทราบอีก

มากมาย 

ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองตาก 

จังหวัดตากใหเปนท่ีรูจักมากขึ้นในกลุมของนักทองเที่ยวทัง้ในจังหวัด และตางจังหวัด รวมทั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

เพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวและสามารถทําใหนักทองเที่ยวใชเวลาทองเที่ยวในเขตอําเภอเมืองตาก

นานขึ้น ทางผูวิจัยจึงไดจัดทํา "โครงการการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช ในเขตอําเภอเมอืงตากดวยระบบฐานขอมูล และแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลน" ขึ้น 
  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยการสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช ในเขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลนผูวิจัยไดแบง

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยัเปน 7 กิจกรรมดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษา และรวบรวมขอมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่เปาหมายที่กําหนดในโครงการวิจัย โดย

แบงขอมูลออกเปน 2 สวน (ณรงค โพธิพฤกษานันท, 2556) คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในเขตอําเภอ

เมืองตากจังหวัดตาก ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสัมภาษณ การสังเกตการณ การถายภาพ และการ

ถายวีดีโอ เปนตน ขอมูลที่ไดจะนํามาพัฒนาตอเปนเสนทางการทองเที่ยว และโมเดลแบบจําลองสถานที่ 3 มิติ 2) 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูใชไมไดเก็บรวบรวมเอง แตมีผูอื่นหรือ หนวยงานอื่นๆ ทําการเก็บ

รวบรวมไวแลว เชน จากรายงาน ที่พิมพแลว หรือยังไมไดพิมพของ หนวยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท สํานัก

งานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพมิพ เปนตน 
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กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะหสถานที่และกําหนดเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในเขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตากโดยการนําขอมูลที่ไดจากกิจกรรมที่ 1 มา

ประมวลผลนําผลลัพธที่ไดเปนขอมูลตัวเลือกสถานที่ดวยวิธีการเรียงลําดับ (Ranking Test) ทําการเลือกสถานที่

ทองเที่ยวจํานวน 5 สถานที่ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดแก 1) ศาลสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช 2) วัดดอยขอยเขาแกว 3) วัดกลางสวนดอกไม 4) ศาลหลักเมืองตาก และ 5) อุทยานแหงชาติ

ลานสาง จากนั้นทําการคนหาเสนทางที่เหมาะสมจากแผนที่แสดงโครงขายถนนของเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก 

วิเคราะหหาเสนทางที่เหมาะสมในการเดินทางเพื่อนําแสดงเปนขอมูลการทองเท่ียวแกนักทองเท่ียวตอไป 

กิจกรรมที่ 3 การลงพื้นที่เพื่อเก็บพิกัดจุดตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญใกลเคียง

พรอมทั้งจัดเก็บขอมูลแบงเปน 2 รูปแบบ (สุเพชร จิรขจรกุล, 2555) คือ 1) ขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดย

คํานึงถึงโครงสรางอาคารหรือจุดสังเกตที่สําคัญของสิ่งปลูกสรางภายในสถานที่ทองเที่ยวและ 2) จัดเก็บรวบรวม

ขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) จากผูที่เกี่ยวของดวยแบบสัมภาษณในสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 5 จุดสถานที่

ทองเที่ยว 

กิจกรรมที่ 4 การสรางแบบจําลองสถานที่ในรูปแบบ 3 มิติผูวิจัยไดนําขอมูลเชิงพื้นที่จากการลงพื้นที่

ภาคสนามมาสรางแบบจําลอง 3 มิติ ใหไดลักษณะที่คลายคลึงกับสถานที่จริง โดยการทําภาพสเก็ตชโครงสรางจาก

ขอมูลท่ีไดเก็บมาและนําไปสรางเปนโมเดล 3 มิติดวยโปรแกรมสําหรับงานออกแบบขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ ผูวิจัยเลือกใช

โปรแกรมในการพัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ คือ 1) โปรแกรมออโตเดรสมายา (Autodesk Maya) และ 2) โปรแกรมกู

เกิลสเกตอัพ (GoogleSketchup) เนื่องจากทั้ง 2 โปรแกรมมีความสามารถที่แตกตางกัน โดยโปรแกรมออโตเดรสมายา

จะเนนเก็บรายละเอียดของโมเดลที่มีรายละเอียดของชิ้นงานที่สูง เชน การออกแบบตัวละคร 3 มิติ การออกแบบ

สถาปตยกรรมที่มีลวดลายเปนสวนใหญ สวนโปรแกรมกูเกิลสเกตอัพจะเนนสรางงานที่เปนเชิงสถาปตยกรรมที่มี

รายละเอียดไมมากนัก รวมทั้งเปนโปรแกรมที่ใชกําหนดวัสดุเบื้องตนใหแกโมเดล 3 มิติ (Tal, 2016) 3) โปรแกรม

สําหรับกําหนดวัสดุ หรือพื้นผิวของโมเดล (Birn, 2014) ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมลูมิออน (Lumion) เนื่องจากเปน

โปรแกรมที่เนนการกําหนดลวดลาย (Texture) และวัสดุใหกับชิ้นงาน (Material) ใหกับโมเดลเทานั้นรวมทั้งยังเปน

โปรแกรมท่ีมีความสามารถในการประมวลผลภาพ (Render) เพื่อใหไดภาพที่เหมือนจริงมากยิ่งขึน้ 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น ผูวิจัยทําการออกแบบและพัฒนาเว็บไซตดวยภาษาพี

เอชพี (PHP) ที่ทํางานรวมกับระบบฐานขอมูลมายเอชคิวแอล (MySQL) ซึ่งเนื้อหาที่แสดงภายในเว็บไซตจะเกี่ยวของกับ

การเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในเขตอําเภอเมืองตาก และสื่อแบบจําลองสถานที่ใน

รูปแบบ 3 มิต ิ

กิจกรรมที่ 6 การออกแบบ และติดตั้งปายคิวอารโคด (QR Code) ผูวิจัยเลือกนําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใช

เพื่อเขาถึงระบบฐานขอมูลและแสดงสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมด 5 จุด ซึ่งเปนสถานที่เรียนรูทางประวัติศาสตรของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจากการลงพื้นที่เก็บพิกัดจุดตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ทองเที่ยวและสถานที่สําคัญจาก

กิจกรรมท่ี 3 โดยทําการออกแบบ และติดต้ังปายแสดงขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวจํานวน 6 ปายในตําแหนงที่ทางกําหนด

โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก 

กิจกรรมที่ 7 การประเมินผลคณุภาพของระบบผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมนิความพึงพอใจ เพื่อนําไปวัด

ระดับความพงึพอใจของผูรับใชงานระบบใชเกณฑในการแปลความหมายของผลที่ไดจากแบบประเมินผลดวยระดับ

คะแนน 1-5 คะแนน โดยกําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน เปนผูทดลองใชงานระบบ 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

โครงงานวิจัยการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ในเขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานท่ีแบบ 3 มิติออนไลน สามารถถายทอด และเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวคือเพื่อศึกษาเสนทางการทองเที่ยว จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และสนับสนุนเสนทางการ

ทองเที่ยวในรูปแบบของระบบฐานขอมูล และแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราชในเขตอําเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยผลการศึกษาวิจัยสามารถแบงไดเปน 3 สวน ดังตอไปนี ้

1) สวนการกําหนดเสนทางการทองเท่ียวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ใน

เขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตากผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลพื้นฐานจากการลงพื้นที่เปาหมายที่กําหนดใน

โครงการวิจัย มาประมวลผลนําผลลัพธที่ไดเปนขอมูลตัวเลือกสถานที่ดวยวิธีการเรียงลําดับ (Ranking Test) ทําการ

เลือกสถานที่ทองเท่ียวจํานวน 5 สถานที่ที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดแก 1) ศาล

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 2) วัดดอยขอยเขาแกว 3) วัดกลางสวนดอกไม 4) ศาลหลักเมืองตาก และ 5) อุทยาน

แหงชาติลานสาง จากนั้นวิเคราะหหาเสนทางที่เหมาะสมในการเดินทางเพื่อนําไปแสดงเปนขอมูลการทองเที่ยวแก

นักทองเที่ยวดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงเสนทางการทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรูประวัตศิาสตรสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2) สวนของผลการออกแบบ แบบจําลองสถานที่ในรูปแบบ 3 มิติ ผูวิจัยไดนําขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดจากการลง

พื้นท่ีภาคสนามมาสรางแบบจําลอง 3 มิติ ใหไดลักษณะที่คลายคลึงกับสถานที่จริง โดยการทําภาพสเก็ตชโครงสราง

จากขอมูลที่ไดเก็บมา และนําไปสรางเปนโมเดล 3 มิติดวยโปรแกรมสําหรับงานออกแบบขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ หลังจาก

ที่ทําการสรางโมเดลเสร็จแลวนัน้ ไดทําการกําหนดแบบวัตถุ (Materials) และกําหนดลวดลาย (Texture) ใหเหมือนกับ

สถานที่จรงิใหมากที่สุด รวมท้ังทําการกําหนดตําแหนงของอุปกรณประกอบฉาก (Props Design) ใหมีความเหมาะสม

กับสถานที่ทองเท่ียวแตละจุด (Hart, 2012) ดังตัวอยางในภาพที่ 1.2 
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ภาพที่ 1.2 ตัวอยางผลการออกแบบแบบจําลอง 3 มิติ (บริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช) 

3) สวนของผลการประเมินการใชงานระบบผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนําไปวัดระดับ

ความพึงพอใจของผูรับใชงานระบบ โดยแบงประเมินผลออกเปน 4 ดาน คือ 1) ดานการออกแบบ และตกแตง 2) ดาน

การนําเสนอ 3) ดานเนื้อหา และ 4) ดานการใชงานระบบ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายจํานวน 50 คน เปนผู

ทดลองใชงานระบบ โดยมีผลการประเมินดังตาราง 1.1 

ตาราง 1.1  ผลการประเมินระบบจากกลุมผูใชงาน (จํานวน 50 คน) 

รายการผลการประเมิน 

ความพึงพอใจ ผลประเมินเชิง
คุณภาพ คะแนนรวม 

(250) 
คาเฉลี่ย 

(5) 
1.ดานการออกแบบ และการตกแตง 
1.1 ลักษณะโครงสรางอาคารตางๆ 230 4.60 ดีมาก 

1.2การกําหนดสีของฉากมีความเหมะสม 235 4.68 ดีมาก 

1.3การกําหนดสีตัวละครมีความเหมะสม 220 4.40 ดี 

1.4บรรยากาศในฉากมีความเหมะสม 235 4.70 ดีมาก 

สรุปผลประเมินดานการออกแบบ และการตกแตง 4.59 ดีมาก 

2.ดานการนําเสนอ 

2.1การใสเสียงเหมาะสมกับสื่อที่นําเสนอ 230 4.60 ดีมาก 

2.2การใชเสียงในการนําเสนอชัดเจน 232 4.64 ดีมาก 

2.3สื่อสามารถทําใหผูชมเขาใจไดงาย 237 4.74 ดีมาก 

2.4 เทคนิคในการนําเสนอมีความนาสนใจ 239 4.78 ดีมาก 
2.5ระยะเวลาในการนําเสนอ 237 4.74 ดีมาก 
สรุปผลประเมินการนําเสนอ 4.70 ดีมาก 
3.ดานเนื้อหา 

3.1ไดรับความรูเกี่ยวกับสถานทีท่องเที่ยว 239 4.78 ดีมาก 
3.2ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวมีความนาสนใจ 240 4.80 ดีมาก 
3.3ขอมูลในการนําเสนอมีความชัดเจน 215 4.30 ดี 
สรุปผลประเมินดานเนื้อหา 4.62 ดีมาก 
4.ดานการใชงานระบบ 
4.1 ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน 230 4.60 ดีมาก 
4.2 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 225 4.50 ดีมาก 
4.3 ความงาย (User Friendly) ของการใชงานของระบบ 232 4.64 ดีมาก 
4.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอกัษร อานไดงายและสวยงาม 210 4.20 ดี 
4.5 ความรวดเร็วในการแสดงภาพ ตวัอักษร และขอมลูตางๆ 202 4.04 ดี 
สรุปผลประเมินดานการใชงานระบบ 4.39 ดี 
สรุปผลการประเมินทั้ง 4 ดาน 4.57 ดีมาก 
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จากตาราง 1.1 การประเมินทัง้ 4 ดานตามหัวขอที่กําหนดมานัน้อยูในระดับใด เมื่อเรานําคะแนนเฉลี่ยของแต

ละหัวขอมาผานระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) จะพบวาคาเฉลี่ยไดอยูในระดับ 4.57 ดังนั้น

โครงการการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ในเขต

อําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก โดย

แบงผลการประเมินออกเปน 4 ดาน ดังนี ้

ดดดดดดด1.ดานรูปแบบการออกแบบ/ตกแตงไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.59 อยูในเกณฑดีมาก 

ดดดดดดด2.ดานการนําเสนอไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 อยูในเกณฑดีมาก 

ดดดดดดด3.ดานการเน้ือหาไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 อยูในเกณฑดีมาก 

ดดดดดดด4.ดานการใชงานระบบไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.39 อยูในเกณฑด ี

ดดดดดดดเกณฑการประเมนิเชงิคุณภาพและระดับเกณฑการประเมิน 

ดดดดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 ระดับความพงึพอใจ ดีมาก 

ดดดดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 ระดับความพงึพอใจ ด ี

ดดดดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 ระดับความพงึพอใจ ปานกลาง 

ดดดดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.50 ระดับความพงึพอใจ พอใช 

ดดดดดดดดดดดดดดคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 ระดับความพงึพอใจ นอย 

 จากแบบประเมินผูวจิัยไดคํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังน้ี  

  การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (1) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


ns

i ns

xi

1

  (1) 

เมื่อ ns แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมที่ไดจากผูประเมินท้ังหมดในแตละขอยอย 

  

การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (2) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


m

i ix

nns

1

  (2) 

เมื่อ m แทน จํานวนขอยอยในแตละดาน 

 ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทัง้หมดของขอยอยในแตละดาน 

 การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (3) 

ดดดดดดดดดดดดดด 


n

i i

all

x

mns

1

  (3) 

เมื่อ n แทน จํานวนดานที่ประเมิน 

 ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทุกดานในแบบประเมนิ 

 allm  แทน จํานวนขอยอยทัง้หมด 

(ประกายรัตน สุวรรณ, 2555) 

ดังนั้นโครงการการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูประวัติศาสตรของสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช ในเขตอําเภอเมืองตากจังหวัดตาก ดวยแบบจําลองสถานที่แบบ 3 มิติออนไลนมีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับดมีาก สอดคลองกับงานวจิัยหัวขอโครงการวจิัยการทําสื่อปฏิสัมพันธ 3 มิติเสมือนจริงจําลองสถานที่ทองเที่ยว

มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตรกรุงศรีอยุธยา (Virtual Ayuthaya) ซึ่งไดศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และการ
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พัฒนาสื่อปฏิสัมพันธเสมือน 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ และเปนแหลงเรียนรูทางดานการทองเที่ยวของจังหวัดอยุธยา 

และไดผลการประเมินสื่ออยูในระดับดี จากกลุมเปาหมายที่กําหนดจํานวน 183 คน (วลัยภรณ นาคพันธุ, 2555) ซึ่ง

หลังจากไดรวบรวมผลการประเมินระบบจากกลุมเปาหมายแลวนั้นผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางทั้ง 50 

คน มาปรับปรุงและแกไขระบบใหดีมากยิ่งขึ้นกอนจะสงมอบสื่อใหหนวยงานนําไปใชประโยชนตอไป  

กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณการสนับสนุนทุนในการดําเนินโครงการวิจัยจากสํานักงานจังหวัดตาก และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก ขอขอบคุณการสนับสนุนการใหขอมูลดานเสนทางจากสํานักงานการทองเที่ยวและ

กีฬาจังหวัดตากกรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งชวยติดตอประสานงานกับแหลงทองเที่ยวและ

ขอขอบคุณผูใหขอมูลแหลงทองเที่ยวทั้ง 5 จุดสถานที่ทองเที่ยวไดแก 1) ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 2) วัด

ดอยขอยเขาแกว 3) วัดกลางสวนดอกไม 4) ศาลหลักเมืองตาก และ5) อุทยานแหงชาติลานสาง ที่กรุณาใหขอมูลที่

เปนประโยชนในการดําเนินโครงการวิจัยและชวยใหการดําเนนิโครงการเสร็จสมบรูณเปนอยางด ี 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบปรับแผงเซลลแสงอาทิตยเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยสําหรับการเกษตร ไดใชแนวคิด

ความสัมพันธของแสงอาทติยตัง้ฉากกับแผงเซลลแสงอาทิตยโดยจะผลิตพลังงานไฟฟาสูงสุด โดยการออกแบบจะใช

แรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย 2 แผงเซ็นเซอรระยะตั้งฉากของแผงเซลลแสงอาทิตยผลการเทยีบแรงดันไฟฟา

ทั้งสองเมื่อมีคาเทากับศูนยแสดงวาแผงตั้งฉากกับดวงอาทิตย จากการทดสอบแผงเซลลแสงอาทิตยมีขนาด 320 W ที่

มีระบบติดตามดวงอาทิตยที่ออกแบบพบวามรีะบบสามารถผลิตพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 215.6 W ซึ่งมีคาเพิ่มขึ้น 15.6 % 

เมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งท่ีมุมเอียงคงที่ที่ 15 องศา 

คําสําคัญ: แผงเซลลแสงอาทติย  ระบบปรับแผงเซลลแสงอาทติยเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตย 
 

Abstract 
The development of solar tracking system for agriculture use a concept of relative between sun light 

angle and solar panel. The electricity will be produced at maximum rate. The concept design is to compare 
voltage output from two inclined solar panels, used as sensors. If voltage output from each sensor is equal, it 
means sun light be perpendicular with solar panel. Using this tracking system with the 320 W solar panels can 
supply average energy output of 215.6 W, which is 15.6% more than the output from fixed-angle solar panels 
at 15 degree. 

Keywords: Solar cell, Solar Tracking System 
 

บทนํา  

ทิศทางการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทย นับวันมีแนวโนมจะมีการใชพลังงานไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้น   สืบเนื่อง

จากอุตสาหกรรมมกีารขยายตัวดานการผลิตมากขึ้น โดยพิจารณาจากภาระไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในแต

ละป สวนดานการเกษตร ปจจุบันไดนําเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงาน ที่ปจจุบันทางรัฐบาลไดเพิ่มคาแรงขึ้นต่ําแบบกาว

กระโดดในหลายปกอน จึงทําใหเกิดตนทุนดานการเกษตรท่ีมากขึ้นแบบเลี่ยงไมได ดังนั้นการเกษตรและการเลี้ยงสัตว

จึงตองหาเครื่องมือหรือเครื่องจักรเขามาแทนแรงงานคน ประกอบกับสมัยที่ปรับเปลี่ยนสู ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

4.0 (Kagermann, 2013) ที่ลดคาใชจายดวยการใชนวัตกรรมเพื่อลดตนทุนและนโยบายของประเทศไทยที่ตองการ

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศดวยนวัตกรรมจึงเกิดแนวความคิดประเทศไทย 4.0 ขึ้น และไดนําหลักการมาใชพัฒนาดาน

การเกษตรและการเลี้ยงสัตวเชนเดียวกัน เครื่องจักรที่นํามาใชการเกษตรและการเลี้ยงสัตวโดยสวนใหญตองใช

พลังงานไฟฟา เพื่อลดตนทุนและพัฒนาใหใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตรและการเลี้ยงสัตวจึงไดนําพลังงาน
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ทดแทนที่มีความนิยมใชในปจจุบันคือ โซลาเซลล ที่สามารถนํามาใชเพื่อลดตนทุนคาไฟฟา ในการนําพลังงานไฟฟา

จากแสงอาทิตยมาใชนั้น ในปจจุบันอาจจะยังมีมูลคาสูงอยู แตเมื่อเทียบกับราคาที่ผานมาก็นับวาลดลงมากพอสมควร 

ซึ่งการประยุกตใชโซลาเซลลมักจะเกิดนวัตกรรมใหมๆ ทางการเกษตรและการเลี้ยงสัตว เชน  ระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย, ระบบจายน้ําใหแปลงผักจากพลังงานแสงอาทิตย และอื่น ๆ เปนตน อยางไรก็ตามเนื่องจากราคาของ

แผงโซลาเซลลที่คอนขางมีราคาสูง เพื่อตองการนํามาใชกับนวัตกรรมดังกลาวจึงมีแนวความคิดที่ตองการลดแผงโซ

ลาเซลลลงใหนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ในการใชอุปกรณของนวัตกรรมนั้นๆ จึงไดเกิดแนวคิดระบบปรับมุมแผงโซลา

เซลลที่หมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย (SOLAR TRACKING SYSTEMS) (William, 2011) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟาของแผงโซลาเซลล  โดยอาศัยแนวคดิที่งายตอการตดิตั้งและบํารุงรักษา และเกษตรกรสามารถที่จะตอ

ยอดพัฒนาระบบปรับมุมแผงโซลาเซลลที่หมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยในราคาของอุปกรณที่ต่ําโดยมีราคา

นอยกวา 4 เทาในราคาทองตลาด บทความนี้จึงนําเสนอแนวคิดการออกแบบโดยนําอุปกรณที่ไมซับซอนมาก

นักพัฒนาระบบดังกลาว ที่สําคัญสามารถนําไปใชงานไดจริง ตั้งแตการเกษตร การเลี้ยงสัตว และตอบโจทยการ

พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 บทความน้ีไดทําการศึกษาการทํางานของเซลลแสงอาทิตย และระบบปรับมุมแผงโซลาเซลลที่หมุนตามการ

เคลื่อนที่ของดวงอาทิตยเพื่อใหไดพลังงานมากที่สุด โดยมีการออกแบบระบบใหมีความเหมาะสมกับภาคการ

เกษตรกร และการเลี้ยงสัตวที่มีการใชพลังงานไฟฟานอกจากนี้คํานึงถึงตนทุนในการสรางระบบกลไก และการดูแล

บํารุงรักษาไดดวยตนเอง 

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)       

การทํางานของเซลลแสงอาทิตย (Marc, 2014) คือกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเปนกระแสไฟฟาได

โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนํา จะเกิดการถายทอดพลังงาน

ระหวางกัน พลังงานจากแสงจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟา (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนํา จึงสามารถ

ตอกระแสไฟฟาดังกลาวไปใชงานได  สวนลักษณะสมบัติของเซลลแสงอาทิตย (Characteristic of the Solar) เซลล

แสงอาทิตยเปนแหลงจายกระแสไฟฟาที่ไดจากการเคลื่อนที่ของโปรตอนและอิเล็กตรอน เมื่อมีแสงตกกระทบทําให

เกิดไฟฟากระแสตรง สามารถเขียนเปนวงจรสมมูลไดดังภาพ 1 ซึ่งจากสมการ (1) (2) (แรงดันไฟฟา �� ที่สูงขึ้นเกิด

จากการกระตุนแสงดวยแสงทําใหเกิดกระแส �� ผลิตพลังงานไฟฟาเมื่อครบวงจร 

 

 
ภาพ 1 วงจรสมมูลเซลลแสงอาทิตย 

 

                                 ��  =    �� − ���� ���� �
�

���
(�� + ����� − 1�                (1) 
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              ��  คือ กระแสไฟฟาที่ไดจากการกระตุนจากแสง 

            ���� คือ กระแสไหลยอนกลับอิ่มตัว 

           �     คือ ประจุอิเล็กตรอน 

           �     คือ พื้นท่ีหนาตัดของแผนเซลลแสงอาทิตย 

           �    คือ คาคงที่ Boltzmann 

           �     คือ อุณหภูม ิหนวย K  

การออกแบบระบบปรับแผงเซลลแสงอาทิตยหมนุตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย 

จากแนวคิดที่ตองการงายตอการบํารุงรักษาและตนทุนการสรางระบบปรับแผงเซลลแสงอาทิตยหมุนตาม

การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยที่มีราคาต่ําจึงไดออกแบบใหมีแรงดันไฟฟา �� สูงที่สุดเมื่อแสงดวงอาทิตยตั้งฉากกับแผง

เซลลแสงอาทิตย (Solar Module) ตามหลักการความสัมพันธของการผลิตไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมีพลังงาน

ไฟฟา 100%เมื่อการรับแสงตั้งฉากกับดวงอาทิตย (William, 2013)  ซึ่งจากหลักการนี้จึงไดนํามาออกแบบระบบปรับ

แผงเซลลแสงอาทติยหมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยดวยแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยขนาดเล็กตาม

ภาพ 2 

 

 
  

ภาพ 2 การรับแสงของดวงอาทิตยของแผงเซลลแสงอาทติย  
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ภาพ 3 หลักการออกแบบระบบแผงเซลลแสงอาทติยหมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย  

ภาพ 4 โครงสรางและการติดตัง้ระบบแผงเซลลแสงอาทติยหมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย 
 

จากภาพ 3 หลักการทํางานของระบบตรวจจับดวงอาทิตย จะอาศัยการทํางานแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด

เล็กทําหนาที่ตรวจจับดวงอาทติย กลาวคือระบบจะประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตยขนาดเล็ก 2 แผน ขนาด 5-10 

W 18V วางทํามุม 60 องศา, วงจรเปรียบเทียบแรงดัน (Compare Module) และวงจรขับมอเตอรกระแสตรงใหดันแผง

เซลลแสงอาทิตยใหขึ้นลง ซึ่งแผงเซลลแสงอาทิตยขนาดเล็กตามรูปทําหนาที่เปน sensor A และ sensor B วางทํามุม 

60 องศา จะทําหนาผลิตแรงดันไฟฟาจากการรับแสงจากดวงอาทิตยทั้งสองแผง จะผลิตไฟฟาที่มีขนาดเทากันเมื่อ

แผงเซลลแสงอาทิตยทั้งสองแผน วางทํามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย ดวยหลักการเปรียบเทียบแรงดันไฟฟาจากแผง 

sensor A (VA) และ sensor B (VB) ใชหลักการเปรียบเทยีบแรงดันแบบอนาลอก ใหสงสัญญาณไปยังวงจรขับมอเตอรที่

เปนแบบมอเตอรเกียรกานชัก ทําหนาที่ดันใหแผงเซลลแสงอาทิตยขึ้นลงตามสัญญาณอนาลอกหรือแรงดันไฟฟา จึง

Turn Up  

Turn Down  

Compare  

Module 

VA 

VB 

VA > VB 

VA < VB 

Motor 

แผงเซลลแสงอาทติย 

ขนาด 5-10W 
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ทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยปรับเคลื่อนที่ทันที่เมื่อดวงอาทิตยเคลื่อนไปตามภาพ 3 โดยรูปรางของระบบแผงเซลล

แสงอาทิตยหมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยแสดงใหเห็นตามภาพ 4 และภาพการติดตั้งการใชงานจริง

กรณีศึกษาใชงานในสวนเกษตรในภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพ 5 การติดต้ังระบบปรับแผงแสงอาทติยหมุนตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

 การทดสอบการใชระบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทติย 

จากการทดสอบระบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทิตย  โดยการวัดพลังงานไฟฟาแบบตลอดเวลาจาก

เครื่องวัดไฟฟาของการผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยโพลีซิลิกอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) (Marc, 

2014)พบวา การผลิตไฟฟาตอ 1 แผงมีพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเพิ่มขึ้นประมาณมากกวา 20 % ในชวงเชาและลด

เทากันในชวงเที่ยงและมีคาผลิตไฟฟาในชวงบายมีคามากกวา 15 % เชนกัน และคาเฉลี่ยพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

215.6 W ซึ่งเมื่อเทียบกับการติดตั้งแบบติดแผงเซลลอาทิตยแบบคงที่ท่ีมุม 15 องศามคีาเพิ่มขึ้น 15.6 % ตามภาพที่ 5 

พลังงานไฟฟาของการผลิตไฟฟาแบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทิตยเปรียบเทียบกับแบบติดแผงเซลลอาทิตยแบบ

มุมคงท่ี 15 องศา 

 
 

ภาพ 6 พลังงานไฟฟาแบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทิตยเปรียบเทียบกับ 
แบบติดแผงเซลลอาทิตยแบบคงที่มุม 15 องศา 
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การอภิปรายผลการออกแบบระบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทิตย 

  การออกแบบระบบการปรับแผงหมุนตามดวงอาทิตย โดยใชหลักการเปรียบเทียบแรงดันจากแผง

โซลาเซลลนั้นมตีนทุนการสรางนอยกวา 5,000 บาท ในการควบคุมแผงเซลลแสงอาทิตยจํานวน 1 แผงตามภาพที่ 4 

ซึ่งนับวาราคาประหยัดตอการใชในการเกษตรและการเลี้ยงสัตว ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ตามวัตถุประสงคคือ ตนทุนราคา

ระบบต่ํา โครงสรางไมซับซอน และการบํารุงรักษางาย และมีประสิทธิภาพการทํางานคอนขางดี ซึ่งจากการทดลอง

พบวามปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกวา 15.6% โดยเฉลี่ยของแตละวัน จึงทําใหใชประโยชนจากแผงเซลลแสงอาทิตยใช

งานผลิตไฟฟาไดมีประสิทธภิาพมากขึ้น นับเปนผลดีตอภาคการเกษตร และฟารมเลีย้งสัตว ซึ่งสวนใหญจะอยูในพื้นที่

หางไกลจากระบบไฟฟา ทั้งนี้สามารถนําไปประยุกต พัฒนาตอยอดไปใชในงานระบบฟารมอัจฉริยะ (Smart Farm) 

(Drishti, 2014) และระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยขนาดใหญอีกดวย หากพิจารณาถึงตนทุนการสราง นับวาระบบ

การแผงเซลลแสงอาทิตยหมุนตามดวงอาทิตยนี้มีความเที่ยงตรงในการหมุนตามดวงอาทิตย และยังสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพแผงได เมื่อเทียบกับระบบแผงแสงอาทิตยแบบยึดคงที่  
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บทคัดยอ 

น้ําหมักเมี่ยง (fermented Miang water) เปนสวนของน้ําเหลือทิ้งที่ไดจากกระบวนการหมักใบชา ซึ่งอุดมไป

ดวยสารออกฤทธ์ิทางชวีภาพในกลุมของสารประกอบโพลีฟนอลและคาเทชิน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อกักเก็บ

สารประกอบฟนอลิกจากน้ําหมักเมี่ยงโดยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็งที่ใชมอลโตเดกซทริน (maltodextrin) 

และกัมอะราบิก (gum arabic) เปนสารกักเก็บท่ีอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1, 20:1 และ 

40:1 ทําการวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ (ปริมาณความชื้น วอเตอรแอคติวิตี และสี) ประสิทธิภาพการกักเก็บ

สารประกอบฟนอลิก และความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางผงเมี่ยงที่ได จากผลศึกษาพบวาชนิดของ

สารกักเก็บ และอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บมีผลตอสมบัติทางกายภาพของตัวอยางผงเมี่ยง 

การใชอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ (กัมอะราบิก) 10:1 ใหประสิทธิภาพการกักเก็บ

สารประกอบฟนอลิกสูงที่สุด (98.79%) โดยมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ที่ IC50 เทากับ 

29.62 และ 402.19 ไมโครกรัม/มิลลิลติร ตามลําดับ  

คําสําคัญ:  น้ําหมักเมี่ยง การกักเก็บ ผงเมี่ยง ประสิทธิภาพการกักเก็บ 
 

Abstract 

Fermented Miang water is disposed as a wastewater from fermented tea leaf production. It contains 
amounts of the bioactive compounds; for example, polyphenol and catechins. This study aimed to encapsulate 
phenolic compounds from fermented Miang water using encapsulation technique. The phenolic compounds of 
fermented Miang water were encapsulated by freeze drying using different coating materials as maltodextrin 
and gum Arabic at various fermented Miang water to coating material ratios (10:1, 20:1 and 40:1). Physical 
properties (moisture, water activity and colour), encapsulation efficiency and antioxidant activity of encapsulated 
Miang powder samples were determined. The results showed that type of coating materials and fermented 
Miang water to coating material ratios affected physical properties (moisture, water activity and colour) of 
encapsulated Miang powder samples. Using the fermented Miang water to GA ratio of 10:1 gave the highest 
encapsulation efficiency (98.79%) which IC50 values of DPPH and ABTS assays for free radical scavenging 
activity of encapsulated Miang powder were 29.62 and 402.19 µg/mg of dry Miang powder sample, 
respectively.  

Keywords: fermented Miang water, encapsulation, Miang powder, encapsulation efficiency 
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บทนํา  

ใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) จัดเปนชาชนิดหนึ่งที่พบทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย (ธรีพงศ, 2556) มีปริมาณโพลีฟนอล (polyphenols) ทั้งหมดประมาณ 20-35% โดยน้ําหนักแหง (Gramza et al., 

2016; ธีรพงศ, 2556) เปนสารที่ชวยในการตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ยบัยั้งเซลลมะเร็ง (anticancer) (Yang et al., 

2007; Gramza et al., 2016) ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจและหลอดเลือด (Wang et al., 2013; Rashidinejad et 

al., 2016) และยับยั้งการเจริญเตบิโตของจุลินทรีย (antimicrobial) (Gramza et al., 2005; ธีรพงษ, 2556)  

ใบชาอัสสัมสามารถนํามาผลิตเปนชาหมักดองหรือที่เรียกวา เมี่ยง โดยการนําใบชาอัสสัมสดไปผาน

กระบวนการนึ่งและหมักทิ้งไวจนใบชาเปลี่ยนเปนสีเหลือง จึงนํามาบริโภค ภายหลังกระบวนการผลิตเมี่ยงจะมีสวน

ของน้ําเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ที่เรียกวา น้ําหมักเมี่ยง (Fermented Miang water) มีการรายงานวาเมี่ยง 144 

ตัน มีน้ําหมักซึ่งเปนของเสียระหวางการหมักเกิดขึ้น 20 ตัน ซึ่งมีประมาณโพลิฟนอลทั้งหมด 734.30 – 1,909.92 

(มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร) (สายลม และคณะ, 2556; สายลม และคณะ, 2550) ดังนั้นน้ําหมักเมี่ยงที่เหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลติจึงมีความเปนไปไดวาจะมีสารประกอบในกลุมโพลีฟนอลซึ่งเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลงเหลือ

อยู อยางไรก็ตามสารดังกลาวสามารถเสื่อมสลายไดดวยความรอน ความเปนกรดดาง และออกซิเจน (James et al., 

2016) 

กระบวนการกักเก็บมักถูกนํามาใชประโยชนในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและสมุนไพรที่ไว

ตอสิ่งแวดลอม (James et al., 2016) โดยการทําใหอยูในรูปของผลิตภัณฑผง ชวยใหสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์นั้น ๆ 

มีความเสถียร คงทน เก็บรักษาไวไดนาน (Ozvural et al., 2016) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการกัก

เก็บสารประกอบฟนอลิกท่ีอยูในน้ําหมักเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง และทําการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการ

กักเก็บ ไดแก ชนิดของสารกักเก็บ (มอลโตเดกซทริน และกัมอะราบกิ) และอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอ

สารกักเก็บ ซึ่งงานวิจัยน้ีนาจะเปนแนวทางในการนําน้ําหมักเมี่ยงมาใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มมูลคาใหกับน้ําหมัก

เมี่ยง นอกจากนี้ยังเปนอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งสําหรับผูประกอบการที่ตองการนําน้ําหมักเมี่ยงไปใชในการผลิต

ผลิตภัณฑใหม ๆ ตอไป 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. วัตถุดิบ 

น้ําหมักเมี่ยงไดจากกระบวนการหมักใบชาอัสสัม (Camellia sinensis var. assamica) จากชุมชนบานโปงน้ํา

รอน จังหวัดเชียงราย มอลโตเดกซทริน (DE10) และกัมอะราบิก จากบริษัท ยูเนี่ยน ซายน (ประเทศไทย) จํากัด  

2. การเตรียมน้ําหมักเมี่ยง 

นําน้ําหมักเมี่ยงที่ผานกระบวนการหมักเปนเวลา 60 วัน มาผานกระบวนการกรองดวยกระดาษกรองขนาด 

whatman เบอร 1 จากนั้นนําไปทําใหเขมขนดวยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (Model RKTS-23050-SNW, Genevac 

Rocket Evaporation, USA) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนมีปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid, %TS) เทากับ 

4.53% โดยน้ําหนัก เก็บตัวอยางน้ําหมักเมี่ยงไวในตูแชแข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส กอนนําไปทําแหงแบบแช

เยอืกแข็งในขั้นตอนตอไป 

3. การกักเก็บสารประกอบฟนอลิกจากน้ําหมักเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

ศึกษาผลของสารกักเก็บ 2 ชนิด ไดแก มอลโตเดกซทริน และกัมอะราบิก โดยนําสารกักเก็บแตละชนิดมา

ผสมกับน้ําหมักเมี่ยง ในอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ เทากับ 10:1, 20:1 และ 40:1 ผสมให

เปนเนือ้เดยีวกันแลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 90 นาที นําสารละลายผสมใสในถาดอลูมิเนียม แชเยือกแข็งที่ -

18 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนําตัวอยางไปทําแหงแบบแชเยือกแข็ง (Model 1195-7948030, Labconco, 
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USA) ที่อุณหภูมิ -45 องศาเซลเซียส ภายใตความดัน 0.133 มิลลิบาร เปนเวลา 48 ชั่วโมง ตัวอยางผงเมี่ยงท่ีไดจะถูก

บรรจุไวในถุงอลูมิเนียม ปดผนึก แลวเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส กอนนําไปวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและ

กายภาพของตัวอยางผงเมี่ยงตอไป 

4. การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพของตัวอยางผงเมี่ยง 

วิเคราะหสมบัติทางกายภาพของตัวอยางผงเมี่ยงในดาน ปริมาณความชื้น (Moisture content) (AOAC, 

2000) คาวอเตอรแอคติวิตี (Water activity, aw) ดวยเครื่องวัดคาวอเตอรแอคติวิตี (AquaLab, CX3TE, USA) และ

วิเคราะหคาสี (Color value) ในระบบ CIE ดวยเครื่อง Minolta Chroma Meter (CR-300) ในรูปของ คาความสวาง (L*) 

ความเปนสีแดง (a*) และความเปนสีเหลอืง (b*)  

5. การวิเคราะหปริมาณฟนอลิกในตัวอยางผงเมี่ยง 

5.1 วิเคราะหปรมิาณฟนอลกิทั้งหมด (Total phenolic content, TPC) ในตัวอยางน้ําหมักเมี่ยง และตัวอยางผง

เมี่ยง ดัดแปลงจากวิธีการของ Cilek (2012) และ Beretta et al. (2005) เจือจางตัวอยางน้ําหมักเมี่ยงดวยสารละลาย 

เอทานอล: น้ํา (50:50 v/v) และละลายตัวอยางผงเมี่ยง 100 มิลลิกรัม ในสารละลายผสม เอทานอล: กรดอะซิติก: น้ํา 

(50:2:48 v/v/v) ผสมใหเขากัน แลวนําไปเหวี่ยงแยกที่ความเร็วรอบ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที ผสม

สารละลายใสของตัวอยาง 0.1 มิลลิลติร กับ Folin-Ciocalteu reagent 0.2 มิลลิลิตร และน้ํากลั่น 2 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว

ในที่มืดนาน 5 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมคารบอเนตเขมขนรอยละ 7.5 ลงไป 1 มิลลิลิตร และน้ํากลั่น 1 

มิลลิลติร เขยาใหเขากัน เก็บไวท่ีอุณหภูมหิองนาน 90 นาที วัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 760 นาโนเมตร 

5.2 วิเคราะหปรมิาณฟนอลกิที่ผิวของผงเมี่ยง (Surface phenolic content, SPC) โดยชั่งตัวอยางผงเมี่ยง 100 

มิลลิกรัม ละลายในสารละลายผสม เอทานอล: เมทานอล (50:50 v/v) ผสมใหเขากัน แลวนําไปเหวี่ยงแยกที่ความเร็ว

รอบ 6,000 รอบตอนาที เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนําสารละลายใสไปวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกเชนเดียวกับขอ 5.1 

หาประสิทธิภาพของการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกในน้ําหมักเมี่ยง (Encapsulation efficiency, %EE) ดังสมการ (1) 

 Encapsulation efficiency (%EE) = 100
TPC

SPC-TPC

initial

initial ×  = 100
TPC

EPC

initial
×  (1) 

 

เมื่อ TPCinitial คือปริมาณฟนอลิกทั้งหมดเริ่มตนกอนกระบวนการกักเก็บ SPC คือปริมาณฟนอลิกที่ผิวของผงเมี่ยงที่ได

หลังกระบวนการกักเก็บ และ EPC คือปริมาณฟนอลิกที่ถูกกักเก็บไวในผงเมี่ยง 

6. การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอสิระของตัวอยางผงเมี่ยง 

6.1 การวิเคราะหดวยวิธีการดักจับอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH assay) ดัดแปลงตามวิธี ของ Zhang et al. 

(2007) และ Yamasaki et al. (1994) เตรียมสารละลาย DPPH ที่ความเขมขน 0.16 มิลลิโมลาร ปเปตสารละลาย

ตัวอยางผงเมี่ยงท่ีความเขมขนตาง ๆ ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงในสารละลาย DPPH 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน จากนั้น

เก็บสารละลายไวในที่มืดเปนเวลา 30 นาที กอนนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงของตัวอยางที่ความยาวคลื่น 515 นาโน

เมตร วิเคราะหหาเปอรเซ็นในการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ DPPH∙ (%DPPH∙ Inhibition) ดังสมการ (2) 

% inhibition = 100
A

AA

control

samplecontrol ×    (2) 

 

เมื่อ Acontrol คือ คาการดูดกลืนแสงของสารละลาย DPPH ที่ไมมีสารละลายตัวอยาง และ Asample คือ คาการดูดกลืน

แสงของสารละลายเจือจางที่เตรียมไวผสมกับสารละลาย DPPH 

6.2 การวิเคราะหดวยวธิีการฟอกสีอนุมูลอิสระเอบีทีเอส (ABTS) ซึ่งดัดแปลงตามวิธีของ Re et al. (2004) 

โดยผสมสารละลาย ABTS ความเขมขน 7 มิลลิโมลาร เขากับสารละลายโพแทสเซียมเปอรซัลเฟส (K2S2O8) ความ
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เขมขน 2.45 มิลลิโมลาร ในอัตราสวน 1:1 กอนการนําไปใชทําการเติมเอทานอลลงไปในสารละลาย วัดคาการดูดกลืน

แสงใหอยูในชวง 0.07  0.05 ที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร เตรยีมสารละลายตัวอยางผงเมี่ยงที่ความเขมขนตาง 

ๆ ผสมกับสารละลาย ABTS ที่เตรียมไวขางตน จากนั้นเก็บไวในที่มดืเปนเวลา 6 นาที แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง

ของตัวอยางที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร วิเคราะหหาเปอรเซ็นในการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ABTS (% ABTS 

Inhibition) เชนเดียวกับสมการ (2) ในขอ 6.1  

จากการวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ นําผลการวิเคราะหมาสรางสมการแสดง

ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายตัวอยางผงเมี่ยง และเปอรเซ็นในการยับยั้งสารอนุมูลอิสระ รายงาน

ผลในรูปของ IC50 (inhibition concentration) หมายถึงความเขมขนของตัวอยางที่นอยที่สุดที่สามารถยับยั้งสารอนุมูล

อิสระไดรอยละ 50 

7. การวิเคราะหผลทางสถิต ิ

วางแผนการทดลองแบบ 32 แฟคทอเรียลแบบสุมสัมบูรณ (32factorial in completely random (CRD) design) 

วิเคราะหความแปรปรวนของขอมูล (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดย

วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดวยโปรแกรม SPSS Statistic 17.0 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากการทดลองการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกจากน้ําหมักเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง โดย

ศึกษาผลของชนิดสารกักเก็บ (มอลโตเดกซทริน และกัมอะราบิก) และอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสาร

กักเก็บ (10:1, 20:1 และ 40:1) ผลการวิเคราะหความชื้น คาวิเตอรแอคติวติี และคาสีของตัวอยางผงเมี่ยงของตัวอยาง

ผงเมี่ยง (ตาราง 1) พบวาปริมาณความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตีของตัวอยางผงเมี่ยง มีคาอยูระหวาง 4.07 – 

11.31% และ 0.135 – 0.315 ตามลําดับ ซึ่งปริมาณความชื้น และคาวอเตอรแอคติวิตีของตัวอยางจะมีคาเพิ่มขึ้นตาม

อัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเขมขนของสารกักเก็บลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ Quek et 

al. (2007) รายงานวา เมื่อเพิ่มความเขมขนของมอลโตเดกซทรินจะชวยลดปริมาณความชื้นและคาวอเตอรแอคติวิตี

ของตัวอยางผง นอกจากนี้ยังพบวาตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บจะมีปริมาณความชื้นต่ํากวา

ตัวอยางที่ใชมอลโตเดกซทรินเปนสารกักเก็บ ใหผลเชนเดียวกับงานวิจัยของ Fernandes et al. (2014) สําหรับผลการ

วิเคราะหคาสีในตัวอยางผงเมี่ยง พบวาชนิดของสารกักเก็บ และอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ

ไมมีผลตอคาความเปนสีเหลือง (b*) ของตัวอยางผง (p0.05) ในขณะที่ตัวอยางผงเมี่ยงท่ีใชสารกักเก็บกัมอะราบิกมี

คาความเปนสีแดง (a*) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p0.05) โดยตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชมอลโตเดกซทรินเปนสารกัก

เก็บจะมีคาความเปนสีแดงสูงกวาผงเมี่ยงที่ใชกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บ ในดานของคาความสวาง (L*) พบวา

ตัวอยางผงเมี่ยงที่อัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1 มีคาความสวางสูงที่สุด แตจะมีแนวโนมลดลงเมื่อ

อัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงเพิ่มขึ้น (p0.05) งานวิจัยของ Cilek (2012) และ Kha et al. (2010) รายงานวา การเพิ่ม

ความเขมขนของสารกักเก็บทําใหตัวอยางผงมีคาความสวางสูงขึ้น เนื่องจากความเปนสีขาวของสารกักเก็บ 
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ตาราง 1 ความชื้น คาวิเตอรแอคติวติี และคาสขีองตัวอยางผงเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

สารกักเก็บ 

อัตราสวนน้ํา
หมักเมี่ยงตอ
สารกักเก็บ 

(w/w) 

ความชื้น  
(%MC) 

คาวอเตอรแอคติวิต ี
(aw) 

คาส ี

L* a* b* 

มอลโตเดกซทริน 
10:1 5.51±0.73d 0.198±0.037ab 65.46±0.28a 11.76±0.64a 18.14 ±1.14a 
20:1 8.71±0.53b 0.249±0.071ab 59.42±0.06bc 11.44±0.05ab 17.17±0.17ab 
40:1 11.31±0.08a 0.315±0.006c 61.03±1.44b 11.32±0.65ab 17.07±1.31ab 

กัมอะราบิก 
10:1 4.07±0.02e 0.135±0.023c 66.16±0.83a 8.15±0.32d 15.20±0.17b 
20:1 6.58±0.10c 0.145±0.023c 58.68±1.15c 9.53±0.40c 16.76±1.29ab 
40:1 10.52±0.39a 0.293±0.027a 57.56±0.04c 10.46±0.17bc 17.83±1.31ab 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p0.05)  
 

ตาราง 2 แสดงน้ําหนักของตัวอยางผงเมี่ยง และความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกในตัวอยางผงเมี่ยงที่

ไดหลังกระบวนการกักเก็บดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง เมื่อใชตัวอยางน้ําหมักเมี่ยง 100 กรัม น้ําหนักของ

ตัวอยางผงเมี่ยงท่ีไดหลังการกักเก็บโดยใชมอลโตเดกซทรินที่อัตราสวนน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1 และ 20:1 มี

คาสูงกวาเมื่อใชกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บ ขณะที่นํ้าหนักของตัวอยางผงเมี่ยงที่ไดหลังการกักเก็บโดยใชมอลโตเดกซ

ทริน และกัมอะบิกที่อัตราสวนน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 40:1 มีคาไมตางกัน (p0.05) จากตาราง 2 พบวาความ

เขมขนของสารประกอบฟนอลิกเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บที่เพิ่มขึ้น (p0.05) โดยตัวอยาง

ผงเมี่ยงที่กักเก็บดวยมอลโตเดกซทรินและกัมอะราบิกมีความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกอยูระหวาง 12.40 – 

24.98 กรัมตอ 100 กรัมของตัวอยางผงเมี่ยง และ 13.58 – 23.92 กรัมตอ 100 กรัมของตัวอยางผงเมี่ยง ตามลําดับ 
 

ตาราง 2 น้ําหนักของตัวอยางผงเมี่ยง และความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกในตัวอยางผงเมี่ยงที่ไดจาก
กระบวนการกักเก็บดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง 

สารกักเก็บ 

อัตราสวนน้าํหมัก

เมี่ยงตอสารกักเก็บ 

(w/w) 

น้ําหนักของตัวอยางผงเมี่ยง 

หลังการกักเก็บ 

(g/100g fermented Miang 

water) 

ความเขมขนของ 

สารประกอบฟนอลิก  

(g/100 of powder) 

มอลโตเดกซ

ทรนิ 

10:1 14.69±0.07a 12.40±3.97f 

20:1 10.04±0.24c 21.05±0.56c 

40:1 7.45±0.19e 24.98±5.42a 

กัมอะราบิก 

10:1 13.92±0.08b 13.58±6.62e 

20:1 9.50±0.09d 18.66±3.00d 

40:1 7.57±0.30e 23.92±1.50b 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p0.05) 

 

ผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางผงเมี่ยง ปริมาณฟนอลิกทั้งหมดที่ผิวของผงเมี่ยง และ

ประสิทธิภาพในการกักเก็บสารฟนอลิกทั้งหมดที่อัตราสวนน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1, 20:1 และ 40:1 แสดงดัง

ตาราง 3 พบวาปริมาณฟนอลิกทั้งหมดในตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชมอลโตเดกซทริน และกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บมี

คาเฉลี่ยในชวง 40.20 - 46.64 กรัมสมมูลยของกรดแกลลิก/100กรัมน้ําหนักผงเมี่ยงแหง และ 39.12 – 41.73 กรัม
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สมมูลยของกรดแกลลิก/100กรัมน้ําหนักผงเมี่ยงแหง ตามลําดับ  และปริมาณฟนอลิกทั้งหมดที่ผิวตัวอยางผงเมี่ยงที่

ใชมอลโตเดกซทริน และกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บมีคาเฉลี่ยในชวง 4.41 - 35.53 กรัมสมมูลยของกรดแกลลิก/100

กรัมน้ําหนักผงเมี่ยงแหง และ 0.49 – 36.84 กรัมสมมูลยของกรดแกลลิก/100กรัมน้ําหนักผงเมี่ยงแหง ผลการ

วิเคราะหประสิทธิภาพการกักเก็บสารประกอบฟนอลิก (%EE) ของตัวอยางผงเมี่ยง พบวาชนิดของสารกักเก็บ และ

อัตราสวนโดยน้ําหนักของนํ้าหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บมีผลตอประสิทธิภาพของการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกจากน้ํา

หมักเมี่ยงอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ(p0.05) โดยพบวาตัวอยางผงเมี่ยงที่กักเก็บดวยกัมอะราบิกมีประสิทธิภาพการ

กักเก็บสารประกอบฟนอลิกไดสูงกวามอลโตเดกซทริน และสูงที่สุดที่อัตราสวนโดยนํ้าหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกัก

เก็บ 10:1 (98.79%) สอดคลองกับงานวิจัยของ James et al. (2016) รายงานวา การใชกัมอะราบิกในกระบวนการกัก

เก็บสารสกัดจากชาเขียวใหประสิทธิภาพการกักเก็บสูงกวามอลโตเดกซทรินและไคโตซาน นอกจากนี้ประสิทธิภาพ

การกักเก็บสารประกอบฟนอลิกจะมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญเม่ืออัตราสวนโดยนํ้าหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสาร

กักเก็บสูงขึ้น (p0.05) เนื่องจากปริมาณฟนอลิกที่ผิวของตัวอยางผงเมี่ยงมีคาลดลงที่อัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ํา

หมักเมี่ยงตอสารกักเก็บสูงขึ้น ทําใหปริมาณฟนอลิกที่ถูกกักเก็บไวไดในผงเมี่ยงมีคามากขึ้น งานวิจัยนี้สอดคลองกับ 

Cilek (2012) และ Poomkokrak et al. (2015) รายงานวาตัวอยางผงที่มีปริมาณสารฟนอลิกที่ผิวสูง ปริมาณสารฟ

นอลิกท่ีถูกกักเก็บไวจะมีคานอย จึงทําใหประสิทธิภาพการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกมีคาลดลง  
 

ตาราง 3 ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด (TPCpowder) ปริมาณฟนอลิกที่ผิว (SPC) และประสิทธิภาพในการกักเก็บ (%EE) 
สารประกอบฟนอลิกของตัวอยางผงเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยอืกแข็ง 

สารกักเก็บ 
อัตราสวนน้ําหมักเมี่ยง
ตอสารกักเก็บ (w/w) 

TPCpowder  
(g GAE/100g of dry 

Miang powder) 

SPC  
(g GAE/100g of dry 

Miang powder) 

ประสิทธิภาพการ
กักเก็บ (%EE) 

มอลโตเดกซทริน 
10:1 40.20±0.69bc 4.41±0.13d 89.24±0.33b 
20:1 46.64±0.41a 31.33±0.52b 23.58±1.26d 
40:1 41.08±0.68bc 35.53±1.21a 13.33±2.96e 

กัมอะราบิก 
10:1 41.73±1.14b 0.49±0.03e 98.79±0.07a 
20:1 39.12±0.95c 15.65±3.36c 61.83±8.21c 
40:1 39.96±1.64bc 36.84±1.43a 10.12±3.49e 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p0.05) 
 

การวิเคราะหความสามารถในการตานอนุมูลอิสระดวยวิธีการวิเคราะห DPPH และ ABTS assay แสดงดัง

ตาราง 4 พบวาตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชสารกักเก็บมอลโตเดกซทริน และกัมอะราบกิในอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมัก

เมี่ยงตอสารกักเก็บ 40:1 มีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระที่สูงกวาที่อัตราสวน 10:1 และ 20:1 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p0.05) โดยตัวอยางผงเมี่ยงท่ีใชสารกักเก็บมอลโตเดกซทรินมีคา IC50 ของการวิเคราะห DPPH 

และ ABTS เทากับ 13.75 และ 244.95 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่ตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชสารกัก

เก็บกัมอะราบิกมีคา IC50 เทากับ 11.36 และ 216.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งชนิดของสารกักเก็บใหผลที่

ไมแตกตางกัน (p0.05) จากการทดลองจะเห็นไดวาความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางผงเมี่ยงจะ

แปรผันตามความเขมขนของสารประกอบฟนอลิกในตัวอยางผงเมี่ยง โดยพบวาความเขมขนของสารประกอบฟนอลิก

ในตัวอยางผงเมี่ยงที่อัตราสวน 40:1 มีคาสูงกวาที่อัตราสวน 10:1 และ 20:1 (ตาราง 1) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

James et al. (2016) และ Gramza-Michałowska et al. (2016) 
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ตาราง 4 ความสามารถในการตานอนุมูลอิสระของตัวอยางผงเมี่ยงโดยวิธี DPPH และ ABTS assay 

สารกักเก็บ 
อัตราสวนน้ําหมักเมี่ยง
ตอสารกักเก็บ (w/w) 

DPPH (IC50) 
(µg/ml) 

ABTS (IC50) 
(µg/ml) 

มอลโตเดกซทริน 
10:1 29.62±0.45a 402.19±3.97a 

20:1 25.58±3.47ab 269.65±0.56b 

40:1 13.75±1.26c 244.95±5.42b 

กัมอะราบิก 
10:1 23.77±2.16b 409.18±6.62a 

20:1 22.52±2.19b 256.04±3.00b 

40:1 11.36±0.20c 216.00±1.50b 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในคอลัมนเดียวกัน หมายถึง คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p0.05) 
 

สรุปผลการศึกษา 

การกักเก็บสารประกอบฟนอลิกในน้ําหมักเมี่ยงดวยวิธีการทําแหงแบบแชเยือกแข็งโดยใชมอลโตเดกซทริน

และกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บที่อัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1, 20:1 และ 40:1 พบวา

ปรมิาณความชื้น และคาวอเตอรแอคติวติีของตัวอยางผงเมี่ยงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามอัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงตอสาร

กักเก็บที่เพิ่มขึ้น ตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชมอลโตเดกซทรินเปนสารกักเก็บจะมีคาความเปนสีแดง (a*) สูงกวาผงเมี่ยงที่

ใชกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บ และคาความสวางของตัวอยางผงเมี่ยงจะลดลงเมื่ออัตราสวนของน้ําหมักเมี่ยงตอสาร

กักเก็บเพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกจากน้ําหมักเมี่ยง แสดงใหเห็นวา

ตัวอยางผงเมี่ยงที่กักเก็บดวยกัมอะราบิกในอัตราสวนโดยน้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 10:1 ให

ประสิทธิภาพการกักเก็บสารประกอบฟนอลิกสูงที่สุด (98.79%) โดยมีความสามารถในการตานอนุมูลอิสระ DPPH 

และ ABTS ที่ IC50 เทากับ 29.62 และ 402.19 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามลําดับ ในขณะที่ความสามารถในการตาน

อนุมูลอิสระของที่ดีที่สุดพบในตัวอยางผงเมี่ยงที่ใชมอลโตเดกซทริน และกัมอะราบิกเปนสารกักเก็บที่อัตราสวนโดย

น้ําหนักของน้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 40:1 (DPPH (IC50) 13.75 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ ABTS (IC50) 244.95 

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ DPPH (IC50) 11.36 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร และ ABTS (IC50) 216.00 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 

ตามลําดับ) เนื่องจากมีความเขมขนเฉลี่ยของสารประกอบฟนอลิกเทากับ 24.98 กรัมตอ 100 กรัมของตัวอยางผง

เมี่ยง และ 23.94 กรัมตอ 100 กรัมของตัวอยางผงเมี่ยง ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาที่อัตราสวนอัตราสวนโดยน้ําหนักของ

น้ําหมักเมี่ยงตอสารกักเก็บ 20:1 และ 10:1 ตามลําดับ 
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บทคัดยอ 

เม็ดสีสะทอนความรอนถูกเตรียมโดยสารตั้งตน Cr2O3 และ Al2O3 ผสมกันดวยอัตราสวน 0.8:1, 1:1 และ 

1.2:1 ตามลําดับ บดผสมดวย ball mill อบแหงและแคลไซนท่ีอณุหภูม ิ1,400°C, 1,500°C, 1,600°C และ 1,700°C เปน

เวลา 2 และ 8 ชั่วโมง วิเคราะหเฟสดวยเอ็กซเรยดิฟแฟรกชัน พบวาเกิดเฟส (Cr1-x,Alx)2O3 เปนเฟสหลัก ซึ่งเกิดขึน้

ในชวงอุณหภูม ิ 1,400oC-1,700°C ตัวอยางซึ่งแคลไซนที่อุณหภูมิ 1,700oC ดวยเวลา 8 ชั่วโมงเปนตัวอยางที่เกดิเฟส

ใหมไดดีที่สุด แลวนําผงทีส่ังเคราะหไดไปผสมในสีทาภายนอกอาคาร ดวยอัตราสวน 0:100, 10:90, 20:80, 30:70 

และ 40:60 โดยมวลตามลาํดับ พนเคลือบลงบนเมทัลชีส แลวนําไปรับรังสีจากหลอดไฟฟา 200 วัตต วัดอุณหภูมทิี่

แตกตางระหวางดานที่กระทบกบัรังสแีละดานตรงขาม พบวา ทีอ่ัตราสวน 10:90 มีอุณหภูมิแตกตางสูงสุดคอื 9.5°C 

คําสําคัญ: เม็ดส ี แคลไซน  การสะทอนความรอน 
 

Abstract 

The reflective pigments were prepared by starting materials are Cr2O3 and Al2O3 which mixed by mole 
ratio 0.8:1, 1:1 and 1.2:1in ball mill respectively. The mixed powder were dried and calcined at temperature 
1,400°C, 1,500°C, 1,600°C and 1,700°C for 2 and 8 hrs. Phase analyzed by x-ray diffraction found that (Cr1-
x,Alx)2O3 as a main phase which formed at calcined temperature 1,400oC-1,700°C. The specimen which calcined 
at 1,700oC for 8 hrs. is the most complete reaction to produced new phase. The synthesized powders were 
mixed with exterior paint by mass ratio 0:100, 10:90, 20:80, 30:70 and 40:60 respectively. The mixed paint 
were sprayed on metal sheets. Coated metal sheets were exposed by 200 watts lamb and measured the 
temperature difference between the exposed size and opposite size found that the ratio 10:90 was shown the 
highest temperature difference about 9.5°C.   

Keywords: Pigment, Calcination, Heat Reflection 

 
บทนํา   

ปจจุบันประเทศไทยมีการนําเขาเม็ดสีจากตางประเทศเพื่อใชในอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมสี 

อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมแกวและเซรามกิ (Li et al., 2006 ; Buchel et al., 2000) ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้

มีการนําเขาเม็ดสีจากตางประเทศถึงรอยละ 100 โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสี เม็ดสีที่ใชเติมในสีคิดเปนมูลคาถึงรอย

ละ 80 ของตนทุนการผลิตสี สําหรับมูลคาทางการตลาดในประเทศของสีทาอาคารในป 2558 ประมาณ 22,000 

ลานบาท ซึ่งแบงเปนสีระดับลาง รอยละ 15 สีระดับกลาง รอยละ 65 และสีระดับพรีเมี่ยม รอยละ 20 เม็ดสีที่ดี

จะตองมีความเสถียรตอสภาพแวดลอม สารเคมี และไมเกิดการเปลี่ยนแปลงสี เมื่อเวลาผานไป อีกทั้งยังสามารถ
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สะทอนความรอนไดดี เพื่อไมใหเกิดการสะสมความรอนในผนังอาคารเนื่องจากพลังงานจากดวงอาทิตยที่แผมายัง

โลก ประกอบดวย รังสีอุลตราไวโอเลต รอยละ 3 แสงที่มองเห็นดวยตาเปลา รอยละ 47 และรังสีอินฟราเรด รอยละ 

50 (Ocana,2001 ; Santuli et al., 2011) ซึ่งรังสีอินฟราเรด เปนรังสีที่ทําใหเกิดความรอน ดังนั้นจําเปนตองใหความ

สนใจที่จะปองกันไมใหรังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยผนังอาคาร แลวแผออกมาภายในและภายนอกอาคารทําใหเกิด

ความรอนขึ้น ซึ่งทําใหอุณหภูมิในเมืองรอนกวาอุณหภูมิในชนบทประมาณ 5.6°C (Levinson et al., 2005 ; 2007; 

Balwinder et al., 2012) การสะทอนความรอนของวัสดุสามารถลดความรอนเหลานี้ได (Thongkanluang et al., 2010) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการสะทอนรังสีอนิฟราเรด ไดแก ขนาดอนุภาคของเม็ดสี การกระจายขนาดอนุภาคของเม็ดสี ดัชนีหัก

เหของวัสดุนัน้ การเติมโลหะออกไซดท่ีมีความเสถียรต่ํา เชน Cr2O3และ V2O5 ในวัสดุที่เสถียร เชน TiO2 และ Al2O3 จะ

สามารถชวยใหเกิดการสะทอนรังสีอนิฟราเรดไดดีขึ้นและมีความเสถียรสูงขึ้นดวย  

จากงานวิจัยท่ีไดศึกษามาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาการเติมวัสดุที่มีความเสถียรต่ําแตมีการ

สะทอนความรอนไดดีมาสรางใหเปนวัสดุท่ีมีความเสถียรสูงและสะทอนความรอนไดดีดวย  

ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงไดทําการทดลองสังเคราะหสารใหมจากสารที่ใหสีสูงคอื Cr2O3 เตมิในสารท่ีมีความเสถียร

สูงคือ Al2O3 จากกระบวนการแคลไซนเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาสภาวะของแข็งแลวเกิดสารใหมขึ้น จากนั้นบดเพื่อปรับ

ขนาดใหมีขนาดในชวงมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นของรังสีอินฟราเรด เพื่อใหเกิดการสะทอนรังสีอินฟราเรด

ไดสูงสุด 

วิธีดาํเนินการวิจัย  

1. การสังเคราะหเม็ดสีดวยวิธปีฏิกิรยิาสภาวะของแขง็ (Solid state reaction)  

การสังเคราะหเม็ดสีดวยวิธีปฎิกิริยาสภาวะของแข็ง เตรียมจากสารตั้งตน โครเมียมออกไซด (Cr2O3) และ

อะลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) บดผสมดวย ball mill ดวยอัตราสวน 0.8:1, 1:1 และ 1.2:1 โดยโมล เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

อบแหงดวยอุณหภูมิ 105°C จากนั้นนําไปแคลไซน ที่อุณหภูมิ 1,400°C, 1,500°C, 1,600°C และ 1,700°C เพื่อให

เกิดปฏิกิริยาสภาวะของแข็งไดสารใหมขึ้น วิเคราะหเฟสดวยเอ็กซเรยดิฟแฟรกชัน บดใหไดขนาดอยูในชวงประมาณ 

0.3-2 µm.ขั้นตอนการสังเคราะหเม็ดสีดังแสดงในภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสังเคาระหเม็ดสี 

2. การทดสอบการสะทอนความรอน 

การทดสอบการสะทอนความรอนดวยการผสมสารที่สังเคราะหไดลงในสีดวยอัตราสวน 0:100, 10:90, 

20:80 30:70 และ 40:60 โดยมวล ตามลําดับ พนสีลงบนเมทัลชีส แลวนําไปสองดวยหลอดไฟฟาขนาด 200 วัตต วัด

อุณหภูมิที่แตกตางระหวางดานที่สองดวยหลอดไฟฟาและดานตรงขามแลวเปรียบเทียบกันระหวางอัตราสวนตางๆ 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการวิเคราะหเฟสดวย เอ็กซเรยดิฟแฟรกชัน  

เมื่อนําสารที่สังเคราะหดวยวิธีการแคลไซนเพื่อใหเกิดปฏิกิริยาสภาวะของแข็ง สารดังกลาวถูกวิเคราะหเฟส

ดวยเทคนิคเอ็กซเรยดิฟแฟรกชัน โดยสารผสมในอัตราสวน Cr2O3:Al2O3 เทากับ 1:1 โดยโมล ถูกแคลไซนที่อุณหภูมิ

ตางๆ พบวา ที่อุณหภูมิ 1,400°C พบเฟสใหมเกิดขึ้นซึ่งพีคอยูระหวางพีคของ Cr2O3 และ Al2O3 ซึ่งมีโครงสรางผลึก

เปนแบบรอมโบฮีดรอลเชนเดียวกัน แสดงวาสารใหมที่เกิดขึ้นเกิดจากการแทนที่กันของโครเมียมและอลูมิเนียมใน

โครงสรางซึ่งมีประจุบวกสามเชนเดยีวกัน เมื่ออุณหภูมแิคลไซนสูงขึ้นเปน 1,500°C พบวาเฟสใหมที่เกิดขึ้นขยับไปทาง

พีคของ Al2O3 มากขึ้น และมีพีคที่ชัดเจนขึ้น สวนพีคของ Cr2O3 และ Al2O3 มียอดพีคลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

ตัวอยางที่แคลไซนที่อุณหภูมิ 1,400oC เมื่อพิจารณาตัวอยางที่แคลไซนที่อุณหภูมิ 1,600oC พีคของเฟสใหมสูงขึ้นและ

ขยับไปทางพีคของ Al2O3 มากขึ้นกวาตัวอยางที่แคลไซนที่อุณหภูมิ 1,400oC และ 1,500OC ตามลําดับ จนกระทั่ง

อุณหภูมิแคลไซน 1,700°C พีคของเฟสเดิมที่เปนสารตั้งตนลดลงอยางเห็นไดชัด โดย Cr2O3 ลดลงมากจนไมมีพีค

ปรากฏอยูเลย เหลือเพียงพคีของ Al2O3 สวนพคีของเฟสใหมมีความคมชัดมากขึ้นและขยับเขาใกลพีคของ Al2O3 แสดง

วาเปนเฟสใหมที่สมบูรณ ดังแสดงในภาพที่ 2 การขยับตําแหนงพีคของเฟสใหมที่เกิดขึ้นซึ่งเปรียบเทียบจากตําแหนง

ของพีคสูงสุดของแตละเฟส ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
 

ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะหเฟสดวยเทคนิคเอ็กซเรยดิฟแฟรกชันของตัวอยางที่แคลไซนที่อุณหภมูิแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 1 การเปล่ียนตําแหนงของพีคเมื่ออุณหภูมิแคลไซนแตกตางกันที่พคีตําแหนงสูงสดุของแตละเฟส 

Calcined Temperature (oC) Cr2O3 New Phase Al2O3 

2 (degree) d (Ao) 2 (degree) d (Ao) 2 (degree) d (Ao) 

1400 33.61 2.66 33.95  2.64 35.20 2.55 

1500 33.61 2.66 34.05 2.63 35.20 2.55 

1600 33.61 2.66 34.20 2.62 35.20 2.55 

1700 33.61 2.66 34.35 2.61 35.20 2.55 

จากผลวิเคราะหเฟสที่ไดในภาพที่ 2 ถึงแมวาอัตราสวนระหวาง Cr2O3 และ Al2O3 ที่ 1:1 โดยโมล มีความ

สมมูลกัน แตเนื่องจาก Cr2O3 เปนสารที่มีความเสถียรต่ํา จึงอาจเปลี่ยนไปอยูในรูปอื่นที่ไมสามารถตรวจวัดดวย

เทคนิคเอ็กซเรยดิฟแฟรกชันได จึงทําใหไมสามารถพบโครเมียมออกไซดสวนที่เหลือวาอยูในรูปอื่น ดังนั้นจึงทําการ

ทดลองเพิ่มเติมดวยการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนระหวาง Cr2O3 และ Al2O3 เปน 0.8:1, 1:1 และ 1.2:1 โดยโมล 
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ตามลําดับ ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3 ผลวิเคราะหเฟสดวยเทคนิคเอ็กซเรยดิฟแฟรกชันของตัวอยางที่แคลไซนที่อุณหภูมิ 1,700°C 

ในอัตราสวนที่แตกตางกัน 

 สารผสมในอัตราสวนระหวาง Cr2O3 และ Al2O3 ที่แตกตางกัน ถูกแคลไซนที่อุณหภูมิ 1,700oC พบวาใน

อัตราสวนที่มีโครเมียมปริมาณมากกวาคือ 1.2:1 โดยโมล มีพีคของ Cr2O3 และ Al2O3 เหลืออยูเล็กนอยมองเห็นไม

ชัดเจน ในขณะที่อัตราสวนอื่นๆ พีคของ Cr2O3 เหลือเล็กนอยมองเห็นไมชัดเจน สวน Al2O3 ยังมีพีคที่มองเห็นไดอยาง

ชัดเจน ดังนั้นเมื่อตองการสังเคราะหใหไดเฟสใหมสมบูรณโดยไมมีเฟสของสารตั้งตนเหลืออยูตองใชปริมาณ Cr2O3 

มากกวา Al2O3 เมื่อเพิ่มเวลาการแคลไซนจาก 2 ชั่วโมง เปน 8 ชั่วโมง ใหผลการวิเคราะหเฟสดังแสดงในภาพท่ี 4  

 ภาพที่ 4 เปรียบเทียบเฟสท่ีเกิดขึ้นระหวางการแคลไซนที่อุณหภูมิ 1,700oC เปนเวลา 2 ชั่วโมงและ 8 ชั่วโมง 

พบวา ตัวอยางที่เวลาแคลไซน 8 ชั่วโมง พีคของเฟสใหมมีความชัดเจนมากกวา ตัวอยางที่แคลไซน 2 ชั่วโมง และพีค

ของ Al2O3 หายไปเกือบหมด แสดงใหเห็นวาปฏกิิริยาเขาใกลความสมบูรณ 

 
ภาพที่ 4 ผลวิเคราะหเฟสดวยเทคนิคเอ็กซเรยดิฟแฟรกชันของตัวอยางทีแ่คลไซนที่อุณหภูมิ 1,700°C 

ดวยเวลา 2 และ 8 ชั่วโมง 

จากผลการวิเคราะหเฟสที่เกิดขึ้น สามารถทํานายลักษณะการเกิดปฏิกิริยาไดดังนี้ เมื่ออุณหภูมิ 1,400°C 

อะลูมิเนียมเริ่มเขาไปแทนที่โครเมียม ในโครงสรางของ Cr2O3 บางสวน จึงทําใหเฟสใหมที่เกิดขึ้นมีโครงสรางผลึก

เชนเดียวกับสารตัง้ตนท้ังสองคือรอมโบฮีดรอล โดยมีเฟส Cr2O3 เปนหลัก เมื่อแคลไซนท่ี 1,500oC พบวาพคีที่ตําแหนง

ของเฟส Cr2O3 หายไปพีคของเฟสใหมเกิดขึ้นใกลๆ และความสูงพีคของ Al2O3 ลดลง ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ

การแคลไซนที่ 1,600oC และ 1,700OC ตามลําดับ การเคลื่อนที่ของพีคนี้แสดงใหเห็นวา อะลูมิเนียมเขาไปแทนที่
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โครเมียม ในโครงสรางของเฟส Cr2O3 มากขึ้นเร่ือยๆ ทําใหทํานายการเกดิปฏิกิริยาไดดังสมการท่ี (1) 

 

Cr2O3 + Al2O3   2(Cr1-x,Alx)2O3   (1) 

 

เมื่ออุณหภูมิแคลไซนเพิ่มขึ้น คา x เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับเวลาที่ใชในการแคลไซนที่เพิ่มจาก 2 ชั่วโมง เปน 8 

ชั่วโมง ซึ่งเปนอะลูมิเนียมท่ีเขาไปแทนที่โครเมียมในโครงสราง Cr2O3 แลวเกดิเปนเฟสใหม (Cr1-x,Alx)2O3 
 

ผลการทดสอบการสะทอนความรอน 

ผลการทดสอบการสะทอนความรอนโดยวัดอุณหภูมิที่แตกตางระหวางดานที่ไดรับความรอนจากหลอด

ไฟฟาและดานตรงขามของเมทัลชีสท่ีเคลอืบดวยสีที่ผสมเม็ดสีท่ีสังเคราะหขึ้น ไดผลดังแสดงในภาพที่ 5  และภาพที่ 6  

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความแตกตางของอุณหภูมิ ดานที่มีการสมัผัสความรอนและดานตรงขาม 

 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธระหวางปรมิาณเม็ดสีกับอุณหภูมิท่ีแตกตางกัน 

ของดานสัมผัสความรอนและดานตรงขาม 

จากภาพที่ 5 และภาพที่ 6 พบวาเมื่อเติมเม็ดสีลงในสีอัตราสวน 10:90 โดยมวล ใหผลความแตกตาง

อุณหภูมิสูงสุดคืออยูในชวง 8-10°C และอุณหภูมิแตกตางนอยลงเมื่อเติมเม็ดสีลงในสีมากขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได

ดวยหลักการสะทอนรังสีแบบการสะทอนบนผิวขรุขระ (diffused reflection) ซึ่งแตกตางจากการสะทอนรังสีแบบการ

สะทอนบนผิวเรียบ (specular reflection) เมื่อรังสีความรอนหรือรังสีอินฟราเรดตกกระทบกับเม็ดสีจะเกิดการสะทอน

ในลักษณะ การสะทอนบนผิวขรุขระ คือเกิดการกระเจิงของรังสีดวย เนื่องจากผิวที่ไมเรียบของเม็ดสีที่มีลักษณะเปน

อนุภาคทําใหการสะทอนเปนไปหลายมุม และรังสีสวนหนึ่งยังกระเจิงเขาไปในเนื้อสีและเกิดการสะทอนไปมาทําใหใน

ที่สุดเนื้อสีดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และถายเทความรอนสูดานที่ไมไดรับความรอนทําใหอุณหภูมิไมแตกตางกันมากนัก 
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ดังนั้นการเติมเม็ดสีตองมีปริมาณท่ีเหมาะสมกับการสะทอน ลักษณะการสะทอนรังสีดังแสดงในภาพท่ี 7 

 
ภาพที่ 7 ลักษณะการสะทอนของรงัสีบนผิววัสด ุ(www.aventalearning.com) 

 

สรุปผลการทดลอง 

การสังเคราะหเม็ดสีเพื่อใชเปนสารสะทอนความรอนในสีทาอาคารภายนอกจากปฏิกิริยาสภาวะของแข็ง

ระหวาง Cr2O3 และ Al2O3 สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. เม็ดสีที่เกิดขึ้นจากการแคลไซนไดแก (Cr1-x,Alx)2O3 ซึ่งคา x ขึ้นอยูกับปรมิาณของอะลูมิเนียมที่เขาไปแทรก

ในโครงสรางของ Cr2O3 ซึ่งเฟสใหมเกิดสมบูรณที่สุดที่อัตราสวนระหวาง Cr2O3 และ Al2O3 เทากับ 1.2:1 แคลไซนที่

อุณหภูมิ 1,700oC เปนเวลา 8 ชั่วโมง 

2. อัตราสวนระหวางเม็ดสีกับสี 10:90 โดยมวล ใหผลการทดสอบการสะทอนความรอนดีที่สุด คืออุณหภูมิ

แตกตางอยูในชวง 8-10°C 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาผลของตัวทําละลาย (เฮกเซน และโพรพานอล) และอุณหภูมิ (75-105 องศาเซลเซียส) ตอ

ปริมาณน้ํามันท่ีสกัดไดจากเมล็ดชาอัสสัมภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติท่ีความดันคงที่ 1500 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลาสกัด 

15 นาที น้ํามันที่สกัดไดนําไปหาองคประกอบของกรดไขมัน ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ํามันที่สกัด

ไดเพื่อเปรียบเทียบกับการสกัดน้ํามันดวยวิธีการแบบซอกหเลต  จากผลการศึกษาการสกัดดวยตัวทําละลายที่สภาวะต่ํากวา

จุดวิกฤต ิพบวาเมื่ออุณหภูมิในการสกัดเทากับ 75 องศาเซลเซียส การสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน ปริมาณผลไดรอยละของ

น้ํามันท่ีสกัดไดและรอยละการคืนกลับของการสกัดเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 16.19 และ 96.46 ตามลําดับ ขณะที่การสกัดดวยตัวทํา

ละลายโพรพานอลไดปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันที่สกัดไดและรอยละการคืนกลับเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 15.03 และ 89.56 

ตามลําดับ เมื่ออุณหภูมิในการสกัดเทากับ 105 องศาเซลเซียส กรดไขมันสําคัญในน้ํามันที่สกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซน และ

โพรพานอลภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติคือกรดโอเลอิกในปริมาณรอยละ 50.73-52.61 และกรดไลโนเลอิกรอยละ 21.89-

22.89 นอกจากนี้น้ํามันที่สกัดไดมีปริมาณฟนอลลิกทั้งหมด และฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันที่สกัดไดโดยวิธีสกัดแบบ

ซอกหเลต 

คําสําคัญ: เมล็ดชาอัสสัม การสกัด  สภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ ปริมาณฟนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 

Abstract 

The aim of this study was to determine effects of solvents (hexane and propanol) and extraction temperatures 
(75, 90 and 105oC) on oil yield obtained from tea seeds under subcritical conditions at constant pressure of 1500 psi for 
15 min. Then, extracted oils were for fatty acid composition, total phenolic content and antioxidant activity and the result 
was compared to soxhlet extraction. The result showed that the highest percentages oil yield and oil recovery of 16.19 
and 96.46, respectively, were obtained when using hexane under subcritical condition at 75 oC. Meanwhile the highest 
percentage of extracted oil yield and oil recovery of 15.03 and 89.56, respectively, were obtained when using propanol 
under subcritical condition at 105 oC. Oleic acid (50.73-52.61%) and linoleic acid (21.89-22.89%) were the most 
abundant fatty acid composition in oil extracts under subcritical hexane and propanol extraction. The oil extracted by 
subcritical solvent extraction had higher total phenolic content and antioxidant activity than that obtained by soxhlet 
extraction. 

Keywords: Assam tea seeds, extraction, subcritical, total phenolic content, antioxidant activity 

 
บทนํา 

ชาเปนพืชในวงศ Theaceae  สกุล Camellia  แหลงกําเนิดของชาพบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตอมาการปลูกชา

ไดกระจายออกไปถึง 52 ประเทศ และแหลงใหญที่ปลูกชายังอยูในทวีปเอเชีย ในประเทศไทยนิยมปลูกชา 2 สายพันธุ ไดแก 

Camellia sinensis var. sinensis (ชาจีน) และ Camellia sinensis var. assamica (ชาอัสสัม) ที่กระจายอยูในหลายจังหวัดไดแก 

เชียงราย เชียงใหม แพร นาน ลําปาง ตาก และแมฮองสอน (สายลม และคณะ, 2551) จากรายงานของ ชวลิต และคณะ ในป 
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2553 พบวาชาสวนใหญเปนชาพันธุอัสสัม  กลุมคนพื้นเมืองนิยมนําใบชาเหลานั้นมาบริโภคสด หรือหมักเปนอาหารทองถิ่น 

เชน เมี่ยง (Miang or fermented tea) ในภาคเหนือ (พรชัย, 2536) นอกจากนี้ยังมีการนํามาผลิตเปนใบชาแหง ซึ่งพบวาเปนการ

ใชประโยชนจากใบชาเปนสวนใหญ ขณะที่เมล็ดชามีการนําไปใชประโยชนนอยกวาจึงเหลือทิ้งระหวางการเก็บเกี่ยวใบชา 

งานวิจัยของสายลม และคณะ ในป 2551 พบวามีเมล็ดชาอัสสัมเหลือท้ิงระหวางกระบวนการผลิตมากถึงประมาณ 16,000 ตัน

ตอป จากการตรวจสอบรายงานการวิจัยพบวาการนําเมล็ดชาอัสสัมมาสกัดเปนน้ํามันเพื่อใชประโยชน และการศึกษา

องคประกอบของนํ้ามันเมล็ดชา อัสสัมยังมีขอมูลไมมากนัก และจากปริมาณเมล็ดชาอัสสัมที่เหลือทิ้งมีปริมาณคอนขางสูง ซึ่ง

ถาสามารถนําเมล็ดชามาสกัดเปนน้ํามันจะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับเมล็ดชาอัสสัม 

งานวิจัยมีการสกัดน้ํามันหลายวิธีเชน การสกัดแบบซอกหเลต (soxhlet extraction) เปนวิธีที่ใชความรอนเปน

เวลานานในการสกัด จึงมีผลทําใหสารสําคัญที่ไมทนตอความรอนสลายไประหวางการสกัด อีกทั้งยังเปนวิธีที่ใช      ตัวทํา

ละลายปริมาณมากซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํา

กวาจุดวิกฤติ (subcritical solvent extraction) ซึ่งเปนวิธีที่ลดปริมาณการใชตัวทําละลาย อีกทั้งยังสะดวก ใชเวลาในการสกัด

นอย และประสิทธิภาพในการสกัดสูง (Herrero et al., 2015) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาความเปนไปไดในการสกัดน้ํามัน

จากเมล็ดชาอัสสัมดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ และทําการศึกษาหาปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันที่สกัดได  

รอยละการคืนกลับของการสกัด สมบัติทางเคมีของน้ํามันที่สกัดไดจากวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุด

วิกฤติ  เปรียบเทียบกับน้ํามันที่สกัดไดจากวิธีการสกัดแบบซอกหเลต ขอมูลที่ไดเปนขอมูลสําคัญในการนําไปพัฒนาการสกัด

น้ํามันจากเมล็ดชาอัสสัมและตอยอดเชิงพาณิชยตอไป  

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. การเตรียมตัวอยางเมล็ดชา 

นําผลเมล็ดชาอัสสัมมาอบโดยตูอบลมรอนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 7 ชั่วโมง ทําการกะเทาะเปลือกนําเมล็ดชาที่

ไดไปบดและผานตะแกรงคัดขนาดขนาด 30 mesh จะไดตัวอยางเมล็ดชาบดขนาดเฉลี่ย 0.6 มิลลิเมตร จากนั้นนําตัวอยาง

เมล็ดชาไปวิเคราะหหาความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา เสนใยหยาบ และ คารโบไฮเดรต (AOAC, 2000) 

2. การสกัดน้ํามันเมล็ดชา 

2.1 การสกัดน้ํามันจากเมล็ดชาโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤต ิ 

การสกัดน้ํามันจากเมล็ดชาโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ สกัดโดยใชเครื่อง 

accelerated solvent extractor (Dionex, ASE-350, USA) ทําไดโดยชั่งตัวอยางเมล็ดชา 10 กรัม ตัวอยางที่เตรียมจะนํามาผสม

กับ diatomaceous earth ที่เปนวัสดุที่ไมทําปฏิกิริยากับตัวอยางระหวางการสกัด ซึ่ง diatomaceous earth จะชวยลดการอัดตัว

ของตัวอยางขณะสกัดทําใหเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหวางตัวทําละลายและตัวอยางไดมากขึ้น อัตราสวนผสมโดยน้ําหนักตัวอยาง

และ diatomaceous earth เทากับ 4:1 ซึ่งเปนอัตราสวนที่เหมาะสมตอตัวอยางที่มีความชื้นต่ํา ตามการใชงานของเครื่อง 

accelerated solvent extractor (Thermo Fisher Scientific, 2013) จากนั้นนําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเซลที่ใชสกัดขนาด 22 

มิลลิลิตร การสกัดน้ํามันเมล็ดชาดวยวิธีนี้ทําการศึกษาอุณหภูมิในการสกัด (75, 90 และ 105 องศาเซลเซียส) และชนิดตัวทํา

ละลายที่ใชสกัด (เฮกเซน และโพรพานอล) เพื่อใหไดปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันเมล็ดชาสูงท่ีสุด ใชเวลาในการสกัด 15 นาที 

และตัวทําละลายที่ใชสกัดดังกลาวถูกปอนเขาในเครื่องสกัดเพื่อใหความดันในเซลสกัดคงที่ตลอดการสกัดเทากับ  1500 ปอนด

ตอตารางนิ้ว กอนทําการสกัดทําการตั้งเวลาในการ preheat เปนเวลา 5 นาที หลังจากการสกัดเสร็จสิ้น สารละลายที่สกัดได

จะถูกนําไประเหยตัวทําละลายออก โดยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และความดัน 335 และ 

137 มิลลิบาร สําหรับระเหยตัวทําละลายเฮกเซนและโพรพานอลตามลําดับ แลวทําใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และ

คํานวณปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันที่สกัดได (percent oil yield) ตามสมการ (1) และรอยละการคืนกลับการสกัดตาม

สมการ (2) น้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากสภาวะที่ใหผลไดรอยละมากที่สุดของตัวทําละลายแตละชนิดจะถูกเก็บไวในขวดสีชาที่

อุณหภูมิ 5oC เพื่อรอการวิเคราะหตอไป  

ปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันที่สกัดได = Wo/Ws x100 ------ (1) 

เมื่อ Wo คือ น้ําหนักของน้ํามันที่สกัดได (กรัม) และ Ws คือ น้ําหนักของเมล็ดชาแหงที่ใชในการสกัด (กรัม) 
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 รอยละการคืนกลับของการสกัด = Oy/Oc x100 ------ (2)                                                        

เมื่อ Oy คือ ปริมาณน้ํามันที่สกัดได (กรัม) Oc คือ ปริมาณน้ํามันเริ่มตนในเมล็ดชา (กรัม) (จากขอ 1) 

2.2 การสกัดน้ํามันเมล็ดชาอัสสัมโดยวิธีการสกัดแบบซอกหเลต  

การสกัดน้ํามันเมล็ดชาอัสสัมโดยวิธีการสกัดแบบซอกหเลต ดัดแปลงตามวิธีของ Sahari et al. (2004) โดยชั่ง

ตัวอยางปริมาณ 10 กรัมใสใน thimble แลวนําเขาเครื่องสกัดแบบซอกหเลต สกัดดวยเฮกเซน และโพรพานอล ปริมาณ 180 

มิลลิลิตร เปนเวลา 6 ชั่วโมง เมื่อสกัดเสร็จสารละลายสกัดที่ไดนําเขาเครื่องระเหยสุญญากาศที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

และความดัน 335 และ 137 มิลลิบาร สําหรับระเหยตัวทําละลายเฮกเซนและโพรพานอลตามลําดับ เพื่อระเหยตัวทําละลาย

ออกไป เมื่อระเหยตัวทําละลายออกไปแลวตัวอยางสกัดที่ไดนํามาทําใหเย็นในโถดูดความชื้น ชั่งน้ําหนัก และคํานวณปริมาณ

ผลไดรอยละของน้ํามันที่สกัดไดตามสมการ (1) และรอยละการคืนกลับการสกัดตามสมการ (2) น้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดเก็บไว

ในขวดสชีา เพื่อรอการวิเคราะห ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 

3. การวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน 

การวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน โดยนําตัวอยางน้ํามันเมล็ดชามาเตรียมใหเปนเมธิลเอสเทอรของกรดไขมัน

ตามวิธีของ Morrison and Smith (1964) ชั่งตัวอยางน้ํามันปริมาณ 0.5 กรัม ผสมกับสารโซเดียมไฮดรอก-ไซด 0.5 โมลาร ที่

เตรียมในเมทานอล 5 มิลลิลิตร จากนั้นทําการรีฟลักซที่อุณหภูมิ 110-120 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 นาที ทิ้งไวใหเย็นที่

อุณหภูมิหองแลวเติมโบรอนไครฟลูออไรด (boron-trifluoride) เขมขนรอยละ 20 ในเมทานอลแลวรีฟลักซตออีก 5 นาที ตั้งทิ้ง

ไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวเติมเกลืออิ่มตัวลงไป 10 มิลลิลิตร เขยาใหเขากัน และตั้งทิ้งไวใหแยกชั้น เก็บสารละลายชั้นบนมา

กรองผาน filter ขนาดรูพรุน 0.45 ไมครอน และนําไปฉีดดวยเครื่อง Gas Chromatography (Bruker, Scion 436-GC , 

Germany) โดยใชคอลัมน RT®-2560 (biscyanopropyl polysilozane) 100 meter 0.25 mmID, 0.2 µm df (Restek® , USA) 

เครื่องตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (FID) โดยใช Carrier Gas เปนไนโตรเจน (N2) ที่มีอัตราการไหล 1 มิลลิลิตรตอ

นาที ใช Injector temperature 225 องศาเซลเซียส และ Detector temperature 250 องศาเซลเซียส เพื่อหาชนิดของกรดไขมัน

แตละชนิดโดยการเทียบ retention time ของตัวอยางกับสารมาตรฐาน 

4. การวิเคราะหปริมาณฟนอลลิกทั้งหมด 

การวิเคราะหปริมาณฟนอลลิกทั้งหมด โดยดัดแปลงจากวิธีของ Hoishia and Qutit (2014) ตัวอยางน้ํามัน  1 กรัม 

ละลายในเฮกเซน 1 มิลลลิิตร และผสมดวยเมทานอลรอยละ 80 ปริมาณ 2 มิลลิลิตร นําไปเขยาใหสารผสมกันดวยเครื่องผสม 

(Vortex) 15 วินาที จากนั้นนําสารละลายผสมไปปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที ปเปต

สารละลายชั้นเมทานอล 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย Folin- Ciocalteu เขมขนรอยละ 10 โดยปริมาตรปริมาณ 5 มิลลิลิตร 

ผสมใหเขากันและตั้งทิ้งไว 5 นาที จากนั้นเติมโซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) เขมขน  รอยละ 20 ปริมาณ 1 มิลลิลิตร เขยาให

เขากัน ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง 1 ชั่วโมง แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 725 นาโนเมตร เทียบกับ blank ซึ่ง

เตรียมโดย ใชน้ํากลั่น 1 มิลลลิิตร ผสมกับสารละลาย Folin- Ciocalteu 5 มิลลิลิตร และ คารบอเนตเขมขนรอยละ 20 ปริมาณ 

1 มิลลลิิตร หาปริมาณสารประกอบฟนอลิก   จากกราฟมาตรฐานแกลลิก รายงานผลเปนมิลลิกรัมสมมูลยแกลลิกตอน้ํามัน 1 

กิโลกรัม (mg GAE/kg)   

5. การตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธ ีDPPH Radical Scavenging Capacity assay 

การตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอสิระดวยวิธี DPPH โดยดัดแปลงจากวิธีของ Krzyczkowska and Kozłowska (2017) ชั่ง

ตัวอยางน้ํามัน 100 มิลลิกรัม ละลายในเอทิลอะซิเตท 3 มิลลิลิตร จากนั้นปเปตสารละลายตัวอยาง 1 มิลลิลิตร ผสมกับ

สารละลาย DPPH ในเอทิลอะซิเตทที่ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร ในปริมาณ 0.25 มิลลิลิตร ผสมใหเขากันดวยเครื่องผสม 

(Vortex) เปนเวลา 10 วินาทีแลวเก็บในที่มืด 20 นาที จากนั้นนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร 

คํานวณฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของตัวอยางน้ํามันเทียบกับกราฟมาตรฐาน Trolox และรายงานผลเปนไมโครโมลสมมูลย Trolox 

ตอน้ํามัน 1 กรัม (µmol TEAC/g oil) 

6. การวิเคราะหผลทางสถิต ิ

งานวิจัยวางแผนการทดลองแบบ 2x3 ในแผนการทดลองแบบสุมตลอด (2x3 factorial in CRD) วิเคราะหขอมูลจาก
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ผลการทดลองดวยวิธีทางสถิติ วิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of Variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติรอยละ 95 และทําการ

ทดสอบความแตกตางของวิธีโดยใชการทดสอบทางสถิติแบบ t-test ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถติิรอยละ 95   

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล   

1. ผลการศึกษาปริมาณผลไดรอยละของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดได 

ผลวิเคราะหพบวาเมล็ดชาอัสสัมมีปริมาณความชื้น โปรตีน ไขมัน เถา เสนใยหยาบ และ คารโบไฮเดรต เฉลี่ยเทากับ

รอยละ 4.50, 10.24, 16.78, 3.66, 13.48 และ 51.34 โดยน้ําหนัก จากผลการสกัดพบวาชนิดของตัวทําละลายและอุณหภูมิใน

การสกัด มีผลตอผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่สกัดไดจากตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤต ิ

(p0.05) ปริมาณผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของนํ้ามันเมล็ดชาอัสสัมที่สกัดไดจากตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวา

จุดวิกฤติที่อุณหภูมิตางๆ แสดงดังตาราง 1 โดยผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่สกัดโดยเฮกเซนมีคามากกวา

ผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่สกัดโดยโพรพานอล (75 และ 90 องศาเซลเซียส) เนื่องจากเฮกเซนเปนตัวทํา

ละลายที่มีขั้วต่ํากวาโพรพานอล โดยเฮกเซนมี polarity index เทากับ 0.06 ในขณะที่โพรพานอลมี polarity index เทากับ 4.30 

(Aires, 2017) จึงทําใหเฮกเซนสามารถสกัดน้ํามันซึ่งเปนสารไมมีขั้วไดดีกวาโพรพานอล (Ahmadi et al., 2015) เมื่ออุณหภูมิใน

การสกัดเพิ่มขึ้นขึ้นจาก 75 องศาเซลเซียส ถึง 105 องศาเซลเซียส ปริมาณผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามัน

เมล็ดชาอัสสัมท่ีสกัดดวยโพรพานอลมีคาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Bera et al. ในป 2006 

ที่กลาววาความสามารถในการละลายน้ํามันของตัวทําละลายมีขั้วจะมีคาเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น อยางไรก็เมื่ออุณหภูมิใน

การสกัดเพิ่มขึ้นจาก 75 องศาเซลเซียส ถึง 105 องศาเซลเซียส ปริมาณผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันเมล็ด

ชาอัสสัมที่สกัดไดดวยเฮกเซนมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากสภาวะดังกลาวถึงจุดสมดุลของ

การสกัดน้ํามันจึงทําใหปริมาณผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของการสกัดไมแตกตางกัน 

ตาราง 1 ผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ 

ชนิดตัวทําละลาย อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ผลไดรอยละ  รอยละการคืนกลับ  
Hexane 
 
 

75 
90 
105 

16.188 ± 0.054a 
15.380 ± 0.226a 
15.460 ± 0.071a 

96.46 ± 0.32a 
91.64 ± 1.35a 
92.12 ± 0.42a 

Propanol 75 
90 
105 

11.960 ± 1.640c 
13.430 ± 0.311bc 
15.029 ± 0.128ab 

71.27 ± 9.78c 
80.02 ± 1.85bc 
89.56 ± 0.76ab 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 

จากตาราง 1 สรุปไดวาผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับสูงสุดของน้ํามันที่สกัดดวยเฮกเซนภายใตสภาวะต่ํากวา

จุดวิกฤติมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 16.19 และ 96.46 ตามลําดับ ที่อุณหภูมิในการสกัด 75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาท ี

ในขณะที่ผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่สกัดดวยโพรพานอลภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติมีคาเฉลี่ยเทากับ

รอยละ 15.03 และ 89.56 ตามลําดับ ที่อุณหภูมิในการสกัด 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 นาที ดังน้ันงานวิจัยนี้จึงนําน้ํามัน

ที่สกัดไดจากสภาวะดังกลาวไปวิเคราะหหาสมบัติทางเคมีและเปรียบเทียบกับน้ํามันที่สกัดไดจากวิธีการสกัดแบบซอกหเลต

ตอไป 

จากการเปรียบเทียบผลของผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจาก             ตัวทํา

ละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ และวิธีซอกหเลต (ตาราง 2) ซึ่งพบวาน้ํามันท่ีสกัดโดยวิธีซอกหเลตดวย             โพรพา

นอลมีผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับไมแตกตางจากน้ํามันที่สกัดดวยโพรพานอลภายใตสภาวะต่ํากวา   จุดวิกฤติ 

(p>0.05) และการสกัดน้ํามันดวยเฮกเซนภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติมีผลไดรอยละและรอยละการ      คืนกลับไมแตกตาง

จากการสกัดน้ํามันโดยวิธีซอกหเลตดวยเฮกเซน (p>0.05) จากการเปรียบเทียบผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามัน

เมล็ดชาที่สกัดไดจากทั้ง 2 วิธีพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) การสกัดโดยใชตัวทําละลาย
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ภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติมีประสิทธิภาพในการสกัดทีด่ี เนื่องจาก          ตัวทําละลายมีอัตราการถายเทมวลเร็วขึ้น เพราะ

มีความหนืดต่ําและสัมประสิทธิ์การแพรสูง จึงสามารถกระจายตัวเขาไปยังตัวอยางที่จะสกัดไดอยางทั่วถึง ทําใหตัวถูกละลายที่

ตองการละลายออกมาไดมากขึ้น  และที่สภาวะการสกัดดังกลาวทําใหตัวทําละลายมีความสามารถในการละลาย (solvent 

power property) ตัวถูกละลายไดที่ดีขึ้นและยังสามารถเลือกและปรับใหมีคาตามความตองการในการละลายไดโดยการ

ปรับเปลี่ยนอุณหภูม ิถาเพิ่มอุณหภูมิใหสูงขึ้นความสามารถในการละลายจะเพิ่มขึ้นและยังเพิ่มการละลายของตัวถูกละลายได

มากขึ้นเชนกัน (Mustafa & Turner, 2011; Freitas et al., 2013)  ขณะที่วิธีการสกัดแบบซอกหเลตใชตัวทําละลายมาก (180 

มิลลลิิตร) และใชเวลาสกัดนาน 6 ชั่วโมง เพื่อสกัดน้ํามันออกจากเมล็ดชาอัสสัม ดวยปริมาณตัวทําละลายที่มากและเวลาการ

สกัดนาน ทําให   ตัวทําละลายสามารถละลายน้ํามันออกมาไดมากและใหผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับไมแตกตางจาก

การสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ แตอยางไรก็ตามการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวา     

จุดวิกฤตจิะใชเวลาการสกัดนอยกวาถึง 24 เทา จึงนาจะเปนวิธีการสกัดที่นาสนใจในการนําไปพัฒนาตอยอดตอไป 

ตาราง 2 เปรียบเทยีบผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากตัวทําละลายภายใตสภาวะ
ต่ํากวาจุดวิกฤติ และวิธซีอกหเลต 

ตัวทําละลาย 
ผลไดรอยละ  
Soxhlet SSE1 

Hexane 
Propanol 

15.176 ± 0.168Aa 
16.648 ± 0.190Aa 

16.188 ± 0.054Aa 
15.029 ± 0.128Aa 

ตัวทําละลาย 
รอยละการคืนกลับ  
Soxhlet SSE1 

Hexane 
Propanol 

90.43 ± 1.00Aa 
99.20 ± 1.13Aa 

96.46 ± 0.32Aa 
89.56 ± 0.76Aa 

1สภาวะที่ใชในสกัดน้ํามันดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวกิฤติ (SSE) คือ  
Hexane: 75 องศาเซลเซียส, 15 นาท ีและ Propanol: 105 องศาเซลเซียส, 15 นาที 
ตัวอักษรพิมพใหญที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถงึ คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 
ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน 
น้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดในปริมาณมากที่สุดจากการสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติและวิธีซอกหเลตได

นํามาวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมัน แสดงดังตาราง 3 ผลการวิเคราะหพบวาน้ํามันที่สกัดไดดวยวิธีทั้งสองดวยตัวทําละลายเฮกเซน

และโพรพานอลไดชนิดองคประกอบไขมันสวนใหญเหมือนกันแตปริมาณของกรดไขมันแตละชนิดจะแตกตางกัน ซึ่งน้ํามันเมล็ดชาอัสสัมที่

ไดประกอบดวย กรดโอเลอิก (C18:1) เปนองคประกอบหลัก รองลงมาคือ กรดไลโนเลอิก (C18:2) และกรดปาลมมิติก (C16:0) ตามลําดับ 

อีกทั้งน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนและโพรพานอลในทั้งสองวิธีขางตนมีองคประกอบของกรดโอเลอิก 

(C18:1) มากกวารอยละ 50 และน้ํามันที่สกัดโดยวิธีซอกหเลตจะมีองคประกอบของกรดโอเลอิกมากกวาน้ํามันที่สกัดไดโดยวิธี       การ

สกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ  กรดโอเลอิกเปนกรดไขมันที่สําคัญเนื่องจากมีคุณสมบัติในการชวยลด

คอเลสเตอรอล ลดความดันเลือด และลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Wang et al., 2011) นอกจากนี้น้ํามันที่สกัดดวยตัวทํา
ละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติมีปริมาณกรดบิวทีริก (C4:0) กรดกอนโดอิก (C20:1) กรด                   ปาลมิติก (C16:1) และ

กรดไลโนเลอิกมากกวาน้ํามันที่สกัดโดยวิธีซอกหเลต ซึ่งกรดไลโนเลอิกเปนกรดไขมันที่มีพันธะคูสองตําแหนง มีสมบัติเปนสารตานอนุมูล

อิสระ และตานมะเร็ง (Freitas et al., 2013) และน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติและดวยการสกัด

น้ํามันโดยวิธีซอกหเลต มีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัว   กรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty acid) และกรดไขมันไมอิ่มตัว

เชิงซอน (polyunsaturated fatty acid) ไมตางกัน 

 จากผลการวิเคราะหองคประกอบของกรดไขมันในน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดดวยตัวทําละลาย (เฮกเซนและ โพรพานอล) ภายใต

สภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติและวิธีซอกหเลตยืนยันไดวาเมล็ดชาอัสสัมเปนแหลงของกรดไขมันสําคัญที่สามารถนําไปพัฒนาเปนน้ํามันเพื่อการ

บริโภคตอไปได 
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ตาราง 3 องคประกอบของกรดไขมัน (รอยละโดยมวล) ของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดได 

กรดไขมัน 

วิธีการสกัดและชนดิตัวทําละลาย 

     Soxhlet      SSE 

Hexane Propanol Hexane1 Propanol2 

Butyric acid (C4:0) 

Myristoleic acid (C14:0) 

Palmitic acid (C16:0) 

Palmioleic acid (C16:1) 

Margaric acid (C17:0) 

Cis-10-Heptadecenoic acid (C17:1) 

Stearic acid (C18:0) 

Oleic acid (C18:1n9c) 

Linoelaidic acid (C18:2n6t) 

Linoleic acid (C18:2n6c) 

Arachidic acid (C20:0) 

Gondoic acid (C20:1) 

α-Linolenic acid (C18:3n3) 

Heneicosylic (C21:0) 

Behenic acid (C22:0) 

Erucic acid (C22:1n9) 

Arachidonic acid (C20:4n6) 

Tricosylic acid (C23:0) 

Lignoceric acid (C24:0) 

Eiosapentaenoic acid (C20:5n3) 

Nervonic acid (C24:1) 

Saturated fatty acid 

Monounsaturated fatty acid 

Polyunsaturated fatty acid 

0.36 

0.07 

17.17 

0.23 

0.15 

0.07 

4.23 

53.09 

0.09 

21.87 

0.15 

Nd. 

0.92 

0.47 

0.08 

0.08 

Nd. 

Nd. 

0.13 

0.10 

0.14 

22.81 

53.61 

22.98 

0.13 

0.07 

16.91 

0.06 

0.15 

0.05 

4.22 

53.27 

0.09 

21.97 

0.15 

Nd. 

0.93 

0.46 

0.07 

0.08 

0.05 

0.03 

0.14 

0.10 

0.15 

22.33 

53.89 

23.14 

1.07 

0.08 

17.17 

0.24 

0.15 

0.05 

4.15 

52.61 

0.08 

21.89 

0.15 

0.91 

0.46 

0.02 

0.08 

0.08 

Nd. 

Nd. 

0.13 

0.10 

0.14 

23 

54.03 

22.53 

1.18 

0.09 

17.99 

0.19 

0.17 

Nd. 

4.29 

50.73 

Nd. 

22.89 

0.15 

0.95 

0.51 

Nd. 

0.07 

0.11 

Nd. 

Nd. 

0.13 

Nd. 

0.14 

24.07 

52.12 

23.4 

Nd. = Not Detected (Limit of Detection 0.01 g/100g) 
1สภาวะที่ใชสกัดน้าํมันดวยเฮกเซนภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ คือ อุณหภูม ิ75 องศาเซลเซียส, 15 นาที  
2สภาวะที่ใชสกัดน้ํามันดวยโพรพานอลภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ คือ อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส, 15 นาที 

 

3. ผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลลิกทั้งหมด 

จากผลการวิเคราะหปริมาณฟนอลลิกทั้งหมด (ตาราง 4) พบวาน้ํามันที่สกัดโดยโพราพานอลจะมีปริมาณ  

ฟนอลลกิทั้งหมดมากกวาน้ํามันที่สกัดโดยเฮกเซน เนื่องจากโดยทั่วไปสารประกอบฟนอลลกิจะเปนสารประกอบท่ีมีขั้ว

ซึ่งสามารถถูกสกัดออกมาไดโดยตัวทําละลายท่ีมีขั้ว (Wissam et al., 2012) และโพรพานอลเปนตัวทําละลายที่มีความ

เปนขั้วมากกวาเฮกเซน (Aires, 2017) น้ํามันที่สกัดไดโดยใชโพรพานอลจึงมีปริมาณของสารประกอบฟนอลลิกมาก

กวาน้ํามันที่สกัดไดโดยใชเฮกเซน จากผลการทดลองพบวาน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะ       

ต่ํากวาจุดวิกฤติ จะมีปริมาณสารประกอบฟนอลลิกมากกวาน้ํามันที่สกัดดวยวิธีสกัดแบบซอกหเลต เนื่องจากการ

สกัดดวยวิธีการสกัดแบบซอกหเลตเปนวิธีที่ใชอุณหภูมิสูงและใชเวลาในการสกัดนานถึง 6 ชั่วโมง ซึ่งจะเพิ่มโอกาส   

ในการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารประกอบโพลีฟนอล ซึ่งจะทําใหปริมาณฟนอลลิกในสารสกัดลดลงได (Wissam 

et al., 2012)  
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ตาราง 4 ปรมิาณฟนอลลกิทั้งหมดของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากสภาวะที่มผีลไดรอยละมากท่ีสุดในแตละวิธี 

ตัวทําละลาย ปรมิาณฟนอลลกิทั้งหมด (mg GAE/kg oil) 

Soxhlet SSE1 

Hexane 

Propanol 

80.29 ± 2.44Bb  

376.46 ± 2.88Ba 

94.13 ± 2.44Ab 

469.02 ± 2.88Aa 
1สภาวะที่ใชสกัดน้าํมันดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ (SSE) คือ  

Hexane: 75 องศาเซลเซียส, 15 นาท ีและ Propanol: 105 องศาเซลเซียส, 15 นาที 

ตัวอักษรพิมพใหญที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถงึ คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 

4. ผลการตรวจสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี DPPH Radical Scavenging Capacity assay 

จากผลการตรวจสอบฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของน้ํามันเมล็ดชาดวยวิธี DPPH assay (ตาราง 5) พบวาน้ํามันที่

สกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ มีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันที่สกัดดวยวิธีการสกัด

แบบซอกหเลต โดยน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดโดยโพรพานอลมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันที่สกัดโดยเฮกเซนทั้งสอง

วิธี อาจเนื่องมาจากน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดโดยโพรพานอลมีสารฟนอลิกที่มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระใน

ปรมิาณที่สูงกวา (ตาราง 4) 

ตาราง 5 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH ของน้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากสภาวะที่มีผลไดรอยละมากที่สุดในแตละวธิ ี

ตัวทําละลาย ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ DPPH (µmol TEAC/g oil)   

Soxhlet SSE1 

Hexane 

Propanol 

0.7272 ± 0.0462Bb  

2.2440 ± 0.0362Ba  

0.8693 ± 0.0306Ab  

2.3540 ± 0.0137Aa 
1สภาวะที่ใชสกัดน้าํมันดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติ (SSE) คือ  
Hexane: 75 องศาเซลเซียส, 15 นาท ีและ Propanol: 105 องศาเซลเซียส, 15 นาที 
ตัวอักษรพิมพใหญที่แตกตางกันในแนวนอน หมายถงึ คาเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 
ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p0.05) 
 

สรุปผลการทดลอง 

 การสกัดดวยตัวทําละลาย (เฮกเซนและโพรพานอล) ภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติเปนวีธีการสกัดที่มี

ศักยภาพที่จะนํามาใชสกัดน้ํามันจากเมล็ดชาอัสสัมเมื่อเปรียบเทียบกับการสกัดดวยวิธีการสกัดแบบซอกหเลต โดย

ชนิดตัวทําละลายและอุณหภูมิสกัดเปนปจจัยที่มีผลตอผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่สกัดได              

ซึ่งปริมาณผลไดรอยละและรอยละการคืนกลับของน้ํามันที่ไดจากวิธีทั้งสองไมมีความแตกตางกัน แตอยางไรก็ตาม

การสกัดดวยตัวทําละลายภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติจะใชเวลาสกัดนอยกวาการสกัดแบบซอกหเลตถึง 24 เทา 

น้ํามันเมล็ดชาที่สกัดไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายเฮกเซนและโพรพานอลภายใตสภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติและการ

สกัดแบบซอกหเลตมีองคประกอบของกรดโอเลอิก (C18:1) เปนองคประกอบหลัก รองลงมาคือ กรดไลโนเลอิก 

(C18:2) และกรดปาลมมิติก (C16:0) ตามลําดับ โดยน้ํามันสกัดดวยตัวทําละลาย (เฮกเซนและโพรพานอล) ภายใต

สภาวะต่ํากวาจุดวิกฤติจะมีปริมาณสารประกอบฟนอลลิกทั้งหมดและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวาน้ํามันที่สกัดดวยวิธี

ซอกหเลต ดังนั้นจากผลการทดลองท่ีไดแสดงใหเห็นวาเมล็ดชาอัสสัมสามารถพัฒนาเปนวัตถุดิบในการสกัดน้ํามันได 

เนื่องจากน้ํามันที่ไดมีคุณภาพดีและมีกรดไขมันที่สําคัญ อีกทั้งมีสารประกอบฟนอลิกที่เปนสารสําคัญในการตาน
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Electric tricycle cut the grass for Handicapped People and Elderly 

รชต  มณีโชต ิและ ศักดา  ตั้งตระกูล  

R. Maneechot 
 

and S. Tangtrakul 
 

Thatphanom Collage, Nakhonphanom University District Thatphanom Province Nakhonphanom 48110  

*Corresponding author:   
 

บทคัดยอ  

งานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อออกแบบและสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  

สามารถวิ่งทางตรงบนถนนที่ไมมีการตัดหญาโดยมีอัตราความเร็วที่ 30 กม./ชม. สามารถวิ่งได  20 – 25 กิโลเมตร 

(ตอการชารจ 1 ครั้ง)  ในการตัดหญาที่มีความสูงของหญา  ประมาณ  5 ถึง  8 เซนติเมตร  โดยระยะทางตรง  25  

เมตร  ใชเวลา  1 นาที  ที่ความเร็วเฉลี่ยที่  20 - 25 กม./ชม.  และทําการทดสอบการตัดหญาในพื้น  1 งาน  เทากับ  

100 ตารางวา  หรือ  400 ตารางเมตรอยางตอเน่ือง  ใชเวลาประมาณ  37.53  นาท ี

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ในการประเมินผลความคิดเห็นของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัด

หญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  จํานวน  20 ทาน ที่มีความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสราง  มีคาเฉลี่ยที่  3.68  

ในระดับ  ดี  , ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยที่  4.11  ในระดับ  ดี  และดานอื่นๆ มีคาเฉลี่ยที่  4.00  ในระดับ  ดี  โดย

ภาพรวมเฉลี่ย 3.93 อยูในระดับ  ดี  เปนไปตามวัตถุประสงคของงานวจิัย 

คําสําคัญ: คนพิการและผูสูงอายุ  รถสามลอไฟฟาตัดหญา  ใบมีดตัดหญา  
 

Abstract  
This research aimed to design and build mowing electric tricycle for disabled person and elder. For 

velocity, this mowing electric tricycle can run on a straight route of the road without mowing at 30 km / an hour. 
It is able to run for 20 – 25 kilometers per a charging. In case of 5 – 8 meters grass, this mowing electric 
tricycle can mow in 25 meters straight route which spend time for 1 minute at average velocity at 20 – 25 km / 
an hour. And tested mowing in 100 square wah or 400 square meters continuously, and it spent time for 37.53 
minutes approximately. 

The result of analyzing the data from the questionnaires about user’s opinion towards using mowing 
electric tricycle for disable person and elder, it showed that the average opinion of 20 disable people and elders 
towards part of structure design was at good level (3.68), part of usability was at good level (4.11), and another 
part was at good level (4.00). For overall image, it was at good level (3.93). This is in line with the purposes of 
research. 

Keywords: Disabled Person and Elder, Grass Cutting Blade, and Mowing Electric Tricycle 
 

บทนํา  

ในสังคมปจจุบันจะเห็นวามีคนพิการและผูสูงอายุจํานวนมาก  ซึ่งนับวาเปนปญหาหนึ่งในสังคมไทย  

ผูสูงอายุหรือคนที่ทุพพลภาพเหลานั้น  บางคนบางกลุมสามารถหาเลี้ยงชีพได  แตบางคนบางกลุมไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได  คนพิการและผูสูงอายุเปนผูที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลง  การแกไขและชวยเหลือ

ทางดานตาง ๆ ซึ่งการชวยเหลือทางดานรางกายนี้อาจชวยเหลือไดยากเพราะความเสื่อมของรางกายเปนไปตาม

ธรรมชาติอยูแลว แตดานจิตใจ อารมณ และดานสังคม สามารถแกไขและชวยเหลือได  โดยชวยเพิ่มโอกาสให
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ผูสูงอายุไดมีการเขารวมกิจกรรมสังคมหรือพบปะสังสรรคกับบุคคลในวัยตาง ๆ โดยเฉพาะวัยเดียวกัน จะเปนการชวย

ใหสุขภาพทั้งกายและใจของผูสูงอายุดีขึ้น  รางกายที่เสื่อมลง ไมเหมาะกับการใชแรงมาก รวมไปถึงการทํางานของ

อวัยวะตาง ๆ ในรางกายที่มีประสิทธิภาพลดลง ซึ่งอาจรวมไปถึงการทรงตัวที่ไมดี ไมเหมาะกับการเดิน หรือขับขี่

ยานพาหนะที่ตองใชการทรงตัวมาก 

จากปญหาขางตนจึงเปนแรงบัลดาลใจใหคณะผูจัดทําโครงงานคดิตัดแปลงรถจักรยานเพื่อเปนสามลอไฟฟา

และสามารถใชในการตัดหญาในพื้นที่ตาง ๆ สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  เพื่อชวยคนในครอบครัวและยังเปนการ

ออกําลังกายหรือสรางรายไดอีกทางหนึ่ง  เพ่ือคนพิการและผูสูงอายุไดใชในการหาเลีย้งชพีและลดภาระในการเลี้ยงดู

ของครอบครัวตอไป 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาหลักการทํางานของ “รถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอาย”ุ 

 2. เพื่อออกแบบ และสราง “รถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอาย”ุ 

3. เพื่อทดสอบสมรรถนะของ “รถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอาย”ุ 

รถจักรยานสามลอเปนยานพาหนะ ตั้งแตโบราณที่ถูกดัดแปลงมาจากจักรยาน 2 ลอ ดวยการใชงานในการ

บรรทุกสิ่งของ เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไดถูกเพิ่มจํานวนลอเขาไป เปน รถสามลอ ดวยใหทันยุคสมัย เทคโนโลยี

ที่มอีิทธิพล จนกลายมาเปน “รถสามลอไฟฟา” ถูกพัฒนาใหไดประโยชนมากมาย รวดเร็ว และไมเพียงแตสําหรับทุก

คนแลว ยังสงประโยชนไปถึงคนพิการและ ผูสูงอาย ุ 

 จากที่กลาวมาขางตนผูสูงอายุสวนใหญท่ีไดสํารวจมา ไมสามารถขับขี่รถจักรยานยนตหรือจักรยาน สองลอ

ได จึงไดมีการสรางอุปกรณชวย ในการขับขี่ยานพาหะนะ สําหรับผูสูงอายุ เปนลักษณะรถที่มี สามลอ มีหนึ่งลอหนา 

สองลอหลัง ทาใหสามารถลดปญหาเรื่องการทรงตัวในการขับขี่ไปได ซึ่งระบบขับเคลื่อนของตัวรถนั้นจะเปนลักษณะ

ขับเคลื่อนสองลอหลัง ใชการสงถายพลังงานจากสองลักษณะ คือ การปนดวยเทาและการใชมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อน

ผานโซ มายังลอหลัง และลอหนาที่มีขนาดเล็กกวาลอหลัง จึงชวยใหวงเลี้ยวของรถนั้น แคบลงเพื่อสะดวกในการขับขี่ 

หรือการกลับรถ 

 
ภาพ 1 รถสามลอ (ดนัย  นิ่มนวลเกตุและคณะ,2555) 

มอเตอรที่นิยมสรางรถไฟฟามี  2 แบบหลัก ๆ ไดแก  มอเตอรแบบมีแปรงถาน  และมอเตอรแบบไมมีแปรง

ถาน 

  1. มอเตอรแบบมีแปรงถาน (DC Motor) เปนมอเตอรที่หมุนไดโดยใชขดลวดเพื่อสราง

สนามแมเหล็ก  มาผลักกับแมเหล็กถาวรภายในตัวมอเตอรเอง  โดยการจายไฟจากแหลงจายผาน  “แปรงถาน” 

มายังคอมมิวเตอรซึ่งเปนหนาสัมผัสนําไฟฟาสูขดลวดอารเมเจอร  ซึ่งพันอยูบนแกนเพลาของมอเตอรเปนชอง Slot 
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ภาพ 2  มอเตอรแบบมีแปรงถาน (DC Motor) (http://www.ebikethaikit.com คนควาวันที่ 28 / 2 / 60) 

 

2. มอเตอรแบบไมมีแปรงถาน (Hub Motor หรือ Brushless DC Motor) มอเตอรแบบนีจ้ะอยูศูนยกลางของลอ  

ที่เราเรียกวา  Hub จึงนิยมเรียกติดปากวา  “Hub Motor”  นั้นเอง  ซึ่งมอเตอรแบบนี้จะมีราคาสูงกวาแบบที่มีแปรง

ถาน  และวงจรควบคุมที่มีการทํางานซับซอนมากกวา  ภายในมอเตอรมีขดลวดอยู 3 ชุดแตจะมีหลายขดและมีการ

ปอนกลับของสัญญาณ  hall  sensor  ทั้ง  3  ตัว  มอเตอรลักษณะนี้ดูแลรักษาไดงายกวา  สามารถจายกระแส

ออกมาไดสูง  5 – 10A  เมื่อนํามาหมุนเพื่อปนไฟ  มอเตอรประเภทนี้นิยมนําไปทํา “กังหันลมผลิตไฟฟา” หรือนําไป

ทํา “จักรยานปนไฟ”  ซึ่งสามารถนํามาออกแบบใหมีการนําไฟฟามา “ชาจท กลับได” 

 
ภาพ 3  มอเตอรแบบไมมีแปรงถาน (Hub Motor) (http://www.ebikethaikit.com คนควาวันที่ 28 / 2 / 60) 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ธีระพันธ เสยกระโทก (2555) ไดกลาววา ในการสรางรถสามลอไฟฟาอเนกประสงค เพื่อนํามาพัฒนา

รถสามลอไฟฟาตนแบบ ปรับปรุงรูปลักษณะ และน้ําหนักเบา เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม 

รถสามลอไฟฟาสามารถเรงความเร็วได 20 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยสตารทเครื่องจากสวิตช และอาศัยพลังงานจาก

แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต 7 แอมแปร ครั้งละ 2 ลูก และมีแบตเตอรี่สารอง 2 ลูก สามารถใชงานตอเนื่องประมาณ 40 

กิโลเมตร เหมาะสําหรับกลุมผูใชรถสามลอไฟฟาที่ตองการความคลองตัวในการทากิจกรรม เชน การประกอบอาชีพ

ขายไอศกรีม ขายลอตเตอรี ่หรือประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

ศราวุฒิ จันทรธานี (2555) ไดกลาววา การพัฒนารถสามลอ เพื่อที่จะไดเปนการอํานวยความสะดวกแกผู

พิการที่มีความผิดปกติทางขาในการเคลื่อนที่ไปในที่ตาง ๆ โดยมีหลักการ คือ การนํารถสามลอ สาหรับคนพิการมา

พัฒนาจะประกอบไปดวยมอเตอรไฟฟา ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟามาใชในการควบคุมใหรถสามลอ สาหรับคนพิการ

เคลื่อนที่โดยนําหลักการควบคุมความกวางของสัญญาณพัลส PWM (Pulse Width Modulation) ที่ไดจากชุดควบคุม

มอเตอรมาใชในการควบคุมการขับเคลื่อนของมอเตอรกระแสตรงใหสามารถขับเคลื่อนรถสามลอ ซึ่งในสวนของระบบ
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ควบคุมจะแบงเปนสองระบบ คือ ระบบควบคุมดวยมอเตอรไฟฟาที่ใชในการขับเคลื่อนรถสามลอ สาหรับคนพิการ 

และระบบคันโยก สามารถโยกไดเมื่อแบตเตอรี่ที่ใชงานหมด ผลการทดลองรถสามลอ สําหรับคนพิการสามารถรับ

น้ําหนักสูงสุด 120 กิโลกรัม วิ่งดวยความเร็วสูงสุด 39 กิโลเมตรตอชั่วโมง ที่น้ําหนัก 55 กิโลกรัม และ สามารถวิ่งได

ระยะทาง 15-20 กิโลเมตร ตอการชารจแบตเตอรี ่1 ครั้ง 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษาและสราง “รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอาย”ุ เพื่อศึกษาหลักการทํางาน

และระบบโครงสรางตัวรถ  ออกแบบและสรางระบบโครงสราง  รถสามลอไฟฟาตัดหญา  และทดลองสมรรถนะใน

การทํางานจริง  โดยมีวิธีการกําหนดขั้นตอนการดําเนนิงานดังนี ้

 
ภาพ 4  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

1. ศึกษาปญหาและคนควาขอมูล  

 รวบรวมขอมูลของปญหาที่เกิดขึ้น มาจัดทําหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค ขอบเขตของโครงการ 

แผนการดําเนินงาน ผลที่คาดวาจะไดรับ ความเปนไปไดที่จะสามารถ“รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและ

ผูสูงอาย”ุ  ทฤษฏแีละความสําคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยศึกษาคนควาขอมูลจาก

หองสมุด อนิเตอรเน็ต 

2. การดําเนินงาน  

 การศึกษาและออกแบบโครงสรางของ “รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ” ระบบ

การทํางานของรถสามลอไฟฟาตัดหญา  จะเปนรูปแบบการทํางานที่ไมซับซอน การขับเคลื่อนของรถสามลอไฟฟาตัด

หญา  มีระบบสงกําลังโดยอาศัยมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังขับเคลื่อนดวยลอหนา 
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ภาพ 5 ออกแบบ “รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพกิารและผูสูงอาย”ุ 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.1  ปรับปรุงระบบเบรกและลอหลัง   รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอาย ุ

 
ภาพ 6  ระบบเบรกและลอหลัง   รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอาย ุ

3.2  การประกอบชุดขับเคลื่อนลอหนารถสามลอไฟฟาตัดหญา   สําหรับคนพิการและผูสูงอาย ุ  

 
 

ภาพ 7 ประกอบชุดขับเคลื่อนลอหนาจักรยานไฟฟา 

3.3  การประกอบมอเตอรกระจกไฟฟา   เพื่อใชบังคับการขึ้นลงของมอเตอรในการตัดหญา 

 
ภาพ 8 มอเตอรกระจกไฟฟา   เพื่อใชบังคับการขึ้นลงของมอเตอรในการตัดหญา 

3.4  การประกอบอุปกรณสวิทชและระบบไฟฟา  รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและ

ผูสูงอาย ุ
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ภาพ 9  ประกอบอุปกรณสวิทชและระบบไฟฟา 

3.5  การสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุเสร็จสมบูรณ  

  
ภาพ 10 รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุแบบสมบูรณ 

    ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

การศึกษาและสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  เพื่อศึกษาหลักการทํางานของ

รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพกิารและผูสูงอายุ เพื่อออกแบบและสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา   สําหรับคน

พิการและผูสูงอายุและทดลองสมรรถนะของรถสามลอไฟฟาอเนกประสงค ซึ่งไดกําหนดขอมูลและผลการทดลอง 

ดังนี ้

1. ผลการศึกษาการทํางานของระบบโครงสรางของรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและ

ผูสูงอายุ  จากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ รถสามลอสวนใหญเปนรถสามลอไฟฟาคนพิการ ซึ่งขนาด

เล็กและไมสามารถตัดหญาได  คณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดออกแบบโครงสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคน

พิการและผูสูงอายุ  เพื่อใหคนพิการหรือผูสูงอายุมีกิจกรรมไมผอนคลายในการใชรถตัดหญาสนามฟุตบอลหรือพื้นที่

กวาง ๆ ไดโดยไมตองเดินใหเหนื่อยลา   การทํางานของรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ   ใช

มอเตอรเปนตนกาลังในการขับเคลื่อนตัวรถ  และใชชุดอุปกรณมอเตอรในการตัดหญาเพื่อลดการเหนื่อยหลาขนาด

ทํางาน 

2. ผลการออกแบบและสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  การออกแบบ

และสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  จํานวน 1 คัน  โดยขนาดตัวรถมีความยาวของรถ

เทากับ  150  เซนติเมตร , ความสูงเทากับ 110 เซนติเมตร , ความกวางเทากับ 80 เซนติเมตร  และความเร็วสูงสุดใน

การเคลื่อนที่เทากับ  25 - 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง  มีน้ําหนักสุทธิ 120 กิโลกรัม   ซึ่งระบบไฟฟาในการขับเคลื่อน

รถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 24 V. 350 W. ใชระบบเบรกลอหลัง

แบบดรัมในการหยุดรถ   และอุปกรณในการตัดหญาใชระบบใชมอเตอรไฟฟาขนาด 24 V. 250 W. 2500 rpm. ชนิด

ไฟฟากระแสตรง ควบคุมการขึ้น - ลงดวยชุดอุปกรณมอเตอรกระจกไฟฟารถยนต  ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่  

1 ครั้ง  ใชเวลาประมาณ  5 – 6 ชั่วโมง โดยมีคาใชจายในการประจุไฟเฉลี่ยไมเกิน  2 บาท (1.85 บาท)  ในการชารจ  

1 ครั้ง สามารถวิ่งไดประมาณ  20 – 25 กิโลเมตร 
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3. ผลการทดลองสมรรถนะและการประเมินความพึงพอใจของผูใชรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับ

คนพิการและผูสูงอายุ 

3.1 การทดลองสมรรถนะรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  คณะ

ผูจัดทําไดทําการทดลองสมรรถนะการทํางานในการขับเคลื่อนบนทองถนน   และการตัดหญาในสนามฟุตบอล  มี

ความสูงของหญาแตกตางกันขนาด  5 และ  8  เซนติเมตร  โดยมีการทดลองตัดหญาดวยรถสามลอไฟฟาตัดหญา  

สําหรับคนพิการและผูสูงอายุ  จํานวน  3 ครั้ง  และมีคาเฉลี่ยในการตัดหญาดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1. อัตราความเร็วเฉลี่ยในการตัดหญาดวยรถสามลอไฟฟาตัดหญา สาํหรับคนพกิารและผูสูงอายุภาคสนาม 

  

จากตาราง  1 จะเห็นไดวารถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพกิารและผูสูงอายุ  วิ่งทางตรงบนถนนที่ไมมี

การตัดหญามีอัตราความเร็วที่  25 กม./ชม. แตถารถทําการตัดหญาที่มีความสูงของหญา  ประมาณ  5 ถึง  8  

เซนติเมตร  ใชเวลา  1 นาที  เหมอืนกัน  แตมีระยะทางที่แตกตางกันออกไปเนื่องจากความสูงของหญาทําใหเกิดแรง

ตานและแรงเสียดทาน  ยิ่งพื้นสนามฟุตบอลหญาไมเรียบ  มีความยาวมากจะทําใหหญาเขาไปพันกับใบมีดตัดหญา  

ทําใหเสียกําลังในการขับเคลื่อน   

 
ภาพ 11  การทดสอบรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูงอายใุนพื้นท่ีสนามฟตุบอล 

 3.2 การประเมินความพึงพอใจของผูใชรถสามลอไฟฟาตัดหญา สําหรับคนพิการและ

ผูสูงอายุ 

ตารางที่ 2  ผลจากแบบประเมินความคิดเห็นดานการออกแบบโครงสรางของผูใชงานรถสามลอ 

                 ไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพกิารและผูสูง  จํานวน 20 คน 

เกณฑการประเมิน X SD ระดับความคิดเห็น 

1. รถฯ มีขนาดและน้าํหนักที่เหมาะสม 3.70 0.48 ดี 

2. การจัดวางอุปกรณมีความเหมาะสม 3.60 0.70 ดี 

3. วัสดุที่นํามาสรางมีความเหมาะสม 4.10 0.57 ดี 

4. โครงสรางของรถมีความแขง็แรงเหมาะสม 3.80 0.42 ดี 

5. รถฯ มีความสวยงามและดึงดูดความสนใจ 3.20 0.42 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  3.68 0.51 ด ี

จากตารางที่ 2  พบวาความคิดเห็นของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  เฉลี่ย

รวมดานการออกแบบโครงสราง  มีคุณภาพอยูในระดับ  ด ี

ความสูงของหญา 
(เซนติเมตร) 

ระยะทางตรง 
(เมตร) 

เวลา 
(นาที) 

อัตราความเร็ว 
(เมตร/นาที) 

5 
8 

25 
20 

1 
1 

25 
21 
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ตารางที ่3   ผลจากแบบประเมินความคิดเห็นดานการใชงานของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัดหญา 

                 สําหรับคนพิการและผูสูง  จํานวน 20 คน 

เกณฑการประเมิน X SD ระดับความคิดเห็น 

1. ชุดสวิตชควบคุมการทํางานของรถฯ สะดวกตอการใชงาน 4.50 0.53 ดี 

2. การติดตัง้อุปกรณ  และถอดประกอบมอเตอรตัดหญา

สามารถทําไดงาย 
3.80 0.42 ดี 

3. มีความปลอดภัยในการใชงาน 4.30 0.48 ดี 

4. การใชงานและบํารุงรักษาไดสะดวก 4.40 0.52 ดี 

5. ความเร็วขนาดออกตัว 4.10 0.57 ดี 

6. ความเร็วขนาดวิ่งทางเรียบ 4.50 0.53 ดี 

7. ความเร็วขนาดขึ้นเนิน 3.20 0.63 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  4.11 0.52 ด ี

จากตารางที่  3  พบวาความคิดเห็นของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  เฉลี่ย

รวมดานการใชงาน  มีคุณภาพอยูในระดับ  ด ี

ตารางที่ 4  ผลจากแบบประเมินความคิดเห็นดานอื่น ๆ ของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัดหญา 

                 สําหรับคนพิการและผูสูง จํานวน 20 คน 

เกณฑการประเมิน X SD ระดับความคิดเห็น 

1. รถฯ สามารถตัดหญาไดสะดวก 4.30 0.48 ด ี

2. รถฯ มีความเร็วสูงสุดไมนอยกวา  25  กม./ชม. 3.70 0.48 ด ี

3. ความพึงพอใจในภาพรวมของรถ ฯ 4.00 0.47 ด ี

คาเฉลี่ย  4.00 0.47 ด ี

 

จากตารางที่  4  พบวาความคิดเห็นของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  เฉลี่ย

รวมดานอื่น ๆ  มีคุณภาพอยูในระดับ  ดี 

 
ภาพ 12  ผูใชทดสอบรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  ซึ่งผูดําเนินงานไดทําการสรางรถ

ตนแบบมีลักษณะเปนรถ 3 ลอ  ใชมอเตอรไฟฟากระแสตรงเปนตนกําลังในการขับเคลื่อน สามารถเพิ่มหรือลด

ความเร็วได และมีการนําวงจรอิเล็กทรอนกิสมาควบคุมการทํางาน   จากการทดสอบวิ่งทางตรงบนถนนที่ไมมีการตัด

หญามีอัตราความเร็วที่  30 กม./ชม. รถสามารถวิ่งไดระยะทางที่วิ่งได  20 – 25 กิโลเมตร  (ตอการชารจ 1 ครั้ง)   

แตถารถทําการตัดหญาที่มีความสูงของหญา  ประมาณ  5 ถึง  8 เซนติเมตร  ระยะทางตรง  25 เมตร  ใชเวลา  1 

นาที  ที่ความเร็วเฉลี่ยที่  20 - 25 กม./ชม.  และไดทําการทดสอบรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง

ในการตัดหญาในพื้น 1 งาน  เทากับ 100 ตารางวา  หรือ  400 ตารางเมตรอยางตอเนื่อง  ซึ่งใชเวลาในการตัดหญา

ประมาณ  37.53 นาที  ในการตัดหญาความสูงของหญาทําใหเกิดแรงตานและแรงเสียดทาน  ยิ่งพื้นสนามฟุตบอล

หญาไมเรยีบมคีวามยาวมากจะทําใหหญาเขาไปพันกับใบมีดตัดหญา   ทําใหเสียกําลังในการขับเคลื่อน   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  ในการประเมนิผลความคิดเห็นของผูใชงานรถสามลอไฟฟาตัด

หญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  จํานวน  20 ทาน ที่มีความคิดเห็นตอการออกแบบโครงสราง  มีคาเฉลี่ยที่  3.68  

ในระดับ  ดี  , ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยที่  4.11  ในระดับ  ดี  และดานอื่นๆ มีคาเฉลี่ยที่  4.00  ในระดับ  ดี  โดย

ภาพรวมเฉลี่ย 3.93 อยูในระดับ  ดี  เปนไปตามวัตถุประสงคของงานวจิัย 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการออกแบบสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพกิารและผูสูงนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

การวิเคราะหความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน  พบวา  มีความสะดวกตอการนําไปใชปฏิบัติงาน  

เนื่องจากการตัดหญาโดยใชรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง สามารถเดินหนา  ถอยหลัง  เลี้ยว

ซายเลีย้วขวา  จึงทําใหผูขับรถไฟฟาปฏิบัติงานตัดหญามีความพึงพอใจ  ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของ  ศราวุฒิ 

จันทรธานี  ไดพัฒนารถสามลอเพื่อที่จะไดเปนการอํานวยความสะดวกแกผูพิการที่มีความผิดปกติทางขาในการ

เคลื่อนที่ไปในที่ตาง ๆ โดยมีหลักการ คือ การนํารถสามลอ สาหรับคนพิการมาพัฒนาจะประกอบไปดวยมอเตอร

ไฟฟา ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟามาใชในการควบคุมใหรถสามลอ สาหรับคนพิการเคลื่อนที่โดยนําหลักการควบคุม

ความกวางของสัญญาณพัลส PWM (Pulse Width Modulation) ที่ไดจากชุดควบคุมมอเตอรมาใชในการควบคุมการ

ขับเคลื่อนของมอเตอรกระแสตรงใหสามารถขับเคลื่อนรถสามลอ ซึ่งในสวนของระบบควบคุมจะแบงเปนสองระบบ 

คือ ระบบควบคุมดวยมอเตอรไฟฟาที่ใชในการขับเคลื่อนรถสามลอ สาหรับคนพิการ และระบบคันโยก สามารถโยก

ไดเมื่อแบตเตอรี่ที่ใชงานหมด ผลการทดลองรถสามลอ สําหรับคนพิการสามารถรับน้ําหนักสูงสุด 120 กิโลกรัม วิ่ง

ดวยความเร็วสูงสุด 39 กิโลเมตรตอชั่วโมง ที่น้ําหนัก 55 กิโลกรัม และ สามารถวิ่งไดระยะทาง 15-20 กิโลเมตร ตอ

การชารจแบตเตอรี ่1 ครั้ง   

ขอเสนอแนะ   จากการออกแบบและสรางรถสามลอไฟฟาตัดหญา  สําหรับคนพิการและผูสูง  สามารถปรับปรุงให

เครื่องมีประสิทธิภาพสูงไดดังนี้ 

1 ควรปรับปรุงระบบการขับเคลื่อนลอโดยเพิม่มอเตอรท่ีแรงขับมากขึ้น   

2 ควรเพ่ิมมาตรวัด ระดับแรงดันไฟฟาเพื่อใหทราบสถานะของแบตเตอรี ่

3 แบตเตอรี่ควรเปนแบบแบตเตอรี่แหงเพราะไมตองระวังเรื่องน้ํากลั่น 

4 ควรเพ่ิมระบบประจุไฟฟาในตัวขณะที่มีการขับขี่และใชงาน 
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การวิเคราะหพลังงานในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวจิัยในครั้งนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะหการใชพลังงานในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบ 

ในชวงฤดูฝน พื้นที่ศึกษาตั้งอยูในเขตจังหวัดแพร ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว ประกอบดวยการเตรียมดิน

การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนสงไปยังโรงสีขาวโพด ในระหวางกระบวนการเหลานี้ไดกําหนด

ปจจัยการผลิตและเปลี่ยนแปลงไปเปนคาพลังงานเทียบเทากันตอพื้นที่การผลิต (MJ / Rai) ผลการศึกษาพบวา 

กระบวนการผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวเฉลี่ย 653.62 กิโลกรัม / ไร การใชพลังงานเฉลี่ย 2,148.68 MJ / Rai โดยสวน

ใหญเปนพลังงานจากการใชปุยเคมีรอยละ 60.29 ของพลังงานทั้งหมด รองลงมาคือการใชพลังงานสําหรับ

เครื่องจักรกลการเกษตรรอยละ 19.65 และ12.17%, 7.36%, และ0.52% ตามลําดับสําหรับการใชพลังงานจาก

เชื้อเพลิง การใชพลังงานจากสารเคม ีและแรงงานตามลําดับ      

คําสําคัญ: ขาวโพดเลีย้งสัตว  การใชพลังงาน  
 

Abstract 

This study was conducted to analyze the energy use in maize production in plain areas during rainy 
season. The study area is located in Phrae Which has a corn production process. The maize production  consists 
of soil preparation, cultivation, harvesting and maintenance and transport to corn mill. During these processes, 
production factors were determined and changed to an equivalent value of energy consumption per production 
area (MJ/Rai). The study indicated that the average yield of corn was 653.62 kg / rai. The average energy use 
was 2,148.68 MJ / Rai. The majority part of energy is from chemical fertilizer of 60.29% of total energy 
following by the energy from agriculture machinery of 19.65% and 12.17%, 7.36%, and 0.52%, for the energy 
from fuel, and energy from chemicals and labor respectively. 

Keywords: Maize, Energy consumption 
 

บทนํา 
ขาวโพดเลีย้งสัตว (Maize) เปนพืชตระกูลหญาที่มีอายุการเก็บเกี่ยวราวประมาณ 4-5 เดือน [1] ถือไดวาเปน

พืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมอาหารสัตวของประเทศเปนอยางมาก และมีประมาณถึงรอยละ 90.95 

ของผลผลิตทั้งหมด ใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตวของประเทศ [2] ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนธัญพืชที่มีคุณคาทาง

โภชนาการ ซึ่งคุณคาทางโภชนาการตอ 100 กรัม มีคารโบไฮเดรต18.7 กรัม โปรตีน 3.27 กรัม ไขมัน 1.35 กรัม และ

องคประกอบอื่นๆ 76.95 กรัม [3]   

ฤดูการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศ จําแนกได 2 รุน คือ รุนฤดูฝน ปลูกตั้งแตเดือน พฤษภาคม-

ตุลาคม ผลผลิตจะเก็บเกี่ยวมาก ในชวงเดือนกันยายน ประมาณรอยละ 86 ของผลผลิตทั้งประเทศ และรุนที่ 2 ฤดู
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แลง จะปลูกตั้งแตเดือน พฤศจิกายน.-เมษายน เก็บเกี่ยวมากที่สุดในชวงเดือนกุมภาพันธ ประมาณรอยละ 14 ของ

ผลผลิตทั้งประเทศ และภูมิภาคที่มีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุดคอื ภาคเหนอืของประเทศไทย [4]   

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวประมาณ 7.1 ลานไร ผลผลิตรวม 4.6 ลานตัน ในฤดูกาลของป 

พ.ศ. 2558-2559 [5] ที่สําคัญพบวามีแนวโนมในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกขาวโพดมากขึ้นในขณะเดียวกันพบวาราคา

รับซื้อคอนขางต่ําทําใหเกษตรบางรายขาดทุน เนื่องจากตนทุนที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหนึ่งมาจากการนําพลังงานในรูปแบบ

ตางๆมาใชมากและหลากหลายขึน้ รวมถึงราคาเหลานั้นก็มีราคาสูง ซึ่งในอดีตการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นมักใชแต

แรงงานจากคนและจากสัตว ซึ่งไมตองเสียคาใชจายในปริมาณที่มากสําหรับการดูแลรักษารวมถึงไมตองใชเชื้อเพลิง

ราคาสูง และมีแนวโนมจะสูงขึ้นในอนาคตเหมือนการใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรในปจจุบัน การใสปุยก็ใชปุย

ชีวภาพ ปุยอินทรีย ที่ผลิตเองหรือไดจากสัตวเลี้ยง การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชใชปุยเคมีบํารุงตนขาวโพด  ไมมีความ

จําเปนหรืออาจจะใชนอยเมื่อเทยีบกับปจจุบัน รวมถึงราคาปุยและสารเคมีก็มีราคาสูง จึงสงผลใหตนทุนในการผลิตมี

คาสูง ดังนั้นจึงควรที่จะทราบวาในกระบวนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตั้งแตเตรียมพื้นที่จนถึงขนสงผลผลิตไปขาย

ใหกับโรงสีมีการใชปจจัยอะไรบางในปริมาณท่ีเทาไร และคิดเปนพลังงานที่เทาไหร เพื่อที่จะสามารถคาดการปริมาณ

การใชพลังงานในกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะขาวโพดเลีย้งสัตว นับเปนสิ่งสําคัญในการ

วางแผนและนโยบายดานพลังงาน ตางๆ อาทิ ใชในการเพิ่มประสิทธภิาพในการใชพลังงานในกระบวนการหรอืขั้นตอน

ตางๆ ของการผลิต ใชในการหารมาตรการสํารองพลังงานสําหรับการผลิต ใชในการวางแผนใหการชวยเหลือทางดาน

พลังงานแกเกษตรกร หรือใชเปนมาตรการควบคุมปริมาณการใชพลังงานของเกษตรกร 

ดังนั้นวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือตองการที่จะทําการประเมินการใชพลังงานในการผลิตขาวโพด

เลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบจังหวัดแพร ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ จนถึงขั้นตอนในการเก็บเกี่ยว 

และขนสงไปยังโรงสีขาวโพดหรือโรงรับซื้อ เพื่อตองการทราบถึงความตองการใชพลังงานในการผลิตขาวโพดเลี้ยง

สัตวอยางแทจริง 

ตารางที่ 1 คาพลังงานเทียบเทา (Energy Equivalent) ที่ใชในการวเิคราะหพลังงาน 

ชนิดของพลังงาน สัมประสิทธิ์ของพลังงาน แหลงทีม่า 
1. คน 1.96 MJ/คน/ชั่วโมง [7] 
2. สัตว 10.10 MJ/ตัว/ชั่วโมง [7] 
3. เชื้อเพลิง 
   -น้ํามันดีเซล 
   -น้ํามันเบนซิน 
   -ไฟฟา 

 
43.3 MJ/ลิตร 
39.7 MJ/ลิตร 

14.4  MJ/kW-h 

 
[8] 
[8] 
[8] 

4. เครื่องยนต 
   -ปมน้ํา เครื่องพนยา 
   -รถไถเดินตาม 
   -รถไถแบบนั่ง 

 
13.56 MJ/ไร 
70.31  MJ/ไร 

337.62  MJ/ไร 

 
[9] 
[9] 
[9] 

5. ปุย 
   -N 
   -P 
   -K 
   -ปุยคอก 

 
76  MJ/kg 
14  MJ/kg 
10  MJ/kg 

0.303  MJ/kg 

 
[10] 
[10] 
[10] 
[11] 

6. ยาปราบศัตรูพืช 120  MJ/kg [9] 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาการวเิคราะหการใชพลังงานในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบในเขตพื้นที่จังหวัดแพร โดย

การสุมเลือกเก็บขอมูลสมาชิกผูปลูกขาวโพดแปลงใหญมาจํานวน 40 ราย จํานวนพื้นที่ปลูก 387 ไร กระบวนการผลิต

ขาวประกอบดวย การเตรียมพื้นที่ปลูก การเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการขนสงไปยังโรงสขีาวโพด    

เก็บขอมูลปจจัยตางๆ ไดแก ประเภทของเครื่องยนต (เดิน รถแทรกเตอร, ปมน้ํา, ปมเคมี, ฯลฯ ), กําลังขับ

ของเครื่องยนต (แรงมา) และเชื้อเพลิง การบริโภค (ลิตร), แรงงาน (มนุษย) ปริมาณ (กก.), ราคาเมล็ด (บาท/กก.), 

ปุย (กก./NPK), สารเคม ี(กก. หรือลิตร) เวลาทํางาน (ชั่วโมง) และพื้นที่เพาะปลูก (ไร) ทําการวิเคราะหปรับแกใหเปน

ขอมูลทางพลังงานภายใตพื้นฐานเดียวกัน (MJ/ไร) โดยใชคาพลังงานเทียบเทา (Energy Equivalent) ในการปรับแก ซึ่ง

คาพลังงานเทียบเทา (สัมประสิทธิ์พลังงาน) แสดงดังตารางท่ี 1 

ขอมูลของปจจัยการผลิตเปล่ียนเปน การใชพลังงานในหนวย MJ / ไร โดยสมการที่ใช (1) ถึง (7) คือ [6] 
-พลังงานจากคนและสัตว  

(Rai) Area

UnitTime(h))(MJ/h/Unit Equivalent Energy
rai)Energy(MJ/


           

 

-พลังงานจากเชือ้เพลงิ (น้ํามัน, ไฟฟา)  

(Rai) Area

nit)Quanlity(U(MJ/Liter) of fuel Equivalent Energy
rai)Energy(MJ/


       

-พลังงานจากปุย 

























(MJ/kg)KofEquivalentEnergy(kg/Rai)RateUseK

(MJ/kg)PofEquivalentEnergy(Kg/Rat)RateUseP

(MJ/kg)NofEquivalentEnergy (kg/Rai)RateUse N

(MJ/Rai) Energy  

       
100

Nof %(kg/Rai)RateUseFertilizer Total
 (kg/Rai)RateUse N


  

 

100

)5O2(PPof %(kg/Rai) Rate Use Fertilizer Total
(kg/Rai)RateUse P


  

 

100

O)2(PKof%(kg/Rai) Rate Use Fertilizer Total
(kg/Rai)RateUseK


  

(Rai)  Areaworking

(kg) Use Fertilizerof  Quanlity Total
(kg/Rai)RateUse Fertilizer Total   

 

(6) 

(7) 

(1) 

(3) 

(4) 

(2) 

(5) 
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-พลังงานจากสารเคมีปราบศัตรูพชื 

(Rai) AreaWorking

(kg)Quantity(MJ/kg)ChemicalOfEquivalent Energy
(MJ/rai) Energy


  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. กระบวนการเตรียมพื้นที่ปลูก ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ปลูก ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ไดแก การไถดะตาก

หนาดินเปนครั้งแรก การไถครั้งที่สองคือการไถแปรพรวนดินเพื่อเตรียมปลูก โดยใชเครื่องจักรกลเกษตรประเภทรถ

แทรกเตอรคูโบตามีกําลังเคร่ืองยนตตั้งแต 40-80 แรงมา กระบวนการน้ีใชคาเฉลี่ยเวลาทํางาน 0.43 ชั่วโมง / คน / ไร

, ปรมิาณการใชน้ํามันดเีซล 2.23 ลิตร / ไร และการใชพลังงาน 435.07 MJ/Rai ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที1่ การใชพลังงานในกระบวนการเตรียมพื้นที่ปลูก และการเพาะปลูก 

กระบวนการ รูปแบบการปลูก 
อัตราการทํางาน น้ํามันเชื้อเพลิง อัตราการใชพลังงาน 

(h/m/rai) L/rai (MJ/rai) 

การเตรียมพื้นที่ปลูก แรงงาน - - - 
 รถไถแบบนั่ง 0.43 2.23 435.07 

การเพาะปลูก แรงงาน 1.62 - 3.17 

 รถไถแบบนั่ง 0.40 2.06 174.41 

2. กระบวนการเพาะปลูก มีระบบการปลูกอยู 2 ระบบ ระบบแรกคือการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวโดยใช

แรงงานคน กระบวนการนี้มีคาเฉลี่ยในการทํางาน 1.62 ชั่วโมง / ไร / คน และใชพลังงาน 3.17 MJ / Rai และระบบที่

สอง คือปลูกขาวโพดโดยใชรถปลูก กระบวนการน้ีมีคาเฉลี่ยในการทํางาน 0.40 ชั่วโมง / คน / ไร ปรมิาณการใชน้ํามัน

ดีเซล 2.06 ลิตร / ไร และการใชพลังงาน 174.41 MJ / Rai ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางที่ 1 
3. กระบวนการดูแลรักษา เกษตรกรตองใชปุยเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยสวนมากจะทําการใสปุยอยู 2 ครั้ง คือ

ครั้งแรกจะใสชวงหลังปลูก 25 วัน และครั้งที่สองเมื่อขาวโพดเลี้ยงสัตวมีอายุประมาณ 2 เดือน หรือ 60 วันโดยจะใส

ปุยเคมีอยู 2 สูตรหลักๆ ไดแก ปุยยูเรีย หรือ สูตร 46-0-0 และปุยสูตรเสมอ 15-15-15 สําหรับการใชสารเคมี สาร

กําจัดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช มีการฉีดพนจํานวน 2 ครั้งดวยกัน คือชวงกอนปลูก และหลังปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตว 20 วัน พบวามกีาใชพลังงานในกระบวนการดูแลรักษาขาวโพดเล้ียงสัตว ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางที ่2 การใชพลังงานในกระบวนการดูแลรักษาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 

การใชงาน อัตราการทํางาน ปุย สารเคม ี อัตราการใชพลังงาน 
 (h/m/rai) kg/rai Liter/rai (MJ/rai) 

แรงงาน 1.25 - - 2.46 
ปุยรวม  - 55.70 - 1,294.81 
    N - 15.49 - 1,177.16 
    P - 4.90 - 68.63 
    K - 4.90 - 94.02 
ยาปราบวัชพืช 2.13 - 1.32 158.10 

4. กระบวนการเก็บเกี่ยว สําหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นจะใชเฉพาะแรงงานคนเทานั้นและพบวา 

ปจจัยที่จําเปน และการใชพลังงานในกระบวนการนี้ตองใชคาเฉลี่ยเวลาทํางาน 1.25 ชั่วโมง / คน / ไร และการใช

พลังงาน 3.71 MJ / Rai ดังแสดงไวในตารางที่ 3 
5. กระบวนการขนสง สําหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะทําการเก็บขอมูลการขนสงจากพื้นที่เพาะปลูก หรอืแปลงปลูก

ไปยังโรงสีขาวโพดเทานั้น ซึ่งขบวนการขนสงผลผลิตขาวโพดเลีย้งสัตวน้ันจะใชรถอยู 2 ชนิด คือรถกระบะสี่ลอ และ

(8) 
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รถบรรทุกขนาดหกลอ กระบวนการนี้มคีาเฉลี่ยในการทํางาน 0.7 ชั่วโมง / คน / ไรปริมาณการใชน้ํามันดเีซล 1.74 

ลิตร / ไร และการใชพลังงาน 76.95 MJ / Rai ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที ่3 การใชพลังงานในกระบวนการเก็บเกี่ยวและการขนสงขาวโพดเล้ียงสัตว 

กระบวนการ รูปแบบ อัตราการ
ทํางาน 

น้ํามันเชื้อเพลิง อัตราการใชพลังงาน 

  (h/m/rai) L/rai (MJ/rai) 
การเก็บเกี่ยว แรงงาน 1.25 - 2.64 

การขนสง รถยนต    
 ดีเซล 0.73 1.74 76.59 

กระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว เริ่มจากกระบวนการเตรียมพื้นที่ปลูก-สิ้นสุดกระบวนการสุดทายคือ

กระบวนการเก็บเกี่ยวและขนสง ตองใชอัตราการทํางานเปนเวลา 4.43 ชั่วโมง / คน / ไร ตองการน้ํามันดีเซลตลอด

กระบวนการรวม 5.5 ลิตร / ไร ตองการใชเมล็ด 2.96 กก. / ไร ปริมาณปุยตองใชเทากับ 55.70 กก. / ไร และสารเคมี

ในการกําจัดศัตรูพืช 1.32 ลิตร. / ไร    

การใชพลังงานรวมตลอดกระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบเฉลี่ยอยูที่ 2,148.68 MJ / Rai ซึ่งใน

แตละกระบวนการในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นจะใชพลังงานแตกตางกัน ดังนี้ การใชพลังงานในกระบวนการ

เตรียมพื้นที่ปลูกเฉลี่ยอยูที่ 435.07 MJ / ไร กระบวนการเพาะปลูกโดยใชรถปลูกใชพลังงานเฉลี่ยอยูที่ 174.41 MJ / 

Rai สําหรับใชใชแรงงานในการปลูกใชพลังงานเฉลี่ยอยูที่ 3.17 MJ / Rai กระบวนการดูแลรักษา การใสปุย,ใชสารเคมี 

ใชพลังงานเฉลี่ยอยู 1,455.37 MJ / ไร สําหรับการเก็บเกี่ยวใชพลังงานเฉลี่ยอยูที่ 3.71 MJ / Rai และกระบวนการ

ขนสงใชพลังงานเฉลี่ยอยู 76.95 MJ / ไร   

อัตราสวนการใชพลังงานสําหรับ กระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพืน้ที่ราบ แสดงในรูปท่ี 1 พลังงาน

หลักคือพลังงานจากการใชปุย คิดเปนรอยละ 60.29% ของพลังงานท้ังหมดตามมาดวย พลังงานจากเครื่องจักรกล

การเกษตร 19.65 % และ 12.17%, 7.36%, และ 0.52% สําหรับพลังงานจากเชือ้เพลงิการใชสารเคมี และแรงงาน

ตามลําดับ 

 
 

รูปที่ 1 แสดงอัตราการใชพลังงานในกระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบ 

จากอัตราการใชพลังงานในกระบวนการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบ เราสามารถประหยัดและลด

พลังงานได โดยลดปริมาณการใสปุย เนื่องจากปุยไนโตรเจนมีสวนประกอบคาเทียบเทาพลังงานหรือคาสัมประสิทธิ์

ของพลังงานสูง จึงสงผลใหกระบวนการดูแลรักษา การใสปุย มีการใชพลังงานในภาคการเกษตรกรสูงมาก ดังนั้นควร

จะหลีกเลี่ยงการใชปุยเคมี และใชปุยคอกปุยอินทรียทดแทน หรือใชสารชีวภัณฑ สารสกัดสมุนไพรปองกันแมลง
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ศัตรูพืชจากธรรมชาติทดแทน ตัวอยางเชน เชื้อราไตรโคเดอรมา เชื้อราบิวเวอรเรีย น้ําหมักจากตะไคร และน้ําหมัก

สะเดา ฯลฯ ไมเทานั้นยังสามารถประหยัดพลังงาน สุขภาพดีขึน้ และยังสามารถปองกัน และรักษาสภาพแวดลอมใหดี

ขึ้นอกีดวย 
 

สรุปผลการศึกษา 

ปจจัยการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในพื้นที่ราบ ในฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ได

ผลผลิตเฉลี่ย 653.62 กก./ไร ตลอดกระบวนการปลูกใชอัตราการทํางานเปนเวลา 4.43 ชั่วโมง / คน / ไร ตองการ

น้ํามันดีเซล 5.5 ลิตร / ไร ใชเมล็ด 2.96 กก. / ไร ปรมิาณปุยเทากับ 55.70 กก. / ไร และสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 

1.32 ลิตร. / ไร  การใชพลังงานในแตละกระบวนการในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวนั้นจะใชพลังงานแตกตางกันดังนี ้

การใชพลังงานในกระบวนการเตรียมพื้นที่ปลูกเฉลี่ยอยูที่ 435.07 MJ / ไร กระบวนการเพาะปลูกโดยใชรถปลูกใช

พลังงานเฉลี่ยอยูท่ี 174.41 MJ / Rai สําหรับใชใชแรงงานในการปลูกใชพลังงานเฉลี่ยอยูที่ 3.17 MJ / Rai กระบวนการ

ดูแลรักษา การใสปุย,ใชสารเคมี ใชพลังงานเฉลี่ยอยู 1,455.37 MJ / ไร สําหรับการเก็บเกี่ยวใชพลังงานเฉลี่ยอยูที ่

3.71 MJ / Rai และกระบวนการขนสงใชพลังงานเฉลี่ยอยู 76.95 MJ / ไร การใชพลังงานรวมตลอดกระบวนการผลิต

ขาวโพดเลีย้งสัตวในพื้นที่ราบเฉลี่ยอยูที ่2,148.68 MJ /Rai 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ในการทําวิจัย  
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การนําสารสกดัจากแกนฝางมาใชในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหาร 
Application of Extracts from Caesalpinia sappan L. for Foodborne Pathogenic Bacteria Inhibition 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหาร ไดแก Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella  Typhimurium และ Vibrio parahaemolyticus  ของสารสกัดจาก

แกนฝาง  โดยสกัดแกนฝางดวยเคร่ืองสกัดแบบสภาวะเรงโดยใชตัวทําละลายเอทานอลความเขมขน 75% ที่อุณหภูมิ

แตกตางกัน ไดแก 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดวยวิธี agar disc diffusion method 

จากการทดสอบพบวาสารสกัดจากแกนฝางสามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารทั้ง 5 ชนิดได สารสกัดจากแกน

ฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส สามารถยับยั้ง S. Typhimurium ไดดีที่สุด โดยขนาดของ

เสนผานศูนยกลางของวงใส เทากับ 30.44 ± 0.68, 30.89 ± 0.87 และ 30.67 ± 0.94 มิลลิเมตร ตามลําดับ และ

อุณหภูมิที่ใชในการสกัดแกนฝางใหผลในการยับยั้ง S. aureus, B. cereus, S. Typhimurium และ       V. 

parahaemolyticus ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

คําสําคัญ: แกนฝาง ฤทธิย์ับยัง้แบคทเีรยี  แบคทเีรยีกอโรคในอาหาร 

Abstract 

The objective of this research were to study the antibacterial activity of extracts from sappan 
heartwood (Caesalpinia sappan L.) on some foodborne pathogenic bacteria (Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium and Vibrio parahaemolyticus ) The sappan heartwood were 
extracted with 75% ethanol at different extraction temperatures (60, 120 and 180 oC) using accelerated solvent 
extractor. The extracts were tested antibacterial activity by using the agar disc diffusion method. The sappan 
heartwood extracts showed antibacterial activity against all the tested bacteria. The sappan heartwood extracts 
at all temperatures (60, 120 and 180 oC) showed the highest zone diameter of inhibition (30.44 ± 0.68,     
30.89 ± 0.87 และ 30.67 ± 0.94 mm, respectively) against S. Typhimurium. Furthermore, the result indicated 
that 3 different temperature levels used for extraction in this study did not show a significant difference on the 
antibacterial activity against S. aureus, B. cereus, S.  Typhimurium และ V. parahaemolyticus (p<0.05).  

Keywords: Caesalpinia sappan L., Antibacterial activity, foodborne pathogenic bacteria 
 

บทนํา 

ในอดีตแกนฝาง (Sappan Heartwood) ใชในการแพทยทางเลือกของประเทศอินเดียและการแพทยพื้นบาน

ของประเทศจีน  ในประเทศไทยสวนใหญใชเปนสีผสมเครื่องดื่ม อาหาร ใชเปนสียอมผา และผสมในเครื่องสําอาง 

(Wetwitayaklung et al., 2005)  นอกจากนั้นยังใชในการแพทยพื้นบานของประเทศไทย เชน ใชในการรักษาวัณโรค  

โรคบิด  โรคอุจจาระรวง โรคผิวหนัง และโรคโลหิตจาง (Sireeratawong et al., 2010)  ในแกนฝางประกอบไปดวยสาร

หลายชนิด เชน  protosappanin A (Wang et al., 2014), protosappanin B (Zeng et al., 2015), protosappanin E, 
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sappanone B, sappanchalcone, caesalpin J (Miyahara et al., 1986) และ brazilin ซึ่ง brazilin เปนองคประกอบหลัก

ของแกนฝาง  brazilin ถูกนํามาใชในดานการแพทยแผนโบราณของประเทศจีน เชน ใชเพิ่มการไหลเวียนโลหิต  ระงับ

อาการปวด และใชในการตานการอักเสบ นอกจากนั้นยังมีรายงานวา brazilin มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอยาง เชน       

มีฤทธ์ิตานแบคทีเรีย, ฤทธิ์ตานการอักเสบ, ตานการเกิดริ้วรอย, ลดอาการแพ, ลดการเกิดสิว, และ ตานอนุมูลอิสระ      

(Nirmal et al., 2015) 

ฤทธิ์ตานจุลินทรียเปนคุณสมบัติที่นาสนใจอยางหนึ่งของแกนฝาง จากการศึกษาฤทธิ์ตานจุลินทรียของแกน

ฝาง พบวา สารสกัดจากแกนฝางสามารถยับยั้งจุลินทรียบางชนิดได เชน Pseudomonas  aeruginosa (Srinivasan     

et al., 2012), Staphylococcus aureus (Srinivasan et al., 2012), Salmonella Typhi (Srinivasan et al., 2012), 

Enterobacter aerogenes (Srinivasan et al., 2012), Candida albicans (Srinivasan et al., 2012), Aspergillus niger 

(Srinivasan et al., 2012), Klebsiella pneumoniae (Bukke et al., 2015), Bacillus subtilis (Bukke et al., 2015), 

Escherichia coli (Bukke et al., 2015) และ Salmonella Ebony (Bukke et al., 2015)  

จากผลการศึกษาฤทธิ์ตานจุลินทรียของแกนฝางขางตนจะเห็นวา  Staphylococcus aureus,                 

Enterobacter aerogenes, Salmonella  Typhi และ Escherichia coli เปนแบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนอยูในอาหารซึ่ง

สามารถถูกยับยั้งไดโดยสารสกัดจากแกนฝาง นอกจากนั้นยังมีรายงานวาเมื่อปอนสารสกัดจากแกนฝางปริมาณ 

5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใหแกหนูขาว  พบวาไมกอใหเกิดความเปนพิษแบบเฉียบพลันโดยไมทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการตาย หรือการเปล่ียนแปลงของอวัยวะภายในของหนูขาว และเมื่อทดสอบความเปนพิษ

กึ่งเฉียบพลัน พบวาไมพบความผิดปกติตางๆ ในกลุมที่ไดรับสารสกัดจากแกนฝางเมื่อเทียบกับกลุมที่ไมไดรับสารสกัด

จากแกนฝางทั้งน้ําหนักตัว น้ําหนักอวัยวะภายใน คาทางโลหิตวิทยา คาเคมีคลินิกในเลือด การผาพิสูจนซาก และ

ลักษณะทางมหภาคและจุลภาคของอวัยวะภายใน (Sireeratawong et al.,2010)  จากคุณสมบัติที่สามารถยับยั้ง

แบคทีเรียบางชนิดและยังไมกอใหเกิดความเปนพิษในหนูที่ปริมาณ 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังนั้นสารสกัดจาก

แกนฝางจึงมีแนวโนมที่จะสามารถนํามาใชยับยั้งแบคทีเรียกอโรคที่ปนเปอนในผลิตภัณฑอาหาร เพื่อเปนการลด

อันตรายที่มตีอผูบริโภคเนื่องจากแบคทีเรียกอโรคและลดการเติมสารกันเสียประเภทสารเคมีลงในผลิตภัณฑอาหาร  

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการสกัดสมุนไพรที่ผานมา พบวา มีรายงานการวิจัยหลายๆงานรายงานวา

การเพิ่มอุณหภูมิมีผลทําใหรอยละผลผลิตเพิ่มขึ้น เชน Hossain และคณะ (2013) พบวา การเพิ่มอุณหภูมิในการสกัด

ทําใหรอยละผลผลิตของไทม(Thymus vulgaris)เพิ่มขึ้น และ Chew และคณะ (2011) กลาววา ผลผลิตของ

สารประกอบฟนอลจะเพิ่มขึน้เมื่อเพิ่มอุณหภูมกิารสกัด นอกจากนั้นยังมีรายงานวา brazilin มีจุดหลอมเหลวอยูในชวง 

145 – 149 องศาเซลเซียส (Nirmal et al., 2015) ทําใหการสกัดที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสมีผลทําให brazilin 

นาจะยังไมสลายตัว ทัง้นี้ยังไมพบรายงายการสกัดแกนฝางที่อุณหภูมิสูงถึง 180 องศาเซลเซียส ผูวิจัยจึงมีแนวคิดวา

การสกัดฝางที่อุณหภูมสิูงจะทําใหเพิ่มรอยละผลผลิตและสารสกัดยังคงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค

ในอาหาร 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารบางชนิดของสารสกัดจากแกนฝาง และ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิที่ 60, 

120 และ 180 องศาเซลเซียส 

 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

2.1 การเตรียมสารสกัดจากแกนฝางโดยใชเครื่องสกัดแบบสภาวะเรง (accelerated solvent extractor) 
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นําตัวอยางแกนฝาง (ตลาดวโรรส ถนนชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม) ความชื้นประมาณ 10.03 %โดย

น้ําหนัก กอนบดนํามาตัดเปนชิน้เล็กๆขนาดประมาณ 4 x 10 x 1 มิลลิเมตรเพื่อใหบดไดงายขึ้น จากนั้นนําไปบดใหเปน

ผงขนาด 0.4 มิลลิเมตร ชั่งผงแกนฝางปริมาณ 73.6 กรัม บรรจุลงในเซลสกัด 4 เซล เซลละ 18.4 กรัม(ขนาดเซลละ 

66 มิลลิลติร)  นําเขาเคร่ืองสกัดแบบเรง (Dionex, ASE-350 , USA) โดยใชตัวทําละลายเอทานอลความเขมขน 75%  

สกัดที่อุณหภูมิที่แตกตางกัน ไดแก 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส โดยตัวทําละลายถูกปอนเขาเครื่องสกัดเพื่อให

ความดันในเซลคงที่ตลอดการสกัดเทากับ 1500 ปอนตอตารางนิว้ เปนเวลา 5 นาที (เนื่องจากเครื่องสกัดมีสมรรถนะ

สูงจากการใชความดันสูง การสกัด 5 นาทีจึงมปีระสิทธิภาพเพียงพอ) หลังจากการสกัดเสร็จสิ้น สารละลายที่สกัดได

จะถูกนําไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่องระเหยแบบสุญญากาศ (VD53, Binder, German)  เมื่อระเหยตัวทํา

ละลายออกหมดแลวสารสกัดที่ไดถูกเก็บไวในขวดสีชาท่ีอุณหภูม ิ-18 องศาเซลเซียส กอนนําไปใชในขั้นตอนตอไป  

2.2 การวิเคราะหหา Brazilin ในสารสกัดแกนฝาง 

 นําสารสกัดแกนฝางจากขอ 2.1 มาวิเคราะหหา brazilin ดวยเทคนิค HPLC ตามวิธีของ Kitdamrongtham      

et al. (2013) โดย % yield ของสาร brazilin ในสารสกัดเทยีบจากกราฟมาตรฐานของสารมาตรฐาน brazilin  

2.3 การเตรียมแบคทีเรียที่ใชในการทดสอบ 

แบคทีเรียกอโรคในอาหารที่ใชในการทดสอบ ไดแก Escherichia coli, Staphylococcus aureus ,           

Bacillus cereus, Salmonella  Typhimurium และ Vibrio parahaemolyticus เพาะเลี้ยงแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิด ในอาหาร 

Tryptic soy broth (TSB) นําไปบมท่ี 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

2.4 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคในอาหารบางชนิดของสารสกัดจากแกนฝาง 

ทดสอบความสามารถของสารสกัดจากแกนฝางในการยับยั้งแบคทีเรียที่กอโรคในอาหารบางชนิดดวยวิธี 

agar disc diffusion โดยนําแบคทีเรียกอโรคในอาหารทั้ง 5 ชนิด ที่เพาะเลี้ยงในอาหาร Tryptic soy broth (TSB) บมที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง มาเจือจางใน 0.85% NaCl ที่ฆาเชื้อแลวใหไดความขุนเทียบเทากับ 

McFarland Standard No. 0.5 ใชไมพันสําลีท่ีฆาเช้ือแลว (sterile cotton swab) จุมลงไปในสารละลายแบคทีเรียและบิด

ขางภาชนะ นํามา swab บนอาหาร Mueller Hinton agar รอใหผิวหนาอาหารแหง จากนั้นเตรียมแผนกระดาษกรองที่มี

สารสกัดของแกนฝาง โดยนําสารสกัดปริมาณ 0.5 กรัม ละลายใน 10% DMSO ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน 

จะทําใหไดสารสกัดที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร นําแผนกรองปลอดเชื้อ (sterile paper disc) จุมลงไปใน

สารละลายของสารสกัด  จากนั้นวางแผนทดสอบที่ชุบสารสกัดจากแกนฝางวางบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ และวาง

แผนทดสอบที่มียาปฏิชีวนะ tetracycline (30 mcg) และ Chloramphenicol (30 mcg) เปนตัวควบคุมเชิงบวก (positive 

control) และสารละลาย DMSO เปนตัวควบคุมเชิงลบ (Negative control) นําไปบมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปน

ระยะเวลา 24 ชั่วโมง บันทึกผลโดยวัดขนาดเสนผานศูนยกลางวงใสในหนวยมิลลิเมตร 
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ภาพ 1 ตําแหนงการวางวางแผนทดสอบที่ชุบสารสกัดจากแกนฝาง (S1, S2 และ S3), ยาปฏิชีวนะ 

tetracycline (PC1), ยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol (PC2) และ DMSO (NC) 

 

3. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

3.1 ผลการสกัดแกนฝางดวยเครื่องสกัดแบบสภาวะเรง (accelerated solvent extractor) ที่สกัดดวย

อุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส  

 จากการสกัดแกนฝางดวยเครื่องสกัดแบบสภาวะเรง (accelerated solvent extractor) ที่สกัดดวยอุณหภูมิที่

แตกตางกัน ไดแก 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส พบวาสารสกัดที่ไดมีสีสม-แดงและสีน้ําตาล น้ําหนักของสาร

สกัดที่ไดจากทั้งสามอุณหภูมิมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยการสกัดที่อุณหภูม ิ        

180 องศาเซลเซียส ไดน้ําหนักสารสกัดและรอยละผลผลิตของสารสกัดมากที่สุด (ตาราง 1) ขณะที่สารสกัดท่ีอุณหภูมิ 

60 องศาเซลเซียส ม ี% yield ของสาร brazilin สูงกวาสารสกัดที่ 120 และ 180 องศาเซลเซียส  

 จากงานวิจัยของ Cuong และคณะ (2012) สามารถแยกสารประกอบฟนอลได 12 ชนิดนอกเหนือจาก 

brazilin ซึ่ง Chew และคณะ (2011) กลาววา เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการสกัดจะทําใหผลผลิตของสารประกอบฟนอล

เพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นสารสกัดจากแกนฝางที่การสกัดดวยอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสจึงไดสารประกอบฟนอลอื่นๆ

นอกจาก brazilin มากกวาสารสกัดที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60 และ 120 องศาเซลเซียส จึงทําใหรอยละผลผลิตของสาร

สกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียสมากที่สุด แตไดความเขมขนและ% yield ของ brazilin นอย

ที่สุด   

ตาราง 1 ลักษณะปรากฏ น้ําหนักสารสกัด รอยละผลผลิต (% Yield Crude Extract) และ% yield ของสาร brazilin ใน

สารสกัดของจากแกนฝาง 

อุณหภูมิท่ีใชสกัด 

(องศาเซลเซียส) 

ลักษณะปรากฏของ 

สารสกัด 

น้ําหนักสารสกัดที่ได 

(กรัมตอ 73.6 กรัม

ของผงแกนฝาง) 

รอยละผลผลิต 

(%น้ําหนักสารสกัดตอ

น้ําหนักแกนฝางแหง) 

% yield ของสาร 

brazilin ในสาร

สกัด 

60 ผงแหงสีสม-แดง 6.74 ± 0.74a 9.16 ± 1.01a 3.36 ± 0.17b 

120 ผงแหงสีแดงเขม 10.04 ± 0.18b 13.64 ± 0.25b 2.69 ± 0.03a 

180 ผงแหงสีน้ําตาล 11.91 ± 0.42c 16.18 ± 0.58c 2.68 ± 0.36a 

ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 

PC2 PC1 

NC 
S1 S3 

S2 
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3.2 การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคในอาหารบางชนิดของสารสกัดจากแกนฝางดวย

วิธี agar disc diffusion 

จากการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส 

ที่มีตอการเจริญของแบคทีเรียกอโรคทั้ง 5 ชนิด ไดแก E. coli , S. aureus , B. cereus , S. Typhimurium และ         

V. parahaemolyticus  พบวา สารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส ที่มีความ

เขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  ซึ่งมีปริมาณ brazilin เทากับ 16.80, 13.45 และ 13.40 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  

ตามลําดับ สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคในอาหารท้ัง 5 ชนิดได (อยางไรก็ตามงานวิจัยน้ียังไมไดศกึษา

ความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหารทั้ง 5 ชนิด แตจะศึกษาในลําดับตอไป) โดยคาเฉลี่ย

ของขนาดเสนผานศนูยกลางของวงใสของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูม ิ60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส 

ยาปฏิชีวนะ tetracycline (30 mcg) และ Chloramphenicol  (30 mcg) ที่ไดจากการทดสอบกับแบคทเีรยีทั้ง 5 ชนิดสรุป

ดังตารางที่ 2 

จากการผลทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากแกนฝางที่อุณหภูมิ 60, 120 และ 180                     

องศาเซลเซียส ตามตาราง 2 พบวา สารสกัดจากแกนฝางที่ความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีฤทธิ์ในการ

ยับยั้ง S. Typhimurium มากที่สุด เมื่อวัดจากขนาดเสนผานศูนยกลางของวงใสที่มากที่สุด รองลงมา ไดแก              

S. aureus, B. cereus, V. parahaemolyticus และ E. coli ตามลําดับ นอกจากนั้นอุณหภูมิที่ใชในการสกัดใหผลการ

ยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus, B. cereus , S. Typhimurium และ V. parahaemolyticus ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ(p>0.05) ในสวนของผลการยับยั้ง E. coli พบวาสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 

องศาเซลเซียส ใหผลในการยับยั้ง E. coli ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยสารสกัดที่สกัดดวย

อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ยับยั้ง E. coli ไดดีกวา สารสกัดที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60 และ 180 องศาเซลเซียส 

นอกจากนั้นสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียสใหผลในการยับยั้ง B. cereus 

ไมแตกตางจาก ยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol และ ใหผลการยับยั้ง S. Typhimurium ไมแตกตางจาก ยาปฏิชีวนะ 

tetracycline อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05)   
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ภาพ 2 ลักษณะเสนผานศูนยกลางวงใสของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูม ิ60 (S1), 120 (S2) และ180 
(S3)  องศาเซลเซียส ยาปฏิชีวนะ tetracycline (PC1) ยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol (PC2) และสารละลาย DMSO (NC) 

ตอการยับยั้งแบคทีเรีย E. coli (A), S. aureus (B), B. cereus (C), S. typhimurium (D) และV. Parahaemolyticus(E) 
 

 เมื่อพิจารณาจากขนาดของเสนผานศูนยกลางของวงใสที่ไดจากสารสกัดที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 

180 องศาเซลเซียส ที่มีความเขมขน 500 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีปริมาณ brazilin เทากับ 16.80, 13.45 และ 

13.40 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ตามลําดับ มีขนาดไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสกัดแกนฝางที่อุณหภูมิสูง

อาจจะสกัดไดสารบางอยางนอกจาก brazilin ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียกอโรคในอาหาร จึงทําใหฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย

กอโรคในอาหารของสารสกัดแตละอุณหภูมิไมแตกตางกัน 

ตาราง 2 ขนาดของเสนผานศูนยกลางของวงใส  ของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยอุณหภูมิ 60, 120 และ 180 
องศาเซลเซียส ยาปฏิชีวนะ tetracycline ยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol และสารละลาย DMSO ตอการยับยั้งแบคทีเรีย 
E. coli , S. aureus , B. cereus , S.  Typhimurium และ V. parahaemolyticus 

ตัวอยาง 
ขนาดของเสนผานศูนยกลางของวงใส (มิลลิเมตร) 

E. coli S. aureus B. cereus S.  Typhimurium V. parahaemolyticus 

สารสกัดที่ อุณหภูมิ 
60 oC 

12.33 ± 0.47 a   29.67 ± 0.47 a   25.56 ± 0.50a   30.44 ± 0.68a           23.33 ± 0.47a 

สารสกัดที่ อุณหภูมิ 
120 oC 

12.89 ± 0.31b 30.00 ± 0.47 a 26.11 ± 0.74 a 30.89 ± 0.87a 23.83 ± 0.37a 

สารสกัดที่ อุณหภูมิ 
180 oC 

12.33 ± 0.47 a 29.89 ± 0.57 a 25.67 ± 0.47 a 30.67 ± 0.94a 23.33 ± 0.47a 

ยาปฏิชีวนะ 
tetracycline 

25.44 ± 0.50c 30.56 ± 0.68b 31.89 ± 0.31b 30.22 ± 0.63a 25.50 ± 0.50b 

ยาปฏิชีวนะ 
Chloramphenicol 

24.89 ± 0.74d 24.78 ± 0.42c 25.67 ± 0.47a 34.67 ± 0.67b 27.83 ± 0.69d 

สารละลาย DMSO 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 
ตัวอักษรพิมพเล็กที่แตกตางกันในแนวตั้ง หมายถึง คาเฉลี่ยมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≤0.05) 
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งานวิจัยนีพ้บวาสารสกัดแกนฝางที่สกัดไดในทุกอุณหภูมิมีสาร brazilin ที่เปนองคประกอบหลักที่พบในแกน

ฝาง (ตาราง 1) และมีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรีย ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Nirmal และคณะ(2015), 

Srinivasan และคณะ (2012) และ Xu และ Lee (2004) โดย Xu และ Lee (2004) พบวา สารสกัด Brazilin บริสุทธิ์

สามารถยับยั้ง S. aureus, S. Typhimurium และ E. coli ได โดยคาความเขมขนที่ต่ําที่สุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย 

เทากับ 16, 64 และ 256 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งนี้ที่ทดสอบฤทธิ์การยับยั้ง

แบคทเีรยีของสารสกัดหยาบจากแกนฝาง พบวาสารสกัดจากแกนฝางสามารถยับยั้งแบคทีเรีย เชน E. coli , S. aureus 

และ S. Typhimurium ไดเชนกัน ขณะที่งานวิจัยของ Srinivasan และคณะ (2012) ไดศึกษาฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย

ของสารสกัดจากแกนฝางที่สกัดดวยตัวทําละลายที่แตกตางกัน ไดแก เอทานอล น้ํา และ ปโตรเลียมอีเทอร ดวยวิธี 

Soxhlet extraction method และทดสอบฤทธิ์การยับยั้งดวยวิธี agar disc diffusion ซึ่งพบวา สารสกัดจากแกนฝางที่

สกัดดวยเอทานอลสามารถยับย้ัง S. aureus และ E. coli  ไดดีกวาที่สกัดดวยน้ําและปโตรเลยีมอีเทอร โดยมีขนาดเสน

ผานศูนยกลางของวงใส เทากับ 31.0 ± 2.7 และ 15.0 ± 1.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

สรุปผลการทดลอง 

สารสกัดแกนฝางที่ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลเขมขน 75% โดยใชเครื่องสกัดแบบสภาวะเรง

ที่อุณหภูมิ 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส ความดันคงที่ 1500 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 5 นาที เมื่อนํามา

ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดวยวิธี agar disc diffusion method พบวาสารสกัดแกนฝางมีความสามารถในการยับยั้ง

แบคทีเรียกอโรคในอาหารได (Escherichia coli, Staphylococcus aureus , Bacillus cereus, Salmonella  Typhimurium 

และ Vibrio parahaemolyticus) โดยสามารถยับยั้ง S. Typhimurium ไดดีที่สุด โดยมีขนาดของวงใสเฉลี่ยในชวง 

30.44-30.89 มิลลิเมตร นอกจากนี้สารสกัดแกนฝางที่ไดจากอุณหภูมิสกัด 60, 120 และ 180 องศาเซลเซียส 

สามารถยับยั้ง S. aureus, B. cereus, S. Typhimurium และV. parahaemolyticus ที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p>0.05)  
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บทคัดยอ 

                งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชีวมวล ใหมีประสิทธิภาพ

สูงขึ้น การทดสอบประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชีวมวลใชอัตราสวนอากาศตอแกสชีวมวลในอตัราสวน 1:1.2 โดยศึกษา

เปรียบเทียบกับหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบโลหะ หัวเตาเผาแกสชีวมวลที่พัฒนาขึ้นเปนหัวเตาเผาแกส

ชีวมวลแบบวัสดุพรุนใชหลักการ การแผรังสีความรอนเพิ่มใหกับหัวเตาเผาแกสชีวมวล โดยเตาแกสชีวมวลแบบ

อากาศไหลลงที่ใชมปีระสิทธิภาพความรอน 71.25% ทีค่วามเร็วลม 3 m3/s ใชถานไมลําไยขนาด 25-30 mm คาความ

หนาแนนเฉลี่ย 250-300 kg/m3 และคาความรอนของเชื้อเพลิง 28,000 kJ/kg ผลการศึกษาพบวาการใชหัวเตาเผา

แกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน ใชอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อแพลิงนอยกวาหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบโลหะ 

คิดเปน 13.93% และ 13.01% โดยหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนมีประสิทธิภาพความรอนสูงสุดที่ 22.44% โดย

หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบโลหะมีประสิทธิภาพความรอน14.63%และ 15.51%  

คําสําคัญ: หัวเตาเผา แกสซิไฟเออร ประสิทธภิาพความรอน ถานไมลําไย 
 

Abstract 

      This research aims to study the improvement of the efficiency of gas fired biomass boiler. To be more 
effective Performance testing of gas-fired biomass furnaces has a 1:1.2 ratio of gas to biomass gas compared to 
conventional gas and biomass gas furnaces. The biomass gasifier is developed as a porous gas fired biomass 
burner. Radiant heat is added to the biomass gasifier.at 71.25% wind speed is 3 m3/s using 25-30 mm longan 
charcoal. The average density is 250-300 kg/m3 and the heating value is 28,000 kJ/kg The results showed that 
the use of porous gas biomass furnace Utilization rate of the rainy season was 13.93% and 13.01% respectively. 
Traditional and metallurgical gas has a thermal efficiency of 14.63% and 15.51% by the furnace gas biomass a 
porous material with a thermal efficiency of up to 22.44%.  

Keywords: Burner Gasifier Thermal Efficiency Longan Charcoal 
 

บทนํา  

จากสถานการณหมอกควันในเขตภาคเหนือกอใหเกิดมลพษิทางอากาศและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบในดาน

สังคมและเศรษฐกิจ รวมภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ดวยพื้นที่เขตเมืองเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวระดับตนๆ 

และประสบปญหากับสถานการณหมอกควัน จึงมีการรณรงคหยุดการเผาและออกมาตรการควบคุมการเผาและมี

การสงเสริมนําเทคโนโลยีเขามาชวยแกปญหาดังกลาว แกสซิฟเคชั่นเปนเทคโนโลยีหนึ่งที่ใหประสิทธิภาพทางดาน

ความรอนที่สูงเมื่อนํามาเขาสูกระบวนการเผาไหม มลพิษต่ํา และสามารถนํามาใชทดแทนกาซหุงตมก็จะชวยใหลด

รายจายในครัวเรือนลง อยางไรก็ตามการนําเอาโปรดิวเซอรแกสหรือแกสชีวมวลมาใชก็ประสบปญหาในเรื่องคาความ

หนาแนน อางโดย(ภานุพงษ หมั่นขีด, 2555) พบวาพลังงานที่ต่ําเกินไปประมาณ 5 MJ/m3 ในสภาพหัวเตาแกสชีวมวล

ที่ไมไดมีการศึกษารายละเอียดพัฒนาหัวเตาแกสเมื่อนําไปใชงานสงผลใหมีเปลวลุกติดไฟใหคาความรอนไมเต็ม
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ประสิทธิภาพ ฉะนั้นงานวิจัยนี้ศึกษาเพื่อพัฒนาหัวเตาแกสชีวมวลใหนํามาใชกับเตาชีวมวลแบบไหลลง Down-draft 

Gasifier โดยตองการเพิ่มประสิทธิภาพสมรรถนะแกสซิไฟเออรใหมีการจุดติดเผาไหมในระยะเวลาที่สั้นและใหมีคา

ความรอนสูงขึ้น โดยจะพัฒนาชุดปรับแตงอัตราสวนผสมอากาศกับแกส พัฒนาออกแบบหัวเตาเผาแกสชีวมวลลด

อุณหภูมิเปลวไฟที่สูญเสียพลังงานความรอน และสามารถพัฒนาไปใชสําหรับเปนเชื้อเพลิงในงานอุสาหกรรมใน

ครัวเรือนเพื่อนําไปใชเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร อางโดย (ปญจพร หนานคํา และ

คณะ, 2558) กลาววาเปนการสงเสริมใหเล็งเห็นคุณคาเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไมใหมีการเผาทิง้แบบ

สูญเปลา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1.เครื่องมือวัสดุอุปกรณ 

อุปกรณที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้ประกอบไปดวยอุปกรณหลัก 5 สวนไดแก เครื่องผลิตแกสชีวมวล ชุดลด

อุณหภูมิแกสชีวมวล หัวเตาชวีมวล เชื้อเพลิงทดสอบ เครื่องมือวัด โดยรายละเอียดอุปกรณมีดังน้ี 

1.1 เครื่องผลิตแกสชวีมวล  

เครื่องผลิตแกสชีวมวลอางโดย(นิกราน หอมดวง และคณะ, 2554)พบวาแบบชนิดไหลลง Down-draft 

Gasifier ดังแสดงตามภาพ 1 ใชถานไมลําไยเปนเชื้อเพลิงเตมิไดอยางตอเนื่อง มีหองเผาไหมเปนรูปกรวย โดยคอคอดมี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 cm ความสูงของหัวฉีดเมื่อเทียบกับระนาบคอคอด 12.61 cm หัวฉีดมีจํานวน5หัว ขนาด

เสนผานศูนยกลางหัวฉีด 15 mm ดานบนเครื่องผลิตแกสเปนถังเติมมีฝาปด บรรจุถานไดทั้งหมด 30 kg ประสิทธิภาพ

แกสซิไฟเออร 71.25% มีชุดลดอุณหภูมิแกสชีวมวลเปนอุปกรณที่สรางขึน้มาเพื่อใชแลกเปลี่ยนความรอนระหวางแกส

ชวีมวลกับน้ํา โดยใชทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 cm เชื่อมตอไซโคลนดักฝุน  

      
                             ภาพ 1 แสดงเตาชีวมวลแบบอากาศไหลลง Down-draft Gasifier 

1.2 ชุดหัวเตาแกสสําหรับการทดสอบ 

หัวเตาแกสท่ีใชทดสอบมีท้ังหมด 4 ชนิด คือ หัวเตาเผาแกสของแกสหุงตม หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั่งเดิม 

หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ และหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน ดังแสดงตามภาพ 2  รายละเอียดของหัว

เตาเผาแกสทัง้ 4 ชนิด มีดังนี้  

ชนิดหัวเตาเผาแกสของแกสหุงตม KB-5 หรือหัวเตาแกสแรงดันสูง อางโดย(ธเนศ ไชยชนะ และคณะ,2556) 

พบวา ลักษณะโดยท่ัวไป ทําจากเหล็กหลอ หัวเตามีขนาด 12.7 cm มีขนาดเสนผานศูนยกลางกระทะเตา 27.94 cm มี

เกลียวปรับหัวสวนผสมแกสแรงดันสูงกับอากาศ น้ําหนัก 4 kg หัวเตาสงทอแกสเขาแนวนอน 

ชนิดหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิม ลักษณะโดยทั่วไปทําจากเหล็ก หัวเตามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 

cm รูปทรงกระบอก สูง 7.5 cm เจาะรู เริ่มจากตรงกลาง 1 รูขยายเปน 4 วงรอบจํานวน 6 รู 32 รู และ 32 รู โดยใช

ดอกสวานขนาด 0.25 mm เจาะรู หัวเตามแีนวทอแกสเขาในแนวตั้ง การจุดติดไฟใชสวนผสมอากาศจากหัวเตา  

ชนดิหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ ลักษณะโดยทั่วไปทําจาก ทองเหลือง หัวเตามีขนาดเสนผานศูนยกลาง 

12 cm ตีเกลยีว เขากับรูปทรงกรวยทําจากสแตนเลส สูง 22 cm เซาะรองเปนวงรอบ 3 วงรอบ เจาะรู 8 รู 16 รู และ 
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32 รู โดยใชดอกสวานขนาด 0.25 mm เจาะรู วางโลหะทรงกลมเต็มวงรอบ หัวเตามีแนวทอแกสเขาในแนวตั้ง มีวาลว

ปรับใชสวนผสมอากาศกับแกส อัตรา 1:1.2 กอนแลวนําไปจุดติดไฟที่หัวเตา 

ชนิดหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน อางโดย(อาวุธ ลภิรัตนากูล และคณะ,2550) พบวาลักษณะ

โดยทั่วไปทําจาก เซรามิกมีรูพรุนหัวเตา มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 14 cm รูปทรงกระบอกทําจากเหล็ก สูง 10 cm หัว

เตามีแนวทอแกสเขาในแนวนอน มีวาลวปรับใชสวนผสมอากาศกับแกส อัตรา 1:1.2 กอนแลวนําไปจุดติดไฟที่หัวเตาที่

หองรูปทรงจัตุรัสขนาดกวาง 60 cm ยาว 60 cm สูง 70 cm มีปลองระบายความรอน 

 
                                  (B) หัวเตาเผาแกสหุงตม KB-5            (A) หัวเตาเผาชีวมวลแบบดัง้เดิม 

 
                              (D) หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ          (C) หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน 
 

ภาพ 2 แสดงแบบหัวเตาเผา 
 
1.3 เครื่องมือวัดใชทดสอบ 

เครื่องมือวัดในการทดสอบประกอบไปดวย เทอรโมคัพเพิ้ล รุน JB-35 แบบแยกสาย สําหรับวัดอุณหภูมิใน 

เตาเผา มีไส (ELEMENT) เสนผาศูนยกลาง 1.6 mm. ความยาวของปลอกปองกันไดตั้งแต 200~1500 mm อุณหภูมิใช

งานสูงสุด 800 oC , 900 oC เทอรโมคัพเพิ้ล รุนJR-35(K) แบบแยกสายอุณหภูมิการใชงาน1400˚C มีไส Ceramic 

เครื่องวัดอุณหภูมิ INFRARED THERMOMETER รุน GM300 ยี่หอ BENETECH สําหรับวัดอุณหภูมิระหวาง -50 ˚C ถึง 

420 ˚C เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล ขนาด 60 kg รุน DS-530 ยี่หอ MITSUBISSHI ใชกระแสไฟฟา 220 v 

1.4 เชื้อเพลิงทดสอบ 

เชื้อเพลิงอางโดย (Homdoung et al., 2015) แสดงใหเห็นวา ถานไมลําไย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25-30 

mm จํานวน 30 kg ตอครั้งทดสอบ คาความหนาแนน 250-300 kg/m3 คาความรอนของเชื้อเพลิง (LHV) 28,000 

kJ/kg  

2.วิธีดําเนินการสอบ  

2.1 ทดสอบโดยหาประสิทธิภาพหัวเตาเผาที่ใชเชื้อเพลิง LPG การทดสอบเตาแกสหุงตม ใชหัวเผาแบบ KB-5 

เพื่อนํามาเปรียบเทียบและเปนตนแบบสําหรับนําไปใชพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชีวมวลใหสูงขึ้น โดยใช

วิธีการทดสอบดวยการตมน้ํา (boiling test) การทดสอบใชน้ําน้ําหนัก 10 kg ชั่งน้ําหนักจากเครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล 

ขนาด 60 kg รุน DS-530 เทใสหมอหุงตมสแตนเลส ติดตั้งเครื่องมือวัดอุณหภูมิเทอรโมคัพเพิ้ล JR-35, 12 K เก็บ
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ขอมูลอุณหภูมิของน้ําตั้งแตเริ่มตมน้ําจนถึงอุณหภูมิน้ําเดือด โดยเก็บขอมูลอุณหภูมิทุกๆ 5 นาที เปนระยะเวลา 60 

นาที จากนั้นทําการปดเตาช่ังน้ําหนักของน้ําที่เหลือ เก็บคาบันทกึผลทดสอบและคํานวณประสิทธิภาพ 

2.2 ทดสอบโดยหาประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบดั้งเดมิ  

การทดสอบหัวเตาเผาแกสชีวมวลโครงการสําหรับงานวิจัย แบบดั้งเดิม อางโดย(เชิดชูเกียรติ ผาคํา และ

คณะ, 2559) พบวาเตาผลิตโปรดิวเซอรแกส ใชแบบ Fixer Bed Gasifier หรือ Pack Bed Gasifier สามารถแบงออก

ตามลักษณะการไหลของโปรดิวเซอรแกสแบบ อากาศไหลลงDown-draft Gasifier แบบเติมอากาศแบบไหลลง

ประสิทธิภาพ 71.25% ใชเชื้อเพลิงถานไมลําไย ขนาด 25-30 mm. น้ําหนัก 30 kg มีสัดสวนผลิตแกสชีวมวลของ

คารบอนไดออกไซค (CO) 24% ไฮโดรเจน(H2) 12% มีเทน(CH4) 1.1% ที่ความเร็วลม 3 m/s เวลาเดินเครื่อง 330 นาท ี

คาความรอนสูงสุด(HVgas= 4.580 MJ/kg [20] ทําการควบคุมการผลิตโปรดิวเซอรแกส 4 กระบวนการ คือ 1) 

กระบวนการ Drying Zone ที่อุณหภูมิ 100-135 °C 2)กระบวนการ Pyrolysis Zone ที่อุณหภูมิ 200-600 °C 3) 

กระบวนการ Combustion Zone ที่อุณหภูมิ 1,100-1,500 °C 4) กระบวนการ Reduction Zone ที่อุณหภูมิ 500-900 

°C โดยใชเครื่องวัดเทอรโมคัพเพิ้ล (JB-35,12 ,JB-35C,10X & JR-35,12 K ) การทดสอบตองมีการใสเชื้อเพลิงที่จุด

ติดไฟจากภายนอก ทุกครั้งตองมีการรองเชื้อเพลิงถานลําไยในเตาเผากอนประมาณ 1 kg จากนั้นใหทําการเติม

เชื้อเพลิงใหเต็มเตาเผา และเติมน้ําตรงครอบฝาปด ปองกันแกสรั่วออกทางฝาปด แลวปดผาตรงชองใสเชื้อเพลิง แลว

ทําการเปดพัดลมเพือ่ใหมีการลุกติดไฟเปนการเติมอากาศตามทฤษฎีการลุกไหม จากนั้นรอใหเกิดแกสเชื้อเพลิง 10-

15 นาที โดยเปดวาลวหลังจากผานการไซโคลนดักฝุนผงคารบอนตรวจสอบปริมาณแกส เมื่อมีการลุกติดของแกส

เชื้อเพลิงใหปดวาลว และใหเปดชุดพัดลม Lutron electronic YK-80AM ที่อัตราเร็วลม 3 m3/s ในการลําเลียงแกส

เชื้อเพลิงผานการ Cooling สงไปจุดติดไฟที่หัวเตาเพื่อทําการตมน้ํา ทดสอบโดยทําตามมาตรฐานของการตมน้ํา 

(boiling test) แบบเดียวกับทดสอบการสิ้นเปลืองของแกสปโตรเลียมเหลว(LPG) เก็บขอมูล บันทึกผล ตลอดเวลาตอง

ทําการสังเกตการและจะตองคอยควบคุมผลกระทบทั้งอุณหภูมิสิ่งแวดลอม กระบวนการปอนเชื้อเพลิงใหเปนไปตาม

กระบวนการ Gasifier เก็บคาบันทึกผลทดสอบและคํานวณประสิทธภิาพ 

2.3. ทดสอบโดยหาประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบโลหะ 

การทดสอบหัวเตาเผาแกสชีวมวลโครงการสําหรับงานวิจัยแบบใหม ใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ ทํา

การทดสอบตามขั้นตอนเหมอืนการทําในหัวขอ 2.2 โดยถอดเอาหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมออก ติดตั้งชุดผสม

ระหวางอากาศและแกสชีวมวล ปรับอัตราสวนผสม 1:1.2 แลวลําเลยีงแกสผสมกับอากาศผานทอไปจุดติดไฟลุกไหมที่

หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ เพื่อทําการตมน้ํา เก็บคาบันทึกผลและคํานวณประสิทธิภาพ 

2.4. ทดสอบโดยหาประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบวัสดุพรุน 

การทดสอบหัวเตาเผาแกสชีวมวลโครงการสําหรับงานวิจัยแบบใหม ใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน 

พัฒนามาจากหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิม และโลหะ ทําการทดสอบโดยหาประสิทธิภาพหัวเตาเผาแกสชีวมวล

แบบขอ 2.3 แลวลําเลยีงแกสผานทอเขาดานขางหัวเตาแลวจุดติดไฟลุกไหมที่หัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบวัสดุพรุน เพื่อ

ทําการตมนํ้า เก็บคาบันทึกผลและคํานวณประสิทธภิาพ 

2.5.การวิเคราะหขอมูล อางโดย(นิกราน หอมดวง และคณะ, 2559)พบวา 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คือ อัตราสวนของมวลเชื้อเพลิงชีวมวลตอเวลา หาไดจากสมการดังตอไปน้ี 

  T

M
=FC

        (1) 

  เมื่อ FC คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (kg/h) 

   M คือ น้ําหนักเช้ือเพลิง (kg) 
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   T คือ เวลาที่ใชทั้งหมด (h) 

 

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ คือ อัตราสิน้เปลืองเชื้อเพลิงชีวมวลตอความรอนที่ใชประโยชนจากเตา

แกสซิไพเออร หาไดจากสมการดังนี ้

  
uQ

FCSFC          (2) 

 

  เมื่อ  SFC คือ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ(kg/kwh) 

Qu คือ ปรมิาณความรอนทีใ่ชประโยชน (kJ) 

อัตราสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ คือ อัตราสวนของผลคูณอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกับคาความรอนต่ําของ

ถานไมลําไย 28,000KJ/kg [14] ตอปริมาณความรอนท่ีใชประโยชน หาไดจากสมการดังนี ้

  
UQ

FCXLHVSEC                             (3) 

เมื่อ  SEC คือ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ(kg/kwh)  

ประสิทธิภาพความรอนในการทดสอบใชวิธีการตมน้ํา หาไดจากสมการดังนี้  

 

100LHV x m
)xhm()T-(T C x m

fuelfuel

fg2wwiwbpwi 


 













η
     (4) 

 

  เมื่อ η     คือ ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตา (%) 

           mwi  คือ มวลน้ําท่ีระเหย (kg) 

            mfuelคือ มวลน้ําท่ีระเหย (kg) 

               pC    คือ คาความรอนจําเพาะของน้ํามีคา 4.186 kJ/kg °C 

             fgh
    คือ คาความรอนแฝงของการระเหยน้ํา 2,257 kJ/kg 

             fuelLHV  คือ คาความรอนต่ําของถานไมลําไย 28,000KJ/kg [14] 

             wiT  คือ อุณหภูมนิ้ําเร่ิมตน (C) 

             wbT  คือ อุณหภูมจิุดเดือดของน้ํา (C) 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

 1. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ดังแสดงตามภาพ 3 แสดงถึงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ หัวเตาเผา

แกสชีวมวลแบบดั้งเดมิ แบบโลหะและแบบวัสดุพรุน ผลการศึกษาพบวาการใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนให

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ต่ํากวา หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบโลหะคิดเปน 13.93 %และ 13.01 % 

การใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนใหอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ํากวาเพราะ มีการพัฒนาหัวเตาใหมีชุด

ติดตั้งปรับอัตราสวนผสมอากาศกับแกสเพื่อการเผาไหมที่สมบูรณแบบหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะ และมีการ

ปรับลักษณะทอลําเลียงแกสเขาดานขางแบบหัวเตาเผาแกสหุงตม KB-5 ที่มอีัตราการสิ้นเปลืองท่ีต่ํากวา มีการพัฒนา

เพิ่มรูพรุนชะลอการไหลของแกส ปองกันการสูญเสียความรอนเปลวไฟ ทําใหระยะเวลาการตมน้ําสั้น สงผลใหมีการ

ใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ ดวยอัตราใชเชื้อเพลิงชีวมวลที่ต่ําเปนแนวทางลดคาใชจายดานเชื้อเพลิงเมื่อนําไปใช

งาน  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

227 
 

 
ภาพ 3 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

2. อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ ดังแสดงตามภาพ 4 โดยผลจากการใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบ

วัสดุพรุน ใชอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ นอยกวาหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบโลหะ อยางไรก็

ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหัวเตาแกสหุงตม KB-5 หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนยังมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

จําเพาะ สูงกวา โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ 0.93 kg/kwh ในขณะที่หัวเตาแกสหุงตม KB-5 มีอัตรา

การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ 0.092 kg/kwh  

 
ภาพ 4 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ (SFC) 

 

3. อัตราสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ ดังแสดงตามภาพ 5 แสดงอัตราสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะการใชหัว

เตาเผาแกสชวีมวลแบบวัสดุพรุนมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ ต่ํากวาหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและ

แบบโลหะ เมื่อเปรียบเทียบหัวเตาแกสหุงตม KB-5 หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนมีอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

จําเพาะมากกวา 5.7 เทา 
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ภาพ 5 แสดงอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ (SEC) 

 

 4.อุณหภูมิกระบวนการผลิตโปรดิวเซอรแกสของเตาชีวมวลแบบอากาศไหลลง Down-draft Gasifier จนถึง

จุดไฟตมน้ําโดยใชถานไมลําไยเปนเชื้อเพลิง อุณหภูมิภายในของเตาชีวมวลจะมีอุณหภูมิการผลิตโปรดิวเซอรแกส 4 

โซน คือ โซนอบแหง (Drying Zone) โซนกลั่นตัว (Devotalization Zone) หรือ โซนไพโรไลซิส (Pyrolysis Zone) โซนเผา

ไหม (Combustion Zone) และ โซนรีดักชัน (Reduction Zone) ดังนี ้

 โซนอบแหง (Drying Zone) อุณหภูมิเชื้อเพลิงระเหยความชื้น (Td) อุณหภูมิอยูระหวาง 100 - 135°C และ

สูงขึ้นเมื่อเชื้อเพลิงเริ่มหมด เขาสูโซนกลั่นตัว (Devotalization Zone) หรือ โซนไพโรไลซิส (Pyrolysis Zone) เชื้อเพลิง

แข็งจะถูกยอยสลายดวยความรอนที่สูงในที่ไมมีออกซิเจนอยู (Tp) อุณหภูมิอยูระหวาง 200 – 600°C และจะคอยๆ

เพิ่มขึ้นเมื่อมีเชื้อเพลิงคางและลดลงเมื่อเชื้อเพลิงเริ่มหมด เขาสูโซนเผาไหม (Combustion Zone) เปนโซนที่

เกิดปฏิกิรยิาเผาไหมหรือปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (TC) ซึ่งจะทําใหเกิดแกสคารบอนไดออกไซดและความรอน อุณหภูมิอยู

ระหวาง 1,100 - 1,500 °C โซนสุดทายโซนรีดักชัน (Reduction Zone) เปนโซนที่ผลิตแกสสังเคราะหหรือแกสติดไฟซึ่ง

ประกอบไปดวยคารบอนมอนนอกไซดและไฮโดรเจนและมีเทน อุณหภูมิโซนนี้จะอยูในชวง 500 – 900 °C ดวย

อุณหภูมิท่ีสูง ตองผานการลดอุณหภูมิ(Tcl)เพื่อลดการขยายตัวของแกสและความเสียหายกับอุปกรณพัดลมดูดแกสที่ 

3 m3/s ดวยแกสท่ีไดมีความดันต่ําอุณหภูมิอยูระหวาง 90 – 110 °C ทั้งนี้อุณหภูมิบรรยากาศ (Tra) ขางนอกก็ชวยลด

อุณหภูมิดวย และลําเลยีงแกสไปจุดติดลุกไหมเกิดความรอนทําใหมีอุณหภูมิน้ําตม (Tw) ดังแสดงตามภาพ 6 ภาพ 7 

และภาพ 8 ซึ่งแสดงอุณหภูมกิารตมน้ําของหัวเตาแตละชนิด จากการศึกษาพบวาหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน 

เมื่อเขาสูกระบวนการผลิตโปรดิวเซอรแกส อุณหภูมจิะสูงขึ้นและมีอุณหภูมิคงที่เสถียร และมีแกสลําเลียงไปจุดติดไฟ

ที่หัวเตาไดตอเนื่อง ดีกวาอุณหภูมิกระบวนการผลิตโปรดิวเซอรแกสของหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมและแบบ

โลหะที่มีอุณหภูมิไมแนนอน ดวยหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนทําจากเซรามิก ทําใหสะสมความรอนจึงทําให

อุณหภูมิเปลวไฟกนหมอตมน้ําท่ี 212 °C นอยกวา หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดมิที่มีอุณหภูมิเปลวไฟกนหมอตมน้ํา

ที่ 280 °Cและแบบโลหะที่มีอุณหภูมิเปลวไฟกนหมอตมน้ําท่ี 297 °C  
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ภาพ 6 แสดงอุณหภูมิการตมน้ําที่ใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบดั้งเดิมเช้ือเพลิงมถีานไมลําไย 

 
ภาพ 7 แสดงอุณหภูมิการตมนํ้าที่ใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบโลหะเชื้อเพลิงถานไมลําไย 

 
ภาพ 8 แสดงอุณหภูมิการตมนํ้าที่ใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนเช้ือเพลิงถานไมลําไย 

5.ประสิทธิภาพความรอนของแกสเตาชีวมวลแบบไหลลง Down-draft Gasifierหัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบ

วัสดุพรุน ใหประสิทธิภาพความรอนสูงสูด 22.4 % และหัวเตาเผาแกสชีวมวลด้ังเดมิและโลหะใหประสิทธิภาพความ
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รอน 14.63%และ 15.51% เปรียบเทยีบกับหัวเตาแกสหุงตม KB-5 ประสิทธิภาพความรอน 35.82%ยังสามารถ

พัฒนาไดอีก 

 

 
ภาพ 9 แสดงประสิทธภิาพความรอนของแกสเตาชีวมวลแบบไหลลง Down-draft Gasifier 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. การใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน ใชอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

จําเพาะ อัตราการสิ้นเปลอืงพลังงานจําเพาะ ต่ํากวาเนื่องจากหัวเตาเผาแกสชวีมวลแบบวัสดุพรุน มีระยะเวลาเผาไหม

เชื้อเพลิงไดยาวนานและปริมาณความรอนที่ไดใชอยางมีประสิทธิภาพ จึงสรุปไดวา หัวเตาวัสดุพรุนใหอัตราการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ต่ํากวา หัวเตาเผาแกสชีวมวลดั้งเดิมและโลหะคิดเปน 13.93 %และ 13.01 % โดยหัวเตาเผาแกส

ชีวมวลแบบวัสดุพรุนมมีีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจําเพาะ 0.93 kg/kwh และมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะ 

137 MJ/kg 

2. การใชหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน ใชอุณหภูมกิารตมน้ําเดือด ระยะเวลาเร็วกวาหัวเตาเผาแกสชีว

มวลดั้งเดิมและโลหะ เนื่องจากประสิทธภิาพความรอนหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนมีการกักเก็บความรอน 

3. หัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุน ใหประสิทธิภาพความรอนสูงสูด 22.4 % และหัวเตาเผาแกสชีวมวล

ดั้งเดมิและโลหะใหประสิทธิภาพความรอน 14.63%และ 15.51%  

4. เมื่อติดตั้งหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนกับเตาแกสเตาชีวมวลแบบอากาศไหลลง Down-draft 

Gasifier สงผลใหประสิทธิภาพการเผาไหมและประสิทธิภาพความรอน สูงขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาปรับจูนแกสชีว

มวลกับอากาศและติดตั้งหัวเตาเผาแกสชีวมวลแบบวัสดุพรุนชวยกักเก็บความรอนดวย สอดคลอง อางโดย(อภิสิทธิ์ 

พรมดอน และคณะ, 2555)พบวาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาหุงตมจะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อจํานวนและอัตรา

เสนผานศูนยกลางของรูรังผึ้งเปล่ียนไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ   
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Abstract 

This research evaluated the biogas production from longan leaves (Dimocarpus longan). The chemical 
composition of longan leaves showed the C, H, O, N, and S content with 47.33 %, 5.69%, 40%, 5.67%, and 
0.23% respectively. In addition, the longan leaves contain 6.52% moisture, 16.52% ash, determined through 
dry weight. Total solids (TS), volatile solids (VS), chemical oxygen demand (COD) and pH in the longan leaves 
were measured with the result of 934,800 mg/kg, 669,575 mg/kg 18,340 mg/L and 7.02, respectively. The 
biogas content estimated to have 43.66% methane, 47.03% carbide oxide and 9.31% ammonia. Total biogas 
yield was 0.9068 m3/kg achieved through theoretical estimation; and total methane yield reached 0.2081 m3. 
Elemental composition of longan leaves were used to calculate the theoretical methane content and biogas yield. 
The laboratory results illustrated that longan leaves can be used for biogas production. 

Keywords: biogas, fallen leaves, Dimocarpus longan, biomass 
 
 
Introduction 

Biomass are organic substances from plants and animals such as weeds, leaf litter, crop residues and 
agricultural residues, can be used to produce energy through combustion, gasification and fermentation (De 
Meyer et al., 2014).  

Presently, anaerobic bio-conversion of organic substrates is considered as the most common 
biotechnological solution due to its economical and energy recovery benefits. Anaerobic bio-conversion also have 
some environmental benefit like reduction of greenhouse gases and it provides stabilized solid residue with high 
nutrient content for land use applications (Jha et al., 2011). In brief, organic substrates are biochemically 
converted into bio-methane (CH4) under anaerobic conditions by the major groups of bacteria/archaea, such as 
hydrolyzers, acidogens, acetogens and methanogens, under in a well-balanced equilibrium within a bio-reactor 
system (Braun et al., 2010)., Longan leaves, unlike other agriculture leaves, such as teak, straw, and mango 
leaves, contained cellulose than can be applied produces biogas through fermentation.  

Longan (Dimocarpus longan) is one of the most important fruit crops in Thailand. It is widely cultivated 
in northern Thailand for trade and export fruit. In Northern Thailand there is approximately 1 million hectares of 
longan plantation. One of the problems that arise from longgan production is that it generates a huge amount of 
agricultural wastes.  Since nowadays agricultural wastes were actually used as a source of energy. This study 
aims to investigate the potential of longan leaves for biogas production based on the leaves characteristics and 
determined biomethane yields, and biodegradable fraction. The feasibility of using these two common theoretical 
methods to estimate the biomethane yields of the leaves were also evaluated.   
 
Materials and methods 

Materials preparation  
Longan leaves were obtained from Sansai District, Chang Mai, Thailand. The collections and preparation 

of the leaves were shown in (Figure 1 A to C). The leaves then were crushed into small pieces. The stalks were 
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crushed and dried in an oven for 48 h at 40 °C to achieve a moisture content of less than 10%, it was then 
ground using a blender (OTTO BE-127 blender). The dried powder was stored and sealed in a desiccator under 
ambient temperature for further usage. The experiment was carried out in the Energy Research Center, Maejo 
University, Chaing Mai, Thailand. For all experiments, longan leaves were used for preliminary laboratory 
analysis to estimate biogas potential. 

 

 
Figure 1. Material Preparation. A) Longan leaves collection B) Dried longan leaves and C) Powdered longan 

leaves 

Biogas estimation 
Biogas is a product of breaking down organic matter, such as proteins, lipids, and carbohydrates, 

through anaerobic digestion using anaerobic bacteria. When the chemical composition of a substrate (C, H, O, N 

and S) is known, it can be predicted from the stoichiometric formula developed by (Buswell & Boruff, 1932). 

Biogas potential production was calculated according to Von Sperling and Chernicharo (Von Sperling and 

de Lemos Chernicharo, 2005). Theoretical methane potential was calculated from Bushwell’s formula (eq. 1) 

which is derived by stoichiometric conversion of the compound to methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and 

ammonia (NH3) (Gilcreas, 1966), Eq 1 (Buswell & Boruff, 1932). 
 

 Eq. 1. Bushwell’s formula 

Analytical methods 
The physical characteristics (total solids; volatile solids; and COD) were analyzed by standard method 

(Unpaprom et al., 2015). The temperature and the pH in each digester were measured at the start. The slurry 
was sampled at start-up and end of the digestion for the total solids (TS), volatile solids (VS), ash content and 
moisture content determination. Carbon and nitrogen contents in the sample were determined with the help of a 
C-N-H-O-S analyzer using the element analyzer. The samples were characterized according to ASTM E870-
82, ASTM E1755-01, ASTM E 872-82 for determination of moisture (M) and ash (A) was calculated value 
resultant by difference. 

Statistical analysis 
All values or readings were the result of the mean of three replicates. Data were reported as mean ± 

standard deviation (SD). Statistical analyses were performed using Microsoft Excel. 
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Table 1.  Proximate and ultimate analysis of leaves 

 
 

Results and discussion 

Physico-chemical properties of longan leaves 
The physico-chemical characterizations of longan leaves are shown in Table 2. The proximate analysis, 

ultimate analysis, composition and others. The moisture content (M) and ash (A) in the longan leaves powder 
biomass was measured. In brief, results showed 16.52 ash and 6.52 moisture. The total solids (TS) and volatile 
solids (VS), content were 934,800 mg/kg and 669,575 mg/kg, respectively. The average pH was 7.02 and 
average COD 183.40 mg/L. The best pH values of biogas production ranged from 7 to 8 and a total solid (TS) 
content of 8% (Zhang et al., 2013). The process is severely inhibited if the pH decreases below 6.0 and rises 
above 8.5, and too much total solid will be difficult to biodegrade (Dussadee et al., 2017). 
 
 
 
 
 
 
 

Parameters 

Plant leaves 

Material 

Proximate analysis 

(%) 
Ultimate analysis (%) 

Reference 

M A C H O N S 
HHV 

(MJ/kg) 

Semi dried banana 8.3 8.7 43.5 6.3 48.7 1.3 0.2 19.8 (Jena et al., 

2017) Wet banana 74.7 12.2 15.9 9.2 73.4 1.4 0.05 5.5 

Elephant grass 12.2 4.9 41.2 5.5 46.6 1.8 - 14.7 (Sellin et al., 

2016) Wheat 4.60 4.9 44.9 5.71 43.8 0.63 - 17.3 

Sena - 17.30 36.20 4.72 37.49 4.29 - 18.13 
(Shen et al., 

2010) 

Almond tree - - 43.25 5.50 48.06 2.85 0.34 17.6 

(García et al., 

2014) 

Apple tree - - 44.45 6.15 47.56 1.61 0.23 17.5 

Cherry tree - - 45.52 6.25 46.55 1.49 0.19 17.7 

Chestnut - - 47.82 6.24 43.46 2.21 0.27 18.8 

Feijoa - - 45.28 6.03 47.25 1.23 0.20 17.8 

Hazelnut tree - - 45.14 6.79 45.71 2.05 0.31 17.8 

Oak tree - - 46.90 5.47 44.20 3.04 0.38 18.3 

Orange tree - - 41.11 5.28 50.62 2.59 0.40 16.2 

Palm 9.00 12.32 40.40 5.58 52.09 1.94 - - 
(Abnisa et al., 

2013) 

Cardoon - 29.60 34.10 4.90 29.80 1.40 0.20 17.90 
(Damartzis et 

al., 2011) 

Bamboo - 11.00 40.50 5.80 52.80 0.70 0.20 - 
(Huang et al., 

2011) 

Longan 6.52 16.52 47.33 5.69 40.48 5.67 0.23 - This study 
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Table 2. Physical, chemical and composition of longan leaves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Theoretical analysis of longan leaves biogas and biochemical methane production 
Biogas is a product of breaking down organic matter, such as proteins, lipids, and carbohydrates, 

through anaerobic digestion using anaerobic bacteria.When the chemical composition of a substrate (C, H, O, N 
and S) is known, it can be predicted from the stoichiometric formula developed by (Buswell & Boruff, 1932). The 
calculation process is shown in equation 1, which used to calculate the amount of methane and carbon dioxide. 
the calculation for the elemental composition of substrate is shown in Table 3. The biogas content were 
calculated to contained= 43.66% methane, 47.03% carbon dioxide, and 9.31% ammonia. The longan leaves 
contained different chemical composition: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulphur content of 47.33%, 
5.69%, 40.48%, 5.67% and 0.23% respectively. 

 
Table 3 Biogas composition and production of fallen longan leaves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The physical, chemical and composition of longan leaves were all been heavily researched and 
published, it shows some useful way on how to estimate the theoretical biogas production in order to compare 
the bioavailability the longan leaves to other plant leaves. The theoretical biogas composition, total biogas 
production and total theoretical amount of gas of different plant leaves are presented in Figure 2 and Table 4. 

Parameters Longan leaves 
Proximate analysis (%)  
    - Moisture 6.52 
    - Ash 16.52 
Ultimate analysis (%)  
    - Carbon 47.33 
    - Hydrogen 5.69 
    - Oxygen  40.48 
    - Nitrogen  5.67 
    - Sulphur  0.23 
Composition and others  
    - pH 7.02 
    - TS (mg/kg) 934,800 
    - VS (mg/kg) 669,575 
    - COD (mg/L) 18,340 

Biogas Composition (%) Yield 
CH4  43.66 
CO2  47.03 
NH3  9.31 

Biogas Production (m3)  
CH4  0.2081 
CO2  0.2081 
NH3  0.0964 

Biogas 0.9068 
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Figure 2 Potential production of methane and total biogas from different plant leaves material 

Table 4. Biogas composition, total biogas production and theoretical biogas yield of different plant leaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biochemical methane potential through chemical oxygen demand 
COD is commonly used in the water and wastewater industry to measure the organic strength of liquid 

effluents. It is a chemical procedure using strong acid oxidation. Organics conversion of biomass; the strength is 
expressed in ‘oxygen equivalents’ i.e. the mg O2 required to oxidize the C to CO2. However, the COD concept 
could be estimate the methane yield. One mole of methane requires 2 moles of oxygen to oxidize it to CO2 and 
water, so each gram of methane produced corresponds to the removal of 4 grams of COD. Total methane 
production of different plant leaves are presented in Figure 2 and Table 4. 

Parameter Plant leaves 

Material 

Gas composition (%) Total gas production (m3) Total theoretical 

amount of gas m3/Kg 

CH4 CO2 NH3 CH4 CO2 NH3 

Semi dried banana  48.53 48.97 2.50 0.1662 0.5645 0.0217 0.7524 

Wet banana  44.08 48.90 7.02 0.1565 0.4099 0.0222 0.5886 

Elephant grass 45.70 50.69 3.61 0.1574 0.5646 0.0313 0.7533 

Wheat 49.74 49.08 1.19 0.2131 0.5842 0.0111 0.8085 

Sena 42.06 48.72 9.22 0.1565 0.5770 0.0863 0.8198 

Almond tree 43.66 51.00 5.35 0.1545 0.5679 0.0473 0.7696 

Apple tree 48.04 48.95 3.01 0.1771 0.5711 0.0269 0.7751 

Cherry tree 48.99 48.28 2.73 0.1921 0.5770 0.0250 0.7941 

Chestnut 49.10 47.09 3.81 0.2220 0.5933 0.0374 0.8527 

Feijoa 48.41 49.31 2.28 0.1876 0.5748 0.0206 0.7830 

Hazelnut tree 50.16 46.09 3.75 0.1914 0.5769 0.0346 0.8029 

Oak tree 45.23 49.51 5.26 0.2022 0.5903 0.0510 0.8435 

Orange tree 41.89 52.99 5.12 0.1259 0.5548 0.0426 0.7233 

Palm 43.22 52.83 3.95 0.1181 0.5478 0.0317 0.6976 

Cardoon 52.02 44.58 3.40 0.2374 0.5967 0.0340 0.8682 

Bamboo 45.80 52.74 1.46 0.1245 0.5453 0.0115 0.6813 

Longan  43.66 47.03 9.31 0.2081 0.2081 0.0964 0.9068 
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Or 1 kg COD is equivalent to 250 g of methane.  
1 kg COD ⇒ 250 g of CH4 
250 g of CH4 is equivalent to 250/16 moles of gas = 15.62 moles  
1 mole of gas at STP = 22.4 liters  
Therefore 15.62 x 22.4 = 349.8 liters = 0.35 m3. 
COD of microalgae and banana fruit stalk were 325333.33 mg/L and 304000 mg/L, respectively; methane 
production of microalgae and banana fruit stalk were estimated 0.45 m3 and 0.425 m3. 
 
Conclusion 

This study investigated the potential of longan leaves as a feedstock for biogas production. These 
results indicated that Longan leaves contained rich amount of organic substances and these substances are 
suitable to use in the anaerobic fermentation process to be used to sustain microbial life, and transform nutrients 
into biogas. 
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บทคัดยอ 

งานกอสรางอาคารพักอาศัยมักประสบปญหาเรื่องคุณภาพงานในการสงมอบงาน  ทําใหเจาของหรือลูกคา

ไมรับมอบงานโดยงาย  จนสงผลใหเกิดความลาชาและคาใชจายตามมา  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของความบกพรองงาน  วิเคราะหหาสาเหตุและศึกษาคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองเปรียบเทียบ

กับงบประมาณกอสราง  ขอมูลที่ใชวิจัยรวบรวมจากบันทึกการสงมอบหองพักจํานวน 200 หอง โดยแบงขอมูล

ออกเปน 2 สวนคือ (1) ในขั้นตอนกอสรางซึ่งตรวจงานโดยผูควบคุมงาน และ (2) ในขั้นตอนสงมอบซึ่งตรวจสอบโดย

ลูกคา  จุดบกพรองที่สํารวจไดถูกจําแนกออกเปน 8 หมวดงาน คือ งานโครงสราง งานพื้น งานผนัง งานฝา งานบัว

เชิงผนัง งานประตู-หนาตาง งานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟา  ผลการศึกษาพบวาหมวดงานที่ตรวจพบ

จุดบกพรองมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ งานผนัง งานประตู-หนาตาง และงานพื้น  โดยมีจํานวนจุดบกพรองเฉลี่ยใน

ขั้นตอนการสงมอบงานเทากับ 12.88% ของจํานวนจุดบกพรองทั้งหมดที่ตรวจพบในขั้นตอนกอสราง สาเหตุหลัก 5 

ประการของจุดบกพรองในงานเกิดจากบุคลากร  เครื่องจักร อุปกรณ  วัสดุ  ขั้นตอนการทํางาน  และจาก

สภาพแวดลอม  ทั้งนี้คาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองของงานคิดเปน 4.04% ของงบประมาณคากอสราง  เมื่อ

เปรียบเทียบคาใชจายในการซอมแซมที่ไดจากงานวิจัยนี้กับงานวิจัยอื่น พบวามีคาแตกตางกันอยูไมเกิน ±1% 

คําสําคัญ:  ขอบกพรองงานกอสราง  คุณภาพงานกอสราง  การกอสรางอาคารสูง  การบรหิารงานกอสราง 
 

Abstract 
Residential building constructions are frequently faced with quality problems. As such, clients refuse to 

accept the defective work at the hand-over stage resulting in delay and additional cost to the project. This paper 
examines the defect types during construction and at hand-over stages and then ranks them by frequency of 
occurrences and by defective elements. Causes of defects are also studied and analysed. In addition, the costs 
of defects in comparison to the project budget are evaluated. Data were collected from nonconformance forms 
and quality checklists of 200 rooms and then divided into 2 parts which are (1) defects inspected by construction 
supervisors and (2) defects found by clients. Obtained data were then grouped into 8 classes namely structure, 
floor, wall, ceiling, cornice, door & window, sanitary and electrical systems. The study reveals that the top three 
groups that most defects occur are wall, door & window and floor. The average numbers of defects found at the 
hand-over stage are 12.88% of total defects detected at the construction stage. Five causes of defective work 
are from staff and crew, equipment and tools, materials, work process, and surroundings. The study also shows 
that the cost of repair to defective work is amount to 4.04% of construction budget. Comparing with the values 
found by other researchers, the variance in cost of defects is as less as ±1%. 

Keywords: Construction defects, Construction quality, Highrise building construction, Construction management 
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บทนํา 

ปจจุบันคนสวนใหญในกรุงเทพมหานครนิยมเลือกที่อยูอาศัยในรูปแบบอาคารชุด  ดังจะสังเกตไดจากการ
กอสรางอาคารสูงมากมายทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทั้งนี้เปนเพราะวารูปแบบที่อยูอาศัยซึ่งมีความ
เหมาะสมกับชีวิตคนเมืองยุคใหมนั้นจะตองเดินทางไดสะดวก  ใกลสถานที่ทํางานและยานศูนยการคา เปนตน  ทําให
โครงการตางๆพยายามสรางจุดขายโดยมุงเนนในสวนของทําเลที่ตั้ง รูปแบบการตกแตงที่สวยงาม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกสบายที่ครบครันภายในโครงการเปนหลัก  แตดวยสัญญาและเงื่อนไขการกอสรางที่ไดตกลงกันไว  ทําให
ผูรับเหมางานกอสรางจําเปนตองเรงกอสรางใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด เพื่อใหสามารถสงมอบงานแกลูกคาได
ทันเวลา  จนบางครั้งทําใหมองขามเรื่องของคุณภาพงาน  การทํางานท่ีเรงรีบจึงมักเกิดปญหาในเรื่องการควบคุมงาน
ที่ไมท่ัวถึง (ณัฐพงศ มีแสง, 2556) เปนผลใหเกิดจุดบกพรองของงานจนสงผลกระทบตอคาใชจายและความลาชาของ
โครงการตามมา 
 สมาคมบริหารทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดเปดเผยวาในปพ.ศ. 2557 ที่ผานมาโครงการอสังหาริมทรัพย

ประเภทอาคารชุดพักอาศัย มักประสบปญหาในการสงมอบงานมากกวาโครงการบานจัดสรร หนึ่งในปญหาของการ

สงมอบงานใหแกลูกคาลาชาก็คือ งานไมไดคุณภาพและมจีุดบกพรองที่ตองทําการซอมแซมแกไข  สิ่งเหลานี้แสดงให

เห็นวาคุณภาพงานที่จะสงมอบใหแกลูกคาเปนปญหาใหญอันหนึ่งที่ผูรับเหมา และผูควบคุมงาน  รวมถึงเจาของ

โครงการ ตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะอาจทําใหชื่อเสียงเกิดความเสียหาย และสงผลกระทบตอการ

พัฒนาโครงการในอนาคต 

 มีงานวิจัยหลายชิ้นไดทําการศึกษาถึงปญหาและสาเหตุของขอบกพรองในงานกอสรางอาคารโดยเฉพาะงาน

กอสรางอาคารประเภทที่พักอาศัย (Forcada, et al., 2013; Chong and Low, 2005; กัญจน ทั่งทอง, 2555)  ซึ่งผลที่

ไดจากการศึกษาของแตละทานจะมีความแตกตางกัน  ทั้งนี้เนื่องมาจากคุณลักษณะของการกอสราง  และ

สภาพแวดลอมของแตละโครงการ  รวมท้ังวิธีการจําแนกและเก็บรวบรวมขอมูลที่ไมเหมือนกัน  นอกจากนี้การศึกษา

ถึงคาซอมแซมขอบกพรองที่เกิดขึ้นงานกอสรางยังมีอยูนอยมาก  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของความบกพรองงาน  พรอมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุของจุดบกพรองที่เกิดขึ้น เพื่อใหทราบถึงตนตอ

สาเหตุที่สําคัญของปญหา  และทําการวิเคราะหคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองเปรียบเทียบกับงบประมาณ

กอสรางโครงการ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ความบกพรองในงานอาคารเปนเร่ืองซึ่งเกี่ยวของกับคุณภาพของงานที่ทั้งผูกอสรางและผูควบคุมงานควรให

ความสนใจ เพราะการแกไขขอบกพรองเหลานั้นมีผลกระทบโดยตรงตอเวลา และตนทุนทางการกอสราง  จาก

การศึกษาของ Ahmed and Stephenson (1997) พบวา 95% ของขอบกพรองงานกอสรางในสหราชอาณาจักรมี

ความสัมพันธโดยตรงกับปญหาทางการออกแบบและกอสราง  และขอบกพรองสวนใหญสามารถหลีกเลี่ยงใหลด

นอยลงไดดวยการวางแผนงาน  อยางไรก็ตามขอบกพรองในงานกอสรางอาจเกิดจากหลายสาเหตุดวยกันเชน  วัสดุ

ไมไดคุณภาพ  การลัดขั้นตอนกอสราง  การไมปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพกอสราง  ฝมือการทํางานของชาง  

เปนตน  Georgiou et al. (1999) รายงานวาขอบกพรองทางงานกอสรางมีสาเหตุหลักมาจาก ฝมือแรงงานชางดอย

คุณภาพ และการทํางานเสร็จแบบไมสมบูรณ 

 การแกไขขอบกพรองที่เกิดจากงานกอสรางเปนการทํางานซ้ํา ดวยการใชทรัพยากรทั้งวัสดุ แรงงาน และ

เครื่องจักรเพื่อซอมแซมงานนั้นใหไดคุณภาพและเปนท่ีพึงพอใจของลูกคา  ซึ่งทําใหเสียเวลาและเพิ่มคาใชจายไมนอย  

นักวิจัยไดประมาณการวาคาซอมแซมขอบกพรองจะอยูในชวงระหวาง 5 – 10% ของงบประมาณคากอสราง 

(Josephson, 1998)  ขอบกพรองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการกอสรางจะมีคาซอมแซมแกไขอยูระหวาง  2 – 6%  ของ

งบประมาณคากอสราง (Ball, 1987; Hammarlund et al., 1990)  แตถาขอบกพรองนั้นเกิดขึ้นในชวงของการใชงาน
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อาคาร คาซอมแซมและบํารุงรักษาจะเพิ่มขึ้นเปน 3 – 5% ของงบประมาณ (SBR, 1988; Pintér, 1989)  อยางไรก็

ตาม Josephson (1998) มีความเห็นแยงวาคาประมาณการเหลานี้เปนคาซอมแซมที่คิดจากคาใชจายทางตรงเพียง

อยางเดียวโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.4%  และถาหากนําคาใชจายทางออมมาคํานวณรวมดวยแลว  เขาคาดคะเนวาคา

ซอมแซมจุดบกพรองของงานกอสรางอาจสูงถึง 10% ของผลประกอบการ  ทั้งนี้คาใชจายที่เกิดขึ้นจะผันแปรโดยตรง

กับความถี่ของจุดบกพรองแตละชนิดท่ีเกิดขึ้นในแตละสวนขององคอาคารหรือแตละกิจกรรม 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจุดบกพรองของงาน และคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองนั้น

จากแบบฟอรมบันทึกการตรวจงานของโครงการกอสรางอาคารพักอาศัยสูง 46 ชั้น ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
200 หอง  โดยใชเวลา 4 เดือนในการสํารวจ  ขอมูลที่เก็บรวบรวมได แบงออกเปน 2 กลุมคือ ขั้นตอนการกอสรางซึ่ง
ตรวจสอบโดยผูควบคุมงาน  และขั้นตอนการสงมอบซึ่งตรวจสอบโดยลูกคาหรือเจาของ  วิธีการดําเนินวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 

3.1 แบงชวงเวลาที่ตรวจสอบ 

 1. ในขั้นตอนกอสราง การตรวจสอบในชวงนีจ้ะอยูในชวงระหวางกอสรางคอื  เมื่อผูรับเหมาทํางานนั้น

เสร็จหรือในระหวางการทํางาน โดยผูทําการตรวจสอบจะเปนผูควบคุมงาน วิศวกร หรือสถาปนกิ 

 2. ในขั้นตอนการสงมอบ  การตรวจสอบในขั้นตอนนี้จะอยูในชวงหลังจากที่ผูควบคุมงานตรวจสอบ

และไดทําการแกไขงานจนเสร็จเรียบรอยแลว  จึงแจงใหลูกคาหรือตัวแทนเขาทําการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทาย

กอนที่จะทําการสงมอบงาน 

 

รูปที่ 1 การจัดแบงขอบกพรองตามหมวดหมูงานกอสราง 

 

3.2 จัดกลุมขอมูลตามหมวดหมูงาน 

 นําขอมูลที่เก็บสํารวจไดมาจําแนกประเภทหรือจัดกลุมตามหมวดหมูงานดังแสดงในรูปที่ 1 โดยแบง

ออกเปน 8 หมวดดวยกันคือ งานโครงสราง  งานพื้น  งานผนัง  งานฝา  งานบัวเชิงผนัง  งานประตู-หนาตาง  งาน

ระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟา (CM49, 2547) ซึ่งในแตละหมวดงานจะมีการแยกยอยงานออกเปนหมู  ตาม

สวนประกอบหรือตามวัสดุของโครงการที่ตองการศกึษา 
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3.3 การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหหาความถี่ของจุดบกพรองในรูปแบบแผนภูมิพาเรโต เพื่อเรียงความถี่ขอมูลที่ไดจากมากไป

นอย และเสนกราฟสะสมความถี่แสดงใหเห็นถึงปญหาของจุดบกพรองในสวนนอยที่มีความสําคัญและสงผลกระทบ

กับงานจํานวนมาก จากนั้นทําการวิเคราะหหาสาเหตุสําคัญของปญหาที่ทําใหเกิดจุดบกพรองในงานกอสราง โดย

แสดงในรูปแบบแผนผังกางปลา และในขั้นตอนสุดทายทําการวเิคราะหคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองของแตละ

งานที่ตรวจพบทัง้ในขั้นตอนการกอสรางและขัน้ตอนการสงมอบงานเปรียบเทียบกับงบประมาณการกอสราง 

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจุดบกพรองของงานที่ตรวจสอบในขั้นตอนการกอสราง และในขั้นตอนการสง
มอบ ทัง้หมด 8 หมวดงาน ไดผลการวิจัยดังตอไปนี ้

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนจุดบกพรองที่ตรวจพบในขั้นตอนกอสรางและขั้นตอนสงมอบ 

 

 จากตารางที่ 1 สามารถนํามาเขยีนในรูปของแผนภูมิพาเรโตเพื่อเปรียบเทียบความถี่ของการเกิดขอบกพรอง

ในแตละหมวดงานท่ีในขั้นตอนการกอสราง และขั้นตอนการสงมอบไดดังภาพที่ 2-3 
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ภาพที ่2 จํานวนจุดบกพรองที่พบในขั้นตอนกอสราง            ภาพที่ 3 จํานวนจุดบกพรองที่พบในขั้นตอนสงมอบ 

 จะเห็นไดจากภาพที่ 2 วาหมวดงานที่เกิดขอบกพรองมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ งานผนัง งานประตู-
หนาตาง และงานพื้น ซึ่งคิดเปนจํานวน 80% ของจํานวนจุดบกพรองทั้งหมดที่ตรวจพบในขั้นตอนการกอสราง  
อาจจะเปนเพราะวา งานผนัง งานประตู-หนาตาง และงานพื้นเปนหมวดงานที่มีปริมาณพื้นที่มากเมื่อเทียบกับหมวด
งานอื่นๆ  ซึ่งตองอาศัยฝมือและความประณีตของชางในการติดตั้งเพื่อใหงานออกมาเรียบรอย และสวยงาม  จึงทําให
มีโอกาสในการเกิดจุดบกพรองมาก  ในทางตรงกันขามงานโครงสรางคอนกรีตคือหมวดงานที่ตรวจพบจุดบกพรอง
นอยท่ีสุด  ทั้งนีเ้ปนเพราะวางานโครงสรางเกี่ยวของกับความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเปนหลัก จึงไมสามารถยอม
ใหเกิดความบกพรองได เพราะจะกอใหเกิดอันตรายรายแรงในภายหลัง  ดังนั้นผูควบคุมงาน และวิศวกรจึงทําการ
ตรวจสอบและแกไขปญหาในทันทีระหวางที่ทําการกอสราง 
 จากขอมูลขอบกพรองท่ียังคงตรวจพบในขั้นตอนการสงมอบงานดังแสดงในภาพที่ 3 นั้น หมวดงานผนัง งาน
ประตู-หนาตาง และงานพื้น ยังคงเปนหมวดงานที่ลูกคาพบเห็นจุดบกพรองมากที่สุดเชนกัน โดยคิดเปน 11.4% ของ
จํานวนจุดบกพรองของงาน 3 อันดับแรกในขั้นตอนกอสราง  จุดบกพรองที่พบในขั้นตอนนี้จะเปนจุดบกพรองที่
เกี่ยวกับความเรยีบรอยของงาน ความสวยงามและความรูสกึของลูกคาเปนสวนใหญ  ซึ่งจะแตกตางกับที่ผูคบคุมงาน
ตรวจสอบในขั้นตอนกอสราง  ที่เนนเรื่องเทคนิคในการทํางาน ความถูกตองตามแบบงานกอสราง คุณภาพวัสดุที่ใช 
และความปลอดภัยของอาคารเปนหลัก  เมื่อพิจารณาทุกหมวดงานแลวจํานวนจุดบกพรองที่ลูกคาตรวจพบโดยเฉลี่ย
คิดเปน 12.88% ของจํานวนจุดบกพรองทั้งหมดในขั้นตอนการกอสราง  หรือกลาวไดในอีกนัยหนึ่งวา ผูควบคุมงาน
และวิศวกรไดแกไขจุดบกพรองท่ีเกิดขึ้นไปไดประมาณ 87.12% จากจํานวนจุดบกพรองท่ีตรวจพบทั้งหมดน่ันเอง 
 จุดบกพรองในงานกอสรางอาคารนั้นอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุดวยกัน  ภาพที่ 4 ใชรูปแบบแผนผัง
สาเหตุและผลแสดงถึงประเภทของสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดขอบกพรองในงานกอสราง  จากผลการวิเคราะหสามารถ
แบงแยกไดเปน 5 สาเหตุดังตอไปนี ้

1) สาเหตุจากบุคลากร  นับเปนสาเหตุหลักที่สําคัญอันหนึ่ง  เนื่องจากโครงการกอสรางจะประกอบไปดวย

ผูคนที่มารวมงานกันในทุกระดับ การติดตอประสานงานที่ดีจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  โดยปกติทั่วไปแลวงาน

กอสรางมีลักษณะเปนพลวัตรคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นถาหากทีมงานบริหารขาดการประสานงานที่ดี

ตอกันแลว จะทําใหงานไมดําเนินไปตามขั้นตอนที่ถูกตองและเกิดขอผิดพลาดขึ้นจนกลายเปนขอบกพรองของงาน  

สภาพรางกายท่ีไมพรอมทํางานนับเปนอีกสาเหตุหนึ่งของความบกพรองของงาน  เนื่องจากบุคลากรงานกอสรางไมมี

วันหยุดท่ีแนนอน ทําใหรางกายเกดิความออนลา และจากการสังสรรคท่ีบอยครั้ง สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางาน
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ลดลง  นอกจากนี้จะพบเห็นไดวาการกอสรางในประเทศไทยตองอาศัยแรงงานและชางตางดาวซึ่งมีไมคอยมีทักษะ

และฝมือทางงานกอสราง  จึงเปนสาเหตุหลักท่ีสําคัญของการเกิดขอบกพรองในงานกอสราง 

 

ภาพที่ 4 สาเหตุหลักท่ีทําใหเกดิจุดบกพรองในงานกอสราง 

2) สาเหตุจากเครื่องจักรและอุปกรณ  งานกอสรางในยุคปจจุบันจะมีการใชเครื่องจักรและอุปกรณซึ่งเปน

เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  การนําเครื่องมือเหลานั้นไปใชงานโดยขาดความรูความเขาใจ หรือนําไปใชงานที่ผิด

ประเภท ยอมทําใหเกิดความผิดพลาดในงานจนกลายเปนขอบกพรองขึ้น 

3) สาเหตุจากวัสด ุ ขอบกพรองสวนใหญในเรื่องวัสดุมักเกิดจากวัสดุชิ้นงานที่ไมไดคุณภาพตั้งแตการผลิต  

การจัดสงและจัดเก็บทีไ่มดีพอจนทําใหวัสดุชํารุดเสียหาย  การสั่งวัสดุผิดชนิด  หรือแมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงแกไข

แบบกอสรางซึ่งกําหนดใหใชวัสดุชนิดใหม  สิ่งเหลานี้นับเปนสาเหตุท่ีทําใหงานมีขอบกพรองเกดิขึ้นได 

4) สาเหตุจากขั้นตอนและวิธีการทํางาน  การกอสรางอาคารสวนใหญมีความยาก ความซับซอนในงานที่

ตองอาศัยแรงงานคนในการทํางานอยางเปนขั้นเปนตอน  การทํางานที่เรงรีบ ความไมเขาใจในขั้นตอนการทํางาน 

รวมถึงการลัดขั้นตอนการทํางานยอมเกิดความผิดพลาดขึน้จนกลายเปนจุดบกพรองที่ตองทําการแกไขในภายหลัง 

5) สาเหตุจากสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอก  เชน การหยุดงานเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกหนัก

หรืออากาศรอนจัด  หลักเกณฑการออกแบบ  ความเขมงวดในการตรวจงานของผูควบคุมงาน  ความขัดแยงกับชุมชน

จนทําใหการทํางานไมราบรื่น  ฯลฯ  นับเปนสาเหตุหลักอีกอันหนึ่งที่ทําใหเกิดขอบกพรองงานกอสรางขึ้นได 

 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา การกอสรางอาคารนั้นจะเนนคุณภาพในดานความประณีตของงานตกแตง

ทางดานสถาปตยกรรม  ถาหากโครงการมีจํานวนขอบกพรองซึ่งตองทําการซอมแซมแกไขมากยอมทําใหตนทุนการ

กอสรางเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย  การวิเคราะหคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองทั้งหมดที่ตรวจพบโดยเปรียบเทียบ

กับงบประมาณการกอสรางแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองของงานเปรียบเทยีบกับงบประมาณกอสราง 

 

จะสังเกตเห็นไดวา ในขั้นตอนของการกอสราง หมวดงานซึ่งมีคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองมากที่สุด

คือ งานผนัง โดยคิดเปนคาใชจายในการซอมแซมเทากับ 54.45% ของคาซอมแซมทัง้หมด ซึ่งสอดคลองกับการตรวจ

พบจํานวนจุดบกพรองที่มากที่สดุ  ทั้งนีเ้ปนเพราะวางานผนังเปนงานท่ีมีปริมาณพื้นที่มาก เมื่อเทียบกับหมวดงานอื่นๆ  

สําหรับงานโครงสรางคอนกรีตเปนหมวดงานที่มีจํานวนจุดบกพรองนอยที่สุด แตกลับมีราคาคาใชจายในการซอมแซม

จุดบกพรองมากเปนอันดับสอง  เปนเพราะในงานโครงสรางนั้นการซอมแซมจุดบกพรองแตละครั้งจําเปนตองใช

คาใชจายคอนขางสูง  ดังนั้นในระหวางกอสรางผูควบคุมงานจึงเขมงวดในตรวจสอบเพื่อไมใหเกิดจุดบกพรอง  เมื่อ

วิเคราะหคาใชจายในการซอมแซมเปรียบเทยีบกับงบประมาณของการกอสรางแลว เปนที่นาประหลาดใจวาหมวดงาน

พื้นกลับมีตนทุนการซอมแซมสูงที่สุดคอื 9.62% ของงบประมาณกอสราง 

เชนเดียวกันกับในขั้นตอนการกอสราง  จะพบวาคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองสูงที่สุดสําหรับขั้นตอน

การสงมอบงานแกลูกคาคือหมวดงานพื้น แตจะลดลงเหลือเพียง 1.87% ของงบประมาณกอสราง  ในขณะที่หมวด

งานโครงสรางคอนกรีตไมคาใชจายในการแกไขจุดบกพรอง เพราะผูกอสรางไดทําการซอมแซมจนเปนท่ีเรียบรอยแลว

ในขั้นตอนการกอสราง 

เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแลว คาใชจายการซอมแซมจุดบกพรองทัง้หมดของอาคารที่ใชเปนตัวอยางในงานวิจัย

นี้มีคาเทากับ 4.04% ของงบประมาณการกอสราง โดยแบงออกเปนคาซอมแซมในขั้นตอนกอสรางเทากับ 3.81% 

และคาซอมแซมในขั้นตอนการสงมอบงานเทากับ 0.22%  เมื่อนําคาที่ไดไปเปรียบเทียบกับคาซอมแซมซึ่งศึกษาโดย

นักวิจัยทานอื่นๆ (Josephson, 1998; Hwang et al., 2009; Mills et al., 2009; Love & Li, 2000) ดังภาพที่ 5 จะเห็น

ไดวาคาใชจายจะอยูในชวงระหวาง 3 – 5%  โดยคาที่ไดจากงานวิจัยนี้มีความแตกตางกับงานวิจัยชิ้นอื่นๆ อยูไมเกิน 

±1% 
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ภาพที่ 5 คาใชจายในการแกไขจุดบกพรองตองบประมาณกอสรางเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น 

สรุปผลการศึกษา 

 งานวิจัยนี้ ทําใหเขาใจถึงสาเหตุของการเกิดขอบกพรองในโครงการกอสรางอาคารสูง และทราบถึงหมวด

งานที่เกิดจุดบกพรองมากที่สุด รวมทั้งคาใชจายในการซอมแซมจุดบกพรองเหลานั้นซึ่งถือเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้นใน

งบประมาณการกอสราง  ผลการศึกษานี้จะชวยใหผูกอสราง และผูควบคุมงานไดตระหนักผลกระทบจากงานที่มี

ความบกพรอง และทําการวางแผนงานอยางรอบคอบเพื่อลดความถี่ของการเกิดขอบกพรองเหลานั้น  และลดการ

ทํางานซ้ํา อันเปนการประหยัดงบประมาณกอสรางไดในอีกทางหนึ่ง 

 หมวดงานที่พบขอบกพรองมากที่สุด 3 อันดับแรกทั้งในขั้นตอนการกอสรางและขั้นตอนการรับมอบงานคือ 

งานผนัง งานประตู-หนาตาง และงานพื้น  จุดบกพรองในงานกอสรางอาคารนั้นอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ

ดวยกัน ทั้งนี้สาเหตุหลักท่ีสําคัญ 5 ประการในการเกิดจุดบกพรองคือสาเหตุจากบุคลากร  สาเหตุจากเครื่องจักรและ

อุปกรณ  สาเหตุจากวัสดุ  สาเหตุจากขั้นตอนและวิธีการทํางาน  และสาเหตุจากสภาพแวดลอมและปจจัยภายนอก  

สําหรับคาใชจายในการซอมแซมแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นพบวาหมวดงานพื้นจะมีคาซอมแซมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบ

กับงบประมาณการกอสราง และถาคิดคาซอมแซมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งโครงการจะมีคาเทากับ 4.04% ของ

งบประมาณการกอสราง 
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ระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับโรงงานไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตยขนาดเล็ก 

The Smart Warning of Solar Panel Cleaning System for Small Solar Power Plant 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีน้ําเสนอระบบอัจฉริยะแจงเตือนทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยโดยอาศัยทฤษฎีฟซซี่ลอจิก 

โดยระบบจะใชแรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตยและขอมูลจากเซ็นเซอรวัดแสงอาทิตยผานบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอร Arduino และสงผานไปยังโปรแกรมควบคุมฟซซี่ลอจิกของการแจงเตือนการทําความสะอาด

แผงเซลลแสงอาทติยท่ีพัฒนาโดยใช LabVIEW ซึ่งโปรแกรมสามารถประมวลผลใหแจงสภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย 

3 ระดับ คือ  1) Clean : แผงเซลลแสงอาทิตยสภาพสกปรกมาก 2) Prepare: แผงเซลลแสงอาทิตยสภาพเริ่มสกปรก 

3) Normal : แผงเซลลแสงอาทติยสภาพสะอาด ซึ่งผลการใชโปรแกรมทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของแผงสูงขึ้น

และสามารถตรวจสอบสภาพการใชงานของแผงเซลลแสงอาทติยตอสภาพแวดลอมบริเวณผลิตไฟฟาได 

คําสําคัญ: แผงเซลลแสงอาทติย  การควบคุมแบบฟซซี่ลอจิก 
 

Abstract 
This research presents the smart warning of solar panel cleaning system for small solar power plant 

used based on fuzzy logic theory. The system will use the output voltage of the solar panel and data information 
from the solar sensor through Arduino, and used the developing program of fuzzy logic theory by LabVIEW for 
solar panel cleaning alerts such as 3 levels 1) Clean : Solar panels very dirty condition, 2) Prepare : Solar panels 
start dirty condition, 3) Normal : Solar panels clean condition, The result of the program is to increase the panel's 
power efficiency and to check the condition of the solar panel's operation on the surrounding environment. 

Keywords: Solar cell, Fuzzy Logic Control 

 

บทนํา  

ปจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยมีราคาที่ถูกลงมาก จากนโยบายดานพลังงานของประเทศ

ไทยแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป (พ.ศ.2555-2564) สําหรับโรงไฟฟาพลังงาน

ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย  ที่มีสงเสริมระบบการผลิตไฟฟาขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งในระดับชุมชนและ

ครัวเรือน    รวมถึงเตรียมการพัฒนาสูระบบโครงขายสมารทกริด ( Smart Grid) (กระทรวงพลังงาน,2558)    โดย

สวนใหญในปจจุบันไดเริ่มจายไฟฟาเขาระบบกรณีขายใหกับการไฟฟาฝายจําหนายและประเภทขนานเพื่อลดคาไฟฟา 

รวมถึงในระบบชุมชนคือ การเกษตรและบานพักอยูอาศัย  ซึ่งตอมาไดพบปญหาจากการสอบถามอยางไมเปน

ทางการจากชุมชนที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตยพบวา  ระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยมีกําลัง

ผลิตไฟฟาไดนอยกวาที่คาดการไว และไมสามารถวิเคราะหสาเหตุไดเนื่องจากขาดความรูในการตรวจสอบ  

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตยที่ผลิตในพื้นที่หางจากชุมชนเมืองมักจะขาดชางที่มีความรูในการ
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แกปญหาของระบบไฟฟา ซึ่งหากจางผูชํานาญการไปตรวจสอบก็มีจะคาใชจายและเสียเวลาการรอคอย  ดังนั้นหากมี

ระบบอัจฉริยะเพื่อที่จะชวยตรวจสอบปญหาและแจงเตือนทําใหงายตอการแกปญหา ซึ่งในบทความนี้จะนําเสนอ

ระบบการแจงเตอืนเม่ือแผงเซลลแสงอาทิตยเกิดความสกปรก เชน  มีฝุนละอองบนแผงมาก, มีมูลนกบนแผง และอื่น 

ๆ (Marc, 2014) ที่ปะปนทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยไมไดรับแสงอาทิตย    เนื่องจากแผงที่สะอาดจะทําใหมี

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาสูง จากที่มาของปญหานีร้ะบบอัจฉริยะแจงเตือนทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยจึง

มีความจําเปนในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาใหเพิ่มสูงขึน้  
   
วิธีดําเนินการวิจัย  

 บทความน้ีไดทําการศึกษาการทํางานของแผงเซลลแสงอาทติยเมื่อแผงเกิดความสกปรก และการประยุกตใช   

ฟซซี่ลอจิกในการอนุมานสําหรับการตัดสินใจการแจงเตือนในการลางแผงเซลลแสงอาทิตยและระบบอัจฉริยะแจง

เตือนทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยจะใชไมโครคอนโทรลเลอร Arduino (Yusuf, 2014) ในการรับขอมูลจาก

เซ็นเซอรแสงและแรงดันจากแผงเซลลแสงอาทิตย และประมวลผลดวย LabVIEW (C.Jagathdarani, 2016) 

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)       

 เซลลแสงอาทิตย (Marc, 2014) อาศัยหลักการเปลี่ยนความเขมแสงเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง โดยความ

เขมแสงอาทิตยกระทบกับสารกึ่งตัวนํา พลังงานจากแสงจะทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนขึ้นในสารกึ่งตัวนํา

จนเปนกระแสไฟฟา สวนลักษณะสมบัติของเซลลแสงอาทิตย (Characteristic of the Solar) เซลลแสงอาทิตยเปน

แหลงจายกระแสไฟฟาท่ีไดจากการเคลื่อนที่ของโปรตอนและอิเล็กตรอน สามารถเขียนเปนวงจรสมมูลไดดังภาพที่ 1 

ซึ่งจากสมการ (1) (2) แรงดันไฟฟาของแผงเซลลแสงอาทิตย (��) เพิ่มขึ้นจากการกระตุนของแสงทําใหเกิดกระแส 

(�� ) ไหลไดเมื่อมโีหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 วงจรสมมูลเซลลแสงอาทิตย 
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 ��    คือ กระแสไฟฟาที่ไดจากการกระตุนจากแสง 

 ����  คือ กระแสไหลยอนกลับอิ่มตัว 

 �     คือ ประจุอิเล็กตรอน 
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 �   คือ พื้นท่ีหนาตัดของแผนเซลลแสงอาทิตย 

 �  คือ คาคงท่ี Boltzmann (8.63 x 10-5 ev/K) 

 �  คือ อุณหภูมิ หนวย K  

การออกแบบระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย 

      การออกแบบระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย โดยจะใชทฤษฎีฟซซี่ลอจิก 

(Fuzzy Logic) (Ali, 2016) เปนเคร่ืองมอืที่ชวยในการตัดสนิใจภายใตความไมแนนอนของขอมูลโดยใหมีความยดืหยุนได 

ใชหลักเหตุผลที่คลายการเลียนแบบวิธีความคิดที่ซับซอนของมนุษยฟซซี่ลอจิกมีลักษณะที่พิเศษกวาตรรกะแบบจริง

เท็จ (Boolean logic) เปนแนวคิดที่มีการตอขยายในสวนของความจริง(partial true) โดยคาความจริงจะอยูในชวง

ระหวางจริง(completely true) กับเท็จ(completely false) สวนตรรกศาสตรเดิมจะมีคาเปนจริงกับเท็จ สวนการติดตั้ง

อุปกรณของระบบซึ่งติดตั้งบริเวณแผงเซลลแสงอาทิตยเปนตามภาพที่ 2 การประยุกตใชการควบคุมของฟซซี่ลอจิก

นั้น มีขั้นตอนกระบวนการตามภาพที่ 3 ซึ่งเปนกระบวนการประมวลผลของระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความ

สะอาดแผงเซลแสงอาทิตยโดยแนวคิดระบบแสดงตามภาพที่ 4 คือ ระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผง

เซลลแสงอาทิตยจากทฤษฎีการควบคุมฟซซี่ลอจิก โดยระบบควบคุมฟซซี่ลิจิกประกอบไปดวยสัญญาณขาเขา 2 

อินพุท (Input) และสัญญาณออก 1 เอาตพุต (output) ตามภาพที่ 4  สัญญาณขาเขา คือ คาความเขมของแสง 

(Irradiance) หนวย W/m2 และคาแรงดันไฟฟาที่ไดจากแผงเซลลแสงอาทิตยหนวย Volt และสัญญาณขาออกคือ กราฟ

ควบคุมฟซซี่ลอจิก มีรายละเอียดดังน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย 
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ภาพที่ 3 Flowchart ของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยจากทฤษฎีการควบคุมฟซซี่ลอจิก 

 

   

แผงเซลลแสงอาทิตย 

 Voltage 

เซ็นเซอรแสงจาก LDR  

Voltage 

Arduino Board Model UNO R3 

ประมวลผลโดย LabVIEW 

คํานวณตามกฎฟซซี ่

 อนุมานตามกฏฟซซี ่

Normal 

แสดงผล “Cleaning”, 

“Prepare”, “Normal”  

Yes 

No 
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ภาพที่ 5 ฟงกชันความเปนสมาชกิอินพุทของคาความเขมของแสง (Irradiance) แบบ 3 สมาชิก 

 
 สัญญาณขาเขาความเขมแสง จากภาพ5 กําหนดคาความเปนสมาชิกความเขมของแสงแบง

ออกเปน 3 ระดับดวยกัน ประกอบไปดวย ต่ํา (Low) , ปานกลาง (Normal) และ สูง (High) ซึ่งในแตละระดับของคา

ความเขมของแสงจะถูกกําหนดประมาณไมเทากัน ซึ่งจะพิจารณาจากคาสูงสุดของแผงเซลลแสงอาทิตยที่จะผลิต

ไฟฟาออกมาจากคาความเขมของแสงสูงสุด มีคาเทากับ  1000 w/m2 จึงไดคาดังนี้ 250, 500 และ 750  
 

 
ภาพที่ 6 ฟงกชันความเปนสมาชิกอินพุทของคาแรงดันไฟฟาท่ีไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย (Voltage) แบบ 3 สมาชิก 

 
 สัญญาณขาเขาแรงดันไฟฟาจากแผงเซลลแสงอาทิตย จากภาพ 6 จะเปนการกําหนดคาความเปน

สมาชิกแรงดันไฟฟาที่แบงออกเปน 3 ระดับดวยกันประกอบไปดวย ต่ํา (Low) , ปานกลาง (Normal) และ สูง (High) 

ซึ่งในแตละระดับของคาแรงดันไฟฟาจะถูกกําหนดประมาณไมเทากันซึ่งจะพิจารณาจากคาสูงสุดของแผงเซลล

แสงอาทิตย ที่จะผลิตพลังงานไฟฟาออกมาไดมีคาเทากับ 44 Volt จึงไดคาดังนี้ 11, 22 และ 33 

 
ภาพที่ 7 ฟงกชันความเปนสมาชิกของเอาตพุตแบบ 3 สมาชิก 
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 สัญญาณขาออกฟซซี่ลอจิก จากภาพ 7 จะกําหนดคาความเปนสมาชิกเอาตพุตของการลางแผง

เซลลแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระดับดวยกัน ประกอบไปดวย ไมทําการลางหรือปกติ (Normal) , เตรียมการลาง 

(Prepare) และ ทําการลาง (Clean) ซึ่งในแตละระดับของเอาตพุต จะถูกพิจารณาจากคา 0 ถึง 1 ซึ่งไดกําหนดให 0 = 

Normal, 0.5 = Prepare และ 1 = Clean  

   การสรางกฎฟซซี่ (Fuzzy Rule) เปนการสรางความสัมพันธระหวางฟซซี่อินพุตและเอาตพุตโดยใชกฎแบบ    

ถา-แลว (Fuzzy If-Then Rule) คือ  

If (Irradiance is Low) and (Voltage is Low) then (Output is Normal)    

   If (Irradiance is Low) and (Voltage is Normal) then (Output is Normal)  

 If (Irradiance is Normal) and (Voltage is Low) then (Output is Clean)  

   จากการกําหนดคาความเปนสมาชกิของอินพุท ดังนั้นกฎฟซซี่มีความเปนไปไดคือ 3x3 = 9 กฎ ซึ่งการสราง

กฎนั้นพิจารณาไดจากตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ตารางของกฎฟซซี ่

 คาความเขมแสง : Irradiance 

Low Normal High 

แรงดัน 

: 

Voltage 

Low Normal Clean Clean 

Normal Normal Normal Prepare 

High Normal Normal Normal 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากระบบอัจฉริยะแจงเตือนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งอาศัยหลักการของฟซซี่ลอจิกได

ทดสอบผลการอนุมานฟซซี่ลอจิกจากการกําหนดคาความเปนสมาชิกคาอินพุตทั้งสองคา จะสงผลใหคาเอาตพุตที่

ผานกระบวนการฟซซี่ออกมามีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของความเขมแสงและแรงดันไฟฟาที่วัดไดเปน 0 หรือ 

0.5 หรือ 1 ดังภาพที่ 8  ผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดขอบเขตการแจงเตือนของระบบดังภาพที่ 7 ถาคาเอาตพุตฟซซี่ที่

ออกมาถามีคานอยกวา <0.2 สั่งสัญญาณใหแสดงผลสภาพแผงเซลลแสงอาทิตยสะอาด (Normal) ถาคาเอาตพุตฟซ

ซี่มีคา >0.2 หรือ <0.5 สั่งใหแสดงผลแผงเซลลแสงอาทิตยเริ่มสกปรกใหเตรียมการลาง (Prepare)  และถาคา

เอาตพุตฟซซี่มีคา >0.5 สั่งใหแสดงผลลาง (Clean) ดังภาพที่ 9 

 
ภาพที่ 8  การอนุมานผลของฟซซี ่

Output 
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ภาพที่ 9  หนาจอแสดงผลระบบจาก LabVIEW 

จากการนําระบบอัจฉริยะแจงเตอืนการทําความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยมาใชงาน พบวา มคีวาม

เหมาะสมและสะดวกตอผูใชงานกรณีสถานที่ติดตั้งน้ันไมมีความเชี่ยวชาญดานแผงเซลลแสงอาทิตย จึงทําใหมี

ประโยชนตอผูใชงานท่ีผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาจากผลิตงานแสงอาทิตยขนาดเล็กเปนอยางยิ่ง และยังสามารถ

ประยุกตใชในการตรวจสอบหาความผิดปกติของแผงเซลลแสงอาทิตยในโรงไฟฟาขนาดใหญในดานอื่นๆ ไดอีกดวย 

เชน การตรวจกระแสลัดวงจร การจายพลังงานไฟฟาใหมีคาสูงสุด เปนตน 
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การปรับปรุงผลิตภาพการผลิตในกระบวนการผลิตตัวถังรถยนตดวยเทคนิค ECRS  
Productivity Improvement in Body vehicle production by ECRS Technique 

เจนณรงค โทติวัล  อนันต มุงวัฒนา และ ชัชพันธ ขําญาต ิ

J. Totiwon, A. Mungwattana and C. Kamyat  
 

The Graduate Program, Engineering Management, Kasetsart University 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตและลดตนทุนในการผลิตในสวนของคาแรง โดย

การประยุกตใชเทคนิค ECRS ในการดําเนินการปรับปรุง โดยการปรับปรุงเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ

ผลิตปจจุบันรวมถึงการประเมินกระบวนการผลิตโดยวัดรอบเวลาการทํางานของพนักงานเทียบกับ Takt time พรอม

ทั้งนําเสนอวิธีการวิเคราะหและการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยใชวิธีคํานวณหาจํานวนสถานีที่ใชนอยที่สุด เพื่อเปน

เปาหมายและแนวทางในการปรับปรุง จากการคํานวณหาจํานวนสถานีที่ใชนอยสุดพบวาในสายการผลิตที่ดําเนินการ

ศึกษา สามารถมีสถานีการผลิตอยูที่ 11 สถานี ซึ่งจํานวนสถานีปจจุบันมี 14 สถานี ทําใหทราบถึงความเปนไปไดใน

การดําเนินการปรับปรุง หลังจากการดําเนินการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต โดยใชหลักการ ECRS สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคในการปรับปรุงผลิตภาพของกระบวนการสามารถลดจํานวนพนักงานท่ีใชในกระบวนการผลิตไดถึง 5 คน

ตอกะ หรือ 10 คนตอวัน หรือลดไดถึง 20% และผลิตภาพในแตละสายการผลิตเพิ่มขึ้น  25% และผลของการ

ปรับปรุงสามารถลดตนทุนในสวนของคาแรงไดถึง 1,900,000 บาท ตอป 

คําสําคัญ: ผลิตภาพ  ลดตนทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ  สมดุลการผลิต ปรับปรุงการผลิต 
 

Abstract  
This objective of the research is to increase the productivity and to decrease production costs of wages 

by applying ECRS to improvement. Starting with processing of production at present including production 
evaluation by measuring worker’s time performance against Takt time as well as the presentation method of 
analysis and optimizing production from calculation method the minimum number of stations in order to be target 
and direction for improvement. Besides, the calculation mentioned above is found that the main line could have 
stations at 11 but there are 14 stations nowadays. That is the example to improve production efficiency 

After ECRS principles applied, that could achieve all objectives of productivity improvement also 
reducing 5 workers per shift or 10 ones a day or up to 20 percent. Moreover, the productivity for each line is 
increasing by 25 percent as well as the consequence of the improvement above could reduce production costs 
as wages by 1.9 million baht per year. 

Keywords: Productivity, ECRS, Cost Reduction, production efficiency, Line Balancing 
 
 

บทนํา  

ปจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตคืออุตสาหกรรมสําคัญของประเทศที่เติบโตอยางตอเนื่อง และถือเปนสินคา

สงออกสําคัญอีกประเภทหนึ่งของประเทศที่มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และปจจุบันไทยคอืฐานการผลิตรถยนต

ใหญที่สุดของอาเซียน โดยชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2558 ไทยผลิตรถยนตรวม 1.76 ลานคัน ขณะที่ยอดผลิต

รวมในอาเซียนอยูที่ประมาณ 3.61 ลานคัน สงผลใหไทยเปนฐานการผลิตรถยนตที่สําคัญของภูมิภาคซึ่งเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมการผลิตตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา อยางไรก็ตามหลังเปดประชาคมอาเซียนอุตสาหกรรมยานยนตทุก
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องคกรจําเปนตองเรงปรับตัว เพื่อแขงขันกับประเทศคูแขงทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีตนทุนการผลิตลดลง

ตลอดจนใหสอดคลองกับนโยบายของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนตทั่วโลกที่กําลังเนนการเคลื่อนยายฐานผลิตไปสูแหลง

ที่มีตนทุนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด จากปจจัยดังกลาวขางตนจึงเปนมูลเหตุสําคัญที่จําเปนตองเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใหทันตอความตองการของตลาดรวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันทางดาน เวลา ตนทุน และ ผลผลิตที่มีคุณภาพ  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยนี ้แบงออกเปน  4  ขั้นตอน ประกอบดวย  

1. การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนและสภาพปญหา   

2. ศึกษากระบวนการผลิต  

3. การวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

4. การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา โดยมีรายละเอียดการดําเนินการในแตละขัน้ตอนดังตอไปนี ้
 

1 การศึกษาขอมูลเบื้องตนและสภาพปญหา 

1.1 การรวบรวมขอมูลท่ัวไปในปจจุบันโดยคํานวณจากชั่วโมงการทํางานที่กําหนดดังตารางที่ 1 ซึ่งปจจุบันมี

วันทํางานเทากับ 22 วันตอเดือน วันละ 8  ชั่วโมงตอ 1 กะ  ปจจุบันบริษัทกรณีศึกษาเปดการทํางาน 2 กะ 

ตารางที่ 1 ขอมูลเวลาที่ใชในการทํางานของสายการผลิต 

ขอมูล เวลา 

เวลาทํางาน 8.00 –17.00 น 540 นาท ี

เวลาประชุมตอนเชา 10 นาท ี

เวลาพักชวงเชา 10 นาท ี

เวลาพักชวงเท่ียง 45 นาท ี

เวลาประชุมตอนบาย 5 นาท ี

เวลาพักชวงบาย 10 นาท ี

เวลาทํา 5 ส กอนเลกิงาน 5 นาท ี

เวลาที่ใชทํางานจริงตอวัน 455 นาท ี

  

 1.2 การรวบรวมขอมูลปริมาณและความตองการของลูกคา เพื่อที่จะนํามาคํานวณหา Takt time และ

กําหนดเปาหมายของรอ บเวลาที่ใชในการผลิต โดยขอมูลปริมาณและความตองการของลูกคาจะอยูที่ 5,500 คัน

ตอเดือน หรือ 125 คันตอกะ 

ตารางที่ 2  การคํานวณ Takt time ของ Main line 

เวลาที่ใชทํางานจริงตอกะ 455 นาท ี

ปรมิาณความตองการ 125 นาท ี

รอบเวลาที่ใชในการผลิต 3.64 นาท ี

Takt time (OEE 85%) 3.09 นาท ี

 

1.3 การเก็บขอมูลสภาพปญหา 
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  1.3.1 การเก็บขอมูลสภาพปญหาโดยการจับเวลาของแตละสถานีการผลิต จาํนวน 100 รอบ โดย

โปรแกรมจับเวลาแบบอัตโนมัติของบริษัทกรณีศึกษาเพื่อที่จะทําการศึกษาและวเิคราะหความสามารถในกระบวนการ

ปจจุบัน และรอบเวลาในการผลติของ Main line ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1 ขอมูล Cycle time จากระบบบันทึกเวลาอัตโนมัตจิํานวน 100 รอบ 

 

   1.3.2 การวัดประสิทธิภาพของแตละสายการผลิต เพื่อที่จะทําการศึกษาและวิเคราะห

ความสามารถในกระบวนการปจจุบันเพื่อที่จะทําการประเมินและทําการศึกษาปรับปรุงไดอยางตรงจุด 

 
ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพของสายการผลิตในโรงงานกรณศีึกษา 

  การวัดประสิทธิภาพในแตละสายการผลิตพบวาการใชประโยชนจากพนักงานยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ

มากนัก ซึ่งในกระบวนการผลิตมีความสูญเปลาอยูมาก เชน การรอคอย  การเดิน ดังนั้นจึงเลือกที่จะปรับปรุง

สายการผลิตเหลานี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานโดยการลดความสูญเปลาดวยหลักการ ECRS และ

จากการวัดประสิทธิภาพของแตละสายการผลิตพบวาสายการผลิต Main line และ เปนสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

ต่ําสุด โดยมีประสิทธิภาพอยูที่ 74% จึงเลือกท้ังสายการผลิตนีเ้พื่อทําการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
2 ศึกษากระบวนการผลิต 

        กระบวนการ Main Line การศึกษาการไหลของกระบวนการผลิตจากการเก็บขอมูลขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก

การศึกษา การไหลของกระบวนการผลิต ซึ่งลักษณะการผลิตเปนแบบตอเนื่อง โดยชิ้นสวนที่จะนํามาประกอบเปน 

CAB Body ถูกลําเลียงจาก สถานี 1 ไปจนถึง สถานี 14 ใชพนักงานทั้งหมด 25 คน ซึ่งมีสถานีจํานวนทั้งสิ้น 14 สถานี 

และถูกแบงออกเปน 2 ฝง ไดแก ฝงประกอบ (สถานีท่ี 1-7) และฝง Re spot (สถานีท่ี 8-14) 
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ภาพที่ 3 สายการผลิต Main line ฝงประกอบ 1-7 และ ฝง Re spot 8-14 

 การหาผลิตภาพของกระบวนการในปจจุบันเพื่อใหทราบถึงความสามารถในการผลิตปจจุบันและเพื่อที่จะ

นําไปเปรียบเทียบกับผลติภาพของกระบวนการหลังการปรับปรุง โดยคํานวณหาไดจาก สมการที่ 1 

 

 

 

จากการคํานวณหาผลิตภาพแรงงานปจจุบัน 250 คันตอวัน/50 คน พบวา ผลิตภาพอยูที่ 5 คันตอคน 
 
3 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 

3.1 การวิเคราะหกิจกรรม กระบวนการ Main line จากการศึกษากระบวนการโดยการแยกประเภท

กิจกรรมที่มคีุณคา(Value added) และ กิจกรรมที่ไมกอใหเกิดคุณคา(Non Value added) เพื่อชี้บงสาเหตุที่แทจริงของ

สายการผลิตเพื่อที่จะทําการปรับปรุงไดอยางตรงจุด ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพที่ 4 ความสูญเปลาในกระบวนการ สถานทีี่ 2-5 กอนปรับปรุง 

 

 จากภาพที่ 4 พบในสถานีที่ 2-5 นั่นมีงานที่เปน Value added คิดเปน 69% และ มีงานที่เปน Non value 

added 31% แบงออกเปน การเดินเกิดขึ้น สูงสุดถึง คิดเปน 13% ของกิจกรรมทั้งหมด ความสูญเปลาที่เกิดจากการ

เคลื่อนไหวซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนปนเชื่อม 12% และความสูญเสียที่เกิดจากการรอคอย 6% ซึ่งวิธีการนี้ทําใหทราบ

แนวทางในการลดความสูญเปลา 

=   Output (ผลผลิต) 
Input (จํานวนพนักงาน) 

ผลิตภาพแรงงาน 

(Labor productivity) 
(1) 
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 3.2 การวิเคราะหปจจัย ที่สงผลตอประสิทธิภาพของกระบวนการ Main line โดยการใช Systematic 

diagram ในการวิเคราะหสาเหตซุึ่งสามารถระบุสาเหตุที่แทจริงเพ่ือนําไปสูปรับปรุงแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังภาพ

ที ่5 

 
ภาพที่ 5 การวิเคราะหปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพสายการผลิต 

4 การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหา 

 การวางแผนและดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาเริ่มจากการคํานวณหาจํานวนสถานีที่ใชในการผลิตนอย

สุดจากสมการท่ี 2 

 

 

ผลจากการคํานวณพบวาจํานวนสถานีที่ตองใชอยางนอยที่สุดจํานวน 11 สถานี ซึ่งปจจุบันใชอยู 14 สถานี 

ทําใหทราบวามีความเปนไปไดที่จะสามารถลดจํานวนสถานีงานไดถึง 3 สถานี การปรับปรุงผลิตภาพกระบวนการ 

Main line เปนสายการผลิตตอเนื่อง โดยแบงกลุมออกได สามกลุมดังนี้ ตามลําดับดังน้ี 

1. สถานี 1 ลักษณะการทํางานคือการ Set Part หลักลงบน Skid หรือแทนลอง Body ประกอบดวย Front floor, Rear 

floor และ E-Comp ซึ่งในสถานีนี้จะไมมีการเชื่อม Spot  

2. สถานีที่ 2-5 ลักษณะการทํางานคือการ เชื่อม Spot เพื่อประกอบ Body ในสวนของพื้น CAB Body 

3 สถานีที่ 8-14 เปนการเชื่อมเก็บจุด Spot จากฝงประกอบเพื่อใหเกดิความแข็งแรงตามมาตรฐานกําหนด  

ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้จะทําการปรับปรุงสายการผลิตนีเ้ปนกลุมโดยเริ่มจาก Main line ฝงประกอบ สถานี 1  

สถานีท่ี 2-5 และ Main line ฝง Re spot  สถานีท่ี 8-14 ตามลําดับดังตอไปนี ้

 

=   Total Process Time 

Takt Time 

 Minimize station    (2) 
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1. ดําเนินการปรับปรุงแกไข สถานีที่ 1  

จากการดําเนินการปรับปรุงสถานี 1 พบวา Cycle time ของพนักงานคนที่ 1 อยูที่ 1.62 นาที และ พนักงาน

คนที่ 2 อยูที่ 1.3 นาที โดยที่ Takt time อยูที่ 3.09 นาที ดังนั้น การใชประโยชนจาก พนักงานคนที่ 1 ประสิทธิภาพ 

52% และใชประโยชนจาก พนักงานคนที่ 2 ประสิทธิภาพ 42% ดังนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงดวยเทคนิค ECRS เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพ เชน 

Eliminate ขจัดงานที่ไมจําเปนดวยการจัดแผนผังการทํางานใหมเพื่อลดระยะทางการเดิน สามรถลดการ

กาวเดนิได 17 กาว และลดเวลาไดถึง 0.17 นาท ี

Combine จากการลดเวลาจากการกาวเดินทําใหสามารถรวมงานจากสองคนใหเหลอืแคคนเดียวได ซึ่งเวลา

การทํางานยังคงอยูภายใต Takt time 

Rearrange ทําการจัดขัน้ตอนการทํางานใหมสําหรับผูปฏิบัติงานหน่ึงคน 

Simply การทําใหงายและสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชน การปรับพื้นที่การทํางานตาม

หลักการยศาสตร  

ตารางที่ 3 ขั้นตอนหลัก สถานี 1 กอนปรับปรุงและหลังการปรับปรุง 

 
 

2. ดําเนินการปรับปรุงแกไข สถานีที่ 2-5  

โดยพิจารณาจากการยายจุด Spot เพื่อรวมงานเขาดวยกันเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเริ่มจาก

การพิจารณาพื้นที่การ Spot ในแตละสถานีสามารถทําใหทราบวาแตละสถานีนั้นทําการ Spot บริเวณใดๆ ซึ่งจะทํา

สามารถรวมจุด Spot ไปยังสถานทีี่มกีาร Spot บรเิวณเดียวกันได 
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ตารางที่ 4 ตําแหนงการเช่ือมของแตละสถานี 

 

จากการประยุกตใช  Multi-Product Process Chart สามารถทําใหทราบถึงกิจกรรมของแตละสถานีและเพื่อ

จัดสมดุลการผลิตโดยเลือกสถานีที่ 4 ในการยายจุด Spot ไปยังจุดอื่นโดยการยายจุด Spot ในครั้งนี้ไดดําเนินการตาม

หลักการ ECRS เพื่อใหการจัดงานใหมหลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหลักของการปรับปรุงเปนการ

รวมงานไปยังสถานีตางๆ ซึ่งทําใหสามารถลดสถานทีี่ 4 ลงได ยกตัวอยางการปรับปรุง เชน 

Eliminate กําจัดความสูญเปลาโดยพิจารณาสถานีที่ 4 เพราะตําแหนงที่เชื่อมในสถานี 4 นั้นสามารถ ยาย

ไปยังสถานอีื่นได ซึ่งจะสามารถลดเวลาการเดินการเคลื่อนไหวจากการเปลี่ยนปนเชื่อมลงได 

Combine รวมขัน้ตอนการทํางานของสถานีท่ี 4 ไปยังสถานตีางๆดังตอไปนี ้

1. ยายจุดเชื่อมตําแหนง Aไป สถานีท่ี 3 จํานวน ซาย 6 จุด ขวา 5 จุด 

2. ยายจุดเชื่อมตําแหนง D ไปสถานี 2 จํานวน ซาย 14 จุด ขวา 14 จุด 

3. ยายจุดเชื่อมตําแหนง E ไปสถานี 5 จํานวน ซาย 13 จุด ขวา 13 จุด 

 

ตารางที่ 5 ขั้นตอนการทํางานของสถานนทีี่ 4 ที่ยายไปสถานตีางๆ 
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3. ดําเนนิการปรบัปรุงแกไข สถานีที่ 8-14 

กําจัดความสูญเปลาโดยพิจารณาแนว Spot ปจจุบัน จากตารางที่ 7 พบวาแตละสถานนีั้นมีการ Spot แบบ

กระจายทําใหเกิดความสูญเปลาจากการเดินเนื่องจากตําแหนงการ Spot อยูหางกัน  

ตารางที่ 6 ตําแหนงการเช่ือมของแตละสถานีของ Main line ฝง Re spot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับปรุงผลิตภาพกระบวนการฝง Re spot โดยการประยุกตใชเทคนิค ECRS มาชวยปรับปรุงการบวน

การนั้น โดยการ Eliminate กําจัดความสูญเปลาจากการเดิน ซึ่งถาเปลี่ยนจุด Spot  ใหอยูในแนวเดียวกันจะสามารถ

ลดเวลาการเดินการเคลื่อนไหวจากการเปลี่ยนปนเชื่อมลงไดและ การ Combine โดยการรวมขั้นตอนการทํางานของ

สถานีที่ 11 ไปยังสถานีอื่นๆ เนื่องจากเปนสถานีที่มีภาระงานนอยสุดและยังสามารถยายไปสถานีอื่นไดหมดทําให

สามารถลดสถานีที่ 11 ไดอีก 1 สถาน ี

 
ภาพที่ 6 การยนืยันผลการปรับปรุงผลิตภาพกระบวนการ Main line 

 การยืนยันผลโดย Cycle time หลังการปรับปรุงโดยนําขอมูลมาจากโปรแกรมบันทึก Cycle time จํานวน 

100 รอบตอกระบวนการพบวาการปรับปรุงไมสงผลทําให Cycle time สูงเกินกวา Takt time และสามารถ ลด สถานี

การผลิตได 2 สถาน ีและสามารถลดพนักงานไดถึง 5 คนตอกะ 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากการดําเนินการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตนั้น โดยเริ่มจากการปรับปรุง Main line ฝงประกอบ และฝง 

Re spot โดยใชหลักการ ECRS สามารถสรุปผลการปรับปรุงตามวัตถุประสงคไดดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 7 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย 

สายการผลิต วัตถุประสงค กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผล 

Main line จํานวนพนักงาน 50 คน 40 คน -10 คน 

Productivity 5 คันตอคน 6.25 คันตอคน +25% 

คาแรง บาทตอป 9,500,000  7,600,000  -1,900,000  

 

ผลการวิจัยจากการลดจํานวนพนักงานที่ใชในการผลิต 10 คนตอวันนั้นสามารถ ลดตนทุนในสวนของคาแรง

ไดถึง  1.9 ลาน บาท ตอ ป จากการปรับปรุงโดยการใชเทคนิค ECRS ใหเกิดประสิทธิผลนั้นขึ้นอยูกับการศึกษา

กระบวนการอยางละเอียดและจําเปนที่ตองแยกงานที่มีคุณคา(Value-added) และงานที่เปนความสูญเปลา(Non-

value-added) ใหชัดเจน ซึ่งจะทําใหงายตอการวิเคราะหและทําใหทําการปรับปรุงไดอยางถูกจุด ซึ่งสงผลใหการ

ปรับปรุงประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ในสวนการปรับปรุง Main line ซึ่งใชวิธีการคํานวณหาสถานีการผลิตที่

ใชนอยสุด พบวาสามารถที่จะลดสถานีงานไดถึง 3 สถานีจากทั้งหมด 14 สถานี แตในการดําเนินการโดยใชหลักการ 

ECRS และไดผลออกมา สามารถลดไดเพยีง 2.5 สถานี เหตุนี้เกิดขึ้นเปนเพราะลักษณะงานของบางสถานีแตกตางการ

อยางสิน้เชงิจึงสงผลทําใหไมสามารถลดจํานวนสถานีไดตามท่ีคํานวณ ซึ่งการที่จะลดจํานวนสถานีใหไดตามท่ีคํานวณ

ไวจํานวน 3 สถานี ก็มีความเปนไปได แตมีความจําเปนที่จะตองมีการเพิ่มอุปกรณหรือเครื่องมือใหแตละสถานี

สามารถทํางานในลกัษณะเดียวกันได แตตองใชเงินลงทุนที่สูง และผลที่ไดอาจจะไมคุมคาตอการลงทุน แตอยางไรก็

ตามจากการปรับปรุงในครั้งนี้ซึ่งเลือกที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด วัดจาก ประสิทธิภาพ

ของสายการผลิตจากเดิม 73% เพิ่มขึ้นเปน 81% และสามารถลดสถานีการผลิตไดถึง 2.5 สถานี และลดจํานวน

พนักงานได 5 คนตอกะ หรือ 10 คนตอวัน ในสวนของ Main line และสามารถยืนยันผลการปรับปรุงไดจาก Cycle 

time หลังการปรับปรุง โดยวัดจากระบบบันทึกรอบเวลาอัตโนมัติ จํานวน 100 รอบการผลิต ซึ่งสามารถสรุปไดวา 

Cycle time หลังการปรับปรุง ยังคงอยูภายใต Takt time ที่กําหนดไว 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไปไดนั้น ขาพเจาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอนันต มุงวัฒนา อาจารยที่

ปรึกษาหลัก และอาจารย ดร.ชัชพันธ ขําญาติ อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําแนะนําแนวทางในการศึกษาอันเปน

ประโยชนอยางยิ่ง พรอมทั้งชวยแกไขปญหาใหการศึกษาคนควาอิสระนี้จนเสร็จสมบูรณ และขอขอบคุณบุคลากร

เจาหนาที่ประจําโครงการการจัดการวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหการ

สนับสนุนชวยเหลือและตดิตามประสานงานทีด่ีมาโดยตลอด สุดทายนี้ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และ

ครอบครัว ที่ใหการสนับสนุนใหกําลังใจแกขาพเจาในการดานการศึกษาเลาเรียนดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง

คุณปภังกร โทตวิัล ที่คอยเปนกําลังใจตลอดการดําเนินการวิจัย และขอบคุณเพื่อนๆนิสิตปริญญาโท สาขาการจัดการ

วิศวกรรม ภาคพิเศษ ที่ใหความชวยเหลือในทุกๆเรื่อง ตลอดจนผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานบริษัท ที่ขาพเจาได

ทํางานอยูที่ใหความชวยเหลอืในการเก็บขอมูลจนทําใหการศึกษาคนควาอสิระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
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ศึกษาความเปนไปไดในการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย โดยการใชแผน 

เทอรโมอิเล็กทริกระบายความรอนรวมกับน้ํา 
Feasibility Study to Reduce the Temperature of Solar Panels  

Using Thermoelectric Cooling With Water 
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บทคัดยอ 

การอาศัยความแตกตางของอุณหภูมิดานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริกมาใชในการระบาย

ความรอนใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ เปนแนวทางที่จะรักษาอายุการใชงาน และยังเปนการ

ประหยัดพื้นที่ดิน ลดการระเหยของน้ํา หากมีการนําไปใชในรูปแบบของฟารมโซลารเซลลลอยน้ํา งานวิจัยนี้จึงมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย โดยการจายแรงดันไฟฟาใหกับ      

แผนเทอรโมอิเล็กทริกรุน TEC1-12706 ที่ 2 4 และ 6 V และใชปริมาตรน้ําในการระบายความรอนดานรอนปริมาตร 

1, 3 และ 5 L โดยใชเวลาทดสอบเปนเวลา 2 hr ทําการทดสอบในหองควบคุมอุณหภูมิ 25 ๐C ซึ่งจากผลการศึกษา

พบวาแรงดันไฟฟา และปรมิาตรน้ําท่ีเหมาะสมในการทดสอบน้ีคือท่ีแรงดันไฟฟา 4 V ปริมาตรน้ํา 1 L โดยจะสามารถ

ทําความเย็นไดในอัตรา 10.28 W และใหคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นเทากับ 2.71 อุณหภูมิดานเย็น

เฉลี่ยอยูที่ 6.5 ๐C การศึกษาโดยการใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกระบายความรอนรวมกับน้ําจึงมีความเปนไปไดที่จะ

นําไปใชในการทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อระบายความรอนได ซึ่งหากแผงเซลลแสงอาทิตยมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นก็จะทําใหเกิดการนําพลังงานทดแทนไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็น แผนเทอรโมอเิล็กทริก พาวเวอรซัพพลาย  
Abstract 

The difference of temperature between the cold and hot side of the thermoelectric can be used to 
dissipate heat from the back of the solar panel to increase its efficiency. This technique also provides the mean 
to extend the life time of the panel, to efficiently manage the installation area, to reduce the evaporation rate of 
the water if the panel is installed on reservoir. This work aims to study the feasibility of reducing the solar panel 
temperature using the thermoelectric. The external power supply is used to provide constant voltages of 2, 4 
and 6 V to the thermoelectric (model TEC1-12706). The heat from the hot side of the thermoelectric is 
dissipated using 1, 3 and 5 L of water. The test is carried out for 2 h inside the room and the temperature inside 
the room is controlled at 25 ๐C. The results showed that the suitable amount of water and voltage is 1 L and 4 
V, respectively. At this condition, the thermoelectric generated the cooling power of 10.28 W and the COP was 
found to be 2.71. The average temperature on the cold side of the thermoelectric was 6.5 ๐C. Based on this 
finding, the thermoelectric has demonstrated the feasibility to be used to reduce the temperature of the solar 
panel and eventually will lead to the improvement of the solar panel performance. 

Keywords: Coefficient of cooling performance, thermoelectric plate, Power supply 

 

บทนํา  

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใชแลวเกิดขึ้นใหมไดตามธรรมชาติ (กลุมสถิติ

ขอมูลพลังงาน, 2558) ซึ่งประเทศไทยมีที่ตั้งอยูใกลกับเสนศูนยสูตร จึงมีคารังสีอาทิตยที่ตกกระทบรวมรายวันอยูใน

ระดับสูง โดยคารังสีอาทิตยจะมีคามากในสวนของพ้ืนท่ีภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งปรมิาณรังสีรวมรายวันเฉลี่ย
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ตอปของประเทศไทยมีคาเทากับ 18.2 MJ/m2
 day (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2554) ถือไดวา

ประเทศไทยมีศักยภาพทางพลังงานแสงอาทิตยที่คอนขางสูง จึงเหมาะที่จะนํามาใชในการผลิตไฟฟาจากแผงเซลล

แสงอาทิตย แตจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวาตัวแปรสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของ       

แผงเซลลแสงอาทติยนั่นคือ อุณหภูม ิ(ไพบูลย, 2550) ซึ่งจากการใชงานจริงพบวาอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยจะมี

คาเพิ่มสูงขึ้นเปนอยางมาก และสงผลใหประสิทธิภาพของแผงมีคาลดลง (ประภาพิทย และนุชิดา, 2556) ที่ผานมาได

มีการคนควาวิจัยในการหาวิธทีี่จะลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยระหวางการใชงานลง เพื่อจะรักษาอายุการใชงาน 

และประสิทธิภาพใหมคีามากขึ้น โดยหนึ่งในวิธีการลดอุณหภูมิแผงคือการใชความเย็นจากแผนเทอรโมอิเล็กทริก โดย

แผนเทอรโมอิเล็กทริกเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณสมบัติเมื่อไดรับความรอนแลวจะสามารถเปลี่ยนความรอน

เปนกระแสไฟฟาได และในทางตรงกันขามเมื่อมกีารจายไฟฟาใหกับแผนเทอรโมอเิล็กทริกก็จะเปลี่ยนไปเปนความเย็น 

จึงนําคุณสมบัตนิี้มาประยุกตใชในการทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทติยเพื่อระบายความรอน 

มีการศึกษาความเปนไปไดในการใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกในการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย โดย 

(Pang et al., 2014) ไดศึกษาการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยโดยใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกรวมกับแผงระบาย

ความรอนอลูมิเนียมแบบครีบแผนขนาด 128.8 203.235 mm3 ครีบหนา 4.45 mm ฐานสูง 5 mm ชองวางระหวาง

ครีบ 10 mm และแบบครีบหมุดขนาด 132.4 21030 mm3 หมุดหนา 4 mm ฐานสูง 10 mm ชองวางระหวางหมุด   

4 mm โดยวิธีการพาความรอนแบบไมบังคับมาใชในการระบายความรอนแผงเซลลแสงอาทิตยในหองทดสอบที่มี

อุณหภูมิ 25 ๐C ใชความเขมแสงจากหลอดไฟ Halogen tungsten เครื่องหมายการคา Philips รุน QVF137 ที่มีความ

เขมแสง 1,000 W/m2 โดยใชแผงเซลลแสงอาทิตยแบบซิลิกอนผลึกเดี่ยวประสิทธิภาพ 14.5% กําลังการผลิตไฟฟา   

10 W พื้นที่รับแสง 0.0861 m2 ในการทดสอบ และใช Thermistor รุน RTC103 สําหรับการวัดอุณหภูมิ 5 ตําแหนง    

ใตแผงเซลลแสงอาทติย รวมถึงจุดที่มีการติดแผนเทอรโมอิเล็กทริกรุน SP1848 ขนาด 40 403.8 mm3 บรเิวณตรง

กลาง และบริเวณโดยรอบดานหลังแผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งจะใชตัวตานทานขนาด 1 k Ω  เปนตัวรับกระแสไฟฟาที่

ผลิตไดจากแผนเทอรโมอิเล็กทริก ซึ่งจากการทดลองเริ่มแรกไดใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกในการระบายความรอนใต

แผงเซลลแสงอาทติยเปรยีบเทียบกันระหวางแผงระบายความรอนแบบครีบแผน และแบบครีบหมุด พบวาแผงระบาย

ความรอนแบบครีบหมุดสามารถระบายความรอนรวมกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกไดดีกวาแผงระบายความรอนแบบ

ครีบแผนประมาณ 2 ๐C จากนั้นเมื่อทําการทดสอบการระบายความรอนแผงเซลลแสงอาทิตยโดยการใชแผนเทอร

โมอิเล็กทริกรวมกับแผงระบายความรอนแบบครีบหมุด พบวาอุณหภูมิบริเวณตรงกลางมีอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณ

โดยรอบอยางมาก ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยได 6.75 ๐C และมีประสิทธิภาพในการระบายความ

รอนใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยได 27% อกีทั้ง (Sark, 2011) ยังไดมีการศึกษาความเปนไปไดของการใชงานแผงเซลล

แสงอาทิตยรวมกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่ติดแผงระบายความรอนเพื่อเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟาใหสูงขึ้น โดยการนํา

แผนเทอรโมอิเล็กทริกติดไวดานหลังของแผงเซลลแสงอาทิตย กําหนดคาความเขมแสง 1,000 W/m2 ที่อุณหภูมิ

แตกตางกันคือ 25 ๐C สําหรับอุณหภูมิแวดลอม และ 80 ๐C สําหรับอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย พบวาอุณหภูมิที่

แตกตางกันจะทําใหแผงเซลลแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาลดลงเปน 10.78%  จาก 14.03% จาก

การศึกษาพบวาการใชงานแผงเซลลแสงอาทิตยรวมกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่มีแผงระบายความรอน สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาไดมากขึ้นเปน 23% เมื่อนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดมารวมกัน และแผงเทอรโมอิเล็กทริก

จะทําความเย็นตรงดานเย็นไดมากขึ้นถามีการระบายความรอนตรงดานรอนออกอยางเหมาะสม    

  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการทําความเย็นจากแผนเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อใชสําหรับการลด

อุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย โดยใชน้ําในการระบายความรอนจากดานรอนของแผนเทอรโมอิเล็กทริก เพื่อหาความ

เปนไปไดในการนําแผนเทอรโมอิเล็กทริกมาทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทิตย สําหรับลดอุณหภูมิขณะใชงาน 
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อีกทั้งยังเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธภิาพ สําหรับใชงานแผงเซลลแสงอาทติยในลักษณะของฟารมโซลาเซลลลอย

น้ําตอไปในอนาคต 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 แผนเทอรโมอิเล็กทริกเปนอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเมื่อมีการจายไฟฟากระแสตรงใหกับแผนเทอรโม  

อิเล็กทริก สารกึ่งตัวนํา แบบพี-เอ็น (P-N type) ที่ตางชนิดกันจะทําใหเกิดการดูดกลืนอิเล็กตรอน สงผลใหเกิดการ

ดูดกลืนความรอนที่ดานเย็น (Heat absorbed at cold side) และในขณะเดียวกันก็จะเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนที่

เคลื่อนที่จากพลังงานระดับสูงของสารกึ่งตัวนํา แบบเอ็น ไปสูพลังงานระดับต่ําของสารกึ่งตัวนํา แบบพี สงผลใหเกิด

การคายความรอนที่ดานรอน (Heat rejected at hot side) ซึ่งเรียกวาปรากฏการณของเพลเทียร (Peltier effect)  

(เจริญพร และวิชาญ, 2547) ดังภาพ 1 จึงไดนําเอาคุณสมบัตินี้มาทดสอบ เพื่อหาแนวทางในการลดอุณหภูมิใหกับ

แผงเซลลแสงอาทิตย ซึ่งการทําความเย็นที่ดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริกสามารถหาไดจาก สมการที่ 1 และ

สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นสามารถหาไดจากสมการที่ 2 

 
ภาพ 1 หลักการทํางานของแผนเทอรโมอเิล็กทริก 

                                  T)KR2I
2
1

CoolITsb(CoolQ  α      (1) 

             
P
CoolQ

COP                                                    (2) 

เมื่อ  CoolQ         คือ  การทําความเย็นที่ดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก (W)    

       sbα       คือ  สัมประสิทธิ์ของซีเบก มีคาเทากับ 0.051 (V/K-1) (Shen et al., 2016) 

       R           คือ  ความตานทานภายในของแผนเทอรโมอิเล็กทริก เทากับ 1.956 ( Ω ) (Shen et al., 2016) 

        K           คือ  สัมประสิทธิ์การนําความรอนของแผนเทอรโมอิเล็กทริก เทากับ 0.518 (WK-1) (Shen et al., 2016)  

       I             คือ  กระแสไฟฟา (A) 

       CoolT          คือ  อุณหภูมิดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก (K) 

       T        คือ  ผลตางของอุณหภูมดิานรอน และอุณหภูมิดานเย็น (K) 

       COP          คือ  สัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็น 

        P           คือ  กําลังไฟฟาท่ีจายใหแผนเทอรโมอิเล็กทริก (W) 

การศึกษาความเปนไปไดในการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตย โดยการใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกระบาย

ความรอนรวมกับน้ําสําหรับทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทิตย จะใชพาวเวอรซัพพลายสําหรับจายแรงดันไฟฟา

ใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริก ซึ่งแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่ไดรับการปอนแรงดันไฟฟานั้น จะติดอยูกับแผงระบายความ
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รอนอลูมิเนียมแบบครีบรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่งใชซิลิโคนระบายความรอนเปนตัวผสานระหวางแผนเทอรโมอิเล็กทริก

ดานรอนกับแผงระบายความรอนอลูมิเนียมที่แชตัวอยูในน้ํา เพื่อใชในการระบายความรอนสําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริก โดยภาชนะสําหรับบรรจุน้ําจะเปนภาชนะเปด จึงทําใหเกิดการคายความรอน

ของอุณหภูมนิ้ําออกสูส่ิงแวดลอม ซึ่งทดสอบในหองควบคุมอุณหภูมิแวดลอมที่ 25 ๐C ดังแสดงในภาพ 2  

 
ภาพ 2 ภาพตัดขวางลักษณะของจุดวัดอุณหภูมิ (ซาย), ลักษณะของการติดตัง้อุปกรณในการทดสอบ (ขวา) 

การจายแรงดันไฟฟาใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกจะใชพาวเวอรซัพพลายในการจายแรงดันไฟฟาทั้งหมด 3 

คา ไดแก 2 4 และ 6 V ใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกรุน TEC1-12706 ขนาดพื้นที่ 40 403.5 mm3 โดยน้ําสําหรับ

ระบายความรอนจะใชที่ปริมาตร 1 3 และ 5 L ตามลําดับ ซึ่งจะมีแผงระบายความรอนอลูมิเนียมแบบครีบรูป

สี่เหลี่ยมผืนผาขนาดพืน้ที่เทากับ 40 4030 mm3 ครีบหนา 1 mm ฐานสูง 4 mm ชองวางระหวางครีบ 2 mm แชตัว

อยูในน้ําเฉพาะพื้นท่ีครีบ และใช Data logger เปนเครื่องเก็บบันทึกขอมูลของอุณหภูมิทุกๆ 1 sec เปนเวลา 2 hr ซึ่งจะ

ทําการทดสอบดวยกัน 3 ครั้ง เพื่อนําคาที่ไดมาเฉลี่ยสําหรับความแมนยําของขอมูล โดยลักษณะของการติดตั้ง

อุปกรณในการทดสอบสามารถแสดงไดดังภาพ 2 (ขวา) และตําแหนงที่ใชในการวัดอุณหภูมิจุดตางๆ อธิบายดังแสดง

ในตาราง 1  

ตาราง 1 รายละเอียดของจุดวัดแตละตําแหนง และเคร่ืองมอืสําหรับเก็บขอมูล 

จุดวัดที ่ ความหมาย เครื่องมือวัด 

 วัดอุณหภูมดิานเย็นของแผนเทอรโมอเิล็กทริก  

Data logger + Type K   วัดอุณหภูมดิานรอนของแผนเทอรโมอเิล็กทริก 

 วัดอุณหภูมนิ้ํา 

 วัดอุณหภูมสิภาพแวดลอม 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากการวิเคราะหอุณหภูมิน้ําที่ไดรับความรอนจากดานรอนของแผนเทอรโมอิเล็กทริก รวมถึงอุณหภูมิดาน

รอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก จากการจายแรงดันไฟฟาเทากันแตปริมาตรน้ําตางกัน สามารถแสดงผล

การวิเคราะหออกมาไดดังนี ้ 
 

3  

4 
 

1  
2  
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ภาพ 3 อุณหภูมิน้ํา (ซาย) อณุหภูมิดานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก (ขวา) ที่แรงดัน 2 V ปริมาตรน้ํา 1-5 L 

จากการทดสอบแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่การจายแรงดันไฟฟา 2 V กําลังไฟฟา 0.88 W พบวาระบบจะเขาสู

ภาวะคงตัวเมื่อเวลาผานไปประมาณ 10 min ซึ่งจะเห็นไดวาอุณหภูมิน้ําท่ีปริมาตร 1 L จะไดรับความรอนเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเร็ว เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแลวน้ําจึงคายความรอนใหกับอุณหภูมิสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากปริมาตรน้ําที่

นอยจึงสามารถคายความรอนไดเร็วกวาน้ําปริมาตร 3 และ 5 L ดังแสดงในภาพ 3 (ซาย) เมื่อพิจารณาอุณหภูมิดาน

รอนและดานเย็นเมื่อจายแรงดันไฟฟาใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริกพบวาดานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโม   

อิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมอิยางรวดเร็ว ดังแสดงในภาพ 3 (ขวา) ซึ่งปริมาตรน้ํา 1 L อุณหภูมิดาน

รอนจะเพิ่มขึน้ 1 ๐C สวนอุณหภูมิดานเย็นจะลดลง 10.6 ๐C สวนท่ีปริมาตรน้ํา 3 L อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้น 1.8 ๐C 

เปน 27.6 ๐C อุณหภูมิดานเย็นจะลดลงใกลเคียงกับของกรณีน้ํา 1 L โดยลดจาก 25.4 ๐C เปน 14.9 ๐C และที่ปริมาตร

น้ํา 5 L อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้น 2.5 ๐C และอุณหภูมิดานเย็นจะลดลงนอยที่สุดเทากับ 8.9 ๐C ซึ่งจากขอมูล

ดังกลาวแสดงใหเห็นไดวาเมื่อมีการจายแรงดันไฟฟาที่ 2 V แตมีการปรับเปลี่ยนปริมาตรน้ําเปน 1 3 และ 5 L ในการ

ระบายความรอนใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทริก ปริมาณน้ําที่นอยจะเกิดการคายความรอนใหกับอุณหภูมิของหองที่   

25 ๐C ไดอยางรวดเร็ว สวนปริมาณน้ําที่มาก ความรอนสะสมก็จะมีปริมาณมาก ทําใหเกิดการคายความรอนไดชา จึง

เปนผลทําใหชวยระบายความรอนดานรอนของแผนเทอรโมอิเล็กทริกไดไมดีเทากับน้ําปริมาณนอย และเมื่อพิจารณา

ผลตางระหวางอุณหภูมิดานรอนและดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริกพบวาจะมีคาประมาณ 12 ๐C สําหรับปริมาตร

น้ําทั้ง 3 คา 

 
ภาพ 4 อุณหภูมิน้ํา (ซาย) อุณหภูมดิานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก (ขวา) ที่แรงดัน 4 V ปริมาตรน้ํา 1-5 L 

จากการทดสอบแผนเทอรโมอิเล็กทริกโดยการจายแรงดันไฟฟา 4 V ที่กําลังไฟฟา 3.80 W พบวาอุณหภูมิ

จะเขาสูภาวะคงตัวเมื่อเวลาผานไปประมาณ 10 min เชนเดียวกับการจายแรงดัน 2 V ซึ่งจะเห็นไดวาอุณหภูมิน้ําที่

ปรมิาตร 1 L จะมีคาต่ําที่สุด เนื่องจากวาไมคอยมีการสะสมความรอนมากนัก และยังคงระบายความรอนใหกับแผน
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เทอรโมอิเล็กทริกไดรวดเร็วกวาปรมิาตรน้ํา 3 และ 5 L ที่จะยังคงสะสมความรอนในน้ําอยางตอเนื่อง ซึ่งใชเวลานาน

กวาที่จะคายความรอนใหกับสิ่งแวดลอม ดังแสดงในภาพ 4 (ซาย) โดยเมื่อเริ่มจายแรงดันไฟฟาพบวาดานรอน และ

ดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางรวดเร็ว ดังแสดงในภาพ 4 (ขวา) ซึ่ง

ปริมาตรน้ํา 1 L อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.1 ๐C อุณหภูมิดานเย็นจะลดลง 19.7 ๐C สวนที่ปริมาตรน้ํา 3 L 

อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้น 2.3 ๐C เปน 28.6 ๐C อุณหภูมิดานเย็นจะลดลง 16.4 ๐C นอยกวากรณีน้ํา 1 L อยู 3.3 ๐C 

และที่ปริมาตรน้ํา 5 L อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้นสูงสุด 2.9 ๐C และอุณหภูมิดานเย็นจะลดลงไดใกลเคยีงกับกรณขีอง

น้ํา 3 L โดยลดลง 16.8 ๐C จะสังเกตเหน็ไดวาดานเย็นที่ปริมาตรน้ํา 1 L สามารถทําอุณหภูมิไดต่ําสุดที่ 6.5 ๐C โดยที่

ปรมิาตรน้ํา 3 และ 5 L มีอุณหภูมิดานเย็นใกลเคียงกันเนื่องจากปริมาณน้ําที่มากขึ้น จึงทําใหเกิดการสะสมความรอน

ไดมากกวาปริมาณน้ําที่นอย และทําใหเกิดการคายความรอนไดยากกวาปริมาตรน้ําที่นอย ซึ่งการระบายความรอนใน

ดานรอนที่ชาทําใหอุณหภูมิของดานเย็นมีคาเพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบมีลักษณะที่คลายกับของกรณี

แรงดันไฟฟา 2 V แตการจายแรงดันที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสงผลใหผลตางระหวางอุณหภูมิดานรอน และดานเย็นมีคาเพิ่มขึ้น

เปน 20 ๐C สําหรับปริมาตรน้ําทั้ง 3 คา ซึ่งเพิ่มขึน้จากกรณีของ 2 V ประมาณ 8 ๐C   

 

ภาพ 5 อุณหภูมิน้ํา (ซาย) อุณหภูมดิานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก (ขวา) ที่แรงดัน 6 V ปริมาตรน้ํา 1-5 L  

 

จากการทดสอบแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่การจายแรงดันไฟฟา 6 V ที่กําลังไฟฟา 8.64 W พบวาระบบจะเขา

สูภาวะคงตัวเมื่อเวลาผานไปประมาณ 10 min เชนเดียวกับการจายแรงดัน 2 V และ 4 V ซึ่งจะเห็นไดวาอุณหภูมิน้ําที่

ปริมาตร 1 L จะไดรับความรอนเปนอยางมาก เนื่องจากแรงดันที่สูงขึ้นทําใหดานรอนของเทอรโมอิเล็กทริกมีความ

รอนสูงตามไปดวย ปริมาณน้ํา 1 L จึงไมทันท่ีจะคายความรอนใหกับสิ่งแวดลอม แตกลับเกิดการสะสมความรอนในน้ํา

ขึ้นอยางตอเนื่อง ดังแสดงในภาพ 5 (ซาย) สวนท่ีปริมาตรน้ํา 3 และ 5 L ก็จะมีการสะสมความรอนเชนเดียวกัน แตจะ

เกิดการสะสมความรอนไดนอยกวาเนื่องจากมีจุดอิ่มตัวที่ต่ํากวาจึงสามารถคายความรอนใหกับสิ่งแวดลอมได 

รวดเร็วกวา ซึ่งหากกลาวถึงการทดสอบที่แรงดัน 6 V ปริมาตรน้ํา 3 L จะมีความเหมาะสมสําหรับการระบาย     

ความรอนเทอรโมอิเล็กทริกมากกวาปริมาตรน้ํา 1 และ 5 L โดยเมื่อจายแรงดันไฟฟาพบวาดานรอน และดานเย็นของ    

แผนเทอรโมอิเล็กทริกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยางรวดเร็ว ดังแสดงในภาพ 5 (ขวา) โดยที่ปริมาตรน้ํา    

1 L อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้น 4.6 ๐C อุณหภูมิดานเย็นจะลดลงจาก 25.6 ๐C สวนที่ปริมาตรน้ํา 3 L อุณหภูมิ     

ดานรอนจะเพิ่มขึ้น 5 ๐C อุณหภูมิดานเย็นจะลดลง 20.9 ๐C นอยกวาที่ปริมาตร 1 L อยู 4.7 ๐C และที่ปริมาตรน้ํา 5 L 

อุณหภูมิดานรอนจะเพิ่มขึ้น 5.6 ๐C สวนอุณหภูมิดานเย็นจะลดลงได 20.7 ๐C ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา
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แรงดัน 6 V ที่มกีารปรับเปลี่ยนปริมาตรน้ําเปน 1 3 และ 5 L สําหรับการระบายความรอนใหกับแผนเทอรโมอเิล็กทริก 

สามารถทําใหดานเย็นที่ปริมาตรน้ํา 1 L มีอุณหภูมิต่ําถึง 0 ๐C เนื่องจากแรงดันไฟฟาที่สูงขึ้นมีผลทําใหดานเย็นของ

แผนเทอรโมอิเล็กทริกทําความเย็นไดมากขึ้น แตเมื่อปริมาตรน้ําเพิ่มขึ้นเปน 3 และ 5 L ดานเย็นจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น

เปน 4.5 และ 4.8 ๐C ตามลําดับ อีกทั้งยังมีคาใกลเคียงกัน เนื่องจากน้ําที่ปริมาณมากยังคงคายความรอนใหกับ

อุณหภูมิหองไดชา ดังจะเห็นวาปริมาณที่น้ํามากอุณหภูมิดานรอนจะมีคามากตามไปดวย และเมื่อพิจารณาผลตาง

ระหวางอุณหภูมิดานรอน และดานเย็นสําหรับปรมิาตรน้ําท้ัง 3 คา พบวามีคาผลตางประมาณ 28 ๐C  
 

 
 

ภาพ 6 สัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น และการทําความเย็นที่ดานเย็น 

ของแผนเทอรโมอเิล็กทริกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาแรงดันไฟฟา 

 ภาพ 6 แสดงถึงการทําความเย็นที่ดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก ( CoolQ ) เมื่อมีการจายแรงดันไฟฟาที่

ตางกัน จะเห็นไดวาที่แรงดัน 2 V ปริมาตรน้ํา 1 3 และ 5 L มีคาประมาณ 5.47 5.82 และ 5.40 W ตามลําดับ ซึ่งที่

ปริมาตรน้ํา 3 L จะมีคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะการทําความเย็น (COP) สูงสุดประมาณ 6.59 เพราะที่กระแสไฟฟา 

0.44 A แรงดัน 2 V ยังมีคานอยที่จะทําใหเห็นผลตางของอุณหภูมิระหวางดานรอน และดานเย็น ทําใหเมื่อมีปริมาณ

น้ําที่ตางกันมาระบายความรอน จึงเกิดขอแตกตางของขอมูลในสวนผลตางของอุณหภูมิดานรอน และดานเย็นที่ไม

สอดคลองกันเหมือนกับแรงดัน 4 และ 6 V เนื่องจากที่ปริมาณน้ํานอยจะสามารถคายความรอนไดเร็วกวาปริมาณ  

น้ํามาก โดยที่แรงดัน 4 V ปรมิาตรน้ํา 1 3 และ 5 L จะมีคา CoolQ  ประมาณ 10.28, 9.32 และ 9.6 W ตามลําดับ ซึ่ง

ที่ปริมาตรน้ํา 1 L มีคา COP สูงสุดประมาณ 2.71 และที่แรงดัน 6 V ปริมาตรน้ํา 1 3 และ 5 L จะมีคา CoolQ

ประมาณ 14.70, 12.70 และ 12.88 W ซึ่งที่ปริมาตรน้ํา 1 L จะมีคา COP สูงสุดประมาณ 1.7 เชนเดยีวกับท่ีแรงดัน 4 V 

โดยที่ปริมาตรน้ํา 1 L จะใหคา COP สูงกวาปริมาณน้ําอื่นๆ แตที่ปริมาตรน้ํา 5 L คาของ COP ณ แรงดัน 4 และ 6 V 

จะมีคาสูงขึ้นมากกวาปริมาตรน้ํา 3 L เล็กนอยเนื่องมาจากคาของ CoolQ ที่สูงขึ้นมาจาก 9.32 เปน 9.6 W ที่ 4 V 

และ 12.70 เปน 12.88 W ที่ 6 V ซึ่งเปนผลมาจากสมการในการหาคา ที่มีคาผลตางของอุณหภูมิดานรอน และดาน

เย็นท่ีสูงขึ้นมาจึงทําใหคา COP ที่ปริมาตรน้ํา 5 L สูงกวาปรมิาตร 3 L เล็กนอย   

จากการศึกษาความเปนไปไดในการลดอุณหภูมิแผงเซลลแสงอาทิตยโดยใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกระบาย

ความรอนรวมกับน้ํา พบวาพฤติกรรมของแผนเทอรโมอิเล็กทริกระหวางดานรอน และดานเย็น ขึ้นอยูกับการจาย
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แรงดันไฟฟา ซึ่งแรงดันไฟฟาที่จายไปจะมีกระแสไฟฟาที่ตางกันออกไป จึงมีผลทําใหเกิดความแตกตางของอุณหภูมิ

ดานรอน และดานเย็นดังสมการที่ 1 ซึ่งความแตกตางของอุณหภูมิดานรอน และดานเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก

สามารถนําดานเย็นมาใชในการทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อลดอุณหภูมิได สวนดานรอนก็จะตองใชน้ํา

สําหรับการระบายความรอนเพื่อประสิทธิภาพการทํางานของแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่ดีขึ้น โดยแรงดันไฟฟา และ

ปริมาตรน้ําที่เหมาะสมในการทดสอบนี้คือแรงดัน 4 V  ปริมาตรน้ํา 1 L เนื่องจากเปนคาที่ใหความเย็นไดในอัตรา 

10.28 W และใหคาสัมประสิทธิ์ของสมรรถนะการทําความเย็นเทากับ 2.71 ซึ่งเปนคาสูงสุดที่สอดคลองกันทั้ง CoolQ  

และ COP โดยใหอุณหภูมิดานเย็นเฉลี่ยต่ําสุดอยูที่ 6.5 ๐C ดังนั้นการทําความเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริกนี้มีความ

เปนไปไดที่จะนํามาใชในการทําความเย็นใหกับแผงเซลลแสงอาทิตยเพื่อระบายความรอนได ซึ่งเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ หรือเพื่อเปนการประหยัดพื้นที่ดินสําหรับการกอสรางฟารมโซลารเซลล หากมีการนําไปประยุกตใชใน

รูปแบบของฟารมโซลารเซลลลอยน้ํา 

กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะอาจารย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแมโจ ภายใตการสนับสนุน     

ทุนวิจัยจากโครงการผลิต และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางดานพลังงานทดแทน ในกลุมประเทศอาเซียนในระดับ

บัณฑิตศึกษา และทุนวิจัยจากสํานักงานนโยบาย และแผนพลังงาน (สนพ.) อีกทั้งศูนยวิจัยพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลัยแมโจ ที่เอื้อเฟอสถานที่ และอุปกรณ เครื่องมือตางๆ สําหรับการทําวิจัยออกมาจนเปนผลสําเร็จในครั้งนี ้

เอกสารอางอิง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. (2554). โครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยจาก

ภาพถายดาวเทียมสําหรับประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงพลังงาน. 

กลุมสถิติขอมูลพลังงาน. (2558). สถานการณพลังงานของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และ

อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 

เจริญพร เลิศสถิตธนกร และวิชาญ ศรีสุวรรณ. (2547). การศึกษาเชิงทดลองของฝาเพดานทําความเย็นแบบ      

เทอรโมอิเล็กตริก. วารสารวชิาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 18, . 

ประภาพิทย บุญหลา และนุชิดา สุวแพทย (2556). การระบายความรอนดวยน้ําที่สงผลตอประสิทธิภาพของแผง 

โฟโตโวลตาอิกชนิดผลึกเดี่ยว และชนิดอะมอรฟส. วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม การประชุมวิชาการมหาวทิยาลัยมหาสารคามตามวิจัย ครั้งท่ี 9. 

ไพบูลย โกวิทเจริญกุล. (2550). การพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟาจากพลังงานความรอนเหลือทิ้งดวยอุปกรณเทอรโมอิ

เล็กทริก. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

Sark, W. (2011). Feasibility of photovoltaic – Thermoelectric hybrid modules. Applied Energy(88), 2785-2790. 

Limei S., Zhilong T., Qiang H., Cheng T., Huanxin C. (2014). Empirical study on thermal performance through 

separating impacts from a hybrid PV/TE system design integrating heat sink. International 

Communications in Heat and Mass Transfer. 

Wei P., Yu L., Shiquan S., Xin G. (2014). Empirical study on thermal performance through separating impacts 

from a hybrid PV/TE system design integrating heat sink. International Communications in Heat and 

Mass Transfer (60), 9-12. 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

273 
 

ประยุกตวงจรจายกาํลังแบบฮาลฟบริดจสําหรับชุดทําน้าํรอน-น้ําเย็นดวยเทอรโมอิเล็กทริก  

Application of Half Bridge Circuit for heating and cooling Water with Thermoelectric 
  

สมบัติ สันกวาน  ธนพงศ คุมญาติ
* และ ปรีชา มหาไม 

S. Sunkhuan, T. Khumyat
* 
and P. Mahamai  

 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak, 41/1 M.7 Phaholyothin Rd.Muang, Tak, Thailand 63000 
 

*Corresponding author, e-mail:  k_tnp@hotmail.com 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางวงจรจายกําลังสูงแบบฮาลฟบริดจสําหรับเครื่องทําน้ํารอนน้ํา

เย็นดวยเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อทดแทนการใชระบบทําความเย็นแบบอัดไอสําหรับการทําความเย็นและทดแทน

ลวดความรอนสําหรับทําน้ํารอน ซึ่งการทํางานของเครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็นจะควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร 

Arduino Mega 2560 ที่ใชเซนเซอรตรวจวัดอุณหภูมิน้ํารอนและน้ําเย็น และใชคลื่นอัลตราโซนิคในการวัดระดับ

ปรมิาณน้ําในถังทําความรอนและความเย็น ผลการทดสอบพบวาวงจรจายกําลังสูงแบบฮาลฟบริดจสามารถทํางานได

ตามที่ออกแบบไว และเมื่อนําไปใชเปนแหลงจายใหกับโหลดเทอรโมอิเล็กทริก พัดลมระบายความรอนและปมน้ํา 

สามารถจายแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาไดตามพิกัดกําลังไฟฟาสูงสุด 390 วัตต ที่แรงดันไฟฟา 13 โวลต 

กระแสไฟฟา 30 แอมแปร ประสิทธิภาพของวงจรอยูที่รอยละ 88.63 โดยเครื่องสามารถทําอุณหภูมิน้ํารอนไดสูงสุดที ่

50 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้ําเย็นต่ําสุดที่ 24 องศาเซลเซียส เมื่อหองทําความรอนและหองทําความเย็นมี

ปรมิาตร 795 ลบ.ซม. และ 1,012 ลบ.ซม. ตามลําดับ 

คําสําคัญ: วงจรจายกําลังสูงแบบฮาลฟบริดจ เทอรโมอิเล็กทริก ไมโครคอนโทรลเลอร 
 

Abstract 
This article proposes a design and an implementation of half bridge power circuit for thermoelectric 

module operated in a hot and cold water dispenser. To replace a compressor and a tungsten heater in the 
conventional water dispenser via a thermoelectric module, the study was induced. The proposed water 
dispenser operated by thermoelectric module is controlled by a microcontroller collaborating with thermal sensors 
in hot and cold pipes and measuring water level by ultrasonic sensor. The experimental result shows that the 
proposed water dispenser operates with maximum power 390 watts and 88.63% efficiency. Its performance 
can make heating water to the highest temperature at 50oC and cooling mode down to 24oC, while  the volume 
of heating room and cooling room are 795 cm3 and 1,012 cm3, respectively. 

Keywords: Half-bridge power circuit, Thermoelectric module, Microcontroller 

 
บทนํา  

ปจจุบันระบบทําความเย็นโดยทั่วไปนั้นใชหลักการอัดไอดวยความดันสูงจากคอมเพรสเซอรไมวาจะเปน

ระบบปรับอากาศหรือระบบถนอมอาหารดวยความเย็นลวนแลวแตตองใชสารทําความเย็น หากมีการรั่วไหลสูชั้น

บรรยากาศจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต มีการปลอยความรอนออกไปโดยเปลาประโยชน และยังทําลายชั้น

บรรยากาศอีกดวย จึงมีการหาวิธีหรือวัสดุที่สามารถทําความเย็นไดดวยไฟฟามาทดแทนระบบอัดไอแบบเดิม เทอร

โมอิเล็กทริกจึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจในการที่จะนํามาพัฒนาสําหรับการใหความเย็น และสิ่งที่นาสนกวานั้น คือ ตัว
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เทอรโมอิเล็กทริกยังสามารถใหทั้งความรอน ความเย็น และผลิตเปนพลังงานไฟฟาได ดังหลักการทํางานที่อธิบายไว

ในหนังสือของ ทศวรรษ สีตะวัน (2558) งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการนํา คุณสมบัติพิเศษของเทอรโมอิเล็กทริก มา

ทดลองใชสรางชุดใหความเย็นและชุดใหความรอนสําหรับทดแทนการทําความเย็นดวยคอมเพรสเซอรและการทํา

ความรอนดวยลวดความรอน แตเนื่องดวยเทอรโมอิเล็กทริกตองใชพลังงานไฟฟาคอนขางสูงในการทํางาน จึง

จําเปนตองสรางแหลงจายไฟแบบสวิตชิ่งเนื่องจากสามารถสรางกําลังไดสูง โดยทั่วไปมีองคประกอบพื้นฐานที่

คลายคลึงกัน และไมซับซอนมากนัก หัวใจสําคัญของแหลงจายแบบสวิตชิ่งจะอยูที่คอนเวอรเตอร ที่สามารถ

ปรับเปลี่ยนพิกัดการทํางานไดงาย ซึ่งคอนเวอรเตอรแบบฮาลฟบริดจจะถูกเลือกใชในงานวิจัยนี้เนื่องจากสามารถผลิต

กําลังไฟฟาไดสูง โดยองคประกอบการทํางานตามลําดับคือแรงดันไฟสลับคาสูงจะผานเขามาทางวงจร RFI ฟลเตอร 

เพื่อกรองสัญญาณรบกวน และแปลงเปนไฟตรงคาสูงดวยวงจรเรกติไฟเออร เพาเวอรมอสเฟตจะทํางานเปนเพาเวอร

คอนเวอรเตอรโดยการตัดตอแรงดันเปนชวงๆ ที่ความถี่การสวิตซิ่ง 25 kHz จากนั้นจะผานไปยังหมอแปลงสวิตชิ่งเพื่อ

ลดแรงดันลง เอาตพุตของหมอแปลงจะตอกับวงจรเรียงกระแส และกรองแรงดันใหเรียบ การคงคาแรงดันจะทําได

โดยการปอนกลับคาแรงดันที่เอาตพุตกลับมายังวงจรควบคุม เพื่อควบคุมใหเพาเวอรทรานซิสเตอรนํากระแสมากขึ้น

หรือนอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันที่เอาตพุต จะทําใหไดแรงดันเอาตพุตตามที่ตองการ ตามโครงสรางที่

นําเสนอในภาพ 1. 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 โครงสรางบล็อกการทํางานชุดจายกําลังไฟฟา 

หลักการของเทอรโมอเิล็กทรกิ 

อุปกรณเทอรโมอิเล็กทริกท่ีผลิตในเชงิพาณิชย จะมีมาตรฐานการกําหนดขอมูลเฉพาะทั้งขนาดพื้นที่ รูปราง 

และกําลังไฟฟาของเซลล เพื่อใหผูใชสามารถเลือกใชงานไดหลากหลายตามวัตถุประสงค โดยในการผลิตทาง

อุตสาหกรรมเทอรโมอิลิเมนตชนิดสารกึ่งตัวนําแบบพีและเอ็น P type - N type จะถูกนํามาจัดเรียงบนแผน

ฉนวนไฟฟาตอสลับลําดับกันทางวงจรไฟฟาและตอขนานกันในเชิงวงจรความรอนบนพื้นที่กวางทั้งนี้เพื่อใหมีทิศ

ทางการเคลื่อนที่ของพาหะไฟฟาที่สอดคลองกับการเกิดปรากฏการณ Peltier effect ตามขอมูลจากสาขาวิชาฟสิกส 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (2558) เปนการสรางรอยตอโอหมมิกท่ีผนังอุปกรณดานรอนและดานเย็น ดังโครงสราง

ในภาพ 2 สลับอันดับกันทางวงจรไฟฟาและตอขนานกันในเชิงวงจรความรอนบนพื้นที่กวางทั้งนี้เพื่อใหมีทิศทางการ

เคลื่อนที่ของพาหะไฟฟาที่สอดคลองกับการเกิดปรากฏการณ Peltier effect เปนการสรางรอยตอโอหมมิกที่ผนัง

อุปกรณดานรอนและดานเย็น ดังโครงสรางในภาพ 2 จากคุณสมบัติของแผนเทอรโมอิเล็กทริก การลดอุณหภูมิของ

น้ําหรือการทําน้ําเย็นสามารถทําไดโดยการใหน้ําสัมผัสกับดานเย็นของเทอรโมอิเล็กทริก ในขณะที่การเพิ่มอุณหภูมิ

ของน้ําหรือการทําน้ํารอนสามารถทําไดโดยการใหน้ําสัมผัสกับดานรอนของเทอรโมอิเล็กทริก ดังภาพ 4 อธิบาย

ลักษณะการติดตัง้กลองน้ํารอน-น้ําเย็น เขากับแผนเทอรโมอิเล็กทริกและชุดระบายความรอน 
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วิธีดาํเนินการวิจัย  

1. การออกแบบโครงสรางเครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น 

              การออกแบบโครงสรางเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็นวาดโดยโปรแกรม Google SketchUp โดยมีขนาดความสูง

ที่ 130 เซนตเิมตร ความกวางท่ี 40 เซนตเิมตรและความยาวท่ี 35 เซนตเิมตร ดังภาพ 3 เมื่อหมายเลข 1 คือกลองส

แตนเลส หมายเลข 2 คือโครงสรางดานนอก หมายเลข 3 คือพัดลมระบายอากาศ หมายเลข 4 คือกลองใส

ไมโครคอนโทรลเลอร 

 
ภาพ 2 การสรางรอยตอโอหมมิกท่ีผนังอุปกรณดานรอนและดานเย็น 

 

 
 

ภาพ 3 การออกแบบโครงสรางเคร่ืองทําน้ํารอน-น้ําเย็น 

หมายเลข 5 คือสวิตชิ่งพาวเวอรซัพพลาย หมายเลข 6 คือปมน้ํา และหมายเลข 7 คือถังน้าํขนาด 20 ลิตร 

เมื่อกลองสแตนเลสใชเก็บน้ําเย็นและน้ํารอน 
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ภาพ 4 การติดต้ังถังใสน้ํารอน-น้ําเย็น เขากับแผนเทอรโมอิเล็กทรกิ 

จากภาพ 4 อธบิายสวนประกอบในการติดตั้งถังน้ํารอนความจ ุ 795 ลบ.ซม. และน้ําเย็นความจุ 1,012 ลบ.

ซม. ที่มรีูปรางเปนกลองสี่เหลี่ยมทําจากโลหะ ที่มกีารติดต้ังพดัลมระบายความรอนไวท่ีผนังดานขาง กลองละ 2 ชุด 

เพื่อใชในการระบายความรอนใหกับแผนเทอรโมอิเล็กทรกิ 

2. แหลงจายกําลังงาน 

 งานวิจัยน้ีใชแผนเทอรโมอิเล็กทรกิ TEC1-12706 จากบริษัท ArduinoAll ที่ใชแรงดันไฟตรง 12 โวลต กระแส 

6 แอมป ตอแผน เมื่องานวจิัยกําหนดใหใชแผนเทอรโมอิเล็กทริกจํานวน 6 แผน ดังนั้นวงจรจายกําลังงานจะตอง

สามารถจายกระแสไดไมนอยกวา 30 แอมแปร ที่แรงดันไฟตรง 12 โวลต การควบคุมความคงที่ของแรงดัน ใชไอซี

เบอร 7812 วงจรฮาลฟบริดจคอนเวอรเตอรดังภาพที่ 5 ใชพาวเวอรมอสเฟต เบอร IRFP460 ที่ทนกระแสได 20 

แอมป/500 โวลต จํานวนสองตัว และถกูขยายกระแสโดยไอซีเบอร IR2110 เมื่อการควบคุมกระแสไฟฟาของวงจรใช

ไอซีเบอร SG3525 ที่สรางสัญญาณ PWM ความถี่ 69kHz จํานวน 2 สัญญาณที่มีเฟสตรงกันขามกัน และมีชวงเวลา

ปองกันการเสียหายของพาวเวอรมอสเฟต เพื่อขับเกตของพาวเวอรมอสเฟต ตามขอมูลของกองบรรณาธกิารหนังสือ

พิเศษดานอิเล็กทรอนิกส (2553) และ สุวัฒน แซดั่น (2558) ดังรูปสัญญาณในภาพท่ี 10 

 

 
ภาพ 5 วงจรฮาลฟบริดจคอนเวอรเตอร 
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ภาพ 6 การทดลองตอภาคจายกําลังเขากับแผนเทอรโมอิเล็กทริก 6 ชุด 

ภาพที่ 6 อธบิายการทดลองตอภาคจายกําลงั (ในภาพดานขวา) เขากับแผนเทอรโมอิเล็กทรกิ 6 ชุดพรอม

พัดลมระบายความรอน (ในภาพดานซาย) เพื่อวัดกระแสรวมและแรงดันที่แผนเทอรโมอิเล็กทรกิ และเพื่อตรวจสอบ

การทําความรอน และความเย็นของแผนเทอรโมอิเล็กทริก 
 

3. หลักการทํางานของเคร่ือง 

 การทําความรอนและความเย็นใหกับตูน้ําดื่ม ใชคุณสมบัติของแผนเทอรโมอิเล็กทริกที่เมื่อไดรับแรงดันและ

กระแสในระดับท่ีเหมาะสมแลว จะสามารถกําเนิดความรอนและความเย็นไดในเวลาเดยีวกัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงติดตั้ง

แผนเทอรโมอิเล็กทรกิในกลองสแตนเลส 2 กลอง คือกลองสําหรับใสน้ํารอน และกลองใสน้ําเย็น โดยการวางผนังดาน

รอน และดานเย็นใหสัมผัสถูกน้ําในกลอง ดังโครงสรางของแผนเทอรโมอิเล็กทรกิที่อธิบายไวในภาพ 2 ปมน้ําจะสูบน้ํา

จากถังเก็บดานลางอยางอัตโนมัติเมื่อระดับน้ําในกลองสแตนเลสรอน หรือกลองเย็นต่ํากวาระดับที่กําหนดไว การ

ตรวจระดับน้ําในถังสแตนเลสใชการสะทอนของคลื่นอัลตราโซนิค การควบคุมปมน้ําและรับขอมูลจากเซนเซอรแบบ

อัตโนมัติทําไดโดยไมโครคอนโทรลเลอร ตามหลักการในหนังสือของ ประจิน พลังสันติกุล (2553) ภาพสมบูรณของ

เครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น อธิบายในภาพที่ 7   

 

ภาพ 7 เครื่องทํานํ้ารอน-น้ําเย็น 

 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

เนื้อหาในสวนนีก้ลาวถึงสญัญาณที่วัดไดจากภาคการทํางานตางๆ ในวงจรของชุดทําน้ํารอน-น้ําเย็น และคา
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อุณหภูมิของนํ้ารอน และน้ําเย็น เพื่อใหทราบถึงลักษณะของสัญญาณตางๆ ในวงจร และประสิทธิภาพของเครื่องที่

สรางขึ้น จากภาพที่ 8 อธบิายลักษณะของแรงดันไฟฟากระแสสลับท่ีผานไดโอด ภาพที่ 9 สัญญาณฟนเลื่อย (saw 

tooth) ที่ไอซีเบอร SG 3525 จะถูกนําไปสรางสัญญาณ PWM เพื่อกําหนดความกวางพัลซที่นําไปใชขับเกตของพาว

เวอรมอสเฟต เมื่อความกวางของสัญญาณ PWM เปลี่ยนไปจะทําใหเกดิการขยายกระแส และคงคาแรงดันไฟฟาให

คงที่ เพื่อใหกระแสและแรงดันจากเอาทพุตของวงจรฮาลฟบรดิจไปจายใหกับแผนเทอรโมอเิล็กทริก  

 
ภาพ 8 สัญญาณแรงดันไฟฟาที่วงจรเรียงกระแสแบบเต็มคล่ืน 

(50V/DIV, Time /DIV 4ms, Probe x10) 
 

 
 

ภาพ 9 สัญญาณฟนเลื่อย (Saw tooth) ที่ไอซีเบอร SG 3525 

(5V/DIV, Time /DIV 8us, Probe x1) 
 

 
 

ภาพ 10 คูสัญญาณขับเกตของพาวเวอรมอสเฟตจากไอซีเบอร IR2110 

(5V/DIV, Time /DIV 5us, Probe x1) 
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ภาพ 11 แรงดันที่ตกครอมเพาเวอรมอสเฟตขณะวงจรทํางาน 

(5V/DIV, Time /DIV 10us, Probe x1) 

 

 
 

ภาพ 12 แรงดันเอาทพุทของหมอแปลงสวิตช่ิงทางดานขดทุติยภูมิ 

(2V/DIV, Time /DIV 8us, Probe x1) 

 

ตารางที่ 1 คือการบันทึกขอมูลอุณหภูมิของกลองน้ํารอน และกลองน้ําเย็นที่ไดจากการวัดอุณหภูมิดวย

เซนเซอร เปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดอุณหภูมิมาตรฐานในชวงเวลา 120 นาที เมื่อเริ่มตนอุณหภูมิที่ 30 องศา

เซลเซยีส คาจากตารางทัง้หมด จะถูกนําไปแยกสรางกราฟอุณหภูมิของกลองน้ํารอน และกลองน้ําเย็น ดังภาพที่ 13 

และ 14 

 จากภาพที่ 13 อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในกลองน้ํารอน เมื่อเวลาผานไป 120 นาที พบวาอุณหภูมิ

คอยๆปรับเพิ่มขึ้น จากประมาณ 30 องศาเซลเซียส จนไปสิ้นสุดและคงที่ที่ 50 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิของน้ํา

เพิ่มขึ้น 21.4 องศาเซลเซียสภายใน 120 นาที 

 จากภาพที่ 14 อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในกลองน้ําเย็น เมื่อเวลาผานไป 120 นาที พบวาอุณหภูมิ

คอยๆปรับลดลง จากประมาณ 29.8 องศาเซลเซียส จนไปสิ้นสุดและคงที่ที่ 24.5 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิของ

น้ําลดลง 5.5 องศาเซลเซียสภายใน 120 นาท ี

 ประสิทธิภาพของวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายหาไดจากกําลังสูงสุดดานเอาทพุตสวนดวยกําลังสุดสุดดาน

อินพุต เมื่อกําลังสูงสุดดานเอาทพุตมีคา 390 วัตต (วัดกระแสได 30 A และแรงดัน 13 โวลท) เมื่อกําลังสูงสุดดาน

อินพุตมีคา 390 วัตต (วัดกระแสได 2 A และแรงดัน 220 โวลท) ดังนั้นประสิทธิภาพของวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพ

พลายมคีาเทากับ 
���

���
× 100% = 88.63    
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ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางอุณหภูมิและเวลาเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางเซ็นเซอรวัดอุณหภูม ิและเครื่องวัดที่ใช  

เปนเครื่องมือวัดมาตรฐาน 

เวลา 
(นาท)ี 

อุณหภูมินํ้ารอน อุณหภูมินํ้าเย็น 
เครื่องวัดจาก 
Temperature 

Sensor 
(˚C) 

เครื่องมือวัด
มาตรฐาน 

( ̊C) 

ความคลาด
เคลื่อน 

(%) 

เครื่องวัดจาก 
Temperature 

Sensor 
 (˚C) 

เครื่องมือวัด
มาตรฐาน 

( ̊C) 

ความคลาด
เคลื่อน 

(%) 

5 30 31.9 -5.9   29.8   29.4 1.3 
10 30.1 32.8 -8.1 29 28 3.5 
15 32.6 34 -4.1 28.4 27.7 2.5 
20 33.9 34.4 -1.4 27.5 27.2 1.1 
25 36.1 35.5 1.6 27.4 27.4 0 
30 37.4 37.3 0.2 26.9 26.8 0.3 
35 39.6 40.1 -1.2 26.7 26.8 -0.3 
40 41.1 41.5 -0.9 26.5 26.4 0.3 
45 42.5 42.7 -0.4 26.5 26.2 1.1 
50 43.1 43.5 -0.9 26.4 26.2 0.7 
55 43.5 43.8 -0.6 26 25.9 0.3 
60 43.8 43.9 -0.2 25.7 25.5 0.7 
65 44 45.2 -2.6 25.8 25.5 1.1 
70 45.3 45.9 -1.3 25.8 25.4 1.5 
75 46 46.8 -1.7 25.5 25.2 1.1 
80 47.2 48 -1.6 25.1 24.9 0.8 
85 49.3 49 0.6 24.9 24.7 0.8 
90 50.4 50.6 -0.3 24.6 24.7 0.4 
95 50.3 50.4 -0.1 24.7 24.5 0.8 
100 50.3 50.4 -0.1 24.8 24.7 1.2 
105 49.8 49.9 -0.2 24.3 24.2 0.4 
110 50 50.2 -0.4 24.1 24.2 -0.4 
115 50.1 50 0.1 24.4 24.3 0.4 
120 50.4 50.5 -0.1 24.5 24.4 0.8 

เพิ่ม 21.4 ˚C เฉลี่ย ±1.2% ลด 5.5  ̊C เฉลี่ย ±0.7% 
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ภาพ 13 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมใินกลองน้ํารอน 

 

 
ภาพ 14 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมใินกลองน้ําเย็น 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาการออกแบบและดําเนินการสราง สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย แบบฮาลฟบริดจคอนเวอรเตอร 

สรุปใจความสําคัญของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายคือ วงจรคอนเวอรเตอร ซึ่งคอนเวอรเตอรแตละแบบจะเปนตัว

กําหนด ความสามารถทางดานตางๆ ของสวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลาย ตอมาการออกแบบหมอแปลงสวิตชิ่ง  สวนนี้อาจ

กลาวไดวาเปนสวนที่ยากที่สุดในการออกแบบสวิตช่ิงเพาเวอรซัพพลายใหไดผลดี และในสวนวงจรควบคุมการทํางาน

ของคอนเวอรเตอร ซึ่งจะทําหนาที่ควบคุมคอนเวอรเตอรใหชดเชยแรงดันขณะที่มีการตอโหลดทําใหจายแรงดันเอาท

วัดจากเซนเซอร 

 

 

เครื่องวัดมาตรฐาน 
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พุตไดคงที่ ผลการทดลองวงจรสรางพัลสวิธมอดูเลชั่น วงจรควบคุม และวงจรขับเพาเวอรมอสเฟทใชงานจริงที่แรงดัน 

Vcc 12 โวลตประกอบดวยไอซีเบอร SG3525 และไอซีเบอร IR2110 ความถี่ที่สรางขึ้น 70 กิโลเฮิตรซ โดยหมอแปลง

สวิตชิ่งที่สรางขึ้นตอบสนองความถี่ 60 -100 กิโลเฮิรตซ เมื่อปอนแรงดันอินพุทคาพิกัดใหกับวงจรสวิตชิ่งเพาเวอรซัพ

พลายไดแรงดันกระแสตรงเอาทพุทที่ 13 โวลตเมื่อไมมีโหลด และการทดสอบกําลังไฟฟาทดสอบโดยตอโหลดเปนตัว

ตานทานสไลดปรับคาได ใชดิจิตอลมเิตอรวัดกระแสไฟฟาได 30 แอมป กําลังไฟฟาไดที่ได 390 วัตตวัดแรงดันไฟฟา

กระแสตรงเอาทพุทได 13 โวลต และในสวนของตัวเครื่องในการทําอุณหภูมิน้ํารอนและน้ําเย็นพบวาเปนไปตามที่

ตั้งเปาหมายที่วางไวคือ อุณหภูมิน้ําเย็นสามารถทําไดที่ 20-25 ‘C ซึ่งเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของ

มนุษยที่มีความรอนอยูภายในรางกาย และอุณหภูมิน้ํารอนสามารถทําไดที่ 45-50 ‘C ซึ่งเปนอุณหภูมิน้ําที่ยังอุนและ

ไมรอนมากจนเกินไปสามารถนําไปใชประโยชนตางๆ ได 

กิตตกิรรมประกาศ  

 ขอบคุณคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มทร.ลานนา ตาก ประกอบดวย นายพีรพล แปน

มา นายภานุวัฒน อาสายุทธ และนายวชิญภาส สาริบุตร ที่ชวยบันทึกขอมูลการวิจัย และประกอบอุปกรณ  
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การสรางเครื่องควบคุมคาการนําไฟฟา และคาความเปนกรด-ดางในการปลูกผักไฮโดรโปนิกสโดยควบคุม
ผานเว็บไซต 

Creating Machine Control Electrical Conductivity and Acid - Base to Grow Vegetables Hydroponics 
Controlled via Website 

ตะวัน  จินายะ  ปรีชา สาริวาท และ เพลิน จันทรสุยะ  
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บทคัดยอ  

บทความนี้จัดทําขึ้นเพื่อสรางเครื่องควบคุมคาการนําไฟฟา และคาความเปนกรด-ดางในการปลูกผัก   

ไฮโดรโปนิกสขนาดโรงเพาะปลูก กวาง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 1.6 เมตร โดยสามารถควบคุมผานเว็บไซตได  

ซึ่งเลือกใชการปลูกผักไฮโดรโปนิกสเปนแบบระบบกึ่งน้ําลึก (Dynamic Root Floating Technique : DRFT) โดยระบบ  

ใช ESP8266 (NodeMCU) เปนตัวสั่งงานบอรดรีเลย ใชเซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ DHT22 สําหรับวัดอุณหภูมิในโรงเรือน

และควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต –40 ถึง 80 องศาเซลเซียส ลดอุณหภูมโิดยวิธีการพนหมอกไอน้ํา ใช pH Sensor สําหรับ

วัดความเปนกรด-ดาง (Potential of Hydrogen ion : pH) ของสารละลายธาตุอาหารพืช และใช Soil Moisture 

Detection Module เปนตัววดัคาการนําไฟฟา (Electric Conductivity : EC) โดยสามารถทราบคาในสวนตางๆ และปรับ

คาไดตามตองการผานเว็บที่สรางขึ้น พรอมทั้งตัวเว็บยังเก็บขอมูลไวในคลาวดไดมากถึง 5 กิกะไบต (Gigabyte : GB)    

โดยสามารถเขาไปดูขอมูลยอนหลังของคาตางๆในแตละวันไดตลอดเวลา และเครื่องควบคุมยังมีระบบไฟสํารอง   

จากแบตเตอรี่ (12V 7Ah) ชารจโดยโซลาเซลล (60W) ไวใชในกรณีไฟฟาดับฉุกเฉินอีกดวย 

คําสําคัญ: การปลูกพืชไรดิน  เซ็นเซอรวัดpH  เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ  ควบคุมผานเว็บไซต 

Abstract  
This article established to build a machine control electric conductivity And pH in vegetable growing 

hydroponic Convert-size and wide 1 meters long, 1.5 meters high and 1.6 meters by can be controlled through 
the website. The use of vegetable hydroponics is a semi system deep water (Dynamic Root Floating Technique: 
DRFT) by the system using ESP8266 (NodeMCU). A control relay boards used temperature sensor for measuring 
the temperature in the greenhouse DHT22 and control the temperature from - 40 to 80 degrees Celsius. 
Reduce the temperature by means of spraying steam fog using pH Sensor for measuring pH (Potential of 
Hydrogen ion: pH) of a plant nutrients. And Soil Moisture Detection Module measure of electrical conductivity 
(Electric Conductivity: EC) can know the value in different parts and adjusted. According to the web is created. 
The web also collect the data in the cloud as much as 5 gigabytes (Gigabyte: GB) by access to view the 
information back to the day by day all the time. And the controller also reserve system from the battery (12V 
7Ah) charged by solar cells (60W) used in electrical emergency level. 

Keywords: Hydroponic, pH Sensor, Temperature Sensor, Controlled via website 
 

บทนํา 

  ในยุคปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

จึงสงผลใหการปลูกพืชไรดินเปนที่นิยมอยางแพรหลาย เนื่องจากการปลูกพืชไรดิน เปนการปลูกภายในโรงเรือน       

ที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได ซึ่งทําใหมีการใชสารเคมีในปริมาณที่นอยลง ดังนั้นผลผลิตที่ไดจากการปลูกพืช

แบบไรดินจึงมีการปนเปอนสารเคมีท่ีนอยมากถาเทียบกับการปลูกพืชในแบบอื่น เพราะเหตุนี้จึงสงผลใหการปลูกพืชไร

ดินกลายเปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่หันมาใสใจสุขภาพ และดวยกระบวนการในการปลูกที่ไมยุงยาก      
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จึงสามารถปลูกเองไดภายในครัวเรือนเพื่อใชในการบริโภค และสามารถนําไปพัฒนาตอยอดโดยทําเปนรูปแบบ

อุตสาหกรรม 

 แตในการทําการเกษตรของประเทศเราสวนมากยังเปนการทําการเกษตรแบบเดิม หรือแบบใชดินจึงทําให

เกิดปญหาในเรื่องลักษณะทางภูมิศาสตรของแตละพื้นที่  สภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนพื้นที่ทางการเกษตร  และ

สภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ รวมไปถึงปญหาที่เกิดจากแมลงศัตรูพืชที่ไมสามารควบคุมได จึงทําใหมี วิธีการ

เพาะปลูกพชืแบบอื่นๆมารองรับปญหาตางๆ เหลานัน้ เพราะเหตุนี้การปลูกแบบไมใชดินจึงเขามาเปนอีกหนึ่งทางเลือก

สําหรับการปลูกพืช เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผักใหมีเพียงพอ และมีคุณภาพสูงเพื่อใชในการ

บรโิภค หรือดําเนินการผลิตในเชิงธุรกิจตอไป 

จากปญหาที่พบในการปลูกพืชขางตน ทําใหทางผูจัดทําไดศกึษาและสรางระบบ เพ่ือจัดการกับปญหาเหลานี ้

โดยการนําเทคโนโลยีมาใชในการวิเคราะหและควบคุม มีการออกแบบตามความตองการของผูประกอบการ        

โดยสรางเคร่ืองท่ีสามารถควบคุมคากรด-ดาง (pH) คาการนําไฟฟา (EC) และควบอุณหภูมิอากาศในโรงเพาะปลูกได 

นอกจากนั้นยังพัฒนาใหมีความโดดเดนโดยสามารถควบคุมคาผานทางเว็บไซตได เพื่อใหการปลูกพืชแบบ        

ไฮโดรโปนิกสนั้น มีประสิทธิภาพและสะดวกแกการดูแลมากขึ้น โดยเครื่องควบคุมยังสามารถใชไฟฟาจากแบตเตอรี่  

ที่ชารจโดยโซลาเซลลไวใชในกรณีฉุกเฉินไดอีกดวย พรอมตอบสนองความตองการของผูประกอบการไดเปนอยางด ี

 

1 วัตถุประสงค 

เพื่อออกแบบและสรางเคร่ืองควบคุมคาการนําไฟฟา และคาความเปนกรด-ดางในการปลูกผัก

ไฮโดรโปนิกส โดยควบคุมผานเว็บไซต 

 

2 ขอบเขต  

2.1 เพื่อสามารถควบคุมปริมาณคากรด-ดาง ในน้ําได  

2.2 เพื่อสามารถควบคุมปริมาณคาการนําไฟฟาในน้าํได  

2.3 เพื่อทราบคาและควบคุมคาผานทางเว็บไซตได  

2.4 สามารถควบคุมอุณหภูมิอากาศในโรงเพาะปลูกได  

2.5 สามารถใชไฟจากโซลาเซลลในกรณีฉุกเฉินได 

  

3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

3.1 สามารถนําธาตุอาหารและน้ํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และชวยใหประหยัดคาใชจาย 

3.2 สามารถควบคุมสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืชไดอยางมีประสิทธภิาพ 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

1 ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวของ  

1.1 การปลูกพืชไฮโดรโปนิกสแบบระบบกึ่งน้ําลึก DRFT (Dynamic Root Floating Technique) [1] 

เปนระบบการทํางานที่มีน้ําไหลผานรากพืช ระดับความลึกอยูที่ประมาณ 1 - 10 ซม. ระบบนี้มีขอดี

ตรงท่ีเมื่อไฟฟาขัดของจนไมสามารถจายกระแสไฟฟาใหปมน้ําได ระบบจะยังคงมีน้ําที่ใชปลูกพืชเหลือคางบางสวนใน

รางปลูก ทําใหรากพชืไมขาดน้ําในชวงระยะเวลาหนึ่ง แตระบบ DRFT ผูปลูกจะตองมีการปรับลดระดับน้ําในรางปลูก 

เพื่อเปนการเพิ่มปรมิาณอากาศใหรากพืชเมื่อพชืมีอายุปลูกมากขึ้น 
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รูปที่ 1 ลักษณะแปลงปลูกแบบระบบกึ่งน้ําลกึ DRFT [1] 

  1.2 การควบคุมคา pH และ EC ของสารละลายธาตุอาหารของพืช [6] 

pH (Potential of Hydrogen ion) คือ คาความเปนกรดดาง ของสารละลายธาตุอาหารพืช           

pH มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชทั้งในการละลาย และดูดกินสารละลายธาตุอาหาร    ชวง pH ที่

เหมาะสมควรอยูระหวาง 5.5 – 6.5 โดยที่พืชดูดกินสารละลายธาตุอาหารพืชตลอดเวลา จําเปนตองรักษาระดับ pH 

ใหเหมาะสม การตรวจวัดตองกระทําทุกวัน การลดระดับ pH นิยมใชกรดไนทริก (NHO3) มากกวาฟอสฟอริก (H3 

PO4) และการยกระดับ pH นิยมใชโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) หรือโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)  

EC (Electric Conductivity) หรือ คาการนําไฟฟาของน้ํา การวัดคา EC ทําใหเราทราบความเขมขน

ของสารละลายธาตุอาหารพืช ซึ่งแสดงเปนมิลลิโม (millimhos) ตอเซนติเมตร (mMho/cm) หรือมิลลิซิเมน 

(millisiemen) ตอเซนติเมตร (mS/cm) คา 1 mMho/cm = 1 mS/cm ประมาณ 650 ppm. ความเขมขนของสารละลาย

ธาตุอาหารพืชปกติควรอยูระหวาง 1,000 – 1,500 ppm. เพื่อใหแรงดันออสโมติก (Osmotic Pressure) ของ

กระบวนการดูดซึมของรากเกิดขึ้นไดสะดวก คา EC ที่เหมาะสมควรอยูระหวาง 1.5 - 3.0 mS/cm ขึ้นอยูกับชนิดและ

อายุของพืช คา EC สูงจะเปนอันตรายตอพืช ตองเจือจางดวยน้ํา ถาคา EC ต่ํา ตองเพิ่มความเขมขนใหเพียงพอ 

เนือ่งจากพืชใชสารละลายตลอดเวลา ดังนั้น คา EC จะเปลี่ยนแปลงเสมอ จําเปนตองตรวจวัดทุกวัน และปรับคาตาม

ความจําเปน หนวยการวัดของ EC meter มีอยูสองแบบคือ uS/cm (ไมโครซีเมนต ตอ เซ็นติเมตร) และ mS/cm (มิลลิ

ซีเมนต ตอ เซ็นติเมตร) หากจะแปลงหนวยจาก uS/cm ไป mS/cm ใหเอา 1000 ไปหาร เพราะวา 1 mm = 1000 

micron 

1.3 คาการนําไฟฟา EC (Electric Conductivity) และ คาความเปนกรด-ดาง pH (Potential of 

Hydrogen ion) ของพชืแตละชนิด [7] 

ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส คาการนําไฟฟา (EC) และ คาความเปนกรด-ดาง (pH) เปนสิ่งที่

สําคัญ เนื่องจากเปนคาที่ดูการเจริญเติมโตของพืชท่ีเราปลูก ถาคาที่ไดไมเหมาะสม ก็จะทําใหพืชไดรับสารอาหารที่ไม

เพียงพอ หรือทําใหพืชดูดซับสารอาหารไดไมเต็มท่ี 
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ตารางที่ 1 คาความเปนกรด-ดาง (pH) และ คาการนําไฟฟา (EC) ของพืชแตละชนดิ [7] 

 
  

1.4 สวนผสมของปุย A และปุย B [8] 

ปุย A และปุย B คือปุยเฉพาะสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส หรือผักที่ปลูกโดยไมใชดิน        

โดยสาเหตุที่ตองแยกเก็บเปน Stock A และ B เพราะสารเคมีบางตัวเมื่อผสมกันในความเขมขนที่สูง  อาจทําใหเกิดการ

ตกตะกอนได จึงตองแยกออกจากกัน เปน 2 กลุม 

องคประกอบธาตุอาหาร A (Stock A) 

แคลเซียม ไนเตรต (calcium nitrate) (15-0-0)  

ธาตุเหล็กคีเลตดทีีพเีอ (Fe-DTPA) 7%  

ธาตุเหล็กคีเลตอดีีดีเอชเอ (Fe-EDTA) 13.2% 

องคประกอบธาตุอาหาร B (Stock B) 

โพแทสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate) (13-0-46) 

แมกนีเซียมซัลเฟต (magnessium sulfate) 

โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (Mono potassium phosphate) (MKP, 0-52-34)  

โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (Mono Ammonia phosphate ) (MAP, 12-60-0)  

จุลธาตุ (micronutrient Elements)  

แมงกานีส (manganese) (Mn-EDTA 13%) 

2 อุปกรณที่ใชในการวิจัย 

 2.1 ESP8266 (NodeMCU) 

คือแพลตฟอรมหนึ่งที่ใชชวยในการสรางโปรเจค Internet of Things (IoT) ที่ประกอบไปดวย 

Development Kit (ตัวบอรด) และ Firmware (Software บนบอรด) ที่เปน open source สามารถเขียนโปรแกรมดวย

ภาษา Lau ได ทําใหใชงานไดงายขึ้น พรอมกับโมดูล WiFi (ESP8266) ซึ่งเปนตัวสําคัญในการใชเชื่อมตอกับ

อินเตอรเน็ต [2] 
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รูป 2 ตัวสั่งงานบอรดรีเลย NodeMCU 

2.2 เซ็นเซอรวัดคาความเปนกรด – ดาง (pH Sensor) 

ทําหนาที่วัดสภาพความเปนกรด – ดางของสารละลาย โดยใชหลักการไฟฟาเคมี วัดความตางศักย

ที่เกิดขึ้นระหวางอิเล็กโทรดอางอิงกับอิเล็กโทรดตรวจวัด ความตางศักยท่ีไดเกิดจากจํานวนของไฮโดรเจนไอออน (H+) 

ความตางศักยที่เกิดจากไอออนจะถูกเปลี่ยนใหเปนความตางศักยทางไฟฟา คากระแสไฟฟาที่วัดไดจะถูกสงไปที่

อุปกรณแปลง สัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล และสงขอมูลชุดนี้แบบ Universal Asynchronous Receiver Transmitter 

(UART) ไปให ไมโครคอนโทรลเลอร [3]  

 

 
รูปที่ 3 เซ็นเซอรวัดคาความเปนกรด – ดาง (pH Sensor) 

2.3 เซ็นเซอรวัดคาการนําไฟฟา (EC) 

เปนโมดูลที่มีคุณภาพสูง ทําหนาที่วัดคาไอออนประจุบวก และไอออนประจุลบของสารอนินทรีย   

ที่ละลายอยูในนํ้า โดยการใสแรงดันไฟฟาระหวางขั้วไฟฟาสองขั้วในหัววัด ซึ่งจุมลงไปในน้ํา และรับคาแรงดันไฟฟาที่

หัววัดรับไดไปคํานวณหาคาการนําไฟฟา คากระแสไฟฟาที่วัดไดจะถูกสงไปที่อุปกรณ แปลงสัญญาณอนาล็อกเปน

ดิจิตอล และ สงขอมูลชุดนี้แบบ Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) ไปให ไมโครคอนโทรลเลอร 

[3] 

 
รูปที่ 4 เซ็นเซอรวัดคาการนําไฟฟา [4] 

2.4 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ (DHT22 / AM2302 Temperature & Relative Humidity Sensor) 

เปนอุปกรณที่สามารถนํามาประยุกตใชงานทางดานระบบสมองกลฝงตัวไดหลากหลาย เชน การ

วัดหรอืควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ระบบจะบันทกึขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิและความชื้นภายในหอง เปนตน อุปกรณ

ประเภทนี้แตกตางกันไปตามผูผลิต ราคา ความแมนยํา ความละเอียดในการวัด การใหคาแบบดิจิตอลหรือแบบ
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อนาล็อก สามารถวัดอุณหภูมิไดในชวง –40 ถึง 80 องศาเซลเซียส คาความผิดพลาด   ±0.5 องศาเซลเซียส และคา

ของยานวัดความชื้นอยูในชวง 0 - 100 RH% คาความผิดพลาด ±2 - ±5% [5] 

 

  
 

รูปที่ 5 เซ็นเซอรวัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 

 2.5 ปมน้ําฉีดกระจกหนารถยนต Pacific WP01-2001-12V 

 เปนปมน้ําที่มีขนาดเล็กใชไฟฟากระแสตรง มีแรงดันขนาด 12v ใชไฟที่ 20 w แรงดันน้ําสูง          

ถึง 6 เมตร ขนาด 0.6 Bar ราคาถูกและหาซื้อไดงาย    

    

  
 

รูปที่ 6 ปมน้ําฉีดกระจกหนารถยนต  

2.6 ปมน้ํา Sonic AP 1200 และ ปมน้ํา Sonic AP 2500 

ปมน้ํา Sonic AP 1200 สามารถปมน้ําได 600 ลิตรตอชั่วโมง ใชกําลังไฟ 9 W สามารถปมน้ําไดสูง 

ถึง 0.65 เมตร และปมน้ํา Sonic AP 2500 เปนปมน้ําขนาดกลาง สามารถปมน้ําได 2000 ลิตรตอชั่วโมง  ใชกําลังไฟ 

32 W และปมน้ําไดสูงถึง 2 เมตร  

    
                                                  (ก)                (ข) 

รูปที่ 7 (ก) ปมนํ้า Sonic AP 1200 และ (ข) ปมน้ํา Sonic AP 2500 

2.7 เครื่องวัดความเปนกรด-ดางที่ไดมาตรฐาน รุน Mettler Toledo FE20-ATC Kit FiveEasy™ 

Benchtop pH Meter 
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เปนเครื่องที่ใชวัดคาความเปนกรด-ดาง และนําคาที่ไดมาเปนคามาตรฐานปรับเทียบ กับคาของ

เครื่องวัดที่สรางขึน้ เพื่อใหเครื่องที่สรางมีการวัดไดคาที่ใกลเคียงกับคามาตรฐานมากที่สุด 

 

 
      รูปที่ 8 เครื่องวัดความเปนกรด-ดางที่ไดมาตรฐาน 

2.8 เครื่องวัดคาการนําไฟฟาที่ไดมาตรฐาน รุน S470 SevenExcellence™ pH/Conductivity 

เปนเครื่องที่ใชวัดคาการนําไฟฟา และนําคาที่ไดมาเปนคามาตรฐานเปรียบเทียบ กับคาของ

เครื่องวัดที่สรางขึน้ เพื่อใหเครื่องที่สรางมกีารวัดไดคาที่ใกลเคียงกับคามาตรฐานมากที่สุด 

 

 
         รูปที่ 9 เครื่องวัดคาการนําไฟฟาที่ไดมาตรฐาน 

 3 ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

 
 

     รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบควบคุม 
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รูปที่ 11 แสดงขั้นตอนการทํางานของอุปกรณในระบบควบคุม 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 1 ผลการเปรียบเทียบคากรด-ดาง (pH) 

การเปรียบเทียบคากรด-ดางที่ไดระหวางเครื่องที่ผูจัดทําสรางขึ้น กับคาที่ไดจากการวัด          

ของเครื่องมือที่ไดมาตรฐาน (Mettler Toledo FE20-ATC Kit FiveEasy™ Benchtop pH Meter) ซึ่งไดผลการ

เปรียบเทียบดังนี ้

ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบคากรด-ดาง (pH) ระหวางเคร่ืองท่ีสรางขึ้น กับคาของเครื่องมือท่ีไดมาตรฐาน  

ครั้งที่ 

ผลการวัดคากรด-ดาง (pH) 

ปุย A ปุย B 
ปุย A 50ml +      ปุย B 

50ml = 1:1 

ปุย A 50ml +      ปุย B 

25ml = 2:1 

ปุย A 25ml +     ปุย B 

50ml = 1:2 

เครื่อง

มาตรฐาน 

เครื่องที่

สราง 

เครื่อง

มาตรฐาน 

เครื่องที่

สราง 

เครื่อง

มาตรฐาน 

เครื่องที่

สราง 

เครื่อง

มาตรฐาน 

เครื่องที่

สราง 

เครื่อง

มาตรฐาน 

เครื่องที่

สราง 

1 5.72 4.77 3.82 4.02 2.92 3.14 3.59 4.19 3.37 4.03 

2 5.71 4.71 3.69 4.13 2.31 2.89 3.54 4.18 3.29 4.18 

3 5.82 4.83 3.61 4.14 2.48 3.12 3.21 4.22 2.84 3.97 

4 5.74 4.59 3.61 4.06 2.48 3.02 3.29 4.08 2.81 4.19 

5 5.64 4.83 3.57 3.82 2.48 2.99 3.07 4.23 2.78 3.99 

6 5.64 4.63 3.56 3.78 2.51 3.12 3.02 3.98 2.79 3.75 

7 5.69 4.69 3.56 4.03 2.49 3.29 3.48 3.99 2.78 4.23 

8 5.67 4.52 3.59 3.91 2.39 3.21 3.57 4.02 2.89 3.86 

9 5.73 4.81 3.69 4.23 2.44 2.89 3.69 4.22 3.31 3.93 

10 5.68 4.11 3.85 4.19 2.38 3.19 3.13 4.12 3.29 3.86 

คา 

เฉลี่ย 
5.704 4.649 3.655 4.031 2.488 3.086 3.359 4.123 3.015 3.999 
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รูปที่ 12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบคากรด-ดาง (pH) ระหวางเครื่องวัดมาตรฐานกับเคร่ืองวัดที่สราง 

 2 ผลการเปรียบเทียบคาการนําไฟฟา (EC) 

การเปรียบเทียบคาการนําไฟฟาที่ไดระหวางเครื่องที่ผูจัดทําสรางขึ้น กับคาที่ไดจากการวัด          

ของเคร่ืองมอืที่ไดมาตรฐาน (S470 SevenExcellence™ pH/Conductivity) ซึ่งไดผลการเปรยีบเทียบดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคาการนําไฟฟา (EC) ระหวางเครื่องที่สรางขึ้น กับคาของเครื่องมือท่ีไดมาตรฐาน 

ครั้ง
ที ่

 

ผลการวัดคาการนําไฟฟา (EC) 

ปุย A ปุย B 
ปุย A 50ml +      

ปุย B 50ml = 1:1 
ปุย A 50ml +      

ปุย B 25ml = 2:1 
ปุย A 25ml +     ปุย 

B 50ml = 1:2 

เครื่อง
มาตรฐาน
(mS/cm) 

เครื่องที่
สราง
(mS/cm) 

เครื่อง
มาตรฐาน 
(mS/cm) 

เครื่องที่
สราง 

(mS/cm) 

เครื่อง
มาตรฐาน 
(mS/cm) 

เครื่องที่
สราง 

(mS/cm) 

เครื่อง
มาตรฐาน 
(mS/cm) 

เครื่องที่
สราง 

(mS/cm) 

เครื่อง
มาตรฐาน 
(mS/cm) 

เครื่องที่
สราง 

(mS/cm) 

1 1.62 1.42 1.47 1.52 1.37 1.38 1.43 1.53 1.2 1.62 
2 1.64 1.38 1.41 1.49 1.31 1.45 1.42 1.61 1.4 1.44 
3 1.62 1.47 1.43 1.61 1.35 1.44 1.44 1.61 1.43 1.49 
4 1.63 1.39 1.46 1.59 1.33 1.48 1.43 1.55 1.42 1.56 
5 1.62 1.33 1.44 1.63 1.31 1.37 1.43 1.63 1.41 1.49 
6 1.62 1.43 1.45 1.58 1.36 1.38 1.45 1.62 1.42 1.53 
7 1.62 1.36 1.47 1.64 1.32 1.42 1.41 1.54 1.4 1.54 
8 1.63 1.34 1.42 1.62 1.35 1.39 1.41 1.53 1.42 1.49 
9 1.61 1.41 1.43 1.57 1.33 1.43 1.42 1.52 1.43 1.52 
10 1.64 1.43 1.45 1.53 1.35 1.45 1.43 1.55 1.41 1.62 
คา 

เฉลี่ย 
1.625 1.396 1.443 1.578 1.338 1.419 1.427 1.569 1.394 1.53 
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รูปที่ 13 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบคาการนําไฟฟา (EC) ระหวางเคร่ืองวัดมาตรฐานกับเครื่องวัดที่สราง 

  3 ลักษณะรูปแบบหนาเว็บที่ใชควบคุม 

 เปนเว็บไซตท่ีสรางขึ้น สําหรับเครื่องควบคุมคาการนําไฟฟา และคาความเปนกรด-ดางในการปลูก

ผักไฮโดรโปนิกส 

  

 
 

รูปที่ 14 หนาเว็บที่ 1 แสดงคาท่ีวัดไดในปจจุบัน 
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รูปที่ 15 หนาเว็บที่ 2 แสดงคาเปนกราฟในแตละเวลา 

 

 
รูปที่ 16 หนาเว็บท่ี 3 แสดงตารางขอมูลของคาท่ีถูกบันทกึไว 

 

 
 

รูปที ่17 หนาเว็บที่ 4 แสดงหนาการตั้งคาระบบ 

4 ลักษณะโรงเพาะปลูก 
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เปนโรงเพาะปลูกแบบจําลองการปลูกผักไฮโดรโปนิกสแบบระบบกึ่งน้ําลึก DRFT ขนาดแปลงปลูก        

กวาง 1 เมตร ยาว 1.5 เมตร และสูง 1.6 เมตร ปลูกพืชได 20 ตน โดยระบบใชเครื่องวัดและควบคุมคาที่ผูจัดทําสราง

ขึ้น อีกท้ังสามารถใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ที่ชารจโดยโซลาเซลลไวใชในกรณีฉุกเฉนิได  

 

 
 

รูปที่ 18 ลกัษณะโรงเพาะปลกูและแหลงพลังงานสํารองฉกุฉิน 

 

 
 

รูปที่ 19 ลักษณะโรงเพาะปลูกแบบคลุมพลาสติก 

สรุปและขอเสนอแนะ 

จากการวัดและเทียบคาการนําไฟฟา (EC) และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของเครื่อง ที่ไดมาตรฐาน และ

เครื่องที่ผูจัดทําสรางขึ้น ทําใหเห็นวาคาที่ไดจากเครื่องที่สรางขึ้น มีความคลาดเคลื่อน   อยูบาง ซึ่งมีผลมาจาก

อุปกรณที่ใชวัดคาการนําไฟฟา (EC) และคาความเปนกรด-ดาง (pH) ไมคอยมีประสิทธิภาพ จึงทําใหคาที่ไดเกิดความ

คลาดเคลื่อน ถึงแมคาที่ไดจะไมแมนยํา 100 % แตระบบการทํางานในสวนอื่น ยังสามารถทํางานไดถูกตองตาม

ขอบเขตที่ต้ังไว หากพัฒนาตอไปใหอุปกรณมีประสิทธิภาพสูงขึน้ จะทําใหสามารถวัดและควบคุมคาที่ตองการไดอยาง

แมนยํามากขึ้น 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคารมหาวิทยาลัยแมโจดวยวิธีการ

ตรวจวัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED-EBOM V4 หัวขอพลังงานและชั้นบรรยากาศ ประกอบดวยขั้นตอน

การตรวจวัดการใชพลังงานในอาคารตามวิธีของ ASHRAE Preliminary Energy Use ASHRAE Level 1 Walk-Through 

และ ASHRAE Level-2 Energy Audit จากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหตามเกณฑ LEED-EBOM V4 จากการศึกษาใน

อาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ ซึ่งเปนอาคารตัวอยาง พบวา อาคารมีการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ยในปปจจุบัน (ป 2559) 

เทากับ 38,383.38 kWh/month คิดเปนคาเฉลี่ย Energy Utilization Index (EUI) เทากับ 3,156.27 Wh/m2·month และ

สูงกวาคาเฉลี่ย EUI ยอนหลัง 3 ปที่ผานมาถึง 144.02% พลังงานไฟฟาถูกใชในระบบปรับอากาศมากที่สุด คิดเปน 

66.71% ของพลังงานทั้งหมด หากมีการนํามาตรการอนุรักษพลังงานที่ไดจากการศึกษาไปปฏิบัติในอนาคตจะทําให

เกิดผลประหยัดเทากับ 164,247.30 kWh/year ทําใหคา EUI เทากับ 2,30.76 Wh/m2·month หรือคิดเปน 57.00% 

เมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย EUI ยอนหลัง 3 ป 

คําสําคัญ: LEED-EBOM การอนุรักษพลังงาน การตรวจวัดพลังงาน อาคาร 

Abstract 

This research purposes to study the potential assessment of energy conservation in building of Maejo 
University by energy audit according to green building standard LEED-EBOM V4 in energy and atmosphere 
topic. The energy audit was conducted follow up ASHRAE Preliminary Energy Use, ASHRAE Level 1 Walk-
Through, and ASHRAE Level-2 Energy Audit and the investigation data was analyzed by LEED-EBOM V4. From 
the results study in a sample building of 70 years Buildings of Maejo, it was found that the energy consumption 
of building in the current year (2016) was 38,383.38 kWh/month and the average Energy Utilization Index (EUI) 
was 3,156.27 Wh/m2·month over than the average of EUI of the previous three contiguous years about 
144.02%. The electricity was spent in air conditioning systems, accounting for 66.71% of total energy. If the 
energy conservation measures from the study are implemented in the future, the energy consumption could be 
conserved about 164,247.30 kWh/year, Energy Utilization Index (EUI) was 2,30.76 Wh/m2•month or equal to 
57% when comparing to the EUI average of 3 years ago. 

Keywords: LEED-EBOM, Energy Conservation, Energy Audit, Building 
 

บทนํา 
ปจจุบันทางภาครัฐไดมีการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.

2550 กับอาคารขนาดใหญที่มีการใชพลังงานมากกวา 20 MJ หรือมีขนาดหมอแปลงมากกวาเทากับ 1,175 KVA ให

ถือเปนอาคารควบคุม จะตองดําเนินการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน (Energy Management System) แตปญหาที่พบ

คือ ประสิทธิผลจากการอนุรักษพลังงานในอาคารยังไมดีพอ เนื่องจากยังขาดความรวมมือของผูใชอาคาร การใช
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ระบบตรวจวัดและการจัดการพลังงานที่ทันสมัย และดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในอาคาร ทางภาครัฐจึงหา

แนวทางสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานใหมากขึ้นโดยสนับสนุนศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน

อาคารเขียว ซึ่งมาตรฐานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกคือ เกณฑการประเมินอาคารเขียว The Leadership in Energy 

and Environment Design (LEED) โดยในเกณฑที่นาสนใจคือ LEED-EBOM V4 (LEED-Existing Buildings: Operations 

& Maintenance) ซึ่งเปนเกณฑการประเมนิอาคารเขยีวสําหรับอาคารที่มีการใชงานอยูแลว 

ในตางประเทศมีการศึกษาเกณฑ LEED กับอาคารประเภทตางๆ เชน Sabapathy และคณะ (2010) และ 

Scofield (2013) ไดศึกษาศักยภาพการใชพลังงานในอาคารที่ผานการรับรองเปนอาคารเขียวโดยมาตรฐาน LEED ที่

ผานการรับรองในระดับตางๆ พบวา การใชพลังงานของอาคารที่ผานการรับรองอาคารเขียว ระดับ Silver จํานวน 1 

อาคาร มีการใชพลังงาน 234.00 kWh/m2·year อาคารผานการรับรองระดับ Platinum จํานวน 2 อาคาร มีการใช

พลังงานเฉลี่ย 179.50 kWh/m2·year ซึ่งมีระดับการใชพลังงานต่ํากวาอาคารทั่วไป และเมื่อเปรียบเทียบการใช

พลังงานกับอาคารที่ผานการรับรองระดับตางๆ พบวา อาคารที่ผานการรับรองระดับทองมีการใชพลังงาน 1,896 

MJ/m2 และอาคารที่ผานการรับรองปกติ การใชพลังงานอยูที่ 4,181 MJ/m2 จะเห็นไดวาการใชพลังงานระดับที่สูงขึ้น

ทําใหประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงานสูงขึ้น Jeong และคณะ (2016) ไดศึกษาประเมินผลการเปรียบเทียบการใช

พลังงาน อาคารเขียวมาตรฐาน G-Seed และมาตรฐาน LEED กับอาคารที่ไมผานการรับรอง จากการศึกษาพบวา 

อาคารที่ไดการรับรองมาตรฐาน LEED มีคา Energy Utilization Index (EUI) เทากับ 97.30 kWh/m2·year ซึ่งสูงกวา

อาคารเขียวมาตรฐาน G-Seed และอาคารที่ไมผานการรับรอง ประมาณ 15%  

สําหรับวิธีการจัดการพลังงานตามแนวทาง LEED ในประเทศไทยที่นาสนใจ เชน ณัฐพล เขตกระโทก และ

กีรติ สุลักษณ (2556) ศึกษาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมของอาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

โดยทําการตรวจวัดและเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 1 ป ตามเกณฑประเมินของ มาตรฐานอาคารเขียว พบวา อาคารมี

การดําเนินการอนุรักษพลังงาน แตการใชพลังงานรวม 736,800 kWh/year สูงกวาคาหนวยไฟฟามาตรฐานของ

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และยังไมผานเกณฑตามมาตรฐานอาคารเขียว และยุทธวัชร อภิวาทนสิริ (2558)  

ศึกษาเกณฑประเมิน LEED-NC (V.2009 ) หมวดการใชพลังงานและบรรยากาศ โดยทําการจําลองอาคารออกแบบ

อาคารสํานักงานขนาดกลางที่มีแนวโนมผานเกณฑ LEED-NC ผลที่ไดพบวาอาคารที่มีการเปลี่ยนระบบไฟฟาปรับ

อากาศที่มปีระสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถลดการใชพลังงานโดยรวมไดมากกวาการเปลี่ยนวัสดุรอบอาคาร ซึ่งการเปลี่ยน

ระบบไฟฟาปรับอากาศจะลดการใชพลังงานไดประมาณ 9% 

มหาวิทยาลัยแมโจเปนสถาบันการศึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐและขึ้นทะเบียนเปนอาคารควบคุมกับ พพ. 

และการใชพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัยยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกป จึงมีความนาสนใจที่จะหาแนวทางการลดการใช

พลังงานโดยใชวิธีการตรวจวัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารเขียว LEED-EBOM V4 ซึ่งหัวขอหนึ่งใน LEED ที่เกี่ยวของ

กับการจัดการพลังงานคือ หัวขอ Energy and Atmosphere (EA) ที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อประเมิน

ศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคารในมหาวิทยาลัยแมโจได 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
อาคารตัวอยางที่ทําการศึกษาไดแก อาคารเรียนรวม 70 ป มหาวิทยาลัยแมโจ ดังภาพ 1 เปนอาคารเรียนที่มี

ความสูง 5 ชั้น เปดใชงานป พ.ศ. 2549 อายุอาคาร 11 ป มีพื้นที่ใชสอยเทากับ 12,161.62 m2 แบงเปน พื้นที่ปรับ

อากาศประมาณ 4,091.71 m2 และพื้นที่ไมปรับอากาศ 8,069.91 m2 มีการใชงานอาคารตั้งแตวันจันทร-ศุกร ตั้งแต

เวลา 8.00-20.00 น. และวันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา 8.00-17.00 น. ชั่วโมงการใชงานเฉลี่ย 6.93 ชั่วโมงตอวัน มี

การใชงานโดยเฉลีย่ 229 วันตอป  
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ภาพ 1 อาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคาร 70 ป แมโจ ไดทําการแบงขั้นตอนการศึกษาเปน 2 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการตรวจวัดการใชพลังงาน และขั้นตอนการวิเคราะหตามเกณฑ LEED-EBOM V4 หัวขอ 

Energy and Atmosphere (EA) ไดแกเกณฑ EA Prerequisite 1 Energy Efficiency Best Management Practices, EA 

Prerequisite 2 Minimum Energy Performance, EA Credit 1 Existing Building Commissioning-Analysis, EA Credit 2 

Existing Building Commissioning-Implementation และ EA Credit 4 Optimize Energy Performance ซึ่งเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีสามารถวิเคราะหไดจาการเก็บขอมูลขั้นพื้นฐานและดวยวิธี Energy Audit ตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 

มีขั้นตอนการดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังภาพ 2 

 

 

ภาพ 2 ขั้นตอนการวเิคราะหตามเกณฑประเมินอาคารเขยีวตามมาตรฐาน LEED V4 

ขั้นตอนการตรวจวัดการใชพลังงาน เริ่มตนโดยรวบรวมขอมูลขั้นพื้นฐานตาม ASHRAE Preliminary Energy 

Use และ ASHRAE Level 1 Walk-Through เชน ลักษณะการใชงานอาคาร จํานวนผูใชอาคาร การใชพลังงานไฟฟา 

จํานวนพื้นที่ใชพลังงาน พื้นที่ปรับอากาศ เปนตน จากนั้นทําการรวบรวมขอมูลระดับการใชพลังงานรวมในอาคาร

ปจจุบัน คือ ป พ.ศ.2559 และขอมูลยอนหลัง ป พ.ศ.2558 ป พ.ศ.2557 และป พ.ศ.2556 และทําการตรวจวัดการใช

พลังงานระบบตางๆ ภายในอาคารตามมาตรฐาน ASHRAE Level-2 Energy Audit แบงเปนการตรวจวัดดังตอไปนี ้

ระบบไฟฟาปรับอากาศ ดังภาพ 3 (ก) เก็บขอมูลดานลักษณะการใชพลังงาน ทําการวัดคาอุณหภูมิอากาศ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ และความเร็วลมของอากาศบริเวณชองสงลมเย็นและชองดูดลมกลับ โดยใช Anemometer 

ยี่หอ AH-4223 (Accuracy ± 0.1 °C, ±0.1 %RH, ±0.1 m/s) และวัดคาความตองการไฟฟาของคอมเพรสเซอร
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เครื่องปรับอากาศ ดวย Power Clamp Meter ยี่หอ UNI-T (Resolution ±0.01 kW) ดังภาพ 3 (ข) ขอมูลที่ไดจากระบบ

ไฟฟาปรับอากาศจะนํามาวิเคราะหเปนคาสมรรถนะการทําความเย็น (Coefficient of Performance, COP) และคา

อัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) ดังสมการท่ี 1 และสมการท่ี 3 

                                               

CompW

EQ
    COP


  (1) 

เมื่อ EQ  = อัตราการทําความเย็น (kWth) 

CompW  = คาความตองการไฟฟาของคอมเพรสเซอร (kWe) 

อัตราการทําความเย็น ( EQ ) ที่อีวาพอเรเตอรสามารถหาไดจากสมการที่ 2 

                                         )returnh-supply(h AV  EQ   (2) 

เมื่อ A   = พื้นที่หนากากสงลมเย็น (m2) 

V   = ความเร็วลมทอสงลมเย็น (m/s) 

    = ความหนาแนนของอากาศ (kg/m3) 

H   = เอนทัลปดานทําความเย็นและดานดูดลมกลับ (kJ/kg) 

คาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio, EER) ซึ่งมีหนวยคือ Btu/hr/W เปนอีกตัวแปรที่ใช

ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบไฟฟาปรับอากาศ สามารถหาไดจากสมการ 3 

                                                            COP3.412    EER    (3) 

เมื่อ EER = อัตราสวนประสิทธิภาพ (Btu/hr/W) 

COP = สมรรถนะการทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศ (kWth/kWe) 

                   
                    (ก) ระบบไฟฟาปรับอากาศของอาคาร                                 (ข) วัดคากําลังฟาเคร่ืองปรับอากาศ 

ภาพ 3 การตรวจวัดระบบไฟฟาปรับอากาศ 
 

ระบบไฟฟาสองสวาง เก็บขอมูลดานการใชพลังงาน ทําการสํารวจจํานวน ชนิด และคาความสวางตอพื้นที่หอง 

(Lux) ดวย Light Meter ยี่หอ Center 337 (Accuracy ±0.01 lx) ดังภาพ 4 ขอมูลที่ไดจากระบบไฟฟาสองสวางนํามา

วิเคราะห คาความสวาง (Lux) เปนคาปริมาณแสงของแหลงกําเนิดแสงที่ตกกระทบลงพื้นที่ไดจากการใชอุปกรณ Lux 

Meter และคากําลังไฟฟาท่ีเกิดขึ้นจากระบบไฟฟาสองสวางตอพืน้ที่หอง (Light Power Density, LPD) ไดจากสมการ 4 

                             LPD = B/A   (4) 
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เมื่อ B = กําลังไฟฟาจากระบบไฟฟาสองสวาง (W) 

A = พื้นท่ีหองหรือพื้นที่อาคารทั้งหมด (m2) 

 

ภาพ 4 ลักษณะระบบไฟฟาสองสวางของอาคาร 
 

ระบบอื่นๆ ทําการเก็บขอมูลและตรวจวัดกําลังไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดในแตละหอง 

ระบบหมอแปลงไฟฟาและตู Main Distribution Board (MDB) จะทําการตรวจวัดคากําลังไฟฟา (kW) คา 

Power Factor (PF) คาแรงดันไฟฟาและคากําลังไฟฟาปรากฏที่ตู MDB ดวยอุปกรณ Energy Meter ยี่หอ Chauvin 

Arnoux (Accuracy  Voltage ±0.5%, Current ±0.5%) โดยทําการวัดและเก็บขอมูลตอเนื่องเปนเวลา 7 วัน ตรวจวัด

ขอมูลทุกๆ 15 นาที ดังภาพ 5 
 

      

ภาพ 5 การวัดพลังงานไฟฟาจากตู MDB ดวย Energy Meter 
 

ดานกรอบอาคาร เก็บขอมูลพื้นที่ผนังรวม พื้นที่ผนังทึบและพื้นที่ผนังโปรงแสง ของอาคารในแตละทิศ เพื่อนํา

ขอมูลมาวเิคราะห คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร (OTTV) หาจากสมการ 5 

                
IWW2W1

iWi22W11W

A...AA

)OTTV)(A(...)OTTV)(A()OTTV)(A(
OTTV




   (5) 

เมื่อ  Awi = พื้นท่ีของผนังซึ่งรวมพ้ืนท่ีผนังทึบและพื้นหนาตางหรอืผนังโปรงแสง (m2) 

OTTVi = คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกแตละดาน (W/m2) 

คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคารแตละดาน (OTTVi) คํานวณไดจากสมการที่ 6  

               OTTVi = (Uw)(1-WWR)( TDeq) + (Uf)(WWR)(ΔT) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR)      (6) 

เมื่อ Uw = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังทึบ (W/m2·oC) 

WWR = อัตราสวนพืน้ที่ของหนาตางโปรงแสง และหรือของผนังโปรงแสงตอพื้นที่               

               ทั้งหมดของผนังดานที่พจิารณา 

TDeq = คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทาระหวางภายนอกและภายในอาคารซึ่งรวมถึงผลการดูดกลนื 

               รังสีอาทิตยของผนังทึบ (oC) 
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Uf = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผนังโปรงแสง หรือกระจก (W/m2·oC)                                                  

ΔT = คาความแตกตางอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอกอาคาร (oC) 

SHGC = คาสัมประสิทธิ์ ความรอนจากรังสอีาทิตยที่สงผาน ผนังโปรงแสงหรอืกระจก 

SC = สัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณบังแดด 

ESR = ปรมิาณรังสีอาทิตยตกกระทบที่มีผลตอการถายเทความรอนผานผนังโปรงแสงหรอื ผนังทบึแสง  

    (W/m2) 
 

สําหรับตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหหาศักยภาพการใชพลังงานในอาคารคือคา Energy Utilization Index (EUI) 

หาจากอัตราสวนของพลังงานที่ใชกับพื้นท่ีที่มีผลกระทบตอการใชพลังงานมีหนวย พลังงานตอพื้นท่ี เชน Wh/m2  
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. ขอมูลพื้นฐานของอาคาร  

ผลจากการเก็บขอมูลตาม ASHRAE Preliminary Energy Use Analysis พบวา อาคารเรียนรวม 70 ป เปน

อาคารเรียนรวม ที่ตัง้อยูมหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่ละติจูด 18.78 o และลองจิจูด 98.99 o 

มีพื้นที่ปรับอากาศเทากับ 4,091.71 m2 พื้นที่ไมปรับอากาศทั้งหมด 8,069.91 m2 พื้นที่ใชงานเทากับ 12,161.62 m2 

ภายในอาคารใชพลังงานไฟฟาเปนพลังงานหลัก โดยมีพลังงานไฟฟาเฉลี่ยในปจจุบัน (ป พ.ศ.2559) เทากับ 

38,383.38 kWh/month คิดเปนเงินประมาณ 143,843.37 Baht/month (คาไฟฟาคิดที่คาไฟเฉลี่ยป พ.ศ.2559 เทากับ 

3.73 Baht/kWh) มีคาความตองการใชพลังงานตอพื้นที่ใชสอยสูงสุด (Maximum Demand) ประมาณ 18.04 W/m2 

และมีคาความตองการใชพลังงานต่ําสุด (Minimum Demand) ประมาณ 0.82 W/m2 ลักษณะการใชงานอาคาร พบวา 

หองเรียน ภายในอาคาร มีเซนเซอร เปด-ปด ประตูดวยลายน้ิวมอืสําหรับเจาหนาท่ีและแมบาน โดยที่การใชงานระบบ

ไฟฟาสองสวางและระบบไฟฟาปรับอากาศแมบานจะเปนผูดําเนินการ แผนการบํารุงรักษาภายในอาคารมีเพียงแผน

ลางเครื่องปรับอากาศปละ 2 ครั้ง การตั้งคา Set Point ของระบบไฟฟาปรับอากาศ อยูที่ 22-25 oC และภายใน

อาคารไมมีการอธิบายกําหนดการใชงานระบบตางๆ ทําใหมีการใชงานอยางไมแนนอนในแตละวัน สําหรับระบบ

ระบายอากาศภายในอาคารแตละหองจะมีพัดลมระบายอากาศ ติดตั้งจํานวน 2 ตัวตอหอง 

ผลจากการเก็บขอมูลตาม ASHRAE Level 1 Walk-Through แยกเก็บขอมูลแตละหองในอาคารเรียนรวม 70 

ป แมโจ โดยเก็บขอมูลประเภทหอง จํานวนเวลาการใชงานอาคารแยกเปนจํานวนชั่วโมงตอวันและวันตอป จํานวน

ผูใชงานอาคารในแตละหอง เวลาการใชหอง และพื้นท่ีหอง พบวา อาคารมีจํานวนหองเรียนทั้งหมด 13 หอง มีจํานวน

หองเรียนคอมพิวเตอรทั้งหมด 5 หอง มีจํานวนหองสํานักงานทั้งหมด 4 หอง มีจํานวนหองน้ําทั้งชายและหญิงทั้งหมด 

12 หอง มีการใชงานเฉลี่ย 6.93 ชั่วโมงตอวัน โดยที่หอง 306 มีจํานวนการใชงานหองเรียนมากที่สุด สูงถึง 9.25 

ชั่วโมงตอวัน ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ขอมูลการใชงานแตละหองตาม ASHRAE Level 1 Walk-Through 

ชื่อหอง ประเภทหอง 
ชั่วโมงการใชงานอาคาร 

จํานวนคน (คน) พื้นท่ีหอง (m2) 
ชั่วโมงตอวัน วันตอป 

อาคารเรียนรวม 70 ป ชั้น 1 

หองคอมพิวเตอร A หองเรียนคอมพิวเตอร 8.00 250 70 230.50 

หองคอมพิวเตอร B หองเรียนคอมพิวเตอร 8.17 250 100 259.66 

หองคอมพิวเตอร C หองเรียนคอมพิวเตอร 8.00 250 100 259.66 

หองแมโขงชลราค ี หองเรียน 8.17 250 100 212.00 

อาคารเรียนรวม 70 ป ชั้น 2 

หอง 201/1 หองเรียน 6.75 250 250 300.38 

หอง 201/2 หองเรียน 5.50 208 200 300.38 

ศูนยสอบ 202 หองเรียนคอมพิวเตอร 6.00 250 100 288.35 

หองฝกอบรม 203 หองอบรม 6.00 250 - 79.154 

หองประชุม 204 หองเรียน 6.80 208 120 288.35 

หอง 205 หองเรียนคอมพิวเตอร 8.00 250 60 158.31 

อาคารเรียนรวม 70 ป ชั้น 3 

หอง 301 หองเรียน 5.50 208 50 388.40 

หอง 302 หองเรียน 7.00 208 100 143.86 

หอง 303 หองเรียน 3.00 208 60 70.24 

หอง 304 หองเรียน 6.75 208 120 260.90 

หอง 305 หองเรียน 8.00 208 50 81.04 

หอง 306 หองเรียน 9.25 208 100 165.19 

อาคารเรียนรวม 70 ป ชั้น 4 

หอง 401 หองเรียน 7.50 208 100 149.62 

หอง 402 หองเรียน 8.00 208 45 73.40 

หอง 403 หองเรียน 7.00 208 100 255.71 

ชางเทคนิค หองทํางาน 8.00 250 2 16.00 

อาคารเรียนรวม 70 ป ชั้น 5 

แควนอยชลาสินธุ หองทํางาน 8.00 250 5 125.78 

สตูดิโอ หองทํางาน 3.00 250 3 284.99 
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2. ผลการวิเคราะหคา EUI  

จากภาพ 6 พบวา ตลอดชวง ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558 และปปจจุบัน (ป พ.ศ.2559) มีการใช

พลังงานไฟฟาในแตละปสูงขึ้นตามลําดับ ซึ่งใน ป พ.ศ.2559 มีคาเฉลี่ยการใชพลังงานสูงที่สุดเทากับ 38,383.38 

kWh/Month และคาเฉลี่ย EUI เทากับ 3,156.27 Wh/m2·month ลักษณะการใชพลังงานจะใชพลังงานไฟฟามากใน

ชวงเวลาเปดภาคเรียนการศึกษา โดยมีการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดใน เดือนเมษายน ป พ.ศ.2559 มีการใชพลังงาน

เทากับ 59,826.51 kWh/Month และมีคาเฉลี่ย EUI เทากับ 4,919.54 Wh/m2·month ซึ่งเปนชวงฤดูรอนและอยูในชวง

เปดภาคเรียนการศึกษา  
 

 

ภาพ 6 การใชพลังงานไฟฟา และคา EUI ของอาคารเรยีนรวม 70 ป 
 

การวิเคราะหคา EUI ตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 จากภาพ 7 พบวา คา EUI มีคาสูงขึ้นทุกๆ ป 

ตามลําดับ เมื่อวิเคราะห EUI ตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 พบวาคาเฉลี่ย EUI ป 2559 สูงกวาคาเฉลี่ย EUI 

ยอนหลัง 3 ป (คาเฉลี่ย EUI ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 และป พ.ศ.2558) ถึง 144.02% ซึ่งไมผานเกณฑการรับรองใน

หัวขอ EA Prerequisite 2 ที่ตองมคีา EUI ปปจจุบันลดลง 25%  

 

ภาพ 7 คาเฉลี่ย EUI ในแตละปและเปรียบเทียบรอยละที่เพ่ิมขึ้นกับปปจจุบัน (ป 2559) ของอาคารเรยีนรวม 70 ป 

3. ผลการวิเคราะหการใชพลังงานในระบบตางๆ 

จากผลดําเนินการตรวจวัดและเก็บขอมูลการใชพลังงานไฟฟาตามมาตรฐาน ASHRAE Level-2 Energy 

Audit ซึ่งภายในอาคาร ไดแบงเปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟา คือ ระบบไฟฟาปรับอากาศ ระบบไฟฟาสองสวาง 

และระบบไฟฟาอื่นๆ นอกจากนี้ไดทําการเก็บขอมูลและประเมินประสิทธิภาพดานกรอบอาคาร และหมอแปลงไฟฟา

และตู MDB ภายในอาคาร 
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1. การวิเคราะหระบบไฟฟาสองสวาง 

จากการสํารวจพบวา อาคารมีการใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาสองสวางทั้งหมดประมาณ 108,857.63 

kWh/year หรือคิดเปน 9,071.47 kWh/month ซึ่งมีการติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด T5 ทั้งหมด 644 หลอด ติดตั้ง

บรเิวณหองเรียนและหองสํานักงาน ติดตัง้หลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด T8 ทั้งหมด 310 หลอด ติดตั้งบริเวณหองเรียน 

201/1 หองเรียน 201/2 และทางเดินภายในอาคาร และติดตั้งหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต PLC ทั้งหมด 341 หลอด 

ติดตัง้บริเวณหองนํ้า หองเรียน 301 และทางเดินภายในอาคาร 

จากการวิเคราะหคาความสวาง (Lux) ภายในอาคาร ตามเกณฑมาตรฐาน IESNA Lighting Hand Book 9th 

(IESNA, 2007) โดยที่คาที่ตรวจวัดจะตองมีคาไมตํ่ากวาหรอืเทากับคามาตรฐาน พบวา ประเภทหองเรียนคอมพิวเตอร 

มีคาความสวางเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 381 Lux ซึ่งมีคาผานเกณฑ สําหรับประเภทหองเรียน หองสํานักงาน และหองนํ้า ที่

มีคาความสองสวางไมผานมาตรฐานเนื่องจาก หลอดไฟฟาภายในอาคารมีอายุการใชงานที่มากบางหลอดที่การติดตั้ง

ตัง้แตกอสรางอาคารซึ่งทําใหมีอายุการใชมากถึง 11 ป และหลอดไฟภายในอาคารบางหลอดมีการชํารุดโดยท่ีไมมีการ

ซอมบํารุง รายละเอยีดคา Lux ประเภทหองตางๆ แสดงดังภาพ 8 (ก) 
 

 

    (ก) คา Lux จากการตรวจวัดเทียบกับคามาตรฐาน       (ข) คา LPD จากการตรวจวัดเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

ภาพ 8 ผลการตรวจวัดดานประสิทธิภาพของระบบไฟฟาสองสวาง 
 

จากการวิเคราะหคากําลังไฟฟาจากระบบไฟฟาสองสวางตอพื้นที่ (Light Power Density, LPD) ตามเกณฑ

มาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2015 (ASHRAE Standard, 2015) โดยที่คาที่ตรวจวัดจะตองมีคาไมเกิน

คามาตรฐาน พบวา มีคาเฉลี่ย LPD ทั้งอาคารเทากับ 4.66 W/m2 มีคาผานเกณฑมาตรฐาน เมื่อวิเคราะหแยกเปนแต

ละประเภท พบวา ประเภทหองเรียนคอมพิวเตอร มีคา LPD เฉลี่ยสูงสุด 6.00 W/m2 สําหรับประเภททางเดินภายใน

อาคารมีคา LPD เฉลี่ย 3.33 W/m2 ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน เนื่องจากพื้นที่สวนใหญใชหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด 

T8 คิดเปน 70% ของจํานวนหลอดท้ังหมดบริเวณทางเดิน ดังภาพ 8 (ข) 
 
2. การวิเคราะหระบบไฟฟาปรับอากาศ 

อาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบไฟฟาปรับอากาศทั้งหมดประมาณ 307,249.81 

kWh/year หรือคิดเปน 25,604.15 kWh/month โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารทั้งหมด 108 เครื่อง แบงเปน 2 

ชนิด คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type) มีทั้งหมด 97 เครื่อง ซึ่งมีขนาดทําความเย็นตั้งแต 12,000-

48,000 Btu/hr คิดเปนพลังงานไฟฟาทั้งหมด 251,105.46 kWh/year และเครื่องปรับอากาศแบบชุดหรือแพ็คเกจ 

(Package) มีทั้งหมด 11 เครื่อง ซึ่งมีขนาดทําความเย็น 100,000 Btu/hr และขนาดทําความเย็น 120,000 Btu/hr คิด

เปนพลังงานไฟฟาทั้งหมด 56,144.36 kWh/year ติดตั้งบริเวณหองเรียน 201/1 หองเรียน 201/2 หองเรียน 301 และ

หองสตูดิโอ 
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สําหรับการวิเคราะหคา COP และ EER ในเครื่องปรับอากาศชนิด Split Type ภายในอาคาร มีทั้งหมด 97 

เครื่อง มีคา COP เฉลี่ย 2.67 kWth/kWe ซึ่งไมผานเกณฑมาตรฐานตามมาตรฐาน ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-

2013 (Engineers Newsletter, 2015) เนื่องจากเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสวนใหญมีอายุการใชงาน 14 ป เปน

จํานวนมากมีทั้งหมด 71 เคร่ือง ทําใหวิธีการบํารุงรักษาระบบไฟฟาปรับอากาศในปจจุบันไมสามารถเพิ่มประสิทธภิาพ

ของระบบได ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ขอมูลจาการตรวจวัดระบบไฟฟาปรับอากาศเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

รายละเอียด คาจากการตรวจวัด คามาตรฐาน ผลการประเมิน 

Air Conditioning System Split Type (COP, kWth/kWe) 2.67 3.28 ไมผานเกณฑ 

Air Conditioning System Split Type (EER, Btu/hr/W) 9.11 11.18 ไมผานเกณฑ 
 

3. การวิเคราะหระบบไฟฟาอื่นๆ 

อาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ มีการใชพลังงานไฟฟาในระบบอื่นๆ ทั้งหมดประมาณ 44,493.12 kWh/year 

หรือคิดเปน 3,707.76 kWh/month  

โดยสรุปการใชพลังงานไฟฟาหลังจากการตรวจวัดระบบตางๆ ภายในอาคารพบวา มีสัดสวนการใชพลังงาน

ดังนี้ ระบบไฟฟาปรับอากาศเปนระบบที่มีการใชพลังงานไฟฟามากที่สุด คิดเปน 66.71% ระบบไฟฟาสองสวาง คิด

เปน 23.63% และระบบอื่นๆ 9.66% ของการใชพลังงานท้ังหมด ดังภาพ 9 
 

 

ภาพ 9 สัดสวนการใชพลังงานแตละระบบ ภายในอาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ 
 

4. การวิเคราะหระบบหมอแปลงไฟฟาและตู MDB 

ในการวิเคราะหคาเฉลี่ยกําลังไฟฟา ณ ชวงเวลาตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.  

2560 เปนเวลาตอเนื่อง 7 วัน พบวา คาเฉลี่ยกําลังไฟฟา วันจันทร-วันศุกร มีลักษณะการใชพลังงานตั้งแตเวลา 6.00 

น.-20.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยกําลังไฟฟาในชวงเวลานี้ประมาณ 113.92 kW โดยที่คา

กําลังไฟฟา ณ ชวงเวลา จะมีคาสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลา 15.30 น. จะมีคากําลังไฟฟาสูงสุด 181.55 kW และคอยๆ 

ลดลงในเวลาตอมา สําหรับคาเฉลี่ยกําลังไฟฟา วันเสาร-วันอาทิตย มีลักษณะการใชพลังงานตั้งแตเวลา 6.00 น.-

17.00 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่มกีิจกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอน มีคากําลังไฟฟาเฉลี่ย 56.52 kW โดยที่คา

กําลังไฟฟา ณ ชวงเวลา จะมีคาสูงขึ้น จนถึงเวลา 14.30 น. มีคากําลังไฟฟาสูงสุด 82.11 kW หลังจากนั้นจะลดลงใน

เวลาตอมา ดังภาพ 10 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของคากําลังไฟฟาในอาคารจะสอดคลองกับชวงเวลาที่มีการเรียนการสอน และ

คากําลังไฟฟาก็จะคอยๆ ลดลง ตามชวงเวลาที่มกีารเรยีนการสอนลดลงเชนกัน 
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ภาพ 10 คาเฉลี่ยกําลังไฟฟาทั้งอาคาร 
 

เมื่อวิเคราะหขอมูลทางไฟฟา พบวา อาคารมีการติดตัง้หมอแปลงขนาด 630 kVA จํานวน 1 เครื่อง จากการ

ตรวจวัดมีคากําลังไฟฟาปรากฏสูงสุดเทากับ 237.23 kVA อาคารมีการใชพลังงานไฟฟาเหมาะสมกับขนาดหมอแปลง 

เนื่องจากการออกแบบขนาดหมอแปลงในอาคารควรจะเลือกขนาดที่มากกวาภาระโหลดในอาคาร 20-30% สําหรับ

คาแรงดันไฟฟาภายในอาคารเฉลี่ย 229.54 V และคาแรงดันไฟฟาทั้ง 3 สายวัดจากตู MDB ยังมีคาไมแตกตางกัน 

และสําหรับคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (Power Factor) ภายในอาคาร มีคาเฉลี่ยตัวประกอบกําลังไฟฟา เทากับ 0.87 มี

คาผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (2542) ไดกําหนดไววา คาตัวประกอบ

ทางไฟฟาจะตองมีคาไมต่ํากวาหรือเทากับ 0.85 แสดงดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 ขอมูลทางไฟฟาอาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ 

ขอมูลทางไฟฟา Phase-1 Phase-2 Phase-3 เฉลี่ย 3 Phase 

คาเฉลี่ยแรงดันไฟฟา (V) 230.38 228.56 229.67 229.54 

คาเฉลี่ย ตัวประกอบกําลังไฟฟา 0.90 0.87 0.82 0.87 

คากําลังไฟฟาสูงสุด (kW) 181.55 

คากําลังไฟฟาปรากฏสูงสุด (kVA) 237.23 
 

 

5. การวิเคราะหคาการถายเทความรอนของกรอบอาคาร 

จากการเก็บขอมูลดานกรอบอาคารไดนํามาวิเคราะหคาการถายเทความรอนรวมผานผนังของอาคารพบวา 

อาคารมคีาการถายเทความรอนรวมผานผนัง มีคาเทากับ 63.60 W/m2 ซึ่งเกินกวาคามาตรฐานที่ตองมีคาการถายเท

ความรอนของผนังกรอบอาคารไมเกิน 50 W/m2 (กระทรวงพลังงาน, 2552) เมื่อวิเคราะหคา OTTV ของอาคารในแต

ละทิศพบวา ทิศท่ีมีคาการถายเทความรอนรวมผานผนังสูงสุดคือ ทิศใต มีคาเทากับ 66.68 W/m2 เนื่องจากเปนทิศที่

ไดรับแสงอาทิตยในชวงบาย และยังเปนทิศที่มีอัตราสวนพื้นที่ผนังโปรงแสงตอพื้นที่ทั้งหมดสูงที่สุดคิดเปน 60.00% 

ของพื้นท่ีทั้งหมดในทิศใต ดังตาราง 4 
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ตาราง 4 คาการถายเทความรอนรวมผานผนังอาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ 

ทิศ 
พื้นท่ีผนังทั้งหมด 

(m2) 
พื้นท่ีผนังทึบ (m2) พื้นท่ีผนังโปรงแสง (m2) 

คาการถายเทความ

รอนผานผนัง (W/m2) 

ทิศเหนือ 232.50 175.80 56.70 52.26 

ทิศใต 420.00 168.00 252.00 66.68 

ทิศตะวันออก 393.00 280.00 113.00 65.10 

ทิศตะวันตก 534.00 212.20 316.80 65.02 

พื้นท่ีผนังรวม 1579.50 836.00 738.50 
63.60 

คาการถายเทความรอนรวมผานผนัง 
 

4. การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 

จากผลการตรวจวัดการใชพลังงานตาม LEED-EBOM V4 หัวขอพลังงานและบรรยากาศ พบวา ระบบไฟฟา

สองสวาง มีคา LPD บรเิวณทางเดินมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน และคาความสวางบริเวณหองสวนใหญภายในอาคาร

มีต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน สําหรับระบบไฟฟาปรับอากาศ มีอายุการใชงานที่มากจึงทําใหคา COP เฉลี่ยต่ํากวาคา

มาตรฐาน จึงพิจารณากําหนดมาตรการในการปรับเปลี่ยนลักษณะการใชงานและเพิ่มศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

ของระบบตางๆ ภายในอาคารเรียนรวม 70 ป แมโจ ดังตาราง 5 พบวา ระบบไฟฟาสองสวางหากดําเนินมาตรการ

เปลี่ยนหลอดไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงคือ หลอด LED และหลอดฟลูออเรสเซนต ชนิด T5 ในหองและทางเดินจะทําให

สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 34,638.86 kWh/year สําหรับระบบไฟฟาปรับอากาศจะใหความสําคัญกับการ

ปรับเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศในบางสวนและปรับอุณหภูมิ Set Point ซึ่งมาตรการระบบไฟฟาปรับอากาศมีศักยภาพ

การอนุรักษพลังงานมากที่สุด คิดเปน 74.97% ของพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดทั้งหมด และมาตรการเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศเปนระบบ VRV โซนหองคอมพิวเตอรชั้น 1 มีศักยภาพในการอนุรักษพลังงานมากที่สุดจากการเสนอ

แนวทางมาตรการคิดเปน 51.96% ของพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดจากระบบไฟฟาปรับอากาศ ดังตาราง 5 
 

ตาราง 5 มาตรการเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตางๆ ภายในอาคาร 

มาตรการ 

พลังงานไฟฟา

ที่ประหยัดได 

(kWh/year) 

คาใชจายที่

ประหยัดได 

(Baht/year) 

ระยะเวลา

คืนทุน 

(year) 

มาตรการที่ 1 เปลี่ยนหลอดไฟฟาประสิทธิภาพสูงสําหรับหองที่มี

การใชงานมาก 

17,399.18 64,898.92 3.47 

มาตรการท่ี 2 เปลี่ยนหลอดไฟบริเวณทางเดนิจากการ Reuse 17,239.68 64,304.00 0 

มาตรการที่ 3 ติดตั้งระบบควบคุมเปดปดหลอดไฟอัตโนมัติสําหรับ

หองเรียน 

3,060.93 11,417.29 1.46 

มาตรการที่ 4 เปลี่ยนหลอดไฟและติดตั้งเซนเซอรตรวจจับการ

เคลื่อนไหวบรเิวณหองน้ํา 

2,016.00 7,519.68 2.70 

มาตรการที่ 5 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนระบบ VRV โซนหอง

คอมพิวเตอรชั้น 1 

63,984.74 238,663.10 7.64 

มาตรการท่ี 6 ปรับอุณหภูมิ Set Point เครื่องปรับอากาศเปน 25 oC 40,618.04 151,505.27 0 

มาตรการที่ 7 การลดอุณหภูมิอากาศระบายความรอนของ 3,593.24 13,402.78 0.82 
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มาตรการ 

พลังงานไฟฟา

ที่ประหยัดได 

(kWh/year) 

คาใชจายท่ี

ประหยัดได 

(Baht/year) 

ระยะเวลา

คืนทุน 

(year) 

เครื่องปรับอากาศดวยระบบ Evaporative Pre-Cooled 

มาตรการที่ 8 ลดการใชงานเคร่ืองปรับอากาศที่มีขนาดทําความเย็น

เกินและควบคุมเปดปดเคร่ืองปรับอากาศดวย Timer 

14,945.49 55,746.66 0.12 

มาตรการที่ 9 ปดหนาจอคอมพิวเตอรหลังจากไมมีการใชงาน 1,390.00 5,184.70 0 
 

5. การประเมิน EUI จากมาตรการเสนอแนะ 

หากทําการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานจากมาตรการที่เสนอแนะจะพบวา อาคารเรียนรวม 70 ป 

จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาได 164,247.30 kWh/year คิดเปนผลประหยัดเทากับ 612,642.40 Baht/year (คา

ไฟฟาคิดท่ีคาไฟเฉลี่ยป พ.ศ.2559 เทากับ 3.73 Baht/kWh) ทําใหคา EUI เทากับ 24,369.15 Wh/m2·year หรือคิดเปน

2,30.76 Wh/m2•month เมื่อเปรียบเทียบคา EUI กับปปจจุบัน (ป พ.ศ.2559) พบวา ลดลงจากเดิม 35.66% และเมื่อ

พิจารณาคา EUI หลังจากมีการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย EUI ยอนหลัง 3 ป ตาม

เกณฑ LEED-EBOM V4 คือป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 และป พ.ศ.2558 เฉลี่ยกัน พบวามีคาเพิ่มขึ้น 57.00% จาก

เดินที่กอนมีมาตรการมีคาเพิ่มขึ้นถึง 144.02% แตยังไมผานเกณฑการรับรองในหัวขอ EA Credit 4 ที่ตองมีคา EUI ป

ปจจุบันลดลง 27% ดังภาพ 11 
 

 

ภาพ 11 คาเฉลี่ย EUI หลังจากมีแนวทางการปรับปรุงและเปรียบเทียบรอยละที่ลดลงในแตละป 
 

จากผลการวิจัย พบวา คา EUI ของอาคารเรียนรวม 70 ป มีคาลดลงเมื่อดําเนินการตามเกณฑ LEED-

EBOM V4 หัวขอพลังงานและช้ันบรรยากาศ ลดลงจากเดมิถึง 35.66% ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jeong และคณะ 

(2016) ที่อาคารผานการรับรอง LEED มีคา EUI นอยกวาอาคารทั่วไปประมาณ 15% และตัวแปรที่มีผลตอการใช

พลังงานในอาคารก็คือ ระยะเวลาการดําเนินงานของอาคาร และขนาดของระบบไฟฟาภายในอาคาร เปนไปตาม

งานวิจัยของ Sabapathy และคณะ (2010) จากการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานในแตละระบบ พบวา การ

ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟาปรับอากาศมีผลทําใหมีการลดใชพลังงานไดมากที่สุดถึง 26.73% สอดคลองกับงานวิจัย ยุทธ

วัชร อภิวาทนสิริ (2558) ที่ทําการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟาปรับอากาศสามารถลดการใชพลังงานไดมากที่สุด 9% เมื่อ

เทียบกับการปรับเปลี่ยนระบบอื่นๆ 

ประโยชนท่ีไดจากการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานในอาคารดวยวิธตีรวจวัดพลังงานตามมาตรฐาน 

LEED-EBOM V4 คือ ไดแนวทางการอนุรักษพลังงานในอาคารท่ีมีการดําเนนิการอยางเปนระบบและมีประสิทธิมากสูง 
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เนื่องจากมีการดําเนินการตรวจวัดและวิเคราะหตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 ที่มีพื้นฐานมาจาก ASHRAE 

Standard ซึ่งผลการศึกษาทําใหสามารถตอยอดนําไปสูการดําเนนิการใชจริงตามมาตรฐาน LEED-EBOM V4 เพื่อการ

อนุรักษพลังงานในอาคารอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแมโจ หรือเปนตนแบบใหดําเนินตอไปกับอาคารอื่นๆ ในประเทศไทย 

และขอดอยของงานวิจัยคือ มาตรฐาน LEED-EBOM V4 เปนมาตรฐานที่มาจากตางประเทศ จึงมีบางขั้นตอนที่ไม

เหมาะสมกับการนํามาใชในสถานที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกตางกัน จึงตองมีการปรับใหเขา

กับประเทศไทย 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรง เนื่องจากแหลงจาย

ไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรงมีความสําคัญมาก ซึ่งในปจจุบันแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงในประเทศยังคอนขางหาไดยาก

ในทองตลาด และราคาที่สูงมาก จึงจะตองหาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงขึ้นมาเอง 

งานวิจัยนีมุ้งเนนพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรง โดยใชหลักการควบคุมสัญญาณ

พัลสความถี่สูงผานวงจรขับเกต เพื่อไปควบคุมมอสเฟสในการสับสวิตชแรงดันไปจายใหกับหมอแปลงฟลายแบค ได

เอาตพุตออกมาเปนไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง และนําไปใชงานกับระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต 

คําสําคัญ: ไฟฟาแรงสูง  ตกตะกอนไฟฟาสถิต  วงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอร 
 

Abstract  

This research aims to develop cycles fly we're brand crossover, high voltage direct current router. 
Because of the high-voltage supply DC current, which is very important in the high-voltage supply in a country 
still somewhat rare in the market, and prices are very high, therefore, must supply high voltage. 

This research focused on the development of circuit Flyback converter high voltage DC Control method 
of high frequency pulse signals through the drive circuit of the gate. In order to control the MOSFET in inductive 
switch pressure to supply to the transformer Flyback. Rated output comes as high-voltage DC and used to 
smoke removal systems of electrostatic precipitator 

Keywords: High Voltage, Electrostatic Precipitator, Circuit Flyback Converter 

 

บทนํา  

เนื่องจากแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรงมีความสําคัญกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางมาก จึง

จําเปนตองมีแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรงปอนใหกับวงจร แหลงจายแรงดันที่ดีควรมีสัญญาณที่เรียบระดับ

แรงดันและกระแสคงที่เหมาะสมกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสประเภทนั้น ๆ ซึ่งในปจจุบันแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงใน

ประเทศยังคอนขางหาไดยากในทองตลาด และราคาที่สูงมาก จึงจะตองทําแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงขึ้นมาเองโดยใช

อุปกรณที่หาซื้อไดตามทองตลาด ราคาถูก ดังนั้นแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงจึงมีความนาสนใจในการสราง เพราะ

สามารถใชไดกับอุปกรณหลายประเภทตามที่ตองการ จึงเปนที่มาของความสนใจพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอร

เตอรแรงดันสูงกระแสตรง ขึ้นเพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ใชในระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต และสามารถนํามา

ประยุกตใชงานอื่น ๆ ได และเขาใจหลักการทํางานของวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสงูกระแสตรง 

 วิทยานิพนธนี้ไดมุงเนนพัฒนาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรง โดยใชหลักการควบคุมสัญญาณพัลส
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ความถี่สูงผานวงจรขับเกต เพื่อไปควบคุมมอสเฟสในการสับสวิตชแรงดันไปจายใหกับหมอแปลงฟลายแบค ได

เอาตพุตออกมาเปนไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง นําไปใชงานกับระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต และสามารถใชกับ

อุปกรณอื่น ๆ ท่ีใชแรงดันสูงไดดวย ซึ่งผลที่ไดสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการสรางแหลงจายไฟฟา

แรงดันสูงตอไป  

1.1 วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรงสําหรับระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต 

 1.2 ขอบเขต 

1) ศึกษาแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง 

2) พัฒนาแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง 

3) วัดคาแรงดันแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1) ไดวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรงสําหรับระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต 

2) ไดรับความรูในการพัฒนาเทคโนโลยีแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง 

3) ไดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีแหลงจายไฟฟากระแสตรงแรงดันสูง  
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ในงานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรงเพื่อใชในระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต

เพราะตองใชแหลงจายแรงดันที่ดีคือควรมีสัญญาณที่เรียบระดับแรงดันและกระแสคงที่เหมาะสม โดยการพัฒนามี

ขั้นตอนการศึกษาวจิัยดังนี ้

1. ศึกษาทฤษฎีเทคโนโลยี ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงดันสูงและ  ศึกษางานวิจัย

ที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาและพัฒนาวงจรสําหรับการควบคุมสัญญาณของแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง 

3. จัดหาและจัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ ในแตละสวนของวงจรที่ไดออกแบบไว 

4. สรางวงจรยอยของแตละสวนประกอบ 

5. ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอสมรรถนะการทํางานของสวนประกอบยอยตาง ๆ   

6. วัดคากระแส แรงดัน แหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง 

7. วิเคราะหขอมูล ปรับปรุงแกไข 

8. สรุปผลและการอภิปรายผล 

เปาหมายการวิจัยคือการพัฒนาวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรงใหมแีรงดันท่ีมากขึน้และ

สัญญาณที่เรียบจึงไดกําหนดรายละเอียดของการออกแบบ ดังตารางที่ 1 
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  ตารางที ่1 เกณฑในการออกแบบโดยรวมของแหลงจายแรงดันไฟฟา 

เกณฑในการออกแบบ คุณสมบัติ 

แรงดันไฟฟาอินพุต กระแสตรง 24 โวลต 

แรงดันไฟฟาเอาตพุต 0-30 กิโลโวลต 

ความถี่ใชงาน 40-60 กิโลเฮิรต 

ชนิดประจุไฟฟา ประจุบวก 

การใชงาน ใชกับระบบกําจัดควันดวยไฟฟาสถิต 

 

 

 
รูปที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของแหลงจายแรงดันไฟฟากระแสตรงแรงสูง  

  

บล็อกไดอะแกรมนี้สามารถอธิบายถึงการสรางไฟฟาแรงสูงที่นํามาใชในการทดลองไดวามีหลักการทํางาน

อยางไร ซึ่งหลักการทํางานสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 เมื่อเริ่มจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 24 โวลต ใหกับวงจรสรางสัญญาณพัลสและขดลวดดานปฐมภูมิของ

หมอแปลงฟลายแบค วงจรสรางสัญญาณพัลสเมื่อไดรับแรงดันไฟฟามาจึงทําการกําเนิดสัญญาณพัลสออกมาตาม

การปรับคาความตานทานที่มีอยูในวงจรซึ่งสัญญาณพัลสที่ไดมานั้นเปนสัญญาณพัลสที่มีความถี่สูงที่นําไปสั่งทริกที่

ขาเกตของมอสเฟสเปนการสั่งปด-เปดวงจร (ทํางานคลายสวิตช) เมื่อแรงดันไฟฟาที่ไหลผานขดลวดดานปฐมภูมิทําให

เกิดการเคลื่อนที่ทําใหเกิดการขึ้นลงของรูปคลื่นจึงทําใหหมอแปลงฟลายแบคสามารถเกิดการเหนี่ยวนํา เมื่อขดลวด

ดานทุติยภูมิมีจํานวนรอบมากกวาดานปฐมภูมิจึงทําใหแรงดันไฟฟาดานเอาตพุตที่ไดออกมาน้ันมีคาสูงอยูในระดับกิโล

โวลต ซึ่งไดแรงดันไฟฟาแรงสูงออกมาทางเอาตพุต  

ในการศึกษาวิจัยนี้ไดเลือกใชหมอแปลงไฟฟาความถี่สูงแบบ Flyback Transformer เพื่อลดขนาดของหมอ

แปลงไฟฟาที่ใชงานลงได ซึ่งหมอแปลงไฟฟาชนิดนี้ไดออกแบบใหมีฉนวนสําหรับการปองกันในระดับพิกัดแรงดัน

ไฟฟาแรงสูง จึงทําใหสามารถนํามาใชงานไดสะดวกขึ้น ลดความซับซอนในการออกแบบพันหมอแปลงไฟฟา สามารถ

ปรับเปลี่ยนซอมบํารุงรักษาไดงาย ราคาถูก และสามารถหาซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป จึงเหมาะสาหรับนามาใช

ออกแบบและสรางแหลงจายแรงดันไฟฟาตนแบบ 
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รูปที่ 2 หมอแปลงฟลายแบค FCM20A029 

 

 
รูปที่ 3 วงจรสรางสัญญาณพัลส TL494 

 
จากรูปที่ 3 เปนวงจรที่ใชในในการสรางไฟฟากระแสตรงแรงดันสูงดวย TL494 ในการควบคุมสัญญาณพัลส

ตรงขาที่ 3 และปรับ Duty Cycle ไดจากตัวตานทานปรับคาได (VR1) 0 – 90 เปอรเซ็นต และความถี่สามารปรับได    

6 – 100 กิโลเฮิรต โดยกําหนดจาก (VR2, C1) ที่ตอจากขา 5 และขา 6 และเมื่อไดสัญญาณพัลสที่ตองการแลวนําไป

ผานวงจรขับเกตโดยที่ใช TLP250 เพื่อนําไปขับมอสเฟสตอไป  
 

 
        รูปที่ 5 วงจรขับเกต TL250 

 
วงจรขับเกต TL250 เปนวงจรที่แยกกราวด และขยายสัญญาณภายในตัวโดยสามารถนําสัญญาณพัสสไปขับ

ใหเพาเวอรมอสเฟสทํางานแลวทําการวัดทีดวยออสซิลโลสโคป  แบบดิจิตอลของ Agilent technologies รุน  dso-x 

2002a  ที่ใชในการทดลองครั้งนี้ใชวัดสัญญาณไฟฟาตาง ๆ เชน แรงดัน ความถี่ สัญญาณพัลส 
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รูปที่ 6 วงจรสรางไฟฟาแรงดันสูง  

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 จากการทดสอบทําการปรับคา Duty cycle จาก 0 – 90 เปอรเซ็นต พบวาแรงดันไฟฟาดานแรงสูงมีคาเพิ่ม

มากขึ้นจาก 0 กิโลโวลต และมากขึน้เร่ือย ๆ จนถึง 10 กิโลโวลต และสูงสุดอยูท่ี 29.2 กิโลโวลต ที่คา Duty cycle ที ่

30 เปอรเซ็นต ดวยประมาน จากนั้นจะคอยๆลดลงจนถงึ 2 โวลต ในการทดสอบครั้งนีไ้ดเลือกใชยานความถี่ที ่56 

กิโลเฮิรต เพราะวาสามารถใหแรงดันไฟฟาไดสูงที่สุด 
 

ตารางที่ 2 ตารางการเปรียบเทียบแรงดันกับ Duty cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Duty cycle 

(%) 
 

High Voltage  

(kV) 
 

           0  0.0 

           10  7.5 

20 16.0 
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40 29.2 
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60 17.4 
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รูปที่ 8 กราฟความสัมพันธระหวาง Duty cycle กับไฟฟาแรงดนัสูง 

 
       ผลการทดสอบการทํางานของวงจรวงจรฟลายแบคคอนเวอรเตอรแรงดันสูงกระแสตรงสําหรับระบบ

กําจัดควันดวยไฟฟาสถิต เมื่อจายแรงดันไฟฟากระแสตรง 24 โวลต ใหกับวงจรสรางสัญญาณพัลส และขดลวดดาน

ปฐมภูมิของหมอแปลงฟลายแบค เมื่อไดรับแรงดันไฟฟามาจึงทําใหวงจรสรางสัญญาณพลัสกําเนิดสัญญาณออกมา

ตามการปรับคาความตานทานที่มอียูในวงจร ซึ่งเปนการปรับดิวตีไ้ซเคิล และความถีไ่ด สวนสัญญาณพัลสที่ไดมานั้น

เปนสัญญาณพัลสที่มีความถี่สูงที่ทําใหไดแรงดันไฟฟาแรงดันสูงกระแสตรงออกมาทางเอาตพุต  

 ในการทดสอบท่ียานความถี ่56 กิโลเฮิรตซ ซึ่งที่ความถี่นี ้ทําใหหมอแปลงฟลายแบคทํางานไดอยูในสภาวะ

ปกต ิแตถามกีารเปลี่ยนความถี่จะทําใหหมอแปลงฟลายแบคมีเสียงครางคลายกับลักษณะของการทํางานหนักและ

สงผลเสยีตอตัวหมอแปลงได 

 

 
รูปที ่7 กราฟการวัดไฟฟาแรงสูง 
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บทคัดยอ 

โครงงานนี้นําเสนอชุดปรับแรงดันไฟฟากระแสตรง สําหรับรักษาระดับแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิด

ซิงโครนัสดวยวิธีควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็กโดยการควบคุมแรงดันดวยการปรับคาดิวตี้ไซเคิล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางชุดรักษาระดับแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดซิงโครนัส เพื่อลดผลกระทบของแรงดันตกและเกิน

เมื่อนําเครื่องกําเนิดไฟฟามาตอรวมใชงาน โดยรักษาระดับแรงดันเอาตพุตใหคาคงที่เปน 100 โวลต เพื่อเพิ่มกระแส

ฟลดเครื่องกําเนิดซิงโครนัสในสภาวะแรงดันตกเมื่อมีโหลดและไมมีโหลดเพื่อใหแรงดันเอาตพุตคงที่และใกลเคียงเปน 

100 โวลต โดยควบคุมการสวิตชิ่งดวยการมอดูเลตความกวางพัลสแบบยูนิโพลาร นํามาใชรวมกับตัวควบคุม

สัญญาณดิจิตอลดวยบอรด อาดูโน สั่งการผานคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการปรับกระแสฟลดทางดานเอาตพุตตั้งแต 0 

แอมแปร ไปจนถึง 4.8 แอมแปร ซึ่งเปนคาเต็มพกิัดที่เครื่องกําเนิดซงิโครนัส 

คําสําคัญ: ดซี-ีดีซ ีคอนเวอรเตอร ยูนิโพลาร เครื่องกําเนิดซิงโครนัส 
 

Abstract  

This project presents DC voltage stabilizer series for maintaining the voltage of the synchronous 
generator by controlling the maintaining stimulation. The voltage is controlled by adjusting the duty cycle. The 
objective is to construct a series of the voltage stabilizers for synchronous generator. It’s used for reducing the 
impact of voltage drop and over voltage in generator by keeping the output voltage constant 100 volts and 
adding the field current in the voltage dropped condition on the load and no load. This is for the output voltage 
constant and as close as 100 volts by switching regulator with pulse width modulation uni Polar. These series 
are run together with Aduno board’s digital control technology via computer. This is due to adjust the current 
field to the output from 0-4.8 A. which is a full-range of synchronous generators. 

Keywords:  DC-DC Converter, unit Polar, synchronous Moter 
 

บทนํา  

แรงดันตกชั่วขณะตามมาตรฐาน IEC Standard และ IEEE Standard มาตรฐาน IEC Standard คือ

ปรากฏการณที่แรงดันลดลงจากระดับปกติ อยางทันทีทันใดและกลับสูสภาวะปกติภายในระยะเวลา 0.5 ไชเคิล ถึง 

ประมาณ 2-3 นาที โดยระดับแรงดันท่ีลดลงแสดงเปนเปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับระดับแรงดันปกติหรือแรงดันอางอิง 

มาตรฐาน IEEE Standard แรงดันตกช่ัวขณะ คือ ระดับแรงดันที่ลดลงระหวาง 0.1 ถึง 0.9 เปอรยูนิต จากระดับแรงดัน 

RMS ปกติภายในระยะเวลา 0.5  ถึง 1 นาที ตามประเภทแรงดันตก (IEC1000-2-1-1990-Part 2) 

  ขอมูลจากการวิจัยที่ผานมาพบวาปญหาเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟาแรงดันตกเปนปญหาหลักที่ทําใหเกิดการ

รบกวนระบบไฟฟา เชน การสํารวจพบวา 68% ของการรบกวนเปนการรบกวนที่เกิดจากแรงดันตก และสวนใหญก็ทํา
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ใหระบบการผลิตเกิดการสูญเสีย ผลกระทบอาจสงผลตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไวตอการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน

เกิดความเสียหายหรือผิดเพี้ยนไดดังนั้นเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) ตองทํางานอยางมีประสิทธิภาพสงผลทําให

แหลงจายกระแสฟลดตองจายแรงดันใหกับเครื่องกําเนิดเพื่อที่จะใหแรงดันเอาตพุตของเครื่องกําเนิดมีคาที่คงที่ โดย

ควบคุมการสวิตชิ่งดวยการมอดูเลตความกวางพัลสแบบยูนิโพลาร นํามาใชรวมกับตัวควบคุมสัญญาณดิจิตอลดวย

บอรด อาดูโน สั่งการผานคอมพิวเตอร (พูนศรี วรรณการ-2551) (ขอบฟา ปาณดิษฐ. ชยพัทธ กูลลักษณ. นวินดา ชุม

ภูสืบ-2556.) 
 

วิธีดาํเนินการวิจัย  
วิธกีารดําเนินงานในการออกแบบชุดปรับแรงดันไฟตรงโดยการมอดูเลตความกวางพัลสแบบ ยูนิโพลาร และ

นําไปใชในการจายกระแสฟลดใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟา สั่งการผานคอมพิวเตอรผานบอรด อาดูโน ในการควบคุมนี้จะ

สรางสัญญาณพัลสออกมาจํานวน 4 ชุด เพ่ือนําไปควบคุมไอจีบีทีท้ัง 4 ตัวของชุดคอนเวอรเตอรดังภาพท่ี 1 
 

 
รูปที ่1 รูปแสดงการออกแบบ 

การสรางชุดวงจรเดดไทม 

เปนชุดท่ีทําการแบงสัญญาณพัลสออกเปน 2 ซีก เปนสัญญาณพัลสที่กลับกันเพื่อนําไปปอนใหกับ

ขาเกตของไอจีบีทีของชุดวงจรกําลัง ผูจัดทําไดเลือกใช IC แอนดเกต น็อทเกต และบัฟเฟอรในการสราง

สัญญาณพัลส 2 ซีก และทําการปรับคาหนวงเวลาของการขับเกตใหไดตามที่ตองการ คือ 1.2us – 8us และ

ทําการจัดซือ้อุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการสรางวงจร ดังภาพที่ 2 (ณัฐวุฒิ โปธิสารและนาท  ฝนเครือ-

2558) 
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รูปที่ 2 วงจรเดดไทม 
 

 
 

รูปที่ 3 วงจรเดดไทม 

 

สรางวงจรขับนําเกตที่ใชไอซีออปโตไอโซเลเตอร 

ไอซีออปโตไอโซเลเตอรที่ใชคือเบอร TLP250 มีขอดีคือสะดวกในการตอใชงานและหาไดงายตาม

ทองตลาด วงจรขับนําเกตโดยไอซีออปโตไอโซเลเตอร TLP250 นี้ทําหนาที่เปนตัวแยกสัญญาณความคุมจาก

ภาคจายไฟกําลังและใชไฟเลี้ยงไดถึง 10 – 35 V เหมาะสําหรับใชขับเกตของ MOSFET หรือ IGBT ไดดี วงจร

ดังภาพที่ 3 (ณัฐวุฒิ โปธสิารและนาท  ฝนเครอื-2558) 
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รูปที ่4  รูปวงจรขับนําเกตโดยไอซอีอปโตไอโซเลเตอร TLP250 

 

รูปที่ 5 รูปวงจรขับนําเกต 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ผลการทดลองระบบควบคุมแหลงจายกะแสฟลดโดยการมอดูเลตความกวางพัลสแบบยูนิโพลารและ

นําไปใชในการจายใหกับเคร่ืองกําเนิดซิงโครนัส โดยสั่งการผานคอมพิวเตอร ในการควบคุมนี้จะสราสัญญาณ

พัลสออกมาจํานวน 4 ชุด เพื่อนําไปควบคุมไอจีบีทีทัง้ 4 ตัวของวงจรคอนเวอรเตอร 

ผลทดสอบชุดเดดไทม 

การทดสอบในสวนนีเ้พื่อวัดรูปคลื่นสัญญาณเอาตพุตของพัลสวดิมอดูเลชั่น เพื่อนําไปเขา ชุดขับนําเกต เบอร TLP250

 

รูปที่ 6 เดดไทมคลื่นสัญญาณของชุดเดดไทม D1 และ Not D1 
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รูปที ่7 เดดไทมคลื่นสัญญาณของชุดเดดไทม D2 และ Not D2 
 

ผลทดสอบชุดวงจรขับนาํเกต  

การทดสอบในสวนนีเ้พื่อวัดรูปคลื่นสัญญาณเอาตพุตของพัลสวดิมอดูเลชั่น เพื่อนําไปควบคุมชุดวงจรภาค

กําลังไอจีบีที 

 

รูปที ่8 (CH1) คลื่นสัญญาณเอาตพุตของชุดขับนําเกต (D1) ที่ดวิตี้ไซเคลิ 25% (CH2) คลื่นสัญญาณเอาตพุตของชุด

ขับนําเกต (D2) ที่ดวิตี้ไซเคลิ 25% 
 

 
รูปที ่9 (CH1) คลื่นสัญญาณเอาตพุตของชุดขับนําเกต (D1) ที่ดวิตี้ไซเคลิ 75%    (CH2) คลื่นสัญญาณเอาตพุตของชุด

ขับนําเกต (D2) ที่ดวิตี้ไซเคลิ 75% 

 ผลทดสอบแบบไมตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

ผลการทดสอบในสวนนี้เปนการทดสอบ การตอโหลดRใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส โดยจะ
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กําหนดความเร็วรอบไวท่ี 600 รอบ และกระแสฟลดไวที่ 0.200 A โดยที่จะจายโหลดตั้งแต 0%-100% โดยที่ไมนําชุด

ควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็กมาตอรวม 

 

ตาราง 1 ตารางทดสอบแบบไมตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

โหลด กระแสฟลด (A) ความเร็วรอบ Output (V) 

0% 0.20 600 100.00 

10% 0.20 600 99.96 

20% 0.20 600 99.30 

30% 0.20 600 98.54 

40% 0.20 600 97.16 

50% 0.20 600 94.21 

60% 0.20 600 92.10 

70% 0.20 600 87.17 

80% 0.20 600 82.94 

90% 0.20 600 74.23 

100% 0.20 600 63.33 

 

 

 
 

กราฟที่ 1 ตารางทดสอบแบบไมตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

 

 

ผลทดสอบแบบตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

ผลการทดสอบในสวนนี้เปนการทดสอบ การตอโหลดRใหกับเครื่องกําเนิดไฟฟาซิงโครนัส โดยจะ

กําหนดความเร็วรอบไวที่ 600 รอบ และกระแสฟลดจะเริ่มตนที่ 0.200 A โดยที่จะจายโหลดตั้งแต 0 เปอรเซ็นต ถึง 
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100 เปอรเซ็นต โดยที่นําชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็กมาตอรวมและจะปรับกระแสฟลดสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให

คา output มีคาใกลเคียง 100 V มากที่สุด (ซึ่งเปนคาทางผูจัดทํากําหนดเอาไวเอง) 
 

ตาราง 2 ตารางทดสอบแบบตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

โหลด กระแสฟลด(A) ความเร็วรอบ Output (V) 

0% 0.20 600 100.00 

10% 0.21 600 100.00 

20% 0.22 600 100.00 

30% 0.22 600 100.00 

40% 0.22 600 100.00 

50% 0.22 600 100.00 

60% 0.23 600 100.00 

70% 0.25 600 100.00 

80% 0.26 600 100.00 

90% 0.30 600 100.00 

100% 0.36 600 100.00 

 

 
กราฟที่ 2 ตารางทดสอบแบบตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก 

 

จากการทดสอบชุดรักษาระดับแรงดันไฟฟาของเครื่องกําเนิดซิงโครนัสดวยวิธีควบคุมกระแสกระตุน

สนามแมเหล็กใชความตานทานแบบปรับคาไดปรับไดตัง้แต 0 – 100 เปอรเซ็นต โดยบันทึกคาผลทดสอบแบงออกเปน 

2 สวน สวนแรก โดยการบันทึกคา ผลทดสอบแบบไมตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็กและในสวนที่สองจะ

เปนการทดสอบผลการทดสอบแบบตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็ก ซึ่งแรงดันเอาทพุตของเครื่องกําเนิดจะ

เพิ่มมากหรือนอยเพ่ือชดเชยแรงดันท่ีสูญเสยีไปในสภาวะการจายโหลดขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 อยาง คือ ความเร็วรอบ

และคากระแสฟลด ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อตอชุดควบคุมกระแสกระตุนสนามแมเหล็กเราจะสามารถรักษาระดับ

แรงดันไฟฟาใหคงที่ และลดปญหาแรงดันตกหรือแรงดันเกินได 
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บทคัดยอ 

 ไบโอเอทานอลเปนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดที่เปนผลดีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งชีวมวลประเภทลิกโน

เซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนั้นมีปริมาณมากสามารถใชผลิตไบโอเทานอลได อีกทั้งการผลิตไบโอ      

เอทานอลจากชีวมวลกําลังเปนท่ีสนใจทั่วโลก งานวิจัยนี้จึงมุงเนนการผลิตไบโอเอทานอลจากใบออยดวยวิธีแยกการ

ยอยสลายและการหมัก (SHF) โดยใบออยถูกปรับสภาพดวยน้ํา การทําหญาหมัก การใชโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 

และการใชเชื้อรา Trichoderma spp. ที่อุณหภูมิหองเพื่อเลือกสภาวะในการปรับสภาพที่ดีที่สุดมาไฮโดรไลซิสโดยเอม

ไซมเซลลูเลสตอ เชื้อจุลินทรียปกติท่ัวไปที่ใชในหมักไบโอเอทานอลคือ ยีสต Saccharomyces cerevisiae ซึ่งในงานวิจัย

นี้ไดใชยีสต Saccharomyces cerevisiae TISTR 5020 สําหรับการหมักโดยใชระยะเวลาในการหมัก 5 วัน ผลการ

ทดลองพบวา การปรับสภาพดวยโซเดียมไฮดรอกไซดใหผลผลิตน้ําตาลมากกวาการปรับสภาพดวยวิธีอื่น นอกจากนี้

ยังพบวาการปรับสภาพดวยวิธีดังกลาว มีผลทําใหผลผลิตเอทานอลเกิดขึ้นสูงที่สุดในวันที ่3 ของการหมัก 

คําสําคัญ: ไบโอเอทานอล ใบออย ไฮโดรไลซิสดวยเอนไซม การหมัก 

Abstract 

 Bioethanol is a renewable and clean energy with its major environmental benefits. One way to produce 
bioethanol is by lignocellulosic biomass from agricultural waste products. Conveniently, agricultural waste 
products were abundantly available in Thailand. Since bioethanol production from agricultural waste biomass has 
attracted a worldwide interest, this study was done to evaluate the potential of sugarcane (Saccharum 
officinarum L.) leaves for bioethanol production by separation hydrolysis and fermentation (SHF) method. The 
leaves were then pretreated with water, silage, sodium hydroxide (NaOH) and Trichoderma spp. at room 
temperature to select the best condition for enzymatic hydrolysis by a cellulase enzyme. Yeast (Saccharomyces 
cerevisiae TISTR 5020) was used in the fermentation assay which lasted for five (5) days. S. cerevisiae was the 
most common microorganism used to produce ethanol commercially. The results showed that the pretreated 
samples with NaOH produced more sugar than the other samples. Additionally, NaOH pretreatments articulated 
on the third day of fermentation achieved highest ethanol concentration.    

Keywords: Bioethanol, sugarcane leaves, enzymatic hydrolysis, fermentation 

 

 

INTRODUCTION 

 The production of biofuels, such as biogas, biodiesel, bioethanol, have been encouraged as a 

sustainable option to tackle the problems associated with rising crude oil prices, global warming and diminishing 

petroleum reserves. Biofuels have emerged as a best choice to meet these requirements in a sustainable 
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manner (Saini et al., 2015a). Agricultural wastes, which are abundant and inexpensive, have been suggested to 

be the most promising alternative for the renewable feedstock (Binod et al., 2010). In agriculture, after the 

agriculture products have been harvested and processed it generates a huge amount of agricultural by-products 

such as stalks and bagasse. These agricultural residues were generally used for fertilizer or for animal feed. For 

the time being, some areas eradicated these wastes by burning to save time and energy but can caused 

another problem—air pollution. Nowadays, agricultural residues have been introduced into the bioethanol 

production due to its lignocellulose component (Boochapun et al., 2014). Bioethanol produced from lignocellulosic 

biomass have been expected to be one of the major alternatives to petroleum based fuels due to its availability 

and ubiquity in Thailand.  

Bioethanol is the most common and one of the practically important liquid biofuel and can be produced 

from a variety of low-priced substrates. The varied raw materials used in manufacturing bioethanol are 

conveniently classified into three main types: sugars, starches, and cellulose materials. Bioethanol production 

from agricultural biomass involves four major steps: biomass pretreatment, enzymatic hydrolysis, fermentation 

and distillation (Saini et al., 2015b).  

 

 
Figure 1 Structural organization of the plant cell wall adapted from (Quiroz-Castañeda and Folch-Mallol, 2013) 

 

The main challenge in ethanol production from lignocellulosic biomass is the feedstock pretreatment. 

(Ingram and Doran, 1995). Lignocellulose plant biomass consists of three major components: cellulose (40–

50 %), hemicellulose (20–40 %) and lignin (20–30 %) showed in Figure 1. Cellulose is surrounded by 

hemicellulose and lignin functioning as matrix and encrusting materials. During pretreatment, the matrix of 

cellulose and lignin bound by hemicellulose will be broken. This reduce the crystallinity of cellulose and increase 

the fraction of amorphous cellulose, the most suitable form for enzymatic attack (Saini et al., 2015b).  
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 In countries like Thailand, agricultural production of various crops such as cotton, mustard, chilli, 

sugarcane, rice, corn, sorghum, sweet sorghum, pulses, oilseeds, etc. generated massive amount of wastes. 

Hence, this could be a solution to the growing problem of agricultural wastes management, to used it yo 

generate biofuels such as bioethanol, in an environmentally friendly manner. Sugarcane is one of the crops in 

Thailand that is cultivated abundantly due to its economic value. During harvesting, leaves were removed to 

collect the sugar cane stalks; the wastes from the postharvest were then burned. This activity causes air 

pollution and can contribute to the world’s most alarming problem—climate change. Since sugarcane leaves 

were the major waste component of the sugarcane industry, this study focused on the  potential of sugarcane 

leaves as chemical feedstock to produce bioethanol by biotechnology process (Boochapun et al., 2014) In this 

study, chemical, physical and biological pretreatment methods were used to breakdown the chemical bonds of 

lignin and cellulose of sugarcane leaves.  

  

MATERIAL AND METHODS 

 Feedstock 

 Sugarcane leaves used in this study were gathered during harvest from the farm of Program in 

Agronomy, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai, Thailand (18° 8’ 98” N 99°0’ 13” E) 

(Figure 2.A). It was originally dried by sunlight (Figure 2.B, C) then rolled to a size of < 1-4 cm by a rolling 

machine (Figure 3.A,B) and blended up to a size of < 1 mm diameter using a house blender. The final product 

was collected as powder. Finally, it was dried then at ambient temperature before being used for the 

experiments. Sugarcane leaves chemical composition including cellulose, hemicelluloses, lignin, extractives and 

ash of the solid materials was determined according to Gouveia et al. (2009). 

 Pretreatment method 

 The pretreatment was done by using distilled water (control), silage, 2% NaOH, and 1% of T. spp. from 

the Institute of Product Quality and Standardization, Maejo University(Figure 4.A). And with some chemical and 

biological addition solid to liquid ratio of 1:3 were conducted at room temperature for 3 days, measured for 

comparison total sugar and reducing sugar analyzed by phenol – sulfuric procedure and DNS method. Before 

analyzed to take distilled water solid to liquid ratio of 1:4 to the condition sample.   

 Hydrolysis method 

 The enzymatic hydrolysis of sugarcane leaf powder from the best condition pretreatment sample was 

performed in a 500 mL Beaker, containing 350 mL mixture of water and solid substrate. Two percent (2%) of 

cellulose enzyme was utilized for enzymatic hydrolysis without detoxification before hydrolysis (Figure 4.B). The 

pH were adjusted to 5.0 by adding diluted HCl and temperature were adjusted to room temperature overnight. 

And assayed total sugar and reducing sugar. Then filtered and evaporated until 100 mL on the hot plate to 

fermentable sugar and checked sugar concentration Figure 4.C,D. 
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Figure 2 Sugarcane Raw Materials 

A: Sugarcane, B: Sugarcane leaves were dried, C: 

Sugarcane leaves before rolling   

 

 
Figure 3 Material preparation 

A: Sugarcane leaves were rolling, B: Sugarcane leaves 

size during < 1-4 cm., C: Sugarcane leaves size 

during < 1 mm. 

 

 
Figure 4 Pretreatment and Hydrolysis 

A: The sample pretreatment for 3 days, B: The sample 

filtration, C: The sample before evaporation, D: The 

sample evaporation 

 
Figure 5 Fermentation 
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 Microorganism and media  

 The microorganism used in this study was Saccharomyces cerevisiae TISTR5020 that obtained from 

Thailand Institute of Scientific and Technology Research (TISTR). S. cerevisiae was maintained on YM agar 

containing 10 g/L yeast extract, 20 g/L peptone, 20 g/L glucose and 15 g/L agar  with a pH 5.6 achieved by 

putting by diluted NaOH. The media was sterilized at 121 ºC, 15 psi for 15 min. For the inoculum preparation, 

yeast was inoculated to YM broth and been put to a  shaker with 150 rpm for 24 hat 35ºC. The yeast biomass 

was harvested by centrifugation at 7,000 rpm for 10 mins at 4 ºC and used as inoculum.  

 Fermentation  

 Cellulosic hydrolysate, obtained from batch hydrolysis, was utilized as a fermentation medium. The 

fermentation medium was not sterilized. Ethanol fermentations were carried out with 1% of S. cerevisiae ina 250 

mL flask at 30 ºC with a pH adjusted to 5.6 under anaerobic conditions. It was then incubated for five (5๗ days 

(Figure 5). The ethanol content of each samples were measured using an ebulliometer for 1, 3, and 5 days of 

fermentation. 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

In this study, T. spp. was applied in the biological pretreatment process. The biological and chemical 

reaction of sugarcane leaf was studied. The effect of amount of biomass, Pretreatment by the using of silage, 

distilled water, NaOH 2% and T. spp. 1% addition solid to liquid ratio of 1:3 were conducted at roomtemperature 

for 3 days by experiment was repeated 3 times. The chemical composition of the raw sugarcane leaves 

contained 37.21±0.02% cellulose, 28.53±0.11% hemicellulose, 23.24±0.04% lignin (), 7.25±0.01% extractives 

(and 3.125±0.03% ash. (Figure 6). 

 

Figure 6 chemical composition of the raw sugarcane leaves 

 The sugar concentration with various the biological and chemical pretreatments performed total sugar 

and reducing sugar from three different pretreatments comparing with control (without any pretreatment) of 

sugarcane leaf were shown in Table 1. The lowest amount of total sugar and reducing sugar were 7.530±1.117 

g/L, 1.527±0.306 g/L which observed from silage while the highest amount was obtained from pretreatment 
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with NaOH 2% wth 8.957±0.250 g/L, 2.193±0.221 g/L, respectively. This proves that sodium hydroxide 

adequately affect the structure of material and released more sugar. Total sugar and reducing sugar from 

pretreated by H2O and 1% T. spp. were 7.393±0.944 g/L, 1.680±0.106 g/L and 6.017±0.182 g/L, 1.247±0.311 

g/L, respectively. Meanwhile, amounts of reducing sugar of sugarcane leaves from hydrolysis have ranged from 

1.247±0.311 g/L to 2.193±0.221 g/L, as most of sugar exits as long chain polymers like cellulose, 

understandably the values obtained in this pretreatment was low (Table 2). The sample was hydrolyzed by 2% 

cellulase enzyme the result showed reducing sugar 4.400±0.529 g/L and total sugar 27.807±1.350 g/L, Table 

2 presented reducing sugar and total sugar from evaporated for fermentable sugar after hydrolysis by 2% 

cellulase released reducing sugar and total sugar 9.267±0.702 g/L and 51.57 g/L, ethanol yields were 

presented in Figure 5 at the 3th day there is the highest ethanol concentration is 5.234±0.907 g/L Table 3 

compared ethanol concentration of similar and different biomass this study with sugarcane leaf was pretreated 

by NaOH 2% and hydrolyzed by 2% cellulaes enzyme there are higher than sugarcane leaf was pretreated by 

H2O2 from (Dawson and Boopathy, 2007) is 5 time. 
 

Table 1 Reducing Sugar and Total Sugar from Sugarcane Leaves Pretreatments 

 

Table 2 Reducing sugar and total sugar content obtained from cellulase hydrolysis of pretreated sugarcane 
leaves by 2% NaOH 

 
 

 Pretreatments Reducing Sugar (g/L) Total Sugars (g/L) 

Sugarcane 
Leaves 

Control (H2O) 1.680±0.106 7.393±0.944 
Silage 1.527±0.306 7.530±1.1172 
2% NaOH 2.193±0.221 8.957±0.250 
1% Trichoderma spp. 1.247±0.311 6.017±0.182 

 Hydrolysis Reducing Sugar (g/L) Total Sugars (g/L) 

Sugarcane 
Leaves 

2% Cellulase Enzyme 4.400±0.529 27.807±1.350 

Evaporating After 
Hydrolyzed By 2% 
Cellulase Enzyme 

9.267±0.702 51.404±2.373 
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Figure 5 Ethanol concentration, total sugar, and reducing sugar throughout fermentation 

 

Table 3 Ethanol concentration of similar and different biomass 

Substrate Pretreatment and 
Hydrolysis 

Ethanol Concentration 
(g/L) 

References 

Sugarcane leaf H2O2 1.30 (Dawson and Boopathy, 
2007) 

Sugarcane leaf H2SO4  3.35 (Dawson and Boopathy, 
2007) 

Sunflower straw HCl 0.1% 2.52 (Antonopoulou et al., 
2016) 

Sunflower straw NaOH 0.1% 2.34 (Antonopoulou et al., 
2016) 

Sugarcane leaf NaOH-Enzyme 5.23 This Study 
 

CONCLUSION 

 In conclusion, this study observation implies that sugarcane leaves could be applicable for large scale 

ethanol production. Also this experimental results suggested that relatively similar amounts of fermentable 

sugars would be released from their suitable pretreatment and enzymatic hydrolysis for bioethanol production. 
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บทคัดยอ  

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว (กําลังผลิตไมเกิน 5 กิโลวัตต) โดยใชกังหันน้ําเปนอุปกรณที่ใชในการ

เปลี่ยนพลังงานจลนที่มีอยูในน้ําใหเปนพลังงานกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ในระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว

สวนประกอบหลักของระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว ไดแก แหลงน้ําปอน (Water supply) แหลงเก็บน้ํา 

(Reservoir) ทอสงน้ํา (Penstock pipe) วาลวควบคุมอัตราการไหล (Flow control valve) กังหันน้ําและเครื่องกําเนิด

ไฟฟา (Turbine and Generator) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความจําเปนในการควบคุมอัตราการไหลของน้ํา วาลว

ควบคุมอัตราการไหลจึงเปนอุปกรณที่มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเครื่องผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา

ขนาดจิ๋ว งานวิจัยนี้มีความตองการศึกษาชนิดของวาลวควบคุมอัตราการไหล เปอรเซ็นตการเปดของวาลวควบคุม

อัตราการไหล และระยะหางระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ํา มีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ไฟฟาของเคร่ืองผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วหรือไม ผลจากจําลองเชงิคณิตศาสตรการไหลของน้ําผานวาลวควบคุม

อัตราการไหล (Butterfly valve) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทางพลศาสตร (computational flow dynamic) ในการ

คํานวณ ซึ่งไดกําหนดระยะหางระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ําแตกตางกันมีผลทําใหประสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟา มีผลทําใหไดกําลังไฟฟาศักยภาพที่แตกตางกัน ทําใหสามารถสรุปไดวาระยะหางของวาลวควบคุม

อัตราการไหลกับใบกังหันนํ้ามีอิทธิพลตอประสิทธิภาการผลิตไฟฟา การวิเคราะหผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรุป

เปนแนวทางในการสรางแบบจําลองเครื่องผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋วเพื่อทําการทดสอบตอไป 

คําสําคัญ: เครื่องผลิตไฟฟาพลงังานน้ําขนาดจิ๋ว วาลวควบคุมอัตราการไหล การคํานวณพลศาสตรของไหล  

Abstract  
  Pico hydro generator (maximum capacity of 5 kW) using a water turbine is a device used to convert 
the kinetic energy contained in water into mechanical energy to generate electricity. In a Pico hydro generator 
the main components of a Pico hydro generator are water supply, reservoir, penstock pipe, flow control valve, 
turbine and generator especially when it is necessary to control the flow rate of water. Flow control valves are 
essential to the efficiency of Pico hydro generator. This article needs to study opening percentage of flow control 
valve and the distance between the flow control valve and the turbine blade dose it effect the efficiency of the 
electricity generation of Pico hydro generator. Mathematical simulation of flow water through the butterfly valve 
using the computational flow dynamic in the calculation, Which define the distance between the flow control 
valve and the turbine blades. This has resulted in efficiency of electricity generation. This results in different 
power potential. It can be concluded that the distance of the flow control valve to the turbine blade influences 
the efficiency of electricity production. The analysis of the results can be summarized as a guideline for the 
modeling of small hydropower plants for further testing. 

Keywords: Pico Hydro Generator, Flow Control Valve, Computation Fluid Dynamic 
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บทนํา   

จากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณพลังงานสํารองที่ลดลง ในขณะที่มีความตองการการใชพลังงานมี

ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น  ตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ หลายๆประเทศไดเรงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน (Renewable energy) เชน พลังงานจากลม พลังงานจากกาซชีวะมวล พลังงานจากแสงอาทิตย และ

พลังงานจากน้ํา เปนตน ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรพลังงานทดแทนตามขางตนอยูมากเชนกัน 

พลังงานทดแทนที่มศีักยภาพสูงสุดตอการพัฒนาของประเทศไทยไดแก พลังงานจากน้ํา เนื่องจากมีทรัพยากรอยูอยาง

มาก และมีคาการผลิตตอหนวยต่ําสุดเมื่อเทียบกับพลังงานทดแทนชนิดอื่น ความเหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยี

การผลิตไฟฟาพลังงานน้ําของประเทศไทย ควรมุงเนนกับแหลงน้ําขนาดเล็ก หรือแหลงน้ําตามธรรมชาติ เพื่อลด

กระแสการตอตานจากสังคมในการพัฒนาเขื่อนเก็บกักน้ําขนาดใหญๆ(ยอดชาย เตยีเปน และคณะ, 2550) 

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิว๋ (กําลังผลิตไมเกิน 5 กิโลวัตต) (Zainuddin et al., 2009) โดยใชกังหันน้ํา

เปนอุปกรณที่ใชในการเปลี่ยนพลังงานจลนที่มีอยูในน้ําใหเปนพลังงานกลเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ในระบบผลิตไฟฟา

พลังงานน้ําขนาดจิ๋วสวนประกอบหลักของระบบผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิ๋ว ไดแก แหลงน้ําปอน (Water 

supply) แหลงเก็บน้ํา (Reservoir) ทอสงน้ํา (Penstock pipe) วาลวควบคุมอัตราการไหล (Flow control valve) กังหันน้ํา

และเครื่องกําเนิดไฟฟา (Turbine and Generator) โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีความจําเปนในการควบคุมอัตราการไหล

ของน้ํา วาลวควบคุมอัตราการไหลจึงเปนอุปกรณที่มีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาของเครื่องผลิตไฟฟา

พลังงานน้ําขนาดจิ๋ว (ไพฑูรย เหลาด ีและคณะ, 2551) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย   

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

การผลิตไฟฟาพลังงานน้ํา 

 ไฟฟาพลังน้ํา คือไฟฟาที่เกิดจากพลังงานศักยของน้ําซึ่งเกดิจากการปลอยน้ําจากที่สูงและหรือพลังงานจลน

ของน้ําซึ่งเกิดจากการไหลของน้ํา โดยสงพลังงานดังกลาวไปขับเคลื่อนกังหันน้ํา (Hydro Turbine) และเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟา โดยพลังงานที่ไดจากระบบผลิตไฟฟาพลังงานน้ําจะขึน้อยูกับปรมิาณน้ํา ความแตกตางของระดับ

น้ํา ความเร็วในการไหล ประสิทธภิาพของกังหันน้ํา และประสิทธิภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา กําลังไฟฟาและพลังงาน

จากพลังน้ํา สามารถคํานวณไดดังสมการ (1) (Williamson et al., 2011) 

P=γQHη/1,000                     (1) 
เมื่อ 

P   คือ   กําลังไฟฟาศักยภาพ    (kW) 

    �     คือ  Unit gravity force (9,806 N/m3) 

    Q   คือ   อัตราการไหลเชิงปริมาตร   (m3/s) 

    H   คือ พลังงานศักยสุทธ ิ (m) 

    η   คือ  ประสิทธิภาพรวมของกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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สมการพืน้ฐานของการไหล 

ในบทความนี้เปนการวิเคราะการไหลแบบอัดตัวไมได เปนการไหลแบบมีความหนืด สมการที่นํามาใชใน

งานวิจัย คือ สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน โดยเขียนสมการดังกลาวใหอยูในรูปอยาง

งายดังนี ้คือ (ยอดชาย เตยีเปน-2550) 

 

สมการความตอเนื่อง 
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สมการพลังงาน 
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คาความเคนเฉลี่ยเน่ืองจากความหนืด, ��̅�  จะประมาณเปน 

 

��̅� ≅ � �
���

���
+

���

���
�                            (6)                                                 

โดย  u คือ laminar viscosity สวนคาความเคนเฉลี่ยของเรยโนว, ��̅� จะเขียนอยูในรูป. 

 

��̅� = ��́��́�
�������                          (7) 

คา, ��̅� ซึ่งยังไมทราบคา ดังนั้นจึงตองอาศัยแบบจําลอง, � − � model ในการหาคา ��̅� � − � model เทอมของ 

Reynolds Stress, จะถูกสรางเปนความสัมพันธเชิงเสนกับ Mean Stress Rate โดย Eddy Viscosity จะกําหนดใหมี

ความสัมพันธกับ Turbulent Kinetic Energy, (K) และ dissipation Rate (�) โดยใช Bossiness's approximation คือ 

 

��� = −
�

�
���(��) + �� �

���

���
+

���

���
�                           (8)                                          

 

โดยที ่�� = �����/� คือ Turbulent Eddy Viscosity สมการของ Turbulent Kinetic Energy (TKE) (k) จะอยูในรูป 
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สมการของ Dissipation Rate ของ Turbulent Kinetic Energy จะไดเปน  
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ซึ่ง G แทนคาของ Generation Rate of Turbulent Kinetic Energy ขณะที ่�� คือ Dissipation Rate โดย G จะเปน 
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�                     (11)                                                      

 

คาขอบเขตสําหรับคาตางๆ ของ Turbulent ที่ใกลผนังสามารถหาคาไดจาก Wall Function, โดยที่คาคงที่ที่เกี่ยวของกับ

คาสมการตางๆ ที่ผานมามีดังน้ีคือ 

�� = 1.0, �� = 1.3, ��� = 1.4, ��� = 1.92, ��� �� = 0.09,  �� = �� + � 
 

การคํานวณหาความเร็วของน้ํา 

พิจารณาจากกฎทรงพลังงาน จะไดวาน้ําเมื่อตกลงมาพลังงานศักยของน้ําจะเปลี่ยนเปนพลังงานจลนท้ังหมด 

ซึ่งสามารถเขียนเปนสูตรไดดังน้ี (วีระยุทธ หลาอมรชัยกุล-2554) 

�� = ��  

 

��� =
1

2
��� 

 
�� = 2�� 

 

   � = �2��                      (12) 

คาความเร็วของน้ําหาคาไดจากสมการ (12) โดยที่, v คือความเร็วของน้ํา, g คือคาความเรงเนื่องจากแรง

โนมถวงของโลก, H คือคาความสูงของนํ้า 

พิจารณาการไหลของลําน้ําที่พุงผานพื้นท่ีหนาตัด A ดวยความเร็ว v จะไดปริมาตรของการไหลของน้ํา  

Q=Av                            (13)                                                                   

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล   

ลักษณะการไหลของอุทกพลศาสตรของน้ําผานวาลวควบคุมอัตราการไหล 
ไดจําลองการไหลของน้ําผานวาลวควบคุมอัตราการไหลโดยใหการเปดวาลวควบคุมอัตราการไหลอยูใน

ตําแหนงเปด 100 เปอรเซ็นต โดยกําหนดระยะหางระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ําท่ีแตกตางกันไป 

สําหรับวาลวควบคุมอัตราการไหลที่มีการหมุนเชิงมุมใชเปน Butterfly valve การแปรผันของความดัน และความเร็ว

ของน้ําจะขึ้นอยูกับระยะหงระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ํา (Pereira and Ramos, 2010) 
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ในขั้นตอนแรกคือการสรางรูปทรงของวาลวควบคุมอัตราการไหล (Butterfly valve) ในรูปแบบจําลอง 3มิต ิ

และทอสองเสนท่ีมีความยาวและเสนผาศูนยกลางเทากับขนาดวาลวมีการเชื่อมตอท่ีตนนํ้าและทายน้ําของวาลว

ควบคุมอัตราการไหล (Butterfly valve) ในรูปแบบจําลอง 3 มิต ิ

พิจารณาการกระจายพลังงานทีเ่กิดจากน้ําไหลผานวาลวควบคมุอัตราการไหลทําใหเกิดการหดตัวของการ

ไหลทันททีันใดที่ดานตนน้ําและดานทายน้ํา  

 

 การจําลองเชงิคณิตศาสตร 

 การกําหนดขนาดของโดเมนในการวเิคราะหพลศาสตรของไหลเพื่อจําลองรูปแบบการไหลดวยการกําหนด

สภาพขอบเขตสําหรับแบบจําลองท่ีใชในการคํานวณดังนี ้

วาลวควบคุมอัตราการไหล (Butterfly valve) = 100 มม. 

ขนาดของทอสองดาน                             = 100 มม. 

ความดันดานตนน้ํา                                = 10 เมตรของน้ํา. 

กําหนดใหวาลวควบคุมอัตราการไหลเปด 100 เปอรเซ็นต 

 

   
 

รูปที่ 1 และ 2. แสดงการกระจายความดัน และความเร็วของนํ้าในภาพตัดระยะ 100 มม.(1D) 

 

    
 

รูปที่ 3 และ 4. แสดงการกระจายความดัน และความเร็วของนํ้าในภาพตัดระยะ 200 มม.(2D) 
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รูปที่ 5 และ 6. แสดงการกระจายความดัน และความเร็วของน้ําในภาพตัดระยะ 300 มม.(3D) 
 

ผลการจําลองเชิงคณิตศาสตรในการคํานวณหาวิธีการแกสมการรูปแบบการไหลของน้ําผานวาลวควบคุม

อัตราการไหลที่ระยะหางระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันที่ระยะตางๆผลการจําลองคํานวณดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรไดสรุปไวในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1. แสดงผลการคํานวณกําลังไฟฟาศักยภาพที่ระยะหางระหวางวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหัน 

ระยะหางระหวางวาลว 

กับใบกังหัน,D(มม.) 

ความสูงน้ํา,H 

(เมตร) 

ความเร็วของน้ํา,v 

(m/s) 

ปรมิาณการไหลของ

น้ํา,Q (m3/s) 

กําลังไฟฟาศกัยภาพ,P 

(kW) 

100(1D) 9.6 11.37 0.09 8.5 

200(2D) 9.6 15.46 0.12 11.3 

300(3D) 7.8 16.65 0.13 9.8 
  
การอภิปรายผล 

ผลจากจําลองเชิงคณิตศาสตรการไหลของน้ําผานวาลวควบคุมอัตราการไหล (Butterfly valve) โดยใช

โปรแกรมวเิคราะหทางพลศาสตร (computational flow dynamic) ในการคํานวณ ซึ่งไดกําหนดระยะหางระหวางวาลว

ควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ําแตกตางกันมีผลทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา มีผลทําใหไดกําลังไฟฟา

ศักยภาพที่แตกตางกัน ทําใหสามารถสรุปไดวาระยะหางของวาลวควบคุมอัตราการไหลกับใบกังหันน้ํามีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาการผลิตไฟฟา การวิเคราะหผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปเปนแนวทางในการสรางแบบจําลองเครื่อง

ผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดจิว๋เพื่อทําการทดสอบตอไป 
 
กิตตกิรรมประกาศ   

ขอขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจสําหรับการสนับสนุนงานวิจัย

ของนักศึกษาที่ดีเยี่ยม พรอมดวยบรษิัท เอส ซี ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด ที่ไดสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใช

ในการจําลองผลการวิจัย 
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การประเมินผลการหมักรวมระหวางหญาขนและมูลกระบอืแบบไมใชออกซิเจนเพื่อการเพิ่มประสทิธิภาพใน

การผลิตกาซชีวภาพ 

Evaluation of anaerobic co-digestion of para grass (Brachiaria mutica) with buffalo dung for 
enhancing biogas production  

อัจฉราภา ชวนชัย1  ยุวลี อันพาพรม2 และ R. Ramaraj1,* 
A. Chuanchai1, Y. Unpaprom2 and R. Ramaraj3,* 
1School of Renewable Energy, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand 
2 Program in Biotechnology, Faculty of Science, Maejo University, Chiang Mai 50290, Thailand  

*Corresponding author, e-mail: :   rrameshprabu@gmail.com 

บทคัดยอ 

การผลิตกาซชีวภาพจากกระบวนการหมักแบบไรออกซิเจน เปนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนอยาง

หนึ่ง ซึ่งกาซชีวภาพท่ีผลิตไดจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือพืชในพื้นที่ชุมน้ําเพื่อเปนแหลงพลังงานทางเลือกนั้น

เปนที่นาสนใจในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการหมักรวม ในการทดลองนี้ไดทําการศึกษาความเปนไปไดใน

การหมักรวมระหวางหญาขนและมูลกระบือ ซึ่งหญาขนถือวาเปนวัชพืชอยางหนึ่งในพืชที่ชุมน้ํา โดยทําการเก็บหญา

ขนจากบริเวณศูนยการเรียนรูทางการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปรียบเทียบการ

ผลิตกาซโดยเปรยีบเทียบอัตราสวนการหมักรวมกับมูลกระบือ ทําการหมักในถังพลาสติกขนาด 7 ลิตร เปนระยะเวลา 

35 วัน ซึ่งไดวิเคราะหคาของแข็งทั้งหมด (TS) ของแข็งระเหย (VS) และซีโอดี (COD) กอนและหลังการหมัก ผลการ

ทดลอง พบวา หญ้าขนที�ปรับสภาพด้วยการต้มหมกัร่วมกับมลูกระบือ ในอตัราส่วน 1:1 ใหผลผลิตกาซชีวภาพ

สูงที่สุด คือ 1,187 มิลลิลิตร/ลิตร และความเขมขนของกาซมีเทนเทากับ 68.57% คาประสิทธิภาพการยอยสลาย

ของแข็งทั้งหมด (TS) ประสิทธิภาพการยอยสลายของแข็งระเหย (VS) และประสิทธิภาพการยอยสลายซีโอดี (COD) 

เทากับ 74.28%, 78.89% และ 87.60% ตามลําดับ ดังนั้นจึงสรุปไดวา หญาขนเปนวัตถุดิบที่มีศักยภาพในการผลิต

กาซชีวภาพ นอกจากนั้น การปรับสภาพดวยการตม ถือวาเปนวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพ

ไดมากยิ่งขึ้น  

คําสําคัญ:  Biogas,  anaerobic digestion,  co-digestion,  alternative energy 

Abstract 

Biogas production through anaerobic digestion (AD) has emerged as one of the renewable energy 
production technology. At the present, biogas production from agricultural waste or wetland plants as alternative 
energy source was interesting, particularly co-digestion technology. This experiment was focused on possibility 
of para grass (Brachiaria mutica) as a waste material co-digestion with buffalo dung, para grass is the weed of 
no value and pervasive around wetland areas. The grass was collected from wetlands located at the Learning 
Center for Agriculture, Maejo University, Chiang Mai, Thailand. Optimized fermentation by co-digestion with 
buffalo dung was compared together with para grass. The fermentation process was done in a 7 L plastic 
container of digester for 35 days. Total solids (TS), volatile solids (VS) and chemical oxygen demand (COD) were 
determined at the start to end of the fermentation process. Co-digestion of para grass and buffalo dung 
presented highest biogas yield at ratio 1:1 with 1,187 ml/L with the concentration of methane at 68.57%. 
Degradation efficiency of TS, VS and COD were 74.28%, 78.89% and 87.60%, respectively. Therefore, para 
grass can be considered as a potential material for biogas production. In addition, boiling pretreatment is an 
effective method for increasing efficiency of biogas production. 

Keywords: Biogas, anaerobic digestion, co-digestion, para grass, alternative energy 
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Introduction 

The biogas application is used as renewable energy efficiency and suitable for improving energy 
security, decreasing environmental disruption caused by carbon emissions (Ramaraj et al., 2015a; 2015b). 
Biogas production through anaerobic digestion (AD) has emerged as one of the renewable energy production 
technology of choice because through AD biogas as a renewable fuel (Ramaraj et al., 2016; Sakar et al., 2009). 
Generally, the production of this gas involves a complex biochemical reaction that take place under AD condition 
in sensitive microbiological catalysts that are mainly bacteria.  

Brachiaria mutica commonly known as para grass is a member of the Poaceae family which is found as 
aquatic weeds of wetland areas, drainage channels, lakes and dams, roadside ditches and in other damp 
habitats, particularly in tropical climate (Sahoo et al., 2017). It is a burden since it needs to be cut down and 
removed frequently for fire hazard, and for potential disease spread and vector controls (Xie et al., 2011). 
Reproduction and dispersal of this species can quickly cover large areas. Seeds and stem segments can be 
spread by floods and animals, and most long-distance dispersal occurs through its use as a pasture grass. Para 
grass consists of a mixture of lignin, hemicelluloses and cellulose (Vila et al., 2012; Soccol et al., 2010; Singh et 
al., 2017). Both the cellulose and hemicelluloses are polymers of sugars, and are thereby a potential source of 
sugars (Xie et al., 2012). Hemicellulose component of the lignocellulosic biomass is considered as an attractive 
raw material for the production of biogas. The relatively high content of hemicellulose in the para grass indicates 
that it could be a good source of hemicellulose for bioconversion. One of the possible solutions to lessen Para 
grass on the environment is to use it as substrate for the production of organic fertilizers via composting or 
vermicomposting, and a source for the production of biofuel (Ganesh et al., 2005).  

New efficient and cost-effective small-scale renewable energy generation options are commercially 
available today. Alternative energy technologies are being disseminated in many countries with an objective to 
reduce the uses of traditional and commercial energy sources (Wannapokin et al., 2017; Marchetti et al., 2016). 
Realization of the non-renewable nature of fossil fuels has led to a search for effective alternative renewable 
sources to meet future energy demands. Conversion of organic matter to biogas is a well-established small and 
medium scale technology. This study aims to investigate the potential of para grass in co-digestion with buffalo 
dung for biogas production.  
 
Materials and Methods 

Sample preparation  

Fresh para grass (B. mutica ) were harvested from wetlands at Learning Center for Agriculture Maejo 

University Chiang Mai, Thailand. It was then crushed by a machine into small particles. The sample had 

undergone pretreatment by boiling as shown in figure 1. The buffalo dung was harvested from Learning Center 

for Agriculture Maejo, University Chiang Mai, Thailand. 

Para grass pretreatment assay 

The thermal pretreatments were performed in batch mode for 2 hours at 100°C. The pretreatment 

experiment was carried out in a 7 L anaerobic digester plastic bottle. Each pretreatment experiment was 

conducted with 10% total solid (TS) of grass biomass, 10%TS of buffalo dung and 5% inoculum. 
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Figure 1 Para grass biomass preparations for anaerobic digestion (A-D) 

Determination of the biogas potential 

  The inoculum was collected from a swine farm at Faculty of Animal Science and Technology, Maejo 

University, Chiang Mai, Thailand. The inoculum was kept in air-tight buckets at 4°C in a walk-in cooler. Prior to 

use, the inoculum was acclimated and degassed at 35°C for 3 weeks to minimize the effect of methane 

production from inoculum. The anaerobic batch digestions were carried out at room temperature in 7 L digester 

plastic container, closed with brass valve in which there was a pipe to extract biogas. The anaerobic assays 

contained 5% of inoculums (the inoculum was obtained from pig manure), 10% TS of crushed fresh Para grass 

and 10% TS of buffalo dung, and the remaining is made up with doubled distilled water. The experiments were 

performed in triplicate.  

The daily biogas yield and cumulative biogas yield for co-digestion of para grass with buffalo dung at 

mixing ratio of 0:2, 2:0, 1:1, 1:2, 2:1 were indicated by treatment (T1, T2, T3, T4 and T5). The total gas 

production was measured by water displacement method at each 24 hour interval. The contents of the bottle 

were mixed manually and regularly after gas measurement. 
 

Experimental design 

The tests were conducted in triplicate with a 7 L capacity of digester plastic container with working 

volume of 5 L. It was sealed using a brass valve in which there was a pipe to extract biogas. The digester was 

connected to a gas collection system which consists of a displacement container and storage containers shown in 

figure 2. Schematic view of the experiment set up for anaerobic digestion of para grass. Thereafter, the 

digesters were placed at room temperature (30–34°C) for 35 days. Each digester was manually mixed twice a 

day. 
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Figure 2 Batch digesters 

 

Analytical Methods  

 Samples were analyzed for total solids (TS), volatile solids (VS), chemical oxygen demand (COD) and 

alkalinity using standard methods (APHA-AWWA-WPCF., 1981; Federation and Association, 2005). Metrohm774 

pH-meter was used in all pH measurements. Ash, moisture, volatile fatty acids (VFA) and carbohydrates were 

determined using AOAC official method (Helrick., 1990). Elemental composition analysis was carried out using a 

Perkin–Elmer 2004 element analyzer, to determine the carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N), sulfur (S) contents 

of the sample. The oxygen (O) content was subsequently calculated as the difference. The composition of biogas 

(CH4, CO2, H2S and O2) was measured using a biogas analyzer (BIO5000, UK). 

Results and Discussion 

The composition of para grass used clearly indicates that they are nutritionally rich than compared to 

buffalo dung (Table 1). The grass showed distinct differences in their chemical composition. Meanwhile, the pH 

was adjusted between the ranges of 7.40 to 7.70 for anaerobic digestion. Consequently, both materials have 

plenty of nutrients for biogas containing 41.5% of carbon, 5.3% of hydrogen, 27.3% of oxygen and 1.3% of 

nitrogen for para grass and buffalo dung with 37.2% of carbon, 6.6% of hydrogen, 54.1% of oxygen and 1.4% 

of nitrogen. 
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Table 1 Characteristics of para grass biomass and buffalo dung 

Parameters  Para Grass Buffalo dung 

pH 8.26 8.02 

Proximate analysis (wt. %) 

 

 

Moisture 77.3 83.01 

Ash 2.79 5.79 

Ultimate analysis (wt. %) 

 

 

Carbon (C) 41.5 37.2 

Hydrogen (H) 5.3 6.6 

Nitrogen (N) 1.3 1.4 

Oxygen (O) 27.3 54.1 

Sulphur (S) 0.3 0.15 

C:N Ratio 32.2 24 

Biochemical analysis   

Total solid (TS %) 26.29 16.98 

Volatile Solids (VS%) 23.25 10.90 

Chemical oxygen demand   

COD (mg/l) 

26,600 61,300 

Alkalinity (Alk) (mg/l-CaCO3) 1,740 1,460 

VFA (mg/g) 3,000 3,365 

 

In the all treatment pH fell immediately after of the experiment (Table 2). The pH biggest decrease was 

T2 and T5 similar with articles from Weiand et al. (2010). Methane formation takes place within a relatively 

narrow pH interval, from about 6.5 to 8.5 with an optimum interval between 7.0 and 8.0. The process is 

severely inhibited if the pH decreases below 6.0 or rises above 8.5. And the pH decrease from 7.2 to 5.3 

because the substrate was rapidly degraded to VFA (Bouallagui et al., 2003). 
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Table 2 pH of the different ratios 

Treatments 
pH 

Before After 

T1 (BG) 8.02 7.06 

T2 (Pretreated PG) 6.82 4.53 

T3 (Mixed ratio 1:1) 6.83 6.35 

T4 (Mixed ratio 1:2) 6.80 6.24 

T5 (Mixed ratio 2:1) 6.82 4.40 

 PG: para grass, BD: buffalo dung 

 

Determination of TS, VS, COD, and CH4 

TS and VS of all the treatments in this study were ranged 8.27%-14.98%, 6.57%-9.53%, 

respectively (Table 3). The fractional increase of methane yield in co-digestion with buffalo dung compared with 

control sample. The reason was that the bioreactor was unstable at the beginning of the anaerobic digestion 

which was the environmental adaptation stage for methane bacteria. The system was stable after day five, 

more methane yield was attained with T3 (1:1) fermenter because of the many soluble organic material contains. 

View the results shown in the table 3 all of the parameter after fermentation decreases and in T3 have 

degradation efficiency 74.28% higher than all experiment show in Table 4. The higher production rates and 

methane composition corresponding substrate show that the disappearance of solids results in higher production 

due to in the particle, these solids are converted to process of gas production and have reasonable ratio is 1:1 

between para grass and buffalo dung. Co-digesting animal manure that has a low C/N ratio along with 

feedstock containing low levels of nitrogen (high C/N ratio) gives more stable operation performance and a higher 

methane yield than digesting manure only (Callaghan et al., 2002). Accordingly, the pretreatment of boiled 100 

°C 2 hour was done to increase the efficiency of biogas production by pretreatment breaks down the complex 

organic structure into simpler molecules which are then susceptible to microbial degradation. Consequently, 

pretreatment to remove the lignin and enhance the hydrolysis of cellulose is essential. To overcome this problem 

and to optimize biogas production, the plants must undergo some kind of pre-treatment (Pantawong et al., 

2015) and test the feasibility on the large scale set up. Hence, pretreatment can enhance the bio-digestibility of 

the wastes for biogas production and increase accessibility of the enzymes to the materials. It results in 

enrichment of the difficult biodegradable materials and improves the yield of biogas from the biomass. Therefore, 

pretreatment process was needed to be able to get a high biogas yield (Dussadee et al., 2017). 
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Table 3 Parameter of the experiment and biogas yield 

 

Treatments 

Parameter 

TS (%) VS (%) COD (mg/L) 
CH4 (%) 

Before After Before After Before After 

T1 (BD) 14.98 7.82 9.53 6.60 61,333 29,333 54.10 

T2(Pretreated PG) 12.34 8.08 7.84 7.05 26,667 13,333 56.23 

T3(Mixed ratio 1:1) 11.61 9.66 8.32 7.12 37,333 24,000 68.57 

T4(Mixed ratio 1:2) 9.66 9.52 7.02 6.74 56,000 45,333 63.48 

T5(Mixed ratio 2:1) 8.27 7.86 6.57 6.25 40,000 24,000 58.50 

PG: para grass, BD: buffalo dung 

 

Table 4 Degradation efficiency 

Treatments 
Degradation efficiency (%) 

TS  VS COD  

T1 (BD) 52.46 55.07 55.93 

T2 (Pretreated PG) 60.83 53.70 66.66 

T3 (Mixed ratio 1:1) 74.28 78.89 87.60 

T4 (Mixed ratio 1:2) 68.13 61.15 62.54 

T5 (Mixed ratio 2:1) 67.48 64.38 66.66 

 

 
 

Figure 3 Biogas productions from para grass with different ratios 
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In treatments T5, T2 and T1 (VS%: 6.57, 7.84 and 9.53, respectively) initial methane production was 

low during the period from day 1-35. After fifteen days, methane production of T3 and T4 increased sharply, 

and with a 6.35, 6.24 pH of indicating the enrichment of methanogens in the reactor. At the end of the 

experiment, methane production declined due to the lack of soluble biodegradable organic substances. Among 

the treatments, T3 has the highest methane yield on day 35 Co-digestion of para grass with buffalo dung can 

increase the biogas yield maintain an optimal pH for methanogens decreasing ammonia inhibition, which may 

occur in AD of manure: providing a better carbon/nitrogen ratio (C/N) in the feedstock (Xie et al., 2011). 

 

 

 Figure 4 Potential production of biogas from para grass with different ratios 

In conclusion, para grass is a good substrate for anaerobic digestion and used together with buffalo 

dung. The results showed that the initial total solids, volatile solids, chemical oxidation demand, and volatile fatty 

acids concentrations were significantly reduced after 35 days with biogas production process. The enhancement 

of the biogas yield was attributed to the improvement of biodegradability through boiling. In most cases, the use 

of co-substrate improves the biogas yields due to positive synergisms established in the digestion medium and 

the supply of missing nutrients by the para grass co-digestion with buffalo dung. The data obtained from this 

study would be used for designing large scale anaerobic digesters for treatment of para grass. Our future work 

is focused on pilot scale anaerobic digestion of para grass co-digestion with buffalo dung. Production of biogas 

will enhance clean environment, during anaerobic digestion and thus producing fertilizer. Biogas finds application 

in cooking, lighting, electricity generation amongst other uses. 
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บทคัดยอ 

ความตองการพลังงานทดแทนและสิ่งที่ยอยสลายไดในสิ่งแวดลอมในปจจุบันนํามาสูการพัฒนาอุตสาหกรรม

เชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดอื่นแลวไบโอเอทานอลเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก เปนพลังงานสะอาด 

ซึ่งไดจากกระบวนการทางชีวภาพจากชีวมวล นอกจากนี้ชีวมวลลิกโนเซลลูโลสิคมีอยูมากมายสามารถใชไดมีทั่วทั้ง

โลก แตอุปสรรคสําคัญของวัตถุดิบเหลานี้คอืปริมาณลิกนิน ผลึกของเซลลูโลสและปริมาณน้ําตาลจํานวนมาก ดังนั้น

ขั้นตอนการปรับสภาพจึงสําคัญมากที่จะทําใหชีวมวลออนตัวลง ลดปริมาณลิกนินและเปลี่ยนผลึกของเซลลูโลสเพื่อ

เพิ่มปริมาณน้ําตาลใหมากขึ้น ถึงอยางไรก็ตามการกลับคืนไปเปนของแข็งทําใหเกิดการสูญเสียน้ําตาลในระยะปรับ

สภาพเปนปญหาสําหรับการเปลี่ยนลิกโนเซลลูไลสิคไปเปนไบโอเอทานอล ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดศึกษาความเปนไป

ไดที่น้ําตาลจะไดรับการปลดปลอยออกมาจากผงตัวอยาง ผักปอดและกกขนากที่ถูกแชดวย 1%NaOH และ 1%H2O2  

ในสภาพที่ไมรุนแรงเปนเวลา 24 ชั่วโมง พบวาปริมาณน้ําตาลทั้งหมดที่พบในผักปอดและกกขนากเทากับ 0.108 และ 

0.128 กรัมตอกรัมน้ําหนักแหงตามลําดับ ผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวาสวนของน้ําที่ไดจากตัวอยางทั้งสองชนิดอาจ

นําไปใชเปนวัตถุดิบในการหมักไบโอเอทานอลได 

คําสําคัญ: ผักปอด, กกขนาก, alkaline-oxidant pretreatment, ปรมิาณน้ําตาลทั้งหมด, supernatant 

Abstract  

The current demand of renewable energy and environmental degradation has led to the development 
of biofuels industry. Along with other types of sustainable energy, bioethanol is a cheap and clean-burning fuel 
which can be obtained through biotechnology process of nature biomass. Moreover, lignocellulosic biomass is 
plenty and available through over the world. The main obstacle of these feedstock is lignin content, the 
crystallynity of cellulose, and large numbers of sugar unit content. Thus, pretreatment step is very important to 
weak the structure of biomass, degrade lignin, change crystallinity of cellulose to amorphous shape so that 
increase the sugar yield. However, solid recovery as well as sugar loss after pretreatment are considered as 
difficulties for lignocellulosic-to-bioethanol. Therefore, this study explored the possibility of sugar release after 
pretreat two new powdered samples gooseweed and small-flowered nutsedge with 1%NaOH and 1%H2O2 at 
mild condition for 24 hours. The achieved total sugar of gooseweed and small-flowered nutsedge were 0.108 
and 0.128 g/g dried biomass, respectively. The results show that the waste supernatant might be used as 
fermented liquid as well as the both two materials can be used as feedstock for bioethanol fermentation. 

Keywords: Gooseweed, small-flowered nutsedge, alkaline-oxidant pretreatment, total sugar, supernatant 
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Introduction 
Rapid growth in the sustainable economy and society has demanded more and more alternative 

energy sources. In addition, the exploration and the usage of conventional fossil fuel sources has been emitted a 
lot of harmful gases and polluted substances which mainly causes environmental issues such as climate change, 
pollution. Those events lead to the appearance of biofuels which can be obtained by converting available 
biomass or waste materials. Biofuels are classified as bioethanol, bio hydrogen, biodiesel, biogas, etc. Above all, 
bioethanol is more preferable due to its wide application, sustainable production process and various input 
feedstock. Normally, bioethanol is well blended with gasoline using in transportation purposes in order to get the 
higher combustion efficiency and lower emission potential (Agarwal et al., 2014). Currently, human has 
successfully achieved some marvelous results in large – scale production of bioethanol, especially in America 
and Brazil which made up 58% and 27% of global fuel ethanol production in 2016 (RFA, 2017). Thailand also 
has contributed 1% to the global bioethanol production at the same time.  

The conversion of biomass to bioethanol is defined as biotechnological process that takes advantage of 
microbial metabolism like Saccharomyces cerevisiae, Pichia stipites, etc. In this process, microbes are supported 
to use sugars as their substrates to produce their own energy (Adenosine triphosphate - ATP) and the co-
products ethanol and carbon dioxide (CO2). Thus, sugars are the core of bioethanol making. Although almost 
bioethanol refineries in the world use edible resources like sugar and starch-based feedstock to produce 
bioethanol, non-edible resources have drawn much attention recently because of some following reasons. 
Firstly, the second generation of bioethanol, so-called lignocellulosic/ cellulosic biomass, seems to be abundant 
and available throughout the world (Zabed et al., 2017). They include aquatic plants, agricultural wastes, 
forestry residues, and organic fraction of municipal solid wastes. These biomasses do not threaten global food 
security as well as compete land-use with other edible crops. Along with other biomass resources, aquatic 
plants have been recently gotten bioethanol producer’s attention thanks to its rapid growth, short cycle life and 
the ability of water treatment (Bayrakci & Koçar, 2014). The core factor of lignocellulosic materials is cellulose 
and hemicellulose chains that are mostly composed of pentose and hexose sugar. However, it is not easy for 
microorganism to access as well as digest the big molecule of sugar because these sugars chains are covered 
by lignin layer and only reducing sugars are converted to ethanol. Therefore, pre-treatment is essential to 
remove lignin, degrade the crystallinity of cellulose, and dissolve some soluble sugars (Aditiya et al., 2016). To 
be able to know the number of simple sugar units in the polymers chains, the degree of polymerization (DP) will 
be checked then.  

Generally, pretreatment has been grouped into physical, chemical, biological method or the combination 
of those above methods. It depends on the characteristic of biomass, release of inhibitors, economical aspect, 
and environmental concerns so that suitable pretreatment will be applied. Among these, alkaline pretreatments 
is considered as successfully effective methods for softwood, herbaceous crops, agricultural residues and other 
biomass which are low lignin content (Galbe & Zacchi, 2012). Alkaline-oxidant method is more preferable 
because base substances such as NaOH are not only cheap and wide available, but also strongly disturb the 
structure of lignocellulosic biomass (Jahnavi et al., 2017). The appearance of a strong oxidant substance H2O2 
enhances the reaction that were proved in some previous literatures (Barakat et al., 2014; Mishima et al., 
2008; Yan et al., 2015). In order to contribute new materials which are beneficial for bioethanol production, this 
study aims to explore the ability of releasing sugar on two new materials: gooseweed (Sphenoclea zeylanica 
Gartn.) and small-flowered nutsedge (Cyperus difformis) by treating with NaOH/H2O2 at mild condition. The 
results from this research are expected to support future studies of bioethanol production from these two new 
materials as well as pretreatment improvement in order to increase sugar and bioethanol yield.   
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Materials and methods 
Sample collection and preparation 
Gooseweed and small-flowered nutsedge were manually collected from fields located at Ban Cho Lae 

(19° 8’ 32” N; 99° 0’ 51” E) and San Sai (18° 53’ 13.7’’N; 99° 01’ 31.7’’E), Chiang Mai, Thailand, respectively. 
Sample collection were carried out from September to October 2016. Dirt, mud and other visible contaminants 
were rinsed with tap water (Figure 1). They were manually chop into 2-3 cm long and dried in the sun for 3 
days before placed in the hot air oven at 50°C overnight then. The dried samples were ground into powder that 
pass through 1 mm mesh sieve and packed in Ziploc bags. The packs were stored in a desiccator at room 
temperature for further analysis. Materials was firstly reduced in size to increase activate surface and decrease 
some physical barrier so that enhances the reaction of reagent of biomass.  
 

 
             

Figure 1 Samples harvesting: Small-flowered nutsedge (a); Gooseweed (b). 

 
Pretreatment method 
Pretreatment were carried out in 250 mL Erlenmeyer flasks in which 5 g of powered samples were 

soaked in 100 mL 1%NaOH (w/v) at ambient temperature (37 ± 3°C) for 12 hours. In the next step, the mixture 
was continuously treated with 100 mL 1% H2O2 (v/v) at the same condition and retention time (Figure 2). A 
shaker was used to agitate and mix properly. The solid and liquid separation was carried out by filtering with a 
cloth. The total sugar of supernatant was estimate by using phenol – sulfuric procedure (Dubois et al., 1956). 
Reducing sugar, on the other hand, was followed DNS method (Miller, 1959). Different concentration of D-
Glucose (Merck, USA) was used to build standard linear for both total and reducing sugar (Figure 3). 
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Figure 2 Gooseweed (a) and small-flowered nutsedge (b) were soaked with 1%NaOH for 12 h (a1, b1) and 

1%H2O2 for another 12 h (a2, b2)  

 

 

 

Figure 3 Standard of total sugar (a), reducing sugar (b), measurement the absorbance by a spectrophotometer (c) 
 

Results and discussion  

The using of NaOH/H2O2 to deal with lignocellulosic biomass is a green and cheap alternative method 

comparing to acid pretreatment. Mishima and his colleagues (Mishima et al., 2006) compared different chemical 

pretreatment with NaOH, HCl, H2SO4, peracetic acid, H2O2, NaOH/H2O2, and alkaline–oxidative at various 

conditions. The results showed that NaOH/H2O2 pretreatment at room temperature was the most acceptable and 

sustainable method for aquatic weeds without producing inhibitors (furfurals and hydroxy methy furfural). The 

effective effects of NaOH/H2O2 on the structure of lignocellulosic biomass, particularly aquatic plants have been 

also approved by some recently studies (Barakat et al., 2014; Yan et al., 2015). The main effects of NaOH/H2O2 

on lignocellulosic materials are lignin removing, decrease crystallinity of cellulose, increase the porosity of 

biomass. NaOH/H2O2 pretreatment at mild condition can be applied in the large scale production because it 

requires less energy input (heat and power) as well as operational cost. Nevertheless, the possibility of sugar 
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loss is considered as one of the disadvantages of alkaline method (Alvira et al., 2010). Solid recovery is an 

amount of solid biomass obtained after pretreatment by which calculated the difference weight of biomass. 

Silverstein and her colleagues (2007) reported that solid recovery of dry cotton stalk after pretreatment with 

NaOH (0.5, 1, and 2%) at 90°C and 121°C for 30, 60, and 90 minutes ranged from 54.50% to 75.47% while 

the lignin content of sample fluctuated between 17.64% and 25.22% (the lignin content of dry untreated cotton 

stalk was 30.1 %). This might be because not only lignin but also other soluble substances such as protein, 

sugars were absorbed in the NaOH solution. It was also observed by Sharma and his colleagues (2013) that 2.2 

– 35.5% of the sugar content was lost during pretreatment step. Another study of de Souza and others 

researcher (2013) concluded that alkali pretreatment might dissolve more soluble fraction of the cell wall. Thus, 

this study firstly explores the ability of dissolve sugar of NaOH/H2O2 from biomass for fermentation which 

described as waste supernatant after pretreatment by the estimation of total and reducing sugar.  

Standard linear regression for both total sugar and reducing sugar were built and performed as two 

below figures with equation and coefficient of determination (R2) which are 0.9986 and 0.9947, respectively. 

High R2 values indicates reliability of the sugar analysis methods and precision of sugar concentration prediction. 

The two equations were used to calculate the sugar concentration of each sample (Figure 4 and 5). 

 Surprisingly, total sugar content of gooseweed and small-flower nutsedge after pretreatment were 

0.108 and 0.128 g/ g dried biomass, respectively which are approximately in half of sugar yield released from 

water hyacinth (0.243 g/ g dried biomass) reported by Yan and his colleages (2015). With regards to other 

lignocellulosic materials such as Citrus limon L. peel wastes (Boluda-Aguilar & López-Gómez, 2013), the total 

sugar released from gooseweed and small-flower nutsedge makes up 20-25% and 17-21% of total sugar 

produced after hydrolysis, respectively. Even though the reducing sugar appeared in the liquid quite low, some 

enzymes such as cellulase (Singhania et al., 2013) can be added to break the big sugar chains into fermentable 

sugars. The pH of supernatant is stable and ranges from 11 – 12 which are a disadvantage of this method 

because of neutralization issues for hydrolysis. Further research will be needed to analyze physical and chemical 

properties of these sample as well as to test effect of different conditions such as reagent concentration, 

temperature, and retention time on them.   
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Figure 4 Standard linear of reducing sugar by DNS method 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Standard linear of total sugar by phenol – sulfuric acid method  
 

 

 
Figure 6 Sugar yield of small-flower nutsedge and gooseweed after 24 hours of NaOH/H2O2 pretreatment at mild condition 
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The overarching purpose of this study was to estimate the quantity of sugar content in waste 
supernatant after alkaline-oxidant pretreatment as well as explore the feasibility of two new materials 
gooseweed and small-flowered nutsedge as feedstock for bioethanol production. Total sugar and reducing sugar 
content in waste supernatant can be further hydrolyzed and used as substrate for bioethanol fermentation.  
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บทคัดยอ 

บทความน้ีเสนอหลักการทํางาน การออกแบบ และการสรางเครื่องใหความอบอุนแบบแผรังสีสําหรับทารก

แรกเกิด รวมถึงการวัดประสิทธิภาพการแผความรอนจากเครื่อง โดยวัดความความคงท่ีในการใหความอบอุนที่

อุณหภูมิมาตรฐานที่ 37 องศาเซลเซียส การวัดชวงเวลาที่ใชในการเขาถึงอุณหภูมิที่กําหนดไว และการวัดรัศมีการแผ

คลื่นอนิฟราเรดที่ระยะหางมาตรฐาน 60 เซนติเมตร จากผลการทดลอง เครื่องที่นําเสนอใชเวลาประมาณ 9 นาท ีใน

การเขาสูอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อเริ่มตนท่ีอุณหภูมหิอง 25 องศาเซลเซียส และระดับอุณหภูมิมีความคงท่ีเมื่อ

เครื่องทํางานอยางตอเนื่อง รัศมีการแผรังสีท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสบนผิวหนังผูทดสอบครอบคลุมพื้นที่รูป

สี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 88 เซนติเมตร 

คําสําคัญ: เครื่องใหความอบอุนทารกแบบแผรังส ีทารกคลอดกอนกําหนด การควบคุมพีไอด ีไมโครคอนโทรลเลอร 

 
Abstract 

This paper proposes the principles, design and fabrication of radiant warmer for premature babies. 
Furthermore, the heat spreading efficiency of the proposed radiant warmer was measured by presenting the 
stability of warming temperature control at the standard temperature 25 degree Celsius, measuring the time 
duration for reaching to the target temperature and measuring the coverage area of an infrared spreading at the 
standard distance of 60 centimeter. From the results, the proposed radiant warmer applies 9 minutes for 
reaching to target temperature at 37 degree Celsius while the started temperature is 25 degree Celsius and the 
warmer can keep the stable temperature continuously. The rectangular coverage area of 37 degree Celsius on 
the examinee skin is 40x88 square centimeter. 

Keywords: Radiant warmer, premature babies, PID control, Microcontroler 
 

บทนํา 

เด็กแรกเกิดมีอุณหภูมิของรางกายที่ขึ้นอยูกับอุณหภูมิของบรรยากาศและสิ่งรอบตัวเด็กอยางมากและ
อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอทารกได เพราะถาอุณหภูมิรอบตัวเด็กเปลี่ยนไปอุณหภูมิของตัวเด็กก็จะเปลี่ยนไปดวย  
ถาสิ่งแวดลอมมีอุณหภูมิต่ําหรือเย็นเกินไป  เด็กจะตองพยายามทําใหรางกายมีอุณหภูมิคงที่ตามปกติ เด็กอาจ
เสียชีวิต เพราะเมตาบอลิสมสูงเพ่ือสรางความรอนใหคงที่ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะใหเด็กแรกเกิดอยูไดพอดีโดยการ
ใชออกซิเจนนอยที่สุด และเสียน้ําทางผิวหนังนอยที่สุดเรียกวา Thermal Neutral Zone  เด็กแรกเกิดปกติอาจทนตอ
สิ่งแวดลอมหรือบรรยากาศรอบตัวเด็กไดดีในอุณหภูมิระหวาง 32-34 °C เมื่อเด็กอายุได 2 สัปดาหสามารถทนตอ
อุณหภูมิไดที่ประมาณ 29-30 °C ถาอุณหภูมิลดลงเพียง 2 °C จะทําใหเด็กเพิ่มการใชออกซิเจนขึ้นอีกถึงรอยละ 25 
ตัวเด็กควรจะคลุมไวดวยผาเสมอจะปองกันการเสียความรอนไดมาก ถาอุณหภูมิของผิวหนังหนาทองของเด็กแรกเกิด
ปกติเทากับ 36.2 °C หรือเด็กคลอดกอนกําหนดเทากับ 36.5 °C และอุณหภูมิทางทวารหนักอยูระหวาง 36.5-37 °C 
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จะเปนอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด ทารกที่คลอดกอนกําหนดและมีน้ําหนักตัวนอยหรือตรวจพบหลังคลอดวามีภาวะ
ผิดปกติตองอยูในตูอบเด็กเพื่อควบคุมอุณหภูมิรางกายใหเหมาะสมในขณะไดรับการรักษา โดยทั่วไปแลวหองอภิบาล
ทารกแรกเกิด (NICU) ในโรงพยาบาลจะมีอุณหภูมิคอนขางต่ําจากการเปดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา เพื่อให
อุณหภูมิเหมาะสมกับการทํางานของเครื่องมือทางการแพทย จึงทําใหทารกเสี่ยงตอภาวะอุณหภูมิรางกายต่ํา 
(Hypothermia) และอาจเกิดภาวะแทรกซอนตอเนื่องไดหลายประการเชน ภาวะเปนกรดในเลือด (Metabolic Acidosis) 
ภาวะหายใจลําบาก (Respiratory Distress)  ภาวะเลือดออกในปอด (Pulmonary Hemorrhage) หรือในสมอง ภาวะ
เลือดแข็งตัวผิดปกติ(Disseminated Intravascular Coagulopathy) ซึมไมดูดนม ทองอืด อาเจียน หยุดหายใจถาย
ปสสาวะนอย ชัก เกล็ดเลือดต่ําเลือดออกจาก การขาดปจจัยที่ทําใหเลือดกลายเปนลิ่ม น้ําตาลในเลือดต่ํา เปนตน 
การปองกันภาวะอุณหภูมิกายต่ําในทารกแรกเกิดจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะภาวะนี้จะซ้ําเติม ทารกที่ปวยดวยโรคใด
โรคหนึ่งอยูแลวใหมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงเสียชีวิตได โดยพบมีอัตรา ตาย สูงถึงรอยละ 25-50 การปองกันทําได
โดยการควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับ อาย ุครรภ การแผรังสีความรอน (Radiation) เปนวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพในการใหความรอนแกทารก   

ดังนั้นเครื่องใหความอบอุนสําหรับทารกแรกเกิดจึงมีความสําคัญมากในชวงเวลาการรักษาเด็กทารกใน
ภาวะฉุกเฉิน แตเนื่องจากเครื่องใหความอบอุนทารกมีราคาสูงมาก จากการนําเขามาจากตางประเทศ จึงไมเพียง
พอที่จะใชงานในโรงพยาบาลตางๆที่มีอยูทั่วประเทศ จึงเปนเครื่องมือแพทยที่กําลังขาดแคลน ในขณะที่การผลิต
ภายในประเทศก็ยังมีขอจํากัดในการใชงานบางสวน เชน ของโรงพยาบาลศิริราช (2534) ดวยเหตุผลความจําเปน
ดังกลาวผูวิจัยและคณะจึงสรางเครื่องตนแบบของเครื่องใหความอบอุนแบบแผรังสี เพื่อทดสอบวัดประสิทธิภาพของ
เครื่อง และปรับแตงใหไดประสิทธิภาพ มีมาตรฐานไมนอยกวาเครื่องที่นําเขาจากตางประเทศ เมื่อทดสอบได
มาตรฐานแลวจึงไดนําไปใชงานจริงในหองอภิบาลทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล เพื่อประเมินความพึงพอใจตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องใหความอบอุนในขั้นตอนตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ขั้นตอนการดําเนินการเร่ิมจากการหาขอมูลจากโรงพยาบาล และแหลงขอมูลตางๆ เพื่อศึกษาลักษณะการใช

งาน หลักการทํางานของเคร่ืองท้ังทางกล และทางไฟฟา หลังจากนั้นดําเนนิการออกแบบ จําลองการทํางานทางไฟฟา 
ดําเนินการสรางเครื่องใหความอบอุน วัดประสิทธิภาพ และทดสอบการใชงาน หลักการทํางานของเครื่อง การ
ออกแบบทางไฟฟา และทางกล อธิบายไดดังหัวขอตอไปนี ้

1. หลักการแผความรอนจากแทงความรอนอินฟราเรด 
อุปกรณหลักของเคร่ืองใหความอบอุนแบบแผรังสี คือ แทงความรอนอนิฟราเรด มีหนาท่ีแผรังสี

อินฟราเรดเพื่อใหความอบอุนแกเด็กทารก โดยมีอุปกรณควบคุมความรอนใหคงที่ และจําเปนจะตองมีระบบความ

ปลอดภัยสําหรับการใชงานกับเด็กทารก หลกัการการแผรังสีของแทงความรอนอนิฟราเรดอธิบายไดดังน้ี คลื่น

อินฟราเรดหรือคลื่นรังสีความรอนนั้นถูกคนพบโดยนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษชื่อวา เซอรวิลเลี่ยม เฮอรเชล ซึ่งได

คนพบ รังสีอินฟราเรด สเปคตรั่ม(Infrared Ray)ในปค.ศ.1800 มีความถี่ในชวง 1011 – 1014 เฮิรตซ ชวงความถี่นีจ้ะทํา

ใหโมเลกุลของวัตถุทีไ่ดรับรังสีเกิดการสั่น ซึ่งกอใหเกิดความรอนขึน้ โดยฮิตเตอรอินฟาเรดนั้นเปนการสงผานความ

รอนแบบแผรังสีลักษณะเดียวกับดวงอาทิตยที่สงความรอนมายังโลก มีลําคลื่นเปนเสนตรง  ใหความรอนวัตถุไดถงึ

เนือ้ใน ปลอดภัยสูง เนื่องจากไมมีเปลวไฟ แทงอนิฟราเรดมีความเปนฉนวนสูง คลื่นอนิฟราเรดที่ใชใหความรอน ม ี 3 

ประเภท คือ IR-A มีความยาวคลื่น 0.7µm–1.4 µm IR-B มีความยาวคลื่น 1.4µm–3 µm และ IR-C มีความยาวคลื่น 

3µm–1000µm ซึ่งความถี่แตละชวงจะถูกดูดซับความรอนจากวัตถุไดไมเทากัน ดังกราฟในภาพที ่1 จากความสัมพันธ

ในรูป งานวิจัยนีเ้ลือกใชคลื่นอนิฟราเรด ประเภท IR-C ที่สามารถดูดซับพลังงานไดดีที่สุด การสูญเสียกําลังงานของ

คลื่นจะแปรผันตรงกับระยะทางดังสมการที่ 1 เมื่อ d คือระยะหางระหวางแหลงกาํเนิดถึงวัตถรุับพลังงาน และ  คือ

ความยาวคลื่น 
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ภาพ 1 ชวงความถี่ในการดูดซับความรอนของวัตถุชนดิหนึ่ง 
 

จากสมการท่ี 1 เมื่อระยะระหวางแทงความรอนกับระดับเตียงทารกเพิ่มขึ้นจะทําใหผาไดรับความรอนลดลง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงตองกําหนด ระยะ d ใหเหมาะสมกับกาํลังงานจากแทงความรอน 800 วัตตท่ีใชในงานนี ้ดังภาพที ่2 

 

 
 

ภาพ 2 แทงความรอนอนิฟราเรด 
 

2. การควบคุมอุณหภูมิของแทงความรอนอินฟราเรด 

  งานวิจัยนี้ใชโซลิดสเตทรเลยในการควบคุมกําลังงานเฉลี่ยบนแทงความรอน ภายในประกอบไป

ดวยโฟโตคับเปล ไตรแอค และวงจรสนับเบอร ดังโครงสรางในภาพที่ 3 สัญญาณ PWM ที่สรางจากบอรด

ไมโครคอนโทรลเลอรจะเปนตัวควบคุมจังหวะการเปด-ปดการปลอยแรงดันเอซี 220 โวลตใหกับแทงความรอน ถา

สัญญาณ PWM ซีกบวกเขามาในโซลิดสเตทรีเลย จะทําใหมีแรงดันเอซีตกครอมที่แทงความรอน และไมมีแรงดันตก

ครอมเมื่อ PWM เปนซีกลบ ดังการอธิบายในรูปที่ 4 เมื่อตองการเพิ่มความรอน ไมโครคอนโทรลเลอรจะปลอย

สัญญาณ PWM ที่มชีวงบวกกวาง และลดอุณหภูมิโดยลดความกวางของสัญญาณ PWM ชวงบวก การควบคุมความ

กวางของสัญญาณ PWM กระบวนการตัดสินใจในการควบคุมความรอนใชตัวควบคุมแบบพีไอด ี

3. ตัวควบคุมแบบพีไอด ี 

  ตัวควบคุมแบบพีไอดีเปนตัวควบคุมทีพ่บมากที่สุดในงานอุตสาหกรรมท่ัวไปเพราะเปนตัวควบคุมที่

ใชงานงาย การปรับคาอัตราขยายอาศัยหลักการท่ีไมซับซอนมากจนเกินไป สามารถใหผลตอบสนองเปนที่ ยอมรับได 
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ภาพ 3 โครงสรางโซลิดสเตทรีเลย 
 

 
 

ภาพ 4 สัญญาณขาเขา-ขาออก และ PWM 

สามารถปรับแตงการควบคุมไดงาย ระบบควบคุมแบบพีไอดีมีตัว ควบคุมยอย 3 ตัว คือ 1) ตัวควบคุมแบบสัดสวน
หรือตัวควบคุมพ ี2) ตัวควบคุมแบบปริพันธหรือตัวควบคุมไอ และ 3) ตัวควบคุมแบบอนุพันธหรือตัวควบคุมดใีนการ
ควบคุมระบบทั่วไปมักใชงานตัว ควบคุมรวมกัน เชน การควบคุมแบบพีไอ การควบคุมแบบพดี ี และการควบคุมแบบ
พีไอด ีดังกระบวนการในภาพที่ 5 รายละเอียดการทํางานของตวัควบคุมแตละแบบมดีังนี ้
1) ตัวควบคุมแบบพี ตัวควบคุมแบบนีจ้ะนําเอาสัญญาณคาความผิดพลาดระหวางสัญญาณอางอิงกับสัญญาณ

เอาทพุตมาเปนอินพุตของตัวควบคุม แลวตัวควบคุมจะทําการสราง สัญญาณเอาทพุตดวยการขยายสัญญาณความ

ผิดพลาดดังกลาวดวยคาอัตราขยายของตัวควบคุม 

2) ตัวควบคุมแบบปรพิันธหรือตัวควบคุมแบบไอ ตัวควบคุมแบบน้ีจะนําเอาสัญญาณความผดิพลาดระหวางสัญญาณ

อางอิงกับสัญญาณเอาทพุตมาเปนอนิพุตของตัวควบคุมแลวตัวควบคุมจะทําการสรางสญัญาณเอาทพุตดวยการ

อินทิเกรตสัญญาณความผิดพลาดดังกลาวแลวคูณดวยคาอัตราขยายของตัวควบคุม 

3) ตัวควบคุมแบบปริพันธหรือตัวควบคุมแบบไอ ตัวควบคุมแบบน้ีจะนําเอาสัญญาณความผิดพลาดระหวางสัญญาณ

อางอิงกับสัญญาณเอาทพุตมาเปนอนิพุตของตัวควบคุมแลวตัวควบคุมจะทําการสรางสญัญาณเอาทพุตดวยการ

อนุพันธสัญญาณความผิดพลาดดังกลาวแลวคูณดวยคาอัตราขยายของตัวควบคุม 
 

 
ภาพ 5 กระบวนการควบคุมแบบพีไอด ี
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 4. โครงสรางเครื่อง 

  จากภาพที่ 6 โคมใหความอบอุนติดตัง้แทงความรอนอนิฟราเรดจํานวน 1 แทง มีพกิัดกําลัง 800 

วัตต โคมสามารถเคลื่อนท่ีขึ้น-ลงโดยใชเฟอง ชุดสไลด และมอเตอรขับเคลื่อน ดานลางถัดลงมาจากโคมตดิตั้งจอ

สัมผัสแอลซีด ี เพื่อรับคําสั่งจากผูใชงาน เชน ตั้งคาอุณหภูม ิ ตั้งเวลา การเลือกโมดทํางาน ปรับระดับโคม และเปด-

ปด ไฟสองสวาง โดยสงผานคําสั่งไปใหไมโครคอนโทรลเลอร โครงสรางหลักประกอบขึ้นจากอลูมเินียมโพรไฟลที่มี

ความแข็งแรง ชุดควบคุมหลักใชไมโครคอนโทรลเลอรท่ีเช่ือมตอกับเซนเซอรอุณหภูมิแบบเทอรมิสเตอร ติดตั้งไวใน

เสาเครื่องดานแนวตัง้ ระบบปองกันความปลอดภัยมี 2 ชั้นคอื อุปกรณปองกันไฟเกิน และอุปกรณตัดไฟฟาหลักเมื่อ

พบวาเซนเซอรอุณหภูมิมีความผิดพลาด 

 5. การทดสอบการควบคุมอุณหภูม ิ

  การทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องใหความอบอุน ทดลองโดยใหเครื่องทํา 

งาน แลวใชเครื่องวัดไขแบบอนิฟราเรดวัดอุณหภูมิผิวหนังของผูรวมทดสอบ ทําการวัดอุณหภูมิอยางตอเน่ือง แลว

บันทึกผลเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่อง ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 

 
ภาพ 6 โครงสรางที่ออกแบบและภาพถายของเครื่องใหความอบอุนแบบแผรังสี 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
 หลังจากประกอบเครื่องสมบูรณแลวผูทําวิจัยทําการทดสอบเครื่องเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทําการปรับ
ระดับโคมใหความอบอุน 3 ระดับคือ 60 75 และ 90 เซนตเิมตร เปนระยะหางระหวางโคมกับผิวหนังผูทดลอง 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวหนังเปนไป จากรูปที่ 7 และ 8 อุณหภูมิคอยๆปรับเพิ่มขึ้นจนถึงคาทีต่ั้งไวที ่
37 องศาเซลเซียส โดยใชเวลาประมาณ 9-10 นาที ในขณะที่รูปที่ 9 โคมสูง 90 เซนติเมตร ซึ่งมีระยะสูง
เกินไปที่จะทําใหอุณหภูมิตองการ คือไดสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 36 องศาเซลเซียส ดังนั้นระยะหาง 60 ถึง 75 
เซนติเมตรจึงเปนระยะที่เคร่ืองสามารถทํางานไดตามความตองการ ในสวนของรัศมีการแผความรอนของโคม 
ใชการตีกรดิขนาด 4x4 เซนติเมตร บนพืน้ที่ขนาด 70x120 ตารางเซนติเมตร ดังภาพที่ 10 เพื่อวัดอุณภูมิทุกจุด
ในพื้นที่ แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวาดกราฟการแผพลังงานของคลื่นอินฟราเรด ดังภาพที ่11 
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ภาพ 7 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิบนผิวหนังระยะความสูงโคม 60 เซนติเมตร 

 

 
ภาพ 8 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิบนผิวหนังระยะความสูงโคม 75 เซนติเมตร 

 

 
ภาพ 9 การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิบนผิวหนังระยะความสูงโคม 90 เซนติเมตร 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1

st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

364 
 

 

6.5 6.6 7 7.9 8.6 9.3 9.5 9.8 0 0 9.6 9 8.8 8.1 7.7 7 6.7 
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6.8 7.5 8.4 9.1 9.8 0.5 1.2 1.7 2.2 2.2 1.3 0.9 0 9.6 8.5 7.8 6.9 

6.9 7.8 8.9 9.3 0.9 1.4 2.2 2.6 2.6 1.9 1.8 1.4 0.2 9.5 8.4 7.4 6.7 

7 8 8.9 9.9 0.9 1.9 2.7 2.7 3.2 3.8 2.7 2.7 2.1 1.4 0.1 9.4 8.5 

8 9 9.9 1.6 2.8 3.8 4.8 5.6 6.9 6.2 5.4 4.8 3.8 2.4 1.2 9.8 8.8 

8.3 9.7 1.3 2.3 4 5 5.9 6.6 6.9 6.7 6.2 5.3 4.3 3.5 1.5 0.1 9.2 

9.2 0 1.3 3 4.5 5.6 6.6 7.3 7.5 7.4 6.4 6.2 4.9 3.4 1.7 0.3 9.3 
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9.5 1 2 4.1 5.9 7.4 7.5 7.7 7.5 7.5 7.4 7.5 5.7 3.8 2.2 1.3 1 

9.8 1.5 2.3 5.1 6.7 7.5 7.6 7.5 7.7 7.9 7.8 7.6 6.9 5.4 3.9 1.9 0.5 
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ด้านยาวขนาด 1
2

0 ซม.  ซม
. 

ด้านกว้างขนาด 70 ซม. ซม. 
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1.7 1.9 3.7 4.9 7.3 7.6 7.5 7.4 7.8 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 6.9 6.1 3 

2.6 4.8 5.5 6.4 7.4 7.3 7.5 7.6 7.7 7.6 7.4 7.6 7.4 7 6.9 3.4 2.3 

2.9 3.8 5.5 7.3 7.4 7.5 7.5 7.3 7.6 7.7 7.5 7.5 7.4 7.1 5 3 2.6 

2 3.2 4.6 5.8 7.1 7.2 7.1 7.2 7.6 7.5 7.5 7.5 7.3 7.5 4.4 2 0.2 

1.2 2.4 3.7 5.3 6.7 7.1 7.2 7.1 7.7 7.5 7.7 7.5 7.4 6.9 3.7 2.7 1.2 

1.2 3 3.8 6 7.4 7.4 7.2 7.3 7.4 7.3 7.1 7.2 6.9 6.4 4.6 2 1.2 

0.7 1.8 2.7 4.5 5.2 6.6 6.6 6.9 6.9 7 6.8 6.6 5.8 4.3 2.4 1.1 0.3 

9.5 0.4 1.2 3.1 4.3 4.7 4.7 5.6 5.4 5.5 5.4 5 4.7 3.1 1.8 1 0.3 

8.9 9.5 0.5 2.8 3 4.7 5.1 5.5 5.5 5.3 4.9 4.8 3.6 2.9 1.4 0.8 0.1 

6.5 6.6 7 7.9 8.6 9.3 9.5 9.8 0 0 9.6 9 8.8 8.1 7.7 7 6.7 

6.7 7 7.8 8.3 8.8 9.9 0.4 0.7 0.4 0.8 0.6 0.1 9.8 9.4 8.5 7.7 6.9 

 

 
ภาพ 10 การตีกรดิเพื่อวัดพืน้ที่การแผพลังงานคลื่นอนิฟราเรดของโคม 
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จากรูปที่ 10 สวนกลางของพืน้ที่คือตําแหนงของโคม และเตียงเด็ก โดยที่ความยาวตัวเด็กวางในแนวตั้ง และ

ตัวเลขในตารางคืออุณหภูมิที่วัดไดบนแตละจุด เมื่อนําขอมูลท้ังหมดไปวาดกราฟการแผพลังงานของโคมในภาพที ่ 11 

พบวา พื้น ที่ชวงกลางซึ่งเปนตําแหนงของเตียงเด็ก ไดรับพลังงานสูงสดุ คือ มีอุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส 

ในขณะที่รอบนอกมีอุณหภูมิต่ําที่สุดประมาณ 26.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเปนพื้นท่ีนอกเตียงเด็ก ดังนั้นจากกราฟจึงสรุป

ไดวา คลื่นจากโคมแผความอบอุนไดครอบคลุมพื้นที่เตียงเด็กทารกพอดี เหมาะสมกับการใชงานจริง 

 
 

ภาพ 11 การแผพลังงานของคลืน่อินฟราเรดของโคม 
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ผลของวิธีการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟและประสทิธิภาพการยับยั้ง 

เชื้อ Streptococcus mutans  

Effect of Oil Extraction methods from Spent Coffee Ground and  
inhibitory efficiency of Streptococcus mutans 
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บทคัดยอ 
กากกาแฟเปนวัสดุเหลือท้ิงที่ไดจากกระบวนการผลิตกาแฟสด และมีน้ํามันเปนองคประกอบ น้ํามันกากกาแฟ

มีกากกาแฟเปนวัสดุเหลือทิ้งที่ไดจากกระบวนการผลิตกาแฟสด และมีน้ํามันเปนองคประกอบ น้ํามันกากกาแฟมี

สารสําคัญประเภทไดเทอรพีน (Diterpenes) 2 ชนิดคือ คาเฟสตอล (Cafestol) และคาหวิออล (Kahweol) ซึ่งสาร

เหลานี้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการอักเสบ ยับยั้งการสรางไบโอฟลม และยับยั้งจุลินทรีย งานวิจัยนี้มุงศึกษา           

1) คุณภาพของกากกาแฟ 4 ชนิด แบงตามระดับการคั่ว ไดแก คั่วออน คั่วกลาง คั่วเขม และกากกาแฟจากเชิง

พาณิชย 2) ศึกษาวิธีการสกัดน้ํามันกากกาแฟที่เหมาะสม ไดแก การสกัดแบบตมกลั่น (Hydrodistillation, HD) และ

คารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical carbon dioxide extraction, SC-CO2) โดยใชการสกัด

ดวยชุดกลั่นซอกหเลต (Soxhlet, SOX) เปนการสกัดควบคุม และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ 

Streptococcus mutans (S. mutans) จากผลการศึกษาพบวา กากกาแฟที่ระดับคั่วกลางมีปริมาณน้ํามันสูง และน้ํามัน

ที่ไดมีคาเฟสตอล และคาหวิออลมากที่สุด เทากับ 212.67±4.99 และ 188.15±3.64 mg/100g.oil วิธีการสกัดน้ํามัน

กากกาแฟที่เหมาะสมคือ วิธี SC-CO2 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และความดัน 20 เมกะปาสคาล ซึ่งใหปริมาณ 

คาเฟสตอล และคาหวิออลมากที่สุด เทากับ 277.77±22.21 และ 214.57±34.60 mg/100g.oil ดานการยับยั้งเชื้อ     

S. mutans น้ํามันกากกาแฟที่ความเขมขนรอยละ 6.25 สามารถยับย้ังเช้ือ S. mutans ไดเทากับรอยละ 67.18 

คําสําคัญ: น้าํมันกากกาแฟ คาเฟสตอล คาหวิออล  การสกัด  

Abstract 
Spent coffee ground (SCG) is a by-product obtained during brewing process with oil content. SCG oil 

contains diterpenes is cafestol and kahweol; which have anti-inflammatory, anti-biofilm and anti-microbial 
properties. The aims of this research are 1) to evaluate quality of 4 types of SCG with different roasting including 
light, medium, dark and commercial roasting. 2)to find suitable extraction method from hydrodistillation (HD) and 
supercritical carbon dioxide extraction (SC-CO2) with soxhlet extraction (SOX) as control, and 3) To assess            
anti-microbial effect of the extract on Streptococcus mutans (S. mutans). The results showed that SCG at 
medium roasting presented high oil content and contained the highest amount of cafestol (212.67±4.99 
mg/100g.oil) and kahweol (188.15±3.64 mg/100g.oil). The suitable SCG oil extraction method was SC-CO2 at 
35◦C and 20 MPa which had the highest cafestol and kahweol lowest, 277.77±22.21 and 214.57±34.60 
mg/100g.oil respectively. For inhibitory activity of S. mutans, The S. mutans was inhibited by 6.25% SCG oil 
with 67.18% inhibition. 

Keywords: Spent coffee ground oil, Cafestol, Kahweol, Extraction 
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บทนํา 

กาแฟ (Coffee) เปนพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยประเทศที่มีการเพาะปลูกและสงออก       

เมล็ดกาแฟมากที่สุด ไดแก บราซิล เวียดนาม โคลอมเบีย อินโดนีเซีย และเอธิโอเปย มีมูลคาการซื้อขาย              

เปนอันดับสองรองจากน้ํามันปโตรเลียม (วราพงษและชวลิต, 2553) ทั้งนี้กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟที่  

ผานการคั่ว และเปนเครื่องดื่มที่นิยมดื่มเปนลําดับที่สามรองจากน้ําเปลา และชา (กาญจนมุนี และคณะ, 2546) 

ประเทศไทยในทศวรรษท่ีผานมาพบวามผีูนิยมบรโิภคกาแฟสดกันเพิ่มมากขึน้ สงผลทําใหธุรกิจรานกาแฟสดเติบโตขึ้น

อยางรวดเร็วทั่วภูมิภาคของประเทศ ถือไดวาธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจที่มีการขยายตัวและมีการแขงขันสูง ซึ่งสงผลใหมี

กากกาแฟเหลือท้ิง (Spent coffee ground, SCG) จากกระบวนการผลิตกาแฟสดออกมาเปนจํานวนมาก ซึ่งในแตละป

จะมีกากกาแฟจากธุรกิจกาแฟสดประมาณ 6 ลานตันทั่วโลก (Mussatto et al., 2011) ในกากกาแฟประกอบดวย 

โปรตีนรอยละ 10.3-12.2 ไขมันรอยละ 15.2-17.9 เซลลูโลสรอยละ 13.2-18.4 เถารอยละ 4.5-6.3 ไนโตรเจนรอยละ  

41.0-49.8 แทนนินรอยละ 1.2-1.5 และคาเฟอีนรอยละ 0.02-0.08 (Fan and Soccol, 2005) นอกจากนี้ในน้ํามัน  

กากกาแฟยังพบสารสําคัญคือ ไดเทอรพีนส (Diterpenes) ซึ่งเปนกลุมสารประกอบท่ีเกิดจากปฏกิิริยาซาพอนนิฟเคชัน 

(Saponification) ของไขมันในกาแฟ พบเฉพาะในพืชตระกูลกาแฟเทานั้น (Dias et al., 2013) มีสมบัติดานการยับยั้ง

การอับเสบ (Anti-inflammatory) ยับย้ังจุลินทรีย (Anti-microbial) และยับยัง้การสรางไบโอฟลม (Anti-biofilm) อีกดวย 

(Ashton et al., 2013) โดยปรมิาณไดเทอรพีนสจะพบมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับสายพันธุและระดับการคั่วของกาแฟ 

ไดเทอรพีนส เปนสารกลุมไฮโดรคารบอน พบประมาณรอยละ 15 ของน้ํามันที่สกัดไดจากกากกาแฟ 

(Barbosa et al., 2014) ประกอบดวยอนุพันธยอย 2 ชนิด ไดแก คาเฟสตอล (Cafestal) และคาหวิออล (Kahweol) โดย

ในน้ํามันกากกาแฟอาราบิกาจะมีคาเฟสตอลรอยละ 26 และคาหวิออลรอยละ 10 (Kurzrock and Speer, 2001) 

นอกจากนี้วธิีการสกัดมีความสําคัญตอคุณภาพและปริมาณของไดเทอรพีนสในน้ํามันกากกาแฟ ซึ่งวิธีการสกัดแบบ

ดั้งเดิมที่ใชในการสกัดน้ํามันกากกาแฟคือ การสกัดดวยชุดกลั่นซอกหเลต (Soxhlet extraction, SOX) ซึ่งมีการใช     

n-Hexane เปนตัวทําละลายในการสกัด โดยใชอุณหภูมิสูง เวลานาน และเปนวิธีการสกัดที่งายแตสิ้นเปลืองตัวทํา

ละลาย (ชุติมาและสนธยา, 2555) เนื่องจากหากตองการสกัดตัวอยางในปริมาณที่มากขึ้นก็จะตองใชตัวทําละลาย

มากขึ้นเชนกัน และการสกัดดวยวิธีนี้ เปนการใชความรอนจึงอาจทําใหสารสําคัญบางชนิดสลายตัวได เชน 

สารประกอบฟนอล กรดคลอโรจีนิก และเทอรพีน เปนตน (Campos-Vega et al., 2015) แตในปจจุบันไดมี           

การพัฒนาการสกัดวิธีใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและเปนที่นิยม เนื่องจากงายตอการแยกตัวทําละลายออก      

เมื่อสกัดเสร็จคือ การสกัดดวยคารบอนไดออกไซดภายใตสภาวะวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical carbon dioxide 

extraction, SC-CO2) เปนวิธีการสกัดประเภทหนึ่งที่ใชสกัดสารประเภทยาหรือสารประกอบที่เสื่อมสภาพไดงายดวย

ความรอน ซึ่งการสกัดจะกําหนดสภาวะของคารบอนไดออกไซดใหอยูในสภาวะของไหลยิ่งยวด (TC= 31.1          

องศาเซลเซียส และ PC= 73.8 บาร) ดวยสมบัติของกาซคารบอนไดออกไซดที่ถูกบบีอัดใหเปนของเหลวเหมือนน้ําและ   

การไหลเหมือนอากาศ ทําใหสามารถแทรกเขาไปในเนื้อวัตถุดิบที่ตองการทําการสกัดได (Sahena et al., 2009) 

นอกจาก 2 วิธีที่กลาวมาขางตน ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่นาจะสามารถนํามาประยุกตใชในงานวิจัยนี้ คือ การสกัดแบบ      

ตมกลั่น (Hydrodistillation, HD) ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีที่สามารถสกัดน้ํามันที่เปนสารประเภทไฮโดรคารบอนและเทอรพีนได 

(Djilani and Dicko, 2012)  

Streptococcus mutans (S. mutans) เปนเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ชนิด Facultative anaerobe bacteria ที่พบ

ในชองปาก เชื้อนี้สามารถสรางกลูแคน (Glucan) ไดดี ซึ่งกลูแคนจะชวยใหเชื้อ S. mutans สามารถยึดตัวติดกับเนื้อฟน

ไดอยางเหนียวแนนจนกลายเปนแผนฟลมบางๆ ที่รูจักกันดีในชื่อวา “Plaque” ไมเพียงเทานั้น S. mutans ยังปลอย                          
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ของเสียออกมาในรูปของกรดแลคติก (Lactic acid) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายน้ําตาลที่ตกคางอยูในชองปาก                  

หลังมื้ออาหาร และกรดแลคติกจะคอยๆยอยผิวนอกของฟนที่เรียกวา Enamel จนกระทั่งเกิดฟนผุ และทําใหเกิด

ปญหากลิ่นปาก (Taketo et al., 2015 ) มีการศึกษาถึงสมบัติของน้ํามันกากกาแฟในการตานจุลินทรียและตานการ

อักเสบอยูมาก (Almeida et al., 2006) แตยังไมมงีานวิจัยที่บงช้ีถึงฤทธ์ิการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันกากกาแฟและศึกษา

ประสทิธภิาพของน้ํามันกากกาแฟในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ S. mutans ซึ่งนาจะสามารถนําไปประยุกตใช

ในผลิตภัณฑระงับกลิ่นปากตอไปในอนาคต 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. วัตถุดิบ 

นํากากกาแฟที่ไดจากเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกาจากดอยชาง ซึ่งปลูกที่ระดับความสูงประมาณ      

1500 เมตรจากระดับน้ําทะเล เพาะปลูกป พ.ศ. 2558 ผานการสีเปลือกสดเมล็ดกาแฟแบบเปยก (Wet process) และ

ผานกระบวนการคั่วแบบหมุน (Drum roasting) 3 ระดับ ไดแก ระดับคั่วออน (Light roast level, 180 องศาเซลเซียส;   

15 นาที) ระดับคั่วกลาง (Medium roast level, 205 องศาเซลเซียส; 20 นาที) และระดับคั่วเขม (Dark roasted level, 

232 องศาเซลเซียส; 20 นาที) ที่ผานการชงกาแฟสดดวยเครื่องชงกาแฟ Breville รุน BES860 (Hillkoff, Chiang mai, 

Thailand) ทําการเก็บรวบรวมกากกาแฟเพื่อใชในการทดลอง รวมถึงกากกาแฟจากเชิงพาณิชย (Commercial spent 

coffee ground) ซึ่งเก็บรวบรวมมาจากรานกาแฟในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม กากกาแฟที่ไดถูกนํามาอบดวย    

ตูอบลมรอน (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อลดความชื้นในกากกาแฟใหเหลือ

นอยกวารอยละ 8 (Barbosa et al., 2014) จากนั้นบรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยดปดผนึกแบบสุญญากาศ และเก็บรักษา

ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  

2. สารเคม ี

สารเคมีที่ใชการทดลองมี ดังนี้ คาเฟสตอล HPLC grade (Sigma-Aldrich Co., LLC., USA) คาหวิออล 

(Sigma-Aldrich Co., LLC., USA) นอรมัลเฮกเซน (RCI Labscan Co., LTD., Thailand) เมทานอล HPLC grade         

(RCI Labscan Co., LTD., Thailand) โพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต (RCI Labscan Co., LTD., Thailand) ไดเอทิลอีเทอร   

(RCI Labscan Co., LTD., Thailand) อาหารเลี้ยงเช้ือ Brain heart infusion broth (BD Difco., BBL., USA)   

3. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพของกากกาแฟที่ระดับการคั่วแตกตางกัน 

นํากากกาแฟที่ผานการคั่ว 3 ระดับ ไดแก ระดับออน ระดับกลาง และระดับเขม รวมถึงกากกาแฟจาก     

เชิงพาณิชย มาวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ ไดแก คาความสวาง (L*), สีแดงและสีเขียว โดยเมื่อ            

คาไปทางบวกแสดงถึงสีแดงและเมื่อคาไปทางลบแสดงถึงสีเขียว (a*), สีเหลืองและสีน้ําเงิน โดยเมื่อคาไปทางบวก  

แสดงถึงสีเหลืองและเมื่อคาไปทางลบแสดงถึงสีน้ําเงิน (b*) ดวยเครื่องวัดสี (Konica-Minolta: CR-410, Japan) 

ปริมาณน้ําอิสระดวยเครื่อง Water activity analyzer (Novasina: Aw Center, Switzerland) ปริมาณความชื้น 

(Moisture content) และปรมิาณน้ํามัน (Oil) ตามวิธีการของ AOAC (2000) และวิเคราะหคุณภาพของสารคาเฟสตอล 

(Cafestol) และคาหวิออล (Kahweol) ที่มีอยูในน้ํามันกากกาแฟ ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง 

(High Performance Liquid Chromatography, HPLC) (Barbosa et al., 2014) จากนั้นทําการเปรียบเทียบปริมาณคา

เฟสตอลและคาหวิออลจากน้ํามันกากกาแฟที่ผานการคั่ว 3 ระดับ ไดแก ระดับออน ระดับกลาง และระดับเขม 

รวมถึง กากกาแฟจากเชิงพาณิชย โดยขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลและเปรียบเทียบความ
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แตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดย

โปรแกรม SPSS 17.0 (SPSS Inc., IBM Corp., Chicago, IL) เพื่อหาชนิดของกากกาแฟที่มีปริมาณสารคาเฟสตอลและ

คาหวิออล  มากที่สุดสําหรับใชในการทดลองตอไป  

4. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 

นํากากกาแฟที่ไดมาหาวิธีการและสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดน้ํามันกากกาแฟดวยวิธกีารสกัด 2 วิธี ไดแก 

การสกัดแบบ HD และการสกัดแบบ SC-CO2 โดยใชการสกัดแบบ SOX เปนวิธกีารสกัดควบคุม 

1) การสกัดแบบ SOX โดยใช n-Hexane เปนตัวทําละลาย ทําการสกัดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส             

4 ชั่วโมง วัดปริมาณน้ํามันกากกาแฟที่สกัดได (Yield) และวิเคราะหหาปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลใน             

น้ํามันกากกาแฟ ดวยเครื่อง HPLC (Barbosa et al., 2014) 

2) การสกัดแบบ HD การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)  

(ไพโรจน, 2555) โดยผันแปรระยะเวลาในการสกัดระหวาง 1-8 ชั่วโมง (ทําการทดลอง 3 ซ้ํา) จากนั้นทําการวัด

ปริมาณน้ํามันกากกาแฟที่สกัดได (Yield) และวิเคราะหหาปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลในน้ํามันกากกาแฟ    

ดวยเครื่อง HPLC (Barbosa et al., 2014)  

3) การสกัดแบบ SC-CO2 การทดลองน้ีวางแผนการทดลองแบบ 22 Factorial Experiment in Completely 

Randomized Design with 2 center points (ไพโรจน, 2555) โดยผันแปร 2 ปจจัย ไดแก อุณหภูมิในการสกัด           

35-65 องศาเซลเซียส และความดันในการสกัด 10-20 เมกะปาสกาล โดยทําการสกัด 3 ชั่วโมง ทําการวัดปริมาณ

น้ํามันจากกากกาแฟที่สกัดได (Yield) และวิเคราะหหาปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลในน้าํมันกากกาแฟดวยเครื่อง 

HPLC (Barbosa et al., 2014)  

ขอมูลที่ไดนําไปวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) โดยแสดงผลเปนคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สําหรับขอมูลที่ไดจากการสกัดดวยวิธี SC-CO2 นําไปวิเคราะหดวยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response Surface 

Methodology; RSM) โดยใชโปรแกรม Design expert version 7.1 เพื่อหาอุณหภูมิและความดันที่เหมาะสมในการสกัด

น้ํามันจากกากกาแฟสําหรับใชในการทดลองตอไป 

5. การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของคาเฟสตอลและคาหวิออลในน้ํามัน        
กากกาแฟ  

การทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของคาเฟสตอลและคาหวิออลในน้ํามันกากกาแฟ โดย

นําน้ํามันกากกาแฟที่สกัดไดจากวิธีการที่เหมาะสม มาทําการตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans 

ATCC 25175 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย) ดวยวิธี Microbroth dilution assay โดยการ

เจือจางน้ํามันกากกาแฟใหมีความเขมขนลดลงทุก 2 เทา (2-Fold serial dilutions) คือรอยละ 100, 50, 25, 12.5, 

6.25, 3.125, 1.56 และรอยละ 0 (ไมมีการเติมน้ํามันกากกาแฟ) ดวยสารละลายเชื้อ S. mutans ที่ผานการปรับ        

ความขุน เทากับ 0.5 McFarland standard (108 CFU/ml) ดวยอาหารเลี้ยงเช้ือ Brain heart infusion broth ที่เติมน้ําตาล

ซูโครสรอยละ 20 (BHI broth+20%sucrose) ทําใน Microtiter 96-well plate บมที่อุณหภูมิ 37 องศา                     

เซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง แลวนําสารละลายในแตละความเขมขนไปวิเคราะหการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย S. mutans 

ดวยเครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงแบบเพลท (Absorbance plate reader) รุน Tecan sunrise (Tecan, Australia)           

ที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร แสดงผลที่ไดเปนคาปริมาณรอยละความเขมขนที่สามารถยับยั้งเชื้อได (พรรนิภา, 

2556) 
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6. การวิเคราะหปริมาณคาเฟสตอล และคาหวิออลดวยเครื่อง HPLC  
 วิเคราะหปรมิาณคาเฟสตอล และคาหวิออลในน้ํามันกากกาแฟดวยเครื่อง HPLC (Shimadzu, Kyoto, Japan) 

ซึ่งใชตัวตรวจวัดเปน UV-detector และใชสภาวะในการวิเคราะหดังนี้ คอลัมน HP-C18 (25 cm x 4.6 mm)                  

เฟสเคลื่อนที่ water: methanol (85:15 %v/v) อัตราการไหล 1.0 ml/min ปริมาตรในการฉีด 5 ไมโครลิตร อุณหภูมิ

ของคอลัมน 25 องศาเซลเซียส ความยาวคลื่นของการตรวจวัด 220 นาโนเมตร การวิเคราะหหาปริมาณคาเฟสตอล 

และคาหวิออลจะใชพื้นที่ใตพีค (Peak area) และเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานของคาเฟสตอล และคาหวิออล                  

ทําการวิเคราะห 3 ซ้ํา แลวนํามาคํานวณคาที่ไดเปนมิลลิกรัมของคาเฟสตอล และคาหวิออลตอ 100 กรัมน้ําหนัก

น้ํามันกากกาแฟ 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. การวิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพของกากกาแฟที่ระดับการคั่วแตกตางกัน 
เมื่อนํากากกาแฟที่ไดจากเมล็ดกาแฟ 3 ระดับการคั่ว (คั่วออน คั่วกลาง คั่วเขม) และกากกาแฟจาก        

เชิงพาณิชย มาวิเคราะหคุณภาพทางเคมีกายภาพ (ตาราง 1) พบวา คา L* a* b* ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณน้ํามัน 

ปรมิาณคาเฟสตอล และปริมาณคาหวอิอลของตัวอยางกากกาแฟทั้ง 4 ตัวอยาง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p ≤ 0.05) สวนปริมาณความชื้นมีคาไมแตกตางกัน โดยคา L* a* b* อยูในชวง 28.08-35.62, 0.18-2.92 

และ 1.12-3.59 ตามลําดับ คาปริมาณน้ําอิสระอยูในชวงรอยละ 0.03-0.10 คาความชื้นอยูในชวงรอยละ 0.13-0.16 

และปรมิาณน้ํามันอยูในชวงรอยละ 10.67-16.52 ซึ่งกากกาแฟจากเชิงพาณิชยมีปริมาณน้ํามันมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ Campos-Vega et al., (2015) ที่พบวากากกาแฟมีปริมาณน้ํามันรอยละ 10-15 โดยเมื่อนํา                    

น้ํามันกากกาแฟมาวิเคราะหปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออล พบวาน้ํามันกากกาแฟมีปริมาณคาเฟสตอล         

และคาหวิออลอยูในชวง 133.53-214.70 mg/100g.oil และ 130.01-190.15 mg/100g.oil ตามลําดับ ซึ่งจากการ

พิจารณาระดับการคั่วมีผลตอปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออล พบวากากกาแฟที่ระดับการคั่วออน และคั่วกลางมี

ปรมิาณคาเฟสตอลและคาหวิออลมากกวากากกาแฟที่ระดับการคั่วเขมและกากกาแฟเชิงพาณิชย โดยกากกาแฟที่ได    

จากการคั่วเชิงพาณิชยมีปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลนอยที่สุด นอกจากนี้ Sridevi et al., (2011) ยังรายงานวา

เมล็ดกาแฟที่ระดับการคั่วออนมีปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลมากกวาระดับการคั่วกลาง และคั่วเขม เนื่องจาก

กระบวนการคั่วกาแฟเปนกระบวนการที่มีการใชความรอน การคั่วที่ระดับคั่วออนเปนการคั่วที่ใชอุณหภูมิต่ํากวาระดับ

การคั่วอื่นๆ จึงทําใหมีปริมาณคาเฟสตอล และคาหวิออลมากที่สุด   

จากผลการศึกษาขางตน น้ํามันกากกาแฟที่ไดจากการคั่วที่ระดับออน และระดับกลางมีปริมาณคาเฟสตอล 

และคาหวิออลไมแตกตางกัน แตกากกาแฟที่ระดับการคั่วกลางใหปริมาณน้ํามันมากกวาคั่วออน ทําใหปริมาณ       

คาเฟสตอลและคาหวิออลมากกวาเมื่อเทียบในหนวยเดียวกัน คือ น้ํามันกากกาแฟที่ระดับคั่วออนมีปริมาณ               

คาเฟสตอลและคาหวิออล เทากับ 22.91 และ 20.29 mg/100g.oil ตามลําดับ ในขณะที่น้ํามันกากกาแฟที่ระดับคั่ว

กลางมีปรมิาณคาเฟสตอลและคาหวิออล เทากับ 27.77 และ 24.58 mg/100g.oil ตามลําดับ ดังนั้นกากกาแฟที่ระดับ

การคั่วกลางจึงเหมาะสมที่จะนําไปใชในการทดลองตอไป 
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ตาราง 1 คุณลักษณะทางกายภาพ และทางเคมขีองกากกาแฟที่ระดับการคั่วแตกตางกัน 

คุณภาพทางกายภาพและเคม ี
ระดับการคั่วของกากกาแฟ 

คั่วออน คั่วกลาง คั่วเขม เชงิพาณิชย 

คาความสวาง (L*) 30.67±0.15a 30.03±0.30b 28.08±0.70d 29.38±0.19c 

คาสแีดงและสีเขยีว (a*) 2.07±0.07a 1.67±0.05b 1.22±0.05d 0.18±0.02c 

คาสีเหลอืงและสีน้ําเงิน (b*) 2.17±0.05a 1.77±0.03b 1.36±0.04d 1.25±0.04c 

ปรมิาณน้ําอิสระ (รอยละ) 0.03±0.01b 0.08±0.01a 0.10±0.03a 0.08±0.01a 

ปรมิาณความชื้น (รอยละ) ns 0.16±0.02 0.14±0.03 0.13±0.03 0.14±0.02 

ปรมิาณน้ํามัน (รอยละของกากกาแฟ)  10.67±0.50d 13.06±0.72c 15.81±0.47b 16.52±0.57a 

ปรมิาณคาเฟสตอล (mg/100g.oil) 214.70±1.66a 212.67±4.99a 159.13±2.46b 133.53±0.17c 

ปรมิาณคาหวิออล (mg/100g.oil) 190.15±2.50a 188.24±3.64a 160.16±4.37b 130.01±0.10c 

หมายเหตุ : คาของขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ตางกัน ในแถวแนวนอนแสดงถงึ

คาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) 
ns ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) 

 

2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ 
จากการเปรยีบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันกากกาแฟ แสดงผลในตาราง 2 พบวาการสกัดน้ํามัน

กากกาแฟดวยวิธี SOX ซึ่งใชเปนวิธีการสกัดควบคุม ใหรอยละผลผลิตน้ํามันกากกาแฟเทากับ 10.97 และน้ํามัน     

กากกาแฟที่ไดมีปริมาณคาเฟสตอล และคาหวิออลเทากับ 239.63 และ 197.54 mg/100g.oil ตามลําดับ การสกัด

น้ํามันกากกาแฟโดยวิธี HD ที่ผันแปรระยะเวลาในการสกัด (1-8 ชั่วโมง) ใหรอยละผลผลิตน้ํามันกากกาแฟอยูในชวง 

0.09 ถึง 0.14 และน้ํามันกากกาแฟที่ไดตรวจไมพบคาเฟสตอล และคาหวิออล ทั้งนี้เนื่องจากการสกัดน้ํามันโดย         

วิธี HD เปนกระบวนการสกัดน้ํามันที่ใชความรอนและใชน้ําในการสกัด ทําใหคาเฟสตอลและคาหวิออลใน          

น้ํามันกากกาแฟเกิดการเสื่อมสลายเนื่องจากความรอน หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ซึ่ง

สงผลตอคุณภาพของน้ํามันโดยตรง (Jimenez-Carmona et al., 1999) ในขณะที่การสกัดน้ํามันกากกาแฟโดยวิธี                  

SC-CO2 ที่ผันแปรสภาวะในการสกัด (อุณหภูมิ 35-65 องศาเซลเซียส และความดัน 10-20 เมกะปาสคาล) ให                 

รอยละผลผลิตน้ํามันกากกาแฟอยูในชวง 0.65 ถึง 13.67 และน้ํามันกากกาแฟที่ไดมีปริมาณคาเฟสตอลและ                

คาหวิออลอยูในชวง 188.61 ถึง 277.77 และ 180.38 ถึง 214.57 mg/100g.oil ตามลําดับ โดยการสกัดดวย                                   

วิธี SC-CO2 ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส รวมกับความดัน 20 เมกะปาสคาล ใหปริมาณคาเฟสตอล และปริมาณ         

คาหวิออลมากที่สุด  
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ตาราง 2 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ํามันจากกากกาแฟ  

วิธีการสกัด 
สภาวะการสกัด 

รอยละ

ผลผลิต 

 

ปริมาณไดเทอรพีน  

อุณหภูมิ (˚C) ความดัน 

(MPa) 

เวลา  

(h) 

คาเฟสตอล 

(mg/100g.oil) 

คาหวิออล 

(mg/100g.oil) 

SOX 80 - 4 10.97±0.13 239.63±4.36 197.54±27.42 

HD 90 - 1 0.10±0.01 ND ND 

90 - 2 0.14±0.03 ND ND 

90 - 3 0.11±0.01 ND ND 

90 - 4 0.10±0.01 ND ND 

90 - 5 0.09±0.01 ND ND 

90 - 6 0.09±0.01 ND ND 

90 - 7 0.11±0.02 ND ND 

90 - 8 0.10±0.01 ND ND 

SC-CO2 35 10 3 6.02±0.58 251.24±11.35 208.05±29.17 

65 10 3 0.65±0.39 188.61±21.05 180.38±26.38 

35 20 3 13.67±0.33 277.77±22.21 214.57±34.60 

65 20 3 12.34±1.26 218.52±4.28 192.89±4.32 

50 15 3 8.91±1.68 232.06±22.21 206.05±11.41 

50 15 3 8.43±0.81 232.37±13.49 208.23±6.02 

หมายเหตุ : คาของขอมูลแสดงในรูปของคาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) 

ND (Not detected) หมายถึง ตรวจไมพบ 
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เมื่อนําขอมูลที่ไดจากการสกัดดวยวิธี SC-CO2 ไปวิเคราะหหาสมการความสัมพันธและสรางพื้นที่ผิว

ตอบสนอง (Response Surface Methodology, RSM) ไดผลวิเคราะหดังแสดงในตาราง 3 และภาพ 1 ตามลําดับ        

จากสมการ พบวาอุณหภูมิ และความดันในการสกัดมีผลตอปริมาณคาเฟสตอล และคาหวิออลอยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยการสกัดที่อุณหภูมิต่ําทําใหไดปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลมากกวาการสกัดที่      

อุณหภูมิสูง เนื่องจากสารคาเฟสตอล และคาหวิออลไมเสถียรที่อุณหภูมิสูง (Araujo and Sandi, 2006) ในขณะที่    

การสกัดที่ความดันสูงสงผลใหไดปริมาณคาเฟสตอล และคาหวิออลมากกวาการสกัดที่ความดันต่ํา 

ตาราง 3 สมการความสัมพันธของอุณหภูมิ และความดันในการสกัดน้ํามันกากกาแฟที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p ≤ 0.05) 

สารสําคัญ สมการ p - value R2 

คาเฟสตอล = 293.27-2.03*อุณหภูม+ิ2.82*ความดัน 0.0006 0.9994 

คาห์วิออล = 225.83-0.82*อุณหภูม+ิ0.95*ความดัน 0.0160 0.9840 

 

 

    

 

 

 

 

 

(ก)        (ข) 

ภาพ 1 ปรมิาณคาเฟสตอล (ก) และคาหวิออล (ข) ที่ผันแปรตามอุณหภูมิและความดัน 

เมื่อทําการหาสภาวะที่เหมาะสมดวยวิธีการสรางภาพ Overlay โดยการกําหนดปริมาณคาเฟสตอล และ    

คาหวิออลใหเขาใกลคาสูงสุด คือ 277.77 และ 214.57 mg/100g.oil พบวา สภาวะสําหรับการสกัดน้ํามันกากกาแฟ

โดยวิธี SC-CO2 ที่เหมาะสม คือ การสกัดที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส และความดัน 20 เมกะปาสคาล (ภาพ 2) 

เนื่องจากมีขอจํากัดของเครื่อง SC-CO2 ทีไ่มสามารถลดอุณหภูมติ่ํากวา และไมสามารถเพิ่มความดันใหสูงกวานี้ได  
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ภาพ 2 ผลของอุณหภูมิและความดันตอปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออล 

3. การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของคาเฟสตอลและคาหวิออลในน้ํามัน         
กากกาแฟ  

จากการนําน้ํามันกากกาแฟมาตรวจสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ATCC 25175 ดวยวิธ ี

Microbroth dilution assay แสดงผลดังภาพ 3 พบวา การเพิ่มความเขมขนของน้ํามันกากกาแฟทําใหประสิทธิภาพใน

การยับยั้งเชื้อ S. mutans เพิ่มขึ้น ที่ความเขมขนรอยละ 6.25 และ 12.5 สามารถยับยั้งเชื้อไดในชวงรอยละ       

67.18-71.15 โดยที่ความเขมขนทั้งสองระดับไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) ซึ่ง           

ความเขมขนต่ําสุดที่เหมาะสม ควรยับยั้งเชื้อไดมากกวารอยละ 60 (พรรนิภา, 2556) ดังนั้นความเขมขนที่เหมาะสม

ของน้ํามันกากกาแฟที่ใชในการยับยัง้เชื้อ S. mutans คือรอยละ 6.25   
 

 

          

 

 
  

 
 
 

     
   
      
  

   
 

ภาพ 3 ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของน้ํามันกากกาแฟ โดยคิดเปนรอยละความเขมขนตางๆ ดังนี ้

  A = น้ํามันกากกาแฟรอยละ 0 (ไมเติมนํ้ามันกากกาแฟ) B = น้าํมันกากกาแฟรอยละ 1.56 

  C = น้าํมันกากกาแฟรอยละ 3.13   D = น้าํมันกากกาแฟรอยละ 6.25 

  E = น้ํามันกากกาแฟรอยละ 12.5   F = น้ํามันกากกาแฟรอยละ 25 

  G = น้ํามันกากกาแฟรอยละ 50   H = น้ํามันกากกาแฟรอยละ 100 
หมายเหตุ : ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพมิพเล็กทีก่ํากับคาเฉลี่ยที่ตางกัน แสดงถึงคาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p ≤ 

0.05) 

อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซียส 

ความดัน 20 เมกะปาสคาล 

คาที่ไดจากการทํานาย 

ปรมิาณคาเฟสตอล 277.77 mg/100g.oil 
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 สรุปผลการศึกษา  

 จากผลการศึกษาทั้งหมดแสดงใหเห็นวา กากกาแฟที่ระดับการคั่วตางกันใหปริมาณน้ํามันกากกาแฟ และ

คุณภาพของน้ํามันกากกาแฟตางกัน กากกาแฟที่ระดับการคั่วกลางมีรอยละปริมาณน้ํามันสูง และน้ํามันมีปริมาณ    

คาเฟสตอลและคาหวิออลมากที่สุด วิธีการสกัดน้ํามันกากกาแฟที่เหมาะสม คือ วิธี SC-CO2 ที่อุณหภูมิ 35        

องศาเซลเซียส และความดัน 20 เมกะปาสคาล ซึ่งน้ํามันกากกาแฟที่ไดมีปริมาณคาเฟสตอลและคาหวิออลมากที่สุด 

คุณสมบัติดานการยับยั้งเชื้อ S. mutans พบวาน้ํามันกากกาแฟสามารถยับยั้งเชื้อ S. mutans ได และความเขมขน

ต่ําสุดของน้ํามันกากกาแฟที่สามารถยับย้ังเช้ือ S. mutans คือ รอยละ 6.25 โดยยับยัง้เชื้อไดรอยละ 67.18 
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การพยากรณการใชพลังงานดวยตัวแบบเกรยชนดิหมุน  

Forecasting Energy Consumption by a Rolling-Grey Model 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้นําเสนอผลการประยุกตใชเทคนิคการพยากรณดวยตัวแบบเกรยชนิดหมุน สําหรับการ

พยากรณการใชพลังงาน กรณีศกึษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางป ค.ศ.1990 ถึง 2007 การพิจารณาความ

ถูกตองของตัวแบบเลือกใชตัวบงชี้ 2 ตัว  ไดแกเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน (Percentage Error หรือ PE) กับ 

เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error หรือ MAPE) การทดสอบสําหรับ 3 ตัว

แบบ ไดแก GM(1,1) GGM(1,1) และIGM(1,1) จะใชขอมูลระหวาง ค.ศ.1990 ถึง 2003 สําหรับสรางตัวแบบ (modeling) 

และขอมูลระหวาง ค.ศ.2004 ถึง 2007 สําหรับตรวจสอบความถูกตองของตัวแบบ (evaluation) สวนตัวแบบ 

RGM(1,1) ที่เสนอ จะใชขอมูลระหวาง ค.ศ.2000 ถึง 2003 สําหรับสรางตัวแบบ และขอมูลระหวาง ค.ศ.2004 ถึง 

2007 เพื่อการตรวจสอบเชนเดียวกัน ผลการทดสอบพบวา ตัวแบบ RGM(1,1) สามารถใหคา MAPE ของการ

ตรวจสอบตัวแบบที่ 5.3 % ซึ่งต่ําที่สุดอยางนาพอใจ  

คําสําคัญ: เทคนคิการพยากรณ  ตัวแบบเกรย  การใชพลังงาน 

Abstract 
This research paper presents an application of a forecasting technique, namely Rolling-Grey model or 

RGM(1,1) to predicting of China’s energy consumption between 1990 and 2007. To evaluate model suitability, 
two indexes, namely percentage error (PE) and mean absolute percentage error (MAPE), have been elaborated. 
Data from 1990 to 2003 have been done in modeling approach for grey model -GM(1,1), genetic programming 
grey model-GGM(1,1) and improved grey model-IGM(1,1). But RGM(1,1) used data from 2000 to 2003 for 
modeling and 2004 to 2007 for validation approach. The experimental results show that the proposed RGM(1,1) 
can obtain the smallest MAPE of model validation at 5.3% with respect to the others. 

Keywords: forecasting technique, grey model, energy consumption 
 

บทนํา  
การพยากรณมบีทบาทสําคัญสําหรับงานยุทธศาสตรและงานวางแผน การวิจัยและพัฒนาเทคนิคตลอดจน

ตัวแบบ (model) สําหรับการพยากรณที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดยังคงดําเนินตอไป ทฤษฎีระบบเกรย (Grey system 

theory) เปนผลิตภัณฑหนึ่งของการพัฒนาดังกลาว ถูกเสนอครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.1982 โดย ศาสตราจารยเดง (Deng, 

1982 ; 1989)  เปนเทคนิคการพยากรณแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมในงานพยากรณหลายแขนง เชน การสงออกขาว

ไทย โดย พิมพพรรณ อําพันธทอง. (2558) และ การพยากรณปริมาณการขนสงสินคาทางรถไฟดวยตัวแบบเกรยชนิด

ปรับปรุง (Zhang, Y. และ Shuai, B., 2012) สําหรับงานวจิัยนี้เสนอการประยุกตใชตัวแบบเกรยชนิดหมุน (Rolling Grey 

Model หรือ RGM(1,1) ที่เสนอโดย Huiru, Z. และ คณะ (2016) เพื่อแกปญหาการพยากรณการใชพลังงานในประเทศ

จีน ใหมีความแมนตรงยิ่งขึ้น โดยมีงานวิจัยกอนหนาซึ่งแกปญหานี้ดวยตัวแบบเกรยชนิดปรับปรุง (Improved grey 
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model) หรือ IGM(1,1) ของ Hsu, CC. และ Chen, CY. (2003) ตัวแบบเกรยชนิดโปรแกรมจิเนติก (Genetic 

programming grey model) หรือ GGM(1,1) โดย Yi-Shian, L. และ Lee-Ing, T. (2011) 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

ตัวแบบเกรยดั้งเดิม (Grey Model) หรือ GM(1,1) สําหรับการพยากรณคาในอนาคตสามารถอธิบายดวย

ความสัมพันธทางคณิตศาสตรดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลําดับ  

 

��(�)(�) = ��(�)(1) −
�

�
� ���(���) +

�

�
                   (1) 

 

��(�)(�) = ��(�)(�) − ��(�)(� − 1)      เมื่อ 2 ≤ � ≤ �    (2) 

 

เมื่อ �� คือคาพยากรณ (predicted value) )  �(�) คือคาจริง (actual value)  �(�) คือคาปรับแตงจากคา

จริง  � คือคาจํานวนขอมูลที่ใชในการสรางตัวแบบ สวน a และ b คือคาสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ GM(1,1) การหาคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแบบ GM(1,1) ดั้งเดิม ดําเนินการโดย อาศัยขอมูลคาจริงชวง ค.ศ.1990 ถึง 2003 ในตารางที่ 1 

คอลัมน 2 จํานวน 14 คา เมื่อไดตัวแบบ จึงใชพยากรณคาการใชพลังงานในป ค.ศ.2004 ถึง 2007 จํานวน 4 คา 

การดําเนินการเพื่อหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแบบ RGM(1,1) ชุดที่ 1 อาศัยขอมูลคาจริงชวง ค.ศ.2000 ถึง 

2003 ในตารางที่ 1 คอลัมน 2 จํานวน 4 คา เพื่อพยากรณป 2004 หลังจากนั้นจะอาศัยขอมูลคาจริงชวง ค.ศ.2001 

ถึง 2003 ในตารางที่ 1 คอลัมน 2 จํานวน 3 คา กับคาจากการพยากรณป 2004 อีก 1 คา รวมเปน 4 คา เพื่อหาคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแบบ RGM(1,1) ชุดที่ 2 แลวนําตัวแบบที่ไดนี้พยากรณคาของป 2005 ทําซ้ํากระบวนการนี้จนครบ

คาพยากรณถึงป 2007 เพื่อใหเขาใจกระบวนการมากขึ้น ผูอานสามารถพิจารณาแผนภาพในรูปที่ 1 ประกอบ สําหรับ

งานวิจัยนี้เลือกใชคา p=4 และ q=1 เนื่องจากใหคา MAPE ของการสรางตัวแบบต่ําที่สุด จากทดสอบ RGM(1,1) 

จํานวน 4 ชุด ที่ p=4, 5, 6 และ 7 โดยที ่q=1 เหมือนกัน 

การประเมินความเหมาะสมของตัวแบบเลือกใชตัวบงชี้ 2 ตัว  ไดแกเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อน 

(Percentage Error หรือ PE) กับ เปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error หรือ 

MAPE) มีวิธีการคํานวณดังสมการ (3) และ (4) ตามลําดับ  

 

PE(%) =
�(�)(�)���(�)(�)

�(�)(�)
× 100                         (3) 

 

MAPE(%) =
�

�
� |
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|
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���
× 100              (4) 
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รูปที่ 1 กระบวนการพยากรณของตัวแบบเกรยชนิดหมุน หรือ RGM(1,1) (Huiru et al., 2016) 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

ตารางที่ 1 แสดงผลการสรางตัวแบบ GM(1,1) ไดคาสัมประสทิธิ์ a = -0.032842 และ b = 1.036891x105  

โดยคา MAPE ของการสรางตัวแบบอยูท่ี 4.13% สวนของ RGM(1,1) ไดคาสัมประสทิธิ์จํานวน 4 ชุด ซึ่งใหคา MAPE 

ของการสรางตัวแบบคือ 14.27% 0.83% 0.51% และ 0.28% ตามลําดับ เฉลี่ยอยูท่ี 3.97% เมื่อพิจารณา MAPE จาก

การสรางตัวแบบท้ัง 4 กรณี อยูในเกณฑดีมากทั้งส้ินคือ นอยกวา 10% ตามเกณฑท่ี Lewis (1982) ไดเสนอไว นั่นคา 

MAPE ต่ํากวา 10% อยูในเกณฑดีมาก คา MAPE อยูระหวาง 10%-20% อยูในเกณฑดี คา MAPE อยูระหวาง 20%-

50% อยูในเกณฑพอใช และถาคา MAPE ต่ํากวา 50% อยูในเกณฑแย แตเม่ือพจิารณาดูจากคา MAPE ของคาจาก

การพยากรณท้ัง 4 ป ตั้งแต ค.ศ. 2004 ถึง 2007 พบวา ตัวแบบ RGM(1,1) ที่เสนอสามารถใหคาความคลาดเคลื่อน
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ต่ําที่สุดดวยคา 5.3%เมื่อเทยีบกับอีก 3 ตัวแบบ หรือสามารถกลาวไดวา ตัวแบบ RGM(1,1) ใหคาความแมนตรงของ

การพยากรณไดดทีี่สุดนั่นเอง  

ตาราง 1 คาที่ไดจากการพยากรณและความคลาดเคลื่อนจาก 3 ตัวแบบ ไดแก GM(1,1), GGM(1,1) และ  

     IGM(1,1)  (Yi-Shian, L. and Lee-Ing, T. , 2011) และตัวแบบ RGM(1,1) ที่เสนอ  
ป ค.ศ.  GM(1,1)  GGM(1,1)  IGM(1,1)  RGM(1,1)  

 คาจริง คาคํานวณ PE(%) คาคํานวณ PE(%) คาคํานวณ PE(%) คาคํานวณ PE(%) 

1990 98,703 98,703.00 0.00 98,703 0.00 98,703 0.00   

1991 103,783 108,706.11 4.74 103,783 0.00 103,783 0.00   

1992 109,170 112,335.53 2.90 108,445.2 -0.66 116,225.8 6.46   

1993 115,993 116,086.14 0.08 111,804.1 -3.61 111,804.1 -3.61   

1994 122,737 119,961.97 -2.26 124,675.1 1.58 115,248.8 -6.10   

1995 131,176 123,967.21 -5.50 129,154.8 -1.54 129,154.8 -1.54   

1996 138,948 128,106.16 -7.80 133,816.1 -3.69 133,816.1 -3.69   

1997 137,798 132,383.31 -3.93 138,668.2 0.63 138,668.2 0.63   

1998 132,214 136,803.27 3.47 129,885.5 -1.76 143,721 8.70   

1999 133,831 141,370.79 5.63 133,756.5 -0.06 133,756.5 -0.06   

2000 138,553 146,090.81 5.44 137,709.8 -0.61 137,709.8 -0.61   

2001 143,199 150,968.42 5.43 141,743.6 -1.02 141,743.6 -1.02   

2002 151,797 156,008.89 2.77 145,855.2 -3.91 145,855.2 -3.91   

2003 174,990 161,217.64 -7.87 172,393.5 -1.48 150,041.6 -14.26   

MAPE(%)   4.13  2.59  3.61  3.97 

2004 203,227 166,600.2 -18.02 178,901.5 -11.97 178,901.5 -11.97 191,589.1 -6.07 

2005 224,682 172,162.6 -23.37 185,702.4 -17.35 185,702.4 -17.35 215,966.1 -4.03 

2006 264,270 177,910.7 -32.68 192,813.8 -27.04 192,813.8 -27.04 238,923.1 -10.60 

2007 265,583 183,850.7 -30.77 200,254.3 -24.60 200,254.3 -24.60 266,926.7 0.5 

MAPE(%)   26.21  20.23  20.23  5.3 

*หนวยเปน 104 ตันของสมมูลถานหินมาตรฐาน (standard coal equivalent)  

 

สรุป 

บทความวิจัยนี้นําเสนอตัวแบบสําหรับการพยากรณการใชพลังงาน ชื่อวาการพยากรณดวยตัวแบบเกรย

ชนิดหมุน หรือ RGM(1,1) จาการศึกษาและทดสอบกับขอมูลระหวางป ค.ศ.1990 ถึง 2007 โดยเปรียบเทียบกับตัว

แบบอื่นอีก 3 ตัว ไดแก GM(1,1) GGM(1,1) และ IGM(1,1) พบวาตัวแบบ RGM(1,1) ที่เสนอ สามารถใหคาเปอรเซ็นต

ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณเฉลี่ยนอยกวาทั้งสามตัวแบบอยางนาพอใจ 
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บทคัดยอ  
บทความน้ีนําเสนอการออกแบบและสรางหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด เพื่อเปนเครื่องชวยในการเดินทางแบบ

อิเล็กทรอนิกส สําหรับใชชวยคนตาบอดและผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็น ใหสามารถเดินทางไดอยางปลอดภัย 

โดยชวยในการตรวจจับกีดขวาง และสงเสียงพรอมการสั่นเตือน อันตรายจากสิ่งกีดขวางใหผูใชทราบ เครื่องชวยนี้

ประกอบดวยหมวกวิศวกรและระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางดวยอัลตราโซนิคเซ็นเซอร ผลการประเมินประสิทธิภาพ

หมวกนําทางสําหรับคนตาบอด จากการทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรยีนตาบอดจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม

สายในพระราชนิูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 คน พบวาหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดมีประสิทธิภาพในการ

ตรวจจับสิ่งกีดขวางระดับศีรษะและใบหนาในระยะทาง 80 เซนติเมตร รวมทั้งสามารถสงสัญญาณเตือนอันตรายให

ผูใชทราบ เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั้นได และกลุมผูทดลองมีความพึงพอใจตอการใชหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด

เฉลี่ยอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งหมวกนําทางคนตาบอดจะไดนํามาใชเปนอุปกรณชวยในการเดินทางสําหรับคน

ตาบอดและผูที่มีความบกพรองทางการมองเห็นใหสามารถเดินทางไดอยางอิสระและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: หมวกนําทางสําหรับคนตาบอด  ผูบกพรองทางการมองเห็น อุปกรณชวยในการเดินทางสําหรับผูบกพรองทางการมองเห็น 

Abstract  

This paper propses a design of navigating cap for blind guidance. The Navigating Cap for the blind is an 
electronic mobility aid aim to assist blind and visually impaired people to travel safely. The Navigating Cap can 
detect obstacles in front of people at head and face levels. It can send feedback (beep sound) and vibrating to 
warn user the obstacles in front. Instrument consists of a safety helmet and the detection system using ultrasonic 
sensors to detect any obstacles in front of subjects at head and face levels within 80 centimeters. A total of 10 
blind students from The School for the Blind under the Patronage of the Queen, Maesai, Chiang Rai, were 
recruited into the study for evaluated the effectiveness of the aid. The results showed that The Navigating Cap 
can effectively detect obstacle and assist in warning the user to avoid impact at head and face level. Satisfaction 
towards benefit of the cap was evaluated where the results indicated high to highest levels. This study 
demonstrated that the Navigating Cap can use as an assistive device for blind and visually impaired people to 
travel which will increase independence and safety. 

Keywords: Navigating Cap of the blind, visually impaired people, Assistive device for visually impaired people 

 

บทนํา 

           โดยทั่วไปการรับรูของมนุษยเราจะมีดวยกัน 5 ประเภท อันประกอบดวย การรับรูดวยการเห็นจากดวงตา 

การรับรูดวยการไดยินจากหู การรับรูกลิ่นจากจมูก การรับรูรสจากลิ้น และการรับรูสัมผัสจากรางกาย หากเราขาด

อวัยวะหนึ่งอวัยวะใดของรางกายไป การรับรูนั้นๆ ก็จะสูญเสียไปดวยประมาณ 80 เปอรเซ็นตของคนทั่วไป จะใช

ดวงตาเปนชองทางหลักในการรับรู โดยที่ชองทางการรับรูอื่นเปนสวนเสริมการรับรูเทานั้น ดังนั้นหากชองทางการรับรู



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1

st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

384 
 

ดานการมองเห็นตองสูญเสียไป {1} จะทําใหปจจุบันภาครัฐมีความพยายามที่จะฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้งทาง

การแพทย การศึกษา อาชีพ และสังคม โดยการจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศ เพื่อใหสิทธิคนพิการเขารับบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพโดยไมตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล และการซื้ออุปกรณสําหรับคนพิการแตละประเภท แต

มาตรการเหลานี้แกปญหาไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ปญหาที่แทจริงคือ ทําอยางไรที่จะจัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือหรือ

อุปกรณที่จะสนับสนุนสงเสริมคนพิการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมรวมกับคนปกติไดโดยไมเปนภาระกับผูอื่น ซึ่ง

ปจจุบันนักวิจัยในไทยและผูที่เกี่ยวของ ยังมีความสนใจในการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือตลอดจนอุปกรณชวยตางๆ 

สําหรับผูพิการนอยมาก {2} การเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือการเดินทาง (locomotion) เปนสวนหนึ่งของ

กิจวัตรประจําวัน (activities of daily living) ของทัง้คนปกติท่ัวไปและผูพิการ ครอบคลุมถึงการเดนิทางบนพื้นราบ การ

เดินทางบนทางลาด และการเดินขึ้น-ลงบันได ซึ่งผูพิการทางการมองเห็นทั้งคนตาบอดและคนที่สายตาเลือนรางมี

ความยากลําบากในการเดินทางไปที่ตางๆ เนื่องจากสายตาที่เลือนรางไปจนถึงมองไมเห็นอะไรเลย ผูพิการทางการ

มองเห็นจึงตองอาศัยเคร่ืองมอืหรอือุปกรณชวยตางๆเพื่อชวยในการเดินทาง วิธีการเดินทางไปยังที่ตางๆ ของผูพิการ

ทางการมองเห็นวิธีหนึ่ง คือ การเดินทางโดยใชไมเทาขาว (white cane) โดยมีไมเทาเปนอุปกรณชวย ซึ่งการเดินทาง

โดยใชไมเทาขาวนี้ เปนวิธทีี่ชวยใหผูพิการทางการมองเห็นสามารถเดินทางดวยตัวเองอยางอิสระ (independent living) 

{3}  การเดินทางโดยใชไมเทาขาว (white cane) มีวิธีการคือ ใชมือขางที่ถนัดจับไมเทาอยูดานหนาระหวางกลางลําตัว

ระดับเข็มขัด แลวใชขอมือแกวงไมเทาซาย-ขวา เพื่อสํารวจสิ่งที่อยูขางหนาในระดับเทาหรือในสวนของขาเทานั้น 

เพื่อที่ผูพิการทางการมองเห็นจะไดรับรู และสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางตางๆได แตเมื่อมีสิ่งกีดขวางในระดับศีรษะ

หรือบรเิวณใบหนา เชน กิ่งไม ชายคา ราวเหล็ก ปายโฆษณาตางๆ ฯลฯ ผูพิการทางการมองเห็น จะไมสามารถรับรูได

วาจะมีสิ่งกีดขวางนั้นๆ อยูดานหนา จึงทําใหผูพิการทางการมองเห็นไมสามารถหลบหลีกไดทันนําไปสูการเกิด

อุบัตเิหตุหรืออันตรายตอตัวผูพิการตามมา จากที่กลาวมาทําใหผูวิจัยสนใจที่จะสรางหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 

โดยคาดหวังวาเครื่องมือชิ้นนี้จะชวยใหผูพิการทางการมองเห็นเดินทางไปยังที่ตางๆไดอยางปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และ

สงเสริมการดําเนินชีวิตดวยตนเองอยางอิสระ (independent living) ตามแนวคิดของวิชาชีพ ทั้งยังสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในหัวขอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ( การฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ การจัดสวัสดิการ การสงเสริมและพิทักษสิทธิ การสนับสนุนใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระ 

มีศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย และเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป มีสวนรวมทางสังคมอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

ภายใตสภาพแวดลอมท่ีคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ) {4} โครงการนี้มีแนวทางพัฒนาและการใชคําสั่ง

ในการวัดระยะทาง Ultrasonic Sensor ที่ใชวัดระยะทางใหถูกตองและพัฒนาในสวนของการแสดงผลใหมีการ

ตอบสนองที่รวดเร็ว และการใช Arduino Nano ในการควบคุม คือการทํางานแบบ ตลอดเวลาและทันทีทันใดใหไดมาก        

ที่สุด กลุมโครงการหวังวาการพัฒนาหมวกนําทางคนตาบอดสําหรับผูพิการนี้จะอํานวยความสะดวก ใหกับผูพิการ

ทางสายตาไดมากขึ้นกวาเดิมไมผิดพลาดและชวยใหการเดินทางออกไปยังสถานที่ตางๆ ของผูพิการทางสายตานั้น

ไมใชเร่ืองยากอกีตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

            1. เพื่อออกแบบและสรางหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดเพื่อชวยลดอุบัติเหตุในการเดินทางของคนตาบอด 

  2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและการใชงานหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดท่ีประดิษฐขึ้น 
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ความพิการทางการมองเห็น     

การแบงระดับความพิการทางการมองเห็น {5} 

กลุมที่ 1 สายตาเลือนราง (low Vision)หมายถึงคนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว

มองเห็นนอยกวา 6/18 ลงไปจนถึง 3/60 หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา ลงไปจนถึง10 องศาภาวะสายตาเลือน

รางแบงเปนระดับความผิดปกติทางการเห็นออกเปนระดับ1-2ดังนี ้                

ระดับ 1 หมายถึง คนที่มีสายตาขางที่ดกีวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/18 (20/70)ไป

จนถึง6/60(20/200)หรอืมีลานสายตานอยกวา30องศาไปจนถึง20องศา                 

ระดับ 2 หมายถึง คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 6/60 (20/200) 

ไปจนถึง 3/60 (20/400) หรือมีลานสายตานอยกวา 20 องศา ไปจนถึง 10 องศา                

กลุมที่ 2 ตาบอด (blindness) หมายถึง คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็น

นอยกวา 3/60 ลงมาจนถึงบอดสนิท หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศาลงมา ภาวะตาบอดแบงเปนระดับความ

ผิดปกติทางการเห็นออกเปนระดับ 3-5 ดังนีน้ 

ระดับ 3 ตาบอดขัน้หนึ่ง หมายถึง คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 

3/60 (20/400) ลงไปจนถึง 1/60 (20/1200) หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศาไปจนถึง5องศา 

ระดับ 4 ตาบอดขัน้สอง หมายถึง คนที่มีสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลวมองเห็นนอยกวา 

1/60 (20/1200) ไปจนถึงเห็นแคแสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา 5 องศาจนเกอืบถึง0องศาน 
 
ตารางที่ 1 ระดับความปกติทางการมองเห็นขององคการอนามยัโลก {5} 

ระดับความผดิปกต ิ

ทางการเห็น 

พิจารณาที ่

ขางที่ดีกวา 

พิจารณาที ่

ลานสายตา 

ลักษณะ 

ความพิการ 

Low Vision 

นอยกวา 6/18 )20/70(  

จนถึง  6/ 60 ( 20/ 20 0(  

แคบกวา 30 องศา 

จนถึง 20 องศา 
สายตาเลอืนรางระดับ 1 

นอยกวา 6/60 ( 20/ 20 0(  

จนถึง 3/60 ( 20/ 40 0(  

แคบกวา 2 0 องศา 

จนถึง 10 องศา 
สายตาเลอืนรางระดับ 2 

Blindness 

นอยกวา 3/60 ( 20/ 40 0(  

จนถึง 1/60 ( 20/ 120 0(  

แคบกวา 1 0 องศา 

จนถึง 5 องศา 
ตาบอดขัน้ 1 

นอยกวา 1/60 ( 20/ 120 0(  

จนถึงเห็นแสงสวาง (PL) 
แคบกวา 5 องศา ตาบอดขัน้ 2 

ไมเห็นแสงสวาง (NPL) - ตาบอดขัน้ 3 

หมายเหตุ :  PL (Light perception) หมายถึง เห็นแสงสวาง 

     NPL (No light perception) หมายถึง ไมเห็นแสงสวาง 
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วิธีการเดินทางของคนตาบอด นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

 การเดินหรือการเดินทาง (locomotion) เปนกิจกรรมหนึ่งของชีวิตประจําวัน (activities of daily living) ของทั้ง

คนทั่วไปและผูพิการทางการมองเห็น ครอบคลุมถึงการเดินทางบนพืน้ราบการเดินทางบนทางลาดและการเดินขึ้น-ลง

บันได ซึ่งผูพิการทางการมองเห็นทั้งคนตาบอดและคนที่สายตาเลือนรางมีความยากลําบากในการเดินทางไปที่ตางๆ

เนื่องจากสายตาที่เลือนรางไปจนถึงมองไมเห็นอะไรเลยผูพิการทางการมองเห็นจึงตองอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ

ชวยตางๆเพ่ือชวยในการเดนิทางซึ่งโดยทั่วไปวิธีการเดินทางไปในสถานที่ตางๆ ของผูพิการทางการมองเห็นหรือคนตา

บอดจะมีอยู 4 วิธีคอืนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

1. การเดินทางกับผูนําทาง (sighted guide)นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

2. การเดินทางโดยใชไมเทาขาว (white cane)นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

3. การเดินทางกับสุนัขนําทาง (dog guide )นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 

4. การเดินทางโดยใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส (electronic aids) 

การเดินทางโดยใชหมวกนําทาง โดยมีไมเทาเปนอุปกรณชวย เปนวิธีการเดินทางไปยังที่ตางๆ ของผูพิการ

ทางการมองเห็น ซึ่งเปนวิธีท่ีชวยใหผูพิการทางการมองเห็นสามารถเดนิทางดวยตัวเองอยางอสิระ {6} 

หลักการออกแบบและการสรางอุปกรณชวยผูพิการ 

หลักการออกแบบ ตองคํานึงถึง 

  - มีลักษณะโครงสรางที่ดี (good  body mechanics) 

  - การเคลื่อนไหวของขอในการใชอุปกรณนั้นๆ 

  - การใชอุปกรณนั้นๆ จะตองไมมีปญหาดานการแพทย เชน ขอบของอุปกรณนั้นๆ ไมเกิดการกด หรือเสียด

สีบริเวณผิวหนัง ทําใหเกิดแผล เปนตน 

  - อุปกรณนั้นๆ ตองใหความปลอดภัยตอสภาพรางกาย และจิตใจของผูปวย 

  - อุปกรณนั้นๆ ตองเหมาะสม มีความเบา ใชงาย เก็บรักษาและขนยายไดสะดวก ตลอดจนมีความสวยงาม                                                                                                   

อัลตราโซนิคเซนเซอร {7]                                                                                                                                                                            

รูปแบบตางๆของอัลตราโซนิคเซ็นเซอรประกอบดวยตัวตรวจจับดวยคลื่นอัลตราโซนิคชุดสงสญัญาณ ชุด

ประมาณผล และชุดเอาพุท                                                                                                                        

หลักการทํางานของอัลตราโซนิค                                                                                            

หลัการทํางานจะใชภาครับ และ ภาคสง อาจมีระบบซึ่งประกอบดวยสวนหลัก ๆ แยกกันอยู 2 สวน ใน

ระหวางการทํางาน เซ็นเซอรจะทําการสงสัญญาณเสียงซึ่งเรยีกวา ซาวดพารเซลล (sound parcels ) ใหขบวนการทาง

อิเล็กทรอนิกสของเวลาทํางานไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งมีการรับการสะทอนครั้งแรก              

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 หลกัการทํางานของอลัตราโซนิค 
Arduino Nano 

Arduino Nano เปน surface mount breadboard embedded version เปน บอรดที่ไดรับการปรับเปลี่ยนใหใช 
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USB ที่เล็กที่สุด สมบูรณแบบใชงานรวมกับโปรโตบอรดได เปนบอรดขนาดเล็กที่มีใหทุกอยาง ตั้งแต Diecimila / 

Duemilanove มีขา VCC 5V และ 3.3V TX, RX, ATN, GND อื่นๆ Arduino Nano มีความสามารถเหมอืนบอรด arduino 

mini แตมีขนาดที่เล็กกวาที่มาพรอม USB เพื่อใหผูใชงานประหยัดพื้นท่ีในการวางบอรด รุน 3.1 ใหมนี้มาพรอมกับ 

ATmega328 ซึ่งมีพืน้ที่หนวยความจําขอมูลสําหรับการเขียนโปรแกรมท่ีมากขึ้น ในราคาทีไ่มแพง {8} 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 Arduino Nano 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการพัฒนาหมวกนําทางคนตาบอด ใชเซ็นเซอรอัลตราโซนิคเปนอุปกรณวัดระยะหางระหวางสิ่งกีดขวาง

กับคนตาบอด และสงระยะทางมายังบอรดไมโครคอนโทรลเลอร เพื่อประมวลผลระยะหาง และสั่งการไปยังสวนแจง

เตือนแบบเสียงและแบบสั่น เพื่อใหคนตาบอดรูระยะทางไกลใกลกอนจะถึงสิ่งกีดขวาง ดังแสดงในภาพที่ 3 

ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมหลกัการทํางานของหมวกนาํทางคนตาบอด 

 

การออกแบบและสรางหมวกสําหรับคนตาบอด 

ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีการดําเนินงานการศึกษาคุณลักษณะของอัลตราโซนิคและแบตเตอรี่รวมกับตัวเก็บ

ประจุ ซึ่งทําการเขยีนในโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอรขั้นตอนแรก เริ่มจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ดัง

แสดงในรูปท่ี 4 และพัฒนาหมวกนําทางคนตาบอดดังแสดงในภาพท่ี 5 
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ภาพที่ 4 การออกแบบและสรางหมวกสําหรับคนตาบอด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 
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ภาพที่ 6 ผังวงจรของระบบและวงจรที่ประกอบเสร็จเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ระยะการตรวจสิ่งกีดขวาง 80 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 รูปภาพอุปกรณหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 
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ตารางที่ 1 จํานวนครั้งเสียงเตือนกับคาระยะทางท่ีวัดไดจากหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 

ระยะทาง 

(cm) 

คาที่วัดได (cm) 

10 20 30 40 50 60 70 80 

เสียงเตือน

จํานวนครั้ง 

 

12 

 

11 

 

10 

 

8 

 

7 

 

6 

         

5 

    

  4 

 

ระบบการทํางานของหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 

        การเริ่มตนใชงาน ทําไดโดยกดเปดสวิตชที่ดานขางกลองทางดานซายมือ ไปทาง ดานบน เมื่อกดเปดสวิตชจะ

มีเสยีงเตือน 1 ครั้ง และเมื่อเซ็นเซอรตรวจเจอสิ่งกีดขวาง จะมีเสียงเตอืนดังตอเนื่องเตอืนใหผูใชงาน โดยผูใชงานทั่วไป

สามารถไดยินเสียงและการสั่นเตือนชัดเจน 

       การหยุดการใชงาน ทําไดโดยกดเปดสวิตชทําไดโดยกดเปดสวิตชที่ดานขางกลองทางดานซายมือ ไปทาง 

ดานลาง 

       การใชงานมี 2 แบบ มีการสั่นเตือนและเสียงเตือน สามารถมีการปรับทางดานขางกลองทางดานขวามือ เมื่อ

ปรับสวิตซขึน้ดานบนจะเปนการทํางานสั่นเตอืนและเมื่อปรับสวิตซลงดานลางเปนการการทํางานงานเสียงเตือน 

วิธีการดําเนินงาน 

 1.  ติ ดต อ โ ร ง เ รี ย นก า รศึ ก ษา ค นตา บอด แม ส าย  ใ นพระ ร าชิ นู ปถั ม ภ  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย 

  ในการศึกษาครัง้นี้มกีารติดตอโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย ในพระราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงราย 

เพื่อมุงเนนการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดที่ประดิษฐขึ้น โดยติดตอกับ

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย ในพระราชินูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย เรื่องของกลุมตัวอยางและสถานที่ที่ใชใน

การศึกษาวจิัยครั้งนี้ 

 2. คัดเลือกกลุมตัวอยางเขาสูการศึกษาโดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ซึ่งมี

ขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี ้

  - ติดตอกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย ในพระราชินูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย ในเรื่องของกลุม

ตัวอยางที่ใชในการศกึษาวิจัยครัง้นี ้

  - ปรึกษากับครูประจําโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย ในพระราชินูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย เพื่อ

พิจารณาคัดเลอืกนักเรียนตาบอด จํานวน 10 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลอืกกลุมตัวอยาง 

  - ติดตอและขออนุญาตอาจารยผูดูแลผูพิการทางการมองเห็นที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อนํากลุม ตัวอยาง

เขาสูการศึกษาครั้งน้ี 
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ภาพที่ 9 การทดสอบประสิทธิภาพของหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด 

 
ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 หลังจากพัฒนาหมวกนําทางคนตาบอดใหสามารถใชงานไดแลว ไดดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญประเมินกอนนําไป

ทดลองจริง ไดผลการประเมนิดังตารางท่ี 2 ซึ่งมีควรปรับปรุงในเรื่องขนาด น้ําหนักของหมวกและความสวยงาม แตใน

สวนประสิทธิภาพการใชงานผูประเมนิเห็นดวยวาสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  หลังจาก นั้นกับตัวแทนกลุม

นักเรยีนคนตาบอด จํานวน 10 คน  ซึ่งผลการประเมินผูใชหมวกนําทางคนตาบอดแสดงดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 2  ผลการประเมนิความคิดเห็นดานประสิทธภิาพหมวกนําทางสําหรับคนตาบอด โดยผูเชี่ยวชาญ 

หัวขอการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ 

1. ดานลักษณะภายนอก 

1.1. ขนาด 

 

 

 

√ 
 

 

√ 
  

1.2. น้ําหนัก  √   √  

1.3. สี √   √   

1.4. ความสวยงาม √     √ 

2. ดานประสิทธภิาพการใชงาน 

2.1. ใชงานงาย 

 

√ 
  

 

√ 
  

2.2. ความแข็งแรง ทนทาน √   √   

2.3. ระยะการตรวจจับวัตถ ุ √   √   

2.4. เสียงสัญญาณสั่นเตอืน √   √   

2.5. การจัดเก็บ/บํารุงรักษา √   √   
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจตอหมวกนาํทางสําหรับคนตาบอด (n = 10) 

หัวขอการประเมนิ *ระดับความพึงพอใจ (คะแนนเฉลี่ย) 

1. ดานรูปรางและความสะดวกในการใชงาน 

1.1. ใชงานงาย     

1.2. ขนาดความเหมาะสม    

1.3. พกพาสะดวกสบาย    

1.4. มีความแข็งแรง ทนทาน  

1.5. การจัดเก็บ/บํารุงรักษางาย   

 

4.90 

4.10 

4.60 

4.70 

4.80 

2. ดานประสิทธภิาพในการใชงาน 

2.1. การชวยตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนาในระดับศีรษะ 

2.2. เสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวาง  

 

5.00 

5.00 

ระดับความพงึพอใจรวม 4.74 

      * ระดับความพึงพอใจ           5 หมายถึง ทานพอใจในรายการนั้นมากที่สุด 

      4  หมายถึง ทานพอใจในรายการนั้นมาก 

      3  หมายถึง ทานพอใจในรายการนั้นปานกลาง 

      2  หมายถึง ทานพอใจในรายการนั้นนอย 

      1  หมายถึง ทานพอใจในรายการนั้นนอยท่ีสุด 

      0  หมายถึง ทานไมพึงพอใจในรายการนัน้เลย 

 จากตารางที ่3 พบวาคะแนนความพึงพอใจตอหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดของผูรับการทดสอบมคีาเฉลี่ย

ทุกดานเทากับ 4.74 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจในหัวขอการชวย

ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนาในระดับศีรษะและเสียงสัญญาณเตือนภัยเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางมากที่สุดซึ่งเทากับ 

5.00 คะแนน รองลงมาคือการใชงานงายมีคะแนนเทากับ 4.90 คะแนน ในหัวขอขนาดความเหมาะสม มีคะแนนความ

พึงพอใจต่ําสุดในการศึกษาครั้งนี ้เทากับ 4.10 คะแนน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ภาพความประทับใจในการใชงานจริง 
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สรุป 

การศึกษาเพื่อออกแบบและสรางหมวกนําทางคนตาบอดเพื่อชวยลดอุบัติเหตุในการเดินทางสําหรับคนตา

บอดครั้งนี้  ทําใหไดหมวกนําทางสําหรับคนตาบอดที่มีขนาดพอเหมาะ สามารถสวมใสบนศีรษะไดเหมือนหมวก

ธรรมดาทั่วไป มีประสิทธิภาพในการตรวจจับและสงเสียงเตือนหรือสั่นผูใชใหรับรูสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนาในระดับ

ศีรษะ ทําใหสามารถชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนาในระดับศรีษะได  จึงนํามาพัฒนา

ใหใชเปนอุปกรณชวยในการเดินทางสําหรับคนตาบอดและผูท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น เพื่อชวยลดอุบัตเิหตุใน

การเดินทางไดตอไป ทัง้ยังชวยสงเสริมใหคนตาบอดและผูท่ีมีความบกพรองทางการมองเห็น สามารถดําเนินชีวิตดวย

ตนเอง 
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สถานที่ในการทํางานวจิัย และขอขอบคุณโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแมสาย ในพระราชินูปถัมภ  จังหวัดเชียงราย 
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การออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล 
Electrical system design by Program Microsoft Excel  

 
สถาพร บุญยวง, มัทวัน ประมูลวงค, และนพพร  พัชรประกิต ิ

S. Boonyuang, M. Pramoolvong, and N. Patcharaprakiti 
Engineering, Electrical Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Chiang rai 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรม ไมโครซอฟทเอกซเซลโดยโปรแกรม

ประกอบดวย 3 สวน สําคัญคือ 1) ฐานขอมูลอุปกรณไฟฟา แสงสวาง เตารับ เครื่องปรับอากาศ มอเตอร เครื่องทํา

ความรอน และเครื่องใชไฟฟาตางๆ 2) ฐานขอมูลประเภทและขนาดพิกัดสายไฟ ทอสาย เซอรกิตเบรกเกอรในระดับ

ตางๆ และตารางการคํานวณพกิัดอุปกรณตามมาตรฐานของสมาคมสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 

3) สวนแสดงผลของโปรแกรมจะสามารถคํานวณและแสดงผลคาตางๆ ในการออกแบบได เชน คากระแสโหลด ขนาด

สายไฟ ขนาดทอสาย รางเดินสาย รางเคเบิล ขนาดเซอรกิตเบรกเกอร แรงดันตกในสาย กระแสลัดวงจร การหาขนาด

ของนิวทรัลและสายดิน วงจรยอย วงจรปอน การกําหนดคาดีมานแฟคเตอรการคํานวณวงจรมอเตอร ขนาดเมนเซอร

กิตเบรกเกอร ขนาดสายเมนไปยังหมอแปลง ขนาดหมอแปลง และขนาดมิเตอรที่เชื่อมตอกับการไฟฟาได  ซึ่ง

โปรแกรมสามารถนําไปชวยผูออกแบบในการออกแบบระบบไฟฟาบานพักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงงาน

อุตสาหกรรมและอาคารประเภทอ่ืนๆ ไดทั้งระบบเฟสเดียวและสามเฟส โดยการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบระบบ

ไฟฟานี้ ไดดําเนินการศึกษาดังนี้ ไดรวบรวมเก็บขอมูล สํารวจความตองการและกําหนดปญหา จากนั้นจึงเริ่มศึกษา

วิธีการคํานวณคาตางๆ จากทฤษฎีดานการออกแบบของระบบไฟฟา เมื่อพัฒนาแลวไดมีการประเมินประสิทธิภาพ

ของโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟา โดยไดนําโปรแกรมออกแบบไปชวยในการออกแบบบานพัก 2 ชั้น ขนาดใหญที่

มีการรับซื้อไฟฟาในระบบสามเฟสเปนกรณีศึกษาตัวอยาง ผลการทดสอบพบวา โปรแกรมสามารถคํานวณไดอยาง

ถูกตองและลดระยะเวลาในการออกแบบไดรวดเร็วขึ้น  

คําสําคัญ: การออกแบบระบบไฟฟา  มาตรฐาน วสท. 2556   โปรแกรม Excel ออกแบบ 
Abstract 

This paper proposes an electrical system design aid program development. This program composed of 
three part follow as i) Database of electrical equipment, lighting, receptacle, air conditioners, motor, heater, 
other appliances. ii) Database of cable, raceways, circuit breaker, consumer unit, load center and look up table 
for calculation according to EIT standardization 2013. iii) Calculation and Display of electrical design follow as 
rated current of load, size of cable, size of raceway, size of circuit breaker, voltage drop calculation, short circuit 
calculation, neutral and ground cable, main feeder, main circuit breaker, transformer sizing and metering system 
connect to utility. This program is used to helpful electrical engineer to design electrical system of household, 
office building, industrial factory and also other buildings both in single phase and three phase systems. This 
program is initiated by collect data, problem survey and determines, after that the electrical design theory and 
formula is studied. The electrical system design aid program is evaluated by used to assist electrical engineer for 
design large 2 floor household which use 3 phase electrical system. The result of electrical system design aid 
program is helpful, satisfied and decrease time for calculation. 

Keywords: Electrical system design, EIT standards, Excel program 
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บทนํา 

พลังงานไฟฟานับเปนระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวัน เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญในยุค

ปจจุบันและจําเปนตองใชในการดําเนินชีวิตอยางขาดไมได ทั้งอาคารบานเรือนหรือสถานที่ตางๆ ลวนแตตองใชไฟฟา 

ดังนั้นการวางระบบไฟฟาท่ีดีก็ชวยใหสถานที่เหลานั้นสามารถใชไฟฟาไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอีกดวย ซึ่งในการออกแบบระบบไฟฟาตองมีวิศวกรไฟฟาผูไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายและเปนผูมีประสบการณ เขาใจหลักทฤษฎีและมาตรฐานในการออกแบบ ซึ่งมีสูตร สมการและหลักการที่

หลักเฉพาะตามมาตรฐาน ดังนั้นในคํานวณหาคาพิกัดของอุปกรณในระบบไฟฟาตองมีความถูกตองแมนยํา และหาก

เลือกใชสูตรผิดหรือคํานวณผิดพลาดก็จะทําใหเกิดความเสียหาย สงผลตอการนําคาที่คํานวณไดไปเลือกใชอุปกรณใน

การติดตัง้ที่ผิดไปจากมาตรฐานทางวศิวกรรม เชน การคํานวณหาคากระแสที่ตองใชงานมีความผิดพลาดจะสงผลตอ

การเลือกใชขนาดอุปกรณไฟฟา ขนาดสายไฟฟาที่ผิดจากมาตรฐานกําหนด [1] อาจทําใหเกิดอันตรายตออุปกรณ

ไฟฟา สายไฟฟา เกิดการชํารุดเสียหายไดงาย หรอืสงผลตออายุการใชงานของอุปกรณไฟฟาสั้นลง ซึ่งในการคํานวณ

ดวยมอืมีความยุงยากและคาที่คํานวณไดอาจมีคาความผิดพลาดเมื่อผูใชนําคาที่ไดจากการคํานวณไปใชสําหรับเลือก

อุปกรณไฟฟาที่จะใชในการติดต้ังในอาคารก็อาจจะทําใหอุปกรณมีคาที่ผิดพลาดไมถูกตองตามมาตรฐาน  

สําหรับการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 ในการออกแบบระบบไฟฟาตองเริ่มตนจากการ

คํานวณโหลดในวงจรยอยเปนสําคัญ ดังนั้นการพิจารณาตรวจสอบและกําหนดขนาดโหลดใหเหมาะสมเพื่อนําไป

คํานวณและออกแบบขนาดตัวนํา กําหนดขนาดอุปกรณปองกันของวงจรยอย วงจรสายปอนและวงจรประธาน ใหมี

ขนาดที่เหมาะสมและทํางานไดอยางถูกตอง ปลอดภัยกับผูใชงาน [2] โดยไดกําหนดแนวทางการคํานวณโหลด วิธีการ

เลือกขนาดตัวนําและอุปกรณปองกันโดยพิจารณาที่ความปลอดภัยขั้นต่ําเปนเกณฑ  ดังนั้นการพัฒนาตารางชวย

ออกแบบการคํานวณโหลด โดยโปรแกรม Microsoft Excel นับวามีความสําคัญ สําหรับการเรียนรูและชวยใหการ

คํานวณมีความผิดพลาดนอยลงและเปนไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

เพื่อเปนการปองกันและลดอุบัติเหตุจากไฟฟาใหนอยที่สุด 

ดังนั้นผูวิจัย จึงมีความสนใจพัฒนาการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นเพื่อเปนอีก

ทางเลือกหนึ่ง เพื่อใชในการออกแบบระบบไฟฟา ที่มีความถูกตอง แมนยํา และประหยัดเวลา และสามารถนํามา

ประยุกตใชโดยศึกษาผลการคํานวณเปรียบเทียบระหวางโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นกับการคํานวณแบบทั่วไปที่ไดจากการ

คํานวณหาคาตางๆ เชน คาพิกัดกระแสไฟฟา คาพิกัดโหลด เปนตน  ที่ใชในการปฏิบัตงิานจริงใหมีประสิทธิภาพในการ

คํานวณอยางแมนยํา และเขาใจงายขึ้นโดยมีฐานขอมูลและการคํานวณตามแบบมาตรฐานของสมาคมสภาวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 เปนฐานขอมูลหลัก  

 

วัตถุประสงค 

เพื่อการพัฒนาโปรแกรมชวยในการออกแบบระบบไฟฟาตามมาตรฐาน วสท. 2556 

ขอบเขต 

1. คุณลักษณะของการพัฒนาการออกแบบระบบไฟฟา 

1.1 เปนโปรแกรมชวยในการออกแบบระบบไฟฟาตามมาตรฐาน วสท. 2556 

1.2. โปรแกรมสามารถคํานวณเพื่อไปใชในการออกแบบระบบไฟฟา โดยมีรายละเอียดครอบคลุม การคํานวณ

กระแสโหลด การเลือกชนิดและขนาดสาย การเลือกชนิดและขนาดทอ/ราง การหาขนาดอุปกรณปองกัน การหา
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แรงดันตกในสาย การหากระแสลัดวงจร การหาขนาดนิวทรัลและขนาดสายดิน ขนาดวงจรยอย วงจรปอนและวงจร

เมน ขนาดหมอแปลง และมิเตอรไฟฟา 

   1.3. โปรแกรมสามารถแสดงผลในรูปแบบตารางโหลด และ Single Line Diagram  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดโปรแกรมท่ีสามารถออกแบบระบบไฟฟาไดอยางรวดเร็วและถูกตองตามมาตรฐาน วสท. 2556 

2. ไดพัฒนาศักยภาพในกรออกแบบของระบบไฟฟา 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ในงานวิจัยนี้จะเปนการพัฒนาโปรแกรมชวยคํานวณโหลดยอยทางไฟฟาเพ่ือนําไปแกปญหาความยุงยากและ

เกิดความผิดพลาดในการคํานวณแบบทั่วไป โดยที่ผูใชงานโปรแกรมสามารถเลือกจําลองโหลดตางๆ ในงานติดตั้ง

ไฟฟาในอาคาร โดยการปอนคาจํานวนของอุปกรณปองกันตางๆ ที่ตองใชงาน ผานแปนพิมพเปนตัวเลขเขาไป

ประมวลผลตามสมการทางคณิตศาสตรท่ีไดจากการวิเคราะหในแตละวงจร ซึ่งผลลัพธจะแสดงในรูปของตัวเลข โดย

มีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังนี ้

1. ศึกษามาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556 ในการออกแบบระบบไฟฟา สิ่งที่สําคัญที่สุดที่วิศวกรไฟฟาหรือ

ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงคือ ความปลอดภัย การดูแลรักษาความปลอดภัย เกี่ยวของกับการใชไฟฟาก็จําเปนตอง

คํานึงถึงกฎและมาตรฐานเพื่อใหผูออกแบบติดตั้งและผูใชไฟฟาปฏิบัติตาม [3] เพื่อความปลอดภัยของสวนรวม  

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) เปนมาตรฐานที่ใชในการติดตั้งของระบบไฟฟา 

โดยเราจะใชมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556 เปนเกณฑในการกําหนดคามาตรฐานของบริภัณฑตางๆ ซึ่งจะกําหนด

หลักการทั่วไปในการออกแบบไฟฟา โดยโครงสรางมาตรฐานการติดตัง้ วสท. พ.ศ. 2556 แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงสรางของมาตรฐาน วสท. พ.ศ.2556 ที่ใชในการออกแบบ 
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 2. การคํานวณโหลด 

2.1. การคํานวณกระแสโหลด 

  การหาคากระแสของโหลด สามารถหาไดจากสมการดังนี ้

 

  โหลด 1 เฟส  I1Ø = 
��

� � �.�.
 

  

   โหลด 3 เฟส  I3Ø = 
��

√� � � �.�.
 

 

2.1.1. ขั้นตอนการหาขนาดกระแสของสายไฟฟาตาม วสท. 2556 

 
 

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการหาขนาดกระแสของสายไฟฟาตาม วสท. 2556 [2] 
 

2.2. วิธีการเดินสายและเลือกขนาดสาย [3] 

 1) มอก.11-2553, 60227 IEC 01 โครงสรางเหมือนสาย THW เปนสายชนิดแกนเดียว กลม แรงดันใชงาน 

450/750 โวลต ขนาด 1.5 ถึง 400 ตร.มม. 

-ใชงานทั่วไป เดินในชองเดินสายและตองปองกันน้ําเขาชองเดินสาย หามรอยทอฝงดินหรือฝงดินโดยตรง 
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 2) สาย NYY มอก.11-2553, 60227 IEC 10 แรงดันใชงาน 450/750 โวลต แกนเดียวขนาด 1.0 ถึง 500 

ตร.มม. , หลายแกน ขนาด 50 ถึง 300 ตร.มม. , หลายแกนมีสายดนิ ขนาด 25 ถึง 300 ตร.มม.  

-ใชงานทั่วไป วางบนรางเคเบิล รอยทอฝงดินหรอืฝงดินโดยตรง 

 3) สาย VAF มอก.11-2553 เปนสายแบน 2 แกน และ 2 แกนมีสายดิน แรงดันใชงาน 300/500 โวลต ขนาด 

1.5 ถึง 16 ตร.มม. 

-การใชงาน เดินเกาะผนัง เดินในชองเดินสาย หามรอยทอ หามฝงดิน 

 4) สายไฟฟาหุมฉนวน XLPE ตามมาตรฐาน IEC 60502-1 ฉนวน XLPE 90°C และมีเปลือก แรงดันไฟฟาที่

กําหนด 600/1000V (0.6/1 kV) 

 -ใชงานทั่วไป เดินบน Cable trayรอยทอฝงดินหรือฝงดินโดยตรง การติดตั้งในอาคารตองเดินในที่ปดมิดชดิ 

  

 ตารางที่ 2.2.1 เกี่ยวของกับสายไฟฟาตาม วสท. 2556  

ตารางที่ 5-20 ถึง 5-26 ขนาดกระแสของสาย มอก.11 (ทองแดงหุมฉนวน PVC) 

ตารางที่ 5-21, 5-27 ถึง 5-29 ขนาดกระแสของสาย (XLPE) IEC 60502-1  

ตารางที่ 5-30 ถึง 5-33 ขนาดกระแสของสายบนรางเคเบิล 

ตารางที่ -34 ถึง -35 MI Cable 

ตารางที่ 5-36 ถึง 5-38 สายแรงสูง 

ตารางที่ 5-39 สายเครื่องเช่ือม 

ตารางที่ 5-8 ตัวคูณปรับคาเดนิในทอลอย 

ตารางที่ 5-40 ถึง 5-41 ตัวคูณปรับคารางเคเบิล 

ตารางที่ 5-42 สายอะลูมิเนียม 

ตารางที่ 5-43 ถึง 5-44 ตัวคูณปรับคาอุณหภูมิ 

ตารางที่ 5-45 ถึง 5-46 ตัวคูณปรับคามากกวา 1 วงจร (กรณฝีงดิน) 

ตารางที่ 5-47 รูปแบบการติดตั้งอางอิง 

ตารางที่ 5-48 ขอกําหนดการใชสายไฟฟา 
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 ตารางที่ 2.2.2 การติดตัง้สายไฟฟา (ตารางที่ 5-47) [1] 

 

วิธีการเดินสาย รูปแบบการตดิตั้ง ลักษณะการตดิตั้ง 

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุม

ฉนวน มี/ไมมีเปลือกนอก เดินในทอ

โลหะหรือ อโลหะ ภายในฝาเพดาน

ที่เปนฉนวน ความรอน หรือผนังกัน

ไฟ 

 

 

 

 

กลุม 1 

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุม

ฉนวน มี/ไมมีเปลือกนอก เดินในทอ

โลหะหรือ อโลหะเดินเกาะผนังหรือ

เพดาน หรอืฝง ในผนังคอนกรีตหรือ

ที่คลายกัน 

 

 

 

 

กลุม 2 

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุม

ฉนวนมี เปลือกนอก เดินเกาะผนัง 

หรือเพดาน ที่ ไมมีสิ่งปดหุมที่

คลายกัน  

 

กลุม 3 

สายเคเบิลแกนเดี่ยวหุมฉนวน มี /ไม

มี เปลือกนอก วางเรียงกันแบบมี

ระยะหาง เดินบนฉนวนลูกถวยใน

อากาศ  

 

กลุม 4 

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุม

ฉนวนม ีเปลอืกนอก เดินในทอโลหะ

หรืออโลหะ ฝงดิน  

 

กลุม 5 

สายแกนเดี่ยว หรือหลายแกน หุม

ฉนวน มีเปลือกนอก ฝงดินโดยตรง 

 

 

กลุม 6 

สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรือหลายแกน

หุม ฉนวน มีเปลือกนอก วางบนราง

เคเบิล แบบดานลางทึบ, รางเคเบิล

แบบระบาย อากาศ หรือรางเคเบิล

แบบบันได 

 

 

 

 

กลุม 7 
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 ตารางที่ 2.2.3 จากชนิดของสายและรูปแบบการติดตั้ง…เลือกตารางได 

 

รูปแบบการตดิตั้ง สาย มอก.11-2553 สาย XLPE หมายเหต ุ

กลุมที่ 1 และ 2 ตารางที่ 5-20 ตารางที่ 5-27 รอยทอ 

กลุมที่ 3 ตารางที่ 5-21 ตารางที่ 5-21 เกาะผนัง 

กลุมที่ 4 ตารางที่ 5-22 ตารางที่ 5-28 ในอากาศ 

กลุมที่ 5 และ 6 ตารางที่ 5-23 ตารางที่ 5-29 ฝงดิน 

กลุมที่ 7 ตารางที่ 5-30และ31 ตารางที่ 5-32และ33 บนรางเคเบิล 

MI Cable ตารางที่ 5-34 & 35 / สายแรงสูง ตารางท่ี 5-36 

 

2.3. การคํานวณขนาดทอและราง  

2.3.1. จํานวนสายไฟฟาสงูสุดในทอรอยสาย 

  ใหคํานวณจากพืน้ที่หนาตัดรวมทั้งฉนวนและเปลอืกของสายทุกเสนในทอรอยสายรวมกันคดิเปน

รอยละเทยีบกับพ้ืนที่หนาตัดภายในของทอตองไมเกินที่กําหนดในตารางที่ 5-3 [4]   

 

 ตารางที่ 2.3.1 พื้นท่ีหนาตัดสูงสุดรวมของสายไฟทุกเสนคิดเปนรอยละเทียบกับพื้นที่หนาตัดของทอ 

จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 มากกวา 4 

สายไฟทุกชนิด 

ยกเวน สายชนิดมีปลอกตะกั่วหุม 

53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมปีลอกตะกั่วหุม 55 30 40 38 35 

 

 

 

รูปที่ 3 จํานวนสายในทอรอยสายของแตละขนาด 

 

2.3.2. จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา ในรางเดินสาย (Wireways)    

- จํานวนสายพื้นที่หนาตัดรวมฉนวนและเปลือกของสายทุกเสนรวมกัน ไมเกิน 20% พื้นที่หนาตัด

รางเดนิสาย 

- ขนาดกระแสใหใชคากระแสตามตารางที่ 5-20 หรือ 5-27 กรณีตัวนํากระแส 3 เสนโดยไมตอง

ใชตัวนําลดกระแสเรื่องจํานวนสายตามตาราง 5-8 หากตัวนํามีกระแสไหลรวมกันไมเกิน 30 เสน 

- พื้นท่ีหนาตัดของรางเดนิสาย 

 

A = W x H 

 

รูปที่ 4 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา ในรางเดินสาย (Wireways) 
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2.3.3. การเดินสายในรางเคเบิล (Cable Trays) 

  การเดินสายและกระแสสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 การเดินสายในรางเคเบิล (Cable Trays) 

 

- ขนาดกระแสของสายเคเบิลแรงต่ําในรางเคเบิล เปนไปตามตารางที่ 5-30 ถึง 5-33 

- ถาเดินสายมากกวา 1 กลุมวงจร ใหปรับคากระแสตามตารางท่ี 5-40 และ 5-41 

สําหรับรางชนิด ดานลางทึบมีฝาปด ใหปรับคาประแสตามตารางที่ 5-8 

 สายและอุปกรณตอไปน้ี อนุญาตใหติดตั้งในรางเคเบิลไดแตตองเปนไปตามวธิีการท่ีกําหนดของ การเดินสาย

หรือของอุปกรณนั้นๆ 

ก) สายเคเบิลชนดิเอ็มไอ (mineral insulated cable), ชนิด MC (metal-clad cable) และ ชนิด AC 

(armored cable) 

ข) สายเคเบิลแกนเดียวชนิดมีเปลือกนอกทั้งในระบบแรงสูงและแรงต่ํา และ ขนาดไมเล็กกวา 25 

ตร.มม. 

ค) สายดินทุกขนาด 

ง) สายเคเบิลหลายแกนในระบบแรงสูงและระบบแรงต่ําทกุขนาด 

จ) สายชนิดหลายแกนส่ําหรับควบคุมสัญญาณและไฟฟากําลัง 

ฉ) ทอรอยสายชนิดต่ํางๆ 

 หามใชรางเคเบิลในปลองลฟิต หรอืสถานที่ท่ีอาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 

 หามติดตัง้ทอสําหรับงานอ่ืนที่ไมใชงานไฟฟา เชน ทอไอน้ํา ทอประปา ทอแกส เปนตน อยูบนรางเคเบิล 

2.4 คํานวณขนาดเซอรกิตเบรคเกอร 

  ในการคํานวณหาขนาดเซอรกิตเบรคเกอร ปองกันที่ 80% ของขนาดพิกัดสูงสุดของพิกัดกระแส

ของสายไฟฟา ตามชนิดและลักษณะการติดตัง้ของสายชนิดนั้น ขนาดของอุปกรณปองกันมาตรฐานสามารถใชคาตาม

ตารางมาตรฐานของเซอรกิตเบรคเกอรท่ีฐานขอมูล [5] 

 ในการคํานวณหาขนาดเซอรกิตเบรคเกอร  

 การเลือกขนาดเบรกเกอร (Ampere Trip :AT) 

 

ICB = 1.25 x I load 
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 Amp Frame (AF) พิกัดกระแสโครง หมายถึงขนาดการทนกระแสของเปลือกหุมเปนพิกัดการทนกระแส

สูงสุดของเบรกเกอรนั้นๆ เซอรกิตเบรกเกอรที่มีขนาด AF เดียวกันจะมีขนาดมิติ (กวางXยาวXสูง) เทากัน สามารถ

เปลี่ยนพิกัด Amp Trip ไดโดยที่ขนาด (มติิ) ของเบรกเกอรยังคงเทาเดิม 

 Interrupting Capacitive (IC): พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดโดยปลอดภัยของเบรกเกอรนั้นๆ ปกติ

กําหนดคาการทนกระแสเปน 1kA คา IC บอกใหรูวาเบรกเกอรที่ใชมีความปลอดภัยมากนอยแคไหน ซึ่งการเลือก

คากระแส IC เราตองรูจักคากระแสลัดวงจร ณ จุดนั้นๆ เสยีกอน 

2.5 คํานวณแรกดันตก  

  คือความแตกตางระหวางแรกดันไฟฟาที่จุดแหลงจายไฟและจุดรับไฟเกิดเนื่องจากการที่มี

กระแสไฟฟาไหลผานสายไฟที่มีคา อิมพีแดนซ (impedance)  

ในการคํานวณคาแรงดันตก สามารถคํานวณไดจากสมการ [6] 

 

1 เฟส 2 สาย VD = 2I (R cos θ + X sin θ) 

3 เฟส 4 สาย VD = √3I (R cos θ + X sin θ) 

 

โดย  VD = แรงดันตก (V) 

  I = กระแสไฟฟาที่ไหลผานในวงจร (A) 

  R = คาความทางเดียวของสายไฟฟา (Ω) 

  X = คารีแอกแตนซทางเดียวของสายไฟฟา (Ω) 

  COS θ =คาของตัวประกอบ (P.F.)  

2.6 คํานวณกระแสลัดวงจร 

  กระแสลัดวงจรที่จุดใดๆ ของระบบไฟฟา ใชในการหาคาพิกัดทนกระแสลัดวงจร (Interupting 

Capacity, IC) ของอุปกรณปองกันกระแสเกิน ทุกตัวในระบบไฟฟา 

 คาที่คํานวณได คือ คากระแสลัดวงจรแบบสมมาตร 3 เฟส ซึ้งเปนกระแสที่มากที่สุด ถาอุปกรณทนไดก็จะ

ปลอดภัยที่สุด 

 การหาคากระสลัดวงจร หาไดจากสมการ [7] 

 

      Isc = 
��

√� .  �
 

 

Isc = กระแสลัดวงจรสมมาตร 3 เฟส 

VL = กระแสไฟฟาดานแรงต่ําของหมอแปลง 

Zt = อิมพแีดนซรวม ขณะเกิดวงจรลัด 

 

2.7. การหาขนาดตัวนิวทรัล 

  ขนาดตัวนํานิวทรัลในระบบ 3 เฟส 4 สาย [3] 

  1) มีกระแสโหลดไมสมดุลสูงสุด ≤ 200 A 
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     In = ILn (Full Neutral) 

 

  2) มีกระแสโหลดไมสมดุลสูงสุด > 200 A 

 

 กรณีเปนโหลดชนิดท่ีใหเกิดกระแสฮารโมนิค เชนหลอดคายประจุ หรือ Data processing ใชสมการ [8] 

 

     In = ILn (Full Neutral) 

 

3. Flowchart แสดงการทํางาน 

 

 
 

รูปที่ 6 ขั้นตอนแสดงการทํางานออกแบบโครงสรางโปรแกรม 
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3.1. ปอนกําลังไฟฟา VA 

 ปอนคา VA โหลดรวมของโหลดที่คํานวณได ในโปรแกรม เพ่ือหาคา กระแสและขนาดของสายไฟ ขนาด CB 

เปนตน 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 7 ปอนคากําลังไฟฟา VA 

 

3.2. ฐานขอมูล 

  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาตามมาตรฐาน วสท. 2556 เชน ขนาดของสายไฟแตละชนิดสาย 

THW IEC 01, NYY IEC 10, XLPE, VAF รวมไปถึง วิธีการเดนิสายไฟที่มใีหเลือก 4 แบบ คือ แกนเดียวเดินสายในอากาศ

, แกนเดียวรอยทอในอากาศ, ราง WIREWAY, แกนเดียวเดินในทอฝงดิน และขนาด CB มาตรฐาน AT, AF ซึ่งเอาตาม

มาตรฐานของสหรัฐอเมรกิา เพื่อใชในการคํานวณหาขนาด และการเลือกใชงานของผูออกแบบตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 การปอนฐานของมูลในแตละ Sheet 

ฐานขอมูล 

ป้อนกําลงั VA 
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3.3. ตัวโปรแกรมการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล 

 ในตารางการคาํนวณจะมคีา VA ปรากฏ และการเลือกสายไฟ การเดินสาย เพ่ือคํานวณหาขนาดสายและ

ขนาด CB ขนาดของสาย GND รวมไปถึงจํานวนของสายไฟที่ใชเดินทอ/รางอีกดวย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 ตารางแสดงการคํานวณ และการเลือกสาย และการเดินสายไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 

 

เลือกการเดินสายไฟ 

ใสคา วัตต(W) เพื่อไดคา VA คํานวณ

จาก คาวัตต(W) / pf 

คาวัตตที่ได ใสตรงชองโหลดที่เราตองการโหลด

*ในกรณีที่เปนโหลดของ มอเตอร 1 เฟส 

เลือกชนิดสายไฟ คา VA ที่ปรากฏ 

จํานวนของสายไฟ 
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(ข) 

รูปที ่10 (ก) แสดงโหลดขนาด 1 เฟสของหอง BEDROOM (ข) แสดงโหลดรวมขนาด 3 เฟส 

 

4. ผลการดําเนินงานวิจัย 

 จากการพัฒนาโปรแกรม ไดนาํโปรแกรมมาทดลองชวยในการออกแบบบานที่ใชระบบไฟฟาสามเฟส โดยมี

แบบแปลนบาน และหองพัก [9] ดังแสดงในรูปท่ี 11 และ 12 

  

 

ความสมดุลระหวางเฟส 
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 ตัวอยางแสดงโหลดขนาด 1 เฟสของหอง BEDROOM และโหลดรวมขนาด 3 เฟส โดยขนาดพกิัดของโหลด 

(VA) หากเปนตู 3 เฟสก็จะมีทัง้ 3 เฟส A B C หากเปนตู 1 เฟส ก็จะมีเพยีงเฟสไดเฟสหนึ่ง โดยเราจะใชการคาํนวณคา

พื้นฐานในโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล [10] 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แบบ Lighting ของหองพัก และตารางโหลด 
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รูปที่ 12 แบบแปลนบานและ ตารางโหลด 3 เฟส 
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  รูปที่ 13 diagram load center 

4.1. ขนาดสายปอนและขนาดเซอรกิตเบรกเกอรของสายปอน 

 4.1.1. ใชคาโหลด 1 เฟส โดยจะใชคาโหลดรวม 

โหลดรวม = 6,320 VA 

กระแสโหลด = 
�,���

���
 

   = 28.72 A 

 ขนาดเซอรกิตเบรกเกอร =1.25 เทาของกระแสโหลด 

      = 1.25 x 28.72 

      = 35.90 A 

- เลือกใช CB ขนาด 40 AT ปองกันสายปอน 
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- เดินสาย IEC01 (THW) 10 x 2 Sq.mm., G-4 Sq.mm. 

- EMT Ø 3/4” 

4.1.2. ใชคาโหลด 3 เฟส โดยจะใชคาโหลดรวม 

โหลดรวม = 63,658 VA 

กระแสโหลด = 
��,���

�.�������
 

   = 96.72 A 

 ขนาดเซอรกิตเบรกเกอร =1.25 เทาของกระแสโหลด 

      = 1.25 x 96.72 

      = 120.90 A 

- เลือกใช CB ขนาด 125 AT ปองกันสายปอน 

- เดินสาย IEC01 (THW) 70 x 4 Sq.mm., G-25 Sq.mm., CV 0.6/1 KV 

- IMC Ø 3” 

4.2. การเลือกขนาดมเิตอร 

ตารางที่ 1 ขนาดสายไฟฟาตามขนาดของสายเมนสวิตช 

ขนาดเครื่องวัดฯ 

(แอมแปร) 

 

เฟส 

ขนาดสูงสุดของเมน

สวิตช(แอมแปร) 

ขนาด่ําสุดของสายเมนและ 

(สายตอหลักดิน)**ตร.มม. 

แรงดันไฟฟาของ

สายเมน (โวลต) 

5 (15) 1 16 4 (10) 4.10** (10) 300 

15 (45) 1 50 10 (10) 16 (10) 300 

30 (100) 1 100 25 (10) 50 (16) 300 

50 (150) 1 125 35 (10) 70 (25) 300 

15 (45) 3 50 10 (10) 16 (10) 750 

30 (100) 3 100 25 (10) 50 (16) 750 

50 (150) 3 125 35 (10) 70 (25) 750 

200 3 250 95 (25) 150 (35) 750 

400 3 500 240 (50) 500 (70) 750 

*สายตอหลักดินขนาด 10 ตร.มม. ใหเดินในทอ สวนสายเมนที่ใหญกวา 500 ตร.มม. ใหใชสายตอหลักดิน ขนาด 95 ตร.มม. เปนอยางนอย 

**สายเมนที่ใชเดินในทอฝงดินตองไมเล็กกวา 10 ตร.มม. 

 จากตารางโหลดไดเลือกขนาดมเิตอรตามมาตรฐานการไฟฟา โดยใชมิเตอรขนาด 50 (150)   

สาย 70 sq.mm. สายดิน เบอร 25 sq.mm. ทอโลหะฝงดิง IMC 3” 

4.3. การกําหนดขนาดหมอแปลงไฟฟา 

 การกําหนดขนาดหมอแปลงไฟฟา สามารถกําหนดไดจากคาพิกัดโหลดรวมของตู MDB ได โดยผูออกแบบ

สามารถกําหนดขนาดใหเหมาะสมตามสภาพการใชงานจริงของอาคาร ในกรณีตองการเผื่อขนาดหมอแปลงก็

พิจารณาจากอาคาร และสามารถกําหนดขนาดไดจากขนาดของหมอแปลงที่มตีามมาตรฐาน 

จากโหลดรวมมีคา   = 63,658 VA 

         = 50 KVA 
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5. สรุปผลการวิจัย 

 5.1 การพัฒนาการออกแบบระบบไฟฟาดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล สามารถออกแบบระบบไฟฟา

ทั้ง 1 เฟสและ 3 เฟส ไดอยางถูกตองตามมาตรฐานของสมาคมสภาวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย พ.ศ.2556 

 5.2 จากการทดลองการออกแบบของหอง Bedroom ที่มีระบบ Lighting, Motor, Heater, Air, ใชเปนตัวอยาง

ทดลองในโปรแกรมไมโครซอฟทเอกซเซล ซึ่งการคํานวณจะไดคาที่ปรากฏของ การคํานวณโหลดยอย การกําหนด

ขนาดอุปกรณ การปองกันของวงจรยอย วงจรสายปอนและวงจรประธาน ใหมีขนาดที่เหมาะสมและทํางานไดอยาง

ถูกตอง ปลอดภัยกับผูใชงาน 

 นําไปชวยในการออกแบบไดอยางถูกตอง และชวยใหการคํานวณมีความผิดพลาดนอยลงและเปนไปตาม

มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ที่ใชในการปฏิบัตงิานจริงใหมีประสิทธิภาพในการคํานวณอยางแมนยํา 

และงานวิจัยครั้งตอไปควรมีพัฒนาการออกแบบในระบบแรงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของการออกแบบในระบบไฟฟา 

และพัฒนาศกัยภาพของวิศวกรแหงประเทศไทย  

 

เอกสารอางอิง  

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (2556). มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา สําหรับประเทศไทย 

พ.ศ.2556 (EIT Standard 2001-56). สํานักพิมพ: โกลบอล กราฟฟค จํากัด, กรุงเทพฯ. 

ลือชัย ทองนลิ. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟา. สํานักพิมพ ส.ส.ท. ปรับปรุงคร้ังที่ 3. 

กรุงเทพฯ. 

สถาพรรุงรัตนาอุบล. (2557.) มาตรฐานสายไฟฟาหุมฉนวนพอลิไวนิลคลอไรดแรงดันไฟฟาที่กาํหนดไมเกิน 450/750 

โวลต มาตรฐานเลขท่ี มอก. 11-2553. Thailand Industrial Standards 

ประสิทธิ์ พิทยพฒัน. หนังสือ คูมือตารางสายไฟฟา ตามมาตรฐาน วสท. พ.ศ. 2556.  

อรรณพ  บุญม,ีนาย พงษเทพ โพธิหอม การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟา, มหาวิทยาลัยสยาม (2556). 

ไพศาล คงเรือง (2547). การสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเร่ือง การออกแบบระบบไฟฟา.สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ. สํานักหอสมุดกลาง. 

สมมารถ ขําเกลี้ยง (2558). โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟาท่ีมีโหลดเปนเคร่ืองเชื่อมไฟฟา ตามมาตรฐานการติดตัง้

ทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 โดยใชจียูไอของแมทแลป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วชิระ ลิ้มศรปีระพันธ. โปรแกรมออกแบบระบบไฟฟากําลังตามมาตรฐาน ว.ส.ท. มหาวิทยาลัยนเรศวร. สํานักหอสมุด 

(2548) 

แบบแปลงระบบไฟฟากําลังของ โรงพยาบานอินเตอรเชียงราย 60. (2557) 

สิทธิชัย ประสานวงศ. โปรแกรมตารางคํานวณ (Microsoft Excel 2010). พิมพท่ี Soft Press พิมพป 2556. 

 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1

st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

412 
 

การวิเคราะหสมรรถนะระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย 

ดวยมอเตอรกระแสตรงชนิดไรแปรงถานที่มีและไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 

Analysis Solar water pumping system  

Of Brushless DC Motor with and without battery backup power 

ไกรวิทย เครื่องใจ* 
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and N. Patcharaprakiti 

Bachelor Engineering Program in Electrical Engineering Rajamangala University of Technology Lanna Chignrai  

*Corresponding author, e-mail:  Kriwit_Kh@hotmail.com 

บทคัดยอ  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหสมรรถนะระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยดวย

มอเตอรกระแสตรงชนิดไรแปรงถานที่มีและไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน เพื่อตองการเทียบประสิทธิภาพของระบบ

สูบน้ําทั้ง 2 ระบบวาระบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกวากัน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบทั้ง 2 ระบบ จะ

เปรียบเทียบปรมิาณน้ําที่ไดตอหนึ่งหนวยพลังงานไฟฟา หลังจากที่ไดติดตัง้ระบบสูบน้ําท้ัง 2 ระบบทําการวัดคาตาง ๆ 

ของระบบสูบน้ํา ที่เวลา 08.00 น. ถึง 16.15 น. ในระบบสูบน้ําที่มีพลังงานสํารองจะใชพลังงานไฟฟาที่ใชเทากับ 0.10 

kWh/ 3m จะไดน้ํา 9.68 3m /kWhสวนระบบสูบน้ําที่ไมมีพลังงานสํารองจะใชพลังงานไฟฟาที่ใชเทากับ 0.23 kWh/
3m จะไดน้ํา 4.32 3m /kWh พบวาที่พลังงานแสงอาทิตยเทากันนั้น คาพลังงานตอปริมาณน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร กับ

ปริมาณน้ําที่ไดตอการใชพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต ในระบบสูบน้ําที่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงานนั้น พลังงานไฟฟาที่ถูกใช

งานจะมีคานอยกวาระบบสูบน้ําที่ไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน ถาคิดถึงการปริมาณการสูบน้ําตอการใชพลังงาน

ไฟฟา 1 ยูนิต ระบบไฟฟาที่ไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงานจะสูบน้ําไดปริมาณนอยกวาระบบสูบน้ําที่มีแบตเตอรี่สํารอง

พลังงาน ดังนั้นระบบสูบน้ําที่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงานน้ันมีประสิทธิภาพสูงกวา 

คําสําคัญ: การวิเคราะหสมรรถนะ ระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย มอเตอรกระแสตรงชนดิไรแปรงถาน 

Abstract  
The purpose of this research was to analysis the performance of a solar pumping system using a 

brushless dc motor with and without battery backup. The menthol used for this study was to compare two 
similar systems with one having battery backup and the other with no battery back up to determine which one 
was more effective. The performance of the systems was determined by measuring the volume of water 
delivered per kilowatt hour or kWh/ 3m After the install at on of the pumping systems, they were run from 8:00 
am to 16:15 am in the afternoon and the volume of water pumped by each unit was measured. The results 
show that the unit with of water back up power used 0.10 kWh/ 3m or produced 9.68 3m /kWh the pumping 
system without back up power used 0.23 kWh/ 3m of electricity or produced 4.32 3m /kWh of water per kwh. 
Therefore, the pumping system with backup power is more efficient than the unit without back up power. 

Keywords: Performance analysis, solar pumping system, Brushless DC Motor 

 

บทนํา  
  การสูบน้ําเพื่อการเกษตร โดยปกติในพื้นที่เกษตรกรรมที่ไฟฟาเขาไมถึง เกษตรกรจะใชเครื่องสูบน้ําที่ใช

น้ํามันเช้ือเพลิงเปนหลัก หรือบางพืน้ที่จะใชเครื่องสูบน้ําไฟฟา แตไฟฟาที่ใชไดจากการใชเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก
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ที่ใชเครื่องยนตเปนตนกําลัง ซึ่งยังตองใชน้ํามันเชื้อเพลิงเชนเดียวกัน การสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยเปนอีก

ทางเลอืกหนึ่งสําหรับเกษตรกร เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร จึงทําใหไดรับแสงอาทิตยอยางตอเนื่อง

และคอนขางคงที่ตลอดท้ังป[1]ในระบบสูบน้ํานั้นระบบขับเคลื่อนหลักคือมอเตอรไฟฟาซึ่งแบบดั่งเดิมนั้น จะใชมอเตอร

ไฟฟากระแสตรง โดยทั่วไปมอเตอรไฟฟากระแสตรงจะมีอารเมเจอรเปนตัวหมุน และสนามแมเหล็กเปนตัวอยูกับที่ ซึ่ง

จะอาศัยแปรงถานและซี่คอมมิวเตเตอร ทําหนาที่เปนขบวนการคอมมิวเตชันทางกล มอเตอรแบบนี้จะมีขอเสีย 

เนื่องจากการเสียดสีทําใหเกิดความรอนการสึกหรอและการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา[2] แตปจจุบันมีการนิยมนํา

มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานมาใชงานแทนมอเตอรไฟฟาแบบดั่งเดิม ซึ่งอารเมเจอรจะเปนตัวอยูกับที่ และ

สนามแมเหล็กจะเปนตัวหมุนและใชตัวตรวจจับ เพื่อตรวจจับตําแหนงสนามแมเหล็กที่โรเตอรและใชอินเวอรเตอร

สําหรับขบวนการคอมมิวเตชันทางระบบอิเล็กทรอนิกส การตรวจจับตําแหนงของตัวหมุนตลอดเวลาใชตัว

ตรวจจับฮอลล สามตัวโดยติดตั้งไวบริเวณใกลกับตัวหมุน ซึ่งตัวตรวจจับฮอลลจะอาศัยหลักการตรวจจับ

สนามแมเหล็กจากตัวหมุนที่มาปะทะกับตัวตรวจจับฮอลลตลอดเวลาโดยลักษณะของมอเตอรไฟฟากระแสตรงไร

แปรงถานมีขอดีคือ ไมจําเปนตองมีการบํารุงรักษาแปรงถานและซี่คอมมิวเตเตอร และยังมีขอดีกวามอเตอรไฟฟา

กระแสตรงแบบดั่งเดิม ในเรื่องของคุณลักษณะแรงบิดกับความเร็ว มีการตอบสนองทางพลวัตรเร็ว และประสิทธิภาพ

การทํางานสูง[3]เมื่อไมนานมานี้การสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยดวยมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถานไดรับความ

สนใจเปนวงกวางเนื่องจาก ใชงานงาย ประสิทธิภาพสูง การบํารุงรักษานอย มีความทนทาน[4-5] ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

ไดทําการวิเคราะหระบบการสูบน้ํา โดยเนนที่มอเตอรไฟฟากระแสตรงแบบไรแปรงถานที่มีระบบสํารองพลังงานดวย

แบตเตอรี่และไมมีระบบสํารองพลังงาน ซึ่งจะทําใหเขาใจพฤติกรรมการทํางานของระบบทั้ง 2 แบบ ในดานการใช

พลังงาน ปริมาณที่เครื่องสูบน้ําสามารถสูบไดและประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  เพื่อเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจเลอืกใชงานระบบสูบน้ําท้ัง 2 ระบบนี้ตอไป 

วิธดีําเนินการวิจัย  

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้ ในการออกแบบและทดสอบระบบสูบน้ําพลังงาน

แสงอาทิตย เริ่มจากการศึกษาการออกแบบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย โดยใชมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรง

ถาน ซึ่งเปนมอเตอรที่ไดรับความนิยมสูงขึ้นในปจจุบันเนื่องจากบํารุงรักษางาย ประสิทธิภาพสูง การเลือกใชปมน้ํา

หลังจากนั้นศึกษาการคํานวณหาอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในระบบ ออกแบบและสรางระบบสูบนํ้าและทดสอบผล วิเคราะห

สมรรถนะของระบบสูบน้ํา มีรายละเอียดดังน้ี  

การวิเคราะหพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นในระบบสูบน้ําทั้ง 2 ระบบเทียบกับปริมาณน้ําที่ไดจากการสูบน้ํา

จุดประสงคในการวเิคราะหพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยทั้ง 2 ระบบเทียบกับปริมาณน้ําที่

ไดจากการสูบน้ํานั้น เพื่อตองการเทียบประสิทธิภาพของระบบสูบน้ําทั้ง 2 ระบบวาระบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกวา

กัน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบทั้ง 2 ระบบสามารถทําได 2 ลักษณะไดแก 

 

 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมการวัดคาตัวแปรตาง ๆ ของระบบสูบน้ําท่ีไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1

st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

414 
 

 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมการวัดคาตัวแปรตาง ๆ ของระบบสูบน้ําท่ีมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 

1. มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน  

การทํางานของมอเตอรจะอาศัยพื้นฐานของแรงดูด (attraction) และแรงผลัก (repulsion) ระหวางขั้วแมเหล็ก

ที่ อาศัยหลักการเดียวกับมอเตอรไฟฟากระแสสลับซิงโครนัสที่มี ตัวหมุนเปนแมเหล็กถาวรดังรูปที่ 3 โดยมีขั้นตอน

การเริ่มหมุน เมื่อกระแสไหลผานขดลวดชุดที่หนึ่งของชุดขดลวดที่สเตเตอร ทั้งสาม และสรางขั้วแมเหล็กนั้นเปนแรง

ดูดใหสนามแมเหล็ก ครบรอบของขั้วที่ตางกัน โรเตอรจะเคลื่อนท่ีไปถากระแสเลื่อน ไปที่ชุดขดลวดที่ติดกัน เกิดลําดับ

การเปล่ียนแปลงแตละชุด ขดลวดทําใหโรเตอรติดตามการเคลื่อนท่ีของสนามแมเหล็ก  

 

รูปที่ 3 การเคลื่อนที่ของมอเตอร 

                          

      รูปที่ 4 แผนภาพการคอมมิวเตชัน   รูปที่ 5 มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน 

โดยการเคลื่อนทีข่องมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานจะอาศัยการทํางานครั้งละสองเฟส ผลลัพธคือจะ

ทําให เกิดแรงบิดมาก ดวยเหตุที่เฟสที่สามหยุดทํางานซึ่งเปนขอดี ของระบบขับเคลื่อนทางกลที่ตองการแรงบิดมาก 

สําหรับการ ควบคุมการทํางานแบบสองเฟสจะใชหลักการนําพลังงาน ไฟฟาที่เกิดขึ้นใหสอดคลองกับตําแหนงของตัว

โรเตอร โดยใช ตัวตรวจจับสัญญาณดวยตัวตรวจจับฮอลลทั้งสามตําแหนงที่ ติดตั้งที่สเตอร โดยสัญญาณจากตัว

ตรวจจับตําแหนงจะถูกนํามาสรางตัวเลขสามหลักที่มกีารเปล่ียนแปลงทุก ๆ 60 องศา ทางไฟฟาโดยสัญญาณจากตัว

ตรวจจับฮอลลนี้จะถูกนําไป กําหนดจังหวะเวลาการขับ (drive timing) ของสวิตชกําลัง และขณะมอเตอรหมุนจะเกิด

แรงเคลื่อนไฟฟาตานกลับ (back electromotive forces) โดยสัญญาณแสดงในรูปท่ี 4[6] 
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2. การควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถาน  

มอเตอรไฟฟากระแสตรงไรแปรงถานที่ใชคอมมิวเตเตอรทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อควบคุมการสับเปลี่ยน

ทิศทาง กระแสสําหรับกําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร ใช วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง จะใชโครงสราง 

บริดจสามเฟส แสดงดังรูปที่ 6 สําหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร จะควบคุมดวยสวิตชตัวบนของวงจรแปลง

ผันกําลังไฟฟา โดยใชการควบคุมดวยสัญญาณพีดับบิวเอ็ม (PWM) ซึ่งเกิดจากการ มอดูเลตสัญญาณแรงดันโดยปรับ

แรงดันไฟฟากระแสตรง เพื่อใหความเร็วของมอเตอรเปลี่ยนแปลง วิธีการนี้ทําไดงายและสามารถจํากัดคากระแสเริ่ม

หมุน เพื่อควบคุมความเร็ว และแรงบิด หลักการทํางานที่อธิบายขางตนสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 เปนการแสดงคา

องศาตําแหนงของตัวตรวจจับฮอลล และการกําหนดรูปแบบการสวิตช [6-7]  

       ตารางที่ 1 ลาดับคอมมิวเตชันสาหรับการหมุน 

Electrical angle Hall sensor Phase current Switch closed 

H1 H2 H3 Ic Ib Ic 

 600  1 0 1 + - off Sw1 Sw4 

 12060  1 0 0 + off - Sw1 Sw6 

 180120  1 1 0 off + - Sw3 Sw6 

 240180  0 1 0 - + off Sw3 Sw2 

 300240  0 1 1 - off + Sw5 Sw2 

 360300  0 0 1 off - + Sw5 Sw4 

 

 

รูปที่ 6 วงจรแปลงผันกําลังไฟฟากระแสตรง จะใชโครงสรางบริดจสามเฟส 

3. ปมน้ําแบบลูกสูบ 

 ปมลูกสูบเปนปมที่สามารถสรางความดันไดสูงดวยการอัดเพียงขั้นตอนเดียว ใหอัตราการไหล "เฉลี่ย" ถือได

วาคงที่โดยไมขึน้กับความตานทานดานขาออก แตการไหลจะไมราบเรียบ คือจะไหลเปนจังหวะตามการอัดของลูกสูบ 
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แตก็พอจะทําใหการไหลราบเรียบขึ้นมาบางไดโดยการใชระบบปมที่มีหลายลูกสูบหรือการติดตั้ง gas chamber

ทางดานขาออก 

 

รูปที่ 7 การทํางานของปมแบบลูกสูบ 

3. การออกแบบชุดทดสอบระบบสูบนํ้า 

ในการทดสอบสมรรถนะ ผูวิจัยไดออกแบบระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยโดยใชมอเตอรกระแสตรงแบบไร

แปรงถาน จําลองโดยกําหนดปริมาณน้ําและขนาดทอดังนี ้

กําหนดความตองการน้ํา  

ตัวอยางที่ 1 ความตองการใชนํ้าตอวันเทากับ 10,000 ลิตร หาปริมาณความตองการนํ้าตอช่ัวโมงเมื่อคิดที่ ปริมาตรน้ํา

ที่เครื่องสูบน้ําสามารถสูบไดกี่ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ถาตองการใหเครื่องสูบน้ําทํางานไมเกิน 5 ชั่วโมงตอวัน 

1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น 15,000 ลิตร จึงเทากับ 15 ลูกบาศกเมตรตอวัน 

เครื่องสูบน้ําทํางานไดไมเกิน 5 ชั่วโมง (โจทยกําหนดมาจาก Peak Sun Hour: PSH) 

ดังนั้นตองใหเครื่องสูบน้ําที่ออกแบบสามารถสูบนาได 15/5 = 3 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

คํานวณขนาดของทอสงน้ํา  

ตัวอยางที่ 2 จากตัวอยางที่ 1 ทอสงน้ํา จะตองเลือกใชขนาดเทาใด จากตัวอยางที่ 1 ปริมาตรของน้ํา ที่เครื่องสูบน้ํา 

ตองสูบน้ํา ไดเทากับ 3 3m /Hr คิดเปนวินาที 3/(60x60) = 0.83x10-3 3m /sec อัตราความเร็วของน้ํา ในทอ 2 

m/sec ดังนั้นพื้นที่หนาตัดของทอน้ํา คือ (0.83x10-3)/2 = 0.417x10-3 3m  

คํานวณขนาดของทอสงน้ํา 

จากสมการ     
V
Q

A   

0.023
3.142

)310(0.4174A4
d 







π
      (1) 

หาขนาดเสนผาศูนยกลางทอน้ํา จากสมการ 

เมื่อคิดเปนนิ้ว จะได 0.023/0.0254 = 0.90 นั่นคือใชทอขนาด 1 นิ้ว 

การคํานวณระยะสูบของระบบ หรือระยะเฮด 

ตัวอยางที่ 3 จากตัวอยางที่ 1 จงคํานวณระยะเฮดความดัน เมื่อเครื่องสูบน้ําตองสูบน้ําขึ้นแทงน้ํามีความสูงเทากับ 2 

เมตร 

จากสมการ     
g

P
H p ρ
  

ความดัน(P) 2 x 10,000 = 20000 N/m2 
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9.811000
20000

Hp 
 = 2.034      (2) 

ระยะเฮดความดันเทากับ 2.034 เมตร 

การคํานวณระยะสูบของระบบ หรือระยะเฮด  

ตัวอยางที่ 4 จากตัวอยางที่ 1 จงคํานวณระยะเฮดความเร็ว ของระบบสูบน้ํานี ้

จากสมการ     
2g
V2

Hv             

จากตัวอยางที่ 2 ไดกําหนดอัตราความเร็วของน้ํา เทากับ 2 m/sec 

   9.812
22

Hv 
 =0.203       (3) 

ระยะเฮดความเร็วเทากับ 0.203 เมตร 

การคํานวณระยะสูบของระบบ หรือระยะเฮด 

ตัวอยางที่ 5 จงคํานวณระยะเฮดความสถิตย ของระบบสูบน้ํา ที่มกีารติดตัง้เครื่องสูบน้ํา  

จากสมการ      HSSHSDHs   

  HSD = 1.5 m; HSS = 1 m 

1.52Hs  = 3.5         (4) 

ระยะเฮดสถิตยเทากับ 3.5 เมตร 

ตัวอยางที่ 6  จากตัวอยางที่ 3-5 จงคํานวณหาคาเฮดรวมในระบบสูบน้ําทั้งในกรณทีี่ไมคิดคาความฝดในระบบสูบนํ้า 

กรณีไมคิดคาความฝดในระบบ 

m 5.743.50.2032.034HSHVHPHTD          (5) 

เลือกชนิดและขนาดเครื่องสูบน้ํา  

ตัวอยางที่ 7 จากตัวอยางที่ 1-6 จงคํานวณหาขนาดของเครื่องสูบน้ํา ที่ใชระบบสูบน้ํา 

ρ = 1,000 kg/ 3m        g = 9.81 N 

Q = 0.83x10-3 3m /sec    THD = 5.74 m 

η = 0.8 

0.8
5.74)3-10(0.839.811,000

Ppump


 = 58.42 W        (6) 

ขนาดของเคร่ืองสูบน้ําตองไมนอยกวา 60 วัตต (ทางผูวิจัยไดเลอืกใชมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน ขนาด 48 V 

500 W ) 

เมื่อไดขนาดของมอเตอรและสามารถหาขนาดของแผงเซลลแสงอาทิตย 

ไดโดยใชสมการ     )]TSTC(TPTC[1
sys

(T)ML
P(T)

ID







η

η
 

การคํานวณขนาดแผงเซลลแสงอาทิตย 

L =โหลดของมอเตอรเครื่องสูบน้ํา (W.hr) 

ID = พลังงานแสงอาทติยเฉลี่ยรายวัน (หาไดจากกราฟ Louis Rosenblum) 

(T)Mη =ประสิทธิภาพของเซลลชนิดผลึกเดี่ยวที ่45 องศาเซลเซียสเทากับ 10.5% 
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PTC = กําลังไฟฟาสูงสุดของแผงเซลลท่ีสภาวะมาตรฐาน เทากับ -0.5% / °C 

T = อุณหภูมิท่ีใชงาน เทากับ 45 °C 

TSTC  = อุณหภูมิท่ีทดสอบแผง เทากับ 25 °C 

ηsys = ประสิทธิภาพระบบ ηO.ηB(T).ηMηsys   = 1 : ηO = 0.98 

   
รูปที่ 7 กราฟสาหรับหาพลังงานแสงอาทิตย เฉลี่ยรายวันของ Louis Rosenblum 

จากตารางพบวา เดือนที่มคีาเฉลี่ยความเขมแสงอาทติยเฉลี่ยตอวันนอยที่สุดคอืเดอืนธันวาคมโดยที่คาความ

เขมแสงเทากับ 4.08 kWh/ 2m /day เมื่อนามา Plot กราฟ Louis Rosenblum โดยเลือกคา LOEPWM เทากับ 1 แลว จะ

ไดคา ID เทากับ 2.95 kWh/ 2m - day 

จากตัวอยางที ่7 ถาเลือกมอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถาน  48 V 500 W 

L คือมอเตอรขนาด 500 x 5 = 2500 Wh 

ηO.ηB(T).ηMηsys  =0.105 1 0.98=0.103       (7) 

25)]0.005)(45([1
0.1032.95
0.1052500

P(T) 



 =950 W      (8) 

ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 950 วัตต (250 W x 4 แผง) 

การหาขนาดแบตเตอรี ่

  แบตเตอรี่ แรงดัน 12 โวลต จํานวน 4 ลูก กระแสในแบตเตอรี่แตละกอน 45 Ah   

    Wh = V × Ah = 48 × 45 = 2160 Wh     (9) 

    Ah = 
V

Wh
 = 

48
2160

= 45 Ah      

 หาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ 

     1)rt(Fn1B  ηη      (10) 

fn  = 0.23
2160
500

      (11) 
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ηB = 1+0.23 (0.80-1) = 0.95  = 95%     (12) 

 แบตเตอรี่ตออยูในระบบไฟฟานี้ท่ีมีประสิทธิภาพ 95%  

 

รูปที่ 8 ชุดการทดลองจริง 

 

ตารางที่ 2 รายละเอียดของระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยดวยมอเตอรกระแสตรงชนิดไรแปรงถาน 

ลําดับ ลําดับ ชื่ออุปกรณ พิกัด 

1 แผงเซลลแสงอาทติยขนาด  250 W 

2 แบตเตอรี่สํารองพลังงานขนาด  12 V 45 Ah 

3 โซลาชารจเจอรท่ีมีระบบการชารจประจุแบบ PWM 48 โวลต  40 A 

4 มอเตอรกระแสตรงแบบไรแปรงถานขนาด สําหรับขับเคลื่อนปมน้ํา 48 V 500 W 

5 ปมสูบน้ํา ขนาดทอดูด และทอจาย 1 นิ้ว 

6 โวลตมิเตอรดิจิตอล สําหรับวัดแรงดัน - 

7 แคลมปมิเตอร สําหรับวัดกระแส - 

8 เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชแสงอนิฟาเรด สําหรับวัดอุณหภูม ิ - 

9 เครื่องวัดคาความเขมแสงอาทติย สําหรับวัดความเขมของแสงอาทิตย - 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  
 

 
 

รูปที่ 9 กราฟเปรียบเทียบกําลังไฟฟาสูงสุด กําลังไฟฟาจากเคร่ืองสูบน้ําทั้ง 2 ระบบกับคาความเขมแสงอาทติย 

จากรูปกราฟที่ 9 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกําลังงานไฟฟาจากสองระบบ พบวา ที่คาความเขมแสงอาทิตยต่ํา 

กําลังงานไฟฟาของระบบสูบน้ําที่มีแบตเตอรี่สํารองจะจายกําลังงานไฟฟาไดมากกวา แตเมื่อความเขมแสงสูงขึ้น 

กําลังงานไฟฟาของระบบสูบน้ําท่ีไมมีแบตเตอรี่จะไดกําลังงานสูงกวาระบบที่มีแบตเตอรี่สํารอง ซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวของ

กับกําลังงานไฟฟาไดแก แรงดันและกระแส ดังนัน้จึงไดวิเคราะหกระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาซึ่งเปนตัวแปรที่เกี่ยวกับ

ระบบทั้งหมดโดยนํากระแสไฟฟาและแรงดันไฟฟาที่วัดไดทัง้สองระบบมาเขยีนเปนกราฟเทียบกับความเขมแสงอาทิตย

ที่วัดได ณ. เวลาเดยีวกัน แสดงดังรูปที่ 10 และ 11 

 

รูปที่ 10 กราฟเปรียบเทียบกระแสไฟฟาสงูสุด กะแสไฟฟาจากเครื่องสูบน้ําท้ัง 2 ระบบกับคาความเขมแสงอาทิตย 

 จากรูปกราฟที่ 10 ระบบสูบน้ําทั้งสองระบบจะมีกระแสไฟฟาที่แปรผันตามคาความเขมของแสงอาทิตยโดย

สังเกตไดวา กระแสของระบบที่ไมมีแบตเตอรี่สํารองจะมีกระแสมากกวากระแสของระบบที่มีแบตเตอรี่สํารอง

เนื่องจากเมื่อความเขมแสงมากขึ้นกระแสก็จะมีคามากขึ้นตาม และเมื่อความเขมแสงลดลงกระแสก็จะลดลงตามไฟ

ดวย สวนระบบที่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงานนั้นคากระแสจะคอนคาคงที่ เนื่องจากเมื่อกําลังงานไฟฟาของแผงเซลล

แสงอาทิตยที่จายใหกับโหลดไมเพียงพอระบบจะตองดึงกําลังงานจากแบตเตอรี่มาใชงาน ในทางกลับกัน เมื่อแผง

เซลลแสงอาทิตยมีกําลังงานที่สามารถจายโหลดไดเกินพิกัดโหลด กําลังงานที่เหลือจะไหลเขาสูแบตเตอรี ่
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รูปที่ 11 กราฟเปรียบเทียบแรงดันไฟฟาสูงสุด แรงดันไฟฟาจากเครื่องสูบน้ําท้ัง 2 ระบบกับคาความเขมแสงอาทิตย 

 จากรูปกราฟที่ 11 พบวาในระบบสูบนํ้าที่มแีบตเตอรี่สํารองพลังงาน แรงดันที่วัดไดที่แผงเซลลแสงอาทิตยจะ

คอนขางคงที่โดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 49.5 โวลต สวนระบบสูบน้ําที่ไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงานไฟฟานั้น 

แรงดันไฟฟาจะแปรผันตามความเขมแสง โดยที่ความเขมแสงตํ่ากวา 800 วัตตตอตารางเมตร แรงดันไฟฟาจะมีคาต่ํา

กวาระบบสูบน้ําท่ีมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน แตเมื่อคาความเขมแสงมากวา 800 วัตตตอตารางเมตร แรงดันจะมีคา

มากกวาระบบสูบน้ําที่มีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 

 

รูปที่ 12 กราฟเปรียบเทียบกําลังไฟฟาสูงสุด กําลังไฟฟาจากเครื่องสูบน้ําท้ัง 2 ระบบกับคาความเขมแสงอาทิตย 

ตารางที ่3 พลังงานไฟฟาที่ไดกับปรมิาณน้ําที่ไดจากระบบ 

Battery Storage System No Battery Storage System 

Energy of sun (Wh/ 2m ) 5972.25 5972.25 

Energy of PV (Wh) 2240.69 1934.19 

Water Volume( 3m ) 21.687 8.358 

kWh/ 3m  0.10 0.23 

3m /kWh 9.68 4.32 
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จากรูปที่ 12 จากการวัดคาแรงดันไฟฟากระแสไฟฟาและปรมิาณของน้ําที่สูบไดของระบบสูบน้ําดวยพลังงาน 

แสงอาทิตยทั้ง 2 ระบบที่เวลาตั้งแต 08.00 น. ถึง 16.15 น. ที่คาความเขมของแสงอาทิตยเทากันนั้นเมื่อนํามา

คํานวณหาคาพลังงานไฟฟาแลวนํามาเปรียบเทียบระหวาง พลังงานที่ระบบใชไปตอปริมาณน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร กับ

ปรมิาณน้ําที่ไดตอการใชพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต ไดคาตาง ๆ ดังตารางที ่1 ซึ่งพบวาท่ีพลังงานแสงอาทิตยเทากันนั้น คา

การใชพลังงานตอปริมาณน้ํา 1 ลูกบาศกเมตร (kW/ 3m ) ในระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยที่มีแบตเตอรี่สํารอง

พลังงานนั้น พลังงานไฟฟาที่ถูกใชงานจะมีคานอยกวาระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตยที่ไมมีแบตเตอรี่สํารองพลังงาน 

เชนเดียวกัน ถาคิดถึงการปริมาณการสูบน้ําตอการใชพลังงานไฟฟา 1 ยูนิต ระบบไฟฟาที่ไมมีแบตเตอรี่สํารอง

พลังงานจะสูบน้ําไดปริมาณนอยกวาระบบสูบนํ้าที่มแีบตเตอรี่สํารองพลังงาน 
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      อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  

Application of Geo-informatics to Predict of Urban Change in case study: 
 Meuang Nakhon Rachasima District, Nakhon Rachasima Province 

นันทพร อยูสะอาด 

Department of Geography Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University Khamriang Sub-district, 
Kantarawichai District, Mahasarakham Province   

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

ปจจุบัน เมืองมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเมืองในเขตที่อยูในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้นจึง

จําเปนตองมีขอมูลสําหรับการวางแผนการใชประโยชนที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต การศึกษาครั้ง

นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา ในชวงระยะ 10 ป (พ.ศ. 2550-2560) โดยใชขอมูลจากภาพถายดาวเทียม Landsat 5 TM และ Landsat 

8 OLI/TIRS เพื่อจําแนกรูปแบบการใชประโยชนที่ดินดวยวิธีการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervise classification) 

พรอมทั้งคาดการณแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง ในอีก 5 ป ขางหนา โดยใชแบบจําลอง  CA_Markov            

ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของอําเภอเมืองนครราชสีมา ระหวางป พ.ศ. 

2550-2560 พบวา สวนใหญพื้นที่เมืองถูกเปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่อื่นๆ และจากการ

คาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในอกี 5  ป ขางหนา  คือ  ป พ.ศ. 2565 พื้นที่ชุมชน/สิ่งปลูก

สราง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่พื้นที่ปาไม พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่แหลงน้ํา มีแนวโนมลดลง โดย

พื้นที่เมืองมีแนวโนมขยายตัวไปบริเวณทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นที่ โดยสวนใหญพื้นที่เมือง

ขยายตัวเขาไปในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้ สอดคลองกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานกําหนดเขตการใชที่ดินที่

เหมาะสมในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่เมืองอยางมปีระสิทธิภาพตอไป 

คําสําคัญ: เมืองนครราชสีมา การใชประโยชนที่ดิน คาดการณ แบบจําลอง CA_Markov   

Abstract 

In recenly, The Urban is rapidly expanding especially the cities in the area are in the national economic 
and social development. Study on Application of Geographic Information System for Projection of Land Use 
Change in Meuang Nakhon Rachasima District, Nakhon Rachasima Province aim to investigate the land use 
patterns and land use changes in the year 2007 – 2017. Landsat 5 TM and Landsat 8 OLI/TIRS imageries were 
chosen for the land use visualization with supervised classification process. And predict the tendency of land use 
change in year 2022 using CA_Markov Model. The result from research reveals changes of land use in 
Meuang Nakhon Rachasima District, Nakhon Rachasima Province during 2007-2017 that Urban area was 
changed from agricultural area and Miscellaneous land. Analysis of land use change and predict the tendency of 
land use change in the year 2022 show that Urban and Built-up land area tend to be decreased, while Forest 
rubber area, urban area, water body area and other area tend to be increased. The most proportion of 
changed area is Built-up land area in north, east and west in Meuang Nakhon Rachasima District, Built-
up land area will expand into agriculture land and Miscellaneous land. Therefore, the conditional tendency of 
land use change should be taken into account for land use planning in order to suitably manage Meuang Nakhon 
Rachasima District. 

Keywords: Meuang Nakhon Rachasima District, Land use, Prediction, Cellular automata-Markov Chain Model 
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บทนํา  

พื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา เปนเมอืงเศรษฐกิจและศูนยกลางการลงทุนหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย

นโยบายและกรผลักดันของภาครัฐ รวมไปถึงการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะโครงการจากภาครัฐที่มีสวน

สงเสริมเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมาใหเติบโตอยางกาวกระโดด ไมวาจะเปนโครงการพัฒนาระบบโครงสราง

พื้นฐานทั้งทางถนนและทางราง อาท ิโครงการรถไฟฟาทางคูขนาดทางมาตรฐาน 1 เมตร สายทางมาบกะเบา-ชุมทาง

ถนนจิระ-ขอนแกน โครงการรถไฟความเร็วปานกลาง หรือรถไฟทางคูขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร โครงการทาง

หลวงพิเศษระหวางเมอืง มอเตอรเวยบางปะอิน-นครราชสีมารวมไปถงึโครงการลงทุนสรางระบบขนสงมวลชนภายใน

ตัวเมืองโคราช เปนตน ประกอบกับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนพื้นที่ที่มีความไดเปรียบอยางมากดานทําเลที่ตั้งที่

สามารถเชื่อมตอยังกรุงเทพมหานคร และสามารถเชื่อมตอจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเขาสูทาเรือ รองรับการขนถาย

สินคาไดอยางสะดวก การเคลื่อนยายลงทุนมายังจังหวัดนครราชสีมาจึงเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในระยะสิบปที่ผานมา

จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญอันดับ 2 ของประเทศ และมีจํานวนประชาการมากเปนอันดับหนึ่ง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากขอมูลสถิติประชากรพ.ศ. 2549-2558 จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนประชากรสูง

ถึง 2,628,818 คน (สํานักงานสถิติแหงชาต,ิ 2558) จากการขยายตัวและการเพิ่มขึ้นของประชาชากรที่มีกําลังซื้อมาก

ขึ้น โดยแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป พ.ศ. 2557-2560 ไดกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกประกอบกับนโยบาย

ภาครัฐซึ่งกําหนดใหแผนจังหวัดนครราชสีมาเปนตัวกลางเพื่อการรวบรวมและกระจายสินคา เนื่องจากเปนจังหวัดที่มี

ทําเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตรเหมาะสมตอการเปนศูนยกลางการรวบรวมและกระจายสินคา อยูตรงกลางระหวางวัตถุดิบ

และการตลาดที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงตนทางและปลายทางของสนิคาแตละประเภทไดสะดวก รวมถึงเปนเขต

พื้นที่แหลงกระจายสินคาและธุรกิจมากมาย ไมวาจะติดกับถนนสายหลักหรือตั้งอยูในชุมชน มียานชุมชนที่หนาแนน 

(งานวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา, 2555) อีกทั้งพบการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการโมเดิรนเทรด-คาปลีก รวมไปถึงการขยายตัวของอาคารพาณิชย ท่ีพัก โรงแรมขนาด

ใหญ  อยางตอเนื่อง  แสดงให เห็นถึ งศักยภาพในการเปนเมือง เศรษฐกิจและการลงทุนหลักของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือดวยการผลักดันของรัฐบาล รวมไปถึงการลงทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะบริเวณถนนสี่สาย

หลัก เสนทางที่สามารถเชื่อมโยงถนนทั้งสี่สายหลักเขาดวยกันผากลางเมืองนครราชสีมา ถนนเลียบคลองชลประทาน 

หรือถนนสุรนารี2 ซึ่งปจจุบันพื้นที่ดังกลาวรองรับการพัฒนาเปนจํานวนมาก และเกิดปรากฏการณขายตัวของเมืองใน

เขตพืน้ที่ดังกลาวอยางรวดเร็ว   

ภูมิสารสนเทศ (geo-informatics) เปนเทคโนโลยีสําคัญที่ชวยในการศึกษาวิเคราะหเชิงพื้นที่ รวมถึงการ

บริหารจัดการเชิงพื้นที่อันประกอบดวย การรับรูจากระยะไกล (remote sensing, RS) ระบบการหาตําแหนงพิกัดบน

พื้นโลก (global positioning system, GPS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (geographic information system, GIS) โดย

สามารถชวยในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลในเชิงพืน้ที่อยางเปนระบบ สามรถนําผลการการวิเคราะหเชิงพื้นที่ไป

ชวยในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อวางแผนพัฒนาตอไปในอนาคตได ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเขามา

ประยุกตใชในงานดานตางๆ มากมาย อาทิ การวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานธรณีวิทยา 

การตั้งถิ่นฐาน นิเวศวิทยา การเกษตร การทหาร การจัดการชายฝงทะเล การจัดการดานอสังหารมิทรัพย  การวางผัง

เมือง เปนตน รวมไปถึงการศึกษาดานการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินทีมีความจําเปนตองศึกษาและติดตาม

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 แบบจําลองทางคณิตศาสตรถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการศึกษาดานการใชประโยชนที่ดินอยาง

แพรหลาย  แบบจําลอง Cellular automata-Maukov Chain Model หรือ CA_Markov เปนแบบจําลองหนึ่งที่นิยมนํามา
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ประยุกตใชในการศึกษาเพื่อคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดนิ โดยแบบจําลองดังกลาวเปนการ

ใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร (mathematical model) ชวยในการพยากรณ เนื่องจากสามารถแสดงผลไดทั้งในเชิง

ปรมิาณและเชิงพ้ืนท่ี ทําใหทราบถึงขนาดและรูปแบบการกระจายการใชประโยชนที่ดนิประเภทตางๆ ไดชัดเจน (Toffoli 

and Margolus, 1987) เพือ่ใหสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการกําหนดนโยบายการใชประโยชนที่ดิน และการวาง

แผนการจัดการการใชที่ดนิในเขตเมืองไดอยางมีประสิทธภิาพ 

 จากความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงประยุกตระบบภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณการขยายตัวของ

พื้นที่เมือง โดยเอกศึกษาพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน รวมถึงมีแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมืองอยางเห็นไดชัดในชวงระยะสิบปที่ผานมา 

โดยวิเคราะหจากภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูงรวมกับแบบจําลอง CA_Markov เพื่อเปนขอมูลชวยในการกําหนด

เขตการใชท่ีดินท่ีเหมาะสม และใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ขอบเขตเชงิเนื้อหา 

1) ศึกษาการใชประโยชนที่ดิน บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในชวงระยะ 10 ป 

(พ.ศ. 2550-2560) โดยการแปลภาพถายดาวเทียมความละเอียดสูง 3 ชวงป ไดแก ป 2550 ใชภาพถายดาวเทียม 

Landsat5 TM path 128 row 50 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 ป 2555 ใชภาพถายดาวเทยีม Landsat5 TM path 128 row 

50 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 และป 2560 ใชภาพถายดาวเทียม Landsat8 OLS/TIRS path 128 row 50 วันที่ 19 

กุมภาพันธ 2550 ดวยวิธีการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervised Classification) โดยใชการจําแนกขอมูลภาพโดย

เทคนคิแบบความนาจะเปนไปไดสูงสุด (Maximum likelihood classifier) พรอมลงพื้นที่สํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูล ดวยเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (global positioning system, GPS) 

2) วิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ในชวงระยะ 10 ป (พ.ศ. 2550-2560) โดยวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณอําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในชวงระยะ 10 ป (พ.ศ. 2550-2560) และคาดการณการใชประโยชนที่ดินที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต ป 2565 โดยใชแบบจําลอง Cellular automata-Markov Chain Model หรือ CA_Markov รวมถึง

อธิบายทิศทางการขยายตัวของเมอืงวาเปนไปในรูปแบบและทศิทางใด  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

   การดําเนินงานวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 2 ขั้นตอนหลักตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี ้

1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ในชวงระยะ 10 ป (พ.ศ. 2550-2560) 

1) การรวบรวมขอมูล 

รวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษา ทั้งในสวนของขอมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ และขอมูลภาพ โดยขอมูลพื้นที่

ฐานเชิงพื้นที่ที่สําคัญ ไดแก แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 ชั้นขอมูลขอบเขตการปกครอง ของกรมการ

ปกครอง ชั้นขอมูลเสนถนน จากกรมทางหลวง เปนตน สําหรับขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ใชขอมูลจากการจําแนก

ภาพถายดาวเทียม Landsat5 TM path 128 row 50 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2550 ป 2555 ใชภาพถายดาวเทียม 

Landsat5 TM path 128 row 50 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 และป 2560 ใชภาพถายดาวเทียม Landsat8 OLS/TIRS 
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path 128 row 50 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ความละเอียดเชิงพื้นที่ 30X30 เมตร รวมกับขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ

ทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเมอืงในพื้นที่ เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการอธิบายผลการศกึษา 

2) การลงสํารวจภาคสนาม  

การเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะทางกายภาพพื้นที่โดยใชเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (Global 

Positioning System : GPS ) ชวยในการสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตร และเก็บขอมูลตําแหนงที่ตั้งของการใชประโยชน

ที่ดินในแตละประเภท บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนชวยในการจําแนก

การใชประโยชนที่ดินจากขอมูลภาพถายดาวเทยีมความละเอยีดสูง พรอมทั้งถายภาพเพื่อประกอบการทํารายงาน 

3) การปรับแกความคลาดเคลื่อนเชงิเรขาคณิต 

ทําการปรับแกความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิตของขอมูล ภาพถายดาวเทียม Landsat5 TM และ 

Landsat8 OLS/TIRS รวมกับการลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลภาคสนาม เพื่อใหตําแหนงจุดภาพตรงกับตําแหนงที่แทจริง

บนพื้นผิวโลก ในขณะเดียวกันก็จะทําการปรับขนาดของขอมูลภาพไปพรอมกัน 

4) จําแนกการใชประโยชนที่ดิน 

ทําการจําแนกการใชที่ดินบริเวณ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา โดยขอมูลภาพถาย

ดาวเทียมภาพถายดาวเทียม Landsat5 TM และ Landsat8 OLS/TIRS ดวยวิธีการจําแนกแบบกํากับดูแล (Supervised 

Classification) โดยใชการจําแนกขอมูลภาพโดยเทคนิคแบบความนาจะเปนไปไดสูงสุด (Maximum likelihood classifier) 

วิเคราะหรวมกับแผนที่ภูมปิระเทศ (Topographic Map) และขอมูลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบขอมูลภาคสนาม โดยทํา

การจําแนกใน 3 ชวงเวลา คือ ป พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 

5) การตรวจสอบความถูกตองของการจําแนก 

กําหนดจํานวนขอมูลตัวอยางท่ีใชในการประเมินความถูกตอง โดยคํานวณจากสมการแบบ Worst-

Case multinomial distribution ซึ่งสมมติใหประเภทหนึ่งประเภทใดของการใชประโยชนที่ดนิและสิ่งปกคลุมดินมีสัดสวน

ทีเ่ขาใกลหรอืมีพื้นที่ 50 เปอรเซ็นต ของพืน้ที่ศึกษา (Congalton and Green, 1999) ดังนี ้

 

โดยที ่ N  คือ จํานวนจุดตัวอยาง 

b  คือ ความถูกตองแมนยําที่ตองการ (เชน 10 เปอรเซ็นต) ของประเภทนั้นๆ 

B  คือ คาที่ไดจากตารางการกระจายแบบ 2 (the upper (a/k) X 100 percentile) ที่ 1 degree of 

freedom 

ตรวจสอบความถูกตองของการจําแนก จากตารางเมตริกซความคลาดเคลื่อน (error matrices) ระหวางผล

การจําแนกกับขอมูลอางอิงแลวประเมินความถูกตองจากคาความถูกตองโดยรวม (overall accuracy) และคา

สัมประสิทธิ์ Kappa โดยผลที่ไดจากการคํานวณคาสัมประสิทธิ์ Kappa สามารถแบงระดับความถูกตองได ดังนี้ 

มากกวา 0.80 แสดงวามีคาความถูกตองของการจําแนกสูง ระหวาง 0.40 ถึง 0.80 แสดงวามีคาความถูกตองปาน

กลาง และนอยกวา 0.40 แสดงวามีคาความถูกตองต่ํา 

6) วิเคราะหการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ทําการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ชวง ป พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555 และ 

พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2560 โดยเทคนิคการซอนทับ (Overlay Analysis) โดยอาศัยตารางเมตริกซการเปลี่ยนแปลงของ
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ทั้งสองชวงเวลา เพื่อใหทราบความเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินและสิ่งปกคลุมดินแบบ From-To คือสามารถ

บอกไดวาการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบใด หรอืเพิ่มขึ้นมาจากแบบใด  

2. คาดการณแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ใน

อีก 5 ป ขางหนา (พ.ศ. 2565) โดยใชแบบจําลอง CA_Markov 

1) สรางแบบจําลองสําหรับการคาดการณการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2560 

หาแนวโนมการใชประโยชนที่ดินของป พ.ศ. 2560 จากขอมูลการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2550 และ 

พ.ศ. 2555 ดวยแบบจําลอง Markov chain โดยมรีูปแบบทางคณิตศาสตร ดังนี ้

สัดสวนของการใชที่ดินในชวงเวลาถัดไป   =   (Vj) x (Pjk) โดยที ่

 Vj       คือ       สัดสวนของการใชที่ดนิในระยะที่ 2 ซึ่งอยูในรูปของ Vector  คือ 

                               ( V1 , V2 , V3 …, Vm ) j = 1 , 2 , 3 ,…m 

 Pjk      คือ         โอกาสของการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน จากระยะที่ 1 ไปเปนระยะที่ 2 ซึ่ง 

                                                     อยูในรูปของ matrix คือ j = 1 , 2 , 3 ,…m และ k = 1 , 2 , 3 ,…m 

ดังนั้น ผลคูณของ Matrix และ Vector จะเปน 

 

จากนั้น นําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการวิเคราะหตาม ขอ 1) มา

สรางแบบจําลองการใชประโยชนท่ีดินป พ.ศ. 2560 โดยใชแบบจําลอง CA_Markov  

2) ตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลอง 

2.1) นําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2560 ที่ไดจากการคาดการณดวยแบบจําลอง 

CA_Markov ซอนทับกับแผนที่การใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2560 ที่ไดจากการแปลภาพถายดาวเทียมเพื่อทําการ

เปรียบเทียบขอมูลการใชประโยชนท่ีดินระหวาง 2 ชุด 

2.2) ตรวจสอบความถูกตองของแบบจําลอง โดยทําการเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากการแปล

ภาพถายดาวเทยีมและขอมูลที่ไดจากการคาดการณ โดยใชวิธ ีCROSSTAB ซึ่งเปนการตรวจสอบความตรงกันเชิงพื้นที่

ของขอมูลการใชประโยชนที่ดินระหวาง 2 ชุด 

3) สรางแบบจําลองเพ่ือศกึษาและคาดการณแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง บริเวณอําเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565) 

3.1) คาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงที่ไดจากการวิเคราะหตามขอ 1) มาสรางแบบจําลองสําหรับ

คาดการณการใชประโยชนที่ดินอีก 5 ปขางหนา โดยใชโปรแกรม Idrisi ในการประมวลผลขอมูล เพื่อใหทราบแนวโนม

การขยายตัวของเมือง บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2565) 
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3.2) คํานวณพื้นท่ีการใชประโยชนที่ดิน และวิเคราะหรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินในชวงระยะเวลาตั้งแต ป พ.ศ. 2550-2565 

4) สรุปและการนําเสนอ 

นําผลการคาดการณการใชประโยชนที่ดินที่ไดประกอบกับขอมูลทุติยภูมิดานการใชประโยชน

ที่ดินและดานแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา มาวิเคราะหแนวทางการ

วางแผนการใชประโยชนที่ดนิโดยนําเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห ประกอบกับตาราง กราฟ และแผนที ่

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 4.1 การใชประโยชนที่ดิน บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ชวง 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 

2550 – 2560) 

การจําแนกรูปแบบการใชประโยชนที่ดินบริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยการ

แปลความขอมูลภาพถายดาวเทียม จากขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat5 และ Landsat8 OLS/TIRS เพื่อจําแนก

รูปแบบการใชประโยชนท่ีดินในชวง 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2560) แสดงดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 การใชประโยชนที่ดินบริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา ระหวางป พ.ศ. 2550 – 2560 

 

รูปแบบการใชประโยชนที่ดนิ 

ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) 

ป พ.ศ. 2550 ป พ.ศ. 2560 พื้นที ่

การเปลี่ยนแปลง 

รอยละของการ

เปลี่ยนแปลง 

พื้นที่เกษตรกรรม 545.75 440.58 -105.17 44.93 

พื้นที่ปาไม 20.75 8.76 -11.99 5.12 

พื้นที่อื่นๆ 3.81 60.61 56.80 24.27 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 182.98 238.17 55.19 23.58 

พื้นที่แหลงน้ํา 10.12 15.04 4.92 2.10 

รวม 763.17 763.17 234.07 100.00 

คาความถูกตองทั้งหมด  

(Overall Accuracy) 

78.6 75.1   

คาสัมประสิทธิ์ Kappa 80.4 77.7   

จากตารางที่ 1 รูปแบบการใชประโยชนที่ดินในป พ.ศ. 2550 พบวา พื้นที่เกษตรกรรมมีขนาดพื้นที่มาก

ที่สุด คือ 545.75 ตร.กม. รองลงมา คือ พืน้ที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 182.98 ตร.กม. พื้นที่ปาไม 20.75 ตร.กม. พื้นที่

แหลงน้ํา 10.12 ตร.กม. และพื้นที่อื่นๆ 3.81 ตร.กม. ตามลําดับ (ภาพที่ 1ก) และรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินในป พ.ศ. 

2560 พบวา พื้นที่เกษตรกรรมมขีนาดพื้นที่มากที่สุด คือ 440.58 ตร.กม. รองลงมา คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 

238.17 ตร.กม. พื้นที่อื่นๆ 60.61 ตร.กม. พื้นที่แหลงน้ํา 15.04 ตร.กม. และพื้นที่ปาไม 8.76 ตร.กม. ตามลําดับ (ภาพ

ที่ 1ข) 

สําหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ระหวางป พ.ศ. 2550-2560) มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งสิน้ 234.07 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 30.67 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ที่มีขนาดลดมากที่สุด คือ พื้นที่เกษตรกรรม โดย

พื้นที่ลดลง 105.17 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 44.93 ของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รองลงมา คือ พื้นที่ปาไม โดยมี

พื้นท่ีลดลง 11.99 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 5.12 ของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด และพื้นที่ที่มีขนาดเพิ่มขึ้นมากที่สุด 

คือ พื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่เพิ่มขึ้น 56.80 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 24.27 ของพื้นที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด รองลงมา คือ  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1

st
 National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

429 
 

พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 55.19 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 23.58 ของพื้นที่การเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมด และพื้นที่แหลงน้ํา โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 4.92 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 2.10 ของพืน้ที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

 
ภาพที่ 1 การใชประโยชนที่ดิน ก) ป พ.ศ. 2550 และ ข) ป พ.ศ. 2560 

 

เมื่อวิเคราะหลักษณะการขยายตัวของพื้นที่เมืองในพื้นที่อําเภอเมืองนคราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในชวง 

10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2550-2560) พบวา พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสรางมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สวนใหญถูกเปลี่ยนจาก

พื้นที่เกษตร พื้นที่ปาไม และพื้นที่อื่นๆ (ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 2) โดยรูปแบบการขยายตัวรอบทิศทาง โดยเฉพาะ

บริเวณตามแนวเสนถนนสายหลัก อาทิ ถนนมิตรภาพสายเกา ถนนสุระนารี 2 (ถนนเลี่ยงเมือง) ซึ่งกําลังมีโครงการ

ขยายถนนเปน 4 เลนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง รวมไปถึงบริเวณที่เปนเขตการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ซึ่งพื้นที่โดยรอบสวนใหญเปนพื้นที่ สปก. แตกลับมีการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้น รวมถึงบริเวณใกลเขตนิคม

อุตสาหกรรม บริเวณใกลศูนยการคา เดอะ มอลล นครราชสีมา ศูนยการคาเทอรมินอล 21 ตําบลในเมือง และตําบล

ใกลเคียง เปนตน นอกจากนี้ พื้นที่เมืองสวนหนึ่ง จะขยายไปตามแนวการสรางมอเตอรเวย เชน บริเวณตําบลจอหอ 

ตําบลตลาด ตําบลบานโพธิ์ จากเดิมการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลา แตเมื่อมี

ถนนเขาถึง การคมนาคมสะดวก เขาถึงพื้นที่ไดงาย สงผลใหปจจุบันมีผูคนเขาไปตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูอยางหนาแนน  
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ตารางที่ 2 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินบริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสมีา ในชวง 

             10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2550-2560) 

LU Change (km2) Types of Land use 2017 (km2) 

Ty
pe

s 
of

 L
an

d 
us

e 
20

12
 (k

m
2 ) Class A F M U W Row total 

A 415.81 3.73 48.47 70.22 7.58 545.80 

F 1.87 4.58 0.26 14.05 0.00 20.77 

M 0.95 0.07 0.93 1.66 0.20 3.80 

U 21.07 0.40 10.08 149.76 1.67 182.98 

W 0.97 0.00 0.94 2.63 5.59 10.12 

Column total 440.67 8.77 60.68 238.32 15.03 763.17 

** A = Agriculture land   F= Forest land  M= Miscellaneous land   
  U= Urban and Built-up land W= Water body 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การขยายตัวของพืน้ทีเ่มือง บรเิวณอําเภอเมืองนครราชสีมา ในชวง 10 ป (ระหวางป พ.ศ. 2550-2560) 
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2. คาดการณแนวโนมการใชประโยชนท่ีดิน บรเิวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในอีก 5 ป 

ขางหนา (พ.ศ. 2565) โดยใชแบบจําลอง CA_Markov 
ดําเนินการคาดการณแนวโนมการใชที่บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในอีก 5 ป 

ขางหนาดวยแบบจําลอง Markov Chain โดยใชขอมูลการใชประโยชนที่ดนิ ป พ.ศ. 2550 และ 2555 เปนขอมูลพื้นฐาน 

ไดผลลัพธของการวิเคราะห คือ คาโอกาสของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน (transitional matrix) และคา

สัดสวนของการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 3) ซึ่งเปนการคาดการณการใชประโยชนที่ดินในเชิงปริมาณ จากนั้น นําคา

สัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการวิเคราะหดังกลาวมาสรางแบบจําลองเชิงพื้นที่ ดวย

แบบจําลอง CA_Markov ไดผลลัพธเปนแบบจําลองสําหรับคาดการณการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2560  

 

ตารางที ่3  เมทริกซความนาจะเปนของการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป พ.ศ. 2550 – 2560 

LU Change (km2) Types of Land use 2017 (km2) 

Ty
pe

s 
of

 L
an

d 
us

e 
20

12
 

(k
m

2)
 

Class A F M U W 

A 0.9576  0.0003  0.0172  0.0217  0.0033 

F 0.0277  0.9582  0.0017  0.0124  0.0000 

M 0.1323  0.0174  0.7917  0.0535  0.0051  

U 0.0085  0.0000  0.0040  0.9862  0.0014 

W 0.0179  0.0000  0.0111  0.0070  0.9639  

 

ตรวจสอบความถูกตองของการใชประโยชนท่ีดินระหวาง การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2560 ที่ไดจาก

การแปลภาพถายดาวเทียม เปรียบเทียบกับการใชประโยชนที่ดินป พ.ศ. 2560 ที่ไดจากการคาดการณดวย

แบบจําลอง โดยใชตารางซอนทับ (cross tabulation) ซึ่งเปนการตรวจสอบความตรงกันเชิงพื้นที่ของขอมูลทั้ง 2 ชุด 

จากการวิเคราะหขอมูล และผลการตรวจสอบคาความถูกตองของแบบจําลองดวยตารางคํานวณคาความผิดพลาด 

พบวา แบบจําลองมีคาความถูกตองรวม เทากับ รอยละ 71.32 ซึ่งเปนผลการศึกษาที่อยูในระดับที่ยอมรับได 

สอดคลองกับสอดคลองกับ ชุติพงษ รมสนธ (2551) ที่ศึกษาไววาชวงระยะหางของคาบเวลา 5 ป เปนชวงเวลาที่คา

ความถูกตองของการพยากรณสูงที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เปนการนําปจจัยทางกายภาพมาใชในการ

คาดการณเทานั้น หากมีการนําปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม เขารวมในการวิเคราะหดวยจะทําใหแบบจําลองมีความ

ถูกตองมากยิ่งขึน้ 

ผลการคาดการณแนวโนมการใชประโยชนที่ดนิ บรเิวณอําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในอีก 

5 ปขางหนาดวยแบบจําลอง Markov Chain โดยใชขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2555 และ 2560 เปนขอมูล

พื้นฐาน และนําคาสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่ไดจากการวิเคราะหมาสรางแบบจําลองดวย

โปรแกรมประมวลผลขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (CA_Markov) ซึ่งอยูในโปรแกรม IDRISI (Eastman, 2006) ได

ผลลัพธเปนแบบจําลองมาใชสําหรับคาดการณการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2565 ผลจากการคาดการณการใช

ประโยชนที่ดนิดวยแบบจําลอง พบวา ในป พ.ศ. 2565 พื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา มีการใชประโยชนที่ดินประเภท

เกษตรกรรมมากที่สุด พื้นที่ประมาณ 441.35 ตร.กม. รองลงมาเปนพื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสราง  มีพื้นที่ประมาณ 

237.82 ตร.กม. พื้นที่อื่นๆ  มีพื้นที่ประมาณ 60.94 ตร.กม. พื้นที่แหลงน้ํา 14.37 ตร.กม. และพื้นที่ปาไม มีพื้นที่นอย

ที่สุด ประมาณ 8.64 ตร.กม. ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน บริเวณอําเภอเมืองนครราชสีมา ป พ.ศ. 2565 ที่ไดจากการวิเคราะหดวย 

           แบบจําลอง CA_Markov 
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ภาพที่ 4 บรเิวณที่มีแนวโนมการขยายตัวของเมืองสูง อําเภอเมืองนครราชสมีา ใน ป พ.ศ. 2565 

จากการคาดการณแนวโนมการใชประโยชนที่ดิน ใน ป พ.ศ. 2565 พบวา เมืองสวนใหญมีทิศทางการ

ขยายตัวไปทางดานเหนือ ดานตะวันออก และดานตะวันตก ของอําเภอเมืองนครราชสีมา (ภาพที่ 4) โดยเฉพาะทาง

ทิศเหนือ บริเวณตําบลหนองกระทุม ตําบลหมื่นไวย เมื่อวิเคราะหจากสภาพพื้นที่แลวพบวาเปนบริเวณที่มีเสนทาง

คมนาคมตัดผาน ไดแก ถนนมิตรภาพสายเกา และถนนสุระนารี 2 (ถนนเลี่ยงเมือง) สงผลใหมีการเขาถึงพื้นที่งาย โดย

อดีต บริเวณดังกลาวเปนพื้นท่ีเกษตร นิยมปลูกพืชผักสวนครัว แตปจจุบันพบการขยายตัวของพื้นที่เมืองเขาไปในพื้นที่

เกษตรเปนจํานวนมาก สําหรับตําบลจอหอ ตําบลตลาด อดีตพื้นที่ดังกลาวเปนที่วางเปดโลง ปจจุบันมีถนนสายหลัก

ตัดผาน ประกอบกับอนาคตมีถนนเสนมอเตอรเวยตัดผาน ทําใหเมืองมีแนวโนมขยายตัวจากพื้นที่เปดโลงหรือพื้นที่

อื่นๆมากขึ้น 

ดานทิศตะวันตก บรเิวณตําบลบานใหม ตําบลสุรนาร ีตําบลโคกกรวด มีแนวโนมการขยายตัวของพื้นที่เมือง

เขาไปในพื้นที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะบริเวณตําบลโคกกรวดซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ สปก. พบการขยายตัวของเมือง

ตามความเจรญิที่เกิดจากสถานศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี และโรงพยาบาลเทคโนโลยีสุรนารี สงผล

ใหมีการเขาไปสรางหอพัก บานจัดสรร รวมถึงอาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 

 ดานทิศตะวันออก บริเวณตําบลหัวทะเล ตําบลมะเริง ตําบลพะเนา มีการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเมอืงสูงเน่ืองจาก

อยูตามแนวเขตเสนทางรถไฟ และตามแนวนโยบายรถไฟรางคูของรัฐ ประกอบกับอยูตามแนวเสนทางคมนาคมที่จะ

เดินทางไปยังอําเภอเฉลิมพระเกียรติ และเปนเสนทางที่ใกลที่สุดเชื่อมตอสูจังหวัดบุรีรัมย สงผลใหแนวโนมเมืองขยาย

มาบรเิวณนี้มากขึ้น 

 สําหรับดานทิศใต บริเวณตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหนองไผลอม ไมพบการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น

จากเดิมมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณดังกลาวสวนใหญติดกับเขตทหาร ซึ่งเปนสถานที่ราชการ ประกอบกับใกล

สถานที่ตัง้ของสนามบนิ พื้นท่ีดังกลาวจึงไมเหมาะสมกับการขยายตัวของเมืองนัก 
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ทั้งนี้ ผลการคาดการณแนวโนมการขยายเมืองดังกลาว พบวามีความสอดคลองกับปจจัยดานสอดคลองกับ

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ อาทิ โครงการรถไฟฟาทางคูขนาด

ทางมาตรฐาน 1 เมตร สายทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน โครงการรถไฟความเร็วปานกลาง หรือรถไฟ

ทางคูขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร โครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง มอเตอรเวยบางปะอิน-นครราชสีมา 

การลงทุนสรางระบบขนสงมวลชนภายในตัวเมืองโคราช เปนตน รวมไปถึงแผนการลงทุนดานการคาและการบริการ

ตางๆ ในพื้นที่อําเภอเมืองนครราชสีมา สามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานกําหนดเขตการใชที่ดินที่เหมาะสมในการ

วางแผนบริหารจัดการพื้นท่ีเมอืงนคราชสีมาไดอยางมปีระสิทธิภาพตอไป 
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การพัฒนาตาํรับอาหารลดโซเดียมตามธาตุเจาเรือนเสมหะ  
Development of Low-Sodium Food Recipes According to TathuJaoruen Belief:  

Semha Element 

วัชริดา ทรัพยพันชาง  ธนวรรณ วาอุบล พัทรียา นุเกตุ อุไรภรณ บูรณสุขสกุล นริศา เรืองศรี และอลงกต สิงหโต*  
W. Sapphanchang, T.  Wa-Ubon,  P. Nuket , U. Booranasuksakul , N. Rueangsri and A. Singhato* 

Faculty of Allied Health Sciences, Burapha University, 169, Saensuk, Mueng, Chonburi, Thailand, 20131 

*Corresponding author: alongkote@buu.ac.th 

บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาตํารับอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะ ซึ่งเปนหนึ่งใน 3 ตรีธาตุ

ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย เมนูอาหารจํานวน 3 เมนู (แกงสมผักรวม ตมยํากุง ตมขาไก) พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบ

ความพึงพอใจดานประสาทสัมผัสในผูที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะจํานวน 30 คน โดยปริมาณโซเดียมในแตละสูตรมีการ

ลดปริมาณโซเดียมลงประมาณ 50% จากสูตรปกติ โดยใชสวนผสมจากเครื่องปรุงที่เปนสูตรลดโซเดียม รวมถึงลด

ปรมิาณเครื่องปรุงที่เปนน้ําปลา ซีอิ๊วลง ผลการศึกษาพบวาปริมาณโซเดยีมเฉลี่ยของเมนูอาหารท้ัง 3 เมนูของสูตรลด

โซเดียมมีปริมาณโซเดียมนอยกวาสูตรปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนผลการทดสอบทางประสาท

สัมผัสพบวาเมนูทั้ง 3 เมนู ไมมีความแตกตางของคะแนนความพึงพอใจดานประสาทสัมผัสระหวางสูตรลดโซเดียมกับ

สูตรปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนดานสีของเมนูแกงสมผักรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p<0.05) นอกจากนี้ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพรวมของเมนูสูตรลดโซเดียมทั้ง 3 เมนูอยูในเกณฑที่ยอมรับ

ของอาสาสมัคร จึงสรุปไดวา เมนูอาหารสูตรลดโซเดียมตามธาตุเจาเรือนเสมหะไดรับการยอมรับและความพึงพอใจ

จากอาสาสมัครผูเขารวมการศึกษา 

คําสําคัญ: อาหารและโภชนาการ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน ธาตุเจาเรือน อาหารลดโซเดียม 
Abstract 

This was experimental study aimed to develop low-sodium food recipes according to TathuJaoruen 
belief (Semha element) based on Thai traditional medicine theory. Three menus (Sour soup with mixed veggies, 
Tom yum kung, and Chicken coconut soup) were selected to develop the recipes by reducing sodium from the 
original recipes. Thirty selected participants which were screened as Semha as their main element have been 
recruited to this study to conduct the sensory evaluation for determining their acceptance and satisfaction toward 
the developed food recipes. The developed menu recipes, using low sodium seasoning products instead of 
general commercial fish salt, were reduced amount of sodium by 50% compared with original recipes.  Results 
revealed the average amount of sodium of the developed menu was significant lower than the original menu 
(p<0.05). In addition, results indicated that there were no significant difference of sensory evaluation scores 
between the developed menu and the original menu in almost 3 menu, exception, Sour soup with mixed 
veggies that was significantly difference in satisfaction score on color between low-sodium recipe and original 
recipe. Moreover, results showed the sensory evaluation scores of all 3 developed menu were in acceptable 
level. Conclusion, the developed low-sodium food recipes according to TathuJaoruen element (Semha element) 
were satisfied and acceptable by participants with Semha main element. 

Keywords: Food and nutrition, Thai Traditional Medicine, Complementary medicine, TathuJaoreun, Low-sodium 
diet 
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บทนํา  

พฤติกรรมการรับประทานอาหารถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการชี้วัดความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง

ของแตละบุคคล การท่ีแตละคนนัน้มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ หรือผิดไปจากคําแนะนําทาง

โภชนาการ ถือเปนการเพิ่มความเสี่ยงตอการดําเนินของโรคไมติดตอเรื้อรังในระยะยาวเมื่อมีอายุที่มากขึ้น 

ตัวอยางเชน การรับประทานอาหารที่มนี้ําตาลที่มากเกินไป สามารถนําไปสูความเสี่ยงของการเปนโรคเบาหวานชนิดที่ 

2 หรอืการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมท่ีมากเกินไป สามารถนําไปสูความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิต

สูงและโรคไตเรือ้รังไดมากขึ้น โดยในปจจุบัน ปญหาการรับประทานโซเดียมเกินคําแนะนําที่กําหนดนั้นถือเปนปญหา

สําคัญดานโภชนาการ อันเปนปจจัยที่ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคไตเรื้อรัง เปนตน จากขอมูลพบวาอุบติการณการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั้นพบไดในหลายประเทศทั่วโลก โดย

สวนใหญเปนประเทศที่มีรายไดมากและปานกลาง ตัวอยางการศึกษาในตางประเทศ เชน ประเทศโปแลนด พบ

ประชากรชายรอยละ 70 และผูหญิงรอยละ 72 มีภาวะความดันโลหิตสูง (Kearney et al., 2004) ในขณะที่ประเทศ

ไทยมีรายงานอุบัติการณการเกิดโรคความดันโลหิตสูงที่ผูชายรอยละ 40 และผูหญิงรอยละ 60 (Aekplakorn, 2012) 

ซึ่งปจจัยหลักนั้นลวนเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีปริมาณโซเดียมที่มากเกินไป โดยมีรายงานวาพฤติกรรมการ

รับประทานโซเดียมเดียมทั่วโลกเฉลี่ยอยูที่ 3,900 กรัมตอวัน (Mozaffarian et al., 2014) ขณะที่ประเทศไทยพบวา

ปริมาณการรับประทานโซเดียมของประชากรไทยอยูที่  3,400 กรัมตอวัน (Buranakitjaroen and 

Phoojaroenchanachai, 2013) ซึ่งสูงกวาคําแนะนําขององการณอนามัยโลกที่กําหนดไวที่ไมเกินวันละ 2,400 มิลลิกรัม 

(Brown et al., 2009) ดังนั้นการลดปริมาณการรับประทานโซเดียม จึงเปนการชวยลดความเสี่ยงและอุบัติการณของ

โรคไมติดตอเรื้อรังดังกลาวได  

การแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานนั้น ถือเปนศาสตรการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมตามภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย และถือเปนมรดกทางภูมิปญหาชิ้นสําคัญในการดูแลสุขภาพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของไทย 

โดยในทางการแพทยแผนไทยมีความเชื่อวารางกายของมนุษยทั้งทางกายภาพและทางสรีระวิทยาประกอบดวยธาตุ

ตางๆท่ีมีหนาที่ทํางานและรักษาสมดุลภายในรางกาย ทําใหรางกายอยูในสภาวะเปนปกติ หากมีธาตุใดธาตุหนึ่งมีการ

ทํางานผิดปกติไป สามารถเปนเหตุใหรางกายเกิดความเจ็บปวยตามหนาที่ของธาตุนั้นๆ นอกจากนี้ ทฤษฎีการแพทย

แผนไทยยังเชื่อวาแตละบุคคลนั้นมีธาตุหลักเปนของตนเอง เรียกวา ธาตุเจาเรือน ดังนั้น ทฤษฏีหนึ่งของการดูแล

สุขภาพตามหลักการแพทยแผนไทยในดานอาหารและโภชนาการคือการรับประทานอาหารใหถูกตองเพื่อเสริมการ

ทํางานของธาตุเจาเรอืนของตัวเอง เพ่ือรักษาสมดุลและสงเสริมการทํางานของธาตุเจาเรอืนของตน ในปจจุบัน ทฤษฎี

การแพทยแผนไทยที่ใชในการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษานั้นแบงออกเปนยอยๆได 3 ธาตุ เรียกวา ตรีธาตุ ไดแก 

ปตตะ (ธาตุไฟ) เสมหะ (ธาตุดินและน้ํา) และวาตะ (ธาตุลม) โดยในสวนของธาตุเสมหะนั้น ลักษณะพื้นฐานของผูที่มี

ธาตุเสมหะ คือ ใบหนาอวบอิ่ม คอนขางกลมแปนรับกับดวงตาที่กลมโตเปนประกาย จมูกกลมสวยไดรูป ริมฝปากอวบ

อิ่ม รูปรางหนา บึกบึน เจาเนื้อ แตมักมีระบบการเผาผลาญอาหารในรางกายไมดีเทาไรนัก กินนอยแตอวนงาย 

ผิวพรรณท่ีสวยกวาธาตุอื่น ๆ ผิวคอนขางขาวอมชมพู ดูมีสุขภาพดี ชุมชื่นตลอดเวลา เสนผมสวนใหญจะดกดํา หนา 

เงางามโดยอาหารตามคําแนะนําสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะไดแก อาหารที่มีรสเปรี้ยว ตัวอยางผักสมุนไพรที่

เหมาะกับธาตุ เชน มะนาว กระเจี๊ยบ สมปอย เปนตน (เบญจวรรณ หมายมั่น, 2557) โดยในผักผลไมรสเปรี้ยวเหลานี้

มีรายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตรวาจัดเปนแหลงที่ดีของสารอาหารตางๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย เชน วิตามินซี 

วิตามินเอ เปนตน ที่มีประโยชนในการสรางเสริมระบบภูมิคุมกัน ปองกันการเจ็บปวย และสงเสริมการทํางานของ

ระบบอื่นๆในรางกาย ไดแก ระบบหัวใจ ระบบการหลังฮอรโมนอินซูลิน (Turner and Burri, 2013) สวนขอมูลของ
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การศึกษาในอดตีถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามธาตุเจาเรือนท่ีมีผลตอสุขภาพ จากการศึกษานํารองพบวาผู

ที่มพีฤติกรรมการรับประทานอาหารตามธาตุเจาเรอืนของตนเองอยางสม่ําเสมอมีประวัติการเจ็บปวยตามอาการของ

ธาตุเจาเรือนของตนเองนอยกวาผูที่ไมมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามธาตุเจาเรือนของตนเองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(Makram et al., 2016) จากขอมูลเบ้ืองตน การสงเสริมใหคนหนัมารับประทานอาหารตามธาตุเจา

เรือนของตนเอง ถือเปนการชวยสงเสริมใหลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย อยางไรก็ตาม ดวยปญหาการรับประทาน

โซเดียมที่มากเกินปริมาณที่แนะนําของคนในยุคปจจุบัน เมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนที่ปรุงรับประทานโดยปกติ จึง

อาจทําใหผูบริโภคไดรับโซเดียมที่มากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารสําหรับผูที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะที่มีรสเปรี้ยว 

เชน เครื่องแกงและเครื่องตมยําตางๆ นั้น มักมีสวนประกอบของผงปรุงรสและเครื่องปรุงรสในลักษณะซุปกอนที่มี

สวนผสมของปริมาณโซเดียมอยูมาก นอกจากนี้ วัตถุดิบที่นํามาใชประกอบเปนอาหารที่ผานการแปรรูปตางๆ ยังมี

โซเดียมเปนสวนประกอบในปริมาณที่สูง (Holden et al., 2013)  จึงเปนที่มาของการศึกษาครั้งนี้เพื่อพัฒนาตํารับ

อาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะเพื่อทดสอบความยอมรับและความพึงพอใจที่มีตอตํารับอาหารของผูที่มีธาตุเสมหะ

เปนธาตุเจาเรือน 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถามที่ใชในการศกึษา  

1.1 แบบสอบถามคัดกรองธาตุเจาเรอืน  

แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามปลายปด ดัดแปลงจากแบบสอบถามที่ใชคัดกรองธาตุเจาเรือนที่ไดรับการ

พัฒนาโดยโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศ เพื่อใชคัดกรองธาตุเจาเรือนของแตละบุคคล โดยแบบสอบถาม

เปนการถามขอมูลเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะภายนอกของบุคคลในธาตุตางๆ ทั้ง 3 ธาตุ โดยผูที่ตอบบุลคลิกลักษณะ

ภายนอกของตนเองไดตรงกับธาตุเจาเรือนใดมากที่สุด ถือวาผูนั้นมีธาตุนั้นเปนธาตุเจาเรือน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดนําการปกปดแบบสอบถามวาแบบสอบถามบุคลิกลักษณะภายนอกนี้เปนของธาตุใด เพื่อปองกันการเกิดอคติ

ระหวางตอบแบบสอบถาม ตัวอยางคําถามที่ใชในแบบสอบถามสําหรับธาตุเจาเรือนเสมหะ เชน ”ผิวคอนขางขาว นุม 

ละเอียด?” และ “ผมดกดํา หนา ไมก็หยักศก หรอืหยิก?” เปนตน 

1.2 แบบสอบถามเมนูอาหารตามธาตุเจาเรอืนเสมหะที่ชื่นชอบ  

แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามปลายปด พัฒนาขึ้นเพื่อทําการสํารวจเมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะ 

โดยแบบสอบถามประกอบดวยเมนูอาหารที่มีรสชาติและสวนประกอบของอาหารตามคําแนะนําของธาตุเจาเรือน

เสมหะ (เปร้ียว) จํานวน 20 เมนู ตัวอยางอาหารในแบบสอบถาม เชน ตมยํากุง ผัดเปรี้ยวหวาน ยําวุนเสน เปนตน โดย

อาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือนที่ผานการคัดกรองจากแบบสอบถามที่ใชคัดกรองธาตุเจาเรือนจํานวน 50 

คน ทําการตอบแบบสอบถามชุดนี้ โดยเลือกเมนูอาหารที่ชอบที่สุด 3 อันดับแรก ผลที่ไดจากการสํารวจดวย

แบบสอบถามนี้เพื่อใหผูวิจัยไดเมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะจํานวน 3 เมนูมาพัฒนาเปนสูตรลดโซเดียมใน

ขั้นตอนตอไป 

1.3 แบบสอบถามเพื่อทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส  

แบบสอบถามนี้ เปนแบบสอบถาม Five-level henodic scale พัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบความพึงพอใจทาง

ประสาทสัมผัสในดานตางๆของอาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือนที่มีตอเมนูอาหารที่พัฒนาขึ้นทั้ง 3 เมนู 

ไดแกความพึงพอใจดานลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) ความพึงพอใจดานรสชาติ (Taste) ความพึงพอใจดานสี 

(Color) ความพึงพอใจดานกลิ่น (Flavor) ความพึงพอใจดานเนื้อสัมผัส (Texture) และความพึงพอใจโดยภาพรวม 

(Overall) แบบสอบถามวัดความชอบแบงออกเปน 5 ระดับ แตละระดับมีรูปใบหนาที่แสดงถึงความรูสึกชอบมาก 
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จนถึง ไมชอบมาก มีระดับการใหคะแนนคือ ชอบมาก = 5 คะแนน; ชอบ = 4 คะแนน; เฉยๆ = 3 คะแนน; ไมชอบ = 2 

คะแนน; ไมชอบมาก = 1 คะแนน (ภาพประกอบท่ี 1)  

 

 
ภาพ 1 Five-level hedonic scale สําหรับประเมนิความพึงพอใจดานประสาทสัมผัส 

  

โดยหากเมนูใดที่ไดรับคะแนนความชอบโดยภาพรวมเฉลี่ยอยูท่ี >3.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ถือ

วาเมนูอาหารนั้นอยูในเกณฑที่อาสาสมัครใหการยอมรับและพึงพอใจตอเมนูอาหารที่พัฒนาขึ้น ซึ่งแบบสอบถามทุก

ชุด ไดผานการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใชในแบบสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ

ที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญดานโภชนาการและไดรับการขึ้นทะเบียนเปนนักกําหนดอาหารวิชาชีพ และผูทรงคุณวุฒิที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทยและเปนผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทยแผนไทยประยุกต โดยแบบสอบถามและระเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาไดผานการรับรองจาก

คณะอนุกรรมการพิจารณาจริยะธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. อาสาสมัครท่ีใชในการศึกษา  

อาสาสมัครที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ทําการคัดเลือกโดยวิธี Convenience sampling โดยผูวิจัยทําการ

ประชาสัมพันธเพื่อคัดเลือกอาสาสมัครที่เปนนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยูบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา 

วิทยาเขตบางแสนและเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทําการประชาสัมพันธโดยติดตอไปยังชมรมกิจกรรมตางๆ

ของมหาวิทยาลัย อาสาสมัครในการศึกษาครั้งนี้แบงเปนกลุมอาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือน เพื่อทํา

ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามเพื่อสํารวจเมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะจํานวน 50 คน (Rueangsri et al, 2016) 

เพื่อใหไดมาซึ่งเมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะจํานวน 3 เมนู และอาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือนอีก

กลุมหนึ่งที่ทําการชิมอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะเพื่อประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสจํานวน 30 คน 

(Singh-Ackbarail and Maharaj, 2014) โดยอาสาสมัครทุกคนมีเกณฑในการคัดเขาไดแก 1. เปนผูที่ผานการคัดกรอง

จากแบบสอบถามวามีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือน 2. เชื้อชาติและสัญชาติไทย 3. อานและเขียนภาษาไทยได 4. อายุ 

20-60 ป และมีเกณฑในการคัดออกคือ 1. ผูที่มีประวัติแพอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง 2. ผูที่มีอาการเจ็บปวยที่มีผลตอ

การรับรสและกลิ่นของอาหาร 3. ผูที่ตาบอดสี 4. ผูที่นับถือศาสนาหรือมีความเชื่อที่ขัดตอการชิมอาหารที่เปน

สวนประกอบของเมนูอาหาร 5. ผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่สงผลตอการสื่อสาร 6. ผูตอบแบบสอบถามไม

ครบถวนหรือทําผิดขั้นตอนตามที่ผูวจิัยไดชี้แจงไว 

3. ขั้นตอนการทดสอบความพงึพอใจทางประสาทสัมผัส  

3.1 การสํารวจเมนูอาหารตามธาตุเจาเรอืนเสมหะที่ชื่นชอบ  

ในขั้นตอนน้ี ผูวิจัยไดทําการสํารวจเมนูอาหารที่มรีสชาตแิละสวนประกอบที่เหมาะสมกับผูที่มีธาตุเสมหะเปน

ธาตุเจาเรือนตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย โดยทําการเชิญอาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือนจํานวน 50 คน 
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ที่ผานการตอบแบบสอบถามคัดกรองธาตุเจาเรือนมาที่หองที่จัดเตรียมไว ณ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

เวลาเย็นหลังเลกิงาน เพื่อตอบแบบสอบถาม โดยทําการเลือกเมนูที่ชื่นชอบ 3 อันดับแรกจากจํานวน 20 เมนู ใชเวลา

ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ประมาณ 10 นาที โดยหลังจากไดเมนูอาหารที่ไดรับการคัดเลือก 3 อันดับแรกแลว 

ผูวิจัยทําการคํานวณสัดสวนและเตรียมวิธีการในการปรุงอาหาร โดยคํานวณพลังงานของอาหารแตละหมวดหมูตาม

รายการแลกเปลี่ยนอาหารไทย (Sammasud, 2004) ขั้นตอนในการคํานวณและการปรุงอาหารดําเนินการ ณ 

หองปฏิบัตกิารโภชนคลินกิ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

3.2 การพัฒนาสูตรตํารับอาหารตามธาตุเจาเรอืน 

เมื่อไดตํารับอาหารยอดนิยมตามธาตุเจาเรือนเสมหะ (ธาตุดินและน้ํา) แลว ผูวิจัยไดนําตํารับอาหารทั้ง 3 

เมนู มาพัฒนาตามสูตรอาหารตนตํารับของอาหาร 3 เมนู และนํามาปรับสูตรเปนอาหารลดโซเดียม โดยลดปริมาณ

โซเดียมจากสูตรตนตํารับไมนอยกวา 30% ดวยวิธีการลดปริมาณเครื่องปรุงและใชเครื่องปรุงสูตรลดโซเดียมแทน 

(น้ําปลาโพสแทสเซียมคลอไรด) มีวิธีและขั้นตอนในการเตรียมและปรุงอางอิงจากหนังสือตําราอาหารไทย (หนังสือ 

“เมนูอาหารไทยประจําวัน” ผูแตง: วัลยา ภูภิญโญ 2554 และ หนังสือ “อาหารไทย ฉบับปรับปรุง” ผูแตง: นิดดา 

หงสวิวัฒ 2557) โดยปริมาณโซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส พลังงาน การกระจายพลังงานจากคารโบไฮเดรต 

โปรตีน และไขมันของเมนูแตละสูตร ไดทําการคํานวณดวยโปรแกรมวิเคราะหสารอาหารสําเร็จรูป INMUCAL-

Nutrients V.3 พัฒนาโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.3 การทดสอบความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส  

หลังจากเสร็จสิ้นการสํารวจเมนูอาหารที่ไดรับความนยิมในกลุมคนที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือนจํานวน 3 

เมนูแลว ในขั้นตอนตอไป ผูวิจัยไดใหอาสาสมัครธาตุเจาเรือนเสมหะรายอื่นๆอีกจํานวน 30 คน ชิมเมนูอาหารทั้งหมด 

3 เมนูเพื่อประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส โดยอาสาสมัครไดชิมอาหารแตละเมนูไดรับน้ําดื่ม เพื่อเปนการ

ลดกลิ่นและรสชาติของอาหารจากปาก กอนชิมรสชาติอาหารเมนูถัดไป จากนั้นอาสาสมัครทําการประเมินความพึง

พอใจตอเมนูอาหารตางๆ เปรียบเทียบกับสูตรดั้งเดิม โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสที่ได

พัฒนาขึ้น มีขั้นตอนในการชิมอาหารเพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสดังนี้  

3.3.1 จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ และอุปกรณตางๆ ไดแก กระดาษทิชชู ถวยและชอนพลาสติก โดยใช

หองปฏิบัตกิารโภชนคลินกิ (MS310) ของคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรีเปน

สถานที่ดําเนินการประเมินความพงึพอใจทางประสาทสัมผัส  

3.3.2 จัดเรียงโตะและเกาอี้ใหเหมาะสมกับบริเวณที่จะทําการทดสอบและนําฉากกั้นวางบนโตะ เตรียม

ปากกาสําหรับการทําแบบทดสอบทางประสาทสัมผัส  

3.3.3 เตรียมน้ําดื่มใหพรอมสําหรับกลั้วปากกอนและหลังชิมอาหารแตละเมนู โดยกอนเริ่มชิมเมนูอาหารแต

ละเมนู อาสาสมัครตองกลั้วปากดวยน้ําเปลาที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวใหกอนทุกครั้ง โดยมีผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนตางๆ 

อยางละเอียด  

4. สถิติท่ีใชในการวิจัย  

ขอมูลเบือ้งตนของอาสาสมัคร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา การแพอาหาร รายงานในรูปแบบของ

รอยละ (Percent) สวนคะแนนระดับความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสตอเมนูอาหารในดานตางๆ ที่ไดจากอาสาสมัคร

และคาเฉลี่ยของพลังงานสารอาหารระหวางเมนูอาหารสูตรดั้งเดิมและเมนูอาหารปรับสูตรลดโซเดียม ไดนํามา

คํานวณหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยใชสถิติ Dependent paired t-test ในการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพงึพอใจทางประสาทสัมผัสตออาหารในดานตางๆ และความแตกตางของ
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คาเฉลี่ยปริมาณของพลังงานและสารอาหารระหวางเมนูอาหารสูตรดั้งเดิมและเมนูอาหารปรับสูตรลดโซเดียม ดวย

โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป Predictive Analytics Software Statistics (PASW) เวอรชั่น 21 (SPSS Inc, Chicago, 

II,USA) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ P <0.05 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

1. ผลการสํารวจเมนูอาหารตามธาตุเจาเรอืนเสมหะ  

ผลจากการใหอาสาสมัครที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะ (ธาตุลม) จํานวน 50 คน ทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจ

เมนูอาหารที่อาสาสมัครที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะ (ธาตุดินน้ํา) นิยมและชื่นชอบมากที่สุด จํานวน 3 เมนู เรียงลําดับ

คะแนนจากมากไปนอย เมนูอาหารที่มีรสชาติตามธาตุเจาเรือนเสมหะที่ไดรับเลือก 3 เมนูแรก ไดแก แกงสมผักรวม 

(37 คะแนน) ตมยํากุง (32 คะแนน) และตมขาไก (32 คะแนน)  

2. ขอมูลพื้นฐานอาสาสมัครที่ชมิอาหารเพ่ือทําการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส  

อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑการคัดเขาจํานวนทั้งสิ้น 30 คน เปนเพศหญิง จํานวน 26 คน และ

เพศชาย จํานวน 4 คน ผูเขารวมโครงงานวิจัยสวนใหญ (83.33 %) มีอายุอยูในชวง 18 - 25 ป รองลงมาคือ ชวงอายุ 

26 – 30 ป (6.67 %) ผูเขารวมโครงงานวิจัยสวนใหญ (93.34 %) มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. สวน

ใหญ (93.34 %) เปนนักเรียน/นักศกึษา และอาสาสมัครทุกคนไมมีประวัติการแพอาหาร (ตาราง 1) 

ตาราง 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครที่ทําการชิมอาหารเพื่อประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัส 

ขอมูลของผูเขารวมโครงงานวิจัย จํานวนคน (n) ( % ) 

1. เพศ 

     เพศชาย 

     เพศหญิง 

 

4  

26  

 

 13.33  

 86.67  

ผลรวม 30 100 

2. อาย ุ

      18 – 25 ป 

      26 – 30 ป 

 

25  

5 

 

83.33 

 6.67  

ผลรวม 30 100 

3. ระดับการศึกษา 

      มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา  

      ปริญญาตรี 

      ปริญญาโท 

 

28 

1 

1  

 

 93.34  

 3.33 

 3.33  

ผลรวม 30 100 

4. อาชีพ 

      นักเรียน/นักศึกษา 

      พนักงานมหาวิทยาลัย 

      ขาราชการ 

 

28  

1  

1   

 

 93.34  

 3.33  

 3.33  

ผลรวม 30 100 

5. ประวัติการแพอาหาร 

      มี  

      ไมม ี

 

0  

30  

 

0.00  

 100.00  

ผลรวม 30 100 
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3. ผลการพัฒนาเมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะ จากการวิเคราะหความแตกตางของพลังงานและ

สารอาหารเฉลี่ยของเมนูอาหารทั้ง 3 เมนู พบวาใน ปริมาณพลังงาน ปริมาณโปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน 

โพแทสเซียม และฟอสฟอรัสเฉลี่ยของทั้ง 3 เมนูระหวางเมนูตนตํารับกับเมนูลดโซเดียมไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ แตในสวนของปริมาณโซเดียมพบวา เมนูสูตรที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยทั้ง 3 

เมนูนอยกวาเมนูตนตํารับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังแสดงในตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยปรมิาณพลังงานและสารอาหารของอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะทั้ง 3 เมนูระหวางเมนูตน

ตํารับกับเมนูสูตรลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้น 

พลังงาน สูตรตนตํารับ 

Mean (SD) 

สูตรลดโซเดียม 

Mean (SD) 

p-value 

พลังงานเฉลี่ย, Kcal (SD) 702.06 (265.28) 696.28 (267.22) 0.75 

ปริมาณโปรตีน, g (SD) 18.85 (10.28) 17.92 (10.76) 0.25 

ปริมาณคารโบไฮเดรต, g (SD) 18.36 (11.18) 16.12 (10.33) 0.20 

ปริมาณไขมัน, g (SD) 13.63 (9.66) 11.68 (9.21) 0.11 

โพแทสเซียม, mg (SD) 462.33 (82.19) 653.24 (94.16) 0.07 

ฟอสฟอรัส,  mg (SD) 104.97 (43.27) 100.77 (42.19) 0.15 

โซเดียม,  mg (SD) 1,576.50 (351.98) 803.97 (261.34) <0.001* 

*Significant difference 
 

4. ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส  

จากการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการประเมนิความพึงพอใจตอเมนูอาหารในดานตางๆ ไดแก ดานลักษณะ

ที่ปรากฏ (Appearance) ดานสี (Color) ดานรสชาติ (Taste) ดานเนื้อสัมผัสของอาหาร (Texture) ดานกลิ่นของอาหาร 

(Flavor) และความพึงพอใจโดยภาพรวม (Overall satisfaction) ของอาสาสมัครที่มีธาตุเจาเรือนเสมหะ (ธาตุดินและ

น้ํา) ทั้ง 30 คน พบวาในเมนูอาหาร แกงสมผักรวม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในดานตางๆ

ระหวางสูตรตนตํารับกับสูตรลดโซเดียมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนความพึงพอใจดานสีที่

พบวาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของสูตรตนตํารับมากกวาสูตรลดโซเดียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดัง

แสดงในตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสเมนูแกงสมผักรวม 

การประเมินประสาทสัมผัส สูตรตนตํารับ 

Mean (SD)  

สูตรลดโซเดียม 

Mean (SD) 

p-value 

ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) 4.40 (0.62) 4.27 (0.58) 0.05 

สี (Color) 4.50 (0.51) 4.30 (0.6) 0.02* 

รสชาติ (Taste) 4.10 (0.80) 4.17 (0.91) 0.39 

เนื้อสัมผัส (Texture) 4.37 (0.85) 4.43 (0.63) 0.33 

กลิ่น (Flavor) 4.07 (0.91) 4.00 (0.69) 0.32 

ความชอบโดยภาพรวม (Overall) 4.13 (0.82) 4.27 (0.64) 0.20 

คะแนนเต็ม=5 คะแนน 

*Significant difference 
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สําหรับเมนูตมยํากุง พบวาในเมนูตมยํากุงคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในดานตางๆ

ระหวางสูตรตนตํารับกับสูตรลดโซเดียมไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ(ตาราง 4) 

ตาราง 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสเมนูตมยํากุง 

การประเมินประสาทสัมผัส สูตรตนตํารับ 

Mean (SD) 

สูตรลดโซเดียม 

Mean (SD) 

p-value 

ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) 4.20 (0.66) 4.30 (0.70) 0.13 

สี (Color) 4.30 (0.70) 4.30 (0.65) 0.50 

รสชาต ิ(Taste) 3.70 (0.75) 3.87 (0.86) 0.19 

เนือ้สัมผัส (Texture) 4.20 (0.71) 4.37 (0.61) 0.08 

กลิ่น (Flavor) 4.03 (0.72) 4.03 (0.72) 0.50 

ความชอบโดยภาพรวม (Overall) 3.97 (0.72) 3.93 (0.69) 0.47 

คะแนนเต็ม=5 คะแนน 
 

สําหรับเมนูตมขาไก พบวาในเมนูตมขาไก คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสในดานตางๆ

ระหวางสูตรตนตํารับกับสูตรลดโซเดียมไมมีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิ(ตาราง 5) 
 

ตาราง 5 แสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจทางประสาทสัมผัสเมนูตมขาไก 

การประเมินประสาทสัมผัส สูตรตนตํารับ 

Mean (SD)  

สูตรลดโซเดียม 

Mean (SD) 

p-value 

ลักษณะที่ปรากฏ (Appearance) 4.20 (0.71) 4.20 (0.71) 0.50 

สี (Color) 4.23 (0.63) 4.13 (0.63) 0.22 

รสชาต ิ(Taste) 3.53 (0.90) 3.27 (1.11) 0.05 

เนือ้สัมผัส (Texture) 4.13 (0.68) 3.93 (0.87) 0.08 

กลิ่น (Flavor) 3.77 (0.68) 3.87 (0.86) 0.22 

ความชอบโดยภาพรวม (Overall) 3.73 (0.69) 3.53 (0.90) 0.09 

คะแนนเต็ม=5 คะแนน 
 

จากผลที่ไดขางตน เมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนที่ไดรับการพัฒนาเพื่อปรับลดโซเดียมลง โดยปริมาณ

โซเดียมเฉลี่ย 3 เมนูปรมิาณนอยกวาสูตรตนตํารับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งปรมิาณโซเดียมที่ลดลงนั้นลดลงไป

มากกวา 30% ซึ่งเหมาะสําหรับผูที่ตองการจํากัดโซเดียมและหลีกเลี่ยงโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยการศึกษากอนหนา

แสดงใหเห็นถึงการลดปริมาณโซเดียมลงไปไดในปริมาณดังกลาวชวยลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง 

(Penz et al, 2008) อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงปริมาณโพแทสเซียมที่เพิ่มสูงขึ้นของตํารับ

อาหารธาตุเจาเรือนเสมหะสูตรลดโซเดียม ดังนั้น ตํารับอาหารธาตุเจาเรือนเสมหะสูตรลดโซเดียมที่ไดรับการ

พัฒนาขึ้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความเหมาะสมกับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพที่ดี แตควรหลีกเลี่ยงใหมีคําแนะนําการ

รับประทานตํารับอาหารดังกลาวในกลุมผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-5 เนื่องจากเปนกลุมผูปวยที่มีความจําเปนตอง

จํากัดปริมาณโพแทสเซียมในรางกาย (Hsieh et al, 2011; Nagata et al, 2016) ในดานประโยชนของการรับประทาน
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อาหารธาตุเจาเรือนเสมหะสูตรลดโซเดียมนั้น จึงมีประโยชนตอสุขภาพทั้งจากปริมาณโซเดียมที่ลดลง ซึ่งลดความ

เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในอนาคต รวมถึงไดรับสารอาหารจากผักผลไมรสเปรี้ยวที่เปนแหลงของวิตามิน

ซีที่มีสวนชวยเสริมรางระบบภูมิคุมกันท่ีแข็งแรงแกรางกาย (Kumar et al, 2013) 

ดานความยอมรับและความพึงพอใจนั้น พบวามีเพียงเมนูแกงสมผักรวมที่คะแนนความพึงพอใจดานสีของ

สูตรตนตํารับมากกวาสูตรลดโซเดียมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการลดโซเดียมมีผลตอสีของอาหารที่

เปนสวนประกอบของพืชผัก ดังปรากฏในผลการศึกษากอนหนาที่มีการลดโซเดียมในอาหารจีนที่ประกอบดวยถั่ว

เหลืองหมัก พบวาปริมาณของโซเดียมท่ีลดลงสงผลตอการเปล่ียนแปลงความพึงพอใจดานสีของอาหารเชนกัน (Wang 

et al., 2012) แตในภาพรวมของผลการศึกษาคร้ังนี้น้ันพบวา อาสาสมัครมีคะแนนประเมินความพึงพอใจทางประสาท

สัมผัสในดานตางๆ สําหรับสูตรลดโซเดียมไมแตกตางกับสูตรตนตํารับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา

เมนูอาหารตามธาตุเจาเรือนเสมหะสูตรลดโซเดียมที่พัฒนาขึ้นไมมีความแตกตางในดานรสชาติ สีในบางเมนู เนื้อ

สัมผัส กลิ่น ลักษณะที่ปรากฏ เมื่อเทียบกับสูตรตนตํารับ โดยผลการวิจัยนี้สอดคลองกับการวิจัยกอนในประเทศญี่ปุน

โดยพัฒนาซอสถั่วเหลืองและซุปมิโซะใหมีปริมาณโซเดียมนอยกวาสูตรปกติรอยละ 25 และ 20 เมื่อนํามาทดสอบ

ความพึงพอใจและการยอมรับ พบวาไดรับการยอมรับจากอาสาสมัครเมื่อเทียบกับสูตรปกติ (Nakamura et al., 

2003) นอกจากนี้ ยังมกีารวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพอื่นๆ นอกจากโซเดียม เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิด

โรคไมติดตอเรื้อรัง เชน การใชสารใหความหวานแทนน้ําตาล การพัฒนาโยเกิรตรสสตรอวเบอรรี่ โดยใชหญาหวาน

เปนสารใหความหวานแทนน้ําตาล ซึ่งเปนความหวานที่ปราศจากพลังงานและไมมีผลตอระดับน้ําตาลในรางกาย เมื่อ

นําไปทดสอบความพึงพอใจและการยอมรับพบวาไดรับความพงึพอใจและการยอมรับจากอาสาสมัครเชนกัน (Lisak et 

al., 2012) ในสวนของคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมเมนูอาหารสูตรลดโซเดยีมทุกเมนูไดรับคะแนนความพึงพอใจ

โดยภาพรวม >3.5 คะแนน จึงสรุปไดวาเมนูอาหารตามธาตุเจาเรอืนเสมหะสูตรลดโซเดียมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นไดรับ

การยอมรับและความพึงพอใจจากอาสาสมัครที่มีธาตุเสมหะเปนธาตุเจาเรือน 

สรุปผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถสรุปไดวาความพึงพอใจโดยภาพรวมของอาสาสมัครที่มีตอตํารับอาหาร

ตามธาตุเจาเรือนเมนูตางๆ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางสูตรตนตํารับและสูตรที่มีการปรับ

ลดโซเดียม โดยขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ในอนาคตคือควรมีการเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางใหใหญขึ้น 

รวมถึงการวจิัยนํารองในระดับคลินกิ และการพัฒนาตํารับอาหารสูตรลดโซเดียมสําหรับธาตุเจาเรือนอื่นๆ อีก 2 ธาตุ

คือ ธาตุวาตะ และปตตะ ตามทฤษฎกีารแพทยแผนไทย เพื่อเปนการสงเสริมการรับประทานอาหารตามธาตุเจาเรือน

ที่มโีซเดียมต่ําในกลุมคนอกี 2 ธาตุเจาเรือนท่ีเหลอื 

กิตตกิรรมประกาศ 

คณะผูวิจัย ใครขอขอบพระคุณอสาสมัครผูรวมวิจัยทุกทาน ที่สละเวลาอันมีคาในการเขารวมใหขอมูลแก

คณะผูวิจัย รวมถึงขอบคุณคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพาในการเอื้อเฟอสถานที่ในการดําเนินการวิจัยให

โครงการวิจัยนีส้ําเร็จลงไดดวยด ี
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การพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีผมจากสารสกัดตนหอม Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. 
Development of hair dyeing formulation from Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. extract 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีผมจากสารสกัดตนหอม, Baphicacanthus cusia (Nees) 
Brem.ที่มีประสิทธิภาพในการติดสีผมและปลอดภัย ไดศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการสกัดสีจากตนหอมดวยตัวทํา
ละลายตาง ๆ และวิธีการตามภูมิปญญาพื้นบานจังหวัดแพรโดยใชน้ําและปูนขาว รวมถึงวิธีที่พัฒนาจากภูมิปญญา
พื้นบานโดยใชน้ําดางจากขี้เถาแทนปูนขาว ไดสารสกัดจากตนหอมสดและแหงรวมทั้งหมด 10 ตัวอยาง แลวนําไป
ศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีและเปอรเซ็นตผลผลิต ไดคัดเลือกสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและ
ตามภูมิปญญาพื้นบานเนื่องจากมีคุณสมบัติดีที่สุด เมื่อนําสารสกัดทั้ง 2 ตัวอยางมาผสมในครีมเบสที่พัฒนาไดและ
ทดสอบคุณสมบัตทิางกายภาพและเคมรีวมท้ังการติดสผีม พบวา ครีมยอมสผีมที่มีสวนผสมของสารสกัดจากตนหอม
สดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w เปนสูตรท่ีมีความคงตัวและตดิสีผมดีที่สุด เมื่อทดสอบดวยวิธี SRB assay พบวา 
ไมเปนพิษตอเซลลไฟโบรบลาสผิวหนังมนุษยและมีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเซลลเทากับ 102.66 ±4.84 รวมทั้งได
ทดสอบดวยวิธี close patch test บนผิวหนังอาสาสมัคร 10 คน พบวา ไมกอการแพและระคายเคือง ซึ่งเปนสูตรที่มี
ศักยภาพท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาในเชิงพาณชิยไดตอไป 
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑยอมสีผม ตนหอม ประสิทธิภาพ ปลอดภัย ภูมิปญญา 

Abstract 

The objective of this study aimed to develop the effective staining and safe hair dyeing formulation 
containing extracts from Hom, Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. by comparing the quality of the extracts 
prepared from various solvents and the Phare local wisdom method using water and Ca(OH)2 as well as its 
developed process using ash water instead of Ca(OH)2. Ten extracts of the fresh and dried Hom were obtained. 
From the physico-chemical study and percentage yields, the two extracts including the water and the Phare 
local wisdom extract from the fresh Hom were selected. When incorporated in the developed cream base, the 
formulation incorporated with 30 % w/w water extract gave the best hair color staining and the highest 
physico- chemical stability. In the vitro cytotoxicity test by SRB assay, this formulation was non-toxic to human 
skin fibroblasts with the cell viability of 102.66 ± 4.84. This developed hair dyeing formulation also gave no skin 
irritation in 10 human volunteers by the close patch test. Thus, this formulation appeared to have high potential 
for further commercialization. 

Keywords: Hair dyeing products, Baphicacanthuscusia (Nees) Bremek., efficiency, safety, local wisdom 
 

บทนํา 

เนื่องจากสีผมมีสวนชวยเสริมบุคลิกและความมั่นใจ ในปจจุบัน จึงมีผลิตภัณฑยอมสีผมที่มีรูปแบบ และวิธีใช

รวมท้ังเฉดสีท่ีหลากหลายแตกตางกันขึน้กับความสะดวกและความตองการของผูใช แตผลิตภัณฑยอมสผีมสวนใหญมี

สวนประกอบของสารเคมีหลายชนิดที่อาจเปนอันตรายตอผูใช เชน สารเคมีกลุมพาราฟนิลไดอะมีนและพาราโทลู

ไดอะมีน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเปนพิษ แพและระคายเคืองตอผิวหนัง ปจจัยสําคัญอีกขอหนึ่งที่อาจทําใหเกิดภาวะ

เสี่ยงตอสุขภาพคือ ผูใชผลิตภัณฑยอมผมในทุกกลุมอายุ มักใชเปนประจําติดตอกันเปนระยะเวลานาน ดังที่นพ.วีรวุฒิ 
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อิ่มสําราญ ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาต ิไดกลาวไววา ผูที่ยังไมเคยยอมผมไมควรยอมสีผม โดยเฉพาะคนที่ผม

บางหรอืผมนอยอยูแลว เพราะการยอมผม ทําใหรากผมไมแข็งแรง ผมหลุดรวงไดงาย สวนผูที่เคยยอมผมอยูแลว ก็ไม

ควรยอมเกิน 9 ครั้งตอป เพราะอาจทําใหสารเคมีเขาไปสะสมในรางกายได (เสาวลักษณ, 2559) นอกจากนี้ การใช

ผลิตภัณฑยอมผมยังอาจเสี่ยงตอการเกิดมะเร็งในระบบเลือด เชน  มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดนอนฮอดจกิน (Non-

Hodgkin Lymphoma) รวมทั้งมะเร็งเตานมและมะเร็งกระเพาะปสสาวะ ดังนั้น จึงมีการนําผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

เชน สมุนไพรมาศกึษาและคนควาวิจัยกันอยางแพรหลายเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑยอมสีผมจากธรรมชาติ ดังเห็นได

จากการนําพืชเชน เฮนนาหรือตนเทียนกิ่ง (Henna), สีเสียดเทศ (Gambier),  ตนคราม (Indigo), เนื้อผลหมาก (Areca 

nut) และดอกอัญชัน (Butterfly pea) (สุมนตทิพย, 2551) มาเตรียมเปนสารสกัดเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑยอมสีผม

จากธรรมชาติแทนสารเคมีเพราะไมกอความระคายเคืองตอผิวหนังและมีความปลอดภัยมากกวาสีจากสารสังเคราะห 

                   ตนหอมมีชื่อวิทยาศาสตรวา Baphicacanthus cusia (Nees) Brem. อยูในวงศ ACANTHACEAE เปนพืช

ลมลุก มีโคนใบเรียว ปลายใบแหลมและมีชื่อเรียกแตกตางกันไปแตละทองถิ่น (ประเทศ, 2552) ในสมัยกอนไดมีการ

นํามาใชประโยชนตามความเชื่อและภูมิปญญาในทองถิ่น วาเปนยาสมุนไพรลานนาเชน นําใบหอมมาตมน้ําใชดื่มเปน

ยาลดไข ใชรากและใบตมน้ําดื่มแกไขและปวดศีรษะเนื่องจากหวัด แกอาการเจ็บคอเนื่องจากหลอดลมหรือตอม

ทอนซิลอักเสบและยังมีการนําตนหอมมายอมผาสีครามจากธรรมชาติอีกดวย เชน การยอมผาหมอหอมตามภูมิ

ปญญาพื้นบานจังหวัดแพร โดยวิธีแชใบหอมในน้ําทิ้งไว 1 คืน แลวตักกากใบหอมออกและนําน้ําที่เหลือจากการแช 

มาตีกับปูนขาวจนเกิดฟองสีน้ําเงิน ทิ้งไวใหตกตะกอนอีก 1 คืน จะไดตะกอนคือหัวหอม แลวจึงนําหัวหอมมาผสมกับ

น้ําดางขี้เถา ปูนขาวและใสอาหารเลี้ยงเชื้อตางๆ เชน กลวย ออยและเพกา เปนตน อยางไรก็ตาม ยังไมปรากฏวามี

การนําตนหอมมาใชประโยชนเปนผลิตภัณฑยอมสีผมในเชิงพาณิชย ทั้งท่ีตนหอมมีคุณสมบัติใหสีคราม (นิตยา, 2544) 

ซึ่งเปนที่สีเหมาะสมในการนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑยอมสีผมจากธรรมชาติได ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค

นอกจากเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีผมจากสารสกัดตนหอมที่มีประสิทธิภาพในการติดสีผมและปลอดภัยแลว ยังจะ

เปนการชวยสงเสริมและกระจายรายไดสูทองถิ่นอีกทางหน่ึงดวย 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

1.   การเตรียมสารสกัดจากหอมดวยวิธีการตาง ๆ มีดังนี ้

1.1 เก็บและรวบรวมตัวอยางตนหอมจากบานนาตอง ต.ชอแฮ อ.เมือง จ.แพร ในชวงเดือนธันวาคม พ.ศ.

2559 แลวแบงตนหอมเปน 2 สวนคือ สวนตนหอมสดและสวนตนหอมแหง ในสวนหอมแหง ไดนําหอมสดไปอบที่

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสจนแหงแลวบดเปนผง ในสวนหอมสด ไดนําหอมสดไปปนจนละเอียด 

1.2 นําตัวอยางตนหอมมาเตรียมสารสกัดดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี ้

1.2.1 สกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิด ซึ่งไดแกน้ํา เอทานอล 95% และเอทิลอะซิเตท โดยนําตนหอมสด 400 

กรัม หรือตนหอมแหง 50 กรัม แชในตัวทําละลายในอัตราสวน 1:10 ที่อุณหภูมิหอง (30 องศาเซลเซียส) คนสม่ําเสมอ

เปนเวลา 24 ชั่วโมง จะไดสารสกัดทั้งหมด 6 ตัวอยาง  

1.2.2 สกัดดวยวธิีการตามภูมิปญญาพื้นบาน โดยนําตนหอมสด 400 กรัมหรอืตนหอมแหง 50 กรัม แชน้ําใน

อัตราสวน 1:10 ทิ้งไว 1 คืน แลวกรองดวยผาขาวบาง แลวเอาน้ําที่ไดมาผสมกับปูนขาว 40 กรัมสําหรับตนหอมสด 

สวนน้ําจากตนหอมแหงท่ีได นํามาผสมกับปูนขาว 5 กรัม แชท้ิงไวอีก 1 คืน จะไดสารสกัดทั้งหมด 2 ตัวอยาง  

1.2.3 สกัดดวยวธิีการท่ีพัฒนาจากภูมิปญญาพื้นบาน โดยนําตนหอมสด 400 กรัมหรือตนหอมแหง 50 กรัม 

แชน้ําในอัตราสวน 1:10 ทิ้งไว 1 คืน แลวกรองดวยผาขาวบาง แลวเอาน้ําที่ไดมาผสมกับน้ําดางขี้เถา 40 มิลลิลิตร
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สําหรับตนหอมสด สวนน้ําจากตนหอมแหงที่ได นํามาผสมกับน้ําดางขี้เถา 5 มิลลิลิตร แชทิ้งไวอีก 1 คืน จะไดสาร

สกัดทั้งหมด 2 ตัวอยาง 

1.3 นําสารสกัดจากขอ 1.2 ขางตนรวมทั้งหมด 10 ตัวอยางมากรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวระเหยตัว

ทําละลายออกดวยเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนแหง แลวนํามาตรวจสอบ

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ และหา % yield 

2.   การตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวทางเคมีของสารสกัด 

ตรวจสอบคุณลักษณะทางกายภาพของสารสกัดตนหอมดวยสายตา (ส ีกลิ่น ความหนืด และลักษณะทั่วไป) 

วัดคาความเปนกรด-ดางดวย pH meter และตรวจสอบการละลายของสารสกัดที่ได (ในตัวทําละลายตาง ๆ  ไดแก 

น้ํา เอทานอล 95% เอทิลอะซิเตท) ทดสอบความคงตัวทางเคมีในสารทดสอบตาง ๆ ซึ่งไดแก 10% hydrochloric acid, 

10% sodium hydroxide, 10% acetic acid, 10% ammonium hydroxide, 10% hydrogen peroxide, 10% ferric 

chloride, 10% sodium acetate แลววัดคา L*a*b ที่แสดงถึงการบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยคา L แสดงถึงความสวาง, 

คา a แสดงถึงสีแดง-เขียว, คา b แสดงถึงสีเหลอืง-น้ําเงิน ดวยเคร่ือง colorimeter  

3. การตรวจสอบองคประกอบทางพฤกษเคมี (Phytochemicals) 

นําสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและสารสกัดตนหอมแหงดวยน้ํา จํานวนอยางละ 0.025 กรัม มาตรวจสอบหา 

alkaloids ดวยสาร Dragendorff́s reagent, tannins ดวยสาร ferric chloride (Kamali & Amer, 2010) , anthraquinones 

ดวยสาร sodium hydroxide (Sakunpak et.al, 2014) และ anthrocyanins ดวย sulfuric acid (Firdouse & Alam, 2011)  

4. การพัฒนาผลิตภัณฑครีมยอมสีผมที่มสีวนผสมของสารสกัดหอม 

พัฒนาครีมเบสที่มีคาความเปนกรด-ดางแตกตางกันจํานวน 3 สูตร โดยมีสวนประกอบของ cetyl alcohol, 

panthenol, citric acid, cyclomethicone, behentrimonium chloride, stearic acid, dimethyl dimethylo  hydantoin และ 

triethanolamine โดยแยกเปนวัฏภาคน้ําและน้ํามันแลวนํามาอุนบนอางน้ําควบคุมอุณหภูมิที่ 65 องศาเซลเซียส ผสม

และคนใหเขากัน แลวนํามาตรวจสอบความคงตัวทางกายภาพ (สี กลิ่น การแยกชั้น และความหนืด) และความคงตัว

ทางเคมีโดยวัดคาความเปนกรด-ดาง และทดสอบความคงตัวของครีมเบสที่ไดดวยวิธี heating and cooling  (เก็บที่

อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมงและอุณหภูมิหอง 45 องศาเซลเซียสนาน 48 ชั่วโมง) จํานวน 6 รอบ 

(Manosroi, 2012) แลวคัดเลือกมา 1 สูตรท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุด จากนั้นนําสารสกัดตนหอมที่คัดเลือกมาสองตัวอยางใน

ความเขมขน 10% w/w มาผสมกับครีมเบสที่พัฒนาได แลวตรวจสอบความคงตัวอีกครั้งแลวคัดเลือกสูตรครีมและ

สารสกัดที่ดีที่สุด และนํามาผสมสารสกัดตนหอมที่คัดเลือกมาหนึ่งตัวอยางในความเขมขน 20 และ 30% w/w  

5. การทดสอบการติดสีเสนผม 

เตรียมเสนผมหงอกจากอาสาสมัครที่ไมเคยผานการยอมและมีสภาพเสนผมใกลเคียงกันจํานวน  30 เสน วัด

ความยาวจากปลายผมขึ้นไปประมาณ 3 นิ้ว นํามาทําความสะอาดดวยน้ํา (วรรณิภา, 2555) และทิ้งไวใหแหง

ประมาณ 5 นาที แลวนําครีมทั้ง 3 สูตร (ครีมเบสผสมสารสกัดหอมในความเขมขน 10, 20 และ 30% w/w) ลูบบน

เสนผมตัวอยางละ 10 เสน ท้ิงไว 15 นาที (กาญจนาและคณะ, 2555) และทําความสะอาดดวยน้ํา ตรวจสอบลักษณะ

ภายนอกดวยสายตาและสองดวยกลองจุลทรรศน 

 6. การทดสอบความเปนพษิ (cytotoxicity) ตอเซลลไฟโบรบลาสผิวหนังมนุษยในหลอดทดลองของ

สูตรที่คัดเลือกมา 

ชั่งผลิตภัณฑครีมยอมสีผมที่มีสวนผสมของสารสกัดตนหอมท่ีคัดเลือกมา และนํามาละลายดวยอาหารเลี้ยง

เซลล แลวนําตัวอยางทดสอบไปทําใหไรเชื้อโดยกรองผานเมมเบรนที่มีรูพรุนขนาด 0.2 ไมครอน เจือจางสารละลาย



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

449 
 

ตัวอยางทดสอบใหมีความเขมขนตามที่ตองการดวยอาหารเลี้ยงเซลลที่ปราศจากเชื้อ เพื่อนําไปทดสอบความเปนพิษ

ของเซลลไฟโบรบลาสดวยวิธี SRB (Vichai & Kirtikara, 2006) โดยการยอมสีโปรตีนภายในเซลลดวย sulforhodamine 

B และคํานวณเปอรเซ็นตการรอดชีวติของเซลลเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

7. การทดสอบการแพและระคายเคืองในอาสาสมัครโดยวิธี close patch test ของสูตรที่คัดเลอืกมา 

กําหนดพื้นที่ผิวหนังดานในของแขนดานลางของอาสาสมัคร (จํานวน 10 คน) ในขนาด 2 ตารางเซนติเมตร 

วัดคา erythema index ของผิวหนังอาสาสมัครที่เวลาเริ่มตน ทาตัวอยางทดสอบ 0.2 มิลลิลิตร ขนาด 2 ตาราง

เซนติเมตร แลวติดสําลีแผนบนผิวหนังที่กําหนดเปนเวลานาน 4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเอาสําลีออกแลววัดคา erythema 

index ของผิวอาสาสมัครดวยเครื่อง Mexameter  ที่เวลา 4, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงคา 

erythema index ของผิวบริเวณท่ีไดรับการทดสอบกับผิวบริเวณท่ีไดรับ positive control (20%w/v SLS) และผิวที่ไมได

รับสารใด คํานวณหาคา % Relative difference (erythema index:EI) =[(Value after-Value before)/ Value 

before]×100 (Jirova, 2010) 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. ผลการเตรียมสารสกัดจากหอม 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ (ส ีกลิ่น ความหนืด และลักษณะทั่วไป) ในการเตรียมสารสกัดจากตนหอมดวยตัว

ทําละลายและวิธีการตาง ๆ (ตาราง 1) พบวา สารสกัดที่ไดจากตนหอมสดสวนใหญมสีีดําและเหนยีว สารสกัดจากตน

หอมแหงสวนใหญมีสีน้ําตาลเขมและเหนียว มีกลิ่นเหม็น ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของนิตยา ชะนะญาติ (2544) ที่

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของตนหอมโดยวิธีการแชใบหอมสดในน้ําเปนเวลา 1 และ 3 คืน ไดตะกอนสีน้ําเงินและสี

น้ําเงินอมเขยีว สวนใบหอมแหงแชในน้ํา 1 คืน ไดตะกอนสีน้ําตาลและมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้เนื่องจากใบหอมสดมีสีน้ําเงินที่

เรียกวา อินดิโกเปนองคประกอบหลัก ซึ่งปริมาณสีขึ้นอยูกับความสดและวิธีสกัด แตในวิธีสกัดดวยเอทานอล 95% 

และเอทิลอะซิเตทไมพบตะกอนของอินดิโกเพราะแบคทีเรียที่เกิดขึ้นระหวางการหมักถูกทําลาย จึงไมสามารถสราง

เอนไซมท่ีเปลี่ยนอินดอกซิลใหกลายเปนอนิดิโกได 

 1.2 คา % yield สําหรับตนหอมสด สารสกัดตนหอมสดที่สกัดดวยน้ําและน้ําดางขี้เถาให % yield สูงที่สุดคอื 

0.68% และสารสกัดตนหอมสดที่สกัดดวยเอทิลอะซิเตทให % yield ต่ําที่สุดคือ 0.12% สวนตนหอมแหง สารสกัด

จากตนหอมแหงที่สกัดดวยน้ําให % yield สูงที่สุดคอื 2.93% และสารสกัดจากตนหอมสดที่สกัดดวยเอทิลอะซิเตดให 

% yield ต่ําที่สุดคอื 0.15% 

1.3 คาความเปนกรด-ดาง สารสกัดจากตนหอมสดที่สกัดดวยเอทานอล 95% ใหคาความเปนกรด-ดางต่ํา

ที่สุดคือ 5.98 และสารสกัดจากตนหอมสดที่สกัดดวยน้ําและปูนขาวใหคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุดคือ 13.31 สวน

สารสกัดจากตนหอมแหงที่สกัดดวยเอทิลอะซิเตทใหคาความเปนกรด-ดางต่ําที่สุดคือ 6.44 และสารสกัดจากหอม

แหงที่สกัดดวยน้ําและปูนขาวใหคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุดคือ 9.81 ซึ่งไมสอดคลองกับผลวิจัยของ Nittaya และ

คณะ (2002) ที่ไดคาความเปนกรด-ดางของใบหอมแหงแชน้ําสูงที่สุดที่ 6.0 ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีวิธีการที่แตกตางกัน

กับวิธีการในการศึกษานี ้

1.4 ความสามารถในการละลาย สารสกัดจากตนหอมสดและตนหอมแหงสวนใหญละลายไดดีในน้ําและ    

เอทานอล 95%  

1.5 คาสี L*a*b ตนหอมสดสกัดดวยนํ้าและน้ําดางขี้เถา ตนหอมแหงสกัดดวยนํ้าแสดงคาสี L*a*b ต่ําที่สุด     
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1.6 ความคงตัวทางเคมีในสารทดสอบตาง ๆ พบวา สารสกัดจากตนหอมสดที่สกัดดวยน้ํามีความคงตัวตอ

เกลือของกรดออน (sodium acetate) สารสกัดจากตนหอมสดที่สกัดดวยน้ําและปูนขาวมีความคงตัวตอดางออน 

sodium hydroxide และสารออกซิไดซ hydrogen peroxide สารสกัดจากตนหอมแหงที่สกัดดวยน้ํามีความคงตัวตอดาง

แก sodium hydroxide และดางออน ammonium hydroxide และสารสกัดจากตนหอมแหงที่สกัดดวยน้ําและปูนขาวมี

ความคงตัวตอสารออกซิไดซ hydrogen peroxide และเกลือของกรดออน sodium acetate 

ตาราง 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารสกัดตางๆ จากตนหอมสดและตนหอมแหง 

ลําดับ

ที ่

วิธ ี

การสกัด 

ตนหอมสด ตนหอมแหง 

% 

yield 

ลักษณะ

ทาง

กายภาพ 

คา

ความ

เปน

กรด-

ดาง 

การ

ละลาย 

คา L*a*b % 

yield 

ลักษณะทาง

กายภาพ 

คา

ความ

เปน

กรด-

ดาง 

การละลาย คา 

L*a*b 

 

1. น้ํา 0.42 เหนียว 7.86 น้ํา, L=22.17 2.93 เหนียว 8.01 น้ํา, L=23.6

3 

   สีดํา  เอทานอล a=4.24 

b=8.55 

 สี 

น้ําตาลเขม 

 เอทานอล a=5.53 

b=8.38 

2. เอทานอล 

95% 

0.57 เหนียว 

สี 

เขียวเขม 

5.98 น้ํา, 

เอทานอล 

L=29.57 

a=8.72 

b=12.85 

0.29 เหนียว 

สี 

เขียวเขม 

6.83 น้ํา, 

เอทานอล 

L=25.4

7 

a=3.36 

b=11.27 

3. เอทิล อะซิ

เตด 

0.12 เหนียว 

สีเขียว 

 

6.47 เอทานอล L=51.41 

a=22.19 

b=55.60 

0.15 เหนียว 

สี 

เขียวเขม 

6.44 เอทานอล L=79.4

3 

a=0.99 

b=10.51 

4. น้ําและปูน

ขาว 

(ภูมิ

ปญญา) 

0.21 เหนียว 

สี 

น้ําตาล

เขม 

13.31 น้ํา L=29.66 

a=4.61 

b=17.52 

0.54 เหนียว 

สี 

น้ําตาลเขม 

9.81 น้ํา, 

เอทานอล 

L=24.41 

a=5.76 

b=10.0

5 

5. น้ําและน้ํา

ดางขี้เถา 

(พัฒนา

จากภูมิ

ปญญา) 

0.68 เหนียว 

สีดํา 

10.3

9 

น้ํา, 

เอทานอล 

L=20.59 

a=3.93 

b=6.44 

1.24 เหนียว 

สี 

น้ําตาลเขม 

9.50 น้ํา, 

เอทานอล 

L=27.5

4 

a=7.00 

b=13.4

2 

2. การตรวจสอบองคประกอบทางพฤกษเคมี (phytochemicals) 

สารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและสารสกัดตนหอมแหงดวยน้ําใหผลบวกกับการทดสอบหา anthrocyanins ซึ่ง

เปนสารกลุมฟลาโวนอยดประเภท water soluble มีความคงตัวต่ําและใหสีแดง มวง น้ําเงิน ซึ่งพบมากในดอกอัญชัน 

กระเจี๊ยบและ ลูกหวา เปนตน นิยมใชเปน coloring agent โดย anthrocyanins ใหสีแดงที่สภาวะความเปนกรด-ดางต่ํา 

ใหสีน้ําเงินที่สภาวะเปนกลางและไมมีสีท่ีสภาวะความเปนกรด-ดางสูง 

 3. การพัฒนาผลิตภัณฑครีมยอมสีผมที่มีสวนผสมของสารสกัดตนหอม 
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ไดคัดเลือกครีมเบสที่มคีวามคงตัวทางเคมแีละกายภาพดีที่สุด แลวนํามาผสมกับสารสกัดตนหอมดวยตัวทํา

ละลายและดวยวิธีภูมิตามปญญาพื้นบานที่คัดเลือกมา ซึ่งไดแก สารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและสารสกัดตนหอมสด

ดวยน้ําและปูนขาว เมื่อเปรียบเทยีบความคงตัวทางกายภาพและเคมีของสูตรตํารับที่ผสมสารสกัดแตละชนิดในความ

เขมขน 10% w/w พบวา ครีมเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําไดเนื้อครีมขนสีเทา มีคาความเปนกรด-ดางลดลง

จาก 7.86 เปน 4.98 มีคา L*a*bเปลี่ยนแปลงจาก 22.17*4.24*8.55 เปน 27.32*5.40*4.22 มีเนื้อครีมคงตัว ไมแยก

ชั้น สวนครีมเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและปูนขาวไดเนื้อครมีขนสีนํ้าตาลออน มีคาความเปนกรด-ดางลดลง

จาก 13.31 เปน 11.34 มีคา L*a*b เปลี่ยนแปลงจาก 29.66*4.61*17.52 เปน 32.01*8.02*9.02 (ภาพ 1) เนื้อครีมไม

คงตัว แยกชั้น จึงคัดเลือกครมีเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ํามาพัฒนาตอ เมื่อนําผลิตภัณฑครีมยอมสีผมสูตรที่

คัดเลือกมาเพิ่มความเขมขนของสารสกัดตนหอมที่สกัดดวยน้ําเปน 20 และ 30% w/w พบวา ผลิตภัณฑครีมยอมสี

ผมในความเขมขน 20% w/w ไดเนื้อครีมขนสีเทาเขม มีคาความเปนกรด-ดาง 5.74 มีคาL*a*b 26.47*2.49*12.46 

สวนผลิตภัณฑครีมยอมสีผมที่ผสมสารสกัดในความเขมขน 30% w/w ไดเนื้อครีมขนสีดํา (ภาพ 2) มีคาความเปน

กรด-ดาง 6.80 และคา L*a*b 25.77*1.95*6.86 

 

 

 

 

(1)                                        (2)                                         (3) 

ภาพ  1  การเปรียบเทียบสีของครีมเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําและภูมิปญญาที่คัดเลือกมาในความเขมขน 

10% w/w (1) ครีมเบส (2) ครีมเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ํา (3) ครีมเบสผสมสารสกัดตนหอมสดดวยวิธีตาม

ภูมปิญญา(น้ําและปูนขาว) 

 

 

 

 

 (1)                                          (2)                                         (3) 

ภาพ  2  การเปรียบเทยีบสีของผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยนํ้าในความเขมขนตางๆ  

(1) ผลิตภัณฑครมียอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยนํ้าในความเขมขน 10% w/w 

(2) ผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยนํ้าในความเขมขน 20% w/w 

(3) ผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยนํ้าในความเขมขน 30% w/w 

          

   4.  การทดสอบการติดสีผม 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะภายนอกดวยสายตาและสองดวยกลองจุลทรรศนของเสนผมหงอกปกติและเสนผม

หงอกที่ยอมดวยผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําในความเขมขนตาง ๆ พบวา ผลิตภัณฑครีม

ยอมสผีมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยนํ้าในความเขมขน 30% w/w ติดเสนผมไดดีที่สุด (ตาราง 2) โดยเสนผมหงอกที่

ยอมเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลออนไมใชสีนํ้าเงินเขมหรอืดําตามสีของสารสกัด ทั้งนี้อาจเนื่องจากสีจากธรรมชาติมีความคง
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ตัวต่ํา ไมคงทนตอแสงและความรอน ดังนั้น เมื่อนําสีจากหอมมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ จึงอาจทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของสารสีในสารสกัดจากหอม รวมทั้งสีจากสารสกัดตนหอมมีโมเลกุลใหญ 

ตลอดจนผลิตภัณฑครีมยอมสีผมมีคาความเปนกรด-ดางที่อาจไมเหมาะสม จึงทําใหสีติดบนเสนผมไดเพียงเล็กนอย 

จากการศึกษาของกาญจนาและคณะ (2555) พบวา ชั้นคิวตเิคิลของเสนผมเปนชั้นท่ีไมชอบน้ํา ดังนั้นอนุภาคที่ไมชอบ

น้ําจะถูกดูดซึมผานเขาไปไดดีกวาและคาความเปนกรด-ดางที่เปนกลางจะไมสามารถเปดเกล็ดผมหรือทําใหเกล็ดผม

บวมพองเพื่อนําเม็ดสีเขาไปได ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอม

สดไดเตรียมจากวิธีการที่สกัดดวยน้ําและมีคาความเปนกรด-ดางเปนกลาง จึงไมสามารถผานเขาไปถึงชั้นคอรเท็กซ

ในเสนผมได รวมถึงระยะเวลาที่ใชหมักเสนผมอาจนอยเกินไป จึงมีระยะเวลาไมเพียงพอเพ่ือทําใหสีของสารสกัดถูกดูด

ซึมเขาไป ดังนั้น จึงเคลือบอยูดนนอกเฉพาะบนชั้นควิติเคลิของเสนผมเทานั้น  

ตาราง  2  ภาพจากกลองจุลทรรศนกําลังขยาย 40× ของผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําใน

ความเขมขน 10, 20 และ 30% w/w หลังจากทาบนเสนผมและทิง้ไว 15 นาที  

ลําดับที ่ ชนิดเสนผม ความเขมขนสารสกัดตนหอม

สด 

ดวยน้ํา (% w/w) 

ภาพ 

ภาพจากกลอง

จุลทรรศน 

1 เสนผมหงอกปกต ิ -  

 

 

2 เ ส น ผ ม ห ง อ ก ย อ ม ด ว ย

ผลิตภัณฑครมียอมสีผมผสม

สารสกัดตนหอมสดดวยน้ํา 

10  

3 เ ส น ผ ม ห ง อ ก ย อ ม ด ว ย

ผลิตภัณฑครมียอมสีผมผสม

สารสกัดตนหอมสดดวยน้ํา 

20  

4 เ ส น ผ ม ห ง อ ก ย อ ม ด ว ย

ผลิตภัณฑครมียอมสีผมผสม

สารสกัดตนหอมสดดวยน้ํา 

30  

 

            5. การทดสอบความเปนพิษ (Cytotoxicity) ตอเซลลไฟโบรบลาสผิวหนงัมนุษยในหลอดทดลอง 

ผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w ที่ความเขมขน (mg/mL) 

0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1 มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเซลล (คาเฉลี่ย ±S.D) เทากับ 90.50 ±6.98, 105.69 

±5.61, 104.66 ±2.58, 102.66 ±4.84, 29.97 ±2.49 ตามลําดับ ดังนั้น จึงไมเปนพิษตอเซลลไฟโบรบลาสที่ความ

เขมขนสูงสุด 0.1 mg/mL และมีเปอรเซ็นตการรอดชีวติของเซลลเทากับ 102.66 ±4.84  
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ตาราง 3 เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเซลลไฟโบรบลาสของผิวหนังมนุษยเมื่อไดรับตัวอยางผลิตภัณฑครีมยอมสีผม

ผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w 

ตัวอยางทดสอบ/ 

ความเขมขน(mg/mL) 

เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของเซลล (คาเฉลี่ย ± S.D.) 

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 

ผสมสารสกัดหอมสด

สกัดดวยน้ําในความ

เขมขน 30 % w/w 

90.50±6.98 105.69±5.61 104.66±2.58 102.66±4.84 29.97±2.49 

 

6. การทดสอบการแพและระคายเคืองในอาสาสมัคร 

พบวา คาเฉลี่ยความแดงของผิวหนังอาสาสมัครหลังทาตัวอยางผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตน

หอมสดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w ที่ 0, 4, 24, 48 และ 72 ชั่วโมงไมแตกตางกับกอนทาตัวอยาง (ชั่วโมงที่ 0) 

ในขณะที่ผิวหนังอาสาสมัครที่ไดรับ 20%w/v SLS  มีคาเฉลี่ยความแดงเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหลังไดรับ 20%w/v 

SLS นาน 4 ชั่วโมง ทั้งนี้คาเฉลี่ยความแดงที่เพิ่มขึ้นแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับผิวหนังของอาสาสมัครหลังทา

ตัวอยางและผิวหนังของอาสาสมัครท่ีไมไดรับสารใด ดังนั้นผลิตภัณฑครีมยอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําใน

ความเขมขน 30% w/w จึงไมกอใหเกิดการแพและระคายเคอืงตอผิวหนังอาสาสมัคร 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยความแดงของผิวหนัง (Erythema index, EI) ของอาสาสมัครจํานวน 10 คนหลังไดรับตัวอยาง

ผลิตภัณฑครมียอมสีผมผสมสารสกัดตนหอมสดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w นาน 4, 24, 48 และ 72 ชั่วโมง 

 

ตัวอยาง 

คา Erythema index (EI) 

กอนทดสอบ 

ชั่วโมงที่ 0 

หลังทดสอบ 

ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมงที่ 48 ชั่วโมงที่ 72 

ผลิตภัณฑครีม

ยอมสีผมผสม

ส า ร ส กั ด ต น

หอมสดดวยน้ํา

ในความเขมขน 

30% w/w  

584.97±16.22 584.22±12.31 588.60±10.84 587.50±11.16 586.20±13.46 

20%w/v SLS 581.93±10.66 589.40±12.43* 583.97±10.83 583.90±12.76 588.33±11.89 

ไมไดรับสารใด 585.43±9.29 586.17±11.29 588.40±11.29 587.23±11.43 586.60±11.16 

 

                 โดยสรุป จากปญหาความไมปลอดภัยของสารเคมีในผลิตภัณฑยอมสีผม งานวิจัยนี้จึงไดศึกษาเพื่อ

พัฒนาผลิตภัณฑยอมสผีมจากธรรมชาตโิดยไดคัดเลือกตนหอมเนื่องจากมีการนําสจีากตนหอมมาใชยอมสีผาตามภูมิ

ปญญาพื้นบานจังหวัดแพร งานวิจัยนี้ไดพัฒนาสารสกัดจากตนหอมสดและตนหอมแหงดวยตัวทําละลายชนิดตาง ๆ 

และวิธีการตามภูมิปญญาพื้นบานจังหวัดแพร รวมถึงวิธีการที่พัฒนามาจากภูมิปญญาพื้นบาน สามารถคัดเลือกสาร

สกัดที่เหมาะสมได 4 ตัวอยาง คือ สารสกัดจากตนหอมสดดวยน้ํา สารสกัดจากตนหอมสดดวยน้ําและปูนขาว สาร

สกัดจากตนหอมแหงดวยน้ํา และสารสกัดจากตนหอมแหงดวยน้ําและปูนขาว จากการพิจารณาคุณสมบัติทางเคมี
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และกายภาพรวมถึงคาความคงตัวที่อยูในระดับที่ยอมรับไดรวมทั้งตนทุน พบวาสารสกัดจากตนหอมแหงมีตนทุนสูง

กวาสารสกัดจากตนหอมสดถึง 6 เทา และเมื่อนําสารสกัดตนหอมสดดวยวิธีการตามภูมิปญญาพื้นบานแพรที่สกัด

ดวยน้ําและปูนขาวมาผสมในครีมเบส พบวา เนื้อครีมแยกชั้นซึ่งอาจเนื่องมาจากเนื้อครีมมีคาความเปนดางสูงหรือมี

การปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย จึงไดคัดเลือกสารสกัดจากหอมสดดวยน้ํามาพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีผมซึ่งพบวาสาร

สกัดจากตนหอมสดดวยน้ําในความเขมขน 30% w/w เปนสูตรท่ีดีที่สุดเนื่องจากยอมติดสีผมไดดีที่สุด นอกจากนี้ยังมี

ความปลอดภัยโดยไมกอการแพและระคายเคืองในผิวอาสาสมัคร ซึ่งจะสามารถนําผลงานวิจัยนี้ไปตอยอดในเชิง

พาณิชยไดตอไป 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
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การใชยางพาราผสมยางรเีคลม เศษแผนฟลม LDPE และสารกอฟองสาํหรับแผนยางฉนวนกันความรอน 

Use of Natural Rubber mixed with Reclaimed Rubber LDPE film and Blowing Agent for Thermal insulation 

ลียานา บินมะยะโกะ และ สมบัติ พุทธจักร
*
 

L.  Binmayakok and S. Puttajukr
*
 

Science and Technology Faculty Prince of Songkla University,Pattani Campus, Rusamilae, Muang, Pattani 94000   

*Corresponding author, E-mail: sombat.p@psu.ac.th 

บทคัดยอ  
 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาสมบัติเชิงความรอนของยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) เบลนดกับยางรีเคลม 

(Reclaimed Rubber, RR) พอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low Density Polyethylene, LDPE) และผสมสารที่ทําใหเกิด

ฟอง (Blowing Agent, BA) วัตถุประสงคเพื่อหาวัสดุฉนวนกันความรอนประสิทธภิาพสูงและราคาถูกจากยางธรรมชาต ิ

โดยปริมาณของ NR 100 phr ปริมาณของ RR 0, 200 และ 400 phr ปริมาณของ LDPE 2, 4, 6 และ 8 phr และ

ปรมิาณของ BA 0 และ 10 phr ทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal conductivity, k)  ที่อุณหภูมิ 79 
oC และความหนาแนนท่ีอุณหภูมิหอง พบวาสมบัติท้ังสองมีแนวโนมลดลงตามปริมาณ RR BA และ LDPE ที่ผสมเขาไป

และสูตรยางที่ดีที่สุด คือ สูตรยาง NR 100 phr RR 400 phr BA 10 phr ที่ผสม LDPE 8 phr คา k เทากับ 0.0004 

W/m.K 

คําสําคัญ: สมบัตกิารนําความรอน ยางธรรมชาต ิฉนวนกันความรอน 

Abstract  

This research was to study thermal properties of Natural rubber (NR) blended with reclaimed rubber 
(RR), Low density polyethylene (LDPE) and blowing agent (BA). It is aimed to find high performance NR insulator 
and low cost having fixed amount of NR was 100 phr, RR were 0, 200 and 400 phr, LDPE were 2, 4, 6 and 8 
phr and BA were 0 and 10 phr. Thermal conductivity (k) was tested at 79oC and density at room temperature. It 
was found that both of the properties mentioned were decreased when the amount of RR, BA and LDPE 
increased. The best formula of the NR thermal insulator is NR 100 phr RR 400 phr BA 10 phr and LDPE 8 phr. It 
has k value 0.0004 W/m.K.    

Keywords: Thermal conductivity, Natural rubber, insulator 
 
บทนํา  

ในปจจุบันผลกระทบที่เกิดจากสภาวะโลกรอนและปรากฏการณเรือนกระจก ที่เกิดจากการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากการใชรถยนตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการใชฉนวนกันความรอน

ประสิทธิภาพสูงและราคาถูกผลิตจากวัสดุธรรมชาติจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการกอสรางสวนประกอบของ

อาคารที่อยูอาศัย (Kader et al., 2011) จากปูนซีเมนตหรืออิฐบล็อกที่นํามามากอสรางอาคารนั้นมีสมบัติฉนวนกั้น

ความรอนยังไมดีพอกับความรอนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวัสดุใหมที่มหีลายกลไกในการดูดซับความรอน โดย

ใชยางธรรมชาตเิบลนดกับยางรีเคลม พอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา และสารกอฟองอากาศ โดยโซยางมีการขยับตัว

ไดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นภายใตหลักการรีโอโลย ี(สมบัติ พุทธจักร. 2554) อนุภาคของยางรีเคลมที่ทําจากยางรถยนตที่ใช

แลวจะเปนโครงสรางรูพรุนทําใหเพิ่มสมบัติการเปนฉนวนความรอนไดอีก (Benkreira et al., 2011.) ( Bulent Yesilata 

et al., 2009.) สวนแผนฟลม LDPE มีความยืดหยุนทําใหชิ้นงานนิ่มและสามารถเพิ่มการเปนฉนวนความรอนไดอีก
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กลไก นอกจากนี้เมื่อผสม Sodium Bicarbonate เปนสารที่ทําใหเกิดฟองอากาศภายในชิ้นงาน ยิ่งเพิ่มกลไกในการดูด

ซับความรอนจากการเคลื่อนท่ีของโมเลกุลอากาศ ดังนั้นชิ้นงานที่ไดจากยางธรรมชาติเบลนดยางรีเคลม พอลีเอทิลีน

ความหนาแนนต่ําและสารที่ทําใหเกิดฟองอากาศ ควรจะมีสมบัตกิารนําความรอนนอยลงนั่นคือสมบัติเปนฉนวนความ

รอนมากขึ้น 

ตารางที่ 1 คาการนําความรอนของวัสดุบางชนิด (Bailyn, M., 1994.) 

วัสด ุ คาการนําความรอน (k) (W/m.K) 

โลหะบริสุทธิ ์ 35 - 430 

โลหะผสม 20 - 200 

โลหะเหลว 9 - 90 

ของเหลว (อโลหะ) 0.2 - 2.0 

ของแข็ง (อโลหะ) 0.02 - 20 

ฉนวน 0.02 - 0.40 

อะลูมิเนียม 237 

คอนกรีต 1.82 

ทองแดง 401 

เพชร 2300 

น้ําแข็ง 2.2 

กระดาษ 0.05 

ไม 0.1 – 0.35 

เงิน 429 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

วัสดุที่ใชประกอบดวย ยางธรรมชาตชินิดยางแทงเกรด STR 5L ยางรีเคลมที่ทําจากรถนยตที่ใชแลวนํามาบด

ใหเปนอนุภาคขนาดเล็ก แผนฟลมพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเปนถุงพลาสติกที่ใชบรรจุผักและผลไม ผลิตโดย 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ.นครปฐม สารเคมีที่ใชคือ ซิงคออกไซด (Zinc oxide, ZnO) ชนิด White seal เปน

สารเคมทีี่ใชในการเริ่มตนปฏิกิริยา กรดสเตียริก (Stearic acid) เปนสารเคมีสีขาวที่ใชในการเรงปฏิกิริยา Tetramethyl 

Thiuram Disulphide (TMTD) เปนสารเคมีที่ใชรวมกันกับ ZnO และเปนตัวเรงปฏิกิริยารวม N-phenyl-N-1, 3-

dimethylbutyl-phenylenediamine (6PPD) สารแอนตี้ออกซิแดนส เปนสารเคมีที่ชวยไมใหยางทําปฏิกิริยากับ

ออกซิเจนในอากาศ  Sodium Bicarbonate เปนสารที่ทําใหเกิดฟอง กํามะถัน (Sulphur) เปนสารตัวสุดทายที่ใชในการ

ผสมยาง เปนตัวที่ทําใหพันธะโควาเลนตระหวางโซยาง เครื่องชั่งไฟฟา ความละเอียด 0.0001 g เครื่องบดและผสม

ยางแบบสองลูกกลิ้ง  (Two Roll Mill) เครื่องหาเวลาสุกของยาง แบบ Oscillating Disc Rheometer เครื่องขึ้นรูปดวย

แมพิมพแบบอัด (Compression Moulding) ชุดทดสอบสมบัติเชิงความรอน หัววัดอุณหภูมิ (Smart Temperature 

Sensor) และหัววัดความรอนที่สงผาน (Smart Q Heat flow Sensor) ชุดเก็บขอมูล (Data Logger) รุน EASY SENSE 

Advanced ผลิตโดยบริษัท DATA HARVEST (นพดล ผลไชย, 2551 ) นํามาประกอบและสรางตูหุมฉนวนความรอน 3 

ชั้นพรอมระบบควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทดลอง 
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ภาพที่ 1 ชุดทดสอบสมบัติเชิงความรอน 

 

ตูที่ 1 จะมีหลอดไฟเพื่อเปนแหลงใหความรอน พัดลมเปนตัวชวยกระจายความรอนใหสม่ําเสมอทั่วตู ระหวาง

ตูที่ 1 และตูที่ 2 มีชองวางแลววางแผนยางไวใหความรอนไหลผานจากตูที่ 1 ไปตูที่ 2 มีหัววัดฟลั๊กความรอน           

(q, W/m2) ที่สงผานติดกับแผนยางในตูที่ 2 มีหัววัดอุณหภูมิภายในตูทั้งสอง และหัววัดอุณหภูตางที่ผิวสัมผัสแผนยาง  

( T ) และวัดความหนาเฉลี่ยของแผนยาง( X ) คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอนตามสมการ .
T

q k
x





(นพดล ผลไชย, 2551 ) เครื่องทดสอบความหนาแนนระบบไฟฟา (Electric Densitymeter) รุน MD – 300S ผลิตโดย

บริษัท Alfa Mirage และใชหลักการอารคีมิดีสในการคํานวณหาความหนาแนน ชั่งมวลในอากาศ ชั่งมวลในน้ํา หา

ปรมิาตรโดยการแทนที่นํ้า เครื่องทํางานโดยระบบอิเลคโทรนิคและวัดละเอียดได 0.001 g/cm3 โดยการนําชิ้นทดสอบ

มาตัดเปนสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 4 x 4 cm2  แลวหาความหนาแนน 
 

 

ภาพที่ 2 เครื่องทดสอบความหนาแนนระบบไฟฟา 

1. ออกแบบสูตรยางผสมแลว ทําการผสมยางธรรมชาตกิับยางรเีคลมและพอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําโดย

นํายางธรรมชาติปริมาณ 100 phr มาผสมกับยางรีเคลมในปริมาณ 0, 200, 400 phr และพอลิเอทิลีนความหนาแนน

ต่ํา ในปริมาณ  2, 4, 6, 8 phr ตามลําดับ  ผสมสารที่ทําใหเกิดฟองปริมาณ 0 และ 10 phr  การผสมยางในแตละสูตร

ดวยเครื่องผสมสองลูกกลิ้ง โดยสูตรที่ไมใชยางรีเคลมใชเวลา 20 นาที และสูตรที่ใชยางรีเคลมใชเวลาในการผสม 15 

นาท ี(ความหนืดลดลง) ดังตารางท่ี 2 -3 (s1 –s24) หลังจากผสมแลวทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้น

นําไปหาเวลาสุกของยางดวยเครื่อง รีโอมิเตอรแบบแกวง (Oscillating Disk Rheometer, ODR) แลวจึงนํายางดังกลาว
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ไปอัดขึ้นรูปดวยเคร่ืองอัดเบาที่อุณหภูมิและใชเวลาตามที่ไดจากเครื่อง ODR ไดแผนยางผสมขึ้นรูปแลวที่ความหนา 1 

mm. 
 

    ตารางที่ 2  สูตรการผสมยางสูตร BA 0 phr 

Chemical s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 

NR* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

RR** 0 0 0 0 200 200 200 200 400 400 400 400 

ZnO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stearic 

acid 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TMTD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6PPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LDPE*** 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

BA**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sulphur 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 

    ตารางที่ 3 สูตรการผสมยางสูตร BA 10 phr 

Chemical s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 

NR* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

RR** 0 0 0 0 200 200 200 200 400 400 400 400 

ZnO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Stearic 

acid 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TMTD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6PPD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

LDPE*** 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 

BA**** 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Sulphur 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

* Natural Rubber, ** Reclaimed Rubber, *** Low Density Polyethylene, **** Blowing Agent 

 

2. การทดสอบสมบัตเิชงิความรอน เปนการทดลองบนพื้นฐานของสมการฟสิกส ใชตูหุมฉนวน 3 ชั้น เพื่อไมให

มีการแลกเปลี่ยนความรอนกับสิ่งแวดลอมภายนอก และกําหนดอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 80 oC ใหใกลเคียงกับ

อุณหภูมิเฉลี่ยในเวลากลางวันกลางแสงแดด ทดสอบหาคาสัมประสิทธ์ิการนําความรอนโดยนําชิ้นตัวอยางรูปสี่เหลี่ยม

ที่ไดจากการเตรียมนั้นมาติดกั้นระหวางตูทั้งสอง เพิ่มอุณหภูมิตูที่ 1 จาก 25 องศาเซลเซียส ถึง 79 องศาเซลเซียส 

ในชวงเวลา 12 ชั่วโมง อุณหภูมิตูที่ 2 จะเพิ่มตามเล็กนอย แลวหยุดใหความรอน การวัดคาตางๆ ดําเนินไปอีก 12 
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ชั่วโมง กระทั่งอุณหภูมิตูท้ังสองเทากันเหมือนที่จุดเริ่มตน จากคาตางๆ ที่บันทึกไดแลวคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์การ

นําความรอน เครื่องมือชุดนี้ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเลคทรอนิกส มีความไวในการวัดขอมูลทุกวินาทีและวัด

ละเอียดไดทศนยิม 4 ตําแหนง การออกแบบสูตรยางตางๆ เพ่ือเพิ่มกลไกหลากหลายในการดูดซับความรอน เชน การ

ดูดซับโดยการขยับตัวของโซยาง การดูดซับโดยการขยับตัวเล็กนอยของอนุภาคยางรีเคลม การดูดซับจากโมเลกุลของ

อากาศในฟองอากาศที่เกิดจากสารกอฟองและยังถูกกันดวยเศษแผนฟลม LDPE จึงสงผลใหเห็นไดวา อุณหภูมิของตูที่ 

2 เมื่อกันดวยแผนฉนวนเหลานี้นั้นทําใหอุณหภูมิของตูที่ 2 เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 4 oC เทานั้น ในขณะที่ตูที่ 1 

อุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึง 79 oC ซึ่งการวัดฉนวนความรอนแบบดั้งเดิมนั้นเปนการดูดซับความรอนเพียง 1 กลไกเทานั้น 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล   

1.  คาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (Thermal conductivity, k) ของแตละสูตร นําขอมูลผลการทดลองมาเขียนกราฟ

อุณหภูมิตูที่ 1 และตูที่ 2 กับเวลา และกราฟผลตางอุณหภูม ิสัมผัส กับเวลา ดังรูปท่ี 3   กราฟคาสัมประสิทธิ์การนํา

ความรอนกับเวลา ดังรูปที ่4- รูปท่ี 6 

 
A      B                                                                            

ภาพที่ 3 A กราฟอุณหภูมิของตูทดสอบการนําความรอน ตูที่ 1 และ ตูที่ 2 B กราฟผลตางอุณหภูมิตางระหวาง

ผิวสัมผัสของแผนยาง 21 TTT   
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A     B                                                                             

ภาพที่ 4 A สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 0 phr BA 0 phr โดยผสม LDPE 2, 4, 6, 

และ 8 phr ตามลําดับ B สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 0 phr BA 10 phr โดยผสม 

LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ 
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ภาพที่ 5 A สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 200 phr BA 0 phr โดยผสม LDPE 2, 4, 

6, และ 8 phr ตามลําดับ  B สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 200 phr BA 10 phr โดย

ผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ 

 

 
ภาพที่ 6 A สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 400 phr BA 0 phr โดยผสม LDPE 2, 4, 

6, และ 8 phr ตามลําดับ. B สัมประสิทธิ์การนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 400 phr BA 10 phr โดย

ผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ 

2.  คาความหนาแนน (Density) ของยางผสมแตละสูตร ดังรูปที ่7- รูปท่ี 8 
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A      B                                                                

ภาพที่ 7  A ความหนาแนนยางผสมสูตร NR 100 phr RR 0 phr BA 0 phr โดยผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr 

ตามลําดับ   B ความหนาแนนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 0 phr BA 10 phr โดยผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr 

ตามลําดับ  
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 A        B                                                                             

ภาพที่ 8 A ความหนาแนนการนําความรอนของยางผสมสูตร NR 100 phr RR 200 phr BA 0 phr โดยผสม LDPE 2, 

4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ B คาความหนาแนนการนําความรอนของสูตรยาง NR 100 phr RR 200 phr BA 10 phr 

โดยผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ  

ผลการทดลองภาพที่ 3 A กราฟอุณหภูมิของตูทดสอบการนําความรอน ตูที่ 1 และ ตูที่ 2 นั้นที่เวลาเริ่มตน

อุณหภูมิตูทั้งสองเทากันอยูในสภาวะสมดุลทางความรอน เนื่องจากระหวางตูทั้งสอง มีชองวางที่อากาศถายเท

ระหวางกันได หัววัดอุณหภูมิอานไดคาเดียว 25 องศาเซลเซียส ซึ่งยืนยันความแมนยําของหัววัดอุณหภูมิ เมื่อนําแผน

ยางมาปดกั้น อุณหภูมิตูที่ 1 จาก 25 องศาเซลเซียส ถึง 79 องศาเซลเซียส ในชวงเวลา 12 ชั่วโมง แตอุณหภูมิตูที่ 2 

เพิ่มขึ้นประมาณ 28 องศาเซลเซียส (ขึ้นกับยางสูตรผสม) นั่นคือแสดงใหเห็นประสิทธิภาพการเปนฉนวนความรอน 

เวลาที่อุณหภูมิสูงสุดของหองที่ 2 จะชากวาเวลาที่อุณหภูมิสูงสุดของหองที่ 1 อันเปนผลมาจากการหนวงที่เกิดจาก

การขยับตัวของโมเลกุลยาง (นพดล ผลไชย. 2551) (สมบัติ พุทธจักร. 2554) ซึ่งเปนไปตามหลักการทางรีโอโลยี แรง

เสียดทานระหวางโซโมเลกุลยางเปนกลไกหนึ่งที่สลายความรอน (สมบัติ พุทธจักร. 2555) นอกจากนี้ภายใน

โครงสรางอนุภาคยางรีเคลมมีรูพรุนที่มอีากาศอยู และเม่ือผสมสารกอฟองอากาศเขาไปความเปนฉนวนความรอนยิ่ง

มากตาม อันเปนผลจากการเคลื่อนที่โมเลกุลอากาศที่ขังอยูภายในแผนยางเปนอีกกลไกหนึ่งที่สลายความรอนที่

สงผานเขาในแผนยาง 

สรุปผลการทดลอง 

สมบัตเิชงิความรอนของผนังยางธรรมชาติ เบลนดยางรีเคลม พอลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา และผสมสารที่

ทําใหเกิดฟอง ทําใหไดวัสดุฉนวนความรอนประสิทธิภาพสูง ผลการทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์การนําความรอน (k) ที่

อุณหภูมิ 75 oC พบวามแีนวโนมลดลงตามปริมาณยางรีเคลม สารท่ีทําใหเกิดฟองและ LDPE ที่ผสมเขาไป คือสูตรยาง 

NR 100 phr, RR 0 phr, BA 0 phr ที่ผสม LDPE  2, 4, 6, และ 8 phr ตามลําดับ คา k ลดลงจาก 0.0052 – 0.0038 

W/m.K  สูตรยาง NR 100 phr, RR 0 phr , BA 10 phr ที่ผสม LDPE  2, 4, 6, และ 8 phr คา k ลดลงจาก 0.0050 – 

0.0019 W/m.K สูตรยาง NR 100 phr , RR 200 phr,  BA 0 phr ที่ผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr คา k ลดลงจาก 

0.0051 – 0.0019 W/m.K สูตรยาง NR 100 phr RR 200 phr BA 10 phr ที่ผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr คา k ลดลง

จาก 0.0037 – 0.0021 W/m.K  สูตรยาง NR 100 phr, RR 400 phr, BA 0 phr ที่ผสม LDPE 2, 4, 6, และ 8 phr คา k 

ลดลงจาก 0.0052 – 0.0029 W/m.K  สูตร NR 100 phr, RR 400 phr, BA 10 phr ที่ผสม LDPE  2, 4, 6, และ 8 phr 

คา k ลดลงจาก 0.0038 – 0.0004 W/m.K สวนความหนาแนนของยางผสมแตละสูตรก็มีแนวโนมลดลงอยางมี
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นัยสําคัญกับการนําความรอน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคา k ของยางที่ไมไดผสมสารตัวเติมซึ่งมีคา 0.0080 W/m.K 

(สมบัต ิพุทธจักร และคณะ, 2559) 

กิตตกิรรมประกาศ  

คณะผูวิจัยขอขอบคุณผูที่มีสวนสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร แผนกวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และบัณฑิต

วิทยาลัยที่สนับสนุนเงินทุนวิจัย 30,000 บาท 
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การวิเคราะหปริมาณโลหะ (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) ในขาวหุงสุกดวยวิธี Synchrotron Radiation 

X-ray fluorescence (SR-XRF) 

Quantification of Metals (Ca, Mn, Fe, Cu, Zn) in Cooked Rice by Synchrotron Radiation 

X-Ray Fluorescence (SR-XRF) 
 

อนวัช ฤทธิรงค และ เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง
*  
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Chatuchak District, Bangkok 10900  
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บทคัดยอ 

ขาว เปนหนึ่งในอาหารที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก อยางไรก็ตาม ปริมาณโลหะที่เจือปนในขาวหุงสุกอัน

เนื่องมาจากการใชวัสดุหุงตมที่มีสวนประกอบของโลหะ ทําใหเกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบตอสุขภาพของ

ผูบริโภคจากการไดรับปริมาณโลหะมากเกินกวากําหนดจากการบริโภคขาวหุงสุก งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อวิเคราะห

ปรมิาณของโลหะในตัวอยางขาวหุงสุกที่หุงโดยใชหมอ (หมออะลูมิเนียมท่ีผานการใชงานมาแลว 3 ป, หมออะลูมเินียม

ใบใหม, หมออะลูมเินียมเคลือบเทฟลอน, หมอเหล็กกลาไรสนิม, หมอแกว) และน้ํา (น้ําประปา, น้ํากลั่น, น้ํากรด, น้ํา

ดาง) ตางชนิดกัน ดวยเทคนิค Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence (SR-XRF) ผลการตรวจสอบพบวาปริมาณ

แคลเซียม (Ca) ในขาวหุงสุกลดลงอยางมีนัยสําคัญจนถึงระดับที่ไมสามารถตรวจวัดได ในขณะที่ปริมาณแมงกานีส 

(Mn) เมื่อเปรียบเทียบกับขาวสารหรือขาวที่ไมผานการหุงพบวามีคาเพิ่มขึ้นโดยอยูในชวง 10.00-37.34 mg kg-1 แต

ทั้งนี้ปริมาณเหล็ก (Fe), ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) ไมเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อนําคา

ปริมาณโลหะที่ตรวจพบมาคํานวณเปรียบเทียบกับคาปริมาณโลหะที่รางกายสามารถทนรับไดตอสัปดาหตลอดชีวิต

แลวไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (PTWI) ซึ่งกําหนดโดยองคการอนามัยโลก หรือ World Health Organization 

(WHO) พบวามีคาไมสูงกวาคาแนะนํา PTWI 

คําสําคัญ: ขาว หมอหุงขาว โลหะ XRF SR-XRF 

Abstract 

Rice is one of the most consumed foods in the world, however, the metal contents in cooked rice and 

the possible addition of metals from rice cookers pose serious health risks from rice consumption. This work 

quantified the metal contents in cooked rice using Synchrotron Radiation X-ray Fluorescence (SR-XRF) to 

analyze the metal contents in cooked rice with different cookers (old aluminum, new aluminum, Teflon-coated 

aluminum, stainless steel and glass) and water type (tap water, de-ionized water, acidic water, basic water). 

The result showed that calcium in cooked rice decreased to lower than the limit of detection. In the case of 

manganese, the quantity increased from 10.00-37.34 mg kg-1. On the other hand, there were no significant 

changes in the contents of iron (Fe), copper (Cu) and Zinc (Zn). However, the measured metal quantities did not 

exceed the provisional tolerance weekly intake (PTWI) recommended by the World Health Organization (WHO). 

Keywords: Rice, Rice cooker, Metal, XRF, SR-XRF 
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บทนํา 

ขาว (Oryza sativa L.) เปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ประชากรทั่วโลกและในประเทศไทยมีการ

บริโภคขาวโดยเฉลี่ยสูงถึง 331 กิโลกรัม ตอครัวเรือนตอป หรือประมาณ 101 กิโลกรัม ตอคนตอป และมีแนวโนมที่

มากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกขาวเปนอันดับตน ๆ ของโลก โดยในป พ.ศ. 2557 

ประเทศไทยสามารถสงออกขาวสูงเปนอันดับหนึ่งของโลกโดยสามารถสงออกไดมากถึง 10.9 ลานตัน คิดเปนมูลคา

มากกวา 1.7 แสนลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2557) 

 ขาวเปนอาหารท่ีมีคารโบไฮเดรตสูง และไขมันต่ํา ทําใหขาวเปนหนึ่งในแหลงพลังงานที่สําคัญของรางกาย อีก

ทั้งยังอุดมไปดวยวิตามิน แรธาตุและสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย เชน โอเมกา-3 โอเมกา-6 กรดไขมันจําเปน ซึ่ง

เปนองคประกอบของเซลลที่ชวยในเรื่องของการควบคุมความดันโลหิต อยางไรก็ตาม ในขาวหุงสุกอาจมีการเจือปน

ของโลหะชนิดตาง ๆ ซึ่งหากรางกายไดรับโลหะเหลานี้ในปริมาณที่มากเกินไป อาจกอใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพ

ของผูบรโิภคได 

ในปจจุบัน กระบวนการการเพาะปลูก ตลอดจนกระทั่งกระบวนการการหุงตมเพื่อบริโภค ไดมีการพัฒนาขึ้น

อยางมาก ดังเห็นไดจากในอดีตมีการใชหมอดิน หุงขาวบนเตาถาน ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาใชหมอหุงขาวไฟฟาที่

สามารถหุงขาวใหเสร็จพรอมบริโภคไดสะดวกและรวดเร็วมากกวา โดยใชเวลาเพียง 20-30นาที นอกจากนี้ยังมีการ

เพิ่มคุณสมบัติใหกับหมอหุงขาวไฟฟา เชนการใชอะลูมิเนียมเปนวัสดุหลักในการผลิตตัวหมอหุงขาว ทั้งนี้เนื่องจาก

อะลูมิเนียมมีคุณสมบัติในการนําความรอนไดดี ทําใหความรอนสามารถกระจายทั่วท้ังหมอ สงผลใหไดขาวที่สุกอยาง

ทั่วถึง หรอื มีการเคลอืบดานในของหมอหุงขาวดวยสารบางชนิด เชน เทฟลอน (Teflon หรือ Polytetrafluoroethylene) 

ทําใหขาวที่หุงเสร็จไมติดหมอ ซึ่งชวยใหงายตอการทําความสะอาด ทั้งนี้ ถึงแมการเพิ่มคุณสมบัติตาง ๆดังกลาวให

หมอหุงขาวไฟฟา สามารถชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหแกผูบริโภค แตวัสดุท่ีใชในการผลิตและเพิ่มคุณสมบัตใิหหมอ

หุงขาวไฟฟาดังกลาว กอใหเกิดขอวิตกกังวลอยางยิ่ง ถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการปนเปอนของโลหะเชน เหล็ก 

ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว แมงกานีส หรอืแคดเมยีม ซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการผลิตหรือเพิ่มคุณสมบัติใหตัวหมอ และทําให

ผูบริโภคขาวหุงสุกไดรับปริมาณโลหะที่เกิดจากการเจือปนในขาวหุงสุกในปริมาณที่เกินมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่ง

โลหะเหลานี้สงผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภคอยางรายแรงหากไดรับในปริมาณที่สูงเกินกําหนด เชน ในกรณีของ

เหล็ก (Fe) อาจกอใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหาร และเมื่อไดรับตอเนื่องในปริมาณมาก สามารถ

กอใหเกิดภาวะเหล็กเกิน (Haemochromatosis) สงผลใหเกิดความผิดปกติของหัวใจ ภาวะเบาหวาน ผิวคล้ํา หรอืความ

ผิดปกติของตับ (World Health Organization,1996) ทองแดง (Cu) อาจกอใหเกิดความผิดปกติตอตับ กระดูก ระบบ

ประสาทสวนกลาง และระบบภูมิคุมกัน (International Programme on Chemical Safety, 1998) และ สังกะสี (Zn) 

อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองรวง และสงผลเสียตอปอด ตับ และไต (Nriagu, 2007) เปนตน  

ปจจุบันมีผูบริโภคจํานวนหนึ่งที่ใหความสําคัญและวิตกกังวลเกี่ยวกับขอมูลการปนเปอนของโลหะที่มาจาก

ภาชนะหุงตม สงผลใหผูผลิตหมอหุงขาว พยายามพัฒนาหมอหุงขาวชนิดใหมที่มีการยืนยันถึงความปลอดภัยจากการ

ปนเปอนของโลหะที่หลุดออกมาจากภาชนะหุงตม (Hallelujah Diet. 2009: Ultimate Nourishment. 2009) เพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลอืกบรโิภคขาวหุงสุกที่หุงโดยใชภาชนะที่ไดมาตรฐานที่ไมกอใหเกิดการเจือปนโลหะ

หรือมีการเจอืปนนอยท่ีสุด ซึ่งไมเกินมาตรฐานความปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงถึงผลกระทบตอสุขภาพ

ของผูบริโภคอันเนื่องมาจากการไดรับโลหะในปริมาณที่มากเกินไปของ เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) และ สังกะสี (Zn) 

และปรมิาณที่ยอมรับไดตอสัปดาหตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม (Provisional tolerance weekly intake (PTWI) (mg kg-1 of 

body weight)) (World Health Organization, 2011; Occupational Safety and Health Administration, 2013) 
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นอกจากปริมาณของโลหะที่ใชทําตัวหมอซึ่งอาจจะทําใหเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของการหลุดลอก

ออกมาจากตัวหมอแลว ในกรณีของแคลเซียมและแมงกานีส พบวา WHO ไมไดมีการกําหนดคา PTWI เนื่องจากขาด

ขอมูลที่นาเชื่อถือไดในการประเมินความปลอดภัย แตทั้งนี้แคลเซียมซึ่งเปนหนึ่งในแรธาตุที่มีอยูมากที่สุดและมี

คุณประโยชนตอรางกาย นอกเหนอืจากการจะชวยในเรื่องของกระดูกและฟนแลวยังชวยในเรื่องของการประสานงาน

และการทํางานของกลามเนื้อ ปองกันการเกิดอาการชักและการเปนตะคริว ชวยในการแข็งตัวของเม็ดเลือด เปนสาร

สื่อประสาท และชวยในการควบคุมความดันโลหิตและควบคุมน้ําหนัก ปริมาณแคลเซียมที่แนะนําตอวันแบงตามชวง

อายุ และเพศ ตัง้แตเด็กทารก ตองการแคลเซียม 210 mg ตอวัน จนไปถึงผูสูงอายุที่ตองการแคลเซียม วันละ 1,200 

mg (Del Valle, Yaktine, Taylor, & Ross, 2011) การขาดแคลเซียมสามารถกอใหเกิดการผุกรอนของกระดูกและฟน 

อาการทางประสาท เชน ชัก และเปนตะคริว หรืออาการวิตกกังวลได (National Institutes of Health., 2009) สวน 

แมงกานีส (Mn) นั้นเปนแรธาตุท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวติของมนุษย ซึ่งแมงกานีสชวยในการทํางานของเอนไซม 

และการทํางานของตอมไทรอยดในการสังเคราะหฮอรโมน Thyroxin ซึ่งปริมาณแมงกานีสที่ตองการในแตละวันไมได

ถูกกําหนดไวอยางชัดเจน แตปริมาณอยางนอยที่สุดที่มนุษยตองไดรับในแตละวัน อยูที่ 2.5 – 7 mg ผลจากการขาด

แมงกานีสแตกตางกันในแตละสิ่งมีชวีิต แตที่พบเหมือนกันในหลาย ๆ สิ่งมีชีวิตไดแก ความผิดปกติของกระดูก ความ

บกพรองทางการทรงตัว เปนหมันหรือมีบุตรยาก และมีผลตอการเผาผลาญของรางกาย เปนตน (Watts, 1990) 

ดังนั้นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณแคลเซียมและแมงกานีสในขาวหุงสุกจึงมีความสําคัญและจําเปนในดาน

โภชนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  ขาวขาวหอมมะลิ 100% จัดซื้อท่ี ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 
 

 โดยทั่วไปการตรวจวิเคราะหปริมาณโลหะในขาวสามารถทําไดหลายวิธี เชน งานวิจัยของ Sneddon และ

คณะ (2017) ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณของธาตุและโลหะหนักในขาวและธัญพืช ดวยวิธี Inductively Coupled Plasma-

Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ซึ่งในกระบวนการการเตรียมตัวอยางเพื่อวิเคราะห จําเปนตองมีการยอย

ตัวอยางใหอยูในรูปของสารละลายกอนนําไปวิเคราะห ซึ่งวิธีดังกลาวมีโอกาสเกิดความผิดพลาด เกิดการปนเปอน

หรือการสูญหายของปริมาณโลหะเจือปนที่แทจริงได นอกจากนี้งานวิจัยของ Srinuttrakul และ Busamongkol (2014) 

ศึกษาปริมาณของธาตุและโลหะในขาวกลองโดยใชเทคนิคการกระตุนดวยนิวตรอน หรือ Instrumental Neutron 

Activation Analysis (INAA) ซึ่งมีความจําเปนตองใชนิวตรอนพลังงานต่ํา (Thermal Neutron) จากเครื่องปฏิกรณวิจัยใน

การวิเคราะหตัวอยาง สงผลใหตัวอยางที่วิเคราะหดวยวธิีนี้เกิดเปนสารไอโซโทปรังสี ซึ่งบางไอโซโทปมีคาครึ่งชีวิตยาว

และแผรังสีที่เปนอันตราย ทําใหเกิดความยุงยากในการทําลายและจัดเก็บตัวอยางสารหลังการวิเคราะห อีกทั้งยังมี

ความเสี่ยงที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับปริมาณรังสีเกินความจําเปน ซึ่งเมื่อเทียบกับวิธีวิเคราะหดวยวิธีอื่น เชน การ
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วิเคราะหโลหะโดยใชวิธีการเรืองรังสีเอ็กซ (X-ray Fluorescence: XRF) เปนวิธีการวิเคราะหที่มีความแมนยําและมี

ความปลอดภัยจากการไดรับปริมาณรังสีเกินความจําเปนมากกวา 

 X-Ray Fluorescence หรือ XRF เปนหนึ่งในวิธีการวิเคราะหคุณภาพและปริมาณของสารในตัวอยางที่ไดรับ

ความนิยมมาก เนื่องจาก มีความแมนยําสูงในระดับหนึ่งสวนในลานสวน (ppm) เปนวธิีท่ีไมตองทําลายตัวอยาง (Non-

Destructive Method) งายตอการใชงาน ราคาถูก และไมกอใหเกิดสารไอโซโทปรังสี โดย XRF มีหลักการคือ 

อิเล็กตรอนชั้นในของอะตอมของสารตัวอยางไดรับรังสีเอ็กซที่มีพลังงานมากกวาพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน

สงผลใหเกิดการถายเทพลังงานใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม และเกิดชองวางภายในอะตอม อิเล็กตรอนจาก

ระดับชั้นพลังงานที่สูงกวาจึงเขามาแทนที่และเกิดการปลดปลอยรังสีเอ็กซเฉพาะตัว (Characteristic X-ray) ซึ่งมีคา

พลังงานแตกตางกันไปตามชนิดของธาตุ ขอมูลที่ไดจะสามารถบอกไดถึงชนิดและปริมาณของธาตุในสารตัวอยาง 

(ภาพที่ 2.) สําหรับวิธีการวิเคราะหดวย Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence (SR-XRF) มีขอดีคือ มีฟลักซ 

(Flux) ของโฟตอนที่สูง (107 - 1010 ph cm-2s-1 ที่ electron current 100 mA) ทําใหสามารถวิเคราะหธาตุในปริมาณที่

ต่ํามาก ๆ (5-10 ppm) ไดโดยใชเวลาในการวิเคราะหที่สั้นเมื่อเทียบกับวิธีวิเคราะหแบบ X-ray Fluorescence ทั่วไป 

(Constantinescu et al, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หลักการการกระตุนดวยรังสเีอ็กซและการเรืองรังสีเอ็กซ 
 

เนื่องจากงานวิจัยนี้ ศึกษาและวิเคราะหปริมาณโลหะในขาวหุงสุกซึ่งมีปริมาณโลหะปนเปอนในปริมาณต่ํา

ดังนั้น คณะวิจัยมีความเห็นวาการศึกษาการเจือปนของโลหะในขาวหุงสุกที่หุงดวยภาชนะหุงตมชนิดตาง ๆ ดวย

วิธีการวิเคราะหดวยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence (SR-XRF) ซึ่งงายตอการ

วิเคราะหและใหผลการวิเคราะหท่ีแมนยํา มีความนาเชื่อถือมากกวาวิธีที่ใชในการหาปริมาณโลหะทั่วไป เชน Graphite 

Furnace Atomic Absorption Spectrometry, Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 

หรือ  Instrumental Neutron Activation Analysis (INAA) จะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอทั้งผูผลิตและผูบริโภค ในการ

ผลิต และการเลือกใชหมอหุงขาว ทั้งนีเ้พื่อใหเกิดความมั่นใจ และใหทุกฝายตระหนักถึงความเปนไปไดของอันตรายที่

เกิดจากการเจือปนโลหะในขาวหุงสุกเมื่อหุงดวยภาชนะชนิดตาง ๆ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกเปนสองขั้นตอน ไดแกวิธีการเตรียมตัวอยางขาว และวิธีการวิเคราะหดวย 

Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence (SR-XRF) 

วิธีการเตรียมตัวอยางขาว 

การเตรียมตัวอยางขาวทําไดโดยแบงเมล็ดขาว ซึ่งจัดซื้อที่ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด 

โดยเปนขาวขาวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร ออกเปนสองกลุม กลุมแรกคือขาวสารที่ไมผานการหุงตม

(Pretest) และกลุมที่สองคือขาวที่ผานการหุง ดวยหมอท่ีตางชนิดกัน ไดแก หมออะลูมิเนียมที่ผานการใชงานมาแลว 3

ป (Old-Al) หมออะลูมิเนียมที่เพิ่งเริ่มใชงาน (New-Al) หมอเคลือบเทฟลอน (TEF) หมอเหล็กกลาไรสนิม (SS) และ

ถวยแกว (Gl) และหุงดวยน้ําที่ตางชนิดกัน ไดแก น้ําประปา (TW) น้ํากลั่น (DW) น้ํากลั่นที่มีฤทธิ์เปนกรด (pH = 4 

(AW)) และน้ํากลั่นที่มีฤทธิ์เปนดาง (pH = 10 (BW)) 

ตารางที่ 1 ผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจากการไดรับโลหะและคาปริมาณโลหะที่รางกายสามารถทนรับไดตอ

สัปดาหตลอดชีวติแลวไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (PTWI) 

 

Element 

 

ผลกระทบตอสุขภาพ 

Provisional tolerance weekly intake 

(PTWI) 

(mg kg-1 of body weight) 

เหล็ก (Fe) การระคายเคอืงตอระบบทางเดินอาหาร 5.6 

ทองแดง (Cu) ความผิดปกติกับกระดูกและระบบประสาท

สวนกลาง และระบบภูมิคุมกัน 

3.5 

สังกะสี (Zn) คลื่นไส อาเจียน ทองรวง และมผีลกับปอด 

ตับ และไต 

2.1-7.0 

 

ตารางที่ 2 รหัสตัวอยางขาว สําหรับขาวที่หุงดวยหมอและน้ําชนิดตาง ๆ 

ชนิดของหมอหุงขาว รหัส
ตัวอยาง 

ชนิดของน้ํา รหัส
ตัวอยาง 

หมออะลูมเินียมใบใหม New-Al น้ําประปา TW 
หมออะลูมเินียมที่ผานการใชงานมาแลว 3 
ป 

Old-Al น้ํากลั่น DW 

หมออะลูมเินียมเคลือบเทฟลอน Tef-Al น้ําที่มีฤทธิ์เปนกรด pH = 4 AW 
หมอเหล็กกลาไรสนิม SS น้ําที่มีฤทธิ์เปนดาง pH = 10 BW 
หมอแกว Gl   

 

จากนั้นเมื่อเตรียมตัวอยางขาวแลว นําขาวไปอบแหงดวยตูอบความรอน (Binder: Model ED/FD, USA) ที่

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อทําใหแหงและขจัดความชื้นออกจากตัวอยางขาว และนําไปบด

ดวยเครื่องบดตัวอยางชนิด Agate gyro mill (Glen Creston, USA) เพื่อบดตัวอยางใหเปนผงและมีความเปนเนื้อ

เดียวกัน จากนั้นเก็บตัวอยางในที่เก็บตัวอยางท่ีทําจาก Polyethylene (PE) ในตูดูดความชื้น 

วิธีการวิเคราะหดวย Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence (SR-XRF) 
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การวิเคราะหดวย Synchrotron Radiation X-Ray Fluorescence (SR-XRF) ดําเนินการที่สถาบันวิจัยแสง

ซินโครตรอน (องคการมหาชน) (Synchrotron Light Research Institute (Public Organization): SLRI) ที่ระบบลําเลียง

แสงที่ 1.1 W: Multiple X-ray Techniques เพื่อวิเคราะหชนิดและปริมาณของธาตุในตัวอยางขาว โดยใชระดับพลังงาน

กระตุนท่ีเหมาะสมในการตรวจวัดความเขมขนของโลหะในตัวอยางขาวอยูที่ 10 keV พิจารณาจากการศึกษาพลังงาน

กระตุนสําหรับโลหะ เชน เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) ปรับใชลํา X-Ray พื้นที่หนาตัด 1 ตาราง

เซนติเมตร และใชหัววัดรังสีประเภทสารกึ่งตัวนํา Hyper pure Germanium จํานวน 19 หัววัด ในการนับวัด 

Fluorescence X-Ray  

ตัวอยางขาว 70 mg ถูกเตรียมใสแผนอะคริลคิ ที่เจาะรูตรงกลางเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตรแลวปดทับ

ดวยแผนฟลม Polypropylene ทั้งสองดานแลวนําไปใสชองใสตัวอยางสําหรับฉายรังสี ตั้งทํามุมกับลํา X-Ray และ

หัววัดรังส ี45 องศา ระยะหางดานละ 10 เซนตเิมตร ตั้งเวลานับวัด 300 วินาท ีวิเคราะหเอกลักษณของกราฟที่ไดดวย

โปรแกรม ProSpect V.1.0.31 การวิเคราะหปริมาณทําไดโดยเปรียบเทียบกับสารตัวอยางมาตรฐาน (Standard 

Reference Material) Rice Flour (NIST 1568a) (ตารางที่ 3) และวิเคราะหความเขมขนของธาตุโดยใชโปรแกรม 

PyMCA 5.1.3 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากตารางที่ 4 ปริมาณแคลเซียม (Ca) ในขาวสาร มีคามากที่สุด (604.23±20.95 ppm) ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Srinuttrakul & Busamongkol (2014) ที่วเิคราะหปริมาณของธาตุในขาวกลองแลวดวยวิธีการกระตุนดวย

นิวตรอน (INAA) และ Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) ซึ่งพบวาขาวกลองมี

แคลเซียมเปนองคประกอบอยูมาก (72-128 ppm) แตทั้งนี้ เมื่อขาวสารผานกระบวนการหุงตมดวยความรอน 

ปริมาณแคลเซียมในขาวทุก ๆ ตัวอยางมีคาลดลง โดยมีคาสูงสุดที่ 114.27±6.59 ppm จนถึงระดับที่ต่ํากวาปริมาณ

ต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหได (Not Detected: ND) ทั้งนี้ที่แคลเซียมมีประมาณลดลงนั้นอาจเกิดจากการที่แคลเซียมมี

คุณสมบัติในการละลายนํ้าไดดีที่ pH ต่ํา (เปนกรด) และ pH สูง (เปนดาง) (Chow, 2001) ซึ่งในกระบวนการหุงตมที่มี

น้ําเปนองคประกอบ ทําใหเกิดการละลายของแคลเซียมในขาวลงสูน้ําแลวเมื่อน้ําไดรับความรอนจึงเกิดการระเหยไป

พรอมกับแคลเซียม โดยจะเห็นไดวาเมื่อใชน้ําประปา ( pH ≈ 8 ) ในการหุงตม แคลเซียมในขาวละลายไดนอยจนอยูใน

ระดับท่ีสามารถตรวจวัดได ซึ่งมีคาอยูในชวง 3.42±0.23 - 114.26±6.59 ppm 

ตารางที่ 3 ความเขมขนของธาตุในสารตัวอยางมาตรฐาน (Standard Reference Material) Rice Flour (NIST 1568 a) 

Element (ppm) Content 

Ca  118.0±6.0 

Mn  20.0±1.6 

Fe  7.4±0.9 

Cu  2.4±0.3 

Zn  19.4±0.5 

 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของธาตุโลหะในขาวสารและขาวหุงสุก เชน สังกะสี (Zn) ในขาวหุงสุก มีคาตั้งแต 

15.18±0.10 ppm ไปจนถึง 24.05±0.13 ppm สวนในขาวสารมีปริมาณ 16.65±0.09 ppm ผลการตรวจสอบพบวาไม
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พบแนวโนมในการเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดของปริมาณโลหะที่หลุดลอกออกมาจากหมอหุงขาวใด ๆ ที่ใชน้ําที่มีคา pH 

แตกตางกันและปริมาณสารที่ตรวจพบในขาวหุงสุกมีคาใกลเคียงกับคาที่วัดไดในขาวสาร  

 อีกจุดหนึ่งท่ีนาสนใจคือ คาขีดจํากัดปริมาณที่ควรไดรับตอวันของโลหะเหลานี้ จากตารางที่ 1 ผลกระทบตอ

สุขภาพอันเนื่องมาจากการไดรับโลหะ และปริมาณที่ยอมรับไดตอสัปดาหตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (PTWI) จากขาว

ขาวที่ไดมาจากการหุงตมดวยหมอหุงขาวที่แตกตางกัน 4 ชนิด (Old-Al, New-Al, Tef-Al และ SS) ดวยนํ้าประปา โดย

คํานวณจากคนหนัก 60 กิโลกรัม ที่บริโภคขาวเฉลี่ย สัปดาหละ 1 กิโลกรัม ผลการทดลองพบวาปริมาณของโลหะที่

ไดรับ เมื่อเทียบกับคาปริมาณสารที่รางกายสามารถทนรับไดตอสัปดาหตลอดชีวิตแลวไมกอใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพ (PTWI) PTWI (ตารางท่ี 5) มีคานอยกวาคา PTWI 

ตารางที่ 4 ความเขมขนของธาตุในขาวสาร และขาวหุงดวยหมอและชนิดของน้ําที่แตกตางกัน 

Samples 

 

                        Content (mg kg-1) 

Ca Mn Fe Cu Zn 

ขาวสาร 604.23±20.94 9.85±0.72 10.91±0.39 0.62±0.01 16.65±0.09 

Old-Al-TW 114.26±6.59 15.87±1.03 5.31±0.29 1.08±0.02 15.18±0.10 

Old-Al-DW ND 15.30±0.91 5.01±0.26 1.15±0.02 20.17±0.11 

Old-Al-AW ND 26.73±1.19 7.06±0.32 1.75±0.03 21.75±0.12 

Old-Al-BW ND 17.02±1.08 10.02±0.40 1.25±0.02 23.05±0.12 

New-Al-TW 98.61±5.92 28.42±1.32 8.87±0.42 1.56±0.03 19.44±0.12 

New-Al-DW ND 31.20±1.24 8.27±0.35 1.89±0.03 21.59±0.11 

New-Al-AW ND 24.98±1.17 6.71±0.31 1.64±0.02 20.56±0.11 

New-Al-BW ND 37.34±1.65 11.54±0.48 2.25±0.02 24.05±0.13 

Tef-Al-TW 184.63±9.95 18.32±1.00 4.56±0.26 1.17±0.02 17.56±0.10 

Tef-Al-DW ND 23.42±1.21 6.14±0.31 1.53±0.02 22.17±0.11 

Tef-Al-AW ND 10.70±0.71 1.94±0.14 0.99±0.02 20.06±0.12 

Tef-Al-BW ND 31.22±1.42 7.57±0.36 1.76±0.03 20.67±0.12 

SS-TW 71.62±4.62 22.49±1.15 6.40±0.33 1.39±0.02 20.08±0.12 

SS-DW ND 23.40±1.08 5.68±0.27 1.52±0.02 19.09±0.11 

SS-AW ND 11.63±0.77 4.02±0.20 0.90±0.02 19.90±0.11 

SS-BW ND 10.12±0.71 2.49±0.16 0.90±0.02 19.42±0.11 

Gl-TW 3.42±0.23 13.86±0.82 3.20±0.19 0.97±0.02 19.47±0.11 

Gl-DW ND 24.48±1.11 6.85±0.31 1.41±0.02 18.48±0.11 

Gl-AW ND 22.08±1.15 5.76±0.28 1.57±0.03 22.63±0.13 

Gl-BW ND 10.00±0.73 2.36±0.15 0.92±0.02 17.99±0.11 

หมายเหตุ: ND (Not Detected – ตรวจไมพบ เนื่องจากมีคาต่ํากวา Detection Limit) 
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ตารางที่ 5 ปริมาณโลหะที่ไดรับเมื่อคนที่มีน้ําหนัก 60 กิโลกรัมบริโภคขาวเฉลี่ยสัปดาหละ 1 กิโลกรัม เทียบกับคา 

PTWI 

Element 

 

PTWI (mg of 60 kg body 

weight) 

ปรมิาณที่ไดรับในแตละ

สัปดาห (mg) 

Ca - 3.42-114.26 

Mn - 10.00-37.35 

Fe  336 1.95-11.55 

Cu  210 0.90-2.26 

Zn  126-420 15.18-24.06 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ปรมิาณแคลเซียม (Ca) ในขาวหุงสุกลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อหุงดวยน้ําประปา และลดลงจนถึงระดับที่ไม

สามารถตรวจวัดไดเมื่อหุงดวยน้ําชนิดอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับขาวสารหรือขาวที่ไมผานการหุง ปริมาณแมงกานีส 

(Mn) เพิ่มขึ้นในชวง 10.00-37.34 mg kg-1 แตพบวาปริมาณเหล็ก (Fe), ทองแดง(Cu) และสังกะสี(Zn) ไมเพิ่มขึ้นหรือ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ และเมื่อนําคาปริมาณโลหะที่ตรวจพบมาคํานวณเปรียบเทียบกับคาปริมาณสารที่

รางกายสามารถทนรับไดตอสัปดาหตลอดชีวิตแลวไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ (PTWI) พบวามีคาไมสูงกวาคา 

PTWI 

 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความกรุณาอยางสูงจาก คณาจารยภาควิชารังสีประยุกต

และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขนที่ใหคําปรึกษาและแนะนําตลอดจน

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆดวยความเอาใจใสอยางดยีิ่ง ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้

 ขอกราบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษารุนที่ 73 และขอขอบพระคุณ ดร. ชาตรี ไสยสมบัติ และทีมงานระบบลําเลียงแสง 1.1 W ประจํา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (Synchrotron Light Research Institute: SLRI) ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒทิี่ให

ความอนุเคราะหใชเครื่องมือวิจัยประจําระบบลําเลียงแสงของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ตลอดจนใหคําปรึกษา

เกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําหรับวิเคราะหขอมูล จนทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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ผลของความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่มีตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองทีไ่ดจาก

การหมักดวย Rhizopus oligosporus และ Rhizopus oryzae 

Effect of Initial Moisture Content of soybean residue on GABA and Glutamic Acid Contents in 
Soybean Residue Fermented with Rhizopus oligosporus and Rhizopus oryzae Flour 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาผลของความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่มีตอปริมาณกาบาและ

กรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย Rhizopus oligosporus TISTR 3001 และ Rhizopus oryzae 

TISTR 3079 โดยทําการปรับกากถั่วเหลืองใหมีความชื้นเริ่มตนเปน 70%, 77% และ 84% (น้ําหนักเปยก) หมักดวย

เชื้อราที่แตกตางกัน 2 สายพันธุ คือ R. oligosporus และ R. oryzae นาน 24 ชั่วโมง แลวนําไปอบแหง ที่อุณหภูมิ 65 

องศาเซลเซียส นาน 150 นาที นําไปบดแลวรอนผานตะแกรงขนาด 100 mesh จากนั้นวิเคราะหคาคุณภาพตางๆ 

พบวา คาสีของแปงกากถั่วเหลืองหมักมีคาความสวาง (L*) ลดลงอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) เมื่อเทียบกับแปงกากถั่ว

เหลืองที่ไมผานการหมัก แปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus หรือ R. oryzae มีปริมาณกาบาและ

กรดกลูตามิกเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (P≤0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับโดยแปงกากถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก โดยแปง

กากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus ที่ความชื้นเริ่มตน 84% (น้ําหนักเปยก) มีปริมาณกาบาสูงสุด 

(17.81 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง) และแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oryzae ที่ความชื้นเริ่มตน 70% 

(น้ําหนักเปยก) มีปริมาณกรดกลูตามิกสูงสุด (224.79 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง)  

คําสําคัญ: Rhizopus oligosporus  Rhizopus oryzae   กาบา   กรดกลูตามิก  กากถั่วเหลืองหมัก  
 

Abstract 

This research aimed to study the effect of the initial moisture content of soybean residue on GABA and 
glutamic acid contents in fermented soybean residue flour with Rhizopus oligosporus TISTR 3001 and Rhizopus 
oryzae TISTR 3079. Initial moisture content of soybean residue was adjusted to 70%, 77% and 84% (Wet Basis) 
were fermented with two different fungal strains, R. oligosporus and R. oryzae, for 24 hours, then dehydrated in 
tray dryer at 65๐C for 150 minutes and ground through a sieve 100 mesh. Results showed that the lightness 
(L*) of fermented soybean residue flour was decreased significantly (P≤0.05) when compared to unfermented 
soybean residue flour. GABA and glutamic acid content of soybean residue fermented with R. oligosporus or R. 
oryzae flour were increased significantly (P≤0.05) compared with unfermented soybean resuidue flour. Soybean 
residue fermented with R. oligosporus flour at 84% of initial moisture content (Wet Basis) had the highest GABA 
content (17.81 mg/100 g dry) and Soybean residue fermented with R. oryzae flour at 70% of initial moisture 
content (Wet Basis) had the highest glutamic acid (224.79 mg/100 g dry).      

Keywords: Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, GABA, Glutamic Acid, Fermented Soybean Residue 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

474 
 

บทนํา  

 แกมมาอะมิโนบิวทีริคแอซิด (Gamma Amino Butyric Acid) หรือกาบา (GABA) มีโครงสรางทางเคมีคือ 

C4H9NO2 จัดเปนกรดอะมิ โนชนิดหนึ่ งที่ ไม ใช โปรตีน แตจัด เปนสารสื่อประสาทประเภทยับยั้ ง  ( Inhibitory 

Neurotransmitters) ในระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic Nervous System) (Mody et al., 1994) การสังเคราะห

กาบาเกิดขึ้นจากกระบวนการ Decarboxylation ของ L-Glutamic acid โดยสามารถสังเคราะหไดจากทั้งในพืชและ

จุลินทรีย โดยเอนไซม Glutamate Decarboxylation (GAD) เปนตัวกระตุนปฏิกิริยา (Komatsuzaki et al., 2007) กาบา

มีประโยชนตอสุขภาพของมนุษยมากมาย เชน ชวยลดความดันโลหิต ชวยลดความเครียดและความกังวล เปนตน 

(Matsuyama et al., 2009) นอกจากจะพบกาบาในระบบประสาทของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมแลว ยังสามารถพบไดใน

แหลงตางๆ ไดแก ขาวฮางงอกและขาวกลองงอก (Moongngarm and Saetung, 2010) บารเลยงอก (Chung et al., 

2009) และชาเขียว (Wang et al., 2006) นอกจากนี้กลุมของธัญพืชก็เปนแหลงในการผลิตกาบาที่สําคัญ เนื่องจาก

ธัญพืชนั้นอุดมไปดวยโปรตีนจํานวนมาก จึงทําใหพบกรดกลูตามิกซึ่งเปนสารตั้งตนของการผลิตกาบาไดมาก โดยกลุม

ของธัญพชืเหลานั้น ไดแก ถั่วเหลือง (Matsuyama et al., 2009) ถั่วปากอา (Khalil and Mansour, 1995) และถั่วเขียว 

(Mubarak, 2005) อยางไรก็ตามกาบานั้นยังสามารถพบไดในอาหารหมักตางๆ เชน เทมเป กิมจิ และโยเกิรต เปนตน 

(Aoki et al., 2003) ซึ่งในระหวางการหมักเทมเป เชือ้ราจะสรางเอนไซมในการยอยโปรตีน จึงทําใหเทมเปเปนอาหารที่

ยอยไดงายและมีปริมาณโปรตีนสูง แตสําหรับในประเทศไทย ผลิตภัณฑเทมเปยังไมเปนที่นิยมอยางแพรหลายเมื่อ

เทยีบกับตางประเทศ ซึ่งเหตุผลที่ผลิตภัณฑเทมเปนัน้ไมคอยเปนท่ีรูจักและไมไดรับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจาก

คนไทยนั้นไมคุนชินกับลักษณะของเทมเปที่มีเสนใยสีขาวของเชื้อราขึ้นปกคลุมถั่วเหลือง (ชญาดาและคณะ, 2554) 

วัตถุดิบหลักในการหมักเทมเปก็คือถั่วเหลือง ซึ่งถั่วเหลืองนั้นเปนแหลงของสารอาหารที่มีประโยชนมากมาย เชน 

วิตามินและแรธาตุ ที่ชวยในการตานมะเร็ง โรคไขมันอุดตันในเสนเลือด และโรคหัวใจ เปนตน นอกจากนี้ ถั่วเหลือง

มักจะถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ มากมาย ไดแก น้ําเตาหู น้ํานมถั่วเหลอืง และเตาหู เปนตน โดยที่ของเหลือ

ทิ้งของผลิตภัณฑเหลานี้ก็คือ กากถั่วเหลือง โดยปกตแิลวมักจะนํากากถั่วเหลืองไปขายใหกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว

ในราคาถูก ในขณะที่กากถั่วเหลืองนั้นยังอุดมไปดวยสารอาหารที่มีประโยชนมากมาย ดังนั้นการนํากากถั่วเหลืองที่

เปนเศษเหลือจากการผลิตน้ํานมถั่วเหลืองมาทําการพัฒนาเปนผลิตภัณฑแปงกากถั่วเหลืองหมักที่มีกาบาสูง จะเปน

การเพิ่มการนําไปใชประโยชนของกากถั่วเหลอืงและสามารถนําผลิตภัณฑแปงกากถั่วเหลืองหมักที่มีกาบาสูงที่พัฒนา

ไดไปเปนวัตถุดิบในการเพิ่มปริมาณกาบาในผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ไดดวย ในงานวิจัยนี้เปนการศึกษาผลของความชื้น

เริ่มตนของกากถั่วเหลืองท่ีแตกตางกันกับชนิดของเชื้อราที่ใชในการหมัก จํานวน 2 สายพันธุ ที่มีตอปริมาณกาบาและ

กรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองหมัก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ศึกษาคุณภาพของกากถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบ 

 นํากากถั่วเหลืองที่ไดจากการทําผลิตภัณฑน้ํานมถั่วเหลือง ซึ่งไดรับการอนุเคราะหจากบริษัท สหชลผลพืช 

จํากัด มาแบงใสถุงสุญญากาศ ถุงละ 500 กรัม ทําการปดผนึก แลวเก็บเอาไวที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส จนกวา

จะนํามาใชงาน สําหรับการวิเคราะหคาคุณภาพของกากถั่วเหลือง จะสุมกากถั่วเหลืองที่เก็บไวที่อุณหภูมิ -18 องศา

เซลเซียส ออกมาจํานวน 1 ถุง แลวทิ้งไวในตูเย็นท่ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 คืน จากนั้นนํามาวิเคราะหคา

คุณภาพทางกายภาพ ไดแก ลักษณะปรากฏของกากถั่วเหลืองโดยทําการถายภาพและบรรยายลักษณะ คาสี วัดโดย

ใชเครื่อง spectrophotometer (CM-3500d, Minolta, ประเทศญี่ปุน) ทําการบันทึกคาในระบบของ L*, a* และ b* คา
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วอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity, aw) (CX3TE, Aqua Lab, ประเทศสหรัฐอเมริกา) นําตัวอยางใสถวย chamber ของ

เครื่อง Aqua Lab โดยใสตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 ของถวย แลวนําเขาเครื่องเพื่อทําการอานคา คาคุณภาพทางเคมี 

ไดแก ปริมาณความชื้น (AOAC., 2000) ปริมาณกาบาและปริมาณกรดกลูตามิก ชั่งตัวอยาง 0.2000 กรัม ใสลงใน

หลอด Centrifuge ขนาด 15 มิลลิลิตร เติม Deionized water 3.6 มิลลิลิตร นําไปเขยา ที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 

ชั่วโมง แลวนํามาใส 3% Sulphosalicylic acid 400 ไมโครลิตร ผสมใหเขากัน แลวนําไป Centrifuge ความเร็วรอบ 

4500 rpm เปนเวลา 10 นาท ีนําสวนใสมาวิเคราะหปรมิาณกาบาและกรดกลูตามิก ดังนี้ ปเปตสวนใส 50 ไมโครลิตร 

เติม NaHCO3 50 ไมโครลิตร และ 4-Dimethyl-aminoazobenzene-4-sulfonyl chloride (DABSYL-Cl) 200 ไมโครลิตร 

ผสมใหเขากัน แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นนํามาเติม Ethanol 250 ไมโครลิตร 

และ KH2PO4 pH 6.8 250 ไมโครลิตร แลวนํามากรองผานเมมเบรนขนาด 0.45 ไมโครเมตร วิเคราะหดวยเครื่อง 

HPLC (Agilent 1100 series, ประเทศสหรัฐอเมริกา) คอลัมนที่ใชในการวิเคราะหคือ Platinum C18 100A 5 µm, 

250x4.6 mm (I.D., female B, Alltech Associates, ประเทศสหรัฐอเมริกา) สภาวะการวิเคราะห; เฟสเคลื่อนที่: 

Methanol และ CH3COONa buffer pH 6.8 วิเคราะหแบบ gradient นาทีที่ 0-15 ใช Methanol 50-100%, อัตราการ

ไหล: 0.8 มิลลิลิตร/นาที, เครื่องตรวจวัด: ไดโอดแอเรย (DAD) ความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร, ปริมาตรที่ฉีด 5 

ไมโครลิตร  ดัดแปลงวิธีการจาก Varanyanond et al. (2005) คาคุณภาพทางจุลชีววิทยา ไดแก การวิเคราะห

จุลินทรียท้ังหมด การวิเคราะหยีสตและรา ตามวิธีการของ AOAC. (2000) 
 

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความชื้นของกากถั่วเหลืองในระหวางการอบแหงดวยลมรอน 

 นํากากถั่วเหลืองท่ีเก็บไวท่ีอุณหภูม ิ-18 องศาเซลเซียส (จากขอ 1) มาจํานวน 1,000 กรัม ทําการนึ่งฆาเชื้อ

เปนเวลา 30 นาที แลวทิ้งไวใหเย็น จากนั้นนําผาขาวบางมาปูรองบนถาดที่มีรูดานลาง โดยถาดมีขนาด 50x60x2.5 

เซนติเมตร นํากากถั่วเหลืองมาแผกระจายใหทั่วถาด โดยใหมีความหนาไมเกิน 0.5 เซนติเมตร แลวนําไปอบแหงใน

ตูอบลมรอน ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ทําการสุมเก็บตัวอยางมาทําการวัดความชื้น ทุก ๆ 30 นาที โดยเก็บ

ตัวอยาง จํานวน 5 ตําแหนงของถาด คือ ดานซายบน ดานซายลาง ตรงกลาง ดานขวาบนและดานขวาลาง ทําการ

วิเคราะหความชื้นของตัวอยางจนกระทั่งคาความชื้นต่ํากวา 8% (สํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม, 2550)  
 

3. ศึกษาความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่มีตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองหมัก 

 3.1 การเตรียมเชื้อรา R. oligosporus TISTR 3001 และ R. oryzae TISTR 3079   

 นําเชื้อรา R. oligosporus TISTR 3001 และ R. oryzae TISTR 3079 (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย) มาทําการเลี้ยงในอาหารวุนเอียง Potato Dextose Agar (PDA) บมที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส นาน 96 ชั่วโมง หลังจากเชื้อรามีการสรางสปอรสีดํา ทําการเติมน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว จํานวน 2 

มิลลิลิตร ลงไปในหลอดอาหารวุนเอียง แลวใชเข็มเขี่ยเชื้อขูดสปอรใหกระจายตัว แลวนําสารละลายสปอรที่ไดไปทํา

การนับความเขมขนของเชื้อราโดยใช Haemacytometer ทําการเจือจางสารละลายสปอรใหมีความเขมขนเทากับ 107 

สปอรตอมิลลิลิตร โดยใชน้ํากลั่นที่ผานการฆาเชื้อแลว จากนั้นนําไปใชในการหมักกากถั่วเหลืองตอไป (ดัดแปลงจาก 

ชญาดาและคณะ, 2554) 

 3.2 ศึกษาความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองท่ีมีตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองหมัก 

  ศึกษาผลของความชื้นเร่ิมตนของกากถั่วเหลือง แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 70%, 77% และ 84% (น้ําหนัก

เปยก) โดยนํากากถั่วเหลืองที่ถูกเก็บไวที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส (จากขอ 1) มาจํานวน 1,200 กรัม มาทิ้งไวใน

ตูเย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 คืน แลวนํามาทําการนึ่งฆาเชื้อเปนเวลา 30 นาที ทิ้งไวใหเย็น แบงเปน
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กากถั่วเหลืองที่ไมผานการปรับความชื้นเริ่มตน (ความชื้นเริ่มตน 84% โดยน้ําหนักเปยก) จํานวน 200 กรัม กากถั่ว

เหลือง 1,000 กรัม ท่ีเหลอืนํามาแผกระจายใหทั่วถาด (50x60x2.5 เซนติเมตร) ถาดละ 500 กรัม จํานวน 2 ถาด โดย

ใหความหนาของกากถั่วเหลืองไมเกิน 0.5 เซนติเมตร แลวนําไปอบแหง ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เพื่อใหกากถั่ว

เหลืองมีปริมาณความชื้นลดลงเปน 70% และ 77% (โดยประมาณเวลาอบแหงจากกราฟการอบแหงที่ไดจากขอ2) 

จากนั้นนํากากถั่วเหลืองที่มีความชื้นเริ่มตนเปน 70%, 77% และ 84% (น้ําหนักเปยก) มาจํานวนอยางละ 200 กรัม 

มาทําการหมักดวยเชื้อราท่ีแตกตางกัน 2 สายพันธุ คือ R. oligosporus และ R. oryzae ที่เตรียมจากขอ 3.1 โดยทําการ

ผสมในอัตราสวน กากถั่วเหลือง 200 กรัมตอสารละลายสปอร 2 มิลลิลิตร คลุกเคลาใหเขากัน แลวนํามาแผลงบน

ถาดขนาด 15 x 23 เซนติเมตร โดยแผใหกากถั่วเหลืองมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แลวนําถุงพลาสติกมาคลุม

และเจาะรูใหทั่ว นําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนึ่งฆาเชื้อเปนเวลา 15 นาที นําไป

อบแหง ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมีความช้ืนต่ํากวา 8% (ตามระยะเวลาที่ไดจากขอ2) จากนั้นนําไปบด

ดวยเครื่องบดแปง รอนผานตะแกรงขนาด 100 mesh แลวทําการเก็บตัวอยางไปวิเคราะหคาคุณภาพตางๆเพื่อ

เปรียบเทียบกับตัวอยางควบคุม คือ แปงกากถั่วเหลืองท่ีไมผานการหมัก ทําการวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพ ไดแก 

คาสี ทําการวัดโดยใชเครื่อง spectrophotometer (CM-3500d, Minolta, ประเทศญี่ปุน) บันทึกคาในระบบของ L*, a* 

และ b* คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity, aw) (CX3TE, Aqua Lab, ประเทศสหรัฐอเมริกา) นําตัวอยางใสถวย 

chamber ของเคร่ือง Aqua Lab ทําการใสตัวอยางประมาณ 2 ใน 3 ของถวย แลวนําเขาเครื่องเพื่อทําการอานคา คา

คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณความชื้น (AOAC., 2000) ปริมาณกาบาและปริมาณกรดกลูตามิก (วิธีการวิเคราะห

เชนเดียวกับวิธีการในขอท่ี 1) ซึ่งดัดแปลงวธิีการจาก Varanyanond et al. (2005)   

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

1. คุณภาพของกากถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบ 

 กากถั่วเหลืองท่ีใชเปนวัตถุดิบ มีลักษณะปรากฏ คือ กากถั่วเหลืองจะมีเนื้อละเอียด เกาะติดกันเปนกอน มีสี

เหลืองออนๆ และมีกลิ่นของถั่วเหลือง (ดังภาพที่ 1)  

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของกากถั่วเหลืองท่ีใชเปนวัตถุดิบในการทํากากถั่วเหลืองหมัก 

จากการวิเคราะหคาคุณภาพทางกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของกากถั่วเหลืองที่ใชเปนวัตถุดิบในการทํา

เปนแปงกากถั่วเหลืองหมัก พบวา คาสีของกากถั่วเหลืองมีคาความสวาง (L*) เปน 77.64 คาความเปนสีแดง (a*) มี

คาเปน 1.89 และคาความเปนสีเหลอืง (b*) มีคาเปน 17.87 ซึ่งจากคาสีที่วิเคราะหไดนั้นสอดคลองกับลักษณะปรากฏ

ของกากถั่วเหลืองดังแสดงในภาพที่ 1 ที่พบวากากถั่วเหลืองนั้นมีสีเหลืองออน ๆ คาวอเตอรแอคติวิตี้ มีคาเปน 0.982 

ซึ่งการที่มีคาวอเตอรแอติวิตีสูง แสดงใหเห็นวากากถั่วเหลืองจัดเปนกลุมของอาหารสด ซึ่งเกิดการเสื่อมเสียไดงาย 
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เก็บไดไมนานและจุลินทรยีทุกชนิดสามารถเจริญได (พิมพเพ็ญและนธิิยา, ม.ป.ป.) กากถั่วเหลืองมคีวามชื้นสูง โดยคิด

เปน 84.50% มีปริมาณโปรตนี 45.72% มีปริมาณกาบา เปน 10.08 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง และมีปริมาณกรดกลูตา

มิก เปน 75.50 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง มีจํานวนจุลินทรียทั้งหมด เปน 3.4x103 cfu/g ปริมาณยีสตและรา มีจํานวน

นอยกวา 10 est. cfu/g ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  คาคุณภาพทางกายภาพ เคมแีละจุลชีววิทยาของกากถั่วเหลือง 

คุณภาพ ผลการตรวจสอบ 

คุณภาพทางกายภาพ  

คาสี L* 

       a* 

       b* 

77.64 ± 0.17 

1.89 ± 0.10 

17.87 ± 0.37 

คาวอเตอรแอคติวิตี้ 0.982 ± 0.001 

คุณภาพทางเคมี  

ปรมิาณความชื้น (%) 84.50 ± 0.24 

ปรมิาณโปรตีน (%) 45.72 ± 3.86 

ปรมิาณกาบา (มิลลิกรัม/100 กรัมแหง) 

ปรมิาณกรดกลูตามิก (มิลลิกรัม/100 กรัมแหง) 

10.08 ± 0.07 

75.50 ± 0.46 

คุณภาพทางจุลชีววิทยา  

จํานวนจุลินทรียท้ังหมด (cfu/g) 3.4x103 

จํานวนยีสตและรา (cfu/g) <10 est. 

หมายเหต ุ est. หมายถึง Estimated Standard Plate Count จํานวนจุลินทรียท่ีนับได มีจํานวนนอยกวา 25 โคโลนี/ 

   จานเพาะเชื้อที่ระดับความเขมขน 10-1 

2. การเปลี่ยนแปลงความชื้นของกากถั่วเหลืองในระหวางการอบแหงดวยลมรอน  

 ผลของความชื้นตอระยะเวลาในการอบแหงของกากถั่วเหลืองดวยตูอบลมรอน (Tray Dryer) ที่อุณหภูมิ 65 

องศาเซลเซียส ทําการสุมเก็บตัวอยางทุกๆ 30 นาที พบวา กากถั่วเหลืองเร่ิมตนจะมีความช้ืน 84.50% (น้ําหนักเปยก) 

เมื่อนํากากถั่วเหลืองไปอบแหง ความชื้นของกากถั่วเหลืองคอยๆลดลงตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเวลาที่ 150 

นาที จะพบวาปริมาณความชื้นของกากถั่วเหลอืงมีคาเปน 7.94% ซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแปงถั่วเหลือง กําหนด

ไววาความชื้นของแปงถั่วเหลืองตองมีคาต่ํากวา 8% (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2550) หาก

ตองการความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองเปน 70% และ 77% จะตองทําการอบกากถั่วเหลือง ที่อุณหภูมิ 65 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 62 และ 38 นาที ตามลําดับ ซึ่งเวลาที่ไดนี้ จะนําไปใชในการปรับความชื้นเริ่มตนของกากถั่ว

เหลืองในการทดลองขั้นตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 การเปล่ียนแปลงปรมิาณความชื้นของกากถั่วเหลืองในระหวางการอบแหงดวยลมรอน ที่อุณหภูมิ 65 องศา  

เซลเซียส 
 

3. ผลของความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่มีตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกากถั่วเหลืองหมัก 

 จากการทดลองหมักกากถั่วเหลืองที่ไมไดผานการปรับความชื้นเริ่มตน (84% โดยน้ําหนักเปยก) พบวา เชื้อ

ราไมสามารถสรางเสนใยกระจายใหทั่วกากถั่วเหลืองได โดยเชื้อราเจริญอยูบริเวณผิวรอบนอกของกากถั่วเหลือง  

(ไมไดแสดงผล) เนื่องจากความชื้นของกากถั่วเหลืองคอนขางสูงและผานกระบวนการคั้นน้ํานมถั่วเหลือง จึงทําใหกาก

ถั่วเหลืองเกาะติดกันเปนกอน ทําใหอากาศแพรเขาไปภายในไดยากขึ้น และเมื่อทําการหมักกากถั่วเหลืองที่ปรับให

ปริมาณความชื้นเริ่มตนเปน 65% (น้ําหนักเปยก) พบวา เชื้อราเจริญและสรางเสนใยสีขาวบนกากถั่วเหลืองได

เล็กนอยเมื่อเทียบกับกากถั่วเหลืองที่มีปริมาณความชื้นเริ่มตนเปน 70% (น้ําหนักเปยก) ที่เชื้อราสามารถเจริญและ

สรางเสนใยปกคลุมบนกากถั่วเหลืองได (ไมไดแสดงผล) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาผลของความชื้นเริ่มตนที่

แตกตางกัน 3 ระดับ คือ 70%, 77% และ 84% (น้ําหนักเปยก) ที่มีผลตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกาก

ถั่วเหลืองที่หมักดวย R. oligosporus และ R. oryzae ซึ่งไดผลของคาทางกายภาพและเคมี ดังแสดงในตารางที่ 2 พบวา 

คาสี L*, a* และ b* ของแปงกากถั่วเหลืองที่ไมผานการหมักเปรียบเทียบกับแปงกากถั่วเหลืองหมักมีความแตกตาง

กันทางสถิติ (P≤0.05) โดยที่แปงกากถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก จะมีคาความสวาง (L*) มากกวาแปงกากถั่วเหลือง

หมัก โดยคา L* ของแปงกากถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก มีคาความสวางมากที่สุด เปน 85.17 ซึ่งจะสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Handoyo and Morita (2006) พบวา การเจริญของเชื้อรามีผลทําใหสีของเทมเป (ถั่วเหลืองหมัก) มีความ

เขมมากกวาถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก คาวอเตอรแอคติวิตี้และปริมาณความชื้น มีความแตกตางกันทางสถิติ

เล็กนอย (P≤0.05) ซึ่งปรมิาณความชื้นของแปงกากถั่วเหลืองทุกสิ่งทดลอง มีคาต่ํากวา 8% ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชนแปงถั่วเหลือง (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2550) สวนปริมาณกาบา พบวา กลุม

ของแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus ที่มคีวามชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลือง 84% (น้ําหนักเปยก) 

มีคากาบาสูงสุด (P≤0.05) เปน 17.81 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง สวนที่ความชื้นเริ่มตน 70% (น้ําหนักเปยก) มีคาต่ําสุด 

(P≤0.05) เปน 14.62 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง ในขณะที่กลุมของแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oryzae ที่

มีความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลือง 84% (น้ําหนักเปยก) มีคากาบาสูงสุด (P≤0.05) เปน 15.32 มิลลิกรัม/100 กรัม

แหง สวนความช้ืนเริ่มตนของกากถั่วเหลือง 70% (น้ําหนักเปยก) จะมีคากาบาต่ําสุด (P≤0.05) เปน 12.46 มิลลิกรัม/
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100 กรัมแหง เมื่อเปรียบเทียบเชื้อราที่แตกตางกัน 2 สายพันธุที่ใชในการหมัก จะเห็นวาปริมาณกาบามีแนวโนม

เดียวกัน คือ แปงกากถั่วเหลืองหมักที่ความชื้นเริ่มตน 84% (น้ําหนักเปยก) มีปริมาณกาบาสูงที่สุด สวนที่ความชื้น

เริ่มตน 70% (น้ําหนักเปยก) จะมีปริมาณกาบาต่ําที่สุด และแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus 

จะใหปริมาณกาบาที่สูงกวา R. oryzae ในทุกความชื้นเริ่มตนที่เทากัน โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ Aoki et al. 

(2003) พบวา ถั่วเหลืองท่ีหมักดวย R. oligosporus จะใหปริมาณกาบาสูงกวาถั่วเหลืองที่หมักดวย R. oryzae สําหรับ

ผลของการทดลองในครั้งนี้ จะเห็นไดวาปริมาณความชื้นเริ่มตนที่แตกตางกัน (70%, 77% และ 84% โดยน้ําหนัก

เปยก) มีผลตอปริมาณกาบาที่เกิดขึ้นแตการเจริญของเชื้อราไมมีผลตอปริมาณกาบาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบวา 

แปงกากถั่วเหลอืงที่ไดจากการหมักกากถั่วเหลืองดวยเช้ือราที่แตกตางกัน 2 สายพันธุ (R. oligosporus และ R. oryzae) 

ที่ทุกระดับความชื้นเร่ิมตน มปีรมิาณกรดกลูตามิกสูงขึน้และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับแปงกาก

ถั่วเหลืองที่ไมผานการหมัก โดยแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oryzae และ R. oligosporus ที่ความชื้น

เริ่มตน 70% (น้ําหนักเปยก) ใหปริมาณกรดกลูตามิกสูงสุด คือ 224.79 และ 206.54 มิลลิกรัม/100 กรัมแหง 

ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม แปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus ใหปริมาณกาบาที่สูงกวาแปง

กากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oryzae ที่ทุกระดับความชื้นเริ่มตนที่เทากัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาเชื้อรา R. 

oligosporus มีความสามารถในการเปลี่ยนกรดกลูตามิกใหกลายเปนสารกาบาไดดีกวาเชื้อรา R. oryzae 

 
ตารางที่ 2 คุณภาพทางกายภาพและเคมีของแปงกากถั่วเหลอืงที่หมักดวย R. oligosporus และ R. oryzae ที่ความชื้น
เริ่มตน 70%, 77% และ 84% (น้ําหนักเปยก) เปนเวลา 24 ชั่วโมง เปรียบเทยีบกับแปงกากถั่วเหลืองท่ีไมผานการหมัก 

คุณภาพ แปงกากถั่ว

เหลือง 

ที่ไมผานการหมัก 

ความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่หมักดวย R. oligosporus  ความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองที่หมักดวย R. oryzae 

70% 77% 84%  70% 77% 84% 

คุ ณ ภ า พ

ท า ง

กายภาพ 

        

คาสี    L* 85.17±0.17
a
 70.16±0.04

g
 75.86±0.03

b
 70.95±0.02

f
 73.02±0.05

d
 72.32±0.03

e
 74.25±0.02

c
 

    a* 1.58±0.08
g
 5.50±0.10

a
 2.25±0.04

f
 4.97±0.05

b
 4.55±0.04

d
 4.67±0.03

c
 2.59±0.04

e
 

    b* 19.44±0.36
f
 25.68±0.17

a
 23.19±0.08

d
 25.91±0.06

a
 25.31±0.14

b
 24.69±0.06

c
 22.43±0.06

e
 

วอเตอรแอ

คติวิตี ้ 

0.380±0.001
a
 0.375±0.001

b
 0.370±0.001

d
 0.375±0.000

b
 0.370±0.002

d
 0.373±0.001

c
 0.376±0.000

b
 

คุ ณ ภ า พ

ทางเคม ี

       

ป ริ ม า ณ

ค ว า ม ชื้ น 

(%) 

7.61±0.21
ab

 7.06±0.04
c
 7.71±0.01

a
 7.38±0.04

b
 7.52±0.02

ab
 7.54±0.03

ab
 7.55±0.03

ab
 

ปริมาณกา

บา 

(มิลลิกรัม/1

00 กรัม

แหง) 

11.13±0.36
g
 14.62±0.01

d
 16.34±0.39

b
 17.81±0.25

a
 12.46±0.01

f
 14.33±0.02

e
 15.32±0.33

c
 

ป ริ ม า ณ

กร ดกลู ต า

มิก 

(มิลลิกรัม/1

00 กรัม

แหง) 

63.46±1.56
g
 206.54±1.07

b
 173.31±0.80

e
 174.76±0.92

d
 224.79±0.19

a
 164.54±0.05

f
 181.57±0.17

c
 

a-g ตัวอักษรที่แตกตางกันแสดงคาเฉลี่ยของขอมูลในแนวนอนที่มีความแตกตางกนัทางสถิติ (P≤0.05) 
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สรุปผลการวิจัย   

 ปริมาณความชื้นเริ่มตนของกากถั่วเหลืองกอนการหมักมีผลตอปริมาณกาบาและกรดกลูตามิกในแปงกาก

ถั่วเหลืองหมัก แปงกากถั่วเหลืองหมักที่ความชื้นเริ่มตน 84% (น้ําหนักเปยก) มีปริมาณกาบาสูงที่สุด สวนที่ความชื้น

เริ่มตน 70% (น้ําหนักเปยก) จะมีปริมาณกาบาต่ําที่สุด และแปงกากถั่วเหลืองที่ไดจากการหมักดวย R. oligosporus 

จะใหปริมาณกาบาที่สูงกวา R. oryzae ในทุกความชื้นเริ่มตนที่เทากัน ดังนั้นจึงคัดเลือกเชื้อรา R. oligosporus มาใชใน

การศึกษาสภาวะการหมักที่เหมาะสมในการหมักกากถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มปริมาณของสารกาบาตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Kasetsart University Research and 

Development Institute: KURDI) ที่ใหทุนสนับสนนุการวิจัยในครัง้นี ้ 
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เปรียบเทียบการฝกทรงทาและการฝกไพรโอเมตริกตอการควบคุมการทรงทาใน 

ผูหญิงที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคง  

Comparison of balance training and plyometric training on balance control in  

females with Functional Ankle Instability 
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บทคัดยอ 

จุดมุงหมาย เปรียบเทียบผลการฝกทรงทาและการฝกไพรโอเมตริกตอการควบคุมการทรงทาในผูหญิงที่มีภาวะขอ

เทาไมมั่นคง  

ขั้นตอน ผูหญิง 10 คน ถูกสุมรับการฝก 2 แบบ คือ การฝกการทรงทาและการฝกไพรโอเมตริก ฝกสัปดาหละ 3 วนั 

นาน 6 สัปดาห ทดสอบการยืนน่ิงบนขาขางเดียวรวมกับเปดตาและปดตา 3 ครั้ง คือ กอนฝก หลังฝก 4 และ 6 

สัปดาห  

ตัวแปร ทดสอบความสามารถในการทรงทาดวยการยืนนิ่งขาเดียวเปดตาและปดตา โดยดูคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของจุดศูนยกลางแรงกดในทิศทาง antero-posterior และ medio-lateral (APCOPsd, MLCOPsd ), ชวงคาจุดศูนยกลาง

แรงกดในทิศทาง antero-posterior และ medio-lateral (APCOPr, MLCOPr), และ ความเร็วของจุดศูนยกลางแรงกดใน

ทิศทาง antero-posterior และ medio-lateral (APCOPv, MLCOPv) 
ผล เปรียบเทียบระหวางกลุม พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน ML-COPsd และ ML-COPr ขณะเปดตา 

หลังฝก 6 สัปดาห เปรียบเทียบภายในกลุม กลุมฝกการทรงทาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใิน AP-

COPsd ขณะเปดตา และใน ML-COPr ขณะปดตา หลังฝก 4 และ 6 สัปดาห กลุมฝกไพรโอเมตริกพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปร ยกเวน COPv 

สรุปผล การฝกทั้งสองแบบพฒันาความสามารถการทรงทาได โดยการฝกไพรโอเมตริกฟนฟูการควบคุมการทรงทา

ไดดีกวาเมื่อดูผลระหวางสองกลุม 
 

คําสําคัญ: ขอเทาไมมั่นคง ไพรโอเมตริก การทรงทา 
 

Abstract 

Purpose: To compare the effect of balance training and plyometric training on balance control in females with 

FAI.  

Methods: Ten females with FAI were randomly assigned into two groups of training; the balance and 
plyometric training. They received training program for 3 days per week over 6 weeks of duration. Balance 
control was measured 3 occasions including before, after 4 weeks, and after 6 weeks of training. 
Outcome variables: Balance control ability was evaluated during the single-legged stand with eye open and 
eye closed. Testing variables consisted of standard deviation of center of pressure in antero-posterior (AP-
COPsd) and in medio-lateral (ML-COPsd), range of center of pressure in antero-posterior (AP-COPr) and in 
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medio-lateral (MLCOPr), and velocity of center of pressure in antero-posterior (AP-COPv) and in medio-lateral 
(ML-COPv).  
Results: For between groups comparison, significant differences were found in the ML-COPsd and ML-COPr 
during eye open after 6 weeks of training. For within group comparison, the balance training group 
demonstrated significant difference in AP-COPsd during eye open and ML-COPr during eye closed after 4 and 6 
weeks of training. In addition, the plyometric training group demonstrated significant difference in all variables for 
both eye open and eye closed, except for the COPv variable. 
Conclusion: Both balance and plyometric training able to improve balance control ability. Comparisons of the 
effect of these two training demonstrated that plyometric training able to restore balance ability better than the 
balance training in persons with FAI.   
 

Keywords: Functional Ankle Instability, Plyometric, Balance 

บทนํา  
ขอเทาแพลง สามารถพบไดบอยในการเลนกีฬาและกิจวัตรประจําวัน เกิดไดกับคนทุกวัยโดยสวนใหญพบใน

วัยรุนถึงวัยผูใหญกลางคนอายุระหวาง 15-35 ป โดยอุบัตเิหตุประจําวันที่เปนสาเหตุใหขอเทาแพลงที่พบบอยคือ เดิน

สะดุดกอนหิน ขอบถนน พื้นที่ไมเรียบ หรือพลาดจากขอบบันได ขอเทาแพลงสงผลใหไมสามารถเดินไดเปนปกติและ

อาจตองพักงานอยางนอย 1 สัปดาห หลังจากเกิดขอเทาแพลงขึ้น การรับความรูสึกภายในขอตอ และระบบการ

ควบคุมการรับรูการสัมผัสและการเคลื่อนไหวจะลดลง ซึ่งนําไปสูความสามารถในการทรงทาที่แยลง (Otter, 1999; 

Peters, 1991; Riemann, 2002; Wikstrom et al., 2009) ผูที่เคยมีประวัติขอเทาแพลงมักจะตามมาดวยภาวะขอเทาไม

มั่นคง (Huang et al., 2014) มีรายงานกลาววาผูที่เคยประสบขอเทาแพลงจะมีอาการหลงเหลืออยูและพัฒนาตอไป

เปนขอเทาไมมั่นคงแบบเรื้อรัง (McKeon et al., 2008; Wikstrom et al., 2009)  

มากไปกวานั้น กลไกการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ลดลงในผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงแบบเรื้องรังทําใหมีความ

เสี่ยงตอการลมเพิ่มขึ้น (Doherty et al., 2014) พบวารอยละ 73-80 ของผูที่มีประวัติขอเทาแพลงคร้ังแรกจะเกิดซ้ําอกี 

การมีขอเทาแพลงซ้ําสงผลตอการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอักเสบและขอเสื่อมตามมา (Hertel, 2002; Otter, 

1999; Powers et al., 2004) พบวา ผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงมีความแปรผันของคาจุดศูนยกลางแรงกด หรือ Center 

of Pressure (COP) สูงกวาคนทั่วไปเมื่อทําการทดสอบการทรงทาขณะยืนอยูบนขาเดียวบนขางที่ไมมั่นคงขณะเปดและ

ปดตา โดยเฉพาะการทดสอบขณะปดตา เนื่องจากเปนการทดสอบท่ีตัดการมองเห็นออกไป ดังนั้นการทรงทาจะอาศัย

การรับความรูสึกจากประสาทสัมผัสสวนที่เหลือ (Huang et al., 2014; Ross et al., 2009) 

การฝกการทรงทา เปนการฝกที่จําเปนสําหรับผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงภายหลังจากเกิดขอเทาแพลง 

(Huang et al., 2014; Kubo et al., 2007; Rozzi et al., 1999; Yeung et al., 1994) อยางไรก็ตาม การศึกษาที่ผานมา

พบวาการฝกการทรงทา สามารถปองกันความเสี่ยงตอการลมและลดอุบัติการณการเกิดขอเทาแพลงครั้งแรกได 

นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการฝกการทรงทาสามารถใชฝกไดผลดีสําหรับผูที่มีขอเทาระยะแพลงเฉียบพลันและ

ปองกันการเกิดขอเทาแพลงซ้ําในอนาคตได แตยังไมมีหลักฐานเพียงพอสําหรับการฝกเพื่อฟนฟูขอเทาแพลงระยะ

เรื้อรัง (McGuine and Keene, 2006; McKeon and Hertel, 2008; McKeon et al., 2008; Wikstrom et al., 2009)  

เมื่อไมนานมานี้ มีการศึกษาเกี่ยวกับผลการฝกไพรโอเมตริกในผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง ซึ่งผลของ

การฝกไพรโอเมตริกรวมกับการฝกการทรงทาในนักกีฬาที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรังเปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

พบวาความสามารถในการทรงทาดีขึ้น (Huang et al., 2014) อยางไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝกไพรโอ
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เมตริกในผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงนั้นยังมีอยูนอย ดังนัน้ การศึกษานี้จึงมีจุดประสงคที่จะเปรียบเทียบผลระหวางการ

ฝกการทรงทาและการฝกไพรโอเมตริกตอความสามารถในการควบคุมการทรงทาในผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงโดย

โปรแกรมการฝกไพรโอเมตริกที่ใชในการศึกษานี้ทางผูวิจัยไดทําการคิดคนขึ้นใหมเพื่อความเหมาะสมสําหรับบุคคล

ทั่วไปเนื่องจากโดยทั่วไปแลวจะมีเพียงโปรแกรมสําหรับนักกีฬาเทานั้นและคาดวาผลของการฝกไพรโอเมตริกจะสงผล

ใหการควบคุมการทรงทาในผูเขารวมวิจัยดขีึ้น  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(MU-CIRB COA no. 2016/074.0706)  

ผูเขารวมวิจัย  

อาสาสมัครหญิง จํานวน 10 คน ที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเขารวมการศึกษานี้ หลังจากที่ผูเขารวมวิจัยไดรับ

ทราบขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยและลงนามในใบยินยอมเขารวมการวิจัย ผูเขารวมวิจัยที่ผานเกณฑการ

คัดเลือกจะไดรับเชิญเขารวมในการศึกษานี้ เกณฑการคัดเขา ไดแก 1) เคยขอเทาแพลงอยางนอย 1 ครั้ง 2) ขอเทา

แพลงครั้งแรกตองนานกวา 6 เดือนขึ้นไป 3) สามารถลงน้ําหนักเต็มฝาเทาลงบนขาขางที่เคยแพลงไดขณะยืนขาเดียว 

4) คะแนน Cumberland Ankle Instability ≤ 27 เต็ม 30 5) มีอายุระหวาง 18-45 ป 6) ผลการทดสอบ anterior 

drawer และ talar tilt เปนลบ 7) ไมปวดขณะเดินหรือกระโดด ผูเขารวมวจิัยจะถูกคัดออก หาก 1) มีประวัติกระดูกหัก

หรือเคยไดรับการผาตัดของรยางคลาง 2) มีภาวะอวน (BMI มากกวา 30 kg/ m²) 3) มีคะแนนความปวดวัดโดย visual 

analog scale มากกวา 3/10 คะแนน และ 4) มีการเรียงตัวกันของกระดูกเทาที่ผิดปกต ิ 

ผูเขารวมวิจัยถูกสุมออกเปน 2 กลุม (กลุมที่ไดรับการฝกเพื่อการทรงทาและกลุมที่ไดรับการฝกไพรโอ

เมตริก) กลุมละ 5 คน เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบผลของขอมูลไดทําการควบคุมใหจับคูตัวแปรที่สงผล ไดแก อายุ 

น้ําหนัก สวนสูง และกิจวัตรประจําวัน  

 ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัยในแตละกลุม กลุมละ 5 คน ทั้งหมดเปนเพศหญิง มีคาเฉลี่ย

ของอายุ น้ําหนัก และสวนสูงแสดงดังตาราง 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารวมวิจัย 

ตัวแปร กลุมที่ไดรับการฝกการทรงทา กลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริก 

จํานวน (คน) 5 5 

เพศ (หญิง/ชาย) 5/0 5/0 

ดานที่ไมม่ันคง (ซาย/ขวา) 3/2 3/2 

อาย ุ(ป) 24.2  1.3 25.8  1.6 

น้ําหนัก (กิโลกรัม) 63.6  8.2 68.4  8.2 

สวนสูง (เซนติเมตร) 163.6  3.5 164  3.1 

เครื่องมือและตัวแปร  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจุดศูนยกลางแรงกดในทิศทางหนา-หลังและดานใน-นอก (AP-COPsd, ML-

COPsd ) ชวงคาจุดศูนยกลางแรงกดในทิศทางหนา-หลังและดานใน-นอก (AP-COPr, ML-COPr) และความเร็วของ

จุดศูนยกลางแรงกดในทิศทางหนา-หลังและดานใน-นอก (AP-COPv, ML-COPv) ถูกบันทึกโดยเครื่องมือวัดแรงกด 
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(AMTI force plate, Advance Mechanical Technologies Inc., USA) ที่ความถี่ 1000 Hz และกรองขอมูลดวย low-pass, 

forth-order Butterworth ที่ cut off frequency 15 Hz  

กระบวนการทดสอบ  

ทดสอบความสามารถการทรงทา 3 ครั้ง คือ กอนการฝก หลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห กอนการเก็บขอมูล

แตละครั้ง ผูวิจัยทําการ calibrate ระบบกอนเพื่อใหขอมูลเที่ยงตรงมากที่สุด ทดสอบการทรงทาโดยมีคําสั่งในการ

ทดสอบ ดังนี้ 1) ยนืขาเดียวเปดตา 20 วินาท:ี ผูเขารวมวิจัยมองตรงไปขางหนาพรอมยืนใหน่ิงที่สุดบนขาขางที่ไมมั่นคง

เปนเวลา 20 วินาที 2) ยืนขาเดียวปดตา 20 วินาที: ผูเขารวมวิจัยปดตาพรอมยืนใหนิ่งที่สุดบนขาขางที่ไมมั่นคงเปน

เวลา 20 วินาที  

ผูเขารวมวิจัยไดฝกซอมการทดสอบละ 2 ครั้ง จากนั้นเก็บขอมูลจริง 3 ครั้ง หากขาแตะพื้นหรือลืมตาขึ้น

ระหวางการทดสอบ ผูวิจัยจะทําการทดสอบใหม  

โปรแกรมการฝก  

ผูเขารวมวิจัยในแตละกลุมไดรับการฝกตามโปรแกรมการฝกการทรงทา (ตารางที่ 2) และการฝกไพรเมตริก 

(ตารางที่ 3) กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมทั้งหมดจะไดรับการอบอุนรางกายเพื่อปองกันการบาดเจ็บของ

กลามเนื้อและขอตอ 
 

ตารางที ่2 โปรแกรมการฝกการทรงทา (ในทุกเฟส ทําการฝกสัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 6 สัปดาห แตละทาทําครั้ง

ละ 30 วินาท ี2 ครั้ง โดยมีเวลาพักขัน้ระหวางคร้ัง 60 วินาท ีแตละครั้งใชเวลาทัง้หมด 20 นาที) 

เฟส เปด/ปดตา พื้นผิว ทา 
I      (สัปดาหที่ 1) 

 

เปด 
เปด  
เปด  
เปด 

พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 

ยืนขาเดียว 
ยืนขาเดียวพรอมแกวงขาอกีขางหนึ่ง 
สควอทขาเดียว (30° - 45°) 
ยืนขาเดียวขณะเตะขาอีกขางหนึ่ง 

II     (สัปดาหท่ี 2) ปด  
ปด  
ปด  
ปด 

พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 
พื้นเรียบ 

ยืนขาเดียว 
ยืนขาเดียวพรอมแกวงขาอกีขางหนึ่ง 
สควอทขาเดียว (30° - 45°) 
ยืนขาเดียวขณะเตะขาอีกขางหนึ่ง 

III     (สัปดาหท่ี 3) เปด 
เปด  
เปด  
เปด 

บอรด 
บอรด 
บอรด 
บอรด 

ยืนขาเดียว 
ยืนขาเดียวพรอมแกวงขาอกีขางหนึ่ง 
สควอทขาเดียว (30° - 45°) 
ยืนสองขาพรอมเอียงบอรดไป-มา 

IV     (สัปดาหท่ี 4) ปด 
เปด  
เปด  
เปด 

บอรด 
บอรด 
บอรด 
บอรด 

ยืนขาเดียว 
ยืนขาเดียวพรอมแกวงขาอกีขางหนึ่ง 
สควอทขาเดียว (30° - 45°) 
ยืนขาเดียวพรอมเอียงบอรดไป-มา 

V-VI      (สัปดาหท่ี 5-6) ปด 
เปด  
เปด  
เปด 

บอรด 
บอรด 
บอรด 
บอรด 

ยืนขาเดียว 
สควอทขาเดียว (30° - 45°) 
ยืนขาเดียวพรอมเอียงบอรดไป-มา 
ยืนขาเดียวขณะเตะขาอีกขางหนึ่ง 
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ตารางที่ 3 โปรแกรมการฝกไพรโอเมตริก (ในทุกเฟสทําการฝกสัปดาหละ 3 วัน เปนเวลา 6 สัปดาห แตละทาทําครั้ง

ละ 30 วินาท ี2 ครั้ง โดยมีเวลาพักขัน้ระหวางคร้ัง 60 วินาท ีแตละครั้งใชเวลาทัง้หมด 20 นาที) 

เฟส สัปดาหที่ ทา 
I 1-2 Ankle jump 

Ski jump 
Skater 
Squat jump 

II 3-4 Heisman 
Low squat foot switch 
Two feet front to back ankle hop 
Two feet side to side ankle hop 

III 5-6 Heisman 
Low squat in and out 
One-leg ankle jump 
One-leg side to side ankle hop 

 
 

การวิเคราะหทางสถิต ิ 

ใชโปรแกรม SPSS เวอรชัน 22 ในการวิเคราะหผลทางสถิติ 1) เปรียบเทียบผลระหวางการฝกการทรงทา

และการฝกไพรโอเมตริกใชสถิติ Mann-Whitney U test 2) เปรียบเทียบผลภายในกลุมเดียวกันระหวางกอนและหลัง

การฝกไปแลว 4 และ 6 สัปดาห ใชสถิติ Friedman test และหาคูที่แตกตางดวยสถิติ Wilcoxon sign rank test โดยตั้ง

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี p < 0.05 
 

ผลการศึกษา  

การเปรียบเทียบผลการทรงทาระหวางกลุมทีไ่ดรับการฝกการทรงทาและการฝกไพรโอเมตริก 

ตารางที่ 4 แสดงตารางเปรียบเทยีบผลการทรงทาระหวางการฝกการทรงทาและการฝกไพรโอเมตริกที่กอน

การฝก ภายหลังการฝก 4 สัปดาห และ 6 สัปดาห ทดสอบขณะเปดและปดตา  

พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงตัวแปรเดียวคือ ML-COPsd (p = 0.047) ระหวางการ

เปรียบเทียบระหวางกลุมขณะเปดตาภายหลังการฝก 6 สัปดาห  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลการทรงทาระหวางการฝกการทรงทาและการฝกไพรโอเมตริกที่กอนการฝก ภายหลงัการฝก 4 สัปดาห และ 6 สัปดาห ทดสอบขณะเปด และปดตา 

 

ตัวแปร 

กอนการฝก ภายหลังการฝก 4 สัปดาห ภายหลังการฝก 6 สัปดาห  

p-valuea 

 

p-valueb 

 

p-valuec ฝกการทรงทา 

Median (IQR) 

ฝกไพรโอเมตริก 

Median (IQR) 

ฝกการทรงทา 

Median (IQR) 

ฝกไพรโอเมตริก 

Median (IQR) 

ฝกการทรงทา 

Median (IQR) 

ฝกไพรโอเมตริก 

Median (IQR) 

เปดตา          

ML-COPsd 7.73 (5.8–11.1) 8.2 (6.2–9.7) 5.62 (5.4–7.1) 6.3 (5.9–7.6) 7.2 (6.6–8.4) 5.48 (4.5-6.7) 0.917 0.251 0.047* 

AP-COPsd 6.1 (5.2–7.4) 6.1 (4.8–6.2) 4.49 (4.3–4.9) 5.21 (3.9–5.9) 5.3 (4.1-6.1) 5.2 (3.9-5.6) 0.602 0.602 0.465 

ML-COPr 35.47 (29.1–50.9) 30.8 (27.2–42.1) 29.9 (24.9–31.5) 29.4 (18.9–25.8) 29 (26.8-36.7) 25 (20.5-31) 0.602 0.602 0.076 

AP-COPr 27.2 (24.3-33.6) 28.2 (23.9-29.1) 20.95 (20.6–21.8) 24.16 (18.9–25.8) 25.27 (18.1-33.2) 22.58 (18.1-24.6) 0.754 0.602 0.465 

ML-COPv 0.81 (0.6-1) 0.86 (0.7–0.9) 0.51 (0.3–0.6) 0.92 (0.7–1.5) 0.59 (0.4-1.0) 1.13 (1.1-1.6) 0.917 0.463 0.117 

AP-COPv 1.1 (0.7–1.7) 1.1 (0.7–1.2) 0.8 (0.2–0.9) 0.97 (0.5–1.5) 0.33 (0.3-0.6) 1.17 (0.8-1.6) 0.754 0.754 0.754 

ปดตา          

ML-COPsd 11.22 (8.8–12.3) 10.64 (8.8-17.6) 11.82 (7.8-13.5) 9.07 (7.9-14.4) 8.76 (6.1-12.9) 8.13 (7.2-9.4) 0.754 0.754 0.917 

AP-COPsd 10.61 (8.9-10.7) 9.84 (8.8-12.2) 8.47 (7.9-10.3) 8.55 (8.1-9.7) 8.23 (6.5-10.9) 7.95 (7.5-8.3) 0.117 0.917 0.754 

ML-COPr 67.98 (62.3-71.8) 48.35 (45.6-104.7) 39.88 (37.7-61.1) 41.67 (40.7-90.4) 44.47 (31.2-53.5) 39.36 (35.7-41.9) 0.465 0.347 0.602 

AP-COPr 40.04 (35.7-43.7) 39.11 (36.24-52.3) 36.38 (33.9-41.5) 35.58 (32.4-42.5) 34.98 (29.2-41.8) 33.07 (27.5-34.4) 0.917 0.602 0.251 

ML-COPv 1.21 (0.5-1.3) 1.4 (0.9-1.7) 0.85 (0.6-1.2) 1.82 (1.4-2.7) 1.21 (1.1-1.3) 1.4 (0.7-1.9) 0.754 0.462 0.602 

AP-COPv 1.15 (0.5-2.1) 1.69 (0.9-3.2) 0.43 (0.4-2.6) 1.59 (0.8-2.4) 0.99 (0.5-1.9) 1.2 (0.9-1.8) 0.347 0..465 0.917 

Note:  IQR (Inter-quartile range); a เปรียบเทียบผลของตัวแปรการทรงทาระหวางกลุมฝกการทรงทาและฝกไพรโอเมตริกที่กอนการฝก; b เปรียบเทียบผลของตัวแปรการทรงทา

ระหวางกลุมฝกการทรงทาและฝกไพรโอเมตริกที่ภายหลังการฝก 4 สัปดาห; c เปรียบเทียบผลของตัวแปรการทรงทาระหวางกลุมฝกการทรงทาและฝกไพรโอเมตริกที่ภายหลังการฝก 

6 สัปดาห;  

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบดวยสถิติ Mann-Whitney U test ที ่p < 0.05 
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การเปรียบเทียบผลการฝกภายในกลุมไดรับการฝกการทรงทา 

ตารางที่ 5 แสดงตารางเปรียบเทยีบผลการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกการทรงทาระหวางกอนการฝก 

ภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ AP-COPsd (p = 0.016) ในการ

ทดสอบขณะเปดตา และ ML-COPr (p = 0.015) ในการทดสอบขณะปดตา 

เมื่อทดสอบหาคูที่แตกตาง พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ AP-COPsd ระหวางกอนการฝก 

กับภายหลังการฝก 4 สัปดาห (p = 0.043) และ ระหวางกอนการฝกกับหลังการฝก 6 สัปดาห (p = 0.043)และพบ

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ML-COPr ระหวางกอนการฝก กับภายหลังการฝก 4 สัปดาห (p = 0.043) 

และ ระหวางกอนการฝกกับหลังการฝก 6 สัปดาห (p = 0.043) 
 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกการทรงทาระหวางกอนการฝก ภายหลังการฝก 4 

และ 6 สัปดาห ทดสอบขณะเปดและปดตา 

 

ตัวแปร 

กอนการฝก 

Median (IQR) 

ภายหลังการฝก 4 สัปดาห 

Median (IQR) 

ภายหลังการฝก 6 สัปดาห 

Median (IQR) 

 

p-valued 

เปดตา     

ML-COPsd 7.73 (5.8–11.1) 6.74 (5.4–8.1) 7.44 (6.8-8.9) 0.449 

AP-COPsd 6.1 (5.2–7.4) 4.93 (4.4-6.3) 5.83 (4.6-6.5) 0.016* 

ML-COPr 35.47 (29.1–50.9) 31.55 (25.2–37.5) 33.07 (27.1-42.3) 0.165 

AP-COPr 27.2 (24.3-33.6) 22.47 (20.9-28.3) 26.82 (21.5-32.7) 0.074 

ML-COPv 0.81 (0.6-1) 0.56 (0.4-0.8) 0.76 (0.5-0.9) 0.449 

AP-COPv 1.1 (0.7–1.7) 0.99 (0.8-1.6) 1.12 (0.9-1.7) 0.819 

ปดตา     

ML-COPsd 11.22 (8.8–12.3) 11.37 (7.9-12.9) 10.5 (7.6-12.1) 0.819 

AP-COPsd 10.61 (8.9-10.7) 9.98 (8-10.7) 10.37 (7.6-10.7) 0.549 

ML-COPr 67.98 (62.3-71.8) 61.63 (39.3-68.8) 57.03 (41.4-68.8) 0.015* 

AP-COPr 40.04 (35.7-43.7) 39.29 (35.3-42.2) 39.54 (33.2-42) 0.449 

ML-COPv 1.21 (0.5-1.3) 0.97 (0.6-1.3) 1.38 (1.1-2) 0.449 

AP-COPv 1.15 (0.5-2.1) 1.25 (1.1-1.4) 1.4 (0.9-1.7) 0.247 

Note:  IQR (Inter-quartile range); d เปรียบเทียบผลของตัวแปรการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกการทรงทา

ระหวางกอนการฝก ภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห; * ระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบดวยสถิติ Friedman test ที ่

p < 0.05 
 

 

การเปรียบเทียบผลภายในกลุมที่ไดรับการฝกการฝกไพรโอเมตริก 

ตารางที่ 6 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริกระหวางกอนการ

ฝก ภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห ทดสอบขณะเปดและปดตา พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ML-

COPsd, AP-COPsd, ML-COPr, AP-COPr (p = 0.007) ที่การทดสอบขณะเปดตาและปดตา 

เมื่อทดสอบหาคูที่แตกตาง ในการทดสอบขณะเปดตาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ML-

COPsd ระหวางกอนการฝก กับภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห (p = 0.043) และ ระหวางภายหลังการฝก 4 

สัปดาหกับ 6 สัปดาห (p = 0.043), AP-COPsd ระหวางกอนการฝก กับภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห (p = 

0.043) และ ระหวางภายหลังการฝก 4 สัปดาหกับ 6 สัปดาห (p = 0.039), ML-COPr และ AP-COPr ระหวางกอน
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การฝก กับภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห (p = 0.043) และ ระหวางภายหลังการฝก 4 สัปดาหกับ 6 สัปดาห (p = 

0.043) ในทดสอบขณะปดตาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ML-COPsd, AP-COPsd, ML-COPr และ 

AP-COPr ระหวางกอนการฝก กับภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห (p = 0.043) และ ระหวางภายหลังการฝก 4 

สัปดาหกับ 6 สัปดาห (p = 0.043) 
 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริกระหวางกอนการฝก ภายหลังการฝก 4 

และ 6 สัปดาห ทดสอบขณะเปดและปดตา 

 

ตัวแปร 

กอนการฝก 

Median (IQR) 

ภายหลังการฝก 4 สัปดาห 

Median (IQR) 

ภายหลังการฝก 6 สัปดาห 

Median (IQR) 

 

p-valued 

เปดตา     

ML-

COPsd 

8.2 (6.2–9.7) 6.91 (6.2-8.5) 6.16 (5.3-8.5) 0.007* 

AP-COPsd 6.1 (4.8–6.2) 5.56 (4.2-6.2) 5.45 (4.2-6.2) 0.007* 

ML-COPr 30.8 (27.2–42.1) 30.25 (25.8-37.1) 27.76 (23.9-36.6) 0.007* 

AP-COPr 28.2 (23.9-29.1) 24.63 (22.4-28.2) 23.95 (21.6-28.2) 0.007* 

ML-COPv 0.86 (0.7–0.9) 0.83 (0.5-0.9) 0.65 (0.3-0.9) 0.247 

AP-COPv 1.1 (0.7–1.2) 1.02 (0.6-1.3) 1.08 (0.8-1.4) 0.819 

ปดตา     

ML-

COPsd 

10.64 (8.8-17.6) 9.87 (8.6-15) 9.3 (7.9-11.4) 0.007* 

AP-COPsd 9.84 (8.8-12.2) 9.08 (8.5-10.1) 8.49 (7.9-9.9) 0.007* 

ML-COPr 48.35 (45.6-104.7) 46.65 (41.5-75.2) 43.99 (38.5-50.2) 0.007* 

AP-COPr 39.11 (36.24-52.3) 37.78 (34.6-42.9) 34.39 (32.8-39.6) 0.007* 

ML-COPv 1.4 (0.9-1.7) 0.93 (0.4-1.8) 1.07 (0.5-1.8) 0.449 

AP-COPv 1.69 (0.9-3.2) 1.6 (0.8-2.1) 1.63 (1-1.8) 0.692 

Note:  IQR (Inter-quartile range); d เปรียบเทียบผลของตัวแปรการทรงทาภายในกลุมที่ไดรับการฝกการทรงทา

ระหวางกอนการฝก ภายหลังการฝก 4 และ 6 สัปดาห; *ระดับนัยสําคัญทางสถิติทดสอบดวยสถิติ Friedman test ที ่

p < 0.05 
 

 

การอภิปรายผล  

การเปรียบเทียบผลระหวางกลุม พบวาในกลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริกมีความสามารถในการทรงทา

ดีกวากลุมท่ีไดรับการฝกการทรงทา ดังจะเห็นไดจากการลดลงของของตัวแปร ML-COPsd เมื่อฝกไปแลว 6 สัปดาห 

และพบแนวโนมของการลดลงของคา ML-COPr ในกลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริกไปแลว 6 สัปดาห ในขณะทีตัว

แปรอื่นๆ ไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม จากผลลัพธดังกลาวแสดงใหเห็นวาระยะเวลาของการฝกเพื่อ

การทรงทาจําเปนตองอาศัยเวลาเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง Wikstrom et al. (2009) กลาววาการออกกําลังกายเพื่อ

การทรงทาจะเห็นผลอยางรวดเร็วเมื่อฝกหลังจากการเกิดขอเทาแพลงไปแลว 3 วัน สําหรับบุคคลทั่วไป และสําหรับผู

ที่มภีาวะขอเทาไมมั่นคงเร้ือรังจะตองทําการฝกอยางนอยเปนเวลา 4 สัปดาห และควรฝกรวมกับโปรแกรมการฝกการ

ทํางานประสานกัน สวนการเปรียบเทยีบผลภายในกลุม จะเห็นไดคอนขางชัดเจนวากลุมที่ไดรับการฝกไพรโอเมตริก มี

การพัฒนาความสามารถในการควบคุมการทรงทาดีกวากลุมที่ไดรับการฝกการทรงทา ดังจะเห็นไดจากการลดลงใน
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ทุกตัวแปรที่ทดสอบยกเวนตัวแปร COPv ในขณะที่กลุมที่ไดรับการฝกการทรงทามีการลดลงเฉพาะตัวแปร AP-COPsd 

และML-COPr 

การควบคุมการทรงทานั้นอาศัยขอมูลจากเสนใยประสาทขาเขาผานการมองเห็น การรับรูการทรงตัว และ

การรับรูผานการสัมผัส และการตอบสนองตอส่ิงเรา เชน การหดตัวของกลามเนื้อและการตอบสนองอัตโนมัติรวมกับ 

ระบบการทํางานของสมองตอการควบคุมการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อตอการตอบสนองแบบ feed-

forward และ feedback (Chimera et al., 2004; Huang et al., 2014; Riemann and Lephart, 2002) ซึ่งผลที่เกิดขึ้น

หลังการฝกนี้พบวาผูฝกมีการสายของลําตัวลดลง เปนไปไดวาการฝกไพรโอเมตริกชวยเพิ่มความสามารถในการทรง

ทาเนื่องจากมีองคประกอบในการควบคุมการทรงทาที่ดีขึ้น โดยไพรโอเมตริกชวยทําใหเกิดการปรับตัวของระบบ

ประสาทและกลามเนื้อซึ่งเปนผลการตอบสนองตอ stretch reflex ที่เกิดขึ้นในชวง eccentric loading phase หลังจาก

ชวงการหดตัวแบบยืดออกของกลามเนื้อหรือ eccentric phase จะตามมาดวยชวงการหดตัวของกลามเนื้อแบบหดสั้น

หรือ concentric contraction อยางรวดเร็ว จากการหดตัวของกลามเนื้อแบบยืดยาวออกและหดสั้นนี้อยางรวดเร็ว

หลายๆ รอบ ทําใหเนื้อเยื่อกลามเนื้อมีพลังงานเสริมจากพลังงานความยืดหยุน (elastic energy) จึงทําใหมีการหดตัว

ของกลามเนื้อรอบขอตอที่มากขึ้น รวมกับขอตอมี mechanoreceptor ที่ตรวจจับความรูสึกไดไวขึ้นสงผานขอมูล

ความรูสึกภายในขอตอที่เหมาะสมมากขึ้นหลังการฝก (Chimera et al., 2004; Chu, 1998; Huang et al., 2014; Ismail 

et al., 2010) ดังนั้น เมื่อมีการสงผานการรับความรูสึกขาเขาที่ดีขึ้นรวมกับการหดตัวของกลามเนื้อที่มากขึ้นหลังการ

ฝก จึงสงผลใหผูฝกมีการควบคุมการทรงทาที่ดีขึ้นตามมา สําหรับตัวแปร COPv ที่ไมเห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักอาจ

เนื่องมาจากการฝกไพรโอเมตริกเปนรูปแบบที่เนนการกระโดดอยางรวดเร็วไมเนนการฝกควบคุมการเคลื่อนไหวอยาง

ชาๆ หรอืแมแตการฝกการทรงทาเมื่อพิจารณาดูทาที่ใช เชน การฝกยืนบนบอรด ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว

ไป-มา เนื่องจากบอรดเปนพื้นผิวที่ไมมั่นคงทําใหมีการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนยกลางการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว 

ดวยเหตุผลนี้นาจะอธิบายไดวาเพราะเหตุใดคา COPv จึงไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 
 

การสรุปผล 

ผลจากการศึกษานี้ ผูวิจัยสามารถสรุปไดวาการฝกไพรโอเมตริกชวยเพิ่มความสามารถในการควบคุมการ
ทรงทาในผูหญิงที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงเรื้อรัง แตเนื่องจากจํานวนผูเขารวมการศึกษามีจํานวนนอยรวมกับมีเฉพาะ
ผูหญิงจึงไมสามารถสรุปไดวาสามารถใชไดผลในกลุมประชากรบุคคลทั่วไป ทางผูวิจัยแนะนําใหควรมีการศึกษาผล
ของการฝกไพรโอเมตริกในกลุมประชากรที่ใหญกวานี้รวมถึงมีทั้งเพศชายและหญิงเพื่อพิสูจนวาการฝกรูปแบบนี้
สามารถเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการฟนฟูความไมมั่นคงของขอเทาในผูที่มีภาวะขอเทาไมมั่นคงตอไปในอนาคต 
อยางไรก็ตาม การฝกไพรโอเมตริกเปนรูปแบบที่เขมขนซึ่งประกอบไปดวยการกระโดดขึ้นลงซ้ําไปมาอยางหนัก เพื่อ
ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิด จึงควรทําการประเมนิอาการและความพรอมกอนการฝก 
 

เอกสารอางอิง  
Chu, D. A. (1998). Jumping into Plyometrics. Champaign: Human Kinetics Publishers. 

Chimera, N. J., Swanik, K. A., Swanik, C. B. (2004). Effects of plyometric training on muscle-activation 

strategies and performance in female athletes. Journal of athletic training, 39(1), 24.  

Doherty, C., Delahunt, E., Caulfield, B. (2014). The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a systematic 

review and meta-analysis of prospective epidemiological studies. Sports medicine, 44(1), 123-140.  

Hertel, J. (2002). Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral ankle instability. Journal of 

athletic training, 37(4), 364.  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

491 
 

Huang, P.-Y., Chen, W.-L., Lin, C.-F. (2014). Lower extremity biomechanics in athletes with ankle instability 

after a 6-week integrated training program. Journal of athletic training, 49(2), 163-172.  

Ismail, M. M., Ibrahim, M. M., Youssef, E. F. (2010). Plyometric training versus resistive exercises after acute 

lateral ankle sprain. Foot and ankle international, 31(6), 523-530.  

Kubo, K., Morimoto, M., Komuro, T. (2007). Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex 

and jump performance. Medicine and science in sports and exercise, 39(10), 1801-1810.  

McGuine, T. A. and Keene, J. S. (2006). The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in 

high school athletes. The American journal of sports medicine, 34(7), 1103-1111.  

McKeon, P. O. and Hertel, J. (2008). Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part II: is 

balance training clinically effective? Journal of athletic training, 43(3), 305-315.  

McKeon, P. O., Ingersoll, C. D., Kerrigan, D. C. (2008). Balance training improves function and postural control in 

those with chronic ankle instability. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40(10), 1810-1819.  

Otter, S. (1999). The conservative management of lateral ankle sprains in the athlete. The Foot, 9(1), 12-17.  

Peters, J. W., Trevino, S. G., and Renstrom, P. A. (1991). Chronic lateral ankle instability. Foot and ankle 

international, 12(3), 182-191.  

Powers, M. E., Buckley, B. D., Kaminski, T. W. (2004). Six weeks of strength and proprioception training does 

not affect muscle fatigue and static balance in functional ankle instability. Journal of Sport Rehabilitation, 

13(3), 201-227.  

Riemann, B. L. (2002). Is there a link between chronic ankle instability and postural instability? Journal of athletic 

training, 37(4), 386.  

Riemann, B. L. and Lephart, S. M. (2002). The sensorimotor system, part II: the role of proprioception in motor 

control and functional joint stability. Journal of athletic training, 37(1), 80. Chimera, N. J.Swanik, K. 

A.Swanik, C. B. (2004). Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance 

in female athletes. Journal of athletic training, 39(1), 24.  

Chu, D. A. (1998). Jumping into Plyometrics. Champaign: Human Kinetics Publishers. 

Doherty, C.Delahunt, E.Caulfield, B. (2014). The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a systematic 

review and meta-analysis of prospective epidemiological studies. Sports medicine, 44(1), 123-140.  

Hertel, J. (2002). Functional anatomy, pathomechanics, and pathophysiology of lateral ankle instability. Journal of 

athletic training, 37(4), 364.  

Huang, P.-Y.Chen, W.-L.Lin, C.-F. (2014). Lower extremity biomechanics in athletes with ankle instability after 

a 6-week integrated training program. Journal of athletic training, 49(2), 163-172.  

Ismail, M. M.Ibrahim, M. M.Youssef, E. F. (2010). Plyometric training versus resistive exercises after acute lateral 

ankle sprain. Foot & ankle international, 31(6), 523-530.  

Kubo, K.Morimoto, M.Komuro, T. (2007). Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex 

and jump performance. Medicine and science in sports and exercise, 39(10), 1801-1810.  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

492 
 

McGuine, T. A. andKeene, J. S. (2006). The effect of a balance training program on the risk of ankle sprains in 

high school athletes. The American journal of sports medicine, 34(7), 1103-1111.  

McKeon, P. O. andHertel, J. (2008). Systematic review of postural control and lateral ankle instability, part II: is 

balance training clinically effective? Journal of athletic training, 43(3), 305-315.  

McKeon, P. O.Ingersoll, C. D.Kerrigan, D. C. (2008). Balance training improves function and postural control in 

those with chronic ankle instability. Medicine & Science in Sports & Exercise, 40(10), 1810-1819.  

Otter, S. (1999). The conservative management of lateral ankle sprains in the athlete. The Foot, 9(1), 12-17.  

Peters, J. W., Trevino, S. G., and Renstrom, P. A. (1991). Chronic lateral ankle instability. Foot and ankle 

international, 12(3), 182-191.  

Powers, M. E.Buckley, B. D.Kaminski, T. W. (2004). Six weeks of strength and proprioception training does not 

affect muscle fatigue and static balance in functional ankle instability. Journal of Sport Rehabilitation, 

13(3), 201-227.  

Riemann, B. L. (2002). Is there a link between chronic ankle instability and postural instability? Journal of athletic 

training, 37(4), 386.  

Riemann, B. L. andLephart, S. M. (2002). The sensorimotor system, part II: the role of proprioception in motor 

control and functional joint stability. Journal of athletic training, 37(1), 80.  

Ross, S.Guskiewicz, K.Gross, M. (2009). Balance measures for discriminating between functionally unstable and 

stable ankles. Medicine+ Science in Sports+ Exercise, 41(2), 399.  

Rozzi, S. L.Lephart, S. M.Sterner, R. (1999). Balance training for persons with functionally unstable ankles. 

Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 29(8), 478-486.  

Wikstrom, E. A.Naik, S.Lodha, N. (2009). Balance capabilities after lateral ankle trauma and intervention: a 

meta-analysis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 41(6), 1287-1295.  

Yeung, M.Chan, K.-M.So, C. (1994). An epidemiological survey on ankle sprain. British journal of sports 

medicine, 28(2), 112-116.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

493 
 

ผลทันทีของการฝกกระบวนจนิตภาพการเคลื่อนไหวแบบทัว่ไปและแบบจําเพาะเจาะจง 
ตอความสามารถการเดินในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

Immediate effect of the conventional- and the specific-motor imagery on  
gait performance in individuals with stroke 

พลอยนวล พันธอมรชัย  สุนีย บวรสุนทรชัย* และ วิมลวรรณ เหียงแกว 
P. Phanamornchai, S. Bovonsunthonchai*

 
and V. Hiengkaew  

Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, 999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom, 73170 

*Corresponding author, e-mail: sunee.bov@mahidol.ac.th 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อเปรียบเทียบผลทันทีระหวางการฝกกระบวนจินตภาพการเคลื่อนไหวแบบทั่วไปและจําเพาะเจาะจง

ตอความสามารถการเดินในผูปวยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ขั้นตอนวิจัย: ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 10 ราย อายุเฉลี่ย 56.10 ± 12.21 ป ไดรับการฝกกระบวนจินตภาพการ

เคลื่อนไหว 2 รูปแบบ (แบบทั่วไป: เนนการฝกการเดินใหตระหนักดานระยะทางและเวลา และแบบจําเพาะเจาะจง: 

เนนการฝกใหตระหนักดานการควบคุมการเคลื่อนไหวของขอตอ) เวนระยะเวลาระหวางการฝก 2 รูปแบบ 24-48 

ชั่วโมง เพื่อลดผลระหวางรูปแบบการฝก ประเมินความสามารถการเดินกอน-หลัง การฝกดวยเครื่องวิเคราะหการ

เคลื่อนไหวแบบ 3 มิต ิตัวแปรทดสอบ ไดแก องศาการเคลื่อนไหวของขอสะโพก ขอเขา และขอเทา ความเร็วการเดิน 

และระยะกาวในหนึ่งวงจรการเดิน 

ผลวิจัย: ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกตัวแปรเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม แตพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของความเร็วการเดินภายหลังการฝกแบบทั่วไป (p = 0.035) และชวงการ

เคลื่อนไหวขอเทาภายหลังการฝกแบบจําเพาะเจาะจง (p = 0.039) 

สรุปผล: ตัวแปรการเดินสามารถพัฒนาขึ้นไดแตกตางกันไปตามรูปแบบการฝก การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการฝก

แบบท่ัวไปสามารถเพิ่มความเร็วการเดิน ขณะที่แบบจําเพาะเจาะจงเพิ่มชวงการเคลื่อนไหวของขอเทา 

คําสําคัญ: กระบวนจินตภาพการเคลื่อนไหว การเดิน โรคหลอดเลือดสมอง การวิเคราะหการเคลื่อนไหว  

Abstract 

Objectives: To compare immediate effect of the Conventional Motor Imagery (CMI) and the Specific Motor 

Imagery (SMI) on gait performance in individuals with stroke. 

Methods: Ten individuals with stroke who have averaged age 56.10 ± 12.21 years participated in the study. All 

participants were randomly assigned to train two patterns of MI (the CMI: training emphasized on realization of 

the temporo-spatial of gait and the SMI: training emphasized on realization of motor control of the lower 

extremity joint). Between these two training patterns, 24-48 hours were allowed for wash out the effect of 

training to the other. Assessment of gait performance at before and after for each of the training with 3D motion 

analysis. Testing variables were the range of hip, knee, and ankle angles, gait speed, and stride length. 

Results: No significant difference of all variables was found between groups comparison. Whereas, within 

groups comparison demonstrated the significant improvement of gait speed (p = 0.035) in the CMI group and 

significant improvement of range of the ankle (p = 0.039) in the SMI group. 
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Conclusion: Varied gait variables can be improved immediately according to the different patterns of MI 

instruction. This study demonstrated that the CMI was benefit for improve gait speed when SMI was benefit on 

the ankle range of motion during gait. 

Keywords: Motor imagery, gait, stroke, motion analysis 

 

Introduction  

After stroke, individuals are suffering from several impairments such as motor, sensory, cognitive, and 

perceptual deficits. Motor impairment is the most common found in individuals with stroke. By expression of 

muscle weakness, poor motor control and muscle coordination and less balance control usually involving the 

limitation of many activities and functions in daily life including walking ability (Dickstein et al., 2004; Langhorne 

et al., 2009). One of the most major functional problems found in stroke is walking ability and can be recovered 

approximately within 11 weeks. However, the recovered gait pattern might not be completed (Dickstein et al., 

2004). 

Gait deviations in stroke usually demonstrated with altered temporo-spatial variables of the affected leg 

such as decrease in step length, stride length, and cadence while increase in double support time and prolong in 

single support time of the unaffected leg (Ji et al., 2014). Kinematic deviations are also shown by decrease in 

affected hip, knee, and ankle angles in the sagittal plane. Gait deviations are not only affected in spatiotemporal 

and kinematic characteristics but also affect the self-esteem and increase in risk of fall (Weerdesteyn et al., 

2008). Therefore, gait rehabilitation is one of the most important goals in this population. Physical therapy has 

important role in rehabilitation after stroke (Lord et al., 2004). There are many physical therapy interventions 

that used for purpose of re-achieving gait ability. Most of the interventions that are widely used are physical 

training while previous study had recommended the combined physical training together with mental practice 

might improve better motor performance in individuals with stroke than practiced physical alone (Milton et al., 

2008). 

 Motor imagery (MI) is one of the techniques that developed for motor performance enhancing by 

practicing of movement imagination without a real action executed (Milton et al., 2008). MI technique was firstly 

studied in healthy participants and very popular for practiced in the athletes. Recently, it have been widely used 

for practicing in the individuals with neurological conditions (Schuster et al., 2011). Several studies examined the 

effectiveness of MI on motor performance in individuals with stroke. Most of the studies investigated in the upper 

limb function while a few studies investigated in the lower limb function (Butler et al., 2006; Dickstein et al., 

2014; Kim et al., 2011; Milton et al., 2008; Nascimento et al., 2015; Schuster et al., 2011; Stevens et al., 

2003). According to previous studies, effects of MI on gait performance and weight bearing in stroke were 

reported (Dunsky et al., 2008; Malouin et al., 2004; Yoo et al., 2006). Study from Dunsky et al (2008) showed 

some significant changed in temporo-spatial variables such as increase in gait speed, stride length, cadence, 

and single-support time and decrease in double support time. Change in kinematic variable was also reported in 

the sagittal range of motion of the affected knee. Kim et al (2011) used MI instruction that was proposed by 
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Dunsky et al (2008) and reported the similar results. They found that the affected knee and ankle joint angular 

displacements were increased during the swing phase. Whereas, hip angular displacement was not changed. 

However, some study that followed the same protocol found controversially. Dickstein et al (2014) reported no 

significant change in any gait variables after performing group practice of MI. In the MI protocol, instruction is 

very important for imagination (Bakker et al., 2008; Dickstein et al., 2014). According to the study of Bakker et 

al (2008), they compared the effect of two different MI tasks on cortico-spinal excitability and found that 

cortico-spinal excitability was activated greater in the simple and muscle-specific MI cue than the functional 

movement MI cue.  

 According to the aforementioned, the instruction of MI plays important role on effectiveness of training. 

Therefore, the aim of this study was to develop the MI instruction for gait rehabilitation in individuals with stroke 

to be specific and more muscle-related which was referred to normal kinematic components relevant to each 

sub-phase of gait. In addition, to compare the effect of this developed specific instruction (specific gait motor 

imagery: SMI) to the conventional instruction (conventional gait motor imagery: CMI) that usually used in 

previous studies. 
 

Methods 

  Prior to data collection, all participants will be informed the details of the study and signed the informed 

consent. The research ethical were considered and were approved by the Mahidol University Central Institutional 

Review Board (MU-CIRB) with COA No. MU-CIRB 2016/075.0706.  

Participants   

   Participants were recruited from the Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol 

University. Inclusion criteria of the participants were first stroke with unilateral bodily paresis, time since stroke at 

least 3 months, able to walk at least 10 meters without using any gait aids, able to communicate and follow 

overall protocol of the study, had observable gait problems such as insufficient ankle dorsiflexion, ankle plantar 

flexion, hip or knee flexion during gait phases. Individuals who had cognitive impairment assessed by the 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Thai version score lessor than 26 out of 30, history or present of lower 

limbs fracture, other neurological disorders, and severe uncontrollable cardiovascular diseases were excluded 

from the study.  

 Ten individuals with stroke were recruited into the study (8 men and 2 women). Averaged age was 

56.10 ± 12.21 years (range; 35-75 years), weight 69.89 ± 12.52 kg, and height 161.63 ± 8.14 cm with 7 left 

and 3 right hemiparesis. Cognitive level was assessed by MoCA and demonstrated the average score of 28.50 

± 1.35 (range; 26-30 scores). Demographic data of participants are shown in Table 1. 
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Table 1 Demographic data of participants (n = 10) 

Variables Mean ± SD 

Age (year) 56.10 ± 12.21 

Gender (male/female)* 8/2 (80% / 20%)* 

Affected side (left/right)* 7/3 (70% / 30%)* 

Weight (Kg) 69.99 ± 12.53 

Height (cm) 161.63 ± 8.14 

MoCA (score) 28.50 ± 1.35 

*value is presented in ratio (percentage) 
 

 The gait MI instructions  

 There are two different MI instructions that used to improve gait performance in this study. The first 

instruction was invented by Dunsky et al (2008), this usually used in many studies of gait (Dickstein et al., 2014; 

Dunsky et al., 2008; Kim et al., 2011). The second MI instruction was developed in this study using the 

prototype from Dunsky et al (2008) and modified commands based on normal gait kinematic of the hip, knee, 

and ankle motions.  

  Experimental Procedures 

This study was a randomized cross-over design study. All participants received both of CMI and SMI 

practices. They were randomly allocated into one of the conditions of practice and after 24-48 hours wash out 

period, they were practiced again for the rest condition. Both CMI and SMI sessions took around 15-20 minutes. 

Researcher used the script and metronome for control protocol of instructions. Participants sat on the chair in a 

silent room to be relaxed and imagined about gait function according to the instructions.  

Gait performance was defined by kinematic and temporo-spatial variables and was assessed by 

Vicon NexusTM Motion Analysis System. Data were collected for two sessions per day over two days of the MI 

training (Baseline 1 and Post 1, Baseline 2 and Post 2). Kinematic variables were the range (maximum - 

minimum) of hip, knee, and ankle angles in the sagittal plane. Temporo-spatial variables used in this study were 

gait speed and stride length. All variables were analyzed from movements that occurred in one gait cycle and 

only on the affected leg.     

The data was acquired from walking with natural speed on a 10-meter pathway. Three trials of 

walking were collected individually which the first trial was defined as a practice trial. Thus, gait variables were 

averaged from second and third trials. Marker trajectory data were filtered by using the Butterworth technique 

with forth order and zero lag, and set cut off frequency at 5 Hz.      

 Statistical analyses 

 All data were computed using SPSS version 22 and significant difference was set at p < 0.05 level. 

The Komogorov Smirnov Goodness of Fit test demonstrated all data were normal distributed. Then, the 
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independent sample t-test was used to compare the difference between two types of MI and the paired t-test 

was used to compare the difference between pre- and post-training in each group of training.    

 

Results  

 Kinematic variables 

 The results of kinematic variables are shown in Table 2. There was no significant difference (p > 0.05) 

in the range of hip, knee, and ankle angles between CMI and SMI groups. However, the ankle range was found 

to be significant difference (p = 0.039) in the SMI group when compare between pre- and post-training. 

 

Table 2 Comparison of gait kinematic variables (range of hip, knee, and ankle angles over a gait cycle) between 

the Conventional Motor Imagery (CMI) training and the Specific Motor Imagery (SMI) training 

Variables CMI (Mean ± SD) 

(n = 10) 

SMI (Mean ± SD) 

(n = 10) 

p-valuea 

1. Hip    

      Pre-test 35.64 ± 12.49 35.21 ± 9.20 0.930 

      Post-test 34.46 ± 11.72 34.48 ± 8.53 0.998 

p-valueb 0.255 0.522  

2. Knee    

      Pre-test 32.49 ± 16.38 31.53 ± 15.74 0.896 

      Post-test 31.70 ± 16.61 31.74 ± 16.91 0.997 

p-valueb 0.306 0.903  

3. Ankle    

      Pre-test 17.01 ± 7.85 18.42 ± 10.03 0.730 

      Post-test 18.33 ± 7.94 20.18 ± 11.44 0.680 

 p-valueb 0.248 0.039 *  
a Independent sample t-test, b Paired t-test 

*Significant difference tested at the p < 0.05 

 

Temporo-spatial variables 

There was no significant difference (p > 0.05) of the gait speed and stride length between the CMI and 

SMI groups. When compare within group, gait speed showed significant difference (p = 0.035) after training 

with CMI.  
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Table 3 Comparison of gait spatiotemporal variables (gait velocity and stride length) between conventional 

motor imagery (CMI) training and specific motor imagery (SMI) training 

Variables CMI (Mean ± SD) 

(n = 10) 

SMI (Mean ± SD) 

(n = 10) 

p-valuea 

1.Gait Velocity    

      Pretest 0.61 ± 0.25 0.64 ± 0.25 0.831 

      Posttest 0.66 ± 0.26 0.60 ± 0.21 0.542 

p-valueb 0.035 * 0.308  

2.Stride Length    

      Pretest 0.89 ± 0.25 0.91 ± 0.28 0.850 

      Posttest 0.89 ± 0.24 0.89 ± 0.24 0.962 

p-valueb 0.872 0.648  
a Independent t-test, b Paired t-test  

*Significant difference tested at the p < 0.05 

 

Discussion 

 The aim of this study was to compare the effect of two different MI on gait performance in individuals 

with stroke. The study demonstrated no difference of testing gait variables between these two MI instructions. 

However, for the comparison between pre- and post-training, the CMI showed greater effect to enhance gait 

speed while the improvement of kinematic was shown in the range of ankle angle after practiced with SMI.  

 The reason of no difference of gait variables between two different MI training may come from the 

relationship of temporo-spatial and kinematic in gait, training emphasize on the temporo-spatial or kinematic can 

involve the rest context (Dunsky et al., 2008; Kim et al., 2011). Increase in the angle of hip, knee, and ankle in 

the sagittal plane able to increase stride length and gait speed in eventual.  

  For comparison of gait variables between pre- and post-training. Improvement of gait speed was 

found after training with the CMI. This implied that CMI has more immediate effect than SMI in enhancing gait 

speed for individuals with stroke. This conform the previous findings that used protocol proposed by Dunsky et al 

(2008). They found significant difference of the temporo-spatail gait variables (Dunsky et al., 2008; Kim et al., 

2011). Even though, some studies demonstrated increasing of gait speed along with the increasing of joint 

displacement in the sagittal plane (Chen et al., 2005; Kim et al., 2004). But, in this study, the CMI kinematic 

variables was not found to be improved except the range of ankle angle which was tend to be improved but not 

significantly (p = 0.248). In addition, previous studies about gait deviation reported that movement in the sagittal 

plane were usually found to be decreased after stroke and the adaptation of movement were found to be 

increased in the frontal plane instead (Kaufman et al., 2006; Kirtley, 2006). Therefore, the increasing of gait 

speed was found only. No significant alteration of the kinematic variables in the study may come from individuals 
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may have compensatory mechanism and this is hardly to change immediately. However, to confirm this 

estimation, further information need to be declared especially in the other two planes of movement.  

  Even though no significant difference of the kinematic was found between groups comparison. But the 

improvement of kinematic was found after practiced with the SMI on the range of the ankle angle. This can be 

implied that the SMI may has greater effect on gait kinematic than the CMI. Even though there were not enough 

effect to enhance the temporo-spatial. When consider the details of these two MI instructions. Different 

instructions may focus on different gait contexts, then, may effect on varied gait variables. The SMI focused on 

the movement of lower extremity joints in each sub-phases of gait. Most of the instructions (6 from 8 cues) pay 

attention predominantly on the ankle and the remaining 2 cues belonged to the hip and knee. Meanwhile, 

details of CMI instruction focused on overall gait, alternative foot step, and gait symmetry with part of gait speed 

enhancing. According to previous study that compared the effect of simple foot dorsiflexion-plantar flexion MI 

task and the gait MI task on corticospinal excitability. Findings demonstrated that the MI task with more simple 

and muscle-related task (foot dorsiflexion-plantar flexion task) enhanced the corticospinal excitability greater 

than the MI of the whole gait function task (Bakker et al., 2008), Therefore, with higher cue proportion and 

more joint specific, imaginary process might occur in the ankle joint easier than the other parts. 

 

Conclusion 

 The CMI which was enhance the gait speed may benefit for gait speed training in stroke patients. While 

the SMI, which was developed in this study, was enhance on kinematic way may benefit for gait movement 

correction. Meanwhile this study also show the important of the cues using in MI process. Which might be the 

advantage for developing of MI instruction for gait training after stroke in the future.          

  However there were some limits in this study. The small number of sample may involve the 

generalizability. Testing protocol in this study performed for 4 times individually to investigate the immediate 

effect of two different MI training instructions. So, this study cannot define long-term effect of each MI training. 

In addition, kinematic variables were extracted and compared only in the sagittal plane and on the affected side. 

The other two planes of movement (frontal and horizontal) and data from the un-affected side should be 

examined to investigate the overall adaptation mechanism after stroke.  
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สภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสจากแบคทีเรียในกลุม Bacillus sp. ที่แยกไดจากถัว่เนา  

Optimize conditions of chitosanase producing bacteria of Bacillus sp. from Thai fermented soybean 
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บทคัดยอ 

ไคโตโอลิโกแซคคาไรด (Chitooligosaccharides) เปนคารโบไฮเดรตที่ไดจากการสลายตัวของไคตินหรือ      

ไคโตซาน การเตรียมไคโตโอลิโกแซคคาไรดดวยเอนไซมนั้นเปนวิธีที่ดีมากกวาการใชวิธีทางเคมี ทั้งนี้เนื่องจากไดผล

ผลิตที่สูงและมีคุณภาพที่ดีกวา โดยปกติแลวไคโตโอลิโกแซคคาไรดที่ผลิตไดโดยเอนไซมไคโตซาเนสดังกลาวนี ้

สามารถนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและยา เปนตน การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม

ตอการผลิตเอนไซม ไคโตซานเนสจากแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ซึ่งเปนแบคทีเรียที่แยกไดมาจากถั่วเนา ผล

การศึกษาพบวาแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 มีกิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนสเทากับ 0.302 U/ML  และเมื่อนํา

แบคทีเรียดังกลาวไปศึกษาลักษณะรูปรางใตกลองจุลทรรศน พบวาเปนแบคทีเรียแกรมบวก มีลักษณะรูปทอน มี

โคโลนีคอนขางกลม ขอบหยัก และผิวหนาไมเรียบ ทั้งนี้คาดวาแบคทีเรียดังกลาวนาจะอยูในกลุมของ Bacillus sp. ผล

จากการนําแบคทีเรียดังกลาวไปศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส พบวาสภาวะที่เหมาะสม คือ              

ใชไคโตซานเปนแหลงคารบอนท่ีรอยละ 1.5 (w/v) ใชสารสกัดจากยีสตเปนแหลงไนโตรเจนที่รอยละ 1 (w/v) และระดับ

ความเปนกรดดางที่เหมาะสม คือ pH 6 ทั้งนี้แบคทีเรียที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีนั้นสามารถนําไปผลิตเอนไซมไค

โตซาเนสเพื่อการสังเคราะหไคโตโอลิโกแซคคาไรดได 

คําสําคัญ: แบคทเีรยี ไคโตโอลิโกแซคคาไรด  เอนไซมไคโตซาเนส  Bacillus sp. 

Abstract 
Chitooligosaccharide is one kind of carbohydrate which obtained from chitosan or chitin degradation. As 

chitooligosaccharide preparation, an enzymatic degradation is having yield and getting good quality higher than 

a chemical methodological procedure. This application of chitooligosaccharide is worldwide known in drug and 

food industry. Thus, this study was to investigate the optimize conditions of chitosanase producing bacteria of 

Bacillus sp. which isolated from Thai fermented soybean (Thua-Noa). The results showed that the isolate TCR 

1.3 could produce chitosanase activity at 0.302 U/ML. Microscopic morphological observation of this bacterial 

isolate TCR 1.3 was exhibited Gram positive and rod-shaped. Also, colonial appearance showing circular, 

undulate and convex. The optimize conditions of chitosanase production of this isolate TCR 1.3 were chitosan 

1.5%(w/v), yeast extract 1.5% (w/v) and pH 6. This investigation suggested that bacterial isolate TCR 1.3 could 

be applied for chitosanase production, and for chitooligosaccharide production as final product.  

Keywords: Bacteria, Chitooligosaccharide, Chitosanase, Bacillus sp. 

 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

502 
 

บทนํา   

ไคโตซานเปนสารพอลิเมอรธรรมชาติที่สกัดไดจากไคตินที่พบในเปลือกกุง กระดองปู และแกนปลาหมึก   

เปนตน โดยมีหมูอะมิโนที่แสดงสมบัติในการละลายไดในกรดเจือจาง สามารถจับกับไอออนของโลหะไดดี ปจจุบันมี

การนําไคโตซานไปประยุกตใชมากมาย เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษหลายประการของไคโตซาน ไดแก ความไมเปนพิษ 

มีความเขากันไดทางชีวภาพ (biocompatibility) สามารถสลายทางชีวภาพได (biodegradable) และไมกอใหเกิด

อันตรายตอสิ่งแวดลอม ซึ่งปกติแลวไคโตซานสามารถยอยดวยวิธีทางเคมีหรือใชเอนไซมไคโตซาเนส (chitosanase) 

(EC3.2.1.99) โดยในการยอยดังกลาวไคโตซาเนสจะกระตุนการยอยสลายของพันธะ β -1,4-glycosidic ในไคโตซานให

เปนไคโตโอลิโกแซคคาไรด (Lee et al., 2008) ซึ่งไคโตโอลิโกแซคคาไรดเปนสารประเภทโอลิโกแซคคาไรด

ประกอบดวยกลูโคซามีน (glucosamine) และเอน-แอซิติลกลูโคซามีน (N-acetyled glucosamine) ซึ่งเปนหนวยยอยที่

เรียงตอกันเปนสายดวยพันธะ 1,4-glycosidic bonds ทั้งนี้ในสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป พบวาในสิ่งมีชีวิตบางชนิด เขน 

แบคทีเรียและรา สามารถผลิตเอนไซมไคโตซาเนสได (Xiayun et al., 2012) จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวา

แบคทเีรยีที่สามารถผลิตเอนไซมไคโตซาเนสไดสวนใหญเปนแบคทเีรยีในกลุม Bacillus sp. ซึ่งแบคทีเรียกลุมนี้มมีากใน

อาหารถั่วหมัก ดังนั้นจึงเลือกถั่วเนามาเปนวัตถุดิบในการคัดแยกแบคทีเรียเนื่องจากถั่วเนาเปนอาหารพื้นบานลานนา

ของภาคเหนือของไทยที่หาไดงายตามทองตลาดทั่ว ๆ ไป โดยวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้นั้นเพื่อศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซานเนสจากแบคทเีรยีที่แยกไดจากถั่วเนา 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของแบคทีเรีย 

โดยนําแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ที่แยกไดมาจากถั่วเนามาศึกษา โดยทําการเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารที่

ประกอบดวย ไคโตซานรอยละ 0.5 (w/v), yeast extract รอยละ 0.5 (w/v), K2HPO4 รอยละ 0.2 (w/v), KH2PO4    

รอยละ 0.1 (w/v) , MgSO47H2O รอยละ 0.07 (w/v) , NaCl รอยละ 0.05 (w/v), CaCl2 รอยละ 0.01 (w/v) และผงวุน 

(agar) รอยละ 1.3 (w/v) และศึกษาความสามารถในการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสโดยทําการเลี้ยงในอาหาร minimal 

salt (MS)-chitosan broth เลี้ยงที่สภาวะอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน  เก็บตัวอยางน้ําเลี้ยงไปปนเหวี่ยงที่ 

ความเร็วรอบ 4,000 rpm อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20 นาที จากนั้นนําน้ําเลี้ยงหรือสวนใสไปวิเคราะห

กิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนส 

การวัดกิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนส 

นําสวนใส 0.5 มิลลิลิตร และน้ํากลั่น 0.25 มิลลิลิตร มาบมรวมกับสารละลายไคโตซานความเขมขน       

รอยละ 1 (w/v) โดยบมที่ pH 6 อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นนําสารละลายที่ไดจากการบมไป

วิเคราะหหาปริมาณน้ําตาลรีดวิซดวยวธิี Dinitrosalicylic acid (DNS)  

กิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนส คือ ความสามารถของเอนไซมในการยอยไคโตซานแลวไดน้ําตาล 1 µg/ml ในเวลา 1 

หนวยนาที ภายใตสภาวะท่ีเหมาะสม 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส 

นําแบคทเีรยีไอโซเลท TCR 1.3 ไปทําการศึกษาความเขมขนของไคโตซานที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไค

โตซาเนส โดยทําการเลีย้งแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ในอาหารเหลว minimal salt (MS)-chitosan broth ปริมาตร 50 

มิลลิลติร ในฟลาสกขนาด 250 มิลลิลติร ที่ประกอบดวยไคโตซานเขมขนรอยละ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 (w/v) ทํา

การเลี้ยงที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ใหอากาศโดยการเขยาที่ความเร็วรอบ 300 rpm ทําการเก็บน้ําเลี้ยงทุกวัน 
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เปนเวลา 5 วัน นําน้ําเลี้ยงที่ไดไปทําการปนเหวี่ยงท่ีอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 4,000 rpm  และนําสวน

ใสไปวิเคราะหกิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนส เมื่อไดปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมแลว คือ ไคโตซานที่ความเขมขน

รอยละ 1.5 (w/v) ก็นําไปศึกษาความเขมขนของสารสกัดจากยีสตที่เหมาะสมที่ประกอบดวยสารสกัดจากยีสตเขมขน

รอยละ  0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 (w/v) ทําการทดลองเชนเดียวกับการหาปริมาณไคโตซานขางตน และเมื่อได

ปริมาณไคโตซานและสารสกัดจากยีสตที่เหมาะสมแลว คือ ไคโตซานที่ความเขมขนรอยละ 1.5 (w/v) และสารสกัด

จากยีสตที่ความเขมขนรอยละ 1.0 (w/v) ก็นําไปศึกษาคาความเปนกรดดางที่เหมาะสมตอที่ pH  4, 5, 6, 7 และ 8 

แลวทําการทดลองเชนเดยีวกับการทดลองขางตน 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

แบคทเีรยีผลิตเอนไซมไคโตซาเนส 

ผลจากการวิเคราะหกิจกรรมการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของแบคทีเรียที่คัดแยกมาจากถั่วเนา คือ 

แบคทเีรยีไอโซเลท  TCR 1.3 พบวาแบคทีเรียดังกลาวมกีิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนส เทากับ 0.302 U/ML ซึ่งมีคา

กิจกรรมของเอนไซมที่คอนขางสูง และเมื่อทําการศึกษาลักษณะโคโลนีและลักษณะรูปรางของแบคทีเรียไอโซเลท  

TCR 1.3 ดังกลาว พบวามีโคโลนีสีครีมขนาด 0.5 cm มีลักษณะคอนขางกลม ขอบหยัก และผิวหนาไมเรียบ          

(ภาพที่ 1 A) นอกจากนั้นเมื่อทําการศึกษาลักษณะรูปรางภายใตกลองจุลทรรศนแลว พบวาเปนแบคทีเรียแกรมบวก

และมีรูปทอนเรยีงติดกัน (ภาพที่ 1 B) 

 

ภาพที่ 1 แบคทีเรียไอโซเลท  TCR 1.3 ที่มีโคโลนีเจริญอยูบนอาหาร minimal salt (MS)-chitosan agar (A) และ

ลักษณะรูปรางของแบคทีเรียภายใตกลองจุลทรรศนท่ีกําลังขยาย 400X (B) 
 

สภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส 

ผลจากการนําแบคทีเรียไอโซเลท  TCR 1.3 ที่คัดแยกไดมาทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการผลิต

เอนไซมไคโตซานเนส โดยทําการศึกษาความเขมขนของไคโตซาน สารสกัดจากยีสต และความเปนกรดดางที่

เหมาะสม ซึ่งผลที่ไดพบวา ที่ความเขมขนของไคโตซานที่รอยละ 1.5 (w/v) ใหกิจกรรมของเอนไซมสูงสุด               

คือ 1.67 U/ML ในวันที่ 5 ของการเลี้ยง (ภาพท่ี 2)  
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ที่ความเขมขนของไคโตซานรอยละ 

0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 2.5 (Means  SD) 

 

เมื่อไดปริมาณไคโตซานที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสแลว จากนั้นก็ทําการศึกษาปริมาณของ

สารสกัดจากยีสตที่เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส โดยทําการศึกษาปริมาณสารสกัดจากยีสตที่ความ

เขมขนตาง ๆ คือ รอยละ 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 (w/v) ผลที่ไดพบวาที่ความเขมขนของสารสกัดจากยีสตที ่       

รอยละ 1 (w/v) ใหกิจกรรมของเอนไซมที่สูงสุด คือ 1.38 U/ML (ภาพที่ 3) นอกจากนั้นเมื่อศึกษาถึงระดับความเปน

กรดดางที่ระดับตาง ๆ คือ pH 4, 5, 6, 7 และ 8 พบวาที่ระดับ pH 6 เปนระดับที่เหมาะสมที่มีกิจกรรมเอนไซมที่สูง

ทีสุ่ด คือ 1.27 U/ML (ภาพท่ี 4) 

 

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ที่ความเขมขนของสารสกัดจากยีสตที่

รอยละ 0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 (Means  SD) 
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ภาพที่ 4 กิจกรรมการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 ที่ระดับความเปนกรดดางที่ระดับ   

ตาง ๆ คือ pH 4, 5, 6, 7 และ 8 (Means  SD) 

 

สรุปและอภิปรายผล  

แบคทเีรยีไอโซเลท  TCR 1.3 เปนแบคทเีรยีที่แยกไดมาจากถั่วเนา  ซึ่งโดยแบคทีเรียดังกลาวนี้นั้นในเบื้องตน

คาดวาจะอยูในกลุมของ Bacillus sp.  ทั้งนี้โดยสังเกตจากลักษณะรูปรางของแบคทีเรียดังกลาว   โดยปกติแลว

แบคทีเรียในกลุม Bacillus sp. นั้นสามารถผลิตเอนไซมไคโตซาเนสได (Su et al., 2017) ซึ่งเอนไซมไคโตซาเนส  

ดังกลาวนี้มีบทบาทสําคัญในการผลิตไคโตโอลิโกแซคคาไรด และในปจจุบันนี้นั้นอุตสาหกรรมยาและอาหารก็มีการ

ประยุกตใชไคโตโอลิโกแซคคาไรดกันอยางกวางขวาง โดยปกติแลวแบคทีเรียแตละสายพันธุหรือแบคทีเรียสายพันธุ

เดียวกันแตคนละชนิดกันก็จะมีความสามารถในการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสแตกตางกัน ซึ่งโดยสภาวะปกติแลว

แบคทเีรยีไอโซเลท TCR 1.3 มีกิจกรรมของเอนไซมไคโตซาเนสเทากับ 0.302 U/ML เมื่อเปรียบเทียบกันกับแบคทีเรีย

สายพันธุอื่น ๆ ดังนัน้หากปรับสภาวะที่เหมาะสมของแบคทีเรียไอโซเลท TCR 1.3 สําหรับการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส

แลว คาดวาแบคทเีรยีดังกลาวสามารถผลิตเอนไซมไคโตซาเนสไดสูงมากขึ้นจากสภาวะปกติได  ซึ่งสภาวะที่เหมาะสม

สําหรับการผลิตเอนไซมไคโตซาเนส คือ ปรับความเขมขนของไคโตซานเปนแหลงคารบอน ปรับความเขมขนของสาร

สกัดจากยีสตเปนแหลงไนโตรเจน และปรับระดับความเปนกรดดาง ซึ่งโดยปจจัยตาง ๆ เหลานี้สามารถกระตุนการ

ผลิตเอนไซมไคโตซาเนสใหสูงขึ้นมากขึ้นกวาสภาวะปกติอยางชัดเจน เชน ใช  ไคโตซานเปนแหลงคารบอนที ่        

รอยละ 1.5 (w/v) มีกิจกรรมของเอนไซมสูงสุด คือ 1.67 U/ML ใชความเขมขนของสารสกัดจากยีสตที่รอยละ 1 (w/v) 

มีกิจกรรมของเอนไซมที่สูงสุด คือ 1.38 U/ML และปรับระดับความเปนกรดดางที่ระดับ pH 6  มีกิจกรรมเอนไซมที่สูง

ที่สุด คือ 1.27 U/ML ซึ่งผลการทดลองดังกลาวไดสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhu et al. (2012) ที่ไดศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมตอการผลิตเอนไซมไคโตซาเนสของ Acinetobacter sp. 17 โดยพบวาที่ความเขมขนของไคโตซานที่รอยละ 1 

นั้น ใหกิจกรรมของเอนไซมท่ีสูงสุด คือ 1.7 U/ML และยังพบวากิจกรรมของเอนไซมที่ใชความเขมขนของสารสกัดจาก

ยีสตที่รอยละ 1.05 นั้นก็ใหกิจกรรมเอนไซมไคโตซาเนสสูงที่สุดเชนเดียวกัน (Nidheesh et al., 2015) นอกจากนั้นยัง

สอดคลองกับการรายงานของ (Su et al. 2017) ที่พบวาแบคทีเรีย Bacillus subtilis สามารถผลิตเอนไซม                

ไคโตซาเนสที่ระดับความเปนกรดดางที่เหมาะสมในชวง pH 5 – 6 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับสภาวะระดับความเปน

กรดดางที่ระดับอื่น ๆ 
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Abstract  
 

Cinnamaldehyde, an aldehyde found in Cinnamomum bark was used as flavoring and in medicinal 

Cinnamaldehyde is the main organic constituent of cinnamon oil found in Cinnamomum sp. bark. It was used as 

flavoring and in medicinal treatments according to its diverse pharmacological properties. In line with this, 

development and exploitation of medicinal plants that possess antiviral property is an alternative way to control 

pathogenic viruses. Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) is one of the significant causes 

of pig morbidity resulting in severe economic loss in swine industry worldwide. Thus, this study evaluated the 

antiviral effect of cinnamaldehyde from the essential oil of C. iners and C. burmannii against PRRSV grown in 

MARC-145 cells. The average percentage yield of cinnamon oil of C. iners was 0.75 % and 0.92% from C. 

burmannii respectively. FT-IR spectroscopy showed the functional groups confirming the high presence of 

cinnamaldehyde on both cinnamon oil extracted by hydrodistillation. After cinnamaldehyde analysis of the 

cinnamon oil, treatment on pre-infection and post-infection of virus was evaluated. In pre-virus entry, results 

showed that cinnamaldehyde from C. iners reduced moderately the viral titer for about 10% to 40% and 

13.75% to 25% viral reduction in post-virus entry, respectively. These results suggest the potential of 

cinnamaldehyde from essential oil as an effective anti-PRRSV but further studies on the enhancement of its 

efficacy should be conducted.  

Keywords: cinnamaldehyde, cinnamon oil, pig, porcine reproductive and respiratory syndrome virus 

 

Introduction  

Porcine reproductive and respiratory syndrome is one of the most significant and economically important 

infectious disease that affects swine industry worldwide. The disease is caused by porcine reproductive and 

respiratory syndrome virus (PRRSV) which infects pigs of all ages, resulting in abortion, stillbirth and weak 

piglets. PRRSV is a positive single-stranded and enveloped RNA virus which contains 10 open reading frames 

(ORFs). It was a member of genus Arterivirus, order Nidovirales, family Arteriviridae. (Lunney et al., 2010). The 

primary target cell for PRRSV replication is alveolar macrophages as revealed by in situ detection of PRRSV 

antigen and genome. As the PRRSV replicates in alveolar macrophages in the lungs and lymphoid organs, it 
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compromises the cellular immune response causing to the damaged mucosal surfaces and leads to interstitial 

pneumonia resulting death and illness. Transmission of PRRSV by the infected sows was up to 157 days post 

initial infection (Wills et al., 1997). Sows can transmit PRRSV transplacentally to their unborn piglets. It was 

reported that PRRSV in the lymph organs was detected up to 132 days post initial infection when the piglets 

were infected in the uterus (Rowland et al., 2003).  

Cinnamaldehyde (3-phenyl-2-propenal) is the aldehyde responsible for the aromatic flavor of 

cinnamon. It is the main organic flavonoid content of essential oil found in cinnamon isolated from Cinnamomum 

trees (e.g. Cinnamomum iners Reinw. ex Blume, Cinnamomum burmannii Blume) belonging to the family 

Laureaceae. With chemical formula C9H8O, it has a molecular weight of 132.16 g/mol on which chemical stability 

is fair to poor. Biological activities of cinnamaldehyde such as antiviral (Fabra et al., 2016) antimicrobial (Yossa et 

al., 2014), anti-inflammatory (Muhammad et al., 2015), antioxidant (Naveena et al., 2014), antispasmodic 

(Jaafarpour et al., 2015), anti-urease (Lee et al., 2005), anti-cancer (Vangalapati et al., 2013) and 

hyperglycemic (Camacho et al., 2015) properties have been well documented. The antipathogenic property of 

cinnamaldehyde extracted from Cinnamomum verum J. Presl and Cinnamomum cassia Blume has been proven 

by several reports conducted (Ooi et al., 2006; Ouattara et al., 1997; Wong et al., 2008). Cinnamaldehyde from 

Cinnamomum verum J. Presl and Cinnamomum osmophloeum inhibits pro-inflammatory IL-1β (interleukin-

1beta) and IL-6 (interleukin-6) production, suppresses iNOS (nitric oxide synthase) and COX-2 

(cyclooxygenase-2). These findings conclude the anti-inflammatory effects of cinnamaldehyde (Koh et al., 1998, 

Zhao et al., 2011).  

Trans-cinnamaldehyde, one of the major components of essential oil derived from Cinnamomum cassia 

Blume inhibited the Influenza A/PR/8 virus grown in vitro on Madin-darby canine kidney cells in a dose 

dependent manner, in vivo with mice by nasal inoculation and inhalation, showed significant survival rates. Real-

time polymerase chain reaction confirmed that cinnamaldehyde inhibited viral protein synthesis at the post 

transcriptional level (Hayashi et al., 2007). In addition, volatile oil from dry branches of Cinnamomum cassia 

Presl. containing 66.85% cinnamaldehyde showed anti-influenza virus A/PR/8/34 (H1N1) (Liu et al., 2015). In 

contrast, trans-cinnamaldehyde alone has low antiviral property on human viruses (Goswani and Rahman, 

2010). Generally, the chemical property of cinnamaldehyde is unstable in vivo hence unstable in rat blood with a 

half-life of 4-minutes (Yuan et al., 1992, Li et al., 2016). To overcome this problem, cinnamaldehyde 

derivatives were synthesized. Li et al. (2016) demonstrated the antiviral potential of α-bromo-4-methyl-

cinnmaldehyde and α-bromo-4-chloro-cinnamaldehyde effectively reduced the viral titer of coxsackievirus B3 

(CVB3) in HeLa cells. Antiviral activities of cinnamaldehyde were significantly increased when cinnamaldehyde 

was brominated and chlorinated also resulting with low toxicity.  

Gene expression revealed the antiviral potential of cinnamaldehyde. Cinnamaldehyde derivatives such 

as 2-hydroxycinnamaldehyde and 2-bendoxycinnamaldehyde inhibited IL2R-α and IFN-G (interferon gamma) 

expression but no effect on IL-2 (Interleukin-2) expression in mouse splenocytes culture (Koh et al., 1998). 

Volatile oils of cinnamomi increased the expression of IFN-β (Interferon-beta), TLR7 (Toll-like receptor 7), IRAK-
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4 (interleukin-1 receptor-associated kinase 4), in Madin-Darby kidney cell infected with influenza virus 

A/PR/8/34 (H1N1) (Liu et al., 2015). In contrast, Youn et al. (2008) reported that cinnamaldehyde suppressed the 

activation of NFκB and IRF3 (Interferon regulatory factor 3) induced by a TLR4 agonist (i.e. lipopolysaccharide), 

leading to the decreased expression of target genes such as COX-2 and IFN-β.  

The emergence of drug-resistant viruses was led by the augmented availability and use of antiviral 

drugs like essential oils from plants. However, search for new drugs, vaccine and therapeutics on porcine viral 

diseases were still required to manage with this emerging worldwide problem in swine industry. Studies on the 

anti-PRRSV of cinnamaldehyde have not yet been investigated in spite of several reports documenting on its 

antiviral properties against various viruses.  Thus, the present study reports on the antiviral potential of 

cinnamaldehyde against PRRSV grown in vitro on MARC-145 cells. 
 

Methods 

Essential Oil Extraction  

 Hydrodistillation was done to extract the essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Blume and 

Cinnamomum burmannii Blume. (Singh et al., 2007). Dried cinnamon bark obtained from C. iners and C. 

burmannii (derived from Indonesia) was purchased at Warorot market, Chiang Mai, Thailand. One kg of 

cinnamon was mixed with 3 L of distilled water, and heated at 100 ºC for 8 h (Wong et al., 2014). Using 

methylene dichloride, the volatile products were extracted thrice from the water phase (Singh et al., 2007). 

Essential oil structure was characterized by FT-IR spectroscopy.  

Cinnamaldehyde analysis by thin layer chromatography and Fourier-Transform IR spectroscopy 

IR spectra of the cinnamon oil were recorded on Perkin Elmer FT-IR spectrometer with KBr pellets. IR 

spectra were reported in % transmittance. Cinnamon oil IR spectra were compared with cinnmaldehyde IR 

spectrum standard. The wave number region for the analysis was 4000-400 cm-1 (in the mid infrared range). 

The purity of the compound was checked by TLC (thin layer chromatography) on precoated SiO2gel (HF254 200 

mesh) aluminum plates (E Merck) (Kankeaw and Masong, 2015). 

Source of MARC-145 cells and PRRSV culture 

Virus culture and cell line were obtained from Veterinary Diagnostic Laboratory, Faculty of Veterinary 

Science, Chulalongkorn University. It was maintained in MEM++ comprising minimum essential medium (Caisson 

Laboratories, Utah, USA), supplemented with 10% heat-inactivated fetal bovine serum (FBS) (Capricorn 

Scientific GmbH, Germany), antibiotics/antimycotic penicillin (100 IU/ml), streptomycin (100 µg/ml), and 

amphotericin B (250 ng/ml) (all from Gibco, New York, USA) to avoid microbial contamination in the culture. 

PRRSV was propagated in sub cultured MARC-145 cells grown in MEM++ at 37°C in a 5% CO2
 incubator. After 

four days of incubation, the frozen overnight virus cultures were thawed twice, centrifuged, and harvested. 

Supernatant was filtered through 0.22 µM filter (Minisart®, Sartorius, France) to remove unnecessary particles, 

cells and microbes. Harvested virus were stored at -80°C. Viral titer was determined by 50% cell culture 
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infectious dose (TCID50) endpoint dilution assay after 96 h inoculation and adjusted to 106 TCID50/ml prior to 

anti-PRRSV culture assay.   

Cinnamaldehyde cytotoxicity test on MARC-145 cells 

Cytotoxicity test of cinnamaldehyde was done by crystal violet assay and 3-(4,5-dimethylthiazol-2 -

yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) method as previously described (Sun et al., 2012). Approximately 

1x105 cells/ml MARC-145 cells were sub cultured in flat-bottomed 96-well plate (Nunc, Denmark). Test extract 

were serially 2-fold diluted, added onto the wells and cultivated at 37°C in humidified 5% CO2 atmosphere for 

96 h. After completion of incubation, the media was removed and washed with PBS thrice. Cells were fixed 

with acetone:methanol (40:60) solution at 4°C for 30 min. Then, 0.5% crystal violet solution was added in each 

well and incubated at room temperature for 5 min followed by washing with water. Wells the received 

Sorenson’s buffer and incubated at room temperature for 15 min. The optical density (OD) absorbance was 

determined at 570 nm (Feoktistova et al., 2016). On the other hand, another cell culture set up was prepared 

for MTT method. MTT solution was added to each well and the plates were incubated for 4 h at room 

temperature. Then, 100 µl of DMSO was added to dissolve formazan crystals. The plates were gently shaken for 

five min until the crystals were fully dissolved. The OD was measured at 595 nm on a microplate reader 

(Thirabunyanon et al., 2009). Percentage of cell viability was calculated using the formula [(A-B)/Ax100], where 

A and B are the OD of treated and control cells, respectively. 

Anti-PRRSV assay 

In this study, cytopathic effect was observed. Using 50% tissue culture infectious dose (TCID50) 

endpoint dilution assay, pre-treatment and post-treatment antiviral effect were investigated. Three 

concentrations of the volatile product were based on the results of cytotoxicity assay described above prior to 

the testing of their activity against PRRSV. 

To examine the pre-treatment effect, cultured MARC-145 cells in 25-ml flask was incubated (37°C, 

5% CO2, 16 h). The medium was removed and fresh MEM++ was added prior to the addition of the selected 

concentration of cinnamaldehyde. Five hundred µl of PRRSV with approximately106 TCID50/ml was added onto 

the flask and the culture was incubated at 37°C in humidified 5% CO2 atmosphere for 96 h. Supernatant was 

collected and stored at -80°C. Subsequently, PRRSV titration was performed by the addition of serially 10-fold 

diluted supernatant in MEM++ and inoculated in 96 well-plate containing 100 µl of confluent MARC-145 cell. The 

cultures were incubated for 96 h at 37°C in a 5% CO2
 incubator. TCID50 values were determined after 

uninfected and infected cells were observed under inverted microscope. 

To investigate post-treatment effect, the sub cultured MARC-145 cells in 25-ml flask was cultivated. 

Media was removed and 500 µl of PRRSV (106 TCID50/ml) was added, followed by fresh MEM++. Then, 

cinnamaldehyde was added and incubation was carried out for 16 h at 37°C in 5% CO2
 incubator. Supernatant 

was collected and serially 10-fold diluted. The serially diluted supernatant in MEM++ was added to the wells that 

contains confluent MARC-145 cells. The cells were incubated for 96 h at 37°C in a 5% CO2
 incubator. TCID50 

values were determined under inverted microscope.  
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Percentage virus inhibition analysis  

The calculation of virus inhibition percentage was based on the formula (100% x (A – B)/A), where A 

and B denotes to logarithmic number of virus titer in the absence and presence of test sample, respectively. 

 

Results and discussion  

Yield of essential oil and cinnamaldehyde composition 

Table 1 Essential oil extraction of cinnamon bark of Cinnamomum iners Reinw. ex Blume from Thailand 

 
Weight of 

Cinnamon bark (kg) 

Weight of essential 

oil (kg) 
% yield 

1 1.15 9.1325×10-3 0.79 

2 1.12 8.0841×10-3 0.72 

3 1.13 8.5327×10-3 0.75 

Average 1.13 8.5831×10-3 0.75 

 

The average percentage yield of essential oil from C. iners bark obtained from Thailand was shown in 

table 1. After extraction of volatile oil by hydrodistillation, the average yield was 0.75 %. 

 

Table 2 Essential oil extraction of cinnamon bark of Cinnamomum burmannii Blume from Indonesia 

 
Weight of Cinnamon  

bark (kg) 

Weight of essential 

oil(kg) 
% yield 

1 1.06 9.56×10-3 0.90 

2 1.02 9.84×10-3 0.96 

3 1.05 9.65×10-3 0.91 

Average 1.04 9.68×10-3 0.92 

 

 The table 2 showed the percentage yield of essential oil from the cinnamon bark of C. burmannii 

originated from Indonesia. The average percentage yield of cinnamon oil after hydrodistillation was 0.92%.  

The yield of cinnamon oil in different species varies. Li et al., 2013 observed the differences of essential 

oil harvested in every Cinnamomum species and it was due to the environmental factors such as type of 

weather or climate, geographical distribution, growth conditions and site of cultivation. This implies that results of 

essential oil isolation from cinnamon bark was correlated with ecological factors mentioned above on which 

difference between the essential oil percentage yield of C. iners and C. burmannii was due to species diversity 

and cultivation site. In addition, Li et al., 2013 found out that thicker bark has higher cinnamon oil content and 

the most essential oil was concentrated in the phloem.  
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Figure 1. FT-IR spectrum of cinnamaldehyde standard  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. FT-IR spectrum of cinnamon oil of C. iners  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. FT-IR spectrum of cinnamon oil of C. burmannii 
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 FT-IR spectroscopy revealed the functional groups of the cinnamaldehyde chemical structure. The 

characteristics of cinnamon oil extracted from C. iners (fig. 2) and C. burmannii (fig. 3) were compared to the 

reference FT-IR spectra of cinnamaldehyde. It was found out that both volatile oil extract contained high quality 

of cinnamaldehyde. There were present peaks of 1677 cm-1 (C=O stretching of aldehyde), 2814, 2741 cm-1 (C-H 

stretching of aldehyde), 1624 cm-1 (C=C stretching of alkene) and 1449 cm-1 (C=C stretching of aromatic) 

(Awang et al., 2013; Kankeaw and Masong, 2015; Gende et al., 2008). 

 Cinnamaldehyde is the major compound of cinnamon oil. About 90% cinnamaldehyde was revealed by 

HPLC (high-performance liquid chromatography) from the steam-distilled essential oil (Wong et al., 2014). 

Adinew, 2014 also identified 87% cinnamaldehyde analyzed by GC-MS and FT-IR spectroscopy from the 

essential oil of cinnamon bark. In addition, 85% of cinnamaldehyde in hydro-distilled cinnamon oil from C. cassia 

and C. verum was revealed by GC-MS (Gas chromatography–mass spectrometry) (Ooi et al., 2008). Moreover, 

essential oil from three species of Cinnamomum (i.e. C. loureirii, C. verum, C. cassia) analysed by GC-MS and 

FT-IR spectroscopy have 66.28–81.97% of cinnamaldehyde (Li et al., 2013).   

Antiviral assay 

Table 3 Antiviral activity of cinnamaldehyde  

Extract 
Concentration 

(nl/ml) 
%Virus inhibition 

    Pre-infection 
Post-

infection 

Cinnamaldehyde 1 (C. 

iners) 

4 10% 13.75% 

0.4 10% 21.25% 

0.04 40% 25% 

Cinnamaldehyde 2 (C. 

burmannii) 

2 -1.25% -5% 

0.2 21.25% 17.5% 

0.02 -1.25% -5% 

 

The antiviral activity of cinnamaldehyde from two cinnamon bark sources was summarized in Table 3. 

The selected concentrations of each extract were non-cytotoxic to MARC-145 cells. The pre-infection entry of 

virus showed low to moderate anti-PRRSV effect of cinnamaldehyde 1 (C. iners from Thailand) ranging from 

10% to 40% virus inhibition. While 0.2 ng/ml cinnamaldehyde 2 (C. burmannii from Indonesia) showed only 21% 

inhibition in pre-infection of virus. On the other hand, in post virus entry, only cinnmaldehyde 1 reduced PRRSV 

with 13.75% to 25% viral reduction. Conversely, cinnamaldehyde 2 reduced 21% viral titer at the pre-infection 

treatment. The moderate antiviral activity of cinnamaldehyde is due to its instability. The natural occurring trans-

cinnamaldehyde from essential oils has low antiviral property alone against viruses but can increase its efficacy 

when synthesized with derivatives and carrier. (Li et al., 2016, Goswani and Rahman., 2010). This result is in 
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line with the study reported by Liu et al. (2016) that cinnamaldehyde from the volatile oil of Cinnamomum has 

the ability to suppress IFN-B, TLR7 and IRAK-4 which have the significant roles in antiviral mechanism of the 

immune cells. 

This study has revealed the anti-PRRSV property of cinnamaldehyde from two Cinnamomum essential 

oil. This study showed the moderate to no antiviral activity of cinnamaldehyde. Further studies on synthesizing 

cinnamaldehyde structure have to be carried out to enhance the efficacy of these organic compounds on their 

anti-PRRSV properties. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนีพ้ัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับระบบโฟลอินเจคชัน 

แอมเพอโรเมตรี โดยปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยอนุภาคเงินที่เกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม 

(AgPs-GCS/GCE) ซึ่ง AgPs-GCS เตรียมโดยวิธีการเกาะติดแบบไมใชไฟฟา จากนั้นศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ 

AgPs-GCS ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดและศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของ AgPs-GCS/GCE 

ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี จากการศึกษาพบวา AgPs ที่เกาะติดบน GCS มีขนาด 645±149 นาโนเมตร จากนั้น

นําขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้น มาตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดรวมกับระบบโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี โดยศึกษา

ปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอสัญญาณการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด ไดแก ปริมาณของ AgPs-GCS บนผิวหนา

ขั้วไฟฟา อัตราการไหลและปริมาตรของสารตัวอยาง และความเสถียรของขั้วไฟฟา ภายใตสภาวะที่เหมาะสม 

เซนเซอรที่พัฒนาขึ้น ใหชวงความเปนเสนตรงในชวง 0.01 ถึง 50.0 มิลลิโมลาร (r = 0.9999) มีขีดจํากัดในการ

ตรวจวัด (LOD) เทากับ 0.02 มิลลิโมลาร และมีขีดจํากัดในการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 0.05 มิลลิโมลาร  

มีคาความไววิเคราะหที่ด ี(149 µA mM-1 cm-2) และขั้วไฟฟามีเสถียรภาพที่ดี (%RSD = 1.57, n= 120) วิธีที่พัฒนาขึ้น

นี้สามารถนําไปประยุกตใชในการตรวจวัดปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยางเครื่องสําอางได 

คําสําคัญ: โฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี ไฮโดรเจนเปอรออกไซด อนุภาคเงิน วัสดุคารบอนทรงกลม  

Abstract 

This work reports on electrochemical sensors for the determination of hydrogen peroxide by flow 
injection amperometry (FI-Amp) based on a glassy carbon electrode (GCE) modified with silver particles-glassy 
carbon spheres (AgPs-GCS). AgPs-GCS was prepared by the electroless deposition method. The morphology 
and electrochemical behavior of AgPs-GCS/GCE were studied by scanning electron microscopy (SEM) and cyclic 
voltammetry (CV). The average sizes of AgPs was 645±149 nm. Various parameters of AgPs-GCS/GCE 
cooperated flow injection amperometry for detection hydrogen peroxide were optimized including amount of 
AgPs-GCS modified on GCE, flow rate, sample volume and stability. Under optimal conditions, the proposed 
method provide wide linear range of 0.01 - 50.0 mM (r = 0.9999) with limit of detection (LOD) of 0.02 mM 
and limit of quantitation (LOQ) of 0.05 mM. This sensor provided good sensitivity (149 µA mM-1 cm-2) and good 
stability (RSD = 1.57 %, n = 120). This method was successfully applied to detect hydrogen peroxide in 
cosmetics samples. 
Keywords: Flow injection amperometry, Hydrogen peroxide, Silver particles, glassy carbon spherical 
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บทนํา 

ปจจุบันไฮโดรเจนเปอรออกไซดถูกนํามาใชอยางแพรหลาย  เนื่องจากเปนตัวออกซิไดซที่ดี มักถูกนํามาใชใน

งานดานตางๆ มากมาย ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตสารทําความสะอาด เภสัชกรรม และเครื่องสําอาง  

(Karyakin & Karyakina, 2001) ในปจจุบัน ไฮโดรเจนเปอรออกไซดถูกใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน

น้ํายายอมสี และดัดผม  ดวยเหตุน้ีหากไฮโดรเจนเปอรออกไซดในผลิตภัณฑดังกลาวมีปริมาณที่มากเกินกวาเกณฑที่

กําหนด เมื่อใชผลิตภัณฑเหลานี้  โดยการสัมผัสทางผิวหนังจะทําใหเกิดผื่นแดง และปวดแสบปวดรอน  (Mei-Hsin 

Chiu and Jyh-Myng Zen, 2010) ไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ใชเปนสวนประกอบของน้ํายายอมผมมีความเขมขนไดไม

เกิน 12 % กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข (พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง, 2551) ดวยเหตุนี้การพัฒนาเซนเซอร

สําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่มีความไววิเคราะหสูง  ใชงานงาย  และสามารถตรวจวัดไดอยางรวดเร็ว

จึงมีความสําคัญ 

 การวิเคราะหหาปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดสามารถทําไดหลายวิธีไดแก การไทเทรต (titration) (Hurdis 

and Romeyn Jr, 1954) สเปกโทรสโกป(spectroscopy) (Matsubara et al., 1992) เคมีลูมิเนสเซนส 

(chemiluminescence) (Matsubara et al., 1992) และเคมีไฟฟา (electrochemistry) (Golabi and Raoof, 1996) จากที่

วิธีกลาวมาทั้งหมดนี้ เทคนิคทางเคมีไฟฟาเปนวิธีไดรับความสนใจอยางมากเนื่องจากมีความไววิเคราะหสูงใหคา

สัญญาณในการตอบสนองที่รวดเร็ว ใชงานงาย และราคาถูก เมื่อไมนานมานี้ไดมีการพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟา

สําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดทั้งแบบใชและไมใชเอนไซม  ในกรณีที่ใชเอนไซมระบบการตรวจวัดจะมี

ความไววิเคราะหและความจําเพาะสูง  (Vianello et al., 2007) อยางไรก็ตามขั้นตอนการเตรียมขั้วไฟฟาใชเวลานาน

และไมเสถียร  และมีความสามารถในการทําซ้ําไดต่ํา  จากขอจํากัดดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟา

แบบไมใชเอนไซมโดยใชอนุภาคโลหะ (metal particles) เนื่องจากอนุภาคโลหะนําไฟฟาไดดี  มีความสามารถในการ

สงผานอิเล็กตรอนไดดี  และเรงการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซดแทนการใชเอนไซมได (Habibi 

and Jahanbakhshi, 2014) เชน อนุภาคทอง (gold) (Jia et al.,2014) แพลทินัม (platinum) (Fang et al., 2012) พา

ลาเดียม (palladium) (Chen et al., 2011) และเงิน (silver) (Habibi and Jahanbakhshi, 2014) โดยเฉพาะอนุภาคเงิน 

(silver particles, AgPs) มีความสามารถในการเรงการเกิดปฏิกิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซดไดใกลเคียงกับ

อนุภาคโลหะอื่น ๆ ดังกลาวและมรีาคาถูก ดังนั้น AgPs จึงไดรับความสนใจสําหรับนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหหา

ปรมิาณไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

ในกรณีการวิเคราะหหาปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดปริมาณนอยจําเปนตองมีการพัฒนาวิธีวิเคราะหใหมี

ความไววิเคราะหสูงขึ้นและมีขีดจํากัดของการตรวจวัดต่ําลง วิธีหนึ่งท่ีทําไดคือการเพิ่มจํานวนอนุภาคนาโนเงินบนวัสดุ

คารบอน เชน กราฟน (graphene) (Zhong et al., 2013) ทอนาโนคารบอน (carbon nanotubes, CNT) (Shi et al., 

2011) หรือวัสดุคารบอนทรงกลม (glassy carbon spheres, GCS) (Šljukić et al., 2007) จากที่กลาวมา GCS เปนวัสดุที่

นาสนใจเนื่องจากมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับ กราฟน หรือ ทอนาโนคารบอน  มีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟาที่ดี มีชวง

ศักยไฟฟาใชงานกวาง  มีพื้นท่ีผิวมาก และที่สําคัญสามารถสังเคราะหอนุภาคนาโนโลหะบนพื้นผิวไดดี (Šljukić et al., 

2007) การสังเคราะห AgPs บนวัสดุคารบอนสามารถทําไดโดยวิธีการเกาะติดแบบใชไฟฟา (electrochemical 

deposition) (Chen et al., 2011) หรือการเกาะติดแบบไมใชไฟฟา (electroless deposition) ซึ่งวิธีการเกาะติดแบบไมใช

กระแสไฟฟาเปนวิธทีี่นาสนใจเนื่องจากเปนวิธทีี่งาย มีอัตราการเกาะติดสูง และคาใชจายนอย (Hsu, et al., 2007)      

ดังนั้นงานวิจัยนี้จะพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด โดยปรับปรุง

ผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยอนุภาคเงินที่เกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม (AgPs-GCS/GCE) รวมกับระบบ
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โฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี ซึ่งเปนระบบที่ใชงานงาย และสามารถวิเคราะหสารไดอยางตอเนื่อง โดย AgPs บน 

GCS จะเปนตัวเรงปฏิกิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซด สวน GCS จะชวยเพิ่มพื้นที่ผิวทําให AgNPs เกาะติดได

มากขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา การสงผานอิเล็กตรอน และชวยขยายสัญญาณ จะทําให

เซนเซอรทางเคมีไฟฟาที่พัฒนาขึ้นนี้มีความไววิเคราะหสูงขึ้น มีขีดจํากัดของการตรวจวัดต่ําลง มีการตอบสนองที่

รวดเร็ว มีเสถียรภาพที่ดี และสามารถประยุกตใชในการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยางจริงไดถูกตองและ

แมนยํา 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.สังเคราะหอนุภาคเงนิที่เกาะติดบนวสัดุคารบอนทรงกลมและการปรับปรุงผวิหนาขั้วไฟฟา 

1.1 สังเคราะหอนุภาคเงินบนวัสดุคารบอนทรงกลม (AgPs-GCS) 

สังเคราะห AgPs บน GCS โดยผสม AgNO3 กับ GCS และใชไฮดราซีนเปนตัวรีดิวซ ซึ่ง  Ag+ รับอิเล็กตรอน

กลายเปน AgPs เกาะติดบนผิว GCS โดย AgPs-GCS ที่ได นําไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscopy, SEM)  

1.2. ปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยอนุภาคเงินท่ีเกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม (AgPs-GCS/GCE) 

ขัดผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน ดวยผงอะลูมินา ขนาด 5.0 1.0 และ 0.5 ไมโครเมตร ตามลําดับ จากนั้น

ลางดวยน้ํากลั่นและทําใหแหง นํา 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรของ AgPs-GCS เติมลงในไดเมทิลฟอรมารไมด (DMF) 

ปริมาตร 10 ไมโครลิตร จากนั้นหยด AgPs-GCS ที่อยูใน DMF หยดลงบนขั้วไฟฟา และทําใหแหงโดยการอบที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 นาที และนําไปตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทม 

เมตรี (cyclic voltammetry) 

2. ศึกษาคุณสมบัตทิางเคมีไฟฟา  

2.1 ศึกษาพฤตกิรรมทางเคมีไฟฟาดวยเทคนคิไซคลิกโวลแทมเมตรี (cyclic voltammetry)  

โดยการศึกษาเปรยีบเทียบขั้วไฟฟา 3 แบบ คือ ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน (GCE) ขั้วไฟฟาที่มีการปรับปรุงดวย

วัสดุคารบอนทรงกลม (GCS/GCE) และขั้วไฟฟาที่มีการปรับปรุงดวยอนุภาคเงินที่เกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม 

(AgPs-GCS/GCE) โดยตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดความเขมขน 2.0 มิลลิโมลาร ในสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร 

ความเขมขน 0.1 โมลาร (พีเอช 6.5) ศักยไฟฟาในชวง +0.1 ถึง -0.8 ที่อัตราการสแกน 0.1 โวลตตอวินาที ณ 

อุณหภูมิหอง โดยพิจารณาคาศักยไฟฟา และคากระแสที่เกิดจากปฏิกิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่

ขั้วไฟฟาตาง ๆ 

2.2 การตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดดวยเทคนิคโฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี (Flow injection amperometry)  

โดยใชขั้วไฟฟาที่มีการปรับปรุงดวยอนุภาคเงินที่เกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม (AgPs-GCS/GCE) เปน

ขั้วไฟฟาทํางาน ขั้วไฟฟาซิลเวอร/ซิลเวอรคลอไรด (Ag/AgCl, 3.0 โมลาร KCl) เปนขั้วไฟฟาอางอิง และขั้วไฟฟาสแตน

เลสเปนขั้วไฟฟาชวย ซึ่งทัง้สามขั้วประกอบรวมกันในโฟลวเซลลขนาด 10 ไมโครลิตร ซึ่งเชื่อมตอกับเครื่องออโตแลบ 

(Autolab 910) และใหคาศักยไฟฟาคงที่แกระบบการตรวจวัด สําหรับสารละลายตัวพานําสารตัวอยางเขาสูระบบการ

ตรวจวัด ใชสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร ความเขมขน 0.1 โมลาร (พีเอช 6.5) เปน โดยการฉีดผานวาลวแบบหกชอง 

(Valco Instrument, USA) และมีปม (Miniplus 3, Gilson, France) สําหรับนําไฮโดรเจนเปอรออกไซดไปยังโฟลวเซลล

เพื่อตรวจวัด 
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3 ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด  

3.1 ปรมิาณของ AgPs-GCS ที่ปรังปรุงบนผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน 

ปรมิาณของ AgPs-GCS ที่ปรังปรุงบนผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนเปนปจจัยที่สงผลตอการเรงปฏิกิริยา

รีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซด  ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาปริมาณ AgPs-GCS ที่ปรับปรุงบนผิวหนาใหเหมาะสม  

โดยศึกษาตั้งแต 5, 10, 15, 20 และ 25 ไมโครกรัม ใชสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 1.0 – 5.0 

มิลลิโมลาร จากนั้นสรางกราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายกับคากระแสไฟฟา 

โดยคาความชันที่ไดจากกราฟมาตรฐานคือคาความไววิเคราะห โดยมีเกณฑในการพิจารณาคือ เลือกสภาวะที่ใหคา

ความไววิเคราะหสูงสุด 

3.2 ศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลที่เหมาะสม 

อัตราการไหลและปริมาตรของสารตัวอยางเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพในการตรวจวัดในระบบ

โฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี เนื่องจากปจจัยเหลานี้จะมีผลตอขีดจํากัดในการตรวจวัด และความเที่ยงของการ

วิเคราะห  ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลที่เหมาะสม  โดยเลือกปริมาตรของ

สารตัวอยางที่ 50, 100, 200, 250, 300 และ 400 ไมโครลิตร และอัตราการไหลที่ 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 

มิลลิลิตรตอนาที ใชสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 0.1 – 1.0 มิลลิโมลาร โดยมีเกณฑในการ

พิจารณาคือ เลือกสภาวะที่ใหคาความไววิเคราะหสูงสุด 

4.ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวเิคราะหทีพ่ัฒนาขึ้น 

4.1 ชวงความเปนเสนตรง (linear range) 

เปนการศึกษาชวงความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่สามารถใหผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีความ

ถูกตองและแมนยํามากที่สุด  ศึกษาโดยฉีดสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่มีความเขมขนตาง ๆ  เขาไปในระบบ

การตรวจวัด  จากนั้นสรางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารมาตรฐานและคากระแสไฟฟา และ

คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r) โดยทั่วไปเกณฑที่ยอมรับได คือคา r จะตองมีคาอยู

ระหวาง 0.995-1.000 แสดงวาความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่ตองการวิเคราะหและสัญญาณการ

ตอบสนองดี ทําใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองและจากสมการเสนตรงความชันของกราฟแสดงถึงคาความไวในการ

วิเคราะห (Bruce et al., 1998)  

4.2 ขีดจํากัดการตรวจวดั (limit of detection, LOD)  

 ขีดจํากัดการตรวจวัดคือความเขมขนต่ําสุดหรอืนอยที่สุดท่ีสามารถวิเคราะหไดในตัวอยางที่สามารถตรวจวัด

ได  (Swartz and Krull, 1997) สามารถคํานวณจากสมการ  LOD = 3Sa / b (เมื่อ Sa คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

จุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน) 

4.3 ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation, LOQ)  

เปนระดับความเขมขนต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหไดในตัวอยางที่สามารถหาปริมาณไดในตัวอยางที่สามารถ

ตรวจวัดได (Swartz and Krull, 1997) สามารถคํานวณจากสมการ LOQ = 10Sa / b (เมื่อ Sa คือ คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของจุดตัดแกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน) 

4.4 เสถียรภาพ (stability) 

เปนการศึกษาเสถียรภาพของ AgPs-GCS ปรับปรุงบน GCE สําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซึ่ง

จะเปรยีบเทียบคากระแสไฟฟาที่เริ่มตน กับกระแสไฟฟาของแตละครั้งในการฉีดสารละลายมาตรฐานไฮโดรเจนเปอร
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ออกไซดที่ความเขนขน 1.0 มิลลิโมลาร ซึ่งจะพิจารณาจากคารอยละของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (relative 

standard deviation:%RSD) 

4.5. วิเคราะหตัวอยางจริง  

 วิเคราะหหาปริมาณไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยางทั้งหมด 3 ชนิด คือ ตัวอยางน้ํายายอมผม น้ํายาบวน

ปาก และยาสีฟน  ใชวิธีการเตรียมตัวอยางแบบเดียวกันคือ  ใชน้ํายายอมผมปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร เติมสารละลาย

ฟอตเฟตบับเฟอรเพื่อใหไดปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นกรองเอาตะกอนออก  นําสารละลายที่ไดไปฉีดเขาระบบ

โฟลอินเจคชันแอมเพอโรเมตรี  ในตัวอยางน้ํายาบวนปากและยาสีฟน ใชปริมาณ 0.5 มิลลิลิตร และ 5 กรัม  

ตามลําดับ จากนั้นใชวิธีการเตรียมตัวอยางแบบเดียวกับการเตรียมตัวอยางน้ํายายอมผมพรอมทั้งเปรียบเทียบผลการ

ทดลองดวยวิธีมาตรฐานไทเทรต และคํานวณคารอยละการไดกลับคืน (%recovery)  

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ AgPs-GCS 

ผลจากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ AgPs-GCS ที่สังเคราะหได ภาพที่ 1 ก. แสดง GCS ที่มีลักษณะ 

ภาพที่ 1 ข. แสดงอนุภาคโลหะเงิน (AgPs) เกาะอยูบริเวณผิวของวัสดุคารบอนทรงกลม (GCS) ซึ่งมีขนาด 645±149 

นาโนเมตร มีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอบน GCS 

 
ภาพที่ 1 ภาพจากกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอนแบบสองกราด (scanning electron microscopy, SEM) แสดงลักษณะ

สัณฐานของ GCS ในภาพที่ 1 ก. และ AgPs-GCS ในภาพที่ 1 ข. 

 

2. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของ AgPs-GCS 

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของ AgPs-GCS/GCE ทดสอบโดยศึกษาประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา

รีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซด  และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดของขั้วไฟฟา

กลาสซี่คารบอน (GCE) วัสดุคารบอนทรงกลม (GCS-GCE) และอนุภาคเงนิที่เกาะติดบนวัสดุคารบอนทรงกลม (AgPs-

GCS/GCE) จากไซคลิกโวลแทมโมแกรมพบวาสัญญาณของไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะปรากฏเฉพาะขั้วไฟฟาที่

ปรับปรุงดวย AgPs-GCS โดยปรากฏพีครีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ศักยไฟฟา -0.55 โวลต ผลการทดลอง

นี้ยนืยันไดวา AgPs สามารถเรงปฏกิิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอรออกไซดได 
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ภาพที่ 2 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมของไฮโดรเจนเปอรออกไซดของ GCE (เสนสีดํา), GCS/GCE (เสนสีแดง) และ AgPs-

GCS/GCE (เสนสีน้ําเงนิ) ที่ความเขมขน 2 มิลลิโมลาร ใน 0.1 โมลาร ของสารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร (พีเอช 6.5) 

อัตราการสแกน 0.1 โวลตตอวินาท ี

 

3. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด  

3.1 ศึกษาปริมาณ AgPs-GCS ที่เหมะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา ดวยเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี 

โดยศึกษาตั้งแตปริมาณ 5 – 25 ไมโครกรัม (ภาพที่ 3) พบวาเมื่อปริมาณ AgPs-GCS เพิ่มขึ้นตั้งแต 5 - 20 

ไมโครกรัม คาความไววิเคราะหเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ เนื่องจากเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรงปฏิกิริยาบนผิวหนา

ขั้วไฟฟา และเมื่อปริมาณ AgPs-GCS มากกวา 20 ไมโครกรัม คาความไววิเคราะหลดลง  เนื่องจากปริมาณ AgPs-

GCS ที่หนาขึน้ จะทําใหการสงผานอิเล็กตรอนไปยังขั้วไฟฟาไมดี  สงผลใหสัญญาณที่ไดลดลง (Li et al., 2015) ดังนั้น

ปรมิาณ AgPs-GCS ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา คือ 20 ไมโครกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหกับปริมาณของ AgPs-GCS (µg) ที่ปรับปรุงบนผิวหนา

ขั้วไฟฟา โดยตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดในชวงความเขมขน 1 ถึง 5.0 มิลลิโมลาร  ใน 0.1 โมลาร ของ

สารละลายฟอสเฟสบัฟเฟอร (พีเอช 6.5) อัตราการสแกน 0.1 โวลตตอวินาท ี
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3.2 ศึกษาปริมาตรของสารตัวอยาง 

ศึกษาปริมาณของสารตัวอยางโดยตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 0.1 – 1.0 มิลลิโมลาร และ

ใหคาศักยไฟฟาคงที่ ที่ -0.55 โวลต และอัตราการไหล 0.5 มิลลิลติรตอนาที (ภาพที่ 4) โดยศึกษาที่ปริมาตรของสาร

ตัวอยาง ตั้งแต 50- 400 ไมโครลิตร จากนั้นพิจารณาคาความไววิเคราะหของแตละปริมาตรของสารตัวอยาง  จาก

ผลการทดลองพบวาเมื่อปริมาตรของสารตัวอยางเพิ่มขึ้น คาความไววิเคราะหเพิ่มขึ้นถึง  250 ไมโครลิตร หลังจากนั้น 

คงที่ เนื่องจากปริมาตรของสารตัวอยาง ที่ 50 ถึง 250 ไมโครลิตร สัญญาณการตอบสนองจะเพิ่มขึ้นเพราะไมถึง

ขีดจํากัดสูงสุดขั้วไฟฟาที่สามารถเรงการเกิดปฏิกิริยา  และหลังจาก 250 ไมโครลิตร สัญญาณการตอบสนองจะเริ่ม

คงที่เนื่องจากปริมาตรของสารตัวอยางที่มากเกินพอ ที่ขั้วไฟฟาสามารถเรงปฏิกิริยารีดักชันของไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดได (M.L.S. Silva, 2006)  ดังนั้นจึงเลือกปริมาตรของสารตัวอยางที่ 250 ไมโครลิตร 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหกับปรมิาตรของสารตัวอยางสําหรับตรวจวัดไฮโดรเจน

เปอรออกไซดในชวงความเขมขน 0.1 ถึง 1.0 มิลลิโมลาร ; คาศักยไฟฟาคงที่ ที่ -0.55 โวลต  อัตราการไหล 0.5 

มิลลิลติรตอนาท ี
 

3.4 ศึกษาอัตราการไหล 

                 ศึกษาอัตราการไหลของสารโดยใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 0.1 – 1.0 มิลลิโมลาร และให

คาศักยไฟฟาคงที่ ที่ -0.55 โวลต และปรมิาตรของสารตัวอยางที่ 250 ไมโครลิตร โดยศึกษาตัง้แตอัตราการไหล 0.4 

ถึง 0.8 มิลลิลติรตอนาที  จากนั้นพิจารณาคาความไววเิคราะห ของแตละอัตราการไหล (ภาพที่ 5)  พบวาเมื่ออัตรา

การไหลเพิ่มขึ้น คาความไววเิคราะหเพิ่มขึ้นตามลําดับและสูงสดุที่ 0.6 มิลลิลติรตอนาที และหลังจากนั้นคาความไว

วิเคราะหลดลง เนื่องจาก ที่อัตราการไหลที่ชาเกินไป ความเขนขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซดอาจจะเจือจางโดยการ

แพรไปในสารละลายอิเล็กโทรดไลต (Zhao, Shao, Li, & Jiao, 2007) สงผลใหคาความไววิเคราะหต่ําและที่อัตราการ

ไหลที่เร็วเกินไป ทําใหสารเคลื่อนที่ผานผิวหนาขั้วไฟฟาเร็วเกินทําใหปฏกิิริยาท่ีเกิดขึ้นไมสมบูรณ (M.L.S. Silva, 2006) 

สงผลใหคาความไววิเคราะหลดลง ดังนั้นจึงเลือกอัตราการไหลท่ี 0.6 มิลลิลติรตอนาท ี
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหกับอัตราการไหล ตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซด

ในชวงความเขมขน 0.1 ถึง 1.0 มิลลิโมลาร ; คาศักยไฟฟาคงที่ ที่ -0.55 โวลต ; อัตราไหล 0.5 มิลลิลติรตอนาท ี  
 

4. ศึกษาประสิทธิภาพของวิธวีิเคราะหที่พัฒนาขึ้น 

4.1 ชวงความเปนเสนตรง (linear range)  

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาชวงความเปนเสนตรง และขีดจํากัดของการ

ตรวจวัด  ภายใตสภาวะที่เหมาะสม  ภาพที่ 6  แสดงความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับความเขมขนของ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด พบวาวิธีที่พัฒนาขึ้นมีชวงความเปนเสนตรงอยูในชวง 0.01 ถึง 50.0  มิลลิโมลาร มีสมการ

เสนตรงคือ y = -(10.53 ± 0.01) x - (0.90 ± 0.03) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.9999 มีขีดจํากัด

การตรวจวัด (LOD) เทากับ 0.02 มิลลิโมลาร และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 0.05 มิลลิโมลาร 

 
ภาพที่ 6 กราฟมาตรฐานแสดงความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
 

4.2 ศึกษาเสถียรภาพของขัว้ไฟฟา (stability) 

ศึกษาเสถียรภาพของขั้วไฟฟา โดยการฉีดไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่ความเขมขน 1.0 มิลลิโมลาร  พบวา

ขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นสามารถฉีดซ้ําไดถึง 120 ครั้ง ใหคา %RSD = 1.57 ซึ่งเปนคาที่ดีกวาและยอมรับไดตามเกณฑ

กําหนดของ Association of Official Analytical Chemists, AOAC(AOAC,2016) แสดงใหเห็นวาขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นมี

เสถียรภาพที่ด ี

 4.3 ตรวจวัดตัวอยางจรงิ 
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ตารางที่ 1 แสดงการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยางจริง 

 

 จากตารางพบวา ตรวจพบไฮโดรเจนเปอรออกไซดในน้ํายายอมผม  สวนยาสีฟนและน้ํายาบวนปากตรวจไม

พบและเมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับวีธีการไทเทรต พบวาไมมีความแตกตางกัน  นอกจากนี้วีธีที่พัฒนาขึ้นให

ความถูกตองสูง โดยใหคารอยละการไดกลับคืนอยูในชวง 85±2 ถึง 101±3 ซึ่งอยูในชวงที่ยอมรับไดตามขอกําหนด 

AOAC โดยกําหนดที่ความเขมขน 0.3 มิลลิลิตรโมลาร รอยละการไดกลับคืนตองอยูในชวง 80–110% (AOAC,2016) 

จึงสรุปไดวาวิธีท่ีพัฒนาขึน้ใหผลการวิเคราะหท่ีมีความถูกตองสําหรับการตรวจวัดไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยาง

เครื่องสําอางได 

สรุปผลการทดลอง 

จากงานวิจัยนี้ สามารถพัฒนาวิธีวิเคราะหไฮโดรเจนเปอรออกไซด  โดยการปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาดวย 

AgPs-GCS รวมกับระบบโฟลอินเจคชัน ศึกษาคุณสมบัติของ AgPs-GCS ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสอง

กราด AgPs มีขนาดเฉลี่ย 645±149 นาโนเมตร ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาพบวาสัญญาณการตอบสนองของ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดใหคาสูงสุดที่ศักยไฟฟา -0.55 โวลต ปริมาณที่เหมาะสมของ AgPs-GCS สําหรับปรับปรุงบน

ขั้วไฟฟาคือ 20 ไมโครกรัม ปริมาตรสารตัวอยาง 250 ไมโครลิตร และอัตราการไหลที่ 0.6 มิลลิลิตรตอนาที ภายใต

สภาวะที่เหมาะสม วิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นใหชวงความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 0.01 ถึง 50.0 มิลลิโมลาร มี

ขีดจํากัดการตรวจวัด เทากับ 0.02 ไมโครโมลาร มีขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ เทากับ 0.05 ไมโครโมลาร 

นอกจากนี้วิธีที่พัฒนาขึ้นมีเสถียรภาพที่ดี (%RSD > 1.57 (n=120)) จากขีดจํากัดการตรวจวัดของวิธีที่พัฒนาขึ้น 

สามารถวิเคราะหไฮโดรเจนเปอรออกไซดในตัวอยางเครื่องสําอางได โดยใหรอยละการไดกลับคืนอยูในชวง 85±2 ถึง 

101±3 เปนชวงท่ียอมรับไดตามขอกําหนดของ AOAC (2016)  
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การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Research) เรื่อง ผลของการสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือที่มตีอความรูเร่ืองภาวะโภชนาการเกิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการสอนและเปรียบเทียบคะแนน

ความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 

ทําการศึกษาในกลุมทดลองกลุมเดียวจํานวน 48 คน วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-group Pretest – Posttest) 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง และสถิติเชิงอนุมานใช

วิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบวาภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีความรูเร่ืองภาวะโภชนาการเกิน สูงกวากอนการทดลอง

อยางมีนัยสําคัญ 0.05) ผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวาการสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือนั้นมีผลตอ

การพัฒนาความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน ทําใหนักเรียนกลุมทดลองมีความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น  จึง

สามารถนําการสอนสุขศึกษารูปแบบนี้ไปใชในการสอนเรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยเพื่อไมใหมี

ภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนและหัวขออื่นๆ ดานการดูแลสุขภาพได 

คําสําคัญ: การสอนสุขศกึษาดวยรูปแบบการเรยีนรูแบบรวมมือ  ภาวะโภชนาการเกิน 

Abstract 

This quasi-experimental research, a one group pretest-posttest design, aimed to study the effects of 

Cooperative learning approach for knowledge of over nutrition. The sample consisted of 48 4th grade students at 

Anuban Samutsongkhram school. Data were collected before and after the intervention by using a set of multiple 

choice tests on knowledge. Descriptive statistics in regard to frequency, percentage, arithmetic mean, and 

standard deviation were used to describe the general data of the samples. Analytical statistics in regard to 

paired samples t-tests was employed for testing research hypotheses. The research results showed that after 

the intervention there was a significantly higher mean score of knowledge of over nutrition. when compared to 

before the experimentation (p<0.05). These finding showed that Cooperative learning approach was effective in 

enhancing to knowledge of over nutrition for students. The recommendation is that the teaching method should 

be applied for developing health education learning and other subject’s that are related to health.  

Keywords: Teaching health education with cooperative learning, Over nutrition 
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บทนํา  

ภาวะโภชนาการเกินหรือโรคอวนในเด็กเปนปญหาระดับชาติมาตั้งแตชวงตนศตวรรษที่ 21 และยิ่ง

แพรกระจายออกไปอยางไรขอบเขตตามกระแสโลกาภิวัตน โดยในปจจุบันจํานวนผูปวยโรคอวนทั้งเด็กและผูใหญ

เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวจากในชวงป ค.ศ.1980 และมีงานวิจัยกลาววา 1 ใน 5 ของประชากรโลกกําลังประสบปญหาโรค

อวน ภาวะโภชนาการนีส้ามารถคํานวณและตรวจพบไดงายเพราะเปนภาวะผิดปกติทางกายภาพท่ีสังเกตเห็นไดชัดเจน 

โรคอวนมิไดสงผลเสียตอสุขภาพรางกายเด็กโดยตรงเพียงอยางเดียว หากแตมีสวนตอพัฒนาการทางดานอารมณ 

จิตใจและสังคมของเด็กดวย เด็กที่อวนสวนใหญมักจะขาดความมั่นใจ นอกจากนี้โรคอวนในเด็กยังอาจโยงไปถึง

ปญหาพฤติกรรมอื่นๆเด็กวัยเรียนและเยาวชน เปนกลุมที่มีความสําคัญมากตอการสรางรากฐานใหมั่นคงตอการ

พัฒนาประเทศในอนาคต การที่เด็กจะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีศักยภาพไดนั้น จะตองไดรับการเลี้ยงดูและสงเสริม

สุขภาพ ใหเหมาะสมกับวัยเมื่อสุขภาพดีจะสงผลตอการเรียนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพของเด็กทั้งดานองคความรูจากการเรียนการสอน รวมถึงการปลูกฝง

พฤติกรรม สุขภาพที่ดีใหกับเด็ก ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 ในการพัฒนาและเสริมสรางทักษะ

ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและถูกตองใหแกเด็ก โดยเฉพาะการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สามารถ

จัดการ ควบคุม ดูแลอารมณไดอยางเหมาะสม มีความรู ความเขาใจในหลักโภชนาการ การออกกําลังกาย และการใช

เวลาอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ ตลอดจน มีการพัฒนาสุขาภิบาลโรงเรียน โดยจัดโรงเรียนใหถูกสุขลักษณะเอื้อ

ตอการมีสุขภาวะ มีการควบคุมดูแลและ ปรับปรุงสิ่งแวดลอมตางๆ ในโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดีปลอดภัยจากโรค 

การเจ็บปวย หรืออุบัตเิหตุตางๆ (สํานักโภชนาการ,2557) 

เด็กวัยเรียนเปนวัยที่เริ่มมีสังคม ชอบไปโรงเรียนและออกไปเลนนอกบาน เริ่มเรียนรูคานิยมของสังคมจาก

กลุมเพื่อนหรอืครู มีความอยากรูอยากเห็นอยากรวมมอืจึงทําใหเกิดการเรียนรูไดดี และมีความสนใจในการฝกทักษะ

ตางๆ จึงเปนวัยที่เหมาะแกการสอนและปลูกฝงสิ่งดีๆใหเกิดขึ้น (อัปสรสิริ เอี่ยมประชา,2558)  จึงไดทําการศึกษา

รูปแบบการสอนที่มคีวามเหมาะสมกับผูเรียนในวัยนี้ พบรูปแบบการเรียนรูที่นาสนใจคือการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งเปน

การจัดการเรยีนการสอนที่แบงผูเรยีนออกเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกันมีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน และสวนรวม เพื่อให

กลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนด อีกทั้งยังเปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับการศึกษาในปจจุบัน

ที่เนนการเรียนการสอนในลักษณะของ Active Learning ที่ยดึผูเรียนเปนศูนยกลาง จากลักษณะของผูเรียนในวัยนี้เปน

วัยที่เหมาะแกการสอนและปลูกฝงสิ่งดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ 

เพื่อเปนการปลูกฝงความรูดานโภชนาการโดยเฉพาะในเรื่องของภาวะโภชนาการเกิน อีกทั้งเปนการสงเสริม

สุขภาพเชิงรุกในกลุมเด็กวัยเรียน ผูวิจัยจึงมีความสนใจสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนา

ความรูเรื่องโภชนาการในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ขึ้นเพื่อใหนักเรียนเกิดความรูเรื่องภาวะโภชนาการ

วัตถุประสงค : เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูเรื่องโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 กอนและหลัง

การทดลอง 

สมมติฐานการวิจัย : ภายหลังการสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมทดลองมีคะแนนความรู

เรื่องภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้น 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ศึกษากลุมทดลองเดียวจํานวน 48 คน 

วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One-group Pretest – Posttest) กลุมทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม ผานการคัดเลือกดวยวิธีการสุมตัวอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับ

ฉลากเลือก มา 1 หอง จากจํานวนทั้งหมด 5 หอง ไดนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 48 คน โดยเขาโปรแกรมการสอน

สุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ จํานวน 2 ครั้ง และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบความรูเรื่อง

ภาวะโภชนาการเกิน  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย : แบงเปน 2 ชนิด คือ เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดงันี ้

1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการสอนสุขศึกษาดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบไปดวย 

แผนการสอนจํานวน 2 แผน คือ แผนการสอนครั้งที่ 1 เรื่อง ภาวะโภชนาการเกิน แผนการสอนครั้งที่ 2 เรื่อง อาหาร

หลัก 5 หมูและอาหารที่เหมาะสมกับวัย โดยในแตละครั้งของแผนการสอนเปนไปตามขั้นตอนตามรูปแบบการเรียนรู

แบบรวมมือ 7 ขั้นตอน  ดังนี้ ขั้นที่ 1 เลาประสบการณของตนเองใหเพื่อนฟง  ขั้นที่ 2 ใหความสนใจกับเรื่องเลาของ

เพื่อน ขั้นที่ 3 มีการเปรียบเทียบประสบการณของตนเองกับเพื่อนในกลุม ขั้นที่ 4 มีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนผู

นําเสนอ ขั้นที่ 5 ใหความสนใจผูสอน ขั้นที่ 6 มีสวนรวมในกิจกรรมการสอนกับผูสอน และขั้นที่ 7 ผูเรียนรวมกันทํา

กิจกรรมใบงานภายในกลุม  

 2)เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน มีลักษณะแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลอืก จํานวน 10 ขอ การใหคะแนนเปน 0 ,1 โดยกอนนําเคร่ืองมอืไปใชในการวิจัยไดผานการปรับปรุงแลว

นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่มีความใกลเคียงกับกลุมทดลอง จํานวน 30 คน ไดคาความเที่ยง (Reliability) ในสวน

นี้เทากับ 0.45 มีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับปานกลาง (บุญธรรม กิจปรีดา บรสิุทธิ.์ 2531:26) ในสวนของการประเมิน

ความรูใชเกณฑของ Bloom แบงเปน 3 ระดับคือ รอยละ 80-100 มีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 60-79 มีความรูอยู

ในระดับปานกลาง และต่ํากวารอยละ 60 มีความรูอยูในระดับที่ควรปรับปรุง 

 ขั้นตอนการทดลอง 

 1. กอนเร่ิมการวิจัยผูวจิัยไดขออนุมัตจิริยธรรมการวิจัยในมนุษย และไดรับการรับรองจากคณะกรรมการ 

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  

2. ติดตอโรงเรียน คัดเลือกกลุมทดลอง และขออนุญาตผูปกครองนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมโดยสง

เอกสารช้ีแจงรายละเอียดการทําวิจัย และหนังสือแสดงความยินยอมใหนักเรียนเขารวมกจิกรรม 

3. กอนเร่ิมกิจกรรมในชั่วโมงแรกสรางความคุนเคยและชี้แจงแนวทางวิธีการสอนแบบรวมมือใหผูเรียนกลุม

ทดลองและใหทําแบบทดสอบความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน กอนการทดลอง 

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการสอนในสัปดาหถัดมา ในชั่วโมงวิชาสุขศึกษา ระยะเวลาใน

การจัดกิจกรรม จํานวน 2 สัปดาหๆ ละ 1 ครั้งๆ ละ 60 นาที (1 คาบ) โดยมีแผนการสอน 2 แผน คือ แผนการสอน

ครั้งที่ 1 เรื่อง โภชนาการเกิน แผนการสอนครัง้ที ่2 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมูและอาหารท่ีเหมาะสมกับวัย 

 5. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 1 สัปดาห เก็บขอมูลดวยแบบทดสอบความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน ซึ่งเปนชุด

เดียวกับกอนการทดลอง ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลและวิเคราะหผล  
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การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปกําหนดระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับ

นัยสําคัญที่ 0.05 เปนเกณฑในการยอมรับสมมติฐานการวิจัย ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยสถิติ

พรรณนารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางของความคิดอยาง 

มีวิจารณญาณและความรูกอนและหลังการทดลองใชสถิต ิpaired samples t-test 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมทดลอง เปนเพศหญิง จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 55.1 รองลงมาเปนเพศชาย 

จํานวน 21คน คิดเปนรอยละ 42.9 ภาวะโภชนาการเกินโดยเทียบจากกราฟแสดงเกณฑอางอิงการเจริญเติบโตของ

เพศชายและเพศหญิง อาย ุ5 – 18 ป โดยกลุมทดลองมีภาวะโภชนาการ ปกติตามเกณฑมากที่สุด จํานวน 41 คน คิด

เปนรอยละ 83.7 รองลงมาคอื มากกวาเกณฑ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และมีภาวะโภชนาการตํ่ากวาเกณฑ 

นอยท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 แหลงขอมูลการเรียนรูเกี่ยวกับการเลอืกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย 

โดยกลุมทดลองมีแหลงเรียนรูจากผูปกครอง มากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 68.8 รองลงมาคือ จาก

ผูปกครอง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 62.5 จากหนังสือเรื่องอาหาร จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 18.8 จาก

อินเตอรเนต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 8.3 และจากโทรทัศนจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.3 

 2. ระดับความรูเร่ืองโภชนาการเกิน กอนและหลังการทดลอง ความรูความรูเร่ืองโภชนาการเกิน มีขอ

คําถาม 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อนํามาจัดระดับความรูวิชาสุขศึกษา เปน 3 ระดับ คือ ความรูระดับสูง 

คะแนนอยูระหวาง8-10 ความรูระดับปานกลาง มีคะแนนอยูระหวาง6-7และความรูระดับต่ํา มคีะแนนอยูระหวาง 0-

5 ผลการวิเคราะหพบดังนี ้

 

ตาราง 1 ระดับคะแนนความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกินของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง (n=48) 

ความรูวิชาสุขศึกษา 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ความรูระดับสูง  1 2.1 21 43.8 

ความรูระดับปานกลาง  12 25 18 37.5 

ความรูระดับควรปรับปรุง 35 72.9 9 18.8 

คะแนนเฉลี่ย 4.44 7 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                  1.65 1.71 

คาต่ําสุด, คาสูงสดุ 1 , 9 9 , 10 

3. ผลการวิเคราะหระดับความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกิน พบวา นักเรยีนกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู

หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสําคัญทางสถติ ิ(p<0.05) ดังตาราง 1  
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ตาราง 2 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องภาวะโภชนาการเกินของกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง (n=48) 

ตัวแปรและระยะทดลอง X S.D. df t-value p-value 

ความรูเรื่องโภชนาการเกิน      

กอนการทดลอง 4.4 1.65    

      47   8.322   <0.001 

หลังการทดลอง 7 1.71    

 

อภิปรายผล : จากการวิจัยพบวาหลังการทดลองกลุมทดลองมีรูเรื่องภาวะโภชนาการเกินสูงกวากอนการ

ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดอธิบายไดวารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative Learning) ที่ใชในการทดลองนี้ เปนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ซึ่งจะใชการเรียนรู

แบบกลุมเล็ก ๆ โดยมีผูสอนคอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําเทานั้น และวิธีนี้เปนการสงเสริมใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณซึ่งกันและกัน ไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู

ทักษะการคิดทักษะการจัดการกับความรูทักษะการแสดงออกทักษะการปฏิบัติทักษะการสรางความรูใหมและทักษะ

การทํางานเปนกลุม ในครั้งนี้กลุมทดลองสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือทั้ง 7 ขั้นตอนเปนอยางดี 

ซึ่งประกอบดวยขั้นที่ 1 เลาประสบการณของตนเองใหเพื่อนฟง  ขั้นที่ 2 ใหความสนใจกับเรื่องเลาของเพื่อน ขั้นที่ 3 มี

การเปรียบเทียบประสบการณของตนเองกับเพื่อนในกลุม ขั้นที่ 4 มีสวนรวมในการคัดเลือกตัวแทนผูนําเสนอ ขั้นที่ 5 

ใหความสนใจผูสอน ขั้นที่ 6 มีสวนรวมในกิจกรรมการสอนกับผูสอน และขั้นที่ 7 ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมใบงาน

ภายในกลุม ผลการวิจัยครั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ อรทัย อินตา (2557) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมแลวเมื่อทํา

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกอนเรียน และหลังเรยีน เรื่อง การเขียนแผน โดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ พบวา คะแนนการทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช : ควรจัดกิจกรรมการสอนในแตละครั้งปฏิบัติครบทั้ง 7 ขั้นตอน 

ซึ่งในระยะเวลา 60 นาที อาจดูไมเพียงพอ เพราะขั้นที่ 1 เลาประสบการณของตนเองใหเพื่อนฟง  ขั้นที่ 2 ใหความ

สนใจกับเรื่องเลาของเพื่อน ขั้นที่ 3 มีการเปรียบเทียบประสบการณของตนเองกับเพื่อนในกลุม สมาชิกแตละคนตั้งใจ

ที่จะเลาประสบการณของตนและเปรียบเทียบเรื่องราวประสบการณของตนเองและเพื่อน ทําใหบางคนยังไมไดพูด

อยางเต็มที่ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป : การจัดกลุมของกลุมทดลองควรใชวิธีการอื่นที่ไมใชใหผูเรียนจับ

กลุมกันเอง เชน การจับฉลาก เรียงตามเลขที่ เปนตน เพราะถาเปนกลุมที่สนิทสนมกันความสนใจและสมาธิในการ

เรยีนนอยลง 
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Abstract 
 

In this paper, we obtain som criteria for determining the asymtotic stability of the zero solution of 
nonlinear delay-difference system with complex multiple delays in term of certain matrix inequalities by using a 
discrete version of the Lyapunov second method. 

 

Keywords: Asymptotic stability, Lyapunov function, Nonlinear delay-difference system with cumplex multiple 
delay, Matrix inequalities 
 
Introduction 

The Lyapunov theory of dynamical systems in the most useful general theory for studying the stability 
of nonlinear systems. It includes two methods, Lyapunov's indirect method and Lyapunov's direct method. 
Lyapunov's indirect method states that the dynamical system x’=f (x), where f (x) = 0, has a locally 
exponentially stable equilibrium point at the origin, if and only if the real parts of the eigenvalues of the Jacobian 
matrix of f at zero are all strictly negative. Lyapunov's direct method is a mathematical extension of the 
fundamental physical observation that an energy dissipative system must eventually settle down to an 
equilibrium point. It states that if there is an energy-like function V that is wtrictly decreasing along its 
trajrctories, then the equilibrium at the origin is asymptotically stable. The funvtion V is then said to be a 
Lyapunov function for the system. A Lyapunov function provides via its preimages a lower bound of the region of 
attraction system. A Lyapunov function provides via its preimages a lower bound of the region of attraction of 
the equilibrium. This bound is nonconservative in the sense that it extends to the boundary of the domain of the 
Lyapunov function. Although these methods are very powerful they major drawbacks. The indirect method 
delivers a proposition of purely local nature. In general one does not have any idea how large the region of 
attraction might be. It follows from the direct method, that one can extract important information regarding the 
stability of the equilibrium at the origin if one has a Lyapunov function for the system, but it does not provide 
any method to gain it. In this study we will tackle these drawbacks via kinear programming. The advantage of 
using linear programming is that algorithms to solve linear programs, like the simplex algorithm used here, are 
fast in pratice. A further advantage is that open source and commercial software to solve linear programs is 
readily avaliable. Following [1], the nonlinear delay-difference system with multiple delays of the form: 
 

 
In this study, we consider nonlinear delay-difference system with complex multiple delays of the form: 
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Preliminaries 

We assume that the n-vector function nonlinear pertubations are bounded and satisfy the following 

hypotheses, respectively: 

 
Fact 2.1. For any positive scalar ϵ and vectors x and y, the following inequality holds: 

 
Lemma 2.2. The zero solution of difference system is asymptotic stability if there exists a positive denite function 

V (x) : ℝ
n
   ℝ + such that 

 
along the solution of the system. In the case the above condition holds for all x(k) ∈ V , we say that the zero 

solution is locally asymptotically stable. 

 
Main results 

In this section, we present the main results of the this paper, which provides a sufficient condition for 

the asymptotic stability of the zero solution of (2) in terms of certain matrix inequalities. 

Theorem 3.1. The zero solution of the nonlinear delay-difference system (2) is asymptotically stable if there 

exists the symmetric positive denite matrices P, Gi, Wi, i = 1, 2, …, m and Li = diag[li1, …, lin] > 0, i = 0, 1, …, 

m satisfying the following matrix inequalities: 

Proof Consider the Lyapunov function  V (y(k))=V1(y(k))+V1(y(k))+V3(y(k)); where 
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P,GiWi,i=1,2,…,m being symmetric positive denite solution of 

Then difference of V (y(k)) along trajectory solution of (2) is given by 
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and 

 
 

where and Fact 2.1 are utilized in (5), respectively. 

Note that 
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hence 
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Using Lemma 2.2., we obtain 

 
From the above inequality it follows that: 

 
Conclusion 

In this paper, we have proposed new delay-dependent conditions for the Stability of nonlinear system 

with delay. Based on the improved Lyapunov functionals and linear matrix inequality technique, the conditions 

for the Stability of nonlinear system with delay have been established in terms of LMIs. 
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การศึกษาการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดในผัก กรณีศึกษาตลาดนัดในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธาน ี

Study of the Formaldehyde Contamination in Vegetables. A Case Study of Free Markets  

in Muang, Surat Thani 

ณัฐจิต  อนเมฆ, จินดา  คงเจริญ, วารุณี  สุสิคง และ อรอุมา  เกงเดียว 
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Program in Occupational Health and Safety, Faculty of Science and Industrial Technology      Prince of Songkla University Surat 

Thani Canpus,  Makham Tia, Muang, Surat Thani 84000 

*Corresponding author: 
บทคัดยอ 

งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อหาปรมิาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนในผกั และปริมาณการบริโภคผักที่มีการ

ปนเปอนในตลาดนัดที่ไมมกีารควบคุมปริมาณการปนเปอนสารอันตรายในอาหาร ตัวอยางผักที่ใชในการวิจัยไดแก ขิง

ซอย เห็ดนางฟา ถั่วฝกยาว ถั่วงอก และเห็ดเข็มทอง รวมทั้งหมดที่สุมตรวจ 186 ตัวอยาง โดยใชชุดทดสอบ

ฟอรมาลินของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลจากการวิจัย พบวา ถั่วฝกยาวมีปริมาณการปนเปอนเฉลี่ยสูงที่สุด

เทากับ 0.43 ppm ขิงซอย ถั่วงอก เห็ดเข็มทอง และเห็ดนางฟา มีปริมาณการปนเปอนเฉลี่ยเทากับ 0.37 ppm, 0.37 

ppm, 0.36 ppm และ 0.30 ppm ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนจําแนกตามชนิดผัก

พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  และจากองคการอนามัยโลกได

ประมาณการบริโภคสารฟอรมัลดีไฮดสําหรับผูใหญโดยเฉลี่ยใหอยูในชวง 1.5 - 14 มิลิกรัมตอวัน โดยผูบริโภค

สามารถบรโิภคผักแตละชนิดไดสูงสุดเฉลี่ย 1.94 กิโลกรัมตอวัน โดยไดรับสารฟอรมัลดีไฮดไมเกินตามเกณฑที่กําหนด

ไว และไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค นอกจากนั้นยังมีวิธีการลางทําความสะอาด และการปรุงดวยความรอน ก็จะ

สามารถลดปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดในผักลงได 

คําสําคัญ : ผัก  ฟอรมัลดีไฮด  ตลาดนัด  

Abstract 

The purpose of this research was to investigate the formaldehyde contamination in vegetables for 
human consumption in free markets that do not have control over the amount of hazardous substances in 
contaminated food. The types of vegetables examined included shredded ginger (Zingiber officinale Roscoe), 
grey oyster mushroom (Pleurotus sajor-caju), yard long bean (Vigna unguiculata), mungbean seedlings ((Vigna 
radiata) and golden needle mushroom (Flammulina velutipes). A total of 64 samples were tested with Formalin 
Test Kit. The results showed that the yard long bean had the highest average formaldehyde contamination (0.43 
ppm), while shredded ginger and mungbean seedlings had lower formaldehyde contents at 0.37 ppm. The 
detected levels of formaldehyde in golden needle mushroom and in grey oyster mushroom were 0.36 ppm and 
0.30 ppm, respectively. The formaldehyde contents in vegetables were compared by one-way analysis of 
variance, but without statistically significant differences (p-value > 0.05). The safe limits of formaldehyde 
consumption are defined by the World Health Organization as the range 1.5 - 14 mg/day for an average adult. 
An average daily 1.94 kg was not exceed a predetermined threshold and was not cause harm to consumers. In 
addition, the method of cleaning and cooking with the heat, it can reduce the amount of formaldehyde in 
vegetables.  

Keywords: Vegetable, Formaldehyde, free markets 
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บทนํา 

การบริโภคผัก มีความสําคัญในการเพิ่มคุณคาทางโภชนาการใหแกรางกาย และคนมีการบริโภคผักที่

หลากหลาย และนํามาจากพื้นที่อื่นๆ มากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองมีการรักษาความสดของผักชนิดตางๆ ใหไดมากที่สุด

กอนถึงมือผูบริโภค การเก็บรักษาผักเพื่อใหคงความสดไวไดนานมีหลายวิธี เชน การเก็บรักษาในหองเย็น การเก็บ

รักษาโดยการควบคุมสภาพอากาศ [1] การใชสารเคลือบผิว การใชโอโซน [2]  การใชซัลเฟอรไดออกไซด [3] และการ

ใชฟลมบรรจุภัณฑ [4]  และมีการใชสารเคมีรักษาความสดหลายๆ ชนิด และชนิดที่พบวามีการใชบอยๆ สารฟอรมัล-

ดีไฮดหรือสารฟอรมาลิน ซึ่งมีลักษณะเปนน้ําใส กลิ่นฉุน ระเหยงาย หากไดรับในปริมาณที่สูงหรือมีความเขมขนมาก

สารชนิดนี้จะเปลี่ยนเปนกรดมีฤทธิ์ทําลายเซลลในรางกาย ทําใหเกิดอันตรายได [5] โดยลักษณะการใชคือนําไปแช 

ราดใส หรือฉีด เพื่อปองกันการเนาเสีย ซึ่งสารละลายฟอรมัลดีไฮดหรือฟอรมาลินเปนวัตถุหามใชในอาหารตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 151 (พ.ศ. 2536) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2552  

ที่ผานมาสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎรธานีไดสุมตรวจวัดผักทุกชนิดในตลาดเทศบาลจํานวน 168 

ตัวอยางในป 2557 พบการปนเปอนของฟอรมัลดีไฮดในผักอยูปริมาณรอยละ 5.95 ของผักทั้งหมด นอกจากตลาด

เทศบาลที่มีขนาดใหญแลวยังมีตลาดที่ยังไมมีการควบคุมจากหนวยงานใดอยางเชน ตลาดนัด ซึ่งในปจจุบันคนนิยม

เลือกซื้อผักตาง ๆ ตามตลาดที่อยูใกลบานอยางตลาดนัดมากขึน้ เนื่องจากความสะดวก และไดผักที่มีราคาถูก แตผัก

ที่จําหนายตามตลาดนัดยังไมมกีารควบคุมมาตรฐานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนงานวิจัยที่ศึกษาถึงอาหารใน

ตลาดนัดยังมีคอนขางนอย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนในผักที่วางขายใน

ตลาดนัด พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยทําการศึกษาในผักอยางถั่วฝกยาว ถั่วงอก และเห็ดเข็มทอง ที่มี

การนําเขามาจากพื้นที่อื่น และมีรายงานการตรวจพบการใชสารฟอรมัลดีไฮดในการรักษาความสด เพื่อหาปริมาณ

การบรโิภคผักที่ปลอดภัย และใหเกิดความมั่นใจตอผูบริโภคตอไป โดยงานวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 

2. วิธดีําเนินการวิจัย 

2.1 กลุมตัวอยาง และวิธีการเก็บตัวอยาง 

กลุมตัวอยางผักที่ใชในการวิจัยนี้ประกอบไปดวยขิงซอย, เห็ดนางฟา, ถั่วฝกยาว, ถั่วงอก และเห็ดเข็มทอง 

จากทุกแผงที่วางจําหนายผักทั้ง 5 ชนิด จํานวน 35 แผง ในตลาดนัดจํานวน 3 แหงของพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด      

สุราษฎรธานี รวมทั้งหมด 186 ตัวอยาง วิธีการเก็บตัวอยางไดสุมผักจากทุกๆ รานในตลาดนัดทั้ง 3 แหง เก็บใสถุงซิป

ล็อค และบรรจุในกลองโฟมที่ที่บรรจุน้ําแข็ง เพื่อรักษาปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดที่มีการปนเปอนในผักใหใกลเคียงกับ

ที่วางขายทีรานมากที่สุด โดยทําการเก็บสัปดาหละ 1 ครั้งซ้ํา 3 สัปดาห แตละครั้ง ทดสอบซ้ํา 3 ตัวอยาง 
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2.2 วิธีการทดสอบหาการปนเปอนของสารฟอรมัลดีไฮดในผักตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหาร (Formalin Test Kit) ที่พัฒนาโดย รศ.ดร.เพริศพิชญ 

คณาธารณา อาจารยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [14] ซึ่งเปนชุดตรวจวัดฟอรมัลดีไฮดราคาประหยัด ระยะเวลา

ที่ใชในการตรวจสอบประมาณ 15 นาที ระดับที่สามารถตรวจไดตั้งแต 0.3 - 3.0 ppm ชุดทดสอบจะสามารถ

ตรวจสอบได โดยจะเปลี่ยนสีจากของเหลวใสเปนสีชมพูถึงสีแดง โดยสารเคมีในชุดทดสอบ 1 ชุด ประกอบดวยขวดที่

บรรจุสารเคมีทั้งหมด 3 หลอด ซึ่งจําหนายโดยบริษัท โมบิลิสออโตมาตา จํากัด โดยมีขั้นตอนในการทดสอบการ

ปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดแสดงดังภาพท่ี 2 

2.2.1 ใสน้ํากลั่น 300 มิลลิลติร ลงในบีกเกอรขนาด 1,000 มิลลิลติร  

2.2.2 แชผักตัวอยางลงในบีกเกอร และใชแทงแกวคนไปเรื่อยๆ 5 นาท ี

       2.2.3 ขณะเดียวกันดูดสารละลายจากชุดทดลองหลอดที่ 1 ทั้งหมดลงในหลอดที่ 2 ปดฝาเขยาใหเขากัน ทิ้ง

ไว 5 นาที 

       2.2.4 เมื่อครบ 5 นาที ดูดสารละลายทั้งหมดจากหลอดท่ี 2 ลงในหลอดที่ 3 ปดฝาเขยาใหเขากัน และดูดน้ํา

แชผักหยดลงในหลอดท่ี 3 จํานวน 0.5 มิลลิลิตร ปดฝาเขยาใหเขากัน ทิ้งไว 10 นาที   

      2.2.5 เมื่อครบ 10 นาที นําหลอดทดสอบท่ี 3 ไปเทียบกับแถบสีสังเกตการเปล่ียนแปลงสีของสารละลายเพื่อ

ดูปรมิาณสารฟอรมาลิน 

 
ภาพที่ 2  สรุปขัน้ตอนการทดสอบการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮด 
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2.3 สถิติที่ใชวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอย

ละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนตน สําหรับการเปรียบเทียบ

ปรมิาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนจําแนกตามชนดิผักใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 3.1 การปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดในผักทีว่างขายในตลาดนัด 

ผลจากการตรวจสอบตัวอยางผักทั้ง 5 ชนิดโดยสุม ที่วางจําหนายในตลาดนัดอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร- 

ธานี พบการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดทั้งหมด 144 ตัวอยาง จากตัวอยางทั้งหมด 186 ตัวอยาง ผลการวิเคราะห

ปรากฏดังตารางที ่1  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจาํนวนตัวอยางที่พบการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮด จําแนกตามชนิดของผัก  

 

ชนิดผัก 

จํานวนตัวอยาง

ทั้งหมด 

จํานวนตัวอยางที่

พบการปนเปอน 

รอยละตัวอยางที่พบการ

ปนเปอน 

ขิงซอย 30 27 90.00 

เห็ดนางฟา 6 6 100.00 

ถั่วฝกยาว 99 69 69.70 

ถั่วงอก 33 27 81.82 

เห็ดเขม็ทอง 18 15 88.33 

รวม 186 144 77.42 
 

จากตารางที่ 1 พบผักทั้ง 5 ชนิดที่ตรวจสอบพบมีการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดสูงถึงรอยละ 77.42 ทั้งที่ผล

จากการสุมตรวจของสํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีเมื่อป 2557 มีการตรวจพบจํานวนรอยละ 

0.88 จาก 168 ตัวอยาง  
 
3.2 ปริมาณสารฟอรมัลดไีฮดที่ปนเปอนในผักแตละชนดิ  

 

 
 

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงปริมาณการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดที่พบโดยเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามชนิดของผัก 
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จากภาพที่ 3 ผักทั้ง 5 ชนิดมปีรมิาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเฉลี่ย 0.39 ppm (SD = 0.14) โดยถั่วฝกยาวมี

ปรมิาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเฉลี่ยสูงสุด 0.43 ppm (SD = 0.15) ขิงซอยและถั่วงอกมีปริมาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอน

เฉลี่ย 0.37 ppm (SD = 0.13) เห็ดเข็มทองมีปริมาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเฉลี่ย 0.36 ppm (SD = 0.13) และเห็ด

นางฟามีปริมาณการปนเปอนนอยที่สุดเฉลี่ย 0.30 ppm (SD = 0) เมื่อเปรียบเทยีบปริมาณความเขมขนของสารฟอร

มัลดีไฮดที่ปนเปอนในผักแตละชนิดโดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 

พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.51)  

3.3 ปริมาณการบริโภคผักปนเปอนสารฟอรมัลดไีฮด ที่สามารถกอใหเกิดอนัตรายตอรางกายได 

จากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวาผักทั้ง 5 ชนิดที่ทําการตรวจสอบโดยเฉลี่ยพบการปนเปอนสารฟอรมัลดี

ไฮดทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อบริโภคผักเหลานี้อาจทําใหตกคางและเกิดการสะสมสารฟอรมัลดีไฮดในรางกายจนกอใหเกิด

อันตรายได โดยองคการอนามัยโลก [6] ไดประมาณการบริโภคสารฟอรมัลดีไฮดสําหรับผูใหญโดยเฉลี่ยใหอยูในชวง 

1.5 - 14 mg ตอวัน เหตุนี้จึงไดมีการคํานวณน้ําหนักผักที่มีสารฟอรมัลดีไฮดปนเปอนในระดับสูงสุดที่สามารถบริโภค

ได โดยมีวิธีการคํานวณคือ 

 

 

 

หมายเหต ุ 14 mg คือ ปริมาณสูงสุดของสารฟอรมัลดีไฮดที่มนุษยสามารถบริโภคไดตอวัน ซึ่งเปนเกณฑทีป่ระมาณโดย องคการอนามัย 

ซึ่งผลที่ไดจากการคํานวณแสดงดังตอไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4  แผนภูมิแสดงน้ําหนักผักที่มีสารฟอรมัลดไีฮดปนเปอนในระดับสูงสุดที่สามารถบริโภคได 

            ตามองคการอนามัยโลก (kg) 
 

จากภาพที่ 4 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคสามารถบริโภคผักทั้ง 5 ชนิดไดสูงสุดเฉลี่ย 1.94 กิโลกรัม/วัน โดย

สามารถบรโิภคเห็ดนางฟาไดมากที่สุดเทากับ 2.33 กิโลกรัม/วัน เห็ดเข็มทองสามารถบริโภคไดเทากับ 1.94 กิโลกรัม/

วัน ขิงซอยและถั่วงอกสามารถบริโภคไดเทากับ 1.9 กิโลกรัม/วัน และ ถั่วฝกยาวสามารถบริโภคไดเทากับ 1.63 

กิโลกรัม/วัน โดยปริมาณผักที่สามารถบริโภคไดเหลานี้จะมีสารฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเทากับ 14 มิลลิกรัม ซึ่งเปน

ปรมิาณสูงสุดที่สามารถบริโภคไดตามการประมาณขององคการอนามัยโลก [6] 
 

14 mg/kg × น้ําหนักผักตัวอยางทีต่รวจสอบ 50 g 

ปรมิาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนในผักตัวอยาง 50 g (mg/kg) 
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4. อภิปรายผล 

4.1 การปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดในผักทีว่างขายในตลาดนัด 

จากผลการวิจัยตารางที่ 1 พบผักทั้ง 5 ชนิดที่ตรวจสอบพบมีการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดสูงถึงรอยละ 

77.42 ทั้งที่ผลจากการสุมตรวจของสํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีเมื่อป 2557 มีการตรวจพบ

จํานวนรอยละ 0.88 จาก 168 ตัวอยาง ทั้งนีเ้นื่องมากจากชนิดของผักที่เลือกในการตรวจ คือ ขิงซอย และเห็ดนางฟา 

เปนผักที่ทางสํานักงานสาธารณสุข ตรวจพบวามีการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดอยูแลว  สวนถั่วฝกยาว ถั่วงอก และ

เห็ดเข็มทอง เปนผักที่คาดวาจะมีการใชสารฟอรมาลดีไฮดในการรักษาความสด จึงทําใหพบจํานวนตัวอยางที่มีการ

ปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดสูง และนอกจากนี้ชุดทดสอบท่ีงานวิจัยนี้เลอืกใชสามารถตรวจวัดความเขมขนของสารฟอร

มัลดีไฮดไดละเอียดกวาชุดทดสอบท่ีทางสํานักงานสาธารณสุขใช จึงมีโอกาสพบจํานวนตัวอยางท่ีปนเปอนไดสูงกวา 

4.2 ปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนในผักแตละชนดิ  

จากการศึกษาพบวา ผักทั้ง 5 ชนิดมปีรมิาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเฉลี่ย 0.39 ppm (SD = 0.14) เมื่อ

เปรียบเทยีบปริมาณความเขมขนของสารฟอรมัลดีไฮดที่ปนเปอนในผักแตละชนิดโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way analysis of variance) พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ(p-value = 0.51) ซึ่ง

จะมีสาเหตุมาจากคุณสมบัติในการดูดซับที่มีตอสารฟอรมัลดีไฮดของผักแตละชนิดใกลเคยีงกัน ตามลักษณะและ

คุณสมบัติของพื้นผิวของผัก เชน แปง เซลลูโลส [7] [8] และจากการใชวธิีการหาปริมาณโดยเทียบจากแถบสยีังไม

ละเอียดเพียงพอที่จะบอกปรมิาณที่ชัดเจนไดเหมือนวธิีการอื่นๆ ที่มกีารทดสอบหาปริมาณสารฟอรมัลดีไฮด เชน การ

ใชวิธสีเปกโทรเมตรีในการหาปรมิาณสารฟอรมัลดีไฮดในอาหารทะเล [9] ที่สามารถหาปริมาณฟอรมัลดีไฮดในอาหาร

ทะเลไดในระดับต่ําสุด เทากับ 0.0295 ไมโครกรัม/กรัม 

4.3 ปริมาณการบริโภคผักปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮด ที่สามารถกอใหเกดิอันตรายตอรางกายได 

จากผลการศึกษานี้ พบวาผักทั้ง 5 ชนิดมีการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อบริโภคผักเหลานี้

เปนเวลานานอาจทําใหตกคาง และเกิดการสะสมสารฟอรมัลดีไฮดในรางกายจนกอใหเกิดอันตรายได โดยองคการ

อนามัยโลก ไดประมาณการบริโภคสารฟอรมัลดีไฮดสําหรับผูใหญโดยเฉลี่ยใหอยูในชวง 1.5 - 14 มิลลิกรัม ตอวัน ซึ่ง

จากการศึกษาพบวา โดยผูบริโภคสามารถบริโภคผักทั้ง 5 ชนิดไดสูงสุดเฉลี่ย 1.94 กิโลกรัม โดยมีสารฟอรมัลดี

ไฮดปนเปอนเทากับ 14 มิลลิกรัม ซึ่งโดยปกติในหนึ่งวันองคการอนามัยโลกและองคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติกําหนดใหบริโภคผักผลไมอยางนอย 400 กรัม ผูบรโิภคจะไดรับสารฟอรมัลดีไฮดจากการบริโภคผักทั้ง 

5 ชนิด เฉลี่ย 2.84 มิลลิกรัม จากการบริโภคผัก 400 กรัม ซึ่งเปนปริมาณนอยมากไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกาย 

ซึ่งทางองคการอนามัยโลกไดใหการรับรองวา ถาพบสารฟอรมาลินในอาหารอยูในชวง 3 - 23 ppm ถือวาเปนสารที่มี

อยูตามธรรมชาติ อีกทั้งรางกายของมนุษยสามารถกําจัดสารฟอรมลัดีไฮดที่ปนเปอนในผักจากการบริโภคผักตัวอยาง 

400 กรัม จากงานวิจัยของพลังพล คงเสรี พบวา อาหารชนิดตาง ๆ ในธรรมชาติมีการสรางฟอรมัลดีไฮดตาม

ธรรมชาติอยูแลว (ในระดับไมเกิน 30 - 50 สวนในลานสวน) และรางกายมนุษยสามารถกําจัดฟอรมาลินในระดับที่

พบตามธรรมชาติได อยางไรก็ตามถารางกายไดสัมผัสอยูเปนประจําจะทําใหเกิดการสะสมจนทําใหรางกายออนแอได 

และสารฟอรมัลดีไฮดยังเปนสารกอมะเร็งในสิ่งมีชวีิตไดดวย [12] ผลจากการทดลองฟอรมาลินที่ปนเปอนในอาหารตอ

วงจรการสืบพันธุและอายุของแมลงหวี่ ของ Md. Faruque Miah et al. (2013) พบวารอยละการอยูรอดจนกระทั่ง

สืบพันธุลดลงอยางมนีัยสําคัญ และแสดงใหเห็นวาความเขมขนของฟอรมาลินที่เพิ่มขึ้นสงผลใหแมลงหวี่ตายลงอยาง

รวดเร็ว และแมลงหวี่เพศเมียมีอายุการดํารงชวีิตที่ยาวนานกวาแมลงหวี่เพศผู [13] 
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5. สรุปผลการวิจัย 

ผักทั้ง 5 ชนิดท่ีทําการตรวจสอบมกีารปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดคอนขางสูง โดยพบในเห็ดนางฟาที่ปนเปอน

สารฟอรมัลดีไฮดมากสุด ซึ่งเปนผักที่มักมีรายงานการใชสารฟอรมัลดีไฮด เพื่อรักษาความสดทําใหมีการพบจํานวน

ตัวอยางที่มีการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดสูง เมื่อพิจารณาถึงปริมาณฟอรมัลดีไฮดปนเปอนเฉลี่ยสูงสุดพบใน

ถั่วฝกยาว รองลงมาคือขิงซอย ถั่วงอก และเห็ดเข็มทอง ตามลําดับ และพบปรมิาณความเขมขนของสารฟอรมัลดีไฮด

ที่ปนเปอนในผักแตละชนิดไมแตกตางกัน เนื่องจากคุณสมบัติในการดูดซับที่มีตอสารฟอรมัลดีไฮดของผักแตละชนิด

ใกลเคียงกนั ตามลักษณะและคุณสมบัติของพื้นผิวของผัก และจากการใชวิธีการหาปริมาณโดยเทียบจากแถบสีก็ยัง

ไมละเอียด เพียงพอที่จะบอกความเขมขนไดละเอียดเหมอืนวิธีการอื่นๆ 

ผูบริโภคสามารถบริโภคผักทั้ง 5 ชนิดอยางปลอดภัยไดสูงสุดเฉลี่ย 1.94 กิโลกรัม/วัน โดยสามารถบริโภค

เห็ดนางฟาไดมากที่สุดเทากับ 2.33 กิโลกรัม/วัน เห็ดเข็มทองสามารถบริโภคไดเทากับ 1.94 กิโลกรัม/วัน ขิงซอยและ

ถั่วงอกสามารถบริโภคไดเทากับ 1.9 กิโลกรัม/วัน และ ถั่วฝกยาวสามารถบริโภคไดเทากับ 1.63 กิโลกรัม/วัน จากการ

คํานวณจากคาปริมาณสูงสุดท่ีสามารถบริโภคไดของสารฟอรมัลดีไฮดตามการประมาณขององคการอนามัยโลก แต

อยางไรก็ตามบริโภคผักเหลานี้เปนเวลานานอาจทําใหตกคาง และเกิดการสะสมสารฟอรมัลดีไฮดในรางกายจน

กอใหเกิดอันตรายได  

 การปนเปอนของฟอรมาลินในอาหารผูบริโภคสวนมากไมทราบถึงเพราะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา

และทําการตรวจสอบยาก แมจะนําไปลางน้ําหรือผานความรอน ฟอรมาลินจะสลายไปเพียงบางสวน วิธีการปองกันที่

สามารถทําไดดวยตนเอง คือการนําอาหารไปแชดวยสารละลายดางทับทิมเจือจาง ประมาณ 5 - 10 นาที โดยใชดาง

ทับทิมประมาณ 20 - 30 เกล็ด ผสมน้ํา 4 - 5 ลิตร ฟอรมาลินจะทําปฏิกิริยากับน้ําดางทับทิม กลายเปนฟอรมิก 

(กรดมด) และละลายไปกับน้ํา [12]  

 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการศึกษาผักประเภทอื่น ๆ เชน ใบและผล, ดอกและผล เปนตน ตลอดจน

เปรียบเทียบปริมาณสารฟอรมัลดีไฮดของตลาดสดที่อยูภายใตการดูแลของหนวยงานรัฐและตลาดที่ไมไดอยูในการ

ดูแล ฯ นอกจากนี้ควรมีการศึกษาการปนเปอนสารฟอรมัลดีไฮดในอาหารทะเล ซึ่งเปนอาหารที่ประชาชนนิยมนําสาร

ฟอรมัลดีไฮดมาใชในการกระบวนการเก็บรักษาใหคงความสดนาน  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้ทําการศึกษามลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียงจากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็ก     

ในจังหวัดลําปาง โดยทําการเก็บตัวอยางในชวงฤดูรอน (พฤษภาคม) และฤดูฝน (สิงหาคม) ในปพ.ศ. 2559 ผล

การศึกษามลพิษทางดินพบวาความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี ในดิน มีคาอยูในชวง 

188-219, ND-3, 161-287 และ 13-31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ สวนผลการศึกษามลพิษทางน้ําพบวา

อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา และของแข็งละลายทั้งหมดในน้ําทิ้ง มีคาอยูในชวง 28.5-28.6 องศา

เซลเซียส, 7.0-7.4, 354-376 ไมโครโมหตอเซนติเมตร และ 180-187 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และตรวจพบ

ความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี ในน้ําทิ้ง มีคาอยูในชวง 0.48-1.21, ND-0.01, 1.27-

2.57 และ 0.24-0.42 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่วในน้ําทิ้งที่ตรวจพบมีคาเกิน

มาตรฐานที่กําหนดประมาณ 2-6 เทา สําหรับผลการศึกษามลพิษทางอากาศพบวาความเขมขนของฝุน PM10 เฉลี่ย 

24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 7-48 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร โดยแหลงที่มาของฝุนสวนใหญมาจากแรอิลไลตและการ

เผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน ในขณะที่โรงงานตรวจไมพบความเขมขนของกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซซัลเฟอร     

ไดออกไซดในบรรยากาศ สําหรับผลการศึกษามลพิษทางเสียงพบวาระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน มีคาอยู

ในชวง 59-67 เดซิเบลเอ  

คําสําคัญ: มลพิษสิ่งแวดลอม เซรามิก โลหะหนัก 

Abstract  
The aim of this research is to study the pollution of soil, water, air and noise from small ceramic 

manufacturing industry in Lampang province. The samples have been collected during summer (May) and rainy 
season (August) in 2016. The results of soil pollution found that the average concentrations of Pb, Cd, Mn and Zn 
in soil were ranged from 188-219, ND-3, 161-287 and 13-31 mg/kg, respectively. The results of water 
pollution revealed that temperature, pH, conductivity and total dissolved solids in water were ranged from 28.5-
28.6 oC, 7.0-7.4, 354-376 µmhos/cm and 180-187 mg/l, respectively. The average concentrations of Pb, Cd, 
Mn and Zn in water were ranged from 0.48-1.21, ND-0.01, 1.27-2.57 and 0.24-0.42 mg/l, respectively. The 
average concentrations of Pb in water were exceeded the standard values approximately 2-6 times. For air 
pollution, the 24 hrs of PM10 concentrations were ranged from 7-48 µg/m3. PM10 were originated from soil-
derived illite and coal combustion. Concentrations of CO2 and SO2 in ambient air were not detected. The results 
of noise pollution found that maximum noise level around the factory were ranged from 59-67 dBA. 

Keywords: Environmental pollution, Ceramic, Heavy metal 
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บทนํา  

 อุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยมายาวนานจนกลายเปน

ธุรกิจเติบโตสรางรายไดใหกับชาวไทยที่ประกอบอาชีพขายเซรามิกจําหนายในประเทศอยางแพรหลาย และยัง

สามารถสงออกไปตางประเทศ อุตสาหกรรมเซรามิกไทยกระจายตัวอยูทั่วประเทศ เมื่อมีความตองการมาก การผลิต

จะตองเพิ่มมากขึ้นใหเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกเปนอุตสาหกรรมที่ไดรับ

ความนิยมสูงเพราะผลิตภัณฑสามารถใชงานไดหลายลักษณะตามการออกแบบรูปทรงที่ตองการ โดยอุตสาหกรรม

เซรามิกของไทยสวนใหญเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศและทดแทนการนําเขา

จากตางประเทศ และไดพัฒนากาวหนามากขึ้นจนเปนอุตสาหกรรมผลิตเพื่อสงออก (ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก 

จังหวัดลําปาง, 2554) โดยทั่วไปอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทยสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะใน

จังหวัดลําปาง เนื่องจากจังหวัดลําปางมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรแรดินขาว ซึ่งถือเปนสวนประกอบสําคัญใน

การทําเซรามิก และเปนแหลงแรดินขาวที่มีมากที่สุด จึงเปนแหลงผลิตเซรามิกที่สําคัญของประเทศไทย และในพื้นที่

ภาคเหนอืยังมีคาจางแรงงานที่ไมสูงมาก แรงงานมีทักษะฝมือในงานหัตถกรรมที่ดีและมีการคมนาคมขนสงที่สะดวก 

(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2545) 

 จังหวัดลําปางมีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกมากกวา 200 แหง ผลิตภัณฑเซรามิกที่ผลิตในจังหวัดลําปาง  

มหีลากหลายประเภท เชน สินคาเคร่ืองใชบนโตะอาหาร ผลิตภัณฑตกแตงประดับสวน ผลิตภัณฑสําหรับงานกอสราง

เชน ลูกกรงเซรามิก และกระเบื้องปูพื้นรูปแบบลานนาที่เนนสําหรับการตกแตงที่อยูอาศัย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ

ประเภทตุกตาโชว ของประดับ และของชํารวยโดยผูประกอบการและแรงงานฝมอืในทองถิ่น เนื่องจากจังหวัดลําปางมี

ดินขาวอยูมาก และเปนดินขาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนําไปใชเปนสวนผสมของเนื้อดินปนในการผลิตเซรามิก 

ซึ่งเมื่อดินขาวผานกระบวนการเผาดิบหรือเผาเคลือบแลวจะไมสามารถยอยสลายได (โครงการพัฒนาความรูและ

ยุทธศาสตรดานความตกลงพหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม, 2550) นอกจากนีก้ระบวนการผลิตเซรามิกยังมี

ขั้นตอนที่กอใหเกิดมลพิษกับสิ่งแวดลอมอีกดวย แสดงดังภาพ 1  

 

         

ภาพ 1 วัตถุดิบ เชื้อเพลิง และของเสียแตละกระบวนการผลิตเซรามิก (มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2555) 
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 ปจจุบันการศึกษาผลกระทบจากของเสียในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลําปางที่มีตอ

สิ่งแวดลอมในชุมชนยังมีนอยมาก คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษามลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียง

จากอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง เพื่อใหผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิก      

มีความตระหนักและเห็นความสําคัญตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และพรอมปรับปรุงแกไขผลกระทบ    

ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสรางความปลอดภัยและเกิดความเชื่อมั่นใหแกชุมชนบริเวณใกลเคียง ใหชุมชนสามารถอยูรวมกับ

โรงงานไดอยางยั่งยืน 

วิธีดําเนินการวิจัย  

พื้นท่ีศึกษา 

โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จํานวน 1 โรงงาน ตั้งอยูในตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

สภาพแวดลอมบรเิวณรอบโรงงานสวนใหญเปนหอพักและตึกเชา โรงงานมีลักษณะโลง กวาง อากาศถายเทไดสะดวก 

ลักษณะของผลิตภัณฑสวนใหญเปนของประดับตกแตง เชน โมบาย ของที่ระลึก รวมถึงของใช เชน จาน ชาม แกวน้ํา 

แกวกาแฟ เปนตน 

 การเก็บตัวอยาง 

 ในการศึกษาคุณภาพดิน น้ํา อากาศ และเสียง บริเวณรอบโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก ตําบล

ชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทําการเก็บตัวอยาง 2 ฤดูกาล ไดแก ฤดูรอน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และฤดู

ฝน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยในการศึกษามลพิษทางดินทําการตรวจวัดโลหะหนักในดิน ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม 

แมงกานีส และสังกะสี  สําหรับมลพิษทางน้ําทําการตรวจวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ของแข็ง

ละลายน้ําทั้งหมด และตรวจวัดโลหะหนักในน้ํา ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี เชนเดียวกับการศึกษา

มลพิษทางดิน สวนการศึกษามลพิษทางอากาศทําการเก็บฝุนละอองขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 10 ไมครอน 

(PM10) แลวนําไปตรวจหาลักษณะสัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชิงคุณภาพ และทําการตรวจวัด

ความเขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซด สําหรับการศึกษามลพิษทางเสียงทําการ

ตรวจวัดระดับเสยีงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน ซึ่งการศึกษามลพิษสิ่งแวดลอมแตละพารามิเตอรทําการตรวจวัดจํานวน 

3 ซ้ํา โดยการเก็บตัวอยางดิน น้ํา ฝุน PM10 และการตรวจวัดกาซและระดับเสียงสูงสุด แสดงดังภาพ 2 

  การเก็บตัวอยางดิน 

      ทําการเก็บตัวอยางดินในบอพักน้ําทิง้จากกระบวนการผลิตเซรามิกในโรงงาน โดยตักดินใสในถุงซิป

ประมาณครึ่งกิโลกรัม จากนั้นนําดินไปตากแดดใหแหง เพื่อนําไปยอยและวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนัก 

(ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี) ดวยเครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร  

  การเก็บตัวอยางน้ํา 

      ทําการเก็บน้ําตัวอยางที่ผานกระบวนการตางๆ ในการผลิตเซรามิกของโรงงาน  โดยเก็บตัวอยาง 

น้ําทิ้งจากบอพักน้ําทิ้ง แลวนําไปตรวจวัดอุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณของแข็งละลาย

ทั้งหมด และวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี) ดวยเครื่องอะตอม     

มิกแอบซอรพชันสเปกโตรโฟโตมิเตอร 

การเก็บตัวอยางฝุน PM10 

      ทําการเก็บฝุน PM10 โดยใชกระดาษกรองแบบควอตซ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 47 มิลลิเมตร ดวย

เครื่องเก็บตัวอยางอากาศปริมาตรต่ํา ที่อัตราการไหลของอากาศเทากับ 5 ลิตรตอนาท ีเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดย
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ตั้งเครื่องเก็บอากาศในที่โลงหางจากกันสาดบริเวณนอกอาคาร 3 เมตร และตั้งเครื่องเก็บอากาศสูงจากพื้น 1.5 เมตร 

แลวนํากระดาษกรองเก็บฝุนไปชั่งน้ําหนักดวยเคร่ืองชั่งทศนยิม 6 ตําแหนง เพื่อคํานวณหาปรมิาณฝุน PM10 รายวัน  

  การวิเคราะหสัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชงิคุณภาพ 

  ทําการตรวจวิเคราะหสัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชิงคุณภาพดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดรวมกับเทคนิคการวิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน ณ ศูนยวิจัยและบริการจุลทรรศน

ศาสตรอิเล็กตรอน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  การตรวจวัดกาซในบรรยากาศ 

ทําการตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซดดวยเครื่องตรวจวัดกาซ

บรเิวณรอบโรงงาน โดยผูตรวจวัดถือเครื่องตรวจวัดกาซหางจากโรงงาน 3.5 เมตร และสูงจากพื้น 1.2 เมตร 

การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด 

       ทําการวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงานดวยเครื่องตรวจวัดระดับเสียงบริเวณรอบโรงงาน 

โดยผูตรวจวัดถือเครื่องตรวจวัดระดับเสียงหางจากโรงงาน 3.5 เมตร และสูงจากพื้น 1.2 เมตร 

 

 

ภาพ 2 การเก็บตัวอยาง ก) ดิน ข) น้ํา ค) ฝุน PM10 และ ง) การตรวจวัดกาซและระดับเสียงสูงสุด 

 พารามิเตอรที่ทําการวิเคราะห 

รายละเอียดของพารามิเตอรตางๆ ที่ทําการวิเคราะหเพื่อศึกษามลพิษทางดิน น้ํา อากาศ และเสียง บริเวณ

รอบโรงงานเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง แสดงดังตาราง 1 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

555 
 

ตาราง 1 รายละเอียดของพารามิเตอรท่ีทําการวิเคราะหสําหรับประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม 

พารามิเตอร เครื่องมือ/วิธีการ 

มลพิษทางดิน  

1. โลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส 

และสังกะสี 

เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

(Atomic absorption spectrophotometer) 

มลพิษทางน้ํา  

1. อุณหภูมิ  เทอรโมมิเตอร (Thermometer) 

2. คาความเปนกรด-ดาง เครื่องวัดพีเอช (pH meter) 

3. คาการนําไฟฟา  เครื่องวัดคาการนําไฟฟา (Conductivity meter) 

4. ของแข็งละลายทัง้หมด วิธี Gravimetric Method 

5. โลหะหนัก ไดแก ตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส 

และสังกะสี 

เครื่องอะตอมมิกแอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

(Atomic absorption spectrophotometer) 

มลพิษทางอากาศ  

1. ฝุนละอองขนาดเสนผานศูนยกลาง         

นอยกวา 10 ไมครอน (PM10)   

เครื่องเก็บตัวอยางอากาศปริมาตรต่ํา  

(Mini volume air sampler) 

2. สัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของ

ธาตุเชิงคุณภาพ 

กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดรวมกับ

เทคนคิการวิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน (Scanning Electron 

Microscope - Energy Dispersive x-ray Spectrometer; 

SEM-EDS) 

3. กาซคารบอนมอนอกไซด/ 

กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

เครื่องตรวจวัดกาซ (Gas detector) 

มลพิษทางเสียง  

1. ระดับเสียง เครื่องตรวจวัดระดับเสียง (Sound level meter) 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลการตรวจวัดมลพิษทางดนิ 

ความเขมขนของโลหะหนกัในดิน 

ทําการเก็บตัวอยางดินในบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกในโรงงานขนาดเล็กในชวงฤดู

รอนและฤดูฝน แลวนําไปวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนักในดิน ไดแก ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส 

(Mn) และสังกะสี (Zn) ไดผลแสดงดังภาพ 3 
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ภาพ 3 ความเขมขนของโลหะหนักเฉลี่ยในดนิในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 

จากภาพพบวาความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสีในดินที่ทําการเก็บในฤดูรอน   

มีคาเทากับ 219, ND, 287 และ 31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ สําหรับในฤดูฝนมีคาเทากับ 188, 3, 161 และ 13 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยความเขมขนของโลหะหนักที่ตกคางในดินจากการผลิตเซรามิกมากที่สุดคือตะกั่ว

และแมงกานีส อาจเปนเพราะในกระบวนการเคลือบมีการผสมตัวชวยหลอมหรือฟริตซึ่งมีตะกั่วและแมงกานีสเปน

สวนผสมอยูปริมาณมาก อยางไรก็ตามความเขมขนของโลหะหนักเฉลี่ยในดินที่ตรวจพบมีคาไมเกินมาตรฐานที่กําหนด

คือความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และแมงกานีส มีคาไมเกิน 400, 37 และ 1,800 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2547b) และความเขมขนของสังกะสี มีคาไมเกิน 7,500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (USDA NRCS, 

2000) 

ผลการตรวจวัดมลพิษทางน้าํ 

โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเลก็ที่ทําการศึกษามีปริมาณน้ําใชเฉลี่ยตอสัปดาหเทากับ 1,040 ลิตร และ

มีปริมาณน้ําทิ้งเฉลี่ยตอสัปดาหเทากับ 790 ลิตร คิดเปนรอยละ 76 ของปริมาณน้ําใช โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา

ทิ้งมีรายละเอียดดังน้ี 

  อุณหภูม ิ

อุณหภูมิของน้ําทิ้งเฉลี่ยขณะทําการเก็บตัวอยางในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 28.6 และ 28.5 

องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งมีคาใกลเคียงกันมาก (ภาพ 4) และมีคาไมเกินมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(2560) กําหนดคือ 40 องศาเซลเซียส  
 

 
ภาพ 4 อุณหภูมขิองน้ําทิ้งเฉลี่ยในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 
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คาความเปนกรด-ดาง 

คาความเปนกรด-ดางของน้ําทิ้งเฉลี่ยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 7.4 และ 7.0 ตามลําดับ 

(ภาพ 5) ซึ่งมีสภาพเปนกลางจนถึงเบส อาจเปนเพราะในการทําเซรามิกมีการใชดินขาวเปนสวนประกอบสําคัญ จึงมี

ผลทําใหสภาพน้ําเปนเบส โดยคาความเปนกรด-ดางที่ตรวจวัดอยูในชวงมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(2560) กําหนดคือตั้งแต 5.5-9.0 
 

 
ภาพ 5 ความเปนกรด-ดางของน้ําทิ้งเฉลี่ยในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 

คาการนําไฟฟา 

คาการนําไฟฟาของน้ําทิ้งเฉลี่ยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 354 และ 376 ไมโครโมหตอ

เซนติเมตร ตามลําดับ (ภาพ 6) อาจกลาวไดวาในฤดูฝนโรงงานมีการใชสารประกอบอนินทรียในกระบวนการผลิต

เซรามิกมากกวาในฤดูรอนเล็กนอย โดยคาการนําไฟฟาที่ตรวจวัดมีคาไมเกินมาตรฐานของกรมชลประทาน (2554) 

กําหนดคือไมเกิน 2,000 ไมโครโมสตอเซนติเมตร  
 

 
ภาพ 6 คาการนําไฟฟาเฉลี่ยในน้ําทิ้งในชวงฤดูรอนและฤดฝูน 

ของแข็งละลายน้ําท้ังหมด 

คาของแข็งละลายน้ําท้ังหมดเฉลี่ยในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 180 และ 187 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ (ภาพ 7) จะเห็นวาคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเฉลี่ยในฤดูฝนมีคามากกวาฤดูรอนเพียงเล็กนอย ซึ่ง

สอดคลองกับผลของคาการนําไฟฟาที่ในฤดูฝนมีคามากกวาฤดูรอนเพียงเล็กนอยเชนกัน เนื่องจากถามีของแข็งที่

ละลายน้ํามาก ยิ่งทําใหมีคาการนําไฟฟาสูง เพราะมีผลตอความสามารถในการเคลื่อนที่ของไอออน (ionic mobility) 
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(กรรณิการ สิริสิงห, 2549) โดยคาของแข็งละลายน้ําทั้งหมดที่ตรวจวัดมีคาไมเกินมาตรฐานของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (2560) กําหนดคือไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร 
 

 
 

ภาพ 7 ของแข็งละลายน้ําทั้งหมดเฉลี่ยในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 

ความเขมขนของโลหะหนกัในน้ําท้ิง 

ทําการเก็บตัวอยางน้ําในบอพักน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกในโรงงานขนาดเล็กในชวงฤดู

รอนและฤดูฝน แลวนําไปวิเคราะหหาความเขมขนของโลหะหนักในน้ําทิ้ง ไดแก ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) แมงกานีส 

(Mn) และสังกะสี (Zn) ไดผลแสดงดังภาพ 8 
 

 
ภาพ 8 ความเขมขนของโลหะหนักเฉลี่ยในน้ําในชวงฤดูรอนและฤดูฝน 

 จากภาพพบวาความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสีในน้ําทิ้งที่ทําการเก็บ

ในฤดูรอนมีคาเทากับ 0.48, 0.01, 1.27 และ 0.42 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ สําหรับในฤดูฝนมีคาเทากับ 1.21, ND, 

2.57 และ 0.24 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (2560) กําหนดคามาตรฐานความเขมขน

ของโลหะหนักในน้ําทิ้งของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสี ใหมีคาไมเกิน 0.2, 0.03, 5.0 และ 5.0 มิลลิกรัม

ตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวาความเขมขนเฉลี่ยของตะกั่วในน้ําทิ้งที่ตรวจพบทั้งในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเกิน

มาตรฐานที่กําหนดประมาณ 2-6 เทา อาจเปนเพราะในกระบวนการเคลือบที่อุณหภูมิต่ํา (800-1,200 องศา

เซลเซียส) มีการผสมตัวชวยหลอมซึ่งมีตะกั่วเปนสวนผสมอยูปริมาณมากโดยเฉพาะในสีเขยีนสีแดง ทําใหความเขมขน

ของตะกั่วมีคาสูง ในขณะที่ความเขมขนเฉลี่ยของแคดเมียม แมงกานีส และสังกะสีในน้ําทิ้ง มีคาไมเกินมาตรฐานที่
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กําหนด เมื่อเปรียบเทียบความเขมขนเฉลี่ยของโลหะหนักทั้ง 4 ชนิดทั้งในฤดูรอนและฤดูฝน พบวาความเขมขนของ

แมงกานีสมีคามากที่สุด อาจเปนเพราะในกระบวนการเคลือบที่อุณหภูมิสูง (1,200-1,280 องศาเซลเซียส) มี

แมงกานีสเปนสวนผสมในสีเขียนอยูปริมาณมากโดยเฉพาะสีเขยีนสีน้ําตาลหรือสีดํา นอกจากนี้หากเปรียบเทียบความ

เขมขนเฉลี่ยของโลหะหนักที่ตกคางในน้ําท้ิงกับในดินพบวาใหผลสอดคลองกันคือในน้ําท้ิงและในดินที่เกิดจากการผลิต

เซรามิกมีการตรวจพบตะกั่วและแมงกานีสมากที่สุด 
 

ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ 

ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ 

ความเขมขนของฝุน PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 48 และ 7 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ (ภาพ 9) ซึ่งความเขมขนของฝุน PM10 เฉลี่ยในฤดูรอนมีคามากกวาฤดูฝนประมาณ 7 

เทา เปนเพราะในฤดูฝนเกิดฝนตกมากกวาในฤดูรอน จึงมีการชะลางฝุนละอองที่แขวนลอยอยูในบรรยากาศไดมาก 

โดยความเขมขนของฝุน PM10 ที่ตรวจวัดมีคาไมเกินมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ (2547a) กําหนดคือ 24 ชั่วโมง 

ไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร  

 
ภาพ 9 ความเขมขนของฝุน PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในฤดูรอนและฤดูฝน 

สัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชงิคุณภาพ 

ผลการวิเคราะหสัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชิงคุณภาพดวยกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองกราดรวมกับเทคนิคการวิเคราะหธาตุเชิงพลังงาน (SEM-EDS) ของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก    

ในจังหวัดลําปาง แสดงดังภาพ 10 โดยลักษณะของฝุน PM10 ที่เก็บจากโรงงานเซรามิกขนาดเล็กมีลักษณะที่แตกตาง

กัน ซึ่งขึ้นอยูกับแหลงท่ีมาของฝุน โดยฝุนมีลักษณะเปนผลึกเหลี่ยมผิวเรยีบ (ภาพ 10 ก) อาจมาจากแรอิลไลต ซึ่งเปน

องคประกอบในดินขาวที่ใชในกระบวนการผลิตเซรามิก และฝุนที่มีลักษณะทรงรีผิวขรุขระ (ภาพ 10 ข) อาจมาจาก

การเผาไหมเชื้อเพลิงถานหิน สําหรับองคประกอบของธาตุที่ตรึงในฝุน PM10 พบวาสวนใหญในฝุนมีธาตุ Si เปน

องคประกอบหลัก ซึ่งเปนธาตุที่มีอยูในเศษดินทรายทั่วไป (Xie et al., 2005) 

ความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ 

บริเวณรอบโรงงานเซรามิกขนาดเล็กตรวจไมพบความเขมขนของกาซคารบอนมอนนอกไซดและ

กาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ 
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ภาพ 10 สัณฐานของฝุน PM10 และองคประกอบของธาตุเชงิคุณภาพของโรงงานเซรามกิขนาดเล็ก 

ผลการตรวจวัดมลพิษทางเสียง 

ระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ยที่ตรวจวัดบริเวณรอบโรงงานเซรามิกในฤดูรอนและฤดูฝนมีคาเทากับ 67 และ 59 เดซิ

เบลเอ ตามลําดับ (ภาพ 11) โดยแหลงกําเนิดของระดับเสียงสูงสุดเกิดจากเครื่องจักรตางๆ ในโรงงาน ซึ่งจะทํางานใน

ชวงเวลาหนึ่งๆ เทานั้น ซึ่งระดับเสยีงสูงสุดที่ตรวจพบในฤดูรอนเกิดจากเสียงของเครื่องปมลม และระดับเสียงสูงสุดที่

ตรวจพบในฤดูฝนเกิดจากเสียงของเตาเผา โดยระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจวัดมีคาไมเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ 

(2540) กําหนดคือ 115 เดซิเบลเอ 

 
ภาพ 11 ระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ยในฤดูรอนและฤดูฝน 

 
สรุปผล 

การศึกษามลพิษสิ่งแวดลอมจากโรงงานผลิตเซรามิกขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง โดยประเมินมลพิษทางดิน
จากความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสีในดิน ประเมินมลพิษทางน้ําจากคาอุณหภูมิ ความเปน
กรด-ดาง คาการนําไฟฟา ของแข็งละลายทัง้หมด และความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีส และสังกะสีในน้ํา
ทิ้ง ประเมินมลพิษทางอากาศจากความเขมขนของฝุน PM10 กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซซัลเฟอรไดออกไซด 
และประเมินมลพิษทางเสียงจากคาระดับเสียงสูงสุดบริเวณรอบโรงงาน ผลการศึกษาพบวาพารามิเตอรตางๆ ที่ทํา
การตรวจวัดมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ยกเวนความเขมขนของตะกั่วในน้ําทิ้งมีคาเกินมาตรฐานที่กําหนด
ประมาณ 2-6 เทา อาจเกิดจากมีการผสมตะกั่วปริมาณมากในตัวชวยหลอมที่ใชในกระบวนการเคลือบเพื่อผลิตเซรา
มิก คณะผูวิจัยจึงเสนอแนะใหโรงงานทําการเปลี่ยนยี่หอของตัวชวยหลอมที่ใชในกระบวนการเคลือบ โดยยังคง
คํานึงถึงตนทุนการผลิตของโรงงาน ตลอดจนคุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งโรงงานไดใหความรวมมือเปนอยางดี สงผลให
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ความเขมขนของตะกั่วในน้ําทิง้ของโรงงานมีคาลดลงหลังจากทําการเปลี่ยนยี่หอของตัวชวยหลอม จึงเปนการผลักดัน
และจูงใจใหโรงงานมีการปรับปรุงระบบเพื่อเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม 
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คณะผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ใหทุนสนับสนุน

การวิจัยในครั้งน้ี และขอขอบคุณเจาของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็กจังหวัดลําปางและพนักงานทกุคน ที่ให
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ความตานทานตอการแตกหักของรากฟนดานใกลกลางภายหลังการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกลิ

ไทเทเนียมชนดิหมุน 3 ระบบ 

Fracture Resistance of the Mesial Roots Following Canal Preparation with  

Three Nickel-Titanium Rotary Systems 

ธนุส ทองอยู และ ภูมิศักดิ์ เลาวกุล  

T. Tongyoo and P. Louwakul 

Department of Restorative dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiangmai University 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมนิความตานทานตอการแตกหักของรากฟนดานใกลกลางของฟนกราม

ลางแทซี่ที่หนึ่งที่ถูกเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุน โดยใชรากฟนจํานวน 70 รากที่มีขนาด

ใกลเคียงกัน นํามาวัดความโคงและความยาวของรากฟน กอนแบงออกเปน 7 กลุมดวยวิธีการสุม กลุมละ 10 ราก 

ดังตอไปนี้ กลุมควบคุม 1 กลุม ไมมีการเตรียมคลองรากฟน สวนอีก 6 กลุม เตรียมคลองรากฟนจนถึงตะไบตัว

สุดทายที่มีขนาดและความผายแตกตางกัน คือ ระบบเอ็มทู 25/06 30/05 และ 35/04 ระบบโปรเทเปอรเอ็กซทูและ

เอ็กซทรี และระบบเรซิพรอคอาร 25 จากนั้นอุดคลองรากฟน แลวนํารากฟนไปทดสอบความตานทานตอการแตกหัก

ดวยเครื่องทดสอบแรงสากล จากวิเคราะหขอมูลทางสถิติ พบวาการเตรียมคลองรากฟนทําใหความตานทานตอการ

แตกหักของรากฟนลดลง โดยพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุม

กับกลุมโปรเทเปอรเนกซ และระหวางกลุมควบคุมกับกลุมเรซิพรอค ภายใตขอจํากัดของการทดลองนี้อาจสรุปไดวา

การเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบระบบโปรเทเปอรเนกซและเรซิพรอคทําใหความตานทานตอการแตกหักของรากฟน

ลดลง 

คําสําคัญ: ความตานทานตอการแตกหัก  การเตรียมคลองรากฟน  ตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุน 

Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the fracture resistance of mesial roots of mandibular first 
molars after root canal preparation with Ni-Ti rotary instruments. Seventy roots in similar size and curvature 
were randomly assigned to seven groups, ten of each. The root canals in the control group were not 
instrumented, while the other six experimental groups were instrumented with the different final Ni-Ti rotary 
files: Mtwo25/06, Mtwo30/05, Mtwo35/04, ProTaper Next X2, ProTaper Next X3, and Reciproc R25. The canals 
were then obturated. The fracture resistance was measured using a universal testing machine. In the statistical 
analysis, the results of this study revealed the fracture resistance of the instrumented roots were reduced 
comparing with the control group. There were statistically significant difference when compared the control 
group to the ProTaper Next and the Reciproc group. Within the limitations of this study, it may be concluded that 
fracture resistance of mesial roots of first mandibular molars are reduced after root canal preparation with 
ProTaper Next and Reciproc systems. 

Keywords: Fracture resistance, Root canal preparation, Nickel-Titanium rotary instrument 
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บทนํา 

  รากฟนแตกแนวดิ่ง (vertical root fracture) เปนภาวะแทรกซอน (complication) รุนแรงอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นได

ภายหลังการรักษาคลองรากฟน ทําใหฟนซี่นั้นมีการพยากรณโรคที่ไมดี และตองถูกถอนหรือตัดรากฟนนั้น ๆ ออก 

(Fuss, Lustig et al. 2001) ความชุก (prevalence) ของรากฟนแตกแนวดิ่งในฟนที่ไดรับการรักษาคลองรากแลว 

โดยทั่วไปพบไดรอยละ 8.8-10.9 (Fuss, Lustig et al. 1999, Zadik, Sandler et al. 2008) โดยในการศึกษาของ Zadik 

และคณะ ในป 2008 รายงานวา ความชุกของฟนที่ถูกถอนเนื่องจากเกิดรากฟนแตกแนวดิ่งในฟนที่ผานการรักษา

คลองรากฟนแลว พบไดในฟนกรามลาง (mandibular molar) รอยละ 9.8 สวนในฟนกรามบน (maxillary molar) พบได

รอยละ 1.8 (Zadik, Sandler et al. 2008) รากฟนแตกแนวดิ่งสามารถเกิดไดจากหลายปจจัย ไดแก การประสบ

อุบัตเิหตุ การมีรอยผุขนาดใหญ (Trabert, Caputo et al. 1978, Sornkul and Stannard 1992) การเตรียมคลองรากฟน 

(root canal preparation) หรือการเตรียมชองวางสําหรับเดือยฟน (post space preparation) ที่ใหญเกินความจําเปน 

(Pilo, Corcino et al. 1998, Pilo and Tamse 2000) ฟนที่ขาดการรองรับของอวัยวะปริทันต (Reinhardt, Krejci et al. 

1983) รวมถึงการมีพฤติกรรมการบดเคี้ยวที่รุนแรง และการแตกที่เกิดจากการเหนี่ยวนําจากการละลายของรากฟน 

(resorption-induced pathological root fractures) (Berman and Hartwell 2011) 

  การเตรียมคลองรากฟน เปนขั้นตอนที่ชวยในการทําความสะอาดคลองรากฟน ลดจํานวนเชื้อจุลชีพที่เปน

สาเหตุของโรค เตรียมพื้นที่สําหรับการลางและใสยาในคลองรากฟน และทําใหไดคลองรากฟนที่มีลักษณะเหมาะสม

ตอการอุดคลองรากฟน (Peters 2004) ในปจจุบัน การเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุน 

(rotary Nickel-Titanium intrument) กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากและใชกันอยางแพรหลาย (Bird, Chambers et 

al. 2009) เนื่องจากมีขอดีมากกวาการใชตะไบมอื (hand file) หลายประการ เชน มีความยืดหยุน (flexibility) ดีกวา มี

ประสิทธิภาพในการตัด (cutting efficiency) ที่ดีกวา (Peters 2004, Kim, Kwak et al. 2012) ทําใหไดคลองรากฟนที่มี

รูปรางผายอยางตอเนื่องโดยที่ไมเกิดคลองรากฟนเบี่ยงเบน (canal transportation) (Chen and Messer 2002, Kim, 

Kwak et al. 2012) สามารถรักษาตําแหนงดั้งเดิมของคลองรากฟนไดดี (centered preparations) ประหยัดเวลาและ

ชวยลดความเมื่อยลาของทันตแพทย (Glosson, Haller et al. 1995, Short, Morgan et al. 1997, Gluskin, Brown et al. 

2001) อยางไรก็ตามการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนอาจกอใหเกิดความวิการ (defect) 

ที่รากฟนได เชน รอยราวชนิดรอยแตกบนผิว (craze) และรอยราว (crack) ในรากฟน (Capar, Arslan et al. 2014, 

Karataş, Gündüz et al. 2015) และเมื่อรอยราวนั้นถูกแรงจากภายนอกมากระทําซ้ํา เชน แรงจากการอุดคลองรากฟน 

แรงบดเคี้ยวจากการใชงานของผูปวย อาจทําใหรอยราวแผขยายจนเกิดรากฟนแตก (root fracture) ได โดยจาก

การศึกษาพบวาการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมบางระบบ อาจทําใหความตานทานตอการแตกหัก

ของรากฟนลดลงได (Nur, Ok et al. 2015, Pawar, Barfiwala et al. 2016) 

อยางไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมายังไมพบการรายงานถึงผลของการเตรียมคลองรากฟน

ดวยตะไบนกิเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนตอความตานทานตอการแตกหักในรากฟนในฟนกรามลางดานใกลกลาง ซึ่งเปน

รากที่มโีอกาสสูงในการเกิดรากฟนแตกแนวดิ่ง ดังนั้น การศกึษานี้จึงมวีัตถุประสงคเพื่อประเมินความตานทานตอการ

แตกหักของรากฟนดานใกลกลางของฟนกรามลางแทซี่ที่หนึ่ง ภายหลังจากการเตรียมคลองรากฟนโดยตะไบนิกเกิล

ไทเทเนียมชนิดหมุนท่ีแตกตางกัน 3 ระบบ 

วิธีการและวัสด ุ

การศึกษานี้ไดผานการรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย โดยคณะกรรมการพิทักษสิทธิสวัสดิภาพและ

ปองกันภยันตรายของผูถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เลขที่ 26/2559 แลว โดยกลุมตัวอยาง



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

564 
 

เปนฟนกรามลางแทซี่ที่หนึ่งที่ถูกถอน  โดยมีสาเหตุจากโรคปริทันตหรือฟนผุทะลุโพรงเนื้อเยื่อใน และผูปวยตัดสินใจ

ถอนฟน และเก็บรากฟนโดยการแชในสารละลายไทมอล (thymol solution) ที่มีความเขมขนรอยละ 0.1 ทําการตัดตัว

ฟนและรากฟนดานไกลกลาง (distal) ออก นํารากฟนดานใกลกลางมาถายภาพรังสี เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะดังตอไปน้ี (1) มีการเจรญิของรากฟนท่ีสมบูรณ (completed root formation) มีปลายรากปด (closed apex) (2) 

ไมพบรอยราว หรือรอยแตกที่รากฟน (3) ไมพบรอยผุหรือรอยสึกคอฟน ในบริเวณตัวฟนหรือรากฟนดานใกลกลาง 

(4) มีความโคงของรากฟนอยูในชวง 10-25 องศา ตามวิธีการวัดของ Schneider (Schneider 1971) (5) เปนฟนที่ไมเคย

ไดรับการรักษาคลองรากฟนมากอน (6) ไมมีการตีบตันของคลองรากฟน และ (7) รากฟนดานใกลกลางมีโครงแบบ

ของคลองรากฟนเปนชนิดที่ 4 ตามการจัดกลุมของ Vertucci (Vertucci 1984) รากฟนดานใกลกลางที่ผานการคัดเลือก

จํานวน 70 ราก จะถูกตัดใหเหลือเนื้อฟนในสวนตัวฟน 2 มิลลิเมตรเหนือรอยตอของเคลือบฟนและเคลือบรากฟน

ทางดานใกลกลาง  

 รากฟนทัง้หมด 70 รากไดถูกแบงออกเปน 7 กลุม ดวยวธิีการสุมอยางงาย จํานวนกลุมละ 10 ราก ดังนี้  

  กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม ไมทําการเตรียมคลองรากฟน 

  กลุมท่ี 2 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเอ็มทู และเตรียมคลองรากฟนจนถึงตะไบ

เบอร 25 

  กลุมท่ี 3 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเอ็มทู และเตรียมคลองรากฟนจนถึงตะไบ

เบอร 30 

  กลุมท่ี 4 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเอ็มทู และเตรียมคลองรากฟนจนถึงตะไบ

เบอร 30 

  กลุมท่ี 5 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบโปรเทเปอรเนกซ และเตรียมคลองรากฟน

จนถึงตะไบเบอรเอ็กซทู (สวนปลายของเครื่องมือมีขนาดเทาตะไบเบอร 25) 

  กลุมท่ี 6 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบโปรเทเปอรเนกซ และเตรียมคลองรากฟน

จนถึงตะไบเบอรเอ็กซทรี (สวนปลายของเครื่องมือมีขนาดเทาตะไบเบอร 30) 

  กลุมท่ี 7 เตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเรซิพรอคดวยตะไบเบอรอาร 25 (สวนปลาย

ของเครื่องมือมีขนาดเทาตะไบเบอร 25) 

ขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟนทําโดยกรอเปดทางเขาคลองรากฟนโดยหัวกรอเพชรความเร็วสูงทรงกลม 

(round diamond bur) และทรงสอบปลายมน (tapered round end diamond bur) วัดความยาวทํางาน โดยใชตะไบ

ชนิดเคเบอร 10 ใสลงไปในคลองรากฟนจนเห็นสวนปลายของตะไบผานออกมาจากรูเปดปลายฟน (apical foramen) 

จากนั้นนําความยาวของเครื่องมือที่พอดีกับปลายฟนมาลบออก 1 มิลลิเมตร เพื่อใชเปนความยาวทํางานสําหรับการ

เตรียมคลองรากฟน ทําการเตรียมคลองรากฟนทั้งสองคลองรากฟน ดวยเครื่องมือที่กําหนดไวในแตละกลุม ตาม

วิธีการและคําแนะนําของบรษิัทผูผลิต การลางคลองรากฟนจะใชน้ํายาโซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite) ที่

มีความเขมขนรอยละ 2.5 ในปริมาตรที่เทา ๆ กันในแตละราก คือ 20 มิลลิลิตร ภายหลังการเตรียมคลองรากฟน ทํา

การลางคลองรากฟนคร้ังสุดทาย (final irrigation) ดวยกรดเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก (ethylenediaminetetraacetic 

acid) ที่มีความเขมขนรอยละ 17 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เปนเวลา 1 นาที ตามดวยน้ํายาโซเดียมไฮโปคลอไรตที่มีความ

เขมขนรอยละ 2.5 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และน้ําเกลือ (normal saline solution) ปริมาตร 10 มิลลิลิตรในแตละคลอง

รากฟน ตามลําดับ ซับคลองรากฟนใหแหงสนิทดวยเปเปอรพอยต (paper point) ทําการอุดคลองรากฟนดวยกัตตา

เปอรชา รวมกับซีลเลอร (sealer) ยี่หอเอเอชพลัส (AH Plus: Dentsply De Trey, Konstanz, Germany) ดวยวิธีซิงเกิล

แมทชโคน (single-matched cone technique) คือ การใชแทงหลักที่มีขนาดและความผายเทากับตะไบตัวสุดทายที่ใช
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เตรียมคลองรากฟน จากนั้น ตัดกัตตาเปอรชาที่ระดับรูเปดของคลองรากฟน (root canal orifice) แลวนํารากฟนไปเก็บ

ที่อุณหภูมิหองท่ีมีความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลานาน 7 วัน เพื่อใหซีลเลอรที่ใชในการอุดคลองรากฟนเกิดการ

แข็งตัวเต็มที่กอนนํารากฟนไปทําการทดสอบตอไป 

  เมื่อครบเวลาที่กําหนด นํารากฟนทุกซี่มาทาดวยซิลิโคน (Dow Corning 3140 RTV coating: Dow Corning 

Corp., Midland, MI, USA) 1 ชั้น ตั้งแตปลายรากฟนขึ้นมาจนถึงที่ระดับต่ํากวารอยตอของเคลือบฟนและเคลือบราก

ฟน 2 มิลลิเมตร ดังแสดงในภาพ 1(ค) เพื่อจําลองเอ็นยึดปริทันต (periodontal ligament) จากนั้นนํารากฟนทุกรากไป

ยึดกับฐานเพื่อนําไปทดสอบความตานทานตอการแตกหักของรากฟน ซึ่งมีลักษณะเปนแหวนโลหะไรสนิม โดยทําการ

ลากเสนอางอิง 2 เสน ไดแก เสนในแนวราบ และเสนในแนวดิ่ง ดังแสดงในภาพ 1(ง) เสนในแนวราบถูกลากใหตั้งฉาก

กับแนวของคลองรากฟนในสวนตน สวนเสนในแนวดิ่งถูกลากใหขนานกับแนวของคลองรากฟนในสวนตน จากนั้นทํา

การผสมพลาสเตอรหิน (dental stone, Kerr Vel-Mix Stone ISO type IV, Kerr) แลวเทใสในวงแหวนพรอมกับวางราก

ฟนใหเสนอางองิแนวราบขนานพื้น และเสนอางอิงในแนวดิ่งทํามุมฉากกับพื้น จากนั้นทําการเติมพลาสเตอรหินลงในวง

แหวนจนถึงระดับที่ทําการทาซิลิโคนไว ดังแสดงในภาพ 1(ก) และ 1(ข) กําหนดตําแหนงใหบริเวณสวยปลายของราก

ฟนวางสัมผัสกับพืน้ผิวที่แข็ง เพื่อใหแรงจากเครื่องทดสอบแรงสากลสามารถกระทํากับรากฟนโดยตรง รอใหเกิดการ

แข็งตัวของพลาสเตอรหิน 24 ชั่วโมง กอนนํารากฟนไปทําการทดสอบ 

 

 
ภาพ 1 การยึดรากฟนเขากับฐานสําหรับทดสอบความตานทานตอการแตกหัก (ก) ดานไกลกลาง (ข)ดานใกลกลาง  

(ค) ภาพจําลองในการยึดรากฟน (ง) เสนอางอิงแนวราบและแนวดิ่ง  

 

  การทดสอบความตานทานตอการแตกหัก ทําโดยการกดรากฟนดวยโลหะไรสนิมขึ้นรูปเปนหัวกดท่ีมีลักษณะ

ปลายแหลม เสนผานศูนยกลางในสวนปลาย 0.6 มิลลิเมตร และมีความยาว 10 มิลลิเมตร โดยใชเครื่องทดสอบแรง

สากล (Instron® 5566 universal testing machine: Instron, Norwood, MA, USA) ดังแสดงในภาพ 2  
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ภาพ 2 เครื่องทดสอบแรงสากลท่ีใชในการทดสอบความตานทานตอการแตกหักของรากฟน 

  กําหนดใหสวนปลายของหัวกดวางบนตําแหนงที่เปนวัสดุอุดคลองรากฟนในรากฟนที่มีความหนานอยที่สุด 

โดยไมใหสัมผัสกับผนังคลองรากฟนโดยรอบ ดังแสดงในภาพ 3 โดยใชน้ําหนักหัวกด 500 นิวตันดวยความเร็ว 1 

มิลลิเมตรตอนาที และทําการบันทึกคาแรงที่ปรากฏบนหนาจอแสดงผลในหนวยนิวตัน (newton) โดยคาความ

ตานทานตอการแตกหัก คือ คาแรงที่สูงที่สุด กอนที่คาแรงจะลดลงอยางฉับพลันรอยละ 25 ในระหวางการกด 

เนื่องจากคาแรงที่ลดลงอยางฉับพลันแสดงถึงการมีรอยแตกที่รากฟนเกิดขึ้น ภายหลังจากการทดสอบหาคาความ

ตานทานตอการแตกหัก นํารากฟนท่ีทดสอบมาตรวจหาลักษณะการแตกของรากฟน และทําการบันทึก 

 

ภาพ 3 แสดงการวางตําแหนงหวักดลงในคลองรากฟนดานใกลกลางใกลลิน้ 

  การบันทึกขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ความยาวของรากฟน และความโคงของรากฟนในแตละรากถูก

แสดงเปนคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) บันทึกคาความตานทานตอการแตกหัก

ของแตละรากฟนในหนวยนิวตัน และบันทึกตําแหนงที่เกิดการแตกของรากฟนในแตละราก การวิเคราะหทางสถิติใช
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การวเิคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (one-way analysis of variance) และทดสอบเชิงซอนดวยสถิติมัล

ติเพิล คอมแพรสิัน (multiple comparison test) ดวยวธิีของตูกี (Tukey) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

 

ผลการศึกษา 

รากฟนจํานวนทั้งหมด 70 รากที่ผานเกฑการคัดเลือก มีคาเฉลี่ยของความยาวรากฟนเทากับ 8.901 

(+0.703) มิลลิเมตร และคาเฉลี่ยความโคงของรากฟนเทากับ 20.00 (+2.83) องศา ภายหลังจากการแบงกลุมการ

ทดลอง พบวารากฟนในแตละกลุมการทดลองมีความยาวและความโคงของรากฟนที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิต ิ(p > .05) 

 การทดสอบความตานทานตอการแตกหักของรากฟน พบวารากฟนในกลุมควบคุมมีคาความตานทานตอ

การแตกหักสูงที่สุดเทากับ 216.42 (+60.45) N/mm2 สวนรากฟนในกลุมเรซิพรอคมีคาความตานทานตอการแตกหัก

นอยที่สุดเทากับ 118.45 (+31.91) N/mm2 ดังแสดงในตาราง 1 จากการวิเคราะหทางสถิติ พบวาไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมเอ็มทูทั้งสามกลุม และเมื่อทําการเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมเอ็มทูท้ังสามกลุมกับกลุมโปรเทเปอรเนกซทั้งสองกลุม แตพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p 

< .05) เมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุมกับกลุมกับกลุมโปรเทเปอรเนกซทั้งสองกลุม และระหวางกลุม

ควบคุมกับกลุมเรซิพรอค  

 

ตาราง 1 แสดงคาความตานทานตอการแตกหักของรากฟนในแตละกลุม 

System and MAF Fracture resistance (N/mm2) 

กลุมที่ 1 Control 216.42 + 60.45 a 

กลุมที่ 2 Mtwo 25/06 200.89 + 72.67 ab 

กลุมที่ 3 Mtwo 30/05 181.80 + 81.86 abc 

กลุมที่ 4 Mtwo 35/04 146.88 + 42.56 abc 

กลุมที่ 5 ProTaper Next X2 134.16 + 46.37 bc 

กลุมที่ 6 ProTaper Next X3 132.36 + 37.61 bc 

กลุมที่ 7 Reciproc R25 118.45 + 31.91 c 

หมายเหตุ - ตัวอักษรยกทีเ่หมือนกันแสดงใหเห็นวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตัวอักษรยกที่แตกตางกันแสดงใหเหน็วามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 

 ภายหลังจากการทดสอบความตานทานตอการแตกหักของรากฟน ตรวจพบลักษณะการแตกของรากฟน

เปน 3 แนว ไดแก การแตกแนวแกม-ลิ้น (bucco-lingual) การแตกแนวเฉยีง (oblique) และการแตกบรเิวณงามรากฟน 

ดังแสดงในภาพ 4 โดยในกลุมเอ็มทูทั้งสามกลุม และกลุมเรซิพรอคพบการแตกแนวเฉียงมากที่สุด ในขณะที่กลุม   

โปรเทเปอรเนกซทั้งสองกลุมพบการแตกในแนวแกม-ลิ้นมากที่สุด ดังแสดงในภาพ 5 
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ภาพ 4 ภาพตัวอยางแนวการแตกของรากฟนทั้ง 3 แนว ไดแก แนวเฉียง แนวแกม-ลิ้น และแนวงามรากฟน 

 

 
ภาพ 5 จํานวนรากฟนในแตละกลุมการทดลอง จําแนกตามแนวการแตกของรากฟนท้ัง 3 แบบ 

 

การอภิปรายผล 

  การศึกษานี้ไดประเมินความตานทานตอการแตกหักในรากฟนดานใกลกลางในฟนกรามลาง เนื่องจากเปน

รากฟนที่พบการแตกแนวดิ่งไดมากกวาในฟนกรามบน และเปนฟนที่ถูกถอนมากที่สุดภายหลังการรักษาคลองรากฟน 

(Zadik, Sandler et al. 2008) ในระเบียบวิธีวิจัยไดมีความพยายามในการควบคุมปจจัยตาง ๆ ที่อาจสงผลตอความ

ตานทานตอการแตกหักของรากฟน โดยพยายามคัดเลือกรากฟนใหมีขนาดใกลเคียงกัน ซึ่งภายหลังจากการสุมเพื่อ

แบงกลุมตัวอยาง พบวาทั้งความยาวและความโคงของรากฟนในแตละกลุมทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

นอกจากนี้ยังมีการจําลองเอ็นยึดปริทันตดวยวัสดุซิลิโคน (Lertchirakarn, Poonkaew et al. 2011) และเลือกเทคนิค

การอุดคลองรากฟนดวยกัตตาเปอรชาแทงเดยีวที่มีขนาดเทากับตะไบตัวสุดทายที่ใชขยายคลองรากฟน เพื่อไมใหเกิด
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แรงกระทําตอรากฟนท่ีจะนําไปทดสอบความตานทานตอการแตกหัก ซึ่งเปนวิธีเดียวกันกับการศึกษาของ Çiçek และ

คณะ (Çiçek, Aslan et al. 2015)  

  ผลการศึกษานี้พบวาการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนทุกระบบ ทําใหความ

ตานทานตอการแตกหักของรากฟนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฟนที่ไมไดผานการเตรียมคลองรากฟน ซึ่งมีความ

สอดคลองกับผลการศึกษาของ Zandbiglari และคณะ (Zandbiglari, Davids et al. 2006) ที่รายงานวาการเตรียม

คลองรากฟนไมวาจะใชตะไบชนิดมือ หรือตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนจะทําใหรากฟนมีความตานทานตอการ

แตกหักลดลง โดยเฉพาะการใชเครื่องมือที่มีความผายมากในการเตรียมคลองรากฟนจะทําใหความแข็งแรงของราก

ฟนลดลงอยางมีนัยสําคัญ โดยในการศึกษานี้ไดใชตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุน 3 ระบบ ไดแก เอ็มทู โปรเทเปอร

เนกซ และเรซิพรอค ซึ่งแตละกลุมการทดลองไดทําใหเห็นถึงความแตกตางของความผายและขนาดของตะไบที่ใชใน

การเตรียมคลองรากฟน ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจสงผลใหความหนาของเนื้อฟนที่สูญเสียไปจากการเตรียมคลองรากฟนมี

ความแตกตางกัน จึงอาจสงผลใหความตานทานตอการแตกหักของรากฟนลดลงแตกตางกัน จากการศึกษาของ Pilo 

และคณะ (Pilo, Corcino et al. 1998) พบวาการใชเครื่องมือที่มีขนากใหญกวา จะทําใหมีการสูญเสียความหนาของ

เนือ้ฟนในบริเวณรากฟนที่มากกวาทัง้ในแนวแกม-ลิ้น และในแนวใกลกลาง-ไกลกลาง นอกจากนี้การเกิดรากฟนแตก

อาจเปนผลมาจากการเกิดรอยราวที่รากฟนมากอน และโดนแรงจากภายนอกมากระทําซ้ํา (Shemesh, Bier et al. 

2009) มีรายงานพบวาการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบตาง ๆ ทั้งระบบหมุน

ตอเนื่อง (continuous rotation) และระบบหมุนไปกลับ (reciprocation) สามารถทําใหเกิดรอยราวที่รากฟนได การศึกษา

ของ Pedullà และคณะ (Pedullà, Genovesi et al. 2017) พบวาการใชตะไบเดี่ยวในระบบตาง ๆ สําหรับเตรียมคลอง

รากฟน เชน วันเชป (One Shape) เอฟซิกซสกายเทเปอร (F6 SkyTaper) เรซิพรอค เวฟวัน เวฟวันโกลด (WaveOne 

Gold) และไฮเฟลกซอีดีเอ็ม (HyFlex EDM) สามารถทําใหเกิดรอยราวที่รากฟนไดรอยละ 33.3-91.6 ในขณะที่ Hin 

และคณะ รายงานวา การเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนกิเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเอ็มทูทําใหเกิดรอยราวที่ราก

ฟนไดรอยละ 25 ซึ่งมากกวาการใชตะไบมือ (Hin, Wu et al. 2013) และการศึกษาของ Capar และคณะ (Capar, 

Arslan et al. 2014) พบวาการเตรียมคลองรากฟนดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนในระบบโปรเทเปอรเนกซทําให

เกิดรอยราวไดรอยละ 28 เทียบเทากับระบบไฮเฟลกซ แตนอยกวาระบบโปรเทเปอรยูนิเวอรแซล การศึกษาของ Liu 

และคณะ (Liu, Hou et al. 2013) พบการเกิดรอยราวขนาดเล็ก (microcrack) ภายหลังจากการเตรียมคลองรากฟน 

ดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนแบบตอเนื่องมากกวาชนิดหมุนไปกลับ ซึ่งตรงขามกับการศึกษาของ Bürklein 

และคณะ (Bürklein, Tsotsis et al. 2013) ที่รายงานวา ตะไบนิกเกิลไทเทเนียมระบบหมุนไปกลับทําใหเกิดรอยราวที่

รากฟนไดมากกวาระบบหมุนตอเนื่องในบริเวณปลายรากฟน  

  ในแงของตําแหนงการแตกของรากฟน พบวารากฟนที่ถูกเตรียมคลองรากฟนดวยระบบเอ็มทูและระบบเรซิ

พรอค จะเกิดการแตกในแนวเฉียงมากที่สุด และในระบบโปรเทเปอรเนกซจะเกิดการแตกในแนวแกม-ลิ้นมากที่สุด 

จากการศึกษาของ Lertchirakarn และคณะ ในป 2003 (Lertchirakarn, Palamara et al. 2003) พบวารากฟนที่มี

ลักษณะภาพตัดขวางเปนวงรีจะมีการกระจายของความเครียด (stress distribution) ที่แตกตางกันในแตละบริเวณของ

รากฟน โดยจุดที่มีความเครียดสะสมมาก คือ บริเวณดานใกลแกมและใกลลิ้น รูปแบบการแตกของรากฟนใน

การศึกษานี้มีความสอดคลองกับผลการศึกษาที่ผานมา (Lertchirakarn, Timyam et al. 2002, Lertchirakarn, 

Poonkaew et al. 2011) ที่รายงานวาการแตกของรากฟนมักเกิดขึน้ในแนวแกม-ลิ้น และแนวเฉียง ซึ่งเปนลักษณะที่พบ

ไ ด บ อ ย ใ นท า ง ค ลิ นิ ก ข อ ง ก า ร เ กิ ด ร า ก ฟ น แ ต ก แ นว ดิ่ ง ใ น ฟ นที่ ไ ด รั บ ก า ร รั ก ษา ค ล อง ร า ก ฟ น แ ล ว 

 ภายใตขอบเขตและสภาวะในการศกึษานี้ สามารถสรุปไดวาการเตรียมคลองรากฟนในรากฟนดานใกลกลาง
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ของฟนกรามแทลางซี่ที่หนึ่งดวยตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนในระบบโปรเทเปอรเนกซและระบบเรซิพรอคทําให

ความตานทานตอการแตกหักของรากฟนดังกลาวลดลง 
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แรงกดของกางเกงที่มากสงผลตอการลดการสะสมของแลคเตทภายหลังออกกําลังกายอยางหนักไดดีกวา
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการใชแรงกดของกางเกงที่หนักในขณะที่มีการออกกําลังกายแบบพัก

เปนชวงๆ ในนักกีฬาบาสเกตบอลชายตอแลคเตทและสมรรถภาพการกระโดด กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักกีฬา

บาสเกตบอลชายไทยอายุระหวาง 18-30 ป ที่มีทักษะสูง ที่ไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย สโมสร และ

ทีมชาติ จํานวน 19 คน มีการฝกซอมอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห และมีการแขงขันอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห ไมมี

อาการปวดและไดรับบาดเจ็บบริเวณรยางคขา ไมมีความผิดปกติเกี่ยวกับเสนประสาทและกลามเนื้อของรยางคขา 

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) อยูระหวาง 20-24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร  โดยนักกีฬาจะถูกวัดแรงกดของ

กางเกงทั้ง 2 ชนิดกอนที่จะเริ่มการทดลอง เมื่อเริ่มการทดลองนักกีฬาจะถูกเจาะเลือดและชั่งน้ําหนักบนแผนรับแรง

กดเทาเปนเวลา 30 วินาท ีจากนั้นใหนักกีฬาออกกําลังกายโดยใชโปรแกรมของ ของ Erculj และ Supej ในป 2009 ซึ่ง

จะมีการวัดคาแลคเตทชวงกอนออกกําลังกายและหลังออกกําลังกาย และความสูงของการกระโดดที่วัดจากแผนรับ

แรงกดเทาชวงออกกําลังกายครั้งที่ 1 และหลังออกกําลังกาย ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบผลของแลคเตท

ภายในกลุม พบวา ผลของแลคเตทของคร้ังที่ใชแรงกดของกางเกงท่ีหนักและเบาระหวางกอนและหลังออกกําลังกายมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 ทั้ง 2 ชนิด และผลความสูงของการกระโดดในครั้งที่ใชแรงกดของ

กางเกงที่หนักและเบาระหวางกอนและออกกําลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.001  

การเปรียบเทียบระหวางกลุม พบวา ผลของแลคเตทหลังออกกําลังกายของทั้ง 2 กลุม มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 นอกจากนี้ไมพบวาความแตกตางในความสูงของการกระโดดของทั้ง 2 กลุม ผล

ของการศึกษานี้ทําใหทราบแลววา แรงกดของกางเกงที่มากสามารถชวยชะลอการสะสมของแลคเตทไดดีกวาแรงกด

ของกางเกงที่นอยอยางชัดเจน แตความสามารถในการกระโดดของทั้ง 2 กลุม ไมมีความแตกตางกัน 

คําสําคญั: แรงกดของกางเกงท่ีหนัก/แรงกดของกางเกงที่เบา  แลคเตท  ความสูงของการกระโดด 

 

บทนํา 

สมัยกอนแรงกดของกางเกงรัดกลามเนื้อถูกใชในทางการแพทยเพื่อรักษาผูที่เปนโรคลิ่มเลือดอุดกลั้นเสน

เลือดดํา เสนเลือดขอด ขาบวม ปวดขา (Harrison 1986; Sparrow et al. 1995; Melchior et al. 1996) เปนตน ซึ่งใน

สมัยกอนมักจะใชเปนถุงนอง แตในปจจุบันการออกกําลังกายและการกีฬาเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้น จึงทําใหบริษัท

ตางประเทศเอาทฤษฎีแรงกดของถุงนองมาใชในทางการออกกําลังกายและกีฬามากขึ้น โดยการผลิตเปนเสื้อ กางเกง 

ถุงเทา ปลอกแขน เปนตน ซึ่งสินคาที่นิยมมากท่ีสุด คือ กางเกง 

การเลือกซื้อขนาดของกางเกงท่ีเหมาะสม จะมีวิธีเลือกเพื่อใหไดขนาดที่เหมาะสม ไดแรงกดที่เหมาะสมโดย

จะใชน้ําหนักและสวนสูงของคนที่ใส โดยแรงกดที่เหมาะสมที่ทําใหเกิดผลจะอยูในชวง 12-16 มิลลิเมตรปรอท 
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(Watanuki and Murata, 1994) Watanuki และ Murata กลาววา เปนแรงกดที่สามารถทําใหเพิ่มความสามารถของ

เลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาที (cardiac output) ในการทดลองโดยใหอาสาสมัครนั่งและยืนขณะใสกางเกง พบวา 

ขณะยืนและนั่งนานๆ จะทําใหขาบวมซึ่งเกิดจากเลือดไปคั่งบริเวณขามาก ทําใหการปมเลือดกลับสูหัวใจจึงเปนเรื่อง

ยาก ซึ่งการใสกางเกงที่มีแรงกดที่หนักจะไปทําใหเกิด muscle pumping เกิดขึ้น ทําใหเลือดกลับสูหัวใจ (venous 

return) ไดดีขึ้น เมื่อเลือดกลับสูหัวใจมากขึ้น หัวใจมีการรับเลือดเขามามากเพิ่มขึ้น ทําใหในการสูบฉีดเลือดแตละครั้ง

จะมีเลอืดออกจากหัวใจเพิ่มขึน้ จนทําใหปรมิาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 ครั้งเพิ่มขึ้น หัวใจจึงทํางานนอยลงทําใหลด

อัตราการเตนของหัวใจ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้จึงเปนสิ่งที่นาสนใจในการศึกษาในกีฬาที่ตองมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา เชน 

กีฬาบาสเกตบอล 

กีฬาบาสเกตบอลเปนกีฬาที่ใชเวลาในการแขงขัน 40 นาที โดยแบงออกเปน 4 ควอเตอรๆละ 10 นาที พัก

ระหวางควอรเตอรท่ี 1-2 และ 3-4 เพียง 2 นาที และระหวางควอรเตอร 2-3 ใชเวลาพัก 10 นาที การที่พักเปนชวงๆ

และมีการขอเวลานอกไดอีก 5 ครั้ง ทําใหกีฬาบาสเกตบอลเปนกีฬาที่อาศัยการเคลื่อนที่ การทําคะแนนที่รวดเร็ว 

ดังนั้นนักกีฬาบาสเกตบอลจึงจําเปนท่ีตองฝกแบบแอนแอโรบิคเปนหลัก ซึ่งการใชระบบพลังงานแบบแอนแอโรบิคเปน

หลักทําใหนักกีฬาเกิดการลาไดงาย มีการคั่งของแลคเตทไดชวงกวากีฬาที่ใชพลังงานแบบแอโรบิค แลคเตทของ

นักกีฬาบาสเกตบอลในระหวางการแขงขันมีแลคเตทสูงถึง 9.7 มิลลิโมลตอลิตร (Alonso et al.,2003) สําหรับนัก

บาสเกตบอลหญิงทีมชาติสเปน และ 13.2 มิลลิโมลตอลิตร (Abdelkrim et al.,2006) ในนักบาสเกตบอลชายอายุต่ํา

กวา 19 ป จะเห็นไดวาแลคเตทของการศึกษาทั้ง 2 มีแลคเตทที่มากกวา lactate threshold (4 มิลลิโมลตอลิตร) การ

กําจัดแลคเตทท่ีคั่งตามกลามเน้ือบริเวณที่มกีารทํางานมากจึงเปนไปไดยาก ผลของแลคเตทท่ีคั่งมากทําใหนักกีฬาเกิด

การลาไดงาย สงผลทําใหนักกีฬามีสมรรถภาพลดลง เชน ความแมนยําในการยิง ความสูงของการกระโดด ความสูง

ของขอไหลและขอมือขณะยิงลดลง (Erculj and Supej.,2009) โคชจําเปนตองใหนนักกีฬาออกมาพักเพื่อใหการลา

ลดลง สําหรับการเปลี่ยนตัวนักกีฬาหลักอาจจะสงผลทําใหรูปแบบ ความไดเปรียบของเกมสเปลี่ยนไป ดังนั้นการฟนฟู

รางกายระหวางออกกําลังกายจึงจําเปนอยางมากเพื่อชะลอการเกิดการลา ในปจจุบันการใชทฤษฎีผลของแรงกดของ

เสนใยผาตอผิวหนังไดถูกนํามาใชในการกีฬามากขึ้น 

ในป ค.ศ. 2011 Lovell ไดศึกษาผลของแรงกดของเสนใยผาแบบที่เปนกางเกงตอการฟนตัวขณะออกกําลัง

กายภายหลังจากการวิ่งระดับปานกลางสลับกับระดับหนักมากในนักกีฬารักบี้ พบวา การใชแรงกดของกางเกงที่หนัก

สงผลทําใหแลคเตทลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับครั้งที่ใชแรงกดของกางเกงที่เบา นอกจากนี้การศึกษา

ในป ค.ศ. 2013 Driller และ Halson พบวา การใชแรงกดของกางเกงที่หนักสามารถชวยลดแลคเตทชวงที่พัก 60 นาที 

ไดมากกวาการใชแรงกดของกางเกงท่ีเบา ทําใหมีพละกําลังในการออกกําลังกายคงที่เมื่อเทียบกับการออกกําลังกาย

ในครั้งแรก ทั้งนี้เกิดจากกางเกงเมื่อนักกีฬาใสจะทําใหมีแรงกดบริเวณที่สวมใส ซึ่งผลจากการมีแรงกดทําใหแรงดัน

ระหวางเสนเลือดลดลง ทําใหเสนเลือดเกิดการคลายตัวมากขึ้น  (Stephane Perrey, 2008) เพิ่มการไหลเวียนเลือด

กลับสูหัวใจ ปรมิาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มการขนสงแลคเตทไปกําจัดไดมากขึ้น นักกีฬาจึง

มีการฟนฟูรางกายไดเร็วขึ้น ผลทางดานสมรรถภาพ พบวา ในป ค.ศ. 1996 Kraemer สามารถชวยรักษาพละกําลัง

การกระโดดตอเนื่องไดดกีวาการใชแรงกดของกางเกงที่เบา อีกทั้งยังสามารถชวยเพิ่มความสูงของการกระโดดได 

การศึกษาเกี่ยวกับผลของการใสอุปกรณที่ใหแรงกดที่ผิวหนังบรเิวณที่สวมใสไดมีการศกึษาเปนอยางมาก ทั้ง

ในดานการชวยเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลับสูหัวใจ ลดแลคเตทขณะพัก เพิ่มสมรรถภาพในดานการวิ่ง กระโดด แต

การศึกษาสวนใหญจะศึกษาในคนที่ทั่วไป ศึกษาการออกกําลังกายที่เปนแบบทั่วไป เชน วิ่ง ปนจักรยาน เปนตน ซึ่งมี

งานวิจัยที่ศึกษาในนักกีฬาในดานสมรรถภาพขณะซอมหรือแขงกีฬายังนอยอยู เนื่องจากนักกีฬามีอัตราการใช
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พลังงานที่มากกวา ดานสมรรถภาพที่ดีกวาบุคคลทั่วไป ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการใชแรงกดในนักกีฬา

บาสเกตบอล เนื่องจากกีฬาบาสเกตบอลเปนกีฬาที่ใชพลังงานแบบแอนแอโรบิคเปนหลัก และการศึกษาในกีฬาที่ใช

พลังงานแบบแอนแอโรบิคยังมีการศึกษาที่นอยและยังใหผลลัพพที่ยังไมชัดเจน กีฬาบาสเกตบอลมีการเคลื่อนไหวที่

เปนแบบเฉพาะ คือ มีการกระโดด การเคลื่อนที่ทางดานขาง การวิ่งสปร้ิน ซึ่งนาจะเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาผลแรงกด

ของกางเกงที่มากในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลของการใชแรงกดของกางเกงที่หนักตอการลดแลคเตทภายหลังจากการออกกําลังกายแบบ

เฉพาะในนักกีฬาบาสเกตบอลชาย 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. การใชแรงกดของกางเกงที่มาก สามารถชวยลดแลคเตทไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่นอย ภายหลังออก

กําลังกาย 

2. การใชแรงกดของกางเกงที่มากจะสามารถทําใหนักกีฬาบาสชายกระโดดไดสูงกวาการใชแรงกดของกางเกง

ที่นอย 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬาบาสเกตบอลชายไทยอายุระหวาง 18-30 ป ที่มีทักษะสูง ที่ไดรับการคัดเลือกเปน

ตัวแทนมหาวิทยาลัย สโมสร และทีมชาต ิจํานวน 19 คน 

 เกณฑในการคัดเขาศึกษา (Inclusion criteria) 

- ผูเขารวมงานวิจัยเปนนักกีฬาบาสเกตบอลชายไทย อายุระหวาง 18-30 ป 

- นักบาสเกตบอลที่มีทักษะสูง หมายถึง นักกีฬาบาสเกตบอลทีมมหาวิทยาลัย รวมถึงนักกีฬาบาสเกตบอล

ระดับสโมสรในประเทศไทย มีการฝกซอมอยางนอย 3 ครั้งตอสัปดาห และมีการแขงขันอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห 

- ผูเขารวมงานวิจัยเปนผูที่มีสุขภาพดี ไมมอีาการปวดและไดรับบาดเจ็บบริเวณรยางคขา 

ขณะเริ่มเขารวมงานวิจัย 

- ไมมีความผิดปกติเกี่ยวกับเสนประสาทและกลามเนื้อของรยางคขา และไมมีขอจํากัดในการเคลื่อนไหวของ

ลําตัวและรยางคขา 

- คาดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) อยูในเกณฑปกติ คือระหวาง 20-24.9 กิโลกรัม/ตารางเมตร 

เกณฑในการคัดออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) 

- อยูในสภาวะเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ท่ีเปนอุปสรรคตอการทดลอง 

- ออกกําลังกายอยางหนัก หรอื แขงขัน 24 ชั่วโมงกอนการทดสอบ 

- กลัวเข็มเจาะเลือด 

- ไมสมัครใจเขารวมงานวิจัย 
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ขั้นตอนการดําเนินงานและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ในครั้งแรกผูวิจัยจะใหอาสาสมัครตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง แลวเมื่อไดอาสาสมัครที่ตรงตามเกณฑ

การคัดเขา และคัดออกแลว ผูวิจัยจะอธิบายถึงรายละเอียดตางๆ ที่จะทําในครั้งที่  2 และ 3 รวมทั้งคอยตอบคําถาม

ใหกับอาสาสมัครท่ีสงสัย 

2. ในวันที่สองและสามอาสาสมัครจะถูกสุมวาอาสาสมัครจะใสกางเกงรัดกลามเนื้อชนิดใดในวันที่สองและใส

ชนิดใดใน วันที่สาม ซึ่งมีดวยกัน 2 ประเภท ไดแก กางเกงรัดกลามเนื้อ SKINS A400 (Nylon 75%, Spandex 25%) 

และกางเกงเลคกิ้ง (cotton 95%, Spandex 5%) จากนั้นในแตะครัง้กอนเร่ิมวิจัยใหวัดแรงกดของกางเกง 

3. ขั้นตอนการวิจัยในวันท่ีสองและสาม แสดงในรูปดังนี ้

 

 
    รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการวิจัย 

 รายละเอียด 

การออกกําลังกาย 

ใชโปรแกรมของ Erculj และ Supej โปรแกรมการออกกําลังกายจะประกอบไปดวยทักษะสวนใหญที่ใชในการ

เคลื่อนที่ของกีฬาบาสเกตบอล คือ การวิ่งเร็ว (sprint) การเคลื่อนที่ดานขาง (side-shuffling) และการกระโดด เริ่มแรก

ใหอาสาสมัครยืนที่เสนเริ่ม เมื่ออาสาสมัครไดยินเสียงสัญญาณ ใหวิ่งเร็วอยางเต็มที่เปนระยะทาง 9 เมตร พรอมทั้ง

เริ่มจับเวลา  จากนั้นให side-shuffling กลับมาที่จุดเริ่มตน แลวทําการกระโดดโดยใหสูงจากพื้น 30 เซนติเมตร 3 ครั้ง 

(รูปท่ี 1) เมื่อเสร็จใหหยุดเวลา พรอมทั้งจดเวลา ทั้งนี้จะเทากับ 1 รอบ โดยใหทําทั้งหมด 8 รอบติดตอกัน ทําทั้งหมด 

6 ชดุ แตละชุดหางกัน 5 นาท ี

 
ภาพที่ 2 แสดงโปรแกรมการออกกําลังกาย เริ่มแรกวิ่งเร็ว 9 เมตร (หมายเลข 1) จากนั้นเคลื่อนที่ดานขางกลับมา

จุดเริ่มตน 

 

เริ่มแรกกอนที่จะเริ่มออกกําลังกาย ใหอาสาสมัครชั่งน้ําหนักบนแผนวัดแรงกดของเทา (Bertec Force plate 

FP4060-08) เปนเวลา 30 วินาที เมื่อออกกําลังกายในแตละชุดเสร็จภายหลังจากเจาะเลือดวัดแลคเตทแลว ให
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อาสาสมัครยืนบนแผนวัดแรงกดของเทา โดยใหเทาทั้ง 2 ขางหางกันระดับไหล มือทั้ง 2 ขางจับเอวดานขางลําตัวไว 

เนื่องจากมีความใกลเคียงกันกับตอนที่กระโดดยิง คือ ไมมีแรงเหวี่ยงจากแขนทั้ง 2 ขาง จากนั้นใหกระโดดใหสูงที่สุด 

3 ครั้ง โดยใหแตละครั้งหางกัน 5 วินาที โดยคาที่ไดจะไดเปน แรง (force) ที่กระทําตอ force plate เมื่อไดคามาแลวให

นํามาเขาสูตรเพื่อคํานวณคาความสูงที่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนยนืนิ่งๆ ซึ่งจะใช sampling rate ที่ 500 Hz สูตร คือ  

 
ให f คือ แรงท่ีกระทํากับ force plate  

ให dt คือ เวลาขณะที่ force เริ่มเปล่ียนไป – เวลาขณะเทาลอยจากพื้น (take off) 

ให mg คือ น้ําหนักท่ีไดจากการชั่งนํ้าหนัก หนวยเปน นิวตัน 

ให v คือ ความเร็วขณะที่ทําการยอตัวลง จนถึง ขณะเร่ิมกระโดด  

ให h คือ ความสูงที่สุดที่กระโดดได 

การตรวจหาปริมาณแลคเตท 

 จะทําการเจาะเลือดกอนออกกาํลังกายเพื่อใชเปนคาแลคเตทขณะพัก และหลังออกกําลังกาย โดยจะใช

เครื่องวิเคราะหแลคเตท (Accutrend® Plus, cobas®, Roche Diagnostics, Germany) ในการตรวจหาปริมาณแลคเตท 

ซึ่งจะใชเข็มเจาะเจาะบรเิวณปลายนิ้วโดยพยาบาลวิชาชีพจะเปนผูเจาะเลือด  

 การวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

1. ขอมูลอายุ สวนสูง น้ําหนัก ดัชนีมวลกาย แลคเตท ความสูงของการกระโดด และแรงกดที่ผิวหนังดวย

คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. เปรียบเทียบความแตกตางภายในกลุม และระหวางกลุม ระหวางการใชแรงกดของกางเกงที่หนักและแรงกด

ของกางเกงที่เบา โดยใชสถิติ แบบรายคู (Paired Sample t-test) เพื่อวิเคราะหขอมูลของคาแลคเตทและ

ความสูงของการกระโดด 

3. ทดสอบความมนีัยสําคัญทางสถิตทิี ่0.05 

 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของลักษณะกลุมตัวอยาง พบวา มีความสูงเฉลี่ย 180.16±5.728 เซนติเมตร น้ําหนักเฉลี่ย

72.92±6.281 กิโลกรัม อายุเฉลี่ย 19.95±1.87 ป คาดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.4481±1.36036 กิโลกรัมตอตารางเมตร 

อัตราการเตนหัวใจขณะออกกําลังกายสูงสุดในครั้งที่ใชแรงกดของกางเกงที่หนักเฉลี่ย 177.21±7.764 ครั้งตอนาที 

อัตราการเตนหัวใจขณะออกกําลังกายสูงสุดในครั้งที่ใชแรงกดของกางเกงที่เบาเฉลี่ย 179.21±7.871 ครั้งตอนาที  

คาแรงกดของกางเกงท่ีหนักเฉลี่ย 16.711 มิลลิเมตรปรอท คาแรงกดของกางเกงที่เบาเฉลี่ย 3.79 มิลลิเมตรปรอท ดัง

แสดงตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงคาการวัดความสูง (height) น้ําหนัก (weight) อายุ (age) ดัชนีมวลกาย (BMI) อัตราการเตนหัวใจ

ขณะออกกําลังกายสูงสุดของครั้งท่ีใชแรงกดของกางเกงที่หนัก (HRexhigh) อัตราการเตนหัวใจขณะออกกําลังกาย

สูงสุดของครัง้ที่ใชแรงกดของกางเกงที่เบา (HRexlow) แรงกดของกางเกงท่ีหนัก (highPressure) แรงกดของกางเกงท่ี

เบา (lowPressure) ในนักบาสเกตบอลจํานวน 19 คน 

 
     

2. การเปรียบเทียบผลของแลคเตทภายในกลุม โดยใช paired t-test พบวา ผลของแลคเตทของครั้งที่ใชแรงกด

ของกางเกงที่หนักระหวางกอนและหลังออกกําลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 ผลของ

แลคเตทของครั้งท่ีใชแรงกดของกางเกงที่เบาระหวางกอนและหลังออกกําลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ นอยกวา 0.001 การเปรียบเทียบผลของการกระโดดภายในกลุม โดยใช paired t-test พบวา ผลของการ

กระโดดในครั้งที่ใชแรงกดของกางเกงที่หนักระหวางกอนและออกกําลังกายมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.001 ผลของการกระโดดในครั้งที่ใชแรงกดของกางเกงที่เบาระหวางกอนและหลังออกกําลังกายมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 ดังแสดงตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบภายในกลุมระหวางกอนและหลังออกกําลังกายในแตละการวัดตางๆ ของคร้ังที่

ใชแรงกดของกางเกงท่ีหนักและแรงกดของกางเกงที่เบา โดยใชสถิติแบบ Paired t-test 

3. การเปรียบเทียบระหวางกลุมโดยใช paired t-test พบวา ผลของแลคเตทกอนออกกําลังกายของทั้ง 
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สองกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.799 ผลของแลคเตทหลังออกกําลังกายของทั้งสองกลุม 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.001 ผลของการกระโดดในครั้งที่หนึ่งของทั้งสองกลุม ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.29 และผลของการกระโดดในครั้งสุดทายของทั้งสองกลุม ไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.107 ดังแสดงตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงแสดงผลการเปรียบเทยีบระหวางในแตละการวัดตางๆ ของครั้งท่ีใชแรงกดของกางเกงที่หนักและแรง

กดของกางเกงที่เบา โดยใชสถิตแิบบ Paired t-test 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา การเปรียบเทียบแลคเตทกอนและหลังการออกกําลังกายของการใชแรง

กดของกางเกงที่หนัก (16.71 มิลลิเมตรปรอท) และเบา (3.79 มิลลิเมตรปรอท) มีความแตกตางกัน อีกทั้งการ

เปรียบเทียบแลคเตทหลังออกกําลังกายระหวางการใชแรงกดของกางเกงที่หนักและเบา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.001 นอกจากนี้ยังชวยรักษาสมรรถภาพการกระโดดสูงไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่เบา แตผล

ทั้ง 2 การทดลองไมพบวามีความแตกตางกัน และการใชแรงกดของกางเกงที่มากยังสามารถชวยลดอัตราการเตน

หัวใจไดดีกวา แตผลไมพบความแตกตาอยางชัดเจน 

 แรงกดของกางเกงที่หนักมีแรงกดเฉลี่ย 16.11 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเปนปริมาณแรงกดที่เพียงพอตอการเพิ่ม

การไหลเวียนเลือดกลับสูหัวใจ (Watanuki and Murata, 1994) สงผลทําใหเพิ่ม cardiac output (ปรมิาณเลือดออกจาก

หัวใจใน 1 นาที) stroke volume (ปริมาณเลอืดออกจากหัวใจในแตละครั้ง) การท่ีมีเลือดอยูภายในหัวใจกอนที่จะบีบตัว

เพื่อสงเลอืดไปสูอวัยวะทั่วรางกายมาก ทําใหหัวใจมีการทํางานลดลง เมื่อหัวใจทํางานลดลงจํานวนครั้งในการหดตัวก็

จะลดลง ในทางกลับกันแรงกดของกางเกงท่ีเบามีแรงกดเฉลี่ย 3.79 มิลลิเมตรปรอท ไมสามารถทําใหเกิดผลของการ

พัฒนาระบบการไหลเวียนเลือดได การที่ cardiac output และ stroke volume มีการเพิ่มขึ้นจะทําใหเลือดมีการ

หมุนเวยีนไดเร็ว ดังนั้นการขับของเสียที่เกิดจากการออกกําลังกายอยางหนัก เชน แลคเตท จะถูกขับออกจากบริเวณที่

มีการใชงานทันที ทําใหไมมีการคั่งของแลคเตทที่ซึ่งเปนเหตุทําใหเกิดการลาเมื่อแลคเตทคั่งมากยิ่งขึ้น ในนักกีฬาที่ใช

กางเกงที่มแีรงกดที่หนักจะไดเปรยีบตรงที่มกีารฟนฟูรางกายไดรวดเร็ว สามารถออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมตางๆ

ไดยาวนานยิ่งขึ้น  

 ผลในดานสมรรถภาพพบวา การใชแรงกดของกางเกงที่หนักมีความสูงของการกระโดดในชุดที่ 1 เฉลี่ย 

41.88 ± 7.01 เซนติเมตร และการใชแรงกดของกางเกงที่เบามีความสูงของการกระโดดในชุดที่ 1 เฉลี่ย 41.38 ± 6.36 

เซนติเมตร จะเห็นไดวาการใชแรงกดที่หนักจะมีความสูงมากกวาการใชแรงกดท่ีเบา 0.5 เซนติเมตร ถึงแมวาผลไมพบ
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตในขอมูลที่ไดมีแนวโนมที่การใชแรงกดที่หนักจะมีความสูงของการ

กระโดดมากกวาการใชแรงกดที่เบา การที่ความสูงเพิ่มขึน้นั้นเปนผลมาจากชนิดเสนใยของกางเกง (Doan et al, 2003)  

ที่ชื่อวา spandex ที่มีมากถึง 25% จึงทําใหกางเกงมีความหนา ยืดไดมากและหดกลับคืนรูปไดดี ตามหลักของ 

stretch-shortening cycle ที่เกิดขึ้นในรางกายมหนุษย คือ การที่นักกีฬาบาสเกตบอลจะทําการกระโดดจะตองยอเขา 

ในการชวงที่ยอเขานั้น กลามเนื้อและเสนเอ็นมีการยืดตัวเกิดขึ้น จึงทําใหเกิดแรงตึงที่กลามเนื้อและเสนเอ็น และเมื่อ

นักกีฬาเริ่มเหยียดเขาเพื่อลอยตัว แรงดึงที่เกิดขึ้นในกลามเนื้อและเสนเอ็นจะเปนแรงเพิ่มในการหดตัวใหมากขึ้นใน

กลามเนื้อ ทําใหลอยตัวสูงขึ้นเพราะมีแรงระเบิดที่มาก สําหรับชนิดของกางเกงที่ใชในงานวิจัยนี้ก็เชนเดียวกัน เมื่อ

นักกีฬามีการงอเขากางเกงจะถูกยืดออก กางเกงที่มสีวนผสมของเสนใย spandex มาก ก็จะทําใหกางเกงยืดมากและ

เกิดแรงตึงที่กางเกง และเมื่อนักกีฬาเหยียดขาเพื่อกระโดด แรงตึงที่เกิดจากกางเกงจะชวยเพิ่มแรงหดตัวของกางเกง

ใหมากขึ้น จึงไปชวยเสรมิความสูงของการกระโดดได 

 ความสูงของการกระโดดระหวางชุดที่ 1 และหลังออกกําลังกาย ของแรงกดทั้ง 2 ประเภท พบวามีความ

แตกตางกันทั้ง 2 ประเภท ซึ่งความตางของแรงกดของกางเกงที่หนักระหวางชุดที่ 1 และหลังออกกําลังกายมีความ

ตางอยูที่ 2.36 เซนติเมตร และแรงกดของกางเกงที่เบามีความตางอยูที่ 2.7 เซนติเมตร จะเห็นไดวาแรงกดของ

กางเกงที่หนักจะมีการรักษาประสทิธภิาพการกระโดดไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่เบา เนื่องจากผลของแรงกดที่หนัก

มีผลเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลับสูหัวใจ ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน 1 นาทีเพิ่มขึ้น สงผลทําใหมีการขนสงแลค

เตทที่เกิดจากการออกกําลังกายไดเร็ว ลดการสะสมแลคเตท อีกทั้งมีการเพิ่มการรับรูตําแหนงของขอสะโพกมากขึ้น 

ลดการสั่นของกลามเนื้อ (kraemer et al.,1998) ซึ่งการลดการสั่นของกลามเนื้อ กลามเนื้อมีการรักษาพลังงานเพิ่ม

มากขึ้นทําใหนักกีฬาเกิดการลาไดชาลง 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาในชวงหลังออกกําลังกายการใชแรงกดของกางเกงที่หนักและแรงกดของกางเกงที่เบามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 บงบอกไดวาการใชแรงกดของกางเกงที่หนักสามารถชะลอการ

สะสมของแลคเตทไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่เบา แตทั้งนี้ดานสมรรถภาพไมพบความเปลี่ยนแปลงของแรงกดทั้ง 2 

ประเภทตอความสูงของการกระโดด แตการใชแรงกดของกางเกงท่ีหนักมีแนวโนมที่สามารถชวยเพิ่มความสูงของการ

กระโดด และรักษาความสูงของการกระโดดไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่เบา 

  

สรุปผลการวิจัย 

 แรงกดของกางเกงที่มากสามารถชวยชะลอการสะสมของแลคเตทไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่นอยอยาง

ชัดเจน แตความสามารถในการกระโดดแมจะไมเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนแตสามารถบอกเปนแนวโนมไดวาแรงกดของ

กางเกงที่มากจะชวยใหกระโดดไดสูงและรักษาสมรรถภาพการกระโดดไดดีกวาแรงกดของกางเกงที่เบา 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาในนักบาสเกตบอลชายโดยรวม แตไมไดแยกออกเปนตําแหนงของนักกีฬา พบวา 

ตําแหนงของนักกีฬาก็อาจจะมีความหนักของการฝก การเคลือ่นที่ๆแตกตางกัน มีลักษณะรางกายที่แตกตาง

กัน จึงยังไมสามารถบอกไดวาผลของแรงกดของกางเกงที่หนักสงผลดีตอตําแหนงนักกีฬาใด 

2. การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาในนักบาสเกตบอลชายเทานั้น ไมไดศึกษาในนักบาสเกตบอลหญิง จึงยังไมสามารถ

ทราบแนชัดวาแรงกดของกางเกงท่ีหนักสามารถชวยชะลอการสะสมของแลคเตทไดในนักบาสเกตบอลหญิง

หรือไม เนื่องจากมีหลายๆปจจัยที่แตกตางกัน เชน ความหนักของการแขงขัน รางกาย การฝก 

ความสามารถในการเคลื่อนที่ เปนตน 
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3. แรงกดของกางเกงที่หนักสามารถชวยชะลอการสะสมของแลคเตทลงได ซึ่งไมใชเพียงแคแรงกดจากการใส

กางเกงเพียงเทานั้น แตยังสามารถใชแรงกดท่ีไดจากเสื้อ ปลอกแขน ไดอีกดวย 

4. แรงกดของกางเกงท่ีหนักสามารถชวยรักษาสมรรถภาพการกระโดดไมใหลดลงมากได ดังนั้นจึงทําใหมุมของ

ลูกบอลขณะปลอยบอล ความสูงของลูกบอลขณะปลอย และความเร็วของลูกขณะปลอยเปลี่ยนแปลงไม

มาก ทําใหสามารถรักษาความแมนยําได 

5. ผลของการใชแรงกดของกางเกงที่หนักสามารถทําใหนักกีฬามีความสูงของการกระโดดในครั้งแรกเพิ่มขึ้น

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ซึ่งเปนขอไดเปรียบถานักกีฬาใสกางเกงที่มีแรงกดมากในการแขงขันกีฬา

บาสเกตบอล 

6. ไมใชแคมีผลตอกีฬาบาสเกตบอลเพียงกีฬาเดียว แตยังสามารถนําไปใชกับกีฬาที่อาศัยการกระโดด เชน 

วอลเลยบอล เซปคตะกรอ กระโดดสูง กระโดดไกล เปนตน 

ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรที่จะศึกษาในนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงดวย เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมคีวามสามารถที่แตกตางกัน 

เชน ความหนักของการแขงขัน สรีรรางกาย ความสามารถ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซึ่งอาจจะ

ใหผลการเปลี่ยนแปลงของแลคเตทที่ตางกัน 

2. ควรมีการศึกษาดูการทํางานของกลามเนื้อดวย วาผลของแรงกดของกางเกงที่หนักสามารถชวยรักษา

พลังงานของกลามเนื้อในขณะออกกําลังกายอยางหนักไดดีกวาแรงกดของกางเกงทีเ่บาไดหรือไม 

3. การศึกษาตอยอดควรที่จะศึกษาในเรื่องประเภทการลาที่เกดิขึ้น วาการลาของโปรแกรมการออกกําลังกายที่

ออกแบบมาเทากับความหนักของการแขงขันกีฬา เปนการลาที่เกิดขึ้นจากสวนปลายอยางเดียว หรอืเกิดจาก

สวนกลางขึ้นดวย 

4. โปรแกรมการออกกําลังกายนี้จะทําเปนชดุๆทัง้หมด 6 ชุด ในการศึกษาครั้งหนาควรที่จะศึกษาดูในแตละชุด

ดวยวาแลคเตทของครั้งท่ีใชแรงกดของกางเกงที่หนักและแรงกดของกางเกงที่เบาเริ่มแตกตางกันตั้งแตชุดใด 

เพื่อสามารถมาประยุกตใชในการวางแผนการแขงได 

กิตตกิรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ขอขอบคุณ หองปฎิบัติการทางเวชศาสตรการกีฬา ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เอื้อเฟอสถานที่ในการเก็บขอมูล ขอขอบคุณพี่ๆ และนองๆ นักกีฬาบาสเกตบอลทุกคนที่

เปนผูรวมวจิัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณบริษัททราเวลกอฟล ไทยแลนด ผูเปนตัวแทนจําหนายกางเกงรัดกลามเนื้อ SKINS 

ที่ใหความรวมมือในคร้ังนี ้
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแนบสนิทและความสามารถในการตานทานการรั่วซึมเชื้อ

แบคทเีรยีระหวางเอ็มทีเอที่อุดยอนปลายรากกับเอ็มทีเอที่ถูกตัดในฟนรากเดี่ยว โดยใชฟนกรามนอยลางของมนุษยที่

ถูกถอนที่มีรากฟนเจริญสมบูรณ และมีหนึ่งคลองรากฟน จํานวน 36 ซี่ ทําการตัดรากและเตรียมคลองรากฟนดวย

เครื่องขยายคลองรากฟนตะไบนิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเรซิพรอค ขนาด 25 จากนั้นทําการแบงกลุมดวยการ

สุม เปนกลุมควบคุมบวกและกลุมควบคุมลบ จํานวนกลุมละ 3 ราก และกลุมทดลอง กลุมละ 15 ราก โดยกลุมที่ 1 

(อุดยอนปลายรากดวยเอ็มทเีอ) นํารากฟนมาอุดคลองรากฟนโดยไมใชซีลเลอร ตัดปลายรากฟนที่ระดับ 3 มิลลิเมตร 

ทํามุม 90 องศากับแนวแกนรากฟน เตรียมปลายรากฟนดวยเครื่องอัลตราโซนิกส และอุดปลายรากฟนดวยเอ็มทีเอ

ใหไดความหนาของวัสดุ 3 มิลลิเมตร สวนกลุมที่ 2 (เอ็มทีเอท่ีถูกตัด) อุดคลองรากฟนสวนปลายรากดวยเอ็มทีเอใหมี

ความหนา 6 มิลลิเมตร เก็บชิ้นฟนทัง้หมดไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลา 

48 ชั่วโมง แลวตัดปลายรากฟนออก 3 มม. อุดคลองรากฟนสวนท่ีเหลอืดวยวิธีกัตตาเปอรชาอุน โดยไมใชซีลเลอร ทํา

การตรวจสอบความแนบสนิทของวัสดุเอ็มทีเอบริเวณปลายรากฟน ดวยกลองสเตอริโอไมโครสโคปที่กําลังขยาย 32  

เทา จากนั้นเคลือบผิวรากฟนดวยสีทาเล็บและนําไปทดสอบการรั่วซึมดวยเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิส เปน

เวลานาน 90 วัน แลวทําการตรวจสอบความแนบสนทิอีกคร้ัง จากวิเคราะหขอมูลพบวา กอนทดสอบการรั่วซึม กลุม

เอ็มทีเอท่ีถูกตัดมีความแนบสนิทท่ีดีกวากลุมเอ็มทเีอท่ีอุดยอนปลายรากอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิแตหลังจากทดสอบ

การรั่วซึมแลว พบวา ความแนบสนทิระหวางเอ็มทีเอทั้งสองกลุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผล

การทดสอบการรั่วซึมไมพบการร่ัวซึมของแบคทีเรียในทั้งสองกลุมทดลอง ภายใตขอจํากัดของการทดลองนี้อาจสรุป

ไดวา ความแนบสนิทและการรั่วซึมของเอ็มทีเอที่ถูกตัดและเอ็มทีเอที่อุดยอนปลายรากในฟนรากเดี่ยวไมมีความ

แตกตางกัน 

คําสําคัญ: มินเนอรัลไตรออกไซดแอกกรีเกต การตัดปลายรากฟน ความแนบสนทิ การรั่วซึมของแบคทเีรยี 

Abstract 

The purpose of this study was to compare the adaptation and bacterial leakage between retrofilled 
MTA and resected MTA in single-rooted teeth. Thirty-six human single-rooted second mandibular premolars 
were used in this study. Root canal of each tooth was cleaned and shaped with WaveOne no. 25 file. Six roots 
were randomly selected for positive and negative controls. The other 30 roots were randomly allocated into two 
experimental groups. Fifteen roots were obturated with gutta-percha without sealer, using warm vertical 
compaction technique. The apical three mm of each root was resected at approximately 90 degrees to its long 
axis, then prepared and received MTA as a root-end filling material to a depth of 3 mm (Group 1: retrofilled 
MTA). The remaining fifteen roots were obturated with MTA placed in an orthograde manor at 6 mm form apex 
(Group 2: resected MTA). All samples were stored at 37oC 100% humidity for 48 hours. Group 2 were filled with 
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gutta-percha and root-end resection was done as in group 1. The adaptation of the root-end filling was 
evaluated under a stereomicroscope at magnification 32. All roots were then coated with nail varnish and 
subjected to bacterial leakage test for 90 days. Data were statistically analyzed at 95% confidence interval. The 
adaptation of retrofilled MTA was significantly higher than the resected MTA prior to the leakage test, but were 
not different after the 90-day leakage test. Both groups did not show any leakage. In single rooted teeth, the 
retrofilled MTA and resected MTA techniques is similar in its adaptation and sealing ability. 

Keywords: Mineral trioxide aggregate, Apicoectomy, Adaptation, Bacterial leakage 
 

บทนํา 

  การผาตัดปลายรากฟน (apicoectomy) คือ กระบวนการที่ทันตแพทยเปดแผนเหงือกบริเวณฟนที่ติดเชื้อเขา

หารอยโรคบริเวณปลายรากฟนและกระดูกรอบปลายรากฟน เพื่อทําการกําจัดเนื้อเยื่ออักเสบและตัดปลายรากฟนที่

ติดเชื้อออก จากนั้นจึงทําการอุดผนึกปลายรากฟนที่ถูกตัดดวยวัสดุอุดที่เหมาะสม และทําการเย็บปดแผนเหงือก

สงเสริมใหเกิดการหายของแผลตามปรกติ1-3 จากการศึกษาทางคลินิกในปจจุบันพบวาการทําผาตัดปลายรากฟน

ภายใตกลองจุลทรรศนและทําการอุดดวยวัสดุท่ีเหมาะสมใหผลความสําเร็จสูงตั้งแต รอยละ 89 ถึงรอยละ 944-6  

 วัสดุอุดยอนปลายรากที่นิยมใชในปจจุบันเปนชีววัสดุจําพวกชีวเซรามิกส (bioceramics) ซึ่งมินเนอรัลไตร

ออกไซดแอกกรีเกตหรือเอ็มทีเอ (mineral trioxide aggregate: MTA) เปนวัสดุชนดิแรกและไดรับความนิยมใชกันอยาง

แพรหลายในปจจุบัน เนื่องจากทั้งการศึกษาในหองปฏิบัติการและการศึกษาทางคลินิกแสดงถึงขอดีตาง ๆ ของเอ็มที

เอ ไดแก มีความปลอดภัยและมีความเขากันไดทางชีวภาพสูง สามารถกระตุนใหเกิดการสรางเคลือบรากฟน 

(cementum) เอ็นยึดปริทันต (periodontal ligament) และกระดูก (bone) ใหม7, 8 เอ็มทีเอเปนวัสดุที่มีความแนบสนิท 

(adaptiblity) ที่ดกีับผนังโพรงฟน มีความสามารถในการปดผนึก (sealing ability) และตานทานตอการรั่วซึมที่ดี9-16 มี

การละลายตัว (solubility) ที่ต่ํา17, 18 และสามารถยับย้ับ/ฆาเช้ือจุลชีพได9 

 แมวาการผาตัดปลายรากฟนจะใหผลการรักษาที่ดี มีการพัฒนาเทคโนโลยีและวัสดุตาง ๆ ขึ้นมามากแลวก็

ตาม แตเทคนิคการรักษายังคงมีความยุงยาก  ตองอาศัยทักษะและประสบการณของทันตแพทยเปนอยางมาก 

เนื่องจากเปนการทํางานในบริเวณที่จํากัดและมีเลือดออก โดยเฉพาะอยางยิ่งขั้นตอนการเตรียมโพรงปลายรากฟน 

(retropreparation) ดวยเครื่องอัลตราโซนิกส  (ultrasonics) และการอุดยอนปลายรากฟน (retrofilling) ดวยเอ็มทีเอ ซึ่ง

การนําเอ็มทีเอเขาสูโพรงปลายรากฟนที่มีขนาดเล็กจะทําไดยาก และหากบริเวณที่ทํางานมีเลือดออกมาก จะทําให

เกิดความยุงยากในขั้นตอนการอุดยอนปลายรากและสงผลตอคุณสมบัติตาง ๆ ของเอม็ทีเอได19, 20  

 การอุดปลายรากฟนดวยเอ็มทีเอภายในคลองรากฟนกอนทําการตัดปลายรากเปนการลดขั้นตอนและความ

ยุงยากในการเตรียมโพรงและอุดยอนปลายรากฟน โดยการศึกษาในฟนรากเดียวกอนหนานีพ้บวามีการรั่วซึมของสีไม

แตกตางจากการอุดยอนปลายรากฟน21 อยางไรก็ตามการใชสีในการทดสอบการรั่วซึมนั้นยังมีขอบกพรองอยู เชน 

การซึมของสีอาจถูกขัดขวางจากฟองอากาศในวัสดุอุด22 การละลายของสีจากขั้นตอนการตัดหรือทําฟนใส23 แนวการ

ตัดที่อาจไมใชแนวการรั่วซึมที่มากที่สุด24  การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแนบสนิทและ

ความสามารถในการตานทานการร่ัวซึมของแบคทีเรียระหวางเอ็มทีเอที่อุดยอนปลายรากกับเอ็มทีเอท่ีถูกตัดในฟนราก

เดี่ยว 

วิธีการและวัสดุ 

การศึกษานี้ไดผานการรับรองโครงการศึกษาวจิัยในมนุษย โดยคณะกรรมการพิทักษสิทธิสวัสดภิาพและ

ปองกันพยันตรายของผูถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เลขที่ 27/2559 แลว กลุมตัวอยางเปน
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รากฟนกรามนอยรากเดีย่วของมนุษยที่ถูกถอนจํานวน 36 ซี่ รากฟนเจริญสมบูรณ ไมมีรอยแตกราว หรือการสูญ

สลายของรากฟน (root resorption) ไมเคยไดรับการรักษาคลองรากฟนมากอน มคีวามยาวสวนของรากฟนมากกวา 

12 มิลลิเมตร รากฟนที่นํามาศึกษาตองมีทําการตรวจดวยเครื่องถายภาพรังสีดิจิตอลในชองปาก เพื่อตรวจสอบ

ลักษณะทางกายวิภาคของคลองรากฟนจากภาพรังส ี รากฟนตองมหีนึ่งคลองราก และคลองรากตรง รากฟนที่มี

คลองรากตีบตันจะถูกคัดออก ฟนที่ผานเกณฑคัดเขาจะถูกทําความสะอาด โดยทําการกําจัดหินน้ําลายและเอ็นยึดปริ

ทันตที่หลงเหลือออกจากผิวรากฟน โดยใชเครื่องขูดหินปูน จากนั้นฟนทุกซี่จะถูกเก็บโดยการแชในสารละลายไทมอล 

(Thymol solution) ที่มคีวามเขมขนรอยละ 0.1  

ทําการตัดรากฟนออกจากตัวฟนทั้ง 36 ซี่โดยใชหัวกรอเร็วชนิดไดมอนดดสิค (diamond disc) ใหไดรากฟนที่

มีความยาวเทากัน 12 มิลลิเมตร ทําการเตรียมและขยายคลองรากฟนดวย เครื่องขยายคลองรากฟนตะไบนกิเกิล

ไทเทเนียมชนิดหมุนระบบเรซิพรอค (Reciproc: VDW GmbH, Munich, Germany) ขนาด 25 ที่ระดับ 0.5 มิลลิเมตร

จากปลายรากฟน ทําลางคลองรากฟนดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต (sodium hypochlorite) ความเขมขนรอยละ 5.25 ปริ

มาน 10 มิลลิลติร หลังจากนั้นแบงรากฟนทัง้หมดออกเปน 4 กลุม ดวยวธิีการสุมอยางงาย ดังนี ้

1. กลุมควบคุมลบ จํานวน 3 ราก ทําการลางคลองรากฟน ดวยกรดเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิ 

(ethylenediaminetetraacetic acid) หรืออีดีทีเอ (EDTA) ความเขมขนรอยละ 17 ปรมิาตร 1 มิลลิลิตร เปนเวลานาน 1 

นาที ตามดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท ความเขมขนรอยละ 2.5 ปรมิาตร 5 มิลลิลติร และน้ําเกลือ 10 มิลลิลติร อุด

คลองรากฟนดวยกัตตาเปอรชา ดวยวธิีกัตตาเปอรชาอุน (warm gutta-percha technique) โดยไมใชซีลเลอร (sealer) 

ตรวจสอบความแนบสนทิและคุณภาพการอุดดวยภาพรังสีดิจิตอลในชองปาก หลังจากนัน้ทําการตัดปลายรากฟนท่ี

ระดับ 3 มิลลิเมตรจากปลายรากฟน ทํามุม 90 องศากับแนวแกนฟน ดวยหัวคารไบด 330 เก็บฟนไวที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง ใชน้ํายาทาเล็บเคลอืบผิวรากฟน 2 รอบ โดยทา

ใหครอบคลุมทุกสวนของฟน 

2. กลุมควบคุมบวก จํานวน 3 ราก ทําการเตรียมรากฟนเชนเดียวกับกลุมควบคุมลบ หลังจากเก็บฟนไวที่ 

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง ใชน้ํายาทาเล็บเคลอืบผิวรากฟน 2 

รอบ โดยเวนบริเวณปลายรากฟนไว 2 มิลลิเมตร 

3. กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 15 ราก ลางคลองรากฟนครั้งสุดทายดวยอีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 

ปรมิาตร 1 มิลลิลติร เปนเวลานาน 1 นาที ตามดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 2.5 ปรมิาตร 5 

มิลลิลติร และน้ําเกลือ 10 มิลลิลิตร อุดคลองรากฟนดวยกตัตาเปอรชา ดวยวธิีกัตตาเปอรชาอุน โดยไมใชซีลเลอร 

ตรวจสอบคุณภาพการอุดคลองรากฟนดวยภาพรังสี เก็บฟนไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ

สูงสุดเปนเวลา 48 ชั่วโมง หลังจากนั้นทําการตัดปลายรากฟนที่ระดับ 3 มิลลิเมตรจากปลายรากฟน ทํามุม 90 องศา

กับแนวแกนฟน ดวยหัวอัลตราโซนิกสอีท ี18 ด ี(ET18D: Acteon, Merignac, France) ทําการเตรียมโพรงปลายรากฟน

ดวยหัวอัลตราโซนิกสเคลอืบกากเพชร (AS3D: Acteon) ลึก 3 มิลลิเมตร ทําการอุดยอนปลายรากฟนดวยเอ็มทีเอ  

(Proroot® MTA: DENTSPLY Tulsa Dental Specialties, TN, USA) ตรวจสอบคุณภาพการอุดเชนเดียวกับขอ 1 เก็บฟน

ไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง ใชน้ํายาทาเล็บเคลอืบผิวราก

ฟน 2 รอบ โดยเวนบริเวณปลายรากฟนไว 2 มิลลิเมตร 

4. กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 15 ราก ลางคลองรากฟนคร้ังสุดทายดวยอีดีทีเอ ความเขมขนรอยละ 17 

ปรมิาตร 1 มิลลิลติร เปนเวลานาน 1 นาที ตามดวยโซเดียมไฮโปคลอไรต ความเขมขนรอยละ 2.5 ปรมิาตร 5 

มิลลิลติร และน้ําเกลือ 10 มิลลลิิตร ทําการอุดคลองรากฟนสวนปลายดวยเอ็มทีเอใหมคีวามหนา 6 มิลลิเมตร กดอัด
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ดวยพลักเกอรรวมกับการใชอัลตราโซนิกสทีค่วามแรงปานกลาง (ระดับ 8) ตรวจสอบความแนบสนิทและคุณภาพการ

อุดดวยภาพรงัสี ทําการอุดคลองรากฟนสวนที่เหลือ อุดคลองรากฟนดวยกัตตาเปอรชา ดวยวธิีกัตตาเปอรชาอุน โดย

ไมใชซีลเลอร ตรวจสอบคุณภาพการอุดเชนเดยีวกับการอดุปลายราก จากนั้นเก็บฟนไวที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธรอยละ 100 เปนเวลานาน 48 ชั่วโมง แลวทําการตัดปลายรากฟนที่ระดับ 3 มลิลิเมตรจากปลายราก

ฟนดวยหัวอัลตราโซนิกสอีท ี18 ด ีโดยทํามุม 90 องศากับแนวแกนฟน  ใชน้ํายาทาเล็บเคลอืบผิวรากฟน 2 รอบ โดย

เวนบริเวณปลายรากฟนไว 2  มลิลิเมตร 

นําชิ้นงานที่ผานการเตรียมฟนจากขั้นตอนการตัด และอุดปลายรากฟนมาทําการตรวจสอบความแนบสนทิ

ของเอ็มทีเอที่อุดยอนปลายรากฟนและเอ็มทีเอท่ีถูกตัด กอนนําไปทําการทดสอบการร่ัวซึมดวยเช้ือแบคทีเรีย ดวย

กลองสเตอริโอไมโครสโคป (stereo microscope, Zeiss, Munich, Germany) ที่ระดับกําลังขยาย 32 เทา บันทึกภาพ

แลวนําขอมูลไปเขาโปรแกรมอิมเมจเจ  (Image J v 1.44 : U.S. National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA ) 

เพื่อตรวจวัดความแนบสนิทของเอ็มทีเอกับผนังโพรงฟน โดยคํานวณจากพืน้ที่ระหวางวัสดอุุดกับผนังคลองรากฟน

หารดวยพื้นท่ีทั้งหมดของโพรงฟน ทําการตรวจวัดความแนบสนทิดวยวิธีเดียวกันอกีครั้งภายหลังจากการทดสอบการ

รั่วซึมของแบคทีเรีย เมื่อครบระยะเวลาการทดสอบการร่ัวซึมเปนเวลา 90 วันหรือเมื่อพบการร่ัวซึมของแบคทีเรีย 

การทดสอบการรั่วซึมของแบคทีเรีย ทําไดโดยยึดชิ้นฟนเขากับหลอดโพลีเอทิลนี ไมโครทูบ (polyethylene 

microtube) ที่ถูกตัดปลายหลอดออกที่เช่ือมตดิอยูกับฝาปดขวดเพาะเชื้อ โดยยึดใหมีสวนของปลายรากฟนอยูในหลอด 

3 มิลลิเมตร ทําการปดผนึกชองวางระหวางรากฟนและหลอดโพลีเอทิลนี ไมโครทูบดวยขี้ผึ้งเหนียวยึดฟนปลอม 

(sticky wax) นําชิ้นสวนท่ีประกอบเขาดวยกันผานกระบวนการทําใหปลอดเชื้อดวย กาซเอทีลีนออกไซด เปนเวลานาน 

8 ชั่วโมง นําชิ้นงานประกอบกับขวดแกวเพาะเช้ือท่ีมีอาหารเลี้ยงเชือ้บีเอชไอชนิดเหลว (BHI: brain heart infusion 

broth) ที่ปลอดเช้ือ โดยที่สวนของปลายรากฟนยาว 3 มิลลิเมตรแชอยูในอาหารเลีย้งเช้ือ ทําการปดผนึกบริเวณขอบ

ฝาของขวดแกวเพาะเชือ้ดวยแผนพาราฟน (รูปที่ 1) 

 
รูปที่ 1 โมเดลทดสอบการรั่วซึมดวยเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิส (A) หลอดโพลีเอทีลีนไมโครทบูบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ

ที่มเีอน็เทอโรคอคคัส ฟคาลิส (B) รากฟนที่ตองการทดสอบ (C) ขวดแกวที่บรรจุอาหารเลีย้งเช้ือที่ปลอดเชื้อ 

นําอาหารเลี้ยงเชื้อบีเอชไอชนิดเหลวที่มีเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิส 1x108 เซลลตอมิลลิลิตร ปริมาตร 

500 ไมโครลิตร ใสในโพลีเอทีลีนไมโครทูบ ซึ่งตอกับสวนตนของรากฟน เฝาติดตามการรั่วซึมของเชื้อทุกวันจากความ

ขุนของอาหารเลี้ยงเชื้อในหลอดเพาะเชื้อดานลางเปนเวลา 90 วัน โดยมีการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเชื้อใหมทุกๆ 3 วัน 
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ดวยอาหารเลี้ยงเชื้อบีเอชไอชนิดเหลวที่มีปริมาณเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิส 1x108 เซลลตอมิลลิลิตร ปริมาตร 500 

ไมโครลิตร ทําการบันทึกวันที่พบวาอาหารเลี้ยงเชื้อขุน และตรวจสอบเชื้อที่พบในขวดแกวเพาะเชื้อ ดวยการยอมส ี 

แกรม (Gram’s staining) และสังเกตลักษณะของโคโลนีที่ขึ้นภายหลังจากการทําใหเชื้อกระจายบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

(spread plate) ในอาหารเลี้ยงเช้ือบีเอชไอชนิดวุน (brain heart infusion agar) 

 

ผลการศึกษา 

ความแนบสนทิของเอ็มทเีอ 

ผลการวัดความแนบสนิทของเอ็มทีเอจากภาพตัดขวางปลายรากฟนกอนการทดสอบการรั่วซึม พบวา ทั้ง

สองกลุมทดลองมีความแนบสนิทของเอ็มทีเอที่ดี (รูปที่ 2) โดยกลุมที่ 1 มีความแนบสนิทของเอ็มทีเอ รอยละ 99.37 

กลุมที่ 2 มคีวามแนบสนทิของเอ็มทเีอ รอยละ 99.91 (รูปที่ 4) โดยกลุมที่ 2 มีความแนบสนิทมากกวากลุมที่ 1 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  

 

 
รูปที่ 2 ภาพตัดขวางปลายรากฟนกอนทดสอบการร่ัวซึม 

(A) กลุมที ่1 อุดยอนปลายรากดวยเอ็มทเีอ (B) กลุมที่ 2 เอ็มทเีอที่ถูกตัด 

 

หลังจากทําการทดสอบการรั่วซึม เปนเวลานาน 90 วัน พบวาความแนบสนิทของเอ็มทีเอจากภาพตัดขวาง

ปลายรากฟนลดลงในทั้งสองกลุมทดลอง (รูปท่ี 3) โดยกลุมที่ 1 มคีวามแนบสนทิของเอ็มทเีอ รอยละ 96.46 และกลุม

ที่ 2 มีความแนบสนิทของเอ็มทีเอ รอยละ 97.98 (รูปที่ 4) คิดเปนอัตราสวนความแนบสนิทที่ลดลงของเอ็มทีเอทั้งสอง

กลุมไดดังนี้ กลุมที่ 1 รอยละ 3.19 กลุมที่ 2 รอยละ 1.92 ซึ่งไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในแง

ของความแนบสนิทและอัตราสวนความแนบสนทิที่ลดลง (p > .05) 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

588 
 

 
รูปที่ 3 ภาพตัดขวางปลายรากฟนหลังทดสอบการรั่วซึม 

(A) กลุมที ่1 อุดยอนปลายรากดวยเอ็มทเีอ (B) กลุมที่ 2 เอ็มทเีอที่ถูกตัด 

 

 
 

รูปที่ 4 ระดับความแนบสนิทของเอ็มทีเอกอน-หลังการทดสอบการรั่วซึม ของกลุมอุดยอนปลายรากดวยเอ็มทีเอ 

(กลุมท่ี 1) และเอ็มทีเอท่ีถูกตัด (กลุมที่ 2)  

 

การทดสอบการรั่วซึมดวยเช้ือแบคทีเรีย 

หลังจากทดสอบการร่ัวซึมดวยแบคทเีรยีเปนเวลานาน 90 วัน ในกลุมควบคุมบวกพบการรั่วซึมของเอ็นเทอ

โรคอคคัส พิคาลิส 3 ตัวอยางจากตัวอยางทดลองท้ังหมด 3 ตวัอยางในวันแรกของการทดสอบ ในขณะที่กลุมควบคุม

ลบ กลุมที ่ 1 และกลุมที ่ 2 ไมพบการร่ัวซึมของเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิสเลย ตลอดระยะเวลาทดสอบ 90 วัน ดัง

แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการรั่วซึมดวยเช้ือแบคทีเรียเปนเวลา 90 วัน 

 N Leakage Non-leakage 

Positive control 3 3 0 

Negative control 3 0 3 

Group 1 15 0 15 

Group 2 15 0 15 

 

อภิปรายผล 

 การผาตัดปลายรากฟนมักทําเมื่อเกิดความลมเหลวในการรักษาคลองรากฟน โดยตัดปลายรากฟนรวมกับ

การเตรียมและอุดคลองรากฟนสวนปลายดวยวัสดุที่ใหความแนบสนิทที่ดีและสามารถปองกันการรั่วซึมไดดี โดยใน

กรณีตาง ๆ ที่อาจเกิดความลมเหลวภายหลังจากการรักษาหรืออาจตองไดรับการผาตัดปลายรากฟนในภายหลัง เชน 

ฟนที่มีรอยโรคขนาดใหญ มีขั้น (ledge) ที่ไมสามารถผานได รอยทะลุบริเวณปลายรากฟน เปนตน อาจพิจารณาใช

เอ็มทีเอเปนวัสดุอุดคลองรากฟนสวนปลายแทนกัตตาเปอรชาได และหากจําเปนตองทําศัลยกรรมปลายรากฟนใน

ภายหลัง จะสามารถตัดปลายรากฟนพรอมกับเอ็มทีเอไดโดยที่ไมจําเปนตองเตรียมและอุดปลายรากฟนใหม ซึ่ง

เทคนคิดังกลาวมีขอดีหลายประการ เชน เปนเทคนิคที่ทําไดงาย ไมตองอาศัยทักษะและประสบการณของทันตแพทย

สูงมากนัก สามารถทําไดในโพรงกระดูกที่มีเลือดออก โดยงานวิจัยนีไ้ดทําการศึกษาในฟนกรามนอยลางที่มีคลองราก

เดี่ยว ลักษณะคลองรากตรง เพื่อขจัดปจจัยกวนที่เกิดจากลักษณะทางกายวิภาคของรากฟน ขั้นตอนการอุดคลองราก

ฟนในสวนท่ีไมไดถูกอุดดวยเอ็มทเีอนั้นใชเทคนิคกัตตาเปอรชาอุนโดยไมใชซีลเลอรดวย เพื่อไมใหซีลเลอรมีผลตอการ

ทดสอบการรั่วซึมดวยแบคทีเรีย สวนการทดสอบการรั่วซึมดวยเชื้อแบคทีเรียใชตัวแบบสองหอง (two-chamber 

model) ที่แบงสวนที่มีเชื้อและไมมีเชื้อแยกจากกันโดยสมบูรณ และใชเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิสในการทดสอบ 

เนื่องจากเปนเชื้อจุลินทรียประจําถิ่นที่สามารถพบไดในชองปากมนุษยที่มักพบวาเปนเชื้อกอโรคที่พบไดในการติดเชื้อ

รวมในคลองรากฟนของการติดเชื้อปฐมภูมิ และพบไดมากจากเชือ้แบคทีเรียที่แยกไดจากการติดเชื้อทุติยภูมทิี่ลมเหลว

จากการรักษาคลองรากฟน25, 26 การทดสอบการรั่วซึมดวยแบคทีเรียมีขอดีคือ แบคทีเรียที่มีชีวิตจะสามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปรางและขนาดได สามารถเพิ่มจํานวนได ทําใหสามารถแทรกซึมผานชองวางฟนระหวางวัสดุ แตก็มี

ขอเสียเชนกัน กลาวคือ ใหขอมูลในเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ เนื่องจากหากแบคทีเรียสามารถแทรกซึมผานไป

ไดแมเพียงหนึ่งเซลล จะสามารถเพิ่มจํานวนไดในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ถูกเตรียมไว นอกจากนี้ยังไมสามารถบงบอกถึง

แนวทางหรือบริเวณที่มกีารรั่วซึมได27, 28 

 ผลการศึกษานี้พบวา เอ็มทีเอที่ถูกตัดกอนทําการทดสอบการรั่วซึมจะมีความแนบสนิทที่ดีกวาเอ็มทีเอที่อุด

ยอนปลายรากฟน แตหลังจากทดสอบการรั่วซึมเปนเวลา 90 วัน พบวาทั้งความแนบสนิทและอัตราสวนรอยละของ

ความแนบสนทิที่ลดลงของทัง้สองกลุมไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังไมพบการรั่วซึมของเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟคาลิส

เลย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Andelin และคณะ21 ทีใ่ชสียอมในการทดสอบการรั่วซึม และพบวาความแนบสนิท

ของเอ็มทีเอที่ถูกตัดและเอ็มทีเอท่ีอุดยอนปลายรากฟนไมมีความแตกตางกัน Apaydin และคณะ29 ศึกษาการหายและ

การสรางเคลือบรากฟนใหมบริเวณผิวของเอ็มทีเอที่ถูกตัดซึ่งเปนเอ็มทีเอที่แข็งตัวเต็มที่แลวและเอ็มทีเอที่อุดยอน

ปลายรากซึ่งเปนเอ็มทเีอท่ีถูกอุดใหมในสุนัข พบวาเอ็มทีเอท่ีถูกอุดใหมสามารถพบการกระตุนใหเกิดการสรางเคลือบ

รากฟนไดมากกวา แตคุณภาพของเคลือบรากฟนที่พบและและการหายของกระดูกบริเวณปลายรากฟนนั้นไมมีความ
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แตกตางกัน กลาวคือเอ็มทีเอที่แข็งตัวเต็มที่แลวนั้นไมมีผลตอความสามารถในการกระตุนใหเกิดการสรางใหมของ

เนือ้เยื่อแข็งบริเวณปลายรากฟน 

 ภายหลังจากการทดสอบการรั่วซึมเปนเวลา 90 วัน เอ็มทีเอที่ถูกใชเปนวัสดุอุดปลายรากฟนมีความแนบ

สนิทลดลงเพียงเล็กนอยโดยเฉลี่ยรอยละ 3.19 ในกลุมเอ็มทีเอที่อุดยอนปลายรากและรอยละ 1.96 ในกลุมเอ็มทีเอที่

ถูกตัด สอดคลองกับการศึกษาการละลายตัวของเอ็มทีเอที่พบวามีอัตราการละลายตัวที่ต่ํารอยละ 0.78-2.20 โดย

น้ําหนัก17, 30, 31 การทดสอบการละลายตัวของเอ็มทีเอในภาวะความเปนกรด พบวาในภาวะความเปนกรด-ดางที่ต่ํา 

จะทําใหเอ็มทีเอมีอัตราการละลายตัวสูงขึ้นในชวง 7 วันแรก จากการแตกตัวของแคลเซียม แตไมสงผลใหความ

แข็งแรงและความทนแรงอัดของเอ็มทีเอมีคาลดลงหลังการทดสอบเปนเวลา 30 วัน31, 32   

 การศึกษานี้เปนการศึกษาในฟนคลองรากเดียวซึ่งมีความซับซอนนอยของกายวิภาคภายในคลองรากฟน แต

ลักษณะกายวิภาคของคลองรากสามารถพบความซับซอน ไดโดยเฉพาะในคลองรากฟนของฟนกรามแท ซึ่งนาจะมี

ผลตอการรักษาและการอุดคลองรากฟน ซึ่งอาจเปนแนวทางในการศึกษาตอไป นอกจากนี้การติดเชื้อในคลองรากฟน

ตามธรรมชาตนิั้นเปนการตดิเชื้อรวมหลายชนิด ดังนั้นการทดสอบการร่ัวซึมดวยเชื้ออื่นๆจึงมีความจําเปนในการศึกษา

ตอไป  

 ภายใตขอจํากัดของการศึกษานี้ พบวา ความแนบสนิทและความสามารถในการปองกันการรั่วซึมของเอ็มที

เอท่ีอุดยอนปลายรากและเอ็มทีเอท่ีถูกตัดในฟนรากเดี่ยวไมมีความแตกตางกัน เทคนิคการอุดปลายรากฟนดวยเอ็มที

เอกอนตัดปลายรากฟนอาจนําไปใชไดในการผาตัดปลายรากฟนในฟนรากเดี่ยว 
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บทคัดยอ  

Leptospirosis เปนโรคติดตอจากสัตวสูคนที่มีความสําคัญ มีสาเหตุจาก spirochete bacteria ใน genus 

Leptospira ซึ่ง Leptospira interrogans เปนเชื้อที่กอโรคไดทั้งมนุษยและสัตว ถูกจําแนกไดมากกวา 200 serovars ดวย

วิธี agglutination test ซึ่งเปนปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี ในปจจุบันยังไมมีวิธีการจําแนก serovar โดย

ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อจําแนกเชื้อตาง serovar โดยใชความแตกตางทาง

สัณฐานวิทยา ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดโดยศึกษา Leptospira interrogans serovar Ranarum 

เปรียบเทียบกับ serovar Shermani ผลการศึกษาพบวาทั้ง 2 serovar มีรูปรางเปนเกลียว ดานปลายของตัวเชื้อปลาย

เดียวหรือทั้งสองปลายงอเปนตะขอ จากการเปรียบเทียบ 4 ตัวชี้วัด ไดแก ความยาว ความกวาง ความยาวเกลียว 

และความสูงของเกลียวของตัวเชื้อพบวา Ranarum มีความยาว ยาวกวา และความกวางสั้นกวาของ Shermani อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value=0.006 และ 0.003 ตามลําดับ) สวนความยาวเกลียวและความสูงของเกลียวของ 

Ranarum จะยาวและสั้นกวาของ Shermani ตามลําดับ อยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ (p-value<0.001) ดวยลักษณะที่

แตกตางกันของท้ัง 2 serovar ดังกลาว ถามีการศึกษาเพิ่มเติมในอีกหลาย serovar มากพอ อาจนําความแตกตางทาง

สัณฐานวิทยา ไปเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการจําแนกชนิดของเชื้อ leptospire ควบคูกับวธิี agglutination test 

คําสําคัญ : เลปโสไปรา อินเทอรโรเกน ซีโรวาร รานารัม  เชอรมานี  กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

Abstract 
Leptospirosis is an important zoonotic disease caused by the spirochete bacteria of the genus 

Leptospira. Leptospira interrogans is a pathogenic type to both human and animal. Normally it is classified into 
more than 200 serovars by antigen-antibody reaction, called agglutination test but currently there is no 
procedure to classify the type of the leptospires by morphology. Therefore, this research intended to study the 
different serovars of leptospires by the difference of the morphology under the scanning electron microscope. 
Leptospira interrogans serovar Ranarum and Shermani were chosen for the comparative study. The study under 
scanning electron microscope showed that both serovars, Ranarum and Shermani were spiral shaped. Either one 
or both sides of the terminal part was/were bent forming hook-like end(s). The comparison of four parameters 
included the length, width, wavelength and amplitude. The Ranarum displayed significantly longer length and 
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shorter width than those of the Shermani at p-value of 0.006 and 0.003 respectively. The wavelength and 
amplitude of the former were significantly longer and shorter respectively than those of the later (p-
value<0.001). These morphological differences of the two serovars obtained may be used as the alternative way 
for identification of the leptospiral type parallel to the normally used agglutination test, if more serovars are 
studied. 

Keywords: Leptospira interrogans serovar Ranarum, Shermani, Scanning electron microscope 
 

Introduction 

Leptospirosis is a major zoonotic disease in domestic animals, caused by pathogenic Leptospira species. 

Leptospirosis was recorded more than 1,000 years ago (Adler, 2015). Human can be infected by either direct or 

indirect contact with the urine of infected animal (Haake and Levett, 2015). However, most human are infected 

by indirect contact with the contaminated water or soil with infected urine (Dutta and Chistioher, 2005). The 

possibility of person to person transmission is low because a human is a dead end host for leptospirosis (Dutta 

and Chistioher, 2005).  

The leptospire is bacteria in the phylum Spirochaetes, class Spirochaetes, order Spirochaetales, family 

Leptospiraceae and genus Leptospira. The Leptospira spp. was divided by serological classification into two 

species, Leptospira interrogans which is pathogenic strains and Leptospira biflexa which is saprophytic strains 

(non-pathogenic) isolated from the environment. These two species can be subdivided into serovars using 

agglutination test which the antigen-antibody complexes are observed. Leptospira biflexa can be subdivided into 

more than 60 serovars and over 200 serovars for Leptospira interrogans. Each serovar is divided into a total of 

24 serogroups (Levett, 2001; Dutta and Chistioher, 2005). Each serovar is associated with a different animal 

reservoir (Bharti et al., 2003).The division of serological classification will help to understand the epidemiology of 

the disease because of different host specialities (Levett, 2001; Dutta and Chistioher, 2005). In addition, there is 

another classification that is the genotypic classification. This method can divide the leptospires into more than 

two species. Therefore, this method of classification is not chosen for epidemiology (Brenner et al., 1999; Levett, 

2006). 

Serological survey of the livestock in Thailand showed that major antibodies detected were against 

Leptospira interrogans serovar Ranarum, Sejroe and Mini which needed the cattle as specific hosts, while sheep 

and goats were the hosts for Leptospira interrogans serovars Shermani and Ranarum. At the same time pig was 

the host for Leptospira interrogans serovars Ranarum, Pomona and Bratislava (Suwancharoen et al., 2013). 

There was an outbreak in the south of Thailand at Satun Province in 2007 and found that the cause of the 

disease was Leptospira serovar Ranarum. This finding corresponded to the same serovars detected in the cattle 

and dog in the area (Jitdamrong et al., 2011).  

Leptospirosis situation in Thailand as reported by WHO indicated that Thailand in 2008 had 4155 

patients with leptospirosis and 75 of them were killed. The ratio of male to female patients was 3:1. 
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Major serovars are Icterohaemorrhagiae and Grippotyphosa. The provinces being the most reported are Buriram, 

Kalasin and Loei. The main risk factor is bare footed activity in rice fields. 

Leptospires are tightly coiled spirochetes with either one or both pointed hooked ends (Morton and 

Anderson, 1942). The body usually 0.1 µm × 6 to 20µm (Levett, 2001; Levett, 2006). The wavelength of 

leptospires is approximately 0.5 µm (Levett, 2001) and amplitude is approximately 0.25 µm (Morton and 

Anderson, 1942). Leptospires cannot be revealed by Gram or Wright stain. They have to be stained with silver 

and studied under dark-field microscope (Jacobs, 1980). Leptospire consists of three main elements that include 

enveloping membrane (outer sheath), two axial filaments (periplasmic flagella) and protoplasmic cylinder (Levett, 

2001). Enveloping membrane is the most external layer of the cell. Axial filament is wrapped around the 

protoplasmic cylinder (Babudieri, 1949) and located between the protoplasmic cylinder and outer membrane 

(Levett, 2001). 

However, those studies mentioned did not compare the difference in the morphology of different 

serovars of leptospires. The aim of this study was to compare the differences in the morphology of the different 

serovars by scanning electron microscope. The study should be a guidance for classification of each type of the 

leptospires by comparing the morphological differences in order to develop a new alternative way for 

identification of the leptospiral type parallelly to the normally used agglutination test. 

 

Materials and Methods 

1. Microorganisms 

The leptospires, Leptospira interrogans serovar Ranarum and Shermani were supplied from the 

Leptospirosis Center, National Institute of Animal Health, Department of Livestock Development, Ministry of 

Agriculture and Cooperative, Thailand. The reference stock of the leptospires were cultured in the Ellinghausen-

McCullough-Johnson-Harris (EMJH) semisolid culture media and kept at 30°C. Each one millimeter of the EMJH 

media containing each selected serovar with the density of 108 cells per millimeter was put in the Eppendorf 

tube and carried from the Leptospirosis Center to the laboratory of the Department of Anatomy, Faculty of 

Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. The specimens were washed by centrifugation at 3000 rpm for 15 

minutes with 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2 for three times. After that they were fixed in 2.5% glutaraldehyde 

in 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2 for 24 hours. 

2. Scanning electron microscopy   

After fixing, they were washed for three times with 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2 by centrifugation 

at 3000 rpm for 15 minutes each. The next step, 1% osmium tetroxide solution was dropped into the sample in 

the Eppendorf tube and left for 1 hours, washed three times by centrifugation at 3000 rpm for 15 minutes with 

0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2. Then, they were in the process of dehydration with graded series of ethanol at 

the concentration of 70%, 80%, 90%, 95% and absolute alcohol respectively. Each step was performed by two 

time centrifugation at 3000 rpm for 15 minutes but three times with absolute alcohol. The supernatants were 

then dropped on glass slide attaching on the SEM specimen stubs. The samples on the stubs were coated with 
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gold particles of three minutes by gold coater (Quorum Q150R). The specimens were then examined under the 

scanning electron microscope (JEOL JSM-6510LV). 

3. Data collection 

The pictures of the leptospires of each serovar obtained from the scanning electron microscope were 

studied and measured for four parameters, including the length, width, wavelength and amplitude of the 

leptospire body as shown in Figure 1. The width, wavelength and amplitude were measured at 4 different 

positions, namely at 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5 part of the body length.  

 
Figure 1  The parameters, including the length (from A-H), width (from C-F), wavelength (from C-D) and 

amplitude (from G-I) were measured for scanning electron microscopic data. They were measured at 4 different 

positions (B, C, D and E) which are located at 1/5, 2/5, 3/5 and 4/5 part of the body length respectively. 

4. Statistical analysis 

The sample size of the organisms was calculated from the pilot study. After calculation, 40 organisms of 

Leptospira interrogans serovar Ranarum and 40 organisms of Shermani were needed for examining under 

scanning electron microscope. 

The statistical analysis used PASW statistics 18. Data were presented as mean ± SD. If the data were 

normally distributed they were compared by the unpaired (2-sample) t-test while those of non-normally 

distribution were compared by the Mann-Whitney U (Wilcoxon’s rank sum) test. A p-value < 0.05 was 

considered statistically significant (McDonald, 2008). 

 

Results and Discussion 

Scanning electron microscopic study showed that the two kinds of leptospires, including Leptospira 

interrogans serovar Ranarum and Leptospira interrogans serovar Shermani were long spiral shape bacteria. 

Either one or both sides of the terminal part was/were bent forming hook-like end(s) (Figure 2A-F). However, 

the hook in the terminal area of leptospires was also mentioned by Noguchi, 1918 as a semi-circular shape and 

it not be found as the bacteria were moving. However, the axial filament which was the axis of the body was 

not visualized since the scanning electron microscopic technique provides the picture of three dimensional 

structure of the body outer surface and the axial filament was wrapped inside the enveloping membrane. 

All four parameters, including the length, width, wavelength and amplitude were statistically studied. It 

was found that the length, wavelength and amplitude were normally distributed, while the width was not. The 

comparison results of the two serovars were shown in the table 1. 
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Table 1 Comparison of four parameters measured of L.interrogans serovar Ranarum and Shermani   

under the scanning electron microscope. 

 Mean ± SD, Median (Min, Max) 

P-value L. interrogans serovar 

Ranarum (n=40) 

L. interrogans serovar 

Shermani (n=40) 

Length (µm) 13.09 ± 2.66 11.26 ± 3.57 0.006 

Width (µm) 0.14 (0.12, 0.23) 0.16 (0.12, 0.27) 0.003 

Wavelength (µm) 0.54 ± 0.05 0.44 ± 0.05 < 0.001 

Amplitude  (µm) 0.30 ± 0.05 0.34 ± 0.05 < 0.001 

P-value < 0.05 was considered to be statistically significant. 

 

Length of the Ranarum was 13.09 ±2.66 µm which was significantly longer than 11.26 ± 3.5 µm of 

the Shermani at the p-value of 0.006. The difference in the body length of the two serovars could be displayed 

in the Figure 2B and E which showed longer in the Ranarum (Figure 2B). There were many studies concerning 

the length of many serovars of leptospires, all of which displayed some differences among them. These included 

the Icterohaemorrhagiae was 3-40 µm (Noguchi, 1918), Illini was 13-21 µm (Hovind-Hougen, 1979), 

Icterohaemorrhagiae together with Canicola was 4-10 µm (Morton and Anderson, 1942) as well as 

Icterohaemorrhagiae together with Pomona, Canicola and Autumnalis was 6-9 µm (Simpson and White, 1961). 

However the length of organism could be unstable parameter, since the length depended on the age of 

organism (Hovind-Hougen, 1986). Anyhow, the difference in length of the Ranarum and Shermani demonstrated 

in this study should be reliable, since they were all the same age obtained from the same day of culturing. 

The width of the Ranarum and Shermani obtained from this study which were shown in median 

(min,max) were 0.14 (0.12, 0.23) and 0.16 (0.12, 0.27) respectively. That of the Ranarum was significantly less 

than that of the Shermani at the p-value of 0.003. The pictures showing the difference of this parameter under 

the SEM were not clearly visualized (Figure 2 A-F). Moreover, the width of different serovars were also 

reported by many researchers. Those were 0.1 µm in Illini (Hovind-Hougen, 1979), 0.07-0.14 µm in 

Icterohaemorrhagiae and Canicola (Morton and Anderson, 1942) as well as 0.2-0.4 µm in Icterohaemorrhagiae, 

Pomona, Canicola and Autumnalis (Simpson and White, 1961). In spite of their width mentioned were with some 

differences, they were in the same range. However, the study of Morton and Anderson (1942) was carried out 

by studying the Icterohaemorrhagiae together with Canicola while Simpson and White (1961) studied 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola together with Autumnalis. Both studies were done without comparing 

between each serovar.  

The wavelengths, the distance from one pitch to another adjacent pitch of the Ranarum was 0.54 ± 

0.05 µm which was much significantly longer than 0.44 ± 0.05 µm of the Shermani at p-value < 0.001. The 

scanning electron micrographs of these two serovars obviously showed the difference of their spiral coils which 

were more loosen in the Ranarum (Figure 2A-C) than those of the Shermani (Figure 2D-F). Besides, there were 
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many reports concerning the wavelength of many kinds of leptospires as followed. The wavelength of the 

Icterohaemorrhagiae was 0.5 µm (Noguchi, 1918), Pomona was 0.5-0.6 µm (Birch-Andersen et al., 1973), Illini 

was 0.6 µm (Hovind-Hougen, 1979), as well as Icterohaemorrhagiae and Canicola was 0.3-0.6 µm (Morton 

and Anderson, 1942). In addition, the work of Morton and Anderson (1942) did not compare the difference 

between the two serovars studied. However the wavelength of the two serovars obtained from this study was in 

the same range as others. 

The amplitude, the height of the spiral coil, of the Ranarum was 0.30 ± 0.05 which was also much 

significantly shorter than 0.34 ± 0.05 µm of the Shermani at p-value < 0.001. In addition, the amplitude at the 

terminal parts of the two serovars appeared shorter than other parts of the body (Figure 2 B, C, E and F). This 

finding corresponded to the work of Noguchi  (1918) who studied in the Icterohaemorrhagiae. Again, there were 

many researchers who studied the amplitude of the other leptospires, including 0.1 µm in Illini (Hovind-Hougen, 

1979) and 0.25 µm in Icterohaemorrhagiae together with Canicola (Morton and Anderson, 1942). The later did 

not do any comparison between the two serovars. 
 

 
Figure 2 Comparing of the scanning electron micrographs between serovar Ranarum (A-C) and Shermani (D-

F). Each end of the body appear like a hook (Hk). The wavelength (Wl) and amplitude (Am) of the Ranarum (A-

C) are longer and shorter than those of the Shermani (D-F) respectively. 

The results of this study should be concluded that Leptospira interrogans serovar Ranarum and 

Shermani were different in morphology after studied by scanning electron microscope. This study was a 

guidance for classification of each type of the leptospires by comparing the morphological differences in order to 
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develop a new alternative way for identification of the leptospiral type parallelly to the normally used 

agglutination test. These should provide a complete understanding of the relationship between morphological and 

serological approaches. However, this approach can be done if more serovars are studied. 
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บทคัดยอ 

ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําเปนผลแทรกซอนที่พบบอยในผูปวยมะเร็ง ปจจุบันยังไมทราบอุบัติการณ

ที่แทจริงในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองคนไทยที่นอนโรงพยาบาล เพื่อหาอุบัติการณและปจจัยเสี่ยงของภาวะดังกลาว

จึงทําการเก็บขอมูลท้ังแบบยอนหลังและไปขางหนาในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่นอนรับยาเคมีบําบัดในโรงพยาบาล

โรงเรียนแพทยแหงหนึ่ง จากการติดตามผูปวยทั้งหมด 469 คน นาน 90 วันหลังเขานอนโรงพยาบาล แบงเปน

การศึกษายอนหลังชวงป 2007 ถึง 2011 จํานวน 422 คน ซึ่ง 2 คนไมทราบผลยืนยันภาวะดังกลาวจึงคัดออก และ

การศึกษาไปขางหนาชวง 6 เดือนของป 2012 จํานวน 47 คน พบวาอุบัติการณของภาวะดังกลาวในชวงการศึกษา

ยอนหลังมีแนวโนมต่ํากวาชวงการศึกษาไปขางหนา (รอยละ 3.6 และ 8.5 ตามลําดับ, p-value 0.113) และพบใน

มะเร็งตอมน้ําเหลืองชนิดไมใชฮอดจกินและชนิดฮอดจกินรอยละ 3.4, และ 5.9 ตามลําดับ, (p-value 0.347) ขณะที่

การศึกษาไปขางหนาพบเฉพาะในมะเร็งตอมน้ําเหลอืงชนดิไมใชฮอดจกิน เหตุการณทั้งหมดพบในชวงกอนและระหวาง

ใหยาเคมีบําบัด ภาวะติดเตียงเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญตอการเกิดภาวะดังกลาว (OR 6.21, 95%CI 1.59 – 24.31) โดย

สรุป ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดําในผูปวยมะเร็งตอมน้ําเหลืองคนไทยที่นอนรับยาเคมีบําบัดในโรงพยาบาลมี

คอนขางสูงโดยเฉพาะถามีภาวะติดเตียง 

คําสําคัญ: ภาวะลิ่มเลือดอุดตนัหลอดเลือดดํา  มะเร็งตอมน้ําเหลือง  คนไทย  โรงพยาบาล 

Abstract 
Venous thromboembolism (VTE) is a frequent complication in cancer patients; however, the magnitude 

of this problem in Thai hospitalized lymphoma patients has not been well studied. To identify the incidence and 
risk factors for VTE in hospitalized lymphoma patients, retrospective and prospective cohort studies were 
conducted in patients admitted for chemotherapy in medical wards of a medical school. Patient baseline data 
and risk factors were recorded during admission. Patients were followed up for 90 days after admission. A total 
of 469 patients were included, of which 422 patients identified from 2007 to 2011 from hospital electronic data 
base were in the retrospective cohort, and 47 patients identified during 6 months in 2012 were in the 
prospective cohort. Two patients in the retrospective cohort had unconfirmed VTE, and then were excluded. The 
incidence of VTE in the retrospective cohort was lower than that in the prospective cohort (3.6%, 15/420 and 
8.5%, 4/47, p-value 0.113). Upon the retrospective cohort, VTE events in Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) and 
Hodgkin’s lymphoma (HL) patients were 3.4 % and 5.9%, respectively (p-value 0.347). All VTEs in the 
prospective cohort were NHL patients. Concerning time to VTE, all events occurred before starting or during 
initial chemotherapy. The significant risk factor for VTE was being bed-ridden (odds ratio 6.21, 95% confidence 
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interval 1.59 – 24.31). In conclusion, the incidence of VTE in Thai hospitalized lymphoma patients admitted for 
chemotherapy is high. This implies that VTE prophylaxis is recommended during the early course of 
chemotherapy in bedridden patients. 

Keywords: Venous thromboembolism, Lymphoma, Thai, Hospital 

 

Introduction 

Venous thromboembolism (VTE) results from blood clot formation within veins including deep vein 
thrombosis (DVT) and pulmonary embolism (PE). It is a frequent complication in cancer patients. The risk of VTE 
was 4 to 7-fold increase in cancer patients as compared to patients without cancer (Blom et al., 2005). Cancer 
was also the most common risk factor for VTE in Thai patients (Angchaisuksiri et al., 2007). High incidence rates 
of VTE have been recognized in hospitalized cancer patients and more increased among those with 
chemotherapy (Khorana et al., 2007; Stein et al., 2006; Timp et al., 2013). Previous western studies reported 
VTE rates in hospitalized cancer patients ranging from 2 to 4% (Abdel-Razeq et al., 2010; Khorana et al., 2007; 
Stein et al., 2006). In Thai patients, the incidence of symptomatic VTE in cancer patients admitted to medical 
wards without thromboprophylaxis was 1.8% (Aniwan and Rojnuckarin, 2010). That was comparable to those 
western studies. Cancer patients with VTE would have unfavorable consequences such as high rates of recurrent 
VTE, bleeding from anticoagulants, prolonged hospitalization, delayed cancer treatment, increased health care 
costs and utilization of health care resources, decreased quality of life, and suffering from post-thrombotic 
syndrome and chronic thromboembolic pulmonary hypertension (Angchaisuksiri, 2011; Francis, 2009). 
Furthermore, those patients are likely to have poor prognosis. Regarding in-hospital mortality, cancer patients 
with VTE had higher percentages of death than those without VTE (Khorana et al., 2007). 

The incidence of VTE is varied according to primary sites of cancer (Khorana and Connolly, 2009). Solid 
tumors of pancreas, stomach, ovarian, kidney, lung, and brain are strongly associated with higher rates in 
previous studies; however, many recent studies reported high frequency of VTE in hematological malignancies 
which was similar to or even higher than that observed in those solid tumors (Blom et al., 2005; Castelli et al., 
2010; Falanga and Marchetti, 2009; Wun and White, 2010). Lymphoma has been considered as a high-risk 
group of hematological malignancies for developing VTE (Castelli et al., 2010; Falanga and Russo, 2012). Several 
studies reported high incidence of 6.4% to 17.1% of VTE in lymphoma patients, and they were associated with 
poor prognosis (Caruso et al., 2010; Komrokji et al., 2006; Yokoyama et al., 2012; Zhou et al., 2010). 
Pathogenesis of VTE in lymphoma can be explained by three factors: endothelial cell activation due to 
overexpressed proteins of blood clotting formation on cancer cells; venous stasis from tumor compression, 
immobilization, leukocytosis, or erythrocytosis resulting in slow blood flow; and treatment factors such as 
insertion of central venous catheter and chemotherapy leading to blood vessel injury (Castelli et al., 2010). These 
three important factors are compatible with Virchow’s triad describing cause of VTE (Abad Rico et al., 2010). 

Venous thromboembolism is a multifactorial disease. The risk of VTE markedly increases with the 
number of individual risk factors. Some risk factors are specific to cancer disease and treatment while the others 
are well-known general risk factors for developing VTE. Therefore, they can be considered as patient-, cancer-, 
and treatment-related risk factors in lymphoma patients. However, VTE is a preventable disease. Many recent 
practice guidelines suggested VTE prophylaxis with anticoagulant drugs in hospitalized cancer patients who are 
at risk for venous thrombotic complications (Bang et al., 2014; Lyman et al., 2015; Mandala et al., 2011). 

Although there are many studies focusing on VTE in lymphoma patients, studies on VTE complications in 
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Thai lymphoma patients are scarce. Moreover, the incidence of VTE in Thai lymphoma patients has not been 

well elucidated, particularly in hospitalized patients. Therefore, the aim of this study was to identify the incidence 

and risk factors for VTE in Thai hospitalized lymphoma patients who are at high risk enough to receive VTE 

prophylaxis. 

 

Methods 

This observational study conducted as retrospective and prospective cohort study concurrently. Newly 
diagnosed or relapsed lymphoma patients aged at least 18 years, and admitted for chemotherapy in the medical 
wards of King Chulalongkorn Memorial Hospital, an affiliation of a medical school, were included. In the 
retrospective cohort, lymphoma patients admitted during January 1, 2007 to December 31, 2011 were identified 
by the International Classification of Diseases and Related Health Problem, 10th Revision Thai Modification (ICD-
10-TM) coding. In the prospective cohort, lymphoma patients admitted during July 1, to December 31, 2012 
were enrolled and gave written informed consent. All patients were followed up for 90 days after admission. 
This study was approved by the Institutional Review Board of the Faculty of Dentistry and Faculty of Pharmacy, 
Mahidol University, and the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. 

Patients were excluded from the study if they received ongoing anticoagulants treatment, had VTE 
before entering the study, had diagnosis of VTE on the first date of admission, had symptoms of VTE before 
admission and diagnosis of VTE was confirmed later, or refused to give written informed consent. Patient 
characteristics and risk factors were reviewed from medical records and documented in validated case record 
forms. In addition, patients in the prospective cohort were interviewed about their predisposing factors for VTE at 
wards and symptoms of VTE at day 90 or later by telephone. 

The diagnosis of VTE was confirmed by a treating physician or radiological imaging studies such as 
Doppler ultrasonography, computed tomography, venography, or magnetic resonance imaging for diagnosis of 
DVT, and ventilation/perfusion lung scan, computed tomographic angiography, magnetic resonance imaging, or 
autopsy for diagnosis of PE.  

Suspected DVT is a clinical symptom of unilateral calf swelling or pain with unknown cause. Suspected 
PE is either or combined clinical symptoms of unexplained dyspnea, pleuritic chest pain, or hemoptysis. Sign of 
unexplained hypoxemia is also considered as suspected PE. Suspected DVT or PE was recorded if a treating 
physician suspected and ordered for further investigation. 

The sample size in the retrospective cohort was determined from the proportion observed in the 
previous study of VTE in Japanese lymphoma patients (Yokoyama et al., 2012). A total sample of 433 patients 
was calculated at alpha value of 0.05 with two-sided test, margin of error in estimating proportion of 0.3, and 
drop out of 20%. The number of eligible lymphoma patients admitted during 6 consecutive months from July 1, 
to December 31, 2012 was the sample size in the prospective cohort. Patients who were followed less than 83 
days after admission, and who had unconfirmed VTE results were not included for analysis. 

Demographic characteristics were presented by number of patients with percentage, mean ± standard 

deviation (SD), or median, as appropriate. Differences in continuous variables were analyzed using Student’s t-

test or Mann-Whitney U test. Risk factors for VTE were presented as relative risk (RR) with 95% confidence 

interval (CI) for categorical variables and p values from Chi square test or Fisher’s exact test. Statistic was tested 

at a two-sided alpha value of 0.05. The factors that showed p values less than 0.05 from univariate analysis 
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were selected for a multivariate analysis using a binary logistic regression model. A forward stepwise method 

was used for selecting the variables into the model. All data analyses were computed using SPSS version 16 

(SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). 

 

Results 

There were 513 eligible patients. Forty-four patients were excluded because of loss to follow-up during 

the study period. A total of 469 patients were included in this study, of which 422 patients were in the 

retrospective cohort and 47 patients were in the prospective cohort. Baseline characteristics were shown in Table 

1. The mean age was 54 ± 15.6 years (range 18 - 89 years). The median length of stay (LOS) was 7 days 

(range 1 - 182 days). Obese patients were not common in this study. The mean body mass index (BMI) was 

21.9 ± 4.18 kg/m2. Acute infection (35%), anemia (34.7%), and best rest ≥ 3 days (23.9%) were the most 

common problems during admission. The majority of patients were newly diagnosed lymphoma (81.9%). There 

were Hodgkin’s lymphoma (HL) and Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) of 7.7% and 92.3%, respectively. Most 

patients had advanced disease (stage 3 – 4, 70.1%) and presented with B symptoms at diagnosis (53.9%) that 

considered as poor prognosis. Doxorubicin-based regimen (65.7%) was the major chemotherapy in this study. 

Almost 80% of patients were prescribed granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) agents after completion 

of each cycle of chemotherapy during admission. 
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Table 1 Baseline characteristics of study patients 

Characteristics Overall study (n = 469) 
Number (%) or mean ± SD 

Female gender  218 (46.5) 

Age ≥ 60 years  170 (36.2) 

Length of stay (days) (median, range)  7 (1 – 182) 

Body mass index (kg/m2) (n = 465)  21.9 ± 4.18 

Problems during admission*  

    No problems  183 (39) 

    Acute infection  164 (35) 

    Anemia  163 (34.7) 

    Bed rest ≥ 3 days  112 (23.9) 

    Respiratory failure  36 (7.7) 

    Paraparesis (grade 0 – 3)  12 (2.6) 

    Monoparesis (grade 0 – 3)  6 (1.3) 

    Congestive heart failure (FC III or IV)  3 (0.6) 

    Other problems  172 (36.7) 

History of VTE  3 (0.6) 

Recent major surgery (≤ 1 month) (n = 467)  13 (2.8) 

Bed-ridden state  28 (6) 

Varicose veins  5 (1.1) 

Hormonal use  4 (0.8) 

New diagnosis  384 (81.9) 

Hodgkin’s lymphoma  36 (7.7) 

Non-Hodgkin’s lymphoma  433 (92.3) 

    B-cell type  368 (85) 

    T-cell type  65 (15) 

ECOG Performance status 2 – 4  202 (43.1) 

Stage 3 – 4 (staging, n = 438)  307 (70.1) 

Presence of bulky disease (n = 468)  121 (25.6) 

Presence of B symptoms  253 (53.9) 

Presence of venous compression (n = 463)  62 (13.4) 

Doxorubicin-based chemotherapy regimen  308 (65.7) 

Chemotherapy and radiation  10 (2.1) 

Not response to the treatment (evaluated = 461)  141 (30.6) 

Previous chemotherapy or radiation (≤ 6 months)  69 (14.7) 

G-CSF use  374 (79.7) 

Central venous catheter use  97 (20.7) 

Hemoglobin (g/dL) (n = 468)  11.0 ± 2.22 

Platelet (x 109/L) (n = 468)  251 ± 144 

White blood count (x 109/L) (n = 468)  9.9 ± 12.08 

Neutrophil (x 109/L) (n = 464)  6.29 ± 5.32 

Lymphocyte (x 109/L) (n = 462)  2.61 ± 9.88 

Monocyte (x 109/L) (n = 460)  0.569 ± 0.799 

Eosinophil (x 109/L) (n = 453)  0.174 ± 0.378 

Basophil (x 109/L) (n = 445)  0.038 ± 0.064 

*2 - 3 problems = 113 patients, 4 - 5 problems = 57 patients, > 5 problems = 5 patients 
SD: standard deviation, FC: functional class, VTE: venous thromboembolism, ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, G-CSF: 
granulocyte colony-stimulating factor agent 
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Nineteen patients had VTE events including 15 DVTs and 4 PEs which 9 events were asymptomatic. 
Two NHL patients in the retrospective cohort had unconfirmed VTE, and then were excluded for analysis. The 
incidence of VTE in the retrospective cohort was lower than that in the prospective cohort (3.6%, 15/420 and 
8.5%, 4/47, p-value 0.113). In the retrospective cohort, there were 388 NHL patients and 34 HL patients. VTE 
events occurred 3.4% (13/386) in NHL compared with 5.9% (2/34) in HL patients (p-value 0.347). In the 
prospective cohort, all 4 VTEs were NHL patients. Fifty-three patients (10.7%, 53/469) found death in this 
study, and most died from lymphoma disease. No patients died from VTE. 

As shown in Table 2, lower extremities (31.6%) were common sites of VTE. One patient (5.3%) had 
superior vena cava (SVC) thrombosis. Six DVTs (31.6%) including SVC thrombosis were attributed to tumor mass 
compression. Five patients (26.3%) had upper extremity thrombosis, and four of them had central venous 
catheter use. Only one patient with that device had a thrombus in the inserted blood vessel. 

Table 2 Sites of venous thromboembolism (n = 19) 
Sites Number (%) 
Neck  1 (5.3) 
Upper extremities  5 (26.3) 
 Left  2 
 Right  2 
 Both  1 
Superior vena cava (SVC)  1 (5.3) 
Intra-abdomen  1 (5.3) 
Lower extremities  6 (31.6) 
 Left  3 
 Right  2 
 Both  1 
Intra-abdomen & lower extremities  1 (5.3) 
Lung  4 (21.1) 

 

The median time for VTE events after admission was 12 days (range 3 – 86 days). Out of 19 VTE 

patients, 9 patients (47.4%) had VTE before starting chemotherapy. The others developed VTE during the first 

three cycles of chemotherapy which accounted for 0.9% (4/431), 1% (4/386), and 0.6% (2/352), respectively 

(Figure 1). 

 
 

Figure 1 Venous thromboembolism rates according to cycle of chemotherapy 
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According to univariate analysis, significant risk factors for VTE in lymphoma were shown in Table 3. 

The independent factors were subsequently put in a multivariate analysis using a forward stepwise method. 

However, three risk factors from univariate analysis including presence of venous compression, not response to 

the treatment, and G-CSF use were exception. Because presence of venous compression was not examined in 

all patients, it could be bias for interpretation. Routine evaluation of response to chemotherapy was usually done 

after 4th to 6th cycle of chemotherapy, but VTE events in this study generally occurred before those cycles. 

Moreover, approximately 50% of VTE patients had venous thrombosis before using G-CSF agents. Therefore, 

these 3 factors were considered as unreasonable predictors for VTE in this study. 
 

Table 3 Significant risk factors for venous thromboembolism by univariate analysis 

Risk factors VTE Non-VTE RR (95% CI) p-value 

Length of stay (days) 16 (4 – 68) 6 (1 – 182) - < 0.001* 

Body mass index (kg/m2) 19.8 ± 3.91 22.2 ± 4.11 -  0.018** 

Acute infection  52.6% (10/19)  29.5% (119/404) 2.53 (1.05 – 6.08) 0.032 

Bed rest ≥ 3 days  52.6% (10/19)  18.6% (75/404) 4.42 (1.85 – 10.53) 0.001 

Monoparesis (grade 0 – 3)  10.5% (2/19)  1% (4/404) 8.18 (2.40 – 

27.80) 

0.026 

Bed-ridden state  21.1% (4/19)  3.5% (14/404) 6.00 (2.21 – 16.26) 0.006 

ECOG Performance status 2 – 4  73.7% (14/19)  37.6% (152/404) 4.33 (1.59 – 11.81) 0.004 

Presence of venous compression  52.6% (10/19)  10.8% (43/399) 7.65 (3.26 –17.96) < 0.001 

Not response to the treatment  61.1% (11/18)  22.1% (88/398) 5.03 (2.00 –12.63) 0.001 

G-CSF use  42.1% (8/19)  79.7% (322/404) 0.20 (0.08 – 0.49) 0.001 

Lymphocyte (x 109/L) 0.76 ± 0.57 2.71 ± 10.52 - < 0.001* 

Eosinophil (x 109/L) 0.042 ± 0.076 0.179 ± 0.362 -  0.007* 

*Mann-Whitney U test, **Student’s t-test, 95% CI: 95% confidence interval 

ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, G-CSF: granulocyte colony-stimulating factor agent 

 

Upon a multivariate analysis, the risk factors significantly associated with VTE were monoparesis (grade 

0 – 3) and bed-ridden state with odds ratios of 15.54 (95% CI 2.59 – 93.28, p-value 0.003) and 7.17 (95% 

CI 1.80 – 28.53, p-value 0.005), respectively (data not shown). Because one out of two patients with 

monoparesis had both upper extremities thrombosis despite weakness at the left lower extremity, monoparesis 

also was not the reasonable risk factor for predicting VTE and then was excluded from the logistic regression 

model. Consequently, only the bed-ridden state remained statistical significance with odds ratio of 6.21 (95% CI 

1.59 – 24.31, p-value 0.009) (data not shown). 
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Discussion 

Lymphoma has been well-recognized as a high risk group of cancer for VTE. The incidence of VTE in 
lymphoma was varied in several studies including Asian studies. Because of more complete data records by 
prospective gathering, lower number of lost follow-up patients, and increased awareness of VTE in group of 
treating physicians at wards, the incidence of VTE in the prospective cohort was higher than that in the 
retrospective cohort. As a result, the incidence of VTE from the prospective cohort is likely more valid and is the 
representative for this study; however, a larger prospective cohort is further in need for confirmation. According 
to the prospective cohort study, the incidence of VTE in this study was comparable to western studies that 
reported high incidence of VTE in lymphoma patients ranging from 6.4% to 17.1% (Caruso et al., 2010; Komrokji 
et al., 2006; Ottinger et al., 1995; Zhou et al., 2010). As compared with other Asian studies, the reported 
number of VTE in lymphoma patients was similar. For example, a retrospective study of VTE in Thai lymphoma 
patients at a medical school in North area showed the high prevalence of 9.3% during the year of 2007 to 2011 
(Siwasaranond et al., 2013). In addition, a prospective study of VTE in Korean patients with newly diagnosed 
lymphoma demonstrated the incidence of 7.9% with the median follow-up of 21.8 months (Park et al., 2012). 
Another retrospective study of VTE in Japanese patients with newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma 
reported high incidence of 11% also (Yokoyama et al., 2012). 

A large meta-analysis of 29 cohort studies including 18,018 lymphoma patients showed the higher 
incidence of VTE in NHL as compared to HL (Caruso et al., 2010). In contrast, a large retrospective study in 
hospitalized cancer patients reported the similar prevalence of VTE between NHL and HL subgroup (Khorana et 
al., 2007). Noticeably, a retrospective study in Thailand also revealed more frequency of VTE complications in HL 
than in NHL (Siwasaranond et al., 2013). A reason may be a relatively small number of HL patients in the study, 
producing the higher proportion of VTE in HL. Furthermore, HL is uncommon in Thai patients as compared with 
NHL. In this prospective study, only 2 out of 47 patients were HL, and none of them had VTE. 

The common site of VTE in this study was the lower extremities that consistent with other studies 
(Caruso et al., 2010; Yokoyama et al., 2012). Venous compression either by an enlarged lymph node or a tumor 
mass is one of risk factors for VTE in lymphoma resulting in slow blood flow and subsequent blood clot formation 
(Castelli et al., 2010; Wun and White, 2010). The incidence of VTE related to venous compression in this study 
was higher than that reported in Thai lymphoma patients at another medical school (Siwasaranond et al., 2013). 
Because CVC is inserted at the neck, chest, groin, or upper arm, it is considered as a local risk factor for upper 
extremity thrombosis (Falanga and Russo, 2012). Previous studies reported high frequency of CVC-related 
thrombosis of 13.5% to 28.6% in hematological patients (Joks et al., 2014; Van Rooden et al., 2003). However, 
recent practice guidelines do not recommend routine VTE prophylaxis for patients inserting catheters (Kahn et al., 
2012; Mandala et al., 2011). 

Previous studies described the highest risk for VTE existing during initial chemotherapy in lymphoma 
patients (Caruso et al., 2010; Komrokji et al., 2006; Yokoyama et al., 2012; Zhou et al., 2010). Indeed, 
approximately half of VTE patients in this study carried the risk before starting chemotherapy, and subsequently 
increased during the early course of chemotherapy that was similar as observed in other studies (Komrokji et al., 
2006; Siwasaranond et al., 2013; Yokoyama et al., 2012). Initial high tumor burden after receiving diagnosis 
caused high degree of generated thrombin formation after cell death during beginning chemotherapy could be 
explained for VTE occurrence in such period (Castelli et al., 2010). Moreover, hepatotoxicity from chemotherapy 
leading to decreased natural antithrombin proteins, blood vessel injury due to high concentration of cytotoxic 
drugs also facilitate the blood clot formation during chemotherapy (Falanga and Marchetti, 2009). 
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Bed-ridden state or immobilization resulting in inadequate blood circulation has been recognized as a 
well-known risk factor for VTE including in hematological patients (Abad Rico et al., 2010; Castelli et al., 2010; 
Wun and White, 2010). Bedridden patients were the significant factor associated with VTE in this study. Previous 
studies also supported that immobilization was the most frequently encountered risk factor for VTE in hospitalized 
medical patients including cancers (Abdel-Razeq et al., 2010; Aniwan and Rojnuckarin, 2010). In addition, 
several recent guidelines have recommended VTE prophylaxis in those patients who confine to bed or have 
reduced mobility (Bang et al., 2014; Lyman et al., 2015). 

A limitation of this study was the restricted time for conducting the study which results in short duration 
for follow-up. Some patients might have VTE after the 90-day follow-up period; however, it is considered at 
least minimum duration for VTE detection in this study. In addition, there is the small number of participants in 
the prospective cohort to compare the difference in the incidence of VTE with the retrospective cohort. Besides, 
this study conducted in a single medical hospital that may not be representative for all Thai lymphoma patients. 
Consequently, a large prospective cohort study with longer duration for VTE follow-up in other sites is required 
for further confirmation. 

In conclusion, the incidence of VTE in Thai hospitalized lymphoma patients admitted for chemotherapy is 

high, especially during the initial course of treatment. VTE prophylaxis should be recommended during the first 

three cycles of chemotherapy in bedridden lymphoma patients. 
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บทคัดยอ  

สียอมถูกใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอกยอมสิ่งทอ น้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิตมีองคประกอบของสียอมซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตในแหลงน้ํา ในปจจุบันการบําบัดน้ําเสีย

โรงงานฟอกยอมนิยมใชการกําจัดรวมระหวางระบบชีวภาพ-กายภาพเคมี เชนการดูดซับ โดยถานกัมมันตถือเปน

ทางเลอืกที่ดใีนสวนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดสียอม อยางไรก็ตามดวยความคุมคาทางเศรษฐกิจจึงไดมีการ

ผลิตถานกัมมันตจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมากขึ้น โดยใบสับปะรดถือเปนของเหลือทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่

ไดรับความสนใจนําไปใชประโยชน งานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาความสามารถของถานกันมันตที่ผลิตจากใบสับปะรดใน

การกําจัดสียอม โดยเลือกสีเบสิคเมทิลนีบลูท่ีใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมฟอกยอมและการแพทย โดยศึกษา

ประสิทธิภาพในการดูดซับและไอโซเทอมของถานกัมมันตจากใบสับปะรดพบวา ถานกัมมันตจากใบสับปะรดมี

ความสามารถในการดูดซับสียอมเมทิลีนบลูไดถึงรอยละ 100 ภายในเวลา 1 ชั่วโมงแตหลังจากนั้นมีการคายซับสียอม 

โดยถานกัมมันตจากใบสับปะรดสามารถดูดซับสไีด 426.67 มิลลิกรัมสตีอกรัมของถานและมีรูปแบบการดูดซับหลาย

ชั้นเปนแบบกายภาพ-เคมี สอดคลองกับสมการทฤษฎีการดูดซับของ Freundlich 

คําสําคัญ: ถานกัมมันต ใบสับปะรด สียอม  

Abstract  
Dyes have been used widely in the industrials especially textile industry. Textile wastewater includes 

dyes that effect to environment and aquatic life. Integrated wastewater treatment methods have been using in 
textile wastewater treatment such as biological-adsorption which the activated carbon is a good choice for 
improving dye removal. However, considering on economized operation brought about the idea of low cost or 
agricultural waste activated carbon production. Pineapple waste is a large amount in Chiang Rai which is 
interesting to utilize as activated carbon. This study aimed to investigate the removal capacity including Isotherm 
adsorption study of pineapple leaves activated carbon for Methylene Blue (MB) which has been used widely in 
textile and medical industries. It found the 100% removal efficiency within 1 hour of contact time, and thendye 
molecular was desorbed after one hour. It was also found dye removal capacity of 426.67 mg/g and the 
isotherm result fitted to Freundlich model that can explain the multilayer adsorption type of this study.       

Keywords: activated carbon, pineapple leaves, dye 
 

บทนํา  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมฟอกยอมสิ่งทอของประเทศไทยเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งกระบวนผลิตที่สําคัญคือ

การยอมเสนใยดวยสียอมสังเคราะห โดยสียอมดังกลาวรอยละ 10-15 ที่ใชในกระบวนการผลิตนั้นจะถูกปลดปลอย

ออกสูแหลงน้ําทิ้งในรูปของน้ําเสีย (Rajaguru, 2000) ซึ่งน้ําเสียสียอมจะสงผลตอสิ่งแวดลอมในแงของการลดอัตรา

การนําเขาของออกซิเจนสูแหลงน้ําและบดบังแสงอาทิตยทําใหพืชน้ําไมสามารถสังเคราะหแสงได สงผลใหปริมาณ
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ออกซิเจนละลายน้ําลดลง เปนผลใหสัตวน้ําไดรับผลกระทบและตายในที่สุด (PanswadT.and Luangdilok,2000) ใน

ปจจุบันการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานฟอกยอมสิ่งทอที่มีองคประกอบของสียอมผานั้นมีดวยกันหลายวิธี ไดแก วิธีทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพและดานกายภาพ-เคมี โดยการบําบัดขางตนสามารถใชรวมกันไดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การกําจัดสียอม โดยวิธีที่นิยมใชรวมกันคือ การบําบัดแบบชีวภาพรวมกับการดูดซับโดยใชถานกัมมันต เนื่องดวย 

ถานกัมมันตมีความสามารถในการดูดซับสีและยังทําหนาที่เปนตัวกลางใหจุลินทรียยึดเกาะ สงผลใหพื้นที่ผิวสัมผัส

ระหวางจุลินทรียและสารประกอบที่ตองการบําบัดมีมากขึ้น (Pasukphun และVinitnantharat, 2003) อยางไรก็ตาม 

ถานกัมมันตมีราคาคอนขางสูง จึงมีแนวคิดในการผลิตถานกัมมันตจากวัสดุเหลือทิ้ง อาทิ กะลามะพราวหรือซัง

ขาวโพด โดยในจังหวัดเชียงรายมีการปลูกสับปะรดอยางกวางขวาง จึงสงผลใหมีเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ประเภทขัว้ใบสับปะรดจํานวนมาก 

ดังนั้นงานวิจัยจึงไดสนใจนําเศษวัสดุเหลือทิ้งของชุมชน จังหวัดเชียงราย คือใบสับปะรดมาผลิตเปนถานกัม

มันตเพื่อใชในการดูดซับสียอมประเภทเบสิคที่ถูกใชกวางขวางในประเทศไทย โดยไดศึกษาคุณลักษณะทั่วไปของ

ถานกัมมันตจากใบสับปะรดและความสามารถในการดูดซับสียอมพรอมทั้งการประเมินกลไกลการดูดซับโดยใช

สมการของ Langmuir และ Freundlich โดยผลที่สามารถสามารถเปนขอมูลพ้ืนฐานในการผลิตและใชถานกัมมันตจาก

ใบสับปะรดในการกําจัดสียอมและสารประกอบอ่ืนๆ ตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เปนการทดลองขั้นตนในการหาความสามารถในการกําจัดสียอมของถานกัมมันต ที่ผลิตจากใบ 

สับปะรด โดยในการทดลองครัง้นี้มกีารเตรียมวัตถุดบิ เชน สียอม ถานกัมมันต และการศกึษาตางๆ ดังตอไปนี ้

1.สียอม ในการศึกษาครั้งนีเ้ลือกใชสี เมทิลีนบลูในรูปสารละลาย เนื่องดวยเปนสียอมที่ใชกันอยางกวางขวาง  

สารละลายที่ใชในการศึกษาถูกเตรียมสต็อคเขมขนไวเพื่อใชในการเตรียมสารละลายเพื่อใชในการศึกษา และไดมีการ

ทํากราฟมาตรฐานเพื่อหาความเขมขนที่แนนอน อุปกรณในการวัดเทียบหาความเขมขนสีคือเครื่อง Hitachi UV-Vis 

spectrophotometer (U-2900) 

2.การเตรียมถานกัมมันตจากใบสับปะรด 

ขั้วใบสับปะรดที่เหลือท้ิงจากสวนสับปะรด ต.นางแล จ.เชียงราย ไดถูกรวบรวมมาลางทําความสะอาด และ

นําไปหั่นจนเหลือขนาด 2.0 ซม.และนําไปอบจนแหง จากนั้นนําไปเตรียมตามวิธีการของ Mohammed และ 

Muhammad (2015) โดยขั้วสับปะรดที่ผานการหั่นยอยและอบแหงจะถูกนําไปกระตุนดวยซิงคคลอไลดนาน 24 ชั่วโมง 

แลวนําไปอบแหงอีกครั้ง ที่ 110 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จากนั้นนําไปผานกระบวนการ carbonization ที่ 500 

องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง ถานกัมมันตที่ไดจะถูกนําไปลางน้ํากลั่นและอบแหงที่ 100 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง

กอนนําไปใชงาน ลักษณะถานกัมมันตที่เตรียมไดแสดงดังภาพ 1  

ถานกัมมันตที่ผลิตได ถูกนําไปหาคุณลักษณะทางกายภาพไดแก ความชื้น เถา และคารบอนคงตัว ตามวิธี

ของ ASTM(2011-2012) 

 
ภาพ 1 ถานกัมมันตจากใบสับปะรด 
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 3.การศึกษาความสามารถในการกําจัดสีเมทิลนีบลูและรูปแบบการดูดซับ 

ชั่งถานกัมมันตจากใบสับปะรดความเขมขน 0.5 กรัมตอลิตร โดยใชความเขมขนของสารละลายเมทิลีนบลูที่ 

30,50,100,200,300,400และ 500 มิลลิกรัมตอลติร ปริมาณ 50 มิลลิลิตร นําไปเขยาดวยความเร็ว 120 รอบตอนาที 

ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสในอางควบคุมอุณหภูมิ เปนเปนเวลา 720 นาที จากนั้นกรองถานกัมมันตออก แลวนํา

สารละลายไปหาความเขมขนของสเีมทลิีนบลู เพื่อรอยละการกําจัดสีตามสมการที่ 1 
 

รอยละการกําจัดสี = [�����]

��
x 100     (1) 

 

 เมื่อ Co คือ  ความเขมขนสีเร่ิมตนของเมทิลนีบลู, มิลลิกรัมตอลิตร 

       Ce คือ ความเขมขนสีเร่ิมตนของเมทิลีนบลู ณ สภาวะสมดุล, มิลลิกรัมตอลติร 
 

 ขอมูลที่ไดสามารถนําไปสรางกราฟตามทฤษฎีของ Langmuir และ Freundlich เพื่อหาความสอดคลองของ 

ไอโซเทอมการดูดซับสดีวยถานกัมมันตจากใบสับปะรด 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของถานกัมมันตจากสับปะรด แสดงดังตาราง 1 ซึ่งพบวาถานกัม

มันตจากใบสับปะรดมีคุณลักษณะทางกายภาพที่เปนไปตามมาตรฐานของถานกัมมันต อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณา

ปรมิาณสารระเหยที่มีคาสูงแสดงวาใบสับปะรดมสีารอินทรยีที่ระเหยไดที่อุณหภูมิสูงอยูมาก (อรดีและศศธิร, 2557) 

ตาราง 1 คุณสมบัติถานกัมมันตจากใบสับปะรด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

รอยละโดยน้ําหนัก 

คามาตรฐาน 

(อรดีและศศธิร, 2557) 

ถานกัมมันตจากใบสับปะรด 

ความชื้น <8 0.8 

ปรมิาณเถา < 6 1.23 

ปรมิาณสารระเหย > 14 28.02 

ปรมิาณคารบอนคงตัว > 70 70.67 

 ในสวนของความสามารถในการกําจัดสีเมทิลีนบลูดวยถานกัมมันตจากใบสับปะรด (ภาพ 2) เมื่อพิจารณาถึง

ความสัมพันธของเวลาในการสัมผัสกับถานกัมมันตและรอยละประสิทธภิาพการดูดซับสีเมทิลนีบลู พบวาถานกัมมันต

จากใบสับปะรดจะหมดสภาพการดูดซับที่ประมาณ 60 นาที ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่พบวา ถานกัมมันต

จากใบสับปะรดจะมีความสามารถในการดูดซับไดอยางรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆ (Mohammed and Muhammad, 

2015) อยางไรก็ตามเมื่อพจิารณาจากผลที่ได หากมีการใหถานกัมมันตสัมผัสกับสียอมยาวนานขึ้นอาจมีประสิทธิภาพ

ลดลงซึ่งอาจเกิดจากการคายซับเน่ืองจากจะเห็นไดวาคาความสามารถในการดูดซับลดลงในชวงนาททีี่ 300 
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ภาพ 2 ความสัมพันธระหวางเวลาและรอยละประสิทธิภาพการดูดซับ  

 
 

 
ภาพ 3 กราฟไอโซเทอมการดูดซับของLangmuir และ Freundlich 

ในสวนของการศึกษาไอโซเทอมของการดูดซับสีเมทิลีนบลูของถานกัมมันตจากใบสับปะรดนั้น มุงเนนศึกษา

หาความสัมพันธของปริมาณสียอมที่ถูกดูดซับตอหนวยน้ําหนักของถานกัมมันตจากใบสับปะรดและศึกษาหารูปแบบ

การดูดซับโดยใชทฤษฎีของ Langmuir และ Freundlich เปนเกณฑในการอธิบายโดยผลการศึกษาแสดงในภาพ 3 เมื่อ

พิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R2) พบวามคีาใกลเคียงกันแตคาสอดคลองกับสมการของ Freundlich มีมากกวา ซึ่ง

ชี้ใหเห็นวาการดูดซับสีเมทาลีนบลูดวยถานกัมมันตจากใบสับปะรด เปนแบบหลายชั้น (Allenetal., 2003) และนาจะ

เปนการดูดซับทางกายภาพรวมกับทางเคมี เนื่องจากพิจารณาถึงการคายซับของสีจากการทดลอง อยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพของถานกัมมันตจากใบสับปะรดในตารางที่ 1 ซึ่งชี้ใหเห็นวา ถานกัมมันตจากใบ

y = 0.1578x + 0.0025
R² = 0.9214
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สับปะรดมีคาเปนไปตามมาตรฐานของถานมันต สงผลใหปริมาณสียอมเมทลิีนบลูท่ีสามารถถูกดูดซับไดมากที่สุดอยูที่ 

426.67 มิลลิกรัมตอกรัมของถาน ซึ่งคาความสามารถในการดูดซับนี้มีคาใกลเคียงกับการเตรียมถานกัมมันตรจาก

เปลือกสับปะรดที่ผานการกระตุนดวย KOH และ K2CO3 ที่มีการใหความรอนดวยไมโครเวฟ ที่ 462.10-411.74 

มิลลิกรัมตอกรัม ตามลําดับ (Foo และ Hameed, 2012) ในขณะที่ถานกัมมันตแบบผงที่ขายเพื่อการคาอยูในทองตลาด

มีคาความสามารถในการดูดซับอยูที่ 171.69 มิลลิกรัมตอกรัมถานเทานั้น (Karaca และคณะ, 2008) จึงชี้ใหเห็นวา

การผลิตถานกัมมันตจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรเชน ใบสับปะรด สามารถนําไปพิจารณาถึงการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรมไดตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ 

โครงการวิจัยนีไ้ดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยเทคนิคการเรียนการสอน

แบบโครงงาน(Project based learning) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ประจําปงบประมาณ 2560 
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ความเปนไปไดเบื้องตนในการใชน้ําชะขยะจากการหมักปุยเพื่อลดกลิน่ของน้ําเสีย 

จากฟารมเลี้ยงไกไข 

Preliminary Feasibility of Compost Leachate Utilization to Reduce Odors of Wastewater from 
Chicken Egg Farm 

เอื้อมพร ประภาสโนบล
1
กาญจนา พงษสงา

1
นภาพร พงคเจริญ

1
ญาณสินี สุมา

1,2 

อณุตรา หงษทอง
1

  วิวัฒน แกวดวงเล็ก
1

  และ 

ผุสดี ละออ
1

  และนิตยตะยา ผาสุขพันธุ
1,*

 

A. Prapasanobol
1
, K. Pongsanga

1

, N.  Pongcharoen, Y. Suma
1,2

, A. Hongthong
1

, V. Keawdounglek
1

 , P. Laor and N. 

Pasukphan
1,*

 
1Environmental Health Program, School of Health Science, Mae Fah Luang University 333 M.1 Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 
2Center of Excellence for the Hill-tribe Health Research, Mae Fah Luang University 333 M.1 Thasud, Muang, Chiang Rai 57100 

*Corresponding author, E-mail: nittapsp@gmail.com, nittapsp@hotmail.com Tel.053-916907 

บทคัดยอ  

การทําฟารมเลี้ยงไกไข เปนกิจกรรมที่เกิดน้ําเสียที่มีกาซตางๆเชนกาซแอมโมเนียและกาซไฮโดรเจนซัลไฟด 

เปนตนกอใหเกิดกลิ่นอันไมพึงประสงคและผลเสียตอสุขภาพอนามัยงานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปได

ในการนําน้ําชะขยะจากปุยหมักมาบําบัดน้ําเสียเพื่อลดกลิ่นในบอพักน้ําเสียที่ฟารมเลี้ยงไกไขในจังหวัดเชียงราย พบวา

คาพารามิเตอรตางๆของน้ําในบอพักน้ําเสียอยูในเกณฑมาตรฐานของคาน้ําทิ้งจากฟารมสุกรแตระดับกลิ่นของน้ําเสีย

พบวากลิ่นแรงมากรอยละ 50 โดยมีคามากกวาระดับกลิ่นรับไดและกลิ่นแรง คิดเปน 2.9 เทา และ 1.5 เทา 

ตามลําดับจึงนําน้ําชะขยะที่ไดจากการหมักปุยที่ไดจากเศษอาหารครัวเรือนมาใชบําบัดกลิ่นพบวากลิ่นอยูในระดับ

ในชวงกลิ่นที่รับไดและไมนารังเกียจ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ําชะขยะจากปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ พบวาน้ํา

หมักชีวภาพมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่รอยละ 93.35 ซึ่งมีประสิทธิภาพมากวาน้ําชะขยะจากปุยหมักอยูรอยละ 3.3 

ดังนั้นการใชประโยชนของน้ําชะขยะในดานการบําบัดน้ําเสียมีแนวโนมที่ดี เปนการนําเศษอาหารครัวเรือนมาใชใหเกิด

ประโยชนและมคีวามเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
คําสําคัญ: น้าํชะขยะจากปุยหมัก เศษอาหาร การลดกลิ่น ฟารมเลี้ยงไกไข 

Abstract  
Chicken egg farm is one of activities which generated wastewater containing various gases such as 

NH3 and H2S. These gases caused unwanted odors and affect to human health. This research aimed to study 
the feasibility of using compost leachate to treat wastewater by reducing odor in wastewater pond at chicken 
farm in Chiang Rai province. It was found that the parameters of wastewater in pond met the effluent standard 
swine farms, but the odor level of the wastewater was found to be 50% stronger than the odor level and the 
strong odor level were 2.9 and 1.5 times, respectively. This study used the compost leachate which fermented 
from household food waste to reduce odor in wastewater. It was founded that the odor is in acceptable level 
and pleasant odor. Comparing leachate efficiency with compost and bio-fermented water, it was found that the 
bio-extractodor reducing efficiency was 93.35%, which is more effective than thatcompost leachateof 3.3%. 
Therefore, compost leachate utilization in wastewater treatment is likely to be good solution, in term of the 
useful of household food waste and environmentally friendly. 

Keywords: compost leachate, household food waste, odor reducing, chicken egg farm 
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บทนํา 

ปจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มจํานวนประชากร ทําใหความตองการการบริโภค

สูงขึ้นดวย (นนทกานต จันทรออน, 2557) การปศุสัตวก็เปนอีกดานหน่ึงที่ไดรับความสนใจและมีแนวโนมที่จะเพิ่มมาก

ขึ้นในทุกๆ ป โดยเฉพาะการปศุสัตวฟารมไกไขที่ถึงแมคนไทยจะมีการบริโภคไขนอยและในรอบ 10 ปมีอัตราการ

เติบโตเฉลี่ยรอยละ 4 ตอปเทานั้น (สุรยินตันตราจิณ, 2559)  แตจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบวาการปศุสัตว

ฟารมไกไขป 2558 มีการผลิตไขไกมากถึง 12,399,738 ฟองและมีจํานวนไกไขมากถึง  49,350,439 ตัว ซึ่งเพิ่มขึ้น

จากป 2557 ถึง 2,131,877 ตัวโดยประมาณ (สถิติการเกษตรของประเทศไทย, 2558) ทั้งนี้ในการดําเนินกิจกรรมการ

ตางๆ ตองใชปริมาณน้ําสูงจึงทําใหเกิดน้ําเสียมากเชนกัน ซึ่งเปนน้ําเสียที่มีองคประกอบของมูลไกที่กอใหเกิดกลิ่นอัน

ไมพึงประสงคของมูลไก อันเนื่องมาจากสารอาหารในกลุมของไนโตรเจนและซัลเฟอรที่ตกคางอยูในมูลไก สงผลให

เกิดการผลิตกาซ ยกตัวอยางเชน กาซแอมโมเนีย กาซไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซไขเนา (ธวัชชัย ศุภดิษฐ, 2552) กาซ

เหลานี้กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก เชน ทําใหเกิดอาการปวดหัว อยากอาเจียน 

เบื่ออาหาร หงุดหงิด จนกอใหเกิดภาวะเครียด นอนไมหลับ และทําใหประสิทธภิาพในการรับกลิ่นอื่นๆ ลดลง และอาจ

ถึงขั้นเสียชวีิตได (กรมควบคุมมลพษิ, ม.ป.ป.) 

จังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งใน 15 จังหวัดที่มีการผลิตไขไกสูงเปนพื้นที่หนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่มีฟารมไกไข

ขนาดใหญและมีระบบการเลี้ยงเปนลักษณะแบบเปดบนบอเลี้ยงปลาโดยของเสียที่เกิดจากมูลไกจะถูกชะลงสูบอซึ่ง

เปนการใชวิธีทางธรรมชาตใินการปรับสภาพและบําบัดจากการเลี้ยงไกไขของฟารมเลี้ยงไกไขในสิบกวาปที่ผานมาไม

พบปญหาการรองเรียนทางดานสิ่งแวดลอมจนกระทั่งในป 2557  เริ่มมีปญหาการรองเรียนเกี่ยวกับมลภาวะทางกลิ่น

และปญหาน้ําเสียจากบอพักน้ําเกิดขึน้ซึ่งเกิดจากจํานวนประชากรไกเพิ่มขึ้นและระยะระหวางที่อยูอาศัยและฟารมไก

ไขอยูใกลกันจงึทําใหสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ 

ดังนั้น การศกึษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําน้ําชะขยะจากปุยหมักมาบําบัดน้ํา

เสียเพื่อลดกลิ่นในบอพักน้ําเสยีที่ฟารมเลี้ยงไกไขในจังหวัดเชียงราย โดยศึกษาคุณลักษณะของน้ําในบอพักน้ําเสียและ

ผลการลดกลิ่นเบ้ืองตนของการน้ําชะขยะที่ไดจากการหมักปุยที่ไดจากเศษอาหารครัวเรือนดวยการศึกษาสัดสวนของ

การใชน้ําชะขยะที่สงผลตอการลดกลิ่นลงมากที่สุดซึ่งผลการศึกษาที่ไดสามารถเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการนําไปตอ

ยอดเพื่อการประยุกตใชในฟารมไกตอไป 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิทดลองโดยแบงการศึกษาเปน 2 ระยะ ไดแก  

ระยะที่ 1 วิเคราะหคุณภาพน้ําตามดัชนีบงช้ีเปรียบเทยีบคาพารามิเตอรกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา ไดแก 

ความเปนกรดดาง กลิ่น บีโอดี ซีโอด ีปรมิาณของแข็งแขวนลอยและคาไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น (ตาราง 1)  

ระยะที่ 2 ทดลองบําบัดน้ําเสียในบอพักน้ําเพ่ือลดกลิ่นโดยใชน้ําหมักชีวภาพที่มีขายทั่วไปตามทองตลาด (EM) 

และและน้ําชะขยะจากปุยหมักการทดลองเพื่อเปรยีบเทียบประสิทธิภาพการบําบัด 

1.เก็บตัวอยางน้ําจากบอพักน้ําท่ีฟารมไกตําบลแมยาว 

2.ทําการทดลองชุดที่ 1 โดยเติมน้ําชะขยะจากปุยหมักในสัดสวนที่แตกตางกันจํานวน 4 ตัวอยางไดแก 1.0, 

1.5, 2.0 และ 2.5 มิลลิลิตรตอน้ําเสียฟารมไก 1 ลิตรและตัวอยางไมเติมนํ้าชะขยะจากปุยหมักเปนชุดควบคุมจํานวน 1 

ตัวอยางทิ้งระยะการกําจัดกลิ่นไวที่ 3 วันโดยดําเนินการในอุณหภูมิหองและไมใหไดโดนแสง 

3.ทําการทดลองชุดที่ 2 โดยเติมน้ําหมักชีวภาพที่ขายตามทองตลาดในสัดสวนที่แตกตางกันจํานวน 4 
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ตัวอยางในปริมาณและการดําเนินการเดียวกันกับขอ 2.และตัวอยางไมเตมิน้ําหมักชวีภาพเปนชุดควบคุม 1 ตัวอยาง 

4.หลังการทดลองเก็บตัวอยางน้ําเพื่อตรวจวิเคราะหคา กลิ่น บีโอดี ซีโอดี และ ปริมาณของแข็งแขวนลอย

เพื่อเช็ความีคาเกินมาตรฐานหรือไม 

5.เก็บตัวอยางน้ําเพื่อนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัสกับอาสาสมัครจํานวน7คนซึ่งเปนวิธีการใหคะแนน

ความพึงพอใจโดยผูทดสอบไมตองไดรับการฝกฝนดานการทดสอบประสาทสัมผัส (ไพโรจนวิจิยจารี, 2535) สําหรับ

การใหคะแนนความพึงพอใจของกลิ่นแบงออกเปน 6 ระดับ ไดแก ไมมีกลิ่น มีกลิ่นออนมาก มีกลิ่นออน/กลิ่นจาง มี

กลิ่นรับได กลิ่นแรง กลิ่นแรงมาก แลวเปรียบเทียบระหวางน้ําเสียจากบอพักน้ําที่ไมไดบําบัดและน้ําเสียจากบอพักน้ํา

ที่มกีารเติมน้ําชะขยะจากปุยหมักในสัดสวนตางๆ 

 

ตาราง1 วิธีการตรวจวัดคาพารามิเตอรเพื่อวเิคราะหคุณภาพน้าํ (Standard methods for the examination of water 

and wastewater, 1998 และ ไพโรจนวิจิยจาร,ี 2535*) 

พารามิเตอร วิธีทําการทดลอง 
บีโอด ี Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20

o
C เปนเวลา 5 วัน 

ซีโอดี Closed Reflux 
ปรมิาณของแข็งแขวนลอย อบแหงที่อุณหภูมิ 103-105

o
C  เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

คาไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น Total Kjeldahl Nitrogen method 
คาความเปนกรดดาง pH Meter 
กลิ่น* การทดสอบหากลิ่นดวยวิธีการดม 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ในระยะแรกไดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ําเสียในบอพักน้ําของฟารมไก 1 ฟารมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พบวา 

คาพารามิเตอรตางๆ อยูในเกณฑมาตรฐานของคาน้ําทิ้งจากฟารมสุกร (เทียบกับฟารมสุกรเนื่องจากฟารมไกไมมีคา

มาตรฐานกําหนดไว) ดังแสดงไวในตาราง 2 นอกจากนี้ไดมีการตรวจหากลิ่นของน้ําเสียในบอพักน้ําเสียของฟารมไก

ดวยวิธีการดมกลิ่น โดยพิจารณาเทียบกับ น้ํากลั่น น้ําประปาและน้ําผิวดินธรรมชาติ ดังแสดงในภาพ 1 พบวา กลุม

อาสาสมัครชี้ระดับกลิ่นของน้ําเสียฟารมไกที่ มีกลิ่นแรงมากรอยละ 50 โดยมีคามากกวาระดับ กลิ่นรับไดและกลิ่นแรง 

คิดเปน 2.9 เทา และ 1.5 เทา ตามลําดับ และจากรอยละของระดับกลิ่นน้ําผิวดินธรรมชาติที่ชี้วามีระดับกลิ่นแรงเพียง

รอยละ 7 เทานัน้ ชี้ใหเห็นวา น้ําเสยีจากฟารมไกมีกลิ่นท่ีรุนแรงที่จะสงผลกระทบตอประชาชนได 

 

ตาราง 2 คาพารามิเตอรนํ้าเสียจากฟารมไกในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 

พารามิเตอร หนวย คาที่ตรวจวิเคราะหได คามาตรฐานน้ําทิ้งฟารมสกุร 

(กรมควบคุมมลพิษ,2535) 

pH - 8.1 5.5-9.0 

บีโอด ี มก./ล. 33.0 ไมเกิน 100 

ซีโอด ี มก./ล. 172.0 ไมเกิน 400 

ปรมิาณของแข็งแขวนลอย มก./ล. 174.0 ไมเกิน 200 

คาไนโตรเจนในรูป ทีเคเอ็น มก./ล. 30.8 ไมเกิน 200 
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ภาพ 1 รอยละของระดับกลิ่นของน้ําเสียฟารมไกเทียบกับน้ําประเภทอื่น 

 

ในระยะที่ 2 ไดศกึษาผลของการใชน้ําชะขยะจากการหมักปุยและน้ําหมักชวีภาพในทองตลอดท่ัวไป มาศึกษา

ความสามารถในการลดกลิ่นของน้ําเสียฟารมไก โดยภาพ 2 และ 3 แสดงถึงการเปรียบเทียบ น้ําเสียฟารมไกกอน

บําบัด และ หลังบําบัดโดย น้ําชะขยะจากปุยหมัก และน้ําหมักชีวภาพ โดยเมื่อเทียบกันแลว น้ําหลังบําบัดจะมีคาของ

กลิ่นแรงและแรงมาก นอยลงมากเม่ือเทียบกับน้ํากอนบําบัด โดยน้ําหลังบําบัด จะมีระดับกลิ่นอยูในระดับ มีกลิ่นออน

มาก ไมมีกลิ่น และมีกลิ่นออน ตามลําดับ ซึ่งอยูชวงกลิ่นที่รับไดและไมนานารังเกียจ 

หากพิจารณาเปรียบเทียบในแตละสัดสวนของ น้ําหมักชีวภาพและน้ําชะขยะตอน้ําเสีย 1 ลิตร ความเขมขนที่

ดีที่สุดในการบําบัดกลิ่นโดยน้ําหมักชีวภาพ คือ 1.5 มิลลิลิตร และ 2 มิลลิลิตร  ซึ่งมีความสามารถมากถึงรอยละ 

96.7% สําหรับ ความเขมขนดีที่สุดในการบําบัดกลิ่นโดยใชน้ําชะขยะจากปุยหมัก จะเห็นไดวา น้ําชะขยะ 2 มิลลิลิตร 

มีประสิทธิภาพมากสุด โดยคิดเปน 100 % เนื่องจากไมเกิดกลิ่นในระดับ กลิ่นแรงและ กลิ่นแรงมาก แลวเปนความ

เขมขนเดียวของน้ําชะขยะจากปุยหมักที่มีประสิทธิภาพมากกวาน้ําหมักชีวภาพ นอกจากนี้ จะเห็นไดวาน้ําชะขยะจาก

ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพ มีประสิทธิภาพในการบําบัดกลิ่นในระดับคอนขางดีมาก ซึ่งน้ําหมักชีวภาพใหผลในการ

บําบัดกลิ่นทีค่อนขางดีกวา โดยเมื่อรวมทุกความเขมขน น้ําหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูที่รอยละ 93.35 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพมากวาน้ําชะขยะจากปุยหมักอยูรอยละ 3.3 

ไมมีกลิ่น
กลิ่นออน

มาก

กลิ่นออน

,กลิ่นจาง
มีกลิ่นรับได กลิ่นแรง กลิ่นแรงมาก

น้ํากลั่น 88.7 10 3.3 0 0 0

น้ําปะปา 63.3 26.7 6.7 0 3.3 0

น้ําธรรมชาติ 2 27 23 23 6.7 0

น้ําฟารมไก 0 0 0 16.7 33.3 50
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ภาพ 2 รอยละของระดับกลิ่นจากการทดลองใชน้ําหมกัชีวภาพ 

 

 
 

ภาพ 3 รอยละของระดับกลิ่นจากการทดลองใชน้ําชะขยะจากการหมักปุย 

ในสวนของคุณลักษณะน้ําเสียหลังจากการบําบัดดวยน้ําชะขยะและน้ําหมักชีวภาพพบวา มีคา ซีโอดีและ

ปริมาณของแข็งแขวนลอย ไมเกินมาตรฐานน้ําทิ้งจากฟารมสุกร ไดแก คาซีโอดีในชวง 123-124 มิลลิกรัมตอลิตร 

ชุดควบคุม 1 มล. 1.5 มล. 2 มล. 2.5 มล.

ไมมีกลิ่น 26.7 20.0 23.3 26.7 26.7

มีกลิ่นออนมาก 40.0 33.3 20.0 36.7 20.0

มีกลิ่นออน , กลิ่นจาง 13.3 33.3 40.0 20.0 20.0

มีกลิ่นรับได 20.0 3.3 13.3 13.3 23.3

กลิ่นแรง 0.0 10.0 3.3 3.3 3.3

กลิ่นแรงมาก 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7
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ชุดควบคุม 1 มล. 1.5 มล. 2 มล. 2.5 มล.

ไมมีกลิ่น 30.0 16.7 6.7 30.0 16.7

มีกลิ่นออนมาก 30.0 36.7 50.0 33.3 33.3

มีกลิ่นออน , กลิ่นจาง 23.3 23.3 16.7 16.7 16.7

มีกลิ่นรับได 13.3 16.7 16.7 20.0 20.0

กลิ่นแรง 3.3 3.3 10.0 0.0 10.0

กลิ่นแรงมาก 0.0 3.3 0.0 0.0 3.3
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และ 152-273 มิลลิกรัมตอลิตร และคาปริมาณของแข็งแขวนลอยในชวง 66-83 มิลลิกรัมตอลิตร และ 98-150 

มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ อยางไรก็ตามพบวา คาบีโอดีมีคาเกินมาตรฐานในชวง 106-168 มิลลิกรัมตอลิตร และ 

115-165 มิลลิกรัมตอลติร สําหรับการบําบัดดวยน้ําชะขยะและน้ําหมักชีวภาพ ตามลําดับ ซึ่งในการประยุกตใชน้ําชะ

ขยะนั้นตองมีการพจิารณาคือระยะเวลาในการลดลงของคาบโีอดีดวย 

นอกจากนี้ ในภาพ 4 ไดนําเสนอผลการวิเคราะหทางสถิติดวยการพิจารณาคาเฉลี่ยของการไดรับกลิ่นจาก

การบําบัดน้ําเสียฟารมไกดวยน้ําชะขยะและน้ําหมักชีวภาพภายในระยะเวลา 3 วัน โดยเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพบวา

การบําบัดดวยน้ําชะขยะและน้ําหมักชีวภาพมีคาใกลเคียงกันและต่ํากวาน้ําเสียกอนการบําบัดมาก นอกจากนี้ เมื่อ

พิจารณา คา p-value (< 0.05) พบวา คา p-value ของการบําบัดดวยน้ําชะขยะจากปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพมีคา

เทากับ 0.000 ชี้ใหเห็นวา มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นแสดงใหเห็นวาน้ําชะขยะและน้ําหมักชีวภาพที่มีขายตาม

ทองตลาดมีความสามารถในการลดกลิ่นในน้ําเสียฟารมไก  

 
ภาพ 4 คาทางสถิติเปรยีบเทียบการเกิดกลิ่นของน้ําเสียฟารมไกในสภาวะตางๆ ไดแก น้ําเสียกอนบําบัด น้ํา

เสียบําบัดดวยน้ําชะขยะ (leachate) และน้ําเสียบําบัดดวยน้ําหมักชีวภาพ (Bio-extract) ในระยะเวลา 3วัน 
 

ผลการศึกษากอนหนาไดชี้วา การที่ใชน้ําหมักชีวภาพหรือในทางการตลาดเรียกวา จุลินทรียอีเอ็มในการ
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Abstract  

The increasing of the document as well as the new evidence in drug-drug interactions open up the 

concern of the possibility of herb-drug interactions. This health risk assessment of the herb-drug interactions 

was performed between two herbal medicines: HM 1 and HM 2, and two common antimicrobials: amoxicillin 

(AMX), and norfloxacin (NOR) against Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Salmonella enterica subsp. enteric serovar Typhimurium ATCC 14028 (S. Typhimurium) and Staphylococcus 

aureus ATCC 29213. By the use of broth microdilution method in 96-well microtiter plate, the alteration of 

minimum inhibitory concentration (MIC) values obtained from the checkerboard assay and the fractional inhibitory 

concentration index (FICI) were calculated to interpret the interaction as synergism, antagonism or the 

indifference effect. Only HM 1 showed the antagonistic effect in the presence of norfloxacin against E. coli, P. 

aeruginosa and S. Typhimurium while HM 2 was similar except for S. Typhimurium. Those counteractions 

indicated that the concomitant use of the herbal product with norfloxacin may lead to the inefficient drug activity 

or any of the adverse drug effects that induce health problems of consumers. The results of this study 

emphasized the health risk to patients, therefore, the healthcare personnel should inquire for the daily use of 

herb/s from their clients and at the same time, provides the attainable information of the interaction between 

herbs and the prescribed antibiotics. Moreover, the in vivo consequences and further systematic search for the 

clinical impacts are suggested.  

Keywords: checkerboard assay, herb-drug interaction, FICI, synergism, antagonism 
 

Introduction 

The use of herbal or botanical products originate from the expectancy of the mild and safety activities 

that come from natural products. Various recipes have existed in traditional medicine worldwide. It was used to 

maintain or improve the good well-beings, to prevent and treat some illness, both physical and mental (Gale, 

2014). However, the exact number of types, and the amount of each isolated herbal compounds are not 

completely identified (Fugh-Berman and Ernst, 2001; Firenzuoli and Gori, 2007). While each phytochemical 

component possesses some pharmacological activities, the interference with a conventional drug can occur and 

far more frequent than drug-drug interactions (Fugh-Berman and Ernst, 2001). 
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The interesting history of herb-drug interaction was found in digital access that Eisenberg and 

colleagues (1993 referred by Hwang, 1997) that up to 83 % of people accepted the concurrently used 

alternative therapy while taking the prescribed medicines. Moreover, 73 % of them did not report or inform the 

physician even though the consequence effects had been found. Those led to the management of alternative 

medication by FDA to reduce the possible hazards due to herb-drug interactions (Hwang, 1997). In vitro and in 

vivo study of herb-drug interactions was indicated that several herbal chemicals were metabolized and at the 

same time was acted as substrates for transporters. The herbal components were subjected to the activity 

change for the enzymes and transporters of the drug. (Venkataramanan et al., 2006; Bo et al., 2016). 

Mapakdee presented the project of the Faculty of Pharmacy, Mahidol University, Thailand, which demonstrated 

the in vitro synergistic effect of Raphanus sativus and Thunbergia laurifolia on the antibacterial activity of 

ceftriaxone and ciprofloxacin and the antifungal activity of ketoconazole (Mapakdee and Sornchai, 2012). Many 

articles of interaction mechanisms were published. For example, the traditional Korean medicinal herb was 

conducted about the cytochrome P450-medicated herb-drug interaction, the extract of Galgeun-tang (GGT) 

might cause the toxicants by increasing the CYP-dependent activation. However, the use of Lactobacillus 

plantarum to ferment the GGT extract help reduced the CYP1B1 and CYP4A1 levels (Lee et al., 2013). A 

population-based study of the traditional Chinese medicine interact with the western drugs was done in Taiwan 

and created the database incorporating for the hospital system. The article also showed the interesting data of 

the combined used of some antibiotics such as doxycycline, and metronidazole which gave the interaction effects 

in a hospital (Chen et al., 2015). From India, the evaluation of herb-drug interactions of polyherbal Ayurvedic 

formulation using cytochrome P450 enzyme inhibition assay was published (Pandit et al., 2017).  

The classification of drug-nutrition including herb-drug interaction was purposed by (Santos and 

BoullataI, 2005) and extrapolated by (Gardiner et al., 2008). Norfloxacin, a fluoroquinolone antibacterial drug 

indicated to treat the infections caused by gram positive and gram negative aerobic bacteria responsible for 

several forms of urinary tract infections, acute gastroenteritis, short term diarrhea and some sexually transmitted 

diseases. The interaction of norfloxacin was the type IIC interaction which involved the binding or forming the 

complex of substances. While the mechanism of norfloxacin-herb interaction might cause from the prevention of 

norfloxacin absorption by the large amount of divalent e.g. calcium, iron magnesium or zinc that existed in the 

herbal ingredients (Sultan et al., 2016; Mouly et al., 2017). Beyond the in vitro herb-drug interactions, these 

counteractions affects a number of people who lost in economics for health consequences.  

While the prescribed herbal supplements in 2005 were nearly 3.6 billion in North America, the use of 

five or more conventional drugs was found at the same time (Rideout et al., 2006). Those accredited for the 

favorite in herbal use among citizen along with the consumption of the prescribed drugs. For instance, the 

favorite of treatment for the common disease in the Northern South America at Paramaribo, Suriname was the 

application of traditional medicine. In 2012, 66% of those numbers use the conventional native treatment for 

general symptoms such as to relief fever, headache, to reduce hypertension, treatment of cold and for the 

uterus and urinary tract problems. However, at least 22% was reported to use herbs in combination with the 
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prescribed medicines (Van Andel and Carvalheiro, 2013). Hussin in 2001 concluded the toxicity of herbal 

preparations may be from the toxic ingredient of herbs and from the unintended substitution of a toxic species or 

simply by the contamination of herb. Therefore, the toxicity may appear when the herb was concurrently used 

with modern drugs (Hussin, 2001). Those above reports showed the prevalence of herb-drug interactions both in 

the occurrences and the consideration as the precaution management among healthcare.  

This study aimed to investigate the activity of two conventional antibiotics, amoxicillin and norfloxacin in 

the presence of extracts of traditional herbal medicine (HM). The demonstration of this interaction was evaluated 

from the alteration of the Minimal Inhibitory Concentration (MIC) values obtained by the checkerboard assay 

against Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella enterica subsp. enteric 

serovar Typhimurium ATCC 14028 (S. Typhimurium) and Staphylococcus aureus ATCC 29213 (Garcia, 2010). 
  

Materials and methods 

Extraction of herbal medicine (HMs)  

Two hundred grams of each HM 1 and HM 2 was separately mixed with sterile distilled water at 1:9 

ratios. The suspension was refluxed on the boiling water bath for 20 minutes, the supernatant was separated 

and was dried on a hot water bath. The dried extract was kept in a tightly closed container at 4°C. 

Antimicrobial stock solution 

Amoxicillin was purchased from Sigma-Aldrich, Inc., (St. Louis, MO). Amoxicillin powder was dissolved 

in 1 M ammonium hydroxide (50 mg/mL) and added with phosphate buffer, pH 6.0, 0.1 mol/L diluents to a final 

concentration at 1,024 µg/mL in a volumetric flask. Norfloxacin was purchased from Fluka, Radwag (Thailand). 

The norfloxacin powder was dissolved in 1/2 volume of deionized water and added with 0.1 mol/L NaOH to a 

final concentration of 64 µg/mL in a volumetric flask. The stock solution was stored at -70°C (CLSI, 2012). 

Inoculum preparation 

The reference strain of Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, 

Salmonella enterica subsp. Enteric serovar Typhimurium ATCC 14028 (S. Typhimurium) and Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 were grown overnight at 37°C in Tryptic Soy Broth (TSB). The bacterial cultures were 

resuspended in deionized water to a density equivalent to a 0.5 McFarland standard and then diluted to obtain 

an inoculum of about 106 colony-forming units (CFU/mL). When 10 µL of this suspension is inoculated into each 

microtiter well, the final concentration of tested bacteria should be approximately at 5 × 105 CFU/mL, according 

to the guidelines of Clinical and Laboratory Standards Institute M07-A9 (CLSI, 2012). 

In vitro antimicrobial susceptibility tests 

The antimicrobial susceptibility test of the organisms used in this study was determined in accordance 

with the CLSI guidelines (CLSI, 2012). In detail, 50 µL of each serial concentration of MH extract was added to 

the well of a sterile 96-well microtiter plate already containing 50 µL of cation-adjusted Mueller-Hinton 

(CAMHB), a final volume of 100 µL was obtained in each well. Each ten microliters of standardized inoculum 

were added to each well to give the final concentration of bacteria at 5 × 105 CFU/mL. The controls were a 
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growth control well of bacterial growth, a well of medium with MH extract and the other with the antibiotic drug. 

Sterility control was a medium well containing with 50 µL of CAMHB. The microtiter plates were incubated for 

16 to 20 hours at 37°C. The minimum inhibitory concentration (MIC) value of MH extract and the antibiotic drug 

was determined. All tests were performed in three independent experiments (CLSI, 2012). 

Checkerboard microdilution assay 

The in vitro interactions between the antibiotic drugs and the herbal medicine extracts were 

investigated by a two-dimensional checkerboard microdilution assay in each 96 wells of microtiter plates 

(Garcia, 2010). The serial concentration of the antibiotic drug solution was diluted from high to low concentration 

on the vertical orientation; the HM extract solution was on the horizontal orientation on the same microtiter plate. 

The combinations of HM and an antibiotic drug were inoculated with the bacterial inoculum to obtain 5 × 105 

CFU/mL into each well. All tests were done in triplicate and were incubated for 16 to 20 hours at 37°C. After 

incubation, the MIC values of the combination were determined by the visible inhibition of the growth. The 

fractional inhibitory concentration index (FICI) is a mathematical expression of the effect of the combination of 

antibacterial agents and herbal extracts and expressed as FICI as follow: 

          FICI  =  FICA + FICB 

              =  MIC of agent A in combination  +  MIC of agent B in combination 

                   MIC of agent A alone          MIC of agent B alone 

A classified of the interactive effects were described: synergy (S) when FICI ≤ 0.5, FICI is (0.5 < FICI 

<4) was considered is indifferent (I) and the antagonism (A) was defined when FICI > 4 (Garcia, 2010). 
 

Results and Discussion 

The two HMs are used among Thai people and considered as the popular traditional herbal medicine for 

adult and elderly appropriate for daily used due to their mild properties as indicated on the labels and 

containers. The overall effects of herbal ingredients of the HM 1 formula demonstrate the relief of thirst, soothing 

the altered metabolisms and subsiding headache and fever while the HM 2 for stimulating the appetite, 

decreasing thirst and cooling down body temperature. Nevertheless, each individual herb itself consists of 

several components, some are unknown to defined, some can be scientifically identified its chemical 

characteristics and properties, therefore, one herb can be made up with a combination of active ingredients 

which exerted with biological, pharmaceutical or medicinal properties. These can be led to the possibility of 

herb-drug interactions, although less proved, should occur and should be found more frequently than drug-drug 

interactions (Fugh-Berman and Ernst, 2001). 

Although the herb-drug interactive effects are grouping as synergism, antagonism and indifference 

effect, this study limits or emphasizes for the synergism and antagonism as the impact-based for health status. 

The synergistic effect increases the antimicrobial activity of drug used, therefore, under the conventional 

prescription dose may result similarly in the drug overdose. On the other hand, the antagonistic effect will raise 

the opposite consequence that decreases the antimicrobial activity, hence, the causative agent of the infection is 
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not successfully eradicated. Those mentioned a risky condition contributed to the healthcare failure for 

consumers. However, both interactive effects are likely to have some risk of herbal toxic product in the recipe or 

herb itself (Ernst and Pittler, 2002). 

The counteractions between the conventional drug: amoxicillin and norfloxacin with two traditional 

herbal medicine HM 1 and HM 2 showed a similar antimicrobial interactive effect for tested bacteria in this study 

except HM 2 for S. Typhimurium despite the difference of the compounds retained in each herbal medicine. 

However, that similarity might be caused by the combined antimicrobial action of the composition of the whole 

recipe that represented the same medicinal properties. 

There was no earlier research associate with the antagonistic effect of a specific drug like norfloxacin 

and the consumption of herbs at the same time. Moreover, the norfloxacin-herb antagonistic effect in this study 

was opposite to the result of a systematic review article of Posadzki and colleagues (2013), which indicated the 

synergistic effect of this drug with Curcuma longa extract. However, that clinical experiment was done in in vivo 

animal model (Posadzki et al., 2013) which may not be applicable to humans (Weinmann, 1997; Shanks et al., 

2009). While norfloxacin in this study demonstrated the most result of antagonism with HM 1 and HM 2, it was 

also found that this drug showed the indifference effect with both HM against S. aureus, and S. Typhimurium 

with HM 2 (Table 1 and Table 2).  

It was of interesting that amoxicillin exhibited the indifference effect with both HM against all tested 

bacteria except P. aeruginosa. According to the calculated FICI, the MIC value obtain was 1 by the >512 / >512 

(µg/mL) but there was a fact that should be of concern that the actual value of >512 could be any number, 

therefore, in the >512 / >512, the value would not always be as 1 (Table 1 and Table 2). From the suggestion of 

(Garcia, 2010), the interpretation of the effect was as ND or ‘Not determinable’. The similar result of indifference 

effect of amoxicillin tested with Catha edulis or khat was also published in the research of Affet (Attef et al., 

1997). Most of all, the indifference effect gave no negative consequence for health issues. 

Table 1: The interactive effect of HM 1 and drugs according to FICI 

Test bacteria HM 1/Druga FICIb Interactive effectc 

E. coli ATCC 25922 HM 1/AMX 1 I 

HM 1/NOR 32.5 A 

P. aeruginosa ATCC 27853 HM 1/AMX -* NDd 

HM 1/NOR 8.5 A 

S. aureus ATCC 29213 HM 1/AMX 1.13 I 

HM 1/NOR 1.5 I 

S. Typhimurium ATCC 14028 HM 1/AMX 1 I 

HM 1/NOR 16.5 A 
a HM, Herbal medicine; AMX, amoxicillin; NOR, norfloxacin 
b FICI = fractional inhibitory concentration index 
c Synergy (FIC ≤ 0.5), indifference (0.5 < FIC ≤ 4) or antagonism (FIC > 4) 
d ND, Not determinable, MIC > 512 µg/mL (Garcia, 2010) 

* = >1 (> 512/512) 
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Table 2. The interactive effect of HM 2 and drugs according to FICI 

Test bacteria HM 2/Druga FICIb Interactive effectc 

E. coli ATCC 25922 HM 2/AMX 0.63 I 

HM 2/NOR 8.5 A 

P. aeruginosa ATCC 27853 HM 2/AMX -* NDd 

HM 2/NOR 9 A 

S. aureus ATCC 29213 HM 2/AMX 2 I 

HM 2/NOR 1.25 I 

S. Typhimurium ATCC 14028 HM 2/AMX 2.13 I 

HM 2/NOR 2.5 I 
a HM, Herbal medicine; AMX, amoxicillin; NOR, norfloxacin 
b FICI = fractional inhibitory concentration index 
c Synergy (FIC ≤ 0.5), indifference (0.5 < FIC ≤ 4) or antagonism (FIC > 4) 
d ND, Not determinable, MIC > 512 µg/mL (Garcia, 2010) 

* = > 1 (>512/512) 

 

The overall interactions of HM 1 and HM 2 with amoxicillin and norfloxacin was demonstrated (Table 3), 

it was noteworthy and interesting that there was no synergistic effect found among those interactions.  

 

Table 3. The interactions of HM 1, HM 2 and conventional drugs against tested bacteria 

Herb-drug interactive effects against tested bacteria 

Bacteria 

 

HMa 

E. coli 

ATCC 25922 

P. aeruginosa  

ATCC 27853 

S. aureus   ATCC 

29213 

S. Typhimurium 

ATCC 14028 

Antagonistic effect of herb-drug interactions 

HM 1 NOR NOR 0 NOR 

HM 2 NOR NOR 0 0 

 Indifference effect of herb-drug interactions 

HM 1 AMX AMX, (ND)b AMX, NOR AMX 

HM 2 AMX AMX, (ND)b AMX, NOR AMX, NOR 

 Synergistic effect of herb-drug interactions 

HM 1 0 0 0 0 

HM 2 0 0 0 0 
a HM, Herbal medicine; AMX, amoxicillin; NOR, norfloxacin 
b ND, Not determinable, MIC > 512 µg/mL (Garcia, 2010) 

0 = No interaction accordingly 
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 The risk of antagonism between norfloxacin and herb might cause by the individual ingredient that 

resided in the single herb or in a recipe could change the pharmacokinetic and pharmacodynamics of drug in 

concomitantly used, other factors come in concern, for example, the toxic potential of herb, the amount, and 

frequency of consuming may influent or insert into the outcome. The antagonistic effect of norfloxacin in the 

present of HM 1 and HM 2 revealed the reduction of the antimicrobial activity of the norfloxacin drug which can 

be lead to increase the suffering of illness, prolong the time for treatment or even increase the drug side-effects. 

The consequence could raise the health risk effect for some patients who suffered from urogenital tract 

infections, gastroenteritis, sexually transmitted diseases and diarrhea for adult travelers. Those risk groups cover 

the infants, senior citizen and people with low immunity. Moreover, besides the pose of health effects, the 

economic burden for patients should be in consideration.      

 The outcomes of this research revealed the knowledge impact in concurrent used of herbs and drugs 

and can be used to communicate and to advise to the patient concerning the possible interactions between 

traditional medicine and antimicrobial drug to alert consumers of the potential interactions. The healthcare 

practitioner should supervise their customers to abstain from consuming any form of herb while using the 

conventional drugs. Moreover, further research is needed to clarify the unclear of herb-drug interact 

mechanisms and any genuine health impacts should be publicized. This study has been accomplished and we 

hope that these enlightening findings would be beneficial to the society, both healthcare practitioner and 

consumers, and the general public. 
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ตําบลแมยาว อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

Preliminary Feasibility Study on Application of Natural Wetland for Domestic Wastewater 

Treatment: A Case Study: Mae Yao Sub-District, Maung District, Chiang Rai Province 
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บทคัดยอ  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง

ธรรมชาติเพื่อบําบัดน้ําเสียจากชุมชนตําบลแมยาวจังหวัดเชียงราย โดยพิจารณา 4 ดานไดแก ดานกายภาพ เคมี

ชีวภาพและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรผลการวิจัยดานกายภาพพบวา ระยะการกักเก็บและความสูงของน้ํามีความ

เหมาะสมในการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบงึธรรมชาติแตภาระชลศาสตรมคีาเทากับ 0.0356 ซ.ม./วันซึ่งมีคานอย

กวาคามาตรฐาน (0.7 ซ.ม./วัน)ดานเคมีพบวาภาระอินทรียสาร (ภาระบีโอดี) เทากับ 0.032 กก./ตร.ม.-วันซึ่งเกินคา

มาตรฐานที่ US.EPA. กําหนด (<0.0112 กก./ตร.ม.-วัน) ดานชีวภาพพบผักตบชวา (Monochoria hastate) ปลาดุก 

(Clariasbatrachus) จุลินทรียจํานวน 10 ชนิด ผลการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการสรางระบบบําบัด

น้ําเสยีแบบบึงธรรมชาติพบวาคาใชจายในสรางระบบบําบัดน้ําเสยีแบบบึงธรรมชาติใชงบประมาณ 843,465 บาทสวน

ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับในดานการลดผลกระทบจากการปนเปอนของเสียสูดินการสรางอาชีพและรายไดเสริมการ

ลดมลพิษทางน้ําและการทองเที่ยวคิดเปนมูลคา 4,909,707 บาท ซึ่งมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรเทากับ 5.6 เทา

ของการลงทุน 

คําสําคัญ: ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบงึธรรมชาติ  น้ําเสยีชุมชน  ความคุมคาทางเศรษฐกิจ  เชยีงราย  

Abstract  

The purpose of this study was to study a feasibility of application of natural wetland for treatmunicipal 

wastewater in Mae Yao Sub-District, Chiang Raibased on physical, chemical, biological characteristics and 

economics cost benefit analysis. The result of physical analysis was found that the retention time and height of 

water was appropriate for construction of natural wetland but the hydraulic loading was 0.0356 which less than 

a standard setting (0.7 cm/day). The result of chemical analysis,it was found that organicloading was 0.032 

kg/m2-day which was higher than that of the standard of US.EPA (<0.0112 kg/m2-day), and result of biological 

analysis was found that water hyacinth, catfish, microorganisms and 10 types of plankton. Result of economics 

cost benefit analysis of a natural wetland was spent a construction cost, system operator and electricity cost for 

843,465 baht, and the benefits of natural wetland were reduce soil and water contamination, additional 

occupation and income from a product of water hyacinth including reduce the contaminants of wastewater which 
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has less impact to tourismby the cost of benefit was 4,909,707 baht which was worthwhile as 5.6 timesof 

investment budget. 

Keywords: Natural wetland, Domestic wastewater, Cost benefit analysis, Chiang Rai 
 
 

บทนํา  

น้ําเปนสิ่งจําเปนตอการตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยใชน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยน้ําที่ผานการ

ใชจะมีคุณภาพต่ําลงหรือเกิดเปนน้ําเสียขึ้น (ลลินี ทับทิมทองและมณฑล ฐานุตตมวงศ, 2554) ในปจจุบันการเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น (กฤษฎา สิมมะลีและคณะ, 2551) ทําใหการใชน้ําใน

กิจกรรมตางๆ เพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดน้ําเสียปริมาณมากเชนกัน ดังนั้นการวางแผนและการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําที่

เหมาะสม จะชวยลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ปญหาแหลงนํ้าเนาเสีย เปนตน 

 ตําบลแมยาว ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ทั้งหมด 265.70 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 

18 หมูบาน 1,809 ครัวเรือน และมีประชากรท้ังสิ้น 7,595 คน (เทศบาลตําบลแมยาว, 2559) ดังนั้นน้ําเสียจากชุมชน

จะมีปริมาณมาก ถึงแมวาตําบลแมยาวจะตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองซึ่งมีระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนคร

เชยีงราย แตน้ําเสยีเหลานี้ไมถูกสงไปบําบัด เนื่องจากตองใชงบประมาณสูงในการจัดสงน้ําเสียจากพื้นที่ดังกลาวไปยัง

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย ดังนั้นน้ําเสียชุมชนนี้จะถูกปลอยทิ้งลงในดินและแมน้ําลําคลองบริเวณนั้น   

ซึ่งจะสงผลใหเกิดการปนเปอนในดินและน้ํา และกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในบริเวณน้ัน 

 ปจจุบันมีระบบการบําบัดน้ําเสียชุมชนหลายระบบ เชน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอปรับเสถียรและระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบแผนจานหมุนชีวภาพ เปนตน ซึ่งระบบบําบัดดังกลาวนี้ตองใชการลงทุนสูงและการดําเนินระบบโดย

การเติมออกซิเจนซึ่งใชพลังงานสูงและสิ้นเปลืองไฟฟา ทําใหใชคาใชจายสูง อยางไรก็ตาม ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง

ธรรมชาติ เปนวิธกีารบําบัดนํ้าเสียโดยใชหลักการทางธรรมชาตมิาชวยในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา โดยอาศัยกลไกการ

ตกตะกอนกลไกการยอยสลายสารอินทรียกลไกการกําจัดธาตุอาหาร กลไกการกําจัดเชื้อโรคและการหมุนเวียนของ

กาชออกซิเจนโดยน้ําเสียจะสัมผัสกับลมและแสงแดดและพืชที่อยูในระบบยังชวยหมุนเวียนกาชออกซิเจนในแหลงน้ํา

ไดอีกดวย(ลลินี ทับทิมทองและมณฑล ฐานุตตมวงศ, 2554) ดังนั้นวิธีการบําบัดน้ําเสียนี้เปนระบบบําบัดแบบงาย ไม

ซับซอน คาดําเนินการกอสราง การบํารุงรักษาระบบต่ํา และเกิดความยั่งยืนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในดานของ

การอนุรักษพลังงานและลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก และสงผลตอภาวะโลก

รอน นอกจากนี้ระบบบําบัดนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถบําบัดน้ําเสียที่มีคา BOD5 TSS Nitrogen และPhosphorus ได

ดี (Fisher and Acreman, 2004; Khanijo,2017;Dean at el.,2013) นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการลดโลหะหนัก

สารอินทรยีและเช้ือโรคได นอกจากนี้ระบบบําบัดน้ําเสียแบบธรรมชาติมีประโยชนอื่นๆ เชน เปนแหลงการเรียนรูและ

ทองเที่ยว แหลงจัดกิจกรรมนันทนาการเปนการอนุรักษพื้นที่เปดโลงและยังสามารถนําน้ําที่ผานการบําบัดแลวมาใชใน

การเกษตร 

 ดังนั้น การศกึษาในครั้งนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง

ธรรมชาติเพื่อบําบัดน้ําเสียในชุมชนตําบลแมยาว โดยพิจารณา 4 ดาน ไดแกดานกายภาพ ดานเคมี ดานชีวภาพและ

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตร  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

สถานที่ใชศึกษาไดแก พื้นท่ีหมูบานริมกก ตําบลแมยาว ตั้งอยูอาํเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของ
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ประเทศไทย ดังแสดงในภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 สถานที่ศกึษาพื้นที่หมูบานริมกก ตําบลแมยาว อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 

การประเมินคุณลักษณะของระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติ ไดแก ศึกษาดานกายภาพของบึง ดานเคมี

และดานชีวภาพของน้ําในบึงและดิน โดยประเมินชวงเดอืนมกราคมถึงเมษายน ป 2560 ดานกายภาพของบึงธรรมชาต ิ

ศึกษาความชัน ขนาด ความลึกและปริมาตรของบึงธรรมชาติโดยใชเครื่องมือวัดความยาวและการคํานวณใน

โปรแกรม Google Earth ดานเคมีของน้ําในบึงธรรมชาติจะเก็บตัวอยางน้ําโดยวิธีจวง (Grab sampling Method) และ

วิเคราะหคุณภาพน้ํา ไดแกพารามิเตอร ความเปนกรดดาง คาของแข็งละลายน้ํา โดย WTW 350i/SET multi-

parameter meter (Germany) และ คาบีโอดี โดยใชวิธีมาตรฐาน Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เปนเวลา 5 วัน  

ของแข็งแขวนลอย ออกซิเจนละลายนํ้า และทีเคเอ็น ตาม Standard method (1998) สวนคุณภาพลักษณะของดิน จะ

เก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหหาประเภทและ สวนดานชีวภาพ จะเก็บตัวอยางน้ําและดินในบึงธรรมชาติมาวิเคราะหหา

ชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยในน้ําและดิน (USEPA, 2002) 

 การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดยพิจารณางบประมาณคาการจัดสรรที่ดิน คาการกอสราง    

คาการดําเนินระบบและซอมบํารุง โดยการคํานวณและประมาณการคาใชจายในป 2560 ดังแสดงในสมการที่ 1 ดาน

การประเมินดานความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทําการคํานวณการปลดปลอยกาซคารบอนไซไดออกไซด โดยคํานวณ

เฉพาะการใชไฟฟา (สมการท่ี 2) โดยคาสัมประสิทธ์ิการปลอยกาซเรือนกระจก (Emission factor) ที่ใช เทากับ 0.5610 

kg CO2/kwh (Rodtusana, 2011;Aroonsrimorakot et al., 2013) 

 

คาใชจายทั้งหมด = คาที่ดิน + คากอสราง + คาการดําเนนิระบบและซอมบํารุง                      (1) 

 

คาการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด = การใชไฟฟา (kwh) × คาสัมประสทิธิ์การปลอยกาซเรอืนกระจก   (2) 
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 หลังจากนั้นนําคาใชจาย ตนทุน และผลประโยชนจากการสรางบึงประดิษฐในพื้นที่ตําบลแมยาว เพื่อ

คํานวณหาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรโดยใชสูตรผลประโยชนตอตนทุน (สมพจน กรรณนุช, 2551) ซึ่งมีวิธีการ

คํานวณดังนี้   

     BC Ratio =
∑

��
(���)�

�
���

∑
��

(���)�
�
���

    (3) 

   

เมื่อ BC Ratio = ผลประโยชนตอตนทุน 

 B = Benefit in year i 

 C = Investment Cost in year i 

 r = deposit interest rate that refer to the opportunity cost  

 n = year of the project 

 

 ทั้งนี้ขอมูลท่ีพิจารณาทัง้หมดเหลานี้จะใชประกอบการพิจาณาความเปนไปไดในการประยุกตใชระบบบําบัด

น้ําเสยีแบบบึงธรรมชาต ิ

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

คุณลักษณะบึงธรรมชาติทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ 

จากการศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพของบึงธรรมชาติในเขตพื้นที่ศึกษาพบวามีบอมีความสามารถในการ

รับปริมาณน้ําเสียแตละวันได เนื่องดวยปจจุบันมีปริมาณน้ําเสยีเกิดขึ้นเพียง 28 ลบ.ม./วัน (คาประมาณการ) และมีคา

ความชันของบอที่รอยละ 0.5 ซึ่งเหมาะสมตอการดําเนนิการเดนิระบบบําบัดแบบบึงธรรมชาติ ในสวนของคุณภาพน้ํา

นั้นพบวา มีคาพารามิเตอรของน้ําธรรมชาตแิสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงคาออกซิเจนละลายน้ําแลวพบวามี

คาที่ถือวา อยูในเกณฑรับได ไมไดมีการเนาเสีย แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลการสํารวจและวิเคราะหดาน

ชีววทิยาพบพืชนํ้าไดแก ผักตบชวา (Monochoria hastate) สัตวน้ําไดแก ปลาดุก (Clariasbatrachus) และจุลินทรียไดแก 

จํานวน10 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งแสดงใหเห็นวาบึงแหงนี้มีธาตุอาหารอยูในระดับปานกลางถึงสูงและระดับ

คุณภาพน้ําของบึงอยูในระดับปานกลางถึงไมดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหคาของแข็งระเหยที่แสดงถึงคา

สารอินทรยีและคาทเีคเอ็น (ไนโตรเจนทั้งหมด) ดังแสดงในตาราง 1  สวนดินตะกอนในบึงมีลักษณะเปนดินเหนียวปน

ทราย คาความเปนกรดดางเทากับ 7 และพบจุลินทรียในดินไดแก Glenodinium และ Schizothrix 
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ภาพ 2 บึงธรรมชาติในพื้นท่ี ตําบลแมยาว 
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ตาราง 1 คุณลักษณะทางกายภาพ เคม ีและชีวภาพของบึงธรรมชาติในตําบลแมยาว  

 

คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคม ี

บึงธรรมชาติ ดินในบึงธรรมชาติ น้ํา (คาเฉลี่ย 2 บอ) 

พื้นที่  

บอ  1   9,296.68 

ตร.ม. 

บอ 2  9,090.5 ตร.

ม. 

ความลึก 

บอ 1  0.7 เมตร 

บอ 2 

ความชัน 

บอ 1 รอยละ 0.53 

บอ 2  รอยละ 0.38 

เปนลักษณะดิน

เหนียว 

ปนทราย 

พีเอช 7 

BOD 0.93 มก./ล. 

ของแข็งละลาย 698 มก./ล 

ของแข็งแขวนลอย 200  มก./ล. 

ของแข็งระเหย 1,555 มก./ล 

ทีเคเอ็น 2.8 มก./ล. 

ออกซิเจนละลายนํ้า 6.67 มก./ล. 

คุณลักษณะทางชีวภาพ 

พืช สัตว จุลินทรีย 

ผักตบชวา 

(Monochoria 

hastate) 

ปลาดุก 

(Clariasbatrachus) 

จุลินทรียในดิน 

Glenodinium และ Schizothrix 

จุลินทรียในน้ํา 

Amphora  Aulacoseira  Centritractus  

Chlorella Pseudanabaena  Closterium 

acutum  Microcystis  Nitzschia  

Planktolyngbya  Staurodesmus  

 

การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (Cost benefit analysis) 

ผลการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติดังตาราง 2

พบวา คาใชจายในการปรับปรุงบึงธรรมชาติใหเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาตินี้จะใชงบประมาณทั้งสิ้น 

843,465บาท สําหรับคาอุปกรณ วัสดุ ไดแก ทอพีวซีี ขอตอพีวีซี ปม คาไฟฟาและคาจางผูดูแลระบบบําบัดน้ํา ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับประโยชนที่ชุมชนจะไดรับจากระบบบําบัดน้ําเสียจากบึงธรรมชาติแหงนี้ในดานการลดผลกระทบจาก

การปนเปอนของเสียสูดิน การสรางอาชีพและรายไดเสริม การลดมลพิษทางน้ําและการทองเที่ยว ซึ่งเมื่อคิดเปนเงิน

จะมีคาเทากับ4,909,707บาท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ลงทุนในการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง

ธรรมชาตินัน้พบวามีอัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน จะเทากับ5.6(4,909,707 /843,465=5.6) ซึ่งมากกวา 1 นั่น

หมายถึง หากลงทุนสรางบอบึงประดิษฐในพื้นที่ตําบลแมยาว ชุมชนจะไดรับผลตอบแทนหรือผลประโยชนจากการ

บําบัดน้ําเสียดวยวิธีการดังกลาว 
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ตาราง 2  การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติ 

 

ประโยชนทีไ่ดรับ คาใชจาย 

รายการ คิดเปนเงิน(บาท) รายการ คิดเปนเงิน (บาท)  

- ลดการปนเปอนของสารเคมีสูดินและ

แหลงน้ํา 

- ลดการปนเปอนสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูล

ลงสูน้ําใตดนิ 

- ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดตอทาง

น้ํา 

- ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล 

50,607 คาไฟฟา 1,500 

- เพิ่มอาชีพเสริมใหชาวบานโดยจางให

เปนผูคอยดูแลระบบ 

28,800 คาแรง 28,800 

-ชาวบานมีรายไดเสริมของชุมชนจาก 

ผักตบชวาที่เก็บเกี่ยวแลวดวยผลิตภัณฑ

จากผักตบชวา 

120,000 คากอสราง 843,465 

-เพิ่มปริมาณน้ําในแมน้ํากก ทําใหเพิ่ม 

ปรมิาณนาดิบเพื่อนําไปผลิตนาประปา 

ใชในจังหวัดเชยีงราย 

102,300   

- ลดปญหาดานการคมนาคมทางนา

และการทองเที่ยวลองเรือในแมนากกใน

ฤดูแลง 

4,608,000บาท 

(รายไดสูงสุด) 

  

รวม 4,909,707  873,765 

 

จากการศึกษาพบวาไมมีการปลดปลอยกาซเรือนกระจกจากระบบบําบัดแบบบึงธรรมชาติเนื่องจากไมมีการ

ใชกระแสไฟฟาในการเดนิระบบ แตพบการปลดปลอยกาซมีเทนประมาณ 1.45x1011 กก. CH4-C ซึ่งแตกตางจากระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบอื่น เชน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศซึ่งมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

31,990.5 kg CO2e ตอป 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาวิจัยกับเกณฑการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 4 ดาน ไดแก

ภาระอินทรยีสาร (บีโอดี) ภาระชลศาสตรเวลากักเก็บและความสูงของน้ําพบวาคาภาระอินทรียสาร (บีโอดี) จากการ

วิจัยมีคาเทากับ 0.032 กก./ตร.ม.-วัน ซึ่งเกินคามาตรฐานที่ US.EPA. กําหนด (<0.0112 กก./ตร.ม.-วัน) [USEPA 

(1988)] และภาระชลศาสตรมีคาเทากับ3.56 เมตร/วันหรือ 0.0356 ซ.ม./วัน ซึ่งนอยกวาคาที่Metcalf and Eddy 

ศึกษาวิจัยมากอน (0.7 ซ.ม./วัน) สวนคาระยะเวลาการกักเก็บที่ผูวิจัยศึกษามีคาเทากับ 4 วันซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของ Metcalf and Eddy, 1991 และคาความสูงของน้ํามีคาเทากับ 0.7 เมตร ซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโต

ของธูปฤาษีดังที่ US.EPA. (1988) กําหนดใหมีคาความสูงของน้ําในระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติมากกวา 0.15 

เมตร 
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จากการศึกษาหาความเปนไปไดในการใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบงึธรรมชาติในพื้นที่บานริมกกตําบลแมยาว 

สามารถสรุปไดวามีความเปนไปไดที่จะใชระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาตใินพื้นท่ีนี้เมื่อพจิารณาหลักเกณฑขางตน

ทั้ง 4 ดานแตจะตองมีการกอสรางหรือดัดแปลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําเสียของชุมชนที่ปลอย

ออกมา โดยในการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงธรรมชาติภายในตําบลแมยาวไมสามารถสรางและปลอยน้ําเสียได

ในทันที หรือสรางระบบไดในระยะเวลาสั้นเนื่องจากบึงธรรมชาติของชุมชนบานริมกกมีพื้นที่กวางและมีปจจัยดาน

ชวีภาพที่คอนขางไมเหมาะสมหากตองการสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบงึธรรมชาติจําเปนตองมีการกอสรางเพิ่มเติม

เพื่อสรางความเหมาะสมใหแกระบบบําบัดน้ําเสียมกีารปลูกพืชเพิ่มเติมจากที่มภีายในบึงและทดลองปลอยน้ําเสียลงไป

ภายในบึงเพื่อวัดประสิทธิภาพของพืชและจุลินทรียภายในน้ําโดยระบบบึงธรรมชาติทั่วไปนั้นจะสามารถทําการบําบัด

น้ําเสยีไดจริงตองใชเวลาในการเตรยีมระบบอยางนอย 6 เดือนขึ้นไปขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมบรเิวณนัน้ 

หากประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียของจุลินทรียเดิมไมดีเทาที่ควรหรือไมสามารถบําบัดคุณภาพของน้ําได

ตามคามาตรฐานที่กําหนด สามารถเติมจุลินทรีย เชน จุลินทรีย Bacillus spp. หรือ Pseudomonas spp. เพื่อบําบัดคา 

BOD จุลินทรีย Nitrosomonaseuropaea หรือ Nitrobacteria winogradskyi เพื่อบําบัดคา COD จุลินทรีย Acinetobacter 

sp. Rhodcoccusrubra Nocardiaamarae เพื่อบําบัดคาไขมันและน้ํามัน จุลินทรีย Chlorella เพื่อบําบัดไนโตรเจน และ

จุลินทรีย Bacillus spp. เพื่อบําบัดของแข็งละลายน้ํา เปนตน เขาไปไดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรียภายในระบบ

บําบัดบึงธรรมชาตไิด (ปยนุชและคณะ,2555) 
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เซนเซอรทางเคมไีฟฟาสําหรบัตรวจวัดไซลาซีนโดยใชขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน 

ที่ปรับปรุงผวิหนาดวยกราฟน 

Electrochemical sensor for xylazine detection base on a glassy carbon electrode modified with 
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บทคัดยอ  

การพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับตรวจวัดไซลาซีน ดวยเทคนิคแอดซอรปทีฟสตริปปงโวลแทมเมตรี 

โดยปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยกราฟน ศึกษาเปรยีบเทียบคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของขั้วไฟฟาชนิด

ตางๆ ไดแก ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟน กราฟนออกไซด กราฟนออกไซด-พอลีอะคลิลิก

แอซิด และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา ศึกษาปริมาณกราฟนที่ใชในการเตรียมผิวหนาขั้วไฟฟา จากนั้นศึกษา

พฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของไซลาซีนพบวา ไซลาซีนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบผันกลับไมไดและพฤติกรรมทาง

เคมีไฟฟาบนผิวหนาขั้วไฟฟาแบบดูดซับ ไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของ pH ของสารละลายอิเล็กโทรไลตที่ใชสําหรับ

การตรวจวัดไซลาซีน ภายใตสภาวะเหมาะสมพบวา ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟนใหคาความไววิเคราะห

สูงสุด มีชวงความเปนเสนตรงในชวง 0.12-4.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร  มีขีดจํากัดของการตรวจวัดและขีดจํากัดการ

ตรวจวัดเชิงปริมาณท่ี 0.07 และ 0.22  ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร ตามลําดับ นอกจากนี้ขั้วไฟฟาท่ีพัฒนาขึน้มีความเที่ยง

ของการทําซ้ําที่ดีโดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 2.37%  

คําสําคัญ: ไซลาซีน เทคนคิแอดซอรปทีฟสตริปปงโวลแทมเมตรี กราฟน 

Abstract  

Electrochemical sensor for the determination of xylazine (N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro- 4H-

1,3- thiazin-2-amine) by adsorptive stripping voltammetry technique (AdsSV) based on graphene modified 

glassy carbon electrode (GCE) has been developed. The electrochemical properties of electrodes, including, a 

glassy carbon electrode modified with graphene, graphene oxide, graphene oxide polyacrylic acid, and 

unmodified glassy carbon electrode, and amount of graphene modified GCE were studied. The electrochemical 

behavior of xylazine on modified electrode is an irreversible oxidation reaction and adsorption-controlled process. 

Some condition such as pH of electrolyte was optimized. Under optimal conditions, the graphene-modified GCE 

provided high sensitivity, wide linear in the range of 0.12 to 4.00 g/mL with the limit of detection (LOD) and 

limit of quantitation (LOQ) of 0.07 g/mL and 0.22 g/mL, respectively. Moreover, it provided good precision of 

repeatability with relative standard deviation (%RSD) less than 2.37.  

Keywords: Xylazine, Adsorptive stripping voltammetry technique, Graphene 
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บทนํา  

ไซลาซีน (Xylazine) เปนยาสลบที่ใชสําหรับสัตว มีชื่อทางการคาวา รอมพัน (Rompun) อะนาเซด (Anased) 

หรือเซดาซีน (Sedazine) ถูกสังเคราะหในป 1962 โดย บริษัท ไบเออร (Leverkusen, Germany) องคการอาหารและ

ยา (FDA) กําหนดใหไซลาซีนใชเฉพาะทางสัตวแพทยเทานั้น โดยไดรับการอนุมัตสิําหรับการใชงานในสุนัข แมว มา ลอ 

และกวาง (Ruiz-Colón et al., 2014) ไซลาซีนเปนอนุพันธของยาคลอนิดีน (Clonidine)  ออกฤทธิ์กระตุนแอลฟา-2   รี

เซพเตอร (α2receptors) ของระบบประสาทสวนกลางและทั่วรางกาย มีฤทธิ์ทําใหงวงไปจนถึงสลบ มีฤทธิ์คลาย

กลามเนื้อและแกปวด ฤทธิ์ของไซลาซีนสวนใหญจะกดประสาทสวนกลาง ทําใหอยูในภาวะสะลึมสะลือหรือสภาวะ

หลับขึ้นอยูกับขนาดยาที่ไดรับ โดยจะออกฤทธิ์นานประมาณ 1-2 ชั่วโมง และมีผลทําใหกลามเนื้อคลายตัว เกิดเปน

ภาวะกลามเนื้อออนแรงได รวมท้ังทําใหอัตราการหายใจลดลง สําหรับผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดจะทําใหความ

ดันโลหิตสูงในชวงแรก หลังจากนั้นความดันโลหิตจะลดต่ําลงและคงอยูตลอดระยะเวลาที่ยาออกฤทธิ์ รวมทั้งอาจมี

ผลกดการทํางานของหัวใจและทําใหหัวใจเตนผิดจังหวะ 

โดยทั่วไปสัตวแพทยจะใชไซลาซีน เพื่อทําใหสัตวสงบหรือใชในการผาตัด ในประเทศสหรัฐอเมริกายาสลบ

สําหรับสัตวจัดเปนยาควบคุม (Controlled drug) ตองมีการเก็บในตูที่ใสกุญแจและตองควบคุมการใชอยางเครงครัด

เนื่องมาจากลักษณะของยาจะเปนยาน้ําใสเมื่อใสลงไปในเคร่ืองดื่มแลวจะไมเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสีความขุน รสชาติ

และกลิ่นของเครื่องด่ืมทําใหมีการนําไปใชในทางที่ผิด ผูที่ไดรับยานี้เขาไปจะมีอาการดังที่กลาวขางตน ระดับอาการจะ

รุนแรงมากหรือนอยขึ้นกับปริมาณยาที่ไดรับเขาไป (จุฑามณี, 2556) ในประเทศไทยพบการใชไซลาซีนในลักษณะ

ดังกลาวเชนกัน กลาวคือ มิจฉาชีพจะนําไซลาซีนผสมลงในเครื่องดื่ม ดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่

มีมิจฉาชีพแฝงตัวเขามาปลดทรัพยผูปวยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาลฯ โดยมิจฉาชีพจะใชไซลาซีนผสมกับน้ําแลว

นํามาใหผูที่รอรับบริการในโรงพยาบาลฯดื่ม เมื่อเหยื่อหมดสติ จึงทําการปลดทรัพย นอกจากนี้ยังพบการกอเหตุ

ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลอื่นๆ เชนกัน (มติชนออนไลน, 2556)  

สํานักขาว ASTV ผูจัดการออนไลน รายงานวา องคการอาหารและยามีมติเห็นชอบยกสถานะยาไซลาซีนจาก

ยาอันตรายเปนยาควบคุมพิเศษ ผูรับอนุญาตผลิต นําเขา และจําหนาย จะตองจัดทําบัญชีและเก็บรายงานไวที่สถาน

ประกอบการผลิต นําเขา และจําหนาย โดยไมนอยกวาวันหมดอายุของรุนการผลิตของยานั้น และรานขายยาจะตอง

ขายยากลุมดังกลาวใหแกผูที่มีใบสั่งยาของสัตวแพทยเทานั้น ทั้งนี้ หากผูรับอนุญาตฝาฝนกฎระเบียบดังกลาว จะไดรับ

โทษปรับตั้งแต 2,000-10,000 บาท และหากเปนเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการประจํารานขายยา หรือผูประกอบการ

บําบัดโรคสัตวประจํารานขายยา จะไดรับโทษปรับต้ังแต 1,000-5,000 บาท (ASTVผูจัดการออนไลน, 2556) 

 จากเหตุการณการใชไซลาซีนเพื่อกออาชญากรรมดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาสงผลตอความปลอดภัยใน 

การใชชีวติประจําวันทั้งในดานชีวิตและทรัพยสิน การวิเคราะหหาไซลาซีนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปการ

วิเคราะหไซลาซีนสามารถทําไดหลายวิธีไดแก ลิควิดโครมาโทรกราฟแมสสเปกโทรเมตรี (Liquid chromatography-

mass spectrometry, LC/MS) แกสโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรเมตรี (Gas chromatography–mass spectrometry, 

GC–MS) โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง-ตัวตรวจวัดชนิดยูวี (High performance liquid chromatography with 

UV detection, HPLC-UV) (Doran and Bradbury, 2015) การวิเคราะหดวยวิธีดังกลาวนั้นแมวาจะเปนวิธีที่นาเชื่อถือ

และเปนที่ยอมรับแตยังคงมขีอจํากัดคือ ตองใชผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะห  ใชเวลาคอนขางนานในการเตรียมตัวอยาง

กอนการวิเคราะห เครื่องมือที่ใชในการวเิคราะหมขีนาดใหญและมีราคาแพง ดังนั้นการพัฒนาวิธีวิเคราะหดวยเทคนิค

ทางเคมีไฟฟา (Electrochemistry) จึงเปนที่นาสนใจอยางมาก เนื่องจากมีความไววิเคราะหสูง ใชงานงาย ราคาถูก 
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(Regiart et al., 2016) ลดขั้นตอนการเตรียมตัวอยางหรือมีขั้นตอนการเตรียมตัวอยางที่ไมยุงยาก มีความจําเพาะตอ

สารที่ตองการวิเคราะหและที่ผานมายังไมมีการพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับการตรวจวัดไซลาซีน  

ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงไดศึกษาและพัฒนาเทคนิคทางเคมีไฟฟาสําหรับตรวจวิเคราะหไซลาซีน โดยการปรับปรุง

ผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยวัสดุนาโนคารบอน ซึ่งสามารถเกิดอันตรกิริยาไพ-ไพ (π-π interaction) กับไซ

ลาซีนและชวยเพิ่มพื้นที่ผิวแกขั้วไฟฟา ทําใหเพิ่มประสทิธิภาพของการตรวจวัดไซลาซีนไดดีขึ้นและใหผลการตรวจวัด

ที่รวดเร็ว นาเชื่อถือ ใหคาความไววิเคราะหที่ดี และศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นโดยศึกษาชวง

ความเปนเสนตรง (Linear range) ขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection) ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit 

of quantitation) และประสิทธิภาพการทําซ้ําของขั้วไฟฟา(Repeatability) ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในทางการแพทย ทาง

กฎหมาย และสามารถนํามาพัฒนาเปนขั้วไฟฟาแบบพิมพสกรีนที่พกพาไดสะดวก ใชงานงาย (Radu et al., 2013)  

สามารถนําไปใชในภาคสนามสําหรับงานดานนิติวิทยาศาสตรได  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

1. เตรยีมขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวยกราฟน กราฟนออกไซด และกราฟนออกไซด-พอลีอะคลลิิกแอซิด  
 การเตรียมขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวยกราฟน เริ่มจากขัดผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวย

ผงอะลูมินา (Alumina) ขนาด 5, 1 และ 0.05 ไมโครเมตร ตามลําดับ หลังจากนั้นนํามาลางดวยน้ํากลั่น ทําใหแหงโดย

เปาแกสไนโตรเจน (Nitrogen gas) และนํา 5 ไมโครลิตรของกราฟน ที่เตรียมจากกราฟน 2 มิลลิกรัม ในไดเมทิลฟอมา

ไมด (Dimethylformamide, DMF) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเนฟออน (Nafion) 10 ไมโครลิตร หยดบนผิวหนาของ

ขั้วไฟฟา จากนั้นนําไปอบใหแหง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 10 นาที สําหรับขั้วไฟฟากราฟนออกไซด และกราฟน

ออกไซด-พอลีอะคลลิิกแอซิด ดําเนินการเชนเดียวกับวิธีการเตรียมขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนท่ีปรับปรุงดวยกราฟน 

2. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไซลาซีน 

2.1 ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของขั้วไฟฟาชนิดตางๆ 

เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกตางกันของกราฟน กราฟนออกไซด และกราฟนออกไซด-พอลีอะคลิลิกแอซิด 

เชน การนําไฟฟา และความสามารถในการดูดซับไซลาซีนบนผิวหนาของขั้วไฟฟา จึงจําเปนตองศึกษาเปรียบเทียบ

คุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยวัสดุที่เหมาะสมที่สุด ไดแก ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุง

ผิวหนาดวยกราฟน กราฟนออกไซด กราฟนออกไซด-พอลีอะคลิลิกแอซิด และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา 

สําหรับการตรวจวัดไซลาซีนดวยเทคนิคลิเนียรสวีปโวลแทมเมตรี (Linear sweep voltammetry) ที่ความเขมขนตางๆ 

ไดแก 2, 4, 6, 8 และ 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร โดยมีเกณฑในการเลือกพิจารณาคือ จะเลือกขั้วไฟฟาที่ใหความไว

วิเคราะหสูงในการตรวจวัดไซลาซีน โดยความไววิเคราะหหาไดจากคาความชันของกราฟมาตรฐานที่พลอตระหวาง

ความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไซลาซีนกับคากระแสไฟฟา  

2.2 ศึกษาปริมาณกราฟนที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา  

เนื่องจากปริมาณกราฟนมีผลตอการดูดซับไซลาซีนบนผิวหนาของขั้วไฟฟาและปริมาณกราฟนที่หนาเกินไป

จะบดบังการถายโอนอิเล็กตรอนทําใหคาความไววิเคราะหลดลง (Li et al., 2015) ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาเพื่อหา

ปรมิาณกราฟนที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาเพื่อตรวจวัดไซลาซีน โดยศึกษาปริมาณกราฟนตั้งแต 0-

17.5 ไมโครกรัม และทดสอบประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกริิยาออกซิเดชันของไซลาซีนที่ความเขมขนตางๆ (2, 4, 6, 8 

และ 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) ดวยเทคนิคลิเนียรสวีปโวลแทมเมตรี (Linear sweep voltammetry) โดยมีเกณฑใน

การเลือกพิจารณาคือ เลือกสภาวะทีใ่หความไววิเคราะหสูงสุด  
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3. ศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของไซลาซีน 

 ศึกษาพฤตกิรรมทางเคมีไฟฟาของไซลาซีนดวยขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟน โดย

ศึกษาสัญญาณการการตอบสนองของไซลาซีนที่อัตราการสแกนตางๆ (0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 

0.16, 0.18, 0.20, 0.22, 0.24 โวลต/วินาที) ท่ีศักยไฟฟาเริ่มตน 0.02 โวลต สิ้นสุด 0.24 โวลต โดยใชเทคนิคไซคลิกโว

ลแทมเมตร ี

4. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไซลาซีนดวยเทคนิคทางเคมไีฟฟา 

ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหไซลาซีน  เพื่อใหไดคาความไววิเคราะหสูงสุด โดย

ทําการศึกษาคา pH ของสารละลายอิเล็กโทรไลต (pH 3.0-7.0) ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไซลาซีนดวยเทคนิค

ลิเนยีรสวีปโวลแทมเมตรี (Linear sweep voltammetry) ทีค่วามเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10 ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร โดย

เกณฑท่ีใชพิจารณาคือ เลือกสภาวะที่ใหความไววิเคราะหสูง และมีคาศักยไฟฟาที่ใชในการตรวจวัดที่เหมาะสม 

5. ศึกษาประสิทธภิาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น 

ศึกษาประสิทธิภาพของวธิีวิเคราะหที่ไดพัฒนาขึ้นโดยศกึษาความเที่ยงของวิธี ชวงความเปนเสนตรง (Linear 

range) ขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation, 

LOQ) 

5.1 ความเที่ยงของวิธี (Precision of method)  

ความเที่ยงของวิธีเปนการวัดความสามารถในการทําซ้ํา (Repeatability) ของวิธีวิเคราะหภายใตสภาวะปกติ 

ซึ่งจะรายงานเปนคาความเบี่ยงเบนสัมพัทธที่จํานวนครั้งใดๆ โดยจะทดสอบจากประสิทธิภาพการทําซ้ํา 

(Repeatability) ของขั้วไฟฟาท่ีปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาดวยกราฟน จากนั้นนํามาตรวจวัดไซลาซีนที่ความเขมขน 2, 4, 

6, 8 และ 10 ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร  โดยทํา 6 ขั้วไฟฟา ความเที่ยงในการตรวจวัดสามารถดูไดจากคารอยละของคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (Relative Standard Deviation: %RSD) (Bruce et al., 1998) โดยสามารถคํานวณไดจาก

สูตร %RSD = SD/ ̅X x 100 

5.2 ชวงความเปนเสนตรง (Linear range)                

ชวงความเปนเสนตรงเปนชวงความเขมขนที่สามารถใหผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีความถูกตองและ

ความเที่ยงมากที่สุด ศึกษาโดยใชสารละลายมาตรฐานซึ่งทราบความเขมขนที่แนนอนและครอบคลุมความเขมขนของ

สารตัวอยางที่ตองการวิเคราะห นํามาวิเคราะหหาปริมาณของไซลาซีนตามเทคนิคที่พัฒนาขึ้น ตรวจวัดคา

กระแสไฟฟา ของไซลาซีนที่ความเขมขนตางๆไดแก 2, 4, 6, 8 และ 10 ไมโครกรัมตอมลิลิลติร  ทําซ้ํา 3 ครั้ง จากนั้น

นําผลคาเฉลี่ยที่ไดมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานและสัญญาณการ

ตอบสนอง และคํานวณหาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r) เกณฑการยอมรับไดโดยทั่วไป คือคา 

r จะตองมีคาอยูระหวาง 0.995-1.000 จึงจะแสดงวาความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่ตองการวิเคราะห

และคากระแสไฟฟา ทําใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองและจากสมการเสนตรงความชันของกราฟแสดงถึงคาความไว

ในการวิเคราะห (Bruce et al., 1998) 

5.3 ขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD)  

 ขีดจํากัดการตรวจวัดคือความเขมขนต่ําสุดที่สามารถตรวจวัดไดในตัวอยาง โดยสามารถพิจารณาไดจาก

อัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวนมากกวาหรือเทากับสาม (S/N ≥ 3) (Swartz and Krull, 1997) 

สามารถคํานวณจากสมการ LOD = 3Sa / b   เมื่อ Sa คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชัน

ของกราฟมาตรฐาน 
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5.4 ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation, LOQ)  

เปนระดับความเขมขนต่ําสุดท่ีสามารถตรวจวัดและสามารถหาปริมาณไดในตัวอยาง โดยสามารถพิจารณา

ไดจากอัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวนมากกวาหรือเทากับสิบ (S/N ≥ 10) (Swartz and Krull, 1997) 

สามารถคํานวณจากสมการ LOQ = 10Sa / b เมื่อ Sa คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชัน

ของกราฟมาตรฐาน 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

1. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของขัว้ไฟฟาชนิดตางๆ 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของขัว้ไฟฟาชนิดตางๆ ไดแก ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน

ที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟน กราฟนออกไซด กราฟนออกไซด-พอลีอะคลิลิกแอซิด และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน

ธรรมดา สําหรับตรวจวัดไซลาซีนพบวา ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟนใหคาความไววิเคราะหสูงที่สุดเมื่อเทียบ

กับขั้วไฟฟาท่ีปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟนออกไซด กราฟนออกไซด-พอลีอะคลลิิกแอซิดและขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน

ธรรมดา เนื่องจากไซลาซีนสามารถเกิดอันตรกิริยาไพ-ไพกับกราฟนบนผิวหนาขั้วไฟฟาทําใหมีคาความไววิเคราะหสูง 

สวนกราฟนออกไซดนําไฟฟาไดนอยกวากราฟน จึงสงผลใหมีคาความไววิเคราะหต่ํากวาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวย

กราฟน (ภาพท่ี 1)  

 
ภาพที่ 1 กราฟแสดงคาความไววิเคราะหของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟน (Gr/GCE), กราฟนออกไซด 

(GO/GCE), กราฟนออกไซด-พอลีอะคลิลิกแอซิด (PAA-GO/GCE) และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา (GCE) 

 

2. ศึกษาปริมาณกราฟนที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา 
ศึกษาปริมาณกราฟนตั้งแต 0-17.5 ไมโครกรัม พบวา ปริมาณกราฟนตั้งแต 5-12.5 ไมโครกรัมคาความไว

วิเคราะหจะคอยๆ เพิ่มขึ้น และมีคาความไววิเคราะหสูงสุดที่ปริมาณกราฟน 12.5 ไมโครกรัม (ภาพที่ 2) หลังจากนั้น

คาความไววิเคราะหจะคอยๆ ลดลงเนื่องจากปริมาณกราฟนที่หนาเกินไปจะบดบังการถายโอนอิเล็กตรอนทําใหคา

ความไววิเคราะหลดลง (Li et al., 2015) ดังนั้นปริมาณกราฟนที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา คือ 12.5  

ไมโครกรัม 
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงคาความไววิเคราะหของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวยกราฟนตั้งแต 5-17.5 ไมโครกรัม และ

ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา (GCE) 

 

3. ศึกษาพฤตกิรรมทางเคมีไฟฟาของไซลาซีน  

จากผลการศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของไซลาซีน โดยใชเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมตรี พบวาไซลาซีน

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบผันกลับไมได (ภาพที่ 3) เมื่อพล็อตกราฟความสัมพันธระหวางอัตราสแกนและคา

กระแสไฟฟาพบวา มีความสัมพันธแบบเสนตรงแสดงวา พฤติกรรมทางเคมีไฟฟาบนผิวหนาขั้วไฟฟาของไซลาซีนเปน

แบบดูดซับ (Adsorption controlled) (ภาพท่ี 4) 

 
ภาพที่ 3 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมแสดงปฏิกิริยาออกซิเดชันแบบผันกลับไมไดของไซลาซีนที่ชวงศักยไฟฟา 0.3-1.2 โวลต 
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ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธแบบเสนตรงระหวางคากระแสไฟฟากับอัตราสแกน 

4. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไซลาซีนดวยเทคนิคทางเคมไีฟฟา 

ศึกษา pH ของสารละลายอิเล็กโทรไลตที่ pH 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, และ 7.0 โดยจะพิจารณารวมกับคา

ศักยไฟฟาท่ีใช ซึ่งจากการทดลองพบวา ที่ pH 6.0 มีคาความไววิเคราะหสูงที่สุดเทากับ 5.52±0.07 รองลงมาคือ pH 

5.0 และ pH 7.0 เทากับ 4.75±0.05 และ 4.71±0.05 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาที่คาศักยไฟฟารวมดวยพบวา pH 

5.0, 6.0 และ 7.0 ใชศักยไฟฟาเทากับ 1.04, 0.95 และ 0.84 โวลต ตามลําดับ ดังนั้นจึงเลือกใชอิเล็กโทรไลตที่ pH 

7.0  เนื่องจากที่คาศักยไฟฟาต่ํากวาจะชวยลดผลของตัวรบกวนที่อาจพบในการตรวจวัดตัวอยางจริง (Arslan et al., 

2011) 

5. ศึกษาประสิทธิภาพของวธิีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น 

5.1 ความเที่ยงของวิธี (precision of method)  

 ทดสอบความเที่ยงของวิธีจากประสิทธิภาพการทําซ้ํา (Repeatability) ของขั้วไฟฟาท่ีปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา

ดวยกราฟน 12.5 ไมโครกรัม จากนั้นนํามาตรวจวัดไซลาซีนที่ความเขมขน 2, 4, 6, 8 และ 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  

โดยทํา 6 ขั้วไฟฟาๆ ละ 3 ซ้ํา (ภาพที่ 5) และเมื่อนํามาหาคา %RSD พบวามีคาเทากับ 2.37 เปนไปตามเกณฑที่

ยอมรับไดตามขอกําหนดของ Association of Official Analytical Chemists, AOAC (AOAC,2016) แสดงวาขั้วไฟฟาที่

พัฒนาขึน้มีความสามารถในการทําซ้ําท่ีด ี
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ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววเิคราะหของขั้วไฟฟา 6 ขั้ว 

 

5.2 ชวงความเปนเสนตรง (Linear range) ขีดจํากัดการตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) 

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาชวงความเปนเสนตรง และขีดจํากัดของการ

ตรวจวัดภายใตสภาวะที่เหมาะสม จากภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับความเขมขนของไซลา

ซีน พบวาวธิีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมชีวงความเปนเสนตรงอยูในชวงความเขมขน 0.12-4.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  มี

ขีดจํากัดการตรวจวัด (LOD) เทากับ 0.07 มิลลิกรัมตอลติร และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 0.22 

ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร 

 
ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับความเขมขนของไซลาซีนที่ชวงความเขมขน 0.12-4.00 

ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะหไซลาซีนที่มีการปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาอยางงายดวยกราฟน 

และตรวจวัดไซลาซีนดวยเทคนิคแอดซอรปทีฟสตริปปงโวลแทมเมตรี จากผลการศึกษาขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนา
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ดวยกราฟน 12.5 ไมโครกรัม พบวาไซลาซีนจะเกิดปฎิกริิยาออกซิเดชันแบบผันกลับไมไดที่ศักยไฟฟา 0.84 โวลต และ

มีพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาบนผิวหนาขั้วไฟฟาแบบดูดซับ ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของสารละลายอิเล็กโทรไลตที่ pH 

7.0 พบวาวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นใหคาความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 0.12-4.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  มี

ขีดจํากัดการตรวจวัดเทากับ 0.07 ไมโครกรัมตอมลิลิลิตร  ขีดจํากัดการตรวจวัดเชงิปรมิาณ เทากับ 0.22 ไมโครกรัม

ตอมลิลิลิตร  และขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นมีความเที่ยงของการทําซ้ําที่ดีโดยมีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยกวา 

2.37%  

 แผนงานตอไปของงานวิจัยนี้จะนําสภาวะที่เหมาะสมจากการศึกษาครั้งนี้ไปพัฒนาเพื่อใชกับขั้วไฟฟาพิมพ

สกรีน ซึ่งเปนขั้วไฟฟาที่นาสนใจ เนื่องจากขั้วไฟฟาพิมพสกรีน ประกอบดวย ขั้วไฟฟาอางอิง ขั้วไฟฟาชวย และ

ขั้วไฟฟาทํางาน ในแผนเดียว ทําใหมีขนาดเล็ก พกพางาย ทั้งยังมีตนทุนต่ํา ใชสารปริมาณนอย (Radu et al., 2013) 

และสามารถนําไปใชในภาคสนามได 
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เซนเซอรทางเคมไีฟฟาสําหรบัตรวจวัดไฮดรอกซลีามีน โดยใชขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงผวิหนาดวย

อนุภาคนาโนพาลาเดียม–กลาสซี่คารบอนทรงกลม (PdNPs-GCS) 

Electrochemical sensor for hydroxylamine detection based on palladium nanoparticle – glassy 

carbon spherical (PdNPs-GCS) modified on glassy carbon electrode 

อัสมี สอและ
1,2,3  ปนัสยา คูนิอาจ

4
 เพริศพิชญ คณาธารณา

1,2,3 ปณต ถาวรังกูร
1,2,5 และ วรากร ลิ่มบุตร

1,2,4*   

A. Soleh
1,2,3

, P. Kooni-art
4
, P. Kanatharana

1,2,3
, P. Thavarungkul

1,2,5 
and W. Limbut

1,2,4*  

1Trace Analysis and Biosensor Research Center, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, 
2Center of Excellence for Innovation in Chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, 
3Department of chemistry, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112 
4Department of Applied Science, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112 
5Department of Physic, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla 90112 

*Corresponding author, E-mail: warakorn.l@psu.ac.th, Tel: 074-879955; Fax: 074-446681 

บทคัดยอ 

การพัฒนาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับตรวจวัดตรวจวัดไฮดรอกซีลามีน (NH2OH, Hydroxylamine) ดวย

ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงผิวหนาดวย อนุภาคนาโนพาลาเดียม–กลาสซี่คารบอนทรงกลม (Palladium nano 

particle – Glassy carbon spherical, PdNPs-GCS) โดยใชเทคนิคแอมเพอโรเมทรีรวมกับระบบโฟลวอินเจคชัน ทําการ 

ศึกษาลักษณะสัณฐานของ PdNPs-GCS และศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของไฮดรอกซีลามีนบนขั้วไฟฟา PdNPs-

GCS ดวยกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอนแบบสองกราดและเทคนิคไซคลิกโวลแทมเมทรี (Cyclic voltammery) ตามลําดับ 

จากนั้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ไดแก ปริมาณ PdNPs-GCS ที่ใชสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา ศักยไฟฟา ปริมาตร

สารตัวอยาง และอัตราการไหล ภายใตสภาวะเหมาะสมพบวา ขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นใหคาความเปนเสนตรงในชวงความ

เขมขน 25 – 25,000 ไมโครโมลาร มีขีดจํากัดการตรวจวัด เทากับ 36 ไมโครโมลาร และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิง

ปรมิาณ เทากับ 120 ไมโครโมลาร นอกจากนี้ขั้วไฟฟาท่ีพัฒนาขึน้มีเสถียรภาพท่ีด ี(%RSD < 5.3 (n=73)) 

คําสําคัญ: ไฮดรอกซีลามนี เทคนิคแอมเพอโรเมทร ีระบบโฟลวอินเจคชัน PdNPs-GCS  
 

Abstract 
Electrochemical sensor has been developed for the determination of hydroxylamine by flow injection 

amperometry based on glassy carbon electrode (GCE) modified with Palladium nanoparticle – Glassy carbon 
spherical (PdNPs-GCS). The surface morphology and electrochemical behavior of hydroxylamine on PdNPs-GCS 
modified electrode were characterized by scanning electron microscope and cyclic voltammery, respectively. The 
amount of PdNPs-GCS for modified electrode, potential, sample volume and flow rate were optimized. Under 
the optimal conditions, this sensor provided a wide linear concentration range of 25 to 25,000 µM. The limit of 
detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) were 36 µM and 120 µM, respectively. Moreover, It provided 
good stability (%RSD < 5.3 (n=73)) 

Keywords: Hydroxylamine, Amperometric technique, Flow injection system, PdNPs-GCS 
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บทนํา  

ไฮดรอกซีลามีน (Hydroxylamine, NH2OH) เปนสารอนุพันธของแอมโมเนยีม รูจักกันในชื่อสารรีดิวซ (Reduce 

agent) (Hoffman and Lees, 1953) และเปนสารในกระบวนการทางจุลินทรียที่สําคัญสองขั้นตอนของวัฏจักร

ไนโตรเจน ที่เกิดระหวางกระบวนการไนตริฟเคชันและออกซิเดชันของแอมโมเนียมที่ไมมีออกซิเจน (Catroux et al., 

2001) ซึ่งถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตางๆ ในกระบวนการผลิตยา และผลิตเซมิคอนดักเตอร (Kumasaki 

et al., 2003) อยางไรก็ตาม เปนที่ทราบกันดีวาไฮดรอกซีลามีนมีความเปนพิษตอมนุษย พืช และสัตว ซึ่งหากสัมผัส

อาจทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง เสี่ยงตอการเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอ

ดวงตา หรือหากเขาสูรางกายจะเปนอันตรายและกอใหเกิดผลเสียอยางรายแรงตอสุขภาพจากการไดรับสารพิษเปน

เวลานาน (Prodanchuk et al., 2013) นอกจากนี้ มีรายงานการเสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากสารไฮดรอกซีลามีนที่

เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 ทําใหมีผูเสียชีวิต 5 ราย และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 ใน

ประเทศญี่ปุน ทําใหมีผูเสียชวีิต 4 ราย (Mccoy, 1999) ดังนั้นการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนจึงมีความสําคัญ ทั้งในดาน

อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม และทางการแพทย 

วิธีการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีน โดยทั่วไปมีหลายวิธี เชน สเปกโตรสโกป (Spectroscopy) (Afkhami et al., 

2006) โครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography, HPLC) (Liu et al., 2009) 

แกสโครมาโทกราฟ (Gas chromatography, GC) (Guzowski et al., 2003) ถึงแมวาวธิีการตรวจวัดตางๆ เหลานี้เปนวิธี

ที่มคีวามนาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับ แตวิธีการเหลานี้มีขอจํากัด เชน ตองอาศัยผูที่มีทักษะความชํานาญในการใชงาน 

ใชเวลาในการวิเคราะหนาน เคร่ืองมอืมีราคาแพง จากขอจํากัดดังกลาวจึงไดมีการพัฒนาวิธกีารตรวจวัดไฮดรอกซีลา

มีนดวยวิธีทางเคมีไฟฟา ซึ่งเปนวิธีที่นาสนใจอยางมากเนื่องจากมีความไวในการวิเคราะหสูง มีขีดจํากัดการตรวจวัด

ต่ํา ใหคาการตอบสนองที่รวดเร็ว ใชงานงาย สะดวก และเครื่องมือมรีาคาถูก (Zhang et al., 2010) 

อยางไรก็ตามไฮดรอกซีลามีนไมสามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟาไดบนขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา 

ดังนั้นจําเปนตองมีวิธทีี่พัฒนาขึ้นเพ่ือเรงปฏิกิรยิาทางเคมไีฟฟาของไฮดรอกซีลามีนเพื่อใหสามารถตรวจวัดดวยวิธีทาง

เคมีไฟฟา วิธีที่สามารถทําไดคือ การใชอนุภาคพาลาเดียม ซึ่งมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟาที่ดี  มีความสามารถในการ

สงผานอิเล็กตรอนไดดี  และที่สําคัญสามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮดรอกซีลามีน (Lee et al., 2012) และ

เพื่อใหวิธีที่พัฒนาขึ้นมีความไววิเคราะหสูง และมีขีดจํากัดการตรวจวัดที่ต่ําลง วิธีหนึ่งที่สามารถทําไดโดยการเพิ่ม

อนุภาคพาลาเดยีมบนวัสดุคารบอน เชน กราฟน (Graphene) (Lu et al., 2011) ทอนาโนคารบอน (Carbon nanotubes, 

CNT) (Baghayeri et al., 2014) หรือกลาสซี่คารบอนทรงกลม (Glassy carbon spherical, GCS) (Kong et al., 2010) 

จากที่กลาวมาขางตน งานวิจัยนี้เลือกใชกลาสซี่คารบอนทรงกลมมาสังเคราะหรวมกับอนุภาคนาโนพาลาเดียม 

เนื่องจากกลาสซี่คารบอนทรงกลมมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับกราฟน หรือทอนาโนคารบอน  และมีคุณสมบัติเปน

ตัวนําไฟฟาที่ดี  มีชวงศักยไฟฟาใชงานกวาง  มีพืน้ที่ผวิมาก   

ดังนั้นงานวจิัยนี้ตองการที่จะพัฒนาเซนเซอรทางเคมไีฟฟาสําหรับการตรวจวัดไฮดรอซีลามีนโดยใช PdNPs-

GCS ที่ปรับปรุงบนขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนรวมกับระบบโฟลวอินเจคชัน (Flow injection) เนื่องจากระบบโฟลอิเจคชัน

เปนระบบที่ใชงานงาย ใชสารเคมีนอย และสามารถตรวจวิเคราะหสารไดอยางตอเนื่อง โดยใชปมในการนําสง

สารละลายและใชอนิเจคชัน-วาลว (Injection valve) และไซริ่ง (Syringe) สําหรับการฉีดสารตัวอยางเขาสูระบบ (ภาพ

ที่ 1) ทําใหเพิ่มประสทิธภิาพของการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนไดดีขึ้น มีความไววิเคราะหสูง มีการตอบสนองที่รวดเร็ว 

และมีเสถียรภาพท่ีด ี
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การสังเคราะห PdNPs-GCS และการเตรียมปรับปรุงผิวหนาของขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวย PdNPs-GSC 

การสังเคราะห PdNPs บน GSC โดยผสม PdCl2 กับ GCS และใชสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด (NaBH4) 

เปนตัวรีดิวซ ซึ่ง Pd2+ รับอิเล็กตรอนกลายเปน PdNPs บนผิว GCS โดย PdNPs-GSC ที่สังเคราะหไดจะนําไปศึกษา

ลักษณะสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscopy, SEM) โดย

รูปแบบของ PdNPs ที่เกาะบน GSC ที่ดีจะตองมีขนาดเล็ก และมีการกระจายสม่ําเสมอ จากนั้นจะนํา PdNPs-GSC ที่

สังเคราะหไดมาปรับปรุงผิวหนาของขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน โดยมีขั้นตอนการเตรียมขั้วไฟฟาคือ  

 ขัดผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนดวยผงอะลูมินา (Alumina) ขนาด 5, 1 และ 0.05 ไมโครเมตร ตามลําดับ 

หลังจากนั้นนํามาลางดวยน้ํากลั่น ทําใหแหงโดยเปาแก็สไนโตรเจน และนํา 2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรของ PdNPs-GSC ใน

สารละลายไดเมทิลฟอมาไมด (Dimethylformamide, DMF) ปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดบนผิวหนาของขั้วไฟฟา 

จากนั้นนําไปอบใหแหง ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 10 นาที และนําไปตรวจวัดไฮดรอกซีลามีน ดวยเทคนิคไซคลิก

โวลแทมเมทรี (Cyclic voltammetry) เพื่อดูพฤติกรรมทางเคมไีฟฟาของไฮดรอกซีลามีนโดยจะเปรียบเทียบกับขั้วไฟฟา

กลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวย GCS และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา  

2. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไฮดรอกซลีามีน 

2.1 ศึกษาปริมาณ PdNPs-GCS ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา 

เนื่องจากปริมาณของ PdNPs-GCS ที่ใชปรับปรุงผิวหนาของขั้วไฟฟาสงผลตอการเรงปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ของไฮดรอกซีลามีน (Lee et al., 2012) และปริมาณ PdNPs-GCS ที่หนาเกินไปที่จะทําใหการสงผานอิเล็กตรอนของ

สารไปยังขั้วไฟฟาจึงยากขึ้นสงผลใหสัญญาณกระแสที่ไดลดลง (Li et al., 2015) ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาปริมาณ

ของ PdNPs-GCS สําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนโดยในงานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณของ PdNPs-GCS 

ตั้งแต 20 – 40 ไมโครกรัม โดยมีเกณฑในการเลือกพิจารณาคือ ปริมาณของ PdNPs-GCS ที่ใหความไววิเคราะหสูง 

ซึ่งสามารถหาไดจาก การฉีดสารไฮดรอกซีลามีนที่ความเขมขนตางๆ ไดแก 0.1, 0.5, 1, 5 และ 10 มิลลิโมลาร แลว

ทําการพลอตกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานกับคากระแสไฟฟา ซึ่งความไว

วิเคราะหคือความชันท่ีหาไดจากกราฟมาตรฐาน 

 

 

ภาพที ่1 แสดงระบบไหลผานของเซนเซอรทางเคมีไฟฟา (ก) แสดงการเกิดปฏิกิรยิา

ออกซิเดชันของไฮดรอกซิลามีน โดยมี PdNPs บน GCS ทําหนาที่เปนตัวเรงปฏกิิริยา 
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2.2 ศึกษาศักยไฟฟาที่เหมาะสมที่ใชในการตรวจวัดไฮดรอกซีลามนีดวยเทคนิคแอมเพอโรเมทรี  

เนื่องจากศักยไฟฟาที่ใชสําหรับตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนจะสงผลตอสัญญาณกระแสที่ได โดยจะตองเปน

ศักยไฟฟาท่ีสามารถเรงการเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชันของไฮดรอกซีลามีนไดดีและใหสัญญาณกระแสของไฮดรอกซีลา

มีนสูง ดังนั้นจะศึกษาผลของคาศักยไฟฟาตั้งแต 0.1 ถึง 0.5 โวลต โดยมีเกณฑในการเลือกพิจารณาคือ ศักยไฟฟาที่

ใหความไววิเคราะหสูง 

2.3 ศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลของสารที่เหมาะสมที่ใชในระบบโฟลวอินเจคชัน  

เนื่องจากในการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนจะใชระบบโฟลวอินเจคชัน ซึ่งปริมาตรของสารตัวอยางที่ฉีดเขาไป

ในระบบและอัตราการไหลของสารท่ีผานเขาไปในระบบจะสงผลตอสัญญาญกระแสที่ได โดยสัญญาณกระแสที่ไดจะ

คงที่เมื่อปริมาตรของสารตัวอยางมากเกินพอและอัตราการไหลที่เร็วเกินไปจะทําใหเวลาที่สารสัมผัสกับขั้วไฟฟา

ทํางานอาจจะไมเพียงพอ ซึ่งจะสงผลใหสัญญาณของไฮดรอกซีลามีที่ไดลดลง (Promsuwan et al., 2017) ดังนั้นจะ

ศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลของสารตั้งแต 50 ถึง 500 ไมโครลิตร และ 0.25 ถึง 1 มิลลิลิตรตอ

นาที ตามลําดับ โดยมีเกณฑในการเลือกพิจารณาคือ เลือกปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลที่ใหความไว

วิเคราะหสูงและเวลาในการวิเคราะหสั้น 

3. ศึกษาประสิทธิภาพของวธิีวิเคราะหท่ีพัฒนาขึน้ 

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่ไดพัฒนาขึ้นโดย ศึกษาชวงความเปนเสนตรง (Linear range) ขีดจํากัด

การตรวจวัด (Limit of detection, LOD), ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation, LOQ) และความ

เสถียรของขั้วไฟฟา (Stability)   

3.1 ชวงความเปนเสนตรง (Linear range) 

ศึกษาชวงความเขมขนของไฮดรอกซีลามีนที่สามารถใหผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีความถูกตอง ศึกษา

โดยตรวจวัดคาสัญญาณกระแสของสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีลามีนที่ความเขมขนตางๆ ภายใตสภาวะที่

เหมาะสม จากนั้นเขียนกราฟความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานไฮดรอกซีลามีนและ

สัญญาณกระแส และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient, r) เกณฑการยอมรับไดโดยทั่วไป 

คือคา r จะตองมีคาอยูระหวาง 0.995-1.000 จึงจะแสดงวาความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่ตองการ

วิเคราะหและสัญญาณกระแสดีทําใหไดผลการวิเคราะหที่ถูกตองและจากสมการเสนตรงความชันของกราฟแสดงถึง

คาความไวในการวิเคราะห (Bruce et al., 1998) 

3.2 ขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD)  

 ขีดจํากัดการตรวจวัดคือความเขมขนต่ําสุดหรอืนอยที่สุดท่ีสามารถวิเคราะหไดในตัวอยางที่สามารถตรวจวัด

ได โดยสามารถพิจารณาไดจากอัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวนมากกวาหรือเทากับสาม (S/N ≥ 3) 

(Swartz and Krull, 1997) สามารถคํานวณจากสมการ LOD = 3Sa / b เมื่อ Sa คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานบนจุดตัด

แกน y และ b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน 

3.3 ขีดจํากัดการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Limit of quantification, LOQ)  

เปนระดับความเขมขนต่ําสุดที่สามารถวิเคราะหและหาปริมาณไดในตัวอยาง โดยสามารถพิจารณาไดจาก

อัตราสวนระหวางสัญญาณตอสัญญาณรบกวนมากกวาหรือเทากับสิบ (S/N ≥ 10) (Swartz and Krull, 1997) 

สามารถคํานวณจากสมการ LOQ = 10Sa / b เมื่อ Sa คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน y และ b คือ ความชัน

ของกราฟมาตรฐาน 
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3.4 ศึกษาความเสถียรของขั้วไฟฟา (Stability)   

ศึกษาอายุการใชงานของ PdNPs-GCS ปรับปรุงบนขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนสําหรับการตรวจวดัไฮดรอกซีลา

มีนในชวงเวลาตาง ๆ  ซึ่งจะเปรยีบเทียบคากระแสไฟฟาหรือความไววิเคราะหท่ีเวลาตาง ๆ  กับคากระแสไฟฟาหรือ

ความไววิเคราะหคร้ังแรก 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ PdNPs-GCS 

ลักษณะสัณฐานวิทยาของ PdNPs-GCS ที่สังเคราะหได ศึกษาโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

ภาพที่ 2 ก. แสดงลักษณะสัณฐานของกลาสซี่คารบอนทรงกลม (GCS) จะมีลักษณะเปนทรงกลมและพื้นผิวราบเรียบ 

และในภาพที่ 2 ข. แสดงลักษณะสัณฐานของ PdNPs-GCS จะเห็นไดวามีอนุภาคขนาดเล็กของพาลาเดียม (PdNPs) 

เกาะอยูบริเวณผิวของกลาสซี่คารบอนทรงกลม (GCS) ซึ่งมีขนาดเล็กและมีการกระจายตัวสม่ําเสมอ 

 

  
 

ภาพที่ 2 ภาพจากกลองจุลทรรศนอเิล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning electron microscopy, SEM) แสดงลักษณะ

สัณฐานของ GCS ในรูปท่ี 2 ก. และ PdNPs-GCS ในรูปท่ี 2 ข. 

 

2. ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของ PdNPs-GCS  

ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีไฟฟาของ PdNPs-GCS ที่สังเคราะหได และทดสอบประสิทธิภาพในการเรงปฏิกิริยา

ออกซิเดชันของไฮดรอกซีลามีน โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนของขั้วไฟฟากลาสซี่

คารบอนที่ปรับปรุงดวย PdNPs-GCS ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวยกลาสซี่คารบอนทรงกลม (GCS) และ

ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา จากไซคลิกโวลแทมโมแกรม (ภาพที่ 3) พบวาสัญญาณของไฮดรอกซีลามีนไม

ปรากฏสําหรับขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนธรรมดา และขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวยกลาสซี่คารบอนทรงกลม (GCS)  ในขณะ

ที่ขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงดวย PdNPs-GCS จะปรากฏสัญญาณของไฮดรอกซีลามีนที่ศักยไฟฟา 0.45 V เนื่องจาก PdNPs 

สามารถเรงปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮดรอกซีลามีนได (Lee et al., 2012)  

 

 ก.  ข. 
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ภาพที่ 3 ไซคลิกโวลแทมโมแกรมแสดงสัญญาณของไฮดรอกซีลามนี บนขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน ( ̶ ) ขั้วไฟฟากลาส

ซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวยกลาสซี่คารบอนทรงกลม (GCS) ( ̶ ) และขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนท่ีปรับปรุงดวยกลาสซี่

คารบอนทรงกลมรวมกับอนุภาคนาโนพาลาเดียม (PdNPs-GCS) ( ̶ ) ที่ชวงศักยไฟฟา -0.2 ถึง 0.8 โวลต 

 

3. ศึกษาปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไฮดรอกซลีามีน 

3.1 ศึกษาปริมาณ PdNPs-GCS ที่เหมะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอน 

ศึกษาปริมาณ PdNPs-GCS สําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาตั้งแต 20 – 40 ไมโครกรัม (ภาพที่ 4) พบวาเมื่อ

ปริมาณ PdNPs-GCS เพิ่มขึ้นตั้งแต 20 - 30 ไมโครกรัม ทําใหคาความไววิเคราะหของการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีน

เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ อยางไรก็ตามเมื่อปริมาณ PdNPs-GCS มากกวา 30 ไมโครกรัม คาความไววิเคราะหลดลง

เนื่องจากปริมาณ PdNPs-GCS ที่มากเกินทําใหชั้นของ PdNPs-GCS ที่ผิวหนาขั้วไฟฟาหนาเกินไปการสงผาน

อเิล็กตรอนของสารไปยังขั้วไฟฟาจึงยากขึ้นสงผลใหสัญญาณที่ไดลดลง (Li et al., 2015) ดังนั้นปริมาณ PdNPs-GCS 

ที่เหมาะสมสําหรับปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟา คือ 30 ไมโครกรัม  

 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวย PdNPs-GCS และ

ปรมิาณของ PdNPs-GCS ตั้งแต 20-40 ไมโครกรัม ศกัยไฟฟาในการตรวจวัดที่ 0.1 โวลต  

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

658 
 

3.2 ศึกษาศักยไฟฟาที่เหมาะสมในการตรวจวัด 

การศึกษาศักยไฟฟาที่ใชในการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนดวยวิธีแอมเพอโรเมทรี ตั้งแตศักยไฟฟา 0.1 ถึง 0.5 

โวลต (ภาพท่ี 5) พบวา เมื่อศักยไฟฟาที่ใชในการตรวจวัดเพิ่มขึ้นจาก 0.1 ถึง 0.2 โวลต ทําใหคาความไววิเคราะหของ

การตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนเพิ่มขึ้น และเมื่อศักยไฟฟาที่ใชมากกวา 0.2 โวลต คาความไววิเคราะหจะลดลงและคงที่

ตั้งแต 0.3 ถึง 0.5 โวลต ดังนั้นศักยไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนดวยวิธีแอมเพอโรเมทรี คือ 

0.2 โวลต นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบศักยไฟฟาที่ใชตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนดวยวิธีแอมเพอโรเมทรีกับงานวิจัยกอน

หนา (Kannan and John 2010, Allibai Mohanan et al., 2016) พบวามีคานอยกวา ซึ่งจะชวยลดผลของตัวรบกวนที่

อาจพบในการตรวจวัดตัวอยางจริง 

 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวย PdNPs-GCS และ

ศักยไฟฟาท่ีใชในการตรวจวัด ตัง้แต 0.1 ถึง 0.5 โวลต 

 

3.3 ศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางและอัตราการไหลที่เหมาะสมในการตรวจวัด 

การศึกษาปริมาตรของสารตัวอยางที่ฉีดเขาระบบโฟลวอินเจคชัน ตั้งแตปริมาตร 50 ถึง 500 ไมโครลิตร 

จากผลการทดลอง เมื่อปริมาตรของสารตัวอยางเพิ่มขึ้น พบวาคาความไววิเคราะหของไฮดรอกซีลามีนเพิ่มขึ้นและ

คงที่หลังจากปริมาตรของสารตัวอยางมากกวา 200 ไมโครลิตร เนื่องจากเปนปริมาตรที่มากเกินพอของสารตัวอยาง

ที่สามารถตรวจวัดในระบบโฟลวอินเจคชัน และศึกษาอัตราการไหลของสารที่ผานเขาระบบโฟลวอินเจคชัน ตั้งแตที่

อัตราการไหล 0.25 ถึง 1.00 มิลลิลิตรตอนาที (ภาพที่ 6) จากผลการทดลองเมื่ออัตราการไหลเพิ่มขึ้นจาก 0.25 ถึง 

0.5 มิลลิลติรตอนาที พบวาคาความไววิเคราะหเพิ่มขึ้น และที่อัตราการไหลมากกวา 0.5 มิลลิลิตรตอนาที พบวาคา

ความไววิเคราะหลดลง เนื่องจากเมื่ออัตราการไหลที่เพิ่มขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพการเคลื่อนท่ีของไฮดรอกซีลามีนเขา

ไปยังผิวหนาของขัว้ไฟฟาทํางานเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตามอัตราการไหลที่เร็วเกินไปทําใหเวลาที่สารสัมผัสกับขั้วไฟฟา

ทํางานไมเพยีงพอ ทําใหสัญญาณของไฮดรอกซีลามีนที่ไดลดลงสงผลใหคาความไววิเคราะหที่ไดลดลง (Promsuwan 

et al., 2017) ดังนั้นปริมาตรสารตัวอยางและอัตราการไหลของสารที่เหมาะสมสําหรับผานเขาระบบโฟลวอินเจคชัน 

สําหรับการตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนคอื 200 ไมโครลิตร และ 0.5 มิลลิลติรตอนาที ตามลําดับ 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความไววิเคราะหของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวย PdNPs-
GCS และอัตราการไหลของสารที่ผานเขาในระบบโฟลวอินเจคชนั (flow injection) 

 
4. ศึกษาประสิทธภิาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น 

4.1 ชวงความเปนเสนตรง (Linear range)  

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณาชวงความเปนเสนตรง และขีดจํากัดของการ

ตรวจวัดภายใตสภาวะที่เหมาะสมที่ไดจากหัวขอที่ 3 จากภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธระหวางคากระแสไฟฟากับ

ความเขมขนของไฮดรอกซีลามีน พบวาวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมีชวงความเปนเสนตรงอยูในชวงความเขมขน 25 – 

25,000 ไมโครโมลาร มีสมการเสนตรงคอื y = (5.16 ± 0.08) x - (0.5 ± 0.7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

0.9987 มีขีดจํากัดการตรวจวัด (LOD) เทากับ 36 ไมโครโมลาร และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เทากับ 

120 ไมโครโมลาร 

 
ภาพที่ 7 แสดงสัญญาณแอมเพอโรแกรมของไฮดรอกซีลามนี (ก.) และกราฟความสัมพันธระหวาง

คากระแสไฟฟากับความเขมขนของไฮดรอกซีลามีนที่ชวงความเขมขน 25 – 25,000 ไมโครโมลาร (ข.) 

4.2 ศึกษาความเสถียรของขั้วไฟฟา (Stability) 

 ผลการศึกษาความเสถียรของ PdNPs-GCS ที่ปรับปรุงบนขั้วไฟฟากลาสซีคารบอน สําหรับวิเคราะห

ปริมาณไฮดรอกซีลามีนที่ความเขมขน 1 มิลลิโมลาร โดยนําคากระแสไฟฟาที่วัดไดแตละครั้งเปรียบเทียบกับคา
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กระแสไฟฟาที่ไดในครั้งแรก ผลการทดลองพบวา ขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นสามารถหาปริมาณไฮดรอกซีลามีนไดมากถึง 

73 ครั้ง ซึ่งมีคา %RSD นอยกวา 5.3 ตามเกณฑกําหนดของ Association of Official Analytical Chemists, AOAC 

(AOAC, 2016) แสดงใหเห็นวาขั้วไฟฟาที่พัฒนาขึ้นมีเสถียรภาพสูง 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาวิธวีิเคราะหไฮดรอกซีลามีนที่มีการปรับปรุงผิวหนาขั้วไฟฟาดวย PdNPs-GCS 

และตรวจวัดไฮดรอกซีลามีนดวยเทคนิคแอมเพอโรเมทรรีวมกับระบบโฟลวอินเจคชัน ไดศึกษาคุณสมบัติของ PdNPs-

GCS ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด และศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟาของไฮดรอกซีลามีนบน

ขั้วไฟฟากลาสซี่คารบอนที่ปรับปรุงดวย PdNPs-GCS ภายใตสภาวะที่เหมาะสมของขั้วไฟฟาที่ปรับปรุงผิวหนาดวย 

PdNPs-GCS 30 ไมโครกรัม ศักยไฟฟาในการตรวจวัดที่ 0.2 โวลต ปริมาตรสารตัวอยาง 200 ไมโครลิตร และอัตรา

การไหลที่ 0.5 มิลลิลิตรตอนาที พบวาวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นใหคาความเปนเสนตรงในชวงความเขมขน 25 – 

25,000 ไมโครโมลาร มีขีดจํากัดการตรวจวัดเทากับ 36 ไมโครโมลาร มีขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเทากับ 120 

ไมโครโมลาร นอกจากนี้วิธีที่พัฒนาขึ้นมีเสถียรภาพที่ดี (%RSD > 5.3 (n=73)) จากขีดจํากัดการตรวจวัดของวิธีที่

พัฒนาขึ้น ซึ่งเพียงพอสําหรับวิเคราะหไฮดรอกซีลามีนในตัวอยางจริงได ดังนั้นในอนาคตสามารถนําวิธีที่พัฒนาขึ้นไป

ประยุกตใชสําหรับวิเคราะหปริมาณไฮดรอกซีลามีนในตัวอยางตางๆ ยกตัวอยางเชน น้ําบาดาล แมน้ํา ลําคลอง เปน

ตน 
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การวิเคราะหสารหลายตวัอยางโดยอาศัยถาดหลุมชนดิ 96 หลุม 

รวมกับการวเิคราะหภาพถายดิจิตอลสําหรับตรวจวัดโปรเมทาซีน 

Multi sample analysis based on 96-well microplates  
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ออกแบบและสรางอุปกรณแบบพกพา โดยอาศัยถาดหลุมชนิด 96 หลุมรวมกับการวิเคราะหภาพถาย

ดิจิตอล จากการศึกษาปฏิกิรยิาระหวางโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดกับโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต พบวาใหผลิตภัณฑสีแดง

อมชมพู ภายใตสภาวะที่เหมาะสม ใหชวงความเปนเสนตรงระหวาง 0.10 ถึง 1.00 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร (r = 0.9971) มี

ขีดจํากัดการตรวจวัดและขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณเทากับ 0.02 และ 0.07 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรตามลําดับ เมื่อ

วิเคราะหความเขมขนของโปรเมทาซีนในตัวอยางน้ําลายพบวา ใหคาความถูกตอง (%Recovery) 91% ถึง 107% และมี

ความเที่ยง (%RSD) ในชวง 0.38% ถึง 2.43% จากผลการทดลองชี้ใหเห็นวาวิธีนี้มีประสิทธิภาพวิเคราะหเชิงปริมาณไดดี 

สามารถตรวจวัดได 96 ตัวอยางในเวลาเดียวกันและมีศักยภาพที่จะนํามาใชในภาคสนามได 

คําสําคัญ: การวิเคราะหถายภาพดิจิตอล  ถาดหลุมชนิด 96 หลุม  การวิเคราะหสารหลายตวัอยาง 

Abstract 

The portable device for multi sample analysis was designed and fabricated based on 96-well 

microplates couple with digital image analysis. Promethazine hydrochloride reacts with potassium persulphate 

resulting in a pinkish red color complex. Under the optimal conditions, the proposed method provided a linear 

range between 0.10 and 1.00 mg mL-1 (r = 0.9971) with a limit of detection (LOD) and a limit of quantitation 

(LOQ) of 0.02 and 0.07 mg mL-1, respectively. When applied to real saliva samples, this proposed method 

exhibited a good accuracy (%Recovery = 91-107) and precision (%RSD = 0.38-2.43). The results suggest that 

the proposed method is effective for multi sample analysis (96 samples). It is possible to apply the proposed 

method for quantitative onsite field analysis.  

Keywords: digital imaging analysis, 96-well microplates, multi sample analysis 

 

บทนํา 

ปจจุบันการเสพยาเสพติดและการใชยาในทางที่ผิด (Drug abuse) กําลังทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งกอใหเกิด

ปญหาทางดานสุขภาพ ปญหาอาชญากรรม และปญหาทางสังคมตาง ๆ อกีท้ังมีขาวการจับกุมยาดังกลาวใหเห็นทุกวัน

ทางโทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ ในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุม เชน พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาท พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และพระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. 

2533 การตรวจพิสูจนทางเคมีแบงออกเปน 2 สวน คือ การตรวจสอบเบื้องตน (Presumptive test) เปนการตรวจวัตถุ
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พยานเพื่อคัดกรองวามีสารเสพติดหรือไม และ/หรือเปนสารกลุมใด แตยังไมสามารถเจาะจงวาเปนสารชนิดใด ซึ่งใน

กรณีที่มีวัตถุพยานจํานวนมากการตรวจพิสูจนเบื้องตนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง และการตรวจยืนยัน 

(Confirmatory test) เปนการตรวจสอบเพื่อระบุชนิด สามารถบอกผลเชิงปริมาณได โดยมีความถูกตองแมนยําสูง แต

เคร่ืองมือมีราคาแพง มีการเตรียมตัวอยางที่ซับซอน ตองอาศัยผูชํานาญการในการวิเคราะห และมีความจําเปนทําการ

ทดลองในหองปฏิบัตกิาร 

 สําหรับการทดสอบเบื้องตน มักใชปฏิกิริยาการเกิดสี (Color test) ดวยการทําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ํายาเคมี 

(Reagent) ซึ่งสารแตละชนิดจะทําปฏิกิริยากับน้ํายาเคมีใหผลิตภัณฑสีแตกตางกัน ทําใหสามารถระบุไดวาวัตถุพยานมี

สารที่สนใจหรือไม และ/หรือเปนสารกลุมใด เพื่อใชเปนแนวทางในการตรวจพิสูจนดวยวิธีอื่นเพื่อยืนยันตอไป เชน 

เครื่องแกสโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโทรมิเตอร (Gas chromatography–mass spectrometer; GC/MS) (Dayrit and 

Dumlao, 2004) เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography; HPLC) (Qu et 

al., 2003) และเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) (El-Didamony et al., 2015) เปนตน การทดสอบ

เบือ้งตนมีขอดี คือ ทดสอบไดงาย รวดเร็ว สามารถนําไปใชในภาคสนามได แตการวิเคราะหผลดวยวิธีนี้อาจเกิดความ

ผิดพลาดไดจากผูวิเคราะห เนื่องจากเปนการเปรียบเทียบสีของผลิตภัณฑที่ปรากฏขึ้น ซึ่งแตละบุคคลมีการระบุสีไม

เทากัน ย่ิงในกรณีสารตัวอยางมีปริมาณนอยทําใหมองเห็นสีไดไมชัดเจน 

 ในปจจุบันไดมีการพัฒนาวธิีการหาปริมาณสารจากการเกิดผลิตภัณฑที่มีสี เพื่อใหสามารถแยกความแตกตาง

ของสีได โดยการทําปฏิกิริยากับน้ํายาเคมี รวมกับการวิเคราะหภาพถายดิจิตอล ซึ่งวิเคราะหความเขมแสงและคาการ

ดูดกลนืแสงของแสงสีแดง สเีขียว และสนี้ําเงิน โดยทั้ง 3 สเีปนสีพืน้ฐานที่เกิดจากการประมวลผลของอุปกรณถายภาพ

ตามรายงานท่ีมีมากอนหนานี้ ไดแก การวิเคราะหหาปริมาณเมทแอมเฟตามีน (AChoodum et al., 2014; Choodum et 

al., 2015) การวิเคราะหหาปริมาณไตรไนโตรโทลูอีน (Choodum et al., 2013; Choodum et al.,  2016) และมีการ

ประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหในงานทางดานอื่น ๆ เชน ใชในการวิเคราะหทางเคมีรวมกับอุปกรณการถายโอนขอมูล

ทางวิทยาศาสตร (Earle et al., 1993) ตรวจวัดไทเทเนียมในพลาสติก (Lopez-Molinero et al., 2010) การไตเตรทแบบดิ

จิตัล (Gaiao et al., 2006) และวเิคราะหหาโลหะผสม (เหล็กและอะลูมิเนียม) (Maleki et al., 2004) เปนตน วิธีดังกลาว

สามารถวิเคราะหเชิงปริมาณไดอยางรวดเร็ว งาย และมีราคาถูก อยางไรก็ตามพบวา วิธีเหลานี้ยังมีขอจํากัดคือ 

สามารถตรวจวัดสารไดครั้งละหนึ่งตัวอยาง ดังนั้นผูวิจัยและคณะจึงสนใจที่จะพัฒนานําเอาหลักการตรวจวัดโดยใช

วิธีการถายภาพมาประยุกตใชสําหรับตรวจวัดสารไดหลายตัวอยางในเวลาเดียวกัน และจากการสืบคนขอมูลพบวา มี

การวิเคราะหสารบนถาดหลุมชนิด 96 หลุม (96 well microplates) โดยใชเครื่องไมโครเพลท รีดเดอร สเปกโทรโฟโต

มิเตอร (Microplate reader spectrophotometer) มาประยุกตใชสําหรับการตรวจวัดปริมาณสารฟลาโวนอยดเอ็มใน

ตัวอยางใบดาวเรือง (Banavitayakij, 2013) และวิเคราะหหาปริมาณสารโพลิฟนอลในสาหรายทะเล (Zhang et al., 

2006) แมวาวิธีวิเคราะหดังกลาวสามารถวิเคราะหไดครั้งละหลายตัวอยาง ทําซ้ําไดดี และมีความแมนยําสูง แตยังใช

เวลาวเิคราะหนาน เคร่ืองมือมีราคาแพง และจําเปนตองทําในหองปฏิบัตกิาร เนื่องจากเคร่ืองมือมขีนาดใหญไมสามารถ

พกพาไปตรวจวัดภาคสนามได ดังนั้นผูวิจัยและคณะไดพัฒนานําเอาหลักการตรวจวัดโดยใชวิธีการถายภาพมา

ประยุกตใชรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม สําหรับตรวจวัดสารไดหลายตัวอยางในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนพัฒนาวิธีการตรวจวัดเชิงปริมาณไดครั้งละหลายตัวอยางในเวลาเดียวกัน จากการ

เกิดปฏิกิริยากับน้ํายาเคมีที่ใชทดสอบ วิเคราะหโดยอาศัยหลักการวิเคราะหภาพถายดิจิตอลรวมกับถาดหลุมชนิด 96 

หลุม เพื่อใหไดวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณที่รวดเร็ว ทราบผลทันที ณ เวลาจริง (Real time) ราคาประหยัด มีความถูกตอง 

เที่ยงตรง ไมจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะห และสามารถประยุกตใชในงานภาคสนามได ซึ่งงานวิจัยนี้ได
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ถายภาพโดยใชกลองสี่เหลี่ยมที่ถูกปดดวยกระดาษไข โดยงานวิจัยนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ การศึกษาเบื้องตนของ

ความเปนไปไดในการตรวจวัดสารหลายตัวอยางโดยใชถาดหลุมชนิด 96 หลุม รวมกับเทคนิคการถายภาพในการ

ตรวจวัดสีผสมอาหาร (ในการศึกษาเบื้องตนนี้ใชสีผสมอาหาร 4 สี ไดแก สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีดําเปนโมเดลใน

การศึกษา) และสวนที่สองคือ การประยุกตใชสําหรับการตรวจวัดยาที่ใชในทางที่ผิด โดยในกรณีศึกษานี้จะใชยาโปรเม

ทาซีน ไฮโดรคลอไรด (Promethazine hydrochloride) เปนโมเดลในการศึกษา โดยทําปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร

ซัลเฟต (Potassium persulfate) (ภาพ 1) ใหผลิตภัณฑสีแดงอมชมพู (Saif and Anwar, 2005) 

 
ภาพ 1 ปฏิกิริยาระหวางโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดกับโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สารเคมี และวัสดุอุปกรณ 

 สีผสมอาหาร ไดแก สแีดง สเีขียว สเีหลือง และสดีํา ผลิตโดยบริษัท กวงเมง ประเทศไทย, โปรเมทาซีน ไฮโดร

คลอไรด ผลิตโดยบริษัท Applied Chemical and Instrument ประเทศไทย, โพแทสเซียมเปอรซัลเฟต และถาดหลุมชนิด 

96 หลุม ผลิตโดยบริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2. เคร่ืองมอื 

2.1 ระบบการถายภาพ 

ถายภาพโดยใชกลองจากโทรศัพทมือถือยี่หอออปโป (OPPO) รุน Find 7a ใชพื้นหลังเปนสีขาวเพื่อลดผล

รบกวนของสี โดยจับภาพในโหมดรูปเดียว ใชโหมดจับภาพอัตโนมัติ (โฟกัสตรงกลางของถาดหลุมชนิด 96 หลุม) สมดุล

แสงขาวอัตโนมัติ ความไวของแสงอัตโนมัติ (คาความเร็วของ ISO ตั้งคาแบบอัตโนมัติมีคาอยูระหวาง 200-400) แตละ

ภาพมีขนาด 2.34 เมกะไบต (3120 x 4160 พิกเซล) ความยาวโฟกัส 3.79 มิลลิเมตร ใชโหมดปดแฟลช บันทึกเปนสกุล 

JPEG นําภาพถายที่ไดบันทึกใสคอมพิวเตอร และวิเคราะหคาความเขมแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินของแตละหลุม 

โดยใชเคร่ืองมือครอป (Crop) และเคร่ืองมือฮิสโตแกรม (Histogram) ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 และวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรม Excel (Version 2016) ขอมูลสีที่ไดอยูในรูปความเขมแสง (Intensity) ของสีแดง สีเขียวและสี

เหลือง (IR, IG, IB) แตละสมีีคา 0-255 ความสัมพันธระหวางความเขมแสงและคาการดูดกลืนแสงโดยใชสูตรคํานวณดัง

แสดง (Kompany-Zareh et al., 2002) 

โดย AX คือ คาการดูดกลืนแสงของ X, IX คือ คาความเขมแสงของ X, IX,b เทากับ 0 (ภาพโทนสีดํา), IX,w เทากับ 255 

(ภาพโทนสขีาว) และ RX คือ คาการสะทอนแสงของ X  
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2.2 เครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร 

 เครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ใชในการวัดคาการดูดกลืนแสง โดยใชรุน Multiskan™ GO 

Microplate Spectrophotometer (บริษัท Thermo Fisher Scientific ประเทศสหรัฐอเมรกิา) สามารถเลือกความยาวคลื่น

แสงใชงานไดในชวง 200 ถึง 1000 นาโนเมตร 

3. วิธีดําเนินงาน 

3.1 การศึกษาเบื้องตนของความเปนไปไดในการตรวจวัดโดยใชถาดหลุมชนิด 96 หลุมรวมกับการวิเคราะหภาพถาย

ดิจิตอลในการตรวจวัดสีผสมอาหาร 

3.1.1 ศึกษาตําแหนงถายภาพ ระยะทางระหวางถาดหลุมชนิด 96 หลุมกับกลองโทรศัพทมอืถือ และแสงสวาง 

 ในการศึกษาตําแหนงการถายภาพโดยเลือกศึกษาตําแหนงดานบน และดานลางของถาดหลุมชนิด 96 หลุม 

สําหรับการศึกษาระยะทางระหวางถาดหลุดกับกลองโทรศัพทมือถือ จะเลือกศึกษาที่ระยะใกล (15 เซนติเมตร) และ

ระยะไกล (20 เซนตเิมตร) และในการศึกษาแสงสวาง จะศึกษาจากการปดและเปดไฟ โดยศึกษาสีผสมอาหาร 4 สี (สี

แดง สีเขียว สีเหลือง และสีดํา) แตละสีมีความเขมขน 0, 20, 40, 60, 80 และ 100 มิลลิกรัมตอลิตร เปรียบเทียบ

สภาวะตาง ๆ ซึ่งเกณฑท่ีใชในการเลอืกสภาวะที่เหมาะสมคือ เลอืกสภาวะที่ใหคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธนอยที่สุด 

(Relative standard deviation; %RSD) (Miller and Miller, 2010) โดยคา %RSD สามารถคํานวณไดจากสูตร  

%RSD = คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน × 100 / คาเฉลี่ย 

3.1.2 ศกึษาความแตกตางระหวางผลจากการถายภาพรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม 

 ในการศึกษาความแตกตางระหวางผลจากการถายภาพรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม โดยศึกษาจากสีผสม

อาหาร 3 สี (สีแดง สีเขยีว และสีเหลอืง) แตละสมีีความเขมขน 80 มิลลิกรัมตอลิตร และเปรียบเทียบกับเครื่องไมโคร

เพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร ซึ่งพิจารณาจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ โดยมีคาเปนไปตามเกณฑของ AOAC 

(Association of Official Analytical Chemists) (AOAC, 2002)  

3.2 ประยุกตใชในการตรวจวัดยาโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด 

3.2.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด 

 เตรียมสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดในน้ําปราศจากไอออน (De-ionized water) ที่ความ

เขมขน 25 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เจือจางดวยน้ําปราศจากไอออนเพื่อใหไดความเขมขนตามที่ตองการ (0.00, 0.01, 

0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.50, 2.00 และ 2.50 มิลลิกรัมตอมลิลิลิตร) 

3.2.2 ศกึษาชวงความเปนเสนตรง (Linear range) 

 การศึกษาชวงความเขมขนของโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดที่สามารถวิเคราะหเชิงปริมาณไดถูกตอง โดย

ศึกษาความเขมขนตาง ๆ ของโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดทําปฏกิิริยากับโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต ในอัตราสวน 2 ตอ 

1 ถายภาพหลังจากเกิดปฏิกิริยาที่เวลา 5 นาที (Saif and Anwar, 2005) โดยใชสภาวะที่เหมาะสม แลววิเคราะหคา

ความเขมแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงินของผลิตภัณฑ โดยใชเครื่องมือครอป และเครื่องมือฮิสโตแกรมในโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS 6 แลววิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Excel (Version 2016) จากนั้นนําขอมูลมาสรางกราฟ

มาตรฐาน เพื่อหาชวงความเปนเสนตรง โดยพิจารณาจากชวงความเขมขนของโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดที่เปน

เสนตรง มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient; r) อยูระหวาง 0.995-1.000 จึงจะแสดงวา

ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารที่ตองการวิเคราะหและสัญญาณการตอบสนองดีทําใหไดผลการวิเคราะหที่

ถูกตอง (Bruce et al., 1998) 

3.2.3 ศึกษาขีดจํากัดการตรวจวัด (LOD) และขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) 
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ศึกษาขีดจํากัดการตรวจวัด (Limit of detection; LOD) คือ ความเขมขนต่ําสุดของสารที่สนใจวิเคราะหใน

ตัวอยางที่สามารถตรวจวัดได คํานวณจากสมการ (Shrivastava and Gupta, 2011) 

LOD = 3Sa / b 

เมื่อ  Sa คือ คาเบ่ียงเบนมาตรฐานบนจุดตัดแกน Y 

 b คือ ความชันของกราฟมาตรฐาน 

ศึกษาขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ) คือ ความเขมขนต่ําสุดของสารที่สนใจ

วิเคราะหในตัวอยางที่สามารถตรวจวัดในเชิงปริมาณไดอยางถูกตองและแมนยํา สามารถคํานวณจากสมการ 

(Shrivastava and Gupta, 2011) 

LOQ = 10Sa / b 

3.2.4 การวิเคราะหในตัวอยางจริง 

 ตัวอยางจริงที่ใชในการศึกษาสําหรับงานวิจัยนี้คือ ตัวอยางน้ําลาย ไดจากอาสาสมัครเพศชาย 3 คน ที่มี

สุขภาพแข็งแรง และไมสูบบุหร่ี โดยนําสารละลายมาตรฐานโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดท่ีความเขมขนตาง ๆ เติมลงใน

ตัวอยางน้ําลาย ซึ่งวเิคราะหตัวอยางละ 4 ความเขมขน (0.3, 0.5, 0.7 และ 0.9 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) ความเขมขน

ละ 3 ซ้ํา จากนั้นนําตัวอยางผสมดังกลาวมาทดสอบกับโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต ในอัตราสวน 2 ตอ 1 (Saif and 

Anwar, 2005) แลวถายรูปผลิตภัณฑสีและวิเคราะหภาพถายเพื่อวเิคราะหเชิงปริมาณตอไป 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชกราฟมาตรฐาน (Calibration curve) คํานวณหารอยละการไดกลับคืน (%

Recovery) จากการวิเคราะหดวยวิธีที่พัฒนาขึ้น โดยมีคาเปนไปตามเกณฑของ AOAC (AOAC, 2002) สามารถ

คํานวณคา %Recovery ไดจากสูตร 

 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 
ภาพ 2 แสดงการติดตั้งอุปกรณสําหรับถายภาพ (ก) ภาพถายจากสภาวะที่เหมาะสม (ข) และผลจากสภาวะตาง ๆ 

ของสีดํา (ค) สีเขียว (ง) สีแดง (จ) และสีเหลือง (ฉ) (Condition; 1 คือ ถายจากดานลาง-ระยะใกล-เปดไฟ, 2 คือ ถาย
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จากดานลาง-ระยะไกล-เปดไฟ, 3 คือ ถายจากดานลาง-ระยะใกล-ปดไฟ, 4 คือ ถายจากดานลาง-ระยะไกล-ปดไฟ

, 5 คือ ถายจากดานบน-ระยะใกล-เปดไฟ, 6 คือ ถายจากดานบน-ระยะไกล-เปดไฟ, 7 คือ ถายจากดานบน-

ระยะใกล-ปดไฟ และ 8 คือ ถายจากดานบน-ระยะไกล-ปดไฟ) 

 

1. ศึกษาตําแหนงการถายภาพ ระยะทางระหวางถาดหลุมกับกลองโทรศัพทมือถือ และแสงสวาง 

 จากผลการศึกษาพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการถายภาพคือ ถายภาพจากดานลาง-ระยะใกล-เปดไฟ 

(Condition 1) (ภาพ 2 ก) ภาพถายที่ไดแสดงในภาพ 2 ข สีผสมอาหาร 4 สีในแตละสภาวะการทดลองที่แตกตางกัน ที่

ความเขมขนตาง ๆ (ภาพ 2 ค-ฉ) เมื่อพิจารณา %RSD พบวา ภาพถายจากดานลาง-ระยะใกล-เปดไฟ มีคา %RSD 

ต่ําที่สุด แสดงใหเห็นวาตําแหนงการถายภาพ ระยะหางระหวางถาดหลุมกับกลองโทรศัพทมือถือและแสงสวางมีผล

ตอการวิเคราะห โดยสีดําและสีแดงคํานวณจากคาความเขมแสงสีแดง สีเขียวและสีเหลืองคํานวณจากคาความเขม

แสงสีเขียว เนื่องจากใหคาความไววิเคราะหสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบจากความเขมแสงทั้งสามสี โดยความสัมพันธ

ระหวางความเขมแสงและคาการดูดกลืนแสงเปนแบบผกผันกลาวคือ กรณีตัวอยางสีแดงจะมีการสะทอนแสงสีแดง 

ทําใหความเขมแสงสีแดงที่ไดจากการวิเคราะหภาพถายมากกวาแสงสีเขียวและสีน้ําเงิน ในทางกลับกันมีการดูดกลืน

แสงสีเขยีวและสีน้ําเงินมากกวาแสงสแีดง (Choodum and Daeid, 2011) 

2. ศึกษาความแตกตางระหวางผลจากการถายภาพรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม 

การศึกษาความแตกตางระหวางผลจากการถายภาพรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุมของสีผสมอาหารท่ีความ

เขมขน 80 มิลลิกรัมตอลิตร (สีแดง สีเขียว และสีเหลือง) ภาพถายดังแสดงในภาพ 3 จากการศึกษาความแตกตาง

ระหวางระบบท่ีพัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับเครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยพิจารณาจากคารอยละความ

เบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD) พบวา คารอยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของสีผสมอาหารทั้งสามสี

เปนไปตามขอกําหนดของ AOAC คือ รอยละความเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธไมมากกวา 4 เปอรเซ็นต (AOAC, 2002) 

(ดังแสดงในตาราง 1) จากผลการทดลองแสดงวาวิธีที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดี สามารถตรวจวัดได 96 ตัวอยางใน

เวลาเดียวกันและนําไปใชในการตรวจวัดยาโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรดได 

 
ภาพ 3 ภาพถายที่ไดจากระบบที่พัฒนาขึ้นของสผีสมอาหาร ไดแก สีแดง (ก) สีเขียว (ข) และสเีหลือง (ค) 
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ตาราง 1 รอยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธของระบบที่พัฒนาขึ้นกับเครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร

ของสีผสมอาหาร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. ประยุกตใชในการตรวจวัดยาโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด 

3.1 ศึกษาประสิทธิภาพของวธิีวิเคราะหของระบบท่ีพัฒนาขึน้  

 การศึกษาชวงความเปนเสนตรงภายใตสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตรวจวัดยาโปรเมทาซีน ไฮโดรคลอไรด 

พบวาวิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นโดยอาศัยการถายภาพของผลิตภัณฑสีรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม (คํานวณจาก

ความเขมแสงสีแดงเน่ืองจากใหคาความไววิเคราะหสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบจากความเขมแสงทั้งสามสี) แสดงในภาพ 4 

ก และวิเคราะหดวยเครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร (ที่ความยาวคลื่น 518 นาโนเมตร) (Saif and Anwar, 

2005) ทั้งสองมีคาความเปนเสนตรงที่ดี (r > 0.995) โดยมีชวงความเปนเสนตรง 0.05-1.00 และ 0.05-0.80 mg 

mL-1 ตามลําดับ (ภาพ 4 ข-ค) วิธีที่พัฒนาขึ้นมีคาความไววิเคราะห 84 a.u. mL mg-1 มีขีดจํากัดการตรวจวัด และ

ขีดจํากัดการตรวจวัดเชิงปริมาณ 0.02 และ 0.07 mg mL-1 ตามลําดับ และจากการวิเคราะหในตัวอยางน้ําลาย พบวา 

ทั้ง 3 ตัวอยาง ๆ ละ 4 ความเขมขน มีเปอรเซ็นตการไดกลับคืนอยูระหวาง 91-107% มีคารอยละความเบี่ยงเบน

มาตรฐานสัมพัทธ (3 ซ้ํา) 0.38%-2.28% ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ AOAC คืออยูในชวง 90%-108% และไมเกิน 

3% ตามลําดับ (AOAC, 2002) ดังแสดงในตาราง 2 

 
ภาพ 4 ผลิตภัณฑสีจากปฏิกิรยิาระหวางโปรเมทาซีนกับโพแทสเซียมเปอรซัลเฟต (แถว A1-3 ถึง L1-3 คือ ความเขมขน

ของโปรเมทาซีน 0.00 ถึง 2.50 มิลลิกรัมตอมลิลิลิตร, A7-4 คือ แบลงคของตัวอยาง 1, B7-4 ถึง D7-4 คือ ความเขมขน

ของโปรเมทาซีน 0.30 ถึง 0.90 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร, E7-4 คือ แบลงคของตัวอยาง 2, F7-4 ถึง H7-4 คือ ความเขมขน

ของโปรเมทาซีน 0.30 ถึง 0.90 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร, I7-4 คือ แบลงคของตัวอยาง 3, J7-4 ถึง L7-4 คือ ความเขมขน

สีผสมอาหาร 
รอยละความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (%RSD, n=96) 

ระบบที่พัฒนา เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร 

สีแดง 3.01 2.12 

สีเขียว 2.56 2.00 

สีเหลอืง 3.71 3.12 
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ของโปรเมทาซีน 0.30 ถึง 0.90 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร) (ก) โดยชวงความเปนเสนตรงของโปรเมทาซีนของระบบที่

พัฒนา (ข) และเครื่องไมโครเพลท สเปกโทรโฟโตมิเตอร (ค) 

 

ตาราง 2 สรุปประสิทธภิาพของวิธีวิเคราะหของระบบที่พัฒนาขึ้น  

 

Sensitivity 

(a.u. mL/mg) 

Linear range  

(mg/mL) 

Linearit

y  

(r) 

LOD  

(mg/mL) 

LOQ 

(mg/mL) 

Precision  

(%RSD) 

Accuracy 

(%Recovery) 

IR 84±3 0.05-1.00 0.9971 0.02 0.07 0.38-2.28 91-107 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากผลการวิจัยสามารถพัฒนาวิธกีารตรวจวัดเชิงปริมาณไดครัง้ละหลายตัวอยางในเวลาเดยีวกัน โดยอาศัย

หลักการวิเคราะหภาพถายดิจิตอลรวมกับถาดหลุมชนิด 96 หลุม จากการเกิดปฏิกิริยาของสารที่สนใจกับน้ํายาเคมีที่

ใชทดสอบ วิธีวิเคราะหที่พัฒนาขึ้นมีสภาวะที่เหมาะสมคือ ถายภาพจากทางดานลาง-ระยะใกล-เปดไฟ มีคารอยละ

ความเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ และคารอยละการไดกลับคืนเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานของ AOAC โดยวิธี

วิเคราะหที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะหเชิงปริมาณไดถูกตอง เท่ียงตรง มีราคาประหยัด ตรวจวัดได 96 ตัวอยางในเวลา

เดียวกันและสามารถประยุกตใชในงานภาคสนามได 

5. ขอเสนอแนะ 

5.1 เนื่องจากความเขมแสงภายนอกมีผลตอการถายภาพ จึงตองมีการควบคุมแสงใหคงที่ โดยมีแหลงกําเนิด

แสงและมีกลองครอบท่ีมีความแข็งแรง ซึ่งสามารถนําไปใชในภาคสนามได 

5.2 ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาตัวอยางจริงเพียงชนิดเดียว (น้ําลาย) ควรศึกษาตัวอยางท่ีหลากหลายชนดิ  

กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สถานวิจัยการวิเคราะหสาร

ปริมาณนอยและไบโอเซนเซอรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ที่ใหความอนุเคราะหอุปกรณและ

สถานที่ในการทําการทดลองครั้งนี ้
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การศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของ Leptospira interrogans serovar Pyrogenes และ serovar 

Sejroe ดวยลักษณะที่ปรากฏโดยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองผาน 

 Transmission electron microscopical study of morphological difference between Leptospira 
interrogans serovar Pyrogenes and Sejroe by their appearances 
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บทคัดยอ 

 โรคฉี่หนูเปนโรคติดตอจากสัตวสูคน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบสกุล Leptospira เมื่อสัตวพาหะติดเชื้อ

เชื้อ จะผานไปเพิ่มจํานวนที่ไตและขับออกทางปสสาวะสูสิ่งแวดลอมเมื่อคนไปสัมผัสตัวเชื้อ เชื้อจะเขาสูคนผานทาง 

mucous membrane ปจจุบันการจําแนกเชื้อ leptospire ออกเปน serovar ดวยวิธี agglutination test ดังนั้นการศึกษา

ครั้งนี้จึงมีจุดประสงคจําแนกเชื้อโดยใชความแตกตางทางโครงสรางระหวาง Leptospira interrogans serovar 

Pyrogenes และ serovar Sejroe โดยใชวิธีทางกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผานและพบวา เชื้อ leptospire 

ประกอบดวยโครงสรางหลัก 3 อยางไดแก outer sheath membrane, axial filament และ protoplasmic cylinder โดย 

outer sheath membrane มีลักษณะเปน triple layered membrane หุมตัวเซลลทั้งหมดไวใน Pyrogenes มีลักษณะเปน 

membrane เรียบซึ่งแตกตางจากของ Sejroe ที่มีลักษณะยนไมเรียบดังนั้นจึงทําใหมองเห็น periplasmic space ใน 

Sejroe ไดงายกวาใน Pyrogenes สวน axial filament เปนแกนที่มลีักษณะ electron dense มี protoplasmic cylinder พัน

รอบ ซึ่งใน Pyrogenes นั้น axial filament มี electron density สูงกวาใน Sejroe สวน protoplasmic cylinder เปนตัว

เซลลซึ่งถูกหุมดวยผนังเซลล ใน Pyrogenes มี protoplasmic cylinder ที่มี electron density สูงกวาใน Sejroe จากผล

การศึกษาขางตนอาจจะใชเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการจําแนกเชื้อ leptospire ที่ใชควบคูกับ agglutination test ได

จึงแตตองมีการศกึษาเพิ่มเติมในอีกหลาย serovar 

คําสําคัญ: โรคฉี่หนู ซีโรวาร กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองผาน 

Abstract 

 Leptospirosis is a zoonotic disease caused by gram negative spirochete bacteria of the genus 

Leptospira. After the bacteria infect carriers, they would go live in carriers’ kidneys to multiply and excrete the 

infected urine down to the environment. Whenever human exposes to pathogen, it can enters the body through 

the mucous membrane. Since, at present the identification of the leptospire is performed by the agglutination 

test, therefore this study was to acquire the structural differences of Leptospira spp. of different serovar by 

transmission electron microscope (TEM). Those were Leptospira interrogans serovar Pyrogenes and serovar 

Sejroe. The leptospire body is composed of three main structures, including outer sheath membrane, axial 
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filament and protoplasmic cylinder. The outer sheath membrane being as the triple layered membrane covered 

the entire body. In the Pyrogenes, the outer sheath membrane appeared as smooth contour while that of the 

Sejroe appeared wrinkle. This appearance provided more easily identified periplasmic space in the Sejroe than 

that of the Pyrogenes. The axial filament was an electron densed single strand and acted as the core structure 

allowing the protoplasmic cylinder intertwined around. That of the Pyrogenes showed more electron dense than 

that of the Sejroe. The protoplasmic cylinder was covered by the cell wall. That of the Pyrogenes revealed 

tightly formed components providing much more electron dense appearance than that of the Sejroe. The results 

obtained may be used as an alternative way to classify the leptospires parallelly to the presently used 

agglutination test in case there are more serovars studied. 

Keywords: Leptospirosis, Serovar, TEM 

 

Introduction 

Leptospirosis is a zoonotic disease caused by bacteria namely Leptospira interrogans. They are 

spirochete and gram negative bacteria which are highly motile and best visualized by dark field microscope. 

They are free living found in freshwater and may cause acute or chronic infection to human and animals (Lo et 

al., 2010). It is critical to the livelihoods of farmers by causing illness and fatal disease. The disease is 

transmitted from animal to human. The carrier mammals include dog, cat and cattle as well as rodent that are 

the most common. After the bacteria infect carriers, they would go live in carriers’ kidneys to multiply. The 

carriers excrete the infected urine down to the environment contaminating in the soil and water (Adler and de la 

Peña Moctezuma, 2010). Whenever human exposure to the pathogen, it can enter the body through the 

mucous membrane such as wound, conjunctiva, nose and mouth.  

The leptospire was classified in the Kingdom of Monora, Phylum of Eubacteria, Class of Schizomycetes, 

Order of spirochaetales, Family of leptospiraceae by Hovind and Hougen (1979). Noguchi (1918) was the first to 

propose the genus of Leptospira. Furthermore, two species including, non pathogenic Leptospira biflexa and 

pathogenic Leptospira interrogans were categorized in the genus (Faine and Stallman,1982). The pathogenic 

Leptospira interrogans is the cause of leptospirosis in animals and human. Both species can be further classified 

into more than 200 serovars by agglutination test. The leptospires are slender spiral shaped and the hooked 

appearance at either one or both ends were revealed. The leptospire’s body is composed of three main 

structures, including the outer sheath membrane covering all the entire body (Murray et al., 2010), the axial 

filaments being the periplasmic flagella providing the body movement (Bharti et al., 2003) as well as the 

protoplasmic cylinder being the cell body (Holt, 1978) ( Fig. 1).    

The history of this disease was initially discovered at the German patient’s clinic in 1870 (Levett, 2001). 

Adolph Weil in 1886, described one type of clinical manifestation of the disease, including jaundice with 

splenomegaly, renal dysfunction, conjunctivitis and skin rashes which was called Weil’s disease after his name 

(Weil, 1886). In the year 1948, studies of the epidemiology of this disease were more widespread (Levett, 

2001). In Thailand, Dr. Chai Yunibandhu (MD) reported this disease for the first time in 1943 
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(Tangkanakul,2005). However, there was no any information of the Leptospira spp. at that time and later it has 

been studied widespread since then. In 2000, the number of patients increased distinctively to 14,285 cases 

which were caused by the serogroup of either Autumnalis, Bataviae, Sejroe or Pyrogenes. Most clinical 

manifestations were myalgia, headache, conjunctivitis and meningitis (Tangkanakul, 2005).  

Since, nowadays the identification of each either serogroup or serovar was performed by the 

agglutination test, this study was proposed to find the alternative way in order to identify the leptospires 

parallelly to the agglutination test. Therefore the study was to acquire the structural differences of Leptospira 

spp. of different serogroups by transmission electron microscope (TEM). Those were Leptospira interrogans 

serovar Pyrogenes representing the Pyrogenes serogroup and Leptospira interrogans serovar Sejroe representing 

the Sejroe serogroup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Diagrams of cross section of leptospires examined under transmission electron microscope show three 

main structures, including the outer sheath membrane, axial filament and protoplasmic cylinder. The 

protoplasmic cylinder is the leptospire body containing the lucid nuclear region, cytoplasm and organelles. It is 

surrounded by the cell wall. Outside the cell wall is the periplasmic space locating between the protoplasmic 

cylinder and outer sheath membrane. The axial filament is located in the periplasmic space. The whole body is 

covered by the outermost outer sheath membrane 
 

Materials and methods 

Microorganisms 

Leptospira interrogans serovar Pyrogenes and Sejroe were received from the Leptospirosis center, 

National Institute of Animal Health, Department of Livestock Development, Ministry of Agriculture and 

Cooperatives, Thailand. The leptospires from the patient urine samples were sent to Leptospirosis Center then 

they were cultured by diluting the urine samples with 1 % BSA (bovine serum albumin) and put into the culture 

semisolid media of EMJH (Johnson and Harris modification of the Ellinghausen and McCullough medium, Difco, 

USA). The bacteria in the culture media were kept at 30 °C. The presence of the leptospires was checked 

weekly for 12-16 weeks by the dark field microscope. They were subcultured weekly by putting into the new 
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EMJH medium, then the bacteria were purified by passing through 0.2 µm filters and observed under the dark 

field microscope. Each 1 ml of the two serovars which contained the leptospires at the concentration of 1×108 

cells per ml was put into the Eppendorf tube. They were washed with 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2 by 

spinning with the vortex device and centrifuged for 15 minutes at 3000 rpm. The supernatant was discarded 

from the Eppendorf tube and the sediment pellets were remained at the bottom of the tube. Then the pellets 

were fixed with 2.5% gluteraldehyde in 0.1 M Cacodylate buffer, pH 7.2. They were kept in the box containing 

ice packs and carried to the Laboratory of the Department of Anatomy, Siriraj Hospital and fixed for 24 hours at 

4 °C. 

 Transmission electron microscopy  

 After the organisms in the Eppendorf tube were fixed for 24 hours, the tube was centrifuged for 15 

minutes at 3000 rpm. The supernatant was separated while the sediments remained in the bottom of tubes. 

The sediments were washed by dropping 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2 into the tube, spinning with vortex 

device and centrifuging for 15 minutes at 3000 rpm, separating the supernatant from the tube. The washing 

process was repeated for three times. Then 1% osmium tetroxide was dropped into the tube, left for 1 hour. 

After centrifuging, the supernatant was discarded and the sediments were washed in the same manner as 

mentioned. Then the tube received 2% uranyl acetate, and was left for 30 minutes and centrifuged. The 

supernatant was then discarded and the sediments were washed with distilled water in the same manner as 

mentioned. These sediments were in the pellets form which was then processed for the transmission electron 

microscopy by dehydrating, infiltration, embedding in araldite resin, sectioning and staining. The ultrathin sections 

were examined under the TEM (JEOL 1230). 

 

Result and discussion 

The ultrastructure of the Leptospira interrogans serovar Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E) and serovar 

Sejroe (Fig. 2D-F, 3B and F) revealed by TEM were composed of same three main structures, including outer 

sheath membrane, axial filament and protoplasmic cylinder (Fig. 1). However, there were some differences in 

the details between these two serovars. These findings corresponded to the study in other serovars such as 

Hebdomadis (Takeya et al., 1957), Pomona (Czekaloswi and Eaves, 1954; Ritchie and Ellinghausen,1965; Birch-

Andersen et al., 1973), strain B16 (Nauman et al., 1969) and Canicola (Auran et al., 1972). 

The outer sheath membrane being as the triple layered membrane was the outermost layer covering 

throughout of the cell. The finding of the triple layered membrane agreed with previous studies in other 

serovars, including Pomona (Czekaloswi and Eaves, 1954; Ritchie and Ellinghausen,1965), Icterohemorrhagiae 

(Pillot and Ryter, 1965), Leptospira biflexa, Patoc I and Canicola (Anderson and Johnson, 1968) and strain B16 

(Nauman et al., 1969). Meanwhile, Birch-Andersen et al (1973) studied in the Pomona and found that the outer 

sheath membrane was five layered structure which they mentioned to be the artifact due to the poor preserved 

condition. In this study the outer sheath membrane of Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E) appeared smooth 

contour surrounding the protoplasmic cylinder made it not easy to visualize the periplasmic space locating 
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between the outer sheath membrane and protoplasmic cylinder. Those of Sejroe (Fig. 2D-F, 3B and F) were 

rough or wrinkle providing the obvious periplasmic space. These findings of the wrinkle outer sheath membrane 

agreed with the study in Illini (Fig. 3C) (Hovind-Hougen, 1979), strain B16 (Fig. 3D and 3G) (Nauman et al., 

1969) and Pomona (Fig. 3H) (Ritchie and Ellinghausen,1965)  

The axial filament was an electron densed single strand which has an important role in the spinning 

movement of the cell. It acted as the straight cored structure allowing the protoplasmic cylinder intertwined 

around. The axial filament was located in the periplasmic space locating between the outer sheath membrane 

and protoplasmic cylinder. These finding corresponded to the study in Illini (Fig. 3C) (Hovind-Hougen, 1979), 

strain B16 (Fig. 3D and 3G) (Nauman et al., 1969), Pomona (Fig. 3H) (Ritchie and Ellinghausen,1965), 

Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola and Autumnalis (Simpson and White, 1916). In this study the axial 

filament of Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E) showed more electron dense than that of the Sejroe (Fig. 2D-F, 3B 

and F). Besides, in the transverse sections of the Sejroe (Fig. 2D-F, 3B and F), the axial filament was easier to 

demonstrated than that of the Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E). This might be because the periplasmic space 

was more clearly identified in the Sejroe (Fig. 2D-F, 3B and F).   

The protoplasmic cylinder of both serovars studied were the cell body that contained the cytoplasm, 

lucid nuclear region and organelles. The protoplasmic cylinder was covered by the cell wall. These finding were 

also mentioned in the study Illini (Fig. 3C) (Hovind-Hougen, 1979), strain B16 (Fig. 3D and 3G) (Nauman et al., 

1969), Pomona (Fig. 3H) (Ritchie and Ellinghausen,1965). Within the protoplasmic cylinder the electron 

transparent areas called eccentric nuclear region was found like in Icterohaemorrhagiae, Pomona, Canicola and 

Autumnalis (Simpson and White, 1916). The protoplasmic cylinder of the Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E) 

revealed tightly formed components providing much more electron dense appearance than those of the Sejroe 

(Fig. 2D-F, 3B and F). This was the reason why some organelles in the protoplasmic cylinder of the Pyrogenes 

were not clearly seen except the nuclear region (Fig. 2A-C, 3A and E). Those of the Sejroe (2D-F, 3B and F) 

revealed lesser electron dense than those of the Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E), therefore, it was easier to 

identify the nuclear region and some organelles (Fig. 2E-F and 3F). There were some previous studies 

concerning the protoplasmic cylinder of other serovars. By the electron micrographs of the strain B16 (Fig. 3D 

and 3G) (Nauman et al., 1969) and Pomona (Fig. 3H) (Ritchie and Ellinghausen,1965), they showed the 

appearance of the protoplasmic cylinder which revealed more electron dense in the Pomona than those of strain 

B16. Moreover, when comparison of the electron density of the 2 serovars in this study as well as the Pomona 

(Ritchie and Ellinghausen, 1965) and strain B16 (Nauman et al., 1969), it could be stated that the most electron 

dense protoplasmic cylinder was of Pyrogenes (Fig. 2A-C, 3A and E) followed by Pomona (Fig. 3H), Sejroe (Fig. 

2D-F, 3B and F) and strain B16 (Fig. 2D-F, 3D and G) respectively. The results obtained may be used as an 

alternative way to classify the leptospires parallelly to the nowadays used agglutination test in case there are 

more serovars studied. 

This results of this study should be concluded that of the Leptospira interrogans serovar Pyrogenes and 

Sejroe by transmission electron microscope (TEM). The outer sheath membrane of the Pyrogenes appeared 
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smoother than that of the Sejroe which revealed rough or wrinkle contour. Therefore, this characteristic made it 

easier to locate the periplasmic space underlining the outer sheath membrane in the Sejroe than that of the 

Pyrogenes. while, the periplasmic space was easily seen in the Sejroe, the axial filament was easier 

demonstrated in the Sejroe than that of the Pyrogenes. However, there were some differences between those 

of the two serovars studied. The axial filament of the Pyrogenes showed more electron dense and less well 

defined than those of the Sejroe. The protoplasmic cylinder of the Pyrogenes showed much more electron dense 

than that of the Sejroe. Therefore, it was not easy to identify organelles especially the ribosome in the 

protoplasmic cylinder of the Pyrogenes. In the longitudinal sections, it was obvious that the protoplasmic cylinder 

twisted around the axial filament. 

 
 

Figure 2 Comparing of transmission electron micrographs of the longitudinal (A-B and D-E) and cross (C and F) 

sections between Leptospira interrogans serovar Pyrogenes (A-C) and Leptospira interrogans serovar Sejroe (D-

F). The sections of both serovars show the outer sheath membrane (Om), axial filament (Af), protoplasmic 

cylinder (Pc), cell wall (Cw), periplasmic space (Ps) nuclear region (Nu), amplitude (Ap) and lambda of organism 

(Lb) 
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Figure 3 Comparing of the transmission electron micrographs of the longitudinal (A-D) and cross sections (E-H) 

of various serovars of leptospires. They are 2 serovars observed in this study, including Leptospira interrogans 

serovar Pyrogenes (A and E) and Sejroe (B and F) as well as from previous studies, such as Illini (C) (Hovind-

Hougen, 1979), strain B16 (D and G) (Nauman et al., 1969) and Pomona (H) (Ritchie and Ellinghausen, 1965). 

Sections of all serovars show the outer sheath membrane (Om), axial filament (Af), protoplasmic cylinder (Pc), 

cell wall (Cw), periplasmic space (Ps) nuclear region (Nu), amplitude (Ap) and lambda of organism (Lb). The 

researcher who studied Illini (C) named outer sheath membrane as outer sheath (OS), strain B16 (D and G) as 

sheath (“S”) and Pomona (H) as enveloping sheath (“es”). Besides, observation of axial filament in the Pomona 

(H) is “a” while the nuclear region of the strain B16 (D) is “N” and Pomona (H) is “n” 
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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบสํารวจ เพื่อศึกษาความชุกของผูปวยกลุมอาการความ

ผิดปกติ ทางกลามเนื้อและกระดูกโครงรางในคลินิกการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตั้งแตเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ในกลุมตัวอยาง 131 คน ซึ่งงานวิจัยนี้ผานการพิจารณาจากคณะ

จริยธรรมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยทําการบันทึกขอมูลจากเวชระเบียนลงในแบบบันทึกขอมูลผูปวย แลวจัด

ขอมูลลงใน Epidata 3.1 และคํานวณคาทางสถิติดวย Spss v.16  จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง รอยละ 55.7 อายุอยูในชวง 51-60 ป รอยละ 39.7 อาศัยอยูในตําบลปากแพรกมากที่สุด รอยละ 35.9 อาชีพ

รับราชการมากที่สุด รอยละ 51.1 สวนใหญไมมีโรคประจําตัว รอยละ 65.6 มาดวยอาการปวดเมื่อยทั่วไปมากที่สุด 

รอยละ 61.1 รองลงมาเปนอาการปวดบา รอยละ 13 ไดรับการวินิจฉัยดวยอาการปวดเมื่อยตามรางกายมากที่สุด 

รอยละ 61.4 และรองลงมาเปนโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 4 หลัง รอยละ 16.8 ไดรับการรักษานวดสุขภาพมาก

ที่สุด รอยละ 75.6 รองลงมาเปนการนวดบําบัด รอยละ 18.3   สรุปไดวากลุมประชากรสวนใหญมีอาการปวดเมื่อย

ตามรางกายท่ัวไป รองลงมาคือ ปวดบา เทียบไดกับโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 4 หลัง ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะงาน

อยูในทาทางเดิมเปนเวลานานและไมเหมาะสม 

คําสําคัญ: ความชุก   กลามเนือ้โครงราง   แพทยแผนไทย    

Abstract 
The purpose of this descriptive survey study was to determine the prevalence of Musculoskeletal 

Disorder Patients in Thai Traditional Medical Clinic of Rajamangala University of Technology Srivijaya. The study 
was conducted from January to March 2017 participated by 131 persons. This research has been carried out 
with the consent of the research ethics committee from Walailak University. The medical histories were recorded 
in the case report forms. Then the data and computed statistics were saved into Epidata 3.1 and SPSS v.16 
programs respectively. The results showed that the majority of the patients were female (55.7 %) and aged 51-
60 years (39.7%). Most of them were the residents of Pak Phraek district (35.9 %). Most of their careers were 
civil servants (51.1%), most diseases were underlying (65.6 %), followed by hypertension (8.4%). Most 
symptoms were general aches (61.1 %), followed by shoulder pain (13%). Most diagnoses were general aches 
in body 61.4 %, followed by Lom Plai Pattakhat with Sanyan 4 of the shoulder (16.8 %). Most treatments were 
health massage (75.6 %) followed by therapy massage (18.3%). In conclusion, Most of the studied population 
had body aches followed by shoulder pain and Lom Plai Pattakhat with Sanyan 4 of the shoulder. This may be 
due to working for long periods and poor posture 

Keywords: Prevalence, Musculoskeletal, Thai Traditional Medical 
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บทนํา  

กลุมอาการความผิดปกตใินระบบกลามเนือ้และกระดูกโครงรางเกิดจากความผิดปกติของทาทางการทํางาน

ในชีวิตประจําวัน ซึ่งในปจจุบันพบวาความชุกในการเกิดโรคมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก (Bernard et al., 

1997) จากการศึกษาของ Leigh และคณะ (1999)  ไดทําการศึกษาระบาดวิทยาของโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจาก

ปจจัยดานการทํางานพบวามีจํานวนประชากรที่เปนโรคระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางทั่วโลกขึ้นใหมเปนอันดับ 

2 รองจากโรคระบบทางเดินหายใจ  สําหรับประเทศไทยพบวาผูปวยมีการบาดเจ็บของระบบกลามเนื้อและกระดูก

โครงรางจากการทํางานประมาณรอยละ 50.5 จากผูประกอบอาชีพทั้งหมด (ศรีเพ็ญ และคณะ, 2559) สงผลใหเกิด

ความไมสะดวกสบายในระหวางการทํางาน  และตอคุณภาพชีวิตของครอบครัวและสังคม (Keawduangdee et al., 

2010) ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากสภาพแวดลอมการทํางานในปจจุบันที่ทํางานภายใตแรงกดดัน การแขงขันในหลายดาน 

สงผลทําใหเกิดความเครียด (ฐิติญา และคณะ, 2557) และทาทางการทํางานซํ้าๆเปนเวลานานสงผลตอความผิดปกติ

ของระบบกลามเนื้อและโครงราง บริเวณรางกายที่มักพบความผิดปกติไดแก ศีรษะ คอ มือ และลําตัว ตลอดจนเทา 

อาการแสดงไดแก อาการปวด เจ็บ ชา หรอืออนแรงตามบริเวณตางๆ  (Punnett et al., 2008) 

            ปจจุบันมีผูปวยกลุมความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางมาเขารับการรักษาพยาบาลจํานวน

มาก มีวิธีการรักษาที่หลากหลาย อาทิ การรักษาดวยยาแผนปจจุบัน กายบริหาร และการผาตัด (Luttmann et al, 

2003) โดยในบางกรณีไมสามารถทําการรักษาไดหายขาด จึงมีการรักษาแพทยทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษา ไดแก การฝงเข็ม การนวด กายบําบัด ธาราบําบัด และกลิ่นบําบัด เปนตน (ประดิษฐ, 2552) 

ซึ่งศาสตรการรักษาทางการแพทยแผนไทย เปนทางเลือกหนึ่งที่ใหการรักษากลุมอาการความผิดปกติของระบบ

กลามเนื้อและโครงรางไดอยางมีประสิทธิภาพประกอบไปดวย การนวด การกดจุด และการใชสมุนไพร เปนตน (สํานัก

การแพทยทางเลอืก, 2558) 

 คลินิกการแพทยแผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดําเนินใหบริการการรักษาทางการแพทย

แผนไทยมาตั้งแตป พ.ศ. 2552  มีผูปวยเขารับการรักษาในหลายกลุมอาการ หนึ่งในนั้นคือผูปวยที่มีอาการความ

ผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง แตจากที่ผานมายังไมไดมีการศึกษาความชุกของผูปวยที่เขามารับ

การรักษา หรือแบงประเภทอาการทางแพทยแผนไทยที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานี้มาแสดงความชุกที่เกิดขึ้น

นํามาสูการวางแผนการใหบริการภายในคลินิกกับผูปวยที่มีอาการความผิดปกติของระบบกลามเนื้อและกระดูกโครง

รางและรวมถึงประเมินประสิทธิผลการรักษาทางแพทยแผนไทย เพื่อใหเกิดการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การศกึษานี้ยังเปนขอมูลพื้นฐานตอการศึกษาตอไปในอนาคต    

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบสํารวจ (Descriptive survey) โดยทําการศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

(Cross-sectional study) ในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม 2560 ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 194 คน โดยใชสูตรการ

คํานวณขนาดตัวอยาง กรณีทราบขนาดประชากร (Yamane, 1973) เพื่อประมาณคาสัดสวนของประชากร ไดขนาด

ตัวอยางจํานวน 131 คน ซึ่งเกณฑในการคัดเขาคือผูปวยกลุมความผิดปกติในระบบกลามเนื้อและกระดูกที่เขามารับ

บรกิารในคลินิกการแพทยแผนไทยในชวงอายุ 20-60 ป ที่ยนิดีใหความรวมมือในการวจิัย สวนเกณฑการคัดออกกลุม

ตัวอยางคือผูปวยที่เขามารับบริการไมสมัครใจเขารวม 

 ผูเขารวมวิจัยจะตองเซ็นยินยอมเขารวมโครงการวิจัย โดยทําการเก็บขอมูลจากเวชระเบียนในคลินิกการ 

แพทยแผนไทยลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูล (Case Report Form) ซึ่งประกอบไปดวย เลขประจําตัวผูมารับบริการ เพศ 
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อายุ น้ําหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย อาชีพ ที่อยู อาการสําคัญ การวินิจฉัยทางแพทยแผนไทย การรักษาทาง

การแพทยแผนไทย แลวนําขอมูลบันทึกลงใน โปรแกรม Epidata 3.1  

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยนําขอมูลจาก Epidata 3.1 สงขอมูลตอไปยัง SPSS V.16 เพื่อ

วิเคราะหหาความถี่ในแตละตัวแปร และเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธ โดยแสดงขอมูลอยูในรูปแบบจํานวน

ความถี่และรอยละตามหัวขอของขอมูล 

งานวิจัยนีไ้ดรับความเห็นชอบใหดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ ใบอนุญาตเลขท่ี 088/59 
   

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1.ขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมศึกษา แบงเปนเพศชาย 58 คน คิดเปนรอยละ 44.3 และเพศหญิง 73 คน 

คิดเปนรอยละ 55.7 สวนใหญอายุอยูในชวง 51-60 ป จํานวน 52 คนคิดเปนรอยละ 39.70 มีคาดัชนีมวลกายสวน

ใหญอยูในเกณฑปกติ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.40  และสวนใหญสถานภาพสมรส จํานวน 100 คน คิดเปน

รอยละ 76.30 ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของประชากรกลุมศึกษา (n=131) 

ขอมูล จํานวน (รอยละ) 

เพศ (คน)  

     ชาย 58 (44.30) 

     หญิง 73 (55.70) 

ชวงอายุ (ป)   

     20-30 15 (11.50) 

     31-40 20 (15.30) 

     41-50 20 (15.30) 

     51-60 52 (39.70) 

     60-90 24 (18.30) 

ดัชนีมวลกาย (กิโลกรัม/เมตร2)   

     <18.50 7 (5.30) 

     18.50-22.90 49 (37.40) 

     23-24.90 29 (22.10) 

     25-29.90 38 (29.0) 

     มากกวาหรือเทากับ 30 8 (6.10) 

สถานภาพ (คน)  

     โสด 25 (19.10) 

     คู 100 (76.30) 

     มาย แยก หยาราง 6 (4.60) 
 

จากขอมูลในตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่เขารวมในงานวิจัยจะอยูในชวงวัย 51-60 ป ซึ่งเปนวัยที่เริ่มเขาสูวัย

ผูสูงอายุ เปนวัยที่มีแนวโนมจะเกิดการบาดเจ็บ ในระบบกลามเนือ้และกระดูกโครงรางไดมากขึน้ ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของมงคล และคณะ (2555)  พบวาคนทํางานในสถานประกอบการเขตเมืองใหญท่ีมีอายุมากกวา 40 ป รอย

ละ 22.60 มีอาการแสดงท่ีแสดงถึงความผิดปกตขิองกระบวนการเผาผลาญ และมีปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพมากขึ้น ใน

สวนของขอมูลดัชนีมวลกายพบวา สวนใหญกลุมตัวอยางที่เขารวมในการวิจัยมีดัชนีมวลกายปกติ คิดเปนรอยละ 37.4  

 2.ขอมูลท่ีอยูของผูมารับบริการ พบวามสีวนใหญอาศัยในตําบลปากแพรก จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 

35.90 สอดคลองกับบทความของที่ทําการปกครอง อําเภอทุงสง (2560) ที่ระบุไววา ตําบลปากแพรกเปนพื้นที่ที่มผีู

อยูอาศัยเปนจํานวนมาก เพราะเปนท่ีตั้งชุมชนของอําเภอทุงสง และเปนที่ท่ีมีความเจริญเปนอันดับ 2 ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช ก็อาจเปนปจจัยที่มีผูมารับบริการมากกวาบรเิวณตําบลอื่น 

3.ขอมูลอาชีพของผูมารับบรกิาร พบวามสีวนใหญเปนขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 67 คน คิดเปน

รอยละ 51.1  สอดคลองกับงานวิจัยของอนุสิทธ์ิ (2557) ที่พบวาอาชีพผูพิพากษามีความเสี่ยงสงผลใหเกิดอาการ

เจ็บปวยของผูปฏิบัตงิานในสํานักงาน (office syndrome) นอกจากนี้ในเขตอําเภอทุงสงมีสถานที่ราชการและหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจอยูหลายแหง และอยูไมไกลจากคลินกิจึงทําใหขาราชการสวนใหญเลือกเขามารับบรกิาร ทางคลินิกเปน

จํานวนมาก หรืออาจจะรวมไปถึงขาราชการสวนใหญมีฐานะทางการเงินและสวัสดิการตางๆ ที่มั่นคงจึงทําใหเลือกรับ

บรกิารมากกวาอาชีพอ่ืนๆ นอกจากนี้พฤติกรรมในการทํางานทีต่องทํางานในลักษณะเดิมซาๆ เปนเวลานาน เชน การ

นั่งทํางานหนาคอมเปนเวลานาน จับปากกาเขยีนหนังสอืเปนเวลานาน อาจรวมไปถึงอริิยาบถหรือทาทางในการทํางาน

ที่ไมถูกตอง เปนพฤติกรรมความเสี่ยงที่สะสมเปนเวลานาน จนทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บหรือเกิดเปนความผิดปกติ

ทางกลามเน้ือและกระดูกโครงรางได (Punnett et al., 2008)  

4.ขอมูลโรคประจําตัวของผูมารบับริการพบวาสวนใหญไมมีโรคประจําตัวจํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 

65.6 ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตาราง 2 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลโรคประจําตัวของประชากรกลุมศึกษา (n=131) 

ขอมูล จํานวน (รอยละ) 

โรคประจําตัว (n=131)  

     ไมมโีรคประจําตัว     86 (65.6)   

     โรคพิษสุราเรื้อรัง       0 (0)  

     โรคเบาหวาน       8 (6.1) 

     โรคอวน        2 (1.5) 

     โรควัณโรคของกระดูก    2 (1.5)   

     โรคกระดกูหรือโครงสรางผิดรูป      0 (0) 

     โรคไต        1 (0.8) 

     โรคเกาท         3 (2.3) 

     โรครูมาตอยด              0 (0) 

     โรคความดันโลหิตสูง     11 (8.4) 

     โรคขอเสื่อมหรอือักเสบ    2 (1.5)   

     โรคไขมันในเลือดสูง      3 (2.3) 

     โรคอื่นๆ     13 (9.9) 

จากขอมูลในตารางที่ 2 พบวาผูท่ีไมมีโรคประจําตัวมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.6 รองลงมาคือโรค
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อื่นๆ คิดเปนรอยละ 9.9 และรองลงมาคือโรคความดันโลหิตสูง คิดเปนรอยละ 8.4 ซึ่งแตกตางจาก ขอมูลที่ไดจาก

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2555) เกี่ยวกับขอมูลทางสถิติการเจ็บปวยและการเสียชีวิต ของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พ.ศ.2555 พบวาโรคท่ีเปนมากที่สุดสามอันดับแรกคือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรค

เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร การที่ขอมูลในคลีนิคพบวาสวนใหญไมมีโรคประจําตัวนั้น อาจเกิดจากกลุมผูมารับ

บริการสวนใหญมาดวยอาการทางกลามเนื้อและโครงรางที่เกิดจากการทํางานมากกวาโรคประจําตัวที่เขามาพบ

แพทยตามโรงพยาบาลท่ัวไป 

5.ขอมูลอาการสําคัญของผูมารับบริการพบวามีสวนใหญปวดเม่ือยท่ัวไปมากที่สุดจํานวน 80 คน คิดเปน

รอยละ 61.1 ดังแสดงในตารางที ่3 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของการบาดเจ็บในระบบกลามเนือ้และกระดูกโครงราง (n=131) 
ขอมูล  จํานวน (รอยละ) 

ปวดคอ                                  5 (3.8) 

ปวดบา                               17 (13.0)                 

ปวดหลงั                                7 (5.3) 

ปวดขอศอก                           3 (2.3) 

ปวดเอว                               4 (3.1) 

ปวดสะโพก                             6 (4.6) 

ปวดเทา                                6 (4.6) 

ปวดเมื่อยตามรางกาย           80 (61.1) 
ปวดขา                                 3 (2.3) 

 
จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวาอาการปวดเม่ือยตามรางกายจาํนวนมากเปนอันดับ 1 มีจํานวน 80 คน คิด

เปนรอยละ 61.1 และตามมาดวยอาการปวดบาเปนอันดับ 2 มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.0 จํานวนผูมารับ

บรกิารสวนใหญมีอาชีพรับราชการอยูตามสํานักงานซึ่งมีลักษณะการทํางานที่กอใหเกิดอาการแสดงเชนเดยีวกันกับ

โรคออฟฟศซินโดรม ทําใหมีอาการปวดเมื่อยตามรางกายจากทาทางการทํางาน เชน การนั่งโตะทํางานเปนเวลานาน

หลายชั่วโมงติดตอกัน และการใชแขนในลักษณะซ้ําๆ จึงทําใหมอีาการปวดบารวมดวย (Janwantanakul et al., 2010)   

6.ขอมูลการวนิิจฉัยของผูมารับบรกิารพบวาปวดเม่ือยตามรางกายมากที่สุด จํานวน 87 คน รอยละ 61.4 

และรองลงมาเปนโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 4 หลัง จํานวน 87 คน รอยละ 66.4 แสดงในตารางที่ 4 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและรอยละผลการวนิิจฉัย (n=131) 

ขอมูล                                                       จํานวน (รอยละ) 

โรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 1 หลัง                                                         9 (6.9) 

โรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 3 หลัง       3 (2.3)                                            

โรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 4 หลัง    22 (16.8) 

โรคลมปลายปตคาดขอศอก                  3 (2.3)                                 

โรคลมปลายปตคาดสนเทา                   2 (1.5)                                  

ปวดสะโพก                                     1 (0.8)                                                           

ปวดเทา                                                                                            4 (3.1) 

โรคปวดเมื่อยทั่วไป                               87 (66.4) 
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จากขอมูลในตารางที่ 4 สอดคลองกับตารางที่ 3 ที่พบวามีผูเขารวมวิจัยในคร้ังนี้มาดวยอาการปวดเมื่อยตาม

รางกายจํานวนมากเปนอันดับ 1 จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 66.4 และอันดับ 2 เปนโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 

4 หลัง คือมีอาการปวดตึงคอ กลามเนื้อบา และสะบัก อาจพบอาการปวดราวชาแขนดานนอกและนิ้วมือ หายใจไดไม

เต็มท่ี จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในการทํางาน ที่สงผลตออวัยวะทุกสวน

ของรางกาย และอาการของโรคที่แสดงออกมาอยางเห็นไดชัดเจน ตอบริเวณรางกายที่ใชงานบอย และเปนระยะ

เวลานาน จนทําใหเกิดกลุมอาการความผิดปกติทางกลามเนื้อและกระดูกโครงรางบริเวณรางกาย (Janwantanakul et 

al., 2010)  และจากขอมูลมูลนิธฟินฟูสงเสริมการแพทยไทยเดิมฯ โรงเรยีนอยุรเวช (2548) พบวาตามศาสตรแพทย

แผนไทยการเกิดโรคในลักษณะน้ี คืออาการปวดเมื่อยทั่วไปตามกลามเนื้อรางกายเปนโรคลมชนิดหนึ่ง เรยีกวาโรคลม

ติด ที่เกิดจากการแข็งตัวของเลอืดซึ่งสามารถเกิดไดกับทุกสวนของรางกาย เชน กลามเนื้อ เสนเอ็น เยื่อหุมกระดูก ริม

หัวตอกระดูก ยกเวนตัวกระดูก และสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคขางตน คือ ทาทางอิริยาบถที่ผิดปกติหรอืฝนเกินกําลัง 

ทํางานหนัก อุบัตเิหตุ ความเครียด ความเสื่อมของกระดูก และจากการวิจัยครัง้นี้พบผูเขารวมการวจิัยเปนโรคลม

ปลายปตคาดสัญญาณ 1 หลัง คือมีอาการปวดหลังบริเวณบั้นเอวหรือกระเบนเหน็บ และอาจมีอาการปวดเสียวราว

ชาไปที่สะโพกจนถึงหัวเขา มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.91  มีอาการปวดเทาจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.1  มี

อาการเปนโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 3 หลัง คือมีอาการปวดหลังราวชาลงขา นอง หลังเทา นิ้วเทา ทําใหขาไมมี

แรง  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.3 มีอาการเปนโรคลมปลายปตคาดขอศอกคือมีอาการปวดขัด เสียวในขอศอก 

อาจมีการอักเสบรวมดวย จนไมสามารถ งอ พับและเหยียดแขนไดปกติมจีํานวน 3 คน คดิเปนรอยละ 2.3 มีอาการ

เปนโรคลมปลายปตคาดสนเทา คือมีอาการปวดสนเทา กดเจ็บ เสียวช้ํา ลงน้ําหนักที่สนไมไดมีจํานวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 1.5 และมีอาการปวดสะโพกนอยที่สุดจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 

7.ขอมูลการรักษาของผูมารับบรกิารพบวานวดสุขภาพมากที่สุดจํานวน 99 คน รอยละ 75.6 และรองลงมา

นวดบําบัดจํานวน 24 คน รอยละ 18.3 ตารางท่ี 5 

ตาราง 5 แสดงจํานวนและรอยละผลการวนิิจฉัย (n=131) 

ขอมูล จํานวน (รอยละ) 

นวดบําบัด                               24 (18.3) 

นวดสุขภาพ                             99 (75.6) 

นวดฝาเทา                                 4 (3.1) 

นวดน้ํามัน                                4 (3.1) 

 

จากขอมูลในตารางที่ 5 พบวามกีารรับการรักษาของกลุมอาการความผิดปกติทางกลามเนื้อและกระดูก

โครงรางดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ประเภทนวดสุขภาพสงูสุดเปนอันดับที่ 1 มีจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 

75.6 ซึ่งเปนการนวดเพ่ือสุขภาพ ผอนคลายกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุชาวด ี สุทธิ

คนึง (2542) ที่ไดศกึษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรับบริการ การนวดสุขภาพมากกวาการนวดรักษา(บําบัด) พบวา

ผูปวยท่ีมารับบรกิารสวนใหญมีอาการปวดเม่ือยท่ัวไปตามสวนตางๆ ของรางกาย และเหตุผลการรักษามากที่สุดคือ

เพื่อตองการผอนคลายความเครียด และจากขอมูลการวิจัยดงักลาวยังสอดคลองกับขอมูลทีแ่สดงในตารางที่ 4 ที่

พบวาผูมารับบรกิารสวนใหญมาดวยอาการปวดเมื่อยทั่วไปตามรางกาย จึงมีการเลอืกรับบริการดานการนวดเปน

ประเภทการนวดสุขภาพโดยสวนใหญ และรับการรักษาประเภทนวดรักษา (บําบัด) สูงเปนอันดับที่ 2 จํานวน 24 คน 

คิดเปนรอยละ 18.3 ซึ่งเปนการนวดรักษาเฉพาะจุด ซึ่งดูจากขอมูลในตารางที่ 4 พบวาตําแหนงที่เกิดอาการปวดบอย
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และมากรองลงมา คือ บา ซึ่งสอดคลองกับการวินิจฉัยโรคทางแพทยแผนไทยวาเปนโรคลมปลายปตคาดสัญญาณ 4 

หลังจึงไดรบัการนวดรักษา เพื่อใหเกิดประสิทธผิลดีการรักษา 

8. เปรียบเทียบอาการสําคัญของผูมารับบริการกับชวงอายุ และดัชนีมวลกาย  

 กราฟ 1 แสดงการเปรียบเทยีบตําแหนงอาการสําคญักับชวงอายุของประชากรกลุมศกึษา  

 

กราฟที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบตําแหนงอาการสําคัญกับดัชนมีวลกายของประชากรกลุมศึกษา  

 

จากขอมูลในกราฟที่ 1 พบวากลุมประชากรที่ทําการศึกษาสวนใหญมาดวยอาการปวดเมื่อยตามรางกาย

ทั่วไปซึ่งสอดคลองกับตารางท่ี 3 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับชวงอายุกับกลุมอาการนี้พบวาอยูในชวงอายุ 51-60 ป 

มากที่สุดจํานวน 32 คน ซึ่งสอดคลองกับตารางที่ 1 พบวาจํานวนกลุมตัวอยางที่มาใชบริการในคลีนกิอยูในชวงวัยนีท้ี่

มีแนวโนมจะเกดิการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงราง (มงคล และคณะ, 2555) ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

การใหการบรกิารในคลนิิกการแพทยแผนไทยในการดูแลผูปวยท่ีจะเขาสูวัยผูสูงอายุ รวมถึงการใหคําแนะนาํการดูแล

สุขภาพเพื่อปองกันการบาดเจ็บในระบบกลามเนือ้และกระดูกโครงรางที่อาจเกิดไดมากขึ้น 
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 จากขอมูลในกราฟที่ 2 พบวากลุมประชากรที่ทําการศึกษาสวนใหญมาดวยอาการปวดเมื่อยตามรางกาย

ทั่วไปซึ่งสอดคลองกับตารางท่ี 3 เมื่อทําการเปรียบเทียบกับดัชนีมวลกายกับกลุมอาการนี้พบวาอยูในชวง 18.5-22.9 

มากที่สุดจํานวน 31 คน รองลงมาคือ 25-29.90 จํานวน 27 คน ซึ่งสอดคลองกับตารางที่ 1 ที่พบวากลุมประชากรที่

ทําการศึกษาอยูในชวงดัชนีมวลกายดังกลาวตามลําดับ จากขอมูลดังกลาวจึงไมสามารถสรุปไดวาดัชนีมวลกายมีผล

ตอตําแหนงการบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อและกระดูกโครงรางบริเวณใด แตจากการศกึษาของ Reed และคณะ 

(2014) พบวาคาดัชนีมวลกายที่มากขึ้นมีผลตอการบาดเจ็บบริเวณขอเทาในกลุมประชากรที่ประกอบอาชีพพยาบาล 

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้จะตองมีการศกึษาเพิ่มเตมิถึงความสมัพันธของดัชนมีวลกายแยกจําเพาะไปในแตละบริเวณ

รางกาย รวมถึงปจจัยอื่น เชน ลกัษณะ ทาทาง และระยะเวลาในการทํางาน เปนตน 

จากการศึกษาสรุปไดวาผูปวยท่ีมารับบรกิารสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 55.70 ผูปวยสวนใหญมีอายุอยู

ในชวง 51-60 ป รอยละ 39.7 ดชันีมวลอยูเกณฑปกติรอยละ 37.40 และสถานภาพสมรสรอยละ 76.30 สวนใหญ

อาศัยอยูตําบลปากแพรกรอยละ 35.90 และประกอบอาชีพรับราชการตามสํานักงานรอยละ 51.10 ไมมีโรคประจําตัว

เปนสวนใหญรอยละ 65.6 อาการแสดงที่มารับบริการสวนใหญปวดเมื่อยทั่วไปตามรางกายรอยละ 61.10 และไดรับ

การวินิจฉัยทางการแพทยแผนไทยเปนโรคปวดเมื่อยทั่วไปรอยละ 66.4 รองลงมาคอืโรคลมปลายปตคาตสัญาณ 4 

หลังรอยละ 16.8 ซึ่งสอดคลองกับการไดรับการรักษาสวนใหญเปนการนวดสุขภาพรอยละ 75.6 และนวดบําบัดรอย

ละ 18.3 ตามลําดับ    

การศึกษาในครัง้นี้นอกจากจะไดทราบความชุกดังท่ีกลาวมาแลว ยังมีประโยชนตอการวางแผนการใหบริการ 

ทางการรักษาแบบแพทยแผนไทยกับประชากรท่ีอาศัยอยูในพืน้ที่ใกลเคียง และนําไปสูการศึกษาตอไปในทางคลินิกถงึ

ประสิทธิผลการรักษาทางการแพทยแผนไทยเพื่อเปนทางเลอืกกับผูปวยกลุมอาการความผิดปกติทางระบบกลามเน้ือ

และกระดูกโครงราง แตการศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลาในการสํารวจ จึงไมสามารถเปนตัวแทนของ

จํานวนผูมารับบริการท้ังปได ในการศึกษาครัง้ตอไปควรเพิ่มระยะเวลาในการทําวิจัยใหมากขึ้นกวาเดมิหรือศึกษาใน

ชวงเวลาอื่นๆ และเปรยีบเทียบการระบาดของโรคที่เกิดขึน้ในชวงเวลาเดียวกัน 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนีไ้ดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกทานท่ี
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Abstract 
Antibacterial activity of ethyl acetate extract from the cultured broth of Actinomadura sp. PN51B-4-1 

strain was previously reported against Gram-positive bacteria; Staphylococcus aureus, MRSA and Bacillus 
subtilis. Bioautography revealed that bioactive components found in the extract could inhibit growth of those 
bacteria with various zones of inhibition. In this study, antibacterial characterization and purification of ethyl 
acetate extract were further evaluated. In vitro time-kill assay indicated that antibacterial activity of PN51B-4-1 
ethyl acetate extract was concentration dependent with its bacteriostatic mode of action. Using silica gel 60 
column chromatography, the highly purified fractions A1, B1 and E2 were selected for further characterization of 
antibacterial activity. Fraction A1 showed the greatest antimicrobial effect with the MIC value of 0.098 µg/ml 
against S. aureus, MRSA and B. subtilis. These purified fractions were also evaluated for the effects on bacterial 
cell division by observing the changes of B. subtilis strain 168 cell morphology. Under microscopic visualization, 
filamentous form and cellular elongation of B. subtilis strain 168 were found at the highest extent when cultured 
in medium with purified fraction B1. This probably indicated that substance in purified fraction B1 had potential 
inhibitory effect on cell division. To this stage, purified fractions A1 and B1 of ethyl acetate extract from 
Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain were useful sources for discovery of new antibacterial agents. 

Keywords: Actinomadura sp., Purification, Antibacterial activity, Bacterial cell division, Bioactive 

compound 
 
Introduction 

 During the past decade, the occurrence of drug-resistant bacterial infections has drawn attention to a 
growing need for new antibiotics (Keffer et al., 2013). As commonly known, natural products play a critical role 
in antibiotic drug discovery and most antibacterial drugs can be derived from natural sources. Natural products 
from microorganisms are important sources of antibiotics. Among those microorganisms, 45% of the currently 
known bioactive microbial metabolites and over 10,000 compounds were isolated from various actinomycetes 
species (Berdy, 2005). Actinomycetes are Gram-positive bacteria, often form chains or filament and high G+C 
content in their DNA (Ventura et al., 2007). The example of compounds with antimicrobial activity include beta-
lactams, tetracyclines, aminoglycosides, glycopeptides, macrolides, aminocyclitoles, cyclic peptides, 
lincosamides, glycolipopeptides, streptogramines, chloramphenicols, phenylpropanoids (Singh & Greenstein, 
2000). Actinomycetes strains can be divided into two groups; streptomycete and non-streptomycetes.     At 
present, the discoveries of new natural metabolites are focusing on rare actinomycetes (non-streptomyces) 
under following genera: Actinomadura, Actinoplanes, Amycolatopsis, Dactylosporangium, Kibdelosporangium, 
Kitasatospora, Microbiospora, Planomonospora, Planobispora, Salinispora, Streptosporangium, and Verrucosispora 
(Tiwari and Gupta, 2012).The Actinomadura species, Gram-positive aerobic bacteria which widely distributed in 
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soil, were reported as important sources for discovery of novel antibiotics (Dhakal et al., 2017). The previous 
reports of antibacterial compounds produced by Actinomadura spp. include spirotetronate (Euanorasetr et al., 
2015), lantibiotic cinnamycin B (Kodani et al., 2016), actinomadurol (Shin et al., 2016) and sagamilactam 
(Kimura et al, 2016).  
 Besides the discovery of compounds representing antibacterial activity, finding those compounds with 
novel modes of action are crucial steps for new generation of antibiotics. Bacterial cell division proteins are 
challenge targets for discovery of antibacterial agent. Among those, filamentous temperature-sensitive protein Z 
(FtsZ) is highly conserve for dynamic Z-ring formation serving as initial point for recruitment of other bacterial 
cell division proteins and constricting force for cell division (Kelley, 2014). At present, various FtsZ inhibitors 
exhibiting the antibacterial activity were isolated from natural sources, such as berberine, cinnamaldehyde, 
curcumin, sanguinarine, totarol, viridotoxin and chrysophaentin A. However, there is very few compounds 
isolated from actinomycetes were reported to have antibacterial activity through inhibition of bacterial cell 
division protein. Our previous studies showed that ethyl acetate extract from the cultured broth of Actinomadura 
sp. PN51B-4-1 strain exhibited antibacterial activity against only Gram-positive bacteria; S. aureus, MRSA and 
B. subtilis whose MICs lie in the range of 0.781 – 3.125 µg/ml (Surinta et al., 2016). However, antibacterial 
characterization of this crude and purified extract should be further investigated. The aims of this study were 1) 
to further evaluate time-killing antibacterial activity of extract, 2) to purify bioactive components from extract 
and 3) to evaluate antibacterial activities and potential inhibition of bacterial cell division of purified fractions. The 
results of this study provided useful information for future discovery of antibacterial substance with potential 
inhibition of bacterial cell division from ethyl acetate extract from the cultured broth of Actinomadura sp. PN51B-
4-1 strain. 
 

Materials and Methods 

1. Test organisms and inoculum preparation 

 The Gram-positive bacteria used in this study included B. subtilis ATCC 6633, B. subtilis strain 168, S. 
aureus ATCC 6538, ATCC 25923, ATCC 29213 and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ATCC 43300. 
The inoculum of bacteria was prepared using the colony suspension method. The overnight cultures were picked 
from surface of tryptic soy agar (TSA) and used to make suspensions in 0.85% sterile saline solution. The optical 
density of the test organisms were adjusted to approximately 0.1 at 600 nm. Then, the suspension was diluted 
100 folds (106cfu/ml) with Muller-Hilton broth (MHB) before being used. 

2. Time-kill assay of crude extract 
The stock solution of crude extract from the cultured broth of Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain was 

prepared at a concentration of 20 mg/ml in dimethyl sulfoxide (DMSO). Final concentrations of extract used in 
this assay were then adjusted according to MIC, 5×MIC, and 10×MIC values against tested microorganisms by 
adding into 10 ml Mueller-Hinton broth (MHB). For control, MHB without extract inoculated with test organisms 
were included. Approximately 106cfu/ml of inoculums were used to inoculate in 10 ml of test and control flasks. 
The flasks were incubated at 37 ºC on incubator shaker at 180 rpm. After that, a 100 µl aliquot was removed 
from the culture medium from 0 to 72 hours for the determination of cfu/ml by plate count technique. After 
incubating at 37 ºC for 24 hours, bacterial colonies were counted and calculated as cfu/ml to compare with 
colony count in the control that bacteria were grown normally in MHB. 

3. Purification of crude extract 
The ethyl acetate crude extract (150 mg) from the culture of Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain was 
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purified by column chromatographic techniques. Firstly, silica gel 60 was dissolved in dichloromethane and was 
then packed as a stationary phase. The sample was prepared by mixing with silica gel and packed on the top of 
the column. The packed sample was stepwise eluted with 100% CH2Cl2 (200 ml), 5% MeOH: CH2Cl2 (200 ml), 
10% MeOH: CH2Cl2 (200 ml), 20% MeOH: CH2Cl2 (200 ml), 50% MeOH: CH2Cl2 (200 ml) and 100% MeOH 
(200 ml). Each fraction was collected and analyzed by TLC using the mixture of CH2Cl2: MeOH as a mobile 
phase. The separated components fractions of extract were detected by visualization under UV 254 and 365 
nm and then Rf values of the spots on the plate were determined. Fractions with similar TLC pattern were 
combined and concentrated by a rotary evaporator. The pool fractions were separated into five main fractions; A 
(24.8 mg), B (21.3 mg), C (6.4 mg), D (6.0 mg) and E (21.0 mg). Then, the highly purified sub-fractions A1 (2.5 
mg), B1 (3.5 mg) and E2 (10.3 mg) that exhibited single band broadening in TLC chromatogram under UV were 
selected for further characterization of antibacterial activity and potential inhibition of bacterial cell division.  

4. Antibacterial activity of purified fractions 
Stock solutions of purified fractions were prepared at various concentrations in DMSO. The 

determination of minimum inhibitory concentration (MIC) was carried out using broth microdilution method 
(Wikler, 2006). Serial doubling dilutions of purified fractions were prepared in 96-well plates at various 
concentrations in the range of0.049 to 200 µg/ml in 5% (v/v) DMSO. The inoculation of 106cfu/ml was added to 
each well. The final volume in each well is 0.2 ml and the microtiter plates were incubated aerobically for 24 
hours at 37 ºC. The MIC values were defined as the lowest concentration of purified compounds at which the 
microorganism demonstrated no visible growth. After the 24 hours incubation period, aliquots from the microtiter 
wells were plated onto Mueller-Hinton agar (MHA) and incubated for 24 hours at 37 ºC. After the incubation 
periods, the lowest concentration of purified compounds that produced no bacterial growth on the solid medium 
was considered as the minimum bactericidal concentrations (MBC) values. The MBC values were defined as the 
lowest concentration of crude extracts that colonies were not grown after 24 hours of incubation. 

5. Potential inhibition of bacterial cell division 
B. subtilis strain 168 was used for investigation of potential inhibition of bacterial cell division. In this 

experiment, B. subtilis strain 168 was cultured in Luria-Bertani (LB) broth treated with 100 µM isopropyl β-D-
1-thiogalactopyranoside (IPTG) acting as inducer for FtsZ expression and incubated overnight for inducing FtsZ 
protein expression. Then, the inoculum was transferred to the new broth and adjusted for turbidity with the 
optical density at 600 nm to 0.1, approximately 108 cfu/ml. The purified compounds were prepared by dissolving 
in DMSO and restricted to 1% DMSO in all control and experimental sets. Sterilized MHB without active 
compound and sterilized DMSO in MHB were served as negative control. Berberine was used as the positive 
control by dissolving in DMSO at the final concentration of 100 µM. For the test, the final concentration of MIC 
value for purified compounds were added to mix with prepared inoculums and incubated at 37 ºC, 180 rpm. 
Then, 20 µl of culture was sampled at 0, 2, 4 and 6 hours to carry out Gram staining (Bartholomew, 1952). The 
samples were observed under 100x inverted microscope (Olympus IX81). Potential inhibition of bacterial cell 
division was observed by morphological change under the microscope when treated with purified fractions. 
Active results showed undivided bacterial cells compared to control and their average lengths determined by 
Olympus DP2 – SAL Firmware (Ver.3.3.1.198). 
 

Results and Discussion 

1. Time-killing effect of ethyl acetate extract produced by Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain 

 According to CLSI guidelines, bacteriostatic effect occurred as a result of bacterial growth inhibition, 
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which led to inoculums suspension of less than 3log10 cfu/ml. On the other hand, the bactericidal effect of 
bacterial growth occurred when inoculum suspension value dropped to more than 3log10 cfu/ml (Barry et al., 
1999). In this study, the time-kill analysis for PN51B-4-1 extract was presented in terms of the changes in the 
log10 cfu/ml of viable cell count (Table 1). The viable cell counts of all tested Gram-positive bacteria were 
reduced when treated with PN51B-4-1 extract at concentrations of 5×MIC and 10×MIC. The average log 
reduction values of viable colony count were ranged between 0.023log10 to 5.885log10 cfu/ml at 5×MIC, and 
0.061log10 to 5.824log10 cfu/ml at 10×MIC. 
 

Table 1 In vitro time-kill assessment of ethyl acetate extract from Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain 

-ve sign: bacterial reductions as indicated by the Log (cfu/ml) as the respective sampling times. 
a The MIC value of S. aureus ATCC 6538 = 1.563 µg/ml, b The MIC value of S. aureus ATCC 43300 (MRSA) = 1.563 µg/ml, c The 

MIC value of S. aureus ATCC 25923 = 0.781 µg/ml, d The MIC value of S. aureus ATCC 29213 = 3.125 µg/ml and e The MIC 

value of B.subtilis ATCC 6633 = 3.125 µg/ml 
 

 The time-kill kinetics of extracts against Staphylococcus aureus ATCC 6538 was shown in Figure 1, A. 

At concentration of 5×MIC, the average log reduction values of viable colony count were 0.164log10 cfu/ml after 

4 hours and 3.146log10 cfu/ml after 72 hours. At concentration of 10×MIC, the average log-reduction values 

were increased from 0.201log10 to 3.089log10 cfu/ml after incubation 4 hours to 48 hours. The average log 

Strains Concentrations 0 hr. 4 hr. 8 hr. 12 hr. 24 hr. 48 hr. 72 hr. 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 6538 

10×MIC 0.000 -0.201 -0.465 -0.996 -2.096 -3.089 -4.667 

5×MIC 0.000 -0.164 -0.207 -0.577 -1.726 -2.430 -3.146 

MIC a 0.000 0.522 1.125 1.938 2.930 2.987 3.488 

Control 0.000 3.981 4.404 6.086 6.186 6.714 6.912 

Staphylococcus 

aureus (MRSA) 

ATCC 43300 

10×MIC 0.000 -1.266 -1.468 -1.705 -1.961 -2.075 -2.716 

5×MIC 0.000 -0.825 -0.858 -0.987 -1.192 -1.407 -2.592 

MIC b 0.000 -0.473 0.206 1.909 2.487 2.626 2.776 

Control 0.000 2.399 3.190 4.045 3.578 5.531 5.727 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 25923 

10×MIC 0.000 -0.061 -0.598 -0.769 -1.097 -1.564 -1.723 

5×MIC 0.000 -0.023 -0.217 -0.554 -0.843 -1.181 -1.489 

MIC c 0.000 0.535 1.049 0.845 1.763 4.756 5.325 

Control 0.000 1.026 2.804 6.406 7.557 7.669 8.689 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 29213 

10×MIC 0.000 -0.860 -1.258 -1.298 -2.166 -2.899 -2.909 

5×MIC 0.000 0.286 0.105 -0.400 -1.991 -1.229 -2.136 

MIC d 0.000 0.587 1.641 2.169 2.347 4.372 4.773 

Control 0.000 3.737 4.903 7.661 9.340 10.634 11.242 

Bacillus subtilis 

ATCC 6633 

10×MIC 0.000 -0.415 -1.398 -2.000 -5.260 -5.824 -5.824 

5×MIC 0.000 -0.345 -1.320 -1.498 -3.738 -5.459 -5.885 

MIC e 0.000 -0.222 0.740 1.104 2.338 3.205 3.574 

Control 0.000 3.010 5.848 5.916 5.808 5.280 5.168 
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reduction showed 4.667log10 cfu/ml after 72 hours. Therefore, the treatment of PN51B-4-1 extract against S. 

aureus ATCC 6538 was bactericidal effect with the 5×MIC at 72 hours and with the 10× MIC after 48 hours. 

For Bacillus subtilis ATCC 6633, treatment with PN51B-4-1 extract at concentrations of 5×MIC and 
10×MIC showed apparent bactericidal effect with log reduction values ranging between 3.738log10 to 5.885log10 
cfu/ml after 24 hours of incubation. B. subtilis ATCC 6633 was the most highly affected bacteria of all the 
isolates because B. subtilis ATCC 6633 were completely killed at 24 hours with 5×MIC and 10×MIC (Figure 1, 
B). 
 For treatment of PN51B-4-1 extract at concentrations of 5×MIC and 10×MIC, the log-reduction values 
of viable colony count were less than 3log10 cfu/ml for MRSA ATCC 43300, S. aureus ATCC 25923 and S. 
aureus ATCC 29213 showing their bacteriostatic effect. After 72 hours, the average log-reduction values of 
viable colony count for MRSA ATCC 43300 were ranged between 0.825log10 cfu/ml and 2.592log10 cfu/ml at 
5×MIC, and between 1.266log10 cfu/ml and 2.716log10 cfu/ml at 10×MIC (Figure 1, C). While S. aureus ATCC 
25923, the average log-reduction of viable colony count were reduced from 0.0233log10 to 1.489log10 cfu/ml at 
5× MIC, and from 0.061log10 to 1.723log10 cfu/ml at 10× MIC (Figure 1, D). The 5×MIC treatment against 
bacterial growth of S. aureus ATCC 29213 declined from 0.400log10 to 2.136og10 cfu/ml during 12 to 72 hours of 
incubation. However, with 10×MIC, the average log-reduction of viable colony count of S. aureus ATCC 29213 
were reduced from 0.860log10 to 2.909log10 cfu/ml during 4 to 72 hours of incubation (Figure 1, E).  
 As shown in previous studies, the antibacterial activity of ethyl acetate extract from the cultured broth 
of PN51B-4-1 was only active for Gram-positive bacteria, but not for Gram-negative bacteria (Surinta et al., 
2016). In this study, time-kill kinetics additionally indicated that PN51B-4-1 extract was concentration–
dependent and shown bacteriostatic mode of action against Gram–positive bacteria. The increasing in the 
concentration of this extract consistently led to an increase in the rate of killing.  

2. Purification of active components from ethyl acetate extract 
 The fractions from the purification of ethyl acetate extract with similar TLC pattern was combined and 

evaporated to five major purified fractions; A, B, C, D and E. The TLC chromatograms of fractions A1 – E3 are 

shown in Figure 2. From the TLC chromatograms results, sub-fractions A1, B1, and E2 with single band 

broadening in TLC chromatogram representing well purified patterns, thus were used for further investigation of 

antibacterial activity and inhibition of bacterial cell division. 

3. Antibacterial activities of purified fractions from ethyl acetate extract   
As shown in Table 2, the purified fractions from PN51B-4-1 ethyl acetate extract were active against 

only Gram-positive tested bacteria; B. subtilis ATCC 6633, B. subtilis strain 168, S. aureus ATCC 6538, S. 
aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 25923, and MRSA ATCC 43300. The MIC values of theses purified 
fractions ranged between 0.098 and 100 µg/ml. Fraction A1 showed the lowest MIC values of 0.098 µg/ml 
against all tested Gram-positive bacteria. The MIC values of fraction A1 were lower than the MIC values of 
PN51B-4-1 ethyl acetate extract (0.781 – 3.125 µg/ml). Fraction B1 and fraction E2 showed the MIC values 
higher than the MIC values of ethyl acetate extract. The antibacterial activity of crude PN51B-4-1 ethyl acetate 
extract mixture worked more effectively than purified fraction B1 and E2 may cause by the presence of other 
compounds due to additive or even synergistic effects. Fraction B1 had the MIC values of 50 µg/ml against B. 
subtilis ATCC 6633 and B. subtilis strain 168. While the MIC values for S. aureus ATCC 6538, ATCC 29213, 
ATCC 25923 and MRSA ATCC 43300 were 100 µg/ml. Fraction E2 could inhibit B. subtilis ATCC 6633 and B. 
subtilis strain 168 at 25 µg/ml and also showed the MIC values of 50 µg/ml for S. aureus ATCC 6538, ATCC 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

694 
 

25923, ATCC 29213 and MRSA ATCC 43300. However, the MBC values of all fractions could not be interpreted 
because the highest concentration of 200 µg/ml used in this study could not kill all tested bacteria. The results of 
this study indicated that three fractions of PN51B-4-1 ethyl acetate extract demonstrated significant inhibitory 
activities against all tested Gram-positive bacteria. Antibacterial compound might be discovered from fraction A1 
of PN51B-4-1 ethyl acetate extract. Fraction A1 has inhibited the growth of Gram-positive bacteria as the 
antibiotic; spirotetronate that produced from Actinomadura sp. 2EPS (Euanorasetr et al., 2015) and 
Actinomadurol from Actinomadura sp. KC 191 (Shin et al., 2016). Spirotetronate was active against Gram-
positive bacteria (Staphylococcus aureus ATCC 25923, Bacillus cereus ATCC 14579, and B. subtilis ATCC 6633) 
with low MIC values between 0.08 and 5.0 µg/ml. The lowest MIC values of spirotetronate resemble to the MIC 
values of fraction A (0.098 µg/ml). On the other hand, actinomadurol exhibited potent antibacterial activity 
against pathogenic strains, such as Staphylococcus aureus and Kocuria rhizophila with the range of MIC values 
of 0.39–0.78 µg/ml that higher than the MIC values of fraction A. 

4. Inhibition of bacterial cell division of purified fractions  
 The potential inhibition of bacterial cell division for fractions A1, B1 and E2 were examined using Bacillus 
subtilis strain 168. B. subtilis strain 168 was treated with the MIC concentration of each fraction. The morphology 
of bacteria cells were visualized under microscope to determine which fraction showed the potential inhibition of 
bacterial cell division. When the fraction had inhibitory effect of cell division, B. subtilis strain 168 cells could not 
completely divide leading to the appearance of the continuous elongate filamentous form. Then, the length of 
100 cells of B. subtilis strain 168 was measured and calculated the median ± S.D. values. The negative control 
of this study was tested by incubation with 1% DMSO to observe the effect of solvent on the length of B. subtilis 
strain 168. Moreover, 100 µM of berberine was used as positive control due to it was recognized as FtsZ-
inhibitor for inhibition of bacterial cell division process (Domadia et al., 2008). The average bacterial cell lengths 
were shown in Table 3. 

The growth of Bacillus strain 168 showed normal single cells with an approximate cell length of 8 – 12 

µm during 0 to 6 hours of incubation in MHB (growth control) (Figure 3, A) and the presence of 1% DMSO 

(negative control) (Figure 3, B). Whereas the positive control, the growth of B. subtilis strain 168 with 100 µM 

berberine showed cellular elongation after 2 hours of incubation with length of 14.567±9.19 µm. For longer 

period of incubation, the growth of B. subtilis strain 168 cells with berberine showed continuously cellular 

elongation with the length of 23.006±7.46 and 30.227±6.86 µm at 4 and 6 hours. Summarily, the average 

length of B. subtilis strain 168 treated by 100 µM berberine (positive control) was longer than normal condition of 

growth in and DMSO negative controls (Figure 3, C). For treatment with fraction A1 at the MIC concentration 

(0.098 µg/ml), the average length of B. subtilis strain 168 cells at 2 hours incubation was 8.497±4.39 µm, 

shorter than normal cell length (8 – 12 µm, as indicated above). But, the length of B. subtilis strain 168 at 4 and 

6 hours increased with the length of 9.988 ±4.49 and 12.165 ±9.06 µm. Although the length of B. subtilis 

strain 168 at 6 hours of incubation did not show too much difference from the normal cell, but bacterial cell 

showed weak morphological characteristics with abnormally elongated cell shape when compared to normal 

culture and treated with 5% DMSO (Figure 3, D). This result are expected to be due to A1 inhibiting the growth 

of bacteria by other mechanisms. 
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Figure 1 Time-kill curves for (A) Staphylococcus aureus ATCC 6538, (B) Bacillus subtilis ATCC 6633, (C) 
Staphylococcus aureus  ATCC 43300 (MRSA), (D) Staphylococcus aureus ATCC 25923 and (E) Staphylococcus 
aureus ATCC 29213. Bacteria were treated with DMSO vehicle only (Control) and the crude extract at 
concentrations ranging from 1×MIC to 10×MIC. 

 
Figure 2 TLC chromatograms of fractions A1 – E3 under the detectors: UV 254 nm (Left) and UV 366 nm (Right). 
Fraction A1 (2.5 mg), eluted with 2.5% MeOH (100 ml) was found as yellow semi – solid. The TLC 
chromatogram of fraction A1 showed one band at Rf 0.82 under UV 254 and 366 nm. Fraction B1 (3.5 mg), 
eluted with 5% MeOH (40 ml) was found as yellow semi – solid. The TLC chromatogram of fraction B1 exhibited 
one band at Rf 0.43 under UV 254 and 366 nm. Fraction E2 (10.3 mg), eluted with 15% MeOH (100 ml) was 
found as yellow and white powder. The TLC chromatogram of fraction E2 showed one band at Rf 0.20 under 
UV 254 and 366 nm. 
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Table 2 The MIC and MBC values of purified fractions A1, B1 and E2 obtained from ethyl acetate extract 
produced by Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain. 
 

Tested bacteria 
MIC (µg/ml) MBC (µg/ml) 

A1 B1 E2 A1 B1 E2 
Staphylococcus aureus ATCC 6538 0.098 100 50 > 200 > 200 > 200 
Staphylococcus aureus ATCC 43300 (MRSA) 0.098 100 50 > 200 > 200 > 200 
Staphylococcus aureus ATCC 25923 0.098 100 50 > 200 > 200 > 200 
Staphylococcus aureus ATCC 29213 0.098 100 50 > 200 > 200 > 200 
Bacillus subtilis ATCC 6633 0.098 50 25 > 200 > 200 > 200 
Bacillus subtilis 168 0.098 50 25 > 200 > 200 > 200 

 

Very interesting, treatment of fraction B1 could induce high degree of cell elongation and those cells 
were attached together as a long filament at the MIC concentration (50 µg/ml) when observed under light 
microscope (Figure 3, E). Elongation started after 2 hours of incubation with length of 33.773±4.07 µm which 
was three times longer than average cell length of growth and negative controls. At longer incubation time, B. 
subtilis strain 168 cell continued elongating with length of 57.6±38.24 µm and 132.778±74.64 µm at 4 and 6 
hours incubation that significantly longer than the length of control cells. B. subtilis strain 168 treated with 
fraction E2 at the MIC concentration (25 µg/ml) showed elongation with the cell length of 11.519±5.14 µm, 
13.379±4.02 µm and 14.495±4.65 µm at 2, 4 and 6 hours of incubation, respectively (Figure 3, F). 
Nevertheless, the length of B. subtilis strain 168 that treated with fraction E2 were shorter than that treated with 
fraction B1 for 10 folds at the same incubation time. However, the average length of B. subtilis strain 168 cell 
elongation when treated with fraction E2 was longer than the normal length of controlled cell. This might cause 
by the substance existing in fraction E2 had lower potency for inhibition of bacterial cell division when compared 
with the substance existing in fraction B1. 
Table 3 Average length of filamentous Bacillus subtilis strain 168 

Time 
(Hr.) 

Average length of B. subtilis strain 168 (µm) ±S.D. 

MHB* 
(Growth 
control) 

1% (v/v) 
DMSO 

(Negative 
control) 

100 µM 
Berberine 
(Positive 
control) 

FractionA1 
(MIC = 0.098 

µg/ml) 

FractionB1 
(MIC = 50 

µg/ml) 

FractionE2 
(MIC = 25 

µg/ml) 

0 10.970     
±4.61 

11.844      
±4.44 10.564 ±6.60 11.635  

±5.10 
11.402  
±4.28 10.458  ±4.99 

2 11.734     
±4.68 11.607 ±4.54 14.567 ±9.19 8.497  

±4.39 
33.773  
±4.07 

11.519  
±5.14 

4 8.836        
±4.27 10.731 ±4.35 23.006 ±7.46 9.988  

±4.49 57.600 ±38.24 13.379  
±4.02 

6 8.406     
±4.27 8.023 ±2.22 30.227 ±6.86 12.165  

±9.06 132.778  ±74.64 14.495  
±4.65 

 *MHB: Mueller Hinton Broth 

 In conclusion, this study showed the potential discovery of antibacterial substance which might exist in 
the purified fractions A1 and B1 of ethyl acetate extract from rare actinomycete, Actinomadura sp. PN51B-4-1 
strain. Substance in fraction A1 exhibited the most effective antibacterial activity. While the substance in fraction 
B1 showed high potential for inhibition of bacterial cell division. As shown in TLC chromatogram under UV light, 
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the substances existing in fraction A1 B1 and E2 might contain chromophore that can be quenched at 254 nm 
and conjugated double bonds that can absorb at long-wavelength (366 nm). However, several experiments are 
needed to further examined for fractions A1 and B1, for instance, structure elucidation of active compound. 
Moreover, GTPase activity assay and FtsZ polymerization assay must be examined for substance in fraction B1 
to act as FtsZ-inhibitor. As the consequence, our study provided valuable data that useful for discovery and 
development of substance isolated from ethyl acetate extract produced by Actinomadura sp. PN51B-4-1 strain 
as potential antibacterial drug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 3 Morphology of B. subtilis 168 treated with (A) Medium (growth control), (B) 1% DMSO (negative 

control), (C) 100 µM Berberine (positive control),     (D) Fraction A1 (1 µg/ml), (E) Fraction B1 (50 µg/ml) and (F) 

Fraction E2 (25 µg/ml) at 0, 2, 4, and 6 hour incubation 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงวิเคราะหแบบตัดขวางนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยกับ

คุณภาพชีวติในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและบิดามารดา และปจจัยที่เกี่ยวของ วิธีดําเนินการวิจัย กลุมตัวอยางคือ

เด็กอายุ 3-5 ปและบิดาหรอืมารดาจํานวน 388 คู เก็บขอมูลโดยการตรวจฟนเด็กและสัมภาษณบิดาหรือมารดาโดย

ใชแบบประเมินเกี่ยวกับผลกระทบของทันตสุขภาพตอคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย (Thai-ECOHIS) 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา สถิติไคสแควร ครัสคัล-วัลลิส และการทดสอบของดันน ผลการวิจัยพบวา เด็กมี

ความชุกของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยและฟนผุในเด็กปฐมวัยระดับรุนแรงรอยละ 8.5 และ 69.6 ตามลําดับ พบ

ความสัมพันธระหวางฟนผุในเด็กปฐมวัยกับคุณภาพชีวิตของเด็กและบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

เด็กที่มีฟนผุระดับรุนแรงจะมีคุณภาพชีวิตดอยกวาเด็กกลุมอื่น โดยอายุ ศาสนา ระดับการศึกษา รายไดของบิดา

มารดา ประเภทสถานศกึษาของเด็ก การพาเด็กไปพบทันตแพทยสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05)  

คําสําคัญ: โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย สุขภาพชองปาก คุณภาพชีวิต เด็กกอนวัยเรียน 

Abstract 
 The objective of this cross-sectional analytical research was to assess the relationships between early 
childhood caries (ECC), sociodemographic factors and oral health-related quality of life (OHRQoL) of preschool 
children and their parents. A random sample of 388 children (aged 3-5 years) and their parents were recruited. 
The data were collected by interviewing parents using Thai version of Early Childhood Oral Health Impact Scale 
(Thai-ECOHIS). Children’s oral examination was conducted for dental caries status. Descriptive analysis,                
Chi-square test, Kruskal-Wallis test and Dunn’s test were used. The prevalence of ECC and Severe ECC were 
8.5 and 69.6%, respectively. There was a significant association between dental caries status and both child’s 
OHRQoL and parent’s OHRQoL (p<0.05), which children with severe ECC had poorer OHRQoL than those with 
ECC and caries-free. Parent’s age, parent’s religion, parent’s education, parent’s income, type of children’s 
school and child’s dental visit were statistically significantly associated with OHRQoL (p<0.05). 
Keywords: Early childhood caries, oral health, quality of life, preschool children 
 

บทนํา  

โรคฟนผุในเด็กปฐมวัย (Early Childhood Caries: ECC) หมายถึง การมีฟนผุเปนรูและยังไมเปนรู สูญเสียฟน

หรือบูรณะฟนสาเหตุจากฟนผุของฟนน้ํานมซี่ใดๆ ตั้งแต 1 ดานขึ้นไปในเด็กอายุต่ํากวา 6 ป (AAPD, 2014) ในประเทศ

ที่กําลังพัฒนามคีวามชุกของโรคนีถ้ึงรอยละ 70 ตางจากประเทศที่พัฒนาแลวจะมีความชุกของโรคเพียงรอยละ 1-12 

(Milnes, 1996) เนื่องจากโรคนี้เกิดจากหลายปจจัยรวมกัน และเด็กเล็กเปนวัยพึ่งพา ผูเลี้ยงดูเด็กในประเทศที่กําลัง

พัฒนา สวนใหญมีระดับการศึกษา ฐานะเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากวา จึงมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กดานทันตสุขภาพ
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ที่เหมาะสมนอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว โรคฟนผุสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยซึ่งเปนวัยที่มีการ

เจริญเติบโตทางรางกาย มีพัฒนาการทางสติปญญา สังคม และอารมณเปนอยางมากโดยเฉพาะอาการปวดฟน 

รับประทานอาหารลําบาก และรบกวนการนอนหลับ (Abanto et al., 2011; Wong et al., 2011; Kramer et al., 2013; 

Krisdapong et al., 2014; Martins-Júnior et al., 2013) การไมสามารถรับประทานอาหารบางอยางที่จําเปนตอการ

เจริญเติบโตของรางกาย เชน เนื้อสัตว ผัก ผลไม (ศิริรักษ นครชัย และคณะ, 2548) อาจทําใหเด็กมีน้ําหนักตัวและ

สวนสูงต่ํากวาเกณฑ (Acs et al., 1992; Thomas and Primosch, 2002) เด็กที่มีฟนผุลุกลามอาจปวดฟน หงุดหงิดงาย 

รบกวนการนอนหลับทําใหโกรทฮอรโมน (growth hormones) หลั่งนอยลงสงผลตอการเจริญเติบโตของรางกาย อีกทั้ง

การมีฟนหนาผุอาจสงผลตอความสวยงาม เด็กอาจถูกเพื่อนลอ อายไมกลายิ้ม ขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาเขา

สังคม นอกจากนี้ ยังสงผลตอคุณภาพชีวิตของบิดามารดาทางดานจิตใจ ตองลางาน และเสยีคาใชจายในการดูแลเด็ก  

การศึกษาคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย Krisdapong และคณะ (2014) 

พบวา โรคฟนผุสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตเด็กอายุ 5-6 ปในกรุงเทพมหานคร แตการศึกษานี้ไมศกึษาถึงผลกระทบ

ตอครอบครัวเด็ก และการศึกษาของสัมภาษณ ชาติอลงกรณ และคณะ (2556) ไดแปลแบบประเมินผลกระทบของ

สุขภาพชองปากตอคุณภาพชีวิตในเด็กปฐมวัย (The Early Childhood Oral Health Impact Scale: ECOHIS) ตนฉบับ

ภาษาอังกฤษท่ีใชกันในหลายประเทศเปนฉบับภาษาไทยเพื่อสํารวจคุณภาพชีวิตของเด็กอายุ 2-5 ปและครอบครัวใน

จังหวัดสระแกว แตยังไมเคยมีการศึกษาในภาคใตซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความชุกของโรคฟนผุสูงสุดในประเทศไทย (สํานัก

ทันตสาธารณสุข, 2555) และลักษณะประชากรมีบริบท สังคม คานิยม วัฒนธรรมท่ีตางไปจากภาคอื่น ซึ่งการศึกษานี้

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก และปจจัยที่

เกี่ยวของของเด็กและบิดามารดาในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อันจะชวยใหเขาใจผลกระทบของโรคฟนผุตอคุณภาพ

ชีวิตในมุมมองของบิดามารดาในจังหวัดสงขลามากขึ้น 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง ดัชนีของโรคฟนผุกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากเด็ก

ปฐมวัย ซึ่งเปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบตัดขวาง ผานการพิจารณาในคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (EC5909-37L-LR) ในเด็กและบิดาหรือมารดาจํานวน 388            

คูตัวอยาง คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยทําการสุมแบบหลายขั้นตอน จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา 17 แหงจากทั้งหมด 33 แหง เกณฑในการคัดเขาคือ เด็กอายุ 3-5 ปที่กําลังศึกษาในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไมมีโรคประจําตัวหรือความบกพรองทางรางกายหรือ

สติปญญา ไมมียาที่รับประทานเปนประจํา และบิดามารดาเปนผูรับผิดชอบหลัก ดูแลเด็กไมต่ํากวา 12 ชั่วโมงตอวัน 

สวนเด็กที่ไมใหความรวมมือในการตรวจฟนหรือบิดามารดาไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยจะถูกคัดออกจาก

การศึกษา ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบตรวจฟนเด็กและแบบสัมภาษณบิดามารดา  

แบบสัมภาษณประกอบดวย ขอมูลทั่วไป และแบบประเมนิเกี่ยวกับผลกระทบของทันตสุขภาพตอคุณภาพชีวิต

เด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย (Thai-ECOHIS) ที่ผานการทดสอบเครื่องมือทั้งความตรงเชิงลูเขา ความตรงเชิงจําแนก 

สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอภายใน และการทดสอบสัมประสิทธิ์ของความคงที่ จึงมีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา 

และการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง (สัมภาษณ ชาติอลงกรณ และคณะ, 2556) ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ สวนที่

หนึ่ง ผลกระทบของโรคฟนผุในชีวิตประจําวันของเด็ก จํานวน 9 ขอ แบงเปน 4 มิติ คือ ดานอาการ (1 ขอ) ดานการทํา

หนาที่ (4 ขอ) ดานจิตใจของเด็ก (2 ขอ) ภาพลักษณตอตนเองและสังคมของเด็ก (2 ขอ) สวนที่สอง ผลกระทบของ              
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โรคฟนผุในชีวิตประจําวันที่มตีอบิดามารดาจํานวน 4 ขอ แบงเปน 2 มิติ คือ ดานความทุกขใจของบิดามารดา (2 ขอ)                  

ดานการทํางานของครอบครัว (2 ขอ) แตละขอคําถามตอบเปนความถี่โดยคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 0=ไมเคย  

1=นอยมาก 2=บางโอกาส 3=คอนขางบอย 4=บอยมาก 5=ไมทราบ ซึ่งจะรวมคะแนนของแตละคนในแตละสวน               

แตละมิติ และคะแนนรวมทั้งหมดในทุกมิติ ดังนั้น คะแนนรวมอยูในชวง 0-52 คะแนน โดยคะแนนสวนที่กระทบตอ

ชีวิตประจําวันของเด็กและบิดามารดาอยูในชวง 0-36 คะแนน และ 0-16 คะแนน ตามลําดับ หากคะแนนสูงแสดงวา 

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของเด็กและ/หรือบิดามารดามาก มีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากต่ํา                  

ซึ่งการศึกษานี้แบงคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากเปน 2 ระดับคือ ไดรับผลกระทบ (คาคะแนน Thai-ECOHIS 

มากกวา 0) และไมไดรับผลกระทบ (คาคะแนน Thai-ECOHIS เทากับ 0) 

แบบตรวจฟนใชดัชนีฟนผุ ถอน อุดในฟนน้ํานมระดับดาน (dmfs index) ใชเกณฑการตรวจของ WHO (2013) 

โดยใชผากอซเช็ดฟนใหแหง ตรวจฟนโดยใช เครื่องมือตรวจปริทันต กระจกสองปากภายใตแสงไฟสองปาก โดย               

ทันตแพทยผูตรวจ 1 คนไดปรับมาตรฐานกับผูเชี่ยวชาญและในตัวผูตรวจเอง ไดคาสัมประสิทธิ์แคปปา 0.80 และ 1.00 

ตามลําดับ การจําแนกระดับความรุนแรงของโรคฟนผุอางอิงจาก Wong และคณะ (2011) เปน 3 กลุมคือ กลุมที่หนึ่ง 

ปราศจากโรคฟนผุ (Caries free) กลุมที่สอง ฟนผุในเด็กปฐมวัย (ECC) คือ ไมพบฟนผุบริเวณผิวเรียบของฟนหนาบน

และมีคาผลรวมฟนผุ ถอน อุดนอยกวา 4 ดาน (ในเด็กอายุ 3 ป) นอยกวา 5 ดาน (ในเด็กอายุ 4 ป) และนอยกวา         

6 ดาน (ในเด็กอายุ 5 ป) กลุมที่สาม ฟนผุในเด็กปฐมวัยระดับรุนแรง (S-ECC) คือ พบฟนผุ สูญเสีย หรือบูรณะบริเวณ

ผิวเรยีบของฟนหนาบน 1 ดานขึ้นไป หรือมีคาผลรวมฟนผุ ถอน อุดตั้งแต 4 ดานขึ้นไป (ในเด็กอายุ 3 ป) 5 ดานขึ้นไป 

(ในเด็กอาย ุ4 ป) หรือ 6 ดานขึ้นไป (ในเด็กอาย ุ5 ป) 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาความชุกของโรคฟนผุและคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก 

วิเคราะหความแตกตางระหวางสามกลุมที่จําแนกตามความรุนแรงของโรคฟนผุกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก

ดวยสถิติครัสคัล-วัลลิส และวิเคราะหความแตกตางระหวางสองกลุมดวยการทดสอบของดันน สวนการวิเคราะห

ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากกับคุณลักษณะเด็กและบิดามารดาดวยสถิติไคสแควร         

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  

 

ผลการศึกษา  

กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 3-5 ป และบดิาหรือมารดา จํานวน 388 คูตัวอยาง ผูตอบแบบสัมภาษณมีอายุอยู

ในชวง 17-59 ป เฉลี่ย 33.1 ป สวนใหญเปนมารดา (รอยละ 75.8) นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 55.4) จบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 43.8) ประกอบอาชีพคาขายหรือธุรกิจสวนตัว (รอยละ 30.2) รองลงมาคือ เกษตรกร 

(26.5%) มีรายไดครอบครัวอยูในชวง 10,000-30,000 บาท (38.4%) รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท (32.5%) 

สวนเด็กมีอายุเฉลี่ย 3.8 ป เปนเพศชาย (รอยละ 52.6) ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล (รอยละ 67.3) และในชวง 6 เดือน            

ที่ผานมาเด็กสวนใหญไมเคยไปพบทันตแพทยหรือไปรับบริการเมื่อมีปญหาในชองปากเทานั้น (รอยละ 80.9)               

มีความชุกของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยรอยละ 78.1 เมื่อพิจารณาตามความรุนแรงของโรคพบวา เด็กไมมีฟนผุรอยละ 

21.9 มีฟนผุในเด็กปฐมวัยรอยละ 8.5 และมีฟนผุในเด็กปฐมวัยระดับรุนแรงรอยละ 69.6 โดยเด็กอายุ 3 ป 4 ป และ  

5 ป มีสัดสวนของการมฟีนผุในเด็กปฐมวัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.34) 

จากการสัมภาษณพบวา ในภาพรวม บดิามารดารอยละ 55.9 รูสึกวาเด็กไมไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

รอยละ 66.2 ไมคิดวาปญหาชองปากและฟนของเด็กกระทบคุณภาพชีวิตของตน โดยคะแนนรวมและคะแนนสวนที่

กระทบตอชวีิตประจําวันของเด็กและบิดามารดาสูงสุดเทากับ 36, 27 และ 14 คะแนน ตามลําดับ โดยบิดามารดาให
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ความเห็นวาอาการปวดฟนสงผลกระทบตอเด็กมากที่สุด รองลงมาคือ รับประทานอาหารลําบาก และหงุดหงิด สวน

บิดามารดารูสึกเสียใจและรูสึกผิดมากที่สุด ในทางตรงขามกลับพบวากระทบตอการงานและการเงินนอยมากหรือ             

ไมกระทบเลย (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 คุณภาพชีวติในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและบิดามารดา จากการสัมภาษณบดิามารดา, n (%) (n=388) 

 

 พบความแตกตางระหวางความรุนแรงของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยกับคะแนนรวมและคุณภาพชีวิตในมิติ

สุขภาพชองปากทุกมิตขิองสวนเด็กและบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเด็กที่มีฟนผุในเด็กปฐมวัย

ในระดับรุนแรงจะไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวติมากกวาเด็กกลุมอื่น ในดานอาการปวดฟน ความสามารถในการใช

ชีวิตประจําวัน ดานจิตวิทยา ดานภาพลักษณและการเขาสังคมของเด็ก ดานความทุกขใจและการทํางานของบิดา

มารดามีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที ่2) 

 

 ไมกระทบ  กระทบ (Thai-ECOHIS>0) 

ผลกระทบของทันตสุขภาพ 

(Thai-

ECOHIS =0) 

 

นอยมาก 

บาง

โอกาส 

คอนขาง

บอย บอยมาก 

สวนท่ี 1 ผลกระทบตอเด็ก 

 

 

      มิติท่ี 1 ดานอาการ       

   1. ปวดฟน 252 (64.9)  55 (14.2) 57 (14.7) 13 (3.4) 11 (2.8) 

  มิติท่ี 2 ดานความสามารถในการใชชีวิตประจําวัน      

   2. ลําบากในการดื่มของรอนหรือเย็น 353 (91.0)  11 (2.8) 16 (4.1) 6 (1.5) 2 (0.5) 

   3. ลําบากในการรับประทานอาหาร 305 (78.6)  21 (5.4) 35 (9.0) 11 (2.8) 16 (4.1) 

   4. ลําบากในการออกเสยีงคํา 336 (86.6)  15 (3.9) 17 (4.4) 12 (3.1) 8 (2.1) 

   5. ขาดเรยีน 368 (94.8)  7 (1.8) 12 (3.1) 1 (0.3) 0 (0.0) 

  มิติท่ี 3 ดานจิตวิทยา       

 6. มีปญหาในการนอนหลับ 351 (90.5)  11 (2.8) 20 (5.2) 3 (0.8) 3 (0.8) 

 7. หงุดหงิด 319 (82.2)  26 (6.7) 34 (8.8) 4 (1.0) 5 (1.3) 

  มิติท่ี 4 ดานภาพลักษณและการเขาสังคม       

 8. หลีกเลี่ยงการยิ้มหรือหัวเราะ 368 (94.8)  12 (3.1) 8 (2.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 

 9. หลีกเลี่ยงการพูดคุย 376 (96.9)  8 (2.1) 3 (0.8) 0 (0.0) 1 (0.3) 

สวนท่ี 2 ผลกระทบตอบิดามารดา       

   มิติท่ี 5 ดานความทุกขใจ       

  10. รูสึกเสียใจ 273 (70.4)  32 (8.2) 49 (12.6) 21 (5.4) 13 (3.4) 

  11. รูสึกผิด 279 (71.9)  29 (7.5) 46 (11.9) 17 (4.4) 17 (4.4) 

มิติท่ี 6 ดานการทํางาน       

  12. ตองหยุดงาน 374 (96.4)  8 (2.1) 6 (1.5) 0 (0.0) 0 (0.0) 

  13. มีปญหาการเงิน 374 (96.4)  5 (1.3) 3 (0.8) 4 (1.0) 2 (0.5) 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยกับคะแนนคุณภาพชวีิตในมิตสิุขภาพชองปากของเด็กและ

บิดามารดา (n = 388) 

 a,b ตัวอักษรเหมือนกัน ไมพบความแตกตางระหวางกลุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชวิธีการ

ทดสอบของดันน  

อายุ ศาสนา และระดับการศึกษาของบิดามารดาสัมพันธกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและ

บิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนรายไดของครอบครัวสัมพันธกับคุณภาพชีวิตเด็กอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(p<0.05) แตไมกระทบตอบิดามารดา (ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) Kruskal-Wallis 

ผลกระทบ Caries free ECC S-ECC Test 

  n=85 n=33 n=270 (p-value) 

สวนท่ี 1 ผลกระทบตอเด็ก 0.00 (0.00)a 0.30 (0.81)a 3.31 (4.47)b  <0.001 

  มิติท่ี 1 ดานอาการ 0.00 (0.00)a 0.15 (0.44)a 0.91 (1.13)b <0.001 

  มิติท่ี 2 ดานความสามารถในการใช

ชีวิตประจําวัน 0.00 (0.00)a 0.06 (0.24)a 1.50 (2.37)b 

 

<0.001 

  มิติท่ี 3 ดานจิตวิทยา 0.00 (0.00)a 0.09 (0.29)a 0.72 (1.40)b <0.001 

  มิติท่ี 4 ดานภาพลักษณและ 

            การเขาสังคม 0.00 (0.00)a 0.00 (0.00)a,b 0.17 (0.68)b 

 

0.008 

สวนท่ี 2 ผลกระทบตอบิดามารดา 0.00 (0.00)a 0.64 (1.88)a 1.91 (2.61)b <0.001 

  มิติท่ี 5 ดานความทุกขใจ 0.00 (0.00)a 0.54 (1.62)a 1.73 (2.35)b <0.001 

  มิติท่ี 6 ดานการทํางาน 0.00 (0.00)a 0.09 (0.52)a,b 0.18 (0.73)b 0.017 

คะแนนรวม 0.00 (0.00)a 0.94 (2.37)a 5.22 (6.21)b <0.001 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบิดามารดากับคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและบิดา

มารดา (n, %) ในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (n = 388) 

* มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสถิติไคสแควร 
€ เนื่องดวยมผีูนับถือศาสนาคริสต 1 คน จึงตัดศาสนาคริสตกอนวิเคราะหขอมูล 

 

ประเภทสถานศึกษาสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเด็กและบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

และการไปพบทันตแพทยของเด็กสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตไมพบ

ความสัมพันธระหวางเพศและอายุของเด็กกับคุณภาพชีวิตในมิตสิุขภาพชองปาก (p>0.05)  แตอายุของเด็กที่มากขึ้นมี

แนวโนมที่บิดามารดาจะรับรูผลกระทบตอคุณภาพชีวิตสวนเด็กมากขึ้น (ตารางที่ 4) ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละมิติ 

พบวา อายุของเด็กสัมพันธกับคุณภาพชวีิตดานการทํางานของบิดามารดาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 

 

 

 

 

ผลกระทบตอเด็ก 

 

ผลกระทบตอบิดามารดา 

คุณลักษณะของบดิามารดา 

 

Thai-

ECOHIS=0 p-value 

 

Thai-

ECOHIS>0 p-value 

 

 
n (%) n (%)  

 

n (%)  

เพศ  
 

 
        ชาย  94 (24.2) 41 (43.6) 0.873 

 
27 (28.7) 0.213 

    หญิง  294 (75.8) 131 (44.6)  
 

105 (35.7)  

อาย ุ  

  

 

  

 

    ≤ 30 ป  155 (39.9) 85 (54.8) 0.001* 
 

68 (43.9) 0.001* 

    > 30 ป  233 (60.1) 87 (37.3)  
 

64 (27.5)  

ศาสนา€  

  

 

  

 

    พุทธ  215 (55.4) 83 (38.6) 0.024* 
 

63 (29.3) 0.026* 

    อิสลาม  172 (44.3) 89 (51.7)  

 

69 (40.1)  

ระดับการศึกษา        

    ต่ํากวาปรญิญาตร ี 298 (76.8) 148 (43.9) <0.001* 
 

111 (37.2) 0.015* 

    ปรญิญาตรีขึน้ไป 90 (23.2) 24 (26.7)  

 

21 (23.3)    

รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน        

     <5,0000 บาท 37 (9.5) 20 (54.1) 0.003* 
 

16 (43.2) 0.159 

     5,001 - 10,0000 บาท 126 (32.5) 67 (53.2)  

 

48 (38.1)  

    10,001 - 30,0000 บาท 149 (38.4) 64 (43.0)  49 (32.9)  

    30,001 - 50,000 บาท 45 (11.6) 14 (31.1)  13 (28.9)  

      >50,000 บาท 31 (8.0) 7 (22.6)  6 (19.4)  
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของเด็กกับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและ  บิดามารดา 

(n, %) ในอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (n = 388)  

 

*มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสถิติไคสแควร 

 

การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษานีย้ืนยันวาโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยสงผลกระทบตอคุณภาพชวีิตของเด็กและบิดามารดาในทุกมิติ 

สวนใหญเด็กมักมีปญหาปวดฟนและรับประทานอาหารลําบาก และบิดามารดาสวนใหญทุกขใจจากความรูสึกเสียใจ

และรูสึกผิดเชนเดียวกับการศึกษากอนหนา (Abanto et al., 2011; Kramer et al., 2013; Krisdapong et al., 2014; 

Martins-Júnior et al., 2013; Wong et al., 2011; สัมภาษณ ชาติอลงกรณ และคณะ, 2556) แตบิดามารดารับรู

ผลกระทบดานจิตวิทยา ภาพลักษณและการเขาสังคมของเด็กนอยมาก อาจเนื่องจากการรับรูผานการสังเกตจาก

ลักษณะทางกายภาพชัดเจนกวาดานจิตวิทยา ภาพลักษณและการเขาสังคม (Krisdapong et al., 2009) เพราะเด็กเล็ก

ยังไมสามารถสื่อสารไดดีนัก และยังไมเขาใจนามธรรมและภาพลักษณของตนในสังคม สวนบิดามารดารับรูผลกระทบ

ตอการทํางานและการเงินของตนนอยมาก เนื่องจากบิดามารดาสวนใหญไมเคยพาเด็กไปรับบริการหรือพาไปรับ

บรกิารเมื่อมีปญหาเทานัน้ แตจะรับรูไดมากขึ้นเมื่อเด็กอายุมากขึ้น อาจเนื่องมาจากเด็กอายุ 5 ปมีฟนผุลุกลามทําให

 

 

กระทบตอเด็ก 

 

กระทบตอบดิามารดา 

คุณลักษณะของเด็ก 

 

THAI-

ECOHIS>0 p-value 

 

THAI-

ECOHIS>0 p-value 

 

 n (%) n (%)  

 

n (%)  

เพศ  

 
 

       ชาย  204 (52.6) 90 (44.1) 0.929 
 

67 (32.8) 0.606 

   หญิง  184 (47.4) 82 (44.6)  
 

65 (35.3)  

อาย ุ  

  

 

  

 

   3 ป  135 (34.8) 58 (43.0) 0.334 
 

52 (38.5) 0.336 

   4 ป  180 (46.4) 76 (42.2)  
 

55 (30.6)  

 5 ป  73 (18.8) 38 (52.1)   25 (34.2)  

สถานศึกษา        

    รัฐบาล  261 (67.3) 133 (51.0) <0.001*  108 (41.4) <0.001* 

    เอกชน  127 (32.7) 39 (30.7)   24 (18.9)  

การไปพบทันตแพทย      

   ไมเคย/พบเมื่อมอีาการ 314 (80.9) 152 (48.4) 0.001*  114 (36.3) 0.05 

   สม่ําเสมอ 74 (19.1) 20 (27.0)   18 (24.3)  
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รับประทานอาหารลําบากขึ้น บิดามารดาจึงตองขาดงานและเสียคาใชจายในการพาเด็กไปรับบริการทางทันตกรรม

มากขึ้น  

กลุมศึกษามีความชุกของโรคฟนผุในเด็กปฐมวัยใกลเคียงกับจังหวัดสระแกวที่มีความชุกของโรคนี้รอยละ 

79.7 แตมีความรุนแรงของโรคมากกวา ซึ่งกลุมศึกษามีความชุกของโรคระดับรุนแรงถึงรอยละ 69.6 ในขณะที่เด็กใน

จังหวัดสระแกวมคีวามชุกของโรคระดับรุนแรงรอยละ 45.2 แตบดิามารดารับรูผลกระทบของโรคฟนผุตอคุณภาพชีวิต

ของเด็กและตนเองต่ํากวาเมื่อเทียบกับการศึกษาของสัมภาษณ ชาติอลงกรณ และคณะ (2556) เชนเดียวกันกับ

การศึกษาในฮองกง ประเทศจีน (Wong et al., 2011) พบวา เด็กมีความชุกของโรคนี้รอยละ 35.1 โดยเปนฟนผุระดับ

รุนแรงรอยละ 15.2 แตบิดามารดารับรูผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่มากกวา อาจเนื่องมาจากมุมมองของกลุมศึกษา

ตอปญหาจากฟนน้ํานมผุในเด็กเปนสิ่งท่ีพบไดท่ัวไปในสังคม จึงยังไมรูสกึวาเปนปญหาตอการใชชีวติประจําวันของเด็ก

และบิดามารดา ซึ่งสัดสวนความรุนแรงโรคฟนผุของเด็กอายุ 3 ป 4 ปและ 5 ปไมตางกัน โดยเด็กเริ่มมีฟนผุระดับ

รุนแรงตั้งแตอายุยังนอย และสวนใหญมักไมไดรับการรักษา  

บิดามารดาที่อายุนอยมีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากของเด็กและบิดามารดาต่ํากวากลุมที่อายุมาก 

สอดคลองกับการศึกษาที่ประเทศบราซิล (Martins-Júnior et al., 2013; Scarpelli et al., 2013) ทั้งยังพบวากลุมที่มี

ระดับการศึกษาต่ํา และกลุมที่มีรายไดต่ําและ จะมีคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากต่ํากวากลุมที่มีระดับการศึกษา

สูงและกลุมที่มีรายไดสูง สอดคลองกับการศกึษาในประเทศจีนและบราซิล (Wong et al., 2011; Martins-Júnior et al., 

2013; Scarpelli et al., 2013) และเด็กในสถานศึกษาของรัฐบาลจะไดรับผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมากกวา 

สอดคลองกับการศึกษาในประเทศไทยและบราซิล (Scarpelli et al., 2013; Krisdapong et al., 2014)  

ทั้งนี้ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา และเศรษฐานะของบิดามารดายังสัมพันธกับการมีฟนผุในเด็กปฐมวัย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยจะมีฟนผุในเด็กปฐมวัยระดับรุนแรงมากกวา จึงสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

ของเด็กและบิดามารดามากกวา เชนเดียวกับการศึกษาของ Wong และคณะ (2011) และ Martins-Júnior และคณะ 

(2013) พบวา บิดามารดาที่มีการศึกษาต่ํา รายไดนอย เด็กจะมีโรคฟนผุที่มากขึ้นและรุนแรงขึ้น สงผลใหเด็กและบิดา

มารดามีคุณภาพชีวิตท่ีต่ํากวา 

เด็กที่ไมเคยไปพบทันตแพทยหรือไปรับบริการเมื่อมีอาการเทานั้นจะมีฟนผุที่รุนแรงกวา และมีคุณภาพชีวิต

ต่ํากวาเด็กที่ไปพบทันตแพทยสม่ําเสมอ จากการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา บิดามารดาทราบปญหาชองปากและฟนของ

เด็กเปนอยางดีแตยังไมพาเด็กมาทําฟนเพราะคิดวาเด็กเล็กยังไมใหความรวมมือในการทําฟน รูสึกสงสารเมื่อเด็ก

รองไหไมอยากมาทําฟน และอาจเนื่องมาจากผูปกครองสวนใหญยังไมทราบเวลาที่เหมาะสมในการพาเด็กไปพบ           

ทันตแพทยครั้งแรก (ศิริพร พงษตานี และคณะ, 2558) ทั้งนี้ สมาคมทันตแพทยและกุมารแพทยแหงสหรัฐอเมริกา

แนะนําใหพาไปเด็กพบทันตแพทยเมื่อฟนซี่แรกขึ้นหรืออายุไมเกิน 1 ป (AAPD, 2010) เพื่อใหเด็กคุนเคยกับการทําฟน 

และผูปกครองไดรับทราบการดูแลสุขภาพชองปากเด็กท่ีเหมาะสม อีกท้ังการไปพบทันตแพทยเปนประจําชวยใหตรวจ

พบฟนผุตั้งแตเน่ินๆ กอนจะมีอาการ ทําใหเด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ขอดีของการศึกษานี้คือ ผูตอบแบบสัมภาษณเปนบิดามารดาที่อยูกับเด็กไมนอยกวา 12 ชั่วโมงซึ่งทราบ

ขอมูลคุณภาพชีวิตเด็กเปนอยางดี และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนทําใหไดกลุมตัวอยางที่มีการกระจาย

ของการนับถือศาสนา และเศรษฐานะ ที่ใกลเคียงการกระจายของระดับจังหวัด สามารถนําไปขยายผลในจังหวัด

สงขลาได แตมีขอจํากัดในการศึกษาคือไมอาจนําผลไปใชในพื้นท่ีอื่นซึ่งมีบริบท ชุมชน สังคม คานิยม และวัฒนธรรมที่

ตางไปได ดังนั้น การนําขอมูลไปใชควรพิจารณาตามบริบทในสังคมนั้นๆ และการศึกษานี้วิเคราะหความสัมพันธระดับ

สองตัวแปรเทานั้น หากวิเคราะหระดับหลายตัวแปรท่ีมีการควบคุมปจจัยตางๆ รวมดวยอาจพบความสัมพันธระหวาง
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ปจจัยตางๆ กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปากท่ีตางกัน 

ขอเสนอแนะ  

โรคฟนผุในเด็กปฐมวัยกระทบตอคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพชองปาก จึงควรมีมาตรการสงเสริมปองกันโรค

ฟนผุในเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะในโรงเรียนรัฐบาลและชุมชนอิสลาม เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมของผูปกครอง

ใหเห็นความสําคัญของฟนนํ้านม ผลกระทบจากโรคฟนผุ และการพาเด็กไปพบทันตแพทยมากขึ้น  

กิตตกิรรมประกาศ  

ผูวิจัยขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูบริหารเทศบาลและองคการบริหารสวน

ตําบล ผูอํานวยการโรงเรยีนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตลอดจนคุณครูและ

ผูปกครองเด็กทุกทาน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน : กรณีศกึษา เขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ กลุมตัวอยางเปนผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 323 คน ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใชการทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square 

Test) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานความเกี่ยวของกับเด็กมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภค

ผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยดานอาชีพ ระดับการศึกษา

สูงสุด รายไดเฉลี่ยของผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน และทัศนคติเกี่ยวกับการ

บรโิภคผักและผลไมมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คําสําคัญ: ปจจัย  ผักและผลไม เด็กกอนวัยเรียน 

Abstract 

This research is a quantitative research. The objective is to study factor affecting on parental 
behavior of promote vegetable and fruit consumption for pre-school: a case study of Muang district, 
Phetchabun province. The sample of this study are 323 parents of pre-school childs at Muang district, 
Phetchabun province. Data was collected by using questionnaire. The research data were analyzed using 
descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. And analysis of the relationship 
between independent variables and variables by using Chi-square test. The results of the research showed that 
factors related to child have an affecting on parental behavior of promote vegetable and fruit 
consumption for pre-school. Statistically significant at the 0.05 level. But the factors occupation, education, 
average income, knowledge of vegetable and fruit and attitude about vegetable and fruit consumption 
do not result on parental behavior of promote vegetable and fruit consumption for pre-school. Statistically 
significant at the 0.05 level. 
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บทนํา 

 สถานการณการบริโภคผักและผลไมของเด็กไทย จากขอมูลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ

รางกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551 – 2552 (สุขภาพเด็ก) พบวา เด็กอายุ 2-5 ป บริโภคผักและผลไมโดยเฉลี่ยวันละ 1.6 

สวน โดยบริโภคผักเฉลี่ยวันละ 0.5 สวน และบริโภคผลไมเฉลี่ยวันละ 1.1 สวนตอวัน ซึ่งต่ํากวาขอแนะนํามาตรฐานที่

แนะนําปริมาณการบริโภคผักและผลไมที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุ 1-5 ป ในปริมาณผักเทากับ 3 สวนตอวัน และ

ปรมิาณผลไม 3 สวนตอวัน สาเหตุท่ีเด็กไมยอมรับประทานผักและผลไมเกิดจาก เด็กมีประสบการณไมดีเกี่ยวกับผัก

และผลไม โดยถูกบังคับใหรับประทานทั้งที่ยังไมพรอม เด็กไมชอบผักที่ตองเคี้ยวมาก หรือผักที่มีกากใยมาก ไมชอบ

ผักที่มีกลิ่นฉุน และมีรสชาติขม รวมถึงไมมีตัวอยางของคนในครอบครัวท่ีจะรับประทานผักและผลไมใหเด็กดู จึงสงผล

ใหเด็กไมรับประทานผักและผลไม (ชญาภัทร สุทธิมิตร, 2549) เด็กกอนวัยเรียนเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและมี

พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา และจิตใจอยางรวดเร็ว สามารถเรียนรูสิ่งแปลกใหมไดงาย เด็กวัยนี้จําเปน

จะตองไดรับสารอาหารครบทัง้ 5 หมู ตามหลักโภชนาการในสัดสวนที่เพียงพอ ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต เกลือแร 

วิตามินและไขมัน วิตามินที่เด็กจะไดรับสวนใหญพบไดในผักและผลไม ซึ่งมีความสําคัญตอสุขภาพของเด็ก เนื่องจาก

ผักและผลไมจะใหวิตามินซี เพื่อนําไปใชในการสรางเซลลเยื่อบุตางๆ ทั่วรางกาย รวมถึงใหวิตามินเอ ทําใหเซลล

ประสาทตาทํางานไดอยางเต็มที่ สงผลโดยตรงและออมในการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือแร

ประเภทตางๆ ที่ชวยในการเปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสใหเปนพลังงาน หากขาดจะทําใหเซลลสมองมีการทํางานลดลง สงผล

ตอการเรียนรูชา รวมถึงการเจริญเติบโตของเด็กจะหยุดชะงักลง (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2551) การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนั้น จําเปนจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากผูดูแล เชน พอ 

แม หรือผูปกครอง พฤติกรรมของผูปกครองมีความสําคัญตอพฤติกรรมของเด็กกอนวัยเรียนเปนอยางมาก หาก

ผูปกครองมีพฤติกรรมที่ดี พฤติกรรมของเด็กยอมดีตามไปดวย ในทางกลับกันหากเด็กไดสัมผัสกับพฤติกรรมที่ไมดี

ของผูปกครองยอมทําใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมดีนั่นเอง  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)   

ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

เพชรบูรณ จํานวน 323 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามสําหรับผูปกครองเด็กกอนวัยเรียน แบงออกเปน 4 สวน ไดแก  

1)  ขอมูลท่ัวไปของผูปกครอง ประกอบดวย ความเกี่ยวของกับเด็ก อาชีพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ย 

ของผูปกครอง  

 2) ความรูเกี่ยวกับผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน เปนคําถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได            

1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน การวิเคราะหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ คือ ความรูระดับสูง ความรูระดับปานกลาง 

และความรูระดับต่ํา 

 3) ทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วัดเปน 

เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง การวิเคราะหคะแนนแบงเปน 3 ระดับ คือ ทัศนคติ

ระดับด ีทัศนคติระดับปานกลาง และทัศนคติระดับปรับปรุงแกไข 
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 4) พฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วัดเปน เปนประจํา บอยคร้ัง บางครั้ง นานๆ ครั้ง ไมเคย การวิเคราะหคะแนน

แบงเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย 

 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง และขอมูลพฤติกรรมการสงเสริมการบริโภคผักและผลไม

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน ใชสถิติพรรณนา โดยใชการแจกแจงความถี่เปนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติที่ใชในการวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ใชการทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square 

Test) 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ผูปกครองสวนใหญมคีวามเกี่ยวของกับเด็กเปนมารดา 190 คน (รอยละ 58.80) สวนใหญมีอาชีพรับราชการ/

ลูกจางประจํา 91 คน (รอยละ 28.2) สวนใหญมีการศึกษาสูงสดุระดับปริญญาตรี 133 คน (รอยละ 41.20) รายได

เฉลี่ยของผูปกครองสวนใหญ 5,001 – 10,000 บาท 84 คน (รอยละ 26.00) ผูปกครองสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับผัก

และผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง 218 คน (รอยละ 67.60) และสวนใหญมทีัศนคติเกี่ยวกับการ

บรโิภคผักและผลไมในระดับปรับปรุงแกไข 244 คน (รอยละ 75.5) และผูปกครองสวนใหญมพีฤติกรรมการสงเสริม

การบรโิภคผักและผลไมในระดับนอย 180 คน (รอยละ 55.70) 

 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความเกี่ยวของกับเด็กมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการ

บริโภคผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตปจจัยดานอาชีพ ระดับ

การศึกษาสูงสุด รายไดเฉลี่ยของผูปกครอง ความรูเกี่ยวกับผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัยเรียน และทัศนคติเกี่ยวกับ

การบริโภคผักและผลไมมีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไมสําหรับเด็กกอนวัย

เรยีนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 1 

 

ตาราง 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูปกครองในการสงเสริมการบริโภคผักและผลไม

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน 

ปจจัย ระดับพฤตกิรรม Sig.(2-tailed) 

มาก 

(n = 323) 

ปานกลาง 

(n = 323) 

นอย 

(n = 323) 

 

1. ความเกี่ยวของกับเด็ก 0 143 180 0.017 

2. อาชีพ 0 143 180 0.161 

3. ระดับการศึกษา 0 143 180 0.073 

4. รายไดเฉลี่ยของผูปกครอง 0 143 180 0.081 

5. ความรูเกี่ยวกับผักและผลไมสําหรับ 

เด็กกอนวัยเรียน 

0 144 179 0.290 

6. ทัศนคติเกี่ยวกับผักและผลไมสําหรับ 

เด็กกอนวัยเรียน 

0 144 179 0.331 
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การศึกษาอัตราชุกภาวะพรองเอนไซมกลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนสในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
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บทคัดยอ 

ภาวะพรองเอนไซมกลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G-6-PD)     

เปนความผิดปกติที่เกิดขึน้กับเอนไซมที่อยูในเม็ดเลือดแดง ซึ่งเปนภาวะที่สงผลกระทบตอประชากรกวา 500 ลานคน

ทั่วโลก ซึ่งมีรายงานจากการวิจัยตางๆ พบวาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบไดทั่วภูมิภาค การวิจัยครั้งนี้ไดตรวจหา

อัตราชุกภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ใชการตรวจคัดกรองโดย

เทคนคิ Fluorescent spot test ผลการตรวจตัวอยางจํานวน 156 ราย พบภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 18 ราย 

คิดเปนรอยละ 11.5 และผูเปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 26 ราย คิดเปนรอยละ 16.7 และเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางเพศและภาวะพรองเอนไซม G-6-PD โดยใชสถิติ Chi-square พบวาเพศ สัมพันธกับภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Chi-square= 8.466, p <0.05) การศึกษาอัตราชุกของภาวะนี้เพื่อเปน

ขอมูลพื้นฐานทางดานสาธารณสุขและนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ ไปใชในการวางแผนในการใหสุขศึกษาและ

การปฏิบัติตัวเพื่อหลกีเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

นั่นเอง 

คําสําคัญ: ภาวะพรองเอนไซม กลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

Abstract 
The Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency has been considered as the 

commonest enzymopathic inherited disorder of red blood cells, which affecting more than 500 million people 
worldwide. The disease has been reported in peoples from nearly all geographical locations. The main objective 
of this study is to determine the prevalence rate for patients G-6-PD in public health students. One hundred 
and fifty-six blood samples were examined for G-6-PD deficiency using Fluorescent spot test. The results 
showed that 18 cases or 11.5% were G-6-PD deficiency and 26 cases or 16.7% were partial deficiency. Data 
of sex and G-6-PD deficiency were determined using Chi-square test (8.466). This data differences were 
statistically significant (p <0.05). G-6-PD deficiency is highly prevalent in this study. G-6-PD deficiency 
individuals are susceptible to potentially severe and life threatening hemolytic. The prevalence of G-6-PD 
deficiency result was used as the basis of public health information to plan for health education to avoid the risk 
factor of acute hemolysis. 

Keywords: glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, Public Health students, Phetchabun Rajabhat 
University 
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บทนํา  

ภาวะพรองเอนไซมกลูโคส 6 ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส (Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G-6-PD)        

เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเอนไซมที่อยูในเม็ดเลือดแดง ซึ่งเอนไซมชนิดนี้เปนเอนไซมที่จําเปนสําหรับการรักษา

ความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง มีหนาที่ปองกันการเกิดออกซิเดชันของฮีโมโกลบิน ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD มัก

เกิดจากการกลายพันธุที่ทําใหกรดอะมิโนผิดปกติ เอนไซมผิดปกติเหลานี้สามารถทํางานได แตความสามารถในการ

ทํางานลดลงอยางรวดเร็วเน่ืองจากโปรตีนที่ผิดรูปไมเสถียร เม็ดเลือดแดงจึงอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอความเสียหายจาก

สารอนุมูลอิสระ (อิศรางค นุชประยูร, 2556)   

 ผูที่มีภาวะพรองเอนไซมดังกลาว เม็ดเลือดแดงจะแตกงายกวาคนปกติ นําไปสูภาวะโลหิตจางแบบ

เฉียบพลัน ทําใหผูปวยไตวายและเสียชีวิต (Cappellini and Fiorelli, 2008) ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD เปนภาวะที่

สงผลกระทบตอประชากรกวา 500 ลานคนทั่วโลก มีรายงานจากการวิจัยตางๆ พบวาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

พบไดทัว่ภูมิภาค แตพบวามีอุบัติการณการเกิดภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาลาเรีย 

(Beutler, 1996)  สงผลใหสภาวะของเม็ดเลือดแดงไมเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อมาลาเรีย จากการศึกษาของ 

Phrompradit และคณะ (2011) แสดงใหเห็นวาอุบัตกิารณ การกลายพันธุของเอนไซม G-6-PD มีความสัมพันธกับการ

ระบาดของมาลาเรีย และจากการศึกษาของ ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร และ หนึ่งฤทัย นิลศรี (2558) พบวาภาวะ

พรองเอนไซม G-6-PD มีความสัมพันธกับความชุกของเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซในเลือด ซึ่งเปนกลไกของธรรมชาติ

ในการปองกันโรคมาลาเรีย ทําใหผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD มีภาวะที่ไมเหมาะสมตอการเจริญของเชื้อ

มาลาเรีย (Louichareon et al., 2009) ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบครั้งแรกในผูปวยที่รับประทานยารักษาโรค

มาลาเรีย ชื่อ ไพรมาควิน เนื่องจากไดรับสารกออนุมูลอิสระ ทําใหเกิดเม็ดเลอืดแดงแตกแบบเฉียบพลัน (Ruwende et 

al., 1995)  

เอนไซม G-6-PD เปนเอนไซมท่ีจําเปนสําหรับการรักษาความสมบูรณของเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้ เอนไซม

ชนิดนี้มีหนาที่ปองกันการเกิดออกซิเดชันของฮีโมโกลบินอีกดวย ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD เปนความผิดปกติที่มี

การถายทอดทางพันธุกรรมผานโครโมโซม X และเนื่องจากเพศชายมีโครโมโซม X เพียงหนึ่งโครโมโซม จึงพบวาเพศ

ชายมีการพรองเอนไซม G-6-PD สูงกวาเพศหญิง การถายทอดของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD นั้น ผูที่มีภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD   เกิดจากการกลายพันธุของยีน G-6-PD ทําใหเอนไซม G-6-PD มีความสามารถในการทํางาน

ลดลง สวนใหญผูมีภาวะนี้จะไมแสดงอาการชัดเจน ทําใหไมทราบวาตนเองมีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และไม

ตระหนักในการใชชวีิตประจําวัน เชน การรับประทานถั่วปากอา (Fava Bean) มีสาร divicine, convicine และ isouramil 

ซึ่งทั้งหมดเปนสารออกซิแดนท กระตุนการเกิด oxidative stress ตอเซลลเม็ดเลือดแดง ทําใหเม็ดเลือดแดงแตก 

(Schuurman et al., 2009) นอกจากนี้การอักเสบหรือติดเชื้อไวรัส แบคทีเรียหรือ การสูดดมสารบางชนิด เชน ลูก

เหม็น (แนพทาลีน) รวมถึงการรับประทานยาบางชนิด ทําใหผูมีภาวะพรองเอนไซมดังกลาว มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตก 

นําไปสูภาวะโลหิตจางเฉียบพลัน ทําใหผูปวยไตวายและเสียชวีิต 

การศึกษาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในปจจุบันพบวา เอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความชุกของภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD สูง โดยเฉพาะประชากรชายชาวเขมร ลาว พมา มอญและไทย โดยในประเทศไทย พบอัตราชุกใน

พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยถึงรอยละ 15.7 และจากงานวิจัยประชากรภาคเหนือในจังหวัดพะเยา พบผูมีภาวะ

พรองเอนไซม G-6-PD ถึงรอยละ 9.1 (ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร และหนึ่งฤทัย นิลศรี, 2558) จะเห็นไดวาภาวะ

พรองเอนไซม G-6-PD ในภาคเหนือมีอัตราชุกคอนขางสูง ซึ่งยังไมมีรายงานการวิจัยในจังหวัดเพชรบูรณ ดังนั้น

งานวิจัยนี้จึงตองการศึกษาความชุกของผูมีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในกลุมนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
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สาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานทางดาน

ระบาดวิทยาและเพื่อใหขอมูลในการปฏิบัติตนที่ถูกตอง การดูแลและปองกันเพื่อหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยง มิใหเกิดภาวะ

เม็ดเลือดแดงแตก แกผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พรอมทั้งสามารถดูแลใหคําแนะนําสมาชิกในครอบครัวรวมไป

ถึงประชาชนในชุมชนได 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จากการศึกษาที่ผานมาพบวา อัตราชุกของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบไดในทุกวัย ดังนั้นการศึกษาครั้ง

นี้   จึงเลือกกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ชั้นปที่ 1-4  คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ซึ่งจะทําการเจาะเลอืดที่ปลายนิ้วมือเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพรองเอ็นไซม 

G-6-PD ในนักศึกษา โดยสามารถคํานวณตัวอยางที่ศึกษาไดดังนี ้

สูตรการคํานวณตัวอยางคือ 

 

n    =  
      

โดย n  = จํานวนตัวอยาง 

Z = คามาตรฐานในระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 (Z = 1.96)    

P = อัตราชุก ในที่นี้ = 0.1 

Q = 1-P = 0.9 

 d = ความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (0.05) 

เมื่อแทนคาในสูตรจะไดขนาดตัวอยางได 139 คน จากนั้นผูวิจัยไดประชาสัมพันธและใหขอมูลดานประโยชนที่จะไดรับ

จากการตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในครั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและตัดสินใจเพื่อตรวจหาภาวะพรอง

เอนไซมชนิดนี้ โดยหากนักศึกษาตองการตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จะใหนักศึกษาลงชื่อยินยอมในใบ

ยินยอมตรวจหาภาวะพรองเอนไซมและอนุญาตใหทําการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ โดยการเจาะที่ปลายนิ้วมือ 

คณะผูวิจัยไดเชญินักเทคนคิการแพทยเพื่อทําการเจาะเลอืดที่ปลายนิ้วมือ  
  

วิธีการตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD โดยวิธี Fluorescent spot test  

การทดสอบภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ดวยวิธี Fluorescent spot test โดยใชชุดตรวจสําเร็จรูป มีวิธีการ

ดังนี้คอื 

1) เจาะเลือดที่ปลายนิ้วมือ จากนั้นใชหลอด capillary (ชนิดมสีารกันเลอืดแข็งตัว) ดูดเลือดจากปลายนิ้วมือ 

2) เติมตัวอยางเลือดจํานวน 5 ไมโครลิตร ลงในสวนผสมของน้ํายาปริมาตร 100 ไมโครลิตร จากนั้นผสมให

เขากันและวางทิ้งไวใหน้ํายาทําปฏิกิรยิากับเลอืดที่เติมลงไป ที่อณุหภูมิหองนาน 10 นาท ี

3) เมื่อครบเวลา ผสมสวนผสมใหเขากันและดูดสวนผสมปริมาตร 10 ไมโครลิตร หยดลงบนกระดาษกรอง 

และวางไวใหแหงสนิทที่อุณหภูมิหอง  

4) นําแผนกระดาษกรองไปอานผลใตหลอดไฟที่ความยาวคลื่น 340-360 นาโนเมตร  

5) หากเลือดของคนปกติจะเห็นการเรืองแสงสีเขียว สวนเลือดของผูมีภาวะพรองเอนไซม  G-6-PD จะไม

เห็นการเรืองแสง และเลือดของผูที่เปนพาหะจะเห็นการเรืองแสงปานกลาง  
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เครื่องมือทีใ่ชในการทําวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผูศึกษาวิจัยไดใชวัสดุและอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางและตรวจหาภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD ดังนี ้

1. ถุงมือ 

2. สําลี 

3. 70% แอลกอฮอล 

4. หลอด capillary (ชนิดมสีารกันเลอืดแข็งตัว) 

5. เข็มเจาะเลือด 

6. หลอดทดลอง 

7. กระดาษกรอง 

8. ชุดน้ํายาตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

9. กลองแสง Ultra violet (UV)  ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร  

 

การวิเคราะหขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive statistic) โดยเก็บขอมูลเขาระบบฐานขอมูล และวิเคราะหรอยละความชุกของภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD และทดสอบหาความสัมพันธโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for 

Social Sciences) 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

การศึกษาอัตราชุกภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรชั้นปที่ 1-

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ โดยใชวิธี Fluorescent spot test ชุดตรวจสําเร็จรูป 

พบวามีผูสมัครใจที่จะตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 156 คน โดยมีผลการศึกษาวิจัยผูมีภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD มีขอมูลดังนี ้

 

ผลการศึกษาอัตราชุกภาวะพรองเอนไซม G-6-PD  

ผูวิจัยไดทําการตรวจหาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ทั้งหมด 156 คนโดยใชเทคนิค Fluorescent spot test 

และพบวามนีักศึกษาท่ีมีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 18 คน เมื่อคิดเปนอัตราชุกของภาวะพรองเอนไซม G-

6-PD เทากับรอยละ 11.5  จากผลการตรวจพบวา มีนักศึกษารวมจํานวน 44 คนที่มีภาวะพรองและเปนพาหะของ

ภาวะพรองเอนไซม G-6-PDโดยไดแบงกลุมตามเพศดังแสดงขอมูลในตารางที่ 1 พบวาเพศชายตรวจพบภาวะพรอง

เอนไซม G-6-PD จํานวน 5 คน จาก 17 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ในเพศชาย สวนเพศหญิงพบจํานวน 13 คนจาก 139 

คน คิดเปนรอยละ 9.4  นอกจากนี้ในกลุมผูที่เปนพาหะ ไมพบในเพศชาย แตพบในเพศหญิงจํานวน 26 คน คิดเปน

รอยละ 18.7 ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศและภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบวาคา Chi-square = 

8.466 และคา P= 0.015 ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD สัมพันธกับเพศของนักศึกษาและมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ผลการศึกษาการตรวจหาผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะโดยแบงกลุมตามชั้นปของ
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นักศึกษา ผลจากการตรวจคัดกรองผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะ จํานวน 44 คนโดยแบงกลุม

ตามชั้นป โดยไดทําการศึกษาในกลุมตัวอยางนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรมีจํานวนทั้งหมด 4 ชั้นป 

จากผลการตรวจคัดกรองพบผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะทั้ง 4 ชั้นป ดังแสดงในตารางที่ 2 

พบวานักศึกษาชั้นที่ป 1 มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 และพบวาผูที่เปนพาหะของ

ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.6 นักศึกษาชั้นที่ป 2 มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และพบวาผูที่เปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 12 คน คิดเปนรอย

ละ 7.7 นกัศึกษาชั้นที่ป 3 มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.9 และพบผูที่เปนพาหะของ

ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.2 นักศึกษาชั้นที่ป 4 มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และผูที่เปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.2 

ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธระหวางชัน้ปและภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบวาคา Chi-square = 4.752 และคา P= 

0.576 ซึ่งแสดงใหเห็นวาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD  ไมสัมพันธกับชั้นปของนักศึกษาและมีความแตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ผลการศึกษาการตรวจหาผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะโดยแบงกลุมตามอายุของ

นักศึกษาออกไดเปน 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 คือนักศึกษาที่อายุต่ํากวา 20 ป กลุมที่ 2 ชวงอายุ 21-23 ป และกลุมที่ 3 

ชวงอายุ 24-26 ป โดยผลการตรวจคัดกรองผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD และผูที่เปนพาหะโดยแบงกลุมตาม

อายุ แสดงผลในตารางที่ 3 ในนักศึกษากลุมที่ 1 พบวา ชวงอายุต่ํากวา 20 ป มีผูที่เปนภาวะพรองเอนไซม G-6-PD 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.1 พบผูเปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 12.8 

ชวงอายุตั้งแต 21-23 มีผูเปนภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 พบผูที่เปนพาหะของ

ภาวะพรองเอนไซม G-6-PD จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.8 และชวงอายุตั้งแต 24-26 มีผูที่มีภาวะพรองเอนไซม 

G-6-PD จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.6 ดังนั้นผูที่มีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD มีทั้งหมด 18 คน คิดเปนรอยละ 

11.5 และผูที่เปนพาหะของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD   มีทั้งหมด 26 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ซึ่งเมื่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางอายุและภาวะพรองเอนไซม G-6-PD พบวาคา Chi-square = 2.232 และคา P= 0.328 ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ไมสัมพันธกับอายุของนักศึกษาและมีความแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 

จะเห็นไดวาอัตราชุกของภาวะพรองเอนไซม G-6-PD ในพื้นท่ีภาคเหนอืของประเทศไทยนั้น มอีัตราใกลเคียง

กับการศึกษาในป 1964 โดยพบวา พบผูที่พรองเอนไซม G-6-PD รอยละ 15.7  (Flatz and Sringam, 1964) 

นอกจากนี้ จากการศึกษาชนเผาที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงราย พบวาชนเผากะเหรี่ยงมีภาวะพรอง เอนไซม G-6-PD 

สูงถึงรอยละ 24 (Louichareon et al., 2009) โดยการศึกษานี้ไดเลือกใชการตรวจคัดกรองโดยเทคนิค Fluorescent 

spot test  ที่ใชหลักการตรวจวัดปฏิกิริยาการเรืองแสงของสาร Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 

(NADPH) ที่จะเกิดขึ้นระหวางปฏิกิริยายอยสลายกลูโคสของเอนไซม G-6-PD วิธีน้ีมีความถูกตองแมนยําสูง ทําไดงาย 

สะดวกและรวดเร็ว มีความไวและความจําเพาะ รอยละ 92 และ 98 ตามลําดับ (สุธาสินี สันแอ และคณะ, 2558) ซึ่ง

ในผูที่เปนพาหะและมีภาวะพรองเอนไซม G-6-PD นั้นทางคณะผูวิจัยไดใหความรูและการปฏบิัติตนที่ถูกตองเพื่อสราง

ความเขาใจและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตางๆท่ีมีผลตอผูมีภาวะพรองเอนไซมชนิดนีท้ี่จะนําไปสูการแตกของเม็ดเลือดแดง

ได นอกจากนี้ควรศกึษารูปแบบการกลายพันธุของยนี G-6-PD เพื่อใชศึกษาประวัติศาสตรและความสัมพันธของชาติ

พันธุตอไป    
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บทคัดยอ  

ปจจุบันธุรกิจสายการบินราคาประหยัดกําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุมผูใชบริการเดินทางทางอากาศ 

เนื่องจากไดรับความสะดวกสบายและประหยัดคาใชจาย  สายการบินไทยแอรเอเชียเปนสายการบินราคาประหยัดที่มี

สัดสวนการเจริญเติบโตในประเทศไทยอยางตอเนื่อง นอกจากการมุงเนนดานราคาแลว ผูใชบริการมักพิจารณา           

คุณคาที่ไดรับจากการบริการอันสามารถนําไปสูการสรางความพึงพอใจและความจงรักภักดีตอสายการบิน งานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธระหวางคุณภาพการบรกิารกับความจงรักภักดีของผูใชบรกิารสาย

การบินไทยแอรเอเชีย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชบริการสายการ

บินไทยแอรเอเชียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยง เบนมาตรฐาน การวิ เคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิ เคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ  

           ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดาน

การตอบสนองผูรับบริการ ดานความไววางใจ ดานการเขาถึงจิตใจ และผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียมีความ

คิดเห็นดวยเกี่ยวกับความจงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ 

พบวา คุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานความไววางใจ และดานการเขาถึงจิตใจ มี

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความจงรักภักดีโดยสงผลถึงรอยละ 54.60 อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

โดยดานความนาเชื่อถือของบริการสงผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารสายการบินไทยแอรเอเชีย ควรให

ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการใหบรกิารโดยมีมาตรฐานการบริการที่ดี การสรางความใหลูกคารูสึกถึงความ

ปลอดภัยในการเดินทาง การรักษาเวลาในการดินทางใหตรงเวลาอยูเสมอ และการที่สายการบินมีระบบแกไขปญหาที่

เหมาะสม เพื่อใหผูโดยสารเกิดความจงรักภักด ีและเลือกกลับมาใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียมากยิ่งขึ้น 
คําสําคัญ: คุณภาพการบริการ  ความจงรักภักด ี สายการบินไทยแอรเอเชีย 

 
Abstract  

Currently, low cost airlines are gaining popularity among air travelers due to the convenience and cost 
savings. Thai Air Asia is a low-cost airline that continues growth in Thailand. In addition to focusing on price, 
service users often consider the value of the service to be satisfied and loyalty to the airline. The purpose of this 
research was to study and test the relationship between service quality and customer loyalty of Thai Air Asia 
Airline by using a questionnaire as an instrument for collecting data from 400 customer of Thai Air Asia Airline in 
the Northeast. Statistic methods used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple 
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correlation analysis and multiple regression analysis. The findings reveal that customers have opinion with 
service quality as a whole at high level. In addition, the customers have opinion with loyalty as a whole at 
middle level. Moreover, the effect of service quality on customer loyalty in the aspect of reliability, assurance 
and empathy have positive relationships and effect on customer loyalty up to 54.60 percent at 0.05 significantly 
level. Especially, empathy aspect is the most impact on customer loyalty. Therefore, the executive should pay 
attention on developing reliability, assurance and empathy to operate the efficiency of customer loyalty. In 
addition, the results can be used as guideline for manager to increase customer loyalty by using efficiency of 
service quality.  

Keywords: Service Quality, Customer Loyalty, Thai Air Asia Airline 

 

บทนํา 

จากนโยบายของรัฐบาลสงเสริมใหเกิดการคาเสรีทางการบิน และสงเสริมใหเอกชนจัดตั้งสายการบินราคา

ประหยัด ตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมทางการบินคือ สายการบินราคาประหยัด (Budget 

Airline) หรืออาจเรียกวาสายการบินตนทุนต่ํา (Low Cost Airline) เปนสายการบินที่ลดคาใชจายในการเดินทางถูกลง

กวาครึ่งหนึ่งของสายการบินที่มีอยูเดิม โดยเฉพาะปจจุบันธุรกิจสายการบินราคาประหยัดไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นใน

หมูผูใชบริการเดนิทางทางอากาศ กระแสตื่นตัวสายการบินราคาประหยัดแพรกระจายทั่วโลก พรอม ๆ กับการเกิดขึ้น

มากมายของสายการบินราคาประหยัด เนื่องจากไดรับความสะดวกสบายและยังประหยัดคาใชจายในการเดินทาง      

(สมยศ วัฒนากมลชัย, 2557) 

ประเทศไทยมีสายการบินราคาประหยัดใหบริการหลายบริษัททั้งสายการบินในประเทศและระหวางประเทศ

อยางเชน สายการบินแอรเอเซีย นกแอร บางกอกแอรเวย ไทยไลออนแอร ไทยสไมล เปนตน ทําใหผูใชบริการ

สามารถเลอืกใชบริการไดตามความตองการ ซึ่งในแตละสายการบินก็จะมีกลยุทธการใหบริการที่แตกตางกันออกไป 

อยางไรก็ตามท่ีผานมาสายการบินแอรเอเชียไดรับการจัดอันดับเปนสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของโลก 8 ป

ติดตอกัน โดยมีผลมาจากการบริการที่เปนเลิศ ความพรอมของเครื่องบิน และราคาคาตั๋วโดยสารประหยัด ซึ่ง

ผูโดยสารตองการเดินทางในราคาที่ประหยัด ไมตองการความสะดวกสบาย แตตองการเดินทางซึ่งเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม สําหรับประเทศไทยสายการบินไทยแอรเอเชียถือวาเปนสายการบินที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว 

จากสถิติผูโดยสารที่ใชบริการกับสายการบินไทยแอรเอเชียมเีพิ่มมากขึ้นทุกป โดยในป 2559 ไทยแอรเอเชียครองสวน

แบงการตลาดอันดับ 1 ที่อัตรา 29.5% (กรุงเทพธุรกจิ, 2560) โดยมีจํานวนผูโดยสารอยูที่ 4.4 ลานคน เพิ่มขึ้นรอยละ 

8 จากชวงเดียวกันของปกอน และผลกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 71 จากปกอน (บริษัทไทยแอรเอเชีย, 2560) อยางไรก็ตาม

นอกจากการแขงขันดานราคาของธุรกิจสายการบินตนทุนต่ําแลว คุณภาพการบริการ (Service Quality) เปนปจจัย

สําคัญสําหรับผูบริโภคในการเลอืกใชบริการซึ่งการรับรูคุณคาที่ไดรับจากการบริการจะสงผลกระทบเชิงบวกตอความ

พึงพอใจของลูกคา อีกทั้งความพึงพอใจของลูกคาจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมภายหลังการซื้อ กลาวคือมีผลให

ลูกคาตั้งใจกลับมาซื้อสินคาและบริการดังกลาวอีกครั้ง (Parasuraman, Zeithamal and Berry, 1993) ซึ่งในปจจุบัน

ความตองการของลูกคามีความหลากหลายและสลับซับซอนมากขึ้น ธุรกิจจึงหันมาใหความสําคัญกับการสรางความ

โดดเดนทางดานคุณภาพบริการลูกคา เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  

คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) เปนทัศนคติหรือความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอผลิตภัณฑหรือ

บรกิารที่ดทีี่สุดจากคุณคาและความเหมาะสมตรงตามความตองการของผูใชบริการ โดยทําการเปรียบเทียบระหวาง
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การบรกิารที่คาดหวัง (Expectation Service) กับการบริการที่รับรูจริง (Perception Service) จากผูใหบริการ ซึ่งหากผู

ใหบรกิารสามารถใหบรกิารที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือสรางการบริการที่มีระดับสูงกวาที่

ผูรับบริการไดคาดหวัง จะสงผลใหการบริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความพึง

พอใจจากบริการที่ไดรับเปนอยางมาก (Parasuraman et al., 1985. p. 42) โดยสามารถแบงการประเมินคุณภาพ

บริการจากเกณฑคุณภาพการบริการ 5 ดาน ประกอบดวย 1) ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) 2) ความนาเชื่อถือ

ของบริการ (Reliability) 3) การตอบสนองผูรับบริการ (Responsiveness) 4) ความไววางใจ (Assurance) และ 5) การ

เขาถึงจิตใจ (Empathy) (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1991: 420-450) ซึ่งคุณคาที่เกิดจากคุณภาพการ

บริการจะทําใหลูกคาเต็มใจที่จะยังคงใชบริการจากผูใหบริการเดิม และเปนตัวเลือกแรกในการตัดสินใจเลือกผูให

บริการ หรือเมื่อตองทําการเลือกก็จะเลือกแตผูใหบริการนั้นเพียงรายเดียวเทานั้น ไมเปลี่ยนไปใชบริการของผู

ใหบริการรายอื่น กอใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคาหรือบริการ  

             จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการที่สงผลตอ

ความจงรักภักดีสายการบินไทยแอรเอเชีย ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย

จังหวัดขอนแกนและรอยเอ็ด ผลลัพธที่ไดเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการและความจงรักภักดีตอสาย

การบินแอรเอเชียของผูใชบริการ ซึ่งผูบริหารสามารถนําพิจารณาเปนแนวทางในการพัฒนาบริหารการจัดการ

คุณภาพบริการเพื่อใหผู โดยสารไดรับความพึงพอใจสูงสุด และสรางความจงรักภักดีสายการบินตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของสายการบินไทยแอรเอเชีย 

         2. เพื่อศึกษาความจงรักภักดขีองผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย 

         3. เพื่อทดสอบผลกระทบคุณภาพการบริการท่ีสงผลความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย 

กรอบแนวคดิ 

          
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คุณภาพการบริการ (Service Quality :SQ) ถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธและผลกระทบตอความจงรักภักดีของลูกคา (Customer Loyalty : LO) คุณภาพการบริการ (Service 

Quality) หมายถึง ความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอผลิตภัณฑหรือบริการที่ดีที่สุดจากคุณคาและความเหมาะสมตรง

ตามความตองการของผูใชบรกิาร โดยทําการเปรียบเทยีบระหวางการบริการที่คาดหวังกับการบริการที่รับรูจริงจากผู

ใหบริการ ซึ่งหากผูใหบริการสามารถใหบริการที่สอดคลองตรงตามความตองการของผูรับบริการหรือสรางการ
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บริการที่มีระดับสูงกวาที่ผูรับบริการไดคาดหวัง สงผลใหการบริการดังกลาวเกิดคุณภาพการใหบริการ ซึ่งจะทําให

ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ไดรับเปนอยางมากนําไปสูการชื่นชอบ การซื้อซ้ําอยางสม่ําเสมอ การ

ชักชวนใหกับบุคคลอื่นใชบริการ และการเลือกที่จะใชบริการนั้นๆ ตอไปยาวนาน โดย Zeithaml และคณะ (1996) ระบุ

วาคุณภาพการบริการประกอบดวย 1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles : TA) หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงลักษณะ

ทางกายภาพที่ทําใหผูใชบริการไดรับความสะดวก ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคคล และวัสดุในการติดตอสื่อสาร 2. 

ความนาเช่ือถือของบริการ (Reliability : RE) หมายถึงความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจงไววาจะใหบริการเกิดขึ้น

ทุกครั้งดวยความถูกตอง และความสม่ําเสมอ 3. การตอบสนองผูรับบริการ (Responsiveness : RP) หมายถึง ความ

ปรารถนาในการชวยเหลือผูใชบริการและจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลงไวไดอยางเหมาะสมและทันเวลา  4. 

ความไววางใจ (Assurance : AS) หมายถึงการมีความรู ความสามารถ และทักษะการใหบริการ และสามารถ

ตอบสนองความตองการผูรับบริการใหเกิดความไววางใจ และ 5. การเขาถึงจิตใจ (Empathy : EM) หมายถึง 

ความสามารถในการใสใจดูแลและตอบสนองความตองการที่แตกตางกันของผูรับบริการไดอยางประทับใจ งานวิจัยใน

อดีตซึ่งศึกษาโดย กาญจนา ทวินันท และ แววมยุรา คําสุข (2558) พบวาการรูจักและเขาใจลูกคา การใหความเชื่อมั่น

ตอลูกคา ความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอลูกคา และความเปนรูปธรรมของบริการ เปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว นอกจากนี้ วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล และอัควรรณ 

แสงวิภาค (2558) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ จากผูใชบริการสายการบินตนทุนต่ําในประเทศไทย

กับขอมูลเชิงประจักษ พบวาปจจัย 5 ดานประกอบดวย ความเชื่อมั่น ความเอาใจใส การมองเห็นทางกายภาพ ความ 

นาเชื่อถือ และการตอบสนองมีอิทธิพลตอการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา เชนเดียวกับ อินทิรา จันทรัฐ (2552 : 

บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการกับการใชบริการของผูที่ใชบริการสาย

การบินตนทุนต่ํา พบวาความพึงพอใจดานทัศนะการตอบสนองที่รวดเร็วและความพึงพอใจดานทัศนะลักษณะทาง

กายภาพ มีความสัมพันธกับแนวโนมการใชบริการซ้ําของลูกคาสายการบินตนทุนต่ําเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่ง

สอดคลองกับณัฐวุฒิ อนุกูลธนกจิ (2557) ที่พบวาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดานมีความสัมพันธกับความตั้งใจในการ

ใชบริการในอนาคต สอดคลองกับ อรทัย เลิศวรรณวิทย และณักษ กุลิสร (2554) พบวาการรับรูคุณภาพการบริการ

ของผูโดยสารสายการบินมีอทิธพิลทางตรงตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จึงกําหนดเปนสมมุติฐานดังนี ้

             สมมติฐานการวิจัย: คุณภาพการบรกิาร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถอืของบริการ ดาน

การตอบสนองผูรับบรกิาร ดานความไววางใจ และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวกตอ

ความจงรักภักดีของลกูคา 
  
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

           ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียในจังหวัดขอนแกนและ

รอยเอ็ด ขนาดกลุมตัวอยางไดแก ผูใชบริการสายการบนิไทยแอรเอเชีย จํานวน 400 คน โดยใชสูตรคํานวณขนาดของ

กลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนมากที่สุดที่ยอมรับไดเปน 1/10 

ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร และระดับความเช่ือมั่น 95% (ประคอง กรรณสูตร, 2538) 

2. เครื่องมือและการวัดคุณลักษณะของตัวแปร 

            2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือคือ แบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก

เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบและประมาณคาเปน
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ระดับ 5 ระดับตั้งแตนอยที่สุดถึงมากที่สุดประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ แบงเปน 5 ดาน จํานวน 21 ขอ 3) ความจงรักภักดีของผูใชบริการ เปนตัวแปรตาม 

ประกอบดวยคําถาม จํานวน 6 ขอ  

           2.2 คุณภาพเครื่องมือที่วัด 

                ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง เชงิเนื้อหา ความเชื่อมั่นและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดย

ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบอํานาจการจําแนกโดยใช

เทคนคิ Item-total Correlation ซึ่งมีคาระหวาง 0.611 – 0.866 สอดคลองกับ Nunnally (1994) นําเสนอวาการทดสอบ

คาอํานาจจําแนกเปนรายขอเกิน  0.40 เปนคาที่ยอมรับไดวาแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเก็บขอมูลได  

และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี

ของครอน บาค (Cronbach) ซึ่งมีคา สัมประสิทธแิอลฟาอยูระหวาง 0.754 – 0.837 ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ  ทายเรือ

คํา (2552 : 90) ไดเสนอวาเกณฑการพิจารณาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคา 0.70 ขึ้นไป ถือวามีคุณภาพดี

มาก 

2.3  การวิเคราะหสถิต ิ

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอสมมุติฐาน 

ไดแกการวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

            ผลวิจัยสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ .50) อายุ 21-30 ป (รอยละ 39.50) 

และอายุ 31-40 ป (รอยละ 24.50) สวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 66.30) รายไดตอเดือน  20,000-

40,000 บาท (รอยละ 37.50) สวนใหญความถี่ในการเดินทางโดยสายการบินแอรเอเชีย 1-5 ครั้งตอป (รอยละ 

49.00) วัตถุประสงคในการเดินทาง เพื่อการทองเที่ยว (รอยละ 30.50) และ เพื่อการทํางานหรือธุรกิจ (รอยละ 

29.50) 

     สวนท่ี 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 

           ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย 

คุณภาพการใหบรกิารของสายการบิน 

ไทยแอรเอเชีย 
X  

S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ (TA) 3.628 0.529 มาก 

2. ดานความนาเชื่อถือของบริการ  (RE) 3.565 0.568 มาก 

3. ดานการตอบสนองผูรับบริการ  (RP) 3.845 0.545 มาก 

4. ดานความไววางใจ (AS) 3.769 0.606 มาก 

5. ดานการเขาถึงจิตใจ (EM) 3.514 0.526 มาก 

รวม 3.670 0.555 มาก 

 

          จากตาราง 1 พบวา ผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียจังหวัดขอนแกนและรอยเอ็ด มีความคิดเห็นดวย
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เกี่ยวกับ คุณภาพการใหบรกิารโดยรวมอยูในระดับมาก  ( X   = 3.670) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยเรียงลําดับ 3 ลําดับ ดังนี้  ดานการตอบสนองผูรับบริการ ( X   = 3.845) ดานความไววางใจ ( X   = 

3.769) และดานลักษณะทางกายภาพ ( X   = 3.628) ตามลําดับ 
      
สวนท่ี 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีสายการบนิแอรเอเชีย 

     ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของผูใชบรกิารสายการบนิแอรเอเชียจังหวัดขอนแกนและรอยเอ็ด 

ความจงรักภักดีตอสายการไทยแอรเอเชีย (LO) 
ความคิดเห็น 

�̅ S.D. แปลความ 

1. ทานรูสึกพอใจที่ไดเปนสมาชกิของสายการบนิไทยแอรเอเชีย 3.73 0.684 มาก 

2. ทานยังคงใชบรกิารสายการบินไทยแอรเอเชียถึงแมวาราคาจะสูง

กวาสายการบินอื่น 
3.19 0.800 ปานกลาง 

3. ถึงแมวาสายการบินไทยแอรเอเชียจะมีขอมูลเชงิลบออกมา ทานจะ

ยังคงใชบริการตอไป 
3.02 0.804 ปานกลาง 

4. ทานยังคงใชสายการบินไทยแอรเอเชียถึงแมจะมีบุคคลอืน่แนะนําให

ไปใชสายการบนิอื่น 
3.32 0.809 ปานกลาง 

5. เมื่อตองการเดินทาง ทานจะเลือกสายการบินไทยแอรเอเชียเปน

อันดับแรกเสมอ 
3.59 0.827 มาก 

6. ทานคิดวาคงจะเลือกใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียตอไปใน

อนาคต 
3.67 0.802 มาก 

โดยรวม 3.42 0.788 ปานกลาง 

 

จากตาราง 2 พบวา ผูใชบริการสายการบินแอรเอเชียมคีวามคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความจงรักภักดีตอสายการ

บินแอรเอเชีย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

ลําดับแรก ดังนี้ ทานรูสึกพอใจที่ไดเปนสมาชิกของสายการบินไทยแอรเอเชีย ( X  = 3.73) ทานคิดวาคงจะเลือกใช

บรกิารสายการบินไทยแอรเอเชียตอไปในอนาคต ( X  = 3.67) และเมื่อตองการเดินทาง ทานจะเลือกสายการบินไทย

แอรเอเชียเปนอันดับแรกเสมอ ( X  = 3.59) 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธคุณภาพการบริการที่สงผลตอความจงรักภกัดีสายการบินแอรเอเชีย 
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 ตารางที่ 3 ความสัมพันธคุณภาพการบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีสายการบินแอรเอเชีย 

ตัวแปร LO TA RE RP AS EM VIFs 

Mean 3.420 3.598 3.565 3.845 3.769 3.514  

S.D. 0.616 0.545 0.5684 0.545 0.606 
0.526  

LO 1     
  

TA 0.426** 1     
 1.662 

RE 0.663** 0.543** 1    
 2.362 

RP 0.532** 0.411** 0.626** 1   
 1.897 

AS 0.573** 0.323** 0.577** 0.554** 1  
  1.801 

EM 0.639** 0.489** 0.605** 0.542** 0.571** 1  1.926 

       *มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

           

         จากตารางที่ 3 พบวา คุณภาพการบริการดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานความไววางใจ และ ดานการเขาถึงจิตใจ มีความสัมพันธกับความ

จงรักภักดีของผูใชบริการ 

         ตารางที่ 4 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณจงรักภักดีของลูกคาผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย 

 

คุณภาพการบรกิาร 

ความจงรักภักด ี t p-value 

สัมประสทิธิ ์

การถดถอย 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที ่(a) -0.106 0.178 -0.593 0.553 

ลักษณะทางกายภาพ (TA) 0.039 0.051 0.769 0.442 

ความนาเช่ือถือของบริการ (RE) 0.361 0.056 6.425* 0.000 

การตอบสนองผูรับบรกิาร (ME) 0.061 0.053 1.162 0.246 

ความไววางใจ (RP) 0.173 0.046 3.765* 0.000 

การเขาถึงจิตใจ (EM) 0.344 0.055 6.278* 0.000 

F = 9.683, p = 0.000, Adj R2 = 0.546,  *p < 0.05 

 

จากตาราง 4 พบวา พบวาตัวแปรทั้ง 5 ดาน อธิบายความจงรักภักดี ไดรอยละ 54.60 % เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละดานพบวา คุณภาพการบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ( = 0.361, 

p< 0.05) ดานการเขาถึงจิตใจ ( = 0.344, p< 0.05) และดานความไววางใจ ( = 0.173, p< 0.05) มีความสัมพันธ

และผลกระทบตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง

ยอมรับสมมตฐิาน  
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การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาผูใชบริการสายการบินไทยแอรเอเชียจังหวัดขอนแกนและรอยเอ็ด มีความคิดเห็นดวย

เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการโดยรวม ดานการตอบสนองผูรับบริการ ดานความไววางใจ และดานลักษณะทาง

กายภาพ อยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ กาญจนา ทวินันท (2558 : บทคัดยอ) ศึกษาคุณภาพการ

บริการที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในธุรกิจการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาวพบวา นักทองเที่ยวให

ความสําคัญ การรูจักและเขาใจลูกคา การสรางความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอลูกคาโดยรวมในระดับมาก 

นอกจากนี้ผูใชบริการสายการบินแอรเอเชียในจังหวัดขอนแกนและรอยเอ็ด มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความ

จงรักภักดีตอวายการบินโดยรวม อยูในระดับปานกลาง ทัง้นี้เนื่องจากการไดรับขอมูลเชิงลบของสายการบิน และการ

เพิ่มขึ้นของราคาโดยสาร อาจทําใหการใชบริการลดลง สอดคลองกับวัชร มานุพีรพันธ (2552 : บทคัดยอ) พบวา 

ปจจัยดานราคามีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการสายการบินแอรเอเชีย 

คุณภาพการบริการ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการเขาถึงจิตใจ และดานความไววางใจ มี

ความสัมพันธและผลกระทบตอความจงรักภักดีของผูใชบริการสายการแอรเอเชีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สอดคลองกับ ณัฐวุฒิ อนุกูลธนกิจ (2556 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวาง

คุณภาพการบริการและความตั้งใจใชบริการในอนาคต ที่มีตอสายการบินตนทุนต่ําพบวาคุณภาพการบริการ 5 ดาน

ประกอบดวยดานสิ่งที่สามารถจับตองได, ดานความนาเชื่อถือ, ดานการตอบสนอง, ดานการใหความมั่นใจ และดาน

ความเอาใจใส มีความสัมพันธกับความตั้งใจในการใชบริการในอนาคต นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาลักษณะทาง

กายภาพและการตอบสนองผูรับบริการไมสงผลกระทบกับความจงรักภักดี ซึ่งสอดคลองกับงานของ Suki (2014) ที่

พบวา มิติดานกายภาพของสายการบินไมมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการ มีเพียงมิติดานความเอาใจใส

ลูกคาที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการสายการบิน นอกจากนี้ การศึกษา Kun-Hsi Liao and Ming-Fang 

Hsieh (2011) ยังพบวาคุณภาพการใหบริการมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาผานความพึงพอใจ ซึ่งคุณภาพการ

บริการนั้นจะประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของบริการ ความเชื่อถือไววางใจได การตอบสนองตอลูกคา การให

ความเชื่อมั่นตอลูกคา จากผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวานาเชื่อถือของบริการสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการ

สูงสุด ดังนั้นการสรางระบบการทํางานที่มีมาตรฐาน การสรางความรูสึกถึงความปลอดภัยในการเดินทาง การรักษา

เวลาในการเดนิทางใหตรงเวลาอยูเสมอ การที่สายการบินมีระบบแกไขปญหาที่เหมาะสมสําหรับสัมภาระที่ลาชาและ

สูญหาย พรอมชดเชยขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จะทําใหผูใชบรกิารเกิดความเชื่อถือสายการบินและทําใหเกิด

ความจงรักภักดีตอสายการบินได นอกจากนี้สายการบินควรมุงเนนดูแลใสใจและใหความสําคัญความตองการของ

ผูใชบริการของแตละบุคคลหรือแตละกลุม เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุดอันจะนําไปสูความจงรักภักดีอยาง

ยาวนานตอไป  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาคุณภาพการบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีสายการบินแอรเอเชีย จะเห็นวา ตัวแปรที่มี

อิทธิพลไดแก ความเชื่อถือของการบรกิาร ดานการเขาถึงจิตใจ และดานความไววางใจ ดังนั้นนอกจากการแขงขันดาน

ราคาแลว สายการบินตนทุนต่ําควรใหความสําคัญตอคุณภาพการบริการ โดยสรางความเชื่อถือของการบริการวา

เปนสายการบินที่ปลอดภัย ตรงเวลา และพรอมรับผิดชอบตอปญหาการบริการอยางรวดเร็วและทันเวลา การเขาถึง

จิตใจของผูรับบริการที่แตกตางกัน สามารถสนองตอบความตองการพิเศษได และสรางความไววางใจ เพื่อเปน

แนวทางในการบริหารงานใหเกดิประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสายการบินควรใหความสําคัญเรื่อง การ
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สรางความเชื่อถือในการบริการ คุณภาพของการใหบริการ ซึ่งนับวามีความสําคัญตอที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ 

เพราะการทําตามสัญญาที่ใหไวกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ การที่ผูใชบริการไดรับการบรกิารอยางคุนเคย การไดรับการ

ดูแลเอาใจใสเปนอยางดี ความสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันที และตอบสนองลูกคาไดแบบ

ชนิดเปนรายบุคคล สงผลใหผูใชบริการเกิดความพอใจ เกิดความจงรักภักด ียินดทีี่จะใชบริการตอไป และแนะนําใหคน

รูจักหันมาใชบริการ ซึ่งจะทําผลการดําเนินงานมีประสิทธภิาพสูงสุดสามารถแขงขันไดในระยะยาวตอไป 
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บทคัดยอ  

การโฆษณาแฝงเปนการสอดแทรกเนื้อหาสินคาไปยังสวนที่ไมใชเนื้อหาการโฆษณา เพื่อใหผูบริโภคซึมซับ

และเปดรับสารโดยไมทันรูตัวในการนําเสนอรายละเอียดสินคานั้นๆ อยางแนบเนียน ซึ่งวิธีการนี้เปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมทางการตลาดที่ถูกนํามาใชในการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับตราสินคาไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายที่ไดรับความ

นิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยผลกระทบของการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจําตรา

สินคาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จํานวน  381 คน  และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิตเิชงิพรรณนาที่ใชในการวเิคราะหขอมูล  ไดแก   

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิตอินุมานที่ใชในการวเิคราะหขอมลู  ไดแก   การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ 

และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย  พบวา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ การรับรูโฆษณาแฝงโดยรวม

และเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน ไดแก  ดานรูปแบบภาพ ดานรูปแบบเสียง ดานรูปแบบกิจกรรม และดาน

รูปแบบบุคคล สําหรับการจดจําตราสินคา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มคีวามคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการจดจําตรา

สินคาอยูในระดับมาก       จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ  พบวา การรับรูโฆษณาแฝง ดานรูปแบบ

เสียง ดานรูปแบบกิจกรรม และดานรูปแบบบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการจดจําตราสินคา โดย

สามารถอธิบายไดรอยละ 26  โดยเฉพาะรูปแบบเสียงสงผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นผูบริหารดานการตลาดหรือนัก

โฆษณา ควรนําใหความสําคัญการนําเสนอการโฆษณาแฝงตราสินคาในรูปแบบเสียง รูปแบบกิจกรรม และรูปแบบ

บุคคล ซึ่งจะทําใหการสื่อสารสงผลใหเกิดจดจําและระลึกถึงตราสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนขอมูลและ

แนวทางหนึ่งในการสื่อสารทางการตลาด 

คําสําคัญ: การโฆษณาแฝง  ตราสินคา  การรับรูโฆษณาแฝง  การจดจําตราสินคา 

Abstract  
The tie-in advertising is the insertion of a product's content into non-advertising content so that the 

consumer absorbs and expands the message without knowingly presenting the product details. This method is 
part of the marketing activities that are used to continuously communicate the brand information to the target 
consumer. Therefore, the researcher aims to study and test the effect of perceived tie-in advertising on brand 
recognition by using a questionnaire as an instrument for collecting data from 381 Mahasarakham University 
students. Statistic methods used for analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple 
correlation analysis and multiple regression analysis. The findings reveal that students have opinion with 
perceived tie-in advertising as a whole and all aspects at a high level such as image, sound, activities and 
person. In addition, the students have opinion with brand recognition at high level. According to analyses of the 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

730 
 

data in terms of relationship and effect, it was found that perceived tie-in advertising (sound, activities and 
person) was positively affected and related to brand recognition up to 26.00 percent at 0.05 significantly level. 
Especially, sound is the most impact on brand recognition. The results obtained from this study could be used for 
determining advertising strategy, marketing activities, and developing tie-in advertising to create competitive 
advantage.  

Keywords: Tie-in Advertising, Brand Recognition 
 

บทนํา 

ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหรูปแบบการส่ือสารทางการตลาดพัฒนาไป

อยางรวดเร็ว การโฆษณาเปนการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายโดยใชเทคโนโลยี 

การสื่อสารเปนกลไกในการเชื่อมโยงระหวางผูบริโภคและสินคา ดังนั้นการโฆษณาจึงเปนเครื่องมือประเภทหนึ่งใน    

การติดตอสื่อสารกับผูบริโภคใหรูจักและจดจําสินคาหรือผลิตภัณฑ โดยมีเปาหมายเพื่อการเพิ่มยอดขายของธุรกิจ 

(วิมลพรรณ อาภาเวท, 2553, หนา 1-2) การโฆษณามีความสําคัญชวยสรางแรงจูงใจหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อของผูบริโภค ซึ่งสามารถนําเสนอหลากหลายรูปแบบ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร สื่อออนไลน 

กิจกรรม เปนตน การโฆษณาไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นเพราะขาวสารที่มีการเปดรับอยูทุกวันมักมี

การนําเสนอโฆษณาทั้งแบบตั้งใจและไมตั้งใจ ทั้งนี้ความกาวหนาทางเทคโนโลยีผูบริโภคสามารถเลือกที่จะดูหรือไมดู

ไดอยางอสิระมากขึ้น ทําใหผูบริโภคเริ่มไมสนใจรูปแบบการโฆษณาแบบเดิม ๆ และมีความรูสึกวาจําเปนตองดูอยาง

ไมเต็มใจนัก ดวยเหตุที่การโฆษณาเปนการนําเสนอขอมูลขาวสารใหผูบริโภคอยางโจงแจงเกินไป จึงทําใหผูบริโภคไม

สนใจ และสงผลใหมีการตอบรับกับโฆษณาเหลานัน้ในระดับต่ําลง เมื่อเทียบกับคาโฆษณาราคาแพงที่เสียไป (นุชนาถ 

ฮัดเจสสัน และไกรชิต สุตะเมือง, 2556) ดังนั้นนักการตลาดจึงนําเสนอกลยุทธการโฆษณาแฝงเขามาแทนที่ ซึ่งเปน

การโฆษณาที่แฝงไปกับเนื้อหาของรายการตาง ๆ ทั้งละคร เกมโชว ทอลคโชว ขาวประจําวัน หรือรายการสาระบันเทิง

อื่น ๆ เพื่อสรางการรับรูและจดจําตราสินคาที่ตองการโฆษณาใหเขาถึงผูบริโภคอยางแนบเนียน โดยผูบริโภคยังคง

รูสึกสนุกสนานกับรายการนั้น ๆ ตามปกติ ไมไดรูสึกอดึอัดรําคาญใจ เพราะสินคาเหลานั้นถูกจัดใหกลมกลืนไปกับเนือ้

เรื่องอยางลงตัวนั่นเอง ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาใหกับตราสินคาได และยังทําใหตราสินคาเขาถึงผูบริโภคในทางที่ดีอีก

ดวย (เพชรรัตน ชัยสุขสังข และ เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์, 2559) 

การรับรูโฆษณาแฝง (Tie-in Advertising Perception) เปนการเปดรับหรือสัมผัสกิจกรรมทางการตลาดที่

สื่อสารขอมูลไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายเกี่ยวกับตราสินคาอยางแนบเนียน โดยแทรกเขาไปในเนื้อหาของรายการ      

เปนความตั้งใจของผูผลิตสื่อท่ีรวมมือกับเจาของสินคาไมบอกผูชมตรงๆ วาที่เห็นอยูขณะนี้เปนการโฆษณา ซึ่งการรับรู

โฆษณาแฝงประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ รูปแบบภาพ (Image) เสียง (Sound) กิจกรรม (Activities) และบุคคล (Person) 

(สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช), 2556) โดย

มุงเนนใหผูบริโภคเกิดการจดจําตราสินคา (Brand Recognition) ในดานลักษณะคุณสมบัติหรือรูปลักษณของสินคา 

(อุษา วันตวน. 2553) อยางไรก็ตามในการเลือกใชสื่อโฆษณาจําเปนตองพิจารณาใหเหมาะกับกลุมผูบริโภคซึ่งมีความ

ตองการท่ีหลากหลายและแตกตางกัน ยอมสงผลถึงการเลอืกใชรูปแบบโฆษณาที่แตกตางกันไปดวย เพื่อใหเขาถึงและ

จดจําตราสินคาอยางตอเนื่อง การใชโฆษณาแฝงมีประโยชนตอสินคา การใชโฆษณาแฝงที่เหมาะสมจะชวยใหผูชมมี

ทัศนคติที่ดตีอสินคาและนึกถึงถึงตราสินคาขึ้นมาได โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะที่เขากําลังตัดสินใจเลือกซื้อ การโฆษณา

แฝงมักมีเปาหมายเพื่อโฆษณาโดยตองการใหผูชมไดมองเห็นสินคาเทานั้น ดังนั้น การทําใหผูชมเกิดการรับรูจดจําตรา
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สินคาไดยอมแสดงวาการโฆษณามีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุมเปาหมายสงผลดีตอสินคาและบริการนั้นๆ ซึ่งอาจ

ชวยเพิ่มยอดขายหรือสามารถสรางภาพลักษณของสินคาทําใหกลุมเปาหมายซึมซับตราสินคาไดอยางกลมกลืน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก นักแสดงหยิบจับสินคาหรือพูดถึงสินคานั้นๆ รวมทั้งการสื่อสารที่มีการฉายซ้ําทางโทรทัศน 

เปนการสรางการรับรูทําใหผูชมไดพบเห็นและจดจําตราสินคาไดดี (เพชรรัตน ชัยสุขสังข และ เกษมสันต พิพัฒนศิริ

ศักดิ์, 2559) เนื่องจากนิสิตนักศึกษามีชวงวัยที่มีอายุระหวาง 19-22 ป ซึ่งเรียกวากลุม GEN Y ที่มีพฤติกรรมความ

จงรักภักดีตอตราสินคา  (Brand Loyalty) ต่ํากวากลุมอายุ (Generation) อื่นๆ และมักเรียนรูรูปแบบใหมๆ โดยการ

เปดรับตอวิธีการขายไดหลายรูปแบบที่มีการนําเสนออยางกลมกลืน (อรรถสิทธิ์ เหมือนมาตย, 2551 :  ออนไลน) 

ประเด็นสําคัญคือผูขายสินคารูจักลูกคาวาลูกคาเปนใคร มีลักษณะอยางไร มีพฤติกรรมไปทางไหน เพื่อใชเครื่องมือ

การตลาดที่ตรงกับเปาหมาย ดังนั้นการโฆษณาแฝง จึงเปนเครื่องมือทางการตลาดรูปแบบใหมที่นํามาใชเพื่อการ

จดจําสินคาได จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจศึกษาการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจํา

ตราสินคาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธและผลกระทบการรับรู

โฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจําตราสินคาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การศึกษานี้เปนประโยชนตอผูที่อยูใน

วงการโฆษณาและผูประกอบการธุรกิจทําใหเกิดความรูความเขาใจการรับรูสื่อโฆษณาแฝงของผูบริโภคกลุมนิสิต

นักศึกษาอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และเปนการพัฒนาชองทางการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพตอการจดจําตรา

สินคา เพื่อสรางฐานลูกคาใหมและรักษากลุมลูกคาเกาใหอยูกับธุรกิจใหมากและยาวนานที่สุด 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาความสัมพันธและผลกระทบของการรับรูโฆษณาแฝงท่ีมีตอการจดจําตราสินคา  

กรอบแนวคดิ 

             
                       ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การรับรูโฆษณาแฝงถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธและผลกระทบ

ตอการจดจําตราสินคา การรับรูโฆษณาแฝง (Tie-in Advertising Perception) หมายถึงการเปดรับหรือสัมผัสสิ่งที่

ปรากฏของผลิตภัณฑหรือตราสินคาและบริการอยางแนบเนียน โดยแทรกเขาไปในสวนที่เปนเนื้อหารายการ ซึ่งอาจ

เปนความตั้งใจของผูผลิตรายการและเจาของของสินคา โดยอยูในรูปแบบไดทั้งการตกลงเพื่อสงเสริมการขายหรือการ

จายเงิน ผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ เพื่อผลทางธุรกิจ ทั้งนี้ โฆษณาแฝงเปนวิธีการหนึ่งในการสงขอมูลสูผูบริโภคผาน

สื่อตางๆทางออม โดยมีเปาหมายต่ําสุดคือใหผูบริโภค "มองเห็นสินคา"  ประกอบดวย 4 ลักษณะคือ  รูปแบบเสียง 

(Sound : SO) ภาพ (Image : IM) กิจกรรม (Activities : AC) และบุคคล (Person : PE) (กสทช, เว็บไซต: 2556) การ

จดจําตราสินคา (Brand Recognition : BR) หมายถึง การแปลความหมายจากประสาทสัมผัสจนทําใหเกิดความเขาใจ
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และระลึกไดตอสินคาหรอืผลิตภัณฑน้ันงานวิจัยในอดีตซึ่งศึกษาโดย อุษา วันตวน (2553 : บทคัดยอ) พบวาการรับรู

จะเกิดจากการนําเสนอสนิคาหรือบรกิารจากปายโฆษณาในรูปแบบ โปสเตอร ปายรถเมล เปนตน สวนดานการจดจํา

จะเกิดจากภาพและเสียง และผูบริโภคจะเลือกชมโฆษณาแฝงที่ตรงกับความสนใจเพื่อกระตุนในการจดจํา นอกจากนี้

นัยวินิต  มิ่งทุม (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการรับรูโฆษณาแฝงในรายการวูดดีเ้กิดมาคุย ที่มีผลตอพฤตกิรรมการซือ้

สินคา พบวา ผูตอบแบบสัมภาษณที่รับชมรายการสวนใหญทราบวามีโฆษณาแฝงในเนื้อหาของรายการ ผูตอบแบบ

สัมภาษณสามารถเขาใจถึงสาระเนื้อหาของโฆษณาแฝงที่รายการตองการจะสื่อโดยจะเนนไปทางสินคา และแสดงให

เห็นวาโฆษณาแฝงนั้นไมไดมีผลกระทบตอพฤติกรรมของผูบริโภคในทันทีทันใด หากแตจะใชระยะเวลาเพื่อสรางความ

ตะหนักรูและแนวโนมพฤติกรรมที่จะบริโภคในชวงเวลาตอมาสักระยะหนึ่ง เชนเดียวกับ เพชรรัตน ชัยสุขสังข และ 

เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ (2559) พบวา การใชโฆษณาแฝงทําใหรูจักตราสินคาเห็นไดชัดเจน และเมื่อชมโฆษณาแฝง

ในภาพยนตรทําใหรูจัก จดจํา และคุนเคยตราสินคามากขึ้น จึงกําหนดเปนสมมติฐานดังนี ้

สมมติฐานการวิจัย: การรับรูโฆษณาแฝงมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการจดจําตราสินคา 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนทั้งสิ้น จํานวน 

54,064 คน (กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2560) ขนาดกลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชใน

การวิจัย ไดแก นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 381 คน ตามตารางกําหนดกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอร

แกน (Krejcie & Morgan, 1970) การเก็บกลุมตัวอยางใชวิธีกําหนดสัดสวนตามคณะ ซึ่งมีทั้งหมด 13 คณะ และเก็บ

ขอมูลโดยวิธีตามสะดวก (Convenient Sampling) ทั้งนี้  ผูวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้น 

จํานวน 381 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

2. เครื่องมือและการวัดคุณลักษณะของตัวแปร 

                2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

        เครื่องมือคือ แบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่

เกี่ยวของ แบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบและประมาณคาเปนระดับ 5 ระดับตั้งแตนอยที่สุดถึง

มากที่สุดประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นการรับรูโฆษณาแฝง แบงเปน 4 

รูปแบบ ดังนี ้1) รูปแบบภาพ จํานวน 5 ขอ 2 ) รูปแบบเสยีง 5 ขอ 3) รูปแบบกิจกรรม  จํานวน 5 ขอ และ 4) รูปแบบ

บุคคล จํานวน  5 ขอ ตัวแปรตาม ไดแก การจดจําตราสินคา ประกอบดวยคําถาม จํานวน 5 ขอ  

                 2.2 คุณภาพเครื่องมือที่วัด 

                       ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง เชงิเนื้อหา ความเชื่อมั่นและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  

โดยทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชงิเนื้อหาผานการพจิารณาของผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบอํานาจการจําแนกโดย

ใชเทคนิค Item-total Correlation ซึ่งมีคาระหวาง 0.595 – 0.818 สอดคลองกับ Nunnally (1994) นําเสนอวาการ

ทดสอบคาอํานาจจําแนกเปนรายขอเกิน  0.40 เปนคาที่ยอมรับไดวาแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเก็บ

ขอมูลได  และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งมีคา สัมประสิทธิแอลฟาอยูระหวาง 0.785 - 0.802 ซึ่งอยูในระดับ มากกวา 

0.70 ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ  ทายเรือคํา (2552 : 90) ไดเสนอวาเกณฑการพิจารณาคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม 0.70 ขึ้นไป ถือวามีคุณภาพในระดับดมีาก 
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        2.3 การวิเคราะหสถิต ิ

              การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิง

อนุมานท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ ใชวิธี

แบบEnter 

ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

            ผลวิจัยสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 70.60 )  มีอายุ 20 ปขึ้นไป มากที่สุด 

(รอยละ 62.20) มีรายไดตอเดือน 5,001-7,000 บาท มากที่สุด (รอยละ 42.65) ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา 

การโฆษณาแฝงมีความนาดึงดูดใจ และทําใหตราสินคามีความนาสนใจ 

 สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูโฆษณาแฝงของนสิิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูโฆษณาแฝงของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การรับรูโฆษณาแฝง X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานรูปแบบของภาพ (IM) 4.03 0.58 มาก 

2. ดานรูปแบบของเสียง (SO) 4.03 0.54 มาก 

3. ดานรูปแบบของกจิกรรม (AC) 4.03 0.61 มาก 

4. ดานรูปแบบของบุคคล (PE) 4.04 0.61 มาก 

รวม 4.03 0.59 มาก 

 ผลการศึกษาพบวา นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการรับรูโฆษณาแฝง 

อยูในระดับมาก ( X = 4.03) เมื่อพิจาณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ดานรูปแบบของบุคคล ( X = 4.04) ดานรูปแบบของภาพ ( X = 4.03) และดานรูปแบบ

ของเสยีง  ( X = 4.03 ) 

           สวนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดจาํตราสินคาของนิสิตมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจดจําตราสนิคาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

การจดจําตราสินคา  X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.) ทานรูจักตราสินคาในขณะที่รับชมสื่อประเภทตางๆ เชน ตัวละครดื่มน้ํา

โดยกลองจะจับภาพไปที่ตราสินคาอยางชัดเจน 

3.91 0.71 มาก 

2.) ทานสามารถระลึกไดถึงตราสินคา เชน พบเห็นรถยนตที่มีตราตัว H ก็

จะนึกถึง ฮอนดา 

4.10 0.78 มาก 

3.) ทานรูสึกคุนเคยกับตราสินคามากขึ้นจากเดิมจากการรับชมโฆษณา

แฝง 

4.06 0.73 มาก 

4.) ทานสามารถจดจําตราสินคาไดดจีากการรับชมโฆษณาแฝง 4.07 0.77 มาก 

5.) ทานสามารถแยกคุณลักษณะตราสินคาของผลิตภัณฑแตละประเภท

ไดในโฆษณาแฝง  

4.51 0.71 มากที่สุด 

โดยรวม 4.13 0.74 มาก 
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 สวนที่ 4 ผลการทดสอบความสัมพันธและผลกระทบการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจําตราสินคา 

ตาราง 3 การวิเคราะหสหสัมพนัธของการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจาํตราสินคาของนสิิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

ตัวแปร BR IM SO AC PE VIFs 

 4.13 4.03 4.03 4.03 4.04  

S.D. 0.54 0.58 0.54 0.60 0.61  

BR  0.33* 0.43* 0.42* 0.39*  

IM   0.58* 0.54* 0.56* 1.83 

SO    0.59* 0.49* 1.82 

AC     0.61* 1.97 

PE      1.82 

*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
  

 ผลการศึกษาพบวา การรับรูโฆษณาแฝงดานรูปแบบภาพ  รูปแบบเสียง รูปแบบกิจกรรม และรูปแบบ

บุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูตราสินคา ที่ระดับ 0.33-0.43 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

นอกจากนี้ ผูวิจัย ยังไดทดสอบปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันเอง ( Multicollinearity) ที่

อาจจะเกิดขึ้นโดยใชคา VIFs พบวา คา VIFs มีคาอยูระหวาง 1.82 -1.97 ซึ่งมีคานอยกวา 10  ดังนั้น จึงไมเกิดปญหา 

Multicollinearity (Hair et al. , 2010) 

ตาราง 4 การวิเคราะหสหสัมพนัธของการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจาํตราสินคาของนสิิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 

การรับรูโฆษณาแฝง 

การจดจําตราสินคา (BR) t p-value 

สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที่  ( ) 

ดานรูปแบบภาพ (IM) 

ดานรูปแบบเสียง (SO) 

ดานรูปแบบกิจกรรม (AC) 

ดานรูปแบบบุคคล (PE) 

1.95 

-0.05 

0.24 

0.16 

0.14 

0.21 

0.06 

0.06 

0.06 

0.05 

9.49* 

-0.95 

4.07* 

2.89* 

2.73* 

0.00 

0.93 

0.00 

0.00 

0.00 

F = 30.58,  Adj R2=  0.26 

 *มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 

  ผลการศึกษาพบวา การรับรูโฆษณาแฝงดานรูปแบบเสียง รูปแบบกิจกรรม และรูปแบบบุคคลมี

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการรับรูตราสินคา ( = 0.24, p< 0.00,  = 0.16, p< 0.00, ( = 0.14, p< 

0.00) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน โดยการรับรูโฆษณาแฝงสามารถ

X

a
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อธิบายการจดจําตราสินคาไดถึงรอยละ 26.00 สําหรับการรับรูโฆษณาแฝง ดานรูปแบบภาพ ไมมีความสัมพันธและ

ผลกระทบตอรับรูตราสินคา  

 

การอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย พบวา นิสติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการรับรูโฆษณาแฝง และ

การจดจําตราสินคาอยูในระดับมาก สอดคลองกับ อุษา วันตวน (2553) และ จิตรลดา เดชชูไชย (2557) การรับรู

โฆษณาแฝงกอใหเกิดความรูสึกทางอารมณที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา สวนดานการจดจําจะเกิดจากภาพและ

เสียง และผูบริโภคจะเลือกชมโฆษณาแฝงที่ตรงกับความสนใจเพื่อกระตุนในการจดจํา สรางความดึงดูดใจของผูชมตอ

สินคา และทําใหรูจักชื่อหรอืตราสนิคาชัดเจนยิ่งขึ้น  

การรับรูโฆษณาแฝงดานรูปแบบเสียง รูปแบบกิจกรรม และรูปแบบบุคคล มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง

บวกกับการรับรูตราสินคา สอดคลองกับเพชรรัตน ชัยสุขสังข และ เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ (2559) พบวา การใช

โฆษณาแฝงทําใหทําใหรูจัก จดจํา และคุนเคยตราสินคามากขึ้น ทําใหมีความตองการที่จะใชสินคา และสอดคลองกับ

แนวคิดของ อังศุมาลี อรรถเจดีย และคณะ (2557) ไดนําเสนอวาโฆษณาแฝงมีความสําคัญและมีอิทธิพลตอผูชม 

สามารถสรางความถี่ใหเกิดขึ้นในจิตใจผูบรโิภคและสงผลใหเกิดการยอมรับตราสินคา 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาผลกระทบการรับรูโฆษณาแฝงที่สงผลตอการจดจําตราสินคาสามารถนําไปใชประโยชนดังนี ้

           1. ธุรกิจควรเนนการโฆษณาแฝงโดยใชรูปแบบเสียง รูปแบบกิจกรรม และรูปแบบบุคคลซึ่งจะกระตุนใหผูชม

เกิดการรับรูโฆษณาแฝงอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการจดจําและยอมรับตราสินคา 

          2. ธุรกิจควรออกแบบตราสินคาใหมีความโดดเดนและมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหผูชมจดจําไดอยางรวดเร็ว  

          3. ธุรกิจควรใหความสําคัญประเภทสินคาและความถี่ในการนําเสนอ เพื่อใหเกิดความคุนเคย จนทําให

สามารถระลึกถึงตราสินคานั้นไดเปนอันดับแรกเสมอ 

    4. ธุรกิจควรศึกษาความสําคัญประเภทรูปภาพในกลุมตัวอยางอื่นที่ไมใชนักศึกษา เพื่อทดสอบกรอบแนวคิด 
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กลยุทธการจัดการความรูโดยแผนที่ความรูในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
Knowledge management strategy by using knowledge mapping in Machinery Industry 
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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการความรูในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโดยใช แผนที่

ความรูเปนเครื่องมืองานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย 4 ขั้นหลักได แก (1) ทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  (2) พัฒนากรอบแนวคิดการทําแผนที่ความรู (3) ศึกษาเชิ งประจักษ โดยการ

สังเกตการณและสัมภาษณ และ (4) สรุปผลกระบวนจัดการความรูโดยการใชแผนที่ความรูผลการวิจัยในครั้งนี้บริษัท

สามารถนําไปใชวางแผนการจัดการความรู ในองคกรเพื่อให ความรูมีการจัดเก็บและถายโอนระหวางบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ: การจัดการความรู  แผนที่ความรู  เครื่องจักรกล  
 

Abstract  

The purpose of this research is to study on knowledge management by using knowledge mapping as a 

tool.It is a qualitative research by studying a single case study on a business of machine manufacture. The 

research methods were separated into 4 steps; (1) literature review (2) verify research model by experts (3) 

empirical study and (4) conclusion. The results of this research can be used for planning knowledge 

management in the organization so that knowledge is effectively stored and transferred among employees. 

Keywords: knowledge management, knowledge mapping, machinery industry 
 

บทนํา 

เครื่องจักรกล (machinery) หมายถึ ง อุปกรณ ตางๆ ที่ประกอบกันขึ้นเปนเครื่องเพื่อใชประโยชน การผลิต

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย, 2557) โดยเปนพื้นฐานการผลิตที่สําคัญของหลาย

อุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรม

การเกษตร อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอัญมณี และ อุตสาหกรรมกสราง เปนตน (สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2553) 
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ภาพที่ 1 เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

การผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลในประเทศสวนใหญจะเปนการผลิตชิ้นสวนอุปกรณของ

เครื่องจักรกลและบริการซอมบํารุงเครื่องจักรกลมากกวาลักษณะการผลิตเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบ ประเทศไทยจึง

จําเปนตองนําเขาเครื่องจักรกลและชิ้นสวนประกอบจากตางประเทศ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2549) 

จากมูลคาการนําเขาและสงออกจากป พ.ศ. 2555  –  2559  (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย, 2559) พบวาประเทศไทยขาดดุลการคามาโดยตลอด สาเหตุเนื่องมาจากผลิตเครื่องจักรกล

ตองใชความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง การปฏิวัติอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไปสู อุตสาหกรรม 4.0 

(Industry  4.0) โดยขั้นแรกไดเริ่มจากการผลิตดวยระบบอัตโนมัติ คนสามารถทํางานรวมกับเครื่องจักรอัตโนมัติหรือ

หุนยนตทําใหเกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้นมาก จากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  เขามาชวยการบริหาร

การผลิต เชื่อมโยงขอมูลการผลิตเริ่มตัง้แต การออกแบบผลิตภัณฑและออกแบบขั้นตอนการผลิต เชื่อมโยงขอมูลการ

ผลิต การตรวจสอบผลิตภัณฑไปจนถึงการตรวจวัดสภาพการทํางานของเครื่องจักรตางๆ ไดตลอดเวลา ทําใหเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและบรหิารจัดการสูงขึ้น จากเดิมอีกมาก ระบบสารสนเทศดังกลาว สามารถเชื่อมโยงขอมูลเขา

กับลูกคาหรือคูคาเพื่อตอบสนองความตองการ เฉพาะของลูกคาได (Mass  Customization)  แนวคิดนี้ถูกเรียกวาการ

ปฏิวัติ อุสาหกรรมครัง้ที่ 4.0 (Industry  4.0 Revolution) เปาหมายคือ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและเพื่อ

เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากขึ้นอีก ซึ่งหลายประเทศใหญ ๆ ในโลกก็เริ่มเอาหลักการดังกลาวไปใชการพัฒนา

อุตสาหกรรมเชนเดียวกัน ดังนั้นอุตสาหกรรมไทยจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับทราบ เรียนรู และพัฒนาใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงนี้ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขันของประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว (สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2559) อีกทั้งรัฐบาลได เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการความรูโดยสํานักงาน

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2559-2564 ดานการพัฒนาสมรรถนะขององคกร

(ยุทธศาสตรที่ 4) เพื่อยกระดับศักยภาพของการปฏิบัติงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม, 2557)  จาก

การศกึษางานวิจัยทัง้ในและตางประเทศพบวามีการศึกษาการจัดการความรูโดยแผนที่ ความรูในอุตสาหกรรมตางๆ 

แต ยังไม พบในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ณ ชวงเวลาท่ีผูวิจัยทําการศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขัน้ตอนการทํา
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แผนที่ ความรู และนําไปใช ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยศึกษากับธุรกิจผลิตชิน้สวนเครื่องจักรกล ที่มีนวัตกรรม

และเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เพ่ือเปนแบบอยางในการทําแผนที่ ความรูสําหรับธุรกจิในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  

 

วัตถุประสงคงานวิจัย  

 เพื่อศึกษาขั้นตอนการทําแผนที่ความรูในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

วิธีดําเนินการวิจัย  

งานวิจัยครัง้นี้มขีั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอนประกอบดวยดังนี ้

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัย (literature  review)  เรื่องการจัดการความรู และ 

แผนที่ความรู เพื่อใหเขาใจถึงบริบทงานที่ศึกษาและเคร่ืองมอืในการจัดการความรู 

2) พัฒนากรอบแนวคิดสําหรับขั้นตอนการทําแผนที่ความรู และตรวจสอบความถูกตอง (develop  conceptual  

model and verify model)  โดยการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางธุรกิจและทางวิชาการ  

จํานวน 3 ทาน 

3) ศึกษาเชิงประจักษในธุรกิจผลิตชิ้นสวนเครื่องจักรกล(single case study) เครื่องมื อที่ใช คื อ การทําแผนที่ความรู 

โดยเก็บข อมูลจากการสังเกตแบบมี ส วนร วมและสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของจํานวน 10 ทาน ดังนี้ ฝายขาย 2 

ทาน ประสบการณทํางาน 14 และ 20 ป, ฝายออกแบบ 2 ทาน ประสบการณทํางาน 19 และ 23 ป , ฝายผลิต 2 ทาน  

ประสบการณทํางาน 9 และ 12 ป, ฝายควบคุมคุณภาพสนิคา 2 ทาน ประสบการณ ทํางาน 6 และ 19 ป และฝายสง

สินคา 2 ทานประสบการณทํางาน 8 และ 10 ป  

4) สรุปผลจากทําแผนที่ความรูจากกรณีศึกษา(analysis and conclusion) 

 
การทบทวนวรรณกรรม  

การจัดการความรู เริ่มเผยแพรในป ค.ศ. 1990 ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารท่ีเกี่ยวของกับองคและมีการนําไป

ปรับใชในหลายธุรกิจ (Xue & Zhu, 2011)  มีนักวิขาการหลายทานไดใหความหมายของการจัดการความรู คือการนํา

ความรูไปใช และพัฒนาความรูขององคกรตามเปาหมายขององคกร หมายรวมถึง ความรูชัดแจง ความรูในรูปแบบ

ขอมูลลายลักษณอักษร และความรูซอนเรนที่มีอยูตัวบุคคล (Davenport & Prusak, 1998) เปนกลยุทธในการที่จะทํา

ใหคนไดรับความรูที่ตองการภายในเวลาที่เหมาะสม รวมท้ังชวยทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนะนําความรูมาปฏิบัติเพื่อ

ยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร (O'dell & Grayson, 1998) และเปนการเอื้อใหเกิดความรูใหมโดยใช

ความรูที่มีอยูและประสบการณของคนในองคกรอยางเปนระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ทําใหเกิดความไดเปรียบ

ทางการแขงขัน (Nonaka & Toyama, 2002)  

สาเหตุหลักที่ขับเคลื่อนใหธุรกิจตองมีการจัดการความรู มี 4  ดานดังนี้  (Dalkir, 2005)  1) ความเปน

โลกาภิวัฒน (Globalization) ของธุรกิจ เนื่องจากองคกรมีความหลากหลายทางวัฒธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา อีก

ทั้งบางองคกรมีการทํารวมกันในหลายพื้นที่ในการทําธุรกิจ เชนธุรกิจรหวางภูมิภาค ระหวางประเทศ การสํานักงาน
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หรือสาขาในหลายพื้นท่ี ภูมิภาค ประเทศ หรือทวีป เปนตน 2) การเปนองคกรแบบลีน (Leaner organizations) ทํางาน

ใหไดมากขึ้นและเร็วขึ้น ทํางานอยางฉลาดจึงตองการพนักงานที่มีความรู จึงสามารถทํางานไดเร็วขึ้นและเพิ่มขึ้น ซึ่ง

หมายถึงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3) องคกรสูญเสียความรู เนื่องจากพนักงานไมสามารถทํางานองคกรใน

องคกรใดองคกรหนึ่งไปไดตลอดชีวิตการทํางาน 4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหสื่อสารกันไดรวดเร็วขึ้น 

ระยะเวลารอในการตอบคําถามจะไมนานเปนอาทิตยเหมือนแตกอนแตตองการไดรับคําตอบภายในเวลาไมกี่นาที 

 กระบวนการจัดการความรู มีหลายงานวิจัยไดกําหนดขั้นตอนไวหลากหลาย เชน การระบุความรู, การจับ

ความรู, การจัดเก็บความรู, การทําแผนที่ความรู, การแพรกระจายความรู และการสรางความรู (Egbu, Hari, & 

Renukappa, 2005) หรือ การสรางและแสวงหาความรู การกลั่นกรองความรู จากนั้นจัดเก็บความรูในแหลงขอมูล 

หรือหนวยความจํา แลวถายโอนความรู หรือแบงปนความรู และนําความรูไปใช กอใหเกิดเปนผลการปฏิบัติงานของ

องคกร กระบวนการเหลานี้สงผลตอนวัตกรรมและการเรียนรูสวนบุคคล การรวบรวมความรู และการตัดสินใจ

รวมกัน ผลที่ไดรับทันทีจากการจัดการความรู คือการปรับปรุงพฤติกรรมองคกร การตัดสินใจ ผลิตภัณฑและการ

บริการ กระบวนการและความสัมพันธ อันจะสงผลใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานโดยรวม (King, 2009) 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่กลาวขึ้นตอนการจัดการความรูและเครื่องมือที่ใชในแตละขั้นตอน เริ่มจากการระบุความรู 

การสรางความรู การจัดเก็บความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปใชงาน โดยเครื่องมือที่ใชในขั้นตอนการ

ระบุความรูไดแก สภากาแฟ (knowledge café) ชุมชนนักปฏิบัติ (communities of practice) คลัสเตอรความรู 

(knowledge clusters) กลุมผูเชี่ยวชาญ (expert locator) สถานที่ทํางานรวมกันเสมือนจริง (collaborative virtual 

workspaces) ระบบพี่เลี้ยง (mentor/mentee) และการทําแผนที่ความรู (Young, 2010) 

แผนที่ความรู  

นักวิจัยหลายทานใหความหมายของแผนที่ความรู คือ กระบวนการ วิธีการ หรือเครื่องมือในการวิเคราะห

ความรูท่ีจะใชคนพบลักษณะเดน หรือทําใหเห็นภาพของธุรกิจอยางชัดเจน แผนที่ความรู เกิดขึ้นจากการสรางมุมมอง

ของความรูออกมาเปนภาพเพื่อใหงายตอการเขาใจ (Speel, Shadbolt, Vries, Dam, & O'Hara, 1999) ผูชวยนําทางที่

ทําใหเห็นภาพความรูซอนเรน และความรูชัดแจง รวมไปถึงการไหลของความรูภายในองคกร ขอจํากัด และจุดสิ้นสุด

ของความรู อีกทั้งแผนที่ความรูนั้นยังชวยทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางแหลงสะสมความรูและพลวัตของความรู 

ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของความรูอยางตอเนื่อง (Grey, 1999) อีกทั้งหมายถึง กระบวนการที่องคกรระบุความรู 

และจัดกลุมความรูภายในองคกร ซึ่งประกอบไปดวย พนักงาน กระบวนการ บริบท และเทคโนโลยี แผนที่ความรูนั้น

จะทําใหองคกรเห็นจํานวนของผูเชี่ยวชาญในองคกร อีกทั้งยังทําใหมองเห็นอุปสรรคและจุดแข็ง เพื่อกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร (Young, 2010) 

การพัฒนาแผนที่ความรู เกี่ยวของกับการระบุความรูที่สําคัญในองคกรและเผยแพรแหลงความรู เพื่อให

ทราบวาจะหาความรูไดจากที่ใด ระบุชี้ชัดไปยังผูเก็บความรู ขอมูล หรือฐานความรู(Davenport & Prusak, 1998) 

วัตถุประสงคของการใชแผนที่ความรู 1) เพื่อหาแหลงความรู โอกาส และจุดแข็งที่จะสรางความรูและการไหลหรือการ

เชื่อมโยงของความรู 2) เพื่อนําความรูนั้นมาใชซ้ําอีกเปนการประหยัดเวลาและตนทุนในการคนหาความรูนั้นอีก 3) 

เพื่อชี้ใหเห็นวาใครคือผูเชี่ยวชาญและเห็นวิธีที่จะสรางความเชื่อมโยง การแบงปนและการแลกเปลี่ยนความรู 4) เพื่อ

ลดภาระของผูเชี่ยวชาญโดยชวยใหพนักงานหาวิธีสําคัญในการแกปญหาและไดขอมูลอยางรวดเร็ว 5)  เพื่อชวย

ปรับปรุงการตอบสนองลูกคาไดเร็วขึ้น สามารถตัดสินใจและแกปญหาโดยสามารถเขาแหลงขอมูล หรือสามารถ

ติดตอผูเชี่ยวชาญภายในและภายนอกไดเร็วขึ้น 6)  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู ระดับของความรู ภายในองคกร และ 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

741 
 

7  ) เพื่อสนับสนุนใหเกิดความคิดริเริ่มเพื่อสรางความรูใหมใหสามารถปรับปรุงความรูที่มีอยูเดิม ซึ่งความรูนั้น

เปรียบเสมือนทรัพยสินขององคกร (Young, 2010)  

 ขั้นตอนการทําแผนที่ความรู Rouse (1998) ระบุมีวา 5 ขั้นตอนดังนี้ สกัดความรู, รวบรวมความรู, อางอิง

แหลงที่มา, จัดกลุมความรู และแสดงความสัมพันธของความรู (Yang, 2007; Yasin & Egbu, 2011) ในปถัดมา Grey 

(1999) ไดกําหนดไว 3 ขั้นตอนดังนี้ สํารวจ, ตรวจสอบ และสังเคราะหความรู (Yasin & Egbu, 2011) ในป ค.ศ. 2003 

Kim, S. และคณะ ระบุ 5 ขั้นตอนไดแก การระบุความรูขององคกร, สกัดความรูตามขั้นตอนการทําธุรกิจ, สกัดความรู

โดยระบุความรูท่ีตองมีมากอนหนา, ทําโปรไฟลความรู, แสดงความเชื่อมโยงของความรู และตรวจสอบความถูกตอง

ของแผนที่ความรูจากผูใชงาน ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการและผูสรางแผนที่ความรู (Kim et al., 2003) ในป ค.ศ. 2007 มี 6 

ขั้นตอน คือ กําหนดกรอบการทํางาน, กําหนดแหลงท่ีมาของความรู, สกัดความรู, รวบรวมความรู, แสดงภาพความรู 

และตีความหมายความรูแลวนําไปใชประโยชน (Yang, 2007) ในป ค.ศ. 2010 มี 5 ขั้นตอน คือ  การระบุปญหา, 

ปรกึษากับผูเชี่ยวชาญและผูใชงาน, แบงแยกประเภทความรู, ตั้งฐานขอมูล และเลือกรูปแบบการแสดงความรู เชน 2 

มิติ หรือ 3 มิติ (H. Ping Tserng el at., 2010) และไมนานมานี้ ป ค.ศ. 2015 มี 3 ขั้นตอน คือ การระบุขั้นตอนการ

ทํางาน, การระบุความรูหลัก และการสกัดความรูแลวทําโปรไฟลความรู (Distanont, 2015) 

กรอบแนวคิด  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขLองและการตรวจสอบความความสอดคลLองของขั้นตอนการ 

ทําแผนทีค่วามรูเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล โดยสัมภาษณเชิ งลึ กจากผู เชี่ยวชาญ 3 ทาน

ทั้งทางดานธุรกิจและวิชาการ ได แก ผู เชี่ยวชาญในแผนกขาย อายุงาน 13 ป , ผู เชี่ยวชาญในแผนกควบคุมคุณภาพ

สินคา อายุงาน 32 ป และผู เชี่ยวชาญทางวิ ชาการดานเครื่ องจั กรกล อายุงาน 35 ป เห็นพL องวาควรมี การเพิ่ 

มการระบุรายละเอี ยดแต ละขั้ นตอนการทํางาน เพื่ อให สามารถสกัดคว ามรู ออกมาอยางมี ประส ิทธิ ภาพ จึ งสา

มารถสรุปกระบวนการจัดทําแผนทีค่วามรู ออกเปน 4 ขั้ นตอนดังนี้ 1) การระบุการทํางานหลัก 2) การระบุรายละเอี 

ยดแต ละขั้ นตอนการทํางาน 3) การระบุความรู ในแต ละขั้ นตอนการทํางาน และ 4) การสกัดความรู และทําโปร

ไฟลความรู ( ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

ผลการวิจัย  

งานวิ จัยนี้ เปนงานวิ จัยเชิ งคุณภาพ โดยศึ กษาแบบกรณี ศึกษาเชิ งเดี่ยว (single  case  study)  คื อ ธุรกิ 

จผลิ ตชิน้สวนเคร่ื องจักรกล ที่ ดําเน ินกิ จการนานกวา 40 ปและการใช นวัตกรรมและเทคโนโลยี ขั้นสูง มี ฐานการ

ผลิตที่ประเทศเยอรมันนี อีกทั้งมี สาขาในประเทศไทยและประเทศเกาหลี ได รับรางวัลดานนวัตกรรม “Innovation  

Award from MM Award for the EMO 2011” ในป พ.ศ. 2554 โดยเกณฑการให รางวัลคือ คุณภาพและนวัตกรรม 

และในป พ.ศ. 2559 ได รับรางวัล “GF Machining Solutions BestTop 10 Suppliers in Europe 2016” มี เกณฑการให 

รางวัลคื อ คุณภาพ, นวัตกรรมและการสงสินคาตรงเวลา สิ่งเหลานี้เปนเครื่องยืนยันความรูความสามารถขององคกร  

ธุรกิจผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลมี ผู เกี่ยวข อง ได แก ลูกคา แผนกขาย แผนกออกแบบ แผนกผลิ ตและ 
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ตรวจสอบคุณภาพสิ นคา และแผนกสงออก กิ จกรรมในธุรกิ จ แบงออกเปน 4 กระบวนการ 1) การพัฒนาแนวคิ ด 

2) การออกแบบ 3) การผลิต และ 4) การสงสินคา 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผhูมีสวนเกี่ยวของและขั้นตอนการผลิตชิน้สวนเคร่ืองจักรกล 

ขั้นตอนการทําแผนทีค่วามรูในธุรกิจผลิตชิ้นสTวนเคร่ืองจักรกล  

1)  ระบุการทํางานหลัก ได ขั้ นตอนการทํางานหลัก 4 ขั้ นตอ นได แก ขั้ นพัฒนาแนวคิ ด (concept development), 

ขั้นออกแบบ (details design), ขั้นการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา (production and quality control) และ ขั้นสง

สินคา (shipping) 

 
ภาพที่ 5 การระบุกระบวนการทํางานหลัก 

 

2) ระบุรายละเอียดของแตละขั้นตอนการทํางาน 
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ภาพที่ 6 การระบุกระบวนการทํางานและรายละเอยีดการทํางานแตละขั้นตอน 

3) ระบุความรูในแตละขั้นตอนการทํางาน  

 ความรูในแตละขั้นตอนการทํางานสามารถแบงกลุมไดเปน 4  กลุมความรูหลักดังนี้  

 1. ความรูดานการพัฒนาแนวคิด (knowledge in concept development: KCD)  

 2. ความรูดานการออกแบบ (knowledge in details design: KDD)  

 3. ความรูดานการผลิตและควบคุมคุณภาพสินคา (knowledgein production and quality control: KPQ)  

 4. ความรูดานการสงสินคา (knowledge in shipping: KS) 
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ภาพที่ 7   การระบุความรูในแตละขั้นตอนการทํางาน 

 

4) การทําโปรไฟลความรู  

 เนื่องจากความรูเปนนามธรรม การทําโปรไฟลความรู จะทําให มองเห็นลักษณะของความรู แต ละดาน อี กทั้ งยัง

ระบุประเภทของความรู วาเปนความรู ชัดแจง หรื อความรู ฝงลึ ก, แหลงความรู (แผนกที่เปนเจ ของความรู ) และ

รายละเอี ยดของความรู โดยโปรไฟลความรู ประกอบไปดวย 1.รหัสความรู (knowledge  ID.)  2.  แหลงความรู 

(department) 3. ประเภทของความรู (type of knowledge)วาเปนความรู ชัดแจงหรื อความรู ฝงลึก 4. ชื่อความรูหลัก 

(knowledge title) และ 5. คําอธิบายแบบยTอ (brief description) ตัวอยางเชน 
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ตาราง 1 ตัวอยางโปรไฟลความรู 

 
 

สรุป  

งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาขั้นตอนการทําแผนที่ความรูในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ขั้ นตอนการวิ จัย

ประกอบดวย 4 ขั้ นหลัก ได แก (1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัยที่เกี่ยวของ (2) พัฒนากรอบแนวคิ ดการทําแผน

ทีค่วามรู (3) ศึกษาเชิงประจักษโดยการสังเกตการณและสมัภาษณและ (4) สรุปผลกระบวนจัดการความรู โดยการใช

แผนทีค่วามรู ผลการวิ จัยพบวากระบวนการจัดทําแผนทีค่วามรู ประกอบดวย 4 ขั้ นตอน คื อ 1. การระบุการทํางาน

หลัก 2. การระบุรายละเอี ยดแต ละขั้ นตอนการทํางาน 3. การระบคุวามรู ในแต ละขั้ นตอนการทํางาน และ 4. การ

ทําโปรไฟลความรู  อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปนความรูเฉพาะทาง และตLองอาศัยประสบการณในการสั่งสม

ความรู ฉะนั้นการทําแผนทีค่วามรู เปนเครื่องมื อหน่ึงที่จะสกัดความรู ให เห็นเปนรูปธรรม ทําให องคกรเห็นภาพรวม

ของกระบวนการทํางานอี กทั ้งยังรวบรวมองคความรู ทีใ่ช ในแต ละขั้ นตอน กอให ประโยชนต อผู ที่เขาปฏิ บัติ งาน

ใหม หรื อการโยกยายตําแหน ง หรื อแผนก สามารถเรี ยนรู งานได เร็วขึ้ น ทําให จะมองเห็นภาพกระบวนทํางานทั้ 

งหมด และทราบถึ งแหลงความรู ที่สามารถหาขอมูลได เมื่อเกิ ดปญหาในขั้ นตอนตางๆ อี กทั้ งการทําแผนที่ความรู 

ยังเปนกระบวนการแรกเริ่มสําหรับจัดการความรู เพื่อนําความรูมาใชในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้ศึกษากลยุทธทางดานบริหารการจัดการเพื่อจะชวยยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันใน

ระดับนานาชาติของผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสียทางตรงของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม                 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาวะแวดลอมทั่วไปทางธุรกิจ MICE ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน 

และพัฒนารูปแบบกลยุทธทางดานบริหารการจัดการเพื่อจะชวยยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน งานวิจัยนี้

เปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจาก 145 ตัวอยาง      

ผลการศึกษา พบวา ระดับความสําคัญของสภาวะแวดลอมทั่วไป (SWOT) ของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม 

ปจจัยทุกดาน (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) มีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยดานจุดแข็งมีคาเฉลี่ยสูงสุด มี

ปจจัยสภาวะแวดลอมภายใน (คะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 3.63) ที่มีผลหรือมีอิทธิพลตอการดําเนินงานมากกวาปจจัย

สภาวะภายนอก (คะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 3.44) นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมทางการแขงขัน (Five 

Forces model) ดานอํานาจการตอรองจากนักทองเที่ยว อํานาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต และการแขงขัน

ระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันอยูในระดับคอนขางสูง การคุกคามของผูประกอบการใหมอยูในระดับสูง แตการ

คุกคามของสินคาทดแทนอยูในระดับต่ํา กลยุทธที่ผูประกอบการควรใหความสําคัญ คือ กลยุทธ ST ประกอบดวย 

การมุงสรางภาพลักษณท่ีด ีสงเสริมการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศักยภาพในการรองรับในระดับนานาชาติ เพิ่มชองทาง

ในการเขาถึงการใชบริการ ปรับปรุงระบบสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เพิ่มมาตรการดานการรักษาความปลอดภัย

ในสถานประกอบการ และใหความสําคัญกับจุดเดนดานความคุมคาเงิน 

คําสําคัญ: อุตสาหกรรม MICE กลยุทธการบรหิารจัดการ ความไดเปรยีบทางการแขงขัน  
 

Abstract 
 

This is a research on leveraging the management capabilities of the internationally advantage 

enterprises with a direct interest in the MICE industry in Chiang Mai. The objectives of this paper are to study 

the business environment of MICE industry, factors that influence the competitive advantage, and develop a 

strategic management model that would help raise the competitive capacity of enterprises. This research uses 
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the “Mixed Method” for collecting data; the method involved questionnaire and interview with 145 samples. The 

results showed that the level of significant of the business environment (SWOT) of the MICE industry in Chiang 

Mai, all aspects (strength, weakness, opportunity, and threat) presented the significant in high level. The 

strength (S) has the highest average. There are internal factors (a score weight that equals 3.63) that affect the 

operating conditions over the external factors (a score weight of 3.44). Asides from this, they also have to face 

the competitive environment (Five Forces Model) from the bargaining power of tourists, the bargaining power of 

suppliers, and the competition between competitors within the same industry, which are relatively high. The 

threat of new entrepreneurs is high. But the threat of substitute products is low. Strategic MICE industry 

operators in Chiang Mai should include strategies that are aimed at creating a positive image containing the 

“ST”, promoting publicity about its potential to support the international level, increasing number of channel 

reaching to the services, improving basic amenities, increasing security measures in the workplace, and giving 

priority to highlight its value for the money. 

Keywords: MICE Industry, Strategic Management, Competitive Advantage  
 

บทนํา  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการตลาด ความรวมมือระหวางประเทศตามกรอบ

ความรวมมือตาง ๆ การเติบโตของกลุมประเทศ BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) และการเปลี่ยนแปลงของ

โครงสรางประชากรโลกและแนวโนมนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)

มากขึ้น นับเปนโอกาสดีของประเทศไทยในการขยายการตลาดไปยังกลุมนักทองเท่ียวดังกลาว ซึ่งไทยมีความพรอมใน

โครงสรางพื้นฐานที่พรอมรองรับและชวงชิงนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยวเฉพาะทาง (Special Interest Tourism) 

เชน การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวเชิง

ศาสนา (Spiritual Tourism) การทองเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) และการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 

Tourism) กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เปนตน อยางไรก็ตามแนวโนมการแขงขันดานการทองเที่ยว

ทีสู่งขึ้น (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2558) ประเทศไทยจะตองแขงขันกับประเทศตาง ๆ ที่พรอมจะแยงชิงตลาด

นักทองเที่ยวดวยเชนกัน จึงตองเตรียมความพรอมในการพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดการที่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดการทองเที่ยว การสงเสริมการทองเที่ยวกลุมเฉพาะ การลงทุนในการสงเสริมภาพลักษณและ

เผยแพรประชาสัมพันธจึงเปนที่มาของการทําวิจัยครั้งนี้เพื่อสอดรับกับยุทธศาสตรของประเทศไทยในการพัฒนา

เศรษฐกิจสรางสรรค กิจกรรม นวัตกรรมและมูลคาเพิ่มดานการทองเที่ยวแนวทางการดําเนินการยุทธศาสตรมุงเนน

การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่องครบวงจร ความพรอมของภาคบริการและการ

ทองเที่ยว มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟนฟเูศรษฐกิจของประเทศประเทศไทย แมไดรับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจโลกและความไมสงบภายในประเทศ แตประเทศไทยยังคงเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวตางประเทศ และมีโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว เชน โรงแรมและสปาที่มีมาตรฐานสูง เปนตน 
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บริการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ เศรษฐกิจสรางสรรคไดมีบทบาทมากขึ้นในการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การสรางสรรคกิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหม ๆ ใหสอดคลองกับความ

สนใจของนักทองเที่ยวและตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ (Health Tourism) การทองเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Spiritual 

Tourism) การทองเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การทองเที่ยว

เชงิเกษตร กลุมนักทองเที่ยวสูงอายุครอบครัว และฮันนีมูน เปนตน 

 สําหรับประเทศไทยแลว ธุรกิจ MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) เปนหนึ่งในธุรกิจ

บรกิารที่มบีทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจทองเที่ยวอยางใกลชิด 

จากขอมูลของสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (2558) ไดระบุวา ระหวางป 2552-2555 จํานวนนัก

เดินทาง MICE ของไทยมีการเติบโตเพิ่มขึน้จาก 679,585 คน เปนจํานวน 1,013,502 คน หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 49.14 

และมีรายไดเติบโตจาก 53,515 ลานบาทในป 2552 เปน 88,485 ลานบาทในป 2555 หรือเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 65.35 

อยางไรก็ตามขอมูลในป 2556 พบวาจํานวน    นักเดินทางและรายไดจากอุตสาหกรรม MICE ลดลงจากป 2555 โดย

มีจํานวนนักเดินทาง 919,164 คน และมีรายไดรวม 80,800 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 9.30 และ 8.69 ตามลําดับ 

ดังแสดงในภาพ 1 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณภายในประเทศซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจเดินทางและการจัดงาน

สําหรับธุรกิจกลุม MICE ในไทย อยางไรก็ตามสถานการณนักเดินทางและรายไดจากอุตสาหกรรม MICE ในไตรมาส

แรกของป 2558 เริ่มมีสัญญาณเขาสูภาวะปกติ โดยมีอัตราการเติบโตเม่ือเทียบกับไตรมาสเดยีวกันในป 2557 รอยละ 

3.00 และรอยละ 3.30 ตามลําดับ (สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2558) 

 

ภาพ 1 จํานวนนักเดินทาง MICE และรายไดของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ. 2552-2556 

(สํานักงานสงเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2558) 

     World Economic Forum (2015) ไดศึกษาและจัดทํารายงาน Travel & Tourism Competitiveness Index 2015 

พบวาไทยมีลําดับความสามารถในการแขงขันเปนลําดับที่ 35 จากจํานวน 141 ประเทศทั่วโลก และจัดเปนลําดับที่ 3 

ในกลุมประเทศ ASEAN รองจากสิงคโปรและมาเลเซีย ทั้งนี้ หากพิจารณาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 
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MICE ในประเทศไทย ที่มีความทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแลวหลาย ๆ ประเทศ และขอไดเปรียบของประเทศไทย        

ไมวาจะเปนคาใชจายในการจัดงานที่ไมสูงมากนักเม่ือเปรยีบเทียบกับประเทศอื่น ๆ สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทําเล

ทีต่ั้งของประเทศไทยท่ีเปนจุดศูนยกลางของภูมิภาค รวมถึงภาพลักษณของประเทศไทยในการเปนแหลงทองเที่ยวที่มี

ความหลากหลาย และความโดดเดนในดานอัธยาศัยของผูคนซึ่งเปนท่ีชื่นชอบของชาวตางชาติ กลาวไดวาประเทศไทย

เปนประเทศที่มีความเหมาะสมตอการจัดงานในกลุม MICE ดังจะเห็นไดจากศึกษาและจัดลําดับของ American 

Express Global Business Travel (2015) ในประเด็นเมืองที่ดีที่สุดสําหรับการจัดประชุมและกิจกรรม (Meeting and 

Events) พบวาไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันเปนลําดับตน ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จากขอมูลพบวาในป 

2557 กรุงเทพมหานครติดลําดับเมืองที่ดีที่สุดลําดับ 6 โดยมีเมืองจากกลุม ASEAN ที่ติดลําดับในกลุมนี้อีก 2 เมือง 

ไดแก สิงคโปร (ลําดับที่ 1) และบาหลี อินโดนีเซีย (ลําดับท่ี 5) 

 แมวาในปจจุบัน ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการรองรับการจัดงานในกลุม MICE อยางเพียงพอ แต

การเพิ่มขึ้นของจํานวนการจัดงานและจํานวนนักเดินทางชาวตางชาติในอนาคต ประกอบกับผลจากการรวมตัวเปน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะนํามาซึ่งโอกาสของประเทศไทยในการเปนศูนยกลางหรือเปนเจาภาพการจัดงานใน

กลุม MICE ของภูมิภาค อาจสงผลใหประเทศไทยเผชิญปญหาความไมเพียงพอของโครงสรางพื้นฐานและบุคลากร 

นอกจากนี้ การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังกอใหเกิดโอกาสสําหรับพื้นที่ตาง ๆ ที่เปนเมืองเศรษฐกิจ

และเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ เชน เชียงใหม ขอนแกน ชลบุรี ภูเก็ต ในการเปนสถานที่จัดงานในกลุม MICE จากเดิมที่

การจัดงานมักกระจุกตัวอยูในกรุงเทพมหานคร สถานการณดังกลาว นํามาซึ่งความจําเปนในการเตรียมพรอมทั้งใน

เชิงรุกและเชิงรับของหนวยงานที่เกี่ยวของและผูประกอบการ ที่ตองมุงพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดการและ

ยกระดับการใหบริการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถานที่จัดประชุม พื้นที่การจัดแสดงสินคา เสนทางการคมนาคม

ขนสง ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม บริการดานโรงแรมและที่พัก เปนตน รวมถึงการเพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความรู

และประสบการณในการบริหารจัดการธุรกิจ MICE และมัคคุเทศก ใหมีจํานวนที่เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อรองรับ        

การขยายตวัของธุรกิจ MICE ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในจังหวัดเชียงใหมที่มีศักยภาพในการเปนสถานที่จัดงาน

ในกลุม MICE ใหสามารถรองรับการจัดงานขนาดใหญหรอืงานในระดับนานาชาติได 

 จากที่กลาวมาขางตนจะพบวา การพัฒนากลยุทธการบริหารจัดการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

ระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ตองมีการศึกษาอยางเรงดวน เพื่อรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรม MICE และเพื่อยกระดับใหเปน Top of mind ของ MICE ในเอเซีย  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะแวดลอมท่ัวไปทางธุรกิจของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชยีงใหม 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขันในระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม MICE 

ในจังหวัดเชียงใหม 

  3. เพื่อพัฒนารูปแบบกลยุทธทางดานบริหารการจัดการเพื่อจะชวยยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน

ในระดับนานาชาตขิองอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชยีงใหม 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)  และแบบสัมภาษณ 

(Interview)  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมุงเนนศึกษาถึงตัวแปรตาง  ๆซึ่งแบงตัวแปรออกเปน 2 กลุม ดังนี ้ 

1. ตัวแปรตน ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

1.1) สภาวะแวดลอมทั่วไปของอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยการวิเคราะห       

(1) จุดแข็ง (Strengths) (2) จุดออน (Weaknesses) (3) โอกาส (Opportunities) และ (4) อุปสรรค (Threats) 

1.2) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไดเปรียบทางการแขงขัน ประกอบดวย (1) วิเคราะหปจจัยภายใน 

(Internal Factors Analysis Summary: IFAS) (2) วิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary: 

EFAS) และ (3) แมททริกซโทว (TOWS Matrix) 

1.3) การบรหิารจัดการของผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม เปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางการแขงขันดวย Five Forces Model ประกอบดวย (1) การวิเคราะหคูแขงขันในอุตสาหกรรม

เดียวกัน (2) โอกาสการเขาสูอุตสาหกรรมของกิจการรายใหม (3) การแขงขันจากผลิตภัณฑทดแทน (4) ความรวมมือ

และอํานาจตอรองกับผูขายปจจัยการผลิต และ (5) ความรวมมือและอํานาจตอรองกับผูซื้อ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก กลยุทธการบริหารจัดการเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันในระดับ

นานาชาติของผูประกอบการในอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะเปนกลยุทธที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล

งานวิจัยทัง้หมด 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูประกอบการที่มีสวนไดสวนเสียทางตรงในอุตสาหกรรม MICE 

จังหวัดเชยีงใหม สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูประกอบการใหบรกิารดานสถานที่ กลุมผูประกอบการจัด

กิจกรรมทางธุรกิจ ประชุมและนิทรรศการ และกลุมผูประกอบการโรงแรมและท่ีพักโดยการคํานวณกลุมตัวอยางจาก

จํานวนประชากรสามารถดําเนนิการไดดังนี ้

 เนื่องดวยประชากรของกลุมผูประกอบการใหบริการสถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการในจังหวัด

เชยีงใหม มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ราย (สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) ดังนั้นการสุมตัวอยางจาก

ประชากรกลุมนี้จะดําเนินการแบบสํามะโนประชากร (Census) กลาวคือเก็บขอมูลจากกลุมประชากรทั้งหมด อีกทั้ง

ประชากรของกลุมผูประกอบการจัดกิจกรรมทางธุรกิจในจังหวัดเชียงใหมนั้นมีจํานวนทัง้สิน้ 9 ราย (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม, 2558) ดังนั้นการสุมตัวอยางจากประชากรกลุมนี้จะดําเนินการแบบสํามะโนประชากร (Census) กลาวคือ

เก็บขอมูลจากกลุมประชากรทั้งหมด 

 สําหรับกลุมตัวอยางของกลุมผูประกอบการโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหมมีท้ังสิ้น 213 ราย (สํานักงาน

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2557) โดยสามารถคํานวณกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณดังนี ้
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 เมื่อ   n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 

           N  คือ ขนาดประชากร   

           P  คือ สัดสวนของประชากรที่ตองการสุม      

        (โดยทั่วไปนิยมใชสัดสวน 30% หรือ 0.30) 

           Z  คือ ระดับความมั่นใจท่ีกําหนด (โดยในการศึกษานีก้ําหนดคา Z ที่ระดับ  

        นัยสําคัญ 0.05 (ความเชื่อมั่น 95%) หรือเทากับ 1.96)  

               E   คือ ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%    

       สัดสวนความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05  

n = (0.30) x (1 – 0.30) / ((0.05 x 0.05)/ (1.96 x 1.96)) + ((0.30) x (1 – 0.30)/213) = 128.31 หรือเทากับ 

129 ตัวอยาง กลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง สําหรับกลุมผูประกอบการโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหมใช

วิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกเก็บ

ตัวอยางเฉพาะผูปฏิบัติงานในกลุมโรงแรมและที่พักในจังหวัดเชียงใหม ตัง้แตระดับหัวหนาแผนกขึ้นไปเทานั้น 

 รวมเก็บขอมูลทั้งหมด จํานวน 7+9+129 = 145 ตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางนี้จะทําการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสราง และแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยแบบสอบถามงานวิจัยที่มลีักษณะเปน

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ในแตละขอคําถามจะมีคําตอบใหเลือก  5  ระดับ ไดแก  มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และ นอยที่สุด (Likert, 1967) คาเฉลี่ยที่ไดนํามาจัดเปนเกณฑวัดแบงระดับตามชวงความสําคัญ 5 ชวง เปนการวัดแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่งผลจากการคํานวณหาความกวางอันตรภาคชั้น โดยแบงเปน 5 ชวง เทา ๆ  กัน และ แปร

ผลไดดังนี ้(ชัชวาลย เรืองประพันธ, 2539, หนา 15) 

 สูตรความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มคีาสูงสุด-ขอมูลที่มคีาต่ําสุด 

            จํานวนชั้น 

     = 5-1 

       5 

     = 0.80 

 โดยมีเกณฑสําหรับการแปลความหมายคาเฉลี่ย ชวงคะแนนคาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น ดังนี ้
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4.21 – 5.00  หมายถึง  มีการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 

3.41 – 4.20   หมายถึง       มีการตัดสินใจในระดับมาก 

2.61 – 3.40 หมายถึง        มีการตัดสินใจในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 หมายถึง       มีการตัดสินใจในระดับนอย 

1.00-1.80 หมายถึง       มีการตัดสินใจในระดับนอยท่ีสุด 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนของขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยเทคนิคสถิติ ไดแก สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดวย รอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิค               

การวิเคราะหเนือ้หาและถอดความ (Content and Thematic Analysis) และการวิเคราะหเชิงกลยุทธธุรกิจ 

ผลการศึกษา  
 ผลการสํารวจขอมูลจาก 145 ตัวอยาง พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานอยูในระดับผูจัดการแผนก 

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 35.86 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบันสวนใหญอยูในระยะเวลา 1 ป แตไมถึง 

3 ป จํานวน  85 คน คิดเปนรอยละ 58.62 กลุมลูกคาหลักของธุรกิจสวนใหญเปนลูกคาจากภายในประเทศ จํานวน 127 คน คิด

เปนรอยละ 87.59 

 การวิเคราะหระดับความสําคัญของสภาวะแวดลอมทั่วไป (SWOT) ของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัด

เชียงใหม ปจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ ดานจุดแข็ง มีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.75 รองลงมาคือ ดานจุดออน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ดานอุปสรรค มคีาเฉลี่ยเทากับ 3.53 และลําดับสุดทาย ดานโอกาส มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 เมื่อแยก

ดูในแตละองคประกอบของแตละดานพบวา  

จุดแข็งของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก คุณภาพของบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกดาน

พื้นที่ ความสามารถในการรองรับ ความคุมคาของเงินเมื่อเปรียบเทียบดานคุณภาพและราคา รวมถึงความ

หลากหลายในระดับการใหบริการ ซึ่งมีศักยภาพในระดับสากล  

จุดออนของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก จํานวนบุคลากรที่ใหบริการยังไมเพียงพอและขาด

ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ ดานบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาดาน MICE โดยตรงในจังหวัดเชียงใหมยังมีนอย และ

ขาดความรวมมอืกันในกลุมผูประกอบการดานอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม  

โอกาสของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก มีเอกลักษณดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม

ทองถิ่น อุตสาหกรรม MICE ไดรับการสงเสรมิจากภาครัฐบาลและเอกชนเสมอมา มีสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงจํานวน

มาก หลากหลายรูปแบบ และสามารถทองเที่ยวไดตลอดทั้งป มีที่พักแรมใหเลือกหลากหลายรูปแบบและราคา การ

เปด AEC จะทําใหการเชื่อมตอทางธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น ความโดดเดนของอาหารไทย มีความสามารถในการ

รองรับนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมาก และมีธรรมชาติที่งดงาม ผูคนในทองถิ่นมีความเปนมิตร มีสนามบินนานาชาติ

เชยีงใหมซึ่งอยูไมไกลจากตัวเมอืง  
อุปสรรคของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก ระบบรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน

ยังไมอยูในระดับสากล ขาดการสงเสริมดานการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐบาล ผลกระทบ

ดานความเช่ือมั่นจากปญหาดานการเมอืง โครงสรางพื้นฐานของเชียงใหมยังไมดีพอเพื่อรองรับงานในระดับนานาชาติ 
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ปญหาภัยธรรมชาติและมลภาวะเปนพิษ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของโลก และเสนทางการบินแบบบิน

ตรงจากตางประเทศยังมีนอย  

 การวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factors Analysis Summary: IFAS) แสดงการวิเคราะหสภาวะแวดลอม

ภายในของผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหมในภาพรวม ปจจัยสภาพแวดลอมภายในจําแนกเปน

จุดแข็งและจุดออนของธุรกิจ โดยมีความสําคัญหรือมีอิทธิพลตอธุรกิจในระดับมาก ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของ

ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 3.63 จากการวิเคราะห พบวา ผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัด

เชยีงใหมในภาพรวมมีจุดแข็งมากกวาจุดออนทางธุรกิจ โดยจุดแข็งมีคาคะแนนถวงน้ําหนัก เทากับ 1.86 และจุดออนมี

คาคะแนนถวงน้ําหนัก เทากับ 1.77  

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factors Analysis Summary: EFAS) แสดงการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายนอกของผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหมในภาพรวม โดยปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกจําแนกเปนโอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอธุรกิจและสะทอนออกมาใน

รูปของผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักเทากับ 3.44 แสดงวาปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกมีผลหรือมีอิทธิพลตอการ

ดําเนินงานของผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหมภาพรวมในระดับมาก โดยผูประกอบการ

อุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหมตองเผชิญกับโอกาสในการดําเนินงานนอยกวาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งสะทอน

ออกมาในรูปคะแนนถวงน้ําหนัก โดยโอกาสมีคาถวงน้ําหนัก เทากับ 1.69 นอยกวาคะแนนถวงน้ําหนักของอุปสรรคที่มี

คาเทากับ 1.75 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาสภาวะแวดลอมทั่วไป (SWOT) ของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม ดานจุดแข็ง

สอดคลองกับ พรพิมล ขวัญยืน (2553) จากการงานวิจัยเรื่องความสนใจในการจัดประชุม จัดนําเที่ยว และจัดแสดง

สินคาหรือนิทรรศการ ใหกับพนักงาน ลูกคา หรือผูที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ของบริษัทที่ตั้งในเขต

อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ระบุวา กลุมตลาดที่ทําการศึกษานั้นมีความใสใจและตองการในดานคุณภาพ

การบริการ ดังนั้นผูประกอบการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของตองหามาตรการรักษามาตรฐานและคุณภาพในการ

บรกิาร ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการใหบริการดวยการฝกอบรมใหความรูแกพนักงานผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเปน

ที่ยอมรับของกลุมลูกคาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ดานจุดออน คลายคลึงกับ สุธิดา สุวรรณกันธา (2554) จากการ

วิจัยเรื่องความทาทายของจังหวัดเชียงใหมตอการเปนนครศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคานานาชาติในกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและเอเชียใต กลาววา จุดออนที่ตองพัฒนาอยางเรงดวนไดแก การขาดการบูรณาการ

ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงการสรางมาตรฐานระบบ

ขนสงมวลชนในตัวเมอืงใหมีประสิทธิภาพและการสนับสนุนที่จริงจังจากภาครัฐบาล ดานโอกาส สอดคลองกับขอมูล

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โอกาสตลาด MICE ของเชียงใหมใน AEC” (ธนวันต ชุมแสง, 2558) กลาวไดวา

จังหวัดเชยีงใหมนั้นเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพและความพรอมหลายดานในการรองรับตลาด MICE ทั้งดานสถานที่จัดงาน

การประชุม งานจัดแสดงสินคา โรงแรมที่พัก รานอาหารในระดับนานาชาติ อีกทั้งมีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย มี

สนามบินนานาชาติใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศไทย และสอดคลองกับ สุธิดา สุวรรณกันธา (2554) จากการวิจัย

เรื่องความทาทายของจังหวัดเชียงใหมตอการเปนนครศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคานานาชาติในกลุมประเทศ

อนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขงและเอเชียใต ระบุวา จังหวัดเชยีงใหมมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในการเปน

ศูนยกลางการประชุมและแสดงสินคานานาชาติในเชงิเปรียบเทียบกับกลุมประเทศลุมแมน้ําโขงและเอเชียใต เนื่องจาก
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มีความพรอมของทรัพยากรการทองเที่ยว เอกลักษณวัฒนธรรม และความเปนมิตรไมตรีที่เปนจุดแข็ง อีกทั้งยังมี

ความสามารถในการเขาถึงคือมีสนามบินนานาชาติและจะมีการพัฒนาระบบโลจิสติกสรองรับในอนาคต มีที่พักและ

โรงแรมเพียงพอ ทั้งยังมีศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหมอันเปนแรงผลักสําคัญ อีกทั้งบท

วิเคราะหเกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยจากบทความของ China Economic Review (2016) สื่อสิ่งพิมพ

และสื่อออนไลนชั้นนําของจีนที่ไดรับการยอมรับในระดับเอเชีย ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยในหัวขอ Thailand 

makes a MICE mark วาเปนทางเลือกที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (East Asia) สําหรับการจัดกิจกรรม MICE 

ดานอุปสรรค สอดคลองกับรายงานประจําปของอุตสาหกรรม MICE ประเทศไทย โดยสํานักงานสงเสริมการจัด

ประชุมและนิทรรศการ (2558) ที่ระบุวาในป 2556 จํานวนนักเดินทางและรายไดจากอุตสาหกรรม MICE ลดลงจากป 

2555 อันเน่ืองจากสถานการณภายในประเทศที่อาจสงผลตอการตัดสินใจเดินทางและการจัดงานสําหรับธุรกิจกลุม 

MICE ในประเทศไทย และสอดคลองกับ ขัตติยา กลัญทกะปกรณ (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหาร

จัดการธุรกิจ MICE ในจังหวัดเชียงใหม ระบุวา ธุรกิจ MICE ในจังหวัดเชียงใหมมีความทาทายในดานการขาดความ

รวมมือกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสยีของจังหวัดเชียงใหมและการไมมีประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการ    

การวิเคราะหแมททริกซโทว (TOWS Matrix) จังหวัดเชียงใหมควรใหความสําคัญ คือ กลยุทธ ST เปนหลัก   

มีรายละเอียดดังน้ี 

(1) สรางภาพลักษณที่ดีดานคุณภาพการใหบริการ และความพรอมของผูประกอบการในอุตสาหกรรม MICE 

จังหวัดเชยีงใหม 

(2) ประชาสัมพันธเกี่ยวกับศักยภาพในการรองรับงานดาน MICE ขนาดใหญเพื่อสงเสริมการตลาดใน

ภาพรวมของจังหวัดเชยีงใหม 

(3) เพิ่มชองทางในการเขาถึงการใชบริการเนื่องจากเปนธุรกิจที่ลูกคาจะตองเดินทางเขามาใชบริการยังพื้นที่

ใหบริการเทานั้น 

(4) ปรับปรุงระบบสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐานในหองประชุมและสัมมนาใหมีความทันสมัย ครบวงจรและ

พรอมใชงานอยูเสมอ เพื่อรองรับการใชงานหลากหลายรูปแบบจากลูกคา 

(5) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการดาน MICE ใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

หรือสูงกวาที่กฎมายกําหนด 

(6) สงเสริมการประชาสัมพันธจุดเดนดานความคุมคาเงินเมื่อมาใชบรกิารดาน MICE ในจังหวัดเชยีงใหม 

ซึ่งไมสอดคลองกับ ขัตติยา กลัญทกะปกรณ (2557) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธการบริหารจัดการ

ธุรกิจ MICE ในจังหวัดเชียงใหม ระบุวา เมื่อวิเคราะห TOWS Matrix พบวาตําแหนงของกลยุทธในการบรหิารจัดการใน

ธุรกิจกลุมการจัดประชุมมีตําแหนงทางการตลาดที่ดีที่สุด โดยมุงเนนการใชกลยุทธแบบกาวหนา SO (Strengths-

Opportunities) แตสอดคลองบางสวนกับ ภูริวัจน เดชอุม (2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ

การจัดการประชุมนานาชาติของไทย ระบุวา การพัฒนากลยุทธเพื่อการจัดประชุมนานาชาติของประเทศไทยนั้น 

ประกอบไปดวยกระบวนการที่จะตองแสดงใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพของสมาคมหรือหนวยงานที่เกี่ยวของของ

ประเทศไทย อาศัยการเช่ือมโยงภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย การสงเสริมความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาธุรกิจ MICE รวมกันไมวาจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการพัฒนาบุคลากร การ

กําหนดมาตรฐานรวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบและขอปฏิบัติตาง ๆ ที่สงเสริมการดําเนินธุรกิจ MICE ใหสามารถ

แขงขันไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก อุตสาหกรรม MICE เชียงใหม โดยใชทฤษฎี 5 Force Model โดยสรุปพบวา

นักทองเที่ยวสวนใหญมักเลือกกรุงเทพมหานครและเชียงใหมเปนจุดหมายปลายทางซึ่งทั้งสองจังหวัดมีจุดแข็งดาน

ทรัพยากร วัฒนธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณซึ่งดวยความพรอมดานทรัพยากรประกอบกับนโยบายการ

สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของรัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของและทางจังหวัด สงผลใหอํานาจการตอรอง

ของนักทองเที่ยวคอนขางนอย ในสวนของอํานาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต จังหวัดเชยีงใหมไดถูกผลักดัน

ใหเปน MICE CITY ที่มคีวามพรอมดานสนามบินนานาชาต ิศูนยประชุม ศูนยนิทรรศการ สถานที่จัดงานรูปแบบเฉพาะ 

และที่พัก ซึ่งจากความพรอมดังกลาวสงผลใหอํานาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิตคอนขางสูง การเติบโต

ของอุตสาหกรรม MICE ที่มีทิศทางการเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลใหผูประกอบการดาน MICE มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น 

เนื่องจากธุรกิจรับจัดงานเปนธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ มีการลงทุนในการกอตั้งบริษัทดวยเงินทุนที่ไมสูงมากนักแตเนน

การสรางเครือขาย สงผลใหเกิดการคุกคามของผูประกอบการรายใหมสูง ในสวนของการคุกคามของสินคาทดแทน

นั้นมีนอย เน่ืองจากสินคาในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการเปนสินคาท่ีมีลักษณะเฉพาะ โดยเปนสินคาที่ไมสามารถ

จับตองไดและเนนการสรางประสบการณรวม ทําใหสินคาประเภทนี้เปนสินคาที่ยากจะลอกเลียนแบบ เมื่อพิจารณา

การแขงขันระหวางคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันพบวาการแขงขันในระดับนานาชาติรวมทั้งระดับภูมิภาคคอนขางสูง 

(Tourism Authority of Thailand, 2015) เนื่องจากอุตสาหกรรม MICE เปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดสูงและกําลังมี

ทิศทางที่เติบโตอยางตอเน่ือง จึงถือเปนโอกาสสําคัญในการสรางรายไดเขาประเทศ แตละประเทศจึงมีกลยุทธตาง ๆ 

ที่ออกมาเพื่อรองรับและดึงดดูนักทองเที่ยวในกลุมอุตสาหกรรม MICE 

จากขอมูลดังกลาวทั้งหมด ทีมวิจัยนําเสนอกลยุทธการบริหารจัดการเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้  

กลยุทธดานการดําเนนิงาน 

(1) การพัฒนาความพรอมของผูประกอบการอุตสาหกรรม MICE โดยการจัดฝกอบรม สัมมนาใหความรู 

และเวทีแลกเปลี่ยนความรู โดยหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน (Best Practice) เปนผูใหขอมูลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีภาคเอกชนรวมถึงผูประกอบการเปน

กลุมเปาหมาย 

(2) เพิ่มชองทางในการเขาถึงการใชบริการเนื่องจากเปนธุรกิจที่ลูกคาจะตองเดินทางเขามาใชบริการยังพื้นที่

ใหบริการเทานั้น  

(3) การสงเสริมการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในทุกภาคสวน ทั้งที่พัก สถานที่จัดประชุม การคมนาคม

ขนสง แหลงขายของที่ระลึก เพื่อใหสิ่งอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ไดรับมาตรฐานในแตละดาน เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นในระดับนานาชาติ โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

(4) การผลักดันใหผูประกอบการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE รับการประเมินมาตรฐานทั้งของ

ไทยและตางประเทศเพื่อสรางความนาเชื่อถอืและเปนเครื่องมือในการสรางความเช่ือมั่นในระดับสากล 

(5) การสรางความรวมมือและเครอืขายของอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดเชียงใหม โดยกอตั้งเปนหนวยงาน

ที่ดูแล จัดการ ติดตอประสานงาน ระหวางผูประกอบการประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม MICE  

กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย 

 (1) การพัฒนาบุคลากรในดานภาษาตางประเทศรวมท้ังปลูกฝงการมจีิตบรกิาร (Service Mind) 

(2) การสงเสริมการจางแรงงานทองถิ่น  
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(3) การฝกอบรม สัมมนาและใหความรู เกี่ยวกับอุตสาหกรรม MICE อยางสม่ําเสมอทั้งในระดับองคกร และ

ระดับจังหวัดเพื่อใหบุคลากรในอุตสาหกรรม MICE มีความรู สามารถพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูที่ไดรับไป

พัฒนาการทํางานในองคกรได 

กลยุทธทางการตลาด 

 (1) การสรางภาพลักษณที่ดดีานคุณภาพการบริการที่มีเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม โดยสรางการรับรูแก

นักทองเที่ยวกลุมอุตสาหกรรม MICE ผานประสบการณการรับบรกิารรวมท้ังสื่อประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบ 

 (2) การประชาสัมพันธความพรอมและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรม MICE ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง

แหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย ภายใตวัฒนธรรมที่งดงาม โดยผานสื่อประชาสัมพันธหลากหลายรูปแบบและ

หลากหลายภาษา 

 (3) การสรางภาพลักษณจังหวัดเชียงใหมในการเปน MICE Destination และเปนจุดหมายปลายทางที่คุม

คาเงิน รวมทั้งเปนจุดหมายปลายทางที่มีความพรอมในการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) โดยคํานึงถึงการใช

ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญในขั้นตอนตาง ๆ ของการจัด

ประชุม/สัมมนา คือ การเรียนเชิญและการประชาสัมพันธการประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม การ

จัดเตรยีมสถานที่และอุปกรณ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดเตรียมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมการประหยัด

พลังงานและลดปริมาณขยะ (Thailand Business Council for Sustainable Development, 2016) 

กลยุทธดานวิจัยและพัฒนา 

ผูประกอบการดาน MICE ควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม MICE แกภาค

การศึกษา โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของจังหวัด และการประชาสัมพันธของจังหวัด เปนตน 
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ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  

ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร 

Factors affect the success in business management of small and medium enterprises (SMEs) of the 

agricultural processing industry in Phichit province 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยคือ ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร 

จํานวน 4 ราย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ (Relevant document) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) วิเคราะหและ

ตีความขอมูล โดยใชวิธกีารวิเคราะหเนือ้หาและแสดงผลในรูปของความเรียง 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) คือรูปแบบกิจการการผลิต

ทั้ง 4 ราย โดยใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปดวย 1) กลยุทธผูนําทางดานตนทุน 2) กลยุทธการสราง

ความแตกตาง 3) กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ 4) กลยุทธการเปนเจาแรก 5) กลยุทธสื่อความเปนทองถิ่น 6) กลยุทธเพิ่ม

โอกาสทางการขาย 7) กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและรักษาฐานลูกคา 8) กลยุทธการหาลูกคาราย

ใหม 9) กลยุทธการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาที่มีตอตราสินคาของตน 10) กลยุทธการสรางเครือขายหรือ

พันธมิตรทางธุรกิจ 11) กลยุทธการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด 12) กลยุทธการสรางความผูกพันในตราสินคา 

สวนปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนินธุรกิจ ประกอบดวย ปญหาดานแรงงาน ปญหาผูบริโภคที่มาซื้อสินคา 

ปญหาทางดานคูแขงขัน ขอจํากัดดานการจัดการ ปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ ปญหาดานการตลาด  

คําสําคัญ :  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม,ความสําเร็จ,กลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

 

Abstract 

This objective of this research was to study the formats and strategies as well as the obstacle of small 

and medium enterprises of the agricultural processing industry in Phichit province. The sample respondents are 

the entrepreneur in small and medium enterprises of the agricultural processing industry in Phichit province for 4 
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companies. Qualitative research will be used by using a purposive sampling in order to gather the relevant 

document. For In-depth interview and Non- participate Observation are used to analyse and interpret the data 

and convert into the essay.  

The results showed that in the small and medium enterprises of the agricultural processing industry in 

Phichit province had a trade both a wholesale manufacturing. Business strategies include are the cost 

leadership , differentiation strategies , focus strategies , first to market , communication for the local areas 

strategies , increase opportunity to sell strategies , customer relationship management , to find new customers 

strategies , analyses attitude and behaviour that can influence the customer to the product , network or business 

partners strategies , create line extension to the product strategies , brand loyalty strategies. The problems and 

obstacles in the business consist of the problem from the labor , the customers , the competitive problems , the 

limited management, the problem of resources and marketing.  

Keywords : Small and medium enterprises (SMEs) , Success , Strategies 

 

บทนํา 

ตั้งแต ป พ.ศ. 2550 ประเทศไทยไดประสบปญหาวิกฤตการณทางการเมืองและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

ภายในประเทศสงผลทําใหเกิดการหดตัวของการบริโภค การลงทุนของภาคเอกชนไมขยายตัว ประกอบกับตลาด

สงออกสําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนประสบปญหาดานเศรษฐกิจ มีผลทําใหคําสั่งซื้อลดลง กําลัง

การผลิตจึงลดลงตามไปดวย แตธุรกิจที่ยังสามารถยั่งยืนและเปนรากฐานที่สําคัญใหกับเศรษฐกิจในประเทศ คือ 

ธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนรากฐานใหกับเศรษฐกิจของประเทศรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ กอใหเกิดการจาง

งานรอยละ 77 การสรางมูลคาเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 39 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออก

โดยตรงคิดเปนสัดสวนรอยละ 29 ของมูลคาการสงออก (รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม,2552,น.2) รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจ SMEs จึงมีนโยบายในการสงเสริมและผลักดันให SMEs มี

ศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีแผนยุทธศาสตรในการสงเสรมิพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให

เติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ ยุทธศาสตรที ่4 เสรมิสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตวิสัยทัศนที่วา “พัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของ

ไทยใหเตบิโตอยางสมดุลยั่งยืน เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย” (ทิศทางเศรษฐกิจไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2555 - 2559) 

 ดังนั้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs) จึงเปนกลุมธุรกิจที่สําคัญ

ของระบบเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเปนกลไกหลักที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเปนแหลงจางงานและการสงออกที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ พบวา วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในป 2558 ที่ผานมาคิดเปนรอยละ 96 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคอาเซียน และมีสวนสรางมูลคาทางเศรษฐกิจประมาณรอยละ 42 ของมูลคารวมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

สงออกรอยละ 25 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด และจางงานถึงรอยละ 73 ของการจางงานทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาสถิติสัดสวนของจํานวนวิสาหกิจตอจํานวนประชากร 1,000 คน ในบริบทของแตละประเทศสมาชิก จะ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

761 
 

เห็นไดวา ประเทศอินโดนีเซียมีตัวเลขสูงสุดที่ 196.90 ตามดวยไทย (43.94) สิงคโปร (35.15) บรูไน (23.99) และ

มาเลเซีย (22.89) (สดุด ีวงศเกียรตขิจร,2558)   

โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนธุรกิจหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดเปนอยางดีและมี

ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไมนอยไปกวาธุรกิจขนาดใหญ นอกจากนั้นจํานวน SMEs กอใหเกิด

ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากคานิยมการเปนเจาของ

กิจการของคนรุนใหมที่ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดเพิ่มขึ้น โดยเปดโอกาสใหประชากรในทุกระดับของ

ประเทศไดมีโอกาสประกอบธุรกิจหรือสรางธุรกิจดวยตนเอง แมวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะมีความสําคัญ

ตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมากแตการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ยังมีปญหา อุปสรรค 

รวมถึงขอจํากัดตางๆ อยูไมนอย ที่ตองไดรับการแกไขและสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหมีความกาวหนา 

และสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญหรอืธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในตางประเทศได ปญหาและขอจํากัดของ

ธุรกิจประเภทนี้ที่มักจะพบเปนประจํา จะประกอบดวยปญหาตางๆ คือ 1) ปญหาดานการตลาด ซึ่งยังขาดความรู

ความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ 2) ขาดแคลนเงินทุน มักประสบปญหาการขอ

กูเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อมาลงทุนหรือขยายการลงทุนหรือเปนเงินทุนหมุนเวียน 3) ปญหาดานแรงงานแรงงานที่

ทํางาน จะมีปญหาการเขาออกสูง 4) ปญหาขอจํากัดดานเทคโนโลยีการผลิต โดยทั่วไปผูประกอบการและพนักงาน

ขาดความรูพื้นฐานที่รองรับเทคนคิวิชาที่ทันสมัย 5) ขอจํากัดดานการจัดการ SMEs มักขาดความรูในการจัดการหรือ

การบริหารที่มีระบบใชประสบการณจากการเรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลัก 6) ปญหาการเขาถึงบริการการ

สงเสริมของรัฐ SMEs 7) ปญหาขอจํากัดดานบริการสงเสรมิพัฒนาขององคการภาครัฐและเอกชนการสงเสริมพัฒนา 

SMEs 8) ปญหาขอจํากัดในการรับรูขาวสารขอมูล เนื่องจากปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ขางตน SMEs โดยทั่วไปจึง

คอนขางมีจุดออนในการรับรูขาวสารดานตาง ๆ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,2556) รวมทั้ง

สถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงและอาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งถือเปนปจจัยที่ทําใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินธุรกิจไดอยางยากลําบาก 

รวมถึงขอจํากัดตางๆ อยูไมนอยที่ตองไดรับการแกไข สนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจใหมีความกาวหนา และ

สามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในตางประเทศได (มหัทธน พฤทธิ์ขจร

ชัย,2557)  

จังหวัดพิจิตร อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง แบงการปกครองเปน 12 อําเภอ 86 ตําบล 888 หมูบาน 
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 3 เทศบาลเมอืง 25 เทศบาลตําบล 73 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร 540,712
คน สาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ 5 อันดับแรก ไดแก 1) สาขาเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม (รอยละ 47.3 
ของ GPP) 2) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชใน
ครัวเรือน (รอยละ 12.4 ของ GPP) 3) สาขาการศึกษา (รอยละ 7.7 ของ GPP) 4) สาขาอุตสาหกรรม (รอยละ 7.2 ของ 
GPP) 5) สาขาตัวกลางทางการเงิน (รอยละ 5.2 ของ GPP) (สํานักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร,2559)  

จังหวัดพิจิตร  มีผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 
จํานวน 766 ราย  โดยธุรกิจที่สําคัญไดแก ธุรกิจการผลิต และธุรกิจการบริการ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2559) 
สงผลใหเกิดรายได เงินตราหมุนเวียนในระดับทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการจางงาน สงผลใหกําลังซื้อของผูบริโภค
เพิ่มขึ้นตามไปดวย  อยางไรก็ตามธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังมีอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจใหเติบโตยั่งยืน ทํา
ใหมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและที่ลมเลิก  

ดังนั้นผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร มีจํานวน 18 ราย โดยคัดเลือกจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
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อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร ที่มีการดําเนินกิจการมาไมต่ํากวา 5 ป มีความโดดเดนทางดาน
ผลิตภัณฑและไดรับรางวัลทางดานผลิตภัณฑ จํานวน 4 กิจการ ไดแก 1) หางหุนสวน จํากัด แมตะเพียนการเกษตร 
2) หางหุนสวนจํากัด เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง 3) ฐิติมาผลไมแชอิ่ม 4) มะขามแกวสี่รส (ขอมูลจาก 
นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ ศูนยสงเสริมอุตสาหกกรมภาคที ่3 ณ วันที ่6 กรกฎาคม 2559)  

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย 1) เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัด
พิจิตร เพื่อใหทราบถึงรูปแบบและกลยุทธ รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร และสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาไปถายทอด
ใหกับธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รายอื่นๆ ไดทราบและสามารถนํากลยุทธตางๆไปปรับใชกับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ของตน และเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ใหอยูรอดและสรางความมั่นคงทางธุรกิจอยาง
ยั่งยืน 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมลู

หลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ (Relevant document) การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-
Participant Observation) วิเคราะหและตีความขอมูล โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) 
และแสดงผลในรูปของความเรียง ในการนําเสนอผลการวิจัย  

ขอบเขตการวิจัย 
1.ขอบเขตดานเนื้อหา 
ศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรม

แปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร 
2.ขอบเขตดานประชากร 
ผูใหขอมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling 

Design) ดังนี ้
1) ผูใหขอมูลหลัก คือ เจาของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือผูบริหารที่มีความ

เกี่ยวของทางดานการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 
ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 4 ราย ไดแก  

1. ผูบริหารหางหุนสวนจํากัด แมตะเพียนการเกษตร  
2. ผูบริหารการหางหุนสวนจํากัด เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง 
3. ผูบริหารฐิติมาผลไมแชอิ่ม  
4. ผูบริหารบานมะขามแกวสี่รส  

2) บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ คือ พนักงานหรือผูปฏิบัติงานระดับลาง ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 3 คน ใน
แตละธุรกิจ 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
ผลการศึกษา  

จากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการ
เกษตร ในจังหวัดพิจิตร จํานวน 4 ราย คือ ผูบริหารหางหุนสวนจํากัด แมตะเพียนการเกษตร  ผูบริหารหางหุนสวน
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จํากัด เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง ผูบริหารฐิติมาผลไมแชอิ่ม ผูบริหารบานมะขามแกวสี่รส จากการศึกษา
พบวา 
รูปแบบของกิจการ 

จากการศึกษาพบวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 4 กิจการที่เปนกลุมตัวอยางใน
การศึกษาครั้งนี้ เปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทางดานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร มีรูปแบบ
การดําเนินงาน แบบหางหุนสวนจํากัด จํานวน 2 ราย คือ หางหุนสวนจํากัด แมตะเพียนการเกษตร และหางหุนสวน
จํากัด เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง และแบบกิจการเจาของคนเดียว จํานวน 2 ราย คือ ฐิติมาผลไมแชอิ่ม 
และบานมะขามแกวสี่รส  ซึ่งประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ประเภทกิจการการผลิตท้ัง 4 กิจการ  

ซึ่งมีลักษณะของธุรกิจดังนี้  กิจการผลิตกลวยแปรรูป กิจการผลิตคอรนเฟล็กอบแทงเม็ดบัว กิจการผลิต
มะมวงแปรรูป กิจการผลิตมะขามแปรรูป ซึ่งกิจการทั้ง 4 กิจการ มีการดําเนินกิจการมาไมต่ํากวา 5 ป มีความโดด
เดนทางดานผลิตภัณฑและมเีอกลักษณเฉพาะตัว และไดรับรางวัลทางดานผลิตภัณฑ และที่สําคัญยังใชวัตถุดิบที่มีอยู
ในทองถิ่นหรือวัตถุดิบท่ีหาไดภายในประเทศ และใชแรงงานคนในทองถิ่นในการผลิตสินคา ซึ่งไดรับมาตรฐานการผลิต 
GMP   

ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัด
พิจิตร ซึ่งเปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยผูประกอบการเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 1 ราย 
ผูประกอบการเริ่มเขามาประกอบการต้ังแตอายุในชวง 22-23 ป ซึ่งผูประกอบการไมเคยมีประสบการณในการทํางาน
มากอน ซึ่งสืบทอดรับชวงตอจากกิจการครอบครัว จํานวน 3 ราย  ผูประกอบการเริ่มเขามาประกอบการตั้งแตอายุ
ในชวง 28 ป มีประสบการณในการทํางานคือพนักงานบริษัท โดยเริ่มตนทํากิจการดวยตนเอง จํานวน 1 ราย จบ
การศึกษาในระดับปรญิญาตร ีทั้ง 4 ราย ซึ่งรายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1  
 

ตารางที ่1  รูปแบบของกิจการและคุณลักษณะของผูประกอบการ 

ชื่อกจิการ ผูประกอบการ

(รหัสผูใหขอมูล) 

รูปแบบการ

ดําเนินงาน 

สินคา เพศ อา

ย ุ

การศึกษา ประสบการณ

ทํางาน / การ

เริ่มตนธุรกิจ 

1. หางหุนสวนจํากัด 

แมตะเพียนการเกษตร 

ผูบริหารหาง

หุนสวนจํากัด แม

ตะเพียนการเกษตร  

หางหุนสวน

จํากัด 

กลวยแปรรูป ชาย 28 ปรญิญาตร ี ไมมี / สืบทอด

กิจการจาก

ครอบครัว 

2. หางหุนสวนจํากัด 

เพลินจัง ฟูดโปรดักท

แอนดมารเก็ตติ้ง 

ผูบริหารหางหุนสวน

จํากัด เพลินจัง ฟู

ดโปรดักทแอนดมาร

เก็ตติ้ง  

หางหุนสวน

จํากัด 

ซีเรยีลอบแทง

เม็ดบัว 

ชาย 37 ปรญิญาตร ี พนักงานบริษัท 

/เร่ิมตนทํา

กิจการดวย

ตนเอง   

3. ฐิติมาผลไมแชอิ่ม ผูบริหารฐิติมา

ผลไมแชอิ่ม  

เจาของคนเดียว มะมวงแปรรูป หญิง 26 ปรญิญาตร ี ไมม ี/ สืบทอด

กิจการจาก

ครอบครัว 

4. บานมะขามสี่รส ผูบริหารบาน

มะขามแกวสี่รส  

เจาของคนเดียว มะขามแปรรูป ชาย 45 ปรญิญาตร ี ไมม ี/ สืบทอด

กิจการจาก

ครอบครัว 
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กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

จากการสัมภาษณผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการ

เกษตร ในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 รายนั้น พบวาธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจมามากกวา 5 ป การเริ่มตนการทําธุรกิจมีทั้งการ

สืบทอดกิจการจากครอบครัวและการเริ่มตนทําธุรกิจดวยตนเอง มีการผลิตสินคาที่มีความโดดเดนและมีเอกลักษณ

เฉพาะตัว และใชวัตถดุิบท่ีมีอยูในทองถิ่นหรอืวัตถุดิบที่หาไดภายในประเทศ และไดมีการสราง Brand เปนของตัวเอง  

ซึ่งจุดเริ่มตนของตราสินคา มีที่มา 2 แบบ คือ การตั้งชื่อจาก ชื่อผูเริ่มตนทําธุรกิจ และชื่อที่บงบอกถึงผลิตภัณฑของ

ตัวเอง โดย หางหุนสวนจํากัด แมตะเพียนการเกษตร (ปาเพียนกลวยตาก) และ ฐิติมาผลไมแชอิ่ม ตั้งชื่อโดยนําชื่อของ

ผูเริ่มตนทําธุรกิจมาตั้งเปนชื่อตราสนิคา  บานมะขามสี่รส ชื่อตราสินคามาจากลักษณะของมะขามแปรรูปที่มีรสชาติสี่

รส คือ เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด และมีการตั้งสโลแกนของสินคาไววา “เหนียวนุมชุมคอชื่นใจ” หางหุนสวนจํากัด 

เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง (เพลินจัง) ชื่อตราสินคามาจากลักษณะของการบริโภคเมื่อไดรับประทานแลว

จะมีความเพลิดเพลิน   

ในการศึกษาครั้งนี้ ผูบริหารไดนํามาใชในการดําเนินธุรกิจผูศึกษาไดใชแนวคิดของฟลลิป ค็อตเลอร (Philip 

Kotler,1997) เปนแนวทางในการศึกษา สามารถนําขอมูลจากการศึกษามาเสนอกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix : 7’Ps) ที่ผูบริหารไดนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ เพื่อการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและเพื่อให

สามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบรโิภค ดงันี ้

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑของแตและรายมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว โดยมีการ

นําของที่มีอยูในทองถิ่นหรือวัตถุดบิที่หาไดภายในประเทศ มาแปรรูปเปนสินคา ซึ่งสินคาที่จําหนายมีความหลากหลาย

ทั้งรูปแบบและรสชาต ิมีคุณภาพ และมบีรรจุภัณฑที่โดดเดนและงายตอการรับประทาน  

2. ดานราคา (Price) การตั้งการคาสินคาที่จําหนายมกีารตั้งราคาตามตลาด แตผูประกอบการบางรายใชกล

ยุทธราคาต่ําเพื่อเจาะตลาด เปนการตั้งราคาต่ําเพื่อใหสามารถจําหนายสินคาไดในปริมาณมากและไดจํานวนลูกคา

มาก จึงทําใหมสีวนแบงทางการตลาดที่มากขึ้น โดยจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคากลุมใหมได 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ใชชองทางการจําหนายทางตรงและทางออม คือ มีการจําหนาย

สินคาแบบคาสงและคาปลีก ลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดจากหนาราน สั่งทางไปรษณีย ซื้อสินคาผานตัวแทน

จําหนาย อยางเชน รานขายของฝากตางๆ รวมทั้งการสั่งผานสื่อออนไลนตางๆ คือ หนาเว็บไซด Facebook Line และ

การออกบูธในงานตางๆ  

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) มกีารสงเสริมการขาย (Sale Promation) โดยมีการลด แลก แจก 

แถม ใหกับพอคาแมคาที่ซื้อสินคาจํานวนมากๆ และมีการใชสื่อตางๆ ในการประชาสัมพันธเพื่อใหลูกคาไดรับรูขอมูล

ขาวสารและใหผูบริโภคไดรูจักแบรนดสินคามากขึ้น โดยการสื่อออนไลน อยาง เว็บไซด Facebook Line และการ

กระจายเสียงจากสื่อวิทยุ รวมถึงการเปนผูสนบัสนุนของทองถิ่นในงานตางๆ ซึ่งวิธีน้ีถือเปนนัยแฝงเพื่อการโฆษณา  

5. ดานบุคคล (People) ผูประกอบการมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแตละ

หนาที่อยางชัดเจน โดยมีการสอนงาน มีการออกพาไปดูงานนอกสถานที่เพื่อใหพนังงานไดเกิดความคิดริเริ่ม

สรางสรรค และสามารถนํามาตอยอดการในทํางานได สรางแรงจูงใจการงานทํางาน รวมถึงการใหสวัสดิการตางๆกับ

พนักงาน เชน เบี้ยขยัน โบนัส อาหารกลางวัน  
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6. ดานกายภาพ (Physical) ผูประกอบการมีการสรางคุณภาพโดยรวมทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบการ

ใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลกูคา อยางเชน สินคามีมาตราฐาน อย. การไดรับมาตรฐานการผลิต GMP และไดรับ

รางวัล OTOP 5 ดาว ซึ่งเปนการการันตีถึงคุณภาพและภาพลักษณของตัวสินคา  

7. ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการตางๆ ในการจัดการดานสินคาและบริการ มีระเบียบขอปฏิบัติที่

ชัดเจนและรวดเร็ว กระบวนการผลิตภัณฑที ่รวดเร็ว ผิดพลาดนอย และทําไดงานมาก โดยมีการนําเครื่องจักรเขามา

ชวยในการผลิต ทําใหการมีการผลิตที่รวดเร็วขึ้นและคุณภาพสินคามากขึ้น และมีการจัดการทางดานการจัดหนายที่

ทําใหตนทุนนอยและรวดเร็ว รวมถึงกระบวนการขนสง ซึ่งการขนสงมีความสําคัญตอธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในสวน

การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจําหนาย ในหลายๆ ธุรกิจ ตนทุนการขนสงนับเปนตนทุนที่สําคัญ และ

กระทบตอตนทุนรวมของผลิตภัณฑและบรกิาร ซึ่งโครงสรางตนทุนของผูประกอบการขนสง ผูประกอบการจึงไดมีการ

ตั้งศูนยกระจายสินคาไวเปนศูนยกลาง เพื่อใหลูกคาไดมาซื้อสินคาเอง โดยที่ผูประกอบการไมตองกระจายสินคาขนสง

สินคาเองเพื่อเปนการประหยัดตนทุน และการรับของมาขายที่โรงงานโดยขนสงมากลับรถที่ไปสงของที่ศูนยกระจาย

สินคาของตนเอง  

จากการสัมภาษณผูประกอบการถึงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ

อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร ของผูประกอบการทั้ง 4 ราย มีการกําหนดกลยุทธที่แตกตางกัน 

ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. Porter,1980) กลยุทธที่สรางความไดเปรียบใน

การแขงขัน (Competitive Advantage) ซึ่งจะใชเปนตัวเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ 

ดังนี ้

1. กลยุทธผูนําทางดานตนทุน (Cost Leadership) เนื่องจากเปนสวนท่ีครบวงจร เริ่มตนตัง้แตการผลิตวัตถุดิบ

ที่ใชในการผลิต โดยการปลูกผลไมเองและผลิตแปรรูปเอง ทําใหกิจการมีตนทุนในการผลิตต่ํา ซึ่งตางจาก

ผูประกอบการรายอื่นๆ ที่ไมไดทําการปลูกเองได จําเปนตองซื้อจากแหลงอ่ืนๆ ทําใหมีตนทุนในการผลิตที่สูงกวา การ

มีตนทุนที่ตํากวาทําใหธุรกจิไดเปรยีบในการแขงขัน  

2. กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) 

2.1 กลยุทธการสรางความแตกตางของตัวสินคา ซึ่งการสรางความแตกตางของตัวสินคาเปนสิ่งจําเปนและ

สินคาตองมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจะชวยธุรกิจโดดเดนเมื่อเทียบกับคูแขง ซึ่งผูประกอบการไดมีการสรางความ

แตกตางของตัวสินคา โดยใหสินคามีลักษณะเฉพาะของตัวสินคา ซึ่งธุรกิจที่สามารถสรางความแตกตางไดดีก็จะ

ประสบความผลสําเร็จ พรอมทั้งการสรางความจงรักภักดีของลูกคา และจะเปนกําแพงปองกันการเผชิญหนาดาน

ธุรกิจของคูแขงขัน  

2.2 กลยุทธสรางความแตกตางดานคุณภาพ ผูประกอบการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อใหไดสินคามี

คุณภาพ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดตีอสินคาและรับรูถึงคุณภาพ อยางเชน มะมวงแปรรูปที่ไมใสสารกันบูด 

2.3 การสรางความแตกตางดานการตลาด ธุรกิจมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของธุรกิจ เชน จากเดิม

ธุรกิจของฐิติมา เปนแคเพยีงสวนมะมวงเหมือนสวนอื่นๆทั่วไป แต ณ ปจจุบันธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเปน

สวนมะมวงรูปแบบซุปเปอรมาเก็ต โดยเปดใหลูกคาทั่วไปมาเที่ยวชมสวน และซื้อปลีกตนมะมวง และผลิตภัณฑแปร

รูปมะมวงจากสวนไดตามตองการ สวนของปาเพียนกลวยตาก ก็เปลี่ยนจากเปดเฉพาะหนารานพัฒนามาเปนการ

สรางสวนและเปดใหคนมาเขาชม ซึ่งผูประกอบการเรียกวา “การสรางแลนด” ซึ่งจะเปนอีกหนึ่งชองทางในการขยาย

โอกาสใหลูกคาเพิ่มมากขึ้น  
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3. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ผูประกอบการมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจตนเอง ที่

มีความชัดเจน เปนการทําตลาดโดยมุงตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งผูประกอบการไดเล็งเห็นวาสินคาของตนเอง

เหมาะสําหรับคนกลุมไหนและดูจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา ทําใหทราบวาถึงกลุมเปาหมายและเลือก

ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งกลุมลูกคา คือ ผูหญิง และ กลุมรานคาขายของฝาก กลุมนักทองเที่ยว  

นอกจากนี้ ผูประกอบการไดใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ

แขงขันเพ่ือใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ประกอบดวยกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี ้

1. กลยุทธการเปนเจาแรก เปนกลยุทธมัดใจลูกคา บนความไดเปรียบดาน "ความตาง" ทําใหตราสินคาใหเกิด

การรับรูวายี่หอของคุณเปนเจาแรก เปนผูนํา ผูบุกเบกิ ทําใหลูกคาจดจําในความเปนเจาแรกและความเปนตํานาน 

2. กลยุทธสื่อความเปนทองถิ่น ธุรกิจมีการออกแบบสินคาโดยการสรางเอกลักษณใหกับสินคา โดยการดึง

จุดเดนของทองถิ่นที่มีมาสรางผลิตภัณฑ และสราง Story ของสินคา เพื่อใหสินคามีความโดนเดนและเปนการสรางจุด

ขาย เปนที่จดจําและใหเกิดการนึกถึงความเปนทองถิ่น อยางเชน หางหุนสวนจํากัด เพลินจัง ฟูดโปรดักทแอนดมาร

เก็ตติง้ ที่นําเม็ดบัวท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัดพิจติร มาเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑ  

3. กลยุทธเพิ่มยอดขาย คือเปนกลยุทธที่มองถึงโอกาส ในการขายสินคาที่คนชื่นชอบหรือสนใจ มาจําหนาย

เสรมิในราน เพื่อเพิ่มยอดขายหนาราน โดยการนําสินคาจากเบรนดอื่นที่เปนสินคาที่แตกตางจากของตนเองมาขาย  

4. กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและรักษาฐานลูกคา (CRM) มีการสรางความสัมพันธที่ดีตอ

ลูกคา และตองทําอยางจริงใจ จริงจัง ตอเนื่องและตลอดเวลา อยางเชน การไมตัดราคากับลูกคาของตนเอง การขาย

สินคาหนารานขายราคาที่เปนราคามาตรฐานราคาและจะไมลดราคาเพื่อที่จะตัดราคาลูกคาที่รับของไปขายอีกท ี 

5. กลยุทธการหาลูกคารายใหม ลูกคาในปจจุบันมีทางเลือกมาก รูขอมูลมาก เปลี่ยนใจเร็ว ดังนั้น เราจําเปน

จะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ คือ การพยายามรักษาลูกคาเกาและขยายฐาน

ลูกคาใหม ซึ่งผูประกอบสวนใหญใชวิธีการออกบูธ เพื่อหาลูกคารายใหม โดยการนําเสนอสินคาใหลูกคาไดลองชิม

สินคาของตนเอง  

6. กลยุทธการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาที่มีตอตราสินคาของตน ผูประกอบการตองยอม

เสียเวลาทําการวจิัย หาขอมูลดวยตนเอง อยางเชน การออกบูธ ที่ทําใหทราบความตองการของลูกคาและรับคําติชม

จากลูกคา ซึ่งจะทําใหรูและเขาใจลูกคามากขึ้น และเอามาปรับใชกับกิจการของตนเอง และกิจการควรสนใจและ

ศึกษาวาลูกคาของเราเปลี่ยนไปอยางไร เราก็ควรเตรียมปรับกลยุทธการตลาดใหเปนไปตามความตองการของลูกคา  

7. กลยุทธการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

ผูประกอบการมองวาเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็กที่ตองการขยายธุรกิจของตัวเองใหเติบโต ซึ่งผู

ประการมองวาจะชวยใหเกิดการเรียนรู ระหวางธุรกิจเอง รวมถึงหนวยงานตางๆของรัฐ ชวยในการพัฒนาความ

ความรู ความสามารถในการทําธุรกิจ  

8. กลยุทธการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด กลยุทธนี้คือการมุงเนนที่จะออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่ใกลเคียง

หรืออยูในประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑเดิมๆ ที่เคยประสบความสําเร็จมาแลว กลยุทธนี้ก็คือการมุงเนนพัฒนาในสิ่งที่

เราถนัดหรือสิ่งที่คลายกับที่เคยทําอยูแลว อีกทั้งผลิตภัณฑที่อยูในหมวดหมูเดียวกับสินคาที่เคยประสบความสําเร็จ

มาแลวก็จะยิ่งสรางความเชื่อมั่น และความคุนเคยใหกับลูกคาไดมากขึ้น อยางเชน หางหุนสวนจํากัด แมตะเพียน

การเกษตร จากเดิมผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย ปจจุบันมีการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด โดยการทํา

มะมวงแปรรูป และมะขามแปรรูป 
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9. กลยุทธการสรางความผูกพันในตราสินคา (Brand Loyalty) การที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา จะ

เกิดจากความเชื่อมั่น การนึกถึง และเกิดการซื้อซ้ําตอเนื่องตลอดมา ซึ่งในปจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินคา 

ประกอบกับการใชกลยุทธทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจใหผูบริโภคเปลี่ยนหรือหันไปใชสินคาตราใหมๆ อยูเสมอ 

ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญคือ สินคาตองมีคุณภาพที่ดี มีคุณสมบัติตรงตามความตองการของผูบริโภค 

ทําใหสินคาของคุณเปนที่จดจํา ซึ่งการสรางความผูกพันในตราสินคาจะทําใหลูกคามั่นใจในตราสินคาและยอบรับ

แมวาจะสินคาในรูปแบบใดก็ตาม ลูกคาเกิดความภักดีในตราสินคา (Brand loyalty) และเกิดความผูกพันอยางลึกซึ้งใน

ตราสินคา  

จากการศึกษากลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูป

ทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร ซึ่งรายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2 

ตารางที ่2  กลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 

ชื่อธุรกจิ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

1. หางหุนสวนจํากัด  

แมตะเพียนการเกษตร 

1. กลยุทธการสรางความแตกตางของตัวสินคา 

2. การสรางความแตกตางดานการตลาด 

3. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) 

4. กลยุทธเพิ่มโอกาสทางการขาย 

5. กลยุทธการหาลูกคารายใหม 

6. กลยุทธการสรางเครือขายหรือพันธมติรทางธุรกิจ 

7. กลยุทธการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด 

8. กลยุทธการสรางความผูกพนัในตราสินคา 

2. หางหุนสวนจํากัด เพลินจัง ฟูดโปร

ดักทแอนดมารเก็ตติ้ง 

1. กลยุทธการสรางความแตกตางของตัวสินคา 

2. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) 

3. กลยุทธสื่อความเปนทองถิ่น 

4. กลยุทธการหาลูกคารายใหม 

5. กลยุทธการสรางเครือขายหรือพันธมติรทางธุรกิจ 

3. ฐิติมาผลไมแชอิ่ม 1. กลยุทธผูนําทางดานตนทุน 

2. กลยุทธสรางความแตกตางดานคุณภาพ 

3. การสรางความแตกตางดานการตลาด 
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4. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) 

5. กลยุทธการหาลูกคารายใหม 

4. บานมะขามสี่รส 1. กลยุทธสรางความแตกตางดานคุณภาพ 

2. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) 

3. กลยุทธการเปนเจาแรก 

4. กลยุทธเพิ่มโอกาสทางการขาย 

5. กลยุทธการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและรักษาฐานลกูคา (CRM) 

6. กลยุทธการหาลูกคารายใหม 

7. กลยุทธการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีตอตราสนิคาของตน 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการ

เกษตร ในจังหวดัพิจิตร 

 ในการทําธุรกิจกลาวไดวาทุกสถานประกอบการ ตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวา

ผูประกอบการหรือผูบริหารในองคกรนั้นๆ สามารถมองใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึน้และแกไขปญหาเหลานัน้ไดลุลวงมาก

นอยแคไหน จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ของผูประกอบการทั้ง 4 ราย สามารถจําแนกไดดังนี ้

1. ปญหาดานแรงงาน เปนปญหาสําคัญของธุรกิจ สาเหตุของปญหาคือการเขาออกของแรงงาน เนื่องจาก

การไหลออกของแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม แรงงานไมสูงานหนัก อูงาน ทําใหงานออกมาชา รวมไปถึงการหา

พนักงานที่ซื่อสัตยและไวใจไดคอนขางหาไดยาก ซึ่งผูประกอบการมองวาคนถือเปนเปนปจจัยที่บริหารยากที่สุด 

สําหรับปญหานี้ธุรกิจมีแนวทางในการแกปญหาคือ ใชหลักมนุษยสัมพันธในการบริหารงาน และจางคนในทองถิ่นมา

ทํางานเพื่อปองกันปญหาการเขาออกของแรงงานในเรื่องของการทํางานไกลบาน มีการใหคนในครอบครอบมาคอย

คนดูแลกิจการเพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องของความซื่อสัตยและความไววางไว มีการกําหนดกฎเกณฑการทํางานที่

เปนมาตรฐานและใชวิธีการบริหารแบบระบบความครอบเพื่อใหพนักงานรูสึกวามีคุณคาและเปนสวนหนึ่งของ

ความสําเร็จในองคกรของตนเอง  

 2. ปญหาผูบริโภคที่มาซื้อสินคา เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจ 

ระมัดระวงัในการใชจายลดลง สวนใหญจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเริ่มมีการประหยัดมากขึ้นและลดการใชจายที่

ฟุมเฟอย  

3. ปญหาทางดานคูแขงขัน ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได การเกิดขึ้นของธุรกิจ

ทางดานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลทําใหกิจการมี

ปริมาณผูบริโภคที่มาซื้อลดนอยลง ทําใหรายไดของผูประกอบการลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปนผลกระทบที่ตามมา 

จากปญหาที่เกิดจากการแขงขันทางธุรกิจ สามารถแกไขปญหาไดโดยการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ
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อยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธสินคาของตนเองโดยการใหลูกคาไดทดลองชิม ซึ่งเปน

การเปดโอกาสใหธุรกิจมีลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น 

4. ขอจํากัดดานการจัดการ SMEs มักขาดความรูในการจัดการหรอืการบริหารที่มีระบบใชประสบการณจาก

การเรียนรู โดยเรียนถูกเรียนผิดเปนหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมาชวย งานการบริหารภายใน

ลักษณะนี้แมจะมีขอดใีนเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง แตเม่ือกิจการเริ่มขยายตัวหากไมปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีระบบก็

จะเกิดปญหาเกดิขึ้นได  

5. ปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ เนื่องดวยสินคาเกษตรแทบทุกชนิด โดยเฉพาะการปลูกพืช ทําไดเฉพาะบาง

ฤดูกาล มิใชปลูกไดตลอดป แตผูบริโภคตองการตลอดทั้งป และดวยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหบางครั้งวัตถุดิบ

ออกไมตรงตามฤดูกาล ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหวัตถุดิบหาไดยาก ราคาวัตถุดิบจึงมีราคาที่สูงขึ้นทํา

ไหตนทุนของสินคาสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งผูประกอบการไดมีการรับมือโดยการตุนวัตถุดิบโดยการสรางหองเย็นเพื่อเก็บ

วัตถุดิบ และเพิ่มกําลังการผลิตโดยการสรางเคร่ืองมอืในการผลิตเพิ่มขึ้น  

  6. ปญหาดานการตลาด ซึ่งผูประกอบการมองวายังขาดความรูความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง 

ขาดกลวิธีการเปดตลาดใหม นอกจากนี้ SME ยังมีปญหาขาดบุคลากรดานการตลาด ไมสามารถหาบุคลากรที่

เชี่ยวชาญดานการขายและการตลาด ก็จะตองลองถูกลองผิดเพื่อที่จะสะสมประสบการณ จากปญหาที่เกิดขึ้น

ผูประกอบการพยายามหาความรูทางการตลาดเพ่ิมเติมจากการเขารวมอบรมตางๆ ที่ภาครัฐและเอกชนจัดขึน้ เพื่อนํา

ความรูท่ีไดมาพัฒนาผลิตภัณฑและธุรกิจของตนเอง  

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ถือวาเปนกลไกสําคัญที่มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ภาครัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน SMEs ใหมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและสามารถแขงขันได ผาน

โครงการตางๆ เพื่อเปนแผนงานในการขับเคลื่อน SME ที่มุงเนนการสงเสริม SME ตามระดับการเติบโตของธุรกิจ 

(Business Life Cycle) ดวยการสนับสนุนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ในภาคเกษตร ภาคการผลิต และบริการ ให

สามารถพัฒนาแนวคิดไปสูธุรกิจไดจริง ผูประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชน และ OTOP ที่ประกอบธุรกิจอยูแลวไดรับ

การพัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาและชองทางการจัดจําหนายใหมีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น โดยเนนวา

การสงเสริมพัฒนาจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกันและเปนไปอยางตอเนื่อง ซึ่งผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร สวนใหญเขารวมโครงการและไดรับ

คําปรึกษาจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่3 จังหวัดพิจิตร โดยผูประกอบการไดเขารวมโครงการตางๆ อาทิเชน  

กิจกรรมเสริมสรางผูประกอบการใหม (New Entreprenures Creation: NEC) กิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ

อุตสาหกรรม (คพอ.) โครงการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา การจัดระบบการวิเคราะหอันตราย และจุดวิกฤตที่

ตองควบคุม ในการผลิตอาหาร(HACCP : HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT) โครงการสินเชื่อ

ประชารัฐเพื่อ SMEs ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการสานพลังประชารัฐชุดสงเสริม SME Start Up และ Social Enterprise  

จากการสัมภาษณผูประกอบการทั้ง 4 ราย ดานผูประกอบการ SMEs มองวาภาครัฐมีแนวคิดวานโยบาย

ภาครัฐที่ด ีมีการใหการสนับสนุน เพื่อให SMEs เขมแข็งและเติบโตขึ้นในอนาคต แตก็ไดมีมุมมองในเรื่องของความไม

โปรงใส รวมถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ท่ียังปฏิบัตงิานไมเต็มท่ี เนื่องดวยอาจมองวาธุรกิจไมใชของตนเอง ภาครัฐ

ควรจะพัฒนาดานผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ สําหรับโครงการจัดอบรมในโครงการตางๆใหกับผูประกอบการ SMEs 

นั้นดีอยูแลว และสิ่งที่ผูประกอบตองการคือภาครัฐควรจัดการใหความรูกับผูประกอบการ ทั้งดานบัญชี การเงิน 

การตลาด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ เนื่องจากผูประกอบการยังมีความรูและทักษะที่ไมเพียงพอ สามารถนํา
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ความรูท่ีไดมาพัฒนาผลิตภัณฑและธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนาทัศนคติการทําธุรกิจของผูประกอบการ เตรียมพรอม

และรับมอืกับการแขงขันในตลาด 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวา ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ใน

จังหวัดพิจิตร จํานวน 4 กิจการที่เปนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี ้พบวามรีูปแบบการดําเนินงาน แบบหางหุนสวนจํากัด 

จํานวน 2 ราย และแบบกิจการเจาของคนเดียว จํานวน 2 ราย ซึ่งประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

ประเภทกิจการการผลิตทั้ง 4 กิจการ ซึ่งแบงตามหลักเกณฑการแบงกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,2542 อางถึงใน นวิทย เอมเอก และ จริยา 

ออนฤทธิ์,2552) ผูประกอบการมีทั้งเพศชายและเพศหญิง สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สวนใหญไมเคยมี

ประสบการณการทํางานและไมเคยประกอบกิจการอื่นมากอน การเริ่มตนการทําธุรกิจมีทั้งการสืบทอดกิจการจาก

ครอบครัวและการเริ่มตนทําธุรกิจดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของศรัญญา เชื้อมั่ง (2545) ที่

ทําการศึกษากลยุทธการดําเนินธุรกิจขนาดยอมของไทยที่ประสบความสําเร็จในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะ

กรณีธุรกิจขนาดยอมที่ไดรับเชิญจากรายการวิทยุลาธุรกิจ SMEs พบวาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จมีทั้งเพศ

หญิงและเพศชายจํานวนเทาๆกัน สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ผูประกอบการทุกรายตัดสินใจเริ่มธุรกิจของ

ตนเองดวยความสมัครใจ ในสวนของสินคาและบริการมีรูปแบบที่แตกตางกัน และมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว  

โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ในจังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 

กิจการ ซึ่งกิจการดังกลาวประสบความสําเร็จทางธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร โดยวัดจากยอดขายและ

ความพึงพอใจในรายไดที่มาจากการดําเนินธุรกิจ (ไมเคิล เฟรเซอร,2000,p.176)  โดยมียอดขายมากกวา 1,500,000 

บาทตอป มีการดําเนินกิจการมาไมต่ํากวา 5 ป มีความโดดเดนทางดานผลิตภัณฑและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ไดรับ

รางวัลทางดานผลิตภัณฑและไดรับมาตรฐานการผลิต จากการสัมภาษณผูประกอบการเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํา

ธุรกิจ ผูประกอบการมองวาธุรกิจตนเองมีความประสบความสําเร็จและมีความพึงพอใจในรายไดจากการดําเนินธุรกิจ 

สิ่งที่ผูประกอบการใชในการตัดสินใจวาสามารถทําเปนธุรกิจไดคือ ยอดขาด เนื่องจากการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นและการ

สั่งซื้อท่ีมากขึ้น และไดมีการสราง Brand เปนของตัวเอง ซึ่งจุดเริ่มตนของตราสินคา มีที่มา 2 แบบ คือ การตั้งชื่อจาก 

ชื่อผูเริ่มตนทําธุรกิจ และ ชื่อท่ีบงบอกถึงผลิตภัณฑของตัวเอง และมีการตั้งสโลแกนของสินคา ขอความสั้นๆ ที่แสดง

ถึงลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2552) อยางเชน บานมะขามสี่รส ใชสโลแกนวา 

“เหนียวนุมชุมคอชื่นใจ”  

สําหรับดานการขายและการตลาด ผูประกอบการใชหลักสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) 

(Philip Kotler,1997) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑเนนมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

สินคามีความหลากหลายท้ังรูปแบบและรสชาต ิมีคุณภาพ และม ีpackage ที่โดดเดนและงายตอการรับประทาน ดาน

ราคา (Price) การตั้งการคาสินคาที่จําหนายมกีารตั้งราคาตามตลาด แตบางผูประกอบการใชกลยุทธราคาต่ําเพื่อเจาะ

ตลาด และราคาของการจําหนายสินคาขึ้นอยูกับปริมาณการสั่งซื้อ มีการกําหนดราคาที่แตกตางกันระหวางการคา

ปลีกและคาสง ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีการจําหนายสินคาแบบคาสงและคาปลีก ลูกคาสามารถเลือก

ซื้อสินคาไดจากหนาราน สั่งทางไปรษณีย ซื้อสินคาผานตัวแทนจําหนาย สื่อออนไลนตางๆ คือ หนาเว็บไซด Facebook 

Line และการออกบูธในงานตางๆ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotions) ผูประกอบการมีการใชสื่อตางๆ ในการ
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ประชาสัมพันธเพื่อใหลูกคาไดรับรูขอมูลขาวสารและใหผูบริโภคไดรูจักแบรนดสินคามากขึ้น รวมถึงการลด แลก แจก 

แถม ดานบุคคล (People) ผูประกอบการมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแตละหนาที่อยาง

ชัดเจน โดยมีการสอนงาน มีการออกพาไปดูงานนอกสถานที่เพื่อใหพนังงานไดเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค และ

สามารถนํามาตอยอการในทํางานได สรางแรงจูงใจการงานทํางาน รวมถึงการใหสวัสดิการตางๆกับพนักงาน ดาน

กายภาพ (Physical) ผูประกอบการมีการสรางคุณภาพโดยรวมทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อ

สรางคุณคาใหกับลูกคา อยางเชน  สินคามีมาตราฐาน อย. การไดรับมาตรฐานการผลิต GMP และไดรับรางวัล OTOP  

5 ดาว ซึ่งเปนการการันตีถึงคุณภาพและภาพลักษณของตัวสินคา ดานกระบวนการ (Process) กระบวนการตางๆ ใน

การจัดการดานสินคาและบริการ มีระเบียบขอปฏิบัตทิี่ชัดเจนและรวดเร็ว กระบวนการผลิตภัณฑที่ รวดเร็ว ผิดพลาด

นอย และทําไดงานมาก โดยมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต ทําใหการมีการผลิตที่รวดเร็วขึ้นและคุณภาพ

สินคามากขึ้น  

สําหรับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจของทั้ง 4 ธุรกิจพบวา หางหุนสวนจํากัดแมตะเพียนการเกษตร กลยุทธที่

โดดเดนคือ กลยุทธการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด ควบคูไปกับ กลยุทธการสรางความแตกตางของตัวสินคา

และดานการตลาด กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) กลยุทธเพิ่มโอกาสทางการขาย กลยุทธการหาลูกคารายใหม 

กลยุทธการสรางเครือขายหรือพันธมติรทางธุรกิจ กลยุทธการสรางความผูกพันในตราสนิคา หางหุนสวนจํากัด เพลิน

จัง ฟูดโปรดักทแอนดมารเก็ตติ้ง กลยุทธที่โดดเดนคือ กลยุทธสื่อความเปนทองถิ่น  ควบคูไปกับ กลยุทธการสราง

ความแตกตางของตัวสินคา กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) กลยุทธการหาลูกคารายใหม กลยุทธการสราง

เครอืขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ฐิติมาผลไมแชอิ่ม กลยุทธที่โดดเดนคือ กลยุทธผูนําทางดานตนทุน ควบคูไปกับ กล

ยุทธสรางความแตกตางดานคุณภาพและดานการตลาด กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) กลยุทธการหาลูกคาราย

ใหม บานมะขามสี่รส กลยุทธที่โดดเดนคือ กลยุทธการเปนเจาแรก กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและ

รักษาฐานลูกคา (CRM) กลยุทธการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาท่ีมีตอตราสนิคาของตน ควบคูไปกับ กลยุทธ

สรางความแตกตางดานคุณภาพ กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) กลยุทธเพิ่มโอกาสทางการขาย กลยุทธการหา

ลูกคารายใหม จะเห็นไดวาแตละธุรกิจมีทั้งการใชกลยุทธที่คลายคลึงกันและแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามกลยุทธที่ได

กลาวถึงทั้งหมดนี ้ลวนแลวแตเปนกลยุทธที่ชวยเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจแทบท้ังสิ้น  

ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคดิการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) 

ของ Michael E. Porter (1980) ที่ไดกลาวไววา กลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งจะใชเปนตัวเพิ่ม

ศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ ประกอบดวย 1. กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) 

การเปนผูนําดานตนทุนนั้น กิจการจําเปนตองมีโครงสรางดานตนทุนที่ต่ํากวาบริษัทคูแขง 2. การสรางความแตกตาง 

(Differentiation) บรษิัทจะประสบผลสําเร็จในการสรางความแตกตางของตัวสินคาจําเปนจะตองมีลักษณะเฉพาะของ

ตัวสินคา ธุรกิจท่ีสามารถสรางความแตกตางไดดีก็จะประสบความผลสําเร็จ พรอมทั้งการสรางความจงรักภักดีของ

ลูกคา และจะเปนกําแพงปองกันการเผชญิหนาดานธุรกิจของคูแขงขัน 3. การมุงเนนเฉพาะ (Focus) ผูที่มุงเนนเฉพาะ

จะเลือกทําบางสวน หรือกลุมของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ การปรับแตงกลยุทธเพื่อใหเหมาะสม

กับตัวของสนิคาและบรกิารสวนนัน้ๆ จะสรางความแตกตางออกไปจากสินคาอ่ืนๆ ในตลาด สิ่งที่สําคัญของการมุงเนน

เฉพาะ ไดแกเปาหมายของผูบริโภคกลุมเล็กๆ ซึ่งหากพิจารณาเปนรายกรณศีึกษาจะพบวา ธุรกิจท่ีใชกลยุทธผูนําดาน

ตนทุนคือ ฐิติมาผลไมแชอิ่ม สําหรับกลยุทธการสรางความแตกตาง ทั้ง 4 ธุรกิจไดนํากลยุทธนี้มาใชสรางความ

แตกตางทัง้ดานของตัวสินคา ดานคุณภาพ และดานการตลาด และกลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus)  ทั้ง 4 ธุรกิจก็มี

การนํากลยุทธนี้มาใชเชนกัน ซึ่งผูประกอบการมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจตนเอง ที่มีความชัดเจน
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ซึ่งกลุมลูกคาแตละธุรกิจมีความคลายคลึงและแตกตางกัน อยางเชน ผูหญิง และ กลุมรานคาขายของฝาก กลุม

นักทองเที่ยว  

ทั้งนี้ผลการวิจัยที่ไดยังสอดคลองกับแนวคิดกลยุทธทางการตลาด ที่เปนกลยุทธสําคัญในยามที่เศรษฐกิจทั่ว

โลกอยูในชวงชะลอตัว ถดถอย เปนหนทางเพื่อใหกิจการฝายวิกฤต ทําใหองคกรอยูรอดและยั่งยืนได (ระพีพร ศรี

จําปา,2552) ประกอบดวย 1. กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา (CRM) เปนเรื่องสําคัญอยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะการสรางสนิคาและบริการที่ตรงตอความตองการแตละรายบุคคล (customized products) กิจการตองเนน

เรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและตองทําอยางจริงใจ จริงจัง ตอเนื่องและตลอดเวลา 2. กลยุทธการวิจัย

ทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาที่มีตอตราสินคาของตน กิจการใดยอมเสียเวลาทําการวิจัยยอมรูและเขาใจลูกคา

มากขึ้น แตการกระทําวิจัยควรทําใหลูกคารับรูวากิจการมีความสนใจและตระหนักถึงทุกความคิดและความรูสึกของ

ลูกคาอยูเสมอ 3. กลยุทธการสรางความผูกพันในตราสินคา กิจการควรใชกลยุทธการสรางความผูกผันในคุณภาพ 

ความคุมคา และทําใหลูกคาเกิดความผูกพันในทุกสิ่งทุกอยางของสินคาและบริการซึ่งตองทําใหมากขึ้นกวาเดิมที่เนน

แคความผูกพันในความรูสึกแตเพียงอยางเดียว  

ในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้ง 4 ธุรกิจ ผลการวิจัย

พบวา ปญหาหลักที่ธุรกิจสวนใหญมเีหมือนกันคือ ปญหาดานแรงงาน เปนปญหาสําคัญของธุรกิจ สาเหตุของปญหา

คือการเขาออกของแรงงาน เนื่องจากการไหลออกของแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม แรงงานไมสูงานหนัก อูงาน ทํา

ใหงานออกมาชา รวมไปถึงการหาพนักงานทีซ่ื่อสัตยและไวใจไดคอนขางหาไดยาก ซึ่งผูประกอบการมองวาคนถือเปน

เปนปจจัยที่บริหารยากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เรงรัด สุทธิสน (2556)  ไดศึกษาการพัฒนากลยุทธ

การดําเนินธุรกิจขนาดยอมของผูประกอบการในจังหวัดกําแพงเพชร  พบวาปญหาแรงงานคือการเตลื่อนยายแรงงาน

เขาสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหขาดแคลนแรงงาน พนักงานมีความรูพื้นฐานต่ํา เปลี่ยนงานบอย ในทํานองเดียวกับ ดวง

กมล ศิริยงค (2555) ไดศึกษารูปแบบและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน ศึกษาเฉพาะ 4 ธุรกิจ เอสเอ็มอี ที่ผานเขารอบสุดทายใน

รายการ เอสเอ็มอี ตีแตก เพื่อชิงรางวัลสุดยอด เอสเอ็มอี แหงปประจําป 2554 พบวาสาเหตุของปญหาการขาด

แรงงานเกดิจากความตองการปรงงการฝมือซึ่งหาไดยากบาง แรงงานไมสูงานหนักบาง แรงงานตองการการทํางานใน

ธุรกิจขนาดใหญเนื่องจากไดคาแรงท่ีสูงกวา  

ปญหาผูบริโภคที่มาซื้อสินคา เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจ ระมัดระวัง

ในการใชจายลดลง สวนใหญจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเริ่มมีการประหยัดมากขึ้นและลดการใชจายที่ฟุมเฟอย 

ปญหาดานการตลาด ซึ่งผูประกอบการมองวายังขาดความรูความสามารถในดานการตลาดในวงกวาง ขาดกลวิธีการ

เปดตลาดใหม นอกจากนี้ SME ยังมีปญหาขาดบุคลากรดานการตลาด ไมสามารถหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานการ

ขายและการตลาด ก็จะตองลองถูกลองผิดเพื่อที่จะสะสมประสบการณ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของดวงธร  คู

มาลา  (2556)  ไดศึกษาการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา

ปญหาดานการตลาด ขาดกลวิธีการเปดตลาดใหม ความตองการของตลาด ไมแนนอน และกําลังซื้อของผูบริโภค

ลดลง ดานการจัดการ ขาดความรูในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารองคกร  

ปญหาทางดานคูแขงขัน ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได การเกิดขึ้นของธุรกิจ

ทางดานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลทําใหกิจการมี

ปริมาณผูบริโภคที่มาซื้อลดนอยลง ทําใหรายไดของผูประกอบการลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปนผลกระทบที่ตามมา  

ปญหาขอจํากัดดานการจัดการ SMEs มักขาดความรูในการจัดการหรือการบริหารที่มีระบบใชประสบการณจากการ
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เรยีนรู โดยเรยีนถกูเรียนผิดเปนหลัก อาศัยบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นองมาชวย งานการบรหิารภายในลักษณะนี้

แมจะมีขอดีในเรื่องการดูแลที่ทั่วถึง แตเมื่อกิจการเริ่มขยายตัวหากไมปรับปรุงการบริหารจัดการใหมีระบบก็จะเกิด

ปญหาเกิดขึ้นได (สถาบันพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,2556)  

ปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ เนื่องดวยสินคาเกษตรแทบทุกชนิด โดยเฉพาะการปลูกพืช ทําไดเฉพาะบางฤดูกาล 

มิใชปลูกไดตลอดป แตผูบริโภคตองการตลอดทั้งป  และดวยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทําใหบางครั้งวัตถุดิบออกไม

ตรงตามฤดูกาล ซึ่งเปนเรื่องที่ไมสามารถควบคุมได ทําใหวัตถุดิบหาไดยาก ราคาวัตถุดิบจึงมีราคาที่สูงขึ้นทําไหตนทุน

ของสินคาสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Che Mohd Zulkifli Che Omar, Nurdiana Mohd Nor Azmi 

(2015) ไดศึกษาปจจัยที่สงตอความสําเร็จของผูประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในประเทศ

มาเลเซีย พบวา ปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ธุรกิจ SME สวนใหญตองพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบเปนแหลงที่มาของ

การผลิต แตวัตถุดิบทรัพยากรที่มีแนวโนมที่จะลดลงในอนาคต ราคาที่เพิ่มขึ้นของวัตถุดิบใหSMEs สงผลตอการเพิ่ม

ของราคาของผลิตภัณฑที่วางจําหนาย ซึ่งในที่สุดทําใหเกิดการขาดความตองการในตลาด  

กลาวโดยสรุป รูปแบบในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  เปนเพียงองคประกอบหนึ่งที่

จะเปนตัวกําหนดทิศทางของธุรกจิ ซึ่งไมไดเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของธุรกิจเทาใดนัก หากแตสําคัญอยูที่การกําหนด

กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจมกีารกําหนดกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ หรือไม ผลการวิจัยแสดงใหเห็น

วาแตละธุรกิจมีรูปแบบในการดําเนินการที่คลายคลึงหรือแตกตางกันออกไป ซึ่งธุรกิจเหลานี้มีการเลือกใชกลยุทธที่

เหมาะสมกับธุรกิจของตน ซึ่งสงใหธุรกิจประสบความสําเร็จ มียอดขายที่สูงขึ้นในแตละป และสามารถดําเนินกิจการ

มาไดเปนเวลายาวนาน สวนในดานปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ปญหา

หลักที่ธุรกิจที่แตละธุรกิจพบเจอเหมือนกัน ปญหาดานแรงงานและปญหาดานการตลาด ในเบื้องตนแตละธุรกิจ

จําเปนตองหาวิธกีารแกไขสถานการณดวยวธิีการของแตละธุรกิจ 

กิตตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษา ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พนมสิทธิ ์สอนประจักษ ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําขอคิดเห็นถึงประเด็นตางๆ ในการศึกษา
และชี้แนวทางในการแกไขปญหา การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมและไดกรุณาตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตางๆ อันเปน
ประโยชนในการวิเคราะหและสรุปผลการศกึษา รวมท้ังการแกไขงานใหสมบูรณ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย
ทุกทานท่ีไดประสทิธประสาทวิชาความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการวิจัยคร้ังนี้เปนอยางดียิ่ง 

ขอขอบคุณผูใหขอมูลทุกทาน ซึ่งกรุณาสละเวลาใหความรวมมือในการตอบขอสัมภาษณเปนอยางดี ยินดี
บอกเลาประสบการณ ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งเปดเผยถึงกลยุทธการดําเนินธุรกิจของ
ตนอยางละเอียด นับเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูวิจัยอยางยิ่งในการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา อันจะนํามาซึ่ง
องคความรูใหกับผูที่สนใจจะดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

ขอขอบคุณแรงสนับสนุนและกําลังใจที่ไดรับจากครอบครัว เพื่อนๆ ตลอดจนบุคคลรอบขางที่ไดชวยทําให
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณลงได 

สุดทายน้ี ผูวิจัยมีความปติยนิดียิ่งที่ไดทํางานวิจัยฉบับน้ีขึ้น โดยคาดหวังวางานวิจัยจะกอใหเกิดประโยชนกับ
ผูที่สนใจ หรือผูที่ดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยูในปจจุบัน เพื่อนําไปเปนแนวทางและแบบอยางใหกับธุรกิจ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจอยางยั่งยืน และหากมีขอผิดพลาด
ประการใด ผูวิจัยขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายของการศึกษา คือ เปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนายเครื่องสําอางที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง คือ กลุมผูบริโภค ที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 400 ตัวอยาง เปนการวจิัยเชงิสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูล

ที่ไดมาวิเคราะหผล โดยผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-35 ป สถานภาพโสด 

ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท 

โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก และผูบริโภคที่เลือกซื้อ

เครื่องสําอางทางรานคาออนไลน ใหความสําคัญตอปจจัยชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยงานวิจัยมีขอสรุปวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนจะให

ความสําคัญกับปจจัยชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมากกวาผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก 

เนื่องจากวาชองทางออนไลนเปนชองทางที่ทันสมัย และมีขั้นตอนรายละเอียดในการสั่งสินคาจนถึงการไดรับสินคาที่

สะดวกสบาย 

คําสําคัญ: ชองทางการจัดจําหนายเคร่ืองสําอาง การตัดสินใจซือ้ ผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม 
 

Abstract 
 

This study aims to compare channels of distribution on purchasing cosmetics of customer in Chiang Mai. 

The populations of the research were customers live in Chiang Mai. The researcher used the questionnaires to 

collecting data 400 samples. The results revealed that the most respondents were female aging between 25-

35 years old. They were single. They were private company employees and having an education background 

equivalent to a bachelor’s degree level and having the monthly income from 10,001-20,000 baht. The 

hypothesis testing in comparing showed that customers with different distribution purchasing cosmetics channels, 

would have been different in the importance to channels of distribution with the statistically significance at 0.05. 

In conclusion, the respondent’s rates of customers who chose channel from online cosmetics shops were more 
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important than customers who chose channel from cosmetics’ retailer. Because online cosmetics shops channels 

are modern channels. It is a convenience channel and more details for ordering to getting cosmetics products. 

Keywords: Channel of distribution’s cosmetic, purchasing, costumer in Chiang Mai 
 

บทนํา  

ในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหการทํา

ธุรกรรมหรือธุรกิจบนอินเทอรเน็ต หรือธุรกิจออนไลน (E-business) เปนชองทางการตลาดที่ใหญ และสะดวกที่สุด 

ธุรกิจออนไลนจึงเปนที่นิยมอยางมากสําหรับผูประกอบการและผูบริโภค 

จากพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย ที่ใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพและความงามเพื่อสรางความประทับใจตอ

ผูพบเห็น ทําใหอุตสาหกรรมความงามมีแนวโนมที่เติบโตเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีการเติบโต

อยางรวดเร็ว ทั้งในเร่ืองของราคาและคุณภาพ คนสมัยใหมมีความเช่ือมั่นในตัวเอง และตองการเปนที่ยอมรับในสังคม 

จึงตองแสวงหาผลิตภัณฑและบริการเพื่อเสริมสรางความงาม และสุขภาพ รวมไปถึงบุคลิกภาพของตัวเองใหดูสุขภาพ

ดีตลอดเวลา เครื่องสําอางจึงมีบทบาทความสําคัญเปนอยางมาก เครื่องสําอางไมเพียงแตใชเพื่อเพิ่มความสวยงาม

เทานั้น แตยังมีประโยชนในการชวยบํารุง และปกปองผิวพรรณของผูคนทุกเพศทุกวัย โดยเครื่องสําอางมีหลาย

ประเภทใหผูบริโภคสามารถเลือกใชไดตามตองการ รวมไปถึงความหลากหลายของชองทางการจัดจําหนาย เชน การ

จําหนายเครื่องสําอางผานหางสรรพสินคา รานคาปลีกเฉพาะ ซุปเปอรมารเกต ซุปเปอรเซ็นเตอร รานสะดวกซื้อ ราน 

ขายยา (Drug Store) และรานคาออนไลน เปนตน (เวทย นุชเจรญิ, 2559) 

จากขอมูลกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กลาววา อุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยอยูในอันดับ 16 ของโลก 

และไทยอยูอันดับที่ 3 ของเอเชีย รองจากประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต นอกจากนี้ผูบริโภคยังหันมาซื้อสินคาออนไลน

กันมากขึ้น โดยเครื่องสําอางออนไลนสามารถสรางยอดขายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 30-40 จะเห็นไดวาชองทางการจัด

จําหนายเครื่องสําอางมีหลากหลายชองทาง ไมวาจะเปน รานคาออนไลน รานหนาเคานเตอรในหางสรรพสินคา หรือ

รานคาปลีก เปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

ในปจจุบันพบวาธุรกิจเครื่องสําอางที่ดําเนินกิจการอยูทั่วประเทศกวา 1,800 ราย และมีแนวโนมที่จะ

ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตดวยอัตราเติบโตรอยละ 40 สามารถแบงตามพื้นที่เปน กรุงเทพมหานครรอยละ 53.5 ภาค

กลาง 27.5 และภาคเหนือรอยละ 6.2 ตามลําดับ (Numchai Oovanit, 2560) จากขอมูลจะเห็นไดวาในภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหมเปนแหลงการคาที่ใหญที่สุด ในรอบ 2-3 ป ที่ผานมามีผูประกอบการใหความสนใจลงทุนกันมาก มี

การทําตลาดแบบ E-Commerce จึงทําใหมูลคาตลาดขยายตัวอยางรวดเร็ว ปจจุบันภาครัฐไดใหการสนับสนุน มีการ

สงเสริมการจัดตั้ง คลัสเตอรอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ และการแกไข พ.ร.บ. เครื่องสําอางบางสวนที่ยังเปน

อุปสรรคตอผูผลิต ผูประกอบการจึงตองมีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑใหไดตามมาตรฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับ

การผลิตเครื่องสําอาง ซึ่งจะสงเสริมใหผลิตภัณฑมีความนาเชื่อถือ เปนผลดีตอการทําตลาดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ (เวทย นุชเจริญ, 2559)  

จากขางตนจะเห็นไดวาชองทางการจัดจําหนายเครื่องสําอางมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ชองทางการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางผานอินเทอรเน็ตโดยผานเว็บไซตหรือแอปพลิเคชันตางๆ ตางไดรับความนิยมและความสนใจสําหรับทั้ง

ผูบริโภคและผูประกอบการ ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองการศึกษาการเปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนาย

เครื่องสําอางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาวาชองทางการจัด
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จําหนายประเภทใดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อเครือ่งสําอางของผูบริโภคจังหวัดเชยีงใหมมากที่สุด ระหวางรานคา

ปลีก และรานคาออนไลน เมื่อทราบขอมูลเปรียบเทียบและปจจัยสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสําอาง

และเลือกจําหนายเครื่องสําอางแลว ผูประกอบการหรือผูที่มีความสนใจสามารถนําผลการวิจัย ไปใชในการวางแผน

การตลาดในดานชองทางการจัดจําหนายเคร่ืองสําอาง เพ่ือตอบสนองกลุมผูบรโิภคเปาหมายได 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 1. แนวคิดทฤษฎีการบวนการตัดสินใจซื้อ  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคจัดการกับภาวะแวดลอมทางการตลาดและทําการ

ซื้อ โดยการกอกระบวนการตัดสินใจดังกลาวเปนกระบวนการแกไขปญหา เมื่อผูบริโภคเผชิญปญหาที่แกไดโดยการ

ซื้อ เขาจะตัดสินใจไดก็โดยการจัดการกับขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 1. การตระหนักถึงความตองการ 2. การระบุทางเลือก 3. 

การประเมินทางเลือก 4. การตัดสินใจ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (อดุลย จาตุรงคกุล, 2542) 

 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากวาผูบริโภคแตละคนมีความ

แตกตางกัน ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ดังนั้น 

นักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตางๆที่จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยางเหมาะสม โดยที่เรา

สามารถแบงปจจัยที่จะมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคออกเปน 2 ประการ คือ 1. ปจจัยภายใน คือ ปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัว

บุคคลในดานความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานจากสภาพแวดลอมตางๆ โดยปจจัยภายในประกอบดวย

องคประกอบตางๆ ไดแก ความจําเปน ความตองการ ความปรารถนา แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู และ

การเรียนรู 2. ปจจัยภายนอก คือ ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมของตัวบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดและพฤติกรรม

ของผูบรโิภค โดยปจจัยภายนอกแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม 

วัฒนธรรม การติดตอธุรกิจ และสภาพแวดลอม (ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมนิ, 2545) 

 2. แนวคิดเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนาย 

ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือ กระบวนการในการนําสินคาไปสูผูบริโภคเปาหมาย 

โดยชองทางการจัดจําหนายสินคานั้นมีทัง้แบบไมตองผานคนกลาง และผานคนกลางจํานวนมากราย โดยวิธีการเลือก

ชองทางการจัดจําหนายขึ้นอยูกับ ลักษณะ ชนิด และจํานวนของสินคา (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2558) 

 ชองทางการจัดจําหนายเปนกระบวนการในการนําสนิคาไปสูผูบริโภคเปาหมาย และเปนหนึ่งในสวนผสมทาง

การตลาดที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากในทุกธุรกิจจะไมสามารถวางจําหนายสินคาในทองตลาดได หากไม

มีกระบวนการนําสินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคเปาหมาย ชองทางการจัดจําหนายที่ดี คือการนําสินคาไปสูผูบริโภค

เปาหมายในสภาพที่สมบูรณ ปลอดภัย และรวดเร็ว ทันกับความตองการของผูบริโภค 

 หนาที่ของชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Functions) 

 ชองทางการจัดจําหนายมีหนาท่ีขนสงสนิคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภคเปาหมาย แตสําหรับสินคาบางชนิดชอง

ทางการจัดจําหนายมีผลตอภาพลักษณของตราสินคาดวย จากการวิจัยในประเทศเกาหลีพบวาชองทางการจัด

จําหนายมีผลตอคุณคาของตราสินคา (Brand Value) และความจงรักภักดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ของสินคา

ระดับหรูหรา (Luxury Goods) ดังนั้น สินคาระดับหรูหราจึงจําเปนตองเลือกชองทางการจําหนายที่มีผลดีตอการรักษา

คุณคาของตราสินคาดวย รวมไปถึงเครื่องสําอางจึงตองกําหนดขอบเขตของการจัดจําหนายที่เหมาะสม ดังนั้น ผูที่

รับผิดชอบดานชองทางการจัดจําหนายจึงไดแบงหนาที่เปน 4 ชนิด (สุดาพร กุณฑลบุตร, 2558) ดังตอไปน้ี 
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 1) แจงขาวสารทางการตลาด (Marketing Information) ชองทางการจัดจําหนายมีลักษณะเปนคนกลาง

ระหวางผูผลิตกับผูบริโภค จึงเปนผูแจงขาวสารของผูผลิตไปยังผูบริโภค และผูบรโิภคไปยังผูผลิต 

 2) วางแผนดานการจัดจําหนาย (Distribution Planning) ผูจัดจําหนายเปนผูที่ทราบถึงจํานวนและลักษณะของ

สินคาที่จัดสง จึงมีสวนชวยใหผูผลิต และคนกลางมีสินคาในปริมาณที่เหมาะสม เนื่องจากวาสินคาในคงคลังเปนหนึ่ง

ในตนทุนของผูผลิตและผูจําหนายสินคา แมกระทั่งผูบริโภคเอง โดยที่ผูผลิตเองก็ไมตองการผลิตสินคาไวมากๆเพื่อ

เก็บสนิคาไวจํานวนมาก ในขณะที่ถาผูผลิตผลิตสินคานอยเกินความตองการ กอใหเกิดสินคาขาดตลาด จะทําใหเกิด

ปญหาตางๆตามมา ผูขายก็ไมตองการซื้อสนิคาไวจํานวนมากๆเพื่อรอการจําหนาย รวมไปถึงผูบรโิภคก็ไมตองการซื้อ

สินคาเก็บไวจํานวนมาก เพราะเสี่ยงตอการเสื่อมอายุของสินคา ดังนั้น ผูจัดจําหนายจึงตองวางแผนใหผูผลิตและคน

กลางมีสินคาในปริมาณที่ไมมากเกินไป และไมนอยจนขาดตลาด 

 3) การขนสงและกระจายสินคา (Transportation and Physical Distribution) การนําสินคาจากแหลงผลิตไปยัง

ผูบริโภคเปาหมาย หรือผูบริโภคที่ตองการซื้อสินคา และเปนสวนหนึ่งของการที่จะประสบความสําเร็จอยางเห็นไดชัด 

เชน รานคาเครื่องสําอางออนไลนไหนท่ีมีการจัดสงสนิคาอยางรวดเร็วและถูกตอง ยอมไดรับความช่ืนชม และถูกเลือก

ในครั้งตอๆไป 

 4) เก็บรักษาสินคา (Inventory) ผูจัดจําหนายตองมีวิธีการในการรักษาสินคาที่ไดสํารองเก็บไวในคลังสินคา 

เพื่อไมใหสินคาไดรับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ รวมถึงระบบการนําสินคาออกจําหนาย ซึ่งเปนหนึ่งในการลด

ตนทุนของสินคา 

3. แนวคิดการเปรียบเทียบความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย 

การประเมินผลการดําเนินงานของชองทางการจัดจําหนาย โดยทั่วไปการประเมินผลการดําเนินงานของ

ชองทางการจัดจําหนายในแตละชวงมักเปนการเปรยีบเทียบระหวางการดําเนินงานจริงกับเปาหมาย โดยการประเมิน

มีดานที่สําคัญ (ภูดินันท อดิทิพยางกูร, 2555) ดังนี้ ยอดขาย การบริการ ณ จุดขาย การบริการหลังการขาย 

ระยะเวลาการจัดสงสินคาแกลูกคา ระดับสินคาคงคลังเฉลี่ย ความสําเร็จในการบริหารระบบกระจายสินคาใหตรง

เวลา การดูแลสินคา การจัดการสินคาสูญหายและเสื่อมสภาพ และ การใหความรวมมือกับแผนการตลาดที่กําหนด

ขึ้น โดยที่สามารถเปรียบเทียบการดําเนินงานจริงกับเปาหมาย โดยการประเมินความสําคัญของชองทางการจัด

จําหนายของผูบริโภค ดังนี ้

ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทยีบความสําคัญของชองทางจัดจําหนายจําแนกตามผูบริโภค ดัดแปลงจาก: ภูดินันท     

อดิทพิยางกูร (2555) 

ความสําคัญของชองทางจัดจาํหนาย ความสําคัญของผูบริโภค 

ความมีคุณภาพของรานคา 

หมายถึง ความนาเชื่อถือของรานคา และ

คุณภาพของรานคาและสินคา 

1. มีความมั่นใจในรานคา/เว็บไซตที่ทานเลอืกใชบริการ  

2. รานคา/เว็บไซตมีการจัดโปรโมชันสงเสรมิการขายอยางสม่ําเสมอ 

3. สินคามีคุณภาพ และคุณลักษณะตรงตามที่ตองการ 

4. มีราคาที่ตัวสินคาอยางชัดเจน 

5. มีรายละเอียดสนิคาติดท่ีตัวสินคา พรอมวิธีใชอยางชัดเจน 
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ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทยีบความสําคัญของชองทางจัดจําหนายจําแนกตามผูบริโภค (ตอ) ดัดแปลงจาก: 

ภูดินันท อดิทพิยางกูร (2555) 

ความสําคัญของชองทางจัดจาํหนาย ความสําคัญของผูบริโภค 

การบริการ ณ จุดขาย 

หมายถึง การใหความสะดวกสบายใน

ขณะที่ใชบริการ 

1. มีความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อ 

2. พนักงานสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับตัวสินคาไดเปนอยางด ี

3. มีชองทางชําระเงินที่หลากหลาย 

4. มีที่จอดรถสะดวก 

5. สามารถสั่งซื้อสนิคาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

6. สามารถติดตอพนักงานไดหลากหลายชองทาง 

7. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโซเชียลมีเดีย อีเมล หรือ

ทางโทรศัพทได 

การบริการหลังการขาย 

หมายถึง  การใหความสะดวกสบาย

หลังจากการใชบริการ 

1. สามารถสอบถามขอสงสัยตอพนักงานหลังการใชบริการได 

2. สามารถติดตามพัสดุสินคาไดทางอนิเทอรเน็ต 

การบริหารการขาย  

หมายถึง ความสําเร็จในการบริหารระบบ

กระจายสินคา 

1. ไดรับแจงเวลาการจัดสงสินคา และเวลาประมาณการท่ีสินคาจะมาถึง 

2. มีสินคาท่ีตองการทุกครั้งท่ีไปใชบริการ/มีสินคาพรอมสงไดทันท ี

3. ไดรับสนิคาตามระยะเวลาที่พนักงานแจงไว 

4. มีการเลอืกซื้อสินคาที่จัดโปรโมชัน 

การดูแลสินคา  

หมายถึง การดูแลสินคาใหมีสภาพดี หอ

บรรจุภัณฑหนาแนน 

1. สินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ 

2. หอบรรจุภัณฑมคีวามปลอดภัยและหนาแนน 

ก า ร จั ด ก า ร สิ น ค า สู ญ ห า ย แ ล ะ

เสื่อมสภาพ  

หมายถึง ความรับผิดชอบตอสินคาที่สูญ

หายหรอืเสื่อมสภาพ 

1. สามารถแลกเปลี่ยน/คืนสินคาได หากสินคามีรอยตําหนิหรือ

เสื่อมสภาพ 

2. สามารถแลกเปล่ียน/คืนสินคาได หากสินคาที่ไดรับไมตรงตามท่ีจัดสั่ง 

 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ในการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนายเครื่องสําอางที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค ในเขตจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดศึกษาประเภทของชองทางการจัดจําหนายที่สงผลตอการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ใน 2 ประเภท คือ ชองทางการจัดจําหนายผานรานคาปลีก และชองทาง

การจัดจําหนายผานรานคาออนไลน ดังนี ้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและประเมินผล 

เพื่อใหไดคําตอบที่บรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมผูบริโภคเพศชายและ

หญิง ที่เคยเลอืกใชบริการเลอืกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกหรอืรานคาออนไลน ที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม 

การสุมตัวอยาง 

 จากกลุมประชากรตัวอยางท่ีทําการศกึษา คือ กลุมผูบริโภคเพศชายและหญิง ที่เคยเลือกใชบริการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางทางรานคาปลีกหรือรานคาออนไลน ที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดนํามากําหนดขนาด

ตัวอยางโดยใชสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 (กัลยา 

วาณิชยบัญชา, 2549) โดยกําหนดคา ดังนี ้

1. n แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

2. P แทนสัดสวนของประชากรที่ผูวิจัยกําลังสุม 0.50 

3. Z แทนระดับความเช่ือมั่นท่ีผูวิจัยกําหนดไว มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 (ระดับ0.05) 

4. E แทนสัดสวนของความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมใหเกิดขึ้นได 

 หากพิจารณาขนาดตัวอยางตามสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran ปรากฏวาจํานวนขนาด

ตัวอยางที่ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตนท้ังหมดเทากับ 385 ตัวอยาง ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 

ตัวอยาง 

การทดสอบเครื่องมือและการหาคาความเชื่อมั่น 

การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient 

Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพบวา Cronbach’s Alpha เทากับ 

0.852 เมื่อพบวาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือมากกวา 0.7 (Hair et al., 2010) จึงถือไดวาเครื่องมือนี้มีความ

นาเช่ือถือในระดับมาก ผูวิจัยจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสุมตัวอยางผูบริโภคจํานวน 400 ชุด โดยตัวอยางที่

ไดนั้น ผูวิจัยเลือกการไดมาซึ่งการสุมตัวอยางแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage sampling) ซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกเก็บตัวอยางจาก 5 อําเภอ จากทั้งหมด 25 
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อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม (สํานักทะเบียนกลาง, 2559) ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสันทราย อําเภอหางดง 

อําเภอสันกําแพง และอําเภอสารภี ขั้นที่ 2 ใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่ใหความรวมมือ โดยสถานที่ที่เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลาด 

วโรรส (กาดหลวง) สุริวงศ บุคเซ็นเตอร  สถาบันกวดวิชา หางสรรพสินคา แหลงชุมชนอําเภอแมริม สันทราย หางดง 

สันกําแพง สารภี และแบบสอบถามทางออนไลน เปนตน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และทดสอบสมมติฐาน 

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทั้งหมดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และทําการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ ไดแก คารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

คา t-test 

สมมติฐานการวิจัย 

 H: ผูบริโภคที่เลือกชองทางการจัดจําหนายเครื่องสําอางที่แตกตางกัน จะใหความสําคัญของปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญงิ มีอายุระหวาง 25-35 ป สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญา

ตร ีและรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 10,001-20,000 บาท  

ผลการวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อชองทางจําหนายเครื่องสําอางทางรานคาปลีกมากกวาชองทางจําหนายเครื่องสําอาง

ทางรานคาออนไลน 

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามที่เลอืกซื้อเครื่องสําอางชองทางรานคาปลีกสวนใหญเลือกใชบริการรานวิน

ซาลอนเนมากที่สุด มีสาเหตุที่เลือกซื้อเครื่องสําอาง คือ มีสินคาที่ตองการหลากหลาย ใชบริการรานคาปลีกนอยกวา 

1 ครั้งตอเดือน ประเภทผลิตภัณฑที่เลือกซื้อบอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑประเภทเมคอัพ (Make Up) มีราคาเฉลี่ยของ

เครื่องสําอางที่ซื้อในแตละครัง้ต่ํากวา 500 บาท มีการตัดสินใจการเลือกรานคาจากตนเอง สวนใหญไมมีปญหาหรือ

อุปสรรคในการเลอืกซื้อเครื่องสําอาง และรูปแบบในการชําระเงิน คือ ชําระเงินสด  

กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามที่เลือกซื้อเครื่องสําอางชองทางรานคาออนไลนสวนใหญเลือกใชบริการ

เว็บไซต Konvy มากที่สุด มีสาเหตุท่ีเลอืกซื้อเครื่องสําอาง คือ มีสินคาที่ตองการหลากหลาย ใชบริการรานคาออนไลน

นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน ประเภทผลิตภัณฑที่เลือกซื้อบอยที่สุด คือ ผลิตภัณฑประเภทบํารุง (Skin Care) มีราคาเฉลี่ย

ของเคร่ืองสําอางท่ีซื้อในแตละครั้งระหวาง 500-1,000 บาท มีการตัดสินใจการเลือกรานคาจากตนเอง สวนใหญไมมี

ปญหาหรืออุปสรรคในการเลือกซื้อเครื่องสําอาง รูปแบบในการชําระเงิน คือ ชําระผานบัตรเครดิต และชองทางใน

การใชชองทางรานคาออนไลน คือ ชองทางเว็บไซต (Web Site) 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนายที่ผูบริโภครานคาปลีกใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานความมีคุณภาพของ

รานคา โดยมีปจจัยยอยคือ สินคามีคุณภาพและลักษณะตรงตามที่ตองการ รองลงมา คือ ดานการดูแลสินคา โดยมี

ปจจัยยอยคือ สินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ ดานการบริหารการขาย โดยมีปจจัยยอยคือ มีการ
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เลือกซื้อสินคาที่จัดโปรโมชัน และดานการบริการ ณ จุดขาย โดยมีปจจัยยอย คือ มีความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอน

การซื้อตามลําดับ 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนายที่ผูบริโภครานคาออนไลนใหความสําคัญมากที่สุด คือ ดานการดูแลสินคา  

โดยมีปจจัยยอยคือ สินคามีสภาพดไีมมีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ รองลงมา คือ ดานความมคีุณภาพของรานคา โดย

มีปจจัยยอย คือ สินคามีคุณภาพและคุณลักษณะตรงตามที่ตองการ ดานการบริหารการขาย โดยมีปจจัยยอยคือ มี

สินคาพรอมสงไดทันที และดานการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพ โดยมีปจจัยยอยคือ สามารถแลกเปลี่ยนคืน

สินคาไดหากไมตรงตามท่ีจัดสั่งตามลําดับ 

 

ตาราง 3 สรุปการใหระดับความสําคัญปจจัยชองทางการจัดจําหนายของผูบริโภค 

 

ผูบริโภคที่เลือกซื้อชองทางรานคาปลีก ผูบริโภคที่เลือกซื้อชองทางรานคาออนไลน 

1. ความมีคุณภาพของรานคา 

- สินคามีคุณภาพและคุณลักษณะตรงตามท่ีตองการ 

1. การดูแลสินคา 

- สินคามีสภาพดีไมมีรอยตําหนหิรือเสื่อมสภาพ 

2. การดูแลสินคา 

- สินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ 

2. ความมีคุณภาพของรานคา 

- สินคามีคุณภาพและคุณลักษณะตรงตามท่ีตองการ 

3. การบรหิารการขาย 

- มีการเลอืกซื้อสินคาที่จัดโปรโมชั่น 

3. การบรหิารการขาย 

- มีสินคาพรอมสงไดทันท ี

4. การบรกิาร ณ จุดขาย 

- มีความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อ 

4. การจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพ 

- สามารถแลกเปลี่ยน/คืนสินคาได หากสินคาที่ไดรับไม

ตรงตามท่ีจัดสั่ง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานและผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคที่เลือก

ซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก และผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลน ใหความสําคัญตอปจจัย

ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคที่เลือกซื้อ

เครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหระดับความสําคัญดานความมีคุณภาพของรานคา การบรหิารการขาย การดูแลสินคา 

และการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพนอยกวาผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ

ผูบริโภคท่ีเลอืกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก และผูบรโิภคที่เลอืกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลน ให

ความสําคัญตอปจจัยชองทางการจัดจําหนายดานการบริการ ณ จุดขาย และดานการบริการหลังการขายไมแตกตาง

กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ตาราง 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปจจัยชองทางการจัด

จําหนาย 

รานคาปลีก รานคาออนไลน t SIG Result 

Mean แปลผล Mean แปล

ผล 

   

ความมีคุณภาพของรานคา 

การบรกิาร ณ จุดขาย 

การบรกิารหลังการขาย 

การบรหิารการขาย 

การดูแลสินคา 

การจัดการสินคาสูญหาย/

เสื่อมสภาพ 

4.38 

3.40 

3.07 

4.20 

4.35 

2.59 

 

มากที่สุด 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก 

มากที่สุด 

ปาน

กลาง 

4.53 

3.32 

2.97 

4.36 

4.72 

3.46 

มาก

ที่สุด 

ปาน

กลาง 

ปาน

กลาง 

มาก

ที่สุด 

มาก

ที่สุด 

มาก 

-4.492 

1.396 

1.164 

-3.203 

-

6.585 

-

10.380 

0.000* 

0.163 

0.245 

0.001* 

0.000* 

0.000* 

แตกตาง 

ไม

แตกตาง 

ไม

แตกตาง 

แตกตาง 

แตกตาง 

แตกตาง 

รวม 3.67 มาก 3.89 มาก -

7.233 

0.000* แตกตาง 

 

การอภิปรายผล 

 เมื่อพิจารณาปจจัยยอยของชองทางการจัดจําหนายสําหรับผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอาง

ผานรานคาปลีก ใหความสําคัญในดานความมีคุณภาพของรานคามากที่สุด ซึ่งคือการมีสินคามีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และคุณลักษณะตรงตามที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพัสญาณ พงศสินโสภณ (2557) 

พบวาสอดคลองกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก เรื่องความ

หลากหลายของสินคา และผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางผานรานคาออนไลน ใหความสําคัญในดานการดูแลสินคา

มากที่สุด ซึ่งคือสินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นพัสญาณ พงศสิน

โสภณ (2557) พบวาสอดคลองกับปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมาก

เรื่องคุณภาพของสนิคา และมีบรรจุภัณฑหบีหอท่ีด ี

จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความสําคัญของปจจัยชองทางการจัดจําหนายที่สงผลตอการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางของผูบริโภค พบวาผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก และผูบรโิภคที่เลอืกซื้อเครื่องสําอาง

ทางรานคาออนไลน ใหความสําคัญตอปจจัยชองทางการจัดจําหนายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 คือ ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหความสําคัญดานคุณภาพของรานคา การบริการ

การขาย การดูแลสินคา และการจัดการสินคาสูญหายและเสื่อมสภาพนอยกวาผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทาง

รานคาออนไลนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Zhao Yanan and Pithoon 

Thanabordeekij (2016) พบวาสอดคลองกับปจจัยสวนประสมดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหความสําคัญ
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ระดับมากในปจจัยชองทางการจัดจําหนายเรื่องความหลากหลายของชองทางในการชําระเงินสําหรับการซื้อ

เครื่องสําอางไทยทางออนไลนในจีน 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางสรางโอกาสในการวางแผนการตลาดใหผูประกอบการ

ธุรกิจเครื่องสําอางทางรานคาปลีก และรานคาออนไลน และผูประกอบการที่สนใจในการเริ่มทําธุรกิจเครื่องสําอาง

ทางรานคาปลีกและรานคาออนไลน ในการวางผลยุทธ และพิจารณาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกลยุทธทางการตลาด

ในดานปจจัยชองทางการจัดจําหนาย เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบรโิภคไดมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

สําหรับรานคาปลีก 

1. ดานคุณภาพของรานคา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานคุณภาพของรานคา เปนอันดับท่ี1 โดยเนนเรื่องการมีสนิคาที่หลากหลาย และคุณลักษณะตรง

ตามที่ตองการ ประเภทผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อ คือ ผลิตภัณฑประเภทเมคอัพ (Make Up) เนื่องจากวา

ผูบริโภคสามารถทดลองสินคาได และพนักงานขายสามารถแนะนําสินคาไดถูกตองตามสภาพผิวและสีผิวของผูบริโภค 

ดังนั้นผูประกอบการรานคาปลีกเครื่องสําอางควรจัดหาผลิตภัณฑประเภทเมคอัพที่มีคุณภาพ และความหลากหลาย

มาจัดจําหนายเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค และมีการฝกพนักงานในเรื่องการใหขอมูลรายละเอียด

ผลิตภัณฑ และวิธีใชแกผูบริโภคได และสาเหตุที่ผูบริโภคใหความสําคัญรองลงมา คือ ราคาและโปรโมชั่นนาสนใจ 

และรานคามีความนาเชื่อถือ ซึ่งปจจัยนี้ผูประกอบการมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเครื่องสําอางออนไลนได 

เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญท่ีเลอืกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของเว็บไซต

มาเปน อันดับท่ี 4 จะสามารถทําใหธุรกิจมีชองทางการจําหนายที่มากขึน้ เปนการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอกีดวย 

2. ดานการบริการ ณ จุดขาย ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานการบริการ ณ จุดขายในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญในเรื่องมีความสะดวกรวดเร็วใน

ขั้นตอนการซื้อ และรองลงมา คือ มีที่จอดรถสะดวก ตามลําดับ โดยที่ผูประกอบการทางรานคาปลีกควรเนนการจัด

วางของที่สามารถสังเกตเห็นไดงาย หยิบสะดวก และมีความรวดเร็วในการชําระเงนิ 

3. ดานบริการหลังการขาย ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานการบริการหลังการขายในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญในเรื่องการสอบถามขอสงสัย

ตอพนักงานหลังการใชบริการได โดยจากการศึกษาพบวาผูบริโภคที่ใหความสําคัญในการสอบถามขอสงสัยตอ

พนักงานหลังการใชบริการได โดยสวนมากเปนกลุมผูบริโภคที่มีอายุ 25-35 ป และเลือกซื้อที่รานวินซาลอนเน และ

เคานเตอรเครื่องสําอางหางโรบนิสัน/เซ็นทรัลเฟสตวิัล ตามลําดับ ดังนั้น ผูประกอบการเครื่องสําอางรานคาปลีกควร

ใหความสําคัญในเรื่องการใหบริการของพนักงานทั้งการบริการ ณ จุดขาย และการบริการหลังการขาย จะสามารถ

เพิ่มยอดขายและความประทับใจตอผูบริโภค และอาจทําใหเกิดการซื้อซ้ําได 

4. ดานการบริหารการขาย ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก ใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานการบริหารการขายในระดับมาก โดยเนนเรื่องการเลือกซื้อสินคาที่จัดโปรโมชันโดยเฉพาะ

กลุมผูบรโิภคที่มีชวงอายุนอยกวา 25 ป และดวยสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันควรมกีารตั้งกลยุทธราคาใหเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ โดยการเลอืกใชกลยุทธราคาที่ตํ่ากวาคูแขงสําหรับบางรายการเพื่อใหสามารถเพิ่มปริมาณการขายได 

หรือใชกลยุทธในการลดแลกแจกแถม  
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5. ดานการดูแลสินคา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีกใหความสําคัญปจจัยชองทางการ

จัดจําหนายดานการดูแลสินคาในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญในเรื่องสินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิหรือ

เสื่อมสภาพดังนั้น ผูประกอบการรานคาปลีกควรใหความสําคัญในเรื่องการดูแลสินคาโดยมีการเช็คสภาพสินคาอยู

ประจํา กอนจะนํามาวางจําหนายหนาราน หรือสําหรับสินคาที่วางขายหนารานก็ควรมีรอบการเช็คสภาพสินคาอยู

ประจํา เพื่อลดความเสี่ยงที่ผูบริโภคจะไดรับสนิคาที่มตีําหน ิ

6. ดานการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพ ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาปลีก ให

ความสําคัญปจจัยชองทางการจัดจําหนายดานการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพในระดับปานกลาง ซึ่งคือการ

แลกเปลี่ยนสินคา/คืนสินคาไดหากสินคามีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ เนื่องจากการสํารวจรานคาปลีกเครื่องสําอางใน

จังหวัดเชียงใหม ในบางรานจะมีปายแจงวา สินคาซื้อแลวไมรับเปลี่ยนคืน ทางผูบริโภคจึงตองมีการเช็คสภาพสินคา

กอนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทางรานคาปลีกควรใหความสําคัญในดานการดูแลสภาพสินคากอนที่ลูกคาจะชําระเงิน โดย

อาจจะมีการเช็คสินคาโดยพนักงานขาย และเช็คสินคาครั้งที่สองที่พนักงานแคชเชียรเพื่อลดปญหาลูกคาไดรับสินคามี

ตําหนิหรือเสื่อมสภาพได 

สําหรับรานคาออนไลน 

1. ดานคุณภาพของรานคา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานคุณภาพของรานคา เปนอันดับที่ 2 โดยเนนเรื่องการมีสินคาที่หลากหลาย และคุณลักษณะ

ตรงตามที่ตองการ ประเภทผลิตภัณฑที่ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อ คือ ผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวหนา (Skin Care) 

เนื่องจากวาผลิตภัณฑประเภทนี้ไมสามารถเห็นผลไดในทันที หรือในชวงระยะสั้นๆได และผลิตภัณฑประเภทนี้สวน

ใหญไมจําเปนตองซื้อตามสภาพสีผิว จึงไมจําเปนตองมีเรื่องการทดลองสินคาเหมือนรานคาปลีก โดยผูบริโภคสวน

ใหญที่เลือกซื้อผลิตภัณฑบํารุงผิวจะมีการปรึกษากับเพื่อน คนรูจัก และคนในครอบครัว หรืออานขอมูลรายละเอียด 

และวิธีใชของผลิตภัณฑน้ันๆทางอินเทอรเน็ตกอนจะตัดสนิใจเลือกซื้อเครื่องสําอางทางออนไลน ดังนั้น ผูประกอบการ

ทางรานคาออนไลนควรใหความสําคัญในเรื่องมีรายละเอียดสินคาเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ และวิธีใชหนาเว็บไซต

ผลิตภัณฑตัวอยางอยางชัดเจน จะสงผลใหผูบริโภคเขาใจ และสนใจในตัวผลิตภัณฑมากขึ้น และสาเหตุที่ผูบริโภคให

ความสําคัญรองลงมา คือ ราคาและโปรโมชั่นนาสนใจ และมีความสะดวกในการชําระเงิน และควรใหความสําคัญใน

เรื่องความหลากหลายของชองทางการชําระเงิน เพราะจะทําใหเพิ่มโอกาสสําหรับรานคา และไดเปรียบในการแขงขัน

อีกดวย 

2. ดานการบริการ ณ จุดขาย ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนใหความสําคัญปจจัย

ชองทางการจัดจําหนายดานการบริการ ณ จุดขายในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญในเรื่อง การมีชองทางการ

ชําระเงนิที่หลากหลาย และรองลงมาคือมคีวามสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการซื้อ ดังนั้น ผูประกอบการรานคาออนไลน

ควรใหความสําคัญกับชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย และรวดเร็ว ไมซับซอน โดยอาจจะนําระบบสมัครสมาชิก

เขามา หรือเพิ่มพนักงานในการดูแลการซื้อขายสินคาบนเว็บไซตตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกสบายสําหรับ

ผูบริโภค และสามารถเพ่ิมโอกาสแกผูบรโิภคใหมๆไดมากขึ้น 

3. ดานบริการหลังการขาย โดยที่ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนใหความสําคัญใน

เรื่องการติดตามพัสดุสินคาไดทางอินเทอรเน็ต ซึ่งผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาออนไลนไมเพียงแตเฉพาะผลิตภัณฑ

เครื่องสําอาง แตเปนสินคาท่ัวไป เชน เสื้อผา ของใชสวนตัว และอุปกรณตางๆ เปนตน ตางใหความสําคัญในเรื่องการ

ติดตามพัสดุสินคาไดทางอินเทอรเน็ตในระดับมาก เนื่องจากวาผูบริโภคตองการความมั่นใจในการจัดสงสินคาของ
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รานคา ดังนั้น รานคาออนไลนควรมีการแจงสถานการณสงพัสดุทุกครั้ง โดยอาจจะแจงทางเว็บไซต อีเมล หรือทาง 

SMS เปนตน 

4. ดานการบริหารการขาย ผูบริโภคท่ีเลอืกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลน ใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานการบริหารการขายในระดับมากที่สุด โดยเนนในเรื่องสินคาพรอมสงไดทันทีเมื่อจัดสั่ง และ

รองลงมาคอืการเลอืกสินคาที่มีการจัดโปรโมชัน ตามลําดับ โดยที่ผูบริโภคออนไลนสวนใหญใหความสําคัญเกี่ยวกับ

การจัดสงของไวและรวดเร็ว เนื่องจากวาผูบริโภคที่เลือกซื้อสินคาออนไลนสวนใหญใหความสําคัญในเรื่องความ

สะดวกสบายและรวดเร็วเปนอยางมาก ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานการวางแผนเรื่องสินคาคงคลัง

เฉลี่ยเปนอยางมาก เพราะรานคาเครื่องสําอางออนไลนมีหลากหลายรานคา ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันที่สูงมาก

เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีตนทุนต่ํา และมีคนสนใจเปนจํานวนมาก ถาสินคาที่ผูบริโภคตองการจะสั่งซื้อหมดจะเปนการ

เสียคาโอกาสทางการคาอยางมาก 

5. ดานการดูแลสินคา ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลนใหความสําคัญปจจัยชอง

ทางการจัดจําหนายดานการดูแลสินคาในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญในเรื่อง สินคามีสภาพดี ไมมีรอยตําหนิ

หรือเสื่อมสภาพ และ หอบรรจุภัณฑมีความปลอดภัยและหนาแนน ตามลําดับ ดังนั้น ผูประกอบการรานคาออนไลน 

ควรมีการเช็คสภาพสินคาทั้งกอนสงสินคา ตอนจัดสงสินคา และเมื่อผูบริโภคไดรับสินคาแลวเพื่อใหผูบริโภคมีความ

มั่นใจวารานคามีการดูแลสินคาจนกระท่ังถึงมือลูกคา เพ่ือเพิ่มความประทับใจใหแกลูกคา 

6. ดานการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพ ผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคาออนไลน ให

ความสําคัญปจจัยชองทางการจัดจําหนายดานการจัดการสินคาสูญหาย/เสื่อมสภาพในระดับมาก โดยเนน

ความสําคัญในเรื่องการแลกเปลี่ยนสินคา/คืนสินคาไดหากสินคาไมตรงตามที่จัดสั่ง และการแลกเปลี่ยนสินคา/คืน

สินคาไดหากสินคามีรอยตําหนิหรือเสื่อมสภาพ ตามลําดับ เนื่องจากผูบริโภคที่เลือกซื้อเครื่องสําอางทางรานคา

ออนไลนเลือกซื้อสินคาโดยการคลิกที่รูป หรือตัวอยางสินคา หรือแจงชื่อสินคาตอพนักงาน และพนักงานรานคา

ออนไลนจะเปนคนหยิบเลือกสินคาใหผูบริโภคเอง ดังนั้นทางรานคาควรใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการการรับออ

เดอร การเช็คสนิคาวางตรงกับที่ลูกคาจัดสั่งหรือไม การเช็คที่อยูของลูกคา โดยควรมีการคอนเฟรมรายละเอียดสนิคา 

ราคา และที่อยูทุกครั้งกอนทําการจัดสง ควรมีการเช็คสภาพสินคาทุกครั้งกอนสงใหคนกลาง และถาไมมีคนกลางใน

การสงสินคาเปนของตัวเอง ควรเลอืกคนกลางในการสงสินคาที่มีความนาเชื่อถือ และสามารถตกลงกันในกรณีสินคา

เสียหายหรือสูญหายระหวางทางการจัดสงได 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบชองทางการจัดจําหนายที่มีผลตอการเลือกซื้อ

เครื่องสําอางของผูบริโภค ในเขตจังหวัดเชียงใหม ทําใหทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคการเลือกซื้อเครื่องสําอางจาก

รานคาปลีกและรานคาออนไลน และการใหระดับความสําคัญปจจัยชองทางการจัดจําหนายสําหรับผูบริโภค โดยควร

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายเคร่ืองสําอางออนไลน เนื่องจากวาธุรกิจออนไลนกําลังอยูในชวงเติบโต 

และเปนชองทางการจัดจําหนายที่ผูบริโภคและผูประกอบการใหความสนใจเปนอยางมาก และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องคนกลาง ที่มีหนาที่รับสงสินคา ซึ่งเปนหนาที่ที่สําคัญมาก โดยในปจจุบันมีการใชชองทางการจัดจําหนายทาง

ออนไลนมากขึน้ คนกลางในการรับสงสินคาก็มีมากขึ้นเชนกัน 
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บทคัดยอ  
 

ประสิทธิภาพการผลิตเปนความสามารถจากกระบวนการผลิตที่กอใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือผลผลิตสูงสุด 

โดยการใชปจจัยการผลิตตามจํานวนที่กําหนดให หรือการผลิตใหไดตามเปาหมายที่กําหนดใหโดยใชปจจัยการผลิต

จํานวนนอยที่สุด ซึ่งปจจุบันการปลูกขาวหอมมะลิของเกษตรกรไดมีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเกษตรกรเนนความสําคัญกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิที่มีประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรมี

รายไดจากการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูงขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการผลิตที่มีผลตอการ

ยอมรับขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรในจังหวัดรอยเอ็ด โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรในอําเภอ

โพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 291 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต

ขาวหอมมะลิคุณภาพดีโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการจัดการการผลิต ดาน

เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต ดานตนทุนดานการผลิต และดานความปลอดภัย สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ

ขาวหอมมะลิคุณภาพดีโดยรวมอยูในระดับมาก  

จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา ประสิทธิภาพการผลิตดานตนทุนการผลิต และดาน

ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคมีความสัมพันธและผลกระทบตอการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี

ของเกษตรกร โดยสามารถอธิบายไดรอยละ 54.10 ดังนั้นเพื่อใหเกษตรกรยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี จึง

ควรใหความสําคัญแนวทางการจัดการตนทุนการผลิตที่เหมาะสม และใหความสําคัญตอความปลอดภัยของผูผลิต

และผูบริโภค โดยสงเสริมกระบวนการการผลิตที่ปราศจากการใชสารเคมี เครื่องมือที่ทันสมัย และการไดรับมาตรฐาน

การผลิต ซึ่งสามารถสรางรายไดใหกับเกษตร ทําใหเกิดการยอมรับผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีอยางยั่งยนื  

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการผลิต การผลิตขาวหอมมะลิ การยอมรับการผลิตขาวหอมมะล ิ 

 

Abstract 

Production efficiency is the result of the production process that makes the product quality. At present, 

jasmine rice cultivation has developed the production process for maximum yield. The development of the quality 

of jasmine rice by the farmers emphasized the importance of efficient production of Jasmine rice, which resulted 

in higher income from the production of Jasmine rice. Therefore, the researcher aims to study and test the effect 

of production efficiency on the acceptance of quality Jasmine Rice production by using a questionnaire as an 
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instrument for collecting data from 291 farmers in Ponsai District, Roi-et Province. Statistic methods used for 

analyzing the collected data were mean, standard deviation, multiple correlation analysis and multiple regression 

analysis. The findings reveal that farmers agreed with having production efficiency as a whole and aspects at a 

high level: cost management aspect and safety both farmer and consumer aspect. In addition, the farmers have 

opinion with the acceptance of quality Jasmine Rice production at high level. According to analyses of the data in 

terms of relationship and effect, it was found that production efficiency was positively affected and related to 

brand recall up to 54.10 percent at 0.05 significantly level. Especially, the safety both farmer and consumer are 

the most impact on the acceptance of quality Jasmine Rice production. The results obtained from this study could 

be used as a guideline for determining the direction of effective Jasmine Rice production for farmer at present to 

be in accordance with the acceptance of quality Jasmine Rice production.   

Keywords: Production Efficiency, Jasmine Rice production, the Acceptance of Quality Jasmine Rice Production 

 

บทนํา 

สังคมไทยจากอดีตจนถึงปจจุบัน นิยมบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ

นอกจากนี้ประเทศไทยนับวาเปนผูสงออกขาวที่สําคัญของโลก เนื่องจากไดรับการยอมรับวาเปนประเทศผูผลิตขาว

คุณภาพดี ขาวที่สรางชื่อเสียงใหแกประเทศไทยและเปนที่ตองการของตลาดโลกมากที่สุดคือ ขาวหอมมะลิ ซึ่งมี

เอกลักษณที่โดดเดน ทั้งทางดานความอรอย นุม มีกลิ่นหอมที่ไมเหมือนขาวใดในโลก เปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคทั้งใน

และตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกขาว 58.06 ลานไร ผลผลิต 24.31 ลานตัน โดยพื้นที่การเพาะปลูก

ขาวหอมดอกมะลขิองไทยที่ไดรับการยอมรับและมีชื่อเสยีงระดับโลก คือ บริเวณทุงกุลารองไห ซึ่งมีพื้นที่สวนใหญอยู

ใน จังหวัดรอยเอ็ดถึงรอยละ 46.8 คุณลักษณะเดนที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดคืออุดมไปดวยความเค็มของ

เกลือและแรธาตุ ความรอนจากความแหงแลงของดินทราย และอากาศหนาวของทุงกุลารองไห ทําใหตนขาวเกิด

ความเครียดจึงผลิตสารหอม (สยามรัฐ, 2555) อยางไรก็ตามปญหาที่สําคัญของเกษตรกรคือ การขาดมุมมองในการ

พัฒนาตลาด การขาดความชัดเจนในการสรางความสามารถในการแขงขันและยกระดับคุณภาพของสินคาขาว รวมทั้ง

ระดับตนทุนการผลิตที่สูงสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขันในตลาดสงออก (สมพร อิศวิลานนท, 2560) 

นอกจากนี้การบริโภคอาหารที่มีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงโดยหันมาใหความสําคัญกับคุณคาดานโภชนาการ ดาน

อาหารปลอดภัย และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เกิดทางเลือกในระบบการผลิตหลากหลายรูปแบบ เชน 

เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตขาวโดยมีปริมาณผลผลิต

เฉลี่ยต่ํากวาคูแขงที่สําคัญคือประเทศเวียดนาม ที่สามารถใชพื้นที่เพาะปลูกนอยกวาประเทศไทย ดังนั้นจึงจําเปนที่

เกษตรกรไทยจะตองพัฒนาการผลิตขาวใหมีประสิทธิภาพสูงขึน้เพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) เปนความสามารถในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตมากที่สุดจาก

ปจจัยการผลิตที่กําหนดให (Output Oriented) หรืออาจกลาวไดวาเปนความสามารถในการใชปจจัยการผลิตนอยที่สุด

เพื่อใหไดผลผลิตขาวที่กําหนด (Input Oriented) (Coelli et al., 2005) ดังนั้นประสิทธิภาพการผลิตขาวจึงมุงเนน

กระบวนการจัดการผลิตขาว โดยสงเสริมกระบวนการจัดการที่ถูกตองตามหลักวิชาการที่เหมาะสมกับพื้นที่ การนํา

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการผลิต และสรางโอกาสในการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพขาว

หอมมะลิโดยการเพิ่มมูลคาและคุณคาของผลผลิตใหมีคุณลักษณะเฉพาะเปนที่ตองการของผูบริโภค และการให
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ความสําคัญความปลอดภัยเพื่อเพิ่มคุณภาพขาวหอมมะลิในตลาดตามชั้นคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลทํา

ใหเกษตรกรเกิดการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลทิี่มคีุณภาพ 

 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประสิทธิภาพการผลิตที่สงผลตอการยอมรับการผลิตขาว

หอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธและผลกระทบประสิทธภิาพการผลิตที่สงผลตอการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลคิุณภาพดี การศึกษานี้

เปนประโยชนตอเกษตรกรผูผลิตขาวทําใหเกิดความรูความเขาใจการผลิตที่มีประสิทธิภาพอยางเหมาะสมที่สะทอนให

เกิดการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี เพื่อจูงใจใหเกษตรกรหันมาใหความสําคัญตอการรักษาคุณภาพ

ผลผลิตขาวหอมมะลิ และเพื่อเปนขอมูลในการสงเสรมิการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิ เพื่อพัฒนาวงการ

ขาวไทยใหมีความกาวหนาและเปน แนวทางให เกษตรกรไทยผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

         2. เพื่อศึกษาการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลคิุณภาพดีของเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

         3. เพื่อทดสอบความผลกระทบประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีที่สงผลตอการยอมรับการผลิต

ขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

 

กรอบแนวคิด 

          
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency : PE) ถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธและผลกระทบตอการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี ประสิทธิภาพการผลิต (Production 

Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งวา การผลิตเพื่อใหไดผลผลิต ( output) สูงสุด จากการใชปจจัยการผลิต (input) ตามจํานวนที่กําหนดใหหรือการ

ผลิตใหไดตามเปาหมายที่กําหนดใหโดยใชปจจัยการผลิตจํานวนนอยที่สุด โดยจันทนา จันทโร (2537) นําเสนอ

ประสิทธิภาพการผลิตประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) กระบวนการจัดการผลิต (Process : PR) หมายถึงการ

วางแผนงาน ขั้นตอนและวิธีการในการปลูกขาวหอมมะลิ รวมไปถึงรายละเอียดทั่วไปในการบริหารจัดการ

กระบวนการการผลิตที่เกิดประโยชนสูงสุด 2) เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต (Technology : TE) หมายถึง เครื่องจักรและ

อุปกรณ ที่นํามาใชในการผลิตขาวหอมมะลิ เพื่อใหขาวหอมมะลิมคีุณภาพดีและเปนที่ยอมรับ 3) ตนทุนการผลิต (Cost 
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: CO) หมายถึง คาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากปจจัยการผลิต เชน คาเมล็ดพันธุ คาเครื่องจักร คาอุปกรณ และคาแรง 

เปนตน 4) ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค (Safety : SA) หมายถึง สิ่งที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูผลิตและ

ผูบริโภค งานวิจัยในอดีตซึ่งศึกษาโดย บังอร  แสนศร และคณะ (2557) พบวาประสิทธิภาพการผลิตเชิงเทคนิคของ

การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดรอยเอ็ด ปจจัยการผลิตอธิบายการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตขาวขาวดอก

มะลิ 105 ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพจิารณาผลตอบแทนตอขนาดการผลิตพบวาเกษตรกรมีการใชปจจัยการ

ผลิตไดอยางมปีระสิทธิภาพแตกตางกัน นอกจากนี้ ศรัญญา  อุตรพงศ (2558) วิเคราะหประสิทธิภาพทางเทคนิคของ

การผลิตขาว ในอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวาประสิทธิภาพการผลิตขาว ไดแก ประสบการณในการปลูกขาว 

ระดับการศึกษา การมีปญหาดานการผลิต จํานวนเมล็ดพันธุ คาใชจายเกี่ยวกับปุยเคมีและฮอรโมน คาใชจายเกี่ยวกับ

ปุยอินทรีย คาใชจายเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวนแรงงาน ตนทุนคาใชจายเครื่องจักรกล และตนทุนการใช

ปจจัยการผลิต    โดยสรุปวาประสิทธภิาพทางเทคนิคการผลิตขาวของครัวเรอืนเกษตรกรจะเพิ่มขึ้นไดเมื่อเกษตรกรมี

ประสบการณในการทํานาและไมมีปญหาดานการผลิต เชนเดียวกับ วรัชฎาภรณ  บุญฤทธ และคณะ (2554) ศึกษา

ปจจัยการผลิตที่มีผลตอประสิทธิภาพการผลิตกุงขาวของเกษตรกรในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา พบวาปจจัยการ

ผลิตที่สงผลตอ ประสิทธิภาพการผลิตของการเลี้ยงกุงขาว คือ ขนาดของทุน ซึ่งพิมพชนก ทนะวัง (2559) พบวา การ

เปลี่ยนแปลงปจจัยการผลิตสงผลตอผลผลิต ความคุมคาจากการใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพสงผลตอการ

ยอมรับเพ่ิมผลผลิต เชนเดียวกับ อารีย เชื้อเมืองพาน และคณะ (2555) พบวาประสิทธิภาพการผลิตชวยเพิ่มโอกาสใน

การยกระดับคุณภาพชีวิตไดอยางมีนัยสําคัญ จึงกําหนดเปนสมมุติฐานดังนี ้

             สมมติฐานการวิจัย: ประสิทธิภาพการผลิต ดานกระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต 

และความปลอดภัย มีความสัมพันธและสงผลกระทบเชงิบวกตอการยอมรับการผลิตขางหอมมะลิคุณภาพด ี

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง        

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก เกษตรกรที่ปลูกขาวหอมมะลิ ในเขตอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมี

จํานวนเกษตรกรท้ังหมด 1,284 คน (สหกรณการเกษตรโพนทราย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด, 2559) ขนาดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 297 คน (Krejcie & Morgan, 1970) การเก็บกลุมตัวอยางใชวิธีสุมตัวอยางอยางงาย ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้น จํานวน 291 ฉบับ คิดเปน รอยละ 97.98       

2. เครื่องมือและการวัดคุณลักษณะของตัวแปร                  

 2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือคือ แบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม

จากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบและประมาณคาเปน

ระดับ 5 ระดับตัง้แตนอยที่สุดถึงมากที่สุดประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 4 ขอ ประกอบดวย เพศ, อายุ, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ระดับ

การศึกษา 2) ความคิดเห็นประสิทธิภาพการผลิต แบงเปน 4 ดาน จํานวน 17 ขอ 3) การยอมรับผลิตขาวหอมมะลิ

คุณภาพดี เปนตัวแปรตาม ประกอบดวยคําถาม จํานวน 5 ขอ  

                   2.2 คุณภาพเครื่องมือที่วัด                       

 ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง เชงิเนื้อหา ความเชื่อมั่นและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยทํา

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบอํานาจการจําแนกโดยใช

เทคนคิ Item-total Correlation ซึ่งมีคาระหวาง 0.421 – 0.818 สอดคลองกับ Nunnally (1994) นําเสนอวาการทดสอบ
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คาอํานาจจําแนกเปนรายขอเกิน  0.40 เปนคาที่ยอมรับไดวาแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเก็บขอมูลได  

และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี

ของครอนบาค(Cronbach) ซึ่งมีคา สัมประสิทธิแอลฟาอยูระหวาง 0.674 - 0.892 ซึ่งสอดคลองกับ Hair et al., 

(2010) ไดเสนอวาเกณฑการพจิารณาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคา 0.60 ขึ้นไป ถือวามีคุณภาพ 

 2.3 การวิเคราะหสถิต ิ

      การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมุติฐาน ไดแกการวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม    ผลวิจัยสรุปไดวา เกษตรกรผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง รอยละ 53.3 อายุ พบวา รอยละ 34.0 มีอายุอยูในชวง 41 - 50 ป รองลงมารอยละ 28.2 มีอายุ

มากกวา 50 ป รายไดเฉลี่ยตอเดือนของเกษตรกร พบวา รอยละ 38.5 มีรายไดเฉลี่ย 10,000 - 15,000 บาท และ

รอยละ 62.28 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

     สวนที่  2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตร 

ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตขาวหอมมะลิของเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

ประสิทธิภาพการผลิต  X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ดานกระบวนการจัดการผลิต (PR) 4.00 0.584 มาก 

2. ดานเทคโนโลยีการผลิต (TE) 3.94 0.575 มาก 

3. ดานตนทุนการผลิต (CO) 3.95 0.603 มาก 

4. ดานความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค (SA) 4.21 0.534 มาก 

รวม 4.02 0.492 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบวา เกษตรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ดมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการผลิต อยูในระดับมาก ( X = 4.02) เมื่อพิจาณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ดานความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค ( X = 4.21)  

ดานกระบวนการจัดการผลิต ( X = 4.00) และดานตนทุนการผลิต  ( X = 3.95) 

สวนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับขาวหอมมะลิคุณภาพด ี
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ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

การยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี (AC) �� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ขาวหอมมะลิคุณภาพดี ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สงผลดี

ตอคุณภาพชีวิตเกษตรครัวเรอืน 
3.85 0.591 

มาก 

2. ขาวหอมมะลิคุณภาพดี มีผลผลิตสูงขึ้น ทําใหตนทุนการผลิตต่ําลง  3.87 0.615 มาก 

3. ขาวหอมมะลิคุณภาพดี สามารถเพิ่มชองทางการจัดจําหนายไดมาก

ขึ้น ทําใหจําหนายไดงายและรวดเร็ว 
3.89 

0.76

7 

 

มาก 

4. ขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ ทําใหเปน

ที่นยิมของผูบริโภคอยางกวางขวาง  3.94 
0.86

9 

 

มาก 

5. ขาวหอมมะลิคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ ทําใหเกษตรกรมีการเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น 
3.93 

0.86

4 

 

มาก 

โดยรวม 
3.89 

0.65

6 

มาก 

 

ตารางที่ 2 พบวา เกษตรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ดมคีวามคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการยอมรับการผลิตขาวหอม

มะลิคุณภาพดี อยูในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจาณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ ทําใหเปนที่นิยมของผูบริโภค

อยางกวางขวาง ( X = 3.94) ขาวหอมมะลิคุณภาพดีเปนที่ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ทําให

เกษตรกรเพิ่มปรมิาณการผลิตมากขึ้น ( X = 3.93) และขาวหอมมะลิคุณภาพดีสามารถเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย

ไดมากขึ้น ซึ่งจะทําใหจําหนายไดงายและรวดเร็ว ( X = 3.89) 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการผลติกับการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี

ของเกษตรกรในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางปจจัยการผลิตกับการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรใน

อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

 PR TE CO SA AC VIF 

Mean 4.002 3.939 3.949 4.205 3.895  

S.D. 0.584 0.575 0.603 0.534 0.656  

AC 0.323** 0.401** 0.437** 0.723** 1  

PR 1     2.062 

TE 0.684** 1    3.871 

CO 0.658** 0.834** 1   3.458 

SA 0.540** 0.593** 0.545** 1  1.634 

** มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 พบวาประสิทธิภาพการผลิตดานระบวนการจัดการผลิต ดานเทคโนโลยีการผลิต ดานตนทุนการผลิต 

และดานความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคมีความสัมพันธกับการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของ

เกษตรกรในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

ตารางที่ 4 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพื่อพยากรณการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรใน

อําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การยอมรับการผลิต 

ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

 

 

t 

 

 

P-value สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร

ถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 

คาคงที่ (α) 0.264 0.225 1.171 0.242 

กระบวนการจัดการผลิต -0.157 0.064 -2.445* 0.015 

เทคโนโลยีการผลิต -0.188 0.089 -2.109* 0.036 

ตนทุนการผลิต 0.276 0.080 3.432** 0.001 

ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค 0.930 0.062 14.901** 0.000 

F= 86.491  , p = 0.00  , AdjR2= 0.541 ,Durbin-Watson = 1.993 

**p < 0.01, *p < 0.05 

 ตารางที่ 4 พบวา ประสิทธภิาพการผลิตดานตนทุนการผลิต และดานความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกรอําเภอโพนทราย 

จังหวัดรอยเอ็ด ( = 0.276, p< 0.01,  = 0.930, p< 0.01) ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน โดยประสิทธิภาพ

การผลิตสามารถอธิบายการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีไดถึงรอยละ 54.10 สําหรับดานกระบวนการ

จัดการผลิตและดานเทคโนโลยีการผลิตสงผลกระทบเชิงลบตอการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของ

เกษตรกรในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด ( = -0.157, p< 0.05,  = -0.188, p< 0.05) ตามลําดับ  

การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาเกษตรกรอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ดมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

การผลิตอยูในระดับมาก กลาวคือเกษตรกรใหความสําคัญ การวางแผนการผลิต การกําหนดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงาน/ขั้นตอนในการผลิต การใชเทคโนโลยีในการจัดการ และการจัดการวัตถุดิบที่เหมาะสมเพื่อลดตนทุน ซึ่ง

สอดคลองกับวรัชฎาภรณ บุญฤทธิ์ และคณะ (2554) พบวาการจัดการฟารม การวางแผนดานการวิเคราะห

สภาพแวดลอม และดานการกําหนดทิศทาง การจัดองคการ การชี้นํา การดําเนินการในภาพรวม และการดําเนินการ

ดานสุขอนามัยฟารมอยูในระดับมาก สําหรับการยอมรับการผลิตขางหอมมะลิคุณภาพดีอยูในระดับมาก กลาวคือ 

ขาวหอมมะลิคุณภาพดีมีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ ทําใหเปนที่นิยมของผูบริโภค  ขาวหอมมะลิคุณภาพดีไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคสูงขึ้นทําใหเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น สอดคลองกับ ธงชัย เสาเสมา และคณะ (2559) 

พบวาโดยภาพรวมเกษตรใหการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีในระดับมาก ประกอบไปดวย ประเด็นดาน

ที่ดิน การยอมรับของตลาด ขอกําหนด วิธีปฏบิัติตามระบบเกษตรทีเ่หมาะสม  

จากการวิเคราะหผลกระทบ ประสิทธิภาพการผลิตดานความปลอดภัยและดานตนทุนการผลิตมี

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการยอมรับขาวหอมมะลิคุณภาพดี สอดคลองกับทัตพชิา เจริญรัตน และคณะ 
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(2558) พบวา ระดับผลผลิตคุมทุนสงผลตอการยอมรับการปลูกขาวหอมมะลิเพราะการขายขาวหอมมะลิไดราคาสูง 

ทําใหมีรายไดสูงตามไปดวย และสอดคลองกับ จันทราพร ประธาน (2548) ปจจัยที่มีผลมากตอการตัดสินใจผลิตขาว

อินทรียของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ไดแก ราคาจําหนายสูง และตนทุนการผลิตต่ํา อาจกลาวไดวา ผลผลิตสูง 

ตนทุนการผลิต และความปลอดภัยเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกษตรกรยอมรับการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพสูง 

มากกวาขาวพันธุอื่นๆ เพราะการขายขาวที่มีคูณภาพสูงจะทําใหสามารถขายในราคาสูงและมีรายไดสูงตามไปดวย 

ดังนั้นขาวหอมมะลิถือเปนพืชที่ใหผลผลิตคุมทุนในการผลิตของเกษตรกร  ดังนั้นหนวยงานราชการและภาคเอกชนที่

เกี่ยวของจึงควรสงเสริมการเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมใหแกเกษตรกรในการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดี เพื่อทําให

เกิดรายไดสูงสุดซึ่งจะจูงใจใหเกษตร รวมทั้งควรใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการตลาดขาว เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนให

เกษตรกรบริหารจัดการกระบวนการผลิตอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตที่สงผลตอการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีของเกษตรกร

ในอําเภอโพนทราย จังหวัดรอยเอ็ด จะเห็นวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดไดแก ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค 

และตนทุนการผลิต ดังนั้นจึงมขีอเสนอแนะที่เปนประโยชนดังนี้            

1. ความปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภค และตนทุนการผลิต เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับขาวหอม

มะลิคุณภาพสูง ดังนั้นหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ ควรมีการบูรณาการใหความรูวิชาการในการผลิต

ขาวหอมมะลิที่มีความปลอดภัยใหกับผูผลิตและผูบริโภค ไดแก ลดการใชปุยเคมี เพิ่มการใชปุยชีวภาพและปุยคอก 

ลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชื รวมท้ังการสนับสนุนใชเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล และวัสดุอุปกรณอยางถูกตอง การลด

ความเสี่ยงจากการใชสารเคมตีางๆ โดยหันมาใชปุยและผลิตภัณฑจากธรรมชาติมากขึ้น 

2. ความเปดโอกาสใหเกษตรกรไดรับรูและเขาใจวิธีปฏิบัติการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีตามระบบเกษตร

อยางเหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตสูงซึ่งจะทําใหตนทุนต่ําลง และสามารถสรางรายไดสูง อันจะสรางแรงจูงใจให

เกษตรกรผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น           

3. ควรจัดฝกอบรมแกเกษตรเพ่ือเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดีใหมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาเมื่อประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการผลิตและกระบวนการจัดการผลิตมีมากขึ้นจะทํา

ใหการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิลดลง ทั้งนี้อาจมาจากการที่เกษตรกรไมมคีวามรูในการใชเทคโนโลยีการผลิตและ

กระบวนการจัดการที่เหมาะสม ทําใหเกษตรกรเกิดความยุงยากและเปนปญหาในการปลูกขาว สงผลใหการยอมรับ

การผลิตขาวหอมมะลคิุณภาพดีลดลง 

 จากการวิจัยครั้งนี้ เกษตรกรใหความสําคัญประสิทธิภาพการจัดการตนทุนการผลิตและความ

ปลอดภัยของผูผลิตและผูบริโภคในการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี ซึ่งความปลอดภัยของผูผลิตและ

ผูบริโภคเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในการยอมรับการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี ผลการวิจัยสามารถนําไปใช

ประโยชนในเปนขอมูลในการสงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดีใหเปนที่ยอมรับของเกษตรกรไดตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณนิคมพราว จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อ

วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ และประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณนิคมพราว จํากัด ป 

2554 – 2558 โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ในการวิเคราะห ไดแก งบการเงิน และรายงานกิจการประจําป

ของสหกรณนิคมพราว จํากัด ปบัญชี 2554 – 2558 ใชวิธกีารวิเคราะหเชิงปรมิาณ (Quantitative statistics) โดยอาศัย

เครื่องมือทางบัญช ีการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินคร้ังนี้ใช CAMELS Analysis และเปรียบเทียบอัตราสวนถัว

เฉลี่ยของสหกรณนิคมอื่นที่มีขนาดเดียวกัน ป 2558 (Peer Group) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ผลการศึกษาพบวา 

สหกรณนคิมพราว จํากัด มีความเสี่ยงสูงตอความไมเพียงพอของเงินทุน สหกรณมีการระดมทุนสํารองไวเพื่อรองรับ

ความเสี่ยงนอย การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากสหกรณไมสามารถควบคุมคาใชจายและเงินทุนของ

สหกรณได ดานขีดความสามารถในการบริหารงานต่ํากวาสหกรณนิคมอื่นที่มีขนาดเดียวกัน ดานสภาพคลองอยูใน

เกณฑดี เนื่องจากสหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนอยูในระดับใกลเคียงกับสหกรณนิคมอื่นที่มีขนาดเดียวกัน  

และเมื่อไดวิเคราะหเฝาระวังทางการเงินโดยโปรแกรม CFSAWS:ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning 

System : Set Standard) เพื่อประเมินสถานการณความเสี่ยง พบวา สถานการณการเงินของสหกรณอยูระดับที่ควร

ตองเฝาระวังพิเศษเรงดวนทุกดานทั้ง ความเพียงพอของเงินทุน (C) คุณภาพสินทรัพย (A) การทํากําไร (E) และสภาพ

คลอง (L)  

คําสําคัญ: ภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ สหกรณนคิม พราว  

 

Abstract 

 The purposes of this study were to analyze the financial economy. And evaluate the financial risk 

situation of the Phrao Cooperative, Limited. 2011 - 2015. Secondary data used for data analysis were financial 

statements and annual business reports of 2011 – 2015.  And used quantitative analysis (Quantitative statistics) 

used accounting tools. Financial Analysis used CAMELS Analysis as a tool. And compared the average ratios 

(Peer Group) based on 2011 of Cooperative Auditing Department. The results showed that the cooperative had 

high risk of insufficient capital because cooperative raise funds for less risk. Inefficient administration because 

couldn’t control cooperative costs and cooperative capital. The operative capacity of the cooperative was lower 

than that of other cooperatives of the same size. The liquidity was good as the cooperative had a similar level of 

current assets to other cooperatives of the same size. And when analyzed financial monitoring by program 

CFSAWS:ss Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set Standard) for assess the financial risk 
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situation. The results showed that the financial situation of the cooperative was at an urgent need for urgent 

surveillance include Capital Strength (C) Asset Quality (A) Earning Sufficiency (E) and Liquidity (L) 

Keyword: Financial Economic, Cooperative, Phrao District 

 

บทนํา 

 สหกรณประเภทนิคมนับเปนการพัฒนาชนบทโดยวิธีการสหกรณอยางแทจริง คือ ใชสหกรณเปนองคการ

หลักในการพัฒนาชุมชน พัฒนาสภาพเศรษฐกิจ พัฒนาสภาพชีวิตความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น จุดประสงคของ

สหกรณนิคมจัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือสมาชิกใหไดรับประโยชนโดยการที่สหกรณจะเปนสื่อกลางในการขอรับหรือ

บรกิารตาง ๆ จากรัฐบาล รวมถึงเปนสื่อกลางระหวางรัฐบาลกับสมาชิกสหกรณ อีกทั้งการจัดตั้งสหกรณนิคมขึ้นมานี้

จะทําใหเกษตรกรในนิคมมีสถาบันเปนของตนเองเพื่อที่จะจัดทําและอํานวยการในเร่ืองตาง ๆ โดยสมาชิกของสหกรณ

นิคมเปนเจาของเปนผูดําเนินการ และเปนผูรับประโยชน 

 จากการศึกษาขอมูลสหกรณนิคมในประเทศไทยในป 2558 ที่มีทุนการดําเนินงาน 100 ลานบาทขึ้นไป 

แตไมเกิน 500 ลานบาท พบวามีสหกรณจํานวน 5 สหกรณที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน ประกอบดวย สหกรณนิคม 

คลองสวนหมาก จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 1.77 ลานบาท สหกรณนิคมแมสอด 

จํากัด จังหวัดตาก มีผลการดําเนินงานขาดทุน 8.23 ลานบาท สหกรณนิคมแมระมาด จํากัด จังหวัดตาก มีผลการ

ดําเนินงานขาดทุน 4.22 ลานบาท สหกรณนิคมสํานารายณ จํากัด จังหวัดลพบุรี มีผลการดําเนินงานขาดทุน 1.44 

ลานบาท และสหกรณนคิมพราว จํากัด มีผลการดําเนินงานขาดทุน 42.81 ลานบาท จากขอมูลขางตนพบวาสหกรณ

นิคมพราว จํากัด ประสบกับปญหาผลการดําเนินงานที่ขาดทุนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณที่มีทุนการ

ดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณนิคมพราว จํากัด พบวาสหกรณอาจเกิดภาวะ

ความไมแนนอนเกี่ยวกับการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากการที่สหกรณขาดทุนจากการดําเนินงานมาตั้งแต

ป 2557 ขาดทุนอยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้นมากในป 2558 ซึ่งจะพิจารณาไดจากตัวเลขสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 

ธันวาคม 2558 ซึ่งสหกรณขาดทุนเปนจํานวน 42.81 ลานบาท และมียอดรวมหนี้สินสูงกวาสินทรัพยรวมเปนผลให

เกิดสวนขาดแหงทุนจํานวน 18.44 ลานบาท จากสถานการณดังกลาวแสดงถึงความไมแนนอนทางสถานการณ

การเงินและการบริหารงาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ

สหกรณ จากปญหาขางตน หากสหกรณนิคมพราว จํากัด ไมใหความเอาใจใสอาจจะนําไปสูการวางแผนการ

ดําเนินงานที่ผิดพลาด ผูวิจัยจึงเห็นวาการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณนิคมพราว จํากัด เปน

สิ่งจําเปนที่จะตองทําการวิจัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห ใชขอมูลทุติยภูมิ ไดแก งบการเงิน รายละเอียดประกอบงบ 

และรายงานกิจการประจําปของสหกรณนิคมพราว จํากัด ปบัญชี 2554 – 2558 ในการวิเคราะห และใชวิธีการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ โดยอาศัยเครื่องมือทางบัญชี เพื่อวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินตามหลักแนวคิดและ

ทฤษฎ ีCAMELS Analysis ซึ่งเปนเครื่องมือทางการเงนิที่กรมตรวจบัญชีสหกรณนํามาประยุกตใชเพื่อสรางมาตรฐาน 

ตาราง 1 ผลการดําเนินงานของสหกรณนคิมพราว จํากัด ป 2554 – 2558 

(หนวย: ลานบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 

รายได      

ธุรกิจสนิเชื่อ 5.09 4.40 4.50 4.75 4.51 

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 1.46 1.28 1.60 1.45 1.17 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 0.91 1.01 0.04 (0.17) (0.09) 

ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร 0.91 4.09 9.59 5.08 (0.52) 

ธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ 0.18 (0.07) 0.06 0.05 0.01 

ธุรกิจใหบริการและสงเสรมิการเกษตร 0.03 0.07 0.02 0.03 0.01 

รายไดอื่น 0.08 0.84 0.13 0.09 0.56 

รวมรายได 8.65 11.63 15.95 11.28 5.65 

คาใชจาย      

ธุรกิจสนิเชื่อ 1.04 0.95 0.64 2.81 1.69 

ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย 1.36 1.20 1.16 1.12 3.94 

ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 2.08 0.93 1.32 0.59 8.78 

ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร 0.18 1.06 5.00 4.36 3.26 

ธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ 0.10 0.11 - 0.09 - 

ธุรกิจใหบริการและสงเสรมิการเกษตร 0.01 0.03 0.01 - - 

คาใชจายในการดําเนินงาน 7.66 6.55 6.80 8.00 30.80 

รวมคาใชจาย 12.44 10.84 14.93 16.97 48.46 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ (3.79) 0.79 1.03 (5.69) (42.81) 

 

ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรอยางเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกันใน

การวิเคราะหมุมมองแตละมิติ ซึ่งไดรับการออกแบบใหเปนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน อักษรแตละตัว

ของคํา CAMELS จะทําหนาที่เฝาดูแลแตละเรื่องแตกตางกัน แตทุกตัวอักษรมีความสัมพันธกัน และมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรโดยวิเคราะหมิติดังน้ี 

  มิติ 1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง (Capital Strength) ความเพียงพอของเงินทุนตอความ

เสี่ยงหรือความเขมแข็งของเงินทุนเปนการวิเคราะหแหลงเงินทุน ที่สามารถรองรับ หรือปองกันผลกระทบจากความ

เสี่ยงทางดานธุรกิจ และการเงินท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณ 
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  มิติ 2 คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) คุณภาพของสินทรัพยเปนการวิเคราะหวาสินทรัพยที่

ลงทุนไดกอใหเกิดรายไดแกสหกรณอยางไร และไดถูกใชไปอยางมีประสิทธภิาพหรอืไม  

  มิติ 3 ขีดความสามารถในการบริหารงาน (Management Capability) ขีดความสามารถในการ

บรหิารงานเปนการวิเคราะหถึงความสามารถของฝายบริหารในการวางกลยุทธ และจัดโครงสรางองคกรในการนํามา

พาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการอยางมีประสิทธิผล ทามกลางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่

สหกรณเผชิญอยู 

  มิติ 4 การทํากําไร (Earning sufficiency) การทํากําไรเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการ

แขงขันของสหกรณในธุรกิจที่สหกรณในธุรกิจที่สหกรณดําเนินอยู ซึ่งจะประกอบไปดวยการรักษาอัตราคาใชจาย

ดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินใหต่ําและเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนในแตละธุรกจิใหมากที่สุด 

  มิติ 5 สภาพคลอง (Liquidity) สภาพคลองหรือความเพียงพอตอความตองการใชเงิน เปนการ

พิจารณาความเพียงพอของเงินสด หรือสินทรัพยที่มีสภาพใกลเคียงเงินสด รวมถึงสินทรัพยอื่นที่สามารถเปลี่ยนเปน

เงินสดไดงาย สภาพคลองวัดไดจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวยีน 

หลังจากการวิเคราะห CAMELS Analysis แลว นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาทําการประเมินสถานการณ

ความเสี่ยงทางการเงนิผานระบบเตือนภัยทางการเงิน โดยใชโปรแกรม CFSAWS:ss ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ เพื่อ

ประเมินระดับของการวิเคราะหอัตราสวน ระดับเทียบเคียงกับอัตราสวน และความลึกของการวิเคราะหอัตราสวน  

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 จากการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิของสหกรณนิคมพราว ตามหลักการ CAMELS Analysis โดยใช

อัตราสวนเฉลี่ย 5 ป ไดแกป 2554 – 2558 เปรียบเทียบอัตราสวนถัวเฉลี่ยของสหกรณนิคมอื่นทั้งระบบที่มีขนาด

เดียวกัน ณ ป 2558 (Peer Group) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณพบวา ดานความเพียงพอของเงินทุน สหกรณนิคม

พราว จํากัด อยูในฐานะที่มีความเสี่ยงสูงตอความไมเพียงพอของเงินทุน เนื่องจากสหกรณระดมทุนสํารองไวเพื่อ

รองรับความเสี่ยงนอย อีกทั้งสหกรณยังขาดความสามารถในการเพ่ิมทุนของสหกรณและขาดความสามารถในการนํา

สินทรัพยไปใชเพื่อกอใหเกิดรายได  ดานคุณภาพของสินทรัพยพบวา สหกรณไมมีความสามารถในการบริหาร

สินทรัพย เนื่องจากความสามารถในการขยายสินทรัพย และความสามารถในการใชสินทรัพยที่มีอยูใหเกิด

ผลตอบแทนอยูในระดับต่ํา ดานความสามารถในการบริหารงานพบวา สหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการธุรกิจเนื่องจาก อัตราการเติบโตของธุรกิจอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ หมายความวา ขีดความสามารถในการ

บรหิารงานของสหกรณต่ํากวาสหกรณนิคมอื่นที่มขีนาดเดียวกัน ดานการทํากําไรพบวา สหกรณขาดประสิทธิภาพใน

การทํากําไร เนื่องจากสหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานสูง และยังขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณสงผลใหอัตรากําไรสุทธขิองสหกรณนิคมพราว จํากัด ต่ํากวาสหกรณนิคมอื่น

ที่มีขนาดเดียวกัน ดานสภาพคลอง พบวาสหกรณนิคมพราว จํากัด มีสินทรัพยหมุนเวียนอยูในระดับที่ดี เนื่องจาก

คาเฉลี่ยโดยรวมใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสหกรณนิคมอื่น 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินและอัตราสวนถวัเฉลี่ยของสหกรณนคิมอื่น ณ ป 2558 (Peer Group) 

รายการ หนวย 
อัตราสวนเฉลี่ย 5 

ป 
อัตราสวนเฉลี่ยป 2558  

ดานความเพียงพอของเงินทนุ     

- อัตราสวนหนีส้ินตอทุน เทา 3.06 2.42  

- อัตราสวนการเติบโตทุนของสหกรณ รอยละ (39.68) 9.27  

- อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของทุน รอยละ (326.65) 3.97  

ดานคุณภาพสินทรัพย     

- อัตราสวนผลตอบแทนตอสนิทรัพย รอยละ 0.04 1.19  

- อัตราสวนการเติบโตของสนิทรัพย รอยละ (6.02) 15.09  

ดานการบรหิารจัดการ     

- อัตราสวนเตบิโตของธุรกิจ รอยละ (12.02) 4.36  

ดานการทํากาํไร     

- อัตราสวนกําไรตอสมาชิก บาท (1,919.55) 616.54  

- อัตราสวนคาใชจายในการดําเนินงาน

ตอกําไรกอนหักคาใชจายดาํเนินงาน 
รอยละ 93.75 76.40 

 

- อัตราสวนกําไรสุทธ ิ รอยละ (29.13) 1.32  

ดานสภาพคลอง     

- อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทา 1.00 1.05  

หมายเหต:ุ ขอมูลและอัตราสวนสําคญัของสหกรณและกลุมเกษตรกรเฉลี่ย (Peer Group) ป 2558 

              ตัวเลขในวงเล็บเปนตัวเลขที่แสดงถึงความถดถอย, อัตราที่มาจากผลขาดทุน 

ที่มา: กรมตรวจบัญชีสหกรณ, สหกรณนคิมพราว จํากัด (2554: 2555: 2556: 2557: 2558) 

 

จากผลการศึกษาวิเคราะหสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  

 มิติ 1 ดานความเพียงพอของเงินทุน สหกรณนิคมพราว จํากัด อยูในฐานะที่มีความเสี่ยงสูงตอความไม

เพียงพอของเงินทุน เมื่อเปรยีบเทียบกับสหกรณประเภทการเกษตรแลว พบวาสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พัช

รินทร สารมาท (2553) ที่พบวาสหกรณสหกรณการเกษตรเชียงดาว จํากัด มีความเสี่ยงสูงตอความไมเพียงพอของ

เงินทุน เนื่องจาก มีสัดสวนของหนี้ที่สูงกวาเงินทุน สอดคลองกับ สิทธิพัฒน แกมเงิน (2550) ที่พบวา สหกรณ

การเกษตรจัตุรัส จํากัด มีความเสี่ยงตอความไมเพียงพอของเงินทุน เนื่องจากการวิเคราะหอัตราสวนแสดงใหเห็นวา

ทุนของสหกรณไมสามารถคุมครองหนี้ไดทั้งหมด สอดคลองกับ ศรีสมพร รอดศิริ (2550) ที่พบวาสหกรณนิคม

กบินทรบุกรี จํากัด มีความเสี่ยงตอความไมเพียงพอของเงินทุน เนื่องจากมีหนี้สินมากกวาทุนในอัตราที่คอนขางสูง 

สอดคลองกับ ประนอม หมทีอง (2550) ที่พบวาสหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด มีความเสี่ยงตอความไมเพียงพอ

ของเงินทุน เนื่องจากทุนที่สหกรณมอียูไมสามารถคลุมหนี้สินไดทั้งหมด และขัดแยงกันกับผลการศกึษาของ เรวดี ศิลา

แกว (2555) ที่พบวา สหกรณการเกษตรโครงการหลวงปงคา จํากัด มีความสามารถในการบริหารเงินทุนไดดี 
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เนื่องจากแหลงเงินทุนสวนใหญมาจากเงินทุนภายในสหกรณ สหกรณสามารถนําเงนิทุนท่ีมีทําใหเกิดประโยชนไดอยาง

คุมคา สหกรณจึงไมมีความเสี่ยงดานความไมเพยีงพอของเงินทุน 

มิติ 2 ดานคุณภาพของสินทรัพยพบวา สหกรณไมมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย เนื่องจาก

ความสามารถในการขยายสนิทรัพย และความสามารถในการใชสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดผลตอบแทนอยูในระดับต่ํา เมื่อ

เปรียบเทียบกับสหกรณประเภทการเกษตรแลว พบวาสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พัชรินทร สารมาท (2553) 

ที่พบวาสหกรณสหกรณการเกษตรเชียงดาว จํากัด ไมมีความสามารถในการในการบริหารสินทรัพย เนื่องจากอัตรา

ผลตอบแทนตอสินทรัพยของสหกรณติดลบ สอดคลองกับ สิทธิพัฒน แกมเงิน (2550) ที่พบวา สหกรณการเกษตร

จัตุรัส จํากัด มีประสิทธิภาพในการบริหารงานลดลง เนื่องจากการนําสินทรัพยที่มีอยูไปกอใหเกิดรายไดและอัตรา

ผลตอบแทนตอสนิทรัพยของสหกรณต่ํากวาอัตราเฉลี่ยของกลุมเทียบเคียง และขัดแยงกันกับผลการศึกษาของ เรวดี 

ศิลาแกว (2555) ที่พบวา สหกรณการเกษตรรวมใจพะเยา จํากัด มีความสามารถในการบริหารสินทรัพยเนื่องจาก

การนําสินทรัพยไปลงทุนกอใหเกิดรายไดแกสหกรณเปนอยางมาก ขัดแยงกับ กับ ศรีสมพร รอดศิริ (2550) ที่พบวา

สหกรณนคิมกบินทรบุกรี จํากัด มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย เนื่องจากสามารถใชสินทรัพยเพื่อกอใหเกิด

กําไรอยางเต็มที่ มีประสิทธิภาพในการบริการลูกหนี้ มีโครงการเรงรัดลูกหนี้ใหชําระไดตามกําหนดเวลา ขัดแยงกับ 

ประนอม หมีทอง (2550) ที่พบวาสหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด มีความสามารถในการบริหารสินทรัพย 

เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนและสนิทรัพยถาวรของสหกรณอยูในเกณฑสภาพท่ีด ี

มิติ 3 ดานความสามารถในการบริหารงานพบวา สหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

เนื่องจาก อัตราการเติบโตของธุรกิจอยูในระดับต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณประเภทการเกษตรแลว พบวา

สอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พัชรินทร สารมาท (2553) ที่พบวาสหกรณสหกรณการเกษตรเชียงดาว จํากัด มี

อัตราการเติบโตของธุรกิจอยูในระดับต่ํา เนื่องจากผลการดําเนนิงานปรากฏวาสหกรณไมสามารถทํากําไร และขัดแยง

กันกับผลการศึกษาของ สิทธิพัฒน แกมเงิน (2550) ที่พบวา สหกรณการเกษตรจัตุรัส จํากัด มีความสามารถในการ

บรหิารงาน เนื่องจากสหกรณมีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่อง ขัดแยงกับ เรวดี ศิลาแกว (2555) ที่พบวา

สหกรณการเกษตรบานต๊ํา จํากัด มีความสามารถในการดําเนินธุรกิจไดเปนอยางดี เนื่องจากอัตราการเติบโตของ

ธุรกิจสูง ขัดแยงกับ ประนอม หมีทอง (2550) ที่พบวาสหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด มีความสามารถในการ

บริการจัดการอยูในระดีบดี เนื่องจากสหกรณมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการเงิน ดานลูกหนี้ และ

สหกรณมรีะบบการควบคุมภายในไมใหมีการทุจรติเกิดขึ้น 

มิติ 4 ดานการทํากําไรพบวา สหกรณขาดประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจากสหกรณมีคาใชจายในการ

ดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานสูง และมีอัตรากําไรสุทธิต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณประเภท

การเกษตรแลว พบวาสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พัชรินทร สารมาท (2553) ที่พบวาสหกรณการเกษตรเชียง

ดาว จํากัด ขาดประสทิธภิาพในการทํากําไร เนื่องจากสหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจาย

ดําเนินงานสูง ผลการดําเนินงานปรากฏวาสหกรณไมสามารถทํากําไร สอดคลองกับ ศรีสมพร รอดศิริ (2550) ที่

พบวาสหกรณนิคมกบินทรบุกรี จํากัด ขาดประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของกําไรลดลง 

อัตราคาใชจายดําเนินงานตอกําไรกอนหักคาใชจายดําเนินงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน สอดคลองกับ ประนอม หมี

ทอง (2550) ที่พบวาสหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด ขาดประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจากสหกรณมี

ความสามารถในการทํากําไรคอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับสหกรณอื่นที่มีขนาดเดียวกัน และขัดแยงกันกับผลการศึกษา

ของ สิทธิพัฒน แกมเงิน (2550) ที่พบวา สหกรณการเกษตรจัตุรัส จํากัด มีประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจาก

สหกรณมีความสามารถในการทํากําไรอยางตอเนื่องแมวาจะลดลงจากปกอน ขัดแยงกับ เรวดี ศิลาแกว (2555) ที่
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พบวา สหกรณการเกษตรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงหงสสิน จํากัด มีประสิทธิภาพในการทํากําไร เนื่องจาก สหกรณมี

ความสามารถในการทํากําไรไดดี สังเกตไดจากอัตราการเติบโตของกําไรท่ีมีจํานวนเพิ่มสูง 

มิติ 5 ดานสภาพคลอง พบวาสหกรณนิคมพราว จํากัด มีสภาพคลองและสินทรัพยหมุนเวียนอยูในระดับที่ดี 

เนื่องจากคาเฉลี่ยโดยรวมใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสหกรณนิคมอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณประเภทการเกษตร

แลว พบวาสอดคลองกันกับผลการศึกษาของ พัชรนิทร สารมาท (2553) ที่พบวาสหกรณสหกรณการเกษตรเชียงดาว 

จํากัด มีสภาพคลองดี เนื่องจากสินทรัพยเทากับหนี้สินหมุนเวียน สอดคลองกับ สิทธิพัฒน แกมเงิน (2550) ที่พบวา 

สหกรณการเกษตรจัตุรัส จํากัด มีสภาพคลองอยูในระดับดี เนื่องจากสหกรณมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมเทียบเคียง 

สอดคลองกับ เรวดี ศิลาแกว (2555) ที่พบวาชุมนุมสหกรณจังหวัดพะเยา จํากัด สหกรณสตรีอําเภอแมใจ จํากัด 

สหกรณการเกษตรและแปรรูปหวยลาน จํากัด สหกรณการเกษตรหวยยางขาม จํากัด สหกรณการเกษตรพะเยารวม

ใจ จํากัด สหกรณการเกษตรเวียงเทศบาลบานทราย จํากัด และสหกรณการเกษตรทฤษฎีใหมบานถ้ํา จํากัด มีสภาพ

คลองที่ดี เนื่องจาก มีอัตราลูกหนีร้ะยะสั้นท่ีสามารถชําระไดตามกําหนดรอยละ 100 แสดงใหเห็นถึงความสามารถใน

การบริหารลูกหนี้ไดเปนอยางดี สอดคลองกับ ศรีสมพร รอดศิริ (2550) ที่พบวาสหกรณนิคมกบินทรบุกรี จํากัด มี

สภาพคลองดี เนื่องจากสหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียงพอที่จะชําระหนี้ได และขัดแยงกันกับผลการศึกษาของ 

ประนอม หมีทอง (2550) ที่พบวาสหกรณการเกษตรบางกรวย จํากัด มีความเสี่ยงดานสภาพคลอง เนื่องจากสหกรณ

มีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกวาสินทรัพยหมุนเวยีน 

 จากการประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินผานระบบเตือนภัยทางการเงิน โดยใชโปรแกรม 

CFSAWS:ss ของกรมตรวจบัญชีสหกรณโดยใชขอมูลป 2554 – 2558 พบวาผลการประเมินเหมือนกันทั้ง 5 ป คือ

สหกรณมีระดับการวิเคราะหและเฝาระวังทางการเงินอยูในระดับ “วิเคราะหและเฝาระวังพิเศษเรงดวน” และเมื่อ

พิจารณาจาก 3 ตัวชี้วัดคือ คาใชจายดําเนินงานตอกําไร (กอนหักคาใชจายดําเนินงาน) ลูกหนี้ที่สามารถชําระหนี้ได

ตามกําหนด และทุนสํารองตอสินทรัพยพบวา ทั้ง 3 ตัวชี้วัดอยูในระดับต่ํา (ตองปรับปรุง) สวนความลึกของการ

วิเคราะหอัตราสวนมาตรฐานทางการเงินในแตละดานของสหกรณพบวา สหกรณมีความเสี่ยงในการดําเนินงานสูง

มาก สหกรณควรวิเคราะหและเฝาติดตามในรายละเอียดใหมากที่สุดในทุกดาน ทั้งดานความเพียงพอของเงินทุน (C) 

ดานคุณภาพของสนิทรัพย (A) ดานความสามารถในการทํากําไร (E) และ ดานสภาพคลอง (L)  

 
ภาพ 1 ผลการประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินโดยโปรแกรม CFSAWS:ss ป 2554 
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ภาพ 2 ผลการประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินโดยโปรแกรม CFSAWS:ss ป 2555 

 
ภาพ 3 ผลการประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินโดยโปรแกรม CFSAWS:ss ป 2556 

 

ภาพ 4 ผลการประเมนิสถานการณความเสี่ยงทางการเงนิโดยโปรแกรม CFSAWS:ss ป 2557 

 
ภาพ 5 ผลการประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินโดยโปรแกรม CFSAWS:ss ป 2558 
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 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายดานการบริหารเงินทุน ดังนี้ 1)

สหกรณควรระมัดระวังในการกอหนี้ 2)สหกรณควรหาวิธีการบริหารเงินทุนดําเนินงานในสวนหนี้ ใหสรางรายได

กลับคืนมา 3)สหกรณควรหาวิธีการบริหารจัดการสินทรัพยเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากการนําสินทรัพยไปใช

ประโยชน 4)สหกรณควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายจัดการ เพื่อกระตุนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่สหกรณ 5)สหกรณควรควบคุมในเรื่องของคาใชจายในการดําเนินงานในสวนที่สามารถควบคุมได เพื่อลด

ภาระคาใชจายใหแกสหกรณ 
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บทคัดยอ  

 การปฏิบัติงานทางการบัญชี เปนพฤติกรรมการทํางานของนักบัญชีที่ปฏิบัติงานเพื่อใหภาระหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมายประสบความสําเร็จ ผูปฏิบัติงานที่มคีวามรู ความสามารถ และทักษะวิชาชีพเหมาะสมกับงาน จะทําใหการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชใีนสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 185 คน และใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัย พบวา นักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการวางแผนงานบัญชี ดานการ

ดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน และดานการปรับปรุงงานบัญชีอยาง

ตอเนื่อง และนักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน

โดยรวม อยูในระดับมาก จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา การปฏิบัติงานทางการบัญชีไดแก 

ดานการวางแผนการบริหารงานบัญชี ดานการดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการติดตามและประเมินผล

ปฏิบัติงาน และดานการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการ

ทํางานของนักบัญชีโดยรวม โดยการปฏิบัติงานทางการบัญชีสามารถอธิบายประสิทธิภาพการทํางานไดรอยละ 

66.50 โดยสรุป นักบัญชีของสถานประกอบการ จึงควรใหความสําคัญกับกระบวนการปฏิบัติงานทางการบัญช ี

โดยเฉพาะดานการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก การฝกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีอยูเสมอ 

การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ การศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชีใหมๆ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตามเปาหมายตอไป 

 

คําสําคัญ: การปฏิบัติงานทางการบัญช,ี ประสทิธภิาพการทํางาน 

 
Abstract  

 

Accounting Practices are the behavior by which individuals perform their assigned accounting tasks 
successfully. Therefore, the researcher aims to study and test the relationship between accounting practices and 
accountancy work efficiency by using a questionnaire as an instrument for collecting data from 185 accountants 
in Mahasarakham enterprises. Statistic methods used for analyzing the collected data were mean, standard 
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deviation, multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The findings reveal that accountants 
agreed with good accounting practices as a whole and aspects at a high level: accountant planning, systematic 
accounting operation, monitoring and evaluation and accounting continuous improvement. In addition, the 
accountants have opinion with the work efficiency at high level. According to analyses of the data in terms of 
relationship and effect, it was found that accounting practices were positively affected and related to work 
efficiency 66.50 percent at 0.05 significantly level. Especially, accounting continuous Improvement is the most 
impact on work efficiency. The results obtained from this study could be used as a guideline for determining the 
direction of accountancy practices at present to be in accordance with the acceptance of work efficiency, 
ultimately, leading to organizational success.   
 

Keywords: Accounting Practices, Work Efficiency 
 

 

บทนํา 

 การเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจ ทําใหสาชาวิชาชีพบัญชีจําเปนตองยกระดับคุณภาพ

บุคลากรใหมีศักยภาพในการรองรับการปฏิบัตงิานใหมๆ ในปจจุบันวิชาชีพบัญชีมีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก 

โดยมีบทบาทและหนาที่หลักในการนําเสนอสารสนเทศทางการเงินของกิจการ ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจของ

ผูบริหาร ขอมูลบัญชีมีความสําคัญสําหรับผูบริหารโดยใชประเมนิสถานะของธุรกิจ ความสามารถในการทํากําไร และ

ความดํารงอยูภายใตความกดดันและความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น นักบัญชีจึงเขามามีบทบาทในการ

จัดทําและนําเสนอขอมูลใหแกผูใชขอมูลประเภทตาง ๆ (จารุณ ีอภิวัฒนไพศาล, 2554) นักบัญชีนอกจากการมีความรู

ความสามารถทางบัญชี จริยธรรมทางธุรกิจ และความสามารถทางวิชาชีพแลว ยังจําเปนตองพัฒนาการปฏิบัติงาน

ใหมๆ อยางเปนระบบ เพ่ือใหสามารถปฏิบัตไิดสูงกวามาตรฐาน สรางความเชี่ยวชาญ และความเปนมืออาชีพทางการ

บัญชีในสภาพแวดลอมใหมๆ ดังนั้นนักบัญชีจึงจําเปนตองพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีศักยภาพพรอมที่จะ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมายกิจการ  

การปฏิบัติงานทางการบัญช ี(Accountancy Practices) เปนพฤติกรรมที่มุงเนนการปฏิบัติงานทางบัญชีเพื่อให

ภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ ทั้งนี้นักบัญชีตองปฏิบัติงานตามกระบวนการทางการบัญชีอยาง

ครบถวน เพื่อใหขอมูลตอผูบริหารในการวางแผนและตัดสินใจในการบริหารจัดการดานการเงินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูปฏบิัติงานท่ีมีความสามารถที่หลากหลาย จะทําใหงานที่ไดรับมอบหมายมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สิ่งสําคัญ คือ บุคคลที่รับผิดชอบงานจะตองมีความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นไดเปนอยางดี โดยจะตองปฏิบัติงาน

ดวยระบบการบรหิารจัดการที่ดีและเปนไปตามกระบวนการทางบัญชีอยางครบถวน ซึ่งถือวาเปนขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานของนักบัญชี ประกอบดวย 1. การวางแผนงานบัญชี (Accounting Planning) 2. การดําเนินงานบัญชี

อยางเปนระบบ (Systematic Accounting Operation) 3. การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน (Monitoring and 

Evaluation) และ 4. การปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง (Accounting Continuous improvement) (สมใจ ลักษณะ, 

2543 : 282-283) ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติงานทางบัญชีที่ดี จะชวยเสริมสรางความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

และสะทอนการทํางานอยางมีคุณภาพ อันกอใหเกิดประสทิธภิาพในการทํางาน  

ประสิทธิภาพการทํางาน (Work Efficiency) เปนผลลัพธจากความสามารถในการปฏิบัติงานของนักบัญชีใน

สถานประกอบการซึ่งปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีมาตรฐาน รวดเร็ว ทันเวลา และมีความนาเชื่อถือ ทั้งยังสามารถ
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จัดการและใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งสมใจ  ลักษณะ (2543 : 7) กลาววา บุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ รูจักใชกลวิธีหรือเทคนิคการ

ทํางานที่จะสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพเปนที่นาพอใจโดยสิ้นเปลือง ตนทุน คาใชจาย พลังงาน และ

เวลานอยที่สุด ซึ่งจะสงผลดีตอกิจการ เชนเดียวกับสมพงษ เกษมสิน (2549) อธิบายวา ประสิทธิภาพเปน

ความสามารถในการจัดการและใชทรัพยากรอยางคุมคาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 

  จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานประกอบการ ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักบัญชีในสถาน

ประกอบการจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามมีการขยายตัวและมีเศรษฐกิจที่เติบโตอยางตอเนื่อง จาก

ขอมูลของหอการคาจังหวัดมหาสารคามภาพรวมเศรษฐกิจในจังหวัดมหาสารคามดีขึ้น ทําใหป พ.ศ. 2554-2558 มี

การขยายตัวของจํานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป (สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด

มหาสารคาม, 2559 : ออนไลน) ซึ่งธุรกิจมคีวามจําเปนตองใชขอมูลทางการบัญชีอยางมปีระสิทธิภาพ เพื่อเปนขอมูล

ในการบริหารงานใหสามารถแขงขันได ดังนั้นการปฏิบัติงานของนักบัญชีจึงมีความสําคัญในการนําเสนอขอมูล

ทางการบัญชีที่มีคุณภาพ ทําใหธุรกิจและผูที่เกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชไดในการบริหารงานอยางถูกตองและ

รวดเร็ว (ฐิติรัตน มีมาก และรติกร บุญสวาท, 2558) อยางไรก็ตามงานวิจัยสวนใหญมักเนนศึกษาการปฏิบัติงานทาง

บัญชีในมติิของมาตรฐานทางวิชาชพีและวิชาการบัญชี ดังนั้นงานวิจัยนีจ้ึงใหความสนใจศึกษาการปฏิบัติงานทางบัญชี

ในมิติกระบวนการปฏบิัติงานท่ีดี ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเสริมสรางประสิทธิภาพ

การทํางานทางบัญชี และเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการบัญชี

ใหมีประสิทธภิาพประสิทธิผลสูงสุดตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานทางการบัญชขีองนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

         2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

         3. เพื่อทดสอบผลกระทบการปฏิบัติงานทางการบัญชีของนักบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนัก

บัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

 

กรอบแนวคดิ 
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การปฏิบัติงานทางบัญชี (Accounting Practices) ถูกกําหนดใหเปนตัวแปรอิสระที่มี

ความสัมพันธและผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางาน การปฏิบัติงานทางบัญชี (Accounting Practices) หมายถึง 

การใชความรูความสามารถและทักษะทางบัญชีในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ขั้นตอน และมาตรฐานทางบัญชี 

เชื่อมโยงไปสูกิจกรรมตางๆ ขององคกรโดยอาศัยวิธีการและหลักการที่ถูกตองตามภาระหนาที่ที่รับมอบหมายจน

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของกิจการ  การปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดชีี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานที่

มีรูปแบบขั้นตอน การจดบันทึกเหตุการณทางการเงินตามกฎระเบียบวิธีปฏิบัติของหลักการบัญชีสามารถการวาง

ระบบบัญชี ตลอดจนตีความและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหภาระหนาท่ีที่รับผิดชอบ

ประสบผลสําเร็จมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาขอบังคับ ของสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) เรื่อง

จรรยาบรรณของ ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553) ซึ่งระบุวา

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 ดานคือ 1) ดานการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและ

มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ และ 2) ดานความระมัดระวังรอบคอบในการทํางาน นอกจากนี้ อติภา พลเรือนทอง 

(2551) พบวาความสามารถทางการปฏิบัติงาน (Work Competency) โดยเนนการทํางานของนักบัญชีในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ รูจักการวางแผน การประสานงาน รวมถึงการประเมินผล และทํางานรวมกับผูอื่น นักบัญชี

สามารถนําไปปฏิบัติเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพกรทํางานมากยิ่งขึ้น 
เชนเดียวกับแนวคิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพของเดมมิ่ง กลาววา วงลอเดมมิ่ง หรือวงลอ PDCA คือวิธีการที่เปน

ขั้นตอนในการทํางานใหงานเสร็จอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได ซึ่งประกอบดวย การวางแผน (Plan)  

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปฏิบัติการแกไขปญหาที่ทําใหงาน

ไมบรรลุเปาหมายตามแผนที่วางไว (Act) เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางมี

ประสิทธิภาพ (วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2547 : 56) ซึ่งงานวิจัยนีป้ระยุกตแนวคิดการปฏิบัติงานที่ดีของ สมใจ ลักษณะ 

(2543) ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1. การวางแผนงานบัญชี (Accounting Planning : AP) หมายถึง การ

เตรียมการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ การกําหนดขอบขายการดําเนินงาน และกําหนดวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อใหการ

ทํางานบัญชีบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 2. การดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ (Systematic Accounting 

Operation : SO) หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานบัญชีตามระบบมาตรฐานและวัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติงาน

ดําเนินตามขั้นตอนที่กําหนดไว 3. การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation: ME) หมายถึง

การติดตามตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทางการบัญชี การประเมินการปฏิบัติงานและผลลัพธที่เกิดจากการ

ปฏิบัติ การปรับปรุงแกไขเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ 4. การปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง 

(Accounting Continuous improvement : CI) หมายถึง การดําเนินงานปรับปรุงแกไขในสิ่งที่อาจจะมีจุดออนหรือ

ขอบกพรอง โดยนําขอมูลผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงงานบัญชีใหมีความทันสมัยจนสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

มีประสิทธภิาพเปนที่ยอมรับเชื่อถือและไววางใจ ซึ่งสอดคลองแนวคิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของเดมมิ่ง สามารถ

อธิบายการปฏิบัติงานของนักบัญชีไดอยางครบถวนตามแนวคิดทางการบัญชีและแนวคิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ที่กลาวมาขางตน งานวิจัยในอดีตซึ่งศึกษาโดย ฉัตรอมร แยมเจริญ (2558) พบวาความรูความสามารถ ดาน

มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และดานความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ปฏิบัติหนาที่ให

มีผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางาน นอกจากนี้ มินทธิตา ถึงฝง และคณะ (2556) พบวา การปฏิบัติ

ทางการบัญชีเยี่ยงมืออาชีพ มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการนําเสนองบการเงินโดยรวม 

เชนเดียวกับ วาสนา จันทะกล และคณะ (2559) ศึกษาการปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีที่ดีที่สงผลตอการรายงาน
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ทางการเงิน พบวาการปฏิบัติงานดานการบันทึกบัญชีที่ดีสงผลกระทบเชิงบวกกับความถูกตองรายงานทางการเงิน  

ทั้งนี้งานวิจัยของบุษยา วัฒนะงาม (2556 : บทคัดยอ)  ศึกษาผลกระทบของความรูความสามารถทางการบัญชีของ

นักบัญชีที่มีตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีองคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง พบวาความรูความสามารถทางการบัญชแีละการสนับสนุนของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับ อติภา พลเรืองทอง (2551) ที่พบวาความสามารถทางการปฏิบัติงานบัญชีสงผลกระทบเชิง

บวกกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนประเภทกิจการสาธารณูปโภค อาจ

กลาวไดวา แผนการปฏิบัติงานบัญชี กิจกรรมการปฏิบัติงานบัญชีที่มีระบบ การติดตามการปฏิบัติงาน และการ

ปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง ทําใหนักบัญชีมีความรู ความสามารถ และความชํานาญในหนาที่ อันจะสงเสริมขีด

ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับองคกร จึงกําหนดเปน

สมมุติฐานดังนี้  

สมมติฐานการวิจัย: การปฏิบัติงานทางการบัญชีมีความสัมพันธและสงผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการ

ทํางาน 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย ไดแก พนักงานบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 

1,374 คน (ที่มา : สํานักงานพฒันาธุรกิจการคา จังหวัดมหาสารคาม กระทรวงพาณิชย. 2558) ขนาดกลุมตัวอยาง 

(Sample) ที่ใชในการวจิัย ไดแก พนักงานบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 302 คน ไดมาจาก

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) การเก็บกลุมตัวอยางใช

วิธีสุมตัวอยางอยางงาย ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้น จํานวน 185 ฉบับ คิดเปน 

รอยละ 61.26 

2. เครื่องมือและการวัดคุณลักษณะของตัวแปร 

2.1 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เครื่องมือคือ แบบสอบถามโดยศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจาก

เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวของ แบบสอบถามเปนคําถามปลายปดแบบใหเลือกตอบและประมาณคาเปน

ระดับ 5 ระดับตั้งแตนอยที่สุดถึงมากที่สุดประกอบดวย 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ, สถานภาพ, อายุ, รายได

เฉลี่ยตอเดือน, ระดับการศึกษา และประสบการณทํางาน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชีของ

นักบัญชี แบงเปน 4 ดาน จํานวน 18 ขอ โดยประยุกตขอคําถามของ อติภา พลเรืองทอง (2551) 3) ประสิทธิภาพ

การทํางานของนักบัญชีเปนตัวแปรตาม ประกอบดวยคําถาม จํานวน 6 ขอ โดยประยุกตขอคําถามของ บุษยา 

วัฒนะงาม (2556). 

2.2 คุณภาพเครื่องมือที่วัด 

ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา ความเชื่อมั่นและหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ  โดยทํา

การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ การตรวจสอบอํานาจการจําแนกโดยใช

เทคนิค Item-total Correlation ซึ่งมีคาระหวาง 0.656 – 0.866 สอดคลองกับ Nunnally (1994) นําเสนอวาการ

ทดสอบคาอํานาจจําแนกเปนรายขอเกิน  0.40 เปนคาที่ยอมรับไดวาแบบสอบถามมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําไปใชเก็บ
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ขอมูลได  และการหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ซึ่งมีคา สัมประสิทธิแอลฟาอยูระหวาง 0.807 - 0.889 ซึ่งสอดคลองกับ สมบัติ  

ทายเรือคํา (2552 : 90) ไดเสนอวาเกณฑการพิจารณาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคา 0.70 ขึ้นไป ถือวามี

คุณภาพดีมาก 

2.3 การวิเคราะหสถิต ิ

  การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

สมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธ และการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลการวิจัย 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

            ผลวิจัยสรุปไดวา นักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 

79.50) อายุนอยกวา 30 ป (รอยละ 48.60) สวนใหญระดับการศึกษา ปริญญาตรี (รอยละ 63.80) รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 20,000 บาท (รอยละ 51.90) ประสบการณทํางานดานบัญช ี3 – 6 ป (รอยละ 40.00)  

     สวนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญช ี

จากตารางที่ 1 พบวา นักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย คือ 4.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับ ดังนี้  ดานการดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ (คาเฉลี่ย คือ 4.25)            

ดานการวางแผนการบริหารงานบัญชี (คาเฉลี่ย คือ 4.20) ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย คือ 

4.12) และดานการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย คือ 4.12) 

 

 ตาราง 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชขีองนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

การปฏิบัติงานทางการบัญช ี X  
S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ดานการวางแผนการบริหารงาน 4.20 0.57 มาก 

2. ดานการดําเนินงานอยางเปนระบบ 4.25 0.56 มาก 

3. ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน 4.12 0.55 มาก 

4. ดานการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 4.12 0.60 มาก 

รวม 4.17 0.50 มาก 

 

สวนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญช ี

             จากตารางที่ 2 พบวา นักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก 

ดังนี้ ทานสามารถจัดรายงานทางการเงินไดถูกตอง ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ และแนวปฏิบัติขององคกร (คาเฉลี่ย 

คือ 4.22) ทานสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติไดเปนอยางดีทําใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
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(คาเฉลี่ย คือ 4.21) และทานสามารถปฏิบัติงานบัญชีไดอยางครบถวนถูกตองและมีการสูญเปลาของทรัพยากรนอย

ที่สุด(คาเฉลี่ย คือ 4.21)  

ตาราง 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชใีนสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

ประสิทธิภาพการทํางาน X  S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานสามารถจัดรายงานทางการเงินไดถูกตอง ตรงตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ และแนวปฏบิัติขององคกร 

4.22 0.68 มาก 

2. ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จไดตาม

เวลาที่กําหนดไวทุกครั้ง 

4.19 0.69 มาก 

3. ทานสามารถบริหารเวลาในการปฏิบัติไดเปนอยางดีทําใหงาน

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

4.21 0.64 มาก 

4. ทานสามารถปฏิบัติงานบัญชีไดอยางครบถวนถูกตองและมี

การสูญเปลาของทรัพยากรนอยที่สุด 

4.21 0.64 มาก 

5. ทานมทีักษะและความสามารถในการนําเสนอรายงานผลการ

ปฏิบัติงานที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาเปนอยางดีย่ิง 

4.15 0.68 มาก 

6. ทานสามารถนําเสนอรายงานทางการเงินที่ไดรับการยอมรับ

จากผูบังคับบัญชา 

4.17  0.68 มาก 

รวม 4.19 0.52 มาก 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี

ในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

จากตารางที่ 3 พบวาการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานการวางแผนงานบัญชี การดําเนินงานบัญชีอยางเปน

ระบบ การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง มีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม และตัวแปรอิสระแตละดานมี

ความสัมพันธกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวาง 0.651 – 0.762 อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน

ลําดับตอมาผูวิจัยจึงได ทําการทดสอบ Multicollinearity ปรากฏวาคา VIF ของตัวแปรอิสระการปฏิบัติทางการบัญชี มี

คาตั้งแต  2.411 – 2.814 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรอิสระไมถึงขั้นกอใหเกิดปญหา Multicollinearity ซึ่ง

สอดคลองกับ Black (2006 : 585) ไดเสนอคา VIF ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดง วาตัวแปรอิสระมคีวามสัมพันธกันแตไม

เกิดปญหา Multicollinearity 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธการปฏิบัติงานทางการบัญชขีองนักบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชใีน

สถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม 

ตัวแปร WE AP SO ME CI VIFs 

X  4.19 4.20 4.25 4.12 4.12  

S.D. 0.52 0.57 0.56 0.55 0.60  

WE  0.676* 0.707* 0.698* 0.762*  

AP   0.741* 0.67

2* 
0.651* 

2.581 

SO    0.677

* 
0.697* 

2.814 

ME     0.694* 2.411 

CI      2.423 

          *มีนัยสําคัญที่ระดบั 0.05 

จากตารางที่ 4 พบวา การปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานการวางแผนงานบัญชี (AP) ( = 0.131, p< 0.05)

ดานการดําเนนิงานบัญชอียางเปนระบบ (SO) ( = 0.175, p< 0.05) ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน (ME) 

( = 0.184, p< 0.05) และดานการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง (CI) ( = 0.345, p< 0.05) มีความสัมพันธและ

ผลกระทบตอประสิทธภิาพการทํางาน (WE) ของนักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมตฐิาน โดยการปฏิบัติงานทางการบัญชสีามารถอธิบายประสิทธิภาพการทํางาน

ไดรอยละ 66.50 

 

ตารางที่ 4 วิเคราะหการถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานประกอบการ

จังหวัดมหาสารคาม 

 

การปฏิบัติงานทางการบัญช ี

ประสิทธิภาพการทํางาน (WE) t p-value 

สัมประสทิธิ ์

การถดถอย 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

คาคงที่ (a) 0.715 0.187 3.811** 0.000 

การวางแผนงานบัญช ี(AP) 0.131 0.062 2.109* 0.036 

การดําเนินงานบัญชอียางเปนระบบ (SO) 0.175 0.067 2.629** 0.009 

การติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน 

(ME) 
0.184 0.062 2.955** 0.004 

การปรับปรุงงานบัญชอียางตอเนื่อง (CI) 0.345 0.057 6.040** 0.000 

F = 92.478, p = 0.000, Adj R2 = 0.665, **p < 0.01, *p < 0.05   
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การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวานักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม  ดานการวางแผนงานบัญชี ดานการดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ  ดานการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก เนื่องจาก      

นักบัญชีมีความสําคัญอยางมากตอองคกรที่จะนําพาหรือปฏิบัติงานใหองคกรประสบความสําเร็จได  ทําใหนักบัญชี

จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคกอนการปฏบิัติงาน ซึ่งจะทําใหนักบัญชีเขาใจถึงอํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยาง

ถูกตองและทําใหการดําเนินงานทางการบัญชีเปนระบบมากยิ่งขึ้น สงผลใหงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จและทันเวลา

อยูเสมอ และนักบัญชีจะตองใหความสําคัญตอการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ อติภา พลเรืองทอง (2551 : บทคัดยอ) พบวานักบัญชี

ธุรกิจ เห็นดวยอยางมากเกี่ยวกับการมีความสามารถทางการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก โดยการปฏิบัติงาน

ทางการบัญชีนั้นตองมีการวางแผนการติดตอประสานงาน ตลอดจนการตดิตามประเมินผลปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการ

ทํางาน 

นักบัญชีในสถานประกอบการจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางาน

โดยรวม อยูในระดับมาก เนื่องจากนักบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีแลว นักบัญชีจะตองสามารถจัดทํา

รายงานทางการเงินไดอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ ขอบังคับ และแนวปฏบิัติขององคกร เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชี สอดคลองกับฉัตรอมร แยม

เจริญ (2558 : บทคัดยอ) พบวา นักบัญชีมีความเห็นดวยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีโดยรวมอยูใน

ระดับมาก โดยนักบัญชจีําเปนตองมีการปฏบิัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหงานที่ไดมีความถูกตองนาเชื่อถือ  และ

บรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว  พรอมทั้งมีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางความพึงพอใจใหกับผูมี

สวนเกี่ยวของ อันจะทําใหธุรกิจสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานการวางแผนงานบัญชี ดานการดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการ

ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน และดานการปรับปรุงงานบัญชอียางตอเนื่อง มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง

บวกกับประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถานประกอบการ จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากประสิทธิภาพการ

ทํางานของนักบัญชีขึ้นอยูกับการทํางานที่ตองมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ ระเบียบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อใหงานท่ีไดรับมอบหมายไดรับการยอมรับจากผูบริหาร โดยจะมี

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแกไขคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง สอดคลอง

กับบุษยา วัฒนะงาม (2556 : บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยผลกระทบของความรูความสามารถทางการบัญชีของนักบัญชีที่มี

ตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีองคการบริหารสวนตําบลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา

ความรูความสามารถทางการบัญชีและการสนับสนุนของผูบริหารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางาน 

เชนเดียวกับอติภา พลเรือนทอง (2551) พบวาความสามารถทางการปฏิบัติงาน (Work Competency) โดยเนนการ

ทํางานของนักบัญชี รูจักการวางแผน การประสานงาน รวมถึงการประเมินผล และทํางานรวมกับผูอื่น นักบัญชี

สามารถนําไปปฏิบัติเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังช้ีใหเห็นวา การปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่องสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานมาก

ที่สดุ ดังนั้นนักบัญชีความปรับปรุงและพัฒนางานบัญชี โดยการเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชี

อยูเสมอ การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ การศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชีใหมๆ เพื่อการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ องคกรควรสงเสริมการพัฒนาการทํางานของบุคลากรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อ
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ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สามารถใชทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีคุณคา และเกิดประโยชนตอ

องคกรสูงสุด 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของนักบัญชีในสถาน

ประกอบการจังหวัดมหาสารคาม จะเห็นวา ตัวแปรการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดานการวางแผนงานบัญชี          

การดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงานบัญชีอยาง

ตอเนื่องสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดไดแก การปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง 

ดังนั้นจึงมขีอเสนอแนะที่เปนประโยชนดังนี ้

           1. นักบัญชีควรใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยบริหารจัดการทางการบัญชี ดานการ

วางแผนงานบัญชี การดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน และการปรับปรุง

งานบัญชีอยางตอเนื่อง เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

           2. นักบัญชีควรมุงเนนใสใจการพัฒนาและปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง ไดแก การทบทวนและปรับปรุง

การปฏิบัติงานทางการบัญชีอยางตอเนื่อง การศึกษาเรียนรูมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีอยูเสมอ การฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการบัญชี เพื่อใหมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมทางการบัญชีที่นําไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

           จากการวิจัยครั้งนี้ นักบัญชีใหความสําคัญการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีดานการวางแผนงานบัญชี         

การดําเนินงานบัญชีอยางเปนระบบ ดานการติดตามและประเมินผลปฏิบัติงาน และการปรับปรุงงานบัญชีอยาง

ตอเนื่องกอใหเกิดประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่งการปรับปรุงงานบัญชีอยางตอเนื่อง เปนตัวแปรหลักที่มีอิทธิพลสูงสุด

ตอประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้นแตละสถานประกอบการตองมุงเนนใหนักบัญชีปรับปรุงและพัฒนางานบัญชีอยาง

ตอเนื่อง โดยหนวยงานควรสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางบัญชีใหมๆ รวมทั้งเทคโนโลยี

สารสนเทศทางบัญชี เพื่อใหเกิดการพัฒนาการปฏิบัติงาน และมีการริเริ่มใหม ๆ ทําใหองคกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะจังหวัดมหาสารคาม ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษากลุมตัวอยางกลุมอื่น

ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ละเอียดและใชประโยชนไดสูงสุด 
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การศึกษาอิสระเรื่องการวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายรานหอมโภชนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

สถานการณปจจุบันและสาเหตุของปญหา ศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอใชบริการรานอาหารและเพื่อ

วางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขาย โดยนําเครื่องมือ ไดแก แผนผังกางปลาวิเคราะหสาเหตุ แบบสอบถามใน

การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพล วิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป วิเคราะหการแขงขัน วิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและภาวะคุกคาม ผลการศึกษาพบวา สาเหตุของปญหา คือที่จอดรถไมเพียงพอ รายการอาหารไม

หลากหลาย กิจกรรมสงเสริมการตลาดนอย พฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูตอบแบบสอบถามใชบริการรานที่มี

บรรยากาศดี พนักงานสุภาพ ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชนและปจจัยที่มีอิทธิพลทั้ง 8 ดาน ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมากแลวนําผลที่ไดจากการศึกษาทั้งหมดมากําหนดแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขาย จํานวน 7 

โครงการ ไดแก สปอนเซอร Hom Car parking ตอบแทนลูกคาดวยใจ อาหารเดนประจําวัน โปรโมชั่นสวนลดวันแม 

พัฒนาพนักงานบริการและCleaning and renovation หลังดําเนินโครงการแลวคาดวาจะสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นรอย

ละ 30 ตอเดือน จากยอดขายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 

คําสําคัญ: การวางแผนการตลาด การเพิ่มยอดขาย 
 

Abstract 
 

The objective of this independent study ‘Marketing Plan to Increasing Sales Volume of Hompochana’ 
were to investigate current situation and causes of problems,investigate behaviors and factors that influence 
customers to use service,and develop marketing plans to increase sales volume.Therefore the study was 
performed to find     out the cause of problem by using fishbone diagram , using the quetionnaires, combined 
with the general environment,the competition conditions, and SWOT analysis.The results of study showed that 
the causes of the problem were parking space , limitations of food variety, and promotional campaigns. The 
favorite conditions for the customer’s decision to use the services were good atmosphere,polite, enthusiastic staff 
and the locations that nearby the community areas. In addition, the 8 Ps marketing mixs, that marked at high 
level were taken into actions by setting up the seven programs of sale promotion and business strategy. They 
were sponsor, Hom car parking,Reward the customer with the mind, Daily featured food, Mother’s day 
promotion, Training and development the servant and Cleaning and renovation.They were expected that after 
the marketing plans have been carried out, the sales volume will increase by 30% per month compared 2016, 
November sale volume.  
Keywords: marketing plan, increasing sales volume 
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บทนํา  

ในปจจุบันรานอาหารเพิ่มขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป เปนวิถีคนเมืองมากขึ้น 

มีความเรงรีบและตองการความสะดวกสบายรวดเร็ว และอาหารเปนปจจัยหลักทีม่ีความสําคัญตอรางกายของมนุษย

เปนอยางมาก ในอดีตรานอาหารจะมีจํานวนมากอยูในเฉพาะตัวเมอืง แตในปจจุบัน ธุรกิจรานอาหารมีกระจายไปทุก

พื้นที่ ไมวาจะตามอําเภอ หรือในหมูบานก็มีรานอาหารทั้งสิ้น ซึ่งนี้ก็เปนปจจัยที่ทําใหเกิดรานอาหารหอมโภชนาขึ้น 

รานหอมโภชนาเปดใหบริการเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2538  

รานหอมโภชนา เปนรานอาหารที่กอตั้งมานานของอําเภอปทุมรัตต ประกอบธุรกิจรานอาหารตามสั่ง 

อยางไรก็ตามปจจุบันธุรกิจประเภทนี้ในพื้นที่เทศบาลอําเภอปทุมรัตตมีการแขงขันกันสูงขึ้น จากการสํารวจธุรกิจ

รานอาหารในระยะรัศมี 3 กิโลเมตร มจีํานวน 11 ราน จากผลการดําเนินงานของทางรานที่ประสบปญหายอดขายไม

เปนไปตามเปาหมาย จึงตองการเพิ่มยอดขายอีกรอยละ 30 ของยอดขายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเปนเดือนที่มียอดขาย

สูงสุด ผูศึกษาจึงไดสนใจศึกษาประเด็นสาเหตุของปญหาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหาร 

เพื่อนํามาจัดทําแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับรานหอมโภชนาตอไป  

ขอบเขตการศึกษา  

        การศึกษาครั้งนี้มีการดําเนินการเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับรานหอมโภชนา โดยมีขอบในการศึกษา ดังนี้ ดาน

ประชากร คือลูกคาที่ใชบรกิารรานท่ีจําหนายอาหารในเขตเทศบาลอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด ดานพื้นที่ คือเขต

เทศบาลอําเภอปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด ดานระยะเวลา คือ 1 กุมภาพันธ-30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ                                          

1.การวิเคราะหสาเหตุปญหาโดยใชแผนผงักางปลา 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนผังกางปลาที่ระบุปญหา (อภชิาติ ชยานุภัทรกุล, 2551) 

ขั้นตอนในการทําแผนผังกางปลา มีรายละเอียดดังน้ี 

1.กําหนดประโยคปญหาท่ีหัวปลา 
2.กําหนดกลุมปจจัยที่จะทําใหเกิดปญหานั้นๆ 
3.ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุหลกัของปญหา 
5.จัดลําดับความสําคัญของสาเหต ุ
6.ใชแนวทางการปรับปรุงที่จําเปน  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

820 
 

การกําหนดหัวขอปญหาควรกําหนดใหชัดเจนและมีความเปนไปได สามารถกําหนดกลุมปจจัยอะไรก็ได แต
กลุมที่กําหนดตองเปนปจจัยที่สามารถกําหนดสาเหตุตางๆของปญหาไดอยางเปนระบบและเปนเหตุผล ขอดีของ
เทคนิคนี้คือทําใหสามารถรวบรวมความคิดจากหลายๆฝายในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบและเปนเหตุเปนผล 
อยางไรก็ตาม การจะทําใหแผนผังกางปลาที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยทักษะของผูนําดวย เพื่อใหไดความคิดที่
ตอยอดออกไปและเปนประโยชนกับการแกปญหาไดมากที่สุด (อภิชาติ ชยานุภัทรกุล, 2551) 

2.การระดมสมอง คือการที่แสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม เพื่อเปนแนวทางสูการวาง
แผนการดําเนินการ การคนหาสาเหตุของปญหา เพื่อใหสมาชิกในกลุมเสนอแนวคิดใหมๆขึ้นมา (ประชาสรรค แสน
ภักด,ี 2553)  

3.การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป(General Environment Analysis) ประกอบดวยปจจัยการวิเคราะห 5 
ประการ ดังนี้ (ขจรวุฒ ินําศิรกิุล, 2553) 

3.1 กฎหมายและการเมอืง (Politic: P) รวมถึงปจจัยตางๆทัง้ที่อยูในความควบคุมของรัฐ องคประกอบหลักก็
คือการออกกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ ซึ่งใหโอกาสในเชิงกลยุทธและมีผลตอบริษัท อาจทําใหเกิดตลาดใหมขึ้น 

3.2 เศรษฐกิจ (Economic: E) เปนองคประกอบท่ีกวางที่สุดในสิ่งแวดลอมทางการตลาด ในชวงเศรษฐกิจที่ไม
แนนอน ตัวแปรที่กระทบตอกิจกรรมทางการตลาดมากที่สุด คือ ปจจัยดานประชากรศาสตร อัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย เงินตราตางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ เปนตน 

3.3 สังคมและวัฒนธรรม (Social: S) แนวโนมท่ีโดดเดนขึ้นมาที่สําคัญก็คือ คานิยมบุคคลและโครงสรางของ
ครอบครัวที่มีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปมาก การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ สงผลกระทบตอยอดขายสินคา โปรแกรมการ
โฆษณา  

3.4 เทคโนโลยี (Technology: T) ทําใหเกิดการพัฒนาสินคาและตลาดใหม และยังมอีิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของอุตสาหกรรมตางๆ 

3.5 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Environmental: E) ประกอบดวยดนิ น้ํา อากาศ วัตถุดิบ รวมทั้งทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ 

4.การวิเคราะหการแขงขัน (Five Forces Model) เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสภาพแวลอมของตลาด
เพื่อเตรียมรับมือกับสภาพตลาดที่สินคาและบริการนั้นเขาไปอยู วามีลักษณะเปนแบบใดและมีความเสี่ยงมากนอย
เพียงใดในการทําธุรกิจ ซึ่งไมจําเปนจะตองใชแคกับธุรกิจขนาดใหญเสมอ เพราะในความเปนจริงธุรกิจขนาดเล็กก็ควร
ใชเครื่องมือนี้เขามาชวยในการวเิคราะหเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงของธุรกิจเชนกัน ซึ่ง Five Forces Model 
มีการวิเคราะห    5 ดาน ดังภาพที่ 2 (ฟลลปิ คอตเลอร และแกรี่ อารตรอง, 2552) 
 

 
 

ภาพที ่2 การวิเคราะหการแขงขัน 5 ดาน (Five Forces Model)  
(ฟลลปิ   คอตเลอร และแกรี่ อารตรอง, 2552) 
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5.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อกําหนด
ระยะเวลาหรือชวงเวลาในการดําเนินการเพื่อนํามาวเิคราะหสถานการณ โดยดูจากโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก
องคกร และจุดแข็งและจุดออนขององคกร แลวนํามาวิเคราะหและประเมินสถานการณและกําหนดเวลาในการ
ดําเนินงาน รวมทัง้ใชประกอบการกําหนดกลยุทธขององคกร เพื่อนําความสําเร็จสูธุรกิจขององคกร (ปณิศา มีจินดา, 
2554) 

6.การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Analysis) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื่อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาดที่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ไดแก ลักษณะกลุมเปาหมาย สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ 
วัตถุประสงคในการซื้อ ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ โอกาสในการซื้อ ชองทางที่ผูบริโภคไปทําการซื้อและขั้นตอนใน
การตัดสินใจซื้อ ซึ่งคําถามที่ใชคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค (6Ws1H) ซึ่งประกอบดวย ใคร(Who) ทําอะไร
(What) ทําไม(Why) ใคร(Whom) ที่ไหน(Where) เมื่อไหร(When)และอยางไร(How) (อดุลย จาตุรงคกุลและคณะ, 2551) 

7.สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 8P’s) กระบวนการสรางสวนประสมทางการตลาดเปน
การปรับเปลี่ยนปจจัยหรือองคประกอบใหเหมาะสมกับสถานการณและความจําเปนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
องคประกอบของสวนผสมทางการตลาดแตละตัวอาจมีซ้ําซอนกันบาง จึงไมสามารถที่จะตัดสินใจใดๆโดยอาศัย
องคประกอบใดองคประกอบหนึ่งเทานั้น นอกจากนั้นองคประกอบหนึ่งๆก็จะคงความสําคัญเพียงชวงเวลาหนึ่งๆ
เทานั้น ซึ่งผูบริหารดานการตลาดใหสามารถกําหนดสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองได ซึ่ง
องคประกอบมีดังนี้ คือ ผลิตภัณฑ(Product) ราคา(Price) การจัดจําหนาย(Place) การสงเสริมการตลาด(Promotion) 
บุคลากร(People) ลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) กระบวนการ(Process)และประสิทธิภาพและคุณภาพ 
(Productivity and Quality) 

8.การแบงสวนการตลาด การตัดสินใจขายสินคาในตลาดจะตองระลึกเสมอวา โดยปกติแลวบริษัทไม
สามารถจะผลิตสินคาหรือบริการใหแกลูกคาในทุกตลาดได เนื่องจากลูกคามีจํานวนมากอยูกระจายและมีความ
ตองการแตกตางกัน บริษัทจึงทําการแขงขันเฉพาะตลาดที่บริษัทมีความชํานาญมากที่สุดหรือเรียกวา STP Marketing 
(ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป, 2555) ซึ่ง STP Marketing หมายถึง การจัดผลิตภัณฑและสวนประสมทางการตลาดที่
แตกตางกันสนองความตองการของตลาดที่มีลักษณะและความตองการท่ีแตกตางกัน แบงเปน 3 สวน ดังนี ้

8.1 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง การแบงลูกคาเปนกลุมยอยที่แตกตางกัน โดยใช
เกณฑความตองการ บุคลิกลักษณะหรือพฤตกิรรม ซึ่งผูบริโภคที่อยูในแตละกลุมเดียวกัน จะมีความตองการในสินคา
หรือบรกิารที่คลายกัน หรือสวนประสมทางการตลาดที่ตางกัน 

8.2 การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) กระบวนการการประเมินความนาสนใจของแตละสวนของ
ตลาดและเลือกเขาสูตลาดเพียงหนึ่งหรือหลายสวนตลาด และตลาดเปาหมาย (Target Market) หมายถึง กลุม
ผูบริโภคหรือสวนตลาดที่นักการตลาดใหความสนใจละเลือกเขาไปดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคกลุมน้ันๆ 

8.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Market Positioning) เปนการจัดผลิตภัณฑใหแตกตาง ชัดเจนและตรง
กับความตองการ โดยเปรยีบเทียบผลิตภัณฑของบริษัทกับคูแขงขัน โดยในขั้นตอนนี้จะตองระบุถึงความไดเปรียบหรือ
ความแตกตางทางการแขงขัน 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.การศึกษาสถานการณปจจุบันและสาเหตุของปญหาที่รานหอมโภชนา มียอดขายไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

1.1 สถานการณปจจุบันในการดําเนินธุรกิจของรานหอมโภชนา         
 1.1.1 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป 
วิเคราะหผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในดานกฎหมายและการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ดานเทคโนโลยีและดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
1.1.2 การวิเคราะหการแขงขัน 
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วิเคราะหในหัวขอ การคุกคามของผูมาใหม คูแขงในอุตสาหกรรม การคุกคามผลิตภัณฑทดแทน อํานาจการ
ตอรองของผูซื้อและผูจําหนายวัตถุดิบ 

1.1.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคุกคาม         
     1.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่รานหอมโภชนา มียอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
  ทําการระดมความคิดรวมกันระหวางพนักงานและผูศึกษา เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาที่ทําใหยอดขายของรานหอมโภชนาไมเปนไปตามเปาหมาย 
2.การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการรานอาหาร 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก ลูกคาที่ใชบริการรานที่จําหนายอาหารในเทศบาลอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 
   กลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงใชสูตรของ Cochran(1997) โดยกําหนใหมี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิด 0.05 หรือรอยละ 5 ดังนื้  
 

2

2)1(

d

ZPP
n


  

      n คือ จาํนวนกลุมตัวอยางที่ตองการ 
   P คือ สัดสวนของประชากรที่ผูศึกษาตองการสุม  

Z คือ ระดับความมั่นใจท่ีกําหนด ที่ความเช่ือมั่น 95% 
d คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สัดสวน

ความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 

 จากการแทนสูตรดังกลาว จะไดกลุมตัวอยาง 384 คน แตเพื่อความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม จึงเก็บ
แบบสอบถามทั้งหมด 400 ตัวอยาง  
2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

   ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมด 3สวน คือสวนที่1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได สวนที่2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร ไดแก ใครเปนคนซื้อ 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ ซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ทําไมถึงซื้อและซื้ออยางไร และสวนที่3 ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการใชบริการรานอาหาร สวนนี้จะถามขอมูลตามสวนประสมการตลาดบริการ (8Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ ลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพและ

คุณภาพบรกิาร 

3.การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายรานหอมโภชนา 

 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและการวิเคราะหที่ไดจากขอ1และขอ2 ทั้งหมดมากําหนดแผนการตลาดเพื่อเพิ่ม

ยอดขายของรานหอมโภชนา โดยมีเปาหมาย คือ ยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 30 ของเดอืนพฤศจิกายน 2559  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลการศึกษา 

1.สถานการณปจจุบันและสาเหตุของปญหาที่รานหอมโภชนามียอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  
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     ตารางที ่1 สรุปผลการวเิคราะหสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

ปจจัย ผลการวิเคราะห 
ดานกฎหมายและการเมือง +/- 
ดานเศรษฐกิจ + 
ดานสังคมและวัฒนธรรม + 
ดานเทคโนโลยี + 
ดานสิ่งแวดลอม +/- 

หมายเหตุ: + หมายถึง ปจจัยที่สงเสรมิหรือเกื้อหนุนตอธุรกิจ 
              - หมายถึง  ปจจัยที่ไมสงเสรมิเกือ้หนุนตอธุรกิจ 
 
1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน 

 
    ตารางที ่2  สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมการแขงขัน 

สภาพแวดลอมการแขงขัน ผลการวิเคราะห 

การแขงขันภายในอุตสาหกรรม สูง 

ภาวะคุกคามของผูแขงขันรายใหม ปานกลาง 

ภาวะคุกคามจากสินคาทดแทน ปานกลาง 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต ปานกลาง 

อํานาจตอรองของผูซื้อ สูง 

 
1.3 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภาวะคกุคาม 

      1) จุดแข็ง ไดแก รานตั้งอยูใกลแหลงชุมชน มีบรรยากาศโลงสบาย เจาของรานและพนักงานเปนกันเองเอาใจใส

ลูกคาดี เจาของรานมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทําอาหารเปนอยางดี ไดรับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

รานอาหารและเงินทุนเร่ิมแรกเปนเงินทุนผูกอตั้งเองทัง้หมด ทําใหกิจการไมมีปญหาภาระหนี้สนิ 

   2) จุดออน ไดแก ไมมีที่จอดรถเฉพาะรานหอมโภชนา ขาดการประชาสัมพันธที่กวางขวางและเมนูอาหารไม

แตกตางจากคูแขง 

   3) โอกาส ไดแก แนวโนมอุตสาหกรรมภาคบริการของจังหวัดรอยเอ็ดมีการขยายตัว ปจจุบันคนสวนใหญนิยม

รับประทานอาหารนอกบานและความกาวหนาของเทคโนโลยี ผูประกอบการสามารถนํามาใชประโยชนในการดําเนิน

ธุรกิจได 

   4) อุปสรรค ไดแก จํานวนคูแขงมากทําใหมีการแขงขันสูง มีกฎหมายบังคับไมใหมีเสียงดังรบกวนชุมชนรอบขาง 

เนื่องจากอาจทําใหมีเรื่องรองเรยีนได 

1.4 สาเหตุของปญหารานหอมโภชนามียอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

 จากการระดมความคิดกับพนักงานเพื่อระบุถึงปญหาและสาเหตุ โดยใชแผนผังกางปลา พบสาเหตุของ

ปญหา 3 ปจจัยหลัก ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 สาเหตุของปญหาไมเปนไปตามเปาหมาย 

2.พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอใชบริการรานอาหาร 

2.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลที่ได มีดังตารางท่ี3 ดังนี ้
 
                 ตารางที ่3 สรุปผลขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูล รอยละ 
เพศหญงิ 52.72 
อายุไมเกิน 20 ป 34.25 
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 49.25 
อาชีพนักเรียน 49.00 
รายไดไมเกิน 9,000 บาท 31.00 

2.2 พฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร ซึ่งผลที่ได มีดังตารางท่ี4 ดังนี ้

               ตารางที4่ สรุปผลพฤตกิรรมการใชบรกิารรานอาหาร 
พฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร รอยละ 

1) เคยใชบริการรานอาหาร 99.75 
2) รานนองออ 82.75 
3) อาหารอรอย 99.00 
4) เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 99.75 
5) ตัวทานเอง 86.22 
6) แฟน/คนรัก 45.61 
7) 2-3คน 49.37 
8) 2-3ครั้งตอสัปดาห 41.85 
9) ต่ํากวา 200 บาท 68.17 
10)วันศุกร 33.08 
11)คะนาหมูกรอบ 64.75 
12)รูจักรานหอมโภชนา 92.00 
13)ปายหนาราน 57.25 
14)เคยใชบริการรานหอมโภชนา 77.71 
15)อาหารอรอย 100.00 
16)จัดโปรโมชั่นสวนลด 45.45 

2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอใชบริการรานอาหาร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับหัวขอตางๆ ในแตละดานมาก
ที่สุด ดังนี้ 

1) ดานผลิตภัณฑ ไดแก อาหารมีรสชาติอรอย(4.96%) 
2) ดานราคา ไดแก ความเหมาะสมของราคาอาหาร(4.99%) 
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3) ดานชองทางการจัดจําหนายไดแก มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอ(4.67%) 
4) ดานสงเสริมการตลาด ไดแก การจัดโปรโมชั่นเมนูอาหาร(4.39%) 
5) ดานบุคลากร ไดแก พนักงานพูดจาสุภาพและมคีวามเปนกันเอง(4.73%) 
6) ดานกระบวนการ ไดแก การทักทายและการตอนรับลูกคา(4.76%) 
7) ดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความสะอาดภาชนะอุปกรณ(4.94%) 
8) ดานประสิทธภิาพและคุณภาพการบริการ ไดแก ความถูกตองในการเสิรฟอาหาร(4.91%) 

3.การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายรานหอมโภชนา 

3.1 การวิเคราะหตลาดเปาหมาย (STP Analysis) 

 1)การแบงสวนการตลาด (Market segmentation) แบงตามพฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร แบงไดดังนี้ 

ลูกคาที่เปนหนวยงานราชการ คือมักใชบริการดวยการสั่งขาวกลองหรือเปนชุดเปนจํานวนมาก จะใชบริการเนื่องใน

วาระหรอืโอกาสตางๆ เชน การประชุม วันปใหม เปนตน ลูกคาทั่วไป คือผูที่มาใชบริการที่รานและซื้อกลับทั่วไป และ

นักทองเที่ยว คือผูคนตางถิ่นท่ีมาจากทั่วสารทศิที่มาทองเที่ยวประเพณีตางๆของอําเภอปทุมรัตต 

 2)ตลาดเปาหมาย(Market Targeting) เนื่องจากรานเปดตั้งแตเวลา 7.00-20.00 น. เปาหมายทางรานจึงเปน

กลุมนักเรียนและกลุมคนทํางานที่ตองการความสะดวกและเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารในชวงเวลาเรง

รีบในเขตเทศบาลอําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด 

 3)การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ(Market Positioning) กําหนดตําแหนงตามความหลากหลายของเมนูอาหาร

และราคา โดยเปรยีบเทียบกับคูแขง 5 ราน ที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับรานหอมโภชนา ดังภาพที่ 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การกําหนดตําแหนงทางการตลาด 

3.2 การกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) รานหอมโภชนา ผูศึกษาวิเคราะหแนวมาพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
ยอดขาย ดังตารางท่ี 5 

ตารางที5่ การกําหนดกลยุทธ (TOWS Matrix) รานหอมโภชนา 

TOWS Matrix จุดแข็ง(S) จุดออน(W) 
โอกาส(O) 1.Cleaning and renovation 1.สปอนเซอร 

2.อาหารเดนประจําวัน 
3.พัฒนาพนักงานใหบริการ 

ภาวะคุกคาม(T) 1.ตอบแทนลูกคาดวยใจ 
2.โปรโมชั่นวันแม 

1.Hom car parking 

ราคาแพง ราคาถกู 
ร้านหอมโภชนา 

ร้านA 

ร้านB 

ร้านC เมนอูาหารไม่หลากหลาย 

เมนอูาหารหลากหลาย 
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การอภิปรายผล 

 อภิปรายผลการศึกษาของการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปที่มีผลกระทบตอรานหอมโภชนา อําเภอปทุม

รัตต จังหวัดรอยเอ็ด สอดคลองกับการศกึษา การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายราน มูน กลาส (วนิดา คูณคํา

ตา, 2557) คือ ดานกฎหมายและการเมืองและดานสิ่งแวดลอม มีทงผลดีและผลเสียสวนดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

และวัฒนธรรมและดานเทคโนโลยี สงผลดีตอการดําเนินธุรกิจรานอาหาร อภิปรายผลการศึกษาการวางแผน

การตลาดในการเพิ่มยอดขาย รานหอมโภชนา อําเภอปทุมรัตต จังหวัดรอยเอ็ด สอดคลองกับการศึกษาแผนเชิงกล

ยุทธในการสรางคุณคาตราใหแข็งแกรงในการประกอบการ รานอาหารหรือภัตตาคารเพื่อสุขภาพสําหรับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย (เรณุมาศ กุละศิริมา, 2557) สอดคลองกับการศึกษาแนวทาง

การตลาดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลนครเชียงราย (นัทที สุรินทรแปง, 2557) คือ การกําหนดการ

วางแผนการตลาดดานการสงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความประทับใจและมีความสนใจที่จะมาใช

บรกิารธุรกิจนัน้ๆ 
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แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายธุรกจิออกแบบตกแตงภายในรานธนัท โฮมดีไซน  

อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

MARKETING PLAN TO INCREASE SALE VOLUME OF BUSINESS DESIGNING AND INTERIOR DESIGN 

TANUT HOME DESIGN STORE IN MUANG DISTRICT, UDON THANI 
 

วัชราภรณ วีระวัฒนสกุล และ วิเชียร วรพุทธพร 

W.  Weerawatsakun  and W.  Voraputhaporn  
 

College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University. Khon Kaen, Mittraphap Road Mueang, Khon Kaen 40002 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันและสภาพแวดลอมทางการแขงขันของ

ธุรกิจตกแตงภายใน เพื่อศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการใชบริการออกแบบ

ตกแตงภายใน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อวางแผนกําหนดกลยุทธ ในการเพิ่มยอดขายของรานธนัท โฮมดีไซน

อยางนอยรอยละ 25 จากยอดขายป พ.ศ.2559 โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป, สภาพแวดลอมทางการ

แขงขัน, สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล จากกลุม

ตัวอยางบุคคลทั่วไปท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานีจํานวน 400 คน ซึ่งผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป อาชีพธุรกิจสวนตัว การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท ที่พักอาศัยเปนประเภทบานเดี่ยว/บานแฝด ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอธิ

พลตอการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภค พบวาประชากรสวนใหญใหความสําคัญสูงสุดในเรื่อง 

คุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาถูกกวารานอื่น ทําเลที่ตั้งอยูในที่ชุมชน มีรับประกันตัวผลิตภัณฑ พนักงานบริการรวดเร็ว 

รานสะอาดและมีการตกตางใหสวยงามนาใชบริการ การใหบริการดี ถูกตอง มีคุณภาพ จากการศึกษาไดแผนการ

ตลาด 4 โครงการดังนี้ 1) จัดทําการโฆษณาเว็บไซตและเพจของรานบนเฟสบุค 2) ทําการตลาดออนไลนบนกูเกิล แอ็ด

เวิรด 3) ประชาสัมพันธรานผานทางนิตยสารแจกฟรีภายในทองถิ่น และแจกสมุดฉีกเลมเล็ก 4) ปรับทัศนียภาพหนา

ราน ซึ่งโครงการทั้งหมดใชงบประมาณรวม 63,244.35 บาท คาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายไดไมต่ํากวารอยละ 25 

ซึ่งคิดเปนมูลคาประมาณ 1,011,755.65 บาท 

คําสําคัญ: แผนการตลาด, ธุรกิจออกแบบตกแตงภายใน, พฤติกรรมผูบรโิภค, สวนประสมทางการตลาด 

 

ABSTRACT 

 This Independent study aimed,To study current situation and competitive environment of business 

designing and interior design. To study the consumer behavior and marketing mix factors that affect to use the 

service from business designing and interior design in Muang District, Udon Thani. To plan strategies to increase 

the sales volume at least 25% of sales in 2016 for the business designing and interior design of Tanat Home 

Design. Data were collect from 400, and analyzed for the General Environment Analysis, Competitive 

Environment Analysis, Internal Environment Analysis, External Environment Analysis, the result showed that most 

respondents were female, aged between 31-40 years, vocational certificate education, self employed business 

career, average monthly income 10,001-20,000 bath, live at detached or semidetached house. The results 
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showed Marking mix, quality of products influence customer satisfaction was at the highest level, lower price 

comparing with the other shops in the similar quality, location in community, product warranty, fast service, the 

shop is clean and has a beautiful view and good service. The results were used to plan a marketing strategy to 

increase sales volume of business designing and interior design store which consisted of five short term projects 

including the strategic plan as follows 1) Making advertising website and pages via Facebook. 2) Online 

marketing via Google Search Engine. 3) Advertise information via free local magazine and give out a small note 

books free. 4) Renovate image of store, price estimation and installation. Total budget is 63,244.35 baht. The 

projects were expected to increase product sales volume by more than 25% or 1,011,755.65 baht in 2017. 

Keywords: Marketing Plan, Business designing and interior design, Consumer Behavior, Marketing Mix,  

 

บทนํา 

แหลงที่อยูอาศัยถือวาเปนปจจัยที่สําคัญของมนุษยทุกคน และแตละคนนั้นมีความตองการที่อยูอาศัยที่

แตกตางกันออกไปตามการใชงานในแตละรูปแบบ รวมไปถึงการออกแบบและตกแตงท่ีอยูอาศัยที่แตกตางกัน ไมวาจะ

เปนทางดานรสนิยม หรือความชอบ ดวยขั้นตอนในการตกแตงและการออกแบบภายในนั้นใชเวลามากพอสมควร 

ประชาชนสวนใหญจึงหันมาพึ่งธุรกิจออกแบบและตกแตงภายใน ซึ่งทําใหสามารถท่ีจะประหยัดเวลา รวมไปถึงความรู 

ความเชี่ยวชาญ ความพรอมทางเครื่องมือและทรัพยากรที่หลากหลายกวา ดังนั้นธุรกิจออกแบบและตกแตงภายในจึง

มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นถึงรอยละ9-10ตอป (รายงานสถานการณและแนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรมประจําไตรมาส4ป

2559) ตามความตองการท่ีเพิ่มขึ้นของผูบริโภคจึงทําใหมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น และจากการขยายการตลาดของรานขาย

เฟอรนิเจอรขนาดใหญหลายแหงที่ไดรวบรวมการออกแบบและการตกแตงเปนอกีหนึ่งแนวทางในการบริการของธุรกิจ 

จากแนวโนมดังกลาว เห็นไดวาธุรกิจออกแบบตกแตงภายในเปนธุรกิจที่นาจับตามอง 

รานธนัท โฮมดีไซนเปนรานออกแบบและตกแตงภายในที่ครบวงจร ตั้งอยูบนถนนวัฒนานุวงศ ต.หมากแขง 

อําเภอเมือง เทศบาลนครอุดรธานี ดําเนินกิจการตั้งแตปพุทธศักราช 2554 จดทะเบียนการคาประเภทธุรกิจเจาของ

คนเดียวตามพระราชบัญญัติพาณิชย 2553 ภายใตการดําเนินงานโดยเจาของคนเดียว มีทุนจดทะเบียน 2 แสนบาท

โดยมีกลุมเปาหมายคือ เจาของบาน ชางผูรับเหมา และรานคาหรือธุรกิจที่ตองการการตกแตงภายใน มีบริการทั้ง

จําหนาย ติดตั้ง และออกแบบตกแตงภายใน ผามาน วอเปเปอร มานปรับแสง มูลี่ พื้นยาง มุงพับจีบ มุงมวน ออกแบบ

สามมิต ิเฟอรนิเจอรบิวทอนิ ในเขตพืน้ที่ใกลเคียงรานธนัท โฮมดีไซนที่ถือเปนคูแขงทางตรงไดแก รานเคอินทีเรีย และ

รานวังทองผามาน ก็มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ประกอบกับในสภาวะเศรษฐกิจที่ไมมีเสถียรภาพ ประชาชนสวนใหญ

ชะลอการจับจายในการบริโภค จึงมีสวนกระทบตอธุรกิจออกแบบตกแตงภายใน รวมถึงรานธนัท โฮมดีไซนดวย ซึ่งทํา

ใหรายไดของรานลดลงไปดวย สงผลกระทบตอการดําเนนิธุรกิจ 
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ตารางที ่1 รายไดยอนหลัง3 ป ของรานธนัทโฮม ดีไซน 

ป รายได 

(บาท) 

รายไดที่ลดลงจากปกอน

หนา 

(รอยละ) 

ปที่ 2557 (ม.ค.-ธ.ค.) 5,200,000 - 

ปที่ 2558 (ม.ค.-ธ.ค.) 4,800,000 7.70 

ปที่ 2559 (ม.ค.-ธ.ค.) 4,300,000 10.41 

จากตารางที่ 1 พบวา รานธนัทโฮม ดีไซนมีรายไดในปพ.ศ.2558 ซึ่งเปนรายที่ลดลงจากป พ.ศ.2557 จํานวน 

400,000 บาท คิดเปนรอยละ7.70 และป พ.ศ.2559 มีรายไดที่ลดลงจากปพ.ศ.2558 จํานวน 500,000 บาท คิดเปน

รอยละ 10.41   

จากแนวโนมดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักถึงเห็นความจําเปนที่จะตองหาแนวทางในการปรับกลยุทธการ

ดําเนินการของธุรกิจ ใหเขากับสถานการณในอนาคต เพื่อปรับตัวและสรางโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูวิจัยไดกําหนดกลยุทธทางการตลาด และนําไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มยอดขายธุรกิจใหกับ

รานธนัท โฮมดีไซน  อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิเคราะหจากสภาพแวดลอมทั่วไป สภาพแวดลอมทางการ

แขงขัน สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีสวนประสม

ทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ การแบงสวนการตลาด การกําหนดกลุมเปาหมายและวางแผนตําแหนงผลิตภัณฑ

แนวคิดวิเคราะหสถานการณ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม(SWOT Analysis) และแนวคิดวิเคราะหปจจัย

เชงิกลยุทธ (TOWS Matrix) ซึ่งสามารถทําใหธุรกิจทราบถึงปญหาขอผิดพลาด วิธีการแกไขปญหายอดขายที่ลดลงใน

แตละปและนําขอมูลท่ีไดมากําหนดเปนกลยุทธ เพื่อทําการเพิ่มยอดขายใหกับธุรกิจ  

วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันและสภาพแวดลอมทางการแขงขันของธุรกิจตกแตง

ภายใน ในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดที่มีอธิพลตอ

การใชบริการออกแบบตกแตงภายในของประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อวางแผนกําหนดกลยุทธ ใน

การเพิ่มยอดขายของรานธนัท โฮมดีไซนอยางนอยรอยละ 25 จากยอดขายป พ.ศ.2559  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาและเก็บขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ไดแก คือ กลุมผูใชบริการทั่วไปที่เคยใชบริการหรือมี

แนวโนมที่จะใชบริการออกแบบตกแตงภายในในจังหวัดอุดรธาน ี
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยางคือ 

ประชากรในจังหวัดอุดรธานีที่เคยใชบริการหรือมีแนวโนมที่จะใชบริการออกแบบตกแตงภายในที่อาศัยอยูในจังหวัด

อุดรธานี ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจึงใชสูตรการหา

ขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน เพื่อประเมินคาเฉลี่ยเลขคณิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ดังนี ้

n = 
��

���
 

เมื่อ   n    แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ 
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Z     แทน คาระดับความเชื่อม่ัน (ในการศกึษาครั้งนี้ กําหนดระดับความเชื่อมั่นทีร่อยละ95           

ดังนั้น จะไดคา Z=1.96) 

e     แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่สามารถยอมรับได (เนื่องจากการศึกษาครั้งนี ้ 

กําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ95 ดังนั้นจะไดคา e=0.05) 

แทนคาจากสูตร 

  n  =  
(�.��)�

�� (�.��)�
   

  n  =  384.16 หรือ 385 

 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ พบวาไดจํานวนของกลุมตัวอยาง 385 ตัวอยาง 

แตเพ่ือปองกันความผิดพลาดและไดมาซึ่งขอมูลที่สมบูรณใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ผูศึกษาจําสํารองขนาด

ของกลุมตัวอยางเพิ่มขึ้นรอยละ5 จากขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได (ไดเทากับ 16ตัวอยาง) ดังนั้นการศึกษาครั้ง

นี้ผูศกึษาจึงกําหนดกลุมตัวอยางคือ 400 ตัวอยาง 

การสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability 

Sampling) เปนการสุมแบบตามสะดวกโดยกลุมตัวอยางที่สุมมีลักษณะเบื้องตนสอดคลองกับลักษณะของกลุม

ตัวอยางที่กําหนดไว โดยเก็บขอมูลจากบุคคลทั่วไปในอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่ยินดีใหขอมูลบริเวณ

สวนสาธารณะหนองประจักษ บริเวณหนารานธนัท โฮมดีไซน และบรเิวณหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 

2. เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมละ

ปจจัยสวนผสมทางการตลาดของผูบริโภค ดังนี ้

การเก็บขอมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) 

การศึกษาคร้ังนี้จะนําขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการใชเครื่องมือแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลความ

คิดเห็นจากประชากรในจังหวัดอุดรธานี โดยสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 สวน มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยนําขอมูลจาก

แบบสอบถามที่ไดไปแปลงเปนรหัสตัวเลข และบันทึกลงโปรแกรมเพื่อประมวลผลวิเคราะหขอมูลทางสถิติในระบบ

คอมพิวเตอร โดยโปรแกรม SPPS ดังนี ้

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนขอมูลทางประชากรศาสตรของผูบริโภค ประกอบดวยคําถาม

ปลายเปด จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับของการศึกษา และ ประเภทของที่พักอาศัย 

เปนการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ คารอยละ 

(Percentage)  

2. ขอมูลดานพฤติกรรมในการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภคในจังหวัดอุดรธานี เปน

คําถามที่ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภคสวนใหญ เพื่อนําไป

วางแผนการตลาดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภคใน

จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวยคําถามปลายเปด จํานวน 10 ขอ วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ 

(Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 

3. ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบรกิารออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภคใน

จังหวัดอุดรธานี ทําการตั้งคําถามจากแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซึ่งเปน
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คําถามเกี่ยวกับปจจัยดานตางๆท่ีมีอทิธพิลในการตัดสินใจในการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของ

ผูบริโภคในจังหวัดอุดรธานี เพ่ือนําไปพัฒนาองคกรในดานตางๆ ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค

มากที่สุด เปนคําถามใหผูบริโภคเลือกระดับความสําคัญที่มีตอปจจัยดานตางๆในการเลือกใชบริการ

ออกแบบตกแตงภายใน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ นํามาวิเคราะห ประมวลผล เพื่อกําหนดกลยุทธใน

การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งสามารถแบงขอมูลไดเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ดําเนินการเก็บขอมูลโดยเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามจากประชาการในจังหวัดอุดรธานี และ

มีแนวโนมท่ีจะใชบรกิารหรือเคยใชบริการออกแบบตกแตงภายใน ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี ้

สวนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี2 ขอมูลท่ัวไปดานพฤติกรรมในการเลอืกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบรโิภคในจังหวัดอุดรธาน ี

สวนท่ี3 ขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบริโภคใน

จังหวัดอุดรธานี โดยแบงระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการตกแตงออกแบบภายในโดย

กําหนดคะแนนเปน 5 ระดับดังน้ี 

ระดับท่ี  1   หมายถึง มีความสําคัญนอยที่สุด 

ระดับท่ี  2   หมายถึง มีความสําคัญนอย 

ระดับท่ี  3   หมายถึง มีความสําคัญปานกลาง 

ระดับท่ี  4   หมายถึง มีความสําคัญมาก 

ระดับท่ี  5   หมายถึง มีความสําคัญมากที่สุด 

สําหรับการแปลความหมายของผลการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) (Best and Kahn, 2005) ดงันี ้

คาเฉลี่ยชวง 1.00-1.80 มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจนอยที่สุด 

คาเฉลี่ยชวง 1.81-2.60 มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจนอย 

คาเฉลี่ยชวง 2.61-3.40 มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยชวง 3.41-4.20 มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจมาก 

คาเฉลี่ยชวง 4.21-5.00 มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจมากที่สุด 

2. ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 

นําแบบสอบถามไปทดสอบกับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด เพื่อพัฒนาแบบสอบถามและแกไข

จุดบกพรองของแบบสอบถาม โดยวิธหีาคาสัมประสทิธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s coefficients) พบวา

มีคาเทากับ 0.976 ซึ่งแบบสอบถามมีความเทีย่งตรงสูง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได (Lee Cronbach, 1990) 

3. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและคนควาขอมูลทางดานสถิติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของเพิ่มเติมจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

แลวนําขอมูลที่ไดมาใชในการวเิคราะหสภาวะแวดลอมทางธุรกิจ 
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ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เปนเพศหญงิรอยละ 58 มีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 42 

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส). คิดเปนรอยละ 23.75 อาชีพธุรกิจสวนตัว คิดเปน

รอยละ 33.25 มีรายไดเฉลี่ยม ี 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.50 ประเภทท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยวหรือ

บานแฝด รอยละ 50 

ความคิดเห็นและพฤติกรรมในการเลอืกใชบริการรายออกแบบตกแตงภายในของผูบรโิภคในจังหวัดอุดธานี 

สําหรับพฤติกรรมการใชบริการรานออกแบบตกแตงภายในของผูตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 48.75 

เลือกใชเฟอรนิเจอรประเภทสําเร็จรูป สถานที่เลือกใชบริการ คือ แผนกตกแตงบานภายในหางสรรพสินคา รอยละ 28 

รองลงมาคอื อินเด็กซลิฟวิ่งมอลล (Index living Mall) คิดเปนรอยละ 24.50 เหตุผลที่มีสวนในการตัดสินใจเลือกซื้อ

หรือใชบริการออกแบบตกแตงภายใน คือ สินคาคุณภาพด ีคิดเปนรอยละ 30 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสม รอยละ 

20.50 วัตถุประสงคที่เลือกออกแบบตกแตงภายใน คือ เพื่อความสวยงามของบาน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมา

คือ คํานึงถึงประโยชนใชสอย รอยละ 39.25 เหตุผลการตัดสินใจที่จะออกแบบตกแตงภายในของผูตอบแบบสอบถาม 

คือ ราคา คิดเปนรอยละ 39 รองลงมาคอื การบรกิารหลังการขาย รอยละ 24.25 สไตลการออกแบบตกแตงภายในที่

ผูตอบแบบสอบถามเลือก คือ สไตลโมเดริน รอยละ 18 รองลงมาคือ สไตลลอฟ รอยละ 13.50 ชนิดเฟอรนิเจอรที่

เลือกใชในการออกแบบตกแตงภายในบานของผูตอบแบบสอบถาม คือ เฟอรนิเจอรท่ีสามารถถอดประกอบ รอยละ 

33.75 รองลงมาคือ เฟอรนิเจอรลอยตัว รอยละ 31 ประเภทวัสดุท่ีเลอืกออกแบบตกแตงภายในบานของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ คือ ไมแท หรือไมจริง คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมาคอื ปารติเกิลบอรด รอยละ 29.25 

ราคาที่คิดวาเหมาะสมในการตกแตงออกแบบภายในบานของผูตอบแบบสอบถาม คือ 50,001 – 70,000 บาท คิดเปน

รอยละ 30 แหลงในการหาขอมูลรานหรือสินคาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ สอบถามจากผูที่เคยใชบริการ

มากอน คิดเปนรอยละ 38 ชองทางในการติดตอที่เหมาะสมทีผู่ตอบแบบสอบถามเลือก คือ เฟสบุค คิดเปนรอยละ 

40.50 รองลงมาคอื โปรแกรมแชทไลน รอยละ 26.50 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในของผูบรโิภคในจังหวัด

อุดรธาน ี

ปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใชบรกิารออกแบบตกแตงภายในในแตละดาน โดยนําเสนอปจจัยที่สําคัญ

สองลําดับแรกในแตละดาน ดังนี้ 1) ดานผลิตภัณฑ คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ และความทนทานของผลิตภัณฑ 2) 

ดานราคา คือ ราคาถูกกวารานอื่น และราคาเหมาะสมกับคณุภาพของผลิตภัณฑ 3) ดานการจัดจําหนาย คือ ทําเล

ที่ตัง้อยูในที่ชุมชน เดินทางสะดวก และมีชองทางการติดตอที่สะดวก (เชน โทรศัพท, โปรแกรมแชทไลน, เฟสบุค) 4) 

ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีรับประกันตัวผลิตภัณฑ และมีบริการหลังการขาย (ติดต้ังและซอมบํารุง) 5) ดาน

บุคลากร คือ พนักงานบรกิารรวดเร็ว เอาใจใสลูกคาและถกูตอง และพนักงานมีอัธยาศัยดี สภุาพ ยิ้มแยม 6) ดาน

ภาพลักษณทางกายภาพ คือ รานสะอาดและมกีารตกตางใหสวยงามนาใชบริการ และรานและปายช่ือรานสะดุดตา 

เปนที่นาสนใจ 7) ดานกระบวนการ คือ การใหบรกิารด ีถูกตอง และมีคุณภาพ และการใหบริการท่ีเปนธรรม ไมเอา

เปรียบลูกคา 

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอยางนอยรอยละ 25 จากยอดขายป พ.ศ.2559 ของรานธนทัโฮม ดีไซน 

เพื่อใหการดําเนินงานตางๆเปนไปตามเปาหมายทางการตลาด นั่นคือมียอดขายต่ํากวารอยละ 25 จาก

ยอดขายป พ.ศ.2559 จึงไดทําการวางแผนการตลาดและจัดทําโครงการในดานตางๆ ดังนี ้



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

833 
 

โครงการที่ 1 จัดทําการโฆษณาเว็บไซตและเพจของรานบนเฟสบุคเพื่อเปนการเพิ่มชองทางในการเขาถึง

รานธนัทโฮม ดีไซนใหกับลูกคาและเจาะกลุมเปาหมายที่ตรงกับความตองการของรานธนัทโฮม ดีไซน โดยใช

งบประมาณ 6,000 บาท ระยะเวลาการดําเนินงานตั้งแตเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดการประเมิน

ความสําเร็จ การโฆษณาบนเฟสบุคมีเกณฑการวัดการเขาถึงจากการกําหนดกลุมเปาหมาย ทางเฟสบุค จะแสดง

รายละเอียดแบบออแกนนิค/แบบชําระเงิน โดยระบุจํานวนคนที่เขามาดูเพจ จํานวนการกดถูกใจเพจ จํานวนผูติดตาม

เพจ จํานวนการมีสวนรวมกับโพส และการแชร โดยสามารถสรุปผลทั้งรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน ผลที่คาดวา

จะไดรับ เพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคาไดตรงกลุมเปาหมาย อายุ และพฤติกรรมความสนใจ อีกทั้งยังเปนการสราง

ความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับลูกคา และ คาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายไดประมาณรอยละ 5 จากยอดขายป 

พ.ศ.2559 หรือประมาณ 215,000 บาท 

โครงการที่ 2 ทําการตลาดออนไลนบนกูเกิล แอ็ดเวิรด เพื่อประชาสัมพันธรานธนัทโฮม ดีไซนไปยังกลุม

ผูบริโภคที่สนใจ ผานสื่อออนไลน ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดงายที่สุดในปจจุบัน เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับ

รานธนัทโฮม ดีไซนในสายตาผูใชบริการ อีกทั้งสรางโอกาสเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆ ที่สนใจซื้อหรือใชบริการออกแบบ

ตกแตงภายใย ทั้งภายในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง รวมไปถึงประเทศเพื่อนบาน ดําเนินการโดยทําใหชื่อ

เว็บไซตของรานธนัทโฮม ดีไซน ขึ้นติด 1 ใน 5 ของการคนหาขอมูลเกี่ยวกับรานออกแบบตกแตงภายใน โดยชองทาง 

www.google.co.th ใชงบประมาณ 25,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560-มิถุนายน 

2561 ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ การตลาดออนไลนบนกูเกิล แอ็ดเวิรดจะแสดงใหเห็นจํานวนผูใชที่สังเกตเห็น

โฆษณา และเปอรเซ็นตของผูใชที่คลิกโฆษณาเพื่อเขาชมเว็บไซตหรือโทรหาคุณ และดวยเครื่องมือติดตามผลยัง

สามารถดูยอดขายจริงที่กําลังเกิดขึ้นบนเว็บไซตเปนผลลัพธโดยตรงของโฆษณาไดอีกดวย และสามารถดูขอมูลเชิงลึก

ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งทางกูเกิลจะสงสรุปขอมูลที่แสดงสถิติและตัวเลขที่สําคัญๆใหเปนรายเดือน ผลที่คาดวาจะ

ไดรับคือ ทําใหรานธนัทโฮม ดีไซนเปนท่ีรูจักมากขึ้นผานสื่อออนไลนบนอนิเตอรเน็ต ลูกคาสามารถเขาถึงรานธนัทโฮม 

ดีไซนไดงายขึ้นจากการคนหารานธนัทโฮม ดีไซนบนอินเตอรเน็ต อีกทั้งสรางความสนใจและความเชื่อมั่นใหกับผูที่

สนใจใชบริการออกแบบตกแตงภายใน และคาดวาจะสามารถเพิ่มยอกขายไดประมาณรอยละ 5 จากยอดขายป พ.ศ.

2559 หรือประมาณ 215,000 บาท 
โครงการที่ 3 ประชาสัมพันธรานผานทางนิตยสารแจกฟรีภายในทองถิ่น และแจกสมุดฉีกเลมเล็ก แทน

ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธรานธนัทโฮม ดีไซนใหเปนที่รูจักในจังหวัดอุดรธานี สรางแรงจูงใจใหผูบริโภคเกิดความ

สนใจและความตองการในการตัดสินใจเลือกรานธนัทโฮม ดีไซน อีกทัง้ทําใหผูบรโิภคสามารถจําจดจอมูลเบื้องตนของ

รานธนัทโฮท ดีไซน เชน ชื่อราน การใหบริการ ประเภทของสินคา และสถานที่ตั้งของรานธนัทโฮท ดีไซน ระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2560-มกราคม พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดประเมินความสําเร็จคสามารถวัดจากจํานวน

นิตยสารและสมุดฉีกเลมเล็กที่สามารถแจกได ผลที่คาดวาจะไดรับคือ ผลที่คาดวาจะไดรับ รานธนัทโฮท ดีไซนเปนที่

รูจักมากขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ผูบริโภคสามารถจดจําชื่อราน ทราบขอมูลพื้นฐานของราน เชน  ประเภทของสินคา

และการใหบริการของรานธนัทโฮม ดีไซน สถานที่ใหบริการ และชองทางการติดตอสื่อสาร แรงจูงใจกระตุนให

ผูบริโภคเกิดความสนใจและความตองการในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานธนัทโฮม ดีไซน และคาดวาจะ

สามารถเพิ่มยอดขายไดประมาณรอยละ 10 จากยอดขายป พ.ศ.2559 หรือประมาณ 430,000 บาท 

โครงการที่ 4 ปรบัทัศนียภาพหนารานใหมคีวามทันสมัย สวยงาม นาใชบริการ เพื่อใหรานมีความโดดเดน

มากขึ้น และลูกคาสามารถมองเห็นการตกแตงที่สวยงามภายในราน เพื่อดึงดูดความสนใจ และสรางความนาเชื่อถอื

ใหกับราน และเพื่อใหลูกคาสามารถเขาถึงชองทางการติดตอของรานธนัทโฮม ดีไซน (เบอรโทรศัพท เฟสบุค และ
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เว็บไซตของราน)  ระยะเวลาดําเนินการต้ังแควันท่ี1-14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตัวชีว้ัดความประเมินความสําเร็จ 

จํานวนลูกคาที่เขามาสอบถามขอมูลหรอืใชบริการจากทางหนารานธนัทโฮม ดไีซน ผลที่คาดวาจะไดรับคือ ลูกคา

สามารถมองเห็นราน ปาย และชองทางการติดตอหนารานไดอยางชัดเจน แมกระทั่งขณะขับรถผาน การตกแตงหนา

รานท่ีสวยงามสามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความประทับใจในรปูแบบการตกแตงราน และสนใจที่จะเขามาชมสนิคา

ภายในราน และคาดวาจะเพิ่มยอดขายไดประมาณรอยละ 5 จากยอดขายป พ.ศ.2559 หรือประมาณ 215,000 บาท  

ตารางที่ 2 สรุปคาใชจายในการทํากลยุทธและรายได 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

รายไดป พ.ศ.2559 4,300,000 

รายไดสวนเพิ่มรอยละ 25 1,075,000 

คาใชจายสวนเพิ่มโครงการ 63,244.35 

รายไดสวนเพิ่มหลังหักคาใชจาย 1,011,755.65 

จากตารางที่ 2 พบวา จากแผนการตลาดท้ังหมด ผลที่คาดวาจะไดรับคือ สามารถกระตุนใหมีการใชบริการ

รานธนัทโฮม ดีไซนเพิ่มมากขึ้นไมต่ํากวารอยละ 25 ของรายไดในป พ.ศ.2559 คิดเปนจํานวน 1,075,000 บาท และ

เมื่อหักคาใชจายสวนเพิ่มโครงการแลว รายไดสวนเพิ่มหลังหักคาใชจายจะคิดเปนจํานวน 1,011,755.65 บาท หาก

แผนการตลาดที่ไดเสนอในโครงการตางๆขางตนไดนํามาดําเนินการ ผูศึกษาคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไว และยังสามารถเพิ่มสวนแบงทางการตลาด รวมถึงสรางความเชื่อมั่นและความพึงพอใจใหแก

ลูกคา 

2. ผลการอภิปราย 

การศึกษาเรื่องแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานธนัทโฮม ดีไซน อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบประเด็น

ทางดานธุรกิจดานพฤตกิรรมผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดที่นาสนใจ โดยนํามาอภปิราย ดังนี ้

ดานพฤติกรรมในการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายในในเขตอําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผล

การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเลือกใชเฟอรนิเจอรประเภทสําเร็จรูป สไตลโมเดริน ราคาที่คิดวาเหมาะสมในการ

ตกแตงออกแบบภายในบานที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวาเหมาะสมอยูระหวาง 50,001 – 70,000 บาท เลือกใชบริการ

รานออกแบบตกแตงภายในโดยสอบถามจากผูที่เคยใชบรกิารมากอน 

ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการออกแบบตกแตงภายใน พบวา ปจจัยที่มีผล

ตอการตัดสินใจมากที่สุดคือ ดานราคาและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยวัชพล 

เหลาพล (2559) ไดศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลอืกซื้อมากที่สุด คือ ดานราคา 

ดานผลิตภัณฑ (Products) ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ คุณภาพของผลิตภัณฑ 

เนื่องจากเฟอรนิเจอร ผามาน และการตกแตงภายในบานถือวาเปนผลิตภัณฑที่มีระยะการใชงานที่ยาวนานจึงตอง

คํานึงถึงปจจัยหลายดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธัญลักษณ วงษโสภา (2557) ที่ศึกษาการวางแผนการตลาด

รานปนภาผามาน จังหวัดอุบลราชธานี พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ คุณภาพ

เหมาะสมกับราคา 
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ดานราคา (Price) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ราคาถูกกวารานอื่น 

รองลงมาคอื ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และ สามารถตอรองราคาได  ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของวัช

พล เหลาพล (2559) ไดศึกษาเรื่องการวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดการใช บัตรสินเชื่อเกษตรกร ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร สาขาเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวาสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจเลอืกซื้อมากที่สุดคือ ดานราคา 

ดานการจัดจําหนาย (Place) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ทําเลที่ตั้งอยูในที่ชุมชน 

เดินทางสะดวก และมีชองทางการติดตอที่สะดวก (เชน โทรศัพท, ไลน, เฟสบุค) ที่ทําใหลูกคาสามารถสอบถาม

รายละเอียดไดงาย มีความสําคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยรัตน ภัญโญลักษณา (2554) ที่ศึกษา

การวางแผนทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานเมืองเลยผามาน พบวาชองทางการสั่งซื้อสินคาสะดวกรวดเร็ว เปน

ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก มีรับประกัน

ตัวผลิตภัณฑ รองลงมาคือ มีบริการหลังการขาย มีโปรโมชั่นและสวนลด ตามลําดับ 

ดานบุคลากร (People) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก พนักงานบริการรวดเร็ว 

เอาใจใสลูกคาและถูกตอง พนักงานมีอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแยม และใหขอมูลไดชัดเจนและถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของกุสุมา ศักดิ์แสงวิรัต (2558) ที่ศกึษาการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ของรานกาแฟซี

แบร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ดานสวนประสมทางการตลาดใหความสําคัญระดับมากที่สุดในดานพนักงาน 

พนักงานมีความสุภาพและเปนกันเอง 

ดานกระบวนการ (Process) ที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก การใหบริการดี 

ถูกตอง และมีคุณภาพ เชน การตกแตงภายในไดอยางสวยงาม ไมเกิดปญหาระหวางการดําเนินงาน ความสําคัญ

รองลงมาคอืการบริการที่เปนธรรม ไมเอาเปรียบลูกคา เนื่องจากผูบริโภคมักจะตองการขอมูลที่เปนความจรงิเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิพัฒน เพชรพรไพศาล (2559) ไดศึกษาเรื่องการวางแผนกล

ยุทธเพื่อเพิ่มยอดซื้อของ หสน. พรไพศาล อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบวาในดานกระบวนการ การใหบริการที่ดีเปน

ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญเปนลําดับตนๆ 

ดานภาพลักษณทางกายภาพ (Physical Evidence) ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก 

รานสะอาดและมกีารตกตางใหสวยงามนาใชบรกิาร เพราะจะสามารถสรางความประทับใจและความนาเชื่อถืออยาง

มากตอการเลือกใชบรกิาร 

กิตตกิรรมประกาศ 

 รายงานการศกึษาอิสระครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะไดรับความกรุณาธิคุณและการสนับสนุน

ชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะ สละเวลาสวนตัว ชวยแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรอง และไดถายทอดความรู

ความสามารถ พรอมทั้งประสบการณที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทํารายงานการศกึษาอิสระเลมนี้ ทั้งนี้ผูศึกษาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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แผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนวสตรีทของราน FWCK SHOP ผานสื่อสังคมออนไลน  

Marketing Planning to Sale Street Wear Clothes of Fwck Shop Store 

Through Social Media 
 

วิทวัส  โชครัตนกาญจน  และ วิเชียร  วรพุทธพร 

W. Chokrattanakan  and  W. Voraputhaporn 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแนว 

Street fashion 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาด และ 3) กําหนดแผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนว Street 

Fashion เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือก

ซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น พบวา เครื่องแตงกายที่ซื้อบอย ไดแก เสื้อ ผานทาง Instagram ซื้อเสื้อผาออนไลน/เดือน 

1,001-3,000 บาท แตงตัวแนวสตรีท แฟชั่น 1-2 ป ซื้อสินคาแบรนด Adidas เนื่องจากคุณภาพและการใชงานดีกวา

แบรนดทั่วไป นิยามคําวา Street fashion ไดแก การแตงตัว เสื้อยดื กางเกงยีนสกับรองเทาผาใบชนิดใดก็ได ปจจัยที่มี

ผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อเสือ้ผาแนวสตรที แฟชั่น ดานผลิตภัณฑ ไดแก รูปลักษณสวยงาม ดานราคา  ไดแก ราคา

ถูกกวารานอื่น ดานสถานที ่ไดแก การคมนาคมสะดวก ดานการสงเสริมโปรโมชั่น ไดแก มีสวนลด 10% ดานบุคลากร 

ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาดี และเต็มใจในการใหบริการ ดานกระบวนการจัดการ ไดแก สามารถ

ใหบริการไดถูกตอง แมนยํา และดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก การตกแตงรานสะดุดตา สวยงาม ทันสมัย จาก

การศึกษาไดแนวทางเพิ่มยอดขายได 4 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการสะสมยอดซื้อรับเสื้อฟรี 2) โครงการรับฝากขาย

สินคา 3) โครงการจัดบูทตามงาน Sneaker Festival และ 4) โครงการ FWCK Contest  โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 

45,000 บาท คาดวา หากดําเนินการตามแผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนวสตรีทของราน FWCK SHOP ทั้ง 4 

โครงการ จะสามารถเพิ่มยอดขายเสือ้ผาแนวสตรทีของราน FWCK SHOP ได 

คําสําคัญ: แผนการตลาด เสื้อผาแนวสตรีท สื่อสังคมออนไลน  
 

Abstract 
 

This study aimed to 1) examine consumer behavior and consumer decision on buying Street wears 

clothes; 2) study marketing mix theory; and 3) propose the marketing plans for increasing sales of street wear 

clothes. The instrument used was questionnaire, collected from 400 respondents. The study revealed that 

consumer behaviors on purchasing street wear clothes as follows; they were buying via Instragram online 

platform; regular expense was 1,001-3,000 baht per month; they experienced on street wear fashion for               

1 to 2 years and selected Adidas as favorite brand because high quality and usefulness. They defined street 

wear fashion as wearing T-shirt, jeans and any canvas shoe. Factors affecting on customer decision making on 
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their purchasing street wear clothes were as follow: 1) aspect of product, buyers expect attractive appearance 

products; 2) aspect of price, product should have lower price, comparing shop to shop; 3) aspect of place, 

comfortable transportation; 4) aspect of promotion, 10% discount was desirable; 5) aspect of people, customer 

assistant should having good relationship and nice service; 6) aspect of process, accurately service was 

expected; and 7) aspect of physical evidence, noticeable and fashionable product was important factor. Based 

on the finding, it was recommended three marketing plans for increasing sales as follows; 1) Promotion 

Campaign “T-shirt for Point Collection Reward” 2) Consignment Project 3) Sneaker Festival and 4) FWCK 

Contest. Budget for applying these 4 projects costs approximately 16,000 baht which leading to increasing sales 

of FWCK SHOP. 

Keywords: Marketing Planning, Street Wear Clothes, Social Media  
 

บทนํา  

รสนิยมการแตงกายแนว Street Fashion ไดเขามามีบทบาทในการแตงตัวของวัยรุนในสมัยนี้เพิ่มมากขึ้น โดย

กระแสหลักๆมาจากรองเทา และดารานักรองที่สวมใสเสื้อผาแนวสตรีทผานสื่อตางๆใหไดพบเห็นกัน จึงมีการขยายตัว

เพิ่มอยางแพรหลาย ซึ่งจริงๆแลววัฒนธรรมการแตงตัวสตรีทนั้นเริ่มมีมาจากเมืองนอกนานแลว แตยังไมแพรหลาย

มากในเมืองไทย แตในปจจุบันซึ่งกําลังเปนกระแส ทําใหมีวัยรุนหรือกลุมคนที่แตงกายทั่วไปหันมาสนใจการแตงกาย

แบบสตรีทเพิ่มมากขึ้น 

ปจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูคนมากขึ้นรวมไปถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน

ผานชองทางออนไลน ซึ่งมีความสะดวกสบายและเขาถึงงาย อีกทั้งยังไมจําเปนตองมีหนารานในการคาขายก็สามารถ

กระจายสินคาไดทั่วท้ังประเทศผานการสงพัสดุจากไปรษณีย เพราะกลุมผูใชงานหรือลูกคาสวนใหญนั้นใชสื่อโซเชียล

มีเดยีในชีวิตประจําวันทุกวันอยูแลว จึงเปนเร่ืองงายในการเขาถึงลูกคา 

ผูศึกษามีรานคาในสื่อโซเชยีลมีเดียอยูแลว เปนรานคาท่ีขายเสื้อผา กางเกง รองเทา เครื่องประดับตางๆ ของ

วัยรุนแนวสตรีทและท่ัวไป มีทั้งของใหมและของที่ใชแลว เปดขายมาแลว 4 เดือน และมีฐานลูกคาวัยรุนที่ชื่นชอบการ

แตงกายแนวสตรีท ซึ่งลูกคาที่มาซื้อสินคานั้นกระจัดกระจายทั่วประเทศไทย หลักๆ เปนลูกคาวัยรุนอายุตั้งแต 13-25

ป แตจะมีลูกคาท่ีเปนผูใหญบางสวนบาง อายุตั้งแต 30-35ป ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสอบถามและพูดคุยกับลูกคา

หลังการขาย ประเด็นปญหาหลัก คือ การแขงขันที่รุนแรงขึ้นในชองทางการคาขายผานสื่อสังคมออนไลนหรือโซเชียล

มีเดยี ที่มรีานคาขายกลุมแนวสตรีทเพิ่มมากขึ้น และสินคาที่เปนที่นิยมสมัยนี้มีกระจัดกระจายมากมายตามรานตางๆ 

ทําใหมีสินคาเหมือนกัน ลูกคาจึงมีตัวเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น ทําใหโอกาสที่จะขายสินคานัน้ยากขึ้นหากตองสูกัน

ที่ราคา ยอมมีความเส่ียงที่ยอดขายจะลดลงอยางหลีกเลี่ยงไมได  

ดังนั้น ผูศึกษาซึ่งมีรานคาเสื้อผาอยูแลวในสื่อสังคมออนไลน ช่ือ FWCK SHOP โดยไดจําหนายเสือ้ผามาระยะ

หนึ่งแลว จึงตองการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแนว Street fashion เพื่อนําผล

การศึกษาท่ีไดเปนขอมูลเพื่อวางแผนการตลาดตอไป 
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ภาพ 1 ตัวอยางสินคาของราน fwck shop 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะกลาวถึงแนวคิดละทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค กลาวคือ พฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและ

บริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการของเขา (Schiffman & Kanuk, 2007) สวนพฤติกรรมผูบริโภคในความเห็น

ของ Solomon (2009) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลเกี่ยวกับการตัดสินใจในดานตางๆ ดังนี้คือ 

1) เลือก เปนการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือกตางๆ รวมถึงการตัดสินใจซื้อ 2) 

การซื้อ เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตองการ  ตั้งแตการเลือกแหลงที่จะซื้อและ

วิธีการจายเงินคาสินคาและบริการ 3) การใช คือ การที่ผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามทีมุงหวัง  หรือการรับ

บรกิารจากองคการธุรกิจ และ 4) การกําจัดสวนที่เหลือ การนําสวนที่เหลือของผลิตภัณฑไปกําจัดทิง้  โดยอาจกระทํา

ในรูปแบบตางๆ  เชน  การทิ้งในถังขยะ  การนํากลับมาใชใหม การนําไปผลิตใหมของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของตนเอง (ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 

อัจจิมา เศรษฐบุตร และสายสวรรค เรืองวิเศษ (2549) กลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

ผูบริโภคไววา ประกอบไปดวย ปจจัย 5 ประการ ไดแก  

1) ปจจัยดานวัฒนธรรม ซึ่งเปนตัวกําหนดความแตกตางของสังคมและเปนสิ่งกําหนดความตองการ

และพฤติกรรมของบุคคล  

2) ปจจัยดานสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 

ประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ  

3) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 

รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และความคิดสวนบุคคล 

4) ปจจัยดานจิตวทิยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อและการใช

สินคา ประกอบดวย การจูงใจ การรับรู การเรยีนรูความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง 

5) ปจจัยทางการตลาด ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ

ดานการสงเสรมิการตลาด 
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Schiffman & Kanuk (2007) เสนอวาการบริโภคมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ประกอบดวย 3 ขั้นตอน 

คือ 

1) ชั้นปจจัยนําเขา เปนขั้นท่ีปจจัยภายนอกมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ไดแก  

การดําเนินการของธุรกิจและปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม   การดําเนินการขององคการธุรกิจเปนความพยายามที่

จะทําใหผูบริโภคตระหนักถึงความตองการของตนผานสวนผสมทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย  ผลิตภัณฑ ราคา ชอง

ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย สวนปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม เปนปจจัยที่แวดลอมตัวผูบริโภค

และมีอิทธิพลในการหลอหลอมพฤติกรรมตางๆ ของบุคคล ไดแก ครอบครัว กลุมอางอิง ชั้นทางสังคม และ

วัฒนธรรม ปจจัยภายนอกทั้งสองประการมอีิทธิพลรวมกันตอกระบวนการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค  ไมวาจะเปนสิ่งที่

ผูบริโภคจะซื้อ สถานที่ที่จะซื้อ และวิธีการบริโภคสินคาหรอืบริการ 

2) ขั้นกระบวนการ เปนขั้นที่แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไดแก การรับรู การเรียนรู 

ความตองการและแรงจูงใจ  บุคลิกภาพ ทัศนคติ คานิยมและวิถีชีวิตของผูบริโภค นอกจากนั้น ประสบการณที่ไดรับ

จากการประเมนิหลังการบริโภค ก็จะมีอิทธพิลตอผูบริโภคดวย 

3) ขั้นผลลัพธ เปนขั้นสุดทายของกระบวนการ เกี่ยวของกับการซื้อ  การใช  การกําจัดสวนที่เหลือ  

และการประเมินหลังการบริโภค  ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาจเปนความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในตัวสินคา

หรือบรกิารก็ได  และผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจะถูกจดจําไวเปนประสบการณในการบริโภค  และสงผลตอปจจัยดานจิตวิทยา

ของผูบรโิภคในระยะตอไป 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด การบริหารการตลาดที่ไดรับความนิยมมา

หลายทศวรรษวาเปนแนวคิดท่ีใชในการพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญในการตอบสนองตอตลาดไดอยางเหมะสม โดย

เริ่มธุรกจิตองมีสิ่งที่จะนําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑ ทําการตัง้ราคาที่เหมาะสม หาวิธีการนําสงถึงลูกคาไดอยางมี

ประสิทธิภาพดวยการบริหารชองทางการจําหนาย และหาวิธีการสื่อสารเพื่อที่จะแจงขาวสาร และกระตุนใหเกิดการ

ซื้อดวยการสงเสริมการตลาด ซึ่งเคร่ืองมอืทางการตลาดท่ีสําคัญที่เปนท่ีรูจักกันดีคอื สวนประสมการตลาด (Kotler & 

Keller, 2012) รายละเอียดดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือ ความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกร หรือบุคคลผลิตภัณฑ

ตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายไดการ

กําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายาม 

2) ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของ

ผลิตภัณฑนัน้ ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

3) ชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ

บริการจากองคการไปยังตลาด สถาบัน ที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่

ชวยในการ กระจาย ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 

4) การสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจ ตอ ตราสินคาหรือ

บรกิาร หรือความคดิ หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความ ตองการเพื่อเตือนความทรงจําในผลิตภัณฑโดยคาด

วา จะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความ เชื่อ และพฤติกรรมการซื้อหรือเปนการตดิตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขายทําการขายและการ
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ติดตอสื่อสารโดยไมใชเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร หรืออาจใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซึ่งตองใชหลักการเลือกใช

เครื่องมือการสือ่สารการตลาดแบบประสมประสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน 

โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

5) กระบวนการเปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยอาศัย

กระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ 

ดังนั้น กระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการ

ปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความสับสน ทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมี

ประสิทธิภาพ 

6) บุคลากร การบริการตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับคนทั้งผูใหและรับบริการ คนเปนปจจัย

สําคัญที่อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ หรือผูทําลายคุณภาพได องคกรตองเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรือ

บุคลากรเปนสําคัญตั้งแต การสรรหา รับ ฝกอบรม และกระตุนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในสวนที่ตองติดตอกับ

ลูกคาโดยตรง 

7) ลักษณะทางกายภาพเปนองคประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกคาสามารถมองเห็นและใชเปนเกณฑ

ในการพิจารณา และติดสินใจซื้อบริการได ตัวอยางของสิ่งที่มองเห็นได เชน อาคารสํานักงานของ องคกร ทําเลที่ตั้ง 

รถยนตขององคกร สิ่งพิมพท่ีองคกรจัดทําหรือเลือกใช และสิ่งที่มองเห็นไดตางๆซึ่งสิ่งเหลานี้จะสะทอนถึงรูปแบบและ

คุณภาพขององคกร ถึงแมบางครั้งสิ่งที่มีตัวตนบางอยางอาจไมมีสวนชวยใหการบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากนัก 

แตจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหแกลูกคา และสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาไปดวย ซึ่งจะเปนสวนประกอบในการ

พิจารณาตัดสินใจ 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

วิธีดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค ประกอบดวย การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด และการกําหนดแผนการตลาด มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมลูกคาเดิมที่เคยซื้อสินคาจากราน FWCK SHOP 

จํานวน 400 คน และลูกคาจากเพจ Street fashion ในเฟสบุค จํานวน 20,000 คน รวม 20,400 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยาง คือ ตัวแทนของประชากร ขนาดตัวอยางไดมาจากการคํานวณหาขนาดกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Yamane, 1967) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยการใชแบบสอบถามทําการสอบถามกลุม

ตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางผานทางกลองขอความใน

สื่อออนไลน จากกลุมลูกคาเดิมของราน FWCK SHOP จํานวน 300 คน และกลุมลูกคาจากเพจ Street fashion ใน

เฟสบุค จํานวน 100 คน รวม 400 คน  
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3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม ที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา สําหรับกลุมเปาหมาย โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน รายละเอียดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดอืน 

เปนคําถามแบบปลายปด (Close - Ended Question) เปนแบบเลือกตอบ (check list) 

 สวนท่ี 2 ขอมูลพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผาแนว Street fashion เปนคําถามแบบปลายปด                       

(Close - Ended Question) เปนแบบเลือกตอบ (check list) 

 สวนท่ี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซือ้เสื้อผาแนว Street fashion 

 สวนท่ี 4 ขอคิดเห็นและขอ 

 การตรวจสอบเครื่องมือโดยใชวิธหีาคาสัมประสทิธิ์ (α – Coefficient) โดยใชสูตรครอนบาค (Cronbach) 

เพื่อหาคาความชื่อมั่นของแบบสอบถาม คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .903 อยูในเกณฑที่สามารถนํา

แบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลได 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

คํานวณและประมวลผล ซึ่งสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ อัตรารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

  1. ผลการศึกษา 

   ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย รอยละ 77.25 อายุไมเกิน 20 ป รอยละ 54.50 การศึกษา

ปรญิญาตรี รอยละ 52.50 อาชีพนักเรียน/นักศกึษา รอยละ 70.25 รายไดตอเดือนไมเกิน 5,00 บาท รอยละ 28.75  

   พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น พบวา เครื่องแตงกายที่ซื้อบอย ไดแก เสื้อ รอยละ 

63.50 ชองทางที่ผูบริโภคซื้อเสื้อผามากที่สุด ไดแก Instagram รอยละ 42.75 ซื้อเสื้อผาตามรานคาหรือ

หางสรรพสินคา เนื่องจากเห็นสินคาจริง มีสินคาใหจับตอง ลองได รอยละ 89.00 ซื้อเสื้อผาผานชองทางออนไลน 

เนื่องจากสินคาบางอยางหาไมไดในพื้นที่ รอยละ 80.25 เหตุผลที่ไวใจซื้อผานชองทางออนไลน เนื่องจากรีวิวจาก

ลูกคาที่มาซื้อ รอยละ 67.50 ซื้อเสื้อผาออนไลนมือหนึ่ง 1-2 ครั้ง/เดือน รอยละ 48.50 ซื้อเสื้อผาออนไลนมือสอง 1-2 

ครั้ง/เดือน รอยละ 44.75 เสื้อผาที่ซื้อผานทางออนไลนที่ราคา/ชิ้นมากที่สุด คือ ราคามากกวา 9,000 บาท รอยละ 

39.50 คาใชจายรวมในการซือ้เสื้อผาออนไลน/เดือน 1,001-3,000 บาท รอยละ 26.75 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผา เนื่องจากแบรนดเนมที่ชื่นชอบ รอยละ 79.25 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผามือหนึ่ง เนื่องจาก

สบายใจเวลาซื้อ รอยละ 75.25 เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผามือสอง คือ ราคาถูก รอยละ 51.50 ปจจัยที่

ทําใหตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดที่ไมเคยซื้อ เนื่องจากบังเอิญไปเจอแลวชอบ รอยละ 73.25 ปจจัยที่ทําใหตัดสินใจซื้อ

เสื้อผาแบรนดที่เคยซื้อ คือ ใสแลวมั่นใจ สวย สินคามีคุณภาพ รอยละ 95.00 ชื่นชอบการแตงตัวแนวสตรีท แฟชั่น 

รอยละ 85.00 ระยะเวลาในการแตงตัวแนวสตรีท แฟชั่น 1-2 ป รอยละ 33.75 สวนใหญแตงตัวแนวสตรีท แฟชั่นไปที่

หางสรรพสินคา รอยละ 87.25 สวนใหญซื้อสินคาจากแบรนด Adidas รอยละ 90.25 เหตุผลที่แบรนดมีอิทธิพลตอ

ความตองการในการซื้อเสื้อผา ไดแก คุณภาพและการใชงานดีกวาแบรนดทั่วไป รอยละ 63.75 และนิยามคําวา 

Street fashion ไดแก การแตงตัว เสื้อยดื กางเกงยีนสกับรองเทาผาใบชนิดใดก็ได รอยละ 48.50  
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   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจมากที่สุด ไดแก รูปลักษณสวยงาม (คาเฉลี่ย 4.56) ดานราคา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก 

ราคาถูกกวารานอื่น (คาเฉลี่ย 4.35) ดานสถานที่ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก การคมนาคมสะดวก 

(คาเฉลี่ย 4.07) ดานการสงเสริมโปรโมชั่น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก มีสวนลด 10% (คาเฉลี่ย 

4.35) ดานบุคลากร ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธด ีพูดจาด ีและเต็มใจในการ

ใหบริการ (คาเฉลี่ย 45.55) ดานกระบวนการจัดการ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก สามารถใหบริการ

ไดถูกตอง แมนยํา (คาเฉลี่ย 4.40) และดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด ไดแก การ

ตกแตงรานสะดุดตา สวยงาม ทันสมัย (คาเฉลี่ย 4.29)  

   จากการศึกษาแนวทางในการจัดทําแผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนวสตรีทของราน FWCK 

SHOP สามารถจัดทําแนวทางเพิ่มยอดขายไดทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการที่ 1 โครงการสะสมยอดซือ้รับเสือ้ฟร ี

2) โครงการที่ 2 สวนลดโดนใจ และ 3) โครงการที่ 3 รับฝากขายสินคา โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่ง

หมื่นหกพันบาทถวน)  

   คาดวา หากดําเนินการตามแผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนวสตรีทของราน FWCK SHOP ทั้ง 3 

โครงการ จะสามารถเพิ่มยอดขายเสือ้ผาแนวสตรทีของราน FWCK SHOP ได 

  2. อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจัดทําแผนการตลาดในการจําหนายเสื้อผาแนวสตรีทของราน FWCK SHOP ผล

การศึกษา พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น พบวา เครื่องแตงกายที่ซื้อบอย ไดแก เสื้อ โดยซื้อ

เสื้อผามากที่สุดทาง Instagram ซื้อเสื้อผาผานชองทางออนไลนเนื่องจากสินคาบางอยางหาไมไดในพื้นที่ ซื้อผาน

ชองทางออนไลน เนื่องจากรีวิวจากลูกคาที่มาซื้อ ซื้อเสื้อผาออนไลนมือหนึ่ง 1-2 ครั้ง/เดือน ซื้อเสื้อผาออนไลนมือ

สอง 1-2 ครั้ง/เดือน เสือ้ผาที่ซื้อผานทางออนไลนท่ีราคา/ชิ้นมากที่สุด คือ ราคามากกวา 9,000 บาท คาใชจายรวมใน

การซื้อเสื้อผาออนไลน/เดือน 1,001-3,000 บาท เหตุผลสําคัญในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดเนมที่ชื่นชอบ 

ตัดสินใจซื้อเสื้อผามือหนึ่ง เนื่องจากสบายใจเวลาซื้อ ซื้อเสื้อผามือสองเนื่องจากราคาถูก ตัดสินใจซื้อเสื้อผา              

แบรนดที่ไมเคยซื้อเนื่องจากบังเอิญไปเจอแลวชอบ ตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดที่เคยซื้อเนื่องจากใสแลวมั่นใจ สวย 

สินคามีคุณภาพ ชื่นชอบการแตงตัวแนวสตรีท แฟชั่น แตงตัวแนวสตรีท แฟชั่น 1-2 ป สวนใหญแตงตัวแนวสตรีท 

แฟชั่นไปท่ีหางสรรพสินคา ซือ้สินคาจากแบรนด Adidas แบรนดมีอทิธพิลตอความตองการในการซื้อเสือ้ผา เนื่องจาก

คุณภาพและการใชงานดีกวาแบรนดทั่วไป และนิยามคําวา Street fashion ไดแก การแตงตัว เสื้อยืด กางเกงยีนสกับ

รองเทาผาใบชนิดใดก็ได ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น ดานผลิตภัณฑ ไดแก 

รูปลักษณสวยงาม ดานราคา  ไดแก ราคาถูกกวารานอื่น ดานสถานที่ ไดแก การคมนาคมสะดวก ดานการสงเสริม

โปรโมชั่น ไดแก มีสวนลด 10% ดานบุคลากร ไดแก พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี พูดจาดี และเต็มใจในการใหบริการ 

ดานกระบวนการจัดการ ไดแก สามารถใหบริการไดถูกตอง แมนยํา และดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) ระดับ

ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแนวสตรีท แฟชั่น อยูในระดับมากที่สุด ไดแก การตกแตงราน

สะดุดตา สวยงาม ทันสมัย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิพัฒนพงษ ชนะมรกตไพศาล และอโณทัย รัตนกุล (2558) 

ศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายเสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษทั่วไป ชวงอายุระหวาง 12-25 ป มีวัตถุประสงค                  

เพื่อเปนแนวทางในการเพ่ิมยอดขายของสินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูปบุรุษทั่วไป ชวงอายุระหวาง 12-25 ป โดยการ

วิเคราะหจากสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมปจจุบัน วิเคราะหปจจัยการแขงขันในอุตสาหกรรม การวิเคราะห

สถานการณภายในและภายนอก การวางกลยุทธทางการตลาดดวยการกําหนดตลาดเปาหมายและสวนประสมทาง
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การตลาด รวมถึงสภาพตลาดและผูแขงขัน โดยการหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อการวางแผนทางการตลาด เพื่อมุงเนน

พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ และนํากลยุทธทางการตลาดที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติจริงเพื่อให

สงผลตอการเพิ่มยอดขายใหกับบริษัทฯ รวมถึงศักยภาพในการแขงขันใหกับผลิตภัณฑและบริการ สอดคลองกับ

การศึกษาของอภิญญา ทวีโชคสิริกุล (2557) ที่ศึกษาปจจัยท่ีมีอทิธพิลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูบริโภคผานทาง

อินเทอรเน็ต ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางโดยรวมเห็นดวยในเรื่องการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูบริโภคผานทาง

อินเทอรเน็ตโดยเห็นดวยในประเด็นการซื้อเสื้อผาจากเว็บไซดที่มีความนาเชื่อถือมากที่สุด ประสบการณของผูบริโภค

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาของผูบริโภคผานทางอินเทอรเน็ต กลาวคือ การตัดสินใจซื้อเสื้อผาผานทาง

อินเทอรเน็ตของผูบรโิภคเกิดจากความไววางใจของผูบริโภคที่มีตอรานคาออนไลนเปนสําคัญ โดยจะตัดสินใจซื้อผาน

รานคาออนไลนที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักมากที่สุด สอดคลองกับการศึกษาของพรรณนภัชต ไชยวรฉัตร (2556) ที่

ศึกษาพฤติกรรมของผูหญิงอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อเสื้อผาในตลาดคาปลีกออนไลน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของผูหญิงอําเภอเมืองเชียงใหมในการซื้อเสื้อผาในตลาดคาปลีกแบบออนไลน ผลการศึกษา พบวา 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาในตลาดคาปลีกแบบออนไลนของผูหญิงในอําเภอเมืองเชียงใหมใชโทรศัพทมือถือเปน

เครื่องมือในการเขาถึงอินเตอรเน็ต เปนลูกคาที่วางแผนการซื้อและซื้อตามงบท่ีกําหนดไว มีคาใชจายสําหรับซื้อเสื้อผา

ตอเดือน 501-1,000 บาท ชองทางการซื้อ-ขายออนไลนของสินคาประเภทเสื้อผาท่ีรูจักมากที่สุดและเคยซื้อบอยที่สุด 

คือ เว็บไซตประเภทเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook และ Instagram รูจักรานคาออนไลนโดยพบใน Facebook 

และ Instagram เหตุผลสําคัญที่สุดที่ซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลนคือ สามารถเลือกซื้อไดสะดวก เปรียบเทียบแบบ 

และราคาไดหลายเว็บ ความถี่ในการเขาชมเสื้อผาผานรานคาออนไลน มากกวา 1 ครั้ง/สัปดาห ความถี่ในการซื้อ

เสือ้ผาผานรานคาออนไลนเดือนละ 1 ครั้ง ความพึงพอใจหลังจากที่ซื้อเสื้อผาออนไลนและไดรับสินคาคือ ปานกลาง 

เคยซื้อเดรส/ชุดกระโปรงผานรานคาออนไลนมากและบอยท่ีสุด จํานวนในการซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลน ครั้งละ 1 

ชิ้น คาใชจายสําหรับซื้อเสื้อผาออนไลนประมาณ 501-1,000 บาทใชเวลาในการตัดสินใจซื้อประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผูมี

สวนรวมในการตัดสินใจซื้อคือ ตัวเอง ใชแบบของสินคาเปนขอมูลที่ใชในการประกอบการตัดสินใจ ชื่นชอบภาพถาย

ของเสื้อผาในรานคาออนไลนสวมใสโดยนางแบบไทย การลดราคาใหเมื่อซื้อในปริมาณมากเปนการสงเสริมการตลาด

ของรานคาเสื้อผาออนไลนที่มีผลตอการสั่งซือ้สินคา ระยะเวลาที่เหมาะสมตั้งแตสั่งซื้อสินคาจนไดรับสินคาคือ ภายใน 

3-4 วัน สวนมากใชวิธีการชําระเงินโดยการโอนเงินผานตูATM ซึ่งเปนวิธีที่สะดวกที่สุด ความพึงพอใจโดยรวมในการ

ซื้อเสื้อผาออนไลนแบบพอใจ มีความพึงพอใจตลาดคาปลีกแบบออนไลนมากกวาตลาดคาปลีกทั่วไป ในอนาคตจะซื้อ

เสือ้ผาออนไลนจากรานเดิมและหารานใหมๆ และสอดคลองกับการศึกษาของวทันยา ศรีตระกูล (2555) ที่ศึกษาการ

วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปผานชองทาง FACEBOOK ของราน LULLABY SHOP ผล

การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปผานชองทาง Facebook ตัดสินใจซื้อเมื่อมีการสงเสริมการตลาดที่ดี และ

สินคาตองมีความหลากหลายพรอมทั้งมีความนาเชื่อถือในการสั่งซื้อสินคา เมื่อทราบถึงสาเหตุแลวจึงนํามาใชในการ

วางแผนการตลาด โดยจัดทําโครงการตางๆ ดังนี้ 1) จัดโปรโมชั่นฟรีคาจัดสงสินคา เมื่อซื้อครบ 1,200 บาท 2) เพื่อม

ชองทางการจัดจําหนายทาง Instagram 3) จัดโปรโมชั่นการสงเสริมการขายโดยการแจกของแถม 4) สินคา

หลากหลายที่มาพรอมกับความทันสมัย และ 5) ใสใจในทุกกระบวนการทํางาน โดยโครงการดังกลาวเนนการสงเสริม

การตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของป 2555 ใหไดรอยละ 10 ตามเปาหมาย 
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ผลกระทบของวนัออกสลากกินแบงรัฐบาลตอดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

Lottery day effect on the stock exchange of Thailand 
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บทคัดยอ 

งานศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความผิดปกติของผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) โดยงานวิจัยทั่วไปไดพยายามตรวจสอบความผิดปกติของตลาดและความผิดปกติของพฤติกรรมนักลงทุนใน

เหตุการณและสถานการณตางๆท่ีพบไดท่ัวโลก วันออกสลากกินแบงรัฐบาลจึงเปนประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในการศึกษา 

เนื่องจากมีผูเชื่อวานักลงทุนในตลาดกับผูที่ชอบเสี่ยงโชคลาภจากสลากกินแบงรัฐบาล หรือ lottery นั้น อาจจะเปนคน

กลุมเดียวกัน เพราะการเก็งกําไรในหลักทรัพยมีบางลักษณะที่มีความคลายคลึงกัน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ

ตรวจสอบวาระหวางวันออกสลากกินแบงรัฐบาลที่ตรงกับวันที่ตลาดหลักทรัพยเปดซื้อขายสงผลกระทบตอดัชนี

หรือไม โดยเก็บขอมูลดัชนตีลาดหลักทรัพยยอนหลังแบบหาวัน วันจันทรถึงวันศุกร จํานวน 5,478 วัน ระหวางวันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และขอมูลตัวแปรคือวันออกสลากกินแบงรัฐบาลที่ตรงกับวัน

จันทรถึงศุกร จํานวน 358 วัน  ที่ใชแบบจําลอง GARCH(1,1) GARCH(1,1)-M และ EGARCH(1,1) ผลการทดสอบจาก

แบบจําลองทั้งสามแบบ พบวา วันออกสลากกินแบงรัฐบาลไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูศึกษาไดตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจําลองเพิ่มเติมโดยใชคา AIC และ SIC 

พบวาแบบจําลอง EGARCH(1,1) มีความเหมาะสมกับชุดขอมูลที่วเิคราะหสูงที่สุด 

คําสําคัญ: วันออกสลากกินแบงรัฐบาล GARCH ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความผิดปกติของตลาด  

Abstract  
This paper aimed to study the abnormal return in the stock exchange of Thailand (SET). The general 

research have tried to test the abnormal return in stock market and trading behavior which response to several 
incidents around the world. The lottery day effect was interesting topic to study due to some people believe that 
the investors in stock market and the lottery gambler might be the same group because stock market and lottery 
share some unique characteristics. Therefore, this paper intended to proof the effect of lottery day toward the 
SET index during the trading day. The data collection were five trading day in total 5,478 day from 1st January 
1996 until 31st December 2016. The variable were 358 lottery day which are the stock trading day. The 
GARCH(1,1), GARCH(1,1)-M and EGARCH(1,1) were employed for data analysis. The result found the insignificant 
abnormal return for the lottery day toward SET index. Finally, the AIC and SIC were used in order to test the 
model fit with data. The result was EGARCH(1,1) was the most appropriate model in this study 

Keywords: lottery day, GARCH, stock exchange of Thailand, abnormal return   
 
 
บทนํา  

การเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพยทั่วโลกนั้นโดยปกติแลวเกิดจากพฤติกรรมของนักลงทุน โดยนักลงทุน
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ลงทุนตางชาติ, หรือนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปนตน แตอยางไรก็ตามปจจัยเหลานี้เปนปจจัยภายนอกซึ่งยังไม

รวมปจจัยอื่นๆ อยางเชน อายุ เพศ อาชีพ ประสบการณ ความรู เปนตน (ธัญยธรณ พนาพิทักษกุล, 2558) ดวย

ขอจํากัดและขอแตกตางเหลานี้ทําใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพของตลาดเกิดขึ้น โดยความไมมีประสิทธิภาพของ

ตลาดมีผูทําวิจัยทั่วโลกถึงการเกิดเหตุการณความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย โดยความผิดปกติหลักที่มีการศึกษา

กันยกตัวอยางเชน ความผิดปกติของผลตอบแทนจากรอบปปฏิทิน วันในสัปดาห หรือ ความผิดปกติที่เกิดจากวันหยุด 

เปนตน โดยตางสถานที่ก็จะใหผลที่แตกตางกันไป แตโดยรวมสามารถตรวจพบไดท่ัวโลก  

 มีงานวิจัยจากทวีปยุโรปหลายชิ้นที่ศึกษาเรื่องความผิดปกติของตลาดหลักทรัพยในหลายรูปแบบเชน

การศึกษาผลกระทบของวันหยุดตอดัชนีตลาด (Dodd and Gakhovich , 2011) ที่ใชวิธีแบบจําลองถดถอย และเพิ่ม 

การทดสอบสถิติพื้นฐาน (non-parametric test) และ วิธีกําลังสองนอยที่สุด เขามาดวยเพื่อทดสอบผลกระทบของ

วันหยุด ในตลาดหลักทรัพยในแถบยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (CEE)  14 ประเทศ ประกอบไปดวย บัลแกเรีย 

โครเอเชีย สาธารณรัฐเช็ค เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย โปแลนด โรมาเนีย รัสเซีย เซอรเบีย สโลวาเกีย 

สโลเวเนีย และยูเครน ผลการทดสอบยืนยันการเกิดปรากฏการผลตอบแทนที่ผิดปกติ ในวันกอวันหยุดและ 

ปรากฏการณผลตอบแทนที่ผิดปกติในวันหลังวันหยุดในตะวันออกกลาง (Keplanski and Levy, 2010) ใชการวิเคราะห

ทางสถิติที่คลายคลึงกันคือใช วิธีกําลังสองนอยที่สุด ในการตรวจสอบปรากฏการณผลกระทบของวันหยุด และ 

พฤติกรรมการซื้อขายท่ีเกี่ยวของกับสงคราม หรือ war sentiment effect ในตลาดหลักทรัพยประเทศอสิราเอล (TASE) 

ผลการทดสอบพบเชนเดียวกับงานวิจัยที่ผานๆมาคือผลตอบแทนเปนบวก แตเมื่อพิจารณารวมกับ ผลกระทบของการ

เกิดสงครามพบวาเมื่อวันนั้นเปนวันเดียวกับวันหยุดของตลาด จะทําใหวันหยุดไมมีผลกับพฤติกรรมการลงทุน 

กลาวคือผลตอบแทนจะกลายเปนลบอยางมีนัยสําคัญ  อีกชิ้นหนึ่งคือ (Mcguiness, 2005) ใชวิธีสถิติเชิงพรรณนา แต

ไมไดใชตัวแบบสมการถดถอย ศึกษาผลกระทบของวันหยุดของฮองกงรวมกับวันหยุดของสหรัฐอเมริกาในดัชนีฮั่งเส็ง 

(Hang Seng) ของเขตปกครองพิเศษฮองกง พบผลตอบแทนผิดปกติจากวันกอนวันหยุด จากการวิเคราะหขอมูล ป 

พ.ศ. 2533-2548 ถือเปนการยืนยันผลกระทบของวันหยุดตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาในตลาดฮองกง  

 ตัวอยางงานวิจัยที่มีการการตรวจสอบความผิดปกติของวันในสัปดาหในประเทศตูนีเซียอยางเชน (Derbali 

and Hallara, 2016) ตรวจสอบความผิดปกติของวันในสัปดาหโดยเก็บขอมูลจากป พ.ศ. 2540 ถึง 2557 วิเคราะห

ขอมูลโดยใช GARCH(1,1) EGARCH(1,1) และ TGARCH(1,1) ผลปรากฏวาพบความผิดปกติอยางมีในสําคัญวาในวัน

พฤหัสจะมีผลตอบแทนที่สูงกวาปกติ ในเรื่องนี้มีงานวิจัยในประเทศไทยศึกษาอยูเชนกันคืองานของ (กัลยาณี ภาคอัต, 

2559) ศึกษาพฤติกรรมทางฤดูกาล ความผิดปกติของวันในสัปดาห (Day-of-the-week effect) ในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด และพิจารณารวมกับแบบจําลอง ARCH หรือ GARCH เก็บขอมูล 1 ป 

คือ ป พ.ศ. 2557 ผลปรากฏวา มปีรากฏการณความผิดปกติของวันในสัปดาหเกิดขึ้น 

 ความผิดปกติอกีแบบหนึ่งที่ไมคอยมีงานวจิัยใดกลาวถึงและเปนความสนใจของผูศึกษาคือความผิดปกติของ

ตลาดที่นอกเหนือจากรูปแบบขางตน  มีงานวิจัยบางชิ้นที่ไดกลาวถึงตลาดหลักทรัพยกับการพนัน เชน (Chan and 

Chui, 2016) ศึกษารูปแบบและทัศนคติของนักลงทุน แนวโนมการปรากฏของหุนล็อตเตอรี่ซึ่งเปนหลักทรัพยที่มีการ

เก็งกําไรสูงมากในตลาดหลักทรัพยฮองกง เก็บขอมูลป พ.ศ. 2533 ถึงป พ.ศ. 2555 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา ผลปรากฏวาพบหุนล็อตเตอรี่จํานวนหนึ่ง และนักลงทุนมีพฤติกรรมซื้อหุนในรูปแบบของการพนันกลาวคือมี

แนวโนมจะจายในราคาที่สูงมากเพื่อเสี่ยงดวงกับหุนที่ราคาสูงเกินจริง อีกรูปแบบหนึ่งคือการศึกษาผลกระทบที่เกิด

จากอารมณหรือความกลัวของนักลงทุนเชนงานวิจัยของ (Boyle et al., 2003) ศึกษาความผิดปกติจากเหตุการณ 5 

แบบ คือ เวลาออมแสง (daylight saving) ซึ่งเปนวันในรอบปที่จะมีการปรับนาฬิกาเร็วขึ้น 1 ชั่วโมงในชวงหนารอน



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

848 
 

เพื่อใหมนุษยสามารถใชประยชนจากแสงแดดไดมากที่สุด, วันกอนวันหยุด, ประเพณีแขงมาประจําป (Melbourne 

cup), วันพระจันทรเต็มดวง, และ และวันศุกรสิบสาม ใชขอมูลดัชนี NZSE40 ป พ.ศ. 2510 ถึงป 2544 ในการ

วิเคราะหโดยใชคาสถิติพื้นฐาน พบวามีเพียงเหตุการณเดียวคือ วันกอนวันหยุด ที่มีผลตอบแทนที่ผิดปกติอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิ 

 จากงานวิจัยดังกลาวผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาวันออกสลากกินแบงรัฐบาลที่สงผลกระทบตอดัชนีตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในสวนถัดไปจะกลาวถึงการเก็บขอมูลที่ใชในการศึกษา วิธีการศึกษา และตัว

แบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาช้ินนี้เปนการศึกษาเพื่อทดสอบผลกระทบของวันออกสลากกินแบงรัฐบาลตอดัชนีตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหเชิงปริมาณ เก็บขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแบบหาวัน คือวัน

จันทรถึงวันศุกรตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมเปนเวลา 20 ป เก็บขอมูล

จากโปรแกรม Datastream โดยมี จํานวนรวมวันซื้อขายทั้งหมด 5,478 วัน และวันออกสลากกินแบงที่ตรงกับวันซื้อ

ขายทั้งหมด 358 วัน เก็บขอมูลวันออกสลากกินแบงรัฐบาลยอนหลังจากเว็บไซตสมาคมโหราศาสตร(มายโหรา.คอม

,2560)  

 การทดสอบแรกจะทําการทดสอบและวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณาเพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลที่

เก็บมา และทดสอบความนิ่งของขอมูลดวยวิธี unit root test ตามวิธกีารของ Augmented Dickey-Fuller test statistic   

 โดยขอมูลท่ีเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลาที่มีเวลามาเกี่ยวของจะมีคาความแปรปรวนที่เกิดจากเวลา โดยมีตัว

แบบที่สามารถประเมินคาความผันผวนที่เกิดจากเวลาได โดย (Engle,1982) ไดเสนอวาการจะวิเคราะหขอมูลที่เปน

อนุกรมเวลานั้นคาความผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลาจะตองถูกประเมินดวย โดยเขาเสนอการวิเคราะห

ความคลาดเคลื่อนในรูปแบบ ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) โดยเกิดจากการที่เขาสังเกตวา

คาความแปรปรวนของราคาหลักทรัพยในชวงเศรษฐกิจเติบโตหรือวิกฤติทางการเงินนั้นมีสูงกวาในชวงเศรษฐกิจปกติ

ดังนั้นคาความแปรปรวนในรูปแบบปกติจึงไมสามารถปรับใชกับขอมูลที่เปนอนุกรมเวลาเชนนี้ได ในเวลาตอมา 

(Bollerslev,1986) ไดนํา ARCH model มาปรับใหเปนรูปแบบมากขึ้นโดยเขาไดเปนผูคิดคน GARCH model 

(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) ตอมา (Engle et al., 1987)  ไดพัฒนา GARCH (1,1)-M 

ขึ้นมา โดยใหเหตุผลวา ผลตอบแทนของหลักทรัพยนั้นแสดงผลในรูปแบบของคาเฉลี่ย (mean) อยูดวย รวมถึงการใช 

EGARCH (1,1) คิดคนโดย (Nelson, 1991) ซึ่งสามารถตอบสนองขอจํากัดไดสองประการคือประการแรกสามารถระบุ

วาคาแปรปรวนเปนบวกหรอืลบและการทํานายคาผันผวนจะมีคาเปนบวกเสมอ 

การวิเคราะหขอมูลวเิคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ในการวิเคราะหจากสมการดังนี ้

 การหาคาของผลตอบแทนตอวันหาไดจากสมการ 

1

t
t

t

p
R n

p
l



   

 โดยกําหนดให tR  คือ ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

         tp  คือ ราคาดัชนีตลาดหลักทรัพย 

โดยใชสมการถดถอยสําหรับการตรวจสอบผลกระทบจากวันออกสลากกินแบงรัฐบาล 
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0 1 +t tR D     

ประมาณคาความคลาดเคลื่อนโดยใช GARCH(1,1) จากสมการ  

2
1 1 1t t th h D        โดยกําหนดให 

 tR  คือ ผลตอบแทนรายวัน  

 D คือ ตัวแปรหุนสําหรับแทนวันออกสลากกินแบงรัฐบาลที่ตรงกับวันเปดทําการของตลาดหลักทรัพย 

 0 คือ คาเฉลี่ยผลตอบแทนรายวันของตลาด 

 1  คือ ผลตางของผลตอบแทนระหวางวันปกติและวันออกสลากกินแบงรัฐบาล 

 t  คือ คาความคลาดเคลื่อน  

ประมาณการคาความคาดเคลื่อนโดยใช GARCH (1,1)-M จากสมการ 

 2 30 1 1+t t t tR R hD        

แบบจําลอง EGARCH(1,1) สมการที่ใชประมาณคาความคลาดเคลื่อนคอื  
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 ในสวนถัดไปจะกลาวถึงการประมวลผลขอมูลและแสดงผลจากการวิเคราะหดวยแบบจําลองทั้งสามแบบคือ 

GARCH(1,1) GARCH(1,1)-M และ EGARCH(1,1) โดยใชโปรแกรม Eviews กําหนดใหตัวแปรหุน (D) มีคาเทากับ 1 เมื่อ

วันนั้นเปนวันท่ีตลาดทําการและเปนวันออกสลากกินแบงรัฐบาล และตัวแปรมีคาเทากับ 0 เมื่อเปนวันทําการปกติ 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

การศึกษาคร้ังนี ้

1. การศึกษาในครั้งนีจ้ะเริ่มตนจากการใชสถิติเชิงพรรณา เพื่ออธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บมา โดย

สามารถอธบิายลักษณะของขอมูลผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2539 - 

2559 ไดดังนี ้

 ตารางที่ 1 การวิเคราะหผลตอบแทนของดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

 Descriptive Statistic for tR  

Mean 0.0000 

Median 0.0000 

Maximum 0.1135 

Minimum -0.1606 

Standard Deviation 0.0153 

Skewness  0.0494 

Kurtosis  11.1795 
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ภาพที่ 1 แสดงกราฟผลตอบแทนรายวันของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ 2559 

จาก (ตารางที่ 1) และ (ภาพที่ 1) แสดงการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติชิงพรรณาโดยสามารถสรุปไดวา 

ผลตอบแทนรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 0.00 คามัธยฐานซึ่งจะแสดง

ตําแหนงกลางของขอมูลมีคาเทากับ 0.0000  คาผลตอบแทนรายวันสูงที่สุดคือมีคาเทากับรอยละ 11.35 คา

ผลตอบแทนรายวันต่ําที่สุดมีคาลบเทากับรอยละ 16.06 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.0153 คาความเบ 

(Skewness) เทากับ 0.0494 และคาความโดง (Kurtosis) เทากับ 11.1795 

 2. การทดสอบความนิ่งของขอมูล unit root test เปนการทดสอบหาความนิ่งของขอมูล (stationary) โดย

ขอมูลดิบที่เปนอนุกรมเวลานิยมทดสอบโดยใชวิธี Augmented Dickey-Fuller ไดผลการทดสอบดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ Unit root ของขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยวิธี Augmented Dickey-

Fuller  
Unit root test 

Augmented Dickey-Fuller test for SET index data 
No intercept and trend  
Critical values 1% level 

-70.1627*** 
-2.5654 

With intercept only 
Critical values 1% level 

-70.1576*** 
-3.4314 

With intercept and trend 
Critical values 1% level 

-70.2363*** 
-3.9597 

  *** แสดงระดบันัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

จากผลใน (ตารางที่ 2 ) การทดสอบ Unit root ของขอมูลดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยระยะเวลา 

20 ป โดยมีสมมติฐานหลักคือมี unit root อยูในขอมูล ผลการทดสอบพบวา คาที่ไดมีคามากกวา critical values ที่

นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 สามารถสรุปไดวาขอมูลที่ไดมาปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้นจึงถือขอมูลมีความนิ่ง 

(Stationary) 

3. การศึกษาโดยใชแบบจําลอง GARCH(1,1) และ EGARCH(1,1) เพื่อศึกษาผลกระทบของวันออกสลากกิน

แบงรัฐบาลในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จากสมการ tR  คือ ผลตอบแทนรายวันในชวงเวลาหนึ่ง D คือ ตัว

แปรหุนสําหรับแทนวันออกสลากกินแบงรัฐบาลที่ตรงกับวันเปดทําการของตลาดหลักทรัพย สวน   และ   คือคา

สัมประสิทธิ์ ARCH และ GARCH ตามลําดับ ไดผลการทดสอบ ดังนี ้



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

851 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลจากการวิเคราะหขอมูลโดยใช GARCH(1,1), GARCH(1-1)-M และ EGARCH (1,1)  

 
 

จาก (ตารางที่ 3 ) ผลการทดสอบจากแบบจําลอง GARCH(1,1) พบวาคาคงที่ของผลตอบแทนรายวันในชวง

วันออกสลากกินแบงรัฐบาลเทากับ 0.0006 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุนซึ่งอธิบายสวนตางของผลตอบแทนระหวาง

วันออกสลากกินแบงรัฐบาลท่ีตรงกับวันทําการของตลาดกับวันปกติ พบวามผีลตอบแทนที่สูงกวาวันปกติ 0.1% แตไม

มีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์ของวันปกติ (Rt-1) มีคาเทากับ 0.0745 ในสวนการวัดคาความแปรปรวนมีดังนี้ 

คาคงที่ของความแปรปรวนมีคาเทากับ 0.0000,   มีคาเทากับ 0.1032 และ   มีคาเทากับ 0.8742  

 ผลการทดสอบจากแบบจําลอง GARCH(1,1)-M พบวาคาคงท่ีของผลตอบแทนรายวันในชวงวันออกสลากกิน

แบงรัฐบาลเทากับ 0.0007 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุนซึ่งอธิบายสวนตางของผลตอบแทนระหวางวันออกสลากกิน

แบงรัฐบาลที่ตรงกับวันทําการของตลาดกับวันปกติ พบวามีผลตอบแทนที่สูงกวาวันปกติ 0.1% แตไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติ คาสัมประสิทธิ์ของวันปกติ (Rt-1) มีคาเทากับ 0.0741 ในสวนการวัดคาความแปรปรวนมีดังนี้ คาคงที่ของความ

แปรปรวนมคีาเทากับ 0.0000,   มีคาเทากับ 0.1018 และ   มีคาเทากับ 0.8760 th เทากับ -0.8105 

 ผลการทดสอบจากแบบจําลอง EGARCH(1,1) พบวาคาคงที่ของผลตอบแทนรายวันในชวงวันออกสลากกิน

แบงรัฐบาลเทากับ 0.0007 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรหุนซึ่งอธิบายสวนตางของผลตอบแทนระหวางวันออกสลากกิน

แบงรัฐบาลที่ตรงกับวันทําการของตลาด กับวันปกติ พบวามีผลตอบแทนที่สูงกวาวันปกติ 0.03% แตไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์ของวันปกติ (Rt-1) มีคาเทากับ 0.0715 ในสวนการวัดคาความแปรปรวนมีดังนี้ คาคงที่ของ

ความแปรปรวนมีคาเทากับ - 0.4143,   มีคาเทากับ 0.1959 และ   มีคาเทากับ -0.0519 สําหรับ EGARCH จะมี

คา สัมประสิทธิ์ของความไมสมมาตร ( ) ซึ่งมีคาเทากับ 0.9687  

 การทดสอบความเหมาะสมของตัวแบบกับชุดขอมูลโดย โดยใช The Alkaline info Criterion (AIC) และ 

Schwarz criterion (SIC) เปนเกณฑ โดยมีขอกําหนดวา หากแบบจําลองใดมี่คาติดลบที่มากกวา หมายถึง แบบจําลอง

นั้นมีความเหมาะสมกับขอมูลที่วิเคราะหมากกวา จากผลการทดสอบหาผลกระทบของวันออกสลากกินแบงรัฐบาล

กับวันปกติ โดยทดสอบโมเดลทั้งสองแบบไดผลดังนี้ คา AIC และ SIC ของ GARCH(1,1) มีคาเทากับ -5.8060 และ -

5.7988 ตามลําดับ คา AIC และ SIC ของ GARCH(1,1)-M มีคาเทากับ -5.8060 และ -5.7976 ตามลําดับ คา AIC 
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และ SIC ของ EGARCH(1,1) มีคาเทากับ -5.8112 และ     -5.8027 ตามลําดับ สรุปวา EGARCH(1,1) มีความเหมาะสม

กับชุดขอมูลมากที่สุดเนื่องจาก AIC และ SIC มีคาติดลบมากที่สุด 

 ความผิดปกติของพฤติกรรมนักลงทุนที่เกิดจากปจจัยตางๆสามารถตรวจพบไดทั่วไปและมีงานวิจัยที่ศึกษา

ถึงปรากฏการณนี้มากมายโดยสวนใหญแลวจะสามารถคาดเดาไดเชน การผิดปกติจากวันหยุด ความผิดปกติของ

ตลาดที่เกิดจากปปฏิทิน ความผิดปกติของตลาดที่เกิดจากวันในสัปดาห เปนตน โดยงานวิจัยเหลานี้ไดทาทายทฤษฎี

ความมีประสิทธิภาพของตลาดเปนอยางยิ่ง เพราะทฤษฎีไดกลาววาผลตอบแทนจะไมสามารถสูงกวาตลาดได เมื่อมี

การไดผลตอบแทนที่ผิดปกติ หรือผลตอบแทนที่สูงกวาตลาด แสดงใหเห็นวาตลาดหลักทรัพยยังมีประสิทธิภาพไม

เพียงพอ งานศึกษาชิ้นนี้ไดพยายามหาความแตกตางของผลตอบแทนที่เกิดจากปจจัยอยางเชนวันออกสลากกินแบง

รัฐบาล ซึ่งมีกลุมคนขนาดใหญใหความสนใจกับวันดังกลาว โดยมีขอสงสัยวาบุคคลกลุมดังกลาวอาจจะเปนนักลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยดวย  

 ภายหลังการทดสอบผลกระทบของวันออกสลากกินแบงรัฐบาลนั้น พบวาผลตอบแทนมีความแตกตางกันใน

ระดับรอยละ 0.03-0.1 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปไดวาวันออกสลากกินแบงรัฐบาลไมไดสงผลกระทบ

กับผลตอบแทนทีผ่ิดปกติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ 

(Boyle et al, 2003) ซึ่งใหผลการทดสอบวาวันแขงมาซึ่งเปนวันเกี่ยวของกับการพนันนั้นไมมีผลใดๆ กับผลตอบแทน

ของตลาด ในขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับผลงานของ (Chan and Chui, 2016) ยังไมสามารถสรุปไดแนชัดวามีผูซื้อ

หลักทรัพยในราคาที่สูงมากเกินจริงหรือไม แตสามารถสรุปไดวาบุคคลที่มีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพยแบบนักพนัน

นั้นไมไดสนใจวันซื้อขายที่เกี่ยวของกับการพนันเลย 

อยางไรก็ตาม การศกึษานี้ยังไมไดศึกษารวมไปถึงวันออกสลากที่ตรงกับวันปดตลาด เพราะงานศึกษาชิ้นนี้ใช

ขอมูลแบบหาวันทําการ ศึกษาเฉพาะวันท่ีตลาดเปดทําการ ผูที่สนใจสามารถทดลองใชเครื่องมืออื่นๆหรือการทดสอบ

ในรูปแบบอื่นๆ และสามารถที่จะเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธการซื้อขายของนักลงทุนได โดยมีขอเสนอแนะ

สําหรับการศึกษาเพิ่มเติมคือ สามารถใชตัวแปรอื่นๆในการทดสอบผลตอบแทนที่ผิดปกติได เชน การทดสอบความ

ผิดปกติของผลตอบแทนที่เกิดจากเหตุการณทางการเมือง หรือเหตุการณอื่นๆที่เปนที่สนใจของนักลงทุน อีกประการ

หนึ่งคือ การศึกษาครั้งนี้ไมไดศึกษาในรายะเอียดไปถึงระดับอุตสาหกรรม ซึ่งถาหากศึกษาไปถึงระดับอุตสาหกรรม

อาจจะพบผลตอบแทนที่ตางออกไปจากการศึกษาฉบับนี้ก็ได 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนินงาน 

สรางแบบแผนมาตรฐานในการดําเนินงานของสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด และเพื่อศึกษาแนวทางนําผลวิจัย ไป

เปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการ โดยศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

โดยใชแบบสอบถาม 400 ชุด (0.872) พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท พฤติกรรมการใชบริการ

รานอาหารและความพึงพอใจพบวา รับประทานอาหารมากที่สุดเดือนละครั้ง ใชจายตอครั้ง 1,001-3,000 บาท 

เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการคือดานรสชาติอาหาร นิยมรับประทานรวมกับเพื่อน ชวงเวลาที่ใชบริการมาก

ที่สุดอยูระหวาง 12.01-18.00 น.รับรูขาวสารของทางรานมากที่สุดคือสื่อสังคมออนไลน เวลาในการใชบริการ

ประมาณ 1-2 ชั่วโมงการบริการของพนักงานทําใหพึงพอใจมากที่สุด เมื่อลูกคาไมพึงพอใจจะวากลาวตักเตือนมาก

ที่สุด โดยสื่อสารกับพนักงานเปนอันดับแรก รสชาติอาหารทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากที่สุดและมาตรฐานที่

ลูกคาทราบมากที่สุดคือมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช

บรกิาร ดานผลิตภัณฑใหความสําคัญกับอาหารสดใหม สะอาด ดานราคา ราคาเหมาะสมกับสินคา ดานชองทางการ

จําหนาย มีหนารานชัดเจน ดานสงเสริมการตลาด สวนลดสําหรับลูกคา ดานกระบวนการ ทวนรายการอาหารทุกครั้ง

หลังสั่งอาหาร ดานคุณภาพการบริการ การสื่อสารของพนักงานเขาใจงาย ดานบุคลากร พนักงานสามารถอธิบายถึง 

เมนูอาหาร โปรโมชั่นตางๆ ไดดี ดานลักษณะทางกายภาพ บริเวณรานอาหารกวางขวางเพียงพอและมีความสะอาด

เรยีบรอย เพื่อบรรลุวัตถุประสงคแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานและการบริการ จึงไดจัดทําขึ้น 2 โครงการ 

คือ โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสวนอาหารจอกอฟารมและ โครงการที่ 2 โครงการ

เสรมิสรางคุณภาพการใหบริการ เพ่ือลูกคาคนสําคัญ 

คําสําคัญ: แนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด,สวนประสมทางการตลาด

บรกิาร ( 8 P’s) 
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Abstract 

This Independent study aimed, To study factors in quality control and operational standards create 

operational standards of JorKor Farm Restaurant, Roi Et. To study the results of research to improve the quality 

of products and services by studying consumer behavior, Marketing Mix by using 400 questionnaires. (0.872) 

The result showed that most respondents were females, aged between 21-30 years, vocational certificate 

education, self employed business career, and average monthly income 5,001-10,000 bath. The results showed 

consumer behavior, quality of behaviors of restaurant service and satisfaction were found to eat the most food 

once a month, spend 1,001-3,000 baths per visit, the reason for choosing the service is food taste. Popular with 

friends. Most service hours are between 12am and 6pm. The most popular news is social media, the service 

time is about 1-2 hours, 

staff service is the most satisfying, when customers are dissatisfied, they will warn the most by 

communicating with employees first, the food taste makes customers the most satisfied and the standard that 

most customers know is the standard of clean food delicious. The results showed Marketing mix, the product 

focus on clean fresh food, the price is reasonable price, the place have a clear storefront, the promotion is 

discount for customers, the process is to repeat every meal after ordering food, the quality of service is the 

communication of staff is easy to understand, the people is staff can explain the menu of food promotions well, 

the physical evidence is that the restaurant area is spacious enough and clean. To achieve the objective, 

guidelines for improving quality, standards and service. Two projects have been developed, 1. Project improves 

quality of service standards of JorKor Farm Restaurant. And 2. Project to enhance the quality of service. For 

important customers 

Keywords: Strategic Quality and Standard Control, Jorkorfarm Roi-Ed, Service Marketing Mix ( 8 P’s) 
 

บทนํา  

 จากงานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรมองวากลุมธุรกิจรานอาหารยังคงเติบโตโดดเดนกวามูลคาธุรกิจรานอาหาร

โดยรวม จากการที่ผูประกอบการรานอาหารรายเดิมในตลาดยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณ

วา ในป 2558 จะเติบโตอยูในกรอบรอยละ 6.9-8.9 จากในป 2557 และมีมูลคาในตลาดประมาณ 108,000 – 

110,000 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2557) โดยผลของการเติบโตนั้นมาจากคาใชจายในการรับประทานอาหารของ

คนไทยตอคนตอครั้งนั้นปรับตัวสูงขึ้น เหตุผลอีกประการที่สงผลมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนในการประกอบ

ธุรกิจรานอาหารสูงขึน้ทําใหรานอาหารจําเปนตองปรับราคาสูงขึ้นไปดวย 

 สวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด เปดใหบริการมาแลว 19 ป ตั้งอยูที่ 371/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.รอยเอ็ด โดยนายณรงค  ขันแข็ง เปนคนตําบลหนอม อําเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด เริ่มกอตั้งจอกอ

ฟารมเมื่อ ป พ.ศ. 2540 เนื่องจากความนิยมรับประทานกุงกามกรามเปนที่ตองการอยางมาก แตรานอาหารเมนู กุง

กามกรามตองออกไปไกลจากตัวเมืองรอยเอ็ดถึง 40 กม. จึงเปนที่มาท่ีจะทําสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ดที่เนน

ไปที่เมนูกุงกามกราม ใหบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม หองคาราโอเกะ หองแอรสวนตัว ไดรับความไววางใจจาก

ลูกคามาเปนระยะเวลายาวนาน  
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 สําหรับธุรกิจรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด มีรานอาหารไทยและอาหารตางประเทศ มี

รูปแบบการตกแตงรานและราคาที่หลากหลาย ทั้งท่ีมีอยูในโรงแรม ในตัวเมืองและในชุมชนตางๆ รานอาหารโดยสวน

ใหญเปนอาหารไทย อาหารพื้นเมืองอีสาน ตามลําดับ ซึ่งกระจายตัวอยูทั่วตัวเมืองรอยเอ็ด ประกอบกับสภาวะ

เศรษฐกิจที่ตกต่ําใหพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป จากขอมูลของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาการบริโภคอาหาร/

เครื่องดื่มท่ีบาน มรีอยละ 79.2 มากกวาการบริโภคอาหารนอกบาน 4.9 เทา (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) สงผล

ใหการแขงขันในพืน้ที่ระหวางผูประกอบการรานอาหารสูงขึ้น เพื่อเพิ่มความไดเปรียบและชวงชิงสวนแบงการตลาดให

ไดมากที่สุด เพื่อความอยูรอดของกิจการซึ่งผูศึกษาเปนทายาทกิจการ ผูศึกษาจึงไดศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการเลือกใชบรกิารรานอาหารในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและใชเปน

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการดําเนนิงานของสวนอาหารจอกอฟารมรอยเอ็ดตอไปในอนาคต 

   

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาปจจัยในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการดําเนินงานในสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด  

2. เพื่อสรางแบบแผนมาตรฐานในการดําเนนิงานของสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด  

3. เพื่อศึกษาแนวทางนําผลงานวิจัย ไปเปนขอมูลในการ ปรับปรุงคุณภาพดานสินคาและบริการของสวนอาหารจอกอ

ฟารม รอยเอ็ด 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาและเก็บขอมูลนีไ้ดแก คือ ลูกคาที่มาใชบริการสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยวิธีการแจกแบบสอบถาม โดยกลุมตัวอยางคือ 

ลูกคาที่เขามาใชบรกิารในสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนประชากรที่แนนอนได ดังนั้นการ

คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง จึงตองคํานวณจากสมการการหาขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรที่

แนนอน เพื่อประเมนิคาเฉลี่ยเลขคณิตท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน  5% ดังนี ้

� =
�(1 − �)��

��
 

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

P = สัดสวนของประชากร ในการศึกษาครั้งน้ีตองการสุมกลุมตัวอยางที่ 50% ของจํานวนประชากร

ทั้งหมด ( P = 0.5 ) 

Z = ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ( Z =1.96 ) 

e = ความคลาดเคลื่นท่ีรับได 5% ( e=0.05 ) 
 
จากการคํานวณกลุมตัวอยางขัน้ต่ําที่ระดับความเช่ือท่ี 95% คือ 384 ราย ดังนั้นเพื่อความเชื่อถือของขอมูล 

เพื่อใหคลอบคลุมกลุมลูกคาที่มาใชบริการ จึงตองเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ราย 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม แบงเปน 4 สวน คือ  
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สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในสวนนี้จะสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการและความพึงพอใจของการใชบริการรานอาหาร 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใชบรกิารรานอาหาร 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน  

3. การวิเคราะหความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

นําแบบสอบถามที่ไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว นําไปดําเนินการทดสอบ

แบบสอบถาม โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟา (Cronbach Alpha) ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยนําไปทดสอบกับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด เพื่อพัฒนาและแกไขจุดบกพรองของ

แบบสอบถาม พบวาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟามีคาเทากับ 0.872 ซึ่งแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บ

ขอมูลได 

4. วิธีการเก็บขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม โดยยื่น

แบบสอบถามใหลูกคาตอบหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว โดยไดทําการชี้แจงวัตถุประสงคใหกับกลุม

ตัวอยางไดทราบ และทําการเก็บแบบสอบถามดวยตัวเอง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจาก แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

หนังสือทางวิชาการ วิทยานิพนธและการคนควาอสิระ เปนตน 

5. การวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 พฤติกรรมการและความพึงพอใจของการใชบริการรานอาหาร เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด มีตัวเลือกให

ตอบ วิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่ (Frequency) และอัตรารอยละ (Percentage) 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร โดยวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

โดยคาเฉลี่ยของคะแนน แปรมาจากการแจกแจงตามสูตรอันตรภาคชัน้ 5 ชั้น ดังนี ้

คาเฉลี่ยของความคิดเห็น   ความหมาย 

1.00 - 1.80   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง (Strongly Diagree) 

1.81 - 2.60   ไมเห็นดวย (Diagree) 

2.61 – 3.40   ปานกลาง (Uncertain) 

3.41 – 4.20   เห็นดวยมาก (Agree) 

4.21 – 5.00   เห็นดวยมากที่สุด (Strongly Agree) 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและการปรับปรุงแกไขคุณภาพและมาตรฐาน ของการบริการสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด 

เปนขอมูลพรรณาและบรรยายความคิดเห็นของลูกคา 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 
 1. ผลการศึกษา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 53.75  อายุ 21-30 ป รอยละ 37.50 ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา/ปวช รอยละ 38.75 อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว รอยละ 36.25 รายไดตอเดือน 5,001 – 

10,000 บาท รอยละ 23.00 

พฤติกรรมการใชบริการรานอาหารและความพึงพอใจ พบวา ความถี่ในการรับประทานอาหารนอก

บานมากที่สุด เดือนละครั้ง รอยละ 48.00 คาใชจายตอครั้งมากที่สุด 1,001 – 3,000 บาท รอยละ 66.75 เหตุผล

สําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารมากที่สุดคือดานรสชาติอาหาร รอยละ 37.50 ลักษณะในการ

รับประทานอาหารนอกบานท่ีนิยมมากที่สุด รับประทานกับเพื่อน รอยละ 52.00 ชวงเวลาที่ใชบริการรานอาหารบอย

ที่สุดคอื 12.01 -18.00 น. รอยละ 47.25 แหลงที่รับรูขาวสารเกี่ยวกับรานอาหารมากที่สุดคือ โซเชี่ยลมีเดียร 38.50 

ระยะเวลาในการรับประทานอาหารตอครั้ง คือ 1 ชั่วโมง – 2 ชั่วโมง รอยละ 45.00 เหตุผลที่เลือกรับประทานนอก

บานมากที่สุด คือ สะดวกสบาย 46.75 ปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารมากที่สุด คือการ

บริการของพนักงาน รอยละ 43.00 เมื่อลูกคาเกิดความไมพึงพอใจสิ่งที่ลูกคาทํามากที่สุดคือ วากลาวตักเตือน รอย

ละ 56.00 ลูกคาเกิดความไมพึงพอใจในการใหบรกิาร ผูที่ลูกคาจะสื่อสารดวยเปนอันดับแรกคอื พนักงานราน รอยละ 

49.75 ความพึงพอใจที่ลูกคาใหความสําคัญมากที่สุดคือดานรสชาติอาหาร รอยละ 45.00 มาตรฐานหรือการรับรอง

คุณภาพดานความอรอยของอาหารที่ลูกคาทราบ คือ มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย รอยละ 81.75 

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานผลิตภัณฑที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา อาหารสดใหม 

สะอาด มีคาเฉลี่ย 4.63  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานราคาที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา ราคาเหมาะสมกับ

สินคา มีคาเฉลี่ย 4.32  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานชองทางการจําหนายที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา มีหนา

รานชัดเจน คาเฉลี่ย 4.51  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานสงเสริมการตลาดที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา สวนลด

สําหรับลูกคา คาฉลี่ย 4.55  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานกระบวนการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา ทวนคําสั่ง

อาหารทุกครั้งหลังส่ังอาหาร คาเฉลี่ย 4.40 

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานคุณภาพการบริการที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา การ

สื่อสารของพนักงานเขาใจงาย คาเฉลี่ย 4.47 

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานบุคลากรที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา พนักงานสามารถ

อธิบาย ถึง เมนอูาหาร โปรโมชั่นตางๆ ไดดี คาเฉลี่ยอยูที่ 4.50  

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นในสวน ดานลักษณะทางกายภาพที่มีความคิดเห็นมากที่สุด พบวา บริเวณ

รานอาหารกวางขวางเพียงพอและมีความสะอาดเรียบรอย คาเฉลี่ย 4.54 
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แผนพัฒนาแนวทางควบคุมคณุภาพและมาตรฐานของสวนอาหารจอกอฟารมรอยเอ็ด 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการนําขอมูลไปใชปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสวนอาหารจอกอฟารม

รอยเอ็ด จึงไดทําการจัดตั้งโครงการตางๆ ดังนี้ 

โครงการที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสวนอาหารจอกอฟารม 

จากผลการศึกษาวิจัยในดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอคุณภาพและมาตรฐาน อันนําไปสู

ความพึงพอใจตอการเลือกใชบริการสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด ไดแก ดานผลิตภัณฑอาหารสดใหม สะอาด 

ดานราคาเหมาะสมกับราคาขาย สวนอาหารจอกอฟารมจึงไดมีแนวคิด ออกนโยบาย “โครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานการบริการสวนอาหารจอกอฟารม” ขึ้น โดยมีโครงการยอย 3 โครงการ ดังนี ้ 

โครงการยอยที่ 1 อาหารสะอาดสดใหม เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกคา มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของอาหารท่ีจะสงมอบใหลูกคา ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการรับประทานอาหาร โดยจัดซื้อตูอุนอาหาร 

สําหรับอาหารรอนที่ปรุงเสร็จ รอการสงมอบใหลูกคา โดยผลที่คาดวาจะไดรับคือสามารถประกันคุณภาพดานอาหาร

ใหกับลูกคา ในความสดใหมของอาหาร  

โครงการยอยที่ 2คัดสรรค วัตถุดิบคุณภาพด ีราคาเหมาะสม มีวัตถุประสงคพื่อคัดเลือกผูผลิตจัดหาวัตถุดิบ

ที่มคีุณภาพในราคาเหมาะสม เพื่อที่สวนอาหารจอกอฟารม สามารถกําหนดราคาใหเหมาะสมได โดยไมลดคุณภาพ

ของอาหาร โดยการติดตอซื้อขายวัตถุดบิจากแหลงผลิตโดยตรง ผานเครือขายเกษตรกร เพื่อการคัดสรรวัตถุดิบและ

การประกันราคาวัตถุดิบที่ไมตองผานพอคาคนกลาง รวมทั้งการเสนอราคาจากผูผลิตหลายราย เพื่อคัดสรรวัตถุดิบที่

มีคุณภาพและราคาเหมาะสม 

โครงการยอยที่ 3  คูมือพนักงาน มีวัตถุประสงคเพื่อย้ําเตือน และรักษามาตรฐานในการบริการสําหรับ

พนักงานเดมิ โดยศึกษาขั้นตอนการทํางานตั้งแตการตอนรับลูกคา การใหบรกิารระหวางท่ีลูกคาใชบริการ การบริการ

ขณะลูกคากําลังจะเดินทางกลับ และกระบวนการการปรุงอาหาร การแยกแผนกใหชัดเจนใหเกิดความสะดวกในการ

ทํางาน ผลที่คาดวาสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด สามารถกําหนดทิศทางการดําเนินงานของพนักงานไดในทุก

ขั้นตอนเพื่อย้ํามาตรฐานในการบริการโดยมีการประเมนิจากความพึงพอใจของลูกคา  

โครงการที่ 2 เสริมสรางคุณภาพการใหบริการ เพื่อลูกคาคนสําคัญ 

 จากการศึกษาวิจัยพบวาคุณภาพการใหบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจนั้นคือ ปจจัยดานบุคลากร 

เพื่อใหบุคลากรของสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด สามารถบริการลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการตอนรับ 

การดูแลขณะใหบริการ ไปจนถึงลูกคาเดินทางกลับ สวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด จึงไดมีนโยบายการอบรมและ

พัฒนาบุคลากรภายใน ใหมีความรูความสามารถในการบริการลูกคา อีกทั้งยังจะมีรางวัลจูงใจใหพนักงานเกิดความ

กระตือรือรนในการบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีวัตุประสงคเพื่อใหพนักงานของ สวนอาหารจอกอ

ฟารม รอยเอ็ด มีความรูความสามารถ และทักษะในการใหบริการแกลูกคาคนสําคัญ  

วิธีการดําเนินการ 

 1. จัดกิจกรรมอบรมพนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถเขาใจ รับทราบ หลักการใหบริการ เพื่อใหลูกคาเกิด

ความประทับใจ โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูความสามารถในดานการบริการ มาใหความรูแกพนักงาน และจัดใหมี

เวิรคช็อพ จําลองสถานการณการทํางานขึ้น เพื่อใหไดเห็นภาพสถานการณจริงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
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 2. ทําแบบประเมินพนักงานกอนและหลังจากเขาอบรมแลว เพื่อประเมินพัฒนาการของพนักงาน โดย ตั้ง

รางวัลเปนทองคํา 1/2 สลึงสําหรับพนักงานที่ไดรับการประเมิน “ดีเยี่ยม” และ เงินรางวัล 1,000 บาท สําหรับ

พนักงานที่ไดรับการประเมิน “ดีมาก”  เพื่อใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการเขารวมกิจกรรมและหลังจากเสร็จสิ้น

กิจกรรมกลับไปปฏิบัติงานแลว 

ผลที่คาดวานาจะไดรับ 

 พนักงานของสวนอาหารจอกอฟารม รอยเอ็ด เกิดทักษะ ความรู ความสามารถ ในการบริการแกลูกคาตาม

หลักการบริการ อีกประการคือใหพนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาการดําเนินงานของตนเพิ่มมากขึ้น และ

ผลประโยชนสูงสุดคือความพงึพอใจจากลูกคาที่เขามาใชบริการ 

 การประเมิน 

 ทําแบบประเมินโดยประเมินจากปจจัยและองคประกอบในการดําเนินงานของพนักงาน ไดแก การ

แตงกาย คําพูด วาจา กริยา ความรูความเขาใจในการทํางาน เปนตน โดยประเมินกอนและหลัง ดวยชุดประเมินชุด

เดียวกัน เพื่อใหทราบถงึพัฒนาการของพนักงานกอนและหลังจากการเขารวมกิจกรรมอบรมแลว 

2. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการดําเนินงานของสวนอาหารจอกอ

ฟารม รอยเอ็ด โดยใชสวนประสมทางการตลาดเพื่อหาความคิดเห็นในแตละดานของปจจัยทางสวนประสมทาง

การตลาด นํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดทิศทางของการวางแนวทางคุณภาพและมาตรฐานเพื่อใหลูกคาเกิดความพึง

พอใจ โดยแบงออกเปน 8 ปจจัยตามสวนประมาทางการตลาดบริการ ดังนี้ 

2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ อาหารสดใหม สะอาด 

สอดคลองกับ อรสา เลิศสุโภชวณิชย (2553) ซึ่งไดจัดทําขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร สําหรับรานอาหาร 

สํานักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กลาววาความปลอดภัยในการบริโภคอาหารนับเปนสิ่งที่ประชาชน

ทั่วไปใหความสําคัญมากขึ้น รานอาหารซึ่งเปนแหลงปรุง ประกอบอาหารเพื่อจําหนายแกผูบริโภคจึงมคีวามสําคัญตอ

สุขอนามัยของประชาชนเปนอยางย่ิง เพราะหากรานอาหารมีสภาพหรือมีการปฏิบัติที่ไมถูกสุขลักษณะ จะเปนสาเหตุ

ใหอาหารไดรับการปนเปอนจากเช้ือโรคหรือสิ่งสกปรก รานอาหารก็จะเปนแหลงแพรเชื้อโรคที่สําคัญไปสูผูบริโภคได 

ดังนั้นรานอาหารจึงตองใหความสําคัญในเรื่อง “ ความสะอาดและความปลอดภัย” ของอาหารเพื่อปองกันอันตราย

ตางๆ ที่เกิดจากอาหารไมสะอาด  

2.2 ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ ราคาเหมาะสมกับ

สินคา สอดคลองกับงานวิจัยของ ดนุรัตน ใจดี (2553) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของประชาชน

ในการเลือกใชบรกิารรานอาหาร ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพอาหาร เปนสวนสําคัญที่มี

ผลตอการตัดสนิใจมากที่สุด 

2.3 ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ มี

หนารานชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติภพ สงเคราะห (2555) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเขาใช

บริการรานอาหารญี่ปุนของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบวาการจัดสถานที่หนารานชัดเจนสําหรับลูกคาที่มาใช

บรกิาร ซึ่งทําเลท่ีตั้งในการใหบริการควรสามารถที่จะครอบคลุมตลาดไดอยางกวางขวาง 
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2.4 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคอื สวนลด

สําหรับลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนสรณ โตกราน (2551) ที่ไดศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุน

ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับสวนลดพิเศษสําหรับสมาชิก ดังนั้น 

ผูประกอบการควรที่จะใหลูกคาทําบัตรสมาชิกฟรี และมีการใหลูกคาสะสมแตม เพื่อเปนการกระตุนทําใหลูกคาเกิด

การมาซื้อซ้ําและเพื่อใหลูกคาเกิดความจงรักภักดตีอรานอาหาร  

2.5 ปจจัยดานกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเหน็ เห็นดวยมากที่สุดคอื ทวนออเดอร

ทุกครั้งหลังส่ังอาหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ฬาทอง (2558) ไดศึกษาวิจัยกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม

ยอดขายรานปาอวนสาขาสอง จังหวัดขอนแกน พบวา ควรมีการทวนรายการอาหารที่ลูกคาสั่งเพื่อความถูกตองและ

รวดเร็วในการใหบริการ 

2.6 ปจจัยดานคุณภาพการบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ การ

สื่อสารของพนักงานเขาใจงาย สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติภพ สงเคราะห (2555) ไดศึกษาวิจัยปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเขาใชบริการรานอาหารญี่ปุนของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบวา บุคลากรก็ถือเปนสวนหนึ่งที่จะ

กระตุนใหเกิดการใชบริการเชนกัน ดังนั้นธุรกิจจึงควรจัดใหมีการอบรมเพื่อปลุกฝงทักษะการบริการท่ีดีใหกับพนักงาน

อยางตอเนื่อง และการบริการหรือคําพูดจาของพนักงานเองควรมีความเปนเอกลักษณเฉพาะของรานนั้นๆ เพื่อเปน

การสรางทังความประทับใจและภาพลักษณท่ีดีตอรานท่ีใหบรกิาร 

2.7 ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ พนักงาน

สามารถอธิบายถึง เมนูอาหาร โปรโมชั่นตางๆ ไดดี สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557) ได

ศึกษาวิจัยสวนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุน ยาน Community Mall ของ

ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหารรานอาหารควรฝกอบรมพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนพนักงาน

บริการที่มีความพรอมในการใหบริการ เพื่อสรางความประทับใจใหกับผูมาใชบริการ ซี่งจะสงผลใหมีผูใชบริการตอ

เดือนเพิ่มขึ้น  

2.8 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุดคือ 

บรเิวณรานอาหารกวางขวางเพียงพอและมีความสะอาด เรยีบรอย สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรพงศ ฬาทอง (2558) 

ไดศึกษาวิจยักลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานปาอวนสาขาสอง จังหวัดขอนแกน พบวา มี 4 ปจจัยที่ลูกคา

ไมพึงพอใจ คือ ปจจัยรานมีความสะอาด เรียบรอย ปจจัยรานมีความกวางขวาง ทันสมัย ปจจัยบรรยากาศ การตก

ตางมีความเหมาะสม และปจจัยมีโตะและเกาอี้เพยีงพอกับความตองการ  

กิตตกิรรมประกาศ  

 รายงานการศกึษาอิสระในครั้งนี้ สามารถบรรลุวัตถุประสงคดวยดี เนื่องดวยความกรุณาและการสนับสนุน

ชวยหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา คอยใหแนะนําและ

ขอเสนอแนะ สละเวลาอันมีคา ชวยแกไขปญหาตางๆ รวมไปถึงการตรวจสอบแกไขขอบกพรอง และไดรับการ

ถายทอดความรู ประสบการณที่เปนประโยชนในการทํารายงานอิสระเลมนี้ ทั้งนี้ผูศึกษาขอกราบพระคุณเปนอยางสูง 
 

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

 ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการ โดยเลือกคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เหมาะสมกับตนทุนและเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดควรกําหนดปริมาณการใชวัตถุดิบใหชัดเจน มีขั้นตอน การชั่งตวง

เพื่อใหผูประกอบการสามารถกําหนดตนทุนตอหนวยได ทั้งยังสามารถรักษามาตรฐานทางดานรสชาติอาหารไดอีก
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ประการ ลําดับตอมาผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการบริการ ควรกําหนดใหมีพิมพเขียวของการบริการ 

(Blueprint of services) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหพนักงานดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ที่ผูประกอบการกําหนดขึ้น 

ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานดําเนนิงานไดอยางเปนระบบและสามารถควบคุมดูแล และประเมินผลได 
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บทคัดยอ  

  งานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสนิคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา และ

พฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนาผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) โดยใชการเก็บ

แบบสอบถามจากผูที่เคยซื้อสินคาและบริการผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค จํานวน 400 คน จากนั้นใช

โปรแกรมทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะหเพื่อคํานวณตามหลักการทางสถิติวิเคราะหในเชิงพรรณนาดวยขอมูลดังนี้ 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งผลการศึกษาที่ได พบวา

ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67 โดยผูใชบริการสวนใหญ มีอายุระหวาง 16-25 ป มีระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายไดนอยกวา 15,000 บาท 

ระยะเวลาในการเขาใชเฟซบุคตอวัน 2-4 ชั่วโมงตอวัน ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาออนไลน โดย

สวนมากเปนสินคาประเภทเสื่อผาสําเร็จรูป จํานวนครั้งที่ซื้อสินคาผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค สวน

ใหญจะซื้อสินคาผานเว็บไซต 4-6 ครั้ง คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง พบวาคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งสวนใหญอยูระหวาง 501-

1,000  บาท  นอกจากเฟซบุคแลวลูกคายังเคยซื้อสินคาจาก Lazada เปนสวนมากอีกดวย และผูมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุดคือ ตนเอง ซึ่งจะทราบขอมูลการขายสินคาเว็บไซตสวนใหญใชเว็บไซตคนหา (Serch 

Engine) เชน www.google.com สวนใหญลูกคาจะกลับมาซื้ออีกแนนอน  

ปจจัยทางดานของสวนประสมทางการตลาดบนเฟซบุค ตอการตัดสินใจซื้อสินคา พบวา ลูกคาให

ความสําคัญในทุกปจจัยในระดับมาก ไมวาจะเปน ดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และ กระบวนการใหบริการ ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการ 3 โครงการคือ 1.

สรางความภักดีตอแบรนด 2. ออกบูทแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับตัวแทน 3.เทรนงานและสอนการขาย เพื่อใหเหมาะสม

และสามารถตอบสนองความตองการที่ดทีี่สุดแกผูบริโภค 

คําสําคัญ: สวนประสมทางการตลาด สื่อสังคมออนไลน เครื่องสําอางบํารุงผิวหนา 
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Abstract  

The research on factors and marketing through social media (Facebook), These effect to a product like 
skincare. To study the factors of marketing mix through social media Facebook (Facebook) that affect the 
decision to buy cosmetics. And the purchase of cosmetic skin care through social media Facebook by collecting 
the questionnaire from people who purchased goods and services through Facebook social network of 400 
Facebook users, then use the statistical program. SPSS in the analysis for statistical analysis in descriptive 
manner with the following data: Percentage, Mean, Standard deviation N: S.D.). The result shows that most of 
respondents are woman approximately 67% ,Age between16-25 years old, Most of them are studying in 
bachelor degree and working in private company. There income between 15,000bath, they can effort a material 
for construction around 15001-20000 bath, Using Facebook 2-4 hours per day considering approximately 
41.75%. The data of customer behavior which buying online products show that Facial skincare is very popular 
among the respondents. The the result shows that in 1 year the bought an online products through Facebook 
approximately 4-6 times per year. The average price is 501-1000 per times. Besides LAZADA is also popular. 
It is a large online market, Customers can search for what they interested via "Search Engine" such as 
"www.google.com" an most of them will be back to products again. The factors of marketing mix via Facebook 
found that customers very care about every factors in a high level such as products, price, place, promotion, 
seller, physical description and service process. Therefore, it has launched three projects: 1. Brand loyalty. 2. 
Booth exchange learning with the agent. 3. Train and teach sales To be appropriate and able to meet the best 
needs of consumers. 

Keywords: Marketing Mix, social media, Facial skin cosmetics 

 

บทนํา  

  ในปจจุบันนี้ สื่อสังคมออนไลนและเทคโนโลยีทางดานอินเทอรเน็ตถือไดวา เปนที่นิยมและใชงานกันอยาง 

แพรหลายในไทย และทั่วโลก  เพราะชวยใหการติดตอสื่อสารกัน เปนไปไดงาย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ และมีความ

ปลอดภัยใน การเก็บรักษาขอมูลไวในระดับหนึ่ง นอกจากนี้แลวอินเทอรเน็ตยังเปนพื้นที่ที่รวบรวมขอมูลจากทั่วมุม

โลกเอาไว ดวยกันมากมาย ไมวาจะเปนในดานของขอมูลขาวสาร  ขอมูลทางดานวิชาการ รวมไปถึงสื่อบันเทิงตางๆ 

ซึ่งทําใหในปจจุบันมีผูคน  เปนจํานวนมากที่ใชเวลากับการทองอินเทอรเน็ต เปนระยะเวลานานๆ เนื่องจากสามารถ

ทราบขอมูลขาวสาร ไดหลากหลาย และเขาถึงไดโดยงาย ซึ่งจํานวนของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย มีจํานวน

เพิ่มขึ้นอยางมาก จึงทําใหเกิดการผลิตเว็บไซตที่แตกตางและหลากหลายขึ้นเพื่อรองรับผูใชงาน อีกทั้งเปนอีกหนึ่งวิธี

ในการประชาสัมพันธ เชน เว็บไซตเพื่อการคาขาย เว็บไซตแสดงขอมูลขาวสาร เว็บไซตสําหรับการประมูลสินคา และ

โซเชียลมิเดีย (Social media) ซึ่งกาลังเปนที่นิยมอยางมาก เปนตน ซึ่งปจจุบันมีหลายองคกรธุรกิจ ที่ใหความ สนใจ

และเขามามีสวนรวมในสังคมออนไลน ไมวาจะเปน เว็บไซตสวนตัว หรือการ โฆษณาผานอินเทอรเน็ต Social media 

คือเว็บไซตที่สามารถเชื่อมโยงผูคนที่อยูตางสถานที่ทั่วทุกมุมโลกไวดวยกัน ทําใหผูใชงานสามารถติดตอ ทราบ

ขาวสาร เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลตาง ระหวางซึ่งกันและกันไดอยางรวดเร็ว ถือเปนสังคมขนาดยอม

รูปแบบหนึ่งเลยก็วาได ซึ่งปจจุบันไดมีการพัฒนาเว็บ Social media ขึ้นมาเปนจํานวนมากทั้งนี้ในโลกของการทําธุรกิจ

ในปจจุบันนั้นมีหลายชองทางซึ่งหนึ่งในจํานวนนั้น คือ เฟซบุค  (facebook) 

  ทั้งนี้เฟซบุค (facebook) มีสวนชวยใหทุกธุรกิจเตบิโตไป ไดอยางเหมาะสม และสามารถทําการตลาดไดอยาง

งายดายโดยไมตองเสียคาใชจายที่สูงมาก ผูประกอบ การสามารถทาการสรางแฟนเพจ (Fan Page) ที่เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑหรือบริการไดดวยตนเอง ซึ่งแฟนเพจ จะสามารถสรางตราสินคาใหแกผลิตภัณฑหรือบริการไดเปนอยางดี
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นอกจากนี้ยงัเปนชองทางในการ โปรโมทในธุรกิจ โดยผูที่สนใจสามารถเขามาคนหาขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ

หรือบริการไดตลอดเวลา รวมทั้งสามารถที่จะสรางการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดโดยงาย และไม

ตองเสียคาใชจาย โดยลูกคาสามารถเขามามีสวนรวมกับเว็บไซตหลักของผลิตภัณฑหรือบริการไดและผูประกอบ

ธุรกิจ สามารถโพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ เพื่อแชรใหบรรดาแฟนคลับของผลิตภัณฑหรือบริการได 

รับทราบขอมูล สามารถที่จะพูดคุยกับลูกคา การตอบคําถามหรือขอสงสัย การสอบถามความคิดเห็นหรือ ความพึง

พอใจ นอกจากนี้ยังชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา และชวยสรางพื้นที่ใหผูที่ภักดีตอ ตราสินคาไดบอกตอ 

ซึ่งการสรางแฟนเพจนีจ้ะสามารถสงขอความถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดโดยตรง 

  อุตสาหกรรมความงามยังคงมีแนวโนมที่ เติบโตอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในกลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ซึ่ง

เปนกลุมผลิตภัณฑที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว จนทําใหผลิตภัณฑในหลากหลาย ตราสินคา เลือกใชสื่อโฆษณาที่

หลากหลายในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑซึ่งตลาดความ สวยความงามในป 2557 เติบโตตอเนื่อง

ประมาณ 10% โดยชองทางออนไลนเปนปจจัยหนึ่งในการเพิ่ม ชองทางการจําหนายและยอดขายเครื่องสําอาง ไมวา

จะเปนทางเฟซบุค อินสตาแกรม หรอืแอพพลเิคชั่นไลน เนื่องจากการจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานเฟซบุคนั้น 

ผูสนใจสามารถสั่งซื้อสินคาไดตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) และสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิกับผูจําหนายไดทันที 

(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557)   

  กลุมผูบรโิภคที่มีอายุอยูในชวงระหวาง 18 – 29 ปซึ่งเปนชวงอายุที่กําลัง ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย ลวนเปน

กลุมที่มีการใชงานเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุด และโดยเฉพาะ กลุมนักศึกษาเพศหญิงซึงถือไดวาเปนกลุมที่มี

การใชเคร่ืองสําอางเปนจํานวนมาก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) จึงเปนขอมูลที่บงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการทํา

การตลาดผานเครือขายสังคมออนไลนที่มีความสําคัญตอการซื้อสินคาของผูบริโภค อีกทั้งยังเปนกลุมที่กําลังซื้อสูง 

ดังนั้นผูทําการวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค 

(Facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา”เพื่อขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับผูที่มี

ความสนใจในการทําการตลาดบนเฟซบุค 

 โดยผูทําการวิจัย หวังวาผลของการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับองคกรหรือเจาของกิจการเพื่อ

สามารถใช ผลการวิจัยนี้เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ วางแผน สําหรับการทําการตลาดบนเฟซบุค สงผลให

สามารถประหยัดเวลา คาใชจาย และสรางสรรคสิ่งที่ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย ไดอยางดีและ

สมบูรณ โดยภายหลังจากการศึกษาวิจัย ผูประกอบการหรือผูสนใจ สามารถนําผลของการวิจัยนีม้าใชในการวางแผน

การตลาดผาน เว็บไซตเฟซบุค เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนําผล 

ที่ไดจากการวิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อการแขงขันไดเปนอยาง 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1เพื่อศึกษาปจจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสนิคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา  

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา ผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค 

(Facebook) 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชแบบสําคัญของการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรูปแบบการวิจัย

เชงิสํารวจ (Survey Research) ดวยวธิีการสรางแบบสอบถาม เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และทดลอง
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ผลลัพธคาแอลฟาที่ได จะแสดงถึงระดับความเชื่อม่ันคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 1 คาที่ใกลเคียงกับ 

1 ทดสอบวามีความเชื่อมั่นสูง ทั้งจากการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งหมด จํานวน 30 ชุด มีคา

เทากับ 0.8 จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยประชากรที่จะใชในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่ใชงาน

เฟซบุคท่ัวไป คนไทยใช Facebook 41 ลานคน (ปานระพี รพิพันธุ, 2559) โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัย

ความนาจะเปนวิธีการประมาณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ TARO YAMANE  

n =    N 

    1+Nd2 

จากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน400 ชุดระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ในชวงเดือน พฤษภาคม - 

มิถุนายน 2560 โดยจะเก็บขอมูลแบบสอบถามผานทางกลองขอความออนไลน สงไปใหผูที่ใชงานเฟซบุคทั่วไปตอบ

แบบสอบถามและสงกลับมา ซึ่งไดใชแบบสอบถามแบบปลายปด ท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆที่

เกี่ยวของ ซึ่งเครื่องมือที่ใชประกอบดวย 3 สวน ไดแก สวนที่ 1แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม เพศ  อายุ อาชพี ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อ

สินคาออนไลนและสวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค 

(Facebook) ที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS 

โดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

  1. ขอมูลสวนบุคคล  

 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 67 เพศชาย คิดเปนรอยละ 33 

โดยผูใชบริการสวนใหญ มีอายุระหวาง 16–25  ป  คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาเปน 26-35 ปคิดเปนรอยละ 37.50 

ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปรญิญาตรี คิดเปนรอยละ 63 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีคิด

เปนรอยละ 23.25 อาชีพสวนใหญเปนลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 43 รองลงมานักเรียน/นักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 33.50 สวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ  15,000  บาทคิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือ 

15,001 –35,000  บาท คิดเปนรอยละ 34.25 สวนใหญระยะเวลาในการเขาใชเฟซบุคตอวัน 2-4 ชั่วโมง คิดเปนรอย

ละ 43.50 รองลงมาเปนต่ํากวา  2 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 37 

 2. ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อสินคาออนไลน 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบวาประเภทของสินคาหรือบริการที่ทานเคยซื้อผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน

เฟซบุค สวนมากเปนสินคาประเภทเสื้อผาสําเร็จรูป รองลงมาเปนเครื่องสําอาง  คิดเปนรอยละ 50.75 และ  41.75 

ตามลําดับ จํานวนครั้งที่ทานซื้อสนิคาผานเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค ภายในระยะเวลา   1  ป สวนใหญ

จะซื้อสินคาผานเว็บไซต 4-6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 30.4 รองลงมาเปน 7-9 ครั้ง คิดเปนรอยละ  28.9 1-3 ครั้ง คิด

เปนรอยละ 21.6 9-12 ครัง้คิดเปนรอยละ 7.3 และ 12 ครั้งขึน้ไป คิดเปนรอยละ 5.5 ตามลําดับคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 

พบวาคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งสวนใหญอยูระหวาง501-1,000  บาท คิดเปนรอยละ 28รองลงมา 1,001-1,500  บาท 

คิดเปนรอยละ 23 ไมเกิน  500  บาท คิดเปนรอยละ 19 1,501-2,000  บาท คิดเปนรอยละ 7 2,501-3,000 บาท คิด

เปนรอยละ 6 2,001-2,500 บาทและ3,501-4,000 บาทมีคารอยละเทากันที่ 5 4,001-4,500 บาท   คิดเปนรอยละ 

4 3,001-3,500 บาทคิดเปนรอยละ 2 และ มากกวา 4,500 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1ตามลําดับนอกจากเฟซบุค   
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เครอืขายสังคมออนไลนใดที่ทานเคยซื้อสินคาพบวานอกจากเฟซบุค   เครือขายสังคมออนไลนใดที่ทานเคยซื้อสินคา

สวนใหญซื้อจาก Lazada, Kaidee, Myspace, LinkedIn, Sephora, Hi5, Friendster, Beboและ Tagged,ไมเคย, Piczo, 

Open Socialและอื่นๆตามลําดับ คิดเปนรอยละ 85,81,39,32,23,21,,16,12,11,9,6 ตามลําดับผูมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุดพบวาผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคามากที่สุดคือ ตนเอง คิดเปนรอยละ 46 

รองลงมาเปนบุคคลในครอบครัวคิดเปนรอยละ 25 เพื่อนคิดเปนรอยละ 21 และ สมาชิกในเครือขายสังคมออนไลนคิด

เปนรอยละ 8โอกาสใดที่ทานเลือกซื้อสินคาและบริการผานเครือขายสังคมออนไลนพบวาโอกาสใดที่ทานเลือกซื้อ

สินคาและบริการผานเครือขายสังคมออนไลนสวนใหญชวงเวลาที่มีการสงเสริมการขาย คิดเปนรอยละ 27 รองลงมา

เปน เมื่อมีสินคาและบริการใหมๆคิดเปนรอยละ 25 เมื่อจําเปนตองใชสินคาและบริการนั้นๆ คิดเปนรอยละ 21 ไม

จํากัดโอกาสคิดเปนรอยละ 18 โอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วันสําคัญ คิดเปนรอยละ 5 และ อื่นๆคิดเปนรอยละ 4 แหลง

ที่ทานทราบขอมูลการขายสินคาเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุคพบวาแหลงสวนใหญใชเว็บไซตคนหา (Serch 

Engine) เชน www.google.com คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือเพื่อนแนะนําคิดเปนรอยละ 21 เครือขายเพื่อนของ

เพื่อนในเฟซบุคคิดเปนรอยละ 16 เว็บไซตรวมเว็บ (Web Directory) เชน www.sanook.com คิดเปนรอยละ 12 และ

โฆษณาออนไลนคิดเปนรอยละ 8ซื้อสนิคาและบรกิารผานอินเทอรเน็ตอีกหรอืไมพบวาลูกคาซื้อสินคาและบริการผาน

อินเทอรเน็ตอีกหรือไมสวนใหญซื้อแนนอน คิดเปนรอยละ 78 รองลงมาเปนไมแนใจ คิดเปนรอยละ 12 และ ไมซื้อ

แนนอน คิดเปนรอยละ 10 

3. ปจจัยทางดานของสวนประสมทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook)  

ขอมูลปจจัยทางดานของสวนประสมทางการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนบนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อสนิคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา ในแตละปจจัยเปนดังนี้ คาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีระดับความสําคัญดาน

ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ซึ่งคาเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.799 คือ สินคามีคุณภาพนาเชื่อถือ ชื่อเสียงของตราสินคา

เปนที่นิยมและรูจัก ความหลากหลายของสินคาและบริการ มีการรับประกันคุณภาพสินคา ความนาเชื่อถือในการ

รับประกันคุณภาพของสินคา มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินคา มีบริการหลังขายคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ดานราคา พบวา ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีระดับความสําคัญดานราคา 

อยูในระดับมาก ซึ่งคาเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.846คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาสินคาและบริการถูกกวาการ

ซื้อดวยวิธีอื่น ความหลากหลายในวิธีการชําระเงิน ระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน แสดงราคาของสินคาและ

บรกิารที่หนาเว็บไซตอยางชัดเจน สามารถตอรองราคาได สามารถเปรียบเทียบราคาไดคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีระดับ

ความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก ซึ่งคาเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.872 คือ ประหยัดเวลาในการ

เดินทางไปซื้อสินคาและบริการ มีบริการสงสินคาถึงที่ตามที่ตองการ สามารถตรวจสอบสถานะของการจัดสงสินคา 

ตรงตอเวลาในการบริการจัดสงสินคา สามารถแสดงความคิดเห็นติชมสินคาและบริการไปยังผูขายไดงายและสะดวก

กวาการซื้อสินคาผานชองทางอื่นคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาด พบวา สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีระดับความสําคัญดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก 

ซึ่งคาเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.827 คือใชสื่อโฆษณา เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ประชาสัมพันธเว็บไซตเครือขายสังคม

ออนไลนเฟซบุค การโฆษณาทางอินเทอรเน็ตนาสนใจ ชวยกระตุนการตัดสินใจซื้อ มีขาวประชาสัมพันธแจงถึงลูกคา

อยางสม่ําเสมอ มีบริการสงสินคาฟรี จัดกิจกรรมสงเริมการขาย  เชน จัดใหมีการ ลด แลก แจก แถม และ ชิงโชค 

เปนตนคาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร พบวา สวนใหญใหความสําคัญ
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กับปจจัยที่มีระดับความสําคัญดานบุคลากรอยูในระดับมาก คือแอดมินมีความรู ความสามารถ ใหขอมูลอยางถูกตอง 

เขาใจงาย แอดมินมีการใหบริการที่รวดเร็ว สามารถโตตอบขอคําถามผานหนาเว็บไซตไดทันที แอดมินมีความ

นาเช่ือถือมนุษยพันธที่ดี มนี้ําใจและมารยาทดี แอดมินสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยที่มีระดับ

ความสําคัญดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมาก ซึ่งคาเฉลี่ยอยูที่ ประมาณ 3.760 คือรูปแบบของบรรจุภัณฑมี

ความสวยงามแปลกใหม ความแปลกใหมของการออกแบบหนาเว็บไซต มีหนาเว็บไซตที่สวยงามนาเชื่อถือ มีการจัด

หมวดหมูสินคาใหสะดวกในการคนหาเลือกซือ้ มีความสมบูรณครบถวนของรายละเอียดของสินคาและบริการ มีหนา

เว็บไซตแสดงขอมูลผูประกอบการครบถวน คาเฉลี่ยระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน

กระบวนการ พบวาสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญดานกระบวนการอยูในระดับมาก คือความ

สะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อและการใหบริการ ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับผูขายสินคาและบริการ การ

ใหบริการที่ไมมีความผิดพลาด 

 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและการสงเสริมการตลาดผานสื่อสังคม

ออนไลนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาประเภทเครื่องสําอางบํารุงผิวหนา อภิปรายผลดังนี้ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการโดยรวมอยูในระดับมาก ดังขอมูลในตารางดังตอไปนี้ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ x ระดับคุณภาพ 

1. ดานผลิตภัณฑ 3.799 มาก 

2. ราคา 3.846 มาก 

3. ชองทางการจัดจําหนาย 3.872 มาก 

4. การสงเสริมการตลาด 3.827 มาก 

5. ลักษณะทางกายภาพ 3.823 มาก 

6. บุคลากร 3.874 มาก 

7. กระบวนการใหบริการ 3.877 มาก 

รวม 3.820 มาก 

 

  ในที่นี้หมายถึง ลูกคาใหความสําคัญในดานสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ในทุกดานในระดับ

มาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศกึษาของ จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2552) ที่กลาววาความคิดเห็นตอดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา และดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการการเลือกซื้อสินคาในสังคมออนไลน 

เฟซบุค พบวา ลูกคาโดยรวมเห็นวาปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางอยูในระดับมาก 

ทั้งในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ ลักษณะ

ทางกายภาพ โดยผูศึกษาจะอภิปรายผลของปจจัยทั้ง 7 ดาน ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ สินคามีใหเลือกมากขึ้น สอดคลองกับ จิราภรณ เลิศจีระจรัส 

(2552) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญกับการเลือกซื้อสินคาที่มีความหลากหลาย  อีกทั้งยังสามารถนําสินคาชนิด

เดียวกันมาเปรียบเทียบกัน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อไดอีกดวย ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ ราคาที่สอดคลองกับคุณภาพ และมีการตั้งราคาที่ไมเอาเปรียบ

ผูบริโภคสอดคลองกับ จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2552) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญกับราคาสินคาที่มีราคาไมแพง 
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และ สามารถตอรองราคาสินคาได ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับ

มาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ เนนความสะดวกสบายใจการติดตอสื่อสาร และเปนชองทางในการเลือกชมสินคาที่ดี 

สอดคลองกับ จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2552) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญเพราะเขาถึงไดงาย ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ มีสวนลดราคาในการซื้อสินคา 

มีการแจกของแถมเนื่องในโอกาสตางๆ และ มีการจับฉลากชิงโชค สอดคลองกับ จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2552) ที่

พบวาลูกคาใหความสําคัญการลดแลกแจกแถมอยูเสมอ จะสามารถสรางความพอใจสูงสุดใหแกลูกคาได ปจจัยดาน

บุคลากร ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ การใหคําแนะนําสินคาของ

พนักงาน  พนักงานมีความรวดเร็วในการบริการ และ พนักงานมีความสุภาพ และอัธยาศัยดี สอดคลองกับ จิราภรณ 

เลิศจีระจรัส (2552) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญเรื่องการใหบริการที่มีคุณภาพ การตอบคําถามดวยภาษาที่สุภาพ

เรียบรอย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ 

คือ เนนความเรียบงาย และมีขอมูล รูปภาพประกอบสินคาอยางครบถวน  จิราภรณ เลิศจีระจรัส (2552) ที่พบวา

ลูกคาใหความสําคัญเรื่องหนาตาของเฟซบุคที่ไมควรมีขอมูลตัวหนังสือเยอะเกินไป เพื่อความสบายตา ปจจัยดาน

กระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยเนนใหความสําคัญ คือ เนนความรวดเร็วในการ

ใหบริการ ตัง้แตสั่งซื้อของไปจนถึงจัดสงสินคาใหรวมเร็ว สินคาไปถึงมือลูกคาตามระยะเวลาที่กําหนด จิราภรณ เลิศจี

ระจรัส (2552) ที่พบวาลูกคาใหความสําคัญเรื่องความสะดวกและรวดเร็วจากการสั่งซื้อ จายเงิน และ รอรับสินคา 

 กําหนดกลยุทธในการการเพิ่มยอดขาย โดยผูวิจัยไดกําหนดเปนโครงการออกมาไดดังตอไปนี ้

 1) โครงการ “สรางความภักดีตอแบรนด” สรางความภักดีตอแบรนด หลักการและเหตุผล จากผลการวิจัยที่ได ทําให

ทราบวาลูกคาใหความสําคัญดานบุคลากรในระดับมาก ดังนั้นผูประกอบการ จึงตองเนนในการพัฒนาแอดมิน เพราะ

แอดมินถอืเปนดานหนาที่จะเปนผูใหขอมูลแกลูกคาทั้งขอมูลของสินคาและคอยตอบขอซักถาม วัตถุประสงค เพื่อให

เกิดความสัมพันธ สรางกําลังใจ และ สรางกําลังใจใหแกพนักงาน โดยมีระยะเวลา 2 วัน คาใชจายอยูที่ 5,000 บาท 

ตัวชีว้ัด ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการทํางานของแอดมินอยูในระดับมาก วิธกีารดําเนินงาน จัดฝกอบรมระยะสั้น

ใหแกแอดมิน โดยเนนทําความเขาใจเกี่ยวกับสนิคาของเพจ อีกทั้งฝกฝนและพัฒนาทักษะในการแกไขปญหาเฉพําหนา

ในการตอบขอซักถามขอสงสัยใหแกลูกคา รวมถึงเปนการสรางความรูจักกันระหวางแอดมินเอง 

2) โครงการ “มินิ ทริป” หลักการและเหตุผล เพื่อสรางความดึงดูดใจใหแกบุคคลที่ทํายอดขายไดทะลุเปา และเปน

แบบอยางที่ดีใหแกตัวแทนจําหนายรายอื่นๆ เพราะตัวแทนจําหนายถือเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะนําพาศูนย

กระจายสินคาของเราใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความสําคัญที่มีความจําเปนที่จะตองเกิดขึ้น

วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการขายสินคา ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน คาใชจาย 25,000 บาทตอคน ตัวชี้วัด 

ยอดขายเพิ่มขึ้น 20% เม่ือเทียบจาก 3 เดือนที่ผานมา วิธีการดําเนนิงาน จัดทริปเที่ยวสําหรับตัวแทนขายที่สามารถทํา

ยอดขายไดถึงเปา โดยจัดทริปลองเรือยรอชที่ภูเก็ต และทริปเที่ยวฟรีตางประเทศที่ฮองกง และเกาหลีขึ้น ทั้งนี้จะเปน

การเที่ยวฟรกีินฟรตีลอดการเดินทาง  

3) โครงการ “พี่สอนนอง” หลักการและเหตุผล ลูกคาที่มีการแนะนําลูกคารายใหมใหเขามาซื้อสินและสมัครตัวแทน

ขายคาจะไดสิทธิเปนสวนลด 5% สําหรับการซื้อสินคาในครั้งถัดไป ทัง้นี้เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาในกลุมลูกคาใหม 

และเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาเดิมใหเห็นถึงความสําคัญที่องคกรมีให วัตถุประสงค เพื่อเพิ่ม

ยอดขายใหแกกลุมลูกคาใหมและสอนงานกลุมลุกคาแลตัวแทนที่เขามาใหม ระยะเวลา 3 เดือน คาใชจาย 100,000 

บาท ตัวชี้วัด ตัวแทนและยอดขายเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบจากเดือนที่ผานมา วิธีการดําเนินงาน ลูกคาที่มีการแนะนํา

ลูกคารายใหมใหเขามาซื้อสินคาจะไดสิทธิเปนสวนลด 5% สําหรับการซื้อสินคาในครั้งถัดไป ทั้งนี้เพื่อเปนการขยาย
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ฐานลูกคาในกลุมลูกคาใหม และเปนการสรางความสัมพันธอันดีกับกลุมลูกคาเดิม โดยที่ลูกคาใหมจะตองแจงวา

ไดรับการแนะนํามาจากลูกคารายใด และ ใหลูกคาเกาแคปหนาจอที่แสดงชื่อดังกลาวมาแสดงสิทธิในการขอรับ

สวนลดไดทันที โดย1 สิทธิใชได 1 คนและ 1 ครัง้เทานั้น และในการเปนตัวแทนจําหนาย ตัวแทนที่เขามากอนตองสอน

งานและเทรนการขายใหกับตัวแทนที่เขามาใหมในสายงนตัวเองดวย 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยสามารถใหขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน

ไดดังนี้   

 1) ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางบํารุงผิวหนาผานเว็บไซตเฟซบุค ควรมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ จะ

นํามาจําหนายใหมีความหลากหลาย เชน การเลือกผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับการตกแตงใบหนา ก็ตองทําการ

พิจารณาดูวาในการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับตกแตงใบหนานี้ จะตองใชผลิตภัณฑ ประเภทใดบาง ก็ให

คัดเลือกผลิตภัณฑที่เกี่ยวของดังกลาว โดยใหมีผลิตภัณฑเครื่องสําอางตกแตงใบหนา อยางครบถวนทุกประเภท ซึ่ง

เมื่อผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในความหลากหลายของผลิตภัณฑ การคนหาผลิตภัณฑจากเว็บไซตเฟซบุค ซึ่ง

สามารถตอบสนองความตองการไดอยางครบถวนสมบูรณ ในการ ตัดสินใจซื้อครั้งตอไปผูบริโภคก็จะทําการตัดสินใจ

ซื้อเครื่องสําอางดังกลาวผานเว็บไซตเฟซบุคอยางแนนอน ทั้งนี้เนื่องจาก ปจจัยดานผลิตภัณฑมผีลตอการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางผานเว็บไซตเฟซบุค   

 2) การใชชองทางการจัดจําหนายผานเว็บไซตเฟซบุค ควรมีการสรางและออกแบบกระบวนการซื้อ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผานเว็บไซตเฟซบุคที่งาย และสะดวกสบายใหแกผูบริโภค เนื่องจากชอง ทางการจัดจําหนาย

ผานเว็บไซตเฟซบุค ผูบริโภคสามารถทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางได ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการซื้อที่

งายก็จะมีความสําคัญอยางยิ่งในการตอบสนองความตองการซื้อของ ผูบริโภค ดังนั้นผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางผานเว็บไซตเฟซบุคควรใหความสําคัญกับการออกแบบ หรือการกําหนดกระบวนการในการซื้อ

ผลิตภัณฑท่ีงาย ไมยุงยาก สะดวกตอการสั่งซื้อ   
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การศึกษาอิสระเรื่อง การประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)สําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีก

เกอร Get Your Kicks จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอร

และทัศนคติตอรองเทาสนีกเกอรโดยศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงทั้งวัยศึกษาและวัยทํางาน 2. เพื่อศึกษา

ปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร 3. เพื่อประยุกตใชแผนผังโมเดล

ธุรกิจ (Business Model Canvas) สําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร Get Your Kicks โดยใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางใน

การเก็บขอมูล จํานวน 400 ชุด จากกลุมตัวอยางที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกลเคียง และทําการวิเคราะห

สิ่งแวดลอมภายนอกองคกรดวยการวิเคราะหสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ไดแก การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) 

การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Five Forces Model) การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป (PEST Analysis) การวิเคราะห

สภาวการณ( SWOT Analysis )พฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรและทัศนคติเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอร  รวมถึง

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร   จากนั้นนําขอมูล

ที่ไดมาประยุกตใชกับแผนผังโมเดลธุรกิจ  (Business Model Canvas) (Osterwalder & Pigneur, 2010) สําหรับรานคาปลีก

รองเทาสนีกเกอร Get Your Kicks งบประมาณที่ใชคือ 2,500,000 บาท 

คําสําคัญ: แผนผังโมเดลธุรกิจ  คาปลีก  รองเทาสนีกเกอร 

Abstract 

This independent study aims to apply a business model canvas to the sneakers retailer “Get Your 

Kicks”, Udonthani. Moreover, this study has three purposes which are investigating media consumption 

behaviors and opinions on sneakers from males and females both university students and working people, 

specifying marketing mixes which influence ones to be at the service, and applying the business model canvas 

to the sneakers retailer “Get Your Kicks”. Plus, structured questionnaires were used as a tool to collect data from 

400 participants who live in Udonthani and all around. Furthermore, the results of external environment 

analysis—Industry Analysis, Five Forces Model, PEST Analysis, SWOT Analysis, Media Consumption Behaviors 

and Opinions on Sneakers, and Marketing Mixes (7P’s) were used along with the Business Model Canvas 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) applying to the sneakers retailer “Get Your Kicks” . In addition, the budget is 

2,500,000 baht. 

Keyword: Business Model Canvas, Retailers, Sneakers 
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บทนํา 

ในปจจุบันโลกอยูในยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นทําใหขอมูลขาวสารตางๆสามารถ

แพรกระจายไปไดทั่วโลกอยางรวดเร็ว หนึ่งในสิ่งที่แพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็วก็คือกระแสนิยม(Trend)ของการสวมใส

รองเทาสนีกเกอร (Sneakers) ซึ่งในปจจุบันกระแสนยิมการใสรองเทาสนีกเกอรไดแพรมาถึงกลุมวัยรุนในประเทศไทย 

ประกอบกับคนจํานวนมากใสใจกับสุขภาพของตนเองมากขึ้น ทําใหคนยิ่งหันมานิยมใสรองเทาสนีกเกอรเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะผูหญิงที่ในสมัยกอนนิยมใสรองเทาสนสูงแตการใสรองเทาสนสูงสงผลเสียตอสุขภาพในระยะยาวคือทําให

เกิดโรคเทาผิดรูปและมีอาการปวดหลัง ทําใหกลุมคนเหลานี้หันมาใสรองเทาสนีกเกอรเนื่องจากทําใหเดิน

สะดวกสบายและไมสงผลเสียตอสุขภาพอีกดวย รองเทาสนีกเกอร  คือรองเทาผาใบที่ถูกออกแบบมาเพื่อ

วัตถุประสงคในการใสเลนกีฬาในยุคแรกๆ เชน รองเทาเทนนิส รองเทาบาสเก็ตบอล เปนตน  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปมี

การพัฒนารองเทาสนีกเกอรโดยการผสมผสานเทคโนโลยีที่เปนนวัตกรรมใหมและความเปนแฟชั่นเขาไป ทําใหรองเทา

สนีกเกอรสามารถนํามาสวมใสไดจริงในชีวิตประจําวันโดยนํามาผสมผสานกับการแตงตัวไดหลากหลายแนวและสวม

ใสไดในหลายสถานการณการใสรองเทาสนีกเกอรจึงเปนที่นิยมอยางมาก จากการที่รองเทาสนีกเกอรไดรับความนิยม

อยางมากสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรองเทาสนีกเกอรในประเทศไทย   ทําใหอุตสาหกรรมนี้ขยายตัวซึ่งสังเกตได

จากการมีรานจําหนายรองเทาสนีกเกอรเพิ่มขึ้นเปน 

จํานวนมากกวาในอดีตและยังทําใหเกิดธุรกิจการสั่งซื้อและชําระคาสินคาลวงหนาซึ่งสวนใหญจะเปนการ

สั่งซื้อรองเทาสนีกเกอรจากตางประเทศ (Pre-Order) นอกจากนี้ความนิยมรองเทาสนีกเกอรยังสงผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับแฟชั่นและเครื่องแตงกาย ซึ่งอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องแตงกายมีสตรีทแบรนด (Street 

Brands) ใหมเกิดขึ้นจํานวนมากซึ่งแบรนดเหลานี้มีการออกแบบเสื้อผาใหสามารถสวมใสใหเขากับรองเทาสนีกเกอร 

อีกทั้งการศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรทําใหผูศึกษาสามารถวางแผนรูปแบบธุรกิจและ

กําหนดวิธีการสื่อสารคุณคาไปยังกลุมลูกคาเปาหมายได จังหวัดอุดรธานีมีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอุดรธานี (GPP) 

มีมูลคา 103,742 ลานบาท จัดอยูในลําดับที่ 1 ของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลําดับที่ 4 ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สํานักงานจังหวัดอุดรธาน,ี 2560) จากขอมูลดังกลาวทําใหคาดคะเนไดวาจังหวัดอุดรธานี

มีกําลังซื้อ อยางไรก็ตามธุรกิจรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอรในตางจังหวัดยังมนีอยมาก  ทําใหกลุมลูกคารองเทาสนีก

เกอรในตางหวัดจังหวัดมีขอจํากัดในการซื้อรองเทาสนีกเกอร ทําใหผูศึกษาเห็นโอกาสในการทําธุรกิจประเภทนี้ผาน

ทางชองทางออฟไลนและออนไลนเนื่องจากธุรกิจประเภทน้ีในตางจังหวัดยังสามารถเติบโตไดอีกมาก ดังนั้นผูศึกษาจึง

ทําการวิเคราะหสวนประกอบของแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ทั้ง9 สวนซึ่งครอบคลุม 4 ดานหลัก

ในการทําธุรกิจ ไดแก ลูกคา คุณคาที่จะนําเสนอ โครงสรางพื้นฐานและการสรางรายได ซึ่งจากการวิเคราะห

สวนประกอบท้ัง 9 สวนทําใหผูศึกษาทราบวาสวนประกอบทั้ง 9 สวนเปนสิ่งท่ีชวยทําใหโมเดลธุรกิจสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

และจากนั้นจึงประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas)สําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา 3 ขอ ไดแก 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรและทัศนคติตอรองเทาสนีกเกอรโดยศึกษา

จากกลุมตัวอยางท้ังเพศชายและเพศหญิงท้ังวัยศกึษาและวัยทํางาน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบรกิารรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร 

3. เพื่อการประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) สําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร 

Get Your Kicks 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคตแิละปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการรานคา

ปลีกรองเทาสนีกเกอร 

  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือกลุมคนที่รูจักรองเทาสนีกเกอรโดยเปนทั้งผูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัด

อุดรธานีและมีภูมลิําเนาอยูในจังหวัดใกลเคียงกับจังหวัดอุดรธานี ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต 18-55 ป  ใช

วิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ใช

แบบสอบถามมีโครงสรางในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 400 คนซึ่งแบบสอบถามมีการทดสอบหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรม SPSS Version 20 มีคาสัมประสิทธ

เทากับ 0.98  แบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ไดแก 1.ขอมูล 

  ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพรายไดเฉลี่ยตอเดือนและ

ภูมิลําเนา 2.พฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรและทัศนคติตอรองเทาสนีกเกอร 3. ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร (7 P’s) ออกแบบโดยใชเกณฑลิเคิรท 5 

ระดับ (5 Points Likert Scales) จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยใชใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจก

แจงความถี่ (Frequency) และสรุปผลเปนคารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหแบบสอบถามสวนที่ 1 และ

แบบสอบถามสวนท่ี 2 และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาคารอย

ละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหแบบสอบถามสวนที่ 3 โดยที่

ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนระดับความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีก

เกอร จากนั้นนําคาสถิติมาทําการแปลผลซึ่งมีความหมายตามคาเฉลี่ยแบงออกเปนชวง จํานวน 5 ชวงคือ คาเฉลี่ย 

1.00 - 1.80 แปลวา สําคัญนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลวา สําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลวา สําคัญ

ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลวา สําคัญมาก และคาเฉลี่ย 4.21 - 5.00แปลวา สําคัญมากที่สุด (Best and 

Kahn, 1993) 

 2.   การประยุกตใชแผนผงัโมเดลธุรกิจสําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร Get Your Kicks ภายใน

จังหวัดอุดรธาน ี

     ใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) มาประยุกตใชสําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร Get 

Your Kicks ซึ่งแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) เปนเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย Alexander 

Osterwalder และ Yves Pigneur (2010) มาเพื่อเติมเต็มชองวางของโมเดลธุรกิจ (Business Model) ทําให

ผูประกอบการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจไดครบทุกมิติมากขึ้น ชวยใหผูประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุน

ไดอยางรอบคอบมากขึ้น ในการประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ในการศึกษาอิสระครั้งนี้ ใช

ขอมูลจากแบบสอบถาม ขอมูลจากสื่อตางๆ เชน สื่อสังคมออนไลน (Social Media) เว็บไซตทั้งในและตางประเทศ 

หนังสือและนิตยสาร รวมถึงการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก การวิเคราะหสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม

ดวยการวิเคราะหสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม ความสามารถในการทํากําไร  การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป และการ

วิเคราะหสภาวการณ  

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรและทัศนคติตอรองเทาสนีกเกอร

และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร 
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      1.1 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมผูบริโภค พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65.50 

มีอายุระหวาง 26 – 35 ป รอยละ 58.50 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวมากที่สุด รอยละ  64.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 – 20,000 บาท รอยละ 46.50 และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดอุดรธานี รอยละ 78.00 นอกจากนี้ยัง

พบวากลุมตัวอยางมีความชื่นชอบตราสินคา Adidas มากที่สุด รอยละ75.50 กลุมตัวอยางยังเคยซื้อรองเทาตราสินคา 

Adidas มากที่สุด รอยละ 75.00 และยังมีความชื่นชอบและความตองการซื้อรองเทาAdidas NMD, NMD R1 และ 

NMD XR1 มากที่สุด เปนจํานวนรอยละ 49.50 รองลงมาคือตราสินคา New Balance Onitsuka Tiger Nike และ 

Converse ตามลําดับ โดยที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวางบประมาณที่เหมาะสมในการซื้อรองเทาสนีกเกอรแตละ

ครั้งอยูระหวาง 1,000 – 5,000 บาทมากที่สุด รอยละ 33.50 รองลงมาคือ 5,001 – 10,000 บาท และกลุมตัวอยาง

ยังใสรองเทาสนีกเกอรเพื่อวัตถุประสงคเพื่อใสไปเท่ียว เดินเลน ไปเรยีน มากที่สุด รอยละ 93.50 

 1.2  ผลการศึกษาดานพฤติกรรมในการเสพสื่อเกี่ยวกับรองเทาสนีกเกอรและทัศนคติตอรองเทาสนีกเกอร 

พบวา ผูที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการตัดสินใจซื้อรองเทาสนีกเกอรมากที่สุด คือตัวเอง รอยละ 88.00 โดยกลุม

ตวัอยางจะซื้อรองเทาสนีกเกอรครั้งละ 1 คู รอยละ 90.75 ความถี่บอยในการใชบริการรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร

คือ 3 เดือนตอ 1 ครั้ง รอยละ 71.25 นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังติดตามและรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับรองเทาสนีก

เกอรผานชองทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media) มากที่สุด รอยละ 93.50 และซื้อรองเทาสนีกเกอรผานชองทางสื่อ

สังคมออนไลน (Social Media) มากที่สุดเชนกัน รอยละ 70.75 และรอยละ 86.25 ของกลุมตัวอยางไมเคยซื้อรองเทา

สนีกเกอรที่เปนของลอกเลียนแบบ นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังเห็นดวยกับการเปดรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอรใน

จังหวัดอุดรธานีถึงรอยละ 98.50 และยังมีความตองการบริการเสริมติดฟลมพื้นรองเทามากที่สุด รอยละ 39.00 

 1.3 ผลการศึกษาดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกรองเทา

สนีกเกอร พบวาสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยมีความสําคัญเทาๆกัน พิจารณาจากการแปรผลระดับ

ความสําคัญที่ไดจากคาเฉลี่ย โดยสวนประสมทางการตลาดทุกปจจัยมีความสําคัญอยูในระดับมากและมากที่สุด มี

รายละเอียดดังตอไปนี ้

  1) ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับ 6 ปจจัย 6 ดาน ไดแก การมีผลิตภัณฑ

พรอมสง มีคาเฉลี่ย 4.80 การมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.78 การมีผลิตภัณฑที่มีความทันสมัย มีคาเฉลี่ย 

4.77 การมีผลิตภัณฑเปนตราสินคาที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดี มีคาเฉลี่ย 4.73 การมีกลองรองเทาให มีคาเฉลี่ย 

4.56 การมีผลิตภัณฑรุนที่หายากหรือไมมีจําหนายในประเทศไทย มีคาเฉลี่ย 4.27 และกลุมตัวอยางใหความสําคัญ

มากกับปจจัย 1 ปจจัย คือ การมีผลิตภัณฑสั่งซื้อและชําระเงนิลวงหนา (Pre-Order) มีคาเฉลี่ย 3.47 

  2) ดานราคา กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 6 ปจจัย ไดแก การติดปายราคา

ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.98 ราคาที่สามารถตอรองได มีคาเฉลี่ย 4.92 การใหสวนลดราคาจริงตามที่สัญญาไว มีคาเฉลี่ย 

4.89 ราคาของสินคาสั่งซื้อและชําระเงินลวงหนา (Pre-Order) ถูกกวาราคาสินคาแบบพรอมสง มีคาเฉลี่ย 4.58 ราคา

ที่รวมคาสงแบบ EMS มีคาเฉลี่ย 4.44 และราคาที่สูงกวาตลาดเล็กนอยแตมีบริการเสริมให มีคาเฉลี่ย 4.21 

  3) ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 6 ปจจัย ไดแก 

การมีชองทางการจัดจําหนายทั้งแบบออนไลนและออฟไลน มีคาเฉลี่ย 4.91 ความนาเชื่อถือของชองทางออนไลน มี

คาเฉลี่ย 4.86 การมีที่จอดรถสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.77 การมีชัน้วางแสดงสินคาจํานานมากภายในราน มีคาเฉลี่ย 4.76  

การมีแอพพลิเคช่ันของรานที่สามารถซือ้สินคาและชําระเงินไดทันที  มีคาเฉลี่ย 4.54 การมีหนารานที่หางสรรพสินคา

เซนทรัลพลาซา อุดรธาน ีมีคาเฉลี่ย 4.35 และใหความสําคัญมากกับปจจัย 1 ปจจัย ไดแก การมีหนารานที่ UD Town 

มีคาเฉลี่ย 3.91 
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  4) ดานการสงเสริมการตลาด  กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 5 ปจจัย ไดแก การ

สื่อสาร ขาวสารและโปรโมชั่นของรานผานทางสื่อสังคมออนไลน (Social Media)  มีคาเฉลี่ย 4.89 การมีสิทธิพิเศษ

สําหรับสมาชิกของราน มีคาเฉลี่ย 4.86 การมีโปรโมชั่นในวันเกิดหรือเทศกาลตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.79 การสะสมคะแนน

เพื่อใชแทนเงินสดในการซื้อสินคา มีคาเฉลี่ย 4.66 การสะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล มีคาเฉลี่ย 4.28 และให

ความสําคัญมากกับปจจัย 2 ปจจัย ไดแก การสื่อสารขอมูล ขาวสารและโปรโมชั่นของรานผานทางขอความสั้น(SMS) 

มีคาเฉลี่ย 4.06 และการสื่อสารขอมูล ขาวสารและโปรโมชั่นของรานผานทางอีเมล มีคาเฉลี่ย 3.97 

  5) ดานกระบวนการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 6 ปจจัย ไดแก ขั้นตอนการ

สั่งซื้อมีความรวดเร็วและปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.91 การบริการที่ถูกตอง มีคาเฉลี่ย 4.78 เวลาที่แนนอนในการสั่งซื้อ

สินคาสั่งซื้อและชําระเงนิลวงหนา (Pre-Order) มีคาเฉลี่ย 4.74 การบอกเวลาในการใหบริการชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.73 

การปลอยใหลูกคาเลือกสินคาดวยตนเองและใหความชวยเหลือเมื่อลูกคาตองการ มีคาเฉลี่ย 4.67 การรับชําเงินเงิน

ดวยเงินสดและบัตรเครดิต มีคาเฉลี่ย 4.61 และใหความสําคัญมากกับปจจัย 2 ปจจัย ไดแก การสอดสองและ

ใหบริการลูกคาอยางใกลชดิ มีคาเฉลี่ย 3.85 และการรับชําระเงินดวยเงินสดเพียงอยางเดียว มีคาเฉลี่ย 3.47 

  6) ดานบุคลากร กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 3 ปจจัย ไดแก ความสุภาพและมี

จิตใจบริการ มีคาเฉลี่ย 4.98 การมีความรูและสามารถตอบคําถามหรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑได มีคาเฉลี่ย 

4.98 และบุคลิกภาพการแตงกายเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.96 

  7) ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัย 7 ปจจัย ไดแก 

ชองทางออนไลนมกีารอัพเดทอยูเสมอ มคีาเฉลีย่ 4.91 ชองทางออนไลนมคีวามสวยงาม นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.86 ชื่อ

รานที่แสดงถึงสินคาที่รานจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.84 การมีใบประกาศหรือหลักฐานอื่นๆที่สามารถแสดงความ

นาเช่ือถือของรานได มีคาเฉลี่ย 4.73 การจัดแสงไฟในรานใหมีแสงพอเหมาะ มีคาเฉลี่ย 4.65 การเปดเพลงภายในราน 

มีคาเฉลี่ย 4.26 การมีกลิ่นหอมภายในราน มคีาเฉลี่ย 4.25 และใหความสําคัญมากกับปจจัย 1 ปจจัย ไดแก การเปด

เพลงภายในราน มีคาเฉลี่ย 4.07 

นอกจากสวนประสมทางการตลาดทัง้ 7 ดานแลว กลุมตัวอยางยังใหขอเสนอแนะตางๆ ไดแก 1) มีพนักงาน

ขายที่มีบุคลิกภาพดี ในราน  2) การมีสินคาใหทดลองสวมใสและจับตองไดจริง 3) การใหขอมูลระหวางสินคาที่เปน

ของแทและของเลียนแบบ 4) หากราคาสูงกวารานอื่นตองมีการอธบิายเหตุผลใหลูกคาเขาใจ 
2. ผลการประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) สําหรับรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร 

Get Your Kicks จังหวัดอุดรธานี 

ผลการประยุกตใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ตามหลักการของ Osterwalder & Pigneur, 

2010  สําหรับคาปลีกรองเทาสนีกเกอรราน Get Your Kicks จังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 9 สวน มีรายละเอียดดังน้ี   
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ภาพที่ 1 สวนประกอบ 9 สวนของแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) 

         ที่มา: (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

  1) กลุมลูกคา (Customer Segments: CS)  

    ขอมูลจากแบบสอบถามพบวากลุมลูกคาเปาหมายของราน Get Your Kicks มีหลายกลุมแบงตาม

งบประมาณในการซื้อรองเทา มีอายุตั้งแต 18-55 ป ซึ่งมีทั้งกลุมที่สามารถซื้อรองเทาในระดับราคาตั้งแตหลักพัน

จนถึงหลักหมื่น แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ความตองการซื้อรองเทาสนีกเกอรที่มีความทันสมัย เปนแฟชั่นและไดรับความ

นิยม รวมไปถึงรุนที่หายากหรือไมมีจําหนายในประเทศไทย โดยเนนวัตถุประสงคในการใสเพื่อใสเดินเลน ไปเที่ยว ไป

เรียน ดังนั้นเพื่อใหราน Get Your Kicks ตอบสนองลูกคาไดทุกกลุม รานจึงแบงกลุมลูกคาเปนหลายกลุมและ

ตอบสนองลูกคาแตละกลุมดวยสินคาที่แตกตางกัน สินคาที่มีจําหนาย เชน ตราสินคา Adidas Originals รุนที่ไดรับ

ความนิยมตั้งแตระดับราคาหลักพันถึงหลักหมื่น ไดแก Adidas NMD ที่อยูในระดับราคาหลักพันกลางๆ ถึงหลักหมื่น

ตนๆ จนถึง Adidas Yeezy ที่อยูในระดับราคาหลักหมื่นปลายๆ ตราสินคา Nike Airmax ที่ราคาอยูในระดับหลักพัน

กลางๆ ไปจนถึง Nike HyperAdapt 1.0 ที่อยูในระดับหลักหมื่นปลายๆ ตราสินคา Onitsuka Tiger Originals New 

Balance และ Converse ที่อยูในระดับราคาหลักพันตนๆ ถึงหลักพันกลางๆ 

  2) คุณคา (Value Propositions: VP) 

  คุณคาที่ราน Get Your Kicks จะนําเสนอใหแกลูกคาเปนคุณคาที่เปนทั้งรูปธรรมและคุณคาที่เปน

นามธรรม โดยการเสนอสิ่งที่แตกตาง โดดเดนจากคูแขงและสิ่งที่คูแขงไมมี เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่

ยังไมไดรับการตอบสนองได ดังนั้นการจําหนายรองเทาสนีกเกอรที่มีความทันสมัย เปนแฟชั่นและไดรับความนิยม รวม

ไปถึงรุนท่ีหายากหรือไมมีจําหนายในประเทศไทย สงผลใหลูกคาไดรับคุณคา คือ 

  1) คุณคาที่เปนรูปธรรม คือ อรรถประโยชนที่ลูกคาจะไดรับจากการซื้อรองเทาสนีกเกอรจากราน Get 

Your Kicks ไดแก (1) รองเทาสนีกเกอรที่มีความทันสมัย เปนแฟชั่นและไดรับความนิยม รวมไปถึงรุนที่หายากหรือไมมี

จําหนายในประเทศไทย (2) ไดรับสินคาที่เปนของแท (3) ไดสวมใสรองเทาที่มีคุณภาพ คงทนและมีอายุการใชงาน

ยาวนาน (4) สามารถเลือกรองเทาไดหลากหลาย (5) ไดรับความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการซื้อรองเทา

  2)  คุณคาที่เปนนามธรรม คือ คุณคาทางจิตใจที่ลูกคาจะไดรับจากการซื้อรองเทาสนีกเกอรจากราน 

Get Your Kicks ไดแก (1) ไดรับความพึงพอใจเนื่องจากความตองการไดรับการตอบสนอง (2) ไดรับความสบายใจและ
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ความมั่นใจในสินคาวาเปนของแท ไมตองคอยระแวงหรือกังวลวาจะโดนจับผิด (3) ไดรับความรูสึกภาคภูมิใจจากการ

ใสรองเทาสนีกเกอรของแท  (4) ใชเปนเครื่องแสดงฐานะทางสังคมได (5) ไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ 

  3) ชองทาง (Channels: CH) 

      ชองทางมีทั้งชองทางในการจัดจําหนายและชองทางการสื่อสารกับลูกคาโดยใชกลยุทธผลักและดึง 

(Push and Pull Strategy) ชองทางในการจัดจําหนายมี 2 ชองทาง ไดแก หนารานที่หางสรรพสินคาเซนทรัลพลาซา 

อุดรธานี และการขายออนไลนผานทางเฟซบุก (Facebook) บัญชีไลนที่เปนทางการของราน (Line @) และอินสตาแก

รม (Instagram)  และยังอาจมีการสรางเว็บไซตและแอพพลิเคชั่นของรานเพื่ออํานวยความสะดวกและทําใหลูกคา

สามารถทํารายการส่ังซื้อสินคาดวยตนเองไดรวดเร็วยิ่งขึน้ซึ่งเปนการใชกลยุทธผลัก (Push Strategy) เปนกลยุทธที่ทํา

ใหชองทางการจัดจําหนายชวยจําหนายสินคาหรือเปนการผลักดันสินคาสูผูบริโดยการจัดการสงเสริมการตลาดผาน

ชองทางการจัดจําหนาย สําหรับชองทางในการสื่อสารกับลูกคาจะเนนผานชองทางออนไลนเปนหลักเนื่องจากเปน

วิธีใชตนทุนต่ําและเขาถึงลูกคาไดจํานวนมาก โดยใชกลยุทธดึง (Pull Strategy) เปนการทําใหลูกคาเกิดความตองการ

ซื้อสินคาโดยการนําเสนอคุณคาของรานไปสูลูกคาและทําใหลูกคาเกิดความตองการซื้อโดยจะสื่อสารผานแฟนเพจที่

เปนทางการของราน (Official Facebook Fanpage)บัญชีไลนที่เปนทางการของราน (Line @)และอินสตาแกรม 

(Instagram) ซึ่งนอกจากการใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ในการสื่อสารขอมูลขาวสารและโปรโมชั่นแลว ราน 

Get Your Kicks ยังจะใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media)ในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การรวมเลนเกมเพื่อชิงรางวัล

หรือรับสวนลดเพื่อใหลูกคามีปฎิสัมพันธกับราน และเปนการสรางและรักษาความสัมพันธระหวางลูกคากับรานให

แนนแฟนมากยิ่งขึ้น 

4) ความสัมพนัธกับลูกคา (Customer Relationships:CR) 

ความสัมพันธกับลูกคาของราน Get Your Kicks มีทั้งแบบการใหความชวยเหลือสวนตัวแบบพิเศษโดย

กําหนดพนักงานใหตอบคําถาม รับคําสั่งซื้อหรือใหความชวยเหลือเปนพิเศษเมื่อลูกคาตองการแบบสวนตัวผานทาง

หองสนทนา (Chat) ของบัญชีไลนที่เปนทางการของราน (Line @) หรือกลองขอความ (Inbox) ของแฟนเพจที่เปน

ทางการของราน (Official Facebook Fanpage) และใหลูกคาบริการตนเองโดยการทําการสั่งซื้อและชําระเงินผานทาง

เว็บไซตหรือแอพพลิเคช่ันของราน 

5)  กระแสรายได (Revenue Streams: RS) 

กระแสรายไดของราน Get Your Kicks แบงออกเปน 2 ประเภทคือกระแสรายไดที่เกิดจากการจายเงิน

ของลูกคาเพียงครั้งเดียว คือการขายรองเทาสนีกเกอร และกระแสรายไดที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกคาจายเงิน

แบบตอเนื่อง คือ การบริการเสริมตางๆของรานและการจําหนายสินคาประกอบกัน (Complementary Goods) เชน 

การติดฟลมพื้นรองเทา การตกแตงรองเทาใหมีเอกลักษณ (Custom)  การสปารองเทา การจําหนายน้ํายาทําความ

สะอาดรองเทา สเปรยกันน้ําและการจําหนายฟลมติดพื้นรองเทา เปนตน นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมนี้มีสภาวะการ

แขงขันที่รุนแรง ผูศึกษาจึงจะใชกลยุทธนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา ทําให

กระแสรายไดเปนไปตามท่ีคาดหวังโดยการนําเสนอสิ่งท่ีแตกตาง โดดเดนจากคูแขงและสิ่งที่คูแขงไมมี เชน การมีหนา

รานเพื่อสรางความเชื่อถือ มีการรับประกันสินคาและการใหบริการเสริมแกลูกคา เปนตน  

6)  ทรัพยากรหลัก (Key Resources: KR) 

ทรัพยากรหลักของราน Get Your Kicks ประกอบดวย 4 ปจจัยหลัก คือ  ทรัพยากรที่เปนวัตถุ

สิ่งของ ไดแก ตัวรานและอุปกรณเครื่องใชตางๆ ภายในราน เชน ตัวราน ชั้นวางรองเทาและสินคา เคานเตอรคิดเงิน 
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เฟอรนิเจอรและอุปกรณตกแตงรานอื่นๆ เปนตน และรองเทาสนีกเกอรที่ราน Get Your Kicks จะจําหนายใหแกลูกคา 

ทรัพยากรมนุษย คือ เจาของธุรกิจที่มีความรูความสามารถและความสนใจเกี่ยวรองเทาสนีกเกอร ทรัพยากรดาน

เงินทุน คือ เงินที่จะนํามาลงทุนในการเปดราน Get Your Kicks และทรัพยากรดานความคิดสรางสรรค ที่จะนํามาใชใน

การบรหิารงานของรานใหแตกตางและโดดเดนจากคูแขง 

7) กิจกรรมหลัก (Key Activities: KA) 

กิจกรรมหลักของราน Get Your Kicks มี 3 กิจกรรม ไดแก การจัดหารองเทารุนที่แตกตางจากราน

คูแขงมาจําหนาย การจัดการการตลาดเพื่อสื่อสารคุณคาและสงมอบคุณคาใหแกลูกคา และการขายและการ

ใหบริการเสรมิตางๆทําใหเกิดกระแสรายไดเขาสูราน 

8)  พันธมติรหลัก (Key Partners: KP) 

ราน Get Your Kicks เปนลักษณะของการเปนพันธมิตรระหวางธุรกิจกับผูปอนปจจัย (Suppliers) ซึ่ง

สวนใหญจะเปนผูที่เปนคนไทยแตไปอาศัยอยูที่ตางประเทศและทําธุรกิจสั่งซื้อและชําระเงินลวงหนา (Pre-Order) รอง

เทาสนีกเกอรที่ราน Get Your Kicks ตองการ ซึ่งผูปอนปจจัยเหลานั้นจะจัดการตั้งแตกระบวนการซื้อรองเทาใน

ตางประเทศจนถึงการสงรองเทากลับมาที่ประเทศไทย ทําใหราน Get Your Kicks มีสินคารุนที่ตองการมาจําหนาย

ใหแกลูกคาได 

9) โครงสรางตนทุน (Cost Structure: CS) 

ราน Get Your Kicks คาดวาตองการเงินในการลงทุนจํานวน 2,500,000 บาทซึ่งนํามาแบงเปน

คาใชจายตางๆ ดังนี ้

ตาราง 1 โครงสรางตนทุนของรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร Get Your Kicks 

รายการ ราคา(บาท) 

คาเชาและคาตกแตงราน 500,000 

คาซื้อรองเทาที่จะนํามาจําหนาย 

คารองเทาตราสินคา Adidas 

คารองเทาตราสินคา Nike 

คารองเทาตราสินคา New Balance 

คารองเทาตราสินคา Converse 

คารองเทาตราสินคา Onitsuka Tiger 

คารองเทาตราสินคาอื่นๆรวมกัน 

สินคาประกอบกัน 

450,000 

250,000 

100,000 

50,000 

50,000 

200,000 

50,000 

คาเขาคอรส (Course)อบรมการตกแตงรองเทาใหมี

เอกลักษณ 

30,000 

การจัดการการตลาด (ออนไลนและออฟไลน) 130,000 

อื่นๆ(คาใชจายในการดําเนนิงาน เงินเดือนพนักงาน 

เงินทุนสํารอง) 

590,000 

รวม 2,500,000 
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3. อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาพบวาเพศชายยังใหความสนใจในรองเทาสนีกเกอรมากกวาเพศหญิง โดยกลุมตัวอยางสวน

ใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีอายุระหวาง 26-35 ปมากที่สุด ซึ่งเปนกลุมที่ทํางานมาเปนเวลานานพอสมควร 

คอนขางมกีําลังซื้อและแตงตัวตามแฟชั่นสอดคลองกับผลการศกึษาที่กลาววาวัตถุประสงคในการใสรองเทาสนีกเกอร

คือใสเพ่ือเดินเลน ไปเท่ียว ไปเรียนและใสตามกระแสแฟชั่น ตราสินคารองเทาสนีกเกอรที่ไดรับความนิยมอันดับตนๆ

ยังคงเปนตราสินคา Adidas Nike New Balance Onitsuka Tiger และ Converse สอดคลองกับการศึกษาอสิระเรื่องการ

ออกแบบ แบบจําลองทางธุรกิจรานคาปลีกรองเทาสนีกเกอร HMT ภายในจังหวัดขอนแกน (ธรรมนูญ บุษรากุล, 

2559) ที่กลาววารองเทาสนีกเกอรท่ีกลุมตัวอยางเคยซื้อมากที่สุดคือ Nike, Converse และ Adidas  จากการสังเกตทํา

ใหผูศึกษาอนุมานไดวาลักษณะรองเทาสนีกเกอรที่ไดรับความนิยมจะตองมีลักษณะเปนแฟชั่น เหมาะกับการสวมใส

และนํามาผสมผสานกับการแตงกายในชีวิตประจําวันได อยางไรก็ตามการศึกษาอิสระทั้ง 2 หัวขอมีความแตกตางขอ

แตกตางกันในดานผูมีอทิธพิลตอการตัดสินใจ โดยผลการศึกษานี้ พบวาผูที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการตัดสินใจ

ซื้อรองเทาสนีกเกอรคือ ตัวเอง ในขณะที่ผูมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการตัดสินใจซื้อรองเทาสนีกเกอรของรานคา

ปลีกรองเทาสนีกเกอร HMT คือ ดารา นักรองและนักกีฬา ผูศึกษาคาดวาความแตกตางนี้เกิดขึ้นจากกลุมตัวอยางที่มี

อายุ อาชีพและประสบการณในชีวิตแตกตางกันทําใหมีทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคที่ตางกัน กลุมตัวอยาง

ของราน Get Your Kicks สวนใหญเปนวัยทํางานและรองเทาที่ซื้อมีราคาสูงตั้งแต 5,000-30,000 บาท ประกอบกับ

คนในวัยนี้คอนขางมีประสบการณในชีวิตทําใหพึ่งพาตนเองในการตัดสินใจเรื่องตางๆอยางมากทําใหคนกลุมนี้ซื้อในสิ่ง

ที่ตัวเองชอบอยางแทจริง แตกตางกับกลุมตัวอยางของราน HTM ที่สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา ซื้อรองเทาที่ราคา

ไมสูงมากนัก และในวัยเรียนยังมีประสบการณในชีวิตนอย จึงพึ่งพาอิทธิพลจากภายนอกในการตัดสินใจซื้อรองเทา

สนีกเกอร ซึ่งอาจซื้อตามที่ผูมีชื่อเสียง ดาราหรือนักกีฬา  นอกจากนี้การศกึษาอิสระเรื่องนี้ยังสอดคลองกับการศึกษา

อิสระเรื่องการออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษา สนามยิงธนูอุดรอารเชอรี่ ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี (กัญญามณี 

วิไลงาม, 2559) ที่ทําการออกแบบธุรกิจโดยใชแผนผังโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ตามหลักการของ 

Osterwalder & Pigneur, 2010 ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบ 9 สวนเชนเดียวกับการศึกษาอิสระเรื่องนี้ ซึ่ง

สวนประกอบทั้ง 9 สวนเปนสิ่งที่ชวยทําใหโมเดลธุรกิจสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยการกําหนดคุณคาที่นําเสนอ (Value 

Proposition) กอนแลวจึงดําเนินกิจกรรมอื่นๆใหครบตามสวนประกอบท้ัง9 สวน 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ปจจัยยังคงเปนสิ่งสําคัญที่ชวยในการออกแบบ แบบจําลองธุรกิจ ซึ่ง

สอดคลองกับ Kotler & Keller (2016) ที่กลาววาในธุรกิจบริการตองใชสวนประสมทางการตลาด 7 ประการ (7 P’s)อีก

ดวย โดยขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะชวยใหผูศึกษาออกแบบ แบบจําลองธุรกิจไดตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้นและใช Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) ในการออกแบบ 

แบบจําลองธุรกิจ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของสาขาธนาคารNKB เพื่อคุณภาพการ

ใหบริการใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประหยัดคาใชจายเพื่อศึกษาปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ความครอบคลุมของสาขาธนาคารเพื่อคุณภาพการใหบริการใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการและลดคาใชจายใน

การดําเนินงานเพื่อศึกษาแนวทางการวางกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของสาขาธนาคารและเพื่อนํา

ผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานบริการลูกคาใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับกลยุทธทําให

ผูใชบรกิารเกิดความพงึพอใจสูงสุด 

คําสําคัญ: 

 

Abstract  

Study On enhancing the coverage of NKB bank branches. To provide the highest quality of service and 

to save money and study factors related to enhancing bank branch coverage. For service quality, satisfaction in 

service and lower operating costs and study strategy approach. Enhance coverage of bank branches. And to use 

the research results as a guideline to improve the development of customer service to be effective.And 

consistent with the strategy, the user satisfaction is highest. 

Keywords: 

 

บทนํา  

ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูงมีการพัฒนาดานทางเทคโนโลยีเพื่อให

สอดคลองกับการใชชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบันที่มีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นมีการใชงานสมารทโฟนและพฤติกรรม

Social มีอัตราที่สูงขึน้และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตางๆเพื่อสนับสนุนการใชงานใหอํานวยความสะดวกในดานตางๆ

จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหพฤตกิรรมการอินเตอรเน็ตไมถูกจํากัดทั้งดานสถานที่และเวลาทําใหธุรกิจตางๆ

ปรับหวงโซอุปทานในการดําเนินธุรกิจและคนGeneration ใหมมีผลใหการสนองตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเร็วขึ้น 

 ในสภาวะที่ธุรกิจธนาคารมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นธนาคารจึงจําเปนตองพัฒนาธุรกิจการบริการของ

ตนเองใหครบวงจรและนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจึง

ตองตอบสนองการดําเนินงานทั้งดานสนับสนุนการใหบริการลูกคาและการบริหารงานภายในองคกรใหสอดคลองกับ
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กลยุทธการแขงขันในรูปแบบตางๆ วิธีการเลือกเทคโนโลยีที่จะนํามาใชกับธนาคารตองดูดานคุณประโยชนเพื่อความ

สะดวกสบายในการเขาใชบริการดานการเงินของลูกคาเนื่องจากเปนหนาที่หลักของธนาคารจึงตองเนนบริการที่

หลากหลายเพื่อใหลูกคาเกดิความพึงพอใจในการเขาใชบริการเพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการที่หลากหลาย

ของธนาคารนอกจากนี้ความพึงพอใจยังสามารถแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการบริการที่ไดรับจากธนาคารในเรื่อง

ตางๆ ดวย 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลกระทบใหการมีจํานวนธนาคารที่ใหบริการดานการเงินแกลูกคา

จําเปนตองปรับตัวลดลงเพื่อใหสอดคลองและเพียงพอความตองการตอการใชบริการของลูกคาชวยใหสะดวกสบายให

การเขาถึงการใชบริการไดมากขึ้นและทําใหบรกิารไมมีขอจํากัดในดานเวลาเพราะเวลาเปด- ปดทําใหลูกคาบางสวนที่

ตองที่ทําธุรกรรมทางการเงินในเวลาเรงดวนเกิดความสะดวกตอการใชบริการและอาจจะสงผลถึงคุณภาพของการ

บรกิารของธนาคาร 

 เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ

ผลิตการดําเนินธุรกิจการคาบริการซึ่งสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

นวัตกรรมความกาวหนาของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงมุงสูไทยแลนด 4.0 ภายใตคําขวัญการเงินยุคใหมคนไทยยุค

ดิจิทัลซึ่งเปนสวนหนึ่งของไทยแลนด 4.0 เปนการบริการทางเลือกใหมในการโอนเงินที่เสียคาธรรมเนียมถูกลงมาก

ทั้งนี้การลดธุรกรรมตางๆ ดวยเงินสดลงไป 30% จากปจจุบันจะชวยใหประเทศสามารถลดตนทุนการจัดการเงินสดใน

อีก 10 ปขางหนาไดราว  2 หมื่นลานบาท/ปทั้งนี้การโอนเงินทําไดไมยาก– สะดวก– รวดเร็ว - ปลอดภัยตาม

มาตรฐานสากลISO 27001 และตรวจสอบโดยธนาคารแหงประเทศไทยในอนาคตการจับจายซือ้ของหรือโอนเงินใหกัน

ก็ทําไดสะดวกรวดเร็วและประหยัดเหมาะกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมีการใช Financial Technology หรือ Fin. Tech. คือ

ธุรกิจที่มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชกับการใหบริการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบตางๆ เพื่อให

สามารถนําเสนอบรกิารที่ตอบโจทยผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะดานความสะดวกรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นและ

ตนทุนการใชบริการที่ตํ่าลงทําใหเกิดการปรับตัวของสถาบันการเงินในไทยเปนอยางมาก 

 ดังนั้นเพื่อใหการปรับตัวสอดคลองกับนวัตกรรมและความกาวหนาทางเทคโนโลยีการทําใหการบริการดาน

การเงินเกิดความสะดวกและรวดเร็วตอการใชบริการของลูกคาจึงตองลดปริมาณจํานวนสาขาใหสอดคลองกับยุค

เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อใหลูกคาพึงพอใจในการใหบริการโดยปจจุบันธนาคาร NKB ในเขตจตุจักรกรุงเทพฯซึ่งกอนหนานี้มี

การเพิ่มจํานวนสาขาเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่การใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการของธนาคารเพื่อ

ตอบสนองการใหบริการดานการเงินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นธนาคาร NBK มุงมั่นในการเปนสถาบันการเงินที่

แข็งแกรงสามารถตอบสนองความตองการของลุกคาดวยการบริการดานการเงินที่หลากหลายครบถวนในคุณภาพ

มาตรฐานสากลผสมผสานการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยทั้งนี้เพื่อใหบรรลุผลที่ดีและเปนธรรมตอลูกคาผูถือ

หุนพนักงาน 

 จากที่ไดกลาวมานั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการลดจํานวนสาขาของธนาคารของธนาคาร NKB 

เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อใหสอดคลองกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผลการศึกษาจะเปนประโยชนตอการจัดการและ

วางแผนกําหนดกลยุทธทางดานการตลาดและแนวทางแกไขสามารถยกระดับคุณภาพการใหบริการเพื่อสรางรายได

ใหกับธนาคารและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่มาใชบรกิาร 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของสาขาธนาคาร เพื่อ
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คุณภาพการใหบรกิารใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการและลดคาใชจายในการดําเนินงาน 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการวางกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของสาขาธนาคาร 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

1. เพิม่โอกาสในการสรางรายไดทางธุรกิจ และลดคาใชจายในการดําเนินงาน 

2. สรางภาพลักษณที่ด ีและเกิดความเช่ือมั่นในการบริการ 

3. ลดการเสยีดุลเน่ืองจากลูกคาไปใชบริการ Fin Tech เพิ่มมากขึ้น 

4. ยกระดับคุณภาพการใหบรกิารโดยลูกคาสามารถไดรับความสะดวกในการใชบริการ 

5. นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานบริการลูกคาใหมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับกลยุทธทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาในครัง้นี้ผูศกึษาไดกําหนดระเบียบวิธีการศึกษาดังนี ้

1.เก็บรวบรวมขอมูลปริมาณสาขาของธนาคาร NKB ในเขตจตุจักรขอมูลณป 2559 

2.ขอมูลประชากรในเขตจตุจักรขอมูลณในป 2560 

3.วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมของ

สาขาธนาคาร NKB 

4.กําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากและสงผลกระทบตอการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุม

ของสาขาธนาคาร NKB 

5.นําแนวทางที่เลือกมาวิเคราะหสาเหตุปจจัยและแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมสงผลทําใหธนาคาร

ประหยัดคาใชจายในการดําเนนิการเพิ่มจํานวนสาขา 

 

2    การเก็บรวมรวมขอมูล 

    การศึกษาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคุลมของสาขาธนาคารNKB เพื่อคุณภาพการใหบริการ

ใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดและประหยัดคาใชจาย เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือประชาที่อาศัยในเขต

จตุจักร ผูวิจัยไดขอมูลปริมาณสาขาของธนาคาร NKB ที่ดําเนินการอยูใน ปจจุบัน ป 2559 และนํามาวิเคราะหความ

ครอบคลุมของการใหบริการแกลูกคา เพื่อปรับตัวใหสอดคลองกับสถาบันการเงินในยุคดิจิทัล เปนการยกระดับการ

ใหบริการและลดคาใชจายในการดําเนนิการเพิ่มปรมิาณสาขาของธนาคารหลักในการวิเคราะหขอมูล 

2.1 ขอมูลที่ตั้งและอาณาเขต 

เขตจตุจักร ตั้งอยูบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาหรือฝงพระนคร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่การปกครอง

ตาง ๆ เรยีงตามเข็มนาฬิกา ดังนี ้
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ภาพที่ 1 แผนที่เขตจตุจักร 
 

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตหลักสี่ มคีลองบางเขนเปนเสนแบงเขต 

ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตบางเขนและเขตลาดพราว มีคลองบางบัวและคลองลาดพราวเปนเสนแบงเขต 

ทิศใต ติดตอกับเขตหวยขวาง เขตดินแดง และเขตพญาไท มีคลองน้ําแกว ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตบางซื่อและ

อําเภอเมืองนนทบุรี (จังหวัดนนทบุร)ี  

การศึกษาในครัง้นี้ ทางผูศกึษาไดใชขอมูลจํานวนประชากรและท่ีตั้งในเขตจตุจักร  

ตารางที ่1 แสดงขอมูลจํานวนประชากรและที่ตัง้ในเขตจตุจักร 

เขตจตุจักร พื้นที่ (ตร.กม) จํานวนประชากร latitude Longitud 

แขวงลาดยาว 10.69 43,833 13.842074 100.557700 

แขวงเสนานคิม 2.826 20,053 13.843773 100.583011 

แขวงจันทรเกษม 6.026 38,963 13.820975 100.583079 

แขวงจอมพล 5.488 31,168 13.807306 100.569044 

แขวงจตุจักร 7.878 23,970 13.816025 100.549165 

ทั้งหมด 32.908 157,987   

ที่มา : สํานักการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (กุมภาพันธ 2560) 

วิธีการศึกษา โดยทําตามขั้นตอนโดยการลองลดธนาคาร NBK ทีละสาขาดังนี ้
 

1. คํานวณระยะหางดวยวิธ ีCalculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude points  
2. คํานวณคาดการณการเขาใชบริการในแตละสาขาของธนาคาร NKB 
3. คํานวณจํานวนประชากรที่เขาใชบริการธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร 
4. คํานวณภาระการเดินทางของประชากรท่ีเขาใชบริการ NKB แตละสาขา 
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ภาพ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการลดสาขาธนาคารNKB 

ขั้นตอนการคาํนวณระยะหางดวยวิธี Calculate distance, bearing and more between atitude/Longitude 

points   

โดยการนําขอมูลท่ีตั้งแขวง และที่ตั้งธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร มาคํานวณโดยการ Calculate distance ใน 

Excel ผลที่ไดคือระยะหางระหวางจากจุดที่ตัง้แขวง ไปยังจุดที่ตัง้ธนาคาร NKB โดยผลออกมาดังนี ้

 

ภาพที่3 ผลจากการคาํนวณระยะทาง ดวยวธิี Calculate distance, bearing and more between Latitude/ 

ผลจากการคํานวณระยะทาง ดวยวิธี Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude 

points โดยใชพิกัดที่ตั้งแขวง และพิกัดที่ตั้งสาขา โดยหนวยเปนกิโลเมตร พบวาระยะทางในการเขาใชบริการสาขาทั้ง

16 สาขา ในเขตจตุจักรมีความกระจายตัว 

การคํานวณคาดการณการเขาใชบริการในแตละสาขาของธนาคาร NKB  

ผลจากการคํานวณระยะทาง ดวยวิธี Calculate distance, bearing and more between Latitude/Longitude 

points นํามาคาดการณการเขาใชบริการในแตละสาขาของธนาคาร NKB โดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวนกลับ คือ
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ดานตรงขาม คือ หารใชคาที่มากที่สุดในแนวนอนของแตละแขวง ดังนี ้

 
ภาพที่ 4 แสดงวิธกีารคํานวณคาดการณการเขาใชบริการโดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวนกลบั 

จากภาพแสดงวิธีการคํานวณโดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวนกลับ ตัวอยางการคํานวณ   

ซึ่งสูตรในการคํานวณ  Max – ผลระยะหางแทนคา  = 17.71 – 2.59 = 15.12 

การอานคาจึงแปลความหมายไดวา หากธนาคาร NKB สาขาใดอยูหางไกล ประชากรจะเขาใชบริการนอย

ตามลําดับ  ตัวอยางเชน NKB13 คาที่ออกมาเปน 0 เนื่องจากระยะหางจากแขวง1  คือแขวงจตุจักรเดินทางไปยัง NBK 

13  เทากับ 17.71 กิโลเมตร ดังนัน้จึ้งเขาใชบรกิาร NBK ในสาขาที่ใกลมากกวา 

 
ภาพที่ 5 แสดงผลวิธีการคํานวณคาดการณการเขาใชบริการโดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวนกลับ 

ผลจากการคํานวณระยะทาง โดยใชสูตรการคํานวณหาระยะทางที่มากที่สุด ลบดวยระยะทางในการเดินทาง

ของแตละแขวงมาสาขาที่ 1-16 ผลปรากฏวา คาที่นอยท่ีสุดคือ การเดินทางท่ีไกลในการเขาใชบริการสาขานั้น 
 

การคํานวณจํานวนประชากรที่เขาใชบริการธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร 

การคํานวณจํานวนประชากรที่เขาใชบริการธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร โดยใชขอมูลจํานวนประชากรในเขต

จตุจักร แบงเปนแขวง สูตร Excel  =$AR3*AB3/(SUM($AB3:$AQ3)) 

แทนคา = จํานวนประชาการในแขวงจตุจักร * ผลการคาดการณการเขาใชบริการโดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวน

กลับ /ผลรวมของสวนกลับ NKB1-NKB16 

ตัวอยางการแทนคา จํานวนประชากรแขวงจตุจักร   = 23,970 

การเขาใชบริการโดยใชหลักทางคณิตศาสตรสวนกลับNKB1 = 15.12 

ผลรวมของสวนกลับ NKB1-NKB16    = 158.77 

 ดังนั้น (23,970 * 15.12) /158.77 = 2,283 คน 

แสดงใหเห็นวา ประชากรในแขวงจตุจักร เขาใชบรกิารธนาคาร NKB จํานวน 2,283 คน 

ภาพที่ 6 แสดงผลการคํานวณจํานวนประชากรที่เขาใชบริการธนาคาร NKB แตละสาขา 
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การคํานวณภาระการเดินทางของประชากรที่เขาใชบริการ NKB แตละสาขา 

 การคํานวณภาระการเดินทางของประชากรที่เขาใชบริการ NKB แตละสาขา โดยใชขอมูลจํานวนประชากรที่

เขาใชบริการธนาคาร NKB แตละสาขา (ในรูปท่ี 3-8) และขอมูลระยะหางจุดที่ตัง้สาขา  (ในรูปท่ี 3-7) 

สูตรในการคํานวณ   

จํานวนประชากรที่เขาใชบริการธนาคาร NKB แตละสาขา * ระยะหางจุดที่ตัง้สาขา  

โดยผลที่ไดจะเปนภาระในการเดินทางของประชากรที่เขาใชงานธนาคาร NBK สาขานั้นๆ 

 
ภาพที่ 7 แสดงผลการคํานวณภาระการเดนิทางของประชากรท่ีเขาใชบริการ NKB แตละสาขา 

ผลการคํานวณ ภาระการเดินทางของผูเขาใชบริการแตละสาขา โดยคํานวณจาก ภาระในการเดินทางแตละ

สาขา คูณดวยจํานวนคนที่เขาใชบริการแตละสาขา แสดงใหเห็นวา สาขาที่ไมมีคนเขาใชบริการ คาที่ไดจะเปนคาเปน 0  
 

 
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนแผนการปดสาขา 

 

ผลการวิเคราะหขอมลูผล 

การวิเคราะหขอมูล โดยการทดสอบการลดสาขาธนาคาร NKB ในเขตจตุจักรทั้ง 16 สาขาทีละสาขา โดยผล

การลดจะเปนแบบมีท้ังหมด 16 ทางเลอืกดังนี ้
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ภาพที่ 9 แสดงการลําลองธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร 16 สาขา 

 

ทางเลือกที่ 1 ลดสาขาธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร จํานวน 1 สาขา 

 จากวิธีการศกึษาโดยทําตามขั้นตอน โดยทําตามแผนการผิดสาขาธนาคาร NBK ปรากฏผลดังนี ้

 
ภาพที่ 10 แสดงผลการลดสาขาธนาคาร NKB จํานวน 1 สาขา 
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จากรูปผลการลดสาขาธนาคาร NKB จํานวน 1 สาขา จะเห็นไดวาหากลดสาขาธนาคาร NBK 3 ประชากรที่

จะไดรับผลกระทบนอยที่สุดในการเขาใชบริการ โดยมีคาผลกระทบตอประชากร = 1,250,042 ซึ่งนอยที่สุดกวาทุก

สาขา ดังนั้นหากตองลดธนาคารจํานวน1สาขา คือ NKB 3 จะสงผลกระทบตอการเขาใชบริการของประชาชนในเขต

จตุจักรนอยที่สุด 

ทางเลือกที่ 2 ลดสาขาธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร จํานวน 2 สาขา 

 
ภาพที่ 11 แสดงผลการลดสาขาธนาคาร NKB จํานวน 2 สาขา 

จากรูปผลการลดสาขาธนาคาร NKB จํานวน 2 สาขา จะเห็นไดวาหากลดสาขาธนาคาร NBK 16 ประชากรที่

จะไดรับผลกระทบนอยที่สุดในการเขาใชบริการ โดยมีคาผลกระทบตอประชากร = 1,250,042 ซึ่งนอยที่สุดกวาทุก

สาขา ดังนั้นหากตองลดธนาคารจํานวน 2 สาขา คือ NKB3 และ NKB16 จะสงผลกระทบตอการเขาใชบริการของ

ประชาชนในเขตจตุจักรนอยท่ีสุด 

จากนั้นลองลดเพิ่มขึ้น โดยการลดตามขั้นตอนเดิมจนครบ 16 ทางเลอืก จะเห็นไดวา ตัวเลขคาผลกระทบตอ

ประชากร จะคอยๆ ลดลง ดังนั้นหากธนาคารลดสาขาเพิ่มมากขึน้ จะสงผลกระทบตอประชากรที่ใชบริการแตละสาขา

ตามลําดับ 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
ผลการวิเคราะหแผนการลดสาขาธนาคาร NKB ในเขตจตุจักรสามารถ สรุปไดวาหากลดสาขาธนาคาร NKB 

ในแตละทางเลือกสงผลกระทบตอประชากรโดยหากตองลดสาขาจะตองลดและกระทบตอประชากรนอยที่สุดดังนั้น
ผลที่ไดจึงเปนกราฟที่คอยๆ ลดระดับลงมาเรื่อยๆ แสดงใหเห็นวาจํานวนประชากรที่ใชบริการธนาคารแตละสาขามี
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ความสัมพันธกับการลดสาขาธนาคาร 
 

 
ภาพ 12 แสดงผลการลดสาขาธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร 

 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงจํานวนสาขาของธนาคารคูแขงของธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร 
 

สรุปผลการวิเคราะหแผนการลดสาขาธนาคารNKB สามารถลดสาขาธนาคารNKB ไดทั้งหมด 14 ทางเลือก

ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาหากจะตองลดสาขาธนาคาร NKB ใหสอดคลองกับปจจุบันจึงตองพิจารณารวมกับคูแขงโดยคูแขง

ของธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร ทั้งหมด 7 แหงคาเฉลี่ยรวมของธนาคารในเขตจตุจักรเทากับ 14.29 ดังนั้นเพื่อให

สอดคลองกับการปรับตัวของธุรกิจถือเปนเรื่องปกติเพราะบางทําเลที่ตั้งของธนาคารอาจไมตอบโจทยการใหบริการ

หรือไมสามารถเขาถึงลุกคาไดตามเปาหมายสวนแนวโนมของผูใชบริการธนาคารหันมาใช Fin Tect มีอัตราการใชงาน

ที่สูงขึ้นหากจะลดสาขาธนาคาร NKB ผูวิจัยเห็นวาควรลด 2 สาขาคือ สาขา NKB3, NKB16 (สาขาตลาดอ.ต.ก.และ

สาขาตลาดนัดสวนจตุจักร) 

จากผลการศึกษาผูศึกษาไดวิเคราะหแผนในการลดคาใชจายของธนาคาร NKB เพื่อใหสอดคลองกับยุค

ดิจิตอลที่คนสวนมากหันมาทําธุรกรรมการเงินผาน Fin Tect ทําใหการลดสาขาธนาคารเปนทางเลือกในการลด

คาใชจายในการดําเนินงานโดยที่ทางเลือกตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบันและสงผลกระทบตอประชาชน

แขวง รวมสาขาในแขวงลําดับ ที�ตั �งธนาคาร NBK ลด1 ลด2 ลด3 ลด4 ลด5 ลด6 ลด7 ลด8 ลด9 ลด10 ลด11 ลด12 ลด13 ลด14 ลด15 ลด16

1 สาขาเซน็ทรลั ลาดพรา้ว                        X X X X X X

2 สาขาจตจุกัร  พลาซา่                             X X X X X X X X X X X

3 สาขาตลาด อ.ต.ก. (จตจุกัร)                  X X X X X X X X X X X X X X

4 สาขาเซน็ทรลั ลาดพรา้ว 2                      X X X X X X X

5 สาขาเอนเนอรย์ ี� คอมเพลก็ซ ์(ปตท.)         X X X X X X X X X

6 สาขาลาดพรา้ว 10                                

7 สาขายเูนี�ยน มอลล ์ลาดพรา้ว                  X X X X X

8 สาขาเทสโก ้โลตสั ลาดพรา้ว                  X X X X X X X X

9 สาขาบิ �กซ ีลาดพรา้ว 2 (ซอย 9)              X

10 สาขาศาลยตุธิรรม                               X X X

แขวงจนัทรเกษม 1 11 สาขาลาดพรา้ว 25                                 X X X X X X X X X X X X

12 สาขาด ิอเวนวิ รชัโยธนิ                         X X X X X X X X X X

13 สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน    

14 สาขาประชานเิวศน ์1                            X X

15 สาขาสี�แยกเกษตร                                X X X X

16 สาขาตลาดนดัสวนจตจุกัร                      X X X X X X X X X X X X X

แขวงเสนานคิม 0 _

แขวงจตจุกัร 5

แขวงจอมพล 5

แขวงลาดยาว 5
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ผูใชบรกิารนอยที่สุดดังน้ันธนาคาร NKB ในเขตจตุจักรจะตองพจิารณาถึงผลของการลดสาขาของธนาคารที่สมดุลตอ

คาใชจายและสอดคลองกับยุคติจิทัลเพื่อลดการขาดทุนและเพิ่มรายไดจากการที่คนยุคใหมหันมาใช Fin Tech โดย

หลักในการลดจะคอยๆ ลดสาขาที่คนใชบริการนอยและภาระในการเดินทางลําบากตอการเขาใชของประชาชนโดย

หากลดสาขาจะมีคาผลกระทบเร่ิมจากทางเลือกที ่1 จนถึงจากเลือกที ่14 คาของตัวเลขผลกระทบจะคอยลดลงแสดง

ใหเห็นวาหากมีการลดสาขาธนาคารจะสงผลตอประชากรท่ีใชบริการดังนั้นวิธีการนี้สามารถปรบัใชไดหากมีเหตุการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไปเชน จํานวนสาขาธนาคารคูแขงที่เปลี่ยนแปลงหรือจํานวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงจึงทําใหสามารถ

วางแผนประยุกตใชงานไดหลากหลายตามความเหมาะสมของสถานการณปจจุบันไดทุกเมื่อหากมีการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางการแกไขปญหา 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพความครอบคลุมสาขาของธนาคาร NKB เพื่อคุณภาพการใหบริการใหเกิด

ความพึงพอใจสูงสุดและประหยัดคาใชจาย โดยพิจารณาจากสาเหตุหลักสําคัญของปญหาโดยแนวทางในการแกไข

ปญหา คือลดจํานวนสาขาของธนาคาร NKB ในเขตจตุจักร ที่สงผลกระทบใหคาใชจายในการดําเนินงานสูง และให

สอดคลองกับการใชงาน Fin Tech ที่เพิ่มขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานบริการลูกคาใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับกลยุทธทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

ขอด ี

1. มีแนวทางอางอิงหลักการไดชัดเจน สามารถพิสูจนไดทําใหดีกวาการเลอืกลดสาขาโดยไมมีหลักการ 

2. งายตอการใชงาน และเขาใจงาย สามารถประยุกตใชไดหลากหลาย 

3. ทําใหลดคาใชจายในการดําเนินงาน เชนคาใชจายในการบริหารเงินสดคาเชาพืน้ที่ในการเปดสาขาใหม 

4. เปนการปรับตัวใหสามารถแขงขันไดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลการดําเนนิงานในดานความเสี่ยงและคํานวณรายไดการใหบริการ

ที่สาขาเปรียบเทียบกับรายไดการใชบริการผาน Fin tech อยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหหาปจจัยที่รายได

เปลี่ยนแปลง 

2. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา ตอใหใหใชบริการสาขาและการใชบริการผาน Fin Tech เพื่อ

เตรียมรับมือกับยุคติจิทัลที่มแีนวโนมตอพฤติกรรมผูบรโิภคในยุคดิจิตอล 

3. หากทางเลือกในการลดสาขา นําไปใชแลวไดผลดีควรนําไปขยายผลและปรับปรุงออกแบบการบรกิารและ

ออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูใชที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรใชเทคนิคกระบวนการอื่นๆ ที่ทําใหไดผลวิเคราะหที่แตกตาง เพื่อมา

เปรียบเทียบกับวิธีการนี้และอาจจะเพิ่มปจจัยท่ีเกี่ยวของเพิ่มขึ้น 

2.  ควรมีการจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความเห็นของลูกคาในสถานที่ใกลเคียงธนาคารNBK 

เพื่อใหเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางการแกไขปญหาอยางตรงจุดมากขึ้น 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณโดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลหลาย

ทานซึ่งเปนผูมีพระคุณทานแรกที่ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณคืออาจารยดร.อโณทัย รัตนกุล อาจารยที่ปรึกษา
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การศึกษาคนควาดวยตนเองถึงแมวาจะมีภารกิจในความรับผิดชอบมากมายแตก็ไดใหคําแนะนําชวยเหลือและตรวจ

แกรางการศึกษาคนควาดวยตนเองของขาพเจาอยางดีเยี่ยมและใหคําแนะนําชวยเหลือกอใหเกิดความคิดใหมๆ แก

ขาพเจาเพ่ือใหการศกึษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณที่สุด 

ขอขอบคุณพี่และเพื่อนรวมงานหลายทานท่ีสนับสนุนขอมูลท่ีเกี่ยวของสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองใน

ครั้งนี้รวมถึงครอบครัวของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาการศึกษาคนควาดวยตนเองและเพื่อนๆ

และพี่นักศึกษาปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร ที่ไดใหการ

ชวยเหลือดวยดีเสมอมา 
 

เอกสารอางอิง  
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การศึกษาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา

และเพื่อกําหนดแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาพบวา เหตุผล

สําคัญในการเลือกซื้อสินคารานเกษตรเซ็นเตอร คือ สินคามีคุณภาพ มีความคุนเคยกับทางรานและสินคามีราคาถูก

กวารานอื่น โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อพบวา ดานผลิตภัณฑลูกคาให

ความสําคัญเกี่ยวกับสินคามีคุณภาพไดมาตรฐาน ดานราคาลูกคาใหความสําคัญกับสินคามีราคาถูกกวารานอื่น 

สินคาสามารถตอรองราคาได ดานชองทางการจัดจําหนายลูกคาใหความสําคัญกับการเดินทางมาซื้อสินคาได

สะดวกสบาย ดานสงเสริมการตลาดลูกคาใหความสําคัญกับการรับประกันสินคาและการบริการหลังการขาย ดาน

บุคคลลูกคาใหความสําคัญกับการเอาใจใสลูกคา และพนักงานอัธยาศัยดี ดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ ลูกคา

ใหความสําคัญกับรานคาที่ดูสะอาด จัดวางของเปนระเบียบ ดานกระบวนการ ลูกคาใหความสําคัญกับการตรวจสอบ

สินคากอนสงมอบ สุดทายจึงไดกําหนดแผนการตลาดระยะสั้น 2 โครงการ ไดแก 1) จับฉลากชิงโชคของรางวัล 2) 

การโฆษณาประชาสัมพันธ แผนการตลาดระยะยาว ไดแก 1) บริการสินเชื่อเกษตรกร 2) จัดสงฟรีถึงบาน 3) 

รับประกันสินคา 

คําสําคัญ: แผนการตลาด การเพิ่มยอดขาย สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค   

Abstract 
This independent study aimed to study the consumer’s behavior of purchasing and other factors 

affecting purchase decision products in order to design a marketing plan and increase sales of Kaset Center 
shop, in Chakkarat district, Nakhonratchasima. The study accumulated data from queries given by 392 samples, 
result of the survey reveal that good quality products, acquaintanceship between customer and shops along with 
cheaper prices are the key factors to attract consumers. In term of products, customers primarily take high 
quality standards and cheaper prices into consideration. While ability to bargain for price is prevalently applied as 
a mean to persuade target customers. Furthermore, distribution channels need to be convenient and accessible. 
In terms of marketing promotion, products warranty and after sales service are significantly requested as 
complimentary supports. In addition, consumers expect to receive good care of customer service from shops. 
Thus, courtesy of sale sellers towards clients is considerably taken into account. For instance, the seller need to 
be service minded friendly to all customers. In the matter of shop appearance, clean and well – arranged shops 
with nice decoration. Moreover, customers also focus on products in good condition before receiving. Hence, 
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availability check must take place before goods delivery. In Conclusion, this analysis was eventually applied to 
design marketing strategies for two short term projects including to extra rewards in addition to advertise shops 
and products via the radio. While, three long term projects including to farmer’s credit card, free shipping to 
home and warranty its. 
Keywords: Marketing Plan, Increase sales volume, Marketing mix, Consumer Behavior 
 

บทนํา  

 การเกษตรมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตดึกดําบรรพ  โดยรูจักใชประโยชนอยางหลากหลาย

จากพืช  สัตว  ในชีวิตประจําวัน  และในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง การเกษตรมีความสําคัญในแงของการสราง

ฐานะทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการที่เรามผีลิตผลทางการเกษตรเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ  เกษตรกร

มีรายได มีฐานะดีขึน้ ประชาชนกินดีอยูดี ไมอดอยาก นอกจากนี้ยังมีผลิตผลเหลือสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ นํา

รายไดเขาประเทศ  เปนจํานวนมาก  ซึ่งเปนฐานทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยเปน

ประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรแมจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในหลายๆ ดาน ประชากรสวนใหญของประเทศ

ไทยยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในตางจังหวัด  จากการสํารวจแรงงานไทยของสํานักงานสถิติ

แหงชาติป 2537 พบวาผูมีงานทํารอยละ 56.09 ประกอบอาชีพทางการเกษตรสวนที่เหลือประกอบอาชีพอื่นๆ เชน 

งานชาง งานบริการ งานวิชาการเปนตน จึงนับไดวาเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักของคนไทย สงผลใหอุปกรณ

การเกษตรและปจจัยในการผลิตทางเกษตรกรรมเปนที่ตองการจํานวนมาก 

 นักธุรกิจไดเห็นถึงความสําคัญของรานขายอุปกรณการเกษตร ที่ในปจจุบันเปนที่ตองการอยางแพรหลาย

ของเกษตรกรในทุกภาค รานเกษตรเซ็นเตอรต้ังอยูในเขตอําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา ไดดําเนินกิจการมานาน

กวา 25 ป ทําการจําหนายสินคา แบงตามประเภท ดังนี้ สินคาอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนยา เครื่องตัดหญา 

เครื่องหวานเมล็ดขาว/ปุย เปนตน สินคาทางการเกษตร เชน อาหารหมู อาหารไก อาหารนก ปุยเคมี  เปนตน อะไหล

ทางการเกษตร เชน ใบมีดตัดหญา เครื่องพนยา ทอสงน้ํา PVC เปนตน อุปกรณไฟฟา เชน หลอดไฟ นีออน บัลลาสต 

เปนตน สินคาเบ็ดเตล็ดตางๆ เชน น้ํามันเกียร แบตเตอรี่จับสัตว เปนตน โดยมีคุณภูษิต แกวมณี เปนเจาของรานมี

ลูกจาง 2 คน ทางรานมีลักษณะเปนรานคา 2 คูหาและมีโกดังเก็บสินคาอยูหลังรานลักษณะเปนรานคาขนาดกลาง 

เปด-ปดเวลา 06.30 – 18.00 น เนื่องจากกิจการของรานไดเปดบริการมาเปนเวลานานจึงทําใหมีลูกคาประจําที่เปน

เกษตรกรทั้งในเขตอําเภอจักราชและอําเภอใกลเคียงมาใชบริการ โดยเฉพาะเรื่องของราคา ทางรานจะเนนขายสินคา

ในราคาที่ถูกกวารานอ่ืนๆ และสามารถใหคําแนะนําแกลูกคา รวมท้ังมีบริการรับประกันสินคาอีกดวย ทําใหลูกคาเกิด

ความพึงพอใจและบอกตอๆกัน จนเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายอยางไรก็ตามในระยะ 3-5 ปที่ผานมา มีการจัดตั้ง

รานจําหนายอุปกรณการเกษตรเพิ่มมากขึ้นทั้งในเขตอําเถอจักราช และพื้นที่ใกลเคียงเปนเหตุใหเกิดการแขงขันที่

สูงขึ้น สงผลกระทบใหยอดขายสินคาของรานเกษตรเซ็นเตอรลดลงในแตละปที่ผานมา ซึ่งจะเหนไดจากแผนภูมิ

ยอดขายของทางรานเกษตรเซ็นเตอรในระยะ 3 ปยอนหลัง พบวา ยอดขายรวมในป 2558 ลดลงจากป 2557 โดย

ลดลง 1,106,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.36 และในป 2558 ธุรกิจมยีอดขายแนวโนมลดลงอีก จะเห็นวายอดขายรวม

ในป 2558 เทากับ 9,728,400 บาท และลดลงอีกในป 2559 เทากับ 9,207,500 บาท ซึ่งยอดขายรวมลดลงเทากับ 

520,900 บาท คิดเปนรอยละ 5.66 ดังภาพ 1 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

895 
 

 
ภาพ 1 ยอดขายรวมตอปของรานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 วัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมและสภาวะการแขงขันทางธุรกิจของรานเกษตรเซ็นเตอร 

อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่สวนประสมทางการตลาดมีผลตอ

ผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาของรานเกษตร เซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 3) เพื่อกําหนดแนว

ทางการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของรานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้นรอย

ละ 15 เมื่อเทยีบกับยอดขายป 2559 

 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ใชในการศึกษา มีดังนี้ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปของธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกร การ

วิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ สวนประสมทางการตลาด และการวิเคราะหสวนแบงตลาด ตลาดเปาหมาย การวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ที่ทําการศึกษา ไดแก กลุมลูกคาที่เคยซื้อสินคารานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัด

นครราชสีมา 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ใชวิธกีารหาขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตรคํานวณจํานวนตัวอยางของทา

โร ยามาเน(Taro Yamane,1973) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

n =
N

1 + N(e)�
 

กําหนดให   n  แทน จํานวนตัวอยางหรือขนาดกลุมตัวอยาง 

   N แทน  จํานวนประชากรที่เปนกลุมลูกคาท่ีเคยซือ้ 

สินคารานเกษตรเซ็นเตอร  

     e แทน สัดสวนความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  

ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ภายใต 

ความเชื่อมั่นรอยละ 95 
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 กลุมลุกคาที่เตยซื้อสินคารานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 5,400 คน เมื่อ

นําไปแทนคาในสูตรจะไดกลุมตัวอยางดังน้ี 

 แทนคา   n =
�,���

���,���(�.��)�
 

         =  372.41 

 ขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควาที่ไดจากการคํานวณเทากับ 373 ตัวอยาง แตเพื่อปองกัน

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหวางการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจึงไดจัดทําแบบสอบถามสํารองไวรอยละ 5 ซึ่ง

เทากับ 19 ตัวอยาง ดังนั้นเพื่อใหสะดวกแกการจัดเก็บขอมูล โดยตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนเทากับ392 

ตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้

 แบบสอบถามสวนที่ 1 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได  

 แบบสอบถามสวนท่ี 2 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกบัขอมูลพฤติกรรมการซื้อสนิคาอุปกรณการเกษตร 

 แบบสอบถามสวนที่ 3 ซึ่งสอบถามเยวกับปจจัยที่มีสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้ออุปกรณทางการเกษตร ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมทางการ

ตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพที่ปรากฏ และดานกระบวนการ 

 โดยแตละคําถามแบงระดับความสําคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา ออกเปน 5 ระดับ 

และไดกําหนดคาของคะแนนแตละระดับ ดังนี ้

   5 หมายถึง  ระดับความสําคัญ อยูในระดับมากที่สุด 

   4 หมายถึง  ระดับความสําคัญ อยูในระดับมาก 

   3 หมายถึง  ระดับความสําคัญ อยูในระดับปานกลาง 

   2 หมายถึง  ระดับความสําคัญ อยูในระดับนอย 

   1 หมายถึง  ระดับความสําคัญ อยูในระดับนอยที่สุด 

 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

สามารถกําหนดไดดังนี ้

   คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจมากทีสุ่ด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจนอย 

   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจนอยที่สุด 

 3. ความเชื่อมั่นเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 นําแบบสอบถามไปทดสอบกับผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 ชุด เพื่อพัฒนาแบบสอบถามและแกไข

จุดบกพรองของแบบสอบถาม โดยวิธหีาคาสัมประสทิธิ์แอลฟาตามวิธีของดรอนบาช (Cronbach’s coefficients) พบวา

มีคาเทากับ 0.976 ซึ่งแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงสูง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได (Lee Cronbach, 1990) 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

897 
 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจ โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 

392 ตัวอยาง จากการตอบแบบสอบถามของลุกคาที่เคยมาซื้อสินคารานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัด

นครราชสีมา 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Test) เปนขอมูลที่อยูในรูปเอกสาร ซึ่งไดจากการศึกษาคนควาขอมูล และ

รวบรวมขอมูลจากบทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ เอกสารเผยแพรของหนวยงาน

ราชการตางๆที่เกี่ยวของและขอมูลท่ีคนควาไดทางอินเตอรเน็ต 

5. การวิเคราะหขอมูล 

 1) นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทําการสอบถามตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของ

แบบสอบถาม 

 2) การศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไปทางธุรกิจ สภาวะการแขงขันทางธุรกิจ และสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกของรานเกษตรเซ็นเตอร ไดมีวิธีการศึกษาดังนี้ การศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไปทางธุรกิจ ไดใชแนวทาง

การศึกษาและวเิคราะหโดยใชวธิีการทาง PESTE Analysis การศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิจ ได

ใชแนวทางการศึกษาและวิเคราะหโดยใชวิธีการ SWOT Analysis 

 3) วิคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคของลุกคารานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอ

จักราช จัวหงัดนครราชสีมา โดยการหาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป IBM SPSS version 20 และนําเสนอใน

เชงิพรรณนาวิเคราะห 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 1. ผลการศึกษา 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ยระหวาง 41-50 ป มีระดับการศึกษาที่ชั้นประถมศึกษา 

ประกอบอาชีพเกษตรกร รายไดอยูระหวาง 60,001-120,000 บาทตอป ดังตารางตอไปนี ้

ตาราง 1 สรุปจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป 

ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 

เพศชาย 325 82.90 

อาย ุ41 – 50 ป 165 42.10 

อาชีพเกษตรกร 250 63.80 

รายไดเฉลี่ยตอป 60,000-120,000 บาท 149 38.00 

 พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคารานเกษตรเซ็นเตอรของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญกลุมลูกคารูจักราน

ดวยคนเอง โดยเพื่อนเกษตรกรแนะนําใหซอสินคาหรือบริการจากทางราน สวนใหญการตัดสินใจซื้อสินคาจากทาง

รานเชน เครื่องตัดหญา เครื่องพนยา ปุยเคมี สารเคมีกําจัดวัชพืช อาหารสัตว เครื่องสูบน้ํา เปนตน มีความถี่ในการ

ซื้อสินคาสัปดาหละครั้ง มาซื้อดวยตนเอง มีคาใชจายตอครั้งที่ซื้อมากที่สุด 101-500 บาท เหตุผลในการเลือกซื้อ

สินคาจากรานเกษตรเซ็นเตอร คือ สินคามีคุณภาพ ควรปรับปรุงดานการใหบริการ ลูกคาตองการใหมีการสงเสริม

ทางการตลาดดวยการจับฉลากแลกของรางวัล ดังตารางตอไปนี ้
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชองทางที่กลุมตัวอยางรูจักรานเกษตร เซ็นเตอร 

พฤติกรรมผูบริโภค จํานวน(คน) รอยละ 

รูจักดวยตนเอง 211 53.83 

เพื่อนเกษตรกรแนะนํา 143 36.50 

ซื้อสินคาสัปดาหละครั้ง 176 44.90 

ซื้อสินคาดวยตนเอง 319 81.40 

คาใชจาย 101 – 500 บาทตอครั้ง 124 31.60 

สินคามีคุณภาพ 124 15.90 

ควรปรับปรุงดานการใหบริการ 82 20.90 

การจับรางวัล/ชิงโชค 122 31.10 

รวม 392 100.00 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาสินคาหรือบริการที่ผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญ จากการศึกษาดานผลิตภัณฑ พบวาใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเรื่องสินคามีตราสินคาที่

นาเช่ือถือ สินคามีหลายหลายครบทุกประเภท มีการรับประกันสินคา รวมทั้งความมชีื่อเสียงของราน ดานราคา พบวา

ใหความสําคัญในระดับมากที่สุดเรื่องราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ และสามารถตอรองราคาสินคาได ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย พบวาใหความสําคัญมากที่สุดเรื่องความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อสินคาหรือบริการ 

ดานการสงเสรมิทางการตลาด พบวาใหความสําคัญในระดับมากเรื่องสวนลดในการซื้อสินคาในปริมาณมาก การลด 

แลก แจก แถมเมื่อซื้อสินคา การรับประกันสินคา การโฆษณาผานสื่อตางๆ การบริการสงสินคาเมื่อซื้อครบเงื่อนไข 

ดานบุคคล พบวาใหความสําคัญมากที่สุดเรื่องการดูแลเอาใจใสลูกคา ดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ พบวาให

ความสําคัญมากที่สุดเร่ืองความสะดวกในการหาที่จอดรถ และดานกระบวนการ พบวาใหความสําคัญมากที่สุดเรื่อง

การตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหลูกคา ดังตารางตอไปนี ้

ตาราง 3 สรุปคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความสาํคัญของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

ดานผลิตภัณฑ 
- สินคามีตราสินคานาเชื่อถือ 

 
4.62 

 
0.66 

 
มากที่สุด 

ดานราคา 
- ราคาสินคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

 
4.44 

 
0.58 

 
มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ความสะดวกสบายในการเดินทางมาซื้อสินคา 

 
4.40 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

ดานการสงเสริมทางการตลาด 
 - สวนลดในการซื้อสินคาในปริมาณมาก ลด แลก แจก แถม  

 
3.86 

 
1.03 

 
มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพที่ปรากฎ 
 - ความสะดวกของสถานที่จอดรถ 

 
4.22 

 
0.68 

 
มากที่สุด 

ดานกระบวนการ 
 - การตรวจสอบสินคากอนสงมอบใหลูกคา 

 
4.41 

 
0.49 

 
มากที่สุด 

ดานบุคคล 
 - การดูแลเอาใจใสลกูคา 

 
4.29 

 
0.68 

 
มากที่สุด 

 จากการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด ไดแก สภาพแวดลอมทั่วไป ซึ่งปจจัยทางดานการเมืองและ

กฏหมายพบวา ภาครัฐบาลมีนโยบายสงเสริมธุรกิจ SMEs และสงเสริมเกษตรกรรมมากขึ้น เห็นไดจากนโยบายรับ
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จํานําขาวเพื่อชวยเหลือชาวเกษตรใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีนบายบัตรเครดินสินเชื่อเกษตรกรเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการซื้อปจจัยการผลติในทางเกษตร เปนการเพิ่มชองทางใหกษตรกรซือ้สินคาและสามารถกูยืมเงินเพื่อใชใน

การเกษตรและชําระหนีส้ําหรับเกษตรกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ปจจัยดานเศรษฐกิจพบวา 

ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงชะลอตัว สงผลใหการสงออกการเกษตรและปศุสัตวมีแนวโนมชะลอตัว เปนไปตามกลไกล

ตลาดและเศรษฐกิจ เนื่องจากนโยบายการสงสริมเกษตรกรรม จึงมีแนวโนมการสงออกที่เพิ่มขึ้น ดานสังคมและ

วัฒนธรรมพบวา เกษตรกรสวนใหญนิยมใชอุปกรณในการเกษตรเพื่อประหยัดเวลา ลดความลาชา อีกทั้งยังใช

สารเคมีกําจัดวัชพืช เนื่องมาจากความสะดวกในการดูแลพืชที่ทําการเพะปลูก อีกทั้งยังสามารถควบคุมและกําจัด

วัชพืชเพื่อไมใหสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเปนการเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายเปนอยางดี 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม พบวา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทําการเกษตรจํานวนมาก โดยพื้นที่ทํา

การเกษตรทั้งหมดจํานวน 130,230 ไรหรือคิดเปนรอยละ 60 เนื่องมาจากพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่งบริเวณราบลุม มี

แหลงน้ําสําคัญคือ มแีหลงน้ําสําคัญคือ แมน้ํามูลและลําน้ําจักราช ซึ่งเปนแหลงน้ําที่เกษตรกรใชในการเพาะปลูก อีก

ทั้งสภาพภูมิประเทศของดินที่ใชในการเพาะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง เอื้ออํานวยในการทําการเกษตร โดย

เกษตรกรสวนใหญท่ีอยูในพื้นที่รอยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูก ขาว มันสําปะหลัง และออยเปนสวน

ใหญ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรที่มีการใชอุปกรณทากงารเกษตรและใชสารเคมีกําจัดวัชพืช เพื่อ

เพิ่มผลผลิต อันจะสงผลดีตอการจําหนายสินคาทางการเกษตรอีกดวย 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันทางธุรกิจ พบวา ภาวะคุกคามจากการเขามาของคูแขงรายใหม

มีความรุนแรงในระดับปานกลาง คูแขงที่เขามาในธุรกิจนี้ตองมีความรูในดานการเกษตรรวมทั้งดานธุรกิจ ตนทุนที่สูง

เพือ่สตอกสินคาเพื่อขายในราคาที่ถูกกวาคูแขงและสามารถแขงขันในธุรกจินี้ได ภาวะคุกคามจากสภาวะการแขงขันใน

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจเดียวกันอยูในระดับปานกลาง เพราะแตละรานคามุงสนใจแตขายสินคาของตนเอง ภาวะ

คุกคามของสินคาหรอืบริการที่สามารถมดแทนกันไดอยูในระดับต่ํา เนื่องจากอุปกรณและสินคาทางการเกษตรถาไมมี

ความรูหรือความชํานาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทําใหไมมีสินคาที่สามารถทดแทนสินคาประเภทนี้ได อํานาจการ

ตอรองของผูซื้อสินคาหรือบริการอยูในระดับสูง ปจจุบันผุประกอบธุรกิจประเภทอุปกรณและสินคาทางการเกษตรมี

จํานวนมากขึ้นจึงทําใหผุซื้อมีทางเลือกในการซื้อสินคาหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผูซื้อสามารถเลือกรานคาตาม

ความพึงพอใจของตนเอง ภาวะคุกคามจากอํานาจตอรองของผูจําหนายปจจัยการผลิตอยูในระดับต่ํา บริษัทที่

จําหนายปจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งในบริษัทในประเทศและตางประเทศ สงผลใหผุประกอบกิจการธุรกิจนี้มี

ทางเลอืกในการซื้อปจจัยการผลิตมาขึ้นดวย 

 หลังจากผูศึกษาไดทราบระดับความสําคัญในดานตางๆที่มอีิทธิพลตอการเลือกซื้อสินคาหรือบริการของราน

เกษตรเซ็นเตอรแลว ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลรานเกษตรเซ็นเตอร วามีจุดออนใดบาง และนํามากําหนดกล

ยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายทางรานมีความสอดคลองกับแผลกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของ ลิขิต พันธุโภคา 

(2556) ที่ศกึษาพฤติกรรมการซื้อสารควบคุมวัชพืชของลูกคาเกษตรกร และกลุมรานคาปลีก โดยนําปจจัยที่มีผลตอ

การเลือกซื้อสารควบคุมวัชพืชมาวางแผนทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโดยมีโครงการสําหรับเกษตรกร 3 โครงการ 

ประกอบไปดวย โครงการของแจกของแถม โครงการจับฉลากรางวัล โครงการสวนลดเม่ือซื้อจํานวนมาก พบวาไดแก 

ทางรานไมมีบริการสงสินคา สถานที่จอดรถไมสะดวก จํานวนพนักงานไมเพียงพอตอการใหบริการ การปโฆษณา

ประชาสัมพันธขาดความสม่ําเสมอ มีสินคาไมครบทุกประเภท 

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรอยละ 15 ของรานเกษตรเซ็นเตอร อําเภอจักราช จังหวัดนคราชสีมา 
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 โครงการที่ 1 จับฉลากชิงโชคแลกของรางวัล เพื่อกระตุนพฤติกรรมและสรางแรงจูงใจใหลูกคาซื้อสินคากับ

ทางรานเกษตรเซ็นเตอรเพื่อรักษาความสัมพันธกับลูกคารายเดิมและสรางความสัมพันธกับลูกคารายใหม โดยใช

งบประมาณ 24,500 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน ตั้งแตเดือนกรกฏาคม - พฤศจิกายน 2560 ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ จํานวนฉลากชิงโชคที่แจกใหลูกคาเมื่อซื้อสินคาครบตามเงื่อนไขที่กําหนด ผลที่คาดวาจะไดรับ เพื่อให

กลุมลูกคาเกากลับมาซือ้ซ้ําและเพิ่มจํานวนกลุมลูกคาใหมใหเกิดความสนใจซื้อสินคาหรือบริการจากรานเกษตรเซ็น

เตอร สงผลใหมีฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นและมียอดขายสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทางรานไดประมาณรายไดในเดือน

กรกฏาคม ถึง พฤศจิกายนจึงคาดวาในป 2560 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2559 อยางนอยรอยละ 8.00 ของ

ยอดขายป 2559 เปนรายไดประมาณ 128,600 บาท 

 โครงการที่ 2 โฆษณาประชาสัมพันธผืานสื่อวิทยุ เพื่อใหกลุมลุกคาทราบถึงที่ตั้งรานคา และสินคาที่ทางราน

จําหนายรวมท้ังกระตุนใหลูกคาเกิดการรับรู ความสนใจในการสงเสริมการขายของทางราน โดยใชงบประมาณ 8,000 

บาท ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแตเดือนกรกฏาคม - ตุลาคม 2560 ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวนบัตรสวนลดของ

ทางรานเกษตรเซ็นเตอรที่แจกใหกลุมลูกคาที่โทรมาเลนเกมในชวงโฆษณาและจํานวนกลุมลูกคาที่โทรมาสอบถาม

จากทางรานที่รับฟงผานวิทยุ ผลที่คาดวาจะไดรับ กลุมลูกคาสามารถเขาถึงการประชาสัมพันธ รับทราบขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสินคาทางราน เปนชองทางการติดตอสื่อสารกับรานเกษตรเซ็นเตอรอีกชองทางหนึ่ง และสามารถ

เพิ่มยอดขายของรานเกษตรเซ็นเตอรได ทางกิจการไดมีแผนทางการตลาดในชวงกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม ในการ

โฆษณารวมถึงประชาสัมพันธการสงเสริมการขาย ดังนั้นคาดวากิจการในป 2560 จะทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นจากป 

2559 อยางนอยรอยละ 5.79 ของยอดขายป 2559 เปนรายไดประมาณ 93,074 บาท 

 โครงการที่ 3 บัตรสินเช่ือเครดิตเกษตรกร เพื่อสรางแรงจูงใจและอํานวยความสะดวกใหกับเกษตรกรมาซื้อ

สินคารานเกษตรเซ็นเตอรและยังเปนการเพิ่มชองทางในการจําหนายสินคารานเกษตรเซ็นเตอร ใชงบประมาณ 

20,000 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงานต้ังแตป 2560 – 2562 ตัวชีว้ัดความสําเร็จ จํานวนลูกคาที่มาใชบริการชําระ

ผานระบบธนาคารผานรานเกษตรเซ็นเตอร ผลที่คาดวาจะไดรับ สามารถเพิ่มยอดขายสินคารานเกษตรเซ็นเตอร คาด

วาเพิ่มขึ้นรอยละ 7 ของยอดขายป 2559 เปนรายไดประมาณ 120,000 บาท 

 โครงการที่ 4 บรกิารจัดสงฟรีถึงบาน เพื่อสรางความแตกตางในการแขงขัน และสรางแรงดึงดูดใหลูกคามา

ซื้อสินคา ใชงบประมาณ วันละ 400 บาท จัดสง 2 รอบตอวัน โดยจัดสง เวลา 11.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 16.00 

น.ระยะเวลาในการดําเนินงานตัง้แตป 2560 – 2562 ตัวชีว้ัดความสําเร็จ จํานวนลูกคาที่ซื้อครบตามเงื่อนไขที่ทางราน

กําหนดในการไปสงสินคาฟรีถึงบาน ผลที่คาดวาจะไดรับเพื่อกระตุนใหฐานลูกคาเกาและลูกคาใหมอยากซื้อสินคา

หรือบรกิารกับทางรานรวมท้ังสรางความสะดวกสบายและความพึงพอใจใหกับลูกคา คาดวายอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 8 

ของยอดขายป 2559 เปนรายไดประมาณ 145,900 บาท 

 2. ผลการอภิปราย 

 จากผลการศึกษาดังกลาวมีประเด็นสอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบไปดวยขอมูลดานลักษณะ

สวนบุคคล สอดคลองกับผลการศึกษาของ ปฐมา เกษตรทัต (2557) พบวาลูกคาสวนใหญของรานเปนเพศชาย

มากกวาเพศหญิง อายุเฉลี่ยอยูที่ 41-50 ป สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา สวนของพฤติกรรมลูกคา

สวนใหญตัดสนิใจซื้อหรือใชปุยดวยตนเอง โดยรูจักปุยจากเพื่อนเกษตรกรสอดคลองกับ พลอยสุดา อรามรส (2555) 

พบวาระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอป มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาทางการเกษตร สําหรับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดพบวา กลุมลูกคาใหความสําคัญดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด และดาน

บุคลากร ซึ่ง สอดคลองกับผลการศึกษาของ ธัญญาภรณ ประยงคเพชร (2557) ไดศึกษาถึงปจจัยสวนผสมทาง
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การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณทางการเกษตร พบวา ดานผลิตภัณฑลูกคาใหความสําคัญ

เกี่ยวกับสินคามีคุณภาพมาตรฐาน ดานราคาลูกคาใหความสําคัญกับสินคามีราคาถูกกวารานอื่น ดานชองทางการ

จําหนายลูกคาใหความสําคัญในดานการเดินทางมาซื้อไดสะดวกสบาย ดานสงเสริมทางการตลาด ลูกคาให

ความสําคัญกับการรับประกันสินคา และบริการหลังการขาย ดานบุคคลลูกคาใหความสําคัญกับการเอาใจใสลูกคา

และพนักงงานมีอัธยาศัยดี ดานลักษณะทางกายภาพลูกคาใหความสําคัญกับสินคากอนสงมอบ อีกทั้งในแผนการ

ตลาดของทางรานเกษตรเซ็นเตอรไดมีการวางแผนโครงการระยะสั้นและระยะยาวมีความสอดคลองกับแผลกลยุทธ

ทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ของ ลิขิต พันธุโภคา (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสารควบคุมวัชพืชของลูกคา

เกษตรกร และกลุมรานคาปลีก โดยนําปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสารควบคุมวัชพืชมาวางแผนทางการตลาดเพื่อ

เพิ่มยอดขายโดยมีโครงการสําหรับเกษตรกร 3 โครงการ ประกอบไปดวย โครงการของแจกของแถม โครงการจับ

ฉลากรางวัล โครงการสวนลดเมื่อซื้อจํานวนมาก สําหรับรานคาปลีกมี 2 โครงการ ประกอบไปดวย โครงการจับ

รางวัล และโครงการสวนลดเมื่อซือ้จํานวนมาก  

กิตตกิรรมประกาศ 

รายงานการศกึษาอิสระครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะไดรับความกรุณาธิคุณและการสนับสนุน

ชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะ สละเวลาสวนตัว ชวยแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งชวยตรวจสอบแกไขขอบกพรอง และไดถายทอดความรู

ความสามารถ พรอมทั้งประสบการณที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทํารายงานการศกึษาอิสระเลมนี้ ทั้งนี้ผูศึกษาขอก

ราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  

 

เอกสารอางอิง  

ศรายุทธ เอกคณาสิงห. (2558). การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายสารเคมีกําจัดวัชพืชของรานกูเกียรติพาณิชย. 

 การศึกษาอิสระปรญิญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณทิฑ วิทยาลัยบัณทฑิศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธัญญาภรณ ประยงคเพชร. (2557). การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอุปกรณอุปกรณการเกษตรราชามอเตอร

 อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ.การศึกษาอิสระปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณทิฑ วิทยาลัยบัณทิฑศึกษาการ

 จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ศิรวิรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2550). กลยุทธการตลาดและการบรหิารเชิงกลยุทธโดยมุงท่ีตลาด. กรุงเทพฯ : ธนธัช ก า ร

พิมพ. 

ศักดิ์ชัย เจริญศิรพิรกุล. (2559). เอกสารประกอบการสอนวชิาการจัดการการตลาด. ขอนแกน : วิทยาลัย บัณฑิตศึกษา

การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

สิทธิ์ ธีรสรณ. (2551). การตลาด : จากแนวคิดสูการปฏิบัต.ิ พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ :  

 สํานักพิมพมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ. 

ปฐมา เกษตรทัต. (2557). การวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายปุยเคมีตราลูกโลกสมอของรานมารวยพาณิชยื 

 อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด. การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัรฑิตศึกษาการ

 จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ลิขิต พันธุโภคา. (2556). แผนกลยุทธทางการตลาดและการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มบยอดขายดูอัลโกลด ของ

 บริษัทซินเจนทา ครอปโปรเทคชั่น. การศึกษาอิสระปรญิญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

 วิทยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน. 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

902 
 

การออกแบบผลิตภณัฑเพื่อการจัดการเศษไมเหลือใชจากการผลิตตูลําโพง 

ของรานซีทซีาวด จังหวัดหนองบัวลําภ ู 

THE PRODUCT DESIGN FOR MANAGING THE RESIDUAL WOOD FROM SPEAKER MANUFACTURING OF C.T. 

SOUND, NONG BUA LAMPHU PROVINCE 

นภัสสชนันท สุรัติกาล  และ วิเชียร วรพุทธพร 

N. Surattikan
 

and W. Voraputhaporn
 

 
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University. 725 Moo 3 Tumbol Pha-in plang Amphoe Erawan Loei 42000 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคงเหลือของเศษไมเหลอืใช จากการสังเกต การสัมภาษณ  และ

แผนผังเหตุและผล ถัดมาเพื่อหาแนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใชและสรางระบบในการจัดเก็บ โดยศึกษาผลที่ได

จากขอแรกมาประยุกตใชกับแนวคิดและเครื่องมือลีน และแนวคิดการวางผังโรงงาน สวนระบบในการจัดเก็บจะเปน

การออกแบบชั้นจัดเก็บแผนไมและเศษไมเหลือมาชวยแกปญหา จากนั้นเพื่อกําหนดแนวทางการดวยการออกแบบ

ผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช ดวยการใชความรูจากการออกแบบ แนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม และการแปรรูปใหม จึง

ไดชิ้นงานออกแบบ 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพื้น เกาอี้นั่งเลนวงกลม และชั้นวางของ

ติดผนัง โดยใชลักษณะของเศษไมที่มีอยู และเนนขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนนักเพื่อที่ผูประกอบการสามารถนําไป

ปฏิบัติได และเพื่อประเมิณความพึงพอใจตอรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ จากแบบสอบถามและเครื่องมือทางสถิติ

ที่เกี่ยวของในการวเิคราะหและสรุปผล ซึ่งพบวา ระดับความพงึพอใจตองานออกแบบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ ในแตละปจจัย

สวนใหญอยูในระดับมากและมากที่สุด แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความสําเร็จในการนําไปปฏิบัติจริง  เพราะการศึกษา

ครั้งนีเ้ปนการเสนอแนวทางและสรางภาพจําลองเพื่อใหสามารถเขาใจและปฏิบัติตามไดงายขึ้น 

คําสําคัญ: เศษไมเหลือใช การออกแบบผลิตภัณฑ ความพึงพอใจ ตูลําโพง  
 

Abstract 
The aims of this independent study were to design products from residual wood. Plus, there were four 

purposes. One was to study the causes of residual wood by using observation, interview and cause and effect 

diagram; two was to find the ways to decrease residual wood and create the storage system by using Lean 

Principles, concepts of Plant Layout, and creation the wood board and residual wood storage system. The next 

one was to create product designs from the residual wood by using the knowledge about designing, value-

added concept, and reforming. As a result, three product designs were created for solving the solutions — book 

shelves, round chairs, and wall shelves. Also, the production concept was not complicated in order to understand 

and apply easily. The last one was to evaluate the satisfaction of the product designs by using the data collected 

from the questionnaires, in addition, statistic tools and SPSS were used to analyze the data. The results showed 

that the satisfaction of each product was in high and highest levels, which means tends of these designs could 

success in practical using. Furthermore, this study offered guidelines to simplify applying. 

Keywords: Residual Wood, Product Design, Satisfaction, Speaker  
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

903 
 

บทนํา 

ในปจจุบันโลกธุรกิจมีการแขงขันสูง ทําใหผูประกอบการตองมีการเตรียมพรอมรับมือและสามารถปรับตัว

ตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ธุรกิจที่สามารถสรางสิ่งที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคได

มากกวาก็จะสามารถดําเนินธุรกิจใหอยูรอดตอไปได และยิ่งไปกวานั้นในแตละธุรกิจก็ลวนตางมีการใชเครื่องมือ 

ความรู เงินทุน และเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสําหรับธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิตก็จําเปนอยางยิ่งในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดวยการลดความสูญเปลา เนื่องจากการ

ลดความสูญเปลาตามแนวคิดลีน (นิพนธ บัวแกวม, 2551) เปนการบริการจัดการการผลิต ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากที่สุด อันประกอบดวยเครื่องมือมากมายท่ีผูประกอบการในปจจุบันควรศึกษาและเลอืกที่เหมาะสมกับ

ธุรกิจของตนมาประยุกตใช  

สําหรับธุรกิจที่ผูศึกษาสนใจเลือกในการทําการศึกษาคร้ังนี้คอื รานซีทีซาวด ที่ดําเนินธุรกิจดวยการผลิตและ

จําหนายตูลําโพงแบบตางๆ ในลักษณะการคาสงและคาปลีก ไมที่ใชมีสองประเภท ไดแก ไมอัดและไมปารติเกิล และ

ถึงแมในจะมีการนําโปรแกรมการคํานวณทางคอมพวิเตอรมาประยุกตใชในการวัดขนาดแผนไมที่ตองใชดวยแนวคิดใช

อยางคุมคา แตทั้งนี้ก็มีปญหาสําคัญที่อาจทําใหธุรกิจเกิดความเสียเปรียบในการแขงขันในอนาคต คือ การคงเหลือ

ของเศษไมจากการผลิตตูลําโพง ที่พบวาการจัดการเศษไมเหลือใชของรานซีทีซาวดไมไดสรางประโยชนดานการเงิน

หรือรายไดใหกับธุรกิจ นับวาเปนความสูญเปลาดานเงินทุนและวัตถดุิบหลักท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากพบวาในแตละปมีความ

สูญเปลาเฉพาะดานมูลคาเศษไมเหลือใชถึงปละประมาณ 67,200 บาท แทนที่จะถูกนํามาใชเปนเงินทุนของธุรกิจใน

การดําเนินงานและพัฒนาธุรกิจใหดีขึ้นเหนือคูแขง อีกทั้งจากการศึกษาพบวาเศษไมเหลานี้มีการจัดเก็บที่ไมเปน

ระเบียบ อันเปนสาเหตุหน่ึงของปญหา และสงผลกระทบตอพื้นที่ในการผลิตและคลังสินคา สภาพแวดลอมการทํางาน 

และประสิทธิภาพการทํางานอีกดวย 

จากปญหานี ้พบวาเศษไมเปนสวนหนึ่งของตนไม ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคุณประโยชนตางๆ มากมายตอมนุษย

และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในโลก อีกทั้งในปจจุบันปญหาภัยธรรมชาติตางๆ ลวนเกิดจากการตัดไมไปใชเปนจํานวนมาก 

ดังนั้นทุกคนและทุกธุรกิจควรตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจดวยการคํานึงถึงสิ่งแวดลอม และแกปญหาตามหลัก 3Rs 

(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) คือการการลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการแปรรูปเพื่อนํามาใชใหม 

(Recycle) และสําหรับเศษไมเหลือใชที่พบในธุรกิจรานซีทีซาวด คือ ไมอัดและไมปารติเกิ้ล ก็พบวาสวนใหญใน

อุตสาหกรรมการผลิตเฟอนิเจอร เครื่องเรือน หรือของเครื่องใช มักถูกสรางขึ้นมาจากไมอัดและไมปารติเกิล 

เนื่องจากคุณสมบัติของไมที่มีน้ําหนักเบาและตนทุนไมสูงมาก ผูศึกษาจึงถือวาเปนโอกาสในการนําเศษไมเหลือใช

เหลานี้มาบริหารจัดการและสรางมูลคาเพิ่มดวยการออกแบบเปนผลิตภัณฑ (พูนลาภ ทิพชาติโยธิน, 2553) 

นอกจากนี ้สภาพเศรฐกิจของประเทศไทย พบวาในป 2560 มีแนวโนมท่ีจะเกิดอัตราเงินเฟอเพิ่มสูงขึน้ จากป 

2559 ถึงแมอัตราการเติบโตของธุรกิจจะคงที่หรือดีขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2560) ก็อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา

เกิดการอัตราการใชจายนอยลงเพราะอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้นจะทําใหลูกคาซื้อสินคาเดิมในราคาที่แพงขึ้น และอาจ

สงผลระยะยาวตอไปทางดานเศรษฐกิจ และอาจเกิดผลกระทบตอธุรกิจการผลิตและจําหนายตูลําโพงได 

ดังนั้น ในมุมมองดานสินคาที่จําหนายหากพิจารณาจะพบวาตูลําโพงไมไดเปนสินคาที่จําเปนตองใชใน

ชีวิตประจําวัน หากพิจารณารวมกับสภาพเศรษฐกิจไทยที่ผานมามีอัตราการใชจายลดลงในชวงที่เกิดปญหาทาง

การเมอืงและเศรษฐกิจ (ของไทยและตางประเทศ) อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจมีแนวโนมที่อัตราเงินเฟอจะสูงขึ้น ผูศึกษาจึง

สนใจที่จะสรางและเสนอแนวทางใหผูประกอบการใหสามารถรับมือกับสภาพเศรษฐกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไดใน

อนาคต ดวยการเสนอแนวคิดการใหความสําคัญกับทรัพยากรทุกอยางที่องคกรมีอยู การบริหารจัดการเศษไมเหลือ
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ใช ดวยแนวทางการลดจํานวนและการสรางระบบจัดเก็บเศษไมเหลานี้ และการสรางมูลคาเพิ่มดวยการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมจากเศษไมเหลือใช ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาคาดวาจะสามารถสรางแนวทางการนําสิ่งที่เหลืออยูไปใช

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรไดท้ังในปจจุบันและเปนแนวทางที่สามารถพัฒนาตอยอดใหดีขึ้นไดในอนาคต 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการคงเหลือของเศษไมเหลือใชจากกระบวนการผลิตตูลําโพง

และกระบวนการจัดการเศษไมเหลือใช 2) เพื่อศึกษาแนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใชและการสรางระบบในการ

จัดเก็บเศษไมเหลือใช 3) เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการดวยการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช และ 

4) เพื่อประเมิณความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบมาจากการบรหิารจัดการเศษไมเหลอืใช 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ผูศึกษาไดดําเนนิการศึกษาเปนขัน้ตอนตามวัตถุประสงค ดังนี ้

1) ศึกษาการคงเหลือของเศษไมเหลือใชจากกระบวนการผลิตตูลําโพงและกระบวนการจัดการเศษไมเหลอืใช  

   1.1 หนวยวิเคราะห  

      ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ที่เลือกมาจากวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 5 คน ไดแก ผูประกอบการ พนักงานของรานซีทีซาวด จํานวน 3 คน และผูทําบัญชี จํานวน 1 คน 

ซึ่งเกณฑในการคัดเลือกผูใหขอมูลหลักคือตองเปนผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในกระบวนการผลิตตูลําโพงและ

กระบวนการจัดการเศษไมเหลือใชของรานซีทีซาวด 

   1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  

        1. การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดวยลักษณะคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 

Questions) และบันทกึผลการสัมภาษณดวยการบันทึกเสียง  

      2. การใชวิธีการการสังเกต (Observation) แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) ผูศึกษาใช

เวลาเฝาสังเกตวัสด ุอุปกรณ พื้นท่ีการปฏบิัติงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานในการผลิตตูลําโพง  

      3. การวิเคราะหหาสาเหตุตามแผนผังเหตุและผล (Ishikawa, K., 1985) จากขอมูลที่ไดรับ 

2) ศึกษาแนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลอืใชและการสรางระบบในการจัดเก็บเศษไมเหลอืใช  

   2.1 หนวยวิเคราะห 

        มีการเลือกหนวยวิเคราะหเชนเดียวกันกับการศึกษาการคงเหลือของเศษไมเหลือใชจากกระบวนการ

ผลิตตูลําโพงและกระบวนการจัดการเศษไมเหลือใช (ดังแสดงตามหัวขอที่ 1.1) 

   2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

        1. กําหนดแนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใช จากการศึกษาผลที่ไดจากการวิเคราะหแผนผังเหตุ

และผล แลวนําแนวคิดและเคร่ืองมอืลีน (Womack & Jones, 2003 และ นิพนธ บัวแกว, 2551) มาประยุกตใชเปนหลัก  

        2. การสรางระบบในการจัดเก็บเศษไมเหลือใช โดยการนําแนวคิดการวางผังโรงงาน (นิพนธ บัวแกว, 

2551) มาประยุกตใช และดําเนินการวางแผน ออกแบบ รางแบบ และทําภาพจําลองชั้นจัดเก็บเศษไมเหลอืใช 

3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการดวยการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช  

  3.1 หนวยวิเคราะห 

        มีการเลือกหนวยวิเคราะหเชนเดียวกันกับการศึกษาการคงเหลือของเศษไมเหลือใชจากกระบวนการ

ผลิตตูลําโพงและกระบวนการจัดการเศษไมเหลือใช (ดังแสดงตามหัวขอที่ 1.1) 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินการ  
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        การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการวัสดุเหลือใชดวยหลัก 3Rs (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) แนวคิดการจัดการขยะเหลือศูนย (กรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม, 2556) หลักการออกแบบ (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร, 2548) แนวคิดการสรางมูลคาเพิ่ม (พูนลาภ 

ทิพชาติโยธิน, 2553) และแนวคิดการแปรรูปใหม (ธนกร นิรันดรนุต และรัฐไท พรเจริญ, 2559) 

4) ประเมิณความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบมาจากการบรหิารจัดการเศษไมเหลอืใช 

    4.1 หนวยวิเคราะห 

       1. ประชากร คือ ผูบริโภคงานออกแบบผลิตภัณฑจากไม 

      2. กลุมตัวอยาง มีจํานวนทัง้หมด 50 คน ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ  

  2.1) ผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ โดยผูศึกษาไดใชวิธีการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 25 คน  

  2.2) ผูบริโภคทั่วไปที่สนใจหรือบริโภคงานออกแบบผลิตภัณฑที่ทําจากไม ซึ่งผูศึกษาไดใชวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบใชวิจารณญาณ (Judgment Sampling) จํานวนอีก 25 คน  

    4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินการ 

       1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สรางขึ้นมาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน 

พฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจ (นภวรรณ คณานุรักษ, 2556) เปนตน ซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางในการสราง

แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนดังนี ้         

 สวนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ทําจากไมของผูบริโภค 

โดยจะมีกลุมคําตอบใหเลือก ตั้งแต 2-7 ตัวเลอืกตามความเหมาะสมและวัตถุประสงคของคําถาม 

 สวนท่ี 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งมีอยู 3 ตอนตามจํานวน

ชิ้นงานผลิตภัณฑท่ีออกแบบขึ้น โดยผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 

ซึ่งเกณฑท่ีใชจะเปนตัวกําหนดความหมายตามขอบเขตของคาเฉลี่ย (กัลยา วานิชยบัญชา, 2559)  ดังนี ้

   คาเฉลี่ย    4.21 – 5.00 ระดับความพงึพอใจ  มากที่สุด 

   คาเฉลี่ย    3.41 – 4.20 ระดับความพงึพอใจ  มาก 

   คาเฉลี่ย    2.61 – 3.40 ระดับความพงึพอใจ  ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย    1.81 – 2.60 ระดับความพงึพอใจ  นอย 

   คาเฉลี่ย    1.00 – 1.80 ระดับความพงึพอใจ  นอยท่ีสุด 

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ จากผูตอบแบบสอบถาม เพื่อขอมูลท่ีจะเปนประโยชนที่สามารถ

นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและพัฒนาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑตอไป 

       2. การตรวจสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมอืที่ใชในการศึกษา  

        ผูศึกษาไดทําการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร โดยการ

การหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ไดคาเทากับ 0.975 ซึ่งมากกวา 0.80 

(แบบสอบถามจึงจะเปนท่ียอมรับได) จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใชในการศึกษาไดจรงิ 

       3. สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาทัง้หมดเปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาและมีรายละเอียดตางๆ ดังนี้  

1. ผลการวิเคราะหการคงเหลือของเศษไมเหลือใชจากกระบวนการผลิตตูลําโพงและกระบวนการ

จัดการเศษไมเหลือใช  

   จากการศึกษาคงเหลือของเศษไมเหลือใชในกระบวนการผลิตตูลําโพง โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

วิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสัมภาษณเชิงลึก กับผูปฏิบติงานที่เกี่ยวของรวมถึงผูประกอบการของรานซีที

ซาวด และการใชแผนผังเหตุและผลในการแสดงและหาสาเหตุของการคงเหลือของเศษไมเหลือใช พบวา 

   เศษไมเหลือใชเกิดจากกิจกรรมการตัดและเลื่อยไมที่แมจะถูกคํานวณจากการวัดดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร แตดวยขนาดที่แตกตางกันของตูลําโพงที่ตองการผลิตในแตละรอบ ทําใหแผนไมที่แมจะถูกใชอยางคุมคา

แตก็ยังเหลือสวนที่ไมสามารถนําไปใชได หรือทักษะของผูปฏิบัติงานที่แตกตางกัน คนที่ยังไมชํานาญอาจทําใหเกิด

ขอผิดพลาดหรือรอยตําหนบินแผนไมทําใหไมสามารถใชงานไดและเกิดเปนสวนท่ีเสีย 

   นอกจากนี้ยังเกิดจากการจัดเตรียมวัตถุดิบหลักกอนการผลิต ไดแก แผนไมอัดและไมปารติเกิล โดย

ผูปฏิบัติงานละเลยการนําเศษไมที่เหลือและมีขนาดที่สามารถนํากลับมาใชไดมาใชอีก และอีกสวนมาจากเครื่องมือที่

สึกหรอท่ีมีสวนทําใหแผนไมเกิดความเสียหายไดเชนกัน   

   อีกทั้งการจัดเก็บแผนไมและเศษไมเหลือใชที่ไมเปนระเบียบก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดเศษไมเหลือใช 

เพราะทําใหผูปฏิบัติงานไมทราบวาสามารถนําไมแผนใดกลับมาใชได และการที่ผูปฏิบัติงานไมไดนึกถึงผลประโยชน

ขององคกรเปนสําคัญจึงไมไดใสใจกับการเลือกนําแผนไมที่เหลือกลับมาใชอีก และหากเศษไมเหลานี้ถูกปลอยทิ้งไว

นานก็จะเกิดการผุพังและไมสามารถนํากลับมาใชเปนวัตถุดบิในการผลิตตอได  

   อยางไรก็ตาม จากสาเหตุการคงเหลอืของเศษไมที่ไดกลาวไปขางตน สามารถสรุปไดวาเศษไมเหลือใชเกิด

จากสาเหตุหลักทั้ง 4 ดาน (จากการวิเคราะหโดยใชแผนผังเหตุและผล) อันไดแก ผูปฏิบัติงาน (Man) เครื่องจักร 

(Machine) วิธีการ (Method) และวัตถุดิบ (Material) ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงเหตุและผลของการเกิดเศษไมเหลือใช 
 

2. แนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใชและการสรางระบบในการจัดเก็บเศษไมเหลือใช 
    จากการศึกษา วิเคราะหขอมูล และนําความรูที่ไดมาประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหผูศึกษา

สามารถเสนอแนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใชและการสรางระบบในการจัดเก็บเศษไมเหลือใช ซึ่งอธิบายไดดังนี ้
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       1) แนวทางการลดจํานวนเศษไมเหลือใช จากการใชแผนผังเหตุและผลและไดพบสาเหตุหลัก 4 ประการ 

(ดังอธิบายในผลการศึกษาขอที่ 1) โดยผูศึกษาไดนําแนวคิดและเครื่องมือลีน (Womack & Jones, 2003 และ นิพนธ 

บัวแกว, 2551) มาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหา ดังนี ้

       ปจจัยแรกคือ ดานผูปฏิบัติงาน (Man) ผูศึกษาไดเสนอ การฝกอบรมพนักงานขามสาย (Cross 

Trained Work Force) เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีทักษะที่ดีและทํางานทดแทนกันไดเมื่อจําเปน การแกปญหารวมกัน

เปนกลุม  (Team Based Problem Solving) หากเกิดปญหาควรสอน แนะนํา และชวยเหลือกันแกปญหา การพัฒนา

ปรับปรุงอยางอยางตอเน่ือง (Continuous Improvement) เพื่อปรับปรุงวธิีการทํางานและสภาพแวดลอมการทํางานใหดี

ขึ้นอยูเสมอ การสรางความภักดตีอองคกรเพื่อใหผูปฏิบัติงานเห็นแกผลประโยชนขององคกรเปนสําคัญ และการสราง

แรงจูงใจ เปนสิ่งที่ทําใหผูปฏิบัตงิานเกิดความรูสึกกระตอืรอืรน ตั้งใจ และพยายามที่จะทํางานใหดียิ่งขึน้  

       ปจจัยที่สองคือ ดานเครื่องจักร (Machine) ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการบํารุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance) เปนการซอมบํารุง ดูแลรักษา ตรวจสอบเครื่องมืออยางสม่ําเสมอกอนที่เครื่องจักรหรือ

เครื่องมือจะชํารุดเสียหาย และการบํารุงรักษาดวยการพยากรณ (Predictive Maintenance) เปนการระบุเวลาหรือ

อาการซอมบํารุง จากการเก็บขอมูลและตรวจสอบการใชงานและความเสยีหายที่เกิดขึน้ในชวงเวลาที่ผานมา 

       ปจจัยที่สามคือ ดานวิธีการ (Method) ผูศึกษาไดเสนอแนวทางการทําเอกสารประกอบแสดงวิธี

ปฏิบัติงาน (Method Sheets) ในการผลิตเพื่อใหสามารถวิเคราะหการนําแผนไมมาใชกอนได การควบคุมดวยสายตา 

(Visual Control) อาจเปนการติดปาย หรือตั้งจุดฝากขอความเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาใจกระบวนการทํางานและ

แยกแยะการเลอืกใชวัตถุดิบ หรือสิ่งที่คนงานคนกอนทําไวได และใชจุดที่ใชวัตถุดิบ (Point of Used Material) เปนการ

จัดและการบริหารพื้นที่ใหสามารถนําวัตถุดิบหรืออุปกรณมาใชงานไดอยางสะดวก หรือการทําใหงาย (Simplify) โดย

การจัดสรรการจัดเก็บและการนําวัตถุดิบ แผนไม หรืออุปกรณตางๆ ออกมาใชในพื้นที่ ซึ่งจะชวยสรางความสะดวก

ตอการใชงาน และการทํางานที่เปนมาตรฐาน (Standardize Work) ควรมีการกําหนดมาตรฐานการทํางาน กฎ และ

ระเบียบตางๆ อยางเปนระบบ และที่สําคัญตองใหผูปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัตติามกฎมาตรฐานที่ตั้งไวดวย  

         ปจจัยดานท่ีสี่คือ ดานวัตถุดิบ (Material) ผูศึกษาไดเสนอแนวคิดหลัก 5 ส. คือ การดูแลรักษาพื้นที่

ปฏิบัติการทํางานและสรางระบบของพื้นที่ทํางาน (Work place) ใหเปนมาตรฐาน แลวคงไวใหเปนระเบียบแบบแผนที่

จําเปนตอการทํางานที่ดี ซึ่งจะชวยใหองคกรสามารถใชประโยชนจากพื้นที่และวัตถุดิบไดอยางสูงสุด และการ

ตรวจสอบดวยตนเอง (Self-Check Inspection) โดยตรวจสอบความเรยีบรอยของวัตถุดิบ หรือ ชิ้นงานดวยตัวพนักงาน

เองกอนที่จะสงช้ินงานไปสูขั้นตอนถัดไป เพื่อปองกันไมใหเกิดการผลิตของเสียขึน้มาอีก 

       2) การสรางระบบในการจัดเก็บเศษไมเหลือใช (ดังแสดงในภาพท่ี 2) โดยการใชความรูในการออกแบบ

รวมกับแนวคิดการวางผังโรงงานกับขอมูลที่ศึกษาไว มาใชในการสรางระบบการจัดเก็บและจัดการเศษไมเหลือใช โดย

ผูศึกษาเสนอแนวทางการการสรางชัน้เก็บแผนไมและเศษไมเหลือใช ที่มกีารจําแนกประเภท ขนาด และลักษณะของไม

ออกเปนหมวดหมูตางๆ ตามความตองการและเหมาะสมในการนําไปใชงาน และเลือกตําแหนงการจัดตั้งชั้นไวใน

บรเิวณที่มีกิจกรรมการใชงานชั้นเก็บไม (พื้นที่การวัดขนาด ตัดและเลื่อยไม) โดยใหความสําคัญกับความสะดวกของ

ผูปฏิบัติงานและการไหลของกิจกรรมการผลิตใหเปนไปอยางตอเน่ือง เพราะนอกจากจะชวยจัดระเบียบพื้นที่การผลิต 

คลังเก็บสินคาและสภาพแวดลอมการทํางานใหมีบรรยากาศที่ดีขึ้นแลว ยังสรางความยืดหยุนในการเก็บและการนํา

วัตถุดิบออกไปใชไดงายและสะดวกอีกดวย 
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ภาพที่ 2 แบบจําลองช้ันจัดเก็บแผนไมและเศษไมเหลือใช 
 

3. การกําหนดแนวทางการบริหารจัดการดวยการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช 
    1) การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใช จากการวิเคราะหประเภท ลักษณะและรูปแบบเศษไมเหลือ

ใชผนวกกับการใชความรูและความคิดสรางสรรคในการออกแบบ ดวยยึดแนวคิดหลักคือการนําเศษไมเหลือใชใน
ลักษณะตางๆ ที่มีอยู มาใชเปนเกณฑในการออกแบบสรางสรรคชิ้นงานอยางเรียบงาย โดยเนนขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตที่ไมซับซอนมากนัก เพื่อเปนแนวทางใหแกผูประกอบการและผูที่สนใจสามารถนําไปปฏิบัติตามได อีกทั้งเปนการ
ชวยลดปริมาณเศษไมเหลือใชไดจริง และนอกจากนี้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใชที่ผูศึกษา
ตองการคอื ทําใหเศษไมเหลือใชเหลานี้ใหมีมูลคาเพิ่ม มีประโยชนใชสอย และสามารถสรางรายไดใหแกองคกร ดังนั้น
จากการออกแบบท่ีใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้ ทําใหผูศึกษาสามารถสรางชิ้นงานผลิตภัณฑที่ตองการขึ้นมาได 
3 ผลิตภัณฑ ดังนี ้1) ชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพืน้ 2) เกาอีน้ั่งเลนวงกลม และ 3) ชั้นวางของติดผนัง  

   2) การคาดการณการประเมินมูลคาของเศษไมเหลือใชจากการออกแบบผลิตภัณฑ โดยใน 1 เดือน จะมี
เศษไมเหลือใชประมาณคาไดเทากับไมจํานวน 8 แผนเต็ม (14.285% ของแผนไมทั้งหมดที่ใช) และโดยราคาเฉลี่ยตอ
แผนคือ 700 บาท และ สําหรับราคาขายของทั้ง 3 ผลิตภัณฑท่ีตั้งไวจะไมสูงมากนัก เนื่องจากดวยกระบวนการผลิตที่
อาจยังไมไดมีความพิถีพิถันมาก เพราะเปนแนวทางการผลิตใหผูประกอบการและผูปฏบิัติงานสามารถทําเองไดโดยไม
ใชชางฝมือหรือผูเชี่ยวชาญ (ซึ่งเปนตนทุนอยางหนึ่ง) อีกทั้งเปนการตั้งราคาเพื่อใหขายได ที่สําคัญคือทําใหองคกร
ไดรับรายไดทดแทนมูลคาของเศษไมเหลือใชที่เสียไป สวนคาใชจายเฉพาะตนทุนของเศษไมเหลือใชประมาณ 5,600 
บาทตอเดือน แลวยังมีคาเครื่องมืออุปกรณที่ใชตางๆ รวมถึงคาแรงที่เกี่ยวของในการผลิต โดยจะคิดราคาเพิ่ม 80 
บาทตอชิน้ และหากผลิตทั้งหมดจํานวนเทากับ 31 ชิ้น (จากการคาดการณและคํานวณจากเศษไมเหลือใช) จะทําใหมี
คาใชจายในการผลิตเทากับ 31x80 = 2,480  ดังนั้นตนทุนรวมคิดเปน 5,600+2,480 = 8,080 บาท และจากการตั้ง
ราคาขาย จํานวนและมูลคาที่คาดวาจะขายได พบวาสวนตางของรายไดและตนทุนอยูที่ 8,250 – 8,080 = 170 บาท
ตอเดือน และมูลคาการขายตอปจะเทากับ 8,250x12 = 99,000 บาทตอป 

   3) ประโยชนของผลิตภัณฑที่ออกแบบจากเศษไมเหลือใชตอองคกรที่จะไดรับ ไดแก ประการแรกคือ การ
ไดรับรายไดจากการขายผลิตภัณฑที่ออกแบบจากเศษไมเหลือใช ประการที่สองคือ การใชผลิตภัณฑที่ออกแบบจาก
เศษไมเหลือใชเปนของแถม หากสามารถสรางชิ้นงานออกมาไดอยางสวยงามและปราณีต นอกจากการนําไปขายแลว
ยังสามารถใชเปนของแถมในการสงเสริมการขายของทางราน หรือการมอบใหในเทศกาลพิเศษแทนการซื้อของขวัญ
ได และประการท่ีสาม คือ การนําผลิตภัณฑท่ีออกแบบจากเศษไมเหลือใชมาใชเอง ซึ่งเปนการทดแทนการซื้อมาใช 
 

4. ประเมิณความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑทีอ่อกแบบมาจากการบริหารจัดการเศษไมเหลือใช  
    การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามสามารถอธิบายโดยแบงตามประเภทของผลิตภัณฑไดดังน้ี 
    ผลิตภัณฑที ่1 ชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพื้น (ตามภาพที ่3) 
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ภาพที่ 3 เศษไมเหลือใชที่ใชในการผลิต แบบราง และแบบจําลองการใชชัน้วางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพ้ืน 
 

       1.1) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ  
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพื้น 

โดยกลุมผูบรโิภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.44 0.50 มากที่สุด 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.36 0.49 มากที่สุด 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความเหมาะสม 4.12 0.33 มาก 

4. ประโยชนใชสอย 4.36 0.49 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 4.00 0.40 มาก 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลที่สามารถวิเคราะหไดวา การออกแบบชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้งพื้น 
ออกแบบมาไดถูกใจผูบริโภค เพราะมีความสวยงาม ที่ทําใหผูบริโภคพึงพอใจไดจากการมองเห็น และเพราะความ
สวยงามในการออกแบบที่ทําใหแตกตางจากชั้นวางของแบบปกติที่ใชเก็บของเทานั้น เพราะยังสามารถนํามาใชตกแตง
บานหรือหองใหดูสวยงามและนาอยูเพิ่มขึ้นไดอีกดวย ทําใหความพึงพอใจในดานความสวยงามและประโยชนใชสอย
อยูในอันดับมากที่สุดที่รองลงมาจากการออกแบบ 
 

       1.2) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคทั่วไปท่ีสนใจหรือบริโภคผลิตภัณฑที่ทําจากไม  
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบชั้นวางหนังสือและของตกแตงแบบตั้ง
พื้น โดยผูบริโภคท่ัวไปที่สนใจหรือบริโภคผลิตภัณฑท่ีทําจากไม N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.52 0.51 มากที่สุด 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.44 0.50 มากที่สุด 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความเหมาะสม 4.08 0.28 มาก 

4. ประโยชนใชสอย 4.44 0.50 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 3.84 0.55 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แสดงผลที่สามารถวิเคราะหไดวา ระดับคาความพึงพอใจมีลักษณะที่เปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ แปลวาผูบริโภคสวนใหญให

ความสําคัญของการออกแบบมากที่สุด สําหรับช้ันวางของ รองลงมาคอืรูปทรงสวยงามและประโยชนใชสอยที่ตามมา

โดยการออกแบบที่ดีคือมีความสวยงามและความแตกตางที่สามารถทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจ และพึงพอใจได 

และอีกสิ่งที่เหมือนกันคือ การลงสีและลักษณะของวัสดุรวม ที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด (แมจะยังอยูในเกณฑมาก) 

ซึ่งจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบใหดีขึน้ได 

 ผลิตภัณฑที ่2 เกาอี้นั่งเลนวงกลม (ตามภาพที ่4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เศษไมเหลือใชที่ใชในการผลิต แบบราง และแบบจําลองการใชงานเกาอีน้ั่งเลนวงกลม 
 

       2.1) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ  
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบเกาอี้นั่งเลนวงกลมโดยกลุมผูบริโภคที่มี
ความรูและประสบการณในการออกแบบ N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.12 0.52 มาก 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.00 0.40 มาก 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความ

เหมาะสม 

4.04 0.35 มาก 

4. ประโยชนใชสอย 4.28 0.54 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 3.96 0.54 มาก 

 

จากตารางที่ 3 แสดงผลทีส่ามารถวิเคราะหไดวา การออกแบบเกาอี้นั่งเลนวงกลมนี้ ทําใหผูบริโภคพึงพอใจ
กับประโยชนใชสอยมากที่สุด ในแงการนําไมลักษณะวงกลมมาใชทําเปนเกาอี้ได แตดวยลักษณะของการทําจากไม
หลายชั้นตอกันอาจทําใหรูสึกวาการเคลื่อนยายอาจไมสะดวกนัก เพราะดูเหมือนมีน้ําหนักมากกวาเกาอี้ทั่วไป แต
อยางไรก็ตามผลที่ไดยังมคีวามพึงพอใจอยูในระดับมากได แมจะนอยท่ีสุดเมื่อเทียบกับดานอื่นๆ 
 

       2.2) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคทั่วไปท่ีสนใจหรือบริโภคผลิตภัณฑที่ทําจากไม 
 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบเกาอี้นั่งเลนวงกลมโดยผูบริโภคทั่วไปที่
สนใจหรือบรโิภคผลิตภัณฑที่ทําจากไม N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.04 0.20 มาก 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.00 0.29 มาก 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความเหมาะสม 4.08 0.28 มาก 

4. ประโยชนใชสอย 4.20 0.40 มาก 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 4.00 0.58 มาก 

 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลทีส่ามารถวิเคราะหไดวา ระดับคาความพึงพอใจที่มากที่สุดและนอยที่สุดเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับกลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ แสดงวามีความคิดเห็นและ
ความรูสึกตอการออกแบบเกาอ้ีนั่งเลนวงกลมไปในทศิทางเดียวกัน สิ่งที่แตกตางกันเพียงเล็กนอยคือความพึงพอใจใน
ดานประโยชนใชสอยและการลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความพึงพอใจนอยที่สุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจใน
ปจจัยดานอื่นแตยังอยูในเกณฑมาก ซึ่งจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาการ
ออกแบบใหดีขึ้นได เชน การทาสีใหม หรือการใชวัสดุอื่นรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ           
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ผลิตภัณฑที ่3 ชั้นวางของติดผนัง (ตามภาพที ่5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เศษไมเหลือใชที่ใชในการผลิต แบบราง และแบบจําลองการใชชัน้งานชั้นวางของติดผนัง 
 

       3.1) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ  
 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบชั้นวางของติดผนังโดยกลุมผูบริโภคที่มี
ความรูและประสบการณในการออกแบบ N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.10 0.44 มาก 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.30 0.47 มากที่สุด 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความเหมาะสม 4.30 0.57 มากที่สุด 

4. ประโยชนใชสอย 4.25 0.44 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 4.15 0.36 มาก 
 

 จากตารางที่ 5 แสดงผลที่สามารถวิเคราะหไดวา ระดับความพึงพอใจมากที่สุดของชั้นวางของติดผนังคือ
การลงสี ลักษณะของวัสดุรวม ลวดลายและรูปทรงสวยงาม ซึ่งเปนสีธรรมชาติของไมที่เปนสีโทนคลาสสิคและขาที่
แข็งแรงสามารถใชไดกับทุกที่ และความพึงพอใจที่นอยที่สุดคือการออกแบบซึ่งอาจเปนเพราะผูบริโภคคิดวา
ผลิตภัณฑท่ีเปนชั้นวางของติดผนังสวนใหญที่พบเห็นจะมีลักษณะที่คลายคลึงกับงานออกแบบนี้ ซึ่งจากความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบใหดีขึน้ เชน การออกแบบมีใหความแปลกใหม 
 

       3.2) สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบริโภคทั่วไปท่ีสนใจหรือบริโภคผลิตภัณฑที่ทําจากไม 
 

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในงานออกแบบชั้นวางของติดผนังโดยผูบริโภคทั่วไปที่
สนใจหรือบรโิภคผลิตภัณฑที่ทําจากไม N = 25 

รายละเอียด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1. การออกแบบ 4.25 0.44 มากที่สุด 

2. ลวดลายและรูปทรงสวยงาม 4.35 0.48 มากที่สุด 

3. การลงสีและลักษณะของวัสดุรวมมีความเหมาะสม 4.40 0.50 มากที่สุด 

4. ประโยชนใชสอย 4.40 0.50 มากที่สุด 

5. ความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย 4.10 0.30 มาก 
 

จากตารางที่ 6 แสดงผลที่สามารถวิเคราะหไดวาคาความพึงพอใจที่มากที่สุดเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
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กลุมตัวอยางบรโิภคที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบ แสดงวามีความคิดเห็นและความรูสึกตอชั้นวางของ
ติดผนังไปในทิศทางเดยีวกัน แตคาความพึงพอใจที่ที่นอยที่สุดคือความสะดวกในการใชงานและเคลื่อนยาย แตก็ยังอยู
ในระดับมาก ซึ่งจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางสามารถนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนาการออกแบบใหดีขึ้น เชน 
การออกแบบอาจปรับเปลี่ยนเปนใชขาแบบแขวนหรือขาที่ถอดขาได ซึ่งคาดวาจะมีคาความพอใจในดานการใชงาน
และเคลื่อนยายท่ีมากขึ้น 

 นอกจากนี้ จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
รูปแบบผลิตภัณฑ พบวามีความสอดคลองกับผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามดานพฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ (ที่ทําจากวัสดุประเภทไม) ในประเด็นตางๆ ไดแก เหตุผลที่ทําใหเลือกซื้อของตกแตงบานที่ทําจากวัสดุ
ประเภทไม ผลที่ไดพบวา สิ่งที่ผูบริโภคจํานวนมากที่ใหความสําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมีความสวยงาม และมีประโยชน
ใชสอย มากที่สุดเปนสองอันดับแรก สวนปจจัยใดที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทของใชหรือของ
ตกแตงบานที่ทําจากไม พบวา คําตอบที่ถูกเลือกตอบมากที่สุดสองอันดับแรกไดแก สินคามีประโยชนใชสอย และ
ออกแบบดูด ีมีสไตล และที่สําคัญคือคําถามที่วาทานคิดวากระบวนการในการออกแบบจะชวยเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑ
ที่สรางจากไมหรือไม ผลที่ไดพบวาผูบริโภคทุกคนเห็นดวยโดยเลือกตอบวาได แตอยางไรก็ตามก็ยังมีอีกคําถามที่ถาม
ถึงเหตุผลใดที่ทานจะไมซื้อผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุประเภทไม โดยผลที่ไดพบวาสวนใหญจะเลือกตอบการออกแบบ
สินคาไมสวยงามนาสนใจ 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การออกแบบผลิตภัณฑหรือของใชที่ทําจากไม เปนสิ่งที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกไม
ได และเหตุผลหรอืปจจัยที่ทําใหคนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ทําจากไมมากที่สุด ไดแก การออกแบบที่สวยงาม มี
สไตล และมีประโยชนใชสอย เปนหลัก 

อภิปรายผลการศึกษา  

ผลการศึกษาการมีประเด็นท่ีสําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี ้

      ผลการศึกษาในการหาสาเหตุของปญหาดวยการใชแผนผังเหตุและผล และเสนอแนวทางการแกปญหา

เพื่อลดจํานวนเศษไมเหลือใชดวยแนวคิดและเครื่องมือลีน สอดคลองกับ ชุติพร รัตนพันธ และปณิธาน พีรพัฒนา 

(2559) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการใหบริการเพื่อลดการรอคอย หาสาเหตุของปญหาดวยการ

ใชแผนผังสาเหตุและผล และกําหนดแนวทางการแกปญหาดวยแนวคิดลีน  

      ผลการสรางระบบการจัดเก็บเศษไมเหลือใชเพื่อพัฒนาการจัดเก็บและการจัดการเศษไมที่เหลือในพื้นที่

การผลิตและคลังสินคา ดวยการสรางชั้นจัดเก็บแผนไมและเศษไมเหลือใชที่แบงเก็บไดตามประเภท หมวดหมู และ

ลักษณะตางๆ ซึ่งคาดวาจะชวยใหการทํางานของผูปฏิบัตงิานมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ และลดการคงเหลือของเศษไม

ที่สามารถนําไปใชในการผลิตตอไดแตไมไดถูกนําไปใช อันเปนการประหยัดรายจายท่ีเปนตนทุนของวัตถุดิบขององคกร 

ซึ่งสอดคลองกับ ปฐมพงษ หอมศรี และจักรพรรณ คงธนะ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการจัดการ

สินคาคงคลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงคลังและปรับปรุงระบบสินคาคงคลังดวยการจัดกลุมของ

สินคา พบวาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินคาสินคาคงคลังได และยังชวยลดปริมาณการจัดเก็บสินคา

และลดคาใชจายในการสั่งซือ้ซ้ําไดอีกดวย 

       การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษไมเหลือใช โดยการใชเศษไมที่เหลืออยูมาใชเปน

เกณฑในการสรางงานออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลองกับ ทรงวุฒิ เอกวุฒวิงศา (2551) ที่ศกึษาเกี่ยวกับ การพัฒนา

กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไมจากเศษเหลือทิ้งทางเกษตรกรรม ที่ใชใบออยและตอชังขาวที่พบไดในพื้นที่ และสุร

พันธ จันทนะสุต (2552) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การสรางผลิตภัณฑจากเศษไมเกาเพื่อเพิ่มมูลคาตามแนวพระราช

ดํารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เนนการสรางมูลคาเพิ่มของเศษไมเกาท่ีมีอยู 

       การประเมิณความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑที่ทํามาจากเศษไมเหลือใช และใชแบบสอบ ถามใน
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การสํารวจความพึงพอใจตอชิ้นงานออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับ ธนกร นิรันดรนุต และรัฐไท พรเจริญ (2559) ที่ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบผลิตภัณฑจากเศษไมเหลือใชในอุตสาหกรรมแปรรูปไม และใชแบบสอบถามใน

การสํารวจความพึงพอใจตองานออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งผลท่ีไดคือผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความสําคัญและพึง

พอใจตอผลิตภัณฑที่มกีารออกแบบที่สวยงาม มีประโยชนใชสอย และสะดวกตอการเคลื่อนยายเปนสิ่งสําคัญที่สุด 

สอดคลองกับ ตระกูลพันธ พัชรเมธา (2558) ไดทําการศึกษาเกีย่วกับ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากขี้เลื่อย

ไมยางพารา พบวา ผูซือ้เลอืกงานหัตถกรรมประเภทของตกแตงบานที่มคีวามสวยงาม มีเอกลักษณเปนอันดับแรก 

และรองลงมาเปนประเภทของใช 

ขอเสนอแนะ 

 การนําผลการศึกษาไปใช ควรปรับใหเขากับสภาพแวดลอมของพืน้ที่การทํางานและวัสดุที่ใช ซึ่งผลที่ไดจะ

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ขึ้นอยูกับความรวมมือจากผูประกอบการและผูรวมงานทุกคนที่เกี่ยวของ อีก

ทั้งราคาขายสามารถตั้งเพิ่มขึ้นมากหรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับความปราณีตในการผลิตและสรางสรรคชิ้นงาน 

การทําการศึกษาตอไป ควรมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑที่สามารถนําเศษไมเหลือใชทุกลักษณะ 

ทุกประเภท และทุกขนาดไปใช นอกจากนี้ควรแสวงหาแนวทางใหมๆ ในการจัดการเศษไมเหลือใชโดยคํานึงถึง

ประโยชนสูงสุดขององคกร พรอมทั้งมีการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใช (Rothwell, R., & Zegveld, W, 1983 และ  

Freeman, C., & Soete, L. 1997) หรือการใชวัสดุตางๆ รวมในการผลิต และอาจการจางแรงงานการผลิตที่มีทักษะ

ความชํานาญในการผลิต 

กิตตกิรรมประกาศ  

รายงานการศกึษาอิสระครั้งนี้ สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดีเพราะไดรับความกรุณาธิคุณและการสนับสนุน

ชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะ สละเวลาสวนตัว ใหความรู ชวยแนะนําแนวทางการแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งชวยตรวจสอบแกไข

ขอบกพรอง พรอมทั้งประสบการณที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทํารายงานการศึกษาอิสระเลมนี้ ทั้งนี้ผูศึกษาขอ 

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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แนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร โดยวิธีสุนทรียสาธก :  

กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  

APPROACHES TO INCREASE WORKING EFFICIENCY OF GOVERNMENT SAVING BANK STAFF BY USING 
APPRECIATIVE INQUIRY: A CASE STUDY OF BANKRUAT BRANCH, BURIRUM PROVINCE 

อัจฉราพรรณ  จันชู1,2 

A. Junchoo1,2 

1GOVERNMENT SAVING BANK, BANKRUAT BRANCH 304-304/1 Moo.4 Tumbol Bankruat, Ampoe Bankruat ,Buriram 31180 
2College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University. Khon Kaen, Mittraphap Road Mueang, Khon Kaen 40002 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและแนวทางในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  โดยใชหลักสุนทรีย

สาธก  ( Appreciative  Inquiry : AI ) และ การวิเคราะหสออาร ( SOAR  Analysis ) เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา  

โดยใชการสัมภาษณ  สอบถาม  และพูดคุย  เพื่อคนหาประสบการณท่ีดีที่สุดของกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน  แลวนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา    จุดแข็ง  (Strengths)  โอกาส(Opportunities)  การสรางแรงบันดาลใจ (Aspiration)  

ประเมินผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results)  ปจจัยที่เปนจุดรวม ( Convergences )  และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน              

( Divergences ) และนําผลที่ไดนํามาออกแบบโครงการที่จะชวยเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากรธนาคาร

ออมสินสาขาบานกรวด  ทําใหไดโครงการ 3 โครงการ  คือ โครงการพนักงานดีเดนประจําเดือน โครงการลดหนี้คาง

ชําระ และโครงการจับกลุมเชิงรุก  แลวนําโครงการทัง้ 3  โครงการไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผล

จากการดําเนินโครงการพบวาการไดรับคําชมเชยเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากร  บุคลากรรูสึกมี

ความสุขเพิ่มขึ้น  เกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีการถายทอดความรูใหแกกันซึ่งชวยพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานทําใหทักษะในการสื่อสารกับลูกคาและการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 

คําสําคัญ: การสรางแรงจูงใจ การเพิ่มประสิทธิภาพ สุนทรียสาธก 

 
Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate motivation factors and approaches to increase  working 
efficiency of GOVERNMENT SAVING BANK staff a case study of Bankruat Branch, BURIRUM PROVINCE. By using 
Appreciative Inquiry and SOAR Analysis is the main tool in the study. Using interviews, interviews and 
discussions to find the best experiences of 10 participants. Then, the data is analyzed for strengths, 
opportunities, Aspiration, Results, Convergences and Divergences. Bring the results to the design of the project 
to improve the performance of the staff of the Government Savings Bank ,Bankruat Branch . There are three 
projects that are Outstanding Employees of the Month, Decrease non-performance lone and Group advertise. 
The results of the project show that being praised is a motivation for the work of the staff. Personnel feel more 
happy. Good relationship There is a transfer of knowledge that improves performance, improves communication 
skills with customers, and improves performance 
Keywords: Motivation, Increase working efficiency, Appreciative Inquiry  
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บทนํา  

ปจจุบัน  ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนนิงาน และการบรกิารในทุกดานเพ่ือ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ และรักษาฐานลูกคาซึ่งมีมากกวา 26 ลานบัญชี (ธนาคารออมสิน,2558) โดยระดม

ทรัพยากรในทุกดาน เตรียมการเพ่ือปรับปรุง ภาพลักษณ และรูปแบบการใหบรกิารที่ทันสมัยและครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อ

รองรับการใหบริการที ่ สอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุม ทุกอาชีพ และทุกชวงวัย  นอกจากนั้น 

ธุรกิจของสถาบันการเงนิมีการแขงขันที่สูงมาก  การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรจึงมีความจําเปนอยางมาก  โดย

ปญหาสวนใหญท่ีเกิดขึ้นในองคกรจะเปนเรื่องความแตกตางกันของแตละบุคคล  เชน  ความสัมพันธระหวางบุคคล  

ทัศนคติในการทํางาน  และความแตกตางของหนาท่ีในการปฏิบัตงิาน 

ผูศึกษาไดตระหนักถึงปญหาของประสทิธภิาพการทํางานของพนักงานและลูกจางในธนาคารออมสิน  สาขา

บานกรวด  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการดาํเนินงานท่ีผานมา  สาขาบานกรวดไมสามารถทํางานบรรลุตามเปาหมายได

ในทุกตัวชีว้ัด  ซึ่งหากเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานและลูกจางโดยใชวิธสีุนทรียสาธกจะเปนการคนหา

ประสบการณเชิงบวก และสรางทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัตงิานใหกับบุคลากรได  

 วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสนิสาขาบานกรวด  จังหวัด

บุรรีัมย  
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

กรอบแนวคดิ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยวิธีสุนทรียสาธก : กรณีศึกษา

ธนาคารออมสิน สาขาบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  ผูศึกษาใชหลักสุนทรียสาธก  ( Appreciative  Inquiry : AI )   และ 

การวิเคราะหสออาร ( SOAR  Analysis )  เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา  โดยใชการสัมภาษณ  สอบถาม  และ

พูดคุย  เพื่อคนหาประสบการณที่ดีที่สุดของบุคลากรและสังเกตพฤติกรรมตางๆเพื่อนํามาวิเคราะหในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา  ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  

จังหวัดบุรรีัมย 
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2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จังหวัด

บุรรีัมย 

1.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ประกอบไปดวย  พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  

จังหวัดบุรรีัมย  จํานวน 10 คน   

1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา   

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาจะใชการสัมภาษณ  โดยใชหลักสุนทรียสาธก  ( Appreciative  Inquiry : AI )และ 

การวิเคราะหสออาร ( SOAR  Analysis )  เปนเครื่องมือหลักในการคนหาประสบการณเชิงบวกในการสรางแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงาน  โดยแบบสัมภาษณจะใชหลักกระบวนการที่กอใหเกิดพลัง มากําหนดแบบสัมภาษณ  โดยแบบ

สัมภาษณจะประกอบไปดวย 

สวนท่ี 1  ขอมูลทัว่ไปของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ตําแหนงงาน  อายุงาน 

สวนท่ี 2  คําถามที่ใชสัมภาษณ  โดยใชหลักสุนทรียสาธก ( Appreciative  Inquiry : AI ) 

1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณถึงประสบการณเชิงบวกในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจาง

ธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จํานวน 10 คน  และนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน   โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท  ดังนี ้

ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม  สัมภาษณ  สังเกตพฤติกรรม  โดยการ

สัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured  Interview)  ซึ่งไดมีการวางแผนการสัมภาษณไว

กอนลวงหนาอยางเปนขัน้ตอน  โดยใชคําถามเชงิบวกที่เกี่ยวกับประสบการณที่ดีที่สุด 

ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควา  บทความ  วารสาร  แนวคิดทฤษฎี  

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ที่คนควาไดจากหองสมุดและอินเตอรเน็ต  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 

โดยจะใชหลักวงจร 4-D (Discovery, Dream, Design, Destiny) ของทฤษฎีสุนทรียสาธก  ซึ่งประกอบไปดวย 

การคนพบ  (Discovery) เกิดการการแบงปนเรื่องราวดีๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการกระทําที่นา

เอาเปนตัวอยาง  ทําใหเกิดการวาดผังแกนทางดานบวกขององคกร  การมีปรีชาญาณรวมกัน 

การสรางฝน (Dream) เปนการสรางภาพนิมิตแหงความเปนไปไดในดานการปฏิบัติงานและดานความสัมพันธ

ในองคกร 

การออกแบบ (Design) ทุกคนในองคกรมองเห็นเปาหมายเดียวกันและวางแผนการปฏิบัติงานที่จะทําให

บรรลุเปาหมาย 

ทําใหเปนจริง (Destiny) ทุกคนในองคกรนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติจริง  ซึ่งทุกคนจะใชศักยภาพที่ตัวเองมี

ทุมเทในการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรบรรลุตามเปาหมายและองคกรเกิดการขับเคลื่อนไปขางหนา    (ภิญโญ  รัตน

พันธุ, 2555) 

 

2.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

2.1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ประกอบไปดวย  พนักงานและลูกจางธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  

จังหวัดบุรรีัมย  จํานวน 10 คน   
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2.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาจะใชการสัมภาษณ  โดยใชหลักการวิเคราะหสออาร ( SOAR  Analysis )  เปน

เครื่องมือหลักในการคนหาประสบการณเชงิบวกในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน  ซึ่งแบบสัมภาษณจะตอ

ยอดมาจากการใชหลักสุนทรียสาธก ในการสัมภาษเพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกในการสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยแบบสัมภาษณประกอบดวย 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศกึษา  ตําแหนงงาน  อายุงาน 

สวนท่ี 2  คําถามที่ใชสัมภาษณ  โดยใชหลักสุนทรียสาธก ( Appreciative  Inquiry : AI ) 

สวนท่ี 3 คําถามที่ใชสัมภาษณ  โดยใชหลักการวิเคราะหสออาร ( SOAR  Analysis ) 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณพนักงานและลูกจางธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จํานวน 10 

คน  และนําผลที่ไดมาวิเคราะห SOAR Analysis เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ และผลลัพธในเชิงบวก

ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน  โดยมี 11 แนวทางตั้งแตการสรางนวัตกรรม การสรางผลิตภาพ การ

เรียนรูในองคกร การสรางแรงจูงใจภายใน การสรางแรงจูงใจภายนอก บรรยากาศการทํางานเปนทีม การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย การลดตนทุน การเพิ่มรายได การบริหารความเสี่ยง ภาวะผูนํา ที่มีความสอดคลองกันตั้งแตการ

คนหาจุดแข็ง (Strengths) จากนั้นในจุดแข็งประเมินหาโอกาส (Opportunities) และนําขอมูลจากโอกาสมาสรางแรง

บันดาลใจ (Aspiration) และประเมินหาผลลัพธ (Results) ในที่สุด  โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 ประเภท  ดังนี ้

ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการสอบถาม  สัมภาษณ  สังเกตพฤติกรรม  โดยการ

สัมภาษณเปนการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured  Interview)  ซึ่งไดมีการวางแผนการสัมภาษณไว

กอนลวงหนาอยางเปนขัน้ตอน  โดยใชคําถามจะใชหลักสุนทรยีสาธกและการวิเคราะหสออารเปนหลักในการถาม 

ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary  Data)  เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา  บทความ  วารสาร  แนวคิดทฤษฎี  

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ที่คนควาไดจากหองสมุดและอินเตอรเน็ต  เปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานโดยการวิเคราะหสออาร  ประกอบไปดวย 

กระบวนการการคนหาจุดแข็ง (Strengths) คือเร่ืองราวดีๆท่ีเกิดขึ้นในองคกร อาจเกดิขึ้นท่ีไหน เมื่อไร กับใคร

ก็ได อาจอยูรูปแบบของความรู ทัศนคติ กระบวนการที่มีอยูในตัวคนใดคนหนึ่ง หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ณ . เวลา

ใดเวลาหนึ่งก็ได อาจเปนเรื่องดีๆ ที่แมจะเกิดขึ้นเมื่อสิบปที่แลวก็สามารถนําวาเปนจุดดี หรือจุดแข็งได กระบวนการ

การคนหาจุดแข็งจึงเปนกระบวนการคนหาเร่ืองดีๆ ความสําเร็จแมเพียงเล็กนอยจากผูมีสวนไดเสียทุกคนในองคกร 

กระบวนการการคนหาโอกาส  (Opportunities) คือปจจัยสนับสนุนใหองคกรมีความไดเปรียบ โอกาสในการ

วิเคราะห SOAR Analysis มาจากสองแหลงคือจากจุดแข็ง หรือเรื่องดีๆ ที่ไดจากผูมีสวนไดเสียแตละคน และการ

ตีความจากเรื่องดีๆ ท่ีเกิดขึ้นภายนอกองคกร  

กระบวนการสรางแรงบันดาลใจ (Aspiration)  คือ พลังอํานาจในตนเองชนดิหนึ่ง ที่ใชในการขับเคลื่อนการคิด

และ การกระทําใด ๆ ที่พงึประสงค  โดยปรกติเมื่อมีการคนหาและระบุจุดแข็งและโอกาส ผูมีสวนไดเสียจะคนพบแรง

บันดาลใจที่จะอยากขยายผลจุดแข็งและโอกาสนั้นขึน้มาเองโดยธรรมชาติ เนื่องจากเปนจุดแข็งและโอกาสที่มีฐานจาก

สิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริง ผูมีสวนไดเสียจะรูสึกถึงพลังอํานาจในตนเอง เนื่องจากเปนเรื่องที่คนพบเปนเรื่องที่เปน

ความสําเร็จที่เกิดขึน้จริงมากอน สามารถทําซ้ํา หรือขยายผล 

ผลดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results)  หลังจากสามารถระบุโอกาสไดแลว ผูมีสวนไดเสียสามารถรวมกัน

ประเมินผลดีที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยสามารถเชื่อมโยงเขากับ KPI หลักขององคกรได หรือถาไมมีสามารถพัฒนา KPI 
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ขึ้นมาใหมได  (ภิญโญ  รัตนพันธุ,2557)   
  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยวิธีสุนทรียสาธก : 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  โดยใชหลักสุนทรียสาธก  ( Appreciative Inquiry : AI )   

และ การวิเคราะหสออาร ( SOAR Analysis ) เปนเครื่องมือหลักในการศึกษา  โดยใชการสัมภาษณ  สอบถาม  และ

พูดคุย  เพื่อศึกษาแรงจูงใจและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  

จังหวัดบุรีรัมยและเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ซึ่งผลการศึกษาเปน 

ดังนี ้

 ปจจัยที่เปนจุดรวม  ( Convergences ) คือ  ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดรับ  

ไดรับคําชมจากการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาและจากลูกคาที่ไดมาใชบริการ  มีความภาคภูมิใจที่ไดเขาทํางานใน

สถาบันอันทรงเกียรติและเปนท่ียอมรับจากบุคคลทั่วไป มีความผูกพันกับเพื่อนรวมงาน  และทํางานภายใตแรงกดดัน

ไดประสบผลสําเร็จและมีประสิทธภิาพ 

ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ( Divergences ) คือ ไดรับคําชมจากการปฏิบัติงานจากหัวหนาและจากลูกคาที่

ไดมาใชบรกิาร  การที่ไดรวมกิจกรรมกับทองถิ่นและเปนงานที่กอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ไดเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น

และไดรับคาตอบแทนที่สูงขึ้น  มีความมั่นคงในหนาที่การงาน  และการเปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือจาก

บุคคลภายนอก 

 การวิเคราะหสออาร ( SOAR Analysis ) เพื่อศึกษาเรื่องความสามารถและศักยภาพ  โดยวิเคราะหจุด

แข็ง  (Strengths)  คนหาโอกาส(Opportunities)  การสรางแรงบันดาลใจ (Aspiration)  และประเมินผลที่คาดวาจะ

เกิดขึน้ (Results)  ซึ่งไดผลลัพธดังนี ้

จุดแข็ง  (Strengths) คือ  เปนสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง  มีความนาเชื่อถือ  มีบริการทางการเงินที่

ครบครัน  สามารถบริการลูกคาไดทุกกลุม  และพนักงานมีความรู  ความสามารถในการปฏบิัติงาน 

โอกาส (Opportunities) คือ  เปนธนาคารที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐ  เมื่อตองทํางานที่ตอบสนอง

นโยบายของรัฐในการชวยเหลือประชาชน  ทําใหเกิดโอกาสในการเขาถึงขอมูลของลูกคาในกลุมตางๆมากยิ่งขึ้น 

เจตนา (Aspiration) คือ  มีความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดการปฏิบัติงานโดยเห็นแกประโยชน

สวนรวม  และพนักงานมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัตงิาน  สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

ผลลัพธ (Results) คือ   พนักงานมีความสุขในการทํางาน  ผลงานที่ไดบรรลุตามเปาหมายที่ธนาคาร

กําหนด  และประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรในองคกรเพิ่มขึ้น 

การวาดฝน ( Dream )  จากการศึกษาไดรวบรวมประสบการณเชิงบวก ที่ทําใหบุคลากรธนาคารออมสิน  

สาขาบานกรวด  มีความสุขในการปฏิบัติงาน  โดยการวาดฝนเปนการกําหนดสิ่งที่องคกรควรจะเปน เพื่อสราง

ความสุขและความสัมพันธที่ดีในองคกร  ซึ่งสามารถกําหนดสิ่งที่องคกรควรจะเปนไดดังนี้ 

1. บุคลากรมนี้ําใจเอื้ออาทรตอกัน มีความรัก   ความสามัคคีตอกัน 

2. มีบรรยากาศในการทํางานที่ดี   มีสภาพแวดลอมและสังคมท่ีด ี

3. บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธภิาพ   ผลงานบรรลุตามเปาหมายท่ีธนาคารกําหนด 
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การออกแบบ (Design)  เปนกระบวนการในการระดมความคิดรวมกันของผูจัดการ  ผูชวยผูจัดการ  

พนักงาน และลูกจาง  โดยนําขอมูลจากสิ่งที่คนพบ  คือ  ปจจัยที่เปนจุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดน  ประกอบกับ

การใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห SOAR  เพื่อนํามาออกแบบโครงการที่จะชวยสรางแรงจูงใจและพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารออมสิน  สาขาบานกรวด  ทําใหไดโครงการ 3 โครงการ  คือ  

โครงการพนักงานดีเดนประจําเดือน  โครงการลดหนี้คางชําระ และโครงการจับกลุมเชิงรุก 

แนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

จากการสัมภาษณเพื่อคนหาประสบการณเชิงบวก  ทําใหทราบถึงปจจัยที่เปนจุดรวม ( Convergences )  

และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ( Divergences )  กอใหเกิดโครงการ 1 โครงการ  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน  ดังนี ้

1). โครงการพนักงานดีเดนประจําเดือน 

เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อชมเชยพนักงานที่ปฏิบัติงานไดดีจนเปนที่ชื่นชมจากลูกคา    โดยปกติธนาคาร

ออมสินจะมีการวัดความพึงพอใจจากการใชบริการของลูกคาปละ 2 ครั้ง  ซึ่งทําใหพนักงานไมสามารถรับทราบถึง

ความพึงพอใจตอการเขามาใชบริการของลูกคาในบางเรื่องไดทันที  ทําใหพนักงานไมเกิดการพัฒนา   แตโครงการนี้

จะทําใหพนักงานรับทราบถึงความพงึพอของลูกคาไดทันที     

วัตถุประสงค :  

1). เพื่อใหพนักงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

2). เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ :  

1). จํานวนครั้งท่ีรายช่ือถูกลูกคากลาวถึงดวยความชื่นชม 

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูจัดการธนาคาร 

ระยะเวลา :  3 เดือน  ตั้งแตเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 

งบประมาณ :  2,000 บาท 

ผลที่คาดวาจะไดรับ : พนักงานมีความภาคภูมิใจจากการไดรับคําชมจากลูกคา  เกิดแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน   

วิธีดําเนินการ :  

1). พนักงานธุรการจัดทํามุมสําหรับรับขอเสนอแนะ  ติชมจากลูกคา 

2). พนักงานขอความรวมมือจากลูกคาที่มาใชบริการ  โดยใหลูกคาเขียนแสดงความคิดเห็น  ขอติชม เสนอแนะ 

3). ทุกสิ้นเดือน ผูจัดการตรวจสอบวาพนักงานคนใดไดรับคําชมมากที่สุด  และใหพนักงานธุรการจัดทําบอรด

แสดงผลพนักงานดีเดน 

ผลการดําเนินโครงการ : พนักงานเกิดแรงกระตุนในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  และรับทราบถึงความพึงพอของ

ลูกคามากขึ้น ซึ่งพนักงานที่ไดรับคําชมเกิดความภาคภูมิใจและมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นพนักงานที่

ไดรับการติจากลูกคา  ไดนําคําตินั้นมาปรับปรุงเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการเขามาใชบริการในครัง้ตอไป 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
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จากการสัมภาษณเพื่อคนหาประสบการณเชิงบวก  ทําใหทราบถึงปจจัยที่เปนจุดรวม ( Convergences )  

และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ( Divergences )  กอใหเกิดโครงการ 2 โครงการ  เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  ดังนี ้

   1). โครงการชวยกันลดหนี้คางชําระ 

เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อใหพนักงานดานเงินฝากไดมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินเชื่อ

เพิ่มขึ้น  และยังเปนการแบงปนความรูและทบทวนวธิีการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับสินเช่ือของพนักงานสินเชื่อดวย   

โดยปกติการตดิตามลูกคาที่เปนหนี้คางชําระจะเปนหนาที่ของฝายสินเชื่อ  แตโครงการนีจ้ะทําใหฝายเงินฝาก

ไดเขามามีสวนรวมในการติดตามลูกคาที่เปนหนี้คางชําระดวย  โดยแบงใหพนักงานดานเงินฝากติดตามลูกคาที่เปนหนี้

คางชําระ 1 เดือน  พนักงานดานสินเชื่อและผูชวยผูจัดการติดตามลูกคาที่เปนหนี้คางชําระ 2 เดือนและ 3 เดือน  ซึ่ง

พนักงานดานสินเชื่อจะสอนพนักงานดานเงินฝากในการดูขอมูลลูกคาในระบบและการปฏิบัติในการติดตามลูกคาที่

เปนหนี้คางชําระ   

วัตถุประสงค :  

1). เพื่อใหพนักงานดานเงินฝากไดมีความรู และทักษะในการปฏบิัติงานเกี่ยวกับสนิเชื่อเพิ่มขึ้น 

2). เพื่อใหเกิดการทบทวนวธิีการปฏบิัติงานเกี่ยวกับสนิเชื่อของพนักงานสนิเชื่อ 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ :  

1). จํานวนคร้ังในการติดตามหน้ีคางชําระตองไมนอยกวา 4 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดอืน 

2). จํานวนลูกคาที่เปนหนี้คางชําระลดลง  เมื่อตรวจสอบในแตละเดอืน 

3). พนักงานดานเงนิฝากมีทักษะในการดูขอมูลและติดตอลูกคาสินเช่ือเพิ่มขึ้น 

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูชวยผูจัดการและพนักงานฝายสินเช่ือ 

ระยะเวลา : ทุกวันพุธ  ตั้งแตเดือน เมษายน – มิถุนายน 2560 

งบประมาณ : ไมมีคาใชจาย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ : พนักงานดานเงินฝากมีทักษะในการพูดคุยกับลูกคาในการติดตามหนี้คางชําระเพิ่มขึ้น    

พนักงานดานสินเชื่อก็สามารถถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงานได  และจํานวนลูกคาที่เปนหนี้คางชําระลดลง   

วิธีดําเนินการ :  

1). พนักงานสินเชื่อสอนใหพนักงานเงินฝากดูขอมูลลูกคาที่เปนหนี้คางชําระจํานวน 1 เดือน พรอมทั้งสอนคํานวณ

เงินงวดที่ลูกคาตองชําระ 

2). พนักงานเงินฝากโทรศัพทตดิตามลูกคาหนี้คางชําระ   โดยคํานวณเงินงวดที่ลูกคาตองชําระ   แจงใหลูกคาเขามา

ชําระ   และสอบถามปญหาที่ทําใหลูกคาไมสามารถมาชําระได   เพื่อหาวิธีชวยเหลือในกรณีที่ลูกคาประสบปญหา

ทางการเงนิขนาดหนัก 

3). พนักงานเงินฝากนําขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับลูกคามาใหพนักงานสนิเชื่อ   เพื่อบันทึกขอมูลลงในระบบ 

4). ทุกวันที่ 25 ของเดือน ผูชวยผูจัดการตรวจสอบวาลูกคาที่ไดรับการติดตามหนี้คางชําระ   ไดเขามาชําระเงินตามที่

ไดแจงกับธนาคารแลวหรือยัง 

ผลการดําเนินโครงการ : พนักงานดานเงินฝากมีทักษะในการพูดคุยกับลูกคาในการติดตามหนี้คางชําระ

เพิ่มขึ้น  ซึ่งกอนที่จะจัดทําโครงการพนักงานดานเงินฝากไมสามารถพูดคยุกับลูกคาในเรื่องหนีค้างชําระได  นอกจากนี้

พนักงานดานสินเชื่อก็สามารถถายทอดความรูใหกับเพื่อนรวมงานได  ซึ่งผลลัพธที่ตามมาอีกหนึ่งอยางคือจํานวน

ลูกคาที่เปนหนี้คางชําระลดลง  ผลการดําเนินงานของสาขาดีขึ้น 
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2). โครงการจับกลุมเชิงรุก 

ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูยุคไทยแลนด 4.0  ทําใหธนาคารออมสินซึ่งเปนธนาคารของรัฐไดออกแบบ

ผลิตภัณฑและโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งบางผลิตภัณฑที่ออกมานั้นบางที่ยังขาดการประชาสัมพันธ

ที่ท่ัวถึง  ทําใหเกิดโครงการที่จะชวยใหลูกคาเขาถึงขอมูลผลิตภัณฑของธนาคารไดสะดวกยิ่งขึ้น 

โครงการจับกลุมเชิงรุก  เปนโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือใหพนักงานดานเงินฝากและพนักงานดานสินเชื่อไดออก

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคารรวมกัน จากเดิมที่ใหเพียงฝายใดฝายหนึ่งออกประชาสัมพันธ  ทําใหลูกคาไดรับ

ขอมูลทางดานผลิตภัณฑของธนาคารแคเพียงบางสวน  ซึ่งอาจไมตรงตามความตองการของลูกคา และใชสื่อทาง

โซเชี่ยลในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคารผานทางแอพพลิเคชั่นไลน เพื่อใหลูกคาทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑ

ไดหลากหลายชองทาง 

วัตถุประสงค :  

1). เพื่อใหพนักงานดานเงินฝากและพนักงานดานสินเช่ือไดออกประชาสัมพันธผลิตภัณฑของธนาคารรวมกนั 

2). เพื่อใหลูกคาทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑไดหลากหลายชองทาง 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จของโครงการ :  

1). ความสัมพันธระหวางพนักงานเงนิฝากและพนักงานสินเชื่อมีมากขึ้น 

2). ความรูดานผลิตภัณฑธนาคารและทักษะการติดตอกับลูกคาของพนักงานเพิ่มขึ้น 

3). ลูกคาไดรับทราบขอมูลผลิตภัณฑของธนาคารที่ตรงตามความตองการของลูกคา 

4).จํานวนลูกคาที่ใชบริการผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น   

ผูรับผิดชอบโครงการ : ผูจัดการสาขา 

ระยะเวลา : ทุกวันอังคาร  ตั้งแตเดือนเมษายน – มิถุนายน 2560 

งบประมาณ : 7,000  บาท 

ผลที่คาดวาจะไดรับ : พนักงานรูสึกมคีวามสุขเพิ่มขึ้น   ผลงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  

เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งพนักงานเงินฝากและพนักงานสินเชื่อ  เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งของเงินฝากและ

สินเชื่อ  เกิดการทํางานเปนทีมชวยกันคิด  นอกจากนี้ลูกคาทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑของธนาคารมากขึ้น  พนักงาน

สามารถแนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาและแกปญหาใหกับลูกคาไดทันที  ผลการดําเนินงานของสาขาบรรลุ

ตามเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 

วิธีดําเนินการ :  

1). ทุกวันอังคาร พนักงานสินเชื่อและพนักงานเงินฝาก ฝายละ 1 คน จับกลุมออกประชาสัมพันธผลิตภัณฑของ

ธนาคารตามรานคา  ตลาด  หรือหนวยงานตางๆ 

2). จัดตั้งกรุปไลน เชิญชวนลูกคาที่เปนลูกคารายใหญ  หรือลูกคาประจําของธนาคารเขารวมกลุม  เพื่อแจงผลิตภัณฑ

ใหมๆของธนาคารทั้งทางดานสินเชื่อและเงินฝากใหลูกคาทราบ 

3). ประชุมสรุปผลงานทุกสิ้นเดือน 

ผลการดําเนินโครงการ : พนักงานรูสึกมีความสุขเพิ่มขึ้น  เนื่องจากไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชา  เมื่อ

ผลงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันทั้งพนักงานเงินฝากและพนักงาน

สินเชื่อ  จากเดิมที่เคยออกประชาสัมพันธผลิตภัณฑเพียงแคฝายเดียว  แตตอนนี้เกิดการรวมกลุมชวยกันออก

ประชาสัมพันธทั้งสองฝาย  เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งของเงินฝากและสินเชื่อ  ชวยกันคิดและแกปญหา เกิดการ

ทํางานเปนทีมชวยกันคิด  นอกจากนี้ยังชวยใหลูกคาทราบถึงขอมูลผลิตภัณฑของธนาคารมากขึ้น  พนักงานสามารถ
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แนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับลูกคาและแกปญหาใหกับลูกคาไดทันที  ผลการดําเนินงานของสาขาบรรลุตาม

เปาหมายเพิ่มมากขึ้น 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่องเรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยวิธีสุนทรียสาธก : 

กรณีศึกษาธนาคารออมสินสาขาบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย  สิ่งที่คนพบ  คือ บุคลากรสวนใหญชอบการทํางานเปน

ทีม  ทําใหเกิดความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกัน  เกิดการปฏิบัติงานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวม  เกิดความ

ภาคภูมิใจที่ไดเขาทํางานในสถาบันอันทรงเกียรติและเปนที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป  สิ่งที่วาดฝนรวมกัน  คือ ประสบ

ความสําเร็จในการปฏบิัติงานตามเปาหมายที่ไดรับ  ไดรับคําชมจากการปฏบิัติงานจากผูบังคับบัญชาและจากลูกคาที่

ไดมาใชบริการ  ทําใหเกิดการออกแบบโครงการที่ชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจํานวน 3 โครงการ คือ 

โครงการพนักงานดีเดนประจําเดือน โครงการชวยกันลดหนี้คางชําระและโครงการจับกลุมเชิงรุก  ซึ่งเมื่อนําโครงการ

พนักงานดีเดนประจําเดือนมาปฏิบัติ  พบวาบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการไดรับคําชม

จากลูกคาที่เขามาใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของโชติกา ระโส (2555) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  พบวา  การที่ไดรับการคําชมเชยจากผูบังคับบัญชา  เพื่อน

รวมงานหรือบุคคลภายนอกที่มาติดตองาน จะสงผลใหเกิดความรูสึกภูมิใจในฐานะตน  เกิดแรงจูงใจใหปฏิบัติหนาที่

ของตนใหดียิ่งขึ้น และสอดคลองกับการศึกษาของศิรินพร  แพงศร (2559) ซึ่งไดศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสราง

ความสุขในการทํางาน ดวยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวาปจจัยที่เปนความตองการโดดเดนในการสรางแรงจูงใจของบุคลากรคือ การไดรับคําชื่น

ชมและกําลังใจในการทํางาน และจากการนําโครงการชวยกันลดหนี้คางชําระและโครงการจับกลุมเชิงรุก พบวา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากพนักงานสามารถดึงศักยภาพที่ตนมีอยูออกมาใชไดเต็มที่  

เนื่องจากการไดทํางานเปนทีม  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และไดรับคําชมจากผูบังคับบัญชาเมื่อผลงานสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความสุข 8 ประการ  ที่วาเมื่อเรามีน้ําใจเอื้ออาทรตอกันและกัน  มี

ความรักสามัคคีเอื้อเฟอตอกัน  มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี  มีการศึกษาหาความรูพัฒนาตนเองตลอดเวลาจาก

แหลงตางๆ  นําไปสูการเปนมืออาชีพและความมั่นคงกาวหนาในการทํางาน  จะเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันใหองคกร

พัฒนาขึ้นดวยบุคลากรที่มศีักยภาพและทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานอยางมีความสุข (ละอองทิพย บุณยเกียรติ, 

2556)  ทําใหงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งยังสอดคลองกับการศึกษาของวัลยลดา  สายแสนทอง 

(2559) ซึ่งศึกษาเรื่องแนวทางการเสริมสรางความสุขในการทํางาน ดวยกระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษา 

บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาปจจัยที่เปนจุดรวมเชิงบวกในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากร คือ การเอื้อเฟอเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่วาการพัฒนาบุคลากรในองคกรจะประสบความสําเร็จไดนั้นเกิดจาก

ประสบการณจากการปฏิบัติงาน การกําหนดสิทธิอํานาจกับความรับผิดชอบในการจัดการตองเปนไปอยางเหมาะสม

และตองถายทอดขอมูลใหกับผูปฏิบัติงานไดรูอยางชัดเจนและตองมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี   
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เอกสารอางอิง   

ชุติณธร  หงสคํา.(2559).แนวทางในการพัฒนากระบวนการใหบริการสินเชื่อเพื่อลดเวลา เพื่อลดเวลาในการบริการ
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การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงทางดานสารสนเทศในสถาบันการศึกษา  กรณีศึกษา  โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช  มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการจัดการแผนความเสี่ยง ทางดาน

ระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  ใหมีความยืดหยุนในการปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม  ลดโอกาสที่กอใหเกิดความเสียหายที่เราไมตองการกับระบบสารสนเทศ 

เตรียมความพรอมและรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมวางแผนที่ดีและแกไขความเสี่ยงทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศได  อีกทั้งยังเปนแนวทางในการดําเนินการ   เกี่ยวกับการจัดการและเผยแพรความรู     ความ

เขาใจในการจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดย

คํานึงถึงปจจัยเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินการตาง ๆ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย   

นครศรีธรรมราชอีกดวย สําหรับการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงทางดานระบบสารสนเทศนั้นไดกําหนดขอบเขต

การจัดทําโครงงานตามแนวทางการควบคุมของ COSO  ทั้ง 8 องคประกอบ ไดแก สภาพแวดลอมภายในองคกร การ

กําหนดวัตถุประสงค   การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง  กิจกรรมเพื่อการควบคุม 

สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล จากการศึกษาสามารถชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยง 4 ดาน คือ 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน  ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบ   ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับความ

เสี่ยงสูงมาก และความเสี่ยงสูง และระดับปานกลาง จึงไดสรุปและเสนอแนะเพื่อที่จะไดวางแผนเพื่อลดระดับความ

เสี่ยง และความรุนแรงตอไป 

คําสําคัญ: การวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง  COSO ความเสี่ยงทางดานระบบสารสนเทศ 

Abstract  
The purposes of this study were to optimize the effectiveness of the risk management of the 

information system within Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat to provide the 
flexibility to adapt to the changes of modern technology and to reduce the chance of causing damage to the 
information, to prepare and support for the emergency situations, to control with good planning and solve risk 
mitigation in information technology, to be a guideline for an action on the management and dissemination of 
knowledge in risk management in information technology, and to increase the decision-making efficiency with 
regard to risk factors that may affect the operation in the school. For the analysis and evaluation of information 
systems risk, the scope of the project has been set in accordance with the COSO: Control of the 8 elements, 
namely the Control Environment, Objectives Setting, Risk Identification, Risk Assessment, Risk Management, 
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Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities. The study identifies four areas of 
risk: Strategic Risk, Operational Risk, Financial Risk, and Compliance Risk. The results have shown that before 
managing risk in school, there are the risks assessed at a very high, high and moderate level. This means that It 
has concluded and recommended to plan to reduce the risk. And the next violence The results of the risk 
assessment before the risk management approach were at a very high level of risk. So it was concluded that 
we could use the recommended plan to reduce the risk or to prevent the next violence that may occur in the 
school.  
Keywords: Risk Analysis and Risk Assessment , COSO , Risk of Information System 
 
บทนํา  

การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ชวยกับดูแลองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันโดย

จะชวยบริหารงานและตัดสินใจดานตางๆ เชนการวางแผน  การกําหนดกลยุทธ  การติดตาม  ควบคุม และการวัดผล

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใชทรัพยากรตาง ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ลดการสูญเสียและ

โอกาสที่ทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามามีบทบาทสําคัญใน

การดําเนินงานของหนวยงานภายในองคกร  ทั้งการจัดเก็บขอมูล  การใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร  การติดตอสื่อสาร

ผานระบบเครือขาย  และวิธีการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ภายใตสภาวะการดําเนินงานของทุก ๆ 

องคกรลวนแตมคีวามเสี่ยง ซึ่งก็คือความไมแนนอนที่จะสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกร จึง

จําเปนตองมีการจัดการความเสี่ยงเหลานั้นอยางเปนระบบ โดยการระบุความเสี่ยงวามีปจจัยเสี่ยงใดบางที่กระทบตอ

การดําเนินงานหรือเปาหมายขององคกรวิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลําดับความสําคัญ

ของปจจัยเสี่ยง แลวกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง โดยตองคํานึงถึงความคุมคาในการจัดการความเสี่ยง

อยางเหมาะสม 

จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูจัดทําโครงการจึงมีความสนใจในการวิเคราะหประเมินผลความเสี่ยงของระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เพื่อจัดทําเปนแผนงานจัดการทางดานความเสี่ยงที่

นํามาใชในการบรหิารจัดการในสถานศึกษา  เพื่อใหทุกฝายมีความเปนระบบ ชัดเจน มีคุณภาพ  และนําไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ  และเพื่อใหสามารถนําผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงครั้งนี้ไปใชในการดําเนินนโยบาย  

วางแผน  ตัดสินใจและดําเนินงาน  การนิเทศ กํากับ ติดตาม  ประเมินผลการปฏบิัติงาน  เพื่อพัฒนาระบบเครือขายให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญและยังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการตัดสินใจของผูปกครองที่จะนําบุตร

หลานเขาศึกษาในโรงเรียนแหงนี้เพราะเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารและจัดการของโรงเรียนซึ่งไดแสดงใหเห็นถึง

ความมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความเปนมาตรฐานในการจัดการไดอยางเดนชัด  เนื่องจากมีการบริหารจัดการใน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา  กรณีศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ( โรงเรียนวิทยาศาสตรภูมิภาค )  ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 6 
ขั้นตอน โดยแยกเปน 4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational 
Risk)   ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)   และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
(Compliance Risk) มีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้
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 1. ศึกษาองคกร และระบบสารสนเทศที่ใชเปนกรณีศึกษาในขั้นตอนนี้ผูจัดทําโครงงานไดทําการศึกษา   

ขอมูลท่ัวไปขององคกร รวมท้ังการใชระบบสารสนเทศของบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ  และยังสอบถามความคิดเห็น

จากผูใชงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของโรงเรียน และผูดูแลระบบ  โดยวิธีการที่เลือกมาใชคือการสัมภาษณ  

สังเกตการณ และจัดทําแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ เพื่อใหผูจัดทําโครงงานไดทราบถึง

ปญหาความตองการที่แทจริงของผูใชงานระบบสารสนเทศและนําขอมูลดังกลาวไปทําการวเิคราะหและประเมินความ

เสี่ยงเพื่อจัดทําเปนมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงของระบบสารสนเทศในโรงเรียนตอไป  ในขั้นตอนนี้ผูจัดทํา

โครงงานไดทําการสัมภาษณ  สังเกตการณและใหทําแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ  โดยมี

บุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังสิ้น 12  คน   

 2. ศึกษาคนควางานวิจัย มาตรฐานตาง ๆ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขั้นตอนนี้ทางผูจัดทําโครงงานได

ทําการศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลรวมถึงทําความเขาใจงานวิจัย  มาตรฐานและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปน

กรอบกําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับโครงงานนี้  ซึ่งเอกสารที่นํามารวบรวมไดแก แผนการจัดการความเสี่ยง

ของหนวยงานตาง ๆ กระบวนการจัดการความเสี่ยงแตละหนวยงานซึ่งมีความแตกตางกัน เอกสารที่เปนบทความ

ตีพิมพเกี่ยวกับการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงโดยใช COSO โดย ERM Thailand ใหคําจํากัดความวา COSO เปน

การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรที่ไดรับวาเปนแนวทางในการสงเสริมการจัดการความเสี่ยงและเปนหลักปฏิบัติที่

เปนสากลคือกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของคณะกรรมการ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organization of the Threadway Commission) สําหรับองคกร (Enterprise Risk Management Framework) ตาม

รูปภาพที่ 1 ซึ่ง COSO ประกาศใชกรอบงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) โดยพัฒนาจากกรอบงานการ

ควบคุมภายในและได เพิ่มแนวคิดหลักการและองค ประกอบสําคัญเพื่อใหตรงความ  ตองการเกี่ยวกับการจัดการ

ความเสี่ยงในการบริหารงานยุคใหมในการเพิ่มมูลคาใหกับองคกร โดยใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลที่ดี และ

สามารถใชเปนเกณฑอางอิงในการบริหารความเส่ียงอยางเปนสากล  แบบประเมินความเสี่ยงตามกรอบที่กําหนดของ 

COSO  เอกสารงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงทางดานสารสนเทศโดยใช COSO 

เปนตัวกําหนดมาตรฐาน 

Abdul Rahman Ahlan และ Yusri Arshad (2012) พบวาไดทําการพัฒนากรอบแนวความคิดเพ่ือการวเิคราะห

และประเมินความเส่ียงของระบบสารสนเทศใน International Islamic University Malaysia โดยผูวิจัยไดทําการรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงทางดานระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมได 3 ประเภท คือ (1) 

ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติการทางดานเทคนิค  (2) ความเสี่ยงทางดานขอมูลและการรักษาความปลอดภัย (3) 

ความเสี่ยงในองคกร โครงการและบุคลากร ผลการศึกษาพบวาหลังจากใชปฏิบัติของเราในการจัดการความเสี่ยงดาน 

IT / IS จะชวยในการควบคุมคาใชจายลดความลาชาและรักษาคุณภาพของงานที่ดําเนินการภายในกระบวนการทาง

ธุรกิจและท่ีเกี่ยวของหนวยงานได 

Bozo Nikolic และ Ljijana Ruzic-Dimitrijevic  (2009) ไดศึกษาการประเมินความเสี่ยงทางดานสารสนเทศ

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริหารตัดสินใจวาระบบเปนที่ยอมรับไดหรือไมและมาตรการที่สามารถยอมรับไดนั้นเปน

อยางไร โดยผูวิจัยกลาววาการวิเคราะหความเสี่ยงจะตองมีความเกี่ยวของกับการวิเคราะห การวางแผน การ

ดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามประเมินผล ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากหนวยงาน

หลายๆ ประเทศ ผลการศึกษาพบวาเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงสามารถใชไดดีกับการประเมินความเสี่ยง

ทางดานสารสนเทศทั้ง 2 รูปแบบ คือ ประเมินความเส่ียงในสวนขอการปฏิบัติงานทางดานสารสนเทศและ ในสวนของ
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โปรแกรมประยุกตที่มีความแตกตางกัน โดยสามารถวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อรองรับเหตุการณใน

อนาคตได 

องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) (2558)  จัดทําขึ้นคูมือเพื่อเปนแนวทางในการจัดการ

บริหารความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดปญหาขึ้นในการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ 2558  เนื่องจากการวิเคราะห

ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานป 2557 ซึ่งการวิเคราะหปญหาที่ผานมานั้นคูมือนี้ ไดมีการปรับปรุงประเด็นความเสี่ยง

ขึ้นมาใหม โดยความเสี่ยงทางดานการเงิน เพิ่มเติมในสวนของ ความเสี่ยงจากการเบิกจายเงินยืมทดรอง ความเสี่ยง

ทางดานการดําเนินงานขจัดความเสี่ยงเหลือเพียง  2 ประเด็นคือ ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของผูใชบริการและ

ความเสี่ยงจากการจัดทําฐานขอมูลในการบริหารงานไมแลวเสร็จ และความเสี่ยงดานกฎหมายและขอกําหนดผูกพัน

องคกร อพวช. ไดขจัดความเสี่ยงท่ีองคกรสามารถยอมรับได  โดยทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามกรอบ

งานการควบคุมภายในและกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO  ผลจากการจัดทําคูมือพบวา

พนักงานทั่วทั้งองคกรเกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดจนชวยในการเตรียมความพรอมที่จะ

รองรับความเสยีหาย ลดความเสียหายกอนความเสียหายจะเกิดขึ้น หรือแกไขไมทันการณ และลดความเสียหายจาก

คาใชจายโดยไมจําเปน และพนักงานทุกคนมีความเขาใจกับความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง ตลอดจน

การบรหิารความเสี่ยงขององคกรเปนอยางด ี  

 

 

 

 

 

 

    

                        รูปที่ 1 : แสดงกรอบการควบคุมภายในท่ีพัฒนาเปนกรอบการบริหาร COSO 

 

                                  รูปที่ 2 : แสดงขั้นตอนการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 

3. กําหนดขอบเขตและเกณฑในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง ทําการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห
และประเมินความเส่ียงโดยคํานึงถึงเกณฑในการประเมินความเสี่ยงโดยจะตองกําหนดความตองการของแผนจัดการ
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ความเสี่ยงใหไดตรงตามความตองการขององคกรและยึดหลักตรงตามมาตรฐานของ COSO จากนั้นนําผลที่ไดมา
ประเมินระดับโอกาสและผลกระทบของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยใชเกณฑประเมินโอกาสและผลกระทบ   ดังนี ้
 

 

 

  3.1   ระดับโอกาสของเหตุการณ ( Likelihood )  เปนการกําหนดวาความนาจะเปนในการเกิด

เหตุการณตาง ๆ ขึ้นในองคกร   วาแตละเหตุการณจะมีระดับโอกาสที่จะเกิดมากนอยแคไหน  โดยเกณฑที่ใชในการ

ประเมินระดับโอกาสของเหตุการณ ( Likelihood )    

3.2  ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น  ( Impact ) จัดเปนความรุนแรงหรือผลกระทบของ

เหตุการณที่เกิดขึ้นวามีความรุนแรงหรือผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใด  ซึ่งเกณฑที่ใชในการประเมินผลกระทบ

ของความเสี่ยง ( Impact ) 

  3.3  ขอบเขตในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศผูจัดทําโครงงานไดสรุป

ขอบเขตไวดังนี้  คือ 

ก.อาคารสํานักงาน  เปนพื้นที่ที่เปนขอบเขตการทํางานประกอบดวยหองทํางานของกลุม

ฝายตาง ๆ ไดแก กลุมอํานวยการ กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารนักเรียนประจํา และศูนย

คอมพิวเตอร 

ข.ทรัพยสินขององคกรเปนการรวบรวมทรัพยสินขององคกรที่มีการติดตั้งและใชงานอยู

จนถึงปจจุบัน ซึ่งจําแนกไดเปน 5 หมวดหมู ไดแก  Hardware Software ขอมูลสารสนเทศ บุคลากรและการเชื่อมตอ

เครอืขาย 

ค.ระบบเครือขายองคกรสําหรับระบบเครือขายที่องคกรใชในปจจุบันจะมี 2 ลักษณะคือ

เครือขายภายใน และเครือขายภายนอก ซึ่งโครงงานนี้จะเลือกมาวิเคราะหในสวนของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะ

เครอืขายภายในองคกรเทานั้น เพ่ือใหสอดคลองกับบุคลากรตามสายงานที่เลือกมา 

ง.บุคลากร บุคลากรขององคกรแยกเปน 6 กลุมงาน ไดแก เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร

ของโรงเรียน บุคลากรกลุมอํานวยการ บุคลากรกลุมบริหารวิชาการ บุคลากรกลุมบริหารทั่วไป บุคลากรกลุมบริหาร

นักเรยีนประจํา และบุคลากรกลุมบริหารงบประมาณ 

 4.การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง เปนขั้นตอนสําหรับวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  การจัดลําดับ

ความเสี่ยงตามเกณฑในการบริหารความเสี่ยง  เพื่อใหองคกรสามารถทราบถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงแผนการ

จัดการความเสี่ยงที่จําเปนและคุมคาตอการจัดการ  ซึ่งผูจัดทําโครงงานไดเลือกวธิีกรวิเคราะหและประเมนิความเสี่ยง

ตามแนวทางของ  COSO 

  4.1 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช  ใชวิธีการนําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม การ

สัมภาษณ ขอมูลเอกสารการปฏิบัตงิาน การสังเกตการณ เพื่อนํามาวิเคราะห เปรียบเทียบ   

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง (R) =  ระดบัโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)   x   ระดับผลกระทบที่เกดิขึ้น (I) 
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ตารางที่ 1 : ตารางประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางที่2 : ตารางแสดงเกณฑความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ระดับ คะแนน แทนดวย 

แถบสี 

ความหมาย 

 

ต่ํา(L) 

 

1-4 

 Acceptable or limited Focus 

-ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมีการจัดการเพิ่มเติม 

 

ปานกลาง(M) 

 

5-9 

 Tolerable but caution or Management  Discretion/Medium Risk 

- ระดับที่พอยอมรับได แตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได 

 

สูง (H) 

 

10-15 

 Intolerable or Attention Required/High Risk  

- ระดับที่ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับไดตอไป 

 

 

สูงมาก(VH) 

 

16-25 

 Intolerable or Immediate Attention  

Require/High Risk 

-ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจําเปนตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดทันที 

 

5. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงตามผลประเมินของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา 

 กําหนดแนวทางโดยพิจารณาจากหลัก COSO  และวิธีการจัดการความเสี่ยง ดังนี ้

  5.1 การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance )  เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม

คุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเส่ียง  

  5.2 การลด หรือ ควบคุมความเสี่ยง ( Risk Reduction ) เปนการปรับปรุงระบบงานหรือการ

ออกแบบการทํางานใหมเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

  5.3 การกระจายความเสี่ยงหรือ การโอนความเสี่ยง (Risk Sharing )  เปนการกระจายถายโอน

ความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป 

  5.4 การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงและ

หนวยงานไมอาจยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลกิโครงการ / กิจกรรมนั้นไป 

6. จัดทําแผนปฏิบัติงานการควบคุมความเสี่ยงตามแนว COSO 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติดานการควบคุมและปองกันความเสี่ยงดานสารสนเทศในสถานศึกษานั้น   ผูจัดทํา

โครงงานไดนําแนวทางการควบคุมตามแนวทางของ COSO มาใชกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน ทั้งนี้ 

 

Risk Assessment Matrix 

ความเปนไปได 

ต่ํามาก/

นอยมาก 

ต่ํา/นอย ปานกลาง สูง/บอย สูงมาก/บอย

มาก 

1 2 3 4 5 

ผล
กร

ะท
บ/

คว
าม

รุน
แร

ง 

สูงมาก 5 5 

(5x1) 

10 

(5x2) 

15 

(5x3) 

20 

(5x4) 

25 

(5x5) 

สูง 4 4 

(4x1) 

8 

(4x2) 

12 

(4x3) 

16 

(4x4) 

20 

(4x5) 

ปานกลาง 3 3 

(3x1) 

6 

(3x2) 

9 

(3x3) 

12 

(3x4) 

15 

(3x5) 

นอย 2 2 

(2x1) 

4 

(2x2) 

6 

(2x3) 

8 

(2x4) 

10 

(2x5) 

นอยมาก 1 1 

(1x1) 

2 

(1x2) 

3 

(1x3) 

4 

(1x4) 

5 

(1x5) 

 ระดับของความเสี่ยง 
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องคประกอบการควบคุมภายในแตละองคประกอบและหลักการจะตอง มีอยูจริง และ นําไปปฏิบัติได อีกทั้งทํางาน

อยางสอดคลองและสัมพันธกัน จึงจะทําใหการควบคุมและปองกันความเสี่ยงมีประสิทธิผล 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
โครงงาน มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการจัดการความเสี่ยงเตรียมความพรอมและรองรับ

สถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึน้กบัระบบฐานขอมูลของโรงเรียนการควบคุมวางแผนที่ดีและแกไขความเสี่ยงทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   เปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการและเผยแพรความรูความเขาใจในการ
จัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจโดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงใน
ดานตาง ๆ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการดําเนินการตาง ๆ โดยนํามาตรฐาน COSO มาประยุกตใชในการวิเคราะหและ
ประเมินความเส่ียงขอระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  โดยมีขั้นตอนการดําเนินโครงงานทัง้หมด 6 ขั้นตอน ซึ่งผลจาก
การวิเคราะหประเมินความเสี่ยงกอนการดําเนินงานและจัดการความเสี่ยงนั้น  ทางผูจัดทําโครงงานไดแบงประเด็น
ความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน แบงยอยเปน 13 ประเด็น สามารถจําแนกเปนระดับความเสี่ยงสูงมาก  2 ประเด็น  ความ
เสี่ยงสูง 8 ประเด็น และ ความเสี่ยงปานกลาง 3 ประเด็น  สามารถสรุปไดดังนี ้
 1.ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 

1.1 ระบบฐานขอมูล/โปรแกรมที่ใหบริการเกิดความเสียหาย   เปนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทําให

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดความเสียหาย  ใชงานไมได  เกิดการชะงัก หรือหยุดทํางาน  สงผลใหไมสามารถใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยง  15 คะแนน  อยูในระดับความเสี่ยงที่สูง เพื่อใหความเสี่ยงลดลงควรจัดทําการ

สํารองขอมูลสารสนเทศและการทดสอบการกูคืนฐานขอมูลสารสนเทศแลระบบสารสนเทศเพื่อเปนการลดความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้น 

1.2 ขอมูลเสียหายเกิดจากอุปกรณบันทึกขอมูลชํารุด  ทําใหการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานดาน

สารสนเทศของโรงเรยีนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช หยุดชะงัก  กระบวนการดําเนินงานลาชาและขอมูล

ชํารุด  สูญหายผูบรหิารมิไดรับขอมูลที่ถูกตองและทันเวลาเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ 

ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับความเสี่ยง 8 คะแนน  อยูใน

ระดับปานกลาง  เพื่อใหความเสี่ยงลดลงควรมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง คือการจัดทําการสํารอง

ขอมูลสารสนเทศ และการทดสอบการกูคืนฐานขอมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศเพื่อใหความเสี่ยงลดลง 

1.3ขาดการทดสอบการกูขอมูล   ขอมูลที่ทําการสํารองไวอาจไมครบถวน หรือไมสามารถเรียก

กลับมาใชงานไดอีกทําใหระบบและขอมูลทางดานสารสนเทศขาดความสมบูรณ  ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยง

กอนมีแนวทางการจัดความเสี่ยงอยูในระดับความเส่ียง 8 คะแนน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งองคกรควรดําเนินกจิกรรม

เพื่อควบคุมความเสี่ยง คือ การทดสอบการกูคืนฐานขอมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  เพื่อใหระดับความเสี่ยง

ลดลง 

1.4 สัตวเลื้อยคลานเขาไปอยูในเครื่อง Server  เกิดความเสียหายกับทรัพยสิน  ระบบเครือขาย 

อุปกรณและฐานขอมูลถูกทําลายหมด  การดําเนินงานหยุดชะงัก  หยุดระบบประมวลผลทั้งระบบลง  ผูใชงานไม

สามารถใชงานระบบได  ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางจัดการความเสี่ยงอยูในระดับ ความเสี่ยง 10

คะแนน ซึ่งอยูในระดับสูง หากมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยง  คือตรวจสอบความพรองของการใชงาน

ของอุปกรณในหอง server ก็จะชวยใหระดับความเสี่ยงลดลง 

1.5 ระบบเครือขายสื่อสารหลักเสียหาย/ขัดของ  หยุดระบบประมวลผลทั้งระบบลง  ผูใชงานไม

สามารถใชงานระบบได  เกิดการชะงักทําใหระบบเสียหาย  ไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  สูญเสียเวลา 
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ของผูใชงานซึ่งผลการประเมินความเส่ียงกอนมีแนวทางจัดการความเสี่ยงอยูในระดับ ความเสี่ยง 15 คะแนน ซึ่งอยูใน

ระดับสูง  จึงควรจัดทําแผนในการตรวจสอบระบบเครือขายส่ือสารหลักเพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 

1.6 ระบบกระแสไฟฟาขัดของ /ไฟฟาดับ  ทําใหระบบเครอืขายหลักไมสามารถใหบริการได  เครื่อง

คอมพิวเตอรก็ไมสามารถทํางานไดชั่วคราว  ผูใชงานไมสามารถเขาใชระบบไดทั้งหมด ทําความเสียหายระยายาว

ใหแกอุปกรณคอมพิวเตอร  และเมื่อมีกระแสไฟฟาขัดของหรือดับบอยครั้งจะสงผลใหเกิดความเสียหายที่ถาวรแก

ขอมูลไมสามารถกูกลับได  ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับ ความ

เสี่ยง 20 คะแนน ซึ่งอยูในระดับที่สูงมาก จึงควรมีแผนดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมความเสี่ยงคือตรวจสอบระบบ

สํารองไฟฟา เปลี่ยนหมอแปลงใหม เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ต่ําหรือไมมีเลย 

1.7 ขาดเครื่องมือปองกันตรวจจับไวรัส  มีไวรัสแพรกระจายรบกวนการทํางานของระบบและ

กอใหเกิดความเสี่ยหายแกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการรับ สง ขอมูลในเครือขายขายขององคกรเปนปริมาณสูง

มากผิดปกต ิซึ่งปรมิาณขอมูลในเครือขายท่ีสูงขึ้นไปนี้มผีลทําใหการใชเครือขายเปนไปอยางลาชา  ติดขัด หรืออาจไม

สามารถใชงานได  ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับ ความเสี่ยง 12 

คะแนน  อยูในระดับสูง  องคกรจึงควรมีแผนดําเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  คือตรวจสอบระบบฮารดแวร  ภายใน

หองควบคุมระบบ เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 

1.8 ขาดแผนรองรับระบบ ฮารดแวร ภายในหองควบคุมระบบ  เกิดความสับสนในกระบวนการกู

คืนขอมูลหรือ Set Up ระบบเครือขายไมเสร็จทันตามกําหนดเวลา  ทําใหระบบงานตาง ๆเกิดหยุดชะงัก  เสียเวลาใน

การกูคืนระบบมากเกินไป ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับความเสี่ยง 

10 คะแนน อยูในระดับสูง จึงควรดําเนินการควบคุมความเสี่ยง คือ ตรวจสอบระบบฮารดแวร ภายในหองควบคุม

ระบบ เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 

ตารางที่3 การจัดทําแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ของความเสีย่งดานการดําเนินงาน (Operational Risk) 
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2. ความเสี่ยงดานการเงนิ  (Financial Risk) 
     2.1 ความเสี่ยงจากการเบิกจายเงินตามโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย 
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการจัดสรรงบประมาณตามท่ีวางแผนไวแลว แตมีเหตุทําใหการจัดซื้อจัดจางอุปกรณ
ทางดานสารสนเทศใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียนเปนไปอยางลาชา หรือ ไมมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการ
อพัเดตอุปกรณตัวใหม หรือกรณีเกิดเหตุไมคาดคิด เชน ฟาผา อุปกรณเสื่อม หรือโดนตัดงบประมาณกระทันหัน ซึ่ง
ผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับความเสี่ยง 16 คะแนน ถือวาอยูใน
ระดับสูงมาก หนวยงานจึงควรดําเนนิการควบคุมความเสี่ยงโดยการวางแผนการจัดสรรงบประมาณใหด ีและควรมีงบ
สํารองไวเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน หากเงินท่ีจัดสรรไวไมเปนไปตามแผนที่วางไว เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง 
 
ตารางที4่ การจัดทําแผนภูมความเสี่ยง (Risk Map) ของความเสี่ยงดานการเงิน  (Financial Risk) 

 
 
 
 

3.ความเสี่ยงดานการปฏบิัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

    3.1 ความเสี่ยงจากการถูกเจาะหรือลักลอบเขาสูระบบประมวลผลของเครื่อง Server  ถาบุคคลไมมีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของไดลวงรูขอมูลและอาจนําไปแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบได  ขอมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร

ถูกแกไขเปลี่ยนแปลง  ทําลาย หรืออาจกระทําการแกไขสิทธิ์แกบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบใหไมสามารถเขาถึงขอมูล

และระบบคอมพิวเตอร สงผลใหไมสามารถปฏิบัติงานได  ระบบขาดความนาเชื่อถือและไมมีประสิทธิภาพซึ่งผลจาก

การประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยง10  คะแนน ซึ่งอยูในระดับสูงควรมี

แผนดําเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง  คือตรวจสอบระบบปองกันการบุกรุกระบบเครอืขาย  เพื่อใหความเสี่ยงลดลง 

3.2 ความเสี่ยงจากการถูกเจาะหรือลักลอบระบบฐานขอมูล ทําใหขอมูลและการทํางานของระบบเสียหาย

สงผลใหคอมพิวเตอรมีการประมวลผลที่ไมถูกตองครบถวน หรือไมสอดคลองกับความตองการของผูใชงานได  

สูญเสียคาใชจายในการเก็บรวบรวมขอมูล ไฟลขอมูลถูกเปลี่ยนแปลงแกไข ซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมี

แนวทางการจัดกาความเสี่ยง จะอยูในระดับความเสี่ยง 10 คะแนน  อยูในระดับสูง หากทําการดําเนินกิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยง คือตรวจสอบปองกันการบุกรุกของระบบเครอืขาย เพื่อใหระดับความเสี่ยงลดลง  

3.3 ความเสี่ยงจากการแอบ/ลักลอบเขาหอง server หรือไมมีการควบคุมเขาออกหอง server  หากบุคคลที่

ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของเขาถึงหอง Server ไดอาจจะทําลายอุปกรณคอมพิวเตอรหรือกอใหเกิดความเสียหายตอ
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ขอมูลและระบบคอมพิวเตอรได  หรืออาจขโมยขอมูลหรืออุปกรณซึ่งผลจากการประเมินความเสี่ยงกอนมีแนว

ทางการจัดการความเสี่ยงอยูในระดับความเสี่ยง 8คะแนน  อยูในระดับปานกลาง  หากมีการดําเนินกิจกรรมควบคุม

ความเสี่ยง คือตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยในการเขาออกหอง Server ก็จะสามารถทําใหความเสี่ยงลดลง 

3.4 ความเสี่ยงจากการเขาใชระบบเครอืขายคอมพิวเตอรภายในองคกรโดยไมไดรับอนุญาต  บุคลากรที่ไมมี

อํานาจหนาที่เกี่ยวของไดลวงรูขอมูลและอาจนําขอมูลไปแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  หรือทําการถูกแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอรได  หรืออาจแกไขสิทธิ์ใหบุคคลที่มีอํานาจไมสามารถเขาถึง

ขอมูลและระบบคอมพิวเตอรในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานในระบบได  ซึ่งผลจาก

การประเมินความเสี่ยงกอนมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงจะอยูในระดับ ความเสี่ยง 12 คะแนน ซึ่งอยูในระดับสูง 

แตหลังจากที่องคกรดําเนนิกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง คือ กําหนดสิทธในการเขาถึงขอมูลระหวางผูใชงานและผูดูแล

ระบบสารสนเทศ  ก็จะทําใหความเสี่ยงอยูในระดับต่ําหรือหมดไป 

ตารางที่ 5 การจัดทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ของความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

(Compliance Risk) 

 
 
 

ผลจากการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงทางดานระบบสารสนเทศในสถานศึกษา  กรณีศึกษาโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรยีนวิทยาศาสตรภูมิภาค) ไดมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อควบคุมคุมความ

เสี่ยงในแตละปจจัยเสี่ยงใหลดลงในระดับที่คาดวาองคกรยอมรับได  โดยใช COSO มาทําการวิเคราะหเพื่อให

หนวยงานไดเห็นสภาพความเสี่ยงทางดานสารสนเทศเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนา เพื่อใหความเสี่ยงลดลงอยูในระดับที่

ต่ําหรือหมดไป 

ปจจุบันเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมีความสําคัญและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ประกอบกับความสามารถ

ของผูไมไหวังดีพยายามที่จะทําการโจรกรรมขอมูลก็มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น  ดังนั้นเพื่อใหนโยบายการรักษาความ

ปลอดภัยขององคกรมีความเหมาะสม  สามารถปองกันและรักษาความปลอดภัยใหแกองคกรได ทางองคกรจะตองทํา

การพิจารณาเกี่ยวกับแผนการจัดการความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้นเพื่อใหระบบสารสนเทศมี

ความปลอดภัย ทันสมัยและเหมาะสมกบัการใชงานปจจุบัน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

วัสดุกอสรางและของตกแตงบาน 2. ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของรานเดนเจริญวัสดุ และ 3. เพื่อ

วางแผนกลยุทธในการเพิ่มยอดขายใหกับรานเดนเจริญวัสดุ โดยใชการเก็บแบบสอบถามและศึกษาพฤติกรรม

ผูบริโภคจากกลุมลูกคาบุคคลทั่วไปท่ีมาใชบริการซื้อสนิคาที่รานเดนเจริญวัสดุ จํานวน 400 ราย จากนั้นใชโปรแกรม

ทางสถิติ SPSS ในการวิเคราะหผลทางสถิต ิผลการศึกษาพบวา ผูใชบรกิารสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ70.75) อายุ

ระหวาง 31-40 ป สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับเหมากอสราง มีรายไดตอเดือนระหวาง 10,001-

20,000 บาท งบประมาณในการซื้อวัสดุกอสรางตอเดือน 15,001-20,000 บาท เหตุผลที่เลือกซื้อคือราคาถูกและ

ตอรองได ประเภทของวัสดุกอสรางที่ซื้อในแตละครั้งเปนกลุมงานโครงสรางและเครื่องมือชาง มูลคาของสินคาที่ซื้อ

เฉลี่ยตอครั้ง 3,001-5,000 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อวัสดุกอสราง เปนชาง ชองทางที่ซื้อวัสดุกอสรางบอย

ที่สุด เปนรานคาปลีกขนาดใหญ ปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภค 

ผูบริโภคใหความสําคัญในระดับมากในทุกดาน ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย การสงเสริม

การตลาด บุคลากร กระบวนการใหบรกิาร และ ลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการจึงมีแนวคิดใชกลยุทธทั้งหมด 7 

โครงการเพื่อพัฒนาธุรกิจและตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดสูงสุด 

คําสําคัญ: แผนการตลาด พฤตกิรรมผูบริโภค ปจจัยสวนประสมทางการตลาด วัสดุกอสราง 

Abstract 

 This study aimed at studying 1.The consumers purchasing behavior and factors of consumers buying 

construction materials 2.Marketing mix influential to their decision to buy these materials and 3.To study a 

strategic planning by analyzing factors which had an influence on Dencharoen Wassadu materials stores. The 

data were collected from 400 participants. Data was analyzed using descriptive statistics SPSS. 

 Outcome of the research revealed that the majority of them were male (70.75%) 31-40 years of age, 

bachelor degree graduates, working as the constructions, average monthly income between 10,001 – 20,000 

baht, average monthly purchasing budget between 15,001-20,000 baht, Reason for buying the construction 

material is cheap and can be bargain, The majority of them bought construction equipment and tools, purchasing 

amount totaled about 3,001-5,000 baht, They normally made the decision by technicians, the consumer’s 
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channel of buying most often buy at big retailer store, Marketing mix influencing buying decision scored “High” 

on a given rating scale whether it be product, price, place, promotion, people, process and physical evidence. As 

a result, it was necessary that entrepreneurs running building material stores adapt marketing strategies and 

develop their business creating trust and image of good services to meet with the need of consumer. 

Keywords: Marketing plan, Consumer Behavior, Marketing Mix, Construction materials 

 

1. บทนํา 

 การประกอบธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางและของตกแตงบานมีศักยภาพที่ดีและมีการเติบโตสูงขึ้นอัน

เนื่องมาจากผูบริโภคเริ่มมีกําลังซื้อมากขึน้รวมถึงการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย จึงสงผลใหสภาวะการแขงขันมี

แนวโนมของความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ขอมูลอางอิงจากสมาคมอสังหาริมทรัพยไดประเมินภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย ทัว่ประเทศป 2560 คาดเติบโต 5% หรือมูลคารวมอยูท่ี 6.7 แสนลานบาท จากป 2559 มูลคาตลาด

รวม 6.5 แสนลานบาท (สมาคมอสังหาริมทรัพย , 2560) เนื่องจากผูประกอบการรายใหญทําการเรงขยับขยายสาขา 

ยิ่งไปกวานั้น ผูประกอบการรายใหญๆ ยังทําการแกไขปรับปรุงโมเดลธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ในแตละภาคพื้นที่ดวย 

ในปจจุบันบานหรือที่อยูอาศัย นับไดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตอยางมาก ดังนั้นที่อยู

อาศัยจึงถูกจัดใหเปนปจจัยที่มีความสําคัญและมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชากร ซึ่งสามารถเห็นไดจาก

ปจจุบันมีนักลงทุนที่มีความสนใจและหันมาลงทุนในดานของอสังหาริมทรัพยเพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจกอสรางบาน การ

บูรณะตอเติมที่อยูอาศัยนั้นมีมูลคาตลาดรวมเพิ่มขึ้นอีกทั้งการกอสรางอาคาร ตึก สํานักงาน คอนโดมิเนียม 

หางสรรพสินคา หมูบานจัดสรรและโครงการกอสรางขนาดใหญมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลดีตอธุรกิจทําใหการ

จําหนายวัสดุกอสรางเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้การซื้อสนิคา และบรกิารระหวางผูคาปลีกกับผูบริโภคทางตรงนั้น ไมมีการจําหนายสินคา ผานผูคาคน

กลางเห็นไดชัดวาผูคาปลีกเปนผูที่มีความใกลชิดกับผูบริโภคเปนอยางมาก การคาปลีกไมไดเปนการจําหนายเฉพาะ

สินคาเทานั้น แตรวมไปถึงการใหบริการดวย ตั้งแตรานขนาดเล็กไปจนถึงรานขนาดใหญ ซึ่งจะเปนทั้งการคาปลีกและ

การคาสงรวมเอาไวดวยกัน โดยสามารถเห็นไดจากธุรกิจคาปลกีสมัยใหม (Modern Trade) เชน หางสรรพสินคามีการ

ขายสินคาที่ครบวงจรและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางดีเยี่ยม ผูคาปลีกตองคํานึงถึง

สภาพแวดลอมซึ่งประกอบไปดวยปจจัยดานสังคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม เทคโนโลยีสภาพการแขงขันในทองตลาดและ

รัฐบาล ซึ่งผูคาปลีกจะตองบริการจัดการและปรับตัวกับนโยบาย วิธีการ กลยุทธทางการจัดการใหเขากับ

สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสรางหากไมมีการปรับตัวหรือวางกลยุทธที่ดียอมจะสงผลถึง

ความสามารถทางการแขงขันกับคูแขง ดังเชน รานเดนเจริญวัสดุ ที่มีปญหาเรื่องของการปรับตัว เนื่องจากยังไมทราบ

ถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังไมมกีารกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน

ที่ดี จึงสงผลใหยอดขายของรานลดลงอยางตอเน่ือง  

ดังนั้นจงึเปนที่มาของงานวิจัยที่ผูวจิัยมีความสนใจศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางและของตกแตงบานเพื่อนําปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาปรับใชและ วางแผนกล

ยุทธในการเพิ่มยอดขายใหกับรานเดนเจรญิวัสดุตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก ผูบริโภคที่”เคยใช”และ”ไมเคยใช”บริการซื้อวัสดุกอสราง

รานเดนเจริญวัสดุ ในเขตอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู  ทั้งหมด 5 ตําบล จํานวนประชากรท้ังสิ้น 32,429 คน  

ขนาดของกลุมตัวอยางถูกกําหนดโดยใชสูตรของ Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) โดยมีสูตรในการ

คํานวณ ดังนี ้

n = N/(1+Ne) 2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = จําวนวนประชากรในเขตอําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภูมปีระชากรทั้งหมด 32,429 คน 

e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับใหเกิดขึ้น ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 

แทนคาในสูตรเพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

n = 
��,���

��(��,���)(�.��)
 

 

ขนาดกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณ จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งจะแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1. ผูที่

เคยใชบริการซือ้วัสดุกอสรางรานเดนเจริญวัสดุ กลุมที่ 2. ผูที่ไมเคยใชบริการซื้อวัสดุกอสรางรานเดนเจริญวัสด ุ 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต โดยนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห

ขอมูลตางๆ ไดแก วิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค, วิเคราะหสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม, วิเคราะหสวนประสมทาง

การตลาด 7P’s, และ วิเคราะหสถานการณ  2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชแบบสอบถาม โดยสราง

แบบสอบถามตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยมากําหนดเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค เปนขอมูลทาง

ประชากรศาสตรของผูบรโิภค ประกอบดวยคําถามปลายเปด จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับของ

การศึกษา และ งบประมาณในการซื้อวัสดุกอสรางตอเดือน วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ 

คารอยละ (Percentage)  สวนท่ี 2 ขอมูลของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑวัสดุกอสรางในอําเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวลําภู เปนคําถามที่ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภคสวนใหญ เพื่อนําไปวางแผน

การตลาดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมการเลือกซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภค สวนที่ 3 ขอมูลปจจัยสวนประสม

การตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของผูบริโภค โดยจําแนกออกเปน  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอยที่สุด (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล,2560)  ซึ่งมีเกณฑใหคะแนนดังนี ้

   ระดับความสําคัญมากที่สุด   กําหนดให 5 คะแนน 

   ระดับความสําคัญมาก   กําหนดให 4 คะแนน 

   ระดับความสําคัญปานกลาง  กําหนดให 3 คะแนน 

   ระดับความสําคัญนอย   กําหนดให 2 คะแนน 

   ระดับความสําคัญนอยที่สุด  กําหนดให 1 คะแนน 

3. ความเชื่อถือไดของเครื่องมือที่ใชในแบบสอบถาม 
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การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการทดสอบความเชื่อมั่น โดยการิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบสอบถาม ผู

ศึกษาไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 ชุด กับผูบริโภคในอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลําภู 

โดยใชโปรแกรมหาคาสถิติสําเร็จรูป SPSS Version 22 ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาช 

(Cronbach’s ceofficients) เพื่อหาความเชื่อมั่นพบวา มีคาเทากับ 0.983 ซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง สามารถนําไปใชเพื่อ

การเก็บขอมูล 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาทําการเก็บขอมูล ซึง่สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูลปฐมภูมิ นําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยางโดยเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกเรียบรอยแลวจากกลุมผูที่เคยซื้อสินคาและไมเคยซื้อสินคารานจําหนายวัสดุกอสราง ใน

อําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลําภูใหไดครบถวนจากนั้นจึงนํามารวบรวมขอมูลและตรวจสอบความสมบรูณกอน

ประมวลผลขอมูลตอไปเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง 

2) ขอมูลทุติยภูมิ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลทุติยภูมิที่เปนขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษากลยุทธเพิ่มยอดขาย

รานคาวัสดุ จากเอกสารวิชาการ วารสาร วิทยานพินธ และเอกสารอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษา 

 ขอมูลสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญ เปนเพศชายมีจํานวนทั้งสิ้น 283 ราย  คิดเปน

รอยละ 70.75 มีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 188 ราย คิดเปนรอยละ 47 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 132 

ราย คิดเปนรอยละ 33 ประกอบอาชีพรับเหมากอสราง จํานวน 118 ราย คิดเปนรอยละ 29.5 มีรายไดตอเดือน

ระหวาง 10,001-20,000 บาท จํานวน 152 ราย คิดเปนรอยละ 38 งบประมาณในการซื้อวัสดุกอสรางตอเดือนอยูที่ 

15,001-20,000 บาท จํานวน 124 ราย คิดเปนรอยละ 31  

 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางกับรานเดนเจริญวัสดุ พบวาผูบริโภคที่ 

“เคย” ใชบริการและซื้อสินคาจากรานเดนเจริญวัสดุ มีจํานวน 335 ราย คิดเปนรอยละ 83.75 ผูบริโภคที่ “ไมเคย” 

ใชบริการและซื้อสินคาจากรานเดนเจริญวัสดุ มีจํานวน 65 ราย คิดเปนรอยละ 16.25 เหตุผลที่ซื้อวัสดุกอสรางกับ

รานเดนเจริญวัสดุ จํานวน 332 ราย คิดเปนรอยละ 83 ความถี่ในการเขามาใชบริการรานวัสดุกอสรางตอเดือนคอื 5-

10 ครั้งตอเดือน จํานวน 156 ราย คิดเปนรอยละ 39 ประเภทของวัสดุกอสรางที่ซื้อในแตละครั้งเปนกลุมงาน

โครงสรางและเครื่องมือชาง จํานวน 256 ราย คิดเปนรอยละ 89 มูลคาของสินคาที่ซื้อเฉลี่ยตอครั้งระหวาง 3,001-

5,000 บาท จํานวน 164 ราย คิดเปนรอยละ 41 เคยใชบริการซื้อสินคาวัสดุกอสรางจากรานอื่น ในเขตอําเภอนาวัง 

จังหวัดหนองบัวลําภู คือ รานวิรัชวัสดุกอสราง จํานวน 308 ราย คิดเปนรอยละ 77 เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุ

กอสราง คือ สินคาตรงความตองการ จํานวน 328 ราย คิดเปนรอยละ 82 บุคคลที่สวนรวมตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง 

เปนชาง จํานวน 148 ราย คิดเปนรอยละ 37 ชองทางที่ซื้อวัสดุกอสรางบอยที่สุด รานคาปลีกขนาดใหญ จํานวน 224 

ราย คิดเปนรอยละ 56 ชวงเวลาที่เลือกซื้อวัสดุ กอสราง ตุลาคม-ธันวาคม จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 34 

วิธีการชําระเงนิในการเลือกซื้อวัสดุ เปนการชําระดวยเงนิสด จํานวน 228 ราย คิดเปนรอยละ 57  

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Philip Kotler, 2000) ของรานเดนเจริญวัสดุ โดยการนําเสนอ

ปจจัยที่มีความสําคัญใน 3 ลําดับแรกในแตละดาน ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ มีสินคาใหเลือกหลาย

ประเภท สินคามีคุณภาพและมาตรฐาน แข็งแรง คงทน และ สินคามีการรับประกันคุณภาพ 2) ดานราคา คือ ราคา
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สินคาสามารถตอรองได ราคาถูกกวารานอื่นๆ และการใหเครดิต 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย คือ ทําเลอยูใกล

แหลงชุมชน ติดถนนใหญ มีการจัดสงสินคาที่รวดเร็ว และมีความสะดวกในการโทรสั่งสินคา 4) ดานการสงเสริม

การตลาด คือ มีสวนลดราคาในการซื้อสินคา มีการแจกของแถมเนื่องในโอกาสตางๆ และมีการจับฉลากชิงโชค 5) 

ดานบุคลากร คือ การใหคําแนะนําสินคาของพนักงาน พนักงานมีความรวดเร็วในการบริการ และพนักงานมีความ

สุภาพ  และอัธยาศัยดี 6) ดานลักษณะทางกายภาพ คือ ความสะอาดภายในราน หนารานคามีบริเวณที่กวางขวาง

ทางเดนิในการเลือกสินคา และมีพื้นท่ีสําหรับจอดรถกวางขวาง 7) ดานกระบวนการ คือ ระยะเวลาในการรอคิวชําระ

เงิน การจัดสงสินคาที่รวดเร็วถึงท่ี และมีความรวดเร็วในการรับคําสั่งซื้อจากลูกคา 

แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอยางนอยรอยละ 10 จากยอดขายป พ.ศ.2559 ของรานเดนเจริญวัสดุ 

ปญหาดานยอดขายของรานเดนเจริญวัสดุ เริ่มมีแนวโนมลดลงตั้งแตป 2557 ถึงป 2559 เนื่องจากการ

แขงขันที่สูงขึ้น และธุรกิจขยายตัวอยางตอเนื่องของรานคาวัสดุที่จําหนายสินคาครบวงจร สงผลกระทบตอ

ผูประกอบการรายยอยเปนอยางมาก สิ่งสําคัญในการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งใน

การทราบถึงสาเหตุของปญหาตางๆที่เกิดขึน้เปนอันดับแรก ซึ่งตองอาศัยจากผลสํารวจของแบบสอบถาม ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด (7Ps) และใชการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) เขามาใชเพื่อนําไปใชในการวางแผล

กลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย จึงไดทําการวางแผนการตลาดและจัดทําโครงการในดานตางๆ ดังนี ้

 โครงการที่ 1 โครงการพี่ดูแลนอง เปนการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางพนักงานและผูบริหารของราน เพื่อให

เกิดความผูกพันและความรักในองคกร โดยใชงบประมาณ 5,000 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 สัปดาห ตั้งแต

วันที่ 7 กันยายน 2560 – 13 กันยายน 2560 วิธีการดําเนินงาน คือ จัดกิจกรรมนันทนาการ แขงขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธระหวางผูบริหารของรานและพนักงานรานในเวลากลางวัน จากนั้นในเวลากลางคืนจะเปนการ

รับประทานอาหารรวมกัน เพื่อสรางความสามัคคี ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ อัตราการลาออกของพนักงาน

ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ เกิดความผูกพันและความจงรักภักดีในองคกร อัตราการ

ลาออกของพนักงานลดลง 

 โครงการที่ 2 โครงการรูจักรูใจ จัดกิจกรรมใหลูกคาที่มาซื้อสินคาที่ราน กดถูกใจและเช็คอินในเพจและ

เฟสบุคของทางราน เพื่อสรางการรับรูผานสื่อออนไลน ทั้งนี้จะมีการมอบของสมนาคุณใหแกลูกคาที่กดถูกใจและ

เช็คอิน หรือมีการจัดกิจกรรมจับฉลากชิงโชคเพื่อรับสวนลด งบประมาณในการดําเนินงาน 30,000 บาท ภายใน

ระยะเวลา 2 เดือน หรือเมื่องบประมาณครบจํานวนกอนระยะเวลาที่กําหนด ระยะเวลาดําเนินการ 2 เดือน ตั้งแต 

ตั้งแต 1 กันยายน 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560 ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ จํานวนผูกดถูกใจเพจ จํานวน

ผูติดตามเพจ จํานวนการมีสวนรวมกับโพสต และการแชร โดยสามารถสรุปผลทั้งรายวัน รายสัปดาห และรายเดือน 

ยอดการกดถูกใจและเช็คอินเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ เพิ่มชองทางการเขาถึง

ลูกคาไดตรงกลุมเปาหมาย อายุ และพฤติกรรมการซื้อสินคา และคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายไดประมาณรอยละ 

5 จากยอดขายป พ.ศ.2559 หรือประมาณ 750,514 บาท  

โครงการที่ 3 โครงการ images for change จัดกิจกรรมใหนักเรียนนักศึกษาหรือผูที่สนใจรวมประกวดการ

แขงขันออกแบบรานรวมถึงการจัดตกแตงรานใหมคีวามทันสมัย เพื่อทําใหภาพลักษณของรานสามารถดึงดูดใจลูกคา 

โดยเฉพาะลูกคาที่เปนลูกคาใหมที่ยังมีความลังเลในการที่จะเขามาซือ้หรอืใชบริการ การที่ภาพลักษณของรานมีความ

ทันสมัย ยอมสรางความดึงดูดใจสําหรับลูกคากลุมน้ีได เพื่อเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีแกธุรกิจ โดยมีงบประมาณใน

การจัดกิจกรรม เปนเงินรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท และรองชนะเลิศ 2,500 บาท รวม 7,500 บาท ระยะเวลา
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ดําเนินการ 2 สัปดาห ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560-14 ตุลาคม 2560 ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ ความพึงพอใจใน

ภาพลักษณของธุรกิจจากลูกคาเมื่อเขามาใชบริการที่รานเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ ทําใหมี

การสรางสรรคกิจกรรมระหวางรานเดนเจริญวัสดุและนักเรียนหรือผูสนใจ และชวยสงเสริมศักยภาพทางดาน

ความคิดสรางสรรค ลูกคาสามารถมองปาย และชองทางการติดตอไดชัดเจน การตกแตงหนารานที่ทันสมัยจะ

สามารถกระตุนใหลูกคาเกิดความประทับใจมีความสนใจที่จะเขามาเลือกชมสินคา  

 โครงการที่ 4 โครงการสะสมปบรับปุบ เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหไดมากยิ่งขึ้น จึงจัดกิจกรรมโดยใหชาง

หรือลูกคาที่สามารถบอกตอและแนะนํารานคาใหแกลูกคาอื่นๆเขามาซื้อสินคาและบริการกับทางรานจนมีลูกคาใหม

เพิ่มเขามา จะไดรับผลตอบแทนโดยการใหคาคอมมิชชั่นแกชางหรือลูกคาที่สามารถแนะนําลูกคาได หรือสามารถรับ

เปนคะแนนสะสมใหครบตามจํานวน จึงจะไดสิทธินํายอดสะสมในสวนนี้แลกเปนสินคาภายในรานได ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 3 เดือน ตั้งแต กันยายน 2560 – พฤศจิกายน2560 โดยใชงบประมาณในการดําเนินงานเปนการให

ผลตอบแทนคาคอมมิชชั่น 3% จากยอดรวมการซื้อสินคา และคะแนนสะสม แบงจายตามจํานวนยอดสะสมแตยอด

รางวัลรวมไมเกิน 100,000 บาท ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ จํานวนลูกคาใหมที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกอนเริ่ม

โครงการ จํานวน 20% ผลที่คาดวาจะไดรับ จํานวนลูกคาเพิ่มขึน้ และคาดวาจะสามารถเพิ่มยอดขายไดประมาณรอย

ละ 5 จากยอดขายป พ.ศ.2559 หรือประมาณ 750,514 บาท 

 โครงการที่ 5 โครงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรในการซื้อขายและสตอกสินคา โดยทางรานจะจัดใหมี

การนําเอาระบบการจัดซื้อดวยระบบคอมพิวเตอรไปจัดเปนโปรแกรมฐานขอมูล เพื่อใหสะดวกตอการขายและการวาง

แผนการสตอกสินคาของผูบรหิาร ระยะเวลาในการดําเนินงาน 4 เดือน ตัง้แตวันที่ 20 สิงหาคม 2560 - 20 ธันวาคม 

2560 ใชงบประมาณในการดําเนินงานจํานวน  50,000 บาท ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ ระยะเวลาในของการ

ใหบริการลูกคารวดเร็วขึ้น 10% เมื่อเปรยีบเทียบกับการใชระบบเดิม ผลที่คาดวาจะไดรับ บัญชีงบการเงินของธุรกิจมี 

ความเที่ยงตรงสูง เช็คบิลไดอยางรวดเร็ว และถูกตองในทุกๆรายละเอียด ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ

พนักงาน ชวยเพิ่มคุณภาพบริการลูกคาใหรวดเร็วและเปนระบบมากขึ้น และยังสามารถรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต 

 โครงการที่ 6 โครงการรับประกันคุณภาพสินคา สรางความมั่นใจใหกับลูกคาและนําจุดแข็งคือมีเทคโนโลยี

ดานการผลิตที่ทันสมัยมาเปนจุดเดนที่จะสามารถสรางชื่อเสียงใหกับรานใหกวางไกลออกไปในอนาคต โดยจะ

รับประกันสินคาที่ซื้อออกจากรานโดยสามารถนํามาเปลี่ยนคืนไดโดยไมคิดคาใชจาย หากสินคามีปญหาภายใน

ระยะเวลา 7 วัน และ ออกใบรับประกัน 1 ป และจะสงทีมชางเขาไปซอมบํารุงหากสินคาเกิดชํารุด อีกทั้งพรอมบริการ

สงสินคาถึงท่ีดวยความรวดเร็ว มีฝายชางเทคนิคควบคุมคุณภาพในการผลิต และวิเคราะหสเปคของสินคาไดตรงตาม

การใชงานของลูกคาได งบประมาณในการดําเนินงาน  60,000 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป ตั้งแต เดือน

พฤศจิกายน 2560-ตุลาคม 2561 ตัวชี้วัดการประเมินความสําเร็จ สามารถวัดไดจากยอดขายเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบ

กับชวงกอนเร่ิมโครงการในปที่ผานมา ผลที่คาดวาจะไดรับ ลูกคาเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นคุณภาพของสินคาใน

การรับประกันคุณภาพของสนิคา  

 โครงการที่ 7 โครงการรวมมือรวมใจ สรางพันธมติรทางการคา ทําขอตกลงรวมกันในการสรางเครือขายทาง

ธุรกิจ โดยจะมีการจัดสัมมนาพบปะสังสรรคกันระหวางเครือขาย สรางความสัมพันธอันดีเพื่อการสงตองานหรือ

โครงการในอนาคต   งบประมาณในการดําเนนิงาน 8,000 บาท ระยะเวลาในการดําเนินงาน 1 ป ตั้งแตเดือนกันยายน 

2560 – สิงหาคม 2561 ตัวช้ีวัดการประเมนิความสําเร็จ สมาชิกในเครือขายที่เขารวมเปนพันธมิตรทางธุรกิจ จํานวน 

50 คน ผลที่คาดวาจะไดรับ  จะชวยเสริมความเชี่ยวชาญของเจาของกิจการและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 
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สามารถชวยลดตนทุนในการทําธุรกิจใหนอยลงได และจะชวยเพิ่มโอกาสและความสามารถในการแขงขันเชิงธุรกิจ 

และดานความสัมพันธ จะชวยเพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคาได 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix)  

กลยุทธ SO (กลยุทธเชิงรุก) 

S4O2รานเดนเจริญวัสดุมีพันธมิตรและเครือขายทางธุรกิจอยูมา จึงมี

โอกาสจากการลงทุนในภาครัฐ และเปนโอกาสที่ดีในการขยายธุรกิจให

เติบโตไดอยางกวางขวาง 

S3O1ขยายตลาดไปยังประเทศใกลเคียง 

กลยุทธ WO (กลยุทธเชิงแกไข) 

W1O1ใชเทคโนโลยีมาวางแผนระบบการบริหารจัดการภายในที่เปน

ระบบมาก เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ปองกันขอผิดพลาดไดมากขึ้น 

กลยุทธ ST (กลยุทธเชิงปองกัน) 

S5T1 สรางพันธมิตรเครือขายกับ Supplier เพราะจะชวยอํานวยความ

สะดวกพรอมกับสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ชวยใหธุรกิจที่อยู

ในสถานการณที่มีการแขงขันทางการตลาดสูงชะลอการแขงขันลงได 

กลยุทธ WT (กลยุทธเชิงรับ) 

W1T1 จัดทําระบบสมาชิกและใหสิทธิพิเศษแกลูกคาที่ซื้อสินคาครบ

ตามจํานวนที่กําหนด 

W2T1 ฝกอบรมระบบพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

W3T2 จัดการสงเสริมการขาย เพื่อกระตุนใหผูบริโภคตองการซื้อ

สินคา 

ผลการศึกษาเรื่องการวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายธุรกิจวัสดุกอสราง กรณีศึกษา: รานเดนเจริญวัสด ุ

ลูกคาโดยรวมเห็นวาปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกรานคาวัสดุกอสรางอยูในระดับมากในทุกดาน ทั้งใน

ดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ ลักษณะทาง

กายภาพ โดยผูศึกษาจะอภิปรายผลของปจจัยท้ัง 7 ดาน ดังนี ้

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

รวม คะแนน S.D 

ระดับ

ความ

สําคัญ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 

1. สินคามีคุณภาพและมาตรฐาน แขง็แรง 

คงทน 

106 

(26.5) 

102 

(25.5) 

154 

(38.5) 

14 

(6) 

24 

(3.5) 

400 

(100) 

3.88 0.74 มาก 

2. สินคามีการรับประกันคุณภาพ 82 

(20.5) 

106 

(26.5) 

166 

(41.5) 

26 

(6.5) 

20 

(5) 

400 

(100) 

3.79 0.62 มาก 

3. มีสินคาใหเลือกหลากหลายประเภท 82 

(20.5) 

110 

(27.5) 

162 

(40.5) 

11 

(2.7) 

35.2 

(8.8) 

400 

(100) 

3.76 0.72 มาก 

ดานราคา 

1. ราคาสินคาถูกกวารานอื่นๆ 82 

(20.5) 

106 

(26.5) 

170 

(42.5) 

26 

(6.5) 

16 

(4) 

400 

(100) 

3.73 0.63 มาก 

2. ราคาสินคาสามารถตอรองได 78 

(19.5) 

102 

(25.5) 

166 

(41.5) 

16 

(4) 

38 

(9.5) 

400 

(100) 

3.67 0.60 มาก 

3. การใหเครดิต 82 

(20.5) 

94 

(23.5 

170 

(42.5) 

28 

(7) 

26 

(6.5) 

400 

(100) 

3.67 0.69 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
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1. ทําเลอยูใกลชุมชน ติดถนนใหญ 105 

(26.3) 

101 

(25.3) 

154 

(38.3) 

16 

(4) 

24 

(6.1) 

400 

(100) 

3.84 0.60 มาก 

2. มีการบริการจัดสงสินคา 82 

(20.5) 

102 

(25.5) 

174 

(43.5) 

22 

(5.5) 

20 

(5) 

400 

(100) 

3.71 0.61 มาก 

3. มีความสะดวกในการโทรสั่งสนิคา 78 

(19.5) 

106 

(26.5) 

178 

(44.5) 

14 

(3.5) 

24 

(6) 

400 

(100) 

3.70 0.63 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 

1. มีสวนลดราคาในการซื้อสินคา 110 

(27.5) 

98 

(24.5) 

157 

(39.3) 

8 

(2) 

27 

(6.7) 

400 

(100) 

3.83 0.65 มาก 

2. มีการแจกของแถมเนื่องในโอกาสตางๆ 86 

(21.5) 

102 

(25.5) 

170 

(42.5) 

18 

(4.5) 

24 

(6) 

400 

(100) 

3.71 0.65 มาก 

3. มีการจับฉลากชิงโชค 78 

(19.5) 

106 

(26.5) 

178 

(44.5) 

12 

(4) 

26 

(6.5) 

400 

(100) 

3.69 0.66 มาก 

ดานบุคลากร 

1. การใหคําแนะนําสินคาของพนักงาน 78 

(19.5) 

102 

(25.5) 

166 

(41.5) 

8 

(2) 

46 

(11.5) 

400 

(100) 

3.66 0.63 มาก 

2. พนักงานมีความสุภาพ และอัธยาศัยดี 78 

(19.5) 

102 

(25.5) 

162 

(40.5) 

0 

(0) 

58 

(14.5) 

400 

(100) 

3.51 0.68 มาก 

3. พนักงานมีความรวดเร็วในการบรกิาร 74 

(18.5) 

98 

(24.5) 

164 

(41) 

12 

(3) 

52 

(13) 

400 

(100) 

3.44 0.62 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 

1. ความสะอาดภายในราน 110 

(27.5) 

98 

(24.5) 

160 

(40) 

9 

(2.3) 

23 

(5.7) 

400 

(100) 

3.84 0.60 มาก 

2. หนารานคามีบริเวณทางเดินทีก่วางขวาง

ในการเลือกซื้อสินคา 

82 

(20.5) 

102 

(25.5) 

172 

(43) 

26 

(6.5) 

18 

(4.5) 

400 

(100) 

3.71 0.61 มาก 

3. มีพื้นที่สําหรับจอดรถอยางกวางขวาง 78 

(19.5) 

104 

(26) 

177 

(44.3) 

27 

(6.8) 

14 

(3.4) 

400 

(100) 

3.70 0.63 มาก 

ดานกระบวนการ 

1. การจัดสงสินคามีความรวดเร็วถงึที ่ 106 

(26.5) 

106 

(26.5) 

150 

(37.5) 

20 

(5) 

18 

(4.5) 

400 

(100) 

3.88 0.74 มาก 

2. มีความรวดเร็วในการรับคําสัง่ซื้อจาก

ลูกคา 

82 

(20.5) 

102 

(25.5) 

170 

(42.5) 

30 

(7.5) 

16 

(4) 

400 

(100) 

3.79 0.62 มาก 

3.  ระยะเวลาในการรอคิวชําระเงิน 82 

(20.5) 

106 

(26.5) 

166 

(41.5) 

15 

(3.7) 

31 

(7.8) 

400 

(100) 

3.76 0.72 มาก 

กิตตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคนควาวิจัยครัง้นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจากไดการสนับสนุนและความกรุณาจากคณาจารย

ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาถายทอดความรู ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณรอง

ศาสตราจารย ดร.วเิชยีร วรพุทธพร ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ

ในครั้งนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผูเสียสละเวลาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามทุก การ
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ศึกษาวิจัยนี้เปนประโยชนตอผูที่ไดนําไปศึกษาคนควา ผูเขียนใครขอยกคุณ ความดีทั้งหมดนี้ ใหแด บิดา มารดาและ

คณาจารยผูประสิทธปิระสาทวิชาความรู ตลอดจนทุกทานที่เอยนามมาแลวในขางตน 
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แนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน 

GUIDELINE TO INCREASE SALES OF BEAUTY PRODUCT PONTINA SOCIAL MEDIA 
 

อัจฉริยาพร  สิมาฉายา และวิเชียร วรพุทธพร 

A. Simacha,  and W. Voraputhaporn 
 
 College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University, Address: 123 Moo 16, Mittrapap Road, Araya-Sunthon 

Arunanonchai Building, Amphur Muang, Khon kaen 4002 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑความงามจากศูนยกระจายสินคาพรทินา สาขาอมตะนคร ชลบุรี และผานสื่อสังคมออนไลน 2) เพื่อศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’) ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม 3) เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑความงามพรทินา สาขาอมตะนคร ชลบุรี ผานสื่อสังคมออนไลน โดยการใช

แบบสอบถามเก็บกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด และทําการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (7P’) ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชชองทางออนไลนโดยผานเฟสบุค(FACEBOOK) 

และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑความงามผานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญ คือ ตัวผูซื้อเอง ผูซื้อจะ

ซื้อผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวหนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อไวใชเอง และจะซื้อผลิตภัณฑความงามเดือนละครั้ง 

ชวงเวลาในการซื้อไมแนนนอน โดยแตละคร้ังจะมีคาใชจายตอคนคนละ 301 – 500 บาท และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑความงาม คือ ความสะดวกรวดเร็ว และเคยรูจักผลิตภัณฑความงามพรทินาจาก Facebook Page 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑความงามพรทินา คือ ดานสงเสริมทางการตลาด เชน แจกของรางวัล เปนตน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

สงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน ราคามีความสําคัญในระดับมาก 

จากผลการศึกษานํามากําหนดแนวทางเพ่ือเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน จํานวน 3 

โครงการ ไดแก โครงการที่ 1) การใชรูปแบบใหมๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ โครงการ 2) จัดรายการสมนาคุณลูกคา 

โครงการ 3) โปรโมทสนิคาผานบุคคลที่มีชื่อเสียง 

คําสําคัญ: ผลิตภัณฑความงาม  การเพิ่มยอดขาย  สื่อสังคมออนไลน  

Abstract 

 This study aim to 1) To study behavior of consumer as effect to decision making for select beauty 
product from the center to distribute beauty product of Pontina at Chonburi by social media. 2) To study factor of 
Marketing mix(7P) as effect to decision making buy the beauty product. 3) To suggest the regulation to 
increasing the center  to distribute beauty product of Pontina at Chonburi by social online media from the 
questionnaire of sample group to 400 set and to be analyze behavior of consumer and factor of Marketing 
mix(7P). The result of study that the   almost answerer use the online channel by “Facebook” and the person 
who influences the decision to buy beauty   products through social media is mostly the buyer self which the 
buyer will buy the facial care product for propose   to buyer self and they will buy the beauty product to once a 
month but not sure the period to buy and cost of   beauty product to 301-500 baht whatever the reason to 
decide buying the beauty product from social media are   conveniently and prompt and they ever been to know 
Pontina’s beauty product from “Facebook page” The suggestion to increasing sales of beauty product Pontina is 
promotion of marketing as giveaways etc. The most marketing mix(7P) are products, distribute channels, 
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promotion of marketing, person, procedure, physical, and the price most important. The result of study can be 
determined the regulation to increasing sales the beauty product of Pontina on social media to 3 projects follow 
as 1)New image to present product, 2) Organize the reward to customer, 3) Promote the product by celebrity. 
Keywords: beauty product, Increase Sales, Social Media 
 

บทนํา 

การขายสินคาและบริการใหกับผูบริโภคในอดึตเปนการขายหนารานเปนหลัก ปจจุบันมีกระแสของ             

อีคอมเมิรซ(E-Commerce) ซึ่งเปนการซื้อขายสินคาและบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทําใหมีผูประกอบการเขามา

ขายสินคามากขึ้น โดยผานเว็บไซตหรือแอฟพลิเคชั่น เชน เฟสบุค (Facebook ) ไลน(Line) อินสตารแกรม(Instagram) 

เพราะสามารถเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกคาไดอยางรวดเร็ว จากการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน

ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคไอที ทําใหธุรกิจเติบโตอยางรวดเร็วและมีสวนแบงทาง

การตลาดเพิ่มขึ้น (ศูนยวิจัยกสกิรไทย, 2559)  

ปจจุบันผูประกอบการธุรกิจขนาดยอมใชการขายสินคาผานสื่อสังคมออนไลนมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจความ

งาม เชน การจําหนายผลิตภัณฑความงามของ “ศูนยกระจายสินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุรี” ผานสื่อโซเชียล

มีเดยี ทําใหมคีวามสะดวกสบายรวดเร็ว ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน ลูกคาสามารถเขาถึงสินคาไดทุกที่

ตลอดเวลา ทําใหทราบถึงความปลอดภัยและคุณภาพของตัวผลิตภัณฑไดศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการขาย

สินคาที่ผานออนไลนเปนตัวเลือกหนึ่งของผูบรโิภคที่ตองการความสะดวกสบาย รวดเร็วและเกดิความคุมคามากที่สุด 

 สําหรับผลิตภัณฑความงามของ “ศูนยกระจายสินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุรี” นั้น เปนผลิตภัณฑ

ความงามเพื่อสุขภาพผิวที่ดแีละเนนการรักษาตัวผลิตภัณฑมีสวนประกอบที่เนนสมุนไพรเปนหลัก โดยแบงออกเปน 6 

ประเภท ไดแก ผลิตภณัฑทําความสะอาดผิวกาย ทําความสะอาดผิวหนา บํารุงผิวกาย บํารุงผิวหนา สําหรับบํารุงเสน

ผม และทําความสะอาดชองปาก เปนตน   

การเขาสูตลาดความงามมีมากขึ้นทําใหการขยายกิจการเขาสูธุรกิจออนไลน มีการแขงขันกันสูงขึ้น                

“ศูนยกระจายสินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุรี” จึงตองการพัฒนาการบริการสินคาเพื่อใหยอดขายเพิ่มขึ้นตาม

เปาหมายที่ตัง้ไว ซึ่งพบวายอดขายตั้งแตเดือนเมษายน – สิงหาคม ป 2559 มีแนวโนมยอดขายลดลง ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ 1 ยอดขายลดลงของ “ศูนยกระจายสินคาพรทินา สาขาอมตะนคร ชลบุรี” 

              ที่มา:ศูนยกระจายสินคาพรทินา สาขาอมตะนคร ชลบุรี (2559) 

จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษาแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงาม     

พรทนิาผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลอืกซื้อผลิตภัณฑความงาม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงาม สาขาอมตะ

นคร ชลบุรี ผานสื่อสังคมออนไลน โดยมีเปาหมายใหยอดขายเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 15 ของผลิตภัณฑทั้ง 6 

ประเภท และรวมทั้งวิเคราะหปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการตลาดผลิตภัณฑความงามเพื่อเปนแนวทางใหผู

ประกอบธุรกิจสามารถนําขอมูลจากการศึกษานี้ไปปรับใชไดเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและดําเนินธุรกิจเพื่อให

สอดรับกับแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนไปในอนาคต และยังเปนโอกาสในการดําเนินธุรกิจของผูศึกษาตอไป 

ประจําเดือน เมษายน –สิงหาคม พ.ศ.2559 

ยอดขายของ “ศูนยกระจายสินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุร”ี (บาท) 

เดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

ยอดขาย 75,350 65,325 61,750 55,485 52,650 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามจากศูนยกระจาย

สินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุรี และผานสื่อสังคมออนไลน 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มผีลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิม่ยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทนิา สาขาอมตะนคร ชลบุรี ผานสื่อสังคม

ออนไลน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ประชากร คือ กลุมลูกคาทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑความงามผานสื่อสังคมออนไลนในเฟสบุค(Facebook) ซึ่งไม

ทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

 กลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Cochran (1977) โดยกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอม

ใหเกิด 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากการคํานวณจะไดเทากับ 384.16 เพื่อใหเกิดความสะดวก ผูวิจัยจึงเก็บ 

แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด จากกลุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน (Non – Probability Sampling) เปนวิธีการ       

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) โดยเก็บจากกลุมตัวอยางในอินเตอรเน็ตท่ีเปนสมาชิกใน  

Facebook ของรานจํานวน 315 คน และเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในพืน้ที่จังหวัดชลบุรจีํานวน 85 คน 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภคในการตัดสนิใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม 

 สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามจากรานคา

ออนไลน 

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PESTE Analysis) วิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Five Force 

Model) วิเคราะหตามทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7Ps) วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

ภัยคุกคาม และวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธแบบแมทริกซ (TOWS Matrix) จากนั้นนําขอมูลที่ไดเพื่อมากําหนด

แนวทางเพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินา สาขาอมตะนคร ชลบุรี ผานสื่อสังคมออนไลน  

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

1.ขอมูลสวนบุคคล 

จากผลการศึกษา พบวา ลูกคาสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 70.80 อยูในชวงอายุ 21 -30 ปคิดเปน

รอยละ 53.30 ระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 54.00 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 33.30  

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 26.00 

2. พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม 

จากผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม พบวา ผูซื้อสวน

ใหญใชชองทางออนไลน โดยผานเฟสบุค (FACEBOOK) คิดเปนรอยละ 67.50 บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑความงามผานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญคือตัวผูซื้อเองคิดเปนรอยละ 79.50 สวนใหญผูซื้อจะซื้อ
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ผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวหนาคิดเปนรอยละ 62.70 มีวัตถุประสงคเพื่อซื้อไวใชเองคิดเปนรอยละ 91.50 และจะซื้อ

ผลิตภัณฑความงามเดือนละครั้งคิดเปนรอยละ 50.70 ชวงเวลาในการซื้อคือไมแนนนอนคิดเปนรอยละ 52.80 โดยแต

ละครั้งจะมีใชจายตอคนคนละ 301 – 500 บาทคิดเปนรอยละ 28.20 และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความ

งามผานสื่อสังคมออนไลนคือ ความสะดวกและรวดเร็วคิดเปนรอยละ 72.50 เคยรูจักผลิตภัณฑความงามพรทินาจาก 

Facebook Pageคิดเปนรอยละ 28.70 โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑความงามพรทินาคือ ดานสงเสริม

ทางการตลาด เชน แจกของรางวัลคิดเปนรอยละ 21.30  

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามจากรานคาออนไลน 

จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามจากรานคา

ออนไลน ผูตอบแบบสอบถามไดใหระดับความสําคัญในการตัดสินใจในระดับมากที่สุดดานผลิตภัณฑคือ ผลิตภัณฑได

รับรองความปลอดภัยจาก อย. ผลิตภัณฑมีคุณภาพ คุณสมบัติของผลิตภัณฑตรงตามความตองการ มีผลิตภัณฑ

หลากหลายประเภท ผลิตภัณฑมีหลายขนาด มีตัวอยางใหทดลองใช ตามลําดับ ดานราคาผูตอบแบบสอบถามไดให

ระดับความสําคัญในการตัดสินใจอยูในระดับมากคือ ราคาผลิตภัณฑมีความเหมาะสม คาขนสงสินคามีความ

เหมาะสม ระยะเวลาการคืนเงินภายใน 7 วัน หากไมพึงพอใจในผลิตภัณฑสามารถคืนเงินได (อาการแพ) มีใหเลือก

หลายราคา ตามลําดับ ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมากที่สุดคือ ความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอ

งายตอการเขาถึงขอมูลทาง Facebook มีชองทางการสั่งซื้อผานFacebook ตามลําดับ ดานการสงเสริมการตลาดอยูใน 

ระดับมากที่สุดคือ มีคําแนะนําการใชสินคา รายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑแตละชนิด มีการโฆษณาสินคาเดิมผาน  

Facebook และโฆษณาสินคาออกใหมประจําเดือนผานสื่อออนไลน ขอวิจารณของลูกคาในการใชสินคา ใหคําปรึกษา 

แนะนํา โดยผูเชี่ยวชาญ พรอมแจกแผนพับขอมูลของผลิตภัณฑ (กรณีหนาราน) จัดโปรโมชั่นตางๆ เชน ลดราคาและ 

แจกของแถม แจกของรางวัล ลดราคาพิเศษ ตามชวงเทศกาล ตามลําดับ ดานบุคคลอยูในระดับมากที่สุดคือ การตอบ 

คําถามลูกคาดวยคําพูดที่สุภาพ มีการบริการ ตอบคําถามและใหคําแนะนํา/ปรึกษาเปนอยางดี ทั้งหนารานและผาน 

Facebook มีที่ปรึกษาดานความงามในเบื้องตน(กรณีหนาราน) ตามลําดับ ดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุดคือ  

การบรกิารการจัดสงสินคามีความรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา มีความสะดวก รวดเร็วในการเลือกสั่งซื้อ การจัดสงสินคา  

ไดตรงตามเวลาและถึงมือลูกคา มีการแจงยืนยันสินคาและตรวจสอบราคา ติดตอสั่งซื้อผลิตภัณฑไดสะดวก มีเวลา   

และกติกาในการสั่งซื้อ สินคาเพียงพอตอความตองการ สงผิดไมตองสงสินคาคืน การสั่งซื้อสินคามีใบเสร็จให 

ตามลําดับ ดานลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมากที่สุดคือ มีการแสดงภาพสินคาที่ชัดเจน เชน จัดเปนหมวดหมู   

จัดเปนโปรโมชั่น แสดงรายละเอียดภาพสินคาในทุกๆ มุม สถานที่กวางขวาง การจัดระบบสินคาในรานเปนระเบียบ   

ตามลําดับ 

ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑความงามท่ีใชไดทุกเพศและเปนผลิตภัณฑสมุนไพรจากธรรมชาติ ไดรับ

ไดรับการรับรองมาตรฐานของ “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” ซึ่งผลิตภัณฑพรทินามีคุณสมบัติที่แตกตาง

กันออกไปและชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเองมากขึน้ 

ดานราคา (Price) จะกําหนดตามขนาดและปริมาณของผลิตภัณฑ มีราคาระหวาง 100-290 บาท ซึ่งเปน

ราคาที่ลูกคามีกําลังในการซื้อได 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) จะจําหนายผลิตภัณฑผานทาง facebook เทานั้น ซึ่งยังขาดชองทางการ

จัดจําหนายในชองทางออนไลนอื่นๆ ทั้งนี้มีบริการสงทุกชองทางและบริการนัดรับสงถึงที่ในเขตอมตะนคร จังหวัด

ชลบุรี 
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ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีกิจกรรมการสงเสริมทางการตลาดยังไมมาก ยังไมสามารถดึงดูด

ความสนใจจากลูกคาไดมากเทาท่ีควร 

ดานบุคคล (People) ทําหนาทีใ่นการตอบขอมูลลูกคา รับรายการสินคา ใหขอมูล คําปรึกษา คําแนะนํา ตอบ

คําถามลูกคาไดอยางเปนกันเองและใหลูกคาเกดิความประทับใจ และจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาดวยความรวดเร็ว 

ดานกระบวนการ (Process) ตอบขอมูลลูกคา รับรายการสินคา บันทึกขอมูลสินคา รับเงิน จัดสงสินคาดวย

ความรวดเร็ว  

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑในทุกๆ มุม อยางชัดเจน 

กําหนดแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน                                            

จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ

ความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน โดยกําหนดเปาหมายคือใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของผลิตภัณฑทั้ง 6 

ประเภท จากป 2559 โดยประกอบดวย 3 โครงการ ไดแก 1) การใชรูปแบบใหมๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ               

2) โครงการจัดรายการสมนาคุณลูกคา 3) โครงการโปรโมทสินคาผานบุคคลที่มชีื่อเสียง 

ตารางที่ 2 โครงการจากการวิเคราะห  

โครงการ วัตถุประสงค วิธีการดําเนินการ ผลที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ 

1) การใชรูปแบบ

ใ ห ม ๆ  ใ น ก า ร

นําเสนอผลิตภัณฑ 

เพื่ อต อ งการขยายฐาน

ลูกคาใหกวางขึ้นจากการ

เพิ่มชองทางออนไลนใหม 

ทําการโพสตรูปผลิตภัณฑ

ทุกมุมและรีวิวจากผูใชจริง

กอนใชและหลังใช  พรอม

กา รบ รรยายคุณสม บั ติ  

และวิธีการใชผลิตภัณฑ 

จํานวนลูกคากลุมเปาหมาย

และสามารถขยายฐานลูกคา

ใหกวางขึ้น และไดจํานวนการ

สั่งซื้อผลิตภัณฑจากลูกคา

กลุมใหมมากขึ้น 

1,978 บาท 

2)  จั ด ร า ย ก า ร

สมนาคุณลูกคา 

เพื่อดึงดูดความสนใจจาก

ลู ก ค า ไ ด เ ข า ม า มี ส ว น

รวมกับการจัดกิจกรรมของ 

“ศูนยกระจายสินคาพรทินา 

อมตะนคร สาขาชลบุรี”   

ทําการจัดรายการสมนาคุณ

ใ ห กั บ ลู ก ค า  ถ า ซื้ อ

ผลิตภัณฑ 2 ชิ้น แถม 1 ชิ้น 

โดยผาน Facebook Live 

และ Instagram เดือนละ

ครั้ง 

สรางแรงกระตุนใหลูกคา เกิด

ความสน ใจจาก สื่ อสั ง ค ม

ออนไลนและทําให ลูกคาเกิด

ความตองการอยากซื้อสินคา

เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งทําใหลูกคา

จดจําชื่อรานของเราได 

11,000 บาท 

3)  โปรโมทสินค า

ผ า น บุ ค ค ล ที่ มี

ชือ่เสียง 

เพื่อใหสินคาเปนที่รูจักและ

เปนการกระตุนใหลูกคาเขา

มาติดตามสนใจสินคามาก

ขึ้น 

จางบุคคลที่มีชื่อเสียง คือ 

เน็ตไอดอลที่มีขอมูลการ

รับชมเพจ การเขาถึงโพสต

แ ล ะ วิ ดี โ อ แ ล ะ ก า ร

เคลื่อนไหวมีผูชมใหความ

สนใจมากเทาไหร 

ลูกคาใหมและลูกคาเกาเกิด

ความสนใจและสินคาเปนที่

รูจักมากขึ้น เกิดการกระตุนให

ลูกคาสั่งซื้อสินคาและกลับมา

ซื้อซ้ํา 

50,000 บาท 

 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑความงามผานสื่อสังคมออนไลน และปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนด

แนวทางในการเพ่ิมยอดขาย โดยมุงการใชรูปแบบใหมๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑเนื่องจากทางรานตองการขยายฐาน

ลูกคาใหกวางขึ้น ดานการสงเสริมการตลาดยังขาดโปรโมชั่นที่นาสนใจ จึงไดมีโครงการจัดรายการสมนาคุณลูกคา 

ดานประชาสัมพันธถึงคุณภาพของสินคาทางรานยังขาดการประชาสัมพันธที่ดีทําใหลูกคารูจักผลิตภัณฑและ
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เอกลักษณเฉพาะตัวของผลิตภัณฑมากขึ้น จึงไดมีโครงการโปรโมทสินคาผานบุคคลที่มชีื่อเสียง ใหลูกคาไดรูจักสินคา

เพิ่มขึ้น                     

 จากการศึกษาเรื่องแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน              

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใชชองทางทางออนไลน โดยผานเฟสบุค (Facebook) และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

ความงามผานสื่อสังคมออนไลนสวนใหญ คือ ตัวผูซื้อเอง ผูซื้อจะซื้อผลิตภัณฑประเภทบํารุงผิวหนา โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อซื้อไวใชเอง และจะซื้อผลิตภัณฑความงามเดือนละคร้ัง ชวงเวลาในการซื้อไมแนนนอน โดยแตละครั้ง

จะมีคาใชจายตอคนคนละ 301 – 500 บาท และเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม คือ ความสะดวก

รวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ สิริลักษณ คําบุญเรือง (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการตลาดเครื่องสําอางผาน

ชองทางออนไลน พบวา พฤติกรรมที่เลือกซื้อเครื่องสําอางออนไลนนี้ เนื่องจากมียี่หอและสินคาหลากหลายประเภท

และมีราคาถูก มีความสะดวกสบายในการซื้อ สามารถระบุวันในการจัดสงสินคา มีสวนลดพิเศษใหตลอดป ใหบริการ

ดวยความรวดเร็วและจัดสินคาตามหมวดหมูงายตอการเลอืกซื้อของผูซือ้ผานทางออนไลน    

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑความงาม 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาดดานบุคคล ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ซึ่งสอดคลองกับนัยรัตน ตันตรา

สืบ และธันยานี โพธิสาร (2558)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสที่มีผลตอผูหญิงวัยทํางานใน

การซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารทางออนไลน พบวา ผูตอบแบบสอบถามจะใหความสําคัญดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 

เมื่อรับประทานติดตอกันเปนระยะเวลานานๆ ตองไมมีผลขางเคียงตอสุขภาพ และผูตอบแบบสอบถามไดให

ความสําคัญอยูในระดับมากดานราคา ซึ่งแตกตางกับปทมพร คัมภีระ (2558) เรื่อง พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

ผานเว็บไซตเฟซบุคของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา จะใหความสําคัญมากสุดในดานราคาสินคาและ

คาจัดสงไมแพง รองลงมาดานผลิตภัณฑคุณคาของสินคา ความหลากหลายของสินคา ดานชองทางการจัดจําหนาย

เว็บไซตตองนาเช่ือถือ สะดวก งายตอการเขาถึงสั่งซื้อสนิคา และดานการสงเสริมการขาย ตามลําดับ 

3.ขอเสนอแนะ 

 3.1 ดานผลิตภัณฑ ควรปรับปรุงผลิตภัณฑใหมีขนาดที่แตกตางกันมากขึ้นและมีสินคาตัวอยางใหกับลูกคา 

เพื่อสรางความพึงพอใจและตรงตามความตองการของลูกคา 

 3.2 ดานราคา ควรปรับปรุงการตั้งราคาใหมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑไมสูงหรือต่ําเกินไป และจะตอง

สํารวจคูแขงในการตั้งราคาเพื่อใหมีความนาเชื่อถือและเหมาะสม 

3.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรปรับปรุงการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย เนื่องจาก “ศูนยกระจาย

สินคาพรทินา อมตะนคร สาขาชลบุรี” มีชองทางจําหนายเพียงชองทางเดียว คือ ทางออนไลน Facebook เทานั้น 

ดังนั้นเพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายมากขึ้น จึงตองเพิ่มชองทางการจัดจําหนายคือ Instagram และมเีว็บไซตในการ

เลือกซื้อไดสะดวก งายตอการสั่งซื้อหรือสามารถเขาหยิบสินคาไดเลย  

 3.4 ดานสงเสริมการตลาด ควรมีการปรับปรุงใหมีโปรโมชั่นมากขึ้น เพื่อใหลูกคาไดติดตามและดึงดูดความ 

สนใจจากลูกคามากยิ่งขึ้น 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระเรื่องแนวทางในการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑความงามพรทินาผานสื่อสังคมออนไลน 

สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร อาจารยที่ปรึกษา

ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ คําแนะนําเกี่ยวกับการคนควาวิจัย รวมถึงการตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ 

จนทําใหการศึกษาคนควาอิสระนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  

 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยและผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และสามารถ

นําไปประยุกตใชในการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ขอขอบพระคุณลูกคาทุกทานที่เคยรูจักผลิตภัณฑความงามพรทินา และไมเคยรูจัก ที่สละเวลาอันมีคาและ

ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหรายงานการศึกษาคนควาอสิระสมบูรณและสําเร็จลุลวง 

 สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่นองและเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจ 

จนทําใหการศึกษาคนควาอิสระสําเร็จลุลวงดวยด ี
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ซึ่งศึกษาจาก

กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ีจํานวน 400 คน เครื่องมือที่

ใชคือแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด สถิติพรรณนาที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสติถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานคือคา สถิติคาที(T-test)และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOWA) 

จากผลการศึกษาพบวา 1.) นักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี

สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-25 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน

บรษิัทเอกชน รายได10,000-15,000 บาท ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางมาทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต

เปนครั้งแรก มีวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวคือการพักผอน/ใชเวลาวางในวันหยุด นิยมเดินทางทองเที่ยว

ในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม ชวงเวลา 09.00-12.00 น. มีคาใชจายเฉลี่ยอยูที่  1,001-1,500 บาท 2.)สวนประสม

ทางการตลาดการทองเท่ียวท่ีมีอทิธพิลตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยวหมูบานคีรวีงกต จังหวัดอุดรธานี จากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานการจัดจําหนายทางการทองเที่ยว ดานการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว ดานราคาผลิตภัณฑ

ทางการทองเท่ียว และ ดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ตามลําดับ 3.) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา การตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีนั้น นักทองเที่ยวที่มีอายุ 

อาชีพ รายได และภูมิลําเนาท่ีแตกตางกันจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 สวนนักทองเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพสมรส และการศึกษาที่แตกตางกันจะไดรับ

อิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ไมแตกตางกัน โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอแหลง

ทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต ในการเสนอแนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวที่สอดคลองกับพฤติกรรมและ

ความตองการของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเท่ียวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีไดอยางมปีระสิทธิภาพตอไป 
 

คําสําคัญ: ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว,การตัดสินใจของนักทองเที่ยว,หมูบานคีรีวงกตจังหวัดอุดรธาน ี 

 

Abstract  
 

The objective of this study is to study the influence of the tourism marketing mixed factors on tourists’ 

decision making for visiting the tourism Attraction: A Case Study of Kee Ree Wong Kot Community, Udonthani 

Province, Thailand. The study was conducted in 400 Thai tourists who came to visit Kee Ree Wong Kot 
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Community, Udonthani Province.The data collecting instrument used in the study is a close-ended and open-

ended questionnaires with the use of the analytical method of descriptive statistics i.e.frequency, percentage, 

mean, and standard deviation,and for the inferential statistics, those are a t-test and a one-way ANOVA.  

According to the study, this it was found that 1. Mostly, the visitors, who came to visit Kee Ree Wong 

Kot Community, are single females at the age between 21-25 years old. Most of them are Bachelor Degree 

students as well as employees from the Northern part of Thailand: the average income was between 10,000-

15,000 baht. The purpose of their trip was to relax and to spend their leisure time on vacation. The most famous 

duration on a visit is between January – March starting from 09.00 a.m. until 12.00 a.m. The average cost was 

about 1,001-1,500 baht. 2.) The most influential tourism marketing mixed factors for the decision making of the 

tourists are Tourism Place (Distribution Channel),Tourism Promotion,Tourism Price, and Tourism Product 3.) The 

hypothesis testing, it was found that the tourists who have different age, occupation, income and domicile have 

received a different impacts from those tourism marketing mixed factors for their decision making to travel to 

Kee Ree Wong Kot Community at the 0.05 significantlevel; however, with the different gender education and 

marital status they did not receive a different impact from any tourism marketing mixed factors that were set. 

The results of study will be beneficial to the Kee Ree Wong Kot Community. In proposing a way to promote 

tourism marketing is consistent with the behavior and needs of tourists who come to visit the Kee Ree Wong Kot 

Community, Udonthani Province will be continue efficiently. 
 

Keywords: Tourism marketing mixed factors, Tourist’s decision making, Keereewongkot Community Udonthani Province   
 

บทนํา   

การทองเที่ยวแหงประเทศไทยใหความสําคัญและตระหนักถึงการทองเที่ยวที่สงเสริมความรูและเรียนรูทั้งดาน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะในชนบท ที่จะสงผลใหการทองเที่ยวของประเทศไทย

เกิดความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ภาพลักษณการทองเที่ยวไทยยังเปนแหลงทองเที่ยวราคาถูก การทองเที่ยวไทยยังมีปญหา

สะสมมา อยางยาวนานที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว ไมวาจะเปน ปญหา

ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยวการกระจุกตัวของนักทองเที่ยวความไมพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวก ปญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเที่ยว ทักษะและองคความรูของบุคลากรทองเที่ยว ขีดความสามารถในการรองรับ

ของแหลง รวมถึงปญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการ เพื่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรความลาสมัยของ

กฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย เปนตน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) ดังนั้น หากประเทศไทยยังจําเปนตองอาศัย

รายไดจากการทองเที่ยวเพื่อเปนฐานเศรษฐกิจหลักใหกับประเทศ และเพื่อเปาหมายการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยาง

ยั่งยืน รวมถึง เปนแหลงกระจายรายไดและการจางงานเพื่อชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับชุมชนแลว เปาหมายการ

พัฒนาการทองเที่ยวของประเทศในระยะตอไป จะไมมุงเนนเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว แตจะใหความสําคัญกับ

การพัฒนาทางการตลาดเพื่อมุงสูเปาหมายการเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น การพัฒนาในระดับพื้นที่ การศึกษา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางใหเกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) 

ดังนั้นจากโครงการทศิทางการพัฒนาทองเที่ยวของประเทศในระยะ 10 ป ในป พ.ศ.2560 ที่รัฐบาลไดวางไว จะเห็น

ไดวารัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญ ในการชวยรักษาเสถียรภาพและ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยอาศัยขอไดเปรียบของทําเลที่ตั้ง ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรการทองเที่ยว และ

ความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงความเปนไทย เปนจุดขายสําคัญในการสงเสริมตลาดทองเที่ยวมาอยางยาวนาน โดย

ทิศทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยวไทยในอนาคต ตองพัฒนาไปสูความมั่นคง (Stability) ความมั่งคั่ง (Prosperity) และความ

ยั่งยืน (Sustainability) โดยความมั่นคงคือ ความสามารถขับเคลื่อนการ ทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพแมในภาวะวิกฤตตางๆ 

ความมั่งคั่ง คือ การทองเที่ยวสามารถสรางรายไดและสรางความความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ และความยั่งยืน คือ 

การพัฒนาที่สนองความตองการของนักทองเที่ยวโดยไมสงผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม และชุมชน ภายใตทางเลือก

ยุทธศาสตรทิศทางการพัฒนาที่สมดุลและกระจายการพัฒนาการทองเที่ยว (Diversification & Balance) โดยมีรูปแบบการ

พัฒนาทั้งสิ้น 3 รูปแบบ คือการสรางสรรคคุณคา การสรางความแตกตาง และการพัฒนาสินคาใหม โดยมีรากฐานการพัฒนา

ที่เนนไปที่การผสานวิถีชีวิตความเปนไทย รวมกับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนั้น 

เพื่อใหเกิดการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ทิศทางการขับเคลื่อนการทองเที่ยว ไทยตองสามารถตอบสนองตอแนวโนมการ

ทองเที่ยวในตลาดโลกไดโดยมีสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น สามารถสรางความสมดุลของการทองเที่ยวโดยสงเสริมการ

ทองเที่ยวจากการเพิ่มรายไดเพิ่มคาใชจาย และมีการกระจายตัวของนักทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวตามภูมิภาคตางๆ เพื่อให

เกิดการกระจายรายไดไปยังชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึง รวมทั้งไดดําเนินการแกไขปญหาเรงดวนที่เปนอุปสรรค สําคัญตอ

การพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพและสรางขอไดเปรียบในการแขงขันใหกับบุคลากรและ ผูประกอบการไทย (สํานัก

เศรษฐกจิการทองเที่ยวและกีฬา, 2560)  

หมูบานคีรีวงกต หมูบานเล็กๆ ที่ซอนตัวอยูผืนปาของอุทยานแหงชาตินายูง-น้ําโสม ในตําบลนาแค อําเภอนายูง 

จังหวัดอุดรธาน ีซึ่งหางจากตัวเมืองประมาณ 140 กิโลเมตร ติดกับ อําเภอปากชม จังหวัดเลย และอําเภอสังคม จ.หนองคาย 

โอบลอมดวยภูเขาสูง 3 กลุม ทั้งภูหมอบวาย-ภูมืด-ภูหลวง ในชวงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ําสุด 5-10 องศาเซลเซียส เปนหมูบาน

ที่เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางการทองเที่ยว ทั้งผืนปาที่ยังไมถูกการทําลาย วิถีชีวิตความเปนอยูของ

ชาวบานที่ยังอนุรักษไวเพื่อสืบทอดกันมาในรุนตอรุนนั้นเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดอยางมาก ใน

พื้นที่ มีที่พักแบบโฮมเสตย และแบบรีสอรท ใหนักทองเที่ยวไดชมธรรมชาติที่ลอมรอบดวยทิวเขาที่ยังอุดมสมบูรณ ชม

ธรรมชาติ ตามดูวิถีชีวิตชาวบานในชุมชน และทานขาวปา นอกจากนี้พื้นที่หมูบานคีรีวงกตยังไดสงเสริมใหเกษตรกรทําการ

ปลูกกาแฟอาราบิกา และพืชเมืองหนาว โดยกลุมวิสาหกิจชุมชนกาแฟนายูง พรอมตั้งโรงงานแปรรูปกาแฟ ผลิตทั้งกาแฟอารา

บิกาและโรบัสตา ในรูปแบบกาแฟคั่วบดแบรนด “กาแฟนายูง Nayung’s Coffee” เพื่อเปนสินคา OTOP ของจังหวัดอุดรธานี จึง

เล็งเห็นความสําคัญที่จะพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกตใหสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรของประเทศและสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัด

อุดรธานี จึงไดทําการศึกษาการศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางมา

ทองเที่ยวเพื่อสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวของหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี และเพื่อใหชุมชนไดนําผลการศึกษาไป

พัฒนาทางการทองเที่ยวภายในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน และใชศักยภาพของชุมชนในการเกื้อหนุนใหเกิดการมีสวนรวมใน

หลายๆ ดานเชนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในแหลงทองเที่ยว การรักษา

มาตรฐานของราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวตางๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทาง

การตลาดการทองเที่ยวภายในชุมชน จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยว : กรณีศึกษา หมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ี
 

วัตถุประสงค 
1.เพื่อทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางมา

ทองเที่ยวยังแหลงทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี  
2.เพื่อเสนอแนวทางการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของนักทองเที่ยว และสอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ี 
สมมติฐาน 
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1. สวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวมีความสําคัญตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทาง
ทองเที่ยว หมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ี

2.นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชพี รายไดและภูมิลําเนาแตกตางกัน จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 
แตกตางกัน 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดกรอบแนวคิดดานตัวแปรอิสระคือลักษณะสวนบุคคลของนักทองเที่ยวชาวไทย

ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและภูมิลําเนา สวนตัวแปร

ตามไดแกปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียวหมูบาน

คีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการศึกษา เนื่องจากเปนการศึกษาคาเฉลี่ยประชากร (Population Mean) 

และทราบจํานวนประชากรนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีประมาณปละ 

15,000 คน (ขอมูลจาก สํานักงานฝายสถิติองคการบริหารสวนตําบลนาแค จังหวัดอุดรธานี) จึงกําหนดขนาดของ

กลุมตัวอยางดวยสูตรของไวเออร (Weiers, 2005) โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวที ่95% และคาความคลาดเคลื่อน

สูงสุดที่ยอมใหเกิดขึ้นได กําหนดเปน 1 สวนใน 10 สวน ของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรไดผลลัพธ 389.61 

ดังนั้นจึงสรุปไดจํานวนตัวอยางทัง้สิ้น 390 คน (จากการลงพื้นท่ีจริงผูวิจัยไดเก็บแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการศึกษาครั้งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่ใช

คือแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด (Close-ended and Open-ended Questionnaire) และใหนักทองเที่ยวที่

เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรวีงกต จังหวัดอุดรธานีเปนผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบงแบบสอบถามออกเปน 5 สวน

คือ สวนแรกไดแกขอมูลสวนบุคคลของนักทองเที่ยวผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

นักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี สวนที่ 3 ขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางตลาดการ

ทองเที่ยว 4Ps ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี สวนที่ 4 ขอมูลดาน

ความประทับใจของนักทองเที่ยวตอการเดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี สวนที่ 5 

ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิของนักทองเท่ียวตอการเดนิทางทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้

ไดทดสอบความตรงตอเนื้อหา (Content Validity) ดวย Index of Item-Objective Congruence (IOC)โดยขอความกรุณา

ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานวิเคราะหขอคําถาม และนําขอคําถามที่ไดคา IOC ตั้งแต 0.6ขึ้นไปนํามาใชงานจริง และ

จากนั้นหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับตัวอยางที่มีลักษณะ

คลายคลึงกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางทองเที่ยวหมูบานคีรวีงกต จังหวัดอุดรธาน ีจํานวน 40 คนโดยใชสูตรวิธีการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient Test) ตามวิธีการของ Cronbach เพื่อทดลองหาความนาเชื่อถือของ

แบบสอบถาม (Cronbach, 1970) และไดระดับความเที่ยงของแบบสอบถาม เทากับ 0.87 ถือวาแบบสอบถามมีความ

นาเช่ือถือ และทําการเก็บขอมูลโดยนักทองเท่ียวในวัน จันทร พุธ ศุกร และวันเสาร-อาทิตย และเนื่องจากมีขอจํากัด

ในเรื่องของระยะเวลาจึงทําการเก็บขอมูลในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน พ.ศ. 2560 เทานั้น ซึ่งเปนชวงที่มี

นักทองเที่ยวมากที่สุดในรอบป (ขอมูลจากของคุณนรนิทร อนันทวรรณ ผูใหญบานหมู 4 บานคีรีวงกต)  

การวิเคราะหขอมูล ในสวนของผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นของ

นักทองเที่ยวตออิทธิพลดานปจจัยสวนประสมทางการลาดการทองเที่ยวตอการตัดสินใจเดินทงทองเที่ยวหมูบานคีรี
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วงกต ใชการโดยกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามจํานวน 5 ระดับตามมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2550) โดยกําหนดให 5 เทากับมีอิทธิพลมากท่ีสุด 4 เทากับมี อิทธิพลมาก 3 มีอิทธิพล

ปานกลาง 2 มีอิทธิพลนอย และ 1 มีอิทธิพลนอยท่ีสุด โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายไวดังนี ้ 

ในการประเมินผล จะใชวิธีการแปลผลแบบสอบถามโดยใชคาเฉลี่ยตามหลักการแบงอันตรภาคชั้น (Class 

Interval) โดยใชสูตรคํานวณชวงกวางของช้ัน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2550) ดังตอไปนี ้ 

   อันตรภาคชั้น = (จํานวนชั้น – 1)/จํานวนชั้น 

     = (5-1)/5 

     = 0.80 

จากนั้นหาคาเฉลี่ยของคําตอบของแบบสอบถาม โดยพิจารณาตามเกณฑในการประเมินผล ดังนี ้

   4.21 - 5.00  หมายถึง  มีอิทธิพลมากท่ีสุด 

3.42 - 4.20  หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 

2.61 - 3.41  หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 

1.81 - 2.60  หมายถึง   มีอิทธิพลนอย 

1.00 - 1.80  หมายถึง  มีอิทธิพลนอยท่ีสุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมุติฐานไดแก สถิติคาที (T-Test) และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOWA) สําหรับตัวแปรดานประชากรศาสตรตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ี 

ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 
1.) จากผลการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 ชุดที่เดินทางเขามาทองเที่ยว

ยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีพบวา นักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60.5 มี

อายุระหวาง 21-25 ป คิดเปนรอยละ 35.5 อยูในสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 74.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด

เปนรอยละ 74.25 มีอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 26.75 มีรายไดระหวาง10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 

30.5 และมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเปนรอยละ 92.75 เดินทางทองเที่ยวครั้งแรก คิดเปนรอยละ 

62.25 มีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวคือพักผอนและใชเวลาวางในวันหยุด คิดเปนรอยละ 41.75 นิยมเดินทาง

มาทองเที่ยวในชวงเดือน มกราคม-มีนาคม คิดเปนรอยละ 63.75 นิยมเดินทางมาทองเที่ยวในชวงเวลา 09.00-12.00 

น. คิดเปนรอยละ 67.5 คาใชจายเฉลี่ยในการเดินทางมาทองเที่ยวคือ 1,001-1,500 บาทคิดเปนรอยละ 46.5 จํานวน

การพักคางคืน 1 คืน คิดเปนรอยละ 51 โดยพักในแหลงทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 48.25 ลักษณะการเดินทางนิยมมา

ทองเที่ยวกับเพื่อน คิดเปนรอยละ 38.25 และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวคือเพื่อน คิดเปนรอยละ 

31.25 โดยใชรถยนตสวนตัวเดินทางทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 60.75 รับทราบขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต คิดเปน

รอยละ 34.25 เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวคือแหลงทองเท่ียวมีความสวยงาม คิดเปนรอยละ 45.54  

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี จากขอมูลปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ีพบวา

กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ
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ทองเที่ยวอยูในระดับมากซึ่งเรียงลําดับอิทธิพล (จากมากที่สุดไปหานอยท่ีสุดในระดับมาก) ไดแก ดานชองทางการจัด

จําหนาย (Place/Distribution Channel) ( X = 4.18) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ( X = 3.88) ดานราคา 

(Price) ( X = 3.63) และดานผลิตภัณฑ (Product) ( X = 3.58) ตามลําดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรวีงกต จังหวัดอุดรธานี  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยว 

ที่มีอิทธพิลตอการ ตัดสินใจของนักทองเที่ยว 

เฉลี่ย 

X  

คาเบี่ยงเบน 

S.D. 

ระดับอิทธพิลที่มีผล

ตอการตัดสินใจ 

1.ดานผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว(Tourism Product) 3.58 0.26 มาก 

2.ดานราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Price) 3.63 0.19 มาก 

3.ดานการจัดจําหนายทางการทองเท่ียว (Tourism Place)   4.18 0.25 มาก 

4.ดานการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism Promotion) 3.88 0.15 มาก 

รวม 3.82 0.21 มาก 

 

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากสมมติฐานนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ที่มีเพศ อาย ุ

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและภูมิลําเนาแตกตางกัน จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดการทองเที่ยวที่แตกตางกัน เมื่อผูวิจัยไดทําการทดสอบสมมติฐานแลว พบวานักทองเที่ยวที่เดินทางมา

ทองเที่ยวที่ม ีอายุ อาชีพ รายไดและภูมิลําเนา ที่แตกตางกันจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวที่มตีอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

0.05  สวนที่มีเพศ สถานภาพ และการศึกษา แตกตางกันจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยวทีม่ีตอการตัดสินใจเดนิทางทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานไีมแตกตางกัน (ดังแสดงในตารางที ่2) 

ตารางที ่2 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมุตฐิานดานประชากรศาสตรดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มอีิทธิพลตอการตัดสินของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังหมูบานคีรวีงกต จังหวัดอุดรธานี 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ

ทองเที่ยว 

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ

นักทองเที่ยว 

เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนา 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

1.ดานผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว 0.180 0.000* 0.133 0.558 0.000* 0.000* 0.926 

2.ดานราคาผลติภัณฑทางการทองเที่ยว 0.080 0.001* 0.102 0.212 0.009* 0.005* 0.047* 

3.ดานการจัดจําหนายทางการทองเที่ยว 0.460 0.025* 0.583 0.462 0.038* 0.002* 0.013* 

4.ดานการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว 0.030* 0.001* 0.260 0.519 0.008* 0.027* 0.673 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
3.) จากผลการศึกษาและตารางแสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง 

การตลาดการทองเท่ียวท่ีมีอทิธพิลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต พบวา 
3.1.) ดานการจัดจําหนายทางการทองเที่ยว (Tourism Place) มีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เดินทางทองเที่ยวอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 เนื่องจากสามารถคนหาขอมูลทางการทองเที่ยวและจองที่พักและ
กิจกรรมทางการทองเที่ยวผานทาง เฟสบุค “ออนซอนครี”ี ของทางชุมชน รวมท้ังสามารถโทรขอรายละเอียดทางการ
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ทองเที่ยวและจองกิจกรรมทางการทองเที่ยวผานทางโทรศัพทโดยตรงกับชุมชน แตในจุดนี้บางครั้งยังเปนปญหาใน
การติดตอสื่อสารกับนักทองเท่ียวเนื่องจากระบบเครอืขายโทรคมนาคมที่ยังมีปญหาภายในชุมชนทําใหเกิดความลาชา
ในการติดตอประสานงานกับนักทองเที่ยว ซึ่งในยุคปจจุบันชองทางการขายของแหลงทองเที่ยวสวนใหญมักอยูในโลก
ออนไลน ทําใหเปนจุดที่ควรปรับปรุงอยางเรงดวนในการแขงขันกับแหลงทองเท่ียวอื่นๆ จึงควรเพิ่มชองทางการขายให
มากขึ้นเชน ผานทางบริษัททัวร และการไปออกบูธประชาสัมพันธในงานทองเที่ยวและควรจัดทําเว็บไซตของแหลง
ทองเที่ยวเพิ่มเติม และการพัฒนาปรับปรุงในดานระบบการจองท่ีพักและกิจกรรมการทองเท่ียว นอกเหนือจากเฟสบุค
ของชุมชน เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและเขาถึงนักทองเท่ียวไดงายย่ิงขึ้น  

3.2.) ดานการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism Promotion) มีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยวอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 2 เนื่องจาก หมูบานคีรีวงกตมีการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรม
ทางการทองเท่ียวโดยผานสื่อที่เขาถึงกลุมนักทองเท่ียว เชน ทาง รีวิวในอินเตอรเน็ต ,รายการโทรทัศน,ผานสื่อ Social 
Media เชน facebook แตควรมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะหนวยงานที่
มีสวนเกี่ยวของทางการทองเที่ยวควรรวมมือกับชุมชนเพื่อสงเสริมดานการโฆษณา ประชาสัมพันธ และใหขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองแกนักทองเที่ยวทั้งกอนเดินทางทองเที่ยว ระหวางการเดินทางทองเที่ยว และหลังจากการเดินทาง
ทองทองเท่ียว เพื่อเปนการสอบถามคําพึงพอใจหลังการทองเที่ยว และดึงลูกคาเกาใหกลับมาทองเท่ียวซ้ํา โดยใชสื่อที่
หลากหลาย เชน จัดทําคูมือแหลงทองเที่ยว จัดทําปายสัญญลักษณตางๆ ปายบอกทางมายังแหลงทองเที่ยว 
โปสเตอรประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวแผนพับแนะนําในแหลงทองเที่ยว อีกทั้งควรมีการจัดทําโปรโมชั่นลดราคา
สําหรับนักทองเที่ยวเกา และจัดทําโปรโมชั่นในชวงเทศกาลวันสําคัญเพื่อเปนการสรางความประทับใจแกอีกดวย 

3.3.) ดานราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Price) มีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เดินทางทองเที่ยวอยูในระดับมากเปนลําดับที ่3 เนื่องจาก หมูบานคีรีวงกตมีที่พักแรมมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่
นักทองเที่ยวไดรับ อีกทั้งราคาอาหารและเคร่ืองดื่มภายในแหลงทองเที่ยวมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่นักทองเที่ยว
ไดรับ และสินคาที่ระลึกและผลิตภัณฑชุมชนมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพที่นักทองเที่ยวไดรับ แตควรพัฒนาดานการ
ตรวจสอบราคาสินคาของที่ระลึกภายในชุมชนไมใหเปนการเอาเปรียบนักทองเที่ยว และการกําหนดราคากิจกรรม
ทางการทองเท่ียวใหมีมาตรฐานชัดเจน โดยกําหนดราคาสินคาใหชัดเจนรวมถึงการทําปายราคาชี้แจงแกนักทองเที่ยว
ทั้งของท่ีระลึกและกิจกรรมทางการทองเท่ียวเพื่อเปนการสะดวกในการจับจายซือ้กิจกรรมทองเท่ียวและของท่ีระลึก 

3.4.) ดานผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Product) มีระดับอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 4 เนื่องจากหมูบานคีรีวงกตมีทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม
และยังคงความความสมบูรณทางธรรมชาต ิมีกิจกรรมทางการทองเที่ยวมีความนาสนใจเปนเอกลักษณ มีวัฒนธรรม
ในทองถิ่นมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นที่นาสนใจ รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูที่ยังคงรักษาไวความเปนแบบแผน
ดั้งเดิมที่คอยดึงดูดนักทองเที่ยว แตแหลงทองเที่ยวใกลๆเคียงอื่นๆที่เปนคุแขงของหมูบานคีรีวงกต ก็แยงสวนบงทาง
การตลาดไปเชนกัน เพราะหมูบานคีรีวงกตยังมีปญหาดานสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานตางๆรวมทั้งศักยภาพของ
บุคลากรทางการทองเที่ยว ที่ยังเปนรองแหลงทองเที่ยวอื่น จึงควรจะมีการนําเสนอผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวใน
รูปแบบใหม หรือปรับรูปแบบกิจกรรมทางการทองเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงดานสาธารณูปโภคตางๆ และมี
การพัฒนาอบรมชาวบานภายในชุมชนใหมีความรูในดูแล บริการนักทองเที่ยว เพื่อเปนการสรางความประทับใจและ
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเที่ยวไดตลอดทัง้ป 
 4.) แนวทางการสงเสรมิการตลาดที่เหมาะสมกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ของนักทองเที่ยว และสอดคลองกับพฤติกรรมนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธาน ี
พบวาในดานพฤติกรรมทางประชากรศาสตรที่เปนกลุมนักทองเที่ยวที่มศีกัยภาพในการเดินทางมาทองเที่ยวหมูบานคีรี
วงกต คือนักทองเที่ยวเพศหญิงที่มีอายุ 20-25 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน รายได 10,000-15,000 บาท และภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื และจากการศึกษายังพบอีก
วาควรมีการจัดทําแนวทางในการสงเสริมใหสอดคลองกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดังนี้ 1.) การพัฒนา
สงเสริมชองทางการจัดจําหนายทางการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายเปนปจจัยสําคัญที่สุดลําดับที่ 1 ที่ควรมีการ
พัฒนาอยางเรงดวนเพื่อใหเพียงพอตอความตองการและการเขาถึงกลุมนักทองเที่ยวใหมากขึ้น โดยเพิ่มชองทางการ
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จัดจําหนายโดยจัดทําเว็บไซตของแหลงทองเที่ยว ทั้งการซื้อกิจกรรมทางการทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ตและ
โซเชี่ยลมเีดีย รวมท้ังการซื้อกิจกรรมทางการทองเท่ียวผานบริษัททัวรตางๆ เน่ืองจากนักทองเที่ยวในยุคปจจุบันพึ่งพา
สื่อออนไลนเปนหลักจึงควรดึงกลุมนักทองเที่ยวจากสื่อตางๆมากขึ้น 2.) การเรงพัฒนารูปแบบการสงเสริมการตลาด
การทองเที่ยวโดยใชสื่อตางๆโฆษณาและประชาสัมพันธ ไมวาจะเปน ปายประกาศ โฆษณา รีวิวในอินเตอรเน็ต การ
จัดทําเว็บไซต ใบปลิว  รายการโทรทัศนและวิทยุ เพื่อใหเกิดความนาสนใจและดึงดูใจแกนักทองเที่ยว3.)พัฒนา
ยกระดับมาตรฐานราคาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว มีการกําหนดราคามาตรฐานของสินคาและมีการ
ตรวจสอบราคาเพื่อเปนการไมเอาเปรยีบนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวสวนใหญซึ่งเปนเพศหญิง และสถานภาพโสด และ
มีกําลังจาย จะมีความละเอียดในการจับจายราคาผลิตภัณฑทุกๆ อยางหากมีการจัดทําราคาถูกและแถมโปรโมชั่น
ตางๆยอมสงผลใหกลุมนักทองเที่ยวสนใจเดินทางทองเที่วมากขึ้น 4.) พัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว โดยพัฒนา
โปรแกรมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานภายในแหลงทองเที่ยวรวมไปถึง
พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหมีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมทางการทองเที่ยวใหเขา
กับฤดูกาลทางการทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐรวมมอืกันรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของแหงทองเที่ยวรวมไปถึงปจจัย
โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวและเขาถึงกลุมของคนวัยทํางาน และมีการศึกษา
สูงถึงปริญญาตร ีที่มคีวามสามารถในการจับจายใชสอยเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักของแหลงทองเท่ียว  
 

อภิปรายผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี สวนใหญเปน

เพศหญงิ มีอายุระหวาง 21-25 ป อยูในสถานภาพโสดคิด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายไดระหวาง 10,001-15,000 บาท และมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางทองเที่ยวคีรีวงกตเปน
ครั้งแรก มีวัตถุประสงคในการเดินทางทองเที่ยวคือพักผอนและใชเวลาวางในวันหยุด นิยมเดินทางมาทองเที่ยวในชวง
เดือน มกราคม-มีนาคม  นิยมเดินทางมาทองเที่ยวในชวงเวลา 09.00-12.00 น. มีคาใชจายเฉลี่ยในการเดินทาง
ทองเที่ยวคือ 1,001-1,500 บาท จํานวนการพักคางคืน 1 คืน โดยนิยมพักในแหลงทองเที่ยว ลักษณะการเดินทางนิยม
มาทองเที่ยวกับเพื่อน และผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวคือเพื่อน โดยใชรถยนตสวนตัวเดินทาง
ทองเที่ยว รับทราบขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต เหตุผลในการเดินทางมาทองเที่ยวคือแหลงทองเที่ยวมีความ
สวยงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรชนก มหัทธนวรกนก (2557) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องกลยุทธสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชงิสุขภาพ บอนาพุรอนพระรวง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวบอน้ําพุรอน
พระรวงสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-25 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได
ระหวางกวา 10,001-15,000 บาท มีวัตถุประสงคเพื่อพักผอน เดินทางมาทองเที่ยวกับครอบครัว/เพื่อน เดินทางดวย
รถยนตสวนตัว และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ซาเบีย บุญสนธิ(2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยวทะเลบัวแดงหนองหาน ตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี พบวานักทองเที่ยว
ชาวไทยที่มาทองเที่ยวยังทะเลบัวแดงหนองหานสวนใหญเปนเพศหญิงในชวงอายุมีอายุ 21-30 ป ที่มีสถานะภาพโสด 
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี เดินทางมาทองเที่ยวยังทะเลบัวแดงหนองหานเปนครั้งแรก และเดินทางโดยใช
รถยนตสวนตัว มีคาใชจายในการทองเที่ยวโดยประมาณอยูที ่1,001 - 5,000 บาท ใชเวลาในการทองเท่ียวเพียง 1 วัน 

สําหรับสวนประสมทางการตลาดการทองเท่ียวท่ีมีอทิธพิลตอการตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางมา
ทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี นั้นนักทองเที่ยวไดรับอิทธิพลมากที่สุดจากดานการจัด
จําหนายทางการทองเที่ยวคือควรเพิ่มชองทางการจัดทําหนายใหเพิ่มมากขึ้น รองลงมาไดแกดานราคาผลิตภัณฑ
ทางการทองเที่ยวที่ควรมีการกําหนดราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวใหชัดเจน ดานการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวที่ควรมีการประชามสัมพันธแหลงทองเที่ยว จัดทําเว็บไซตและสื่อประชาสัมพันธตางๆมากขึ้น และดาน
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวตามลําดับที่ควรอนุรักษณความโดดเดนทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับงานวิจัยของสมพร ปานยินดีและคณะ(2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัย
การตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามกรณีศึกษาดอนหอยหลอด  คือ ปจจัยทาง
การตลาดไดแกผลิตภัณฑและการบริการ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดมีผลตอ
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พฤติกรรมของนักทองเท่ียว 1.ดานผลิตภัณฑนกัทองเที่ยวใหความสําคัญกับความนาสนใจของกิจกรรมการทองเที่ยว 
2.ดานราคานักทองเที่ยวใหความสําคัญในเรื่องราคาอาหาร และ สินคาตางๆ มีความเหมาะสม 3.ชองทางการจัด
จําหนายนักทองเที่ยวใหความสําคัญ ในเรื่องการจัดจําหนาย สินคา และบริการ ณ จุดจําหนายในแหลงทองเที่ยว 4. 
ดานการสงเสริมการตลาดนักทองเที่ยวใหความสําคัญ ในเรื่องการประชาสัมพันธทางสื่อ เชน หนังสือพิมพทองถิ่น 
ดังนั้นควรเพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมนักทองเที่ยว และสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพรรณ ศิริ
ตระกูลวงศ (2554) ทําการวิจัยศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทย และ
พบวาสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4ดาน คือ ดานผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว(Tourism Product) ดานราคา
ผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว (Tourism Price) ดานการจัดจําหนายทางการทองเที่ยว (Tourism Place) และดานการ
สงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism Promotion) มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจเดินทางมาทองเที่ยว
ประเทศไทย  

ในสวนของการทดสอบสมมติฐานนั้นพบวานักทองเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ รายได และภูมิลําเนา ที่แตกตางกัน
จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต จังหวัด
อุดรธาน ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งขึ้นไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของขนิษฐา แจงประจักษ (2554) ที่ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว: กรณีศกึษาสามชุก ตลาดรอยป จังหวัดสุพรรณบุรีที่พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
การสมรส และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักทองเที่ยว ที่แตกตางกันนั้น จะมีผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มา
เที่ยวสามชุก ตลาดรอยป แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดวยเชนกัน อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ละเอียด ศิลานอย,สุภาวดี สุทธิรักษ(2558) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทางทองเท่ียวแหลงทองเที่ยวเชงิเกษตร : กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย จังหวัด
สุราษฎรธานีท่ีพบวานักทองเที่ยวที่มภีูมิลําเนา เพศ การศึกษา รายได และสถานภาพการสมรสที่แตกตางกันจะไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวสวนสละอาทิตย อําเภอบานนาสาร 
จังหวัดสุราษฎรธาน ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนนักทองเที่ยวที่มีอายุและอาชีพแตกตางกันจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน ดังนั้นแสดงวานักทองเที่ยวสวนใหญที่เดินทางมา
ทองเที่ยวยังหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีที่มีอายุ อาชีพ รายได และภูมิลําเนาที่แตกตางกันไดรับอิทธิพลจาก
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกัน สวนนักทองเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพและการศึกษาที่แตกตางกันจะ
ไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมแตกตางกัน นั่นคือไมวานักทองเที่ยวเพศใด สถานภาพใดหรือ
การศึกษาอยูในระดับใดกเ็นนอิทธิพลของผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว ราคาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยว ชองทางการ
จัดจําหนายทางการทองเท่ียว และการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวเหมือนกันน่ันเอง  

สําหรับแนวทางการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวที่สอดคลองกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดการ
ทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวในการเดินทางมาทองเที่ยวยังแหลงทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต 
จังหวัดอุดรธานี จากผลการศึกษาพบวาหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานีมีแนวทางการสงเสริมการตลาดการ
ทองเที่ยวดังนี้ 1.) การพัฒนาสงเสริมชองทางการจัดจําหนายทางการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย โดยเพิ่มชอง
ทางการจัดจําหนายโดยจัดทําเว็บไซตของแหลงทองเที่ยว ทั้งการซื้อกิจกรรมทางการทองเที่ยวผานทางอินเตอรเน็ต
และโซเชี่ยลมเีดีย รวมท้ังการซื้อกิจกรรมทางการทองเท่ียวผานบริษัททัวรตางๆ 2.) การเรงพัฒนารูปแบบการสงเสริม
การตลาดการทองเที่ยวโดยใชสื่อตางๆโฆษณาและประชาสัมพันธ ไมวาจะเปน ปายประกาศ โฆษณา รีวิวใน
อินเตอรเน็ต การจัดทําเว็บไซต ใบปลิว รายการโทรทัศนและวิทย ุ3.)พัฒนายกระดับมาตรฐานราคาสินคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว มีการกําหนดราคามาตรฐานของสินคาและมีการตรวจสอบราคาเพื่อเปนการไมเอาเปรียบ
นักทองเที่ยว 4.) พัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียว โดยพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมทางการทองเที่ยว ปรับปรุงสิ่ง
อํานวยความสะดวกพื้นฐานภายในแหลงทองเที่ยวรวมไปถึงพัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยวใหมีศักยภาพในการ
รองรับนักทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ของฐานิศร หนูดาษ(2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว ในการกลับมาทองเที่ยวซ้ําที่เขาคอและภูทับเบกิ จังหวัดเพชรบูรณ คือแนวทางการพัฒนา
แหลงทองเท่ียวใหเกดิความยั่งยืน คือโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงานภาครัฐ เพื่อคนในชุมชนเพื่อ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

962 
 

สรางความเขาใจที่ตรงกันในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดานตางๆ โครงการสงเสริมความรูความ
เขาใจดานการทองเที่ยวใหกับคนในชุมชน เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองในการดําเนนิธุรกิจทองเที่ยว ไดแก การสราง
เสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงเพื่อเปนการแนะนําแหลงทองเที่ยวใกลเคียงใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
โครงการเพิ่มการบริการเสริมในแหลงทองเที่ยว และสอดคลองกับงานวิจัยของ จุติพร ชุณหมณี (2556)ได
ทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดการทองเที่ยว: กรณีศึกษาแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยบานวังน้ํามอก จังหวัด
หนองคาย คือ ดานนโยบายการสงเสริมการตลาดมุงสรางเอกลักษณใหผลิตภัณฑทองเที่ยวโดย สงเสริมการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ และใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทั่วถึงแกนักทองเที่ยว นโยบายการบริหารจัดการทางการทองเที่ยว
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหแกนักทองเที่ยวอยางทั่วถึง 
และนโยบายการสรางความรวมมือระหวางคนในชุมชนทองถิ่นกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดย เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาการทองเท่ียว  
 

ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.1 จากงานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดการทองเที่ยวที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวในการเดินทางทองเที่ยว : กรณีศกึษา หมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี ควรใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการ
วางแผนและจัดทํานโยบายพัฒนาและสงเสริมทางการทองเที่ยวนําผลการวิจัยจากที่ผูวิจัยไดวิเคราะหออกมา นําไป
ทดสอบกับผูที่มีสวนไดเสียกอนนําไปใชจริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและตรงกับความตองการของผูที่มีสวน
เกี่ยวของทั้งหมด 

1.2.การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและชุมชน เปนสิ่งที่สําคัญในการบริหารจัดการ
การและสงเสริมการตลาดเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวหมูบานคีรีวงกต หากตองการใหแหลงทองเที่ยวประสบ
ความสําเร็จและเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐและชุมชนตองมีความจริงจังและใสใจในการวาง
แผนการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียว 

1.3.สําหรับดานสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยวที่ควรพัฒนาคือ การพัฒนาเสนทาง
การคมนาคมใหสะดวกสบายมากขึ้น , การติดหลอดไฟตามถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยว , ควรมีการดูแลเรื่องความสะอาดของของน้ําสาธารณะภายในแหลงทองเที่ยวมากขึ้นที่, ควรมีปายบอก
ทางตามจุดตางๆภายในแหลงทองเที่ยวอยางชัดเจน และควรมีการติดตั้งสัญญาณโทรศัพทอยางเรงดวนเนื่องจาก
ภายในแหลงทองเที่ยวสวนใหญไมสามารถหาคลื่นโทรศัพทได เพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถแนะนําและทําการ
ประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวผานสื่อออนไลนตางๆ ไดอยางสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะ
สามารถติดตอใหรับการชวยเหลือไดทันทวงที 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
2.1.ควรมีการเก็บรวมรวมขอมูลโดยแยกกลุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ และกลุมนักทองเที่ยวตางพื้นที ่

กลุมนักทองเที่ยววตางชาติ รวมทั้งกลุมนักทองเที่ยวตามวัตถุประสงคทางการทองเที่ยวเพื่อทราบถึงความตองการ
นักทองเที่ยวในแตละกลุม ซึ่งสามารถนําขอมูลมาวางแผนสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน  ไดอยางเหมาะสม 

2.2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและสํารวจความประทับใจของนักทองเที่ยวที่เดินทางกลับมา
ทองเที่ยวมากกวา 1 ครั้ง อยางละเอียดเพื่อทราบถึงความตองการของนักทองเที่ยวอยางแทจริง ที่จะสามารถนําไปสู
การพัฒนาการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกตตอไป 

2.3.ควรมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลท่ีนานกวานี ้เห็นไดจากผลการศึกษาคือนักทองเที่ยวสวนใหญ
เดินทางมาทองเที่ยวครั้งแรก อาจมีชวงฤดูกาลหรือชวงเวลาอื่นๆ ที่นักทองเท่ียวบางกลุมนิยมเดินทางทองเที่ยวซ้ํา อา
จะเปนผลใหการสํารวจขอมูลมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรมีระยะเวลาในการเกบขอมูลท่ีนานกวานี ้ 

2.4 นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวหมูบานคีรีวงกต จังหวัดอุดรธานี เพื่อใหทัน
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ตอการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูบริโภคดานสถานที่

เพื่อใหไดรูปแบบชองทางการจดัจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางในเชิงพาณิชยและเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของ

ชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือผูประกอบการแบรนดธามมและ

กลุมผูบริโภคเครื่องสําอางชวงอายุตั้งแต 20-45 ป ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 400 รายโดยใชแบบ

สัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการมีการใชสื่อออนไลนในการโปรโมทสินคาเนื่องจากสามารถเขาถึงลูกคาได

งายและใชการออกบูธแสดงสินคาเนื่องจากลูกคาสามารถสัมผัสและเขาถึงสินคาไดจริงๆ สําหรับการใชสื่อของ

ผูบริโภคพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26-30 ปอาชีพพนักงาน/เจาหนาที่บริษัทสถานภาพโสดมีรายไดตอเดือน 

10,001-20,000 บาทซึ่งมพีฤติกรรมในการซื้อผลิตภัณฑประเภทลดการเกิดสิวจะซื้อเดือนละ 1 ครั้งครั้งละ 1 ชิ้นโดย

มีคาใชจาย 501-1,000 บาทและไดขอมูลมาจากการรีวิวผานเว็บบล็อกโดยผูใชจริงหรือบิวตี้บล็อกเกอรซึ่งสวนใหญ

ซื้อผลิตภัณฑจากคุณภาพของสินคาซื้อจากหางสรรพสินคา/ซุปเปอรสโตรมีพฤติกรรมในการเลือกซื้อคือจะใช

เครื่องสําอางแบรนดเดิมเปนประจํามีการรับรูขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานทางสื่อ

ตางๆไดแกสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลนมีการรับรูในระดับมากสื่อสิ่งพิมพมีการรับรูในระดับปานกลางและสื่อวิทยุมี

การรับรูในระดับนอย  

 ซึ่งมีแนวทางในการชองทางการตลาดของผลิตภัณฑ คือ บริษัทควรมีการทํารีวิวการใชผลิตภัณฑกอน-หลัง 

โดยใชภาพประกอบ เพื่อใหลูกคาเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นผลลัพธของตัวผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ 

ปลอดภัย ของตัวผลิตภัณฑ และควรมีการยิงโฆษณาผาน Facebook ในชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. เพื่อชวยโปรโมท

สินคาและยังสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดตรงจุด และสามารถเพิ่มยอดขายใหไดมากยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: ชองทางการตลาด  ผลิตภัณฑเวชสําอางจากสาหราย แบรนดธามม 
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Abstract  

The purpose of this research this study was to investigate consumer behavior about the buying 
products of side place consumer, to study the channel of distribution and to study the problems and obstacles in 
distribution channel. The in-depth interview has been to TYME’s owner and the questionnaires used in this study 
was 400 people. The group study will be consumers from age 20 to 45 in Chiang Mai areas. 
 The result of the research was TYME’s owner use the online media for promoting the product. 
Promoting the product online can be easily reached by consumer as somehow having a booth exhibition will give 
consumer a chance to see and test the product. The result from the questionnaire has revealed that female 
consumer from age 26-30 years old. Work as company employee, single status, income 10,001 to 20,000 
bahtpermonth, usually purchase the acne product once a month and one product at a time with the 
approximately 501 to 1,000 baht price. This study has also found another fact by reviewing the beauty blog. It 
shows that consumer usually purchase the product from the same brand over times. Customer mostly perceive 
the news or product deals through TV and online media. For the printing media and radio is rarely effective.  

Which is the distribution channel to product, the company should have a review of the product before - 
after. Using illustrations For customers to see changes. See product results To increase the reliability of the 
product. And should be advertising through Facebook during the period 20.01 - 24.00 to promote the product 
and also reach the target audience on the spot. And can increase sales even more. 
 
Keywords: distribution channels, freshwater algae cosmetic products, TYME’s brand 
 

 

บทนํา 

 ปจจุบันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีตางๆประกอบกับการศึกษาวิจัยของมนุษยทําใหเกิดผลิตภัณฑที่

ตอบสนองความตองการของผูคน เพื่อความสวยงาม บุคลิกภาพ และสุขภาพในนิยามของคําวา “เครื่องสําอาง” 

(http://www.jsppharma.com/business-development) 

        แบรนดธามม (TYME) เปนแบรนดนองใหมของนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจที่ผลิตเครื่องสําอางจากสารสกัดจาก

สาหรายน้ําจืดจากผลงานวิจัยของผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล นักวิชาการจากคณะเทคโนโลยีการประมงและ

ทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ เปนนวัตกรรมผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีการพัฒนาขึ้นภายใตการใชสาหรายที่

เปนวัตถุดิบพื้นบาน ราคาถูก โดยนํามาสกัดเปนสารผสมในเครื่องสําอางเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร จนไดรับรางวัล

เหรยีญทองจากการประกวดสิ่งประดิษฐของนักวจิัยหญิงนานาชาตเิกาหลี ประจําป 2556 (MJU Timeline, ผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางจากสาหรายน้ําจืด) 

ในปที่ผานมามีการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑเวชสําอางจากธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยีทางดานการติดตอสื่อสารทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคามากขึ้น สะดวกมากขึ้น SWOT Analysis 

จึงเปนเครื่องมือที่มีความจําเปนที่จะใชในการประเมินภาพรวมของผลิตภัณฑ เพื่อที่จะนําไปวางแผน และกําหนดกล

ยุทธทางการตลาดตอไป 

 ซึ่งจะเห็นไดวาแบรนดธามมมีจุดเดนคือ มีความโดดเดนดานนวัตกรรมในการนําสาหรายไกที่มีคุณสมบัติใน

การตอตานอนุมูลอสิระ การใหความชุมช้ืน การลดการอักเสบและการระคายเคือง ที่ไดรับการยอมรับระดับนานาชาต ิ

รวมถึงเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทั้งในดานวัตถุดิบและการผลิตทุกขั้นตอนโดย
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สามารถติดตามยอนกลับไปยังแหลงวัตถุดิบได (Traceability) จึงมั่นใจไดถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ แตทั้งนี้ยังมี

จุดออนบางประการ  คือเนื่องจากวาเปนแบรนดใหม ผูบริโภคจึงยังไมรับรูตราสินคา อีกทั้งชองทางในการจัดจําหนาย

ยังไมทั่วถึง รวมไปถึงผลิตภัณฑยังไมมีความหลากหลายท้ังในดานขนาดบรรจุ และประเภทของผลิตภัณฑ  

 ซึ่งในปจจุบันนีต้ลาดเครื่องสําอางมีแนวโนมในการเจริญเติบโตและมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการ

นิยมใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ที่เนนความปลอดภัย และเนื่องจากกลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะใหความสนใจ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑบํารุงผิวและเครื่องสําอางมากขึ้น รวมถึงชองทางการตลาดที่มีความหลากหลายในปจจุบัน จึงทํา

ใหผูบริโภคสามารถเขาถึงผลิตภัณฑไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมี นโยบายที่จะสงเสริมการลงทุนของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอมมากขึ้น จึงทําใหมีโอกาสในการขยายธุรกิจมากยิ่งขึ้น แตเนื่องจากวาตลาดผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางเปนสินคาแฟช่ันที่เปลี่ยนแปลงตามกระแส ทําใหตองประเมนิทิศทางตลาดและความตองการสินคาอยาง

ถูกตอง เพื่อลดความเสี่ยงสินคาลาสมัย อีกทั้งยังมีการแขงขันสูงทั้งจากคูแขงภายในประเทศและคูแขงจาก

ตางประเทศ ประกอบกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางมีสินคาทดแทนกันได ทําใหตองพึ่งพากลยุทธราคาเพื่อกระตุนการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค รวมไปถึงระเบียบหรือขอบังคับทางดานการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการควบคุม

มาตรฐานของสินคา ทําใหการผลิตเพื่อการสงออกอาจจะตองมีตนทุนมากขึ้นในการบริหารจัดการเพื่อใหสินคาได

มาตรฐานในระบบสากล 

จากความสําคัญขางตนจะเห็นไดวาถาธุรกิจจะมุงเนนไปที่ภาคการผลิตแตเพียงอยางเดียว ก็คงไมสามารถ

ทําใหจําหนายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะไมมีธุรกิจใดที่ดํารงอยูได หากไมเขาใจความตองการของลูกคา

เปาหมาย ที่ผานมาปญหาหนึ่งที่เกิดคือ ผลิตสินคาแลวไมรูจะนําไปขายที่ไหน อยางไร ขาดขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม

ผูบริโภค การตัดสนิใจในการกําหนดชองทางการจัดจําหนายและวธิีการจัดจําหนายท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

             จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาชองทางการจัดจําหนายเพื่อเปนขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนใหกับ

ผูประกอบการในการกําหนดชองการจัดจําหนาย หรือพัฒนาชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ธรรมชาติ ใหเกิดการนําเสนอผลิตภัณฑเขาสูตลาดอยางเหมาะสมตอบสนองความตองการของผูบริโภคได และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการซือ้ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูบรโิภคดานสถานที ่

2. เพื่อศึกษารูปแบบชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอางในเชงิพาณิชย 

3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ 1. ผูประกอบกาสรแบรนดธามม 2. กลุมผูบริโภคเครื่องสําอางในชวงอายุ

ตั้งแต 20-45 ป ในเขตพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนทั้งหมด 369,678 คน  โดยใชสูตร (Yamane.1997:887) 

กําหนดระดับความช่ือมั่นท่ี 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดในการหากลุมตัวอยาง 5% จากการคํานวณจะได

กลุมตัวอยางทั้งหมด 385 ตัวอยางและสํารองไวเพ่ือความผิดพลาด 15 ตัวอยาง รวมเปน 400 ตัวอยาง โดยมีวิธีการ

สุมตัวอยางแบบโควตา ซึ่งกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูลในแตละอําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม และใชการสุม

ตัวอยางแบบสะดวกในการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยครั �งนี � ได้แก่  �. การสัมภาษณเชิงลึก แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 แบบ

สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการตลาดและการใชสื่อของของ

ผูประกอบการ และ 2. แบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอาง ตอนที่ 3 การรับรู

ขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานสื่อตางๆ ซึ่งไดทําการทดสอบเครื่องมือโดยการทดสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา ใชการหาคา IOC (ผศ.สุรพงษ คงสัตย อ. ธีรชาติ ธรรมวงค, 2551) ที่ใหผูเชี่ยวชาญเปนผู

ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย จํานวน 3 ทาน แลวหาคาเฉลี่ย ใหคะแนน +1 (ตรง) 0 (ไมแนใจ) -1 (ไมตรง) โดย

คาที่คํานวณได เทากับ 0.96 แสดงวาเนื้อหาของแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง จากนั้นทดลองใชแบบสอบถามกับ

กลุมเปาหมายจํานวน 30 ชุด เปนการหาความเชื่อมั่นและความบกพรองของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับของ

ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยตองไมต่ํากวา 0.7 จึงจะเปนคาท่ีเหมาะสม โดยคาที่คํานวณได เทากับ 0.835 แสดง

วาเครื่องมือมีความเช่ือมั่นสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 - วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Questionnaire) 

เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูประกอบการ และขอมูลทั่วไปของธุรกิจ วิเคราะหโดยใชเชิงพรรณาทําการสังเคราะห

ขอมูล 

 - วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม โดยใชโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) ในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistic) นํามาจําแนกตาม คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

  

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ 1. การใชสื่อของผูประกอบการ 2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

3. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอาง และ 4. การรับรูขอมูล

การโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานสื่อตางๆ 
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ตาราง 1 การใชสื่อ โฆษณา ของแบรนด 

การใชสื่อ โฆษณา ของแบรนด 

สื่อที่ ใช ในการโปรโมท

สินคา 

- สื่อออนไลน จากเพจ www.facebook.com/tymestd/ 

- เว็บไซด www.tyme.in.th 

- ออกบูธแสดงสินคา ที่เกี่ยวกับ innovation 

- แอนนิเมชั่นการตูน เปนวีดีโอ 

เหตุผลในการใชสื่อ - สื่อออนไลน  ลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลสินคาไดทุกที่ ประกอบกับปจจุบันมีการใชสื่อออนไลนจํานวน

มากจึงทําใหสามารถเขาถึงลูกคาไดงาย และรวดเร็วขึ้น โดยที่ไมจําเปนตองมีหนาราน หรือเชาพื้นที่ขาย ก็

สามารถขายของได และสามารถเจาะกลุมเปาหมาย กลุมลูกคาไดตรงจุด 

- ออกบูธแสดงสินคา สามารถเขาถึงกลุมลูกคาที่มาเดินภายในงานได โดยไดสื่อสารกับผูประกอบการหรือ

คูคาทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากลูกคา รวมไปถึงสามารถแนะนําสินคาและบริการกลับคืนสู

ทั้งลูกคาและคูคาไดอีกดวย  

คาใชจายในการทําสื่อ 

โฆษณา 

คาเว็ปไซด 800 บาท/ป 

ออกบูธ ไมมีคาใชจาย 

ช อ งท าง ที่ ผู บ ริ โ ภ ค ให

ความสนใจมากที่สุด 

เพจ facebook เพราะ มีคนใชเปนจํานวนมากเขาถึงลูกคาไดงาย สามารโตตอบกับลูกคาไดทันที รวมไปถึง

เพจfacebook ยังบอกสถิติการเขาถึงเพจ บอกคนไลท คนแชร จํานวนผูเห็นโพส 

ก า ร พั ฒ น า ก า ร ใ ช สื่ อ

โฆษณาในอนาคต 

- มีแพลนจะทําโฆษณาเพิ่มเขามา เปนคนจริง แสดงจริง 

- How to วิธีการใช 

 จากการศึกษาการใชสื่อของผูประกอบการแบรนดธามม จะเห็นไดวาสอดคลองกับแนวคิดของ (Kotler, 

2003) กลาววาชองทางการตลาดเปนกลุมคนหรือองคการที่ทําหนาที่ กระจายสินคาของบริษัทไปยังลูกคา

กลุมเปาหมาย ซึ่ง ชองทางในการกระจายสินคานั้นจะตองตรงกับกลุมเปาหมายที่บริษัทวางไว เพื่อใหสามารถเขาถึง

กลุมลูกคาเปาหมายได ซึ่งในปจจุบันชองทางที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมากที่สุด คือชองทางการตลาดแบบ

ออนไลน 

ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ หญิง 

อายุ  26 – 30 ป 

อาชีพ พนักงาน/เจาหนาที่บริษัท 

สถานภาพ โสด 

รายไดตอเดือน  10,001-20,000 บาท 

 จากการศึกษาการใชสื่อของผูประกอบการแบรนดธามม จะเห็นไดวาสอดคลองกับงานวิจัยของระพีพร  

สุวรรณชาตรี (2549) เรื่องพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางสมุนไพร ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอาชีพหลักเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ย 12,047.3 บาท

ตอเดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทนลิน จันทรจรัสวัฒนา และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2558) เรื่องสวน

ประสมการตลาดที่มีผลตอผูหญิง ในอําเภอเมืองสมุทรสาคร ในการซื้อเครื่องสําอางแตงหนา พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 21-30 ป อาชีพลูกจาง/พนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดตอเดือน 15,001-

30,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
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ตาราง 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤตกิรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอาง 

พฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผลิตภัณฑบํารุงผวิหนาหรือเวชสําอาง 

ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑลดการเกิดสิว 

ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ เดือนละ1ครั้ง 

จํานวนชิ้นที่ซื้อตอครั้ง 1 ชิ้น 

คาใชจายในการบริโภคผลิตภัณฑ 501-1,000 บาท 

แหลงขอมูลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ การรีวิวผานเว็บบล็อกโดยผูใชจริง หรือบิวตีบ้ล็อกเกอร 

ปจจัยที่สงผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑ คุณภาพของสินคา 

สถานที่ในการซื้อผลิตภัณฑ หางสรรพสินคา/ซุปเปอรสโตร 

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ใชเครื่องสําอางแบรนดเดิมเปนประจํา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอาง จะเห็นไดวา 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ระพีพร  สุวรรณชาตรี (2549)  เรื่องพฤติกรรมการใชเครื่องสําอางสมุนไพร ในอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สวนใหญเลือกใช คือ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา และนิยมเลือกซื้อเครื่องสําอางสมุนไพร

จากหางสรรพสินคามากที่สุด ความถี่ในการซื้อเครื่องสําอางสมุนไพรเฉลี่ย 1 ครั้งตอเดือน อีกทังยังสอดคลองดับ

งานวิจัยของ ณัฐชา ประวาทปทมกุล (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิง

ระดับปริญญาตรี พบวา โดยเฉลี่ยการซื้อเครื่องสําอางสวนใหญ คือ หางสรรพสินคาและไปซื้อกับเพื่อน นอกจากนี ้

พบวาหากนักศึกษาใชเครื่องสําอางยี่หอใดแลวมักจะไมเปลี่ยนแปลงไปใชยี่หออื่น เนื่องจากยี่หอเดิมที่ใชประจํามี

คุณภาพด ี

ตาราง 4 การรับรูขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานสื่อตางๆ 

การรับรูขอมูลการโฆษณาผลติภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานสื่อตางๆ 

 สื่อโทรทัศน (ชม) สื่อวิทยุ (ฟง) สื่อสิ่งพิมพ (อาน) สื่ออนไลน () 

ประเภทสิ่งพิมพ/ 

สื่อที่ใช 

- - นิตยสาร/วารสาร Facebook 

ความถี ่ ทุกวัน 1 – 2 วันตอสัปดาห 1 – 2 วันตอสัปดาห ทุกวัน 

ระยะเวลา 3 – 4 ชั่วโมง นอยกวา 1 ชั่วโมง - มากกวา 6 ชั่วโมง 

ชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. 20.01 – 24.00 น. ระหวางรอตัดผม 20.01 – 24.00 น. 

การซื้อผลิตภัณฑ/ความ

สนใจโปรโมชั่น 

เคยซื้อ ไมเคยซื้อ สนใจ เคยซื้อ 

ก า ร รั บ รู ข อ มู ล ก า ร

โฆษณา 

มีการรับรูอยูในระดับ

มาก 

มีการรับรูอยูในระดับ

นอย 

มีการรับรูอยูในระดับ

ปานกลาง 

มีการรับรูอยูในระดับ

มาก 

 จากการศึกษาการรับรูขอมูลการโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวหนาหรือเวชสําอางผานสื่อตางๆ จะเห็นไดวา  

 - สื่อโทรทัศน สอดคลองกับงานวิจัยของ ระพีพร สุวรรณชาตรี (2549)  เรื่องพฤติกรรมการใชเครื่องสําอาง

สมุนไพร ในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญนิยมใชเวลาวางในการดูโทรทัศน ไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับเครื่องสําอางสมุนไพรจากรายการโทรทัศน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฐชา ประวาทปทมกุล 

(2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี พบวา แหลงขอมูลที่

ไดรับความรูเพื่อใชในการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางสวนใหญมาจากโทรทัศน 
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 - สื่อวิทยุ สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทณภัส จิรัฐิติวิวรรธน (2549) เรื่องพฤติกรรมของการเลือกใช

ผลิตภัณฑสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวพรรณของนักศึกษาในจังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยาง

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวพรรณจาก นิตยสาร วารสาร มาก

ที่สุด รองลงมาจากโทรทัศน วิทยุ โดยตัดสนิใจเลือกใชจากสื่อของการบอกตอของบคุคลมากที่สุด  

 - สื่อสิ่งพิมพ สอดคลองกับงานวิจัยของ นันทณภัส จิรัฐิติวิวรรธน (2549) เรื่องพฤติกรรมของการเลือกใช

ผลิตภัณฑสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวพรรณของนักศึกษาในจังหวัดสงขลา พบวา กลุมตัวอยาง

รับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพรประเภทผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวพรรณจาก นิตยสาร วารสาร มาก

ที่สุด 

 - สื่อออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษติญา มูลศรี (2551) ไดศึกษาเรื่องชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางชุมชน พบวา การศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคดานสถานทีในการซื้อ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางชุมชนของผูบริโภคในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ ผานทาง หางสรรพสินคา 

รานซุปเปอรมาเก็ต ซื้อผานตัวแทนจําหนาย เชน เพื่อนๆขาย บูธงานแสดงสินคา OTOP ศูนยจําหนายสินคา OTOP 

รานคาปลีกของกลุมผลิตเครื่องสําอางชุมชน รานสะดวกซื้อ บริษัทขายตรง (แคททะลอก) รานเสริมสวย รานขายยา 

รานขายของชําใกลบาน ตลาดนัด และรานคาออนไลน 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี ้

จากการศึกษาคนควา เรื่องการเพิ่มศักยภาพธุรกิจดวยชองทางการตลาดของผลิตภัณฑเวชสําอางจาก

สาหราย : กรณีศึกษาแบรนดธามม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้

1. จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาแหลงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสวนใหญมาจากการไดขอมูล

รีวิวจากผูใชจริง บริษัทควรมีการทํารีวิวการใชผลิตภัณฑกอน-หลัง โดยใชภาพประกอบ เพื่อใหลูกคาเห็นความ

เปลี่ยนแปลง เห็นผลลัพธของตัวผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ ปลอดภัย ของตัวผลิตภัณฑ รวมไปถึงสามารถ

ชวยดึงดูดลูกคาใหมไดอีกดวย  

2. จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาผูบริโภคสวนใหญมีการใชสื่อออนไลนผาน Facebookมากที่สุด บริษัท

ควรมีการยิงโฆษณาผาน Facebook ในชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. เพื่อชวยโปรโมทสินคาและยังสามารถเขาถึง

กลุมเปาหมายไดตรงจุด และสามารถเพิ่มยอดขายใหไดมากยิ่งขึ้น 

3. จากการศึกษากลุมตัวอยางพบวาผูบริโภคสวนใหญมีการใชเครื่องสําอางแบรนดเดิมเปนประจํา รองลงมา

ยังมีกลุมผูบริโภคที่ยังสนใจที่จะทดลองเครื่องสําอางใหมๆอยูเสมอ บริษัทควรจัดกิจกรรมผานทางสื่อออนไลน 

Facebook เชน การเลมเกม ตอบปญหา และมีการแจกของรางวัล คือ ผลิตภัณฑชนิดทดลองใชของบริษัท เพื่อเปน

การโปรโมทบริษัท รวมไปถึงเพื่อใหผูบริโภคไดรูจักผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น  

4. จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวายังมีปญหาดานการกระจายสินคายังไมทั่วถึงกลุมเปาหมาย 

บรษิัทควรมีการขยายกลุมของตัวแทนจําหนาย และสรางแรงจูงใจในการขายใหกับตัวแทนจําหนายเพื่อเพิ่มยอดขาย

ใหกับผลิตภัณฑ และสามารถเขาถึงลูกคาไดทุกๆ พืน้ที่อยางทั่วถึง  

5. จากการสัมภาษณผูประกอบการ พบวายังมีปญหาดานการขนสง เนื่องจากวาผลิตภัณฑจะตองไมอยูใน

อุณหภูมิท่ีรอนเกินไป ดังนัน้ระยะเวลาในการขนสงจึงเปนสิ่งสําคัญ นอกจากจะมีการขนสงแบบ EMS แลว ควรมีการ

เพิ่มการขนสงแบบ Kerry คือการสงถึงหนาบานและเก็บเงินปลายทาง ซึ่งเปนการเพิ่มความมั่นใจใหลูกคาวาจะได

สินคาที่แนนอนและยังสามารถลดความเสียหายของสินคาระหวางการขนสงได 
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แนวทางเพิ่มความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปาก 

รานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน  

THE GUIDELINES TO INCREASE BRAND LOYALTY AND WORD OF MOUTH COMMUNICATION OF CAFÉ 
AMAZON IN KHON KAEN PROVINCE 
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บทคัดยอ 

การศึกษาอิสระเรื่อง แนวทางการเพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภค

รานกาแฟอเมซอน ในจังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงระดับความจงรักภักดีในตราสินคาและการสื่อสาร

แบบปากตอปาก อิทธิพลของความจงรักภักดีในตราสินคาที่สงผลตอการสือ่สารปากตอปาก และกําหนดแนวทางการ

เพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากใหแกรานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน ทําการศึกษา

โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด โดยกลุมตัวอยางเปนแบบสุมเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใชในการวิเคราะห โดย

การหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหแบบถดถอย จากการศึกษาพบวา ระดับความจงรักภักดี

และระดับการสื่อสารแบบปากตอปากอยูในระดับมาก และความจงรักภักดีตราสินคาทั้งในดานเขาไปอยูในกลางใจ

ผูบริโภคและดานความงายในการเขาถึงที่สงผลกระทบเชิงบวกตอการสื่อสารแบบปากตอปากในระดับสูง จากนั้น

วิเคราะห สภาพแวดลอมโดยทั่วไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน วิเคราะหคูแขงในการแขงขัน การ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค การจัดทํา TOWS Matrix และการกําหนดตลาดเฉพาะสวน ผูศึกษาจึง

ไดกําหนดแนวทางเพื่อเพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากทั้งหมด 2 โครงการ ไดแก โครงการ 

Café Amazon on Facebook และโครงการAmazon award point 

คําสําคัญ: ความจงรักภักด ี การสื่อสารแบบปากตอปาก 

Abstract 

The independent study of The Guidelines to increase brand loyalty and word of mouth communication of 

Café Amazon in Khon Kaen Province. The objectives of the current study is to examine the level of customer’ 

loyalty and level of word of mouth communication and the study aims to investigate influence of brand loyalty 

affecting word-of-mouth(WOM) communication of Amazon’s consumer as well as the way to increase those 

elements. The data collecting used questionnaire with 400 samples have been distributed by purposive sampling 

methods. The data was run through regression analyses.  

The study found that there is the loyalty and word-of-mouth(WOM) communication in general were 

high. Brand loyalty both Centrality and Accessibility has a positive impact on high-level word-of-mouth(WOM) 

communication. 
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 Together with other analyses such as general environment, competitive environment, SWOT analysis 

Tows Matrix and STP Marketing, researcher has summarized the way to increase loyalty level as well as word-

of-mouth(WOM) by implementing various programs which are Café Amazon on Facebook and Amazon award 

point. 

Keyword: Brand Loyalty, Word of mounth Communication 

 

บทนํา  

  กาแฟสด (Coffee) เปนเครื่องดื่มท่ีทําจากเมล็ดกาแฟคั่วซึ่งไดจากตนกาแฟ  มีสวนประกอบของคาเฟอีน ทํา

ใหมีสรรพคุณดานชูกําลัง ทําใหเกิดความรูสึกกระฉับกระเฉง กาแฟเริ่มคนพบครั้งแรกในเอธิโอเปย (Ethiopia) และเริ่ม

แพรหลายอยางรวดเร็วตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 15  เปนตนมา  โดยรานกาแฟแหงแรกเกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีในปค  .ศ.

1645 ตอมาในปค .ศ. 1653 ไดเปดรานกาแฟในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรขึน้จากนั้นการบริโภคกาแฟคั่วสด

ที่รานกาแฟนั้นไดขยายไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ในป พ .ศ . 2549 (FAO Statistics Division, 2006) 

  สําหรับตลาดกาแฟคั่วสดในประเทศไทยนั้น  คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟเพื่อความบันเทิงและ

สนุกสนาน  ประกอบกับการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมชาวตะวันตก ทําใหกาแฟเปนเครื่องดื่มสะทอนคานิยมและนิยม

อยางแพรหลายในประเทศไทยทําใหกาแฟคั่วสดเปนที่ตองการของผูบริโภคมากขึ้นมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้ผลการสํารวจพฤติกรรมการดื่มกาแฟของคนไทย พบวา คนไทยมีอัตราการดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 200  แกวตอคน

ตอป  ซึ่งนับวายังนอยกวา  อัตราการดื่มกาแฟของคนในญี่ปุนและชาวอเมริกา เฉลี่ย 500 แกวตอคนตอป และ 700 

แกวตอคนตอป ตามลําดับ จากความตองการของผูบริโภคและการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจกาแฟ สงผลให

ธุรกิจรานกาแฟ กลายเปนธุรกิจในฝนของนักลงทุนทั้งรายใหญและรายยอย  รานกาแฟขนาดเล็กและใหญไดเกิดขึ้น

อยางมากในชวง 3-4 ปท่ีผานมา โดยเฉพาะรานกาแฟคั่วสดในสถานีบริการน้ํามันซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการ

เดินทางและการทองเที่ยว ผูบริโภคที่เขามาในสถานีบริการน้ํามันไมไดตองการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงอยางเดียว แต

ตองการใชบริการอื่นๆดวยเพื่อเปนการพักผอนจากการเหนื่อยลา หรืออาการงวงนอนระหวางเดินทางดวยการขับ

รถยนต  กาแฟจึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกเพ่ือฟนฟูรางกายระหวางเดินทาง (ศูนยการวิจัยกสิกรไทย,2550)  

 รานกาแฟอเมซอน (Cafe Amazon) เปนธุรกิจที่เริ่มจากการเล็งเห็นโอกาสการเพิ่มศักยภาพของสถานีบริการ

น้ํามันของ บริษัท ปตท. จํากัด  ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการและรูปแบบชีวิต (Life style) ของคนเดินทาง 

เปนทั้งแหลงพักผอนและจุดนัดพบดวยเอกลักษณบรรยากาศรมรื่นแนวธรรมชาติที่เสมือนโอเอซิสของคนเดินทาง

ปจจุบันรานกาแฟอเมซอนมีจํานวนสาขาทั้งในประเทศและตางประเทศ  มากกวา 1200 สาขา ซึ่งจากการสํารวจสวน

แบงทางการตลาดของรานกาแฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พบวารานกาแฟอเมซอนมีสวนแบงทางการตลาดสูงเปน

อันดับ 1 (Marketeer, 2555) จึงเห็นไดวารานกาแฟอเมซอนเปนที่นิยมและเปนผูนําตลาดกาแฟในภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตามธุรกิจกาแฟที่ไดรับความนิยมสูงในชวงที่ผานมา ทําใหมีการแขงขันรุนแรงของ

ธุรกิจกาแฟประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ สงผลกระทบในทางตรงและทางออม

ตอธุรกิจ จนเกิดภาวะการจากไปของคูแขง ธุรกิจที่สามารถสรางความแตกตางดวยตราสินคาในการสื่อสารไปยัง

ผูบริโภคไดอยางแข็งแกรงจะชวยใหผูบริโภคเกิดความจงรักภักดีในสินคาหรือบริการของธุรกิจ (Berry &Lampo, 

2004) ดังนั้น การสรางความจงรักภักด ี(Brand Loyalty) หรือสรางทัศนคติที่ดีตอตราสินคา จะสงผลใหเกิดการซื้อซ้ํา

อยางตอเนื่อง หรือกลาวไดวาความภักดีตอตราสนิคามีผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อาจนําไปสู
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การสื่อสารแบบปากตอปาก หรือการบอกตอ หรือทางการตลาดที่เรียกวา ปากตอปาก (Word of Mouth) ซึ่งเปนกล

ยุทธสรางยอดขายที่มีตนทุนต่ําและรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารแบบปากตอปากบนอินเทอรเน็ต (Electronic Word of 

Mouth : E-WOM) ในปจจุบัน 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความจงรักภักดีในตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอ

ปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน เพื่อท่ีจะทราบถึงความสัมพันธระหวางความจงรักภักดีในตรา

สินคากับการสื่อสารปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน และกําหนดแนวทางการเพิ่มความ

จงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากใหแกรานกาแฟอเมซอน ในจังหวัดขอนแกน อีกทั้งผลการวิจัยสามารถใช

เปนจะเปนแนวทางใหผูประกอบการรานกาแฟในจังหวัดขอนแกนที่สนใจใหความสําคัญตอการสรางความจงรักภักดี

ใหเกิดขึ้นกับผูบรโิภคและการสื่อสารแบบปากตอปาก อันจะสงผลตอการเพิ่มยอดขายและสรางประโยชนใหกับธุรกิจ

ตอไป 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้ คือ กลุมผูบรโิภคที่มาใชบริการรานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน เนื่องจาก

การศึกษาคร้ังนี้ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนชัดของผูที่ใชบรหิารรานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน จึงเลือกใชวิธี

กําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1953) ไดขนาดที่เหมาะสมคือ 385 ตัวอยาง จึงจะสามารถ

ประมาณคาได แตเพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูทําการศึกษาจึงใชขนาดของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง จากวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยดําเนินการ

เก็บขอมูลแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามที่เต็มใจตอบแบบสอบถามโดยเฉพาะเจาะจงเฉพาะประชากรที่มาใช

บรกิารรานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล

ผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ความจงรักภักดีของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน และสวนที่ 3 การ

สื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน โดยการวิเคราะหขอมูลนั้นใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และวิเคราะหระดับของความจงรักภักดีในตราสินคาและการ

สื่อสารแบบปากตอปาก โดยหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviatation) 2) ศึกษา

อิทธิพลของความจงรักภักดีในตราสินคาที่สงผลตอการสื่อสารปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน ดวย

วิธีการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนแบบพหุ ซึ่งไดวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) กอนนํามาวิเคราะหการถดถอย

เชงิเสนแบบพหุ 3) กําหนดแนวทางการเพิ่มความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอ

เมซอนในจังหวัดขอนแกน ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป วิเคราะหคูแขง การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาสและอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (SWOT) จัดทําTOWS Matrix การกําหนดตลาดเฉพาะสวน (STP Marketing) 

และผลการศึกษาจากงานวิจัยความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากรานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน  

 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

การศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิมความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคกาแฟอเมซอน 

ในจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาดังนี ้
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1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 61.50 ซึ่งมีชวงอายุ 21 – 27 ป รอยละ 43.50  การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 64.25 มีอาชีพเปน

พนักงานบริษัท รอยละ 35.50 มีรายไดมากกวา 40,000 บาท รอยละ 23.25 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใน 1 

เดือนที่ผานมาดื่มรานกาแฟอเมซอนเฉลี่ย 1 – 3 ครั้งตอเดือน รอยละ 37.75 

2. ผลการศึกษาระดับความจงรักภักดีในตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอ

เมซอนในจังหวัดขอนแกน ใชเครื่องมือการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis : CFA) 

โดยวิเคราะหวิธีสกัด (Extraction Method) ดวยวิธี  Principal Component Analysis และวิเคราะหการหมุน (Rotation 

method) ดวยวธิี Varimax with Kaiser Normalization พบวา 

2.1 การวิเคราะหระดับความจงรักภักดีโดยรวมของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน

เชิงจิตวิทยา สามารถแยกองคประกอบได จํานวน 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค และปจจัย

ดานความงายในการเขาถึง ซึ่งมีปจจัยดานความเชื่อม่ันที่ไดตัดออก เนื่องจากวา ในดานความเชื่อมั่นและดานการเขา

ไปอยูกลางใจผูบริโภคในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน โดยวิธีสกัด พบวา ทั้ง 2 ดานอยูในปจจัยเดียวกันแตคา 

Factor loading ของดานความเชื่อม่ัน มีคาเฉลี่ยรวมในรายขอนอยกวาดานการเขาไปอยูในกลางใจผูบริโภค ผูศึกษาจึง

กําหนดเปนปจจัยดานการเขาไปอยูในกลางใจผูบริโภค รายละเอียดดังตาราง 1  

ตาราง 1 การแยกองคประกอบความจงรักภักดีของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน 

องคประกอบความจงรักภักดีของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน 
Factor 

Loading 
Mean SD แปลผล 

ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค (Eigenvalue=5.688, =0.905  )  3.33 0.81 ปานกลาง 

1.ทานเชื่อวารานกาแฟอเมซอนจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหแกทานเสมอ 0.647 3.53 0.87 มาก 

2.ทานไมลังเลที่จะใชบริการรานกาแฟอเมซอน ถงึแมวามีรานอื่นที่ใหขอเสนอที่ดีกวา 0.769 3.38 1.04 ปานกลาง 

3.ทานคดิวาส่ือโฆษณาที่รานกาแฟอเมซอนนําเสนอมีความจริงและมีความนาเชื่อถือที่สุด 0.673 3.48 0.92 มาก 

4.ทานมีความภาคภูมิใจ เมื่อเขาใชบริการรานกาแฟอเมซอนเปนอยางยิ่ง 0.777 3.42 0.97 มาก 

5.เมื่อทานตองการดื่มกาแฟสด ทานจะนึกถึงรานกาแฟอเมซอนกอนเสมอ 0.774 3.28 1.20 ปานกลาง 

6.ในอนาคต ทานจะใชบริการรานกาแฟอเมซอนอีกอยางแนนอน แมวาจะมีราคาสูงขึ้นก็ตาม 0.798 3.08 1.17 ปานกลาง 

7.หากมีรานกาแฟอื่นมีการจัดการสงเสริมทางการตลาดที่นาสนใจทานก็ยังเลือกใชรานกาแฟอเม

ซอน 

0.852 3.08 1.09 ปานกลาง 

8.ทานใหความสนใจตอคําแนะนําของพนักงานเก่ียวกับเครื่องดื่มรานกาแฟอเมซอนเปนอยางยิ่ง 0.647 3.34 1.04 ปานกลาง 

Extraction Method: Principal Component Analysis; Rotation method: Varimax with Kaiser Noemalization KMO = 0.907, Bartlett's Test of 

Sphericity = 2334.734 
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ตาราง 1 การแยกองคประกอบความจงรักภักดีของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน (ตอ) 

องคประกอบ 
Factor  

Loading 
Mean SD แปลผล 

ดานความงายในการเขาถงึ (Eigenvalue=1.371, =0.751  )  3.92 0.75 มาก 

9.ทานคดิวารานกาแฟอเมซอนมีสาขาใหบริการอยางครอบคลุมตอการใชบริการเปนอยาง

มากที่สุด 

0.831 4.22 0.85 มากที่สุด 

10.กระบวนการในการบริการของรานกาแฟอเมซอนมีความคลองตัว สะดวกในการใช

บริการเปนอยางย่ิง 

0.837 3.93 0.91 มาก 

11.ทานคดิวารานกาแฟอเมซอนมีผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัยเปนอยางยิ่ง 0.622 3.75 0.98 มาก 

Extraction Method: Principal Component Analysis; Rotation method: Varimax with Kaiser Noemalization  

KMO = 0.907, Bartlett's Test of Sphericity = 2334.734 

จากขอมูลในตารางที่ 1 แสดงถึงการแยกองคประกอบความจงรักภักดีของผูบริโภครานกาแฟอเม

ซอน จังหวัดขอนแกน พบวา ความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบรโิภครานกาแฟอเมซอน แบงไดเปน 2 ดาน คือ ดาน

การเขาไปอยูกลางใจผูบริโภคและดานความงายในการเขาถึง รายละเอียดดังนี้  

ความจงรักภักดีในตราสนิคา ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภคในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ย 3.33 โดยเรื่องผูบริโภคเชื่อวารานกาแฟอเมซอนจะเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหแกทานเสมออยูในระดับมากที่มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 3.53 และดานความงายในการเขาถึงอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 ซึ่งเรื่องผูบรโิภคคิดวาราน

กาแฟอเมซอนมีสาขาใหบริการอยางครอบคลุมตอการใชบริการอยูในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย 4.22 

2.2 การวิเคราะหระดับการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัด

ขอนแกน สามารถแยกองคประกอบไดเพียงปจจัยเดียว คือ ปจจัยการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคราน

กาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2 การแยกองคประกอบการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน 

องคประกอบการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภค 
Factor  

Loading 
Mean SD แปลผล 

การสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภค (Eigenvalue=5.688, =0.905  )  3.45 0.89 มาก 

1.ทานจะแนะนํารานกาแฟอเมซอนใหเพื่อน/ครอบครัวของฉันที่มาขอคําแนะนําเกี่ยวกับ

รานกาแฟอยางแนนอนที่สุด 

0.906 3.49 0.96 มาก 

2.ทานจะแนะนํารานกาแฟอเมซอนแกคนอื่นที่มาขอคําแนะนํา 0.898 3.50 0.94 มาก 

3.ทานบอกตอถึงสิ่งดีๆของรานกาแฟอเมซอนแกคนอื่นเสมอ 0.899 3.39 1.06 ปานกลาง 

4. ทานจะชักชวนผูอื่นมาใชบริการรานกาแฟอเมซอน 0.927 3.42 0.99 มาก 

Extraction Method: Principal Component Analysis; Rotation method: Varimax with Kaiser Noemalization  

KMO = 0.833, Bartlett's Test of Sphericity = 1306.080 
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 จากขอมูลตารางที่ 2 แสดงถึงการแยกองคประกอบการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเม

ซอน จังหวัดขอนแกน พบวา การสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกนมีเพียง

องคประกอบเดียว ซึ่งการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.45 โดยเรื่อง 

ผูบริโภคจะแนะนํารานกาแฟอเมซอนแกคนอื่นที่มาขอคําแนะนําอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 3.50  

ดังนั้น จากการสํารวจความจงรักภักดีในตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอปากรานกาแฟอเมซอนใน

จังหวัดขอนแกนโดยภาพรวม พบวา ทั้งความจงรักภักดใีนตราสินคาและการสื่อสารแบบปากตอปากอยูในระดับที่มาก 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมัตธิมา กรงเตน (2555) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอความจงรักภักดีของลูกคา

ตอตราสินคารานคาเฟอเมซอน ในสถานีบริหารน้ํามัน ปตท. เขตเทศบาลเมืองนครปฐม ซึ่งสถิตที่ใชในการวิเคราะห 

ไดแก คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาระดับความจงรักภักดี ผลการศึกษา พบวา ความจงรักภักดีใน

ตราสินคารานคาเฟอเมซอนโดยรวมอยูในระดับมาก อีกท้ัง สมาธิ เรืองสิงห (2555) ไดศึกษาถึง การบริหารงานลูกคา

สัมพันธบนสื่อสังคมออนไลนของกาแฟสตารบัคที่มีความสัมพันธกับความสัมพันธอันดีและความภักดีตอตราสินคา

ของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล พบวา ในดานการบริการงานลูกคาสัมพันธ

บนสื่อสังคมออนไลนของกาแฟสตารบัค พบวา ลูกคามีความคิดเห็นในระดับดี และยังพบวา ลูกคามีความจงรักภักดี

ตอตราสินคาสตารบัคโดยรวมในระดับมาก 

3. ผลการศึกษาอิทธิพลของความจงรักภักดีในตราสินคาที่สงผลตอการสื่อสารปากตอปากของผูบริโภคใน

รานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน 

 การวิเคราะหขอมูลองคประกอบความจงรักภักดีในตราสินคาของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัด

ขอนแกน ในตารางที่ 1 และ การสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน ในตารางที่ 

2 วิเคราะหอิทธิพลของความจงรักภักดีในตราสินคาที่สงผลตอการสื่อสารปากตอปากของผูบริโภคในรานกาแฟอเม

ซอน จังหวัดขอนแกน เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอท่ี ดวยวเิคราะหถดถอยแบบพหุคูณ สามารถเขียนสมมติฐานไดดังนี ้ 

 สมมติฐานหลัก (H0) : ความจงรักภักดีในตราสนิคาสงผลกระทบตอการสื่อสารแบบปากตอปาก 

 สมมติฐานรอง (H1) : ความจงรักภักดีในตราสนิคาไมสงผลกระทบตอการสื่อสารแบบปากตอปาก 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความจงรักภักดีในรายดานท่ีมีผลตอการสื่อสารแบบปากตอปากของรานกาแฟ อเมซอน

ในจังหวัดขอนแกน 

ความจงรักภักดีตราสินคา 
Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

Coefficients 
  

ตัวแปร B Beta t Sig. 

(Constant) 

การเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค 

ความงายในการเขาถึง 

-0.062 

0.821 

0.198 

 

0.740 

0.165 

-0.452 

22.939 

5.099 

0.651* 

0.000* 

0.000* 

R = 0.840            R Squares = 0.705    

F = 474.068           Sig = .000** 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
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ผลการวิเคราะหจากตาราง 3 พบวา ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิทธิพลความจงรักภักดีทุกตัวมีอิทธิพลตอการ

สื่อสารแบบปากตอปากรานกาแฟอเมซอนในจังหวัดขอนแกน ทดสอบโดยคา F = 474.068, Sig = 0.00 < 0.01 จะ

เห็นไดวาความจงรักภักดีในดานความเชื่อมั่น ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภคและดานความงายในการเขาถึงมีคา 

Sig.=0.000 ทั้ง 2 ดาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงวา ความจงรักภักดีใน 2 ดานนั้นมีผลกระทบตอการ

สื่อสารแบบปากตอปาก ซึ่งตัวแปรตนที่สงผลมากที่สุดคือ ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภคโดยมีคาสัมประสิทธิ์

ถดถอยของตัวแปรตนแบบสมการ คือ 0.821 ที่ t = 22.939 คา Sig 0.000 และดานความงายในการเขาถึงโดยมีคา

สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรตนแบบสมการ คือ 0.198 ที่ t = 5.099 คา Sig 0.000 

จากการทดสอบพบวา คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.840 แสดงถึงความสัมพันธของความ

จงรักภักดีในตราสนิคามีผลในการสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน และคาประสิทธิภาพในการ

พยากรณ (R Squares) เทากับ 0.705 แสดงวา ความจงรักภักดีในตราสินคาโดยรวมสามารถคาดการณการสื่อสาร

แบบปากตอปากไดรอยละ 70.50 

สรุปผลการศึกษาไดวา การสื่อสารแบบปากตอปากหรือการบอกตอของผูบริโภครานกาแฟอเมซอนขึ้นอยู

กับทั้ง 2 ดานองคประกอบของความจงรักภักดีในเชิงจิตวิทยาไดแก 1)ดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค และ 2)ดาน

ความงายในการเขาถึง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Sallam (2015) ไดศึกษาถึงผลกระทบของภาพลักษณตอธุรกิจ

และภาพลักษณตอตราสินคาที่มีผลตอการสื่อสารแบบปากตอปากเมื่อเกิดความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคา ที่

พบวา ความจงรักภักดีในตราสินคาของลูกคาสงผลอยางมากตอการสื่อสารแบบปากตอปาก 

 4.ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากใหแกรานกาแฟอเม

ซอนในจังหวัดขอนแกน 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ตามแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) เปนการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทั่วไป 4 ดาน ไดแก 1)สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย พบวา มีนโยบายรัฐบาลในปจจุบันได

สนับสนุนและสงเสริมธุรกิจ SMEs รายยอยอยางตอเนื่อง สงผลใหมีคูแขงรายใหมเพิ่มมากขึ้น 2)สภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ พบวา ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรก ปพ.ศ.2560 ขยายตัวรอยละ 3.3 เพิ่มขึ้นจากไตรมาส4 ป

พ.ศ. 2559 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 2560) แมวาตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต

ดานการบริโภคดานประชาชนที่เพิ่มขึ้น เกิดจากนโยบายกระตุนการใชจายภาคครัวเรือนของรัฐบาล ที่ผูบริโภคจะ

ไดรับผลประโยชนทางดานภาษี จึงทําใหตัวเลขเศรษฐกิจดีขึน้จากไตรมาสกอนหนา แตสงผลกระทบถึงการใชจายของ

ผูบริโภคในปจจุบันที่ลดนอยลง และการลงทุนในภาคเอกชนยังคงมีการชะลอตัว 3)สภาพแวดลอมทางสังคมและ 

พบวา จากการสํารวจพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย พ.ศ. 2559 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) พบวา 

ประชากรเดินทางไปทองเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด คือ รอยละ 30.9 และพาหนะที่ใชในการ

เดินทาง พบวา เดินทางดวยรถยนตสวนตัวมากที่สุดรอยละ 67.0 ดังนั้นจากคานิยมสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน 

ดังกลาว จึงสงผลใหธุรกิจรานกาแฟสดไดรับผลทั้งในเชิงบวก 4)สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี พบวา ปจจุบันราน

กาแฟหลายแหงไดนําเทคโนโลยีเขามาใชเพื่อรักษาคุณภาพการผลิตกาแฟ และอํานวยการผลิตใหสะดวกรวดเร็วตอ

การบริการมากขึ้น เชน เครื่องบด เครื่องชงระบบดิจิตอล  ในทางตรงกันขามทําใหการผลิตงายขึ้น  ใชทักษะที่ไม

ซับซอน สงผลใหผูเขาสูธุรกิจรายใหมไดงายขึ้นเชนกัน สรุปไดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป ผลการวิเคราะห 

สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย - 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ - 

สภาพแวดลอมทางสังคม + 

สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี +,- 

  
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยใช Five Force Model ผลการวิเคราะหภัยคุกคามจาก

คูแขงรายใหม พบวา ธุรกิจกาแฟสด เปนธุรกิจที่นักลงทุนรายใหมใหความสนใจ สามารถเขามาลงทุนไดงาย ธุรกิจไม

ซับซอน แตในปจจุบันรานกาแฟในขอนแกน มีความแตกตางกันนอยมากทั้งในเรื่องรสชาติและคุณภาพของกาแฟ สวน

ใหญมุงสรางความแตกตางดานเอกลักษณ การตกแตงราน บรรยากาศที่แตกตางกัน ทั้งนี้สงผลใหเงินลงทุนคอนขาง

สูง จึงเปนกําแพงสําคัญสําหรับผูแขงขันรายใหม การแขงขันภายในอุตสาหกรรม พบวา ปจจุบันรานกาแฟสดในพื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีมากกวา 50 แหง ผูบรโิภคจึงมีทางเลอืกที่หลากหลาย แมผูประกอบการรายเดิมไดมุง

สรางความแตกตางดานการตกแตงรานใหมีเอกลักษณ  แตยังคงมีรสชาติและคุณภาพการใหบริการที่ใกลเคียงกัน 

ภาวะคุกคามที่เกิดจากสินคาทดแทน พบวา สินคาทดแทนโดยตรงที่มีคาเฟอีนและคุณสมบัติชวยลดความงวงนอนได

เหมือนกัน คือ กาแฟตามรานกาแฟโบราณทั่วไป รวมถึงกาแฟกระปองและกาแฟสําเร็จรูปท่ีขายในรานสะดวกซือ้ โดย

สินคากลุมนี้มีราคาที่ถูกกวากาแฟสดและมีจําหนายทั่วไปอํานาจการตอรองของผูบริโภค พบวา ธุรกิจรานกาแฟใน

จังหวัดขอนแกนมีจํานวนมาก ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการใชบริการ อํานาจการตอรองของผูผลิตและผูจัด

จําหนาย พบวา ธุรกิจรานกาแฟอเมซอน เปนธุรกิจท่ีอยูในความดูแลของบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการควบคุม

มาตรฐาน รวมไปถงึวัตถุดิบท้ังหมด จึงทําใหอํานาจการตอรองของผูจัดจําหนายในระดับสงู สรุปในตาราง 5 

ตาราง 5 สรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

Five Force Factors ผลการวเิคราะห 

ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม ปานกลาง 

การแขงขันภายในอุตสาหกรรม สูง 

ภาวะคุกคามที่เกิดจากสินคาทดแทน สูง 

อํานาจการตอรองของผูบริโภค สูง 

อํานาจการตอรองของผูผลิตและผูจัดจําหนาย สูง 

 

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค พบวา จุดแข็ง ไดแก 1)มีสูตรกาแฟและการบริการที่

เปนเอกลักษณเฉพาะ 2)สาขาสวนใหญตั้งอยูในปมน้ํามัน ปตท. ซึ่งเปนธุรกิจที่มั่นคง แข็งแรง 3)มีสาขามากกวา 20 

สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 4)มีการทําตลาดรวมกับปมน้ํามัน ปตท. ที่ดึงดูดคนเดินทางโดยรถยนต เชน การ

สะสมแตมหรือแลกของรางวัลจากบัตร Blue card จุดออน .1) รานแตละสาขามีมาตรฐานไมเหมือนกัน 2) อุปกรณ

การผลิต และอะไหลตองนําเขาจากตางประเทศมีผลตอการบํารุงรักษาตองใชเวลาในการประสานกับผูแทนจําหนาย
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คอนขางชา 3) การดําเนินธุรกิจภายใตเงื่อนไขสัญญาเฟรนไชสทําใหการตัดสินใจอยูภายในขอจํากัด โอกาส ไดแก 1)

คานิยมการบริโภคกาแฟสดของคนในสังคมปจจุบันที่มากขึ้น ทําใหมีฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น 2) พฤติกรรมของคนใน

ปจจุบันเดินทางโดยรถยนตมากขึ้น จึงเปนชองทางในการจําหนายใหแกผูเดินทางที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟสด 3)การ

สื่อสารผานอินเตอรเน็ต หรือ Social Network ในปจจุบันสามารถชวยใหธุรกิจประชาสัมพันธที่มีตนทุนต่ําได อุปสรรค 

ไดแก 1) นโยบายสงเสริม SMEs ทําใหเกิดคูแขงที่เขามาในตลาดกาแฟมากขึ้น เกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมสูง 2) 

ธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจที่ผูประกอบการรายใหมเขามาไดงาย 3) จํานวนรานกาแฟในจังหวัดขอนแกน มีมากกวา 50 

แหง ระดับความรุนแรงในการแขงขันสูง 

 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) พบวา ผูศึกษาสามารถกําหนดกลยุทธได 2 กลยุทธ ไดแก 

กลยุทธเชงิรุก และกลยุทธเชงิปองกัน โดยกลยุทธเชิงรุก คือ ขยายฐานลูกคาผานสื่ออินเตอรเน็ตหรือ Social Network 

(S3,O3) และกลยุทธเชิงปองกัน จัดทําบัตรสะสมแตม รักษาฐานลูกคาหรือผูบริโภคและเกิดความจงรักภักดีในตรา

สินคาของผูบริโภคเกิดความรูสกึนึกถึงรานกาแฟอเมซอนอยางตอเนื่อง  

ผลการศึกษาคูแขงในการแขงขัน พบวา รานกาแฟอเมซอนเมื่อเทียบกับคูแขงรายอื่นๆในตลาดนั้น ราน

กาแฟอเมซอน มีสาขาบริการครอบคลุมสะดวกตอการใชบริการในระดับสูง โดยคูแขงรานกาแฟในจังหวัดขอนแกน 

ไดแก ราน Black Canyon รานกาแฟดอยชาง และราน Coffee der la ซึ่งทั้ง 3 รานมสีาขาใหบริการในจังหวัดขอนแกน

มากกวา 3 สาขา แตยังคงมีสาขาใหบริการนอยกวารานกาแฟอเมซอน ในสวนขอราคาสินคามีราคาที่แตกตางกัน 

จากการกําหนดตําแหนงทางการตลาดของรานกาแฟอเมซอน (Marketing Positioning) โดยกําหนดเกณฑการ

เปรียบเทียบจากความสะดวกในการใชบริการและดานราคา ดังในภาพ 1  

 

ภาพ 1 ตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด 

จากการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน วิเคราะห

คูแขงในการแขงขัน การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค จัดทําTOWS Matrix การกําหนดตลาดเฉพาะ

สวน (STP) และผลวิจัยความจงรักภักดีในตราสนิคาและการสื่อสารแบบปากตอปาก ผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทางการ

เพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากรานกาแฟอเมซอน 2 โครงการ ไดแก 

1) โครงการ Café Amazon on Facbook ในปจจุบันการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตหรือ Social Network ไมวา

จะเปน Facebook Line และ Instagram เปนตน ปจจุบันเขามามีบทบาทในสังคม ที่การสื่อสารขอมูลหรือรับขอมูลตางๆ 

ระหวางธุรกิจและผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว โดยมีตนทุนต่ํา อีกทั้งจากผลการสํารวจของแบบสอบถามในสวนที่ 3 ดาน
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การสื่อสารแบบปากตอปากของผูบริโภครานกาแฟอเมซอน จังหวัดขอนแกน เรื่องการบอกตอสิ่งดีๆของรานกาแฟอ

เมซอนยังอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) ดังนั้นจึงควรสงเสริมการบอกตอสิ่งดีผาน Social Network เนื่องจาก

เปนชองทางในการสื่อสารที่รวดเร็ว ซึ่งโครงการนี้เปนกลยุทธเชิงรุก เพื่อขยายฐานลูกคาผานการประชาสัมพันธหรือ

การบอกตอของผูบริโภคผานสื่ออินเตอรเน็ต หรือ Social Network ดังนั้นจึงควรขยายฐานลูกคาผานสื่ออินเตอรเน็ต

หรือ Social Network  
2) โครงการ Amazon Award Point จากเดิมธุรกิจรานกาแฟอเมซอนมีการทําการตลาดรวมกับสถานี

บริหารน้ํามัน ปตท. คือ การสะสมแตมและแลกของรางวัลจากบัตร Blue Card แตเนื่องจากวา ปจจุบันมีนโยบาย

สงเสริม SMEs ทําใหเกิดคูแขงที่เขามาในตลาดกาแฟมากขึน้ เกิดการแขงขันในอุตสาหกรรมสูง และจากผลการสํารวจ

ความจงรักภักดีดานการเขาไปอยูกลางใจผูบริโภค เรื่องหากมีรานกาแฟอื่นจัดการสงเสริมทางการตลาดที่นาสนใจ 

ผูบริโภคยังเลือกใชบริการรานกาแฟอเมซอนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.08) จึงอนุมานไดวา ผูบริโภคใหความ

สนใจตอการสงเสริมทางการตลาด อีกทั้ง จากผลการสํารวจแบบสอบถามในสวน 1 ขอมูลสวนบุคคล พบวา สวน

ใหญผูบริโภคดื่มกาแฟโดยเฉลี่ย 1-3 แกวตอเดือน ดังนั้นจึงควรมีโครงการ Amazon Card เปนบัตรที่สามารถเติมเงิน

และสะสมแตมไดในบัตรเดียว 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาครั้งนี้ ควรศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภครานกาแฟอเมซอนเพิ่มเติม เพื่อทราบถึงพฤติกรรมที่

แทจรงิของผูบรโิภคในการกําหนดแนวทางการเพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปาก 

2. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากในเชิงคุณภาพ 

เพื่อไดขอมูลที่เปนเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อนํามากําหนดแนวทางเพิ่มระดับความจงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอ

ปากไดจริงหรอืไม 

3. การศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการดําเนินโครงการใหเสร็จสิ้นและนํามาประเมินผลวาสามารถเพิ่มระดับความ

จงรักภักดีและการสื่อสารแบบปากตอปากไดจริงหรือไม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแลของ

ผูประกอบการทุเรียนในอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือกลุมพอคาคนกลางที่รับซื้อ

ทุเรียนพันธุหลงลับแลจํานวน 400 รายโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

 ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการรายยอยสวนใหญเปนเพศหญิงจะจําหนายทุเรียนใหผูบริโภคโดยตรงรับซื้อ

ทุเรียนจากพอคา/แมคารายใหญรวมไปถึงเกษตรกรโดยมกีลุมผูบริโภคโดยตรงเปนเปาหมายหลักทั้งนี้จะขายทุเรียนที่

ตลาดกลางการคาใชรถมอเตอรไซครถยนตในการขนสงซึ่งจะไดรับขอมูลขาวสารตางๆจากกลุมพอคาคนกลางทองถิน่ 

 ซึ่งมีแนวทางในการจัดการชองทางการจัดจําหนายดังนี้ ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาใหการสนับสนุน

ผูประกอบการ โดยใหการสนับสนุนในดานของชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการจัดสถานที่ในการจําหนายทุเรียน

ใหกับพอคา/แมคา ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางใหกับผูประกอบการอีกทางหนึ่ง เชน หากเปนผูประกอบการที่มีอายุต่ํากวา 

30 ป จะเลือกขายผานชองทางออนไลน ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนและโปรโมทเว็บไซดของกลุม

ผูประกอบการ เพื่อเปนการชวยโฆษณา ประชาสัมพันธ เว็บไซดใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และผูประกอบการ ควร

รวมกลุมเพื่อรวมมือ รวมแรง ในการแกปญหาตามสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถรวมกันหาแนว

ทางการพฒันาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดและลูกคา ควรจัดตั้งกลุมขึ้นมาเพื่อใชสําหรับแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสาร ซึ่งกันและกัน 

คําสําคัญ: ชองทางการจัดจําหนาย  ผูประกอบการ  ทุเรียนหลงลับแล 

Abstract  

 

 This research aims to study the structure of distribution channels Durian Durian in Entrepreneur's 

delusions long lap lae of uttaradit samples in this study middlemen who buy Durian 400 number of long lap lae, 

using in-depth interviews and questionnaires as a tool to collect information.  

 The research found that most entrepreneurs are female, are sold directly to consumers, the durian, 

durian, buying from a merchant/trade list along with the farmers by having the consumer directly, is the main 
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target market is the retail sale of Durian used motorcycle cars in transit, which will receive information from your 

local group of middlemen. 

Where there are no guidelines in the management of distribution channels as follows: Relevant agencies 

will provide support for both operators and by providing support in the areas of distribution channels should be 

held in place with a merchant/supplier, the durian stall, adding channels with one another — for example, if an 

entrepreneur at the age of 30 years, will choose to sell online. Relevant agencies should support and promote 

the entrepreneurial Group's website. To help public relations advertising Website, known as greater.  

And entrepreneur-and should include groups for joint force. To solve the problem according to the various 

situations that occur. You can also find a shared approach to developing products to meet the needs of the 

market and customers should be the establishment of a group to be used for the exchange of information, 

mutual news. 

Key words: distribution channels, entrepreneurs, Long lab lae’s durain. 
 

 

บทนํา 

 ทุเรียนเปนผลไมทางเศรษฐกิจมีศักยภาพทางการตลาดที่สําคัญของประเทศไทยเนื่องจากผลผลิตมีชื่อเสียง

ในดานคุณภาพรสชาติดีที่สุดในโลกมีคุณคาทางโภชนาการเปนที่ชื่นชอบของผูบริโภคทั้งชาวไทยและตางประเทศจึง

ไดรับเกียรติและยกยองวาเปนราชาของผลไม (King of fruits) และมีการขยายการผลิตอยางสูงแทบทุกภาคของ

ประเทศไทย (ศูนยสารสนเทศการเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ซึ่งทุเรียนในปจจุบันมีจํานวนมากถึง

200 พันธุแตมีเพียง60 – 80 พันธุเทานั้นที่มีคุณคาทางดานเศรษฐกิจรองศาสตราจารยมาโนชญ กูลพฤกษี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี ไดสรุปลักษณะประจําพันธุของทุเรียนที่ปลูกเปนการคา

ไดแก พันธุหมอนทองพันธุชะนีพันธุกานยาวพันธุกระดุมพันธุพวงมณีพันธุหลินลับแลพันธุหลงลับแลเปนตน (ปราโมช

รวมสุข, 2556) 

 จังหวัดอุตรดิตถเปนจังหวัดที่มีการสนับสนุนและสงเสริมการปลูกทุเรียนเพื่อการคาตามยุทธศาสตรที่ 2 คือ

พัฒนาเกษตรกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐานและมีการบริหารจัดการดาน

การตลาดที่มีประสิทธิภาพซึ่งทุเรียนหลงลับแลถือเปนพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ (สํานักงานเกษตรจังหวัด

อุตรดติถ, 2559) 

 ปจจุบันทุเรยีนหลงลับแลเริ่มเปนที่รูจักของผูบรโิภคในวงกวางมากขึ้นและไดรับความนิยมสําหรับการบริโภค

สงผลใหทุเรียนหลงลับแลมีราคาที่ขยับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยการดําเนินงานจะเริ่มตั้งแตสถานที่ปลูกและจัด

จําหนายจะตั้งอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งในขณะที่ผูบริโภคกระจายอยูท่ัวประเทศและความตองการซื้อของผูบริโภคยังมีเวลา

ที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดการพึ่งพาทางการตลาดในลักษณะของการซื้อขายทั้งในรูปแบบของการขายตรง (ผูผลิตสู

ผูบริโภค) หรือการพ่ึงพาผูจัดจําหนาย (ภาศิริ เขตปยรัตน, 2554) 

 เมื่อผูประกอบการพรอมที่จะกระจายสินคาเขาสูตลาด โดยจะตองพยายามเลือกชองทางการจําหนายให

เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับสินคาของตนจะตองพิจารณาหลาย ๆ ปจจัยประกอบโดยรอบคอบ เพื่อเลือกชองทางที่

เหมาะสมกับผลิตภัณฑและนําผลิตภัณฑนั้นไปสูตลาดเปาหมายไดในเวลาที่เหมาะสม ดวยคาใชจายที่ประหยัดที่สุด 

ซึ่งถาผูประกอบการมีการจัดจําหนายที่ดีจะทําใหเกิดการพัฒนาสินคาและชองทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
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เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการทุเรยีนหลงลับแลสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยเฉพาะดาน

การแขงขัน เพื่อใหสามารถตอบสนองตอการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานให

มากยิ่งขึ้น  

 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตนเปนสาเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ

ชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแลของผูประกอบการทุเรียนในอําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถซึ่งทุเรียนพันธุ

หลงลับแลถือเปนพันธุทุเรยีนที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นไดไมนานทําใหมีชองทางการตลาดที่ไมหลากหลาย

และขาดขอมูลทางดานชองทางการจัดจําหนายการศึกษานี้จะเริ่มศึกษาจากพฤติกรรมของสมาชิกในชองทางความ

รวมมือโครงสรางชองทางการตลาดการจําหนายผลผลิตทุเรียนพันธุหลงลับแลเขาสูตลาดผูบริโภคโดยนิยมชองทางใด

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคในดานใดบางเพื่อใหไดชองทางที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดได

อยางท่ัวถึง 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล ของผูประกอบการทุเรียนในอําเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เรื่อง ทฤษฏีดานประชากรศาสตร, ทฤษฎีโครงสรางชองทางการจัดจําหนาย, 

ทฤษฎีความสําคัญของชองทางการจัดจําหนาย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดเปนแนวทางใน

การจัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังน้ี 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ กลุมพอคาคนกลาง ที่รับซื้อทุเรียนพันธุหลงลับแลโดยใชคํานวณขนาด

ตัวอยาง (Sample Size) ในกรณีที่ไมทราบคาประชากรของ W.G. Cochran (W.G. Cochran. 1953) ที่ระดับความเช่ือมั่น

ที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอยางรอยละ 5 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 385 ตัวอยาง และสํารองไวเพื่อความผิดพลาด 15 ตัวอยาง รวมเปน 400 ตัวอยาง โดยมีวิธีการสุมตัวอยาง

แบบสะดวกในการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดและปลายปดโดยแบงเปน 3 

สวนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการรายยอย ตอนที่ 2 ขอมูลโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียน

หลงลับแลของผูประกอบการรายยอย ตอนท่ี 3 ปญหาละขอแสนอแนะอื่นๆ ซึ่งไดทําการทดสอบเครื่องมือโดยการใช

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Peterson, AR 1994) คาแอลฟาที่ไดจะแสดงถึง

ระดับของความคงที่ของแบบสอบถาม โดยตองไมต่ํากวา 0.7 จึงจะเปนคาที่เหมาะสม โดยคาที่คํานวณได เทากับ 

0.877 แสดงวาเคร่ืองมอืมีความเชื่อม่ันสูงและแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะหเชิง

อนุมาน T-Test และ Ona-way ANOVA 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ผลการวิจัยแบงออกเปน 3 สวน คือ 1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 2. โครงสรางชองทางการจัดจําหนาย 

3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ 

 เพศและอาย ุพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จะมีชวงอายุมากที่สุดในชวง 51 ปขึ้นไป จํานวน 122 คน คิดเปน

รอยละ 30.5 สวนเพศชายจะมีชวงอายุมากที่สุดในชวง 51 ปขึ้นไป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.0  

ตาราง 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ ดานเพศและดานอาย ุ

เพศ อาย ุ จํานวน 

(รอยละ) ต่ํากวา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51 ปขึ้นไป 

ชาย 22 

(5.5) 

32 

(8.0) 

24 

(6.0) 

44 

(11.0) 

122 

(30.5) 

หญิง 26 

(6.5) 

34 

(8.5) 

96 

(24.0) 

122 

(30.5) 

278 

(69.5) 

รวม 48 

(12.0) 

66 

(16.5) 

120 

(30.0) 

166 

(41.5) 

400 

(100) 

 

 ประสบการณในการขายทุเรียนพันธุหลงลับแลและรายไดตอป พบวา สวนใหญผูท่ีมีประสบการณในการขาย

ทุเรียนมากกวา 10 ป จะมีรายได 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.5 สวนผูที่มี

ประสบการณ 1 – 5 ป สวนใหญจะมีรายได 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 สวน

ประสบการณ 6 – 10 ป สวนใหญ มีรายได 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 และ

ประสบการณต่ํากวา 1 ป สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 100,000 บาท จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6  
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ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการ ดานประสบการณในการขายทุเรียนพันธุหลงลับและดานรายไดตอป 

ประสบการณในการขาย รายไดตอป จํานวน 

(รอยละ) ต่ํากวา 100,000 

บาท 

100,001 – 500,000 บาท 500,001 – 1,000,000 

บาท 

ต่ํากวา 1 ป 24 

(6.0) 

12 

(3.0) 

0 

(0.0) 

36 

(9.0) 

1 – 5 ป 8 

(2.0) 

62 

(15.5) 

6 

(1.5) 

126 

(31.5) 

6 – 10 ป 48 

(12.0) 

52 

(13.0) 

6 

(1.5) 

106 

(26.5) 

มากกวา 10 ป 26 

(6.5) 

94 

(23.5) 

12 

(3.0) 

132 

(33.0) 

รวม 156 

(39.0) 

220 

(55.0) 

24 

(6.0) 

400 

(100) 

 

 จากการศึกษาดานโครงสรางชองทางการจัดจําหนายจะเห็นไดวา สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ ตั้งใจ 

(2551) จากความหมายชองทางการตลาดจะเห็นไดวา ในการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปยังผูบริโภค

หรือผูใชชองทางอุตสาหกรรมนั้น จะตองเกี่ยวของกับกลุมของผูที่มีสวนรวมในชองทางการตลาด ที่ชวยใหการจัด

จําหนายสินคาหรือบริการสามารถตอบสนองความตองการของกลุมคาเปาหมายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ตาราง 3  โครงสรางชองทางการจัดจําหนาย 

โครงสรางชองทางการจัดจําหนาย 

ชองทางการจําหนายทุเรียน จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง 

ชองทางในการรับซื้อทุเรียนหลงลับแล พอคา/แมคารายใหญ 

กลุมลูกคาเปาหมาย จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง 

ระยะเวลาในการดําเนินการจาํหนาย 3 เดือน 

สถานที่ในการขายผลผลิต ตลาดกลางการคา 

วิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา เขามาซื้อสินคาดวยตนเอง 

วิธีการวางขายผลผลิต กองซอนกันเปนรูปปรามิดกองไวกับพื้นโตะ 

วิธีการบรรจุ บรรจุลงกลองกระดาษ 

วิธีการขนสงสินคา รถมอเตอรไซค 

เกณฑการพจิารณาเลือกวิธีการขนสงสินคา ความปลอดภัยและระบบการขนสงท่ีไดมาตรฐาน 

วิธีการเก็บผลผลิต ใสเขง/ตะกรา 

แหลงขอมูลขาวสาร กลุมพอคาคนกลางทองถิ่น 

ผูจัดสถานท่ีในการซื้อ-ขายผลผลิต รวมกลุมจัดการกันเอง 
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 จากการศึกษาดานโครงสรางชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบการทุเรียนพันธุหลงลับแลพบวา ชอง

ทางการจําหนายประกอบดวย 2 ชองทาง คือ 

  1) ชองทางการจัดจําหนายทางตรงแบบ 2 ระดับ คือ การติดตอคาขายระหวางผูประกอบการและผูบริโภค

โดยตรง แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) กลุมจําหนายโดยตรง จะใชรถมอเตอรไซคและรถยนตเปนยานพาหะนะโดยมี

ทั้งผูประกอบการสงใหแกผูบริโภค และผูบริโภคมารับที่ผูประกอบการเอง 2) กลุมจําหนายผานทางออนไลน และ 3)

กลุมจําหนายผานทางโทรศัพท ซึ่งในกลุมที่ 2 และ 3 ผูประกอบการจะมีการขนสงสินคาโดยใชไปรษณีย รถไฟ และ

รถขนสงเอกชนในการขนสง ทั้ง 3 กลุมนี้ถอืเปนชองทางการตลาดที่สั้นที่สุด เพราะสินคาผานมือจากผูประกอบการไป

ยังผูบรโิภคคนสุดทาย สามารถอธบิายไดดังภาพ 2 ตอไปนี ้

 
 
 

ภาพ 2 แสดงชองทางการจัดจําหนายโดยตรงของผูประกอบการทุเรียนหลงลับแล 

 2) ชองทางการจัดจําหนายทางออม แบบ 3ระดับ จะเปนการติดตอคาขายระหวางผูประกอบการ พอคา

ปลีก และผูบริโภคมีการเคลื่อนยายสินคา โดยอาศัยพอคาปลีกชวยในการทําหนาที่ในการกระจายสินคาสูผูบริโภค

โดยพอคาปลีกจะเปนผูมารับสินคาโดย ใชรถกระบะ หรือ รถบรรทุกเปนพาหนะในการขนสง และผูบริโภคจะใชรถ 

มอเตอรไซค หรือ รถยนต ในการมาซื้อสินคา 

 
ภาพ 3 แสดงชองทางการจัดจําหนายทางออมของผูประกอบการทุเรียนหลงลับแล 

ตาราง 4 แสดงขอด ีขอเสีย ของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนหลงลับแลทั้งทางตรงและทางออม 

ชองทางการจัดจําหนายทางตรง ชองทางการจัดจําหนายทางออม 

ขอด ี ขอด ี

1.สินคาถึงมอืผูบรโิภคอยางรวดเร็ว 1.สินคากระจายไดอยางกวางขวาง 

2.ทราบความตองการของลูกคาไดด ี 2.มีผูมาชวยรับความเสี่ยงในการขายสินคา 

ขอเสีย ขอเสีย 

1.กระจายสินคาไมทั่วถงึ 1.ราคาสินคาสูง 

2.ตองรับภาระสนิคาคงเหลอื 2.ตองใชเวลาและคาใชจายสูง 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะของผูประกอบการดานอายุ(0.00)และดานระดับการศึกษา(0.00) 

มีผลตอโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

ตาราง 5 ลักษณะผูประกอบการตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะผูประกอบการตอโครงสรางของชองทาง Sig. 

สมมติฐานที่ 1.1 ดานเพศ .006 

สมมติฐานที่ 1.2 ดานอาย ุ .000* 

สมมติฐานที่ 1.3 ดานระดับการศึกษา .000* 

สมมติฐานที่ 1.4 ดานประสบการณ .025 

สมมติฐานที่ 1.5 ดานรายไดตอป .046 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อายุ มีผลตอโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียนหลงลับแล ในดานสถานที่ในการขายผลผลิต (.000) 

พบวา อายุ 51 ปขึ้นไป เลือกจําหนายในตลาดกลางการคา ในขณะที่อายุ 41-50 ป เลือกจําหนายตามริมทาง และ

อายุต่ํากวา 30 ป เลือกจําหนายผานทางออนไลน  ดานวิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา (.000) พบวา ในชวงอายุ 31 – 

51 ปขึ้นไป มีลูกคาเขามาซือ้ดวยตนเอง ในขณะที่ชวงอายุต่ํากวา 30 ป จะมีลูกคาสั่งซื้อผานทางออนไลน ดานวิธีการ

ขนสงสินคา (.000) พบวา อายุ 51 ปขึ้นไป ใชรถมอเตอรไซด ในการขนสง ในขณะที่ชวงอายุ 41- 50 ป ใชรถยนต 

และชวงอายุต่ํากวา 30 ป ใชไปรษณียในการขนสงผลผลิต และดานเกณฑการพิจารณาเลือกวิธีการขนสงสินคา         

(.000) พบวา ในชวงอายุ 51 ปขึ้นไป พิจารณาจากความปลอดภัยและระบบขนสงที่ไดมาตรฐาน ในขณะที่ชวงอาย ุ

41-50 ป พิจารณาจากความสะดวกรวดเร็วตรงตอเวลา และชวงอายุต่ํากวา 30 ป พิจารณาจากคาใชจายในการ

ขนสง 

ตาราง 6 อายุ ตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุ มีผลตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล Sig. 

สมมติฐานที่ 1.2.1 ชองทางในการรับซื้อทุเรียนหลงลับแล .005* 

สมมติฐานที่ 1.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย .135 

สมมติฐานที่ 1.2.3 ระยะเวลาในการดําเนินการจําหนาย .025 

สมมติฐานที่ 1.2.4 สถานที่ในการขายผลผลิต .000* 

สมมติฐานที่ 1.2.5 วิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.2.6 วิธีการวางขายผลผลิต .368 

สมมติฐานที่ 1.2.7 วิธีการบรรจ ุ .050 

สมมติฐานที่ 1.2.8 วิธีการขนสงสินคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.2.9 เกณฑการพิจารณาเลือกวิธีการขนสงสินคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.2.10 วิธีการเก็บผลผลิต .129 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 ระดับการศึกษา มีผลตอโครงสรางชองทางการจัดจําหนายทุเรียนหลงลับแล ในดานสถานที่ในการขาย

ผลผลิต (.000) พบวา ระดับประถมศึกษา จะจําหนายผลผลิตตามตลาดกลางการคา ในขณะที่มัธยมศึกษาจะ

จําหนายผลผลิตตามริมทาง และระดับปริญญาตรีจะจําหนายผานทางออนไลน ดานวิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา        

(.000) พบวา ระดับประถมศึกษา จะมีลูกคาเขามาซื้อดวยตนเอง ในขณะที่ระดับปริญญาตรีลูกคาจะสั่งซื้อผานทาง

ออนไลน  ดานวิธีการบรรจุ (.000) พบวา ระดับประถมศึกษาใชวิธีการบรรจุถุงพลาสติกหอดวยถุงหนังสือพิมพ 

ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาเลือกใชวิธีการบรรจุลงกลองกระดาษ ดานวิธีการขนสงสินคา (.000) พบวา ระดับ

ประถมศึกษาใชรถมอเตอรไซดในการขนสง ในขณะที่มัธยมศึกษาเลือกใชรถยนตในการขนสงสินคา และระดับ

ปริญญาตรีใชการขนสงโดยไปรษณีย  ดานเกณฑการพิจารณาเลือกวิธีการขนสงสินคา (.000) พบวา ระดับ

ประถมศึกษาพิจารณาจาก ความปลอดภัยและระบบขนสงที่ไดมาตรฐาน ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาพิจารณาจาก 

ความสะดวกรวดเร็วและตรงตอเวลา สวนระดับปริญญาตรี พิจารณาจากคาใชจายในการขนสง และดานวิธีการเก็บ

ผลผลิต (.000) พบวา สวนใหญมีวธิีการเก็บผลผลิตแบบใสเขงและตะกรา 

ตาราง 7 ระดับการศึกษา ตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล 

สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษามีผลตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุหลงลับแล Sig. 

สมมติฐานที่ 1.3.1 ชองทางในการรับซื้อทุเรียนหลงลับแล .049 

สมมติฐานที่ 1.3.2 กลุมลูกคาเปาหมาย .016 

สมมติฐานที่ 1.3.3 ระยะเวลาในการดําเนินการจาํหนาย  .003 

สมมติฐานที่ 1.3.4 สถานที่ในการขายผลผลิต .000* 

สมมติฐานที่ 1.3.5 วิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.3.6 วิธีการวางขายผลผลิต .012 

สมมติฐานที่ 1.3.7 วิธีการบรรจุ .000* 

สมมติฐานที่ 1.3.8 วิธีการขนสงสินคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.3.9 เกณฑการพจิารณาเลือกวิธีการขนสงสินคา .000* 

สมมติฐานที่ 1.3.10 วิธีการเก็บผลผลิต .000* 

* มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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 อายุมีผลตอโครงสรางของชองทางการจัดจําหนายทุเรยีนพันธุหลงลับแล ในดานชองทางในการรับซื้อทุเรียน

หลงลับแล ดานของสถานที่ ดานวิธีการสั่งซื้อของลูกคา ดานวิธีการขนสงสินคา และดานเกณฑการพิจารณาเลือก

วิธีการขนสงสินคา ระดับการศึกษามีผลตอ ดานระยะเวลาในการดําเนินการจําหนาย ดานของสถานที่ในการขาย

ผลผลิต ดานวิธีการสั่งซื้อสินคาของลูกคา ดานวิธีการบรรจุ ดานวิธีการขนสงสินคา ดานเกณฑการพิจารณาเลือก

วิธีการขนสงสินคา และดานวิธีการเก็บผลผลิต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศริิวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538, หนา 

41-42) ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชาศาสตร เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวน

ตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญที่ชวยกําหนดเปาหมาย ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่

สําคัญมีดังตอไปน้ี 1. เพศ เพศสามารถแบงแยกความตองการของผูบริโภคได โดยดูเพศของผูบริโภคเปนหลักในการ

ตอบสนองความตองการซึ่งเปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญ เพราะปจจุบันนี้ตัวแปรดานเพศมีการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกตางกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อ

สินคาบริโภคตางๆ กัน 2. อายุ กลุมผูบรโิภคที่มีอายุแตกตางกันยอมจะมีความตองการในสินคาและบริการที่แตกตาง

กัน เชน กลุมวัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาแฟชั่น กลุมผูสูงอายุจะสนใจสินคาเกี่ยวกับสุขภาพและ

ความปลอดภัย นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน และไดคนหาความ

ตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนัน้ และสอดคลองกับแนวคิดของ 

Berman (1996 : 5)  วาชองทางการตลาด หมายถึง “ระบบหรือเครือขายของตัวแทนและสถาบันที่ทําการรวบรวม

และปฏิบัติกิจกรรมทุกอยางในการเชือ่มงานทางการตลาดระหวางผูผลิตกับผูใชใหบรรลุผลสําเร็จ” 

ขอเสนอแนะ 

 1. จากการศึกษาดานโครงสรางของชองทางการจัดจําหนาย พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ และระดับ

การศึกษา ที่แตกตางกันจะมีวิธีการ ขายทุเรียนตางกันออกไป ดังนั้นทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามาใหการ

สนับสนุนผูประกอบการทั้งรายใหญและรายยอย โดยใหการสนับสนุนในดานของชองทางการจัดจําหนาย ควรมีการ

จัดสถานที่ในการจําหนายทุเรียนใหกับพอคา/แมคา ซึ่งเปนการเพิ่มชองทางใหกับผูประกอบการอีกทางหนึ่ง เชน หาก

เปนผูประกอบการที่มีอายุต่ํากวา 30 ป จะเลือกขายผานชองทางออนไลน ทางหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการ

สนับสนุนและโปรโมทเว็บไซดของกลุมผูประกอบการ เพื่อเปนการชวยโฆษณา ประชาสัมพันธ เว็บไซดใหเปนที่รูจัก

มากยิ่งขึ้น 

 2. เนื่องจากผูประกอบการรุนใหมๆ จะมีวิธีการขายที่แตกตางออกไปจากรุนอื่นๆ คือจะใชวิธีการขายผาน

ทางสื่อออนไลน เพราะปจจุบันสื่อออนไลนเปนชองทางที่สามารถขายสินคาไดมากและยังสามารถขายไดอยางทั่วถึง 

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการจัดการอบรมใหความรูแกผูประกอบการ ในเรื่องของการจําหนายผานทางสื่อ

ออนไลน เพื่อใหผูประการมีความรูในเรื่องของการใชสื่ออยาถูกตอง 

 3. ในดานของการขนสงสินคา ผูประกอบการควรรวมมือกันในการจัดระบบการขนสงสินคาใหปลอดภัยและ

ไดมาตรฐาน เพื่อไมใหเกิดความเสยีหายของผลผลิตระหวางการขน  

 4. เนื่องจากผูประกอบการประสบปญหาการขาดขาวสารทางการตลาด ดังนั้น ผูประกอบการทั้งรายใหญ

และรายยอย ควรรวมกลุมเพื่อรวมมือ รวมแรง ในการแกปญหาตามสถานการณตางๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังสามารถ
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รวมกันหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดและลูกคา ควรจัดตั้งกลุมขึ้นมาเพื่อใช

สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ซึ่งกันและกัน 

 5. จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอพฤติกรรมของชองทางการจัดจําหนายทุเรียนพันธุ

หลงลับแลในระดับมาก – มากที่สุด ดังนั้นทางผูประกอบการควรใหความสําคัญและคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิด

การจําหนายสินคา โดยนําความรูดานการจัดการและการตลาดเขามาชวยในการศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําเสนอสินคาท่ีตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลายของลูกคาได   

กิตตกิรรมประกาศ  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาสักงาม ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนบานปา

สักงามจากอดีตถึงปจจุบัน การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง กับหนวยงานที่มี

สวนรวมในพืน้ที่ชุมชนบานปาสักงาม จํานวน 11 หนวยงาน แลกลุมในชุมชนบานปาสักงาม จํานวน  5 กลุม รวมไปถึง

การสังเกตุแบบมีสวนรวม สวนการวิเคราะหผูวิจัยจะใชหลักการจําแนกขอมูล เรียบเรยีงขอมูล และเชื่อมโยงขอมูล ใน

การวิเคราะหตามกรอบการวิจัยที่วางไว ผลการวิจัยพบวาผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาพื้นฐานของชุมชนมีความพรอม

ในดานทองเที่ยว เชน ประวัตศิาสตรการตั้งถิ่นฐาน, ขอมูลพื้นฐานของชุมชน, ลักษณะทางกายภาพของชุมชนทองถิ่น 

และสถานที่ทองเท่ียวของชุมชน ปจจุบันจํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนชุมชนลดลง แตคนในชุมชนก็มีความรับผิดชอบ

ในการดูแลครอบครัว เจาหนาท่ีที่ตองดูแลนักทองเท่ียวตองหันกลับไปหางาน แหลงทองเที่ยวในชุมชนเสื่อมโทรมอยาง

มากจากผลกระทบดานลบของการทองเที่ยวในระยะยาว ขาดการบริหารจัดการที่ดีจากขอจํากัดดานงบประมาณ 

ความรู ความสามารถของบุคลากร และการวางแผนการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ : การจัดการการทองเที่ยว การทองเที่ยวโดยชุมชน การบรหิารการจัดการ การพัฒนาการบริหาร 

Abstract 

Research on The Development of Tourism management by The Community Pa-sak Ngam, Luang Nuea 
Sub-District, Doisaket, Chiang Mai. Purpose To study the context of tourism management of the community of 
Pa-sak Ngam community from the past to the present. By using in-depth interviews with 11 participating 
agencies in Pa-Sak Ngam community and group discussion with 5 cluster of Pa-Sak Ngam community. Including 
participant observation. The researcher uses the principle of data classification, data compilation, and data 
linking. In analysis based on the research framework laid out. The results show that the basis of the community 
is tourism. Such as settlement history, community background information, physical characteristics of local 
communities And the attractions of the community. Currently, the number of tourists visiting the community has 
decreased. But people in the community have a responsibility to care for the family. The staff who take care of 
tourists must turn back to their jobs. Tourism in the community has deteriorated considerably from the negative 
impact of long-term tourism. Lack of good management due to budget constraints. And sustainable tourism 
management planning. 

Keyword:  Community-based Tourism, Management, Tourism Development, Tourism Management 
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บทนํา  

องคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) คาดการณวาสถานการณการทองเที่ยวของโลกยังคงเติบโตอยาง

ตอเนื่อง และจํานวนนักทองเที่ยวโลกตลอดทั้งปเพิ่มขึ้นรอยละ 3.7 เชนเดียวกับสถานการณ การทองเที่ยวของไทยที่

ยังคงมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาประเทศไทยอยางตอเนื่อง ทําใหตลอดท้ังป พ.ศ. 2559 คาดวาประเทศ

ไทยจะมีรายไดจากการทองเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2.51 ลานลานบาท สูงกวาป พ.ศ. 2558 ที่สรางรายได 2.26 ลานลาน

บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10.93 เปนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1.64 ลานลานบาท และรายไดจากนักทองเที่ยว

ภายในประเทศ 0.87 ลานลานบาท (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2559) ประเทศไทยมีจํานวน

นักทองเที่ยวสูงเปนอันดับที่ 11 ของโลก และมีรายไดจากการทองเที่ยวสูงเปนอันดับที่ 6 ของโลก อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวจึงนับไดวาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญของรัฐในการนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในป 2558  

อุตสาหกรรมทองเที่ยวจึงเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่สําคัญใน

การเปนแหลงรายไดสําคัญท่ีนําเงินตราตางประเทศเขามา กอใหเกิดการจางงานและ การกระจายรายไดไปสูภูมิภาค 

โดยมีการจางงานกวา 4.16 ลานคน หรือคดิเปนรอยละ 10.78 ของการจางงานแรงงานท้ังระบบ การทองเที่ยวมีปจจัย

ที่สําคัญในการนําเสนอใหนักทองเที่ยวไดเดนิทางมายังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ หลายปจจัย วัฒนธรรมและงานประเพณี

นับไดวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไดเดินทางมาทองเที่ยว และใชจายในแหลง

ทองเที่ยวเหลานัน้นอกจากการที่นักทองเท่ียวไดดื่มด่ําและซึมซับกับวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณในแตละทองถิ่น  การ

พัฒนาการทองเท่ียวภายใตกรอบแนวคิดอยางย่ังยืน จะทําใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการ

ทองเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหเกิดความกินดีอยูดีใหดี

ขึ้น รวมทั้งเปนการกระตุนและสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกรักและหวงแหนในทรัพยากรการทองเที่ยวทั้ง

แหลงทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนําไปสูการอนุรักษ ฟนฟู การใชทรัพยากรอยางมีจิตสํานึก 

ตลอดจนการสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่มาเยือน (สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 

2558) 

การที่ประเทศประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ผานมาไดสงผลกระทบตอการพัฒนาในภาคสวนตาง ๆ ไม

เวนแมแตอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดลําดับตน ๆ ของประเทศ จึงทําใหการ

ทองเที่ยวของประเทศไดรับผลกระทบจากวิกฤตดังกลาว อยางไรก็ตามปจจุบันประเทศไทยไดยกใหอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวมาเปนหนึ่งในเครื่องมือการกําหนดยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย

รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการเสรมิกลยุทธที่สําคัญในการมุงสงเสรมิการสรางความเขมแข็งของชุมชนขนาดเล็กในทุก

พื้นที่ประกอบเขาไปกับภาพรวมของประเทศใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเปนการแกปญหาการเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรที่เคยใชเปนสินคาการทองเที่ยว และการพัฒนาชุมชนในชนบท ในการยกระดับศักยภาพการจัดการ

ทรัพยากรที่ชุมชนมอียูใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น โดยรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นไว ในรูปแบบของการพัฒนาการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หากชุมชน

ไดรับความรูและความรวมมือกันของคนในชุมชนใหมคีวามคิดสรางสรรค รวมคิด รวมทํา รวมกันแบงปนผลประโยชน

ใหกับทุกคนในชุมชนอยางเทาเทียมกันและใหเกิดการจัดการที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวที่ดี ที่มี

คุณภาพ เห็นถึงความแตกตาง สรางมูลคาและคุณคาที่ดียิ่งขึ้น จะสงผลตอความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวหรือ

ผูใชบรกิารการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอการกระจายรายได พัฒนาความเปนอยูตลอดจนการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรการทองเที่ยว และประเพณีที่ดีงามอยางยั่งยืนในทองถิ่นตอไป ตลอดจนทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

995 
 

ดีของคนในชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายที่สําคัญของประเทศตอไปได

ดียิ่งขึ้น 

ชุมชนบานปาสักงามตั้งอยู  หมูที่ 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูเหนือเขื่อน

แมกวงอุดมธารา สภาพพื้นที่บานปาสักงามเปนพื้นที่ราบและที่ลาดเชิงเขาอยูระหวางแนวเขาดานตะวันออกและ

ตะวันตกของหมูบาน  โดยแนวเขามลีักษณะทอดตัวในทิศเหนือ-ใต สภาพพื้นที่ชุมชนบานปาสักงามลอมรอบดวยเขต

ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวงที่อุดมสมบูรณ  มีไมใหญเบียดเสียดรกทึบประกอบดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งมีเนื้อที่

โดยประมาณ 31,875 ไร  พื้นที่ชุมชนบานปาสักงามมีประมาณ 500 ไร  มีลักษณะเปนท่ีราบและที่ลาดเชิงเขาบนพื้นที่

สูงเหนือจากระดับน้ําทะเลประมาณ 520 เมตร  อันเปนแหลงตนน้ําที่มีหวยคังรองรับน้ําไหลลงสูเขื่อนแมกวงอุดม

ธารา  บานปาสักงามจึงมีความสําคัญในดานการอนุรักษทรัพยากรตนน้ําลําธาร ซึ่งผลจากการเปนหมูบานที่ตองดูแล

ทรัพยากรตนน้ําลําธาร ทําใหชุมชนบานปาสักงามไดมีแผนการดําเนินงานการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน เนื่องชุมชน

บานปาสักงามมีสถานที่สําคัญที่พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ อันประกอบดวย จุดทองเที่ยวแผนดิน

หวิด กาดผี ปาไมสัก และเสนทางศึกษาระบบนิเวศปาตนน้ํา รวมท้ังบริเวณน้ําตกเอเฟม ที่มีการจัดการที่พักไวบริการ

นักทองเที่ยว และการจัดทําโฮมสเตย ซึ่งในอดีตท่ีผานมากระบวนการในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยแนวทาง

ตามพระราชดําริที่สนับสนุนโดย ฝายปาไม ของศูนยศึกษาและพัฒนาหวยฮองไคร เขามาเปนหนวยงานหลักในการ

พัฒนาและเสริมศักยภาพใหชุมชนในการดูแลและฟนฟูทรัพยากรปาไม ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว จนเปนแหลง

ทองเที่ยวสําคัญเชิงนิเวศแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม และมีการจัดการทองเท่ียวในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงความรู 

ตอมาในชวงป 2553 ทางฝายปาไมฯ ไดถอนตัวจากชุมชน และใหชุมชนเปนผูบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเอง ผานการจัดการเที่ยวเชิงนิเวศ แตดวยขอกัดในการเรียนรูของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทองเที่ยว ทั้งดานการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว การวางแผนการจัดการทองเที่ยว รวมไปถึงกลไกในการบริหาร

จัดการผลผลิตที่ไดจากการทองเที่ยวไมวาจะเปนรายได การฟนฟูสภาพของแหลงทองเท่ียวที่ไดรับผลกระทบจากการ

ทองเที่ยว ยังมีขอจํากัด และเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน แมวา ณ ปจจุบันจะมีการหนุนเสริมจาก

เทศบาลตําบลลวงเหนือ และมีงานวิจัยที่เคยเขามาวิจัยในพื้นที่แลวก็ตาม แตชุมชนก็ยังขาดความรูความเขาใจใน

กระบวนการการบรหิารจัดการที่จะสงผลตอความยั่งยนืในอนาคตของการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชน ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาบริบทของการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนบานปาสักงามจากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการตอบประเด็นวิจัยขั้นตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาสักงาม ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม” เพื่อใหเขาใจถึงบริบทของบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน  การวิเคราะห

เงื่อนไข ปจจัย ที่เกี่ยวของตั้งแตขั้นตอนการวิเคราะหชุมชนในการจัดการทองเที่ยว ผูวิจัยไดเขาไปเรียนรูและศึกษา

บริบทของชุมชนมากอนทําการวิจัย เปนผลใหการเขาชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมาย การเก็บขอมูล

โดยการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ การสังเกต การสนทนากลุม การพูดคุยไมเปนทางการ และการตรวจสอบ

ขอมูลรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งไดมีการดําเนินงานมาในระดับหนึ่ง  

ฉะนั้นเพื่อใหงานวิจัยเปนประโยชนตอชุมชน ทางผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม (Participatory Action Research: PAR) เนนการผสมผสานเครื่องมือและระเบียบวิธีใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
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บรบิทของพื้นท่ีแตก็ไมละทิ้งหลักการของการวจิัย โดยการกําหนดใหมีนักวิจัยชุมชนเพื่อมารวมออกแบบการวิจัยและ

กําหนดประเด็นวิจัยรวมกัน มีรายละเอียดดังนี ้

1.1 ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้ไดศึกษาพื้นที่ชุมชนบานปาสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และสวน

ของกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) กลุมในชุมชนจํานวน 5 กลุม คณะกรรมหมูบาน ,กลุมพิทักษปา , กลุม

แมบาน, กลุมเยาวชน, กลุมผูสูงอาย ุ(2)องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชนบานปาสักงามจํานวน 11 หนวยงาน 

1.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ใชเครื่องมือในการวิจัย โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม 

แบบบันทึกภาคสนาม การจัดเวที วัสดุอุปกรณ ทุกขั้นตอนจะอาศัยการมีสวนรวมของกลุมคนที่เกี่ยวของทุกขั้นตอน

เนนการออกแบบวิธีการของแตละเครื่องมือรวมกันเพ่ือใหเกดิการเรียนรูระหวางผูวิจัยและตัวแทนชุมชน ประกอบดวย 

1. การสัมภาษณ โดยการใชคําถามในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนคําถามที่กระตุนให

เปาหมายเกิดความคิด ประเด็นคําถามที่ไดกําหนดไวแนวกวาง ๆ ไวลวงหนา ผูวิจัยสามารถตัดทอนเพิ่มเติมหรือ

ปรับเปลี่ยนประเด็นคําถามใหมไดตามสถานการณเพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกโดยทําการสัมภาษณ ทั้งนี้ในวิธีดังกลาวก็อยู

ในกระบวนการเรียนรูรวมกับนักวิจัยชาวบาน เพื่อใหเขาใจในบริบทของเครื่องมือการวิจัย และการจัดการขอมูลเพื่อ

ตั้งคําถามในการสัมภาษณ 

2. วิธีการสังเกต โดยการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) คือ ในขณะที่สัมภาษณ

ขอมูลนั้น ผูวิจัยไดมีโอกาสรวมกิจกรรมกับคนในชุมชน และผูใหขอมูลตาง ๆ รวมไปดวยและวิธีการสังเกตแบบไมมี

สวนรวม โดยการสังเกตท่ีไมมีใหผูถูกวิจัยรูวา กําลังถูกสังเกตพฤติกรรม และปรากฏการณตาง ๆ ของกลุมเปาหมาย 

ซึ่งวิธีการนี้ตองใชความรอบคอบเพื่อมิใหเกิดความระแวง โดยสังเกตผานปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนกิจกรรม

และหลังการทํากิจกรรมการวิจัย อาศัยการเรียนรูสองระดับทั้งในระดับผูวิจัยที่มองภาพรวม และในระดับนักวิจัย

ชาวบานท่ีเรียนรูผานกระบวนการในการเสรมิทักษะการสังเกตทั้งนี้จะอาศัยการจัดการขอมูลเปนฐานในการสังเกต 

3. บันทึกภาคสนามและบันทึกประจําวัน การเก็บขอมูลแตละวัน ผูวิจัยใชวิธีจดบันทึกยอ ๆ ในสมุด

แลวนํามาวิเคราะห โดยการแยกประเด็นเปนหมวดหมูที่กําหนดไวในกรอบความคิดในการวจิัย เพื่อใหสามารถทบทวน

เหตุการณนํามาใชในการเขียนรายงาน 

4. การจัดเวท ีเปนการสรางเวทีคิด โดยผูวิจัยเปนตัวกระตุน และเปนผูตั้งคําถามใหเกิดความคิดใน

กลุมงานวิจัย และใหนักวิจัยชาวบานมีสวนรวมสะทอนความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะตามความตองการของชุมชน 

โดยผูวิจัยและผูชวยทําการจดบันทกึ 

5. วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกขอมูล กลองถายรูป และเทปบันทึกเสียง เพื่อ

ความสะดวกในการเก็บขอมูล รวมท้ังชวยใหไดขอมูลและหลักฐานครบสมบูรณ 

1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาในครั้งนี้จะใชแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพและยึดวิธีปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมผูวิจัย

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชนเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ บริบททางกายภาพ รูปแบบที่เหมาะสมตอ

การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยมีการเก็บขอมูลและพัฒนารูปแบบการบริหารทองเที่ยวควบคูไปกับการ

ออกแบบเครื่องมือโดยอาศัยการมสีวนรวมกับผูนําชุมชน กลุมตาง ๆ ในชุมชน รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งจะเนน
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การเรียนรูและใชวิธีวิจัยเปนพื้นที่การเรียนรูในการพัฒนาความรูใหกับชุมชนและประชากรกลุมเปาหมายเพื่อใหการ

วิจัยเปนประโยชนตอชุมชน โดยมีรายละเอียดในวิธีการดังนี ้

1.) การจัดการขอมูลในการวิจัย แยกเปน 

1.1) ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสัมภาษณแบบไม

เปนทางการ การสังเกตการณแบบมีสวนรวม การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม การจัดสนทนากลุมกับชาวบานใน

ชุมชน การจัดเวทีชุมชน ในขั้นตอนการขอเก็บขอมูล ผูวิจัยมกีารจดบันทกึ และเก็บขอมูล โดยผูวิจัยเอง และผูชวยวิจัย

ที่อยูในพื้นท่ี 

1.2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลที่มีความสัมพันธกับเรื่องที่ทําการศึกษา เก็บรวบรวมจากรายงาน 

เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดทําการคนควาจากหองสมุด และจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของผูวิจัยได

นําขอมูลท่ีไดมาจัดหมวดหมูตามประเด็นหลักที่วางไวแลวจงึทําการวิเคราะหเพื่อนําไปเขียนรายงาน 

1.4 การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยจะนําเอาขอมูลที่ไดจากวิธีการสัมภาษณ วิธีการสังเกต แบบบันทึกภาคสนาม การจัดเวที มา

แยกแยะ จัดหมวดหมู และวิเคราะหเชื่อมโยงถึงความสัมพันธของขอมูลตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว จากนั้นจึงนําเสนอ

ขอมูลในเชิงพรรณนา ในประเด็นเนือ้หาตาง ๆ ดังนี ้

1.) บริบททั่วไปของการจัดการทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม ประกอบดวย 

1.1) ประวัตศิาสตรการตั้งถิ่นฐาน 

1.2) ขอมูลพื้นฐานชุมชน 

1.3) ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานปาสักงาม 

1.4) แผนที่การตัง้บานเรือนและแหลงทองเท่ียวของชุมชน 

  2.) ผลกระทบจากการบริหารจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานปาสักงาม 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล และการเขาสังเกตการณ พบวาชุมชนบานปาสักงามมีบริบททั่วไปของการ

จัดการทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม แบงตามประเด็นเนื้อหาตาง ๆ ดังนี้  

1) บริบททั่วไปของการจัดการทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม 

ก)  ประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐาน 

ประวัตบิานปาสักงามตามคําบอกเลาของชุมชนทําใหทราบขอมูลวา บานปาสักงามเปนบานเกาแกที่มีอายุ

ประมาณ 800 ป ชนพื้นเมืองเปนชาวลัวะหรือละวา  ซึ่งแยกมาจากบานปาแป บานผาเด็ง  อําเภอแมแตง  จังหวัด

เชยีงใหม (เมืองแกน) ซึ่งถูกพมารุกรานจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูที่หมูบานปาสักงาม  ซึ่งมีเขตติดตอกับอําเภอแมแตง  

ตอมามกีษัตรยิพระองคหนึ่ง  ไดเสด็จผานหมูบานปาสักงามจะบังเอิญหรือเปนบุญบารมีของบานแหงนี้  พระมเหสีซึ่ง

ทรงพระครรภครบกําหนดประสูติ  พระองคทรงเห็นวาเดนิทางไปคงไมได  ประกอบกับหมูบานปาสักงามแหงนี้  ทําเล

ที่ตั้งเหมาะสมแกการตั้งเมืองเพราะเปนพื้นที่ราบบนภูเขา  มีแมน้ําลําธารรอบ ๆ  หมูบานอุดมสมบูรณไปดวยพืช

พรรณนานาชนิด  ประกอบดวยทางทิศใต มีผาสูงชันเปนแนวยาวตลอดหมูบาน  จึงไดทําการสรางเมืองขึ้น  เพื่อ

ประทับระหวางประสูตร  ใหชื่อวา “เมืองสามฝงแกน” เพราะชนพื้นเมืองอพยพมาจากเมอืงแกน อําเภอแมแตง 
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เมืองสามฝงแกนไดเจริญรุงเรืองเปนเวลาชานาน  จนกระทั่งถูกพมาซึ่งอยูทางทศิเหนือของเมืองรุกรานเผา

ผลาญจนลมสลายเหลือแตซากปรักหักพัง  ซึ่งปจจุบันยังพอมีหลักฐานหลงเหลืออยู เชน ซากวัดราง  พระพุทธรูป 

ฯลฯ ตอจากนั้นชนเผาลัวะที่เคยอาศัยมากอนไดรวมกันเปนปกแผนเกิดเปนหมูบานเล็ก ๆ ขึ้นมา  ชาวบานสวนใหญนับ

ถือศาสนาพุทธ  จึงไดรวมกันบูรณะปฏสิังขรณวัดรางในหมูบาน  เพื่อบําเพ็ญกิจกรรมทางศาสนาและเปนที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจขึ้นในป พ.ศ. 2462 และไดอัญเชิญพระพุทธรูปซึ่งสรางดวยไมสัก จํานวน 1 องค  ที่มีอยูในเวลานั้นมาเปนพระ

ประธาน  ตอมาในป พ.ศ. 2518   ชาวบานปาสักงามไดคนพบพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 1 องค  ในลําหวยอุโบสถ  ซึ่ง

สรางในสมัยเมืองสามฝงแกน  มีขนาดหนาตักกวาง 30 นิ้ว สูง 28 นิ้ว  จึงไดอันเชิญมาเปนพระประธานจนถึงปจจุบัน  

ข) ขอมูลพื้นฐานชุมชน 

 ประชากร : ประชากรในชุมชนบานปาสักงามมีจํานวน 350 คน เปนชาย 176 คน หญิง 174 คน 

จํานวนหลังคาเรอืนทัง้สิ้น 97 หลังคาเรอืน   

 การประกอบอาชีพ:  1. อาชีพรับจาง 

2. อาชีพเกษตรกรรม 

3. อาชีพคาขาย 

 การคมนาคม: การเดินทางเขาหมูบานปาสักงาม ใชเสนทาง 2 เสนทาง คือ   

1.เดินทางโดยเสนทางรถยนตจากเชียงใหมโดยถนนหลวงแผนดินเชียงใหม – แมโจ – พราว 

หมายเลข 1001 แยกขวาระหวางหลักกิโลเมตรที่ 50.5 บานปาไมแมหอพระ หมูบานปาสักงามอยูจากแยกเปน

ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร เปนถนนลาดยางตลอดเสนทาง  

2. เดนิทางโดยเสนทางรถยนตจากเชียงใหมสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 ถนนเชียงใหม – ดอย

สะเก็ด – เชยีงราย  แยกซายไปตามสันอางเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา ประมาณ 10 กิโลเมตรและจากสันอางเก็บน้ําตอง

เดินทางโดยเรอืขามน้ําไปยังทาเรือชัว่คราว  ระยะประมาณ 5 กิโลเมตร หรือ ใชเวลาประมาณ 30 นาที หรือเดินทาง

โดยรถจักรยานยนตขามสะพานแขวนทางทาเรือเขื่อนแมกวงไปยังหมูบานปาสักงาม 

ค) ลักษณะทางกายภาพของชุมชนบานปาสักงาม 

แตเดิมนั้นบานปาสักงามเปนหมูบานที่มีความอุดมสมบูรณมาโดยตลอด กระทั่ง 40กวา ปที่แลว พื้นที่ปา

กลับเสื่อมโทรมลงจากการตัดไมทําลายปา น้ําตกที่เคยไหลอยูตลอดทั้งปก็เหือดแหงหายไป เหลือแตฝุนแดง กระทั่ง

เมื่อป พ.ศ.2536 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงมพีระราชประสงค ใหจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุน

แมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้น บนผืนปากวา 345,000ไร ใน 55 หมูบาน ซึ่งอยูในความดูแลของศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผืนดินที่เคยแหงแลงกลับมาเขียวขจีอีกครั้ง 

บานปาสักงามตั้งอยูเหนืออางเก็บน้ําแมกวงอุดมธารา สภาพพื้นที่บานปาสักงามเปนพื้นที่ราบและที่ลาด

เชงิเขา  บนพืน้ที่สูงเหนือจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร  อยูระหวางแนวเขาดานตะวันออกและตะวันตกของ

หมูบาน  โดยแนวเขามีลักษณะทอดตัวในทิศเหนือ-ใต  ยอดเขาสูงสุดอยูในแนวเขาดานทิศตะวันออกของหมูบาน  มี

ความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 984 เมตร  และยอดเขาสูงในดานทิศตะวันตกของหมูบานมีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 925 เมตร  สภาพพื้นท่ีชุมชนบานปาสักงามลอมรอบดวยเขตปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวงที่

อุดมสมบูรณ  มีไมใหญเบียดเสียดรกทึบประกอบดวยพันธุไมนานาชนิดซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ 31,875 ไร หรือ

ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  พื้นที่บานปาสักงามมีประมาณ 500 ไร  มีลักษณะเปนที่ราบและที่ลาดเชิงเขาบนพื้นที่

สูงเหนือจากระดับน้ําทะเลประมาณ 520 เมตร  อันเปนแหลงตนน้ําที่มีหวยคังรองรับน้ําไหลลงสูอางเก็บน้ําแมกวง
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อุดมธารา  บานปาสักงามจึงมีความสําคัญในดานการอนุรักษทรัพยากรตนน้ําลําธาร น้ําไหลลงสูอางเก็บน้ําแมกวง

อุดมธารา  บานปาสักงามจึงมีความสําคัญในดานการอนุรักษทรัพยากรตนน้ําลําธาร   

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในอดีตผืนดินแหงนี้เปนแหลงไมสักที่อุดมสมบูรณมากจากการบอกเลาของผูเฒาผูแกเลาวา เมื่อกอนวิถี

ชีวิตของชุมชนอาศัยอยูกินกับปา  ปาคือแหลงอาหารสําคัญที่อุดมสมบูรณดวยสัตวปา  เห็ด  หนอไม  ผืนดินนี้อุดมไป

ดวยพชืพรรณไมตาง ๆ อาทิ พชืสมุนไพร กระชายแดง  บุกเหลือง  ยอปา  มะตูมปา  สามปอยดง  เปนตน โดยเฉพาะ

ไมสักที่ถือวามีคุณภาพดีมากที่สุดแหงหน่ึง  

ง) แผนที่การตั้งบานเรือนและแหลงทองเที่ยวของชุมชน 

ผลจากการเปนหมูบานที่ตองดูแลทรัพยากรตนน้ําลําธาร ทําใหชุมชนบานปาสักงามไดมีการดําเนินงาน

การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบานปาสักงามมีสถานที่สําคัญที่พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ 

ประกอบดวย จุดทองเที่ยวแผนดินหวิด กาดผี ปาไมสัก และเสนทางศึกษาระบบนิเวศปาซับน้ํา รวมทั้งบริเวณน้ําตก

เอเฟม ที่มีการจัดการที่พักไวบริการนักทองเที่ยว ซึ่งในอดีตที่ผานมากระบวนการในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่

อาศัยแนวทางตามพระราชดําริท่ีสนับสนุนโดย ฝายปาไม ของศูนยศึกษาและพัฒนาหวยฮองไคร เขามาเปนหนวยงาน

หลักในการพัฒนาและเสริมศักยภาพใหชุมชนในการดูแลและฟนฟูทรัพยากรปาไม ไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว จนเปน

แหลงทองเท่ียวสําคัญแหงหน่ึงในจังหวัดเชยีงใหม และมีการจัดการทองเท่ียวในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงความรู 

 
ภาพ 1 แผนที่การตัง้บานเรือนของชุมชนบานปาสักงาม (มณเทียร บุญชางเผือกและคณะ, 2550) 

2) การจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ที่ผานมาชุมชนบานปาสักงามไดดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในขอบเขตของความสามารถของ

ธรรมชาติชุมชน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยวโดยกําหนดตารางกิจกรรม

การทองเที่ยวใหแกนักทองเท่ียว มีการกําหนดเสนทางการศึกษาธรรมชาต ิมีการตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มี

ผลกระทบตอชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน โดยการกําหนดกฎระเบียบ

ของหมูบานขึ้น  การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวจะมีเฉพาะคนที่มีชื่ออยูในกลุมที่มีความ
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รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมการทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน องคประกอบ 4

ประการ คือ 

1. การดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวในขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตอกิจกรรมการทองเที่ยว 

2. การตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

และวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน 

3. การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศชุมชน 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มีตอการทองเที่ยว 

4. การประสานความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยูของสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืน 

 

 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

จากภาพการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเห็นไดวาชุมชนบานปาสักงามมีฐานทรัพยากร ไดแก 

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ เชน ถ้ํา น้ําตก เปนตน ซึ่งเปนฐานทรัพยากรสําคัญเมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาจึงทําให

เกิดผลกระทบดานลบทางสิ่งแวดลอมทําใหความนาดึงดูดใจทางการทองเที่ยวลดลงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้วิถีชีวิต

ของคนในชุมชนที่เปนเอกลักษณ เชน ภูมิปญญาการหาอาหารปา การดํารงชีวิตแบบอาศัยพึ่งพาปา ก็ไดเปลี่ยนไป คน

ในชุมชนจากเดมิที่มีรายไดจากการทองเที่ยว เมื่อไมมีนักทองเที่ยวก็หันไปประกอบอาชีพรับจาง หาเชากินค่ํา ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับหลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืนแลวสามารถสรุปไดดังนี ้

ตาราง 1 เปรียบเทียบกับหลักการทองเที่ยวอยางยั่งยืนกับการทองเท่ียวชุมชนบานปาสักงาม 

หลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม 

1.การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในขอบเขตของ

ความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน

ตอกิจกรรมการทองเที่ยว 

 มีการกําหนดตารางกิจกรรมการทองเที่ยวใหแก

นักทองเที่ยว  

 มีการกําหนดเสนทางการศกึษาธรรมชาต ิ

2.การตระหนักในกิจกรรมการทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอ  มีความตระหนักวากิจกรรมการทองเที่ยวนั้นจะ
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หลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม 

ชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชุมชน 

สงผลตอวถิีชุมชน จึงไดกําหนดกฎระเบียบขอตกลงกับ

นักทองเที่ยวขึ้น 

3.การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการทองเที่ยวที่

มีผลกระทบตอระบบนิ เวศชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวติที่มตีอการทองเท่ียว 

 ประชาชนมีสวนรวมเฉพาะกลุมที่มีหนาที่ดูแล

เรื่องการทองเที่ยว เชน กลุมพิทักษปา-ดูแลเรื่อง

ธรรมชาติ  วิทยากร กลุมแมบาน-ดูแลเรื่องที่พัก 

อาหาร เปนตน 

4.การประสานความตองการทางเศรษฐกิจ การคงอยู

ของสังคม และการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 
 ชุมชนมีการวางแผนการอนุรักษสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

5.มีการดําเนินการจัดการภายใตขีดความสามารถของ

ระบบธรรมชาติ (Carrying Capacity) ในการฟนฟู ให

สามารถผลิตและใหบริการตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดไป 

โดยไมลดถอย หรอืเสื่อมโทรมลง 

 ชุมชนยังไมมีการกําหนดขีดความสามารถของ

แหลงทองเท่ียว  

6.มีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมสูทองถิ่น 

(Equity) 
  เมื่อมีการทองเท่ียวในชุมชนมีการกระจายความ

รับผิดชอบไปยังกลุมในชุมชน  

7.ใหประสบการณนันทนาการที่มีคุณคาแกนักทองเที่ยว 

(Quality of Experience) 
 ชุมชนมีการจัดโปรแกรมการทองเที่ยวศึกษา

ธรรมชาติ โดยมีวิทยากรในชุมชนใหความรู 

8.ใหผูมาเยือน หรือนักทองเที่ยว ไดเรียนรู และเขาใจ

เกี่ยวกับพื้นที่ ทรัพยากร และวิถีชีวิต (Education and 

understanding)   

 ชุมชนมีการติดตั้งปายสื่อความหมาย บนจุด

ทองเที่ยวในหมูบาน 

9.เนนการออกแบบที่กลมกลืนกับสถาปตยกรรมทองถิ่น 

และใชวัสดุในทองถิ่น (Local architecture and local 

material) 

 ชุมชนมีการออกแบบบานพักนักทองเที่ยวที่

สรางจากไมธรรมชาต ิ

10.การประสานการพัฒนาการทองเที่ยว (Integrating 

Tourism into Planning) เขากับกรอบแผนกลยุทธการ

พัฒนาแหงชาติ การพัฒนาทองถิ่น และการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอม จะชวยขยายศักยภาพการทองเท่ียว 

 เนื่องจากการทองเที่ยวในชุมชนยังไมมีการตั้ง

กลุมการทองเที่ยวแบบจริงจัง หนวยงานที่เกี่ยวของจึง

ไมสามารถดําเนินการเรื่องการสนับสนุนไดอยางตรง

ประเด็น 

11.เนนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น (Involving Local 

Communities) ในดานการจัดการผลตอบแทนของ

ประชาชน และสิ่งแวดลอมเพื่อชวยยกระดับคุณภาพชีวิต

และการจัดการการทองเที่ยว 

  เนื่องจากคนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ

รับจาง จึงไมไดสนใจเรื่องการมีสวนรวมเรื่องการ

จัดการผลตอบแทน 

12.การประสานความรวมมือระหวางผูประกอบการ 

ประชาชนทองถิ่น  องคกรและสถาบันที่ เกี่ ยวของ 

(Consulting Stakeholders and the Public) เพื่อลดขอ

ขัดแยงและรวมแกปญหา 

 ชุมชนมีกา รประสานงานกับหน วยงานที่

เกี่ยวของใหการสนับสนุน แตผูประกอบการเอกชนไม

คอยใหความรวมมือ 
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หลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทองเที่ยวชุมชนบานปาสักงาม 

13.เปนการฝกอบรมบุคลากร (Training Staff) โดย

สอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน

แกบุคลากรทองถิ่นทุก ๆ ระดับ เพื่อยกระดับการบริการ

การทองเที่ยว 

  ชุมชนไม ไ ด รั บการอบรม ฝกฝน พัฒนา

บุคลากรดานการทองเท่ียวอยางจริงจัง  

14. ขอมูลขาวสารที่สื่อใหกับนักทองเที่ยว โดยมุงสราง

ความเขาใจในการเคารพตอธรรมชาติ สังคม และ

วัฒนธรรมที่เปนแหลงทองเที่ยว (Marketing Tourism 

Responsibly) อีกทั้งเปนการชวยยกระดับความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยวอีกทางหนึ่ง 

  ชุ ม ช น มี ก า ร ทํ า ป า ย สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ใ ห

นักทองเที่ยวเขาใจกอนการทองเท่ียว 

3) ผลกระทบจากการบริหารจัดการทองเที่ยวบานปาสักงามที่ผานมา 

ในป พ.ศ.2534 ชุมชนบานปาสักงามเริ่มเปนที่รูจักเรื่องแหลงทองเที่ยวพักผอนหยอนใจจากคนในชุมชน

ใกลเคียงเลาแบบปากตอปาก ทําใหสถานที่ทองเที่ยวของชุมชนบานปาสักงามมีชื่อเสียง เชน แผนดินหวิด (ที่เกิดจาก

การยุบตัวของแผนดินทําใหดานบนเปนหนาผา) น้ําตกปาสักงาม (มีลักษณะน้ําใสเนื่องจากพืน้ที่บริเวณนั้นเปนหินปูน)  

พ.ศ.2535 ฝายศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยการศึกษาหวยฮองไคร ไดใหความรวมมือกับชาวบานในชุมชน

จึงไดดําเนินการใหเปนแหลงศึกษาของคายสิ่งแวดลอมศึกษาและสงเสริมกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษซึ่งเปนปาเพื่อ

การเรยีนรูและการทองเที่ยว มีการบริการบานพักแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสกับธรรมชาติที่

คอนขางสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ ซึ่งกิจกรรมทองเที่ยวของชุมชนบานปาสักงาม มีดังนี้ 

1.กิจกรรมการเดินศึกษาในเสนทางศึกษาธรรมชาติ 2.กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 3.การพักแรม ใน

การดําเนินการจัดการการทองเที่ยวโดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยศกึษาการพัฒนาหวยฮองไครเขามาชวยเสริม โดย

ใหชาวบานมีกระบวนการเรยีนรูและเปนผูจัดการเอง มีคณะกรรมการที่คอยกํากับดูแล ดังนี้ 1.กรรมการที่ปรึกษา คือ 

ฝายศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ เปนฝายคอยใหคําปรึกษาตอคณะกรรมการ 2.กลุม

คณะกรรมการชาวบานแยกตามบทบาทสถานะทางสังคม ซึ่งแบงเปนกลุมรับผิดชอบหลักที่ทําหนาที่ ดังนี้ กลุมพิทักษ

ปา (มีหนาที่รับผิดชอบดูแลในการเตรียมสถานที่ เตรียมที่พัก ดูแลเรื่องความปลอดภัย รวมถึงเปนวิทยากรใหความรู

ดานการอนุรักษธรรมชาติ) กลุมแมบาน (ดูแลเรื่องความสะอาดของที่พักเครื่องนอน และการบริการอาหารแก

นักทองเที่ยว) กลุมเยาวชน (เรียนรูและทํางานรวมกับกลุมพิทักษปา และเปนวิทยากรรวมกับวิทยากรชุมชน ใหความรู

แกเยาวชนที่มาเขาคาย) ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชน ทําใหชุมชนมีชื่อเสียงและมีนักทองเที่ยวเขา

มาใชบรกิารจํานวนมาก 

พ.ศ.2553 ทางฝายศึกษาและพัฒนาปาไม ศูนยการศึกษาหวยฮองไครฯ ไดถอนตัวจากชุมชน และใหชุมชน

เปนผูบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง ผานการจัดการเที่ยวเชิงนิเวศ แตดวยขอกัดในการเรียนรูของชุมชนใน

การบรหิารจัดการทองเที่ยว รวมถึงสถานการณวิกฤตทางการเมือง สงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวนอยลง ทั้งชาวบาน

ที่มหีนาที่รับผิดชอบดูแล ขาดความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว การวางแผนการจัดการทองเที่ยว รวมไป

ถึงกลไกในการบริหารจัดการผลผลิตที่ไดจากการทองเที่ยวไมวาจะเปนรายได การฟนฟูสภาพของแหลงทองเที่ยวที่

ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว ยังมีขอจํากัด และเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของชุมชน แมวา ณ ปจจุบันจะมี
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การหนุนเสริมจากเทศบาลตําบลลวงเหนือ และมีงานวจิัยที่เคยเขามาวิจัยในพื้นที่แลวก็ตาม แตชุมชนก็ยังขาดความรู

ความเขาใจในกระบวนการการบริหารจัดการท่ีจะสงผลตอความยั่งยืนในอนาคตของการจัดการทองเที่ยวโดยชมุชน 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาบริบทของชุมชนบานปาสักงาม หมูที่ 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม พบวาบริบทพื้นฐานเบื้องตนของชุมชนนั้นมีความพรอมในการเปนสถานที่ทองเที่ยว ไมวาจะเปน

ประวัตศิาสตรการยายถิ่นฐานและการตัง้ถิ่นฐาน ความเชื่อ ประเพณีและภูมิปญญา ลักษณะทางกายภาพของหมูบาน 

ภูมิศาสตรที่เหมาะแกการทองเที่ยวเชน ถ้ํา น้ําตก ปาตนน้ํา แผนดินหวิด กาดผี เปนตน อีกทั้งทําเลที่ตั้งของชุมชนที่

หางจากเสนทางเดินทางหลักมีแมกไมสักตลอดเสนทางซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชนบานปาสักงาม  

แตเนื่องจากปจจุบันนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวที่ชุมชนบานปาสักงามมีจํานวนลดนอยลง แต

ประชาชนในชุมชนยังตองมีหนาที่รับผิดชอบดูแลครอบครัว ทําใหบุคลากรที่เคยมีหนาที่ดูแลนักทองเที่ยวตองหัน

กลับไปประกอบอาชพีรับจาง ประกอบกับทรัพยากรการทองเที่ยวของชุมชนเสื่อมโทรมไปมากจากผลกระทบดานลบ

ของการทองเท่ียวท่ีสั่งสมมานาน ขาดการบริหารจัดการที่ดีอาจเพราะดวยขอจํากัดของงบประมาณ บุคลากร ความรู

ความเขาใจในการวางแผนการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยนื  

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการพัฒนาคุณภาพของประชาชนในชุมชน สรางความเชื่อมั่นเรื่องรายไดจากการทองเที่ยว โดย

ชุมชนที่ประสบความสําเร็จและหนวยงานที่มคีวามเชื่อถือ ผลักดันใหชุมชนจัดตั้งกลุมวิสาหกิจการทองเที่ยวโดยชุมชน

บานปาสักงาม ใหชุมชนมีสวนรวม มีความรูดานการวางแผนการจัดการการทองเที่ยว ความรูดานการตลาด ความรู

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเที่ยว รวมถึงทักษะการสื่อสาร ใหบริการดานการทองเที่ยว ในขณะเดียวกัน 

หนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับชุมชนควรใหความสําคัญและมีสวนรวมตอกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อทําใหการทองเที่ยวโดยชุมชนบานปาสักงามกลับมามีความพรอมดานการรองรับ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนสงผลใหชาวบานมรีายไดอยางยั่งยืนเชนกัน 
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กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานวสัดุกอสรางเคพีเอส เอ็นจีเนียริ่ง อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน 

MARKETING STRATEGIES TO INCREASE SALES FOR KPS CONSTRUCTION MATERIALS STORE, MUANG 
DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE 

 

วิลาสินี ดาราษฎร และ อนงคนุช เทียนทอง 

V. Daraht and A. Thienthong  

 College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University, Address:3/1003  Muang district, Khon Kaen 40000 

*Corresponding Author; 

บทคัดยอ 

 การศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางของราน เคพีเอส เอ็นจีเนียริ่ง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อวัสดุ

กอสราง และสรางแผนกลยุทธทางการตลาด ในการเพิ่มยอดขายวัสดุกอสราง จากการใชแบบสอบถามกับกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา สินคาราคาถูกมีมาตรฐานของรานวัสดุกอสรางเคพีเอสเอ็นจีเนียริ่งมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจมากที่สุด การที่รานไมมีสินคาใหเลือกหลากหลายและการที่ไมมีคนใหคําปรึกษาในการเลือกซื้อคือสิ่งที่ทาง

รานตองปรับปรุง ซึ่งสามารถนํามากําหนดเปนแผนกลยุทธโครงการได 5 โครงการ แบงเปนโครงการระยะสั้น 4 

โครงการคือโครงการสินคามีคุณภาพ รับประกันสินคา ซื้อผิด คืนได โครงการซื้อครบ ลุนทอง โครงการที่ยิ่งซื้อมาก 

ยิ่งแถม โครงการจัดทําปายหนาราน และโครงการระยะยาว 1 โครงการ คือโครงการปรับเพ่ิมทรัพย 

คําสําคัญ : วัสดุกอสราง กลยทุธ เพิ่มยอดขาย 

Abstract 

 This study aimed to examine consumer behaviors and marketing mix factors which had an influence on 

consumer buying decisions and to produce marketing strategic plans for increasing sales of the construction 

materials. The data were collected from 400 participants by using questionnaires. It was found that KPS offered 

inexpensive and standardized products, which was the most influential in shaping consumer decisions. On the 

other hand, its limited variety of products and no advice on purchasing were the areas that needed 

improvements. Consequently, these issues were handled by a five-project strategic plan. There were three 

short-term projects including “Quality, Guarantee, Return” ,“Let’s Gold”, “Price Tags on All”, “Buy More Get 

More”, and“Super Sign”. In addition, there was one long term project called “ Revive to Regain” 

Keywords : Construction materials,Strategy,Increase sales 

 

บทนํา 

 ในปจจุบันธุรกิจดานการกอสรางคาดวานาจะมีแนวโนมคอยๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยมีแรงหนุนจากการที่รัฐบาลนั้นเขามา

ลงทุนและกระตุนเศรษฐกิจ อาทิ การสรางเสนทางคมนาคมยังเปนกลุมที่ภาครัฐพยายามจะเรงรัดใหเสร็จ ซึ่งไมเพียงแตการ

ผลักดันโครงการขนาดใหญเทานั้น ยังมีโครงการขนาดเล็กดวยอาทิ โครงการปรับปรุงถนนในสวนทองถิ่น โครงการสรางฝาย

ทดน้ํา และการซอมแซมอาคาร สถานที่ในสวนของราชการ เปนตน ซึ่งนาจะสงผลดีตอรานที่ขายวัสดุกอสรางในทองถิ่นที่เนน
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ผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการใชในโครงการกอสรางของภาครัฐ อยางไรก็ดี ตลาดวัสดุกอสรางที่เนนกลุมผูบริโภครายยอย 

อาจจะยังไมสามารถปรับตัวไดดีนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัวสูระดับศักยภาพ ทําใหผูบริโภคอาจจะยังชะลอการ

ใชจาย เชน การซอมแซมหรือปรับปรุงที่อยูอาศัยที่ตองลงทุนมากจะปรับเปลี่ยนการซอมแซมไปตามความจําเปนการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญของภาครัฐนับเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มผีลตอปริมาณความตองการใชวัสดุกอสรางภายในประเทศในป 

2559 นี้ ที่นับเปนชวงเริ่มตนของการลงทุนครั้งใหญของประเทศไทยหลังจากเมื่อปลายป 2558 ที่ผานมา คณะรัฐมนตรีได

เห็นชอบแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงในโครงการเรงดวน 20 โครงการ ในวงเงิน 1.796 ลานลานบาท อาทิ โครงการ

มอเตอรเวย โครงสรางพื้นฐานการขนสงทางรางโครงการรถไฟฟาภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลและโครงการรถไฟระหวาง

เมืองทั้งโครงการรถไฟรางคูและแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความตองการในการเดินทางและขนสง

สินคาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางอากาศและทางน้ํา อันนาจะสงผลดีตอภาคเอกชนซึ่งจะ

ขยายการพัฒนาไปตามโครงขายการพัฒนาของภาครัฐ โดยศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวาการลงทุนในการกอสรางของภาครัฐใน

ป 2559 นาจะมีมูลคา 692,600-708,500 ลานบาท ซึ่งแมจะขยายตัวในอัตราชะลอลงที่รอยละ10-12.5จากฐานเดิมในป 

2558 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 27.3 แตเปนมูลคาการกอสรางท่ีสูง (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2559) 

 จังหวัดขอนแกนนั้นมีจํานวนประชากรในจังหวัด ขอนแกน 1,798,014 คน จังหวัดขอนแกนนั้นยังมีสถานที่สําคัญอยู

หลายแหง เชน โรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาลศรนีครินทร สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง มีโรงงานขนาดใหญ

หลายโรงงาน และยังเปนเสนทางที่ผานไปยังประเทศเพื่อนบาน มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก มีธนาคารแหงประเทศไทย  

สถานทูตจีน สถานทูตเวียดนามที่มาตั้งในจังหวัดขอนแกน ดังนั้นขอนแกนจึงมีประชากรเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป จากการที่มี

จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงทําใหตองมีการขยายตัวของที่อยูอาศัยเพื่อรองรับความตองการที่มากขึ้นของประชากร รานเคพีเอ

สเอนจเินียริ่ง เปนรานขายวัสดุและอุปกรณที่ใชในการกอสราง กอต้ังเมื่อป พ.ศ.2533  ที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยเปน

ธุรกิจในรูปแบบครอบครัว กอตั้งโดย คุณสมหมาย ชูเลิศ รานเคพีเอสเอนจิเนียริ่งเปนรานที่ยังไมมีระบบการจัดการภายในราน

ที่เปนระบบ ยังไมมกีารตั้งเปาหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย รานเคพีเอสเอนจิเนียริ่งจําหนายอุปกรณและวัสดุกอสราง เชน  เหล็กเสน 

เครื่องมอืชาง อุปกรณการเกษตร อุปกรณไฟฟา อุปกรณประปา เปนตน รวมทั้งในเขตพื้นที่ใกลเคียงยังมีรานที่เปนคูแขงอีก 1 

ราน ไดแก รานพรชัยวัสดุกอสราง ที่จําหนายสินคาประเภทเดียวกัน ทําใหมีสวนตอยอดขายในชวงหลายปที่ผานมาจะเห็นไดวา

ยอดขายของรานมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาด เพื่อนําไปสูการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับรานวัสดุ

กอสราง เคพีเอส เอ็นจีเนียริ่ง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

 สําหรับทฤษฎีที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้เลือกใชแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) ทฤษฎี

เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix หรือ 7P’s) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป                  (PESTE 

Analysis )  การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขันโดยใชแรงผลักดัน 5  ประการ (Five Force Model)  การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค ( SWOT Analysis ) การกําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix) 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาถึงพฤตกิรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสรางของ

ลูกคารานเคพีเอส เอน็จิเนยีริ่ง 

2.เพื่อสรางแผนกลยุทธทางการตลาดในการเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางของรานเคพีเอส เอน็จิเนยีริ่งใหไดตาม

เปาหมายที่กําหนดไวท่ี 10% 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร เปนประชากรที่อาศัยอยูใน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งผูศึกษากําหนดจากจํานวนประชากร

ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  รวมทัง้สิ้น 410,812คน  (สํานักทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน,2559) 
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กลุมตัวอยาง เปนกลุมตัวอยางจํานวนประชากร  ซึ่งจะใชสูตรของ Yamane ในการคํานวณหาขนาดของ

ตัวอยาง  กําหนดใหคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดเทากับ  0.05 หลังจากคํานวณแลวไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

399.99 คน เพื่อสะดวกตอการนําไปใชคํานวณ ผูศึกษาจึงกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน วิธีการสํารวจ จะทํา

การทดสอบกับกลุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling)  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานสถิติจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มีทัง้หนังสือ บทความ วารสารวชิาการ หรือเว็บไซตท่ีเปนประโยชน  

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาซึ่งแบบสอบถาม มีดวยกันทั้งหมด 4 สวน ดังนี ้

 สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบ คือ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตอ 

  สวนท่ี2 ขอมูลของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมาซื้อสนิคา  

 สวนท่ี 3 เปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  โดยแบง 7 ดานตามทฤษฎี Marketing Mix 7P’s   

 สวนท่ี 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. ขอมูลทั่วไป 

                   ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูซือ้สินคา พบวา ผูซื้อสินคาเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-40 ป จํานวน 

292 คน คิดเปนรอยละ 73 ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส.มีจํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 42.8 ประกอบอาชีพ 

ธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย มีจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000 – 30,000 บาท                 

มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 

2.ศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานวัสดุกอสราง 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากรานวัสดุกอสรางเคพีเอส เอ็นจีเนียริ่ง (จํานวน 200

คน ) พบวา จํานวนครั้งที่เขามาซื้อสินคาตอเดือนอยูที่ 1 ครั้ง/เดือน มีจํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 57.4  เหตุผลที่

เลือกมาซื้อสินคาเพราะวาสินคามีราคาถูกและราคามาตรฐาน 155 คน คิดเปนรอยละ 77.5  ผูซื้อสินคาตัดสินใจเขา

มาเลือกซื้อสินคาประเภทอุปกรณไฟฟา มาเปนอันดับแรกมีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 28 ยอดซื้อสินคาแตละครั้ง

ต่ํากวา 500 มีจํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 40.6 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจเลือกซื้อสินคาจากรานวัสดุกอสราง (จํานวน 400 ชุด) สําหรับบุคคลที่

มีอิทธิพลใหตัดสินใจซื้อสินคาวัสดุกอรางพบวา ตัวเราเอง มีจํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.2 ชองทางในการมา

ซื้อสินคาคือทางหนารานมีจํานวน 388 คน คิดเปนรอยละ 97 ชองทางในการชําระเงินคือเงินสด มีจํานวน 363 คน 

คิดเปนรอยละ 90.8 ปจจัยที่สําคัญที่ทําใหมาเลือกซื้อสินคาคือรานที่มีสินคาราคาถูก มีจํานวน 332 คน คิดเปนรอย

ละ 83  สําหรับการเลือกนําสินคาวัสดุกับบานเลือกใชรถสวนบุคคล มีจํานวน 342 คน คิดเปนรอยละ 85.5 การไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับรานวัสดุกอสรางในทองถิ่นจากชองจากปายโฆษณามีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.7 

 3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อวัสดุกอสราง  

 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีส่งผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ดานผลิตภัณฑ พบวา 

สินคามีคุณภาพเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.5874 ดานราคา พบวา การมีราคาถูกกวารานอื่น เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 4.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

ในระดับมากคือมีทําเลที่ตั้งอยูใกลชุมชน คาเฉลี่ย 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ดานการสงเสริมการขาย พบวา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด คือมีของแถมเมื่อซื้อสินคาตามที่กําหนด คาเฉลี่ย 4.33       
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ดานพนักงานพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมาก คือพนักงานให

คําแนะนําสินคาได คาเฉลี่ย 3.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ดานกระบวนการ พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อในระดับมากคือ สินคาที่สงไมแตกหักพรอมใชงาน คาเฉลี่ย 3.91 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 ดานกายภาพ 

พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อในระดับมากที่สุด คือ มีปายบอกชนิดสินคา คาเฉลี่ย 4.37                 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

 4.ขอเสนอแนะอื่นๆ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนั้นมีคนใหขอเสนอแนะมาในหลายดาน มีของแถมเมื่อซื้อสินคาครบ มีจํานวน 4 คน 

รองลงมา การจัดระเบียบสินคาของทางราน มีจํานวน 3 คน ความสะอาดของทางราน มีจํานวน 2 คน และ มีปาย

ราคาแสดงชัดเจน มีจํานวน 2 คน 

 หลังจากที่ไดผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจเขามาซื้อวัสดุกอสรางและ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลในการเขามาซื้อสินคารานวัสดุกอสราง แลวก็นํามาวิเคราะหสิ่งแวดลอม

ภายนอก ( PESTE Analysis ) โดยใช แรงผลักดันที่ง 5 ประการ ( 5 Force Model ) วิเคราะหสถานการณ โดยใชจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) และ วิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) เพื่อนําผลการ

วิเคราะหมาวางแผนกลยุทธเพื่อรานวัสดุกอสรางเคพีเอสเอ็นจีเนียริ่ง โดยประกอบแผนกลยุทธระยะสั้นและแผนกล

ยทุธระยะยาว 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) 

                         
                       
 
                ปจจัยภายใน 
 
 
 
    
 ปจจัยภายนอก 
 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
 S1 : เนื่องจากเปดกิจการมามากกวา 20 ป 
ทําใหเปนที่รูจักคนในแถบนี้ และเปนที่รูจัก
ของชางกอสรางในบริเวณนี ้
  S2  : มีสินคาที่ราคาถูกและมีมาตรฐาน 
ตาม มอก. 
  S3 : มีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบาย 
กวางขวาง 
  S4 : ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชน  
S5 : สามารถใหคําปรึกษาในการเลือกซื้อ
สินคาไดเปนอยางดี                     
S6 : มีรถบริการขนสงสินคาฟร ี 

     
จุดออน (Weakness) 
   
W1 : ทางรานไมไดมีการตกแตงหนา
ราน ทําใหไมดึงดูด  ความสนใจของ
ลูกคา 
 W2 : สินคาที่ไมมีความหลากหลาย
ชนิด  
 W3 : ไมมีโปรโมชั่นสงเสริมการขาย   

 
โอกาส (Opportunities)   
 
O1 : รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การลงทุน 
O2 : จังหวัดขอนแกนมีการ
พัฒนา เป นศู นย กลางของ
เศรษฐกิจ 

 
กลยุทธเชิงรุก : SO 

 
S1O1 ขยายฐานลูกคาเกาและเพิ่มลูกคา
รายใหม 
S402  ประชาสัมพันธราน 
 
 
 

 
กลยุทธเชิงแกไข:W0 

 
W3O1  จัดรายการสงเสริมการขาย 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) (ตอ) 

                         

                       

 

                ปจจัยภายใน 

 

 

 

    

 

 

   

  

ปจจัยภายนอก 

 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

      

   S1 : เนื่องจากเปดกิจการมามากกวา 20 ป 

ทําใหเปนที่รูจักคนในแถบนี้ และเปนที่รูจักของ

ชางกอสรางในบริเวณน้ี 

    S2  : มีสินคาที่ราคาถูกเพราะนําเขาไดใน

ราคาที่ถูกและมีมาตรฐาน ตาม มอก. 

    S3 : มีพื้นที่จอดรถที่สะดวกสบาย 

กวางขวาง 

     S4 : ทําเลท่ีตัง้อยูใกลแหลงชุมชน  

  S5 : สามารถใหคําปรึกษาในการเลือกซื้อ

สินคาไดเปนอยางด ี                   

    S6 : มีรถบริการขนสงสนิคาฟร ี

     

  จุดออน (Weakness) 

   

W1 : ทางรานไมไดมีการตกแตงหนาราน 

ทําใหไมดึงดูด  ความสนใจของลูกคา 

 W2 : สินคาที่ไมมีความหลากหลายชนิด  

 W3 : ไมมโีปรโมชั่นสงเสริมการขาย   

 

อุปสรรค (Threats) 

 

T1 คูแขงในธุรกิจมีจํานวนมากขึ้น 

T2 ผูซื้อมีการตัดสินใจได

หลากหลาย 

 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST) 

 

 S2T2 รับประกันสินคา 

 

 

กลยุทธเชิงรับ (WT) 

 

W1T1  ปรับปรุงภาพลักษณ 

  

 การกําหนดกลยทุธเพื่อเพิ่มยอดขาย 

 จากวัตถุประสงคตามขอ 2. เพื่อสรางแผนกลยุทธทางการตลาด ในการเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางของรานเค

พีเอสเอนจิเนียริ่งใหไดตามเปาหมายที่กําหนดไวที่ 10% ปญหายอดขายที่ลดลงอยางตอเนื่อง ผูศึกษาจึงไดจัดทํากล

ยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของรานวัสดุกอสรางเคพีเอ็สเอ็นจิเนียริ่ง โดยไดจัดทําทั้งหมด 5 โครงการ โดย

แบงเปนโครงการระยะสั้น  4 โครงการประกอบดวยโครงการท่ี  1  โครงการ สินคามีคุณภาพ รับประกันสินคา ซื้อผิด 

คืนได โครงการที่ 2 ซื้อครบ ลุนทอง โครงการที่ 3 ยิ่งซื้อมากยิ่งแถมมาก โครงการที่ 4  จัดทําปายหนาราน และ

โครงการระยะยาวอกี 1 โครงการ คือโครงการปรับเพ่ิมทรัพย 

ตารางที่ 2 แผนโครงการของรานเคพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง 

โครงการ หลักการและเหตุผล ผลที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ 

1.สิ น ค า มี คุ ณ ภ า พ 

รับประกันสินคา ซื้อผิด 

คืนได 

โครงการนี้มาจากการตอบแบบสอบถาม

เรื่องสวนประสมทางการตลาดดาน

ผลิตภัณฑ ที่ลูกคาใหความสําคัญในเรื่อง

สินคามีคุณภาพ (คาเฉลี่ย 4.33) และมา

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยเชิงกล

ยุทธ (TOWS Matrix)   ในสวนของกลยุทธ

เชิงปองกัน (S2T2) 

ไดยอดขายสินคาที่เพิ่มขึ้น 3% เมื่อ

เทียบกับยอดขายจากป 2559 ลูกคา

เกิดความไววางใจในสินคาจากทางราน 

สามารถเลือกซื้อสินคาไดอยางไรขอ

กังวล จะสามารถกระตุนยอดขายใน

การซื้อสินคาขงทางรานได 

ไมมี 
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ตารางที่ 2 แผนโครงการของรานเคพีเอส เอ็นจิเนียร่ิง (ตอ) 

โครงการ หลักการและเหตุผล ผลที่คาดวาจะไดรับ งบประมาณ 

2 ซื้อครบ ลุนทอง โ ค ร ง ก า ร นี้ ม า จ า ก ก า ร ต อ บ

แบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมของ

ผูบรโิภคที่มียอดซื้อแตละครั้งตอบิลที่ซื้อ

ต่ํากวา 500 บาท (รอยละ40.5) และ

นํามาจากตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัย

เชิงกลยุทธ (TOWS Matrix)   ในสวนของ

กลยุทธเชิงรุก ( S1O1)  

ไดยอดขายที่เพิ่มขึ้น 5% จากยอดขาย

ของป 2559 และเพื่อปนการกระตุน

ยอดขายตอบิลใหสูงขึ้น การมีโครงการนี้

ทําใหลูกคามีแรงจูงใจในการซื้อสินคา

มากขึ้นเปนการเพิ่มยอดขายในการขาย

วัสดุกอสรางที่รานใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

22,000 บาท 

3. ยิ่งซื้อมากยิ่งแถมมาก จากเรื่องสวนประสมทางการตลาดดาน

การส ง เสริมการขาย ที่ ผูตอบ

แบบสอบถามนั้นไดใหความสําคัญใน

เรื่องของการมีของแถม (คาเฉลี่ย 4.33 ) 

ทั้งนี้ที่รานก็ยังไมมีโปรโมชั่นในการแถม

สินคาเมื่อซื้อสินคาครบกําหนดและนํามา

จากตารางที่ 1 การวิเคราะหปจจัยเชิงกล

ยุทธ (TOWS Matrix)  ในสวนของกลยุทธ

เชิงแกไข W3O1 

ไดยอดขายที่เพิ่มขึ้น 5% จากยอดขาย

ของป 2559 นอกจากนั้นลูกคาจะไดรับ

ความประทับใจในการมาซื้อสินคาและ

เกิดความพึงพอใจ เพราะเมื่อยิ่งซื้อ

สินคามากก็ยิ่งไดของแถมมากขึ้น 

 

24,730 บาท 

4. จัดทําปายหนาราน มาจากการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ 

(TOWS Matrix)  ในสวนของกลยุทธ เชิง

รุก S4O2   

จะเพิ่มยอดขายได 2% จากยอดขาย

ของป 2559 การจัดทําปายรานจะทําให

ลูกคาที่สัญจรไปมารับรูวามีรานวัสดุ

กอสรางตั้งอยูบริเวณนี้  

12,000 บาท 

5. ปรับเพิ่มทรัพย 

 

จากขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่อยากใหทาง

รานจัดระเบียบสินคาเพื่อความเปน

ระเบียบเรียบรอย และตารางที่ 1 การ

วิ เคราะหป จจั ย เชิ งกลยุทธ  ( TOWS 

Matrix)  ในสวนของกลยุทธเชิงรับ 

(W1T1) เนื่องจากทางรานไมไดมีการ

ตกแตงปรับปรุงหนารานใหสวยงามและ

จัดการสินคาใหเปนระเบียบ  

จะชวยเพิ่มยอดขายใหกับทางรานได 5% 

จากยอดขายของป 2559  การที่มีเบอร

โทรติดตอเพื่อที่ลูกคาจะไดรับความ

สะดวกสบายในการมาเลือกซื้อสินคา

และการตกแตงรานจําทํา ใหลูกคาเกิด

ความประทับใจรานที่ดูทันสมัยขึ้น สินคา

จัดวางอยางเปนหมวดหมู เมื่อลูกคาเกิด

ความประทับใจก็จะทําใหลูกคาเขาราน

มากขึ้น และยังสงผลดีตอยอดขายสินคา  

30,000 บาท 

 

 จากแผนกลยุทธทั้ง 5 โครงการ ประกอบดวยโครงการที่ 1สินคามีคุณภาพ รับประกันสินคา ซื้อผิด คืน 

โครงการที่ 2 ซื้อครบ ลุนทอง โครงการที่ 3 ยิ่งซื้อมาก ยิ่งแถมมากโครงการที่ 4  จัดทําปายหนาราน และโครงการที่  
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5  ปรับเพิ่มทรัพย โครงการทั้งหมดนั้นจะสามารถเพิ่มยอดขายได  163,165 บาท โดยมีงบประมาณคาใชจาย

ประมาณ 88,730 บาท 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาทางดานพบวาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาจากรานวัสดุ

กอสราง  ดานผลิตภัณฑ อันดับสูงสุด คือ สินคามีคุณภาพ( คาเฉลี่ย 4.33)  ดานราคา คือมีราคาถูกกวารานอื่น       

( คาเฉลี่ย 4.32 )  ดานชองทางการจําหนาย คือทําเลที่ตัง้อยูใกลชุมชน  (คาเฉลี่ย4.39) ดานสงเสริมการขาย คือมีของ

แถมเมื่อซื้อสินคาตามที่กําหนด (คาเฉลี่ย 4.33) ดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการขาย สอดคลองกับการศึกษา

ของ ทัญภาณิร ผูพัฒน (2559) ศึกษากลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายวัสดุกอสราง กรณีศึกษา รานประมวล

พาณิชย อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ  ที่ใหความสําคัญในเรื่องดานผลิตภัณฑคือ สินคามีคุณภาพได

มาตรฐาน ดานการสงเสริมการตลาด ตือ มีของแถมสินคาเมื่อซื้อสินคาตามเปาหมายที่รานกําหนด ทางดานราคา

สอดคลองกับกับการศึกษาของ เมตตา โคตรภูธร (2559 ) ศึกษาถึงพฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง ในเขตอําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ที่ใหความสําคัญในเรื่องสินคามีราคาถูก 

สอดคลองกับการศึกษาของ พงศพิช ยงประพัฒน (2558) ศึกษากลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางของ

รานสามบีแมททีเรียล อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีการใหความสําคัญทางดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีทําเล

ที่ตัง้ใกลแหลงชุมชน  

ขอเสนอแนะ 

 3.1  ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในคร้ังนี ้

         3.1.1 เจาของกิจการควรศึกษาสภาพแวดลอมทางธุกิจอยูเสมอ เพื่อที่จะไดทราบถึงสถานการณ

ปจจุบัน และเขาใจถึงความตองการของลูกคา  

 3.2  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 

      3.2.1 ควรมีการประเมินสภาพแวดลอมและวิเคราะหคูแขงทางธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะนํามา

ปรับปรุงและพัฒนารานใหธุรกิจสามารถดําเนนิกิจการไดสําเร็จ 

     3.2.2 หลังจากดําเนินโครงการตามแผนกลยุทธ ควรตดิตามและประเมินโครงการเพื่อศึกษาวาลูกคาเกิด

ความพึงพอใจหลังจากดําเนนิการ 

 

เอกสารอางอิง 

ทัญภาณิร ผูพัฒน. (2559). กลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานวัสดุกอสราง กรณีศึกษา ราน 

ประมวลพานิช อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ. รายงานการศกึษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต วทิยาลัยบัณฑิตศกึษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน. 

พงศพชิ  ยงประพัฒน. (2558,กรกฎาคม-ธันวาคม). กลยุทธการเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางของราน 3B  

Material อําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ. วารสารเศรษฐศาสตรและกลยุทธการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตศรีราชา. 1(13). 

เมตตา โคตรภูธร. (2559). การวางแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขายวัสดุกอสรางรานเพชรนําชัย อําเภอ 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1012 
 

บานไผ จังหวัดขอนแกน. รายงานการศกึษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา

การจัดการมหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ระบบสถิติทางการทะเบียน. (2559). สถิติขอมูลประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. สืบคนเมื่อ 8 มกราคม 

 2560, จาก  

 http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=40&statType=1&year=59 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2559). ธุรกิจกอสราง. สืบคนเมื่อ 10 มีนาคม 2559, จาก 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Constr

uctionMaterialStrategy.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1013 
 

แนวทางการปรับปรงุประสบการณของลูกคาประกันชวีิต โดยใชสื่อ Infographic สําหรับ ตัวแทนประกันชวีิต 

บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ 

Guidelines for improving the experience of life insurance clients using the infographic for insurance 
agents. SCB Life Insurance Office on Ratchaphruek Road 

ณัฐชานันท  นันทพงศโภคิน  

N. Nanthapongpokin  

88/170 Soi 14 Borom Ratchajanee Road Sarathum Taveewattana Bangkok 10170 

*Corresponding author:  

บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษแนวทางการปรับปรุง ประสบการณของลูกคาประกันชีวิต โดยใชสื่อ  Infographic 

สําหรับตัวแทนประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ  เพื่อพัฒนาสื่อ Infographic ให

ใชไดแพรหลายในอนาคต เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ลูกคาประกันชีวติโดยผานสื่อ Infographic ประชากรที่ใชในการศึกษา 

คือ ตัวแทนไทยพาณิชยประกันชีวิต จํานวน 30 คน และ ลูกคาประกันชีวิต อีก 20 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม

ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม และคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิตเิชงิพรรณา  

ผลการศึกษาพบวา ลูกคาประกันชีวิตมีประสบการณดานประกัน เรื่องไมมีความรูและไมเขาใจภาษาประกัน 

มีความเห็นตอการจัดการประสบการณลูกคา โดยใชสื่อ Infographic เพื่อใหลูกคาเขาใจงายขึ้น ศึกษาไดดวยตนเอง 

ลูกคาคลายความกังวลใจ วาตัวแทนมาแลวตองตัดสินใจซื้อซึ่งสามารถศึกษาสิ่งตางๆ ไดกอน จนเกิดความเขาใจ ซึ่งมี

แนวทางแกไขดังนี ้ใชสื่อ Infographic ในการแกปญหาตางๆ ตามหัวขอที่ไดรับรวบรวมมา 

1.ความขาดหวังเกี่ยวกับการใหบรหิารตัวแทน 

2.เรื่องภาษาประกันที่เขาใจงายผานสื่อ Infographic 

3.ระบบการเบิกเคลมผานสื่อ Infographic 

4.แบบประกันตาง  ๆคุมครอง เก็บ ออม สวัสดิการตางกันอยางไร โดยใชสื่อ Infographic ในการแกปญหา 

คําสําคัญ : ปรับปรุงประสบการณลูกคาประกันชีวิต  สื่อInfographic สํานักงานถนนราชพฤกษ 

Abstract 

This study To improve the way. Experience of life insurance clients using the infographic to develop 

media, infographic to be widely used in the future. To increase satisfaction Life insurance customers through the 

media. Infographic Population used in the study was 30 commercial leaders, 30 life insurance and 20 life 

insurance clients. The tools used to collect data were questionnaires and statistics used in data analysis. 

Qualifying 

The study indicated that Insurance clients have insurance experience. No knowledge and no insurance. 

Have an opinion on customer experience management using the infographic to make it easier for customers to 

understand. Self study Customers relieve anxiety. The agent has to make a purchase decision, which can study 
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things before. Until understanding The solution is to use the infographic to solve problems. According to the 

topics collected 

1. Despair about the agent management. 

2. Easy to understand insurance language through the infographic. 

3. Dispatch system via infographic 

4. Different types of insurance cover different welfare savings using the media infographic to solve the problem. 

Keywords : Improve customer experience life insurance, media infographic, office Ratchaphruek road. 

 
บทนํา   

ปจจุบันคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทสําคัญและสิ่งออนไลนเปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลาย 

Infographic เปนการแสดงผลของขอมูลความรูที่ซับซอนแสดงออกมาดวยภาพทําใหเกิดความเขาใจที่งายและชัดเจน 

ซึ่งปจจุบันใชกันอยางแพรหลาย 

อุตสาหกรรมประกันชีวิตมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง การประกอบธุรกิจประกันชีวิตในไทย ก็จะมีการ

เติบโตอยางตอเนื่องจากขอมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย 2559 ไดรายงานไววา อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัย

รับรวมยอนหลัง 3 ป ตั้งแตป 2558 กับป 2556 คิดเปนรอยละ 21.35 ซึ่งอยูในเกณฑท่ีสูงมาก ที่เปนเชนนี้มาจากการ

ที่ผูคนใหความสําคัญ ของการมีประกันภัยคุมครองและการออมเพื่ออนาคตกันมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจยังไดรับการ

สนับสนุนจากภาครัฐจึงทําใหธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทย มีโอกาสและชองทางที่จะเติบโตขึ้นไปไดอยางมี

เสถียรภาพ 

ทางบริษัทไดใหความสําคัญมากในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทที่ขายผานตัวแทนประกันชีวิต เพราะ

ชองทางตัวแทนเปนชองทางที่เขาถึงลูกคาไดทุกครัวเรือนไดใช ความรูความสามารถในการติดตอดูแลลูกคาอยาง

ใกลชิด จึงเปนที่มาของการพัฒนาสื่อ Infographic ที่จะใชภาพในการสื่อสาร ใหลูกคาเขาใจถึงรูปแบบการออมและ

วางแผน การเงิน ผานกรมธรรมประกันชีวิต เพื่อจะไดพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มอัตราการขายและการบริการเพิ่มขึ้นใน

อนาคต 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ในการศึกษาครั้งนีม้ีขั้นตอนในการดําเนินงาน มีดวยกัน 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1. กําหนดเรื่องที่สนใจ วางเปาหมายและจุดประสงคของการทําสื่อ infographic 

2. รวบรวมขอมูลของเนื้อหาที่สนใจ ทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูม ิ

3. ราง Story board และจัดวาง lay out ของเนื้อหา 

4. เริ่มขั้นตอนการสรางสื่อ Infographic 

5. ปรับปรุงและแกไข 

6. นําไปเผยแพร 

ผังของการดําเนินงานในการทําพัฒนาเปนสื่อ แนวทางการปรับปรุงประสบการณของลูกคาประกันชีวิต 

โดยใชสื่อ Infographic สําหรับตัวแทนประกันชีวติ บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ   

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงการดําเนนิการในการพัฒนาสื่อ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสบการณของลูกคาประกันชีวิต โดยใชสื่อ Infographic สําหรับตัวแทน

ประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ  เปนการวิเคราะหประสบการณที่ลูกคาประกัน

ชีวิต ที่มีทัศนคติตอประกันชีวิตที่แตกตางกัน โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหนี้ สามารถนําไปวิเคราะหถึงสาเหตุ 

พรอมทั้งหาขอเสนอแนะแนวทางที่จะทําใหลูกคามีทัศนคติที่ดี ตอประกันชีวิต โดยใชสื่อ Infographic และสามารถนํา

ผลที่ได จากการศึกษามาขอมูลสําคัญ ในการทําใหลูกคาไดมีความรูสึกที่ดี ตอประกันชีวติในอนาคต 

ตารางแสดงความพึงพอใจทั้งสามดานของตัวอยาง 

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจทัง้สามดานของกลุมตัวอยาง 

ความพึงพอใจทั้งสามดาน �� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานเนื้อหา 4.29 0.12491 ด ี

ดานการออกแบบ 4.14 0.12198 ด ี

ดานความสวยงาม 4.25 0.04842 ด ี

รวม 4.23 0.00073 ด ี
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ภาพที่ 2 สรุปความพึงพอใจทั้ง 3 ดาน 

พบวา ดานความพึงพอใจพบวา ความพึงพอใจทั้งสามดานของกลุมตัวอยางอยูในระดับ ดี และมีเรื่อง การ

เขาใจในเนื้อหา การเคลื่อนไหวตัวหนังสือ เอฟเฟคการตัดตอ ความเพลิดเพลินในการรับชมอยูในระดับดีมาก ซึ่งตรง

กับสิ่งท่ีลูกคาตองการในการปรับปรุงเร่ืองคลายความกังวลในการกดดันถาตัวแทนเขาพบ มีการอธิบายภาษาประกัน

คราวๆใหผูรับชมสื่อไดเขาใจเบื้องตนและทราบขอยกเวนตางๆของการทําประกันทําใหสามารถตัดสนิใจซื้อประกนัแลว

สบายใจวาสามารถเบิกไดเคลมได 

แนวทางการปรับปรุงประสบการณของลูกคาประกันชีวิต โดยใชสื่อ Infographic สําหรับตัวแทนประกันชีวิต 

บมจ.ไทยพาณชิยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ  นี้ ผูจัดทําไดเริ่มดําเนินงานตามขั้นตอนการดําเนินงาน และ

ไดทําการพัฒนาผลงาน โดยผลิตผลงานออกมาในรูปแบบสื่อ Infographic จากนั้นนําสื่อไปทดลองใชงานจริงโดยให

บุคลากรตัวแทน บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด มหาชน สํานักงานถนนราชพฤกษไ ดทําการรับชมสื่อ อีกทั้ง

บุคลากรไดนําสื่อ Infographic นี้ไปใหลูกคาไดรับชม  เผื่อใหไดรับถึงขอมูลขาวสารกับลูกคา 

จากนั้นไดนําเสนอเผยแพรผลงานผาน social media สังคมเครอืขายที่สามารถเขาถึงได ทุกท่ีทุกเวลา โดยนํา

เผยแพรที่ http://www.youtube.com, www.facebook.com เปนตน 

ทั้งนี้ผลงานที่นําเสนอในรูปแบบ Infographic นั้น เปนที่ชื่นชอบของบุคลากร บริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด มหาชน Ao.ถนนราชพฤกษ เพราะเปนผลงานที่สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการทํางานของตัวแทนไดจริง สื่อ 

Infographic มีความนาสนใจและแปลกใหมสําหรับผูที่ไดรับชม ซึ่งทางตัวแทนน้ันยังขาดเครื่องมือในการนําเสนอขอมูล

นี้อยูจึงถือเปนเครื่องมือท่ีสรางประโยชนไดจริงสําหรับตัวแทนไทยพาณิชยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ 

กิตตกิรรมประกาศ  

การศึกษาคนควาอิสระ เรื่องแนวทางการปรับปรุงประสบการณของลูกคาประกันชีวิต โดยใชสื่อ 

Infographic สําหรับตัวแทนประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณชิยประกันชีวิต สํานักงานถนนราชพฤกษ  สาํเร็จลุลวงดวยดี 

ดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากทานอาจารย ดร.อโณทัย รัตนกุล ซึ่งทานไดกรุณาสละเวลาที่มีคุณคา 

ในการใหคําปรึกษาแนะนาํ ความรู และตรวจสอบ การจัดทํา งานวิจัยฉบับนี้ทุกขั้นตอน ดวยความเมตตาและ

เอาใจใสมาโดยตลอดจนสาํเร็จลุลวงดวยดี 
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 ขอขอบพระคุณลูกคา ที่ตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม ที่

ชวยใหการศึกษา คนควาอิสระ ฉบับนี้ มีความสมบูรณมากขึ้น  

 ขอขอบคุณพระคุณวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร และ

ผูมีสวนรวมใหคําแนะนํา ชวยเหลือ กรณีที่มีปญหา เกี่ยวกับการศึกษาและใหกําลังใจมาโดยตลอด 

 ทายสุดนี้ ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่เปนกําลังใจและชวยสนับสนุนการศึกษาอยางตอเนื่องดวยดี

เสมอมา และผูที่ศึกษา หวังเปนอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผู ศึกษาคนควา รวมถึงเปน

ประโยชนอยางยิ่งกับองคกรที่ใหบริการดานการประกันชีวิต 
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-เศกสิทธิ์  สุภาอวน. (2544) พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย .ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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แนวทางการสรางแรงจูงใจสาํหรับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวายโดยใชสุนทรียสาธก กรณีศึกษา : 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

MOTIVATIVE METHOD FOR Y GENERATION EMPLOYEES BY USING APPRECIATIVE INQUIRY A CASE 
STUDY OF KRUNGTHAI BANK NAKHONRATCHASIMA REGIONAL OFFICE 1 

ณัฐวุฒิ เวียงจันทึก  และ วิเชียร วรพุทธพร 

N. Wiangchanthuek and W. Voraputhaporn 
College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University. Khon Kaen, Mittraphap Road Mueang, Khon Kaen 400022   
*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุที่แทจริงปญหาการลาออก ของพนักงานพนักงานในยุค 

Generation Y ดวยเครื่องมือแผนผังกางปลา และศึกษาประสบการณเชิงบวกของพนักงานโดยใชวิธีสุนทรียสาธก  

( Appreciative Inquiry : AI ) และหาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาการลาออกของ

พนักงาน ในยุค Generation Y ของธนาคารกรุงไทย ในเขตนครราชสีมา 1    โดยใชการสัมภาษณ เพื่อคนหา

ประสบการณเชิงบวกที่ดีที่สุดของกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา จุดแข็ง  (Strengths)  

โอกาส(Opportunities) การสรางแรงบันดาลใจ (Aspiration) ประเมินผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น (Results) ปจจัยที่เปนจุด

รวม ( Convergences ) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ( Divergences ) นําผลที่ได วิเคราะห และออกแบบโครงการที่จะ

ชวยสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย  เพื่อกําหนดแนวทางและโครงการจากการ

วิเคราะห  จํานวน 3 โครงการ  1.) ไมเด็ด เด็ก 'Gen Y  2.) กรุงไทยกาวไกลสูความกาวหนา 3.) รางวัลพนักงานหนึ่ง

ในใจลูกคาประจําป   แนวทางทั้ง 3 โครงการนี้จะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติใหกับพนักงานซึ่งจะสงผลใหอัตราการ

ลาออกของพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมาลดลง 

คําสําคัญ: เจนเนอเรชั่ยวาย  สุนทรียสาธก  แรงจูงใจ  

 

Abstract 
 

This study aims to study the real causes for employees resignation of Generation Y .Using fishbone 

mapping tool and study positive experiences of employee using Appreciative Inquiry (AI) and find motivational 

ways to reduce staff resignation problems in Generation Y of Krung Thai Bank In Nakhon Ratchasima 1. The 

survey by interview find the best positive experience of the sample of 30 people, the data was analyzed for 

strengths, opportunities, inspirations, aspirations, expected results. Convergences and divergences bring the 

results to analysis, and design of the project that will help motivate employees in the generation Y to set 

guidelines and projects from the analysis of 3 projects 1.) Good Technique for Gen Y 2. Krung Thai going 

together 3.) Service mind Award. These three approaches will motivate employee which will result about 

resignation rate of employee's generation Y at Krung Thai Bank Public Company Limited Office of Nakhon 

Ratchasima decreased. 

Keywords: Gen Y , Appreciative Inquiry , motivation 
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บทนํา  

  การที่องคกรจะประสบความสําเร็จนั้น จําเปนจะตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับ

งาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงจัดเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเปนผู

จัดหา และใชทรัพยากรบริหารอื่น ๆ ไมวาจะเปนเงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการซึ่งถาองคการเริ่มตนดวยการมี

บุคลากรที่ด ีมีความสามารถ ปจจัยดานอื่น ๆ ก็จะดีตามมา  ทรัพยากรมนุษยในองคกรมีสวนสําคัญตอความมี

ประสิทธิภาพ และความสําเร็จขององคกร ปจจัยทางดานคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเปนสวนหนึ่ง ในการกําหนด

โอกาสการเจริญเติบโตขององคกรได แตในขณะเดียวกันทรัพยากรมนุษยของแตละองคกรก็ประสบกับปญหาเกิดขึ้น

หลายลักษณะ ไมวาจะเปนทั้งในลักษณะที่เกิดจากระดับความรู ความสามารถของบุคลากร การมีทัศนคติที่ไมดีตอ

องคกร การขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ถึงแมวาหลายองคกรมีความมุงมั่นในการบริหารทรัพยากรมนุษยใหมี

ความกาวหนาอยางตอเนื่อง ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษยนั้น จําเปนตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ เพราะ

หากไมดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบนั้นจะกอใหเกดิผลเสียตอองคกรในอนาคตได เพราะผลที่ไดรับจาก

การบรหิารนั้นไมสอดคลองกับความสําเร็จขององคกร  ปจจุบันการแขงของสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชยมี

การแขงขันที่คอนขางสูง ทําใหธนาคารพาณิชยแตละแหงตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกรในดานตางๆ

เพื่อใหคุณภาพในการบริการที่เปนเลิศ เพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคา หากลูกคาไดรับบริการที่ไมดี ก็จะ

สงผลกระทบตอธนาคารทําใหลูกคาอาจเปลี่ยนไปใชบริการจากธนาคารอื่นได ในทางตรงกันขามหากลูกคาไดรับ

บรกิารที่ดจีนเกิดความพึงพอใจ ก็จะทําใหลูกคากลับมาใชบรกิารในครั้งตอไป (ภัทรบุตร เสริมวงศวัฒนา, 2552 ) ซึ่ง

สิ่งที่ทําใหธนาคารประสบความสําเร็จก็คือ ทรัพยากรมนุษย ที่มีศักยภาพที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตนครราชสีมา 1 มีจํานวน 14 สาขา ไดแก สาขานครราชสีมา 

สาขาถนนมิตรภาพ สาขาถนนโพธิ์กลาง สาขาถนนชางเผือกนครราชสีมา สาขาสามแยกปกธงชัย สาขาเดอะมอลล

นครราชสีมา สาขาอัมพวัน สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สาขาตลาดเซฟวัน สาขาบิ๊กซีนครราชสีมา สาขา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  สาขาโรงพยาบาลคายสุรนารี  และ

สาขาหัวทะเล มีพนักงานจํานวน  182 คน   

 จากขอมูลของธนาคารกรุงไทย สังกัดสํานักงานเขตนครราชสีมา 1 พบวา ในป พ.ศ. 2559 ไดการลาออก

ของพนักงานเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพนักงานในยุค Generation Y ผลจากการลาออกของพนักงาน สงผลทําใหการ

ทํางานภายในองคกรเกิดความไมตอเนื่อง เปนการเพิ่มภาระงานของพนักงานที่เหลืออยูในองคกร ทําใหประสิทธิภาพ

ในการทํางานลดลง เกิดความลาชา ผูศึกษาจึงตองการศึกษาถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาในการลาออกของพนักงาน 

เพื่อหาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานในยุค Generation Y ของ

ธนาคารกรุงไทย ในเขตนครราชสีมา ตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

  1.) เพื่อศึกษาสาเหตุที่แทจริงปญหาการลาออกของพนักงานในยุค Generation Y ของธนาคารกรุงไทย 

สํานักงานเขตนครราชสีมา1 

  2.)  เพื่อศึกษาประสบการณเชิงบวกโดยใชวิธีสุนทรียสาธกของพนักงานในยุค Generation Y ของ

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา1 

  3.) เพื่อศึกษาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาการลาออกของพนักงาน ในยุค 

Generation Y ของธนาคารกรุงไทย ในเขตนครราชสีมา 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

  การศึกษาคร้ังนี้ผูวจิัยนําเสนอวธิีการเนินการศึกษาทั้งหมด 3 ดาน โดยมีวิธีการดําเนนิการศึกษาดังนี ้

  1.) การดําเนินการศึกษาสาเหตุที่แทจริงปญหาการลาออกของพนักงาน ในยุค Generation Y ของ

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

  ศึกษาเพื่อหาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานในยุค Generation Y ดวยวธิีการระดมสมอง  ผูศึกษา

ไดทําการเก็บขอมูลเองจากกลุมตัวอยางจํานวน 14 คน เปนผูบริหารสํานักงานเขตจํานวน 1 คน หัวหนาสวนบริหาร

และหัวหนาสวนติดตามจํานวน 7 คน พนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย 6 คน  โดยใชทฤษฏีแผนผังกางปลามาชวยใน

การวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหา และหาแนวทางในการแกปญหาการลาออกของพนักงานที่

เกิดขึน้ไดอยางเหมาะสม 

  ตารางที่ 1 แสดงจํานวนพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 แตละ Generation 

กลุมพนักงาน จํานวนพนักงาน จํานวนการลาออก 

   พนักงาน Generation X 48 14 

   พนักงาน Generation Y 134 34 

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

 2.) การดําเนินการศึกษาประสบการณเชิงบวกโดยใชวิธีสุนทรียสาธกของพนักงานในยุค 

Generation Y ของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  การกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

จํานวน 14 สาขา ไดแก สาขานครราชสมีา สาขาถนนมิตรภาพ สาขาถนนโพธิ์กลาง สาขาถนนชางเผือกนครราชสีมา 

สาขาสามแยกปกธงชัย สาขาเดอะมอลลนครราชสีมา สาขาอัมพวัน สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสมีา สาขาตลาด

เซฟวัน สาขาบิ๊กซีนครราชสีมา สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

สาขาโรงพยาบาลคายสุรนาร ี และสาขาหัวทะเล รวมพนักงานจํานวน  182 คน    โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 30 คน โดยแบงเปน ผูบริหารสํานักงานเขต จํานวน 1 คน ผูจัดการสาขาจํานวน 4 คน  หัวหนาสวนผูบริหาร

และหัวหนาสวนติดตาม จํานวน 7 คน  และพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย  18 คน 

  การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Non probability sampling) ในการตัดสินใจ

กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม มีการใชขนาดขั้นต่ําของกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน ดัง

ตารางที่ 2 

  ตารางที่ 2  ขนาดขั้นต่ําของกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน 

ประเภทของการศึกษา จํานวนขั้นต่ําของกลุมตัวอยาง 

การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและการสัมภาษณเชิงลึก 5 - 25 
การวิจัยเชิงพรรณนา 35 - 36 
การวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก 20 - 35 
พิจารณาจากประชากรที่คลายคลึงกัน 4 - 12 
พิจารณาจากประชากรที่แตกตางกัน 12 - 30 

ที่มา : Saunders,M.N., Lewis P ., and Thornhill , A. (2016) 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ใชขอมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) และ ขอมูลทุติยภูมิ (Secondaray) ดังนี ้ 

  1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณที่สัมภาษณ

พนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 โดยมีเคร่ืองมอืในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ  

  2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondaray) ศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวชิาการ วารสาร จุลสาร นิตยสาร บทความทาง

วิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน แหลงสารสนเทศตางๆ การคนควาขอมูลจากทางหนังสือ 

อินเตอรเน็ต หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

  ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา โดยใชเวลา มีนาคม-  มิถุนายน 2560 ซึ่งจะประกอบดวยการรวบรวม

ขอมูล วิเคราะหขอมูลและทําการสรปุผล 

  เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสัมภาษณ โดยใชกระบวนการสุนทรียสาธก (4-D Cycle) ที่ใชใน

การศึกษาคนหาประสบการณเชิงบวกในการทํางานธนาคารกรุงไทย ดวยคําถามเชิงบวกทั้งหมด 4 คําถาม 

ประกอบดวย  

  คําถามที ่1 : ตั้งแตทํางานกับธนาคารกรุงไทย  ทานมปีระสบการณใดที่ประทับใจและมีความภาคภูมิใจใน

การทํางานมากที่สุดครับ  ? 

  คําถามที ่2 : ทานอยากใหธนาคารมีการพัฒนาไปในทางดานใดมากที่สุด ? 

  คําถามที ่3 : สิ่งดีๆ ที่ทานอยากใหเกิดขึ้นกับทางธนาคารเปนที่สุดคอือะไร ? 

  คําถามที่ 4 : ทานอยากใหธนาคารสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานรุนใหมอยางไร 

เพื่อที่จะสรางขวัญและกําลังใจในการปฏบิัติงาน 

  การวิเคราะหขอมูล 

 

  1. การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร เปนการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการ

วิจัย การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) มีเปาหมายเพื่อสรุปปญหาที่ทําวิจัยไวแลวเปนการพิสูจนความแทจริงของ

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาใช และการตีความขอมูล (Interpretation) นั้น คือกระบวนการวิจัย (The research process) 

เพื่อเรยีนรูอะไร เพื่ออธิบาย (Explanation) สิ่งที่ไดมาคืออะไร และขยายความตามเหตุผลวาทําไมจึงเปนอยางนั้น เพื่อ

สรุปเปนผลการศึกษาวิจัย  

   2. การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  จากการสัมภาษณ ทัศนคติและประสบการณเชิงบวกของผูถูก

สัมภาษณโดยหาจุดโดดเดน คือ ประสบการณเชิงบวกของพนักงาน หรือความประทับใจเชิงบวกที่พนักงานกลาวถึง

และเราคิดวาเปนสิ่งที่ดี และจุดรวมคือ ปจจัยแหงความสําเร็จหรือความประทับใจเชิงบวกที่ผูถูกสัมภาษณกลาวถึง

บอยครั้ง ออกแบบกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการทํางาน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอ

ขอเสนอแนะ 

  3. วิธีการดําเนินการศกึษาแนวทางการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน 

ในยุค Generation Y ของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

  นําผลการศึกษาการศึกษาสถานการณปจจุบันและสาเหตุปญหาการลาออกของพนักงานกรุงไทยในยุคเจน
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เนอเรชั่นวาย ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 และการศึกษาเพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกในการ

ทํางานโดยใชวิธีสุนทรียสาธกมาเสนอแนะแนวทางการสรางจูงใจใหกับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย ของ

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

  จากผลการศึกษาเรื่องแนวทางการสรางแรงจูงใจสําหรับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวายโดยใชสุนทรียสาธก 

ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 ผูศึกษานํามาสรุป อภิปราย และมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  สรุปผลการศึกษา 

  1 ขอมูลทั่วไปของผูสัมภาษณ 

  การวิเคราะหขอมูลทั่วไป จากพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 สัมภาษณพนักงาน

ทั้งหมด 30 คน เปนผูบริหารสํานักงานเขตนครราชสีมา จํานวน 1 คน ผูจัดการสาขาจํานวน 4 คน  หัวหนาสวน

บริหารและหัวหนาสวนติดตามจํานวน 7 คน  พนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย 18 คน อายุอยูระหวาง 23 – 58 ป 

การศึกษาอยูระหวางปริญญาตรี – ปรญิญาโท 

  2 ผลการศึกษาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย ธนาคารกรุงไทย 

สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

  จากวิธีการระดมสมองและใชแผนผังกางปลามาชวยในการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหา และนําขอมูลท่ีไดจากการระดมสมองมาจัดรวบรวม โดยมีประเด็น 4 สาเหตุหลักคือ 

  - ดานชีวิตสวนตัว เกิดความเครียดจากการทํางานเนื่องจากถูกกดดันจากเปาหมายรายบุคคลที่ธนาคารวาง

ไว  ไมมีเวลาใหกับครอบครัวเนื่องจากบานอยูไกลจากที่ทํางานและเลิกงานดึก  

  - ดานความมั่นคงกาวหนา เกิดจากความกาวหนาไมเปนธรรม เนื่องจากการบริหารงานของผูบริหารไมเปน

ธรรม จึงทําใหไมไดรับโอกาสในการทํางาน 

   - ด านการบริหารงาน เกิดจากเลือกงานไมถูกกับคนจึ งทํ า ให งานไมมีประสิทธิภาพ 

  - ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน เกิดจากปญหาการทํางานรวมกัน เนื่องจากเพื่อนรวมงานไมมีเวลาให

คําปรึกษาในการแกไขปญหา จากปญหาและสาเหตุของปญหา ดัง ภาพที ่1 

 
 

   ภาพที ่1 แผนผังกางปลาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย ธนาคารกรุงไทย 

สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 
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  3 สภาพการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

  จากการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) พบวาจุดแข็ง (Strengths) ของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขต

นครราชสีมา 1 คือ ธนาคารมีความนาเชื่อถือ  เนื่องจากเปนธนาคารของรัฐ และจํานวนสาขาของธนาคารกรุงไทยจะ

ครอบคลุมพื้นท่ีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการกับลูกคา โดยในกลุม

ลูกคาจะมีฐานลูกคาจํานวนมากทั้งลูกคาทั่วไปและหนวยงานราชการ และผูบริหารและพนักงานมีศักยภาพที่ดีในการ

ทํางานและการใหบริการที่เปนเลิศ นอกจากนี้การวิเคราะหยังพบวา โอกาส (Opportunities) ที่ธนาคารกรุงไทยจะ

พัฒนาการบริการที่เปนไปไดอยางมีคุณภาพ คือ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคา 

โดยการพัฒนามีผลิตภัณฑที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคาในทุกระดับในการเลือกใช และมี

นโยบายจากภาครัฐในการสนับสนุนธนาคารเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจใหดียิ่งขึน้ การบริการที่สะดวกสบาย เขาถึง

งายและอํานวยความสะดวกใหกับลูกคา   สวนของสิ่งที่เราตองการจะเปน (Aspirations) คือ  เปนธนาคารอยูในใจของ

ลูกมากที่สุด ทําใหลูกคาผูกพันกับธนาคาร และจงรักภักดีกับธนาคาร โดยเปนผูนําในทุกๆดานของการบริการ ที่มี

เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสรางคุณภาพที่ดีขึ้นแกสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํางานของพนักงานมีความสุขใน

การทํางาน มีความรัก และความผูกพันกับองคกร   ในดานของผลลัพธที่องคกรไดรับ   (Result) พบวาสิ่งที่อยากให

เกิดขึ้นกับทางธนาคาร คือ การที่ลูกคาเลือกใชบริการกับทางธนาคารเปนอันดับแรก ลูกคาที่มาใชบริการประทับใจ

และบอกตอถึงความประทับใจไปยังบุคคลอื่น และสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับลูกคาอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุน และ

พนักงานที่ทํางานสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ธนาคารตั้งไวอยางมีศักยภาพ    

  ตารางที่ 3 : การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 โดยใช

เทคนคิวิเคราะหสออารร (SOAR Analysis) 
 

SOAR Analysis 

 

 

 

สิ่งที่ตองคนหาใน

เชิงกลยุทธ  

(Strategic Inquiry) 

 

 

      จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีจํานวนสาขาครอบคลุมพื้นที่ในเมืองจังหวัดนครราชสีมา 

2. มีฐานลูกคาจํานวนมากท้ังลูกคาทั่วไปและหนวยงานราชการ 

3. มีความนาเชื่อถอืเนื่องจากเปนธนาคารของรัฐ 

4. ผูบริหารและพนักงานมีศักยภาพที่ดใีนการทํางานและการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

     โอกาส  (Opportunities) 

1. การบรกิารที่สะดวกสบาย เขาถึงงาย อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา 

2. นโยบายจากรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจใหดีขึน้ 

3. ธนาคารพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัยเพื่อเขาถึงกลุมลูกคา 

4. ธนาคารมีผลิตภัณฑที่หลากหลายตอบสนองกับความตองการของลูกคา 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1025 
 

 

 

 

เจตนาชื่นชมในสิ่งที่ด ี

 (Appreciative 

Intent) 

 

 

 

    สิ่งที่เราตองการจะเปน (Aspiration) 

1. เปนธนาคารทีส่รางคุณภาพที่ดีขึ้นแกสังคมและสิ่งแวดลอม 

2. เปนธนาคารอันดับหนึ่งในใจของลูกคามากที่สุด ทําใหลูกคามีความรัก ความ

ผูกพันกับองคกร 

3. พนักงานมีความสุขในการทํางาน มีความรัก ความผูกพันกันในองคกร 

4. เปนธนาคารผูนําในทุกๆดาน ของการบรกิาร และมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

    ผลลัพธ   (Result) 

1. เปนธนาคารที่ลูกคาเลือกใชบรกิารเปนอันดับแรก 

2. สรางผลตอบแทนท่ีดใีหกับลูกคาอยางยั่งยืนใหแกผูถือหุน  

3. ลูกคาที่มาใชบริการประทับใจและบอกตอถึงความประทับใจไปยังผูอื่น 

4. พนักงานสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายท่ีธนาคารตัง้ไวอยางมีศักยภาพในการ

ทํางานสูง 

   

4  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณประสบการณเชิงบวกโดยใชวิธีสุนทรียสาธกของพนักงานในยุค 

Generation Y ของธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 

ขั้นตอนการคนพบ (Discovery) 

การคนหาประสบการณเชิงบวกของพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 จํานวน 30 คน 

วิเคราะหปจจัยที่เปนจุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดนท่ีไดจากการสัมภาษณมาพิจารณา พบวา  การสรางแรงจูงใจ

ใหเพิ่มมากขึ้น กลุมตัวอยางมีความประทับใจที่ไดรับคําชมเชยในการใหบริการในการปฏิบัติงานจากทางลูกคา การรับ

รางวัลในการปฏิบัติงานจากทางธนาคารและเปนที่ปรึกษาใหกับลูกคาในดานการเงิน   และมีความคิดเห็นอยากให

ธนาคารใหความสําคัญกับตัวพนักงาน สถานที่การทํางาน และความทันสมัยในการใหบริการลูกคา นอกจากนี้พบวา 

การใหโอกาสในการไดรับเลือกใหปฏิบัติหนาที่ตรงกับความรู ความสามารถ และไดใชความรูความสามารถที่มีอยู

อยางเต็มที ่เปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานสวนใหญ สื่อความหมายไดวา พนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานรุน

ใหม การที่ไดรับโอกาสจะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยอื่น ๆ ที่สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน เชน การ

ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหเขาอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและการใหพนักงานไดมีชวงวันหยุด เพื่อให

พนักงานมีเวลาอยูกับครอบครัว การบริหารเวลาในการทํางานใหเหมาะสม  หากมีการสรางแรงจูงใจในการทํางาน

ใหกับพนักงาน พนักงานทุกคนโดยเฉพาะพนักงานรุนใหมจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ยอมสรางประโยชน

ใหแกองคกรไดอยางยั่งยนื 

  การวาดฝน (Dream) จากขั้นตอนการคนหาประสบการณเชิงบวก (Discovery) โดยการสัมภาษณ

ประสบการณในการทํางานดีๆของผูบรหิารและพนักงานธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 ทําใหพบปจจัย

ที่เปนจุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดน นํามาสูการวาดฝน (Dream)  วาอยากเห็นธนาคารมีการพัฒนาทางดานใด 

และสิ่งดีๆ ที่อยากใหเกิดขึ้นกับทางธนาคารเปนอยางไร ซึ่งสามารถกําหนดสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นกับธนาคารดังนี ้
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  1 . )  การใหความสําคัญกับพนักงาน ไมควรใหความสําคัญกับพนักงานคนหนึ่งคนใดเปนพิ เศษ  

  2.) สถานที่ในการทํางานควรเปนสถานที่ที่ สงบ สะอาด เปนระเบียบ จัดสถานที่ในการทํางานใหมี

บรรยากาศที่ดแีละทันสมัย 

 3.) ดานการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถใหกับพนักงานเพื่อความกาวหนาและ

เพิ่มศักยภาพกับพนักงาน 

 4 . )  เ ป น ธ น า ค า ร ที่ มี ค ว า ม ทั น ส มั ย ใ น ก า ร ที่ ลู ก ค า เ ลื อ ก ใ ช บ ริ ก า ร เ ป น อั น ดั บ แ ร ก   

  การออกแบบ  (Design)  จากการที่ผูศึกษาไดทําการรวมรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชคําถามเชิง

บวก ผูศึกษาจึงไดทําการวิเคราะหประสบการณดานบวกที่ไดคนพบจาก ผูบริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทย 

สํานักงานเขตนครราชสีมา 1 สรุปผลการวเิคราะห 

 5 แนวทางการสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อลดปญหาการลาออกในยุคเจนเนอเรชั่นวาย   

  ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดในการนําแนวทางที่ไดนําไปสูการปฏิบัติจริงตอไป และกิจกรรมเพื่อหา

แนวทางนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน 

  โครงการที่ 1   :   ไมเด็ด เด็ก 'Gen Y  : เพื่อเกิดแรงจูงใจในการทํางาน สรางแรงผลักดันให

พนักงานรุนใหม ทํางานอยางมีประสิทธภิาพ 

  โครงการที่ 2   :   กรุงไทยกาวไกลสูความกาวหนา : เพื่อใหพนักงานมีความรูในการทํางานดาน

สินเช่ือและการตดิตามหนี ้NPLs  ใหมีประสิทธภิาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

  โครงการที ่3 :   รางวัลพนักงานหนึ่งในใจลูกคาประจําป : เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ทํางานในการใหบรกิารกับลูกคา 

 แนวทางทั้ง 3 โครงการนี้จะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติใหกับพนักงานซึ่งคาดวาจะสงผลใหอัตราการ

ลาออกของพนักงานในยุคเจนเนอเรชัน่วาย ธนาคารกรุงไทย สํานักงานเขตนครราชสีมา ลดลง 

 อภิปรายผล 

  จากผลการศึกษามีประเด็นที่สําคัญนํามาอภิปราย ดังนี ้

  ผลการศึกษาสาเหตุที่แทจริงของปญหาการลาออกของพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวาย ธนาคารกรุงไทย

สํานักงานเขตนครราชสีมา 1  ดวยการใชแผนผังกางปลา (Fish bone Diagram) หรือผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) 

ผลการวิจัยพบวา  จากวิธีการระดมสมองและใชแผนผังกางปลามาชวยในการวิเคราะห เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่

แทจริงของปญหา และนําขอมูลที่ไดจากการระดมสมองมาจัดรวบรวม โดยมีประเด็น 4 สาเหตุหลักคือ 1.) ดานชีวิต

สวนตัว 2.)ดานความมั่นคงกาวหนา 3.)ดานการบริหารงาน  4.)ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของสิริรัตน ฤกษธนะขจร (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการสรางแรงจูงใจของพนักงานธนาคาร

ออมสิน จังหวัดรอยเอ็ด  เพื่อหาสาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานดวยการใชแผนผังกางปลา ผลการวิจัย

พบวา สาเหตุของปญหาการลาออกของพนักงานธนาคารออมสินในเขตจังหวัดรอยเอ็ด นโยบายและการบริหารเกิด

จากความเครียดจากเปาที่ไดรับ ดานชีวิตสวนตัวเนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ ความมั่นคงโอกาสในการ

เจริญกาวหนามีนอย เนื่องจากเกณฑในการสอบสูง 

  โครงการแนวทางการสรางแรงจูงใจสําหรับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวายเพื่อลดการลาออก  พบวา 

โครงการที่สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน โครงการไมเด็ด เด็ก Gen Y เพื่อสรางความผูกพันใหกับพนักงานในองคกร 

สรางแรงผลักดันใหพนักงานรุนใหม ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ใหพนักงานเห็นคุณคาในตัวเองและ
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เปนสวนหนึ่งในความสําเร็จขององคกร ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรพร แกวสกุล (2559) ศึกษาเรื่อง 

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตธุรกิจจังหวัด

ขอนแกน พบวา โครงการสานสัมพันธพนักงานผูกใจไวใจกับ TMB โครงการนี้จะทําใหพนักงานทํางานอยางมีความสุข 

และมีสัมพันธที่ดตีอเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

  โครงการแนวทางการสรางแรงจูงใจสําหรับพนักงานในยุคเจนเนอเรชั่นวายเพื่อลดการลาออก  พบวา 

โครงการที่สรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน โครงการรางวัลพนักงานหนึ่งในใจลูกคาประจําป เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ

ในการทํางานในการใหบริการกับลูกคา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอัญชลี คามนา (2559) ศึกษาเรื่องการสราง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฎิบัติการเพื่อลดอัตราการลาออกของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) สาขา ขอนแกน พบวา โครงการทําดีชื่นชม สงผลใหพนักงานมีความตั้งใจในการทํางาน และใหความรวมมือ

ในการใหบริการเพื่อสรางความพอใจใหกับลูกคามากขึ้น  

กิตตกิรรมประกาศ  

  รายงานการศกึษาอิสระฉบับนีส้ําเร็จลุลวงไดดวยด ีเพราะผูเขียนไดรับคําแนะนําและรับความชวยเหลือ จาก

อาจารยท่ีปรึกษา คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร  วรพุทธพร อาจารยที่ปรึกษาที่ไดสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา

และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนอยางยิ่งตอการจัดทําการศึกษาอิสระในครั้งนี้  ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบและ

แกไขขอบกพรอง และผูศึกษารูสกึซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณทาน ดวยความเคารพอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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บทคัดยอ  

การวิจัยครัง้นี้มเีพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการรับการรักษา และเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพล

ตอการรับบริการการรักษา โดยการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ

แบบสอบถามทัศนคติตอการรับบริการการรักษา สถิติที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย t-test ANOVA และ Pearson Correlation 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางดานประชากรศาสตรมีทัศนคติตอการรับบริการการแพทยแผนจีนที่ซึ่ง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบผลวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสันในภาพรวม

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากรผูใหบริการ ดานลักษณะทาง

กายภาพกับทัศนคติตอการรับบริการการรักษาโดยการแพทยแผนจีน สถานพยาบาลจันทรเกษม มีระดับนัยสําคัญ 

0.01 ดังนั้นจึงยอมรับสมมตฐิาน 1H ปฏิเสธสมมตฐิาน 0H  ผลการทดสอบผลวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน

ในภาพรวมของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการดานสถานที่ คานตลาด ดานกระบวนการใหบริการกับทัศนคติ

ตอการรับบริการการรักษาโดยการแพทยแผนจีน สถานพยาบาลจันทรเกษม ซึ่งไมมีความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมตฐิาน 0H ปฏิเสธสมมติฐาน 1H  

คําสําคัญ: 

Abstract 
 The objective of this research 1. To Attitude towards treatment services provided by clinic of Traditional 
Chinese medicine. Chandrakasem Rajabhat University 2. To Marketing factor affecting the decision to select 
treatment services provided by clinic of Traditional Chinese medicine. Chandrakasem Rajabhat University The 
sample consisted of 400 customers who use service of clinic of Traditional Chinese medicine. Chandrakasem 
Rajabhat University. The data is collected through verified questionnaires and the result is analyzes by statistics 
which accorded to the research objective which are percentages, t-test and One-Way analysis of variance. and 
statistical at the significance level of 0.5and Pearson Correlation 
 If research found that, the cause that affected to marketing factor the decision to select treatment 
services provided by clinic of Traditional Chinese medicine. Chandrakasem Rajabhat University were significantly 
related in statistics at 0.5. Marketing factor statistically related to product of attitude towards treatment service, 
prices and personnel service with statical significantly at 0.1 level. Marketing factor statistically different to 
location service, marketing service with the statical significantly at 0.5 

Keyword: 
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บทนํา 
ศาสตรการแพทยแผนจีนนั้นเชื่อวาการฝงเข็ม กัวซา และครอบแกว เปนการแพทยแผนโบราณของประเทศ

จีน ที่มีประวัติศาสตรความเปนมาอันยาวนานมากวา 2000-5000 ป โดยประมาณ และปจจุบันก็ยังถูกใชเพื่อการ

รักษาโรคอยางกวางขวางทั้งใน ประเทศจีนและตางประเทศอีกดวยนี้อกีดวย 

คนจีนสมัยกอนนั้นเชื่อวา ภายในรางกายของคนเรานั้นไมไดมีแคอวัยวะภายใน เลือดหรือวาระบบประสาท

ตางๆมากมาย แตยังมีลมปราณที่ไหลหมุนเวียนไปตามเสนลมปราณตางๆ อยูภายใจทั่วทั้งรางกายโดยแตกําเนิด 

ลมปราณเปนพลังงานที่ผลักดันใหอวัยวะตางๆภายในรางกายของเรา สามารถเคลื่อนไหวทํางานประสานสอดคลอง

กัน แตเมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งทําใหการไหลเวียนของ เลอืดและลมปราณติดขัด(เกิดการบาดเจ็บ) อวัยวะภายในตางๆ ก็

จะทํางานผิดปกติตามไปดวย หากความผิดปกตินั้นไมสามารถปรับแกไขกลับคืนมาได รางกายก็จะเกิดการเสียสมดุล 

แลวก็จะทําใหมีอาการของการเจ็บปวยเกิดขึ้น โดยชาวจีนในสมัยนั้นไดคนพบวา การใชเข็มหรือวา (ฝงเข็มในสมัย

ปจจุบัน) ปกลงไปยังจุดฝงเข็มตามรางกาย สามารถกระตุนลมปราณใหไหลเวียนตอไปไดโดยไมติดขัด จึงทําใหอวัยวะ

ภายในรางกายที่ทํางานผิดปกติไปนั้นกลับคืนสูสภาพปกติ และยังสามารถขจัดสิ่งที่กออันตรายแกรางกาย จากนั้น

ความเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นก็จะหายไปไดอีกดวย 

จากประวัติศาสตรท่ียาวนานจนมาถึงสังคมในปจจุบันนี้เนื่องจากความเจรญิกาวหนาทางดานการแพทยและ

เศรษฐกิจ ทําใหสังคมและเทคโนโลยี ตางๆไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทําใหศาสตรการแพทยแผนจีนตองปรับตัวให

ทันสถานะการณที่เกิดขึ้นไมเพียงแคนั้นแพทยผูเชี่ยวชาญเองก็ตองปรับตามสถานะการณทั้งในเรื่องของความรูและ

ความสามารถดานการแพทยใหทันตามสถานะการณที่กําลังกาวไปขางหนาอีกดวย  

เนื่องจากความความเจริญ กาวหนาดานเศรษฐกิจที่เติบโตคอนขางเร็ว ทําใหคนในสมัยปจจุบันนี้ตองหาวิธี

ดําเนินชีวิตใหอยูรอดตามโลกที่กําลังดานหนาขึ้นไป เรื่อยๆทําใหไมวาจะเปนเพศไหนๆ วัยไหนๆ ก็จะพบการภาวะ

ความเครียดจากการดําเนินชีวิต การทํางาน ปญหาสังคมที่มากขึ้นและที่สําคัญคือปญหาครอบครัว และจากปญหา

เหลานี้ทําใหสมองและรางกายเกิดลาจะสิ่งตางๆ ทําใหสังคมในปจจุบัน เปนสังคมที่เกิดการแขงขันท่ีตองหาเงินหาทอง

มาดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวหรือคนที่รัก จนทําใหตัวเราเองสุขภาพออนแอลงพอตัวเราเองออนแลลงก็ตองไปหา

หมอเพ่ือรักษาตัวเองใหเปนปกติ แลวจากการที่บางรายไปหาหมอแตรักษาไมหาย บางก็เบื่อตอการกินยาเพราะตอง

กินยาตลอดเวลาที่เกิดอาการ และการกินยาเขาไปเปนจํานวนมากๆเปนเวลานานๆหลายป ก็ทําใหเกิดสารตกคาง

ภายในรางกาย จนอาจทําใหเกิดการดื้อหรือโรคไตเสื่อมก็เปนได ผูปวยบางรายจึงเนนไปหาทางเลือกอื่นๆแทน ซึ่ง

ปจจุบันประเทศไทยก็เปนประเทศที่เปดกวางในเรื่องของการแพทยตางๆ ไมใชแคการแพทยแผนไทย การแพทยแผน

ปจจุบัน เรายังมีการแพทยทางเลือกอยาง แพทยแผนจีน อีกดวย 

การรักษาโดยการแพทยทางเลือกแพทยแผนจีน ถือเปนทางเลือกหนึ่งที่เนนการรักษาและปองกันโรคของ

ผูปวยบางคนที่ไมสามารถรักษาโรคประจําตัวโดยแพทยแผนปจจุบันใหหายได แตทางแพทยทางเลือกแพทยแผนจีนก็

เปนอีกหนึ่งทางลือกในการรักษา เชน ผูปวยโรคไมเกรน ซึ่งจะพบมากในกลุมคนทํางาน บางรายไมสามารถบรรเทา

อาการได แตในทางกลับกันการแพทยแผนจีน ใชวิธีการฝงเข็ม เพื่อชวยรักษาอาการปวดไมเกรนได ดังนั้นการรักษา

โดยแพทยทางเลือก แพทยแผนจีน จึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกของผูที่ตองการในการรักษาและ ปองกันตัวเองจะโรคภัย

ตางๆ  

 โดยการแพทยแผนจีน ถามีวิธีการรักษาแบบหลากหลาย เชน การฝงเข็ม การครอบแกว การนวดแผนจีน 

และวิธีการทานสมุนไพรอีกดวย ซึ่งหลักการของแพทยแผนจีนจะใชทฤษฎีแบบองครวม โดยการมอง การฟงหรือการ
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ดม การถาม และการจับชีพจรที่แพทยแผนจีนเรียกวาการแมะเพื่อวินิจฉัยโรค แลวหลังจากนั้น ก็ทําการหัตถการไมวา

จะฝงเข็ม หรือวาครอบแกวก็จะอยูในดุลพินจิแพทยนั้นเอง    

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีผลตอการรับการรักษาโดยบริการแพทยแผนจีนที่ สถานพยาบาลการแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

2. เพื่อศึกษาปยจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการรับบริการการรักษาโดยแพทยแผนจีนที่ สถานพยาบาล

การแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. เพื่อทราบถึงทัศนคติที่มีผลตอการรับการรักษาโดยบริการแพทยแผนจีนที่ สถานพยาบาลการแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

2. เพื่อทราบถึงปยจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการรับบริการการรักษาโดยแพทยแผนจีนที่ สถานพยาบาล

การแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมสามารถนําขอมูลที่ได เผยแพรใหกับผูที่สนใจการรักษาโดย

การแพทยแผนจีน 

3. สถานพยาบาลการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมสามารถนําขอมูลในการศึกษาอิสระไปใช

ประโยชนได 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่มารับบริการในสถานพยาบาลการแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราช

ภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน จํานวน 400 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ที่ใชคือ แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ซึ่งผูศึกษา ไดทําการ

สรางเครื่องมือจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 2 สวนดังนี้  

สวนที่ 1 คือขอมูลสวนบุคคลทัว่ไปทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย เพศ, อาย,ุ การศึกษา, สถานภาพ, อาชีพ, รายได  

สวนที่ 2 คือขอมูลเกี่ยวกับปยจัยสวนผสมของการตลาดใน 7 ดาน คือ ผลิตภัณฑ , ราคา, สถานที่, โปรโมชั่น, 

กระบวน, การบุคลากร, ลักษณะทางกายภาพ 

สวนที่ 3 คือคําถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการรับบริการการรักษาโดยการแพทยแผนจีน สถานพยาบาลจันทรเกษม ทั้ง 

4 ดานดังนีด้านความปลอดภัย ดานประสิทธภิาพ ดานความเชื่อมั่นในแพทย ดานความเช่ือมั่นในสถานพยาบาล 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับดังนี ้

ระดับความห็นท่ี 5 คะแนน หมายถึงมากที่สุด  

ระดับความห็นท่ี 4 คะแนน หมายถึงมาก  

ระดับความห็นท่ี 3 คะแนน หมายถึงปานกลาง 

ระดับความห็นท่ี 2 คะแนน หมายถึงนอย  

ระดับความห็นท่ี 1 คะแนน หมายถึงนอยที่สุด 
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ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูศึกษาไดเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เขามาใชบริการในสถานพยาบาล

การแพทยแผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหา จํานวน 400 ชุด ระยะเวลาการเก็บขอมูลระหวางวัน

จันทรที ่24 เมษายน 2560 ถึงวันเสารท่ี 27 พฤษภาคม 2560 

 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บขอมูลจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร วารสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต 

และจากรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สถิติที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวยสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบน เพื่ออธิบายในสวนของขอมูลเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร สถิติเชิงอนุมาน ไดแก Independent 

t-test เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุม และสวนของขอมูลเกี่ยวกับดานปยจัยสวน

ประสมทางการตลาด ใช Pearson Correlation เปนการทดสอบความสัมพันธ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง 

ดานประชากรศาสตรสวนมากเปนเพศชาย อายุ31-40ป สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา อาชีพรับราชการ และรายได 15,001-25,000 บาท 

ตาราง 1 ตารางระดับความพงึพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ดานผลิตภัณฑ 4.31 0.427 มากที่สุด 

2.ดานราคา 2.97 0.293 ปานกลาง 

3.ดานสถานที ่ 3.59 0.588 มาก 

4.ดานการตลาด 1.4 0.359 นอยท่ีสุด 

5.ดานกระบวกการใหบรกิาร 4.36 0.479 มากที่สุด 

6.ดานบุคลากรผูใหบริการ 4.33 0.494 มากที่สุด 

7.ดานลักษณะทางกายภาพ 4.01 0.666 มาก 

รวม  3.56 0.472 มาก 

ตารางที่ 1 พบวาผูมารับบริการการรักษาโดยการแพทยแผนจีน สถานพยาบาลการแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร มีความเห็นเกี่ยวกับดานกระบวกการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 

และมีความเห็นเกี่ยวกับดานบุคลากรผูใหบริการโดยมีคาเฉลี่ย 4.33 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑโดยมี

คาเฉลี่ย 4.31 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานลักษณะทางกายภาพโดยมีคาเฉลี่ย 4.01 และมีความเห็นเกี่ยวกับดาน
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สถานที่โดยมีคาเฉลี่ย 3.59 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานราคาโดยมีคาเฉลี่ย 2.97 และมีความเห็นเกี่ยวกับดาน

การตลาดโดยมีคาเฉลี่ย 1.4 ตามลําดับ 

ตาราง 2 ตารางระดับความพงึพอใจดานทัศนคติการใหบริการ 

ตารางที่ 2 พบวาผูมารับบริการการรักษาโดยการแพทยแผนจีน สถานพยาบาลการแพทยแผนจีน 

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร มีความเห็นเกี่ยวกับดานความเชื่อมั่นในสถานพยาบาลโดยมี

คาเฉลี่ย 4.65 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานประสิทธิภาพโดยมีคาเฉลี่ย 4.37 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานความ

ปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 2.54 และมีความเห็นเกี่ยวกับดานความเช่ือมั่นในแพทยโดยมีคาเฉลี่ย 4.21 ตามลําดับ 

 

ตาราง 3 ตารางระดับความพงึพอใจดานทัศนคติการใหบริการ 

ประชากรศาสตร 

 

ทัศนคติตอการบริการ 

เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได 

1.ดานความปลอดภัย O O O O O O 

2.ดานประสิทธิภาพ O O X X X O 

3.ดานความเชื่อมั่นในแพทย O O O O O O 

4.ดานความเชื่อมั่นในสถานพยาบาล O X O X O O 

ตารางที่ 3 พบวา ทัศนคติดานความปลอดภัยมีผลตอประชากรศาสตรในทุกดาน และทัศนคติดาน

ประสิทธิภาพมีผลตอประชากรศาสตรในดานเพศ อายุ รายได และทัศนคติดานความเชื่อมั่นในแพทยมีผลตอ

ประชากรศาสตรในทุกดาน และ และทัศนคติดานความเชื่อมั่นในสถานพยาบาลมีผลตอประชากรศาสตรในดานเพศ 

สถานภาพ อาชีพ รายได  

 

 

ทัศนคติการใหบริการ  Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ดานความปลอดภัย 2.54 0.53 นอย 

2.ดานประสิทธิภาพ 4.37 0.272 มากที่สุด 

3.ดานความเชื่อมั่นในแพทย 4.21 0.408 มากที่สุด 

4.ดานความเชื่อม่ันในสถานพยาบาล 4.65 0.26 มากที่สุด 

รวม  3.83 0.367 มาก 
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ตาราง 4 ตารางระดับความพงึพอใจดานทัศนคติการใหบรกิาร 

ตัวแปร 
ดาน

ผลิตภัณฑ 

ดาน

ราคา 

ดาน

สถานที่ 

ดานการ 

ตลาด 

ดาน

กระบวนการ

ใหบริการ 

ดานบุคลากร

ผูใหบริการ 

ดานลักษณะ

ทางกายภาพ 

ดานความ

ปลอด 

ภัย 

ดาน

ประสิทธิภาพ 

ดานความ

เชื่อมั่นในแพทย 

ดานความ

เชื่อมั่นใน

สถานพยาบาล 

ดานผลิตภัณฑ 1 .018 -.141** .019 -.098* .191** .378** .256** -.218** .030 .346** 

ดานราคา 
 

1 .082 .275** -.034 .134** .062 .153** -.365** -.175* .219** 

ดานสถานที่ 
  

1 -.067 .385** -.207** .169** .250** -.452** .043 -.091 

ดานการตลาด 
   

1 -.165** -.135** -.034 -.247** .163** .079 .139** 

ดานกระบวกการ

ใหบริการ      
1 .160** -.087 .061 -.185** .123* .225** 

ดานบุคลากรผู

ใหบริการ      
1 .194** .091 -.059 .394** .092 

ดานลักษณะทาง

กายภาพ       
1 .062 -.219** .203** .224** 

ดานความปลอดภัย 
       

1 .003 -.084 .011 

ดานประสิทธิภาพ 
        

1 .129** -.248** 

ดานความเชื่อมั่นใน

แพทย          
1 .085 

ดานความเชื่อมั่นใน

สถานพยาบาล           
1 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

การศึกษาอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณเปนอยางดีไดดวยความชวยเหลือและการใหคําปรึกษาจากผูชวย

ศาสตราจารย ดร.มนตรี วิบูลยรัตน อาจารยที่ปรึกษาคนควาอิสระ ที่สละเวลาอันมีคาและใหคําปรึกษาแนะนําถึง

ขอคิดเห็น วิธีการที่เปนประโยชนในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เปนอยางยิ่ง ทั้งชวยตรวจสอบความถูกตองของการจัด

ทําการศึกษาคนควาอิสระใหมีความสมบูรณ และแสดงความหวงใยที่มีใหแกผูวิจยั ทั้งยังกําลังใจมาโดยตลอด ผูศึกษา

จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ผูศึกษาตองขอกราบขอบพระคุณคณาจารย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดกาวิทยาลัยขอนแกน ณ 

กรุงเทพมหานคร อาจารยพิเศษ วิทยากรทุกทานและคณะกรรมการที่ไดสละเวลาอันมีคาที่ใหความรูและ

ประสบการณมากมาย รวมถึงเจาหนาที่ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ และคอยอํานวยความสะดวกใหเปนอยางดี 

และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ที่มาเปนประธานในการคุมสอบครั้งนี้ พรอมทั้งชี้แนะถึงขอบกพรองในการทํา

วิจัยเปนอยางด ีใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดยอ 

การศึ กษาความเปนไปได ในการลงทุนในธุรกิจให บริ การแอพพลิ เคชั่ นสั่ งอาหารออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  มี วัตถุประสงค เพื่อศึ กษาความเปนไปได ในการลงทุนธุรกิ จประเภท การบริ การอาหารออนไลน  

ในพื้ นที่ กรุงเทพมหานคร โดยศึ กษาใน  3 ด าน ได แก  ด านการบริ หารจัดการ  ด านการตลาด  และด านการเงิ 

น จากการศึ กษาพบวา  ความเปนไปได ดานการบร ิหารจัดการมี การวางแผนโครงสร างองค กรสําหรับการเพื่อแบ 

งหน าที่การปฏิ บัติ งาน ความเปนไปได ทางด านการตลาด คื อ มูลค าตลาดกลุ มอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิ 

จสั่งอาหารออนไลนมีแนวโนมจะเติบโตขึน้  ซึ่งเปนผลดีตอธุรกิจในอนาคต  การออกแบบผลิตภัณฑดวยการใชรูปภาพ

เมนูอาหารที่สวยงามและคมชัด  และแสดงราคาที่ชัดเจน  ในการสื่อความตองการของผู บริโภคที่จะสั่งซื้อ  รวมถึง

การนําเสนอรานอาหารดังๆ และการโฆษณา  และการศึกษาดานการเงิ นเริ่มจากเงิ นลงทุนทั้ งหมด  5,000,000  

บาท  โดยมาจากสวนของเจ าของร อยละ 40 และมาจากการกูยืมระยะยาวร อยละ  60 ซึ่งมี ต นทุนของเงิ นทุนเท 

ากับร อยละ  15.84 เมื่อทําการวิ เคราะหผลตอบแทนของโครงการพบว า  ระยะเวลาคื นทุนของโครงการเปน

ระยะเวลา  1.9 ป  มูลค าปจจุบันสุทธิ เท ากับ8,655,279 บาท  ( NPV > 0) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ      

( IRR) เท ากับ  41.97  ซึ่ งมี ค ามากกว าต นทุนของเงินทุน 15.84 ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวามีความเปนไปไดในการ

ลงทุน 

คําสําคัญ: อาหาร อาหารออนไลน 
 

Abstract  
 The objective of the independent study was to study feasibility of investment in food delivery services  
and application for Bangkok Metro Area. The feasibility was study related to three aspects consist of 
Management, Marketing and Financial. The Study of  management of the project focuses on the setting up the 
organization structure to implement the business and using the technique of operation analysis to support 
decision making. The study of Marketing found that the market value of food and food delivery  in Thailand 
continue to grow. It means the business in this industry could be able to prosperous in the future. Lastly, the 
result of financial analysis was the investing proportion of owner capital and long-term loan 60% and 40% 
respectively. The project was studies for 5 years. Therefore, the evaluation of the project found the conclusion of 
Payback Period (PB) within 1.9 years, Net Present Value (NPV) was 8,655,279 baht (NPV > 0) and Internal 
Rate Return (IRR) was 41.97%  that more than cost of capital of the project. The project was feasible for 
investing. 
Keywords: food, food delivery   
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บทนํา  

 เทคโนโลยี เปนหนึ่ งปจจัยในการดํารงชีวิตของมนุษย ในปจจุบัน อันเนื่องมาจากความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตร  และการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของมนุษย   ในป 2559 ที่ผ านมา รัฐบาลไทยพยายาม

ผลักดันโครงการ Thailand 4.0 คื อ การนําเทคโนโลยี ต าง ๆ เข ามาใช ประโยชน มากขึ้ น  การขับเคลื่อนด วย

เทคโนโลยีความคิดสรางสรรค  และนวัตกรรม เชน การเกษตรตองเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสูการเกษตร

แบบสมัยใหมที่มี การเน นเรื่องการบริ หารจัดการ  โดยการนําเทคโนโลยี เข ามาใช   หรื อที่เรี ยกว า  Smart 

Farming โดยเกษตรกรต องเริ่ มรวยขึ้ นและเปนเกษตรกรที่ ผู ประกอบการเปล่ี ยนจาก   SME แบบเดิ มไปสู  Smart 

Enterprises และ  Startup ที่ มีศักยภาพสูง และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู แรงงานที่มี ความรู  ความเชี่ยวชาญ

และทักษะสูงขึ้น สําหรับในภาคธุรกิจ เราจะเริ่มเห็นบริการใหมๆ มากยิ่งขึ้น เชน การทําธุรกรรมการเงินออนไลน  

การสั่งสินคาออนไลน  เปนตน  และธุรกิ จออนไลน มีแนวโน มที่จะเปลี่ยนแปลงไปมาก   สังเกตได จาก ในปจจุบัน

ธุรกิจธนาคารพาณิชย มี การปดสาขาและควบรวมสาขามากขึ้น จากขอมูลสถิติธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  

เรื่องจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยทัง้ระบบพบวา ในชวง 11 เดอืนที่ผ านมา  (ม.ค.-พ.ย. 2559) ธนาคารลดสาขา

จํานวน 51 แห ง จากสิ้ นป 2558 จํานวน 7,059แห ง  เหลื ออยู จํานวน  7,008  แห ง  และธนาคารมี การมุ งเน 

นให ประชาชนหันมาทําธุรกรรมผ านอิ นเตอร เน็ตแทน(ประชาชาติธุรกิ จ,  2559) และอีกหนึ่งธุรกิ จใหม  ในป ที่

ผานมา คื อ ธุรกิจสั่งอาหารออนไลนจากรานอาหารในปจจุบันก็มี ตัวกลางให บริ การสั่งอาหารออนไลน โดยการนํา

เทคโนโลยี มาพัฒนาเว็บไซต และแอพพลิ เคชั่นสําหรับสั่งอาหารออนไลนทั่วไปขึ้น เชน food Panda, Uber EATS, และ 

LINE MAN เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และยังเปนการเพิ่มยอดขายใหกับทางรานคาอีกดวย 

 จากความกาวหนาทางเทคโนโลยี  สงผลใหพฤติกรรมมนุษยเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ไมวามนุษยจะทํากิจกรรมใด ๆ จะเห็นไดวามีสมารทโฟนติดตัวตลอดเวลา ดังนั้นจึงมีการคิดคน

นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อตอบสนองมนุษยมากขึ้น จึงมีแนวคิดพัฒนาแอพพลเิคชั่นเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย 

โดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 21  เปนตนมา พฤติกรรมการจับจายใชสอยเปลี่ยนแปลงไป ผูบริโภคหันมาซื้อสินคา

ออนไลนมากขึ้น จากการที่มีตนทุนขายถูกกวาจึงทําใหราคาขายถูกกวารานคาทั่วไป   และมี สิ นค าใหเลือก

หลากหลายกว า จึ งเปนแนวคิ ดในการสร างแอพพลิเคชั่นต าง  ๆ ที่มี ให เห็นอย างมากมาย  เช น Lazada, 

11Street และ Shopee เปนต น  และเมื่อสิ้ นป  2559 ศูนย วิ จัยกสิ กรไทย  ได ออกบทวิ เคราะห เรื่อง   “จับตาป  

2560 สั่งอาหารออนไลน หนุนตลาด Delivery โตรอยละ 11-15 สวนทางภาพรวมธุรกิจรานอาหารที่เติบโตเพียง

เล็กนอย” ซึ่งมีสาระสําคัญคือ  ความสะดวกในการสั่งอาหารผ านช องทางออนไลน   ทั้ งช องทางที่ผู ประกอบการ

พัฒนาขึ้ นเอง   และตัวกลางให บริ การสั่งอาหารออนไลน  ช วยหนุนให ธุรกิ จร านอาหารมี รายได จากบริ การ   

Delivery เพิ่มสูงขึ้ น  โดยศูนย วิ จัยกสิ กรไทยคาดว า  ตลาดบริการจัดสงอาหาร  หรือ Delivery โดยผูประกอบการ

รานอาหารในป  2560 นาจะมีมูลคา 26,000-27,000 ลานบาทเติ บโตร อยละ  11-15  จากในป 2559 สวนทางกับ

ภาพรวมตลาดธุรกิ จร านอาหารในป  2560 ที่คาดว า น าจะเติ บโตเพียงรอยละ 2-4 จากในป 2559 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2559)  

 ดวยสาเหตุที่กลาวมาทําใหผูศึกษาเล็งเห็นโอกาสที่จะศึกษาธุรกิจใหมขึ้น โดยเปนตัวกลางใหบริการสั่ง

อาหารออนไลน ซึ่งจะตองคนหาปจจัยที่จะทําใหแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลนประสบความสําเร็จ รวมไปถึง

การศึกษาความเปนไปไดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน โดยผูศึกษามีความประสงคจะศึกษาความ

เปนไปได ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะประกอบไปดวยแอพพลิเคชั่น

บนโทรศัพทมือถือเปนหลัก ทั้งนี้ผูศึกษาจะนําการศึกษานี้ไปเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจตอไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึ กษาค นคว าอิสระครั้ งนี้ มีจุดมุ งหมายเพื่อศึ กษาความเปนไปได และความคุ มค าในการลงทุนการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น(ตัวกลาง) ใหบริการสั่งอาหารออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครโดยจะศึกษาความเปนไปไดใน  3 
ดาน ประกอบดวย  ดานการบริหารจัดการ  ดานการตลาด และดานการเงินโดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังน้ี 
 1. ศึกษาความเปนไปไดดานการบริหารจัดการเปนการศึกษาถึงโครงสรางและการจัดการองคกร การ
วางแผนระยะเวลาในการดําเนินงาน กระบวนการใหบริการ (Process) 
 2. ศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด เปนการศึกษาภาพรวมอุตสาหกรรม การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก การวิเคราะหคูแขงขัน การวางแผนกลยุทธ การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การ
วางตําแหนงทางการตลาด และสวนประสมทางการตลาด 
 3.  ศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน โดยศึกษาเกี่ยวกับ การประมาณการงบการเงิน การคํานวณหาตนทุน
เฉลี่ยของเงินทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทนของโครงการ และการวิเคราะหความเสี่ยง
และความออนไหว 
 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  
 ภาพรวมธุรกิจรานอาหารและบรกิารจัดสงอาหารออนไลน 
 มูลคาตลาดรานอาหาร มีมูลคาโดยรวมประมาณ 375,000-385,000 ลานบาท แบงเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 

กลุมรานอาหารที่มีสาขา มูลคาตลาดประมาณ 108,000-110,000 ลานบาท หรือคิดเปน 28.5% โดยมีสาขาอยู

ประมาณ 2,663 สาขา และรานอาหารทั่วไป มูลคาตลาดประมาณ 267,000-275,000 ลานบาท หรือคิดเปน 71.5% 

โดยทั้งสองกลุมนี้ มีอัตราเติบโตที่แตกตางกัน กลุมรานอาหารที่มีสาขา จะมีแนวโนมเติบโตสูงกวาอยูที่ 6.9-8.9% 

ในขณะที่รานอาหารทัว่ไป จะมีแนวโนมที่ต่ํากวาอยูประมาณ 2.9-5.9% อันเนื่องมาจากการพรอมในการแขงขันและ

เติบโต อยางไรก็ตาม ทั้งสองกลุมมีอัตราเติบโตโดยรวมประมาณ 4-6.8% เมื่อเทียบจากปกอน (ลัดดา มงคลชัย

วิวัฒน, 2559)  

 ภาพรวมตลาดธุรกิจรานอาหารในป 2560 คาดวาจะเติบโตเพียงรอยละ 2-4 จากในป 2559 เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจและการแขงขันที่รุนแรง แตการสั่งอาหารผานชองทางออนไลน ไดเพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภค ทั้ง

ชองทางที่ผูประกอบการพัฒนาขึ้นเอง และตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลน ชวยหนุนใหธุรกิจรานอาหารมีรายได

จากบริการ Delivery เพิ่มสูงขึ้น ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ตลาดบริการจัดสงอาหาร หรือ Delivery โดย

ผูประกอบการรานอาหารในป 2560 จะมีมูลคา 26,000-27,000 ลานบาท เติบโตรอยละ 11-15 จากป 2559 การ

รวมมือเปนพันธมิตรกับตัวกลางใหบรกิารสั่งอาหารออนไลน จะชวยเพิ่มขีดความสามารถใหรานอาหารทั่วไปสามารถ

แขงขันกับเชนรานอาหาร นอกจากการขยายฐานลูกคาและการทําการตลาด รานอาหารทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูล

ลูกคาผานชองทางออนไลน แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการตลาด แขงขันกับเชนรานอาหารที่มีการพัฒนาชอง

ทางการสั่งอาหารทางออนไลนเปนของตนเอง  (ฐานเศรษฐกิจ, 2559)  เนื่องจากรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

ทั้งการใชชีวิตอยางเรงรีบ มีขอจํากัดดานเวลา ตองการความสะดวกสบาย รวมถึงตองการหลีกเลี่ยงการจราจรที่

ติดขัด สงผลใหผูคนมีแนวโนมเลือกใชบริการจัดสงอาหาร (Delivery) เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการใชบริการ

รานอาหารสวนใหญกระจุกตัวเฉพาะชวงกลางวัน ชวงเย็น และในชวงเทศกาลตาง ๆ สงผลใหธุรกิจรานอาหารสวน

ใหญไมสามารถสรางรายไดไดอยางเต็มศักยภาพ ผูประกอบการ ทั้งเชนรานอาหาร และรานอาหารทั่วไป จึงหันมาให

ความสําคัญกับการสรางรายไดเพิ่มเติมจากบรกิาร Delivery ดวยการกระตุนการสั่งอาหารผานชองทางออนไลน โดย

ความสะดวกในการสั่งอาหารผานชองทางออนไลน ดวยเว็บไซต และแอพพลิเคชั่น ทั้งผานชองทางที่ผูประกอบการ

พัฒนาขึ้นเอง และผานตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลน จะชวยหนุนใหเกิดการสั่งอาหารผานชองทางออนไลนเพิ่ม
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มากขึ้น และชวยหนุนใหธุรกิจรานอาหารมีรายไดจากบริการ Delivery เพิ่มสูงขึ้น สําหรับรานอาหารทั่วไปที่ไมมี

ชองทางการสั่งอาหารทางออนไลนเปนของตนเอง สวนใหญจะรวมมือเปนพันธมิตรกับตัวกลางใหบริการสั่งอาหาร

ออนไลน เพื่อขยายฐานลูกคา และทําการตลาดรวมกัน สงผลใหรานอาหารทั่วไปมีรายไดจากบริการ Delivery เพิ่ม

สูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง รานอาหารในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดทองเที่ยวหลัก ซึ่งเปนพื้นที่ที่ตัวกลาง

ใหบริการสั่งอาหารออนไลนใหบริการครอบคลุม 

 สัดสวนมูลคาตลาดบริการจัดสงอาหาร (Delivery) ของรานอาหารทั่วไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 12% ในป 2558 

จากป 2557 และ 15% ในป 2559 จากป 2558 นอกจากนั้นยังมกีารพยากรณวาในป 2560 จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากป 

2559 ประมาณ 13-17% (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2560)  ซึ่งเปนการเพิ่มยอดขายใหกับรานอาหารทั่วไปในการขันธุรกิจ

อาหารที่รุนแรงในปจจุบัน 2559 ทั้งนีใ้นป 2560 ผูประกอบการ ทั้งเชนรานอาหาร และรานอาหารทั่วไป จะหันมาให

ความสําคัญกับการสรางรายไดเพิ่มเติมจากบรกิาร Delivery ดวยการกระตุนใหลูกคาสั่งอาหารผานชองทางออนไลน

อยางเขมขนและตอเนื่อง โดยเชนรานอาหารที่มีการพัฒนาชองทางการสั่งอาหารทางออนไลนเปนของตนเอง ได

รวมมือเปนพันธมิตรกับตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลนเพิ่มเติม เพื่อชวยใหสามารถขยายฐานลูกคาไดเพิ่มมาก

ขึ้น แต รานอาหารก็มีตนทุนคาคอมมิสชั่นที่ตองจายใหตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลน ดังนั้นความทาทายของ

เชนรานอาหารนาจะอยูที่การสรางความสมดุลระหวางการกระตุนใหลูกคาใชบริการสั่งอาหารผานชองทางออนไลนที่

พัฒนาขึ้นเอง และตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลน ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดคาดการณวา มูลคาตลาดบริการ 

Delivery โดยรานอาหารทั่วไปจะขยายตัวอยางโดดเดน โดยมีอัตราการเติบโตไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป สงผลให

สัดสวนมูลคาตลาดบริการ Delivery โดยรานอาหารทั่วไปในป 2560 คิดเปนรอยละ 33 ของมูลคาตลาดบริการ 

Delivery โดยรวม เพิ่มสูงขึ้นจากในป 2557 ที่คดิเปนสัดสวนรอยละ 30 ของมูลคาตลาดบริการ Delivery โดยรวม 

 การรวมมือเปนพันธมิตรกับตัวกลางที่ใหบริการสั่งอาหารออนไลน ชวยเพิ่มขีดความสามารถใหรานอาหาร

ทั่วไปแขงขันกับเชนรานอาหาร โดยนอกจากการขยายฐานลูกคา และการทําการตลาด รานอาหารท่ัวไปยังสามารถใช

ประโยชนจากการเขาถึงขอมูลเฉพาะบุคคลของลูกคาผานชองทางออนไลน แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการตลาด

กระตุนการใชบริการ Delivery สําหรับลูกคา แขงขันกับเชนรานอาหารที่มีการพัฒนาชองทางการสั่งอาหารทาง

ออนไลนเปนของตนเอง นอกจากนี้ รานอาหารทั่วไปยังสามารถเพิ่มรายไดจากบริการ Delivery ดวยการรวมมือกับ

ตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลนจัดโปรโมชั่นรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง โปรโมชั่นเกี่ยวกับคาบริการจัดสง เพื่อ

กระตุนการสั่งอาหารจากลูกคากลุมที่มองวาการสั่งอาหารผานตัวกลางใหบริการสั่งอาหารออนไลนมีคาบริการจัดสง

ระดับสูง 

 ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการบรหิารจัดการ 

 จากการศึ กษาความเปนไปได ดานการบริ หารจัดการเ พื่อให การจัดการองคกรเปนไปตามที่คาดหวังนั้น
เริ่มจากการจัดโครงสรางองคกรโดยเริ่ มตนจากผังโครงสรางองคกรที่ ให เห็นถึงการกระจายอํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของแต ละตําแหนง แตละสายงาน   การกําหนดเวลาปฏิบัติงาน  การกําหนดอัตราคาตอบแทนจํานวน
พนักงาน  การแบงชวงเวลาในการปฏิบัติ งานในบางตําแหนงเพื่อความเหมาะสมในการดําเนินกิจการ   รวมถึง
ระยะเวลาในการดําเนินงาน   และขั้ นตอนกระบวนการการทํางาน /การให บริการ  เพื่อให ลูกคามี ความเชื่อมั่นเมื่อ
ใชบริการและกอใหเกิดการใช บรกิารซา  ซึ่งการจัดการต าง  ๆ ในองคกรนั้ นมคีวามสําคัญมากและเปนส วนสําคัญ
ในการที่จะประสบความสําเร็จ การจัดการที่ดี นั้ นต องเริ่มจากภายในองค กรโดยเริ่มจากกระบวนการสรรหา
พนักงาน  ซึ่งจะต องมี การตรวจสอบถึ งประวัต ิอาชญากร  ความซื่อสัตย จิตใจในการบริการลูกคา เพราะหลักการ
การให บริ การลูกค า ผู ให บริ การจะต องมี ความเต็มใจ  และมี ความรู ที่จะตอบคําถามหรือนําเสนอให ลูกคา
สนใจ   ซึ่งพนักงานทุกคนจําเปนตองผานการฝกอบรมกอนปฏิบัติงาน  เพื่อให ได ทราบถึงขอปฏิบัติ   หนาที่  และ
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ความรู เร่ืองแอพพลเิคชั่นท่ีให บริการ และการที่องคกรจะเจริญเติบโตกาวหนานั้ นเกิดจากความภักดี /ความรักของ
พนักงานที่มี ตอองคกร  ดังนั้นการจัดสรรสวัสดิการและการให คาตอบแทนพนักงานอยางเหมาะสม  จึงเปนอีกหนึ่ 
งประเด็นที่ สําคัญที่ มี ผลต อความสําเร็จของการจัดการองคกร จากการศึกษารูปแบบโครงสรางองคกร   จาก
รูปแบบการให บรกิารที่คลายคลึงกัน เชน LAZADA เปนตน สามารถจัดโครงสรางองคกรได ดังนี้   
 

 
ภาพที ่1 โครงสรางองคกร (Organization Management) 

หมายเหตุ ตาํแหนงที่ใชบรกิารจัดจางภายนอก (Outsources) 

(1) ตําแหนงพนักงานทําความสะอาด จํานวน 1 อัตรา และ  (2) เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 อัตรา  

 
 ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด 
 จากการวิเคราะหสถานการณ แขงขันในอุตสาหกรรมการใหบริการสั่งอาหารออนไลน โดยใช เครื่องมือ  

Five Forces Analysis สามารถสรุปความแรงของท้ัง 5 ปจจัยได วา แรงกดดันที่ มี ผลกระทบตอการบริการสั่งอาหาร

ออนไลนมาก คือ การแขงขันภายในอุตสาหกรรม และรองลงมา คือ อํานาจตอรองจากผูซื้อสินคา และภัยคุกคามจาก

สิ นคาทดแทน และมี แรงกดดันนอย ได แก การคุกคามของผู ประกอบการรายใหม และ อํานาจตอรองจากผูขาย

วัตถุดิ บ ซึ่งถื อเปนขอมูลในการวางแผนทางการตลาดเพื่อการลงทุนในธุรกิจจะไดประสบผลสําเร็จ  ดังแสดงให เห็น

ในตารางที่ 1 จากนั้นได วิเคราะห สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของธุรกิ จ  (SWOT) และการวางแผนกลยุทธ 

โดยใช TOWS Matrix ซึ่งสามารถจับคู จุดแข็งและโอกาส ได แก การนําเสนอเมนูอาหารดวยรูปภาพที่ดึงดูดผาน

แอพพลิเคชั่นการรักษาพันธมิตรเดิมและเปดตลาดดวยรานใหม ๆ ด วยความเร็วกวาคูแขง   การใช ระบบ  One-

Services สั่งอาหารออนไลน โดยใช เวลาน อยที่สุด   การรสั่งอาหารออนไลน โดยบริการรับชําระเงินสดปลายทาง   

และการประชาสัมพันธกิจกรรม ใหเปนที่รูจัก ซึ่งแสดงใหเห็นดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 สรุป Five Forces Mode 

 
 
ตารางที่  2 การวางแผนกลยุทธโดยใช TOWS Matrix 
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 จากการศึ กษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู บริ โภค ความตองการที่อยากจะให มี แอพพลิเคชั่นให บริการสั่ง
อาหารออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร และอางอิงจากกลุมธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสามารถสรุปไดดังนี ้
1. การโฆษณา โปรโมชั่น การสืบคนบนอินเทอรเน็ต เพื่อสรางความนาเชื่อถือและทําให เปนที่รู จักในวงกวาง ผาน
การใช การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการคนหา ( SEO) และการแพร กระจายบนโซเชียลเน็ตเวิร  เพื่อให เกิดการบอก
ตอจากเพื่อน หรอืคนรูจั ก จะทําใหยอดการใชงานแอพพลิเคชั่นสูงขึ้น 
2. รูปภาพประกอบเมนูอาหาร โดยทุกเมนูอาหารจะต องมี รูปภาพประกอบในการตัดสิ นใจของผูบริ โภค โดยกว า 
58 เปอร เซ็นต ของผู บริ โภค ชอบรูปถ ายอาหารจริ งท่ี น ารับประทาน ฉะนั้ นเทคนิ คการถ ายภาพอาหาร ( Food 
Shot) จึงมีความสําคัญเปนอยางมากสําหรับผูประกอบการรานอาหารออนไลน 
3. การประหยัดเวลาในการเดิ นทางและความสะดวกที่ไม ต องหาที่จอดรถ ซึ่งการให บริ การแอพพลิ เคชั่นสั่ง
อาหารออนไลน การใหบรกิารอยางชาที่สุดไมควรเกิน 30 นาที ในชวงเวลาปกติ และควรมรีะยะเวลาที่ชัดเจน ในกรณี
ชวง Peak Time ของแตละราน มีชวงเวลารอรับอาหาร ไมเกิน 10 นาทนีับจากเวลานัดสง 
4. การนําเสนอสิ นค าอาหารหายาก และอาหารมี เอกลักษณ จากร านอาหาร หร ืออาหารตามเทศกาลหรือฤดูกาล 
หรือนอกฤดูกาล จะชวยใหมีความนาสนใจและดึงดูดในการใชงานมากขึ้น5. ช องทางการชําระเงิ นที่ผู บริ โภคชอบ
การชําระเงิ นปลายทาง ด วยเหตุผลที่ว า ส ะดวก และอุ นใจว าได รับสินคาแนนอน โดยจากผลส ารวจผูบริโภค
กวา 62 เปอรเซ็นต ชอบชําระเงินปลายทาง (มหาวทิยาลัยมหิดล, 2559)การแบ งส วนตลาด  เป าหมายและต าแหน
งทางการตลาด โดย การวางแอพพลิ เคชั่นสําหรับบริ การสั่งอาหารออนไลนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใหบริการทั้ง
ในระบบ iOS และ Android โดยกลุมเปาหมายหลักจะเปนกลุมผูใชงานแอพพลิ เคชั่ นจะเปนในกลุ มวัยทํางานออฟฟ 
ต ช วงอายุ 21 ป ขึ้ นไป เนื่ องจากวัยทํางานจะไม ค อยมี เวลาในการรับประทานอาหารนอกบ าน ไม ชอบการเดิ 
นทางที่มี การจรารติ ดขัด มี รายได ประจ าที่สามารถที่จะตอบสนองความตองการของตัวเองและกลุมผูอยูอาศัย
ในอพาร ทเมนท  นอกจากนั้นกลุมวัยทํางานยังเปนประชากรในอัตราสวนร อยละ 50 ของกรุงเทพมหานคร สําหรับ
การวางตําแหนงของ  Application Food Delivery จะเนนการให บริ การที่ร านอาหารทั่วไปที่มี ชื่อเสี ยง  และมี ฐาน
ลูกค าในเขตกรุงเทพมหานคร และใช สโลแกนว า  “แอพพลิ เคชั่นที่รวมความหลากหลายของร านอาหารใน
กรงุเทพมหานคร ”  พร อมการกําหนดกลยุทธ ส วนประสมทางการตลาด ทั้ งด านผลิ ตภัณฑ มี การ 
ออกแบบผลิ ตภัณฑ ด วยการใช รูปภาพเมนูอาห ารที่ สวยงามและคมชัด และแสดงราคาที่ ชัดเจน ในการสื่ 
อความต องการของผูบริ โภคที่จะสั่งซื้อ รวมถึงคงการใช รานท่ีดัง ๆ และเปนกระแสการโฆษณา ยกตัวอย างร านคา 
เช น มนตนมสด, ผัดไทยทิ พย สมัย (ผัดไทยประตูผี ) ,  ข าวมันไก ประตูน า, และแซ บวัน รัชดา เปนต น ด านรา
คา  โดยผู ใช งานแอพพลิ เคชั่นจะมี ค าบริ การสําหรับจัดส งอาหาร เริ่มที่ 50 บาท ซึ่งเปนอัตราเริ่มต นที่เท ากับคู 
แข ง ด านช องทางการจ าหน ายนั้ นจะต องสั่งผ านแอพพลิ เคชั่นเท านั้ น แต ทางบริ ษัทเองได มี การจัด  Call 
Center ไว บริ การรวมถึ ง  Fan Page เพื่อเปนช องทางการติ ด ตออี กช องทางหนึ่ง และด านการส งเสริ มการ
ตลาด ซึ่งจะเห็นว าใช งบประมาณในการส งเสริมการตลาดในป แรกจํานวน 3, 300,000 บาท โดยเฉพาะ ไตรมาส
แรกจะใช งบประมาณในการทําการตลาดสูงสุด จํานวน 1,100,000 บาท คิดเปน 33.33% ของงบประมาณการตลาด
ในปแรก 
 
ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 

การให บริ การแอพพลิเคช่ันสั่งอาหารออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร   เปนธุรกิจประเภทเจาของคนเดียว
(Sole Proprietorships) ใชเงินทุน 5,000,000 บาท ผูลงทุนบริหารงานทั้งหมดของธุรกิจเองและมีสิทธิในสินทรัพย 
กําไรหรือความเสียหายซึ่งตองชําระหนี้สนิแตเพียงผูเดียว 
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ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของเงินลงทุนเริ่มแรก 

รายการ การลงทุน จํานวนเงินลงทุน (บาท) 

คาพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบํารุงรักษาระบบระยะเวลา 5 ปแรก 2,500,000 

คาตกแตงและเฟอรนิเจอรอาคารสํานักงาน 800,000 

คาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน 200,000 

คาอุปกรณระบบและคอมพิวเตอรสํานักงาน 750,000 

คาอุปกรณสําหรับการจัดสงอาหาร 250,000 

คาใชจายกอนการดําเนินกิจการ 500,000 

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 5,000,000 

 

การประมาณรายรับของโครงการ 

 รายไดหลักของบริษัทมาจากคาบริการจัดสงอาหารจากรานคาที่มีชื่อเสยีงมายาวนานและมีลูกคาที่หนาแนน 

โดยลูกคาหลัก คือ กลุมทํางานออฟฟต ซึ่งราคาที่แสดงในแอพพลิเคชั่น จะเปนราคาที่ตั้งขายจากรานคาซึ่งเทากับ

ราคาปกติทั่วไป นอกจากนี้บริษัทไดทําการเจรจาเพิ่มเติมกับรานคาตาง ๆ เพื่อขอสวนลดจากราคาขายปลีก 

(Commission) อีก 5% และยังมีคาบริการสงอาหารที่เปนรายไดหลักโดยคิดคาบรกิารจัดสงเริ่มตน 50 บาท/เที่ยว โดย

ทางบริษัทจะจายใหกับพนักงานบริการสงอาหารเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานในอัตรา 20 บาท/เที่ยว ทางบริษัทได

ทําการประมาณการยอดขาย ตอเดอืน โดยการวิเคราะหหวงโซ ในการวิเคราะหการสอบถามและสัมภาษณจากผูเคย 

ใชงานแอพพลเิคชั่นสั่งอาหารออนไลน ดังนี้ 

- จํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สิ้นป 2559 จํานวน 5,686,646 คน (ไมรวมประชากรแฝงอีก

ประมาณ 5,000,000 คน)  

- จํานวนกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 5,239,240 คน  *ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติ 

มีนาคม 2560 (คิดเปน 50% ของประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร) 

- Max Capacity คิดจากพนักงานจัดสงสินคา 30 คน/กะ 20 เที่ยว/กะ/คน จะได 600 ครั้ง/กะ หรือ 75 

ครั้ง/ชม. 

 จํานวนการสั่งที่คาดหวังเฉลี่ย (ครัง้/วัน)  แสดงในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงการพยากรณจํานวนการสั่งตามชวงระยะเวลา 

ชวงเวลาการสัง่/สงอาหาร Capacity จํานวนการสั่ง 

06:00 - 08:00 80% 120 

08:00 - 09:00 80% 120 

09:00 - 11:00 60% 90 

11:00 - 13:00 100% 150 

13:00 - 15:00 60% 90 

15:00 - 17:00 80% 120 

17:00 - 19:00 100% 150 

19:00 - 21:00 100% 150 

21:00 - 23:00 60% 90 

เฉลี่ย / รวมทั้งสิ้น 80% 1,080 
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ประมาณการจํานวนการสั่งที่คาดหวังเฉลี่ย (ครั้ง/วัน) 1,080 ครั้ง/วัน = 32,400 ครั้ง/เดือน 

 จํานวนราคาอาหารเฉลี่ยในการสั่งตอครัง้ 400 บาท/ครั้ง  คาอาหาร = 12,960,000 บาท/เดือน 

 รายไดจากสวนตางคาอาหารเฉลี่ย 5% ตอราคา  = 648,000 บาท/เดือน *คิดเพิ่มปละ 10%  

 คาบรกิารจัดสงเฉลี่ยตอครั้ง 55 บาท/ครั้ง เดอืน =  1,782,000 บาท/เดือน *คิดเพิ่มปละ 5% 

 ประมาณการรายไดตอเดือนในปแรกเปน 2,170,800 ตอเดือนในปแรก 

ตารางที่ 5 แสดงการคาดการรายไดตอป 

รายได ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รายไดจากสวนตางคาอาหาร 7,776,000 8,553,600 9,408,960 10,349,856 11,384,842 

รายไดจากคาขนสง 21,384,000 22,453,200 23,575,860 24,754,653 25,992,386 

รวมรายได 29,160,000 31,006,800 32,984,820 35,104,509 37,377,227 

 

การประมาณคาใชจายของโครงการ 
1) เงินเดือนบุคลากร 945,000  บาทตอเดอืน (อัตราเพิ่มขึน้ รอยละ 5 ตอป) แบงเปนเงินเดอืนพนักงาน

ประจํา 900,000 บาท/เดือน และสัญญาจางบุคคลภาพนอก (Outsource) 45,000 บาท/เดือน 

2) คาน้ํามันรถพนักงานสงอาหาร 72,000 บาทตอเดอืน (50 บาท/วัน X 24 วัน X 60 คน)  

3) คาโทรศัพทพนักงานสงอาหาร  18,000 บาทตอเดอืน (300 บาทตอเดือน x 60 คน) 

4) คาบรกิารจัดสงเฉลี่ยตอครัง้สวนพนักงาน(Commission) 20 บาท/เที่ยว = 648,000 บาท/เดอืน (20 บาท 

X 30 วัน X 32,400 คร้ัง/เดือน) 

5) คาใชจายทางดานสาธารณูปโภค 30,000 บาท/เดือน (คาไฟฟา 20,000 บาท/เดือน, คาโทรศัพทและ

อินเทอรเน็ต 10,000 บาท/เดือน) 

6) คาใชจายทางการตลาด 2,800,000 บาท ในปแรก และ 2,100,000 บาทในปตอไป 

7) คาเชาอาคารสํานักงาน 40,000 บาท/เดือน ระยะสัญญา 5 ป 

8) สวัสดิการพนักงาน รอยละ 10 จากเงินเดือนพนักงานประจํา  

9) คาวัสดุสํานักงาน 120,000 ตอป และคาใชจายเบ็ดเตล็ดและอ่ืน ๆ 120,000 ตอป 

10) คาฝกอบรมพนักงาน 120,000 ตอปและคาใชจายทางกฎหมาย 240,000 ตอป 

11) กําหนดคาใชจายภาษีนิติบุคคล รอยละ 20 จากกําไร   

รวมประมาณการคาใชจายตอเดอืนในปแรกเทากับ 2,168,000 บาท/เดือน 

ตารางที่  6 แสดงการคาดการรายละเอียดคาใชจายตอป 

คาใชจาย ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

เงินเดือนพนักงาน           

- ผูจัดการทั่วไป (G.M.) 384,000 403,200 423,360 444,528 466,754 

- เลขานุการ 180,000 189,000 198,450 208,373 218,791 

- พนักงานจัดสง 7,200,000 7,560,000 7,938,000 8,334,900 8,751,636 

- คอลลเซ็นเตอร 288,000 302,400 317,520 333,396 350,066 

- เจาหนาท่ีฝายขาย 432,000 453,600 476,280 500,094 525,099 
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- เจาหนาท่ีการตลาด 432,000 453,600 476,280 500,094 525,099 

- ผูดูแลระบบ 528,000 554,400 582,120 611,226 641,787 

- โปรแกรมเมอร 600,000 630,000 661,500 694,575 729,304 

- เจาหนาท่ีบัญช ี  216,000 226,800 238,140 250,047 262,549 

- เจาหนาท่ีการเงนิ 216,000 226,800 238,140 250,047 262,549 

- เจาหนาท่ีบุคคล 180,000 189,000 198,450 208,373 218,791 

- เจาหนาท่ีธุรการ 144,000 151,200 158,760 166,698 175,033 

รวมเงินเดอืนพนักงานประจํา 10,800,000 11,340,000 11,907,000 12,502,351 13,127,459 

- พนักงานทําความสะอาด  156,000 163,800 171,990 180,590 189,619 

- รปภ. 384,000 403,200 423,360 444,528 466,754 

รวมเงินเดอืนทั้งหมด 11,340,000 11,907,000 12,502,350 13,127,468 13,783,832 

คาเชาอาคารสํานักงาน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

คาสาธารณูปโภค           

- คาน้ํา-ไฟฟาสํานักงาน 240,000 247,200 254,616 262,254 270,122 

- คาโทรศัพท-อินเทอรเน็ต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

- คาน้ํามันพนักงานสงฯ 864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 

- คาโทรศัพทพนักงานสงฯ 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 1,440,000 1,447,200 1,454,616 1,462,254 1,470,122 

คาวัสดุสํานักงาน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

คาคอมมิชช่ันการจัดสง 7,776,000 8,164,800 8,573,040 9,001,692 9,451,776 

คาสวัสดิการพนักงาน 1,080,000 1,134,000 1,190,700 1,250,235 1,312,746 

คาใชจายทางการตลาด 3,300,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 

คาฝกอบรมพนักงาน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

คาใชจายทางกฎหมาย 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

คาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

รวมคาใชจายท้ังหมด 26,016,000 25,833,000 26,900,706 28,021,649 29,198,476 

 

การประมาณการชําระเงินกูระยะยาว 

 บรษิัทไดทําการกูเงินจากธนาคาร 2,000,000 บาท อัตราดอกเบีย้ 12% ตอป เปนเงินกูระยะยาว (MRR + 5) 

โดยมีระยะเวลาในการกู 5 ป 
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ตารางที่  7 การชําระเงินกูระยะยาว 

เงินกูระยะยาว  ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

จํานวนเงินตน/ป งวด 60 48 36 24 12 

งวดที่ตองชําระ งวด 12 12 12 12 12 

จํานวนเงินงวดปลายงวด งวด 48 36 24 12 0 

การชําระเงินตนตอเดือน บาท 33,334 33,334 33,334 33,334 33,334 

ยอดหนี้ตนงวด บาท 2,000,000 1,600,000 1,200,000 800,000 400,000 

ชําระดอกเบี้ยตอป 12% 218,000 170,000 122,000 74,000 26,000 

การประมาณการคาเสื่อมราคา 

 คาเสื่อมราคาในสินทรัพยใชการคํานวณแบบเสนตรง (Straight-Line) ซึ่งเปนคาใชจายกอนดําเนินกิจการ ตัด

จาย 5 ป  

ตาราง 8 แสดงการอัตราคาเสือ่มราคา 

รายการ มูลคาการ

ลงทุน (บาท) 

คาดการณอายุ

การใชงาน 

อัตราคา

เสื่อม 

อัตราคาเสื่อมราคา 

(บาท/ป) 

คาพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบํารุงรักษา

ระบบระยะเวลา 5 ปแรก 

2,500,000 5 20% 500,000 

คาตกแตงและเฟอรนิเจอรอาคารสํานักงาน 800,000 5 20% 160,000 

คาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน 200,000 5 20% 40,000 

ค า อุ ป ก ร ณ ร ะ บ บ แ ล ะ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร

สํานักงาน 

750,000 5 20% 150,000 

คาอุปกรณสําหรับการจัดสงอาหาร 250,000 5 20% 50,000 

คาใชจายกอนการดําเนินกิจการ 500,000 5 20% 100,000 

รวม    1,000,000 

 

การประมาณงบการเงิน (Pro Forma Financial Statements)  

 การประมาณการงบกําไร-ขาดทุน แสดงรายละเอียดรายไดและคาใชจายของการลงทุน 5 ป 
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ตารางที่ 9 แสดงการประมาณการงบกําไรขาดทุน 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

งบกําไรขาดทุน ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

รายได           

รายไดจากสวนตางคาอาหาร 7,776,000 8,553,600 9,408,960 10,349,856 11,384,842 

รายไดจากคาขนสง 21,384,000 22,453,200 23,575,860 24,754,653 25,992,386 

รวม รายได 29,160,000 31,006,800 32,984,820 35,104,509 37,377,227 

หัก คาใชจายในการขายและบริหาร 26,016,000 25,833,000 26,900,706 28,021,649 29,198,476 

หัก คาเสื่อมราคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมคาใชจายในการขายและบริหาร 27,016,000 26,833,000 27,900,706 29,021,649 30,198,476 

กําไรจากการดําเนินงาน 2,144,000 4,173,800 5,084,114 6,082,860 7,178,751 

หัก ดอกเบี้ย 12 % 135,341 193,150 84,648 54,331 20,129 

กําไรกอนหักภาษี 2,008,659 3,980,650 4,999,466 6,028,529 7,158,622 

หัก ภาษี 20% 401,732 796,130 999,893 1,205,706 1,431,724 

กําไรสุทธิ 1,606,928 3,184,520 3,999,573 4,822,823 5,726,898 
 

 

 

ตารางที่ 10 แสดงการประมาณการงบกําไรสะสม 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

งบกําไรสะสม ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

กําไรสะสมตนงวด 0 1,606,928 4,791,448 8,791,020 13,613,843 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,606,928 3,184,520 3,999,573 4,822,823 5,726,898 

กําไรสะสมปลายงวด 1,606,928 4,791,448 8,791,020 13,613,843 19,340,741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1048 
 

ตารางที่ 11 แสดงการประมาณการงบดุล 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

งบดุล  (บาท) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

สินทรัพย           

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,206,928 5,991,448 10,591,020 16,013,843 22,340,741 

ลูกหนี้การคา 0 0 0 0 0 

สินคาคงเหลือ 0 0 0 0 0 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,206,928 5,991,448 10,591,020 16,013,843 22,340,741 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ 0 0 0 0 0 

คาใชจายกอนเปดดําเนินการสุทธ ิ 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 

รวมสินทรัพย 6,206,928 8,991,448 12,591,020 17,013,843 22,340,741 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน           

เงินกูยืมระยะสั้น 0 0 0 0 0 

เงินกูยืมระยะยาว 1,600,000 1,200,000 800,000 400,000 0 

รวมหนี้สิน 1,600,000 1,200,000 800,000 400,000 0 

เงินลงทุน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

กําไรสะสม 1,606,928 4,791,448 8,791,020 13,613,843 19,340,741 

รวมสวนของผูถือหุน 4,606,928 7,791,448 11,791,020 16,613,843 22,340,741 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,206,928 8,991,448 12,591,020 17,013,843 22,340,741 
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ตารางที่ 12 แสดงการประมาณการงบกระแสเงินสด 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

งบกระแสเงินสด  (บาท) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 

เงินสดรับ           

กําไรจากการดําเนินงาน 2,144,000 4,173,800 5,084,114 6,082,860 7,178,751 

หัก  ภาษีเงินได -401,732 -796,130 -999,893 -1,205,706 -1,431,724 

บวก คาเสื่อมราคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2,742,268 4,377,670 5,084,221 5,877,154 6,747,027 

เงินกูยืมระยะยาว 2,000,000 0 0 0 0 

เงินลงทุน 3,000,000 0 0 0 0 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 5,000,000 0 0 0 0 

รวมเงินสดรับ 7,742,268 4,377,670 5,084,221 5,877,154 6,747,027 

เงินสดจาย           

คาใชจายลงทุน 5,000,000 0 0 0 0 

รวมเงินสดจาย 5,000,000 0 0 0 0 

เงินสดคงเหลือกอนชําระหนี้  2,742,268 4,377,670 5,084,221 5,877,154 6,747,027 

ชําระเงินตน หนี้เงินกูระยะยาว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ชําระดอกเบี้ยจาย 218,000 170,000 122,000 74,000 26,000 

รวมชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 618,000 570,000 522,000 474,000 426,000 

เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ  2,140,800 3,803,040 4,569,691 5,407,088 6,322,201 

เงินสดตนงวด 0 2,140,800 5,943,840 10,513,531 15,920,619 

เงินสดปลายงวด 2,140,800 5,943,840 10,513,531 15,920,619 22,242,820 

 

การหาตนทุนทางการเงนิเฉลี่ยของเงินทุนถวงนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 

WACC = WdKd(1-T) + WcKs 

Wd    สัดสวนสวนเงนิกู 

Wc  สัดสวนเงินทุนของเจาของ 

Kd   อัตราดอกเบีย้ที่แทจริง 

T    อัตราภาษี 

Ks     อัตราผลตอบแทนท่ีเจาของตองการ 

WACC = (0.4)(0.12)(1-0.2)+(0.6)(0.20) =   15.84% ตอป 
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การวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการ 

ตารางที่ 13 แสดงสรุปการวิเคราะหความเปนไปได 

เครื่องมือทางการเงนิ หลักเกณฑ ผลการคํานวณ ผล 

NPV NPV > 0 8,655,279 บาท ยอมรับโครงการ 

IRR IRR > 15.84% 41.97 % ยอมรับโครงการ 

PB PB < 5 ป 1 ป 9 เดือน ยอมรับโครงการ 

 

 สรุปวาโครงการนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนคือ ผลของมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก เทากับ 8,655,279 

บาท อัตราผลตอบแทนของโครงการ อยูในชวงรอยละ 41.97 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 1 ป 9 เดือน 

 

การวิเคราะหความไวของกิจการ (Sensitivity Analysis) 

 การศึกษาความเปนไปไดของกิจการควรมีการจําลองสถานการณท่ีมีโอกาสเกดิขึ้น โดยแบงเปนกรณียอดคํา

สั่งซื้อลดลง 10% และตนทุนเพิ่มขึ้น 10% เพื่อศึกษาวากิจการสามารถรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นไดหรือไมอยางไร 

โดยดูผลตอบแทนของโครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหความไวของกจิการ 

สถานการณ NPV IRR (%) 

กรณีปกต ิ 8,655,279 บาท 41.97 % 

กรณยีอดคําสั่งซื้อลดลง รายไดลดลง 10% 77,212 บาท 0.40 % 

กรณตีนทุนเพิ่มขึ้น 10% 1,553,420 บาท 31.73 % 

  

 สรุปวาในกรณีที่โครงการนีก้รณยีอดคําสั่งซื้อลดลง รายไดลดลง 10% จะยังมีความเปนไปไดในการลงทุนแต

ความเสี่ยงคอนขางสูง เนื่องจากผลของมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนบวก เทากับ 77,212 บาท แตอัตราผลตอบแทน

ภายในนอยกวา อัตราผลตอบแทนที่ตองการลงทุนที่ 0.40%  และกรณีตนทุนเพิ่มขึ้น 10% จะยังมีความเปนไปไดใน

การลงทุน เพราะผลของมูลคาปจจุบันสุทธิยังคงมีคาเปนบวก เทากับ 1,553,420 บาทอัตราผลตอบแทนภายใน

มากกวา อัตราผลตอบแทนที่ตองการลงทุนที่ 31.73% ดังนั้นธุรกิจจําเปนจะตองสรางฐานลูกคาใหใชบริการเพื่อรักษา

คําสั่งซื้อใหสม่ําเสมอ 

จากศึกษาทางดานการเงินสรุปวา โครงการมีความเปนไปไดที่จะลงทุน เนื่องจากมีความคุมคาในการลงทุน 

จากการลงทุนในระยะเวลา 5 ป มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 1 ป 9 เดือน โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 

8,655,279 บาท และมีอัตราผลตอบแทนของโครงการอยูในชวง รอยละ 41.97  ซึ่งเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความคุมคา

ในการลงทุน 

กิตตกิรรมประกาศ  
 การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณโดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.
อโณทัย รัตนกุล อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดใหคําแนะนําชวยเหลือและตรวจแกรางการศึกษาคนควาดวยตนเองของ
ขาพเจาอยางดีเยี่ยมและใหคําแนะนําชวยเหลือกอใหเกิดความคิดใหมๆ แกขาพเจา เพื่อใหการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับนี้สมบูรณ และขอขอบคุณพี่และเพื่อนรวมงานหลายทานที่สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของสําหรับการศึกษา
คนควาดวยตนเองในครั้งนี ้รวมถึงครอบครัวของขาพเจาท่ีไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาการศกึษาคนควาดวย
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ตนเอง และเพื่อนๆและพี่นักศึกษาปริญญาโท และพี่ ๆ นอง ๆ ที่ทํางาน และบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานครท่ีไดใหการชวยเหลือดวยดเีสมอมา  
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บทคัดยอ  

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการการผลิตและตนทุนการปลูกมันแกว: กรณีศึกษาบานน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1)  เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผู

ปลูกมันแกว 2)  เพื่อศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตมันแกวของเกษตรกร  3)  เพื่อศึกษาการจัดการการผลิต

มันแกวของเกษตรกร  4)  เพื่อศึกษาตนทุนการปลูกมันแกวของเกษตรกร มีวิธีการศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณกับ

เกษตรกรบานน้ําก่ํา หมู 17 ตําบลน้ําก่ํา อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ทั้งหมด  200  ครัวเรือน และรวบรวม

ขอมูลที่ไดมาทําการวเิคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ  

 ผลการวิจัยพบวา สภาพการผลิตมันแกว พบวา เนื้อทั้งหมดในการปลูกมันแกว  1-2 ไร กรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินเปนของตนเอง ดินที่ใชปลูกมีลักษณะดินรนปนทราย เดอืนที่เริ่มปลูกมันแกวเปนเดือนพฤศจิกายน  มันแกวเริ่มให

ผลผลิตเมื่ออายุ 2.5-3 เดือน ไดรับความรวมรูและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปลูกมันแกวจากเพื่อนเกษตรกร 

อยากไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลในเร่ืองความรูในการปลูกมันแกว การตลาด น้ําที่ใชในการเพาะปลูกมันแกวได

จากน้ําโขง ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปลูกมันแกวคือราคาตกต่ํา 

 ตนทุนการปลูกมันแกว พบวา กรณีเชาที่ดินราคาเชาที่ดินในการปลูกมันแกวตอไร มีราคาต่ํากวา 

1,000 บาท แรงงานที่ใชในการปลูกมันแกวมาจากครอบครัว อัตราคาแรงงานตอไรในการเพาะปลูก ราคา 500-

1,000  บาท คาปุย คายาปราบศัตรูพืชตอไรในการเพาะปลูก ราคาต่ํากวา 500 บาท คาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน

การปลูกมันแกว ราคา 10,001-15,000 บาท อายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปลูกมันแกว 1-5 ป 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตอไร 1,001-2,500 บาท ผลผลิตที่ไดตอไร จํานวน 3,001-4,000 กิโลกรัม 

รายไดจากการจําหนายมันแกวตอกิโลกรัม ต่ํากวา 10 บาท วิธีการจําหนายโดยพอคาคนกลางมารับขายแบบชาง

น้ําหนัก  ปญหาดานการผลิตคือสภาพดินฟาอากาศไมอํานวย ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนายคือราคา

ตลาดตกต่ํา 

คําสําคัญ: การจัดการการผลิต ตนทุน 
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Abstract 

 The purposes of this research were to 1.) study the states of society and economy of agriculturists who 

plant yam beans, 2.) study basic knowledge about jam bean production of agriculturists, 3.) study jam bean 

operation managements of agriculturists, and 4.) study costs of jam bean plantation of agriculturists. The tool of 

this study was forms of interview. These forms of interview were used to interview agriculturists from all 200 

households at Namkam village, Namkam sub – district, That Phanom district, Nakhon Phanom province. The 

statistic used for analyzing the data was percentage. 

 The results of research were found that all area for planting jam beans was 1 – 2 rais (1,600 – 3,200 

square meters), ownership for lands belong to agriculturists, soil for plantation was combination of     clay mixed 

with sand, jam beans were planted in November, yam beans yielded after plantation for 2.5 – 3 months, 

agriculturists obtained cooperation and solution of problem from other agricultures, agriculturists needed help 

from the government in knowledge about yam bean plantation and marketing, the water used for planting jam 

bean was from Khong river, and the obstacle of planting yam bean was price depression. 

      For the costs of planting jam beans, they were found that the land rental for planting yam beans per rai 

(1,600 square meters) was lower than 1,000 baht, labors used for planting jam bean were from families, hire 

rate per rai (1,600 square meters) for plantation was 500 – 1,000 baht, the cost for fertilizers and pesticides 

was lower than 500 baht, the costs of the instruments for plantation was 10,001 – 15,000 baht, the 

instruments’ working lives were 1 – 5 years, the cost of gasoline and lubricating oil was 1,001 – 2,500 baht, the 

harvest per rai (1,600 square meters) was 3,001 – 4,000 kilograms, income from distributing jam bean per a 

kilogram was lower than 10 baht, harvests were distributed through the middlemen, obstacle of production was 

the weather, and the problem of distribution was price depression. 

Keywords: Operation Management and Cost         

 

บทนํา  

 มันแกวเปนพืชที่มีถิ่นกําเนิดในหลายพื้นที่เชนในแถบอเมริกากลาง แอฟริกาตะวันออก และในประเทศแถบ

ทวีปเอเชียคือ ฟลิปปนส อินเดีย จีน อินโดจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ในประเทศไทยมันแถวมีอยู 2 ชนิดคือ พันธุหัว

ใหญ และพันธุหัวเล็ก อาจจะมีชื่อเรียกตางกันไปตามแตภูมิภาคไดแก ภาคใตเรียกวา "หัวแปะกัวะ" ภาคเหนือเรียกวา 

"มันละแวก" "มันลาว" สวนภาคอีสานเรียกวา "มันเพา" นอกจากนี้ยังอาจเรียกดวยชื่ออื่น ๆ เชน "เครือเขาขน" "ถั้วบง" 

และ"ถั่วกินหัว"  สวนหัวของมันแกว (รากแกว) เปนสวนที่ใชรับประทาน ลักษณะภายนอกมีสีน้ําตาลออนภายในมีสี

ขาว เมื่อเคี้ยว รูสึกกรอบคลายลูกสาลี่สด อีกทั้งยังมีรสคลายแปงแตออกหวาน โดยทั่วไปจะรับประทานสด ๆ หรือ 

จิ้มกับพริกเกลือ แลวยังสามารถนําไปประกอบอาหารไดทั้งคาวและหวานอีกดวย เชน แกงสม แกงปา ผัดเปร้ียวหวาน 

ผัดไข เปนสวนผสมของไสซาลาเปา และทับทิมกรอบ แตในทางกลับกัน ตนมันแกวสามารถใชเปนยากําจัด

ศัตรูพืช โดยใชสวนของเมล็ด ฝกแก ลําตน และราก แตสวนเมล็ดจะมีสารพิษมากที่สุด ทําใหมีประสิทธิภาพในการ

กําจัดแมลงดีที่สุด นอกจากนั้นถามนุษยรับประทานเมล็ดเขาไปจะทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ซึ่งถาไดรับใน

ปรมิาณมาก สารพิษ Routinone จะกระตุนระบบหายใจ แลวกดการหายใจ ชัก และอาจเสียชีวิตได  คุณคาทางอาหาร
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ของมันแกวนั้นประกอบดวยน้ํา 90.5% โปรตีน 0.9% คารโบไฮเดรต7.6% โดยรสหวานนั้นมาจาก oligofructose  ซึ่ง 

inulin ในรางกายของมนุษย ไมสามารถเผาผลาญได ดังนั้นมันแกวจึงเหมาะสําหรับผูเปนโรคเบาหวาน หรือผูควบคุม

น้ําหนักมันแกวควรเก็บในที่แหง อุณหภูมิระหวาง 12 - 16 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิต่ํากวานี้จะทําใหสวนรากช้ําได 

ถาเก็บรักษาถูกวิธีสามารถอยูไดนานถึง 1-2 เดือน   

 เกษตรกรอําเภอธาตุพนมทําการปลูกมันแกวหลังจากการเก็บเกี่ยวขาว  เนื่องจากมันแกวเปนสินคาขึ้นชื่อ

ของชาวอําเภอธาตุพนม และเปนอาชีพเสริมของเกษตรกรในหมูบาน  พื้นที่สําหรับปลูกมันแกวเปนพื้นที่บริเวณฝง

แมน้ําโขง   เกษตรกรปลูกมันแกวไวเพื่อจําหนายในชวงเดอืนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธของทุกป  เพราะเปนชวงงาน

ประเพณีสําคัญของชาวอําเภอธาตุพนม  คือ  ประเพณีงานนมัสการองคพระธาตุพนม  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเสริม

ในครอบครัว  สงผลใหเกษตรกรในหมูบานมีความเปนอยูที่ดขีึ้น   

 ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันแกวของเกษตรกรบานน้ําก่ํา  

ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม และเพื่อเปนขอมูลใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุนปลูกมันแกวใน

บานน้ําก่ํา  ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  แกเกษตรกรและผูที่สนใจรายอื่น ๆ 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 วิธีการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ประชากรในเขตพื้นที่บานน้ําก่ํา หมู 17 

ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  จํานวน  358  ครัวเรือน 

 กลุมตัวอยาง (Population  Sampling) ที่ใชในการคํานวณครั้งนี้โดยใชสูตร ทาโรยามาเน  ไดแก  ประชากร

ในเขตพืน้ที่บานน้ําก่ํา ตําบลน้ําก่ํา  อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  ใชคาความคลาดเคลื่อน 5% = 0.05 

กําหนดตัวอยางจํานวน  200  ตัวอยาง    

       สูตร 

 

     

    โดยที ่ n = จํานวนขนาดกลุมตัวอยาง 

          N = จํานวนประชากรทั้งหมด 

         e = คาความคลาดเคลื่อน 

 เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

           สําหรับเครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสัมภาษณ  (Questionnaire)  ที่ผูวิจัยกําหนด

ขึ้นตามวัตถุประสงค  จะแบงเปน  3  ตอน คือ 

           ตอนท่ี 1 เปนการรวบรวมขอมูลสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกมันแกวในหมูบานน้ําก่ํา  

อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  

 ตอนท่ี  2 เปนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตมันแกว 

          ตอนท่ี  3 เปนขอมูลสภาพการผลิตมันแกว 

 ตอนท่ี  4 ตนทุนการปลูกมันแกว  

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินตามขัน้ตอนตาง ๆ ดังนี ้

n  = 
N 

1+(N)(e)2 
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  1.  ประสานงานโดยตรงกับผูใหญบานหมู 17 บานน้ําก่ํา ต. น้ําก่ํา อ. ธาตุพนม จ. นครพนม  เพื่อขอ

ความรวมมือ  ในการเก็บขอมูลและแจงกําหนดการในการเก็บขอมูลใหประชาชนไดทราบอยางทั่วถึง 

  2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม วันเวลาและสถานที่  ที่นัดหมายจนครบจํานวนตัวอยาง ที่

ตองการแลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  ประมวลผล  แปลความ สรุปและเขียนรายงานผลการวิจัย 

 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

  การวิจัยครัง้นี้วเิคราะหขอมูลดวยสถติิ คารอยละ  

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ผลการศึกษา 

 ตารางที่ 1 สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 106 53.00 

หญิง 94 47.00 

รวม 200 100.00 

อายุ   

ต่ํากวา 30 ป 15 7.50 

31-40 ป 41 20.50 

41-50 ป 87 43.50 

51-60 ป 44 22.00 

61 ขึ้นไป 13 6.50 

รวม 200 100.00 

จบการศึกษา   

ประถมศกึษา 155 77.50 

มัธยมศึกษาตอนตน 34 17.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 9 4.50 

ปวส./อนุปริญญา 1 0.50 

ปรญิญาตร ี 1 0.50 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

รวม 200 100.00 

อาชีพหลัก   

เกษตรกรรม 182 91.00 

คาขาย 1 0.50 

รับจางท่ัวไป 17 8.50 

รวม 200 100.00 
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มีอาชีพปลูกมันแกว   

1-5 ป 17 8.50 

6-10 ป 69 34.50 

11-15 ป 61 30.50 

16 ปขึ้นไป 53 26.50 

รวม 200 100.00 

 จากตารางที่  1  ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 106 คน คิดเปนรอย

ละ 53 เพศหญงิ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.50 อายุ 51-60 

ป จํานวน  44 คน คิดเปนรอยละ 22.00 อายุ 31-40 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 20.5. อายุต่ํากวา 30 ป 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.50 อายุ  61 ปขึ้นไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.50 จบการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 77.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 9คน คิดเปนรอยละ 4.50  ระดับ ปวส./อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี 

มีจํานวนเทากัน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 มีอาชีพเกษตรกรรม  จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 91 อาชีพรับจาง

ทั่วไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.50 อาชีพคาขาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 มีอาชีพปลูกมันแกว 6-10 

ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 34.50  11-15 ป จํานวน 61 คน   คิดเปนรอยละ 30.50  16 ปขึ้นไป จํานวน 53 คน 

คิดเปนรอยละ 26.50  1-5 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.50  

 

ตารางที่ 2 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตมันแกว 

ขอ รายละเอียด ตอบถูก 

 

รอยละ ตอบผดิ 

 

รอยละ 

1. มันแกวเปนพืชเถาเลื้อย มีหัวใตดินซึ่งเปนรากแกว 197 98.50 3 1.50 

2 มันแกวชอบดินรวนทราย ที่มีการระบายน้ําด ี 199 99.50 1 0.50 

3. เมล็ดมันแกวสามารถนําไปบดหรือปน ใชเปนยาฆาแมลง หรือ

ใชเปนยาเบ่ือปลาได 
194 97.00 6 3.00 

4. ถาคนรับประทานเมล็ดแกของมันแกวเขาไป จะสงผลทําใหเม็ด

เลือดแดงแตก เกิดอาการช็อค หมดสติและหยุดหายใจได 
193 96.50 7 4.00 

5. การเก็บรักษามันแกวถาราคายงัไมดี ดวยวธิีท้ิงหัวมันแกวไวใน

ดินอีกประมาณ 2-3 เดือน 
30 15.00 170 85.00 

6. ใบมันแกวมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิดหนังพวกกลากเกลื้อน 139 69.50 61 30.50 

7. มันแกวจะเจริญเติบโตไดดใีนสภาพอากาศคอนขางรอน 172 86.00 27 14.0 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูเรื่องมันแกวเปนพืชเถาเลื้อย มีหัวใตดินซึ่ง

เปนรากแกว มีความเขาใจถูก จํานวน 197  คน คิดเปนรอยละ 98.50 เขาใจผิด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.50 มัน

แกวชอบดินรวนทราย ที่มีการระบายน้ําดี มคีวามเขาใจถูก จํานวน 199  คน คิดเปนรอยละ 99.50 เขาใจผิด จํานวน 

1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 เมล็ดมันแกวสามารถนําไปบดหรือปน ใชเปนยาฆาแมลง หรือใชเปนยาเบื่อปลาได มีความ
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เขาใจถูก จํานวน 194  คน คิดเปนรอยละ 97.00 เขาใจผิด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ถาคนรับประทานเมล็ด

แกของมันแกวเขาไป จะสงผลทําใหเม็ดเลือดแดงแตก เกิดอาการช็อค หมดสติและหยุดหายใจได มีความเขาใจถูก 

จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 96.50 เขาใจผิด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 4.00 การเก็บรักษามันแกวถาราคายัง

ไมดี ดวยวิธีทิ้งหัวมันแกวไวในดินอีกประมาณ 2-3 เดือน มีความเขาใจถูก จํานวน 170  คน   คิดเปนรอยละ 85.00 

เขาใจผิด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.00  ใบมันแกวมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิดหนังพวกกลากเกลื้อน มี

ความเขาใจถูก จํานวน 139  คน คิดเปนรอยละ 69.50 เขาใจผิด จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 30.50 มันแกวจะ

เจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศคอนขางรอน  มีความเขาใจถูก จํานวน 172  คน คิดเปนรอยละ 86.00 เขาใจผิด 

จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 14.00 

 

ตารางที่ 3 สภาพการผลิตมันแกว 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

เนื้อที่ทั้งหมดในการปลูกมันแกว   

นอยกวา 1 ไร 45 22.50 

1-2 ไร 139 69.50 

3-4 ไร 15 7.50 

5 ไรขึ้นไป 1 0.50 

รวม 200 100.00 

กรรมสิทธิใ์นที่ดนิ   

เชา 54 27.0 

เจาของ 146 73.0 

รวม 200 100.00 

ดินที่ปลูกมลีักษณะ   

ดินทราย 10 5.0 

ดินรวน 45 22.5 

ดินรวนปนทราย 141 70.5 

ดินเหนียว 4 2.0 

รวม 200 100.0 

เดือนที่เริ่มปลูกมันแกว   

ตุลาคม 50 25.0 

พฤศจิกายน 143 71.5 

ธันวาคม 4 2.0 

มกราคม 3 1.5 

รวม 200 100.0 

มันแกวเริ่มใหผลผลิตเมื่ออาย ุ   
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1-2 เดือน 2 1.00 

2.5-3 เดือน 191 95.50 

3.5-4 เดือน 4 2.00 

อื่น ๆ 3 1.50 

รวม 200 100.00 

กูเงินมาทาํการปลูกมันแกวหรือไม   

ไมไดกู 200 100.00 

กู 0 0 

รวม 200 100.00 

ไดรับความรูและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปลูกมันแกวจาก   

เพื่อนเกษตรกร 183 91.50 

เอกสารตาง ๆ จากหนวยงานของรัฐ 1 0.50 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

เจาหนาท่ีเกษตรอําเภอ 5 2.50 

อื่น ๆ 11 5.50 

รวม 200 100.00 

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือไม   

ได 24 12.00 

ไมได 176 88.00 

รวม 200 100.00 

สิ่งที่ทานไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล   

ความรูในการปลูกมันแกว 24 100.00 

รวม 24 100.00 

ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือในเรื่องใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

เงินลงทุน 38 19.00 

การตลาด 185 92.50 

ความรูในการปลูก 9 4.50 

น้ําที่ใชในการเพาะปลูกมันแกว   

แมน้ําโขง 190 95.00 

น้ําจากเขื่อน/ชลประทาน 7 3.50 

น้ําบาดาล 3 1.50 

รวม 200 100.00 

ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับปลูกมันแกว   

มันแกวเปนโรคที่ตายไดงาย 7 3.50 
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 จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามเนื้อที่ทั้งหมดในการปลูกมันแกว สวนใหญมีเนื้อที่    

1-2 ไร จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 69.50 มีเน้ือท่ีนอยกวา 1 ไร จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 22.50 มีเนื้อที่ 2-

4 ไร จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.50 มีเนื้อที่ 5 ไรขึ้นไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ที่ดินที่ใชในการ

เพาะปลูกสวนใหญเปนเจาของ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 73.00 เชา จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 27.00 ดินที่

ใชในการเพาะปลูกสวนใหญเปนดินรวนปนทราย จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 70.50 ดินรวน จํานวน 45 คน คิด

เปนรอยละ 22.50 ดินทราย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ดินเหนียว จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 เดือนที่

เริ่มเพาะปลูกสวนใหญเดอืนพฤศจิกายน จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 71.50 เดือนตุลาคม จํานวน 50 คน คิดเปน

รอยละ 25.00 เดือนธันวาคม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 เดือนมกราคม จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.50 

มันแกวเริ่มใหผลผลิตเมื่ออายุ 2.5-3 เดือน จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 95.50 อายุ 3.5-4 เดือน จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 2.00 อายุ 1-2 เดอืน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ไมไดกูเงินมาทําการปลูก จํานวน 200 คน คิด

เปนรอยละ 100.00 ไดรับความรูและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปลูกมันแกวจากเพื่อนเกษตรกร จํานวน 183 คน 

คิดเปนรอยละ 91.50 อื่น ๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.50 เจาหนาที่เกษตรอําเภอ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

2.50 เอกสารตาง ๆ จากหนวยงานของรัฐ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ไมไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล 

จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 88.00 ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาล จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ตองการ

ใหรัฐบาลชวยเหลอืในเรื่องการตลาด จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 92.50 เงินลงทุน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 

19.00 ความรูในการปลูก จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ  4.50 น้ําที่ใชในการเพาะปลูกมันแกวเปนน้ําโขง จํานวน 190 

คน คิดเปนรอยละ 95.00 น้ําจากเขื่อน/ชลประทาน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.50 น้ําบาดาล จํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ 1.50  ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปลูกมันแกวเปนราคาตกต่ํา จํานวน 165 คน  คิดเปนรอยละ 

82.50 มันแกวเปนโรคที่ตายไดงาย จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.50  การกดราคาจากพอคาคนกลาง จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 2.50 ปรมิาณที่ใชในการเพาะปลูก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 คาปุยและยาปราบศัตรูพืชราคา

สูงและ ขาดแคลนแรงงาน มีจํานวนเทากัน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.50 อุปกรณที่ใชในการเพาะปลูกราคาสูง และอื่น ๆ 

มีจํานวนเทากัน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00  

 

 

 

 

คาปุยและยาปราบศัตรูพืชราคาสูง 3 1.50 

อุปกรณที่ใชในการเพาะปลูกราคาสูง 2 1.00 

ขาดแคลนแรงงาน 3 1.50 

ปรมิาณน้ําที่ใชในการเพาะปลูก 4 2.00 

ผลผลิตไมแนนอน 9 4.50 

ราคาตกต่ํา 165 82.50 

การกดราคาจากพอคาคนกลาง 5 2.50 

อื่น ๆ 2 1.00 

รวม 200 100.00 
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ตารางที่ 4 ตนทุนการปลูกมันแกว 

 

 

 

 

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

ราคาเชาที่ดินในการปลูกมันแกวตอไร (กรณีเชาที่ดิน)   

ต่ํากวา 1,000 บาท 90 45.00 

1,00-3,000 บาท 8 4.00 

3,001-5,000 บาท 72 36.00 

5,001 บาทขึ้นไป 30 15.00 

รวม 200 100.00 

แรงงานที่ใชในการปลูกมันแกว   

ครอบครัว 149 75.00 

จาง 51 25.00 

รวม 200 100.00 

อัตราคาแรงงานตอไรในการเพาะปลูก   

ต่ํากวา 500 บาท 55 27.50 

500-1,000 บาท 97 48.50 

1,001-2,500 บาท 16 8.00 

2,501 บาทขึ้นไป 32 16.00 

รวม 200 100.00 

คาปุย คายาปราบศัตรูพืชตอไรในการเพาะปลูก   

ต่ํากวา 500 บาท 152 76.00 

500-1,000 บาท 13 6.50 

1,001-2,500 บาท 18 9.00 

2,501 บาทขึ้นไป 17 8.50 

รวม 200 100.00 

คาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปลูกมันแกว   

ต่ํากวา 5,000 บาท 30 15.00 

5,000-10,000 บาท 32 16.00 

10,001-15,000 บาท 118 59.00 

15,001 บาทขึ้นไป 20 10.00 

รวม 200 100.00 

อายุการใชงานของเครื่องมือและอปุกรณที่ใชในการปลูกมันแกว   

ต่ํากวา 1 ป 4 2.00 

1-5 ป 166 83.00 

6-10 ป 24 12.00 

11 ปขึ้นไป 6 3.00 
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รายละเอียด จํานวน รอยละ 

รวม 200 100.00 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตอไร   

ต่ํากวา 500 บาท 34 17.00 

500-1,000 บาท 19 9.50 

1,001-2,500 บาท 130 65.00 

2,501 บาทขึน้ไป 17 8.50 

รวม 200 100.00 

ผลผลิตที่ไดตอไร   

ต่ํากวา 1,000 กิโลกรัม 6 3.00 

1,001-2,000 กิโลกรัม 11 5.50 

2,001-3,000 กิโลกรัม 20 10.00 

3,001-4,000 กิโลกรัม 143 71.50 

4,001 กิโลกรัม 20 10.00 

รวม 200 100.00 

รายไดจากการจาํหนายมันแกวตอกโิลกรัม   

ต่ํากวา 10 บาท 191 95.50 

11-15 บาท 3 1.50 

16-20 บาท 1 0.50 

21-25 บาท 3 1.50 

26 บาทขึน้ไป 2 1.00 

รวม 200 100.00 

ราคาที่จําหนายได   

พอใจ 38 19.00 

ไมพอใจ 162 81.00 

รวม 200 100.00 

วิธีการจําหนาย   

พอคามารับ 177 88.50 

บอกเสนอใหพอคามาซื้อที่สวน 10 5.00 

นําไปขายใหพอคาที่ตลาด 12 6.00 

ขายใหเกษตรกรรายใหญ 1 0.5 

รวม 200 100.00 

จําหนายโดย   

ขายเหมายกแปลง 5 2.50 
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 จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ราคาเชาที่ดินในการปลูกมันแกวตอไร  ต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน 90 คน 

คิดเปนรอยละ 45.00 ราคา 3,001-5,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 36.00 ราคา 5,001 บาทขึน้ไป จํานวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ราคา 1,000-3,000 บาท จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.00 แรงงานที่ใชในการปลูกมัน

แกวจากครอบครัว จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 75.00 จาง จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 25.00 อัตราคาแรงงาน

ตอไรในการเพาะปลูก ราคา 500-1,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 48.50  ต่ํากวา 500 บาท จํานวน 55 

คน คิดเปนรอยละ 27.50 ราคา 2,501 บาทขึ้นไป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 16.00 ราคา 1,000-2,500 บาท 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.00  คาปุย คายาปราบศัตรูพืชตอไรในการเพาะปลูกต่ํากวา ราคา 500 บาท จํานวน 

152 คน คิดเปนรอยละ 76.00 ราคา 1,001-2,500 บาท จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 9.00 ราคา 2,501 บาทขึ้นไป 

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.50  ราคา 500-1,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.50 คาเครื่องมือและ

อุปกรณที่ใชในการปลูกมันแกว ราคา 10,001-15,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 59.00 ราคา 5,000-

10,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปน    รอยละ 16.00 ต่ํากวา 5,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 15.00 

ราคา 15,001 บาทขึ้นไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 อายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการ

ปลูกมันแกว  1-5 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 83.00 อายุ 6-10 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.00  อายุ 

11 ปขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00 อายุต่ํากวา 1 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 คาน้ํามันเชื้อเพลิง

และน้ํามันหลอลื่นตอไร  1,001-2,500 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 65.00 ต่ํากวา 500 บาท จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 17.00 ราคา 500-1,000 บาท จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 9.50  ราคา 2,501 บาทขึน้ไป จํานวน 17 

คน คิดเปนรอยละ 8.50 ผลผลิตที่ไดตอไร 3,001-4,000 กิโลกรัม จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 71.50  2,001-

ชั่งตามน้ําหนัก 193 96.50 

เก็บผลผลิตกอนแลวตีราคาภายหลัง 2 1.00 

รวม 200 100.00 

ปญหาดานการผลิต   

สภาพดินฟาอากาศไมอํานวย 181 90.50 

ปลูกแลวไมขึน้ 7 3.50 

ที่ดินมีขนาดเล็ก 8 4.00 

อื่น ๆ 4 2.00 

รวม 200 100.00 

   

รายละเอียด จํานวน รอยละ 

ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนาย   

ไมมีผูรับซื้อ 46 23.00 

พอคาคนกลางกดราคา 15 7.50 

ราคาตลาดของมันแกวตกต่ํา 135 67.50 

อื่น ๆ 4 2.00 

รวม 200 100.00 
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3,000 กิโลกรัม และ 4,001 กิโลกรัม มีจํานวนเทากัน 20 คน คิดเปนรอยละ 10.00 1,001-2,000 กิโลกรัม จํานวน 11 

คน คิดเปนรอยละ 5.50 ต่ํากวา 1,000 กิโลกรัม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.00  รายไดจากการจําหนายมันแกว

ตอกิโลกรัม ต่ํากวา 10 บาท จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 95.50 ราคา 11-15 บาท และราคา 21-25 บาท มี

จํานวนเทากัน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.50  ราคา 26 บาทขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1 ราคา 16-20 บาท 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ราคาที่จําหนายไดไมพอใจ จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 162 คน คิดเปนรอยละ 

81.00 พอใจในราคาที่จําหนาย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 19.00  วิธีการจําหนายพอคามารับเอง จํานวน 177 คน 

คิดเปนรอยละ 88.50 นําไปขายใหพอคาท่ีตลาด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.00 บอกเสนอใหพอคามาซื้อที่สวน 

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ขายใหเกษตรกรรายใหญ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.50 จําหนายโดยชั่งตาม

น้ําหนัก จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 96.50  ขายเหมายกแปลง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.50 เก็บผลผลิต

กอนแลวตีราคาภายหลัง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ปญหาดานการผลิตคือสภาพดินฟาอากาศไมอํานวย 

จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 90.50 ที่ดินมีขนาดเล็ก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ปลูกแลวไมขึ้น จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 3.50 อื่น ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนายคือ ราคา

ตลาดของมันแกวตําต่ํา จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 67.50 ไมมีผูรับซื้อ จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 23.00 

พอคาคนกลางกดราคา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.50 อื่น ๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.00 

 อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพบวา สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 53 

เพศหญงิ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 43.50 จบการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 77.50 อาชีพหลักเปนเกษตรกร จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 91.00 

ปลูกมันแกวมาแลว  6-10 ป จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 34.50  

 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตมันแกว พบวา มันแกวเปนพืชเถาเลื้อย มีหัวใตดินซึ่งเปนรากแกว มีความ

เขาใจถูก จํานวน 197  คน คิดเปนรอยละ 98.50 มันแกวชอบดินรวนทราย ที่มีการระบายน้ําดี เขาใจถูกจํานวน 199 

คน คิดเปนรอยละ 99.50 เมล็ดมันแกวสามารถนําไปบดหรือปน ใชเปนยาฆาแมลง หรือใชเปนยาเบื่อปลาได มีความ

เขาใจถูก จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 97.00 ถาคนรับประทานเมล็ดแกของมันแกวเขาไป จะสงผลทําใหเม็ดเลือด

แดงแตก เกิดอาการช็อคหมดสติและหยุดหายใจได มีความเขาใจถูก จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 96.50  การเก็บ

รักษามันแกวถาราคายังไมได ดวยวิธีทิ้งหัวมันแกวไวในดินอีกประมาณ 2-3 เดือน มีความเขาใจไมสามารถเก็บได 

จํานวน  170 คน คิดเปนรอยละ 85.00 ใบมันแกวมีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังพวกกลากเกลื้อน มีความเขาใจ

ถูก จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 69.50 และ มันแกวจะเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศคอนขางรอน มีความเขาใจ

ถูก จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 86.00 

 สภาพการผลิตมันแกว พบวา เนือ้ทั้งหมดในการปลูกมันแกว  1-2 ไร กรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของตนเอง ดินที่

ใชปลูกมีลักษณะดินรนปนทราย เดือนที่เริ่มปลูกมันแกวเปนเดือนพฤศจิกายน  มันแกวเริ่มใหผลผลิตเมื่ออายุ 2.5-3 

เดือน ไดรับความรวมรูและการแกไขปญหาตาง ๆ ในการปลูกมันแกวจากเพื่อนเกษตรกร อยากไดรับความชวยเหลือ

จากรัฐบาลในเรื่องความรูในการปลูกมันแกว การตลาด น้ําที่ใชในการเพาะปลูกมันแกวไดจากน้ําโขง ปญหาและ

อุปสรรคเกี่ยวกับการปลูกมันแกวคือราคาตกต่ํา 

 ตนทุนการปลูกมันแกว พบวา กรณีเชาที่ดินราคาเชาที่ดินในการปลูกมันแกวตอไร มีราคาต่ํากวา 

1,000 บาท แรงงานที่ใชในการปลูกมันแกวมาจากครอบครัว อัตราคาแรงงานตอไรในการเพาะปลูก ราคา 500-
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1,000 บาท คาปุย คายาปราบศัตรูพืชตอไรในการเพาะปลูก ราคาต่ํากวา 500 บาท คาเครื่องมือและอุปกรณที่ใชใน

การปลูกมันแกว ราคา 10,001-15,000 บาท อายุการใชงานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการปลูกมันแกว 1-5 ป 

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นตอไร 1,001-2,500 บาท ผลผลิตที่ไดตอไร จํานวน 3,001-4,000 กิโลกรัม 

รายไดจากการจําหนายมันแกวตอกิโลกรัม ต่ํากวา 10 บาท วิธีการจําหนายโดยพอคาคนกลางมารับขายแบบชาง

น้ําหนัก  ปญหาดานการผลิตคือสภาพดินฟาอากาศไมอํานวย ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจําหนายคือราคา

ตลาดตกต่ําซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทรสุดา คําปน พรชุลยี  นิลวิเศษ และ บําเพ็ญ เขียวหวาน  
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติทางการเงิน ความรูความเขาใจทางการเงิน ความรู

เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทน และปจจัยที่สงผลกระทบ ของนิสติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยใช

วิธกีารสุมแบบแบบช้ันภูม ิ(Stratified sampling) เปนการสุมตัวอยางโดยแยกประชากรออกเปนกลุมคณะ แลวกําหนด

ขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมเิปนสัดสวนกับจํานวนหนวยทั้งหมดในช้ันภูม ิแลวพิจารณาปจจัยที่มีผลตอความรูความ

เขาใจทางการเงิน  ดวยวิธีวิเคราะห ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย

เชงิเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 ผลการศึกษาพบวา นิสิตมีระดับทัศนคติทางการเงินเชิงบวกในระดับที่ดี ไปในทิศทางเดียวกับการประเมิน

ระดับทัศนคติของตนเอง สวนความรูทางดานการเงินอยูในระดับปานกลางไปจนถึงนอย มีทศิทางไมสอดคลองกับการ

ประเมินระดับความรูทางการเงินของตนเองซึ่งประเมินอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานิสิตมีความมั่นใจในตนเองสูง

เกินความจริง และมีระดับความรูดานความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูนอยมาก สอดคลองกับทิศทางการประเมินระดับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของตนเอง สวนความรูจักผลิตภัณฑทางการเงินคือ รูจักบัญชีออมทรัพยมากที่สุด 

รองลงมาเปนบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชีกระแสรายวัน สวนการใชผลิตภัณฑทางการเงินของนิสิตคือ มากสุด

เปนบัญชีออมทรัพย ตามมาดวยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต 

คําสําคัญ: ความรูทางการเงิน  ทัศนคติทางการเงิน  นิสิต นักศึกษา  ม.นเรศวร 
 

Abstract 
 

This research aimed to study knowledge of finance, factors influenced attitude toward of finance, 

finance knowledge and Risk & Return of Naresuan University’s bachelor degree students by stratified sampling 

to classify populations. Then, sizing sampling of each stratum relates ratio with number of overall units in 

stratum. Further, considering factors influenced knowledge of finance by using analysis method; Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation, and Multiple Linear Regression. 

 The result demonstrated that degree of B.A. students’ attitude is in positive way including fair level and 

in accord with the self-attitude evaluation. However, degree of financial cognition is in average to low level and 

contrast with self- evaluation of financial cognition which is in high level. This showed that self-confidence of B.A 

students is excessively high as well as degree of risk and recompense’s knowledge is in low level. It is consistent 
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with evaluation of risk and recompense level. Additionally, financial product’s cognition is being acquainted with 

saving account utmost followed by credit card, debit card and current account in order. Besides, usability of 

students’ financial product is saving account utmost ordered by debit card and credit card consecutively 

Keyword: financial cognition, financial attitude, B.A., students, Naresuan University 

 

บทนํา 

จากความสําคัญของความรูทางดานการเงิน และเพื่อที่จะใหประชาชนคนไทยมีความเปนอยูที่ดีอยางยั่งยืน 

ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมไดในระดับหนึ่ง ธนาคารแหงประเทศไทยจึงไดสํารวจทักษะทางการเงิน เพื่อใหทราบถึง

ระดับความรู ความเขาใจ พฤติกรรม และทัศนคติของคนไทย และมีแผนจัดทําทุก 3 ป โดยใชแนวทางการสอบถาม

จากธนาคารแหงประเทศไทย แปลมาจากองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 

Economic Co-operation and development : OECD) ครั้งลาสุดป 2556 ผลวิจัยออกมาวาทักษะทางการเงินของคน

ไทยต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศที่รวมโครงการสํารวจของ OECD และพบวาคนไทยดอยทางดานความรูทางการเงิน 

ขณะที่พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงินคอนขางดี นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา สถานภาพของ

บุคคลมีความสัมพันธกับทักษะทางการเงนิ โดยบุคคลที่มีการศึกษาและรายไดต่ํา รวมทั้งการมีอาชีพที่รายไดต่ํา จะมี

ทักษะทางการเงินต่ํากวากลุมอื่น รวมทั้งการศึกษาชี้วาการใหความรูทางการเงินจะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมทาง

การเงินท่ีดีขึน้ 

ความรูความเขาใจทางการเงินและทัศนคติทางการเงินเปนสวนสําคัญที่ชวยใหคนไดตระหนักถึงความจําเปน

ในการเตรียมตัวใหมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการวางแผนการเงินที่ถูกตอง สามารถสื่อสารขอมูลที่ถูกตองกับคนรอบ

ขาง สรางวินัยในการออม เปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลอื่น และเปนแนวทางในการสรางรากฐานทางการเงินแกชาต ิ

จุดมุงหมายของการศึกษา 

 ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของความรูทางดานการเงิน จึงไดศึกษาความรูความเขาใจ และปจจัยที่สงผลตอ

ความรูความเขาใจทางการเงิน ทัศนคติทางการเงิน การรับความเสี่ยงและผลตอบแทน ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใหทราบวานิสิตมีความรูความเขาใจมากนอยเพยีงใด 

แนวคิดทีเ่กี่ยวของ 

 แนวคิดดานความรูความเขาใจ พิศิษฐ ตันฑวนิช. ไดเขียนบทความแนวคิดการจําแนกพฤติกรรมการเรียนรู

ตามแนวคิดของบลูม โดยแบงเปน 2 สวนคือ พฤติกรรมการใชสมอง กับขอความรูท่ีผูเรยีนตองเรยีนรู 

 แนวคิดดานความรูความเขาใจทางการเงิน หมายถึงความรูความเขาใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน  

ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจและความเชื่อมั่นที่จะใชความรูความเขาใจเหลานี้ในการตัดสินใจที่มี

ประสิทธิผลในหลายบริบททางการเงนิ เพื่อปรับปรุงความอยูดีมสีุขทางการเงนิ และชวยใหสามารถมีสวนรวมของชีวิต

ทางเศรษฐกิจ (Lusardi and Mitchell, 2007 อางใน ณภัชศา ธาราชีวิน, 2558) 
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แนวคิดทักษะทางการเงิน  

 
ประสบการณจากการเรียนรูและสภาพแวดลอม สงผลใหเกิดความรูความเขาใจ ทักษะความเชี่ยวชาญ และ

ทัศนคติที่ด ีซึ่งสงผลตอพฤตกิรรมในการวางแผนทางการเงิน (ธนาคารแหงประเทศไทย) 

 แนวคิดดานทัศนคติ ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2542). สรุปความหมายของเจตคติ (Attitude) จากผูใหความหมาย

สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกันซึ่งสามารถสรุปความหมายของเจตคติไดวา เจตคติเปนพฤติกรรมหรือความรูสึก

ทางดานจิตใจที่มีตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่งในทางสังคม รวมทั้งเปนความรูสึกที่เกิดจากการเรียนรูเกี่ยวกับสิ่งเราหรือ

เกี่ยวกับประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สอดคลองกับของ โฉมฉาย ฟูใจ. (2550: 42). ไดทบทวนจากผูให

ความหมายสวนใหญสรุปไววา ทัศนคติเปนเร่ืองของจิตใจ ทาที ความรูสึก และความโนมเอียงของบุคคลที่มีตอขอมูล

ขาวสารและการเปดรับ ซึ่งเปนไปไดทัง้บวกและลบ โดยทัศนคตินั้นมีผลตอการแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นเห็นได

วาทัศนคติประกอบดวยความคิดที่มผีลตออารมณ และความรูสึกแสดงออกมาทางพฤติกรรม 

ทบทวนวรรณกรรม 

สมจิตร วิริยานนท. (2558). ไดศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พบวานักศึกษาที่ขาดความรูความเขาใจในการวางแผนทางการเงินของแตละ

บุคคล ซึ่งเปนองคประกอบหลักที่สําคัญในกระบวนการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล นักศึกษาจะตองมีความรูใน

ระบบการวางแผนการเงินสวนบุคคลเพื่อชวยในการวางแผนใหเปนระบบ มีแนวทางการคิดในแตละขั้นตอนที่กําหนด  

ซึ่งจะนําไปสูหนทางแหงการประสบความสําเร็จอยางที่ตั้งใจไวอยางมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผนดานการออม

และการลงทุน  

ผลการวิจัยสรุปไดวานักศึกษามคีวามรูความเขาใจและพฤติกรรมการวางแผนการเงินสวนบุคคลอยูในระดับ

ปานกลาง ปญหาหนี้ครัวเรือนที่พบในปจจุบันเกิดจาก ระดับความรูทางการเงินนอย ทัศนคติตอการจัดการการเงิน

สวนบุคคล และความไมสมดุลของการเขาถึงแหลงเงินและกลไกควบคุมดูแล โดยหนึ่งในกลุมเสี่ยงก็คือ นักศึกษา  

เนื่องจากสวนมากไมมีรายไดเปนของตนเอง โดยในงานวิจัยกลาววาประชากรที่เปนผูกอหนี้เหลานี้สวนใหญยังขาด

ทักษะการคิดอยางมีตรรกะและความรูเรื่องคณิตศาสตรพื้นฐาน ทําใหกลุมบุคคลเหลานี้ตกอยูในวงจรของภาระหนีส้ิน

และความยากจน อีกทั้งยังมีทัศนคติตอการจัดการการเงินที่ไมดีและมักจะกอใหเกิดพฤติกรรมผิดๆ เชน การไมชําระ

หนี้คืนใหกับกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
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นอกจากนั้นกระบวนการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของนักศึกษาพบวามีคานิยมโดยใหความสําคัญใน

ดานนิสัยฟุมเฟอยของตนเองและรับอทิธพิลตอการตัดสินใจในการใชจายสวนตัวมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่

พบวากลุมนักเรียน นักศึกษา มีสัดสวน 17-18% ของประชากรทั้งหมดหรือ ประมาณ 12 ลานคน ซึ่งโดยรวมจะมี

คะแนนความรูในเรื่องทางการเงนิอยูในระดับต่ํา และสวนมากจะประสบปญหาทางการเงินเนื่องจากขาดความรูความ

เขาใจ 

โดยมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษาตองตระหนักถึงความสําคัญในการเสริมสราง

ความรู ความเขาใจและทักษะของนักศึกษาในเรื่องการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล โดยเนนการศึกษาถึงความรู

ความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ซึ่งเปนจุดเริ่มตนและเปนแนวทางสําคัญที่

สรางใหนักศกึษามีทักษะในการใชชีวิตที่เหมาะสมและเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและสงผลตอการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

จาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทําใหผูศึกษาสนใจถึงความรูความเขาใจทางการเงินและทัศนคติ

ทางการเงนิ โดยศึกษาในกลุมประชากรคือ นิสิตระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะเนน

ศึกษาความรูความเขาใจทางการเงิน และทัศนคติทางการเงินของนิสิต เพื่อจะไดสงเสริมหรือใหความรูแกนิสิตตั้งแต

ตนกอนจบการศึกษาและเขาสูระบบการทํางาน จะไดมีการเตรียมความพรอมในการวางแผนทางการเงินของตนเอง  

ซึ่งยังสงผลดีตอประเทศชาติดวย และใหเปนแนวทางกับองคกรตางๆ ใชกําหนดกลยุทธของผลิตภัณฑและบริการให

เหมาะสม สามารถเขาถึงกลุมนิสิต ชวยประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ตามแผน

ยุทธศาสตรการสงเสริมการประชาสัมพันธ พ.ศ.2559 ของภาครัฐ จากงานวิจัยที่ทําการสํารวจความรูความเขาใจทาง

การเงินตาง ซึ่งสวนมากการสํารวจนั้นจะเปนการดูองครวมของคนในประเทศมากกวา แตยังไมเคยมีการทําแบบ

สํารวจโดยตรงกับนิสิต โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชการวัดความรูความเขาใจ 2 ดาน ประกอบดวย ความรูความเขาใจ

ทางการเงิน และทัศนคติทางการเงิน โดยคําถามที่ใชเปนคําถามมาตรฐานของ OECD ซึ่งถูกแปลโดย ธนาคารแหง

ประเทศไทย มาใชในการสํารวจ โดยปรับคําถามสวนใหญใหเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปจจัยที่มีผลตอความรูความเขาใจทางการเงินและทัศนคติในการออม 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ นิสิตท่ีกําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยนเรศวรปการศึกษา 2559 
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กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยนเรศวร แบงสัดสวนตามจํานวน

ประชากรในแตละคณะ ซึ่งทราบจํานวนที่แนนอนของประชากร จากรายงานสถิติมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจํานวน

ทั้งหมด 18,525 คน (ขอมูล ณ 1 ส.ค.59) โดยใชการสุมแบบแบบชั้นภูม ิ(Stratified sampling) เปนการสุมตัวอยางโดย

แยกประชากรออกเปนกลุมคณะ แลวกําหนดขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิเปนสัดสวนกับจํานวนหนวยทั้งหมดในชั้น

ภูม ิ(Proportionate Stratified Random Sampling) คือ ขนาดตัวอยางที่เลือกจากชั้นภูมิที่มีขนาดใหญจะมากกวาที่เลือก

จากชั้นภูมิที่มีขนาดเล็ก (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:12) เพื่อใหไดจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนของขนาดกลุม

ประชากร โดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Yamane. 1973:887, อางใน ธีรวุฒ ิเอกะกุล. 2543: 135)   

ในการประมาณการประชากรที่มีอยูอยางจํากัดและขนาดของกลุมประชากรที่สนใจไมไดมีขนาดเล็กมากมี

การกระจายตัวที่สามารถยอมรับได n = N/(1+Ne^2 ) โดยให e มีความคลาดเคลื่อนอยูท่ี 5% 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิตทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่กําลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัย

นเรศวร ปการศึกษา 2559 โดยการแจกแบบสอบถาม เพื่อความสะดวกในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง

จํานวน 419 ราย 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1. ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตัวแปรตน) 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

- รายไดตอเดอืน 

- รายจายตอเดือน 

- ประสบการณการออม 

2. ตัวแปรตามประกอบดวย 

2.1 ดานความรูความเขาใจทางการเงิน 

2.2 ความรูเกี่ยวกับความเสียงและผลตอบแทน 

2.3 ทัศนคติทางการเงิน 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามจากการวัดระดับทักษะทางการเงินที่เปนสากล

จากองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 

development : OECD) (2012) เปนหลัก และใชคําถามที่ไดมีการแปลเปนภาษาไทยจากทางธนาคารแหงประเทศไทย 

(2012) เพื่อไมใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง ซึ่งเนื้อหาในการวัดจะมุงเนนในการวัดทักษะ 3 ดาน

คือ ทัศคตทิางการเงนิ พฤติกรรมทางการเงนิ ความรูทางการเงิน โดยผูวิจัยจะนําคําถามเพียงในดานที่เกี่ยวของมาใช

เพื่อใหสอดคลองกับกลุมตัวอยางและวัตถุประสงคของงานวิจัย และไดเพิ่มเติมจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความรู

ความเขาในการออม ทัศนคติ และทักษะจากตํารา เอกสารทางวิชาการ บทความนิตยสาร สืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต  แนวคิด ทฤษฎ ีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ   

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 6 สวน ดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและประสบการณเบือ้งตน มลีักษณะเปนแบบสํารวจ

รายการ (check list) และเติมจํานวนตัวเลข จํานวน 12 ขอ 
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สวนที่ 2 ทัศนคติทางการเงิน สอบถามแนวความคิดในดานการออม การวางแผนเพื่อการใชจายและการ

ลงทุน จํานวน  7 ขอ โดยคําถามจะลักษณะเปนทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ผสมกัน ผูวิจัยจึงนําผลสํารวจที่ไดมาสลับ

ตัวเลขใหไปในทิศทางเชิงบวกเหมือนกัน ลักษณะแบบทดสอบเปนแบบมาตราสวนคาประเมินคา (Rating Scale) 5 

ระดับ จากทัศนคตทิางการเงนิ 

สวนที่  3  ระดับความความรูทางการเงิน  ลักษณะเปนแบบสอบในเรื่องเกี่ยวกับ  การหาร มูลคาเงินตาม

กาลเวลา  คํานวณดอกเบี้ยสินเชื่อ  คํานวณเงินตนและดอกเบี้ย  คํานวณดอกเบี้ยทบตน  การรับรูความเสียงและ

ผลตอบแทน  นโยบายคุมครองเงินฝาก  มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ  (check list)  และเติมจํานวนตัวเลขที่

ถูกตอง  จํานวน  10  ขอ 

สวนที่ 4 ระดับความรูในสวนของความเสี่ยงและผลตอบแทนทางการเงินมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

(check list) จํานวน  9  ขอ 

สวนที่ 5 ผลิตภัณฑทางการเงิน และการใชบริการผลิตภัณฑทางการเงิน เกี่ยวกับการรูจักหรือรับทราบถึง

ผลิตภัณฑการเงิน/การลงทุน และมีการเลือกใชผลิตภัณฑการเงนิ/การลงทุนใดบาง มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ

ไดมากกวาหนึ่ง (multi checklist) จํานวน 2 ขอ 

สวนที่ 6 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามงานวิจัย โดยพิจารณาปจจัยที่มีผลตอความรูความเขาใจทาง

การเงิน  ดวยวิธีวิเคราะห ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน

พหุคูณ  (Multiple Linear Regression) 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลในชวงเดือน มกราคม 2560 – กุมภาพันธ 2560 โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอก

แบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีผูวิจัยใหคําแนะนําในการกรอกในกรณีท่ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลคาสถิตดิังกลาว ผูทําการวิจัยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป จากนั้นทําการวิเคราะห

ขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดง

คารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลดาน

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่จะศึกษา 

2. การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ใชในการตรวจสอบลักษณะของ

ความ สัมพันธระหวางตัวแปร ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไป โดยแบงเปนตัวแปรอิสระ (Independent variable) และตัวแปรตาม 

(Dependent variable) 
 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยเรื่องความรูความเขาใจและทัศนคติทางการเงินของนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสามารถ

อภิปรายผล ไดดังนี ้

1. ทัศนคติในการออม นัน้พบวามีการประเมินระดับทัศนคติของตนเองอยูในเกณฑที่ดี ซึ่งสอดคลองกับผลที่

ไดจากการตอบแบบสอบถามที่อยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวานิสิตยังมองเรื่องการออมเปนสิ่งที่สําคัญ และจาก

หัวขอคําถามที่มกีารเห็นดวยมากที่สุดคือ การไตรตรองอยางถี่ถวนในการจะซื้อบางอยางวามีเงินพอจายหรือไม ซึ่งก็



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1072 
 

คือจะซื้อของเทาที่มีเงนิเทานั้น และที่นาเปนหวงคือ รูสึกเฉยๆ กับคาใชจายในอนาคตและรูสึกเฉยๆ กับการมีความสุข

กับการใชเงินมากกวาการออมเพื่ออนาคต 

2. ระดับความรูทางการเงนิ มีการประเมินระดับความรูทางการเงินของตนเองอยูในระดับที่ดี ซึ่งไมตรงกับผล

ที่ไดออกมาวานิสิตมีความรูทางการเงินอยูในระดับปานกลางจนถึงนอย แตเมื่อพิจารณาคําตอบรายขอแลวก็จะมี

ความรูอยูในระดับดบีางดาน แตยังไมครอบคลุมความรูทางดานการเงินทัง้หมด อาจเปนการแสดงใหเห็นวายังมีความ

เขาใจผิดคิดวาตนเองมีความรูดานการเงินดี เกดิเปนสาเหตใุหนิสิตมคีวามมั่นใจเกินควร 

3. ระดับความรูดานความเสี่ยงและผลตอบแทน มีการประเมินตนเองดานความเสี่ยงและผลตอบแทนอยูใน

ระดับนอย สอดคลองกับผลการทําแบบทดสอบที่ไดคาออกมาอยูที่ระดับนอยมาก ซึ่งสวนใหญเลือกที่จะตอบวาไมมี

ความรูทางดานนี้เลย 

4. ความรูความเขาใจในผลิตภัณฑทางการเงิน พบวานิสิตสวนใหญจะทราบถึงผลิตภัณฑทางการเงินเพียง

ไมกี่อยาง มากสุดก็บัญชอีอมทรัพย รองมาก็บัตรเครดิต บัตรเดบิต และก็เงินฝากประจํา กรมธรรมประกันชีวิต แตที่

นาเปนหวงคือ กองทุนการออมแหงชาต ิซึ่งเปนนโยบายของประเทศที่จะชวยใหประชาชนมีเงินใชในยามแกชรา และยัง

ชวยใหรัฐนําเงินไปลงทุนพัฒนาประเทศไดอีกทาง มีการรูจักนอยที่สุดจากผลิตภัณฑทางการเงินทั้งหมด สวนการใช

ผลิตภัณฑทางการเงิน มีการใชสอดคลองไปกับการรูจักผลิตภัณฑ มากสุดก็จะใชบัญชีออมทรัพย รองลงมาจะเปน 

บัตรเดบติ บัตรเครดิต แตผูวิจัยสงสัยวานิสิตจะเขาใจผิดในเรื่องของบัตรเครดิต ซึ่งจริงๆ แลวผูจะมีบัตรเครดิตไดนั้น

จะตองมีรายไดประจําเสยีกอน ซึ่งนิสิตสวนใหญไมนาจะมีใชได 

5. ผลการวิจัยวาตัวแปรใดบางมีอิทธิพลตอความรูความเขาใจทางการเงินของบาง พบวา รายไดตอเดือน  

กับ แหลงที่มาของรายได มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจทางดานการเงินในทิศทางตรงกันขาม ซึ่งอาจเปนไปไดวา

นิสิตซึ่งมีรายไดสวนใหญมาจากครอบครัว อาจทําใหไมเห็นความสําคัญของเงิน และทําใหไมมีความรูความเขาใจทาง

การเงิน หรือไมสนใจเรื่องการเงิน อาจจะทําใหเมื่อไดรับเงินจากครอบครัวจํานวนมากขึ้น ทําใหความรูความเขาใจทาง

การเงินนอยลง ดังตาราง 5.1 

ตาราง 5.1 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอทิธพิลตอความรูความเขาใจทางการเงิน 

ตวัแปร 
Enter Backward 

Coefficient t-stat p-value Coefficient t-stat p-value 

Constant 

เพศ 

อายุ 

รายไดตอเดือน 

แหลงที่มารายไดตอเดือน 

รายจายตอเดือน 

ประสบการณการออม 

7.705 

-0.015 

-0.035 

-8.346*10^5 

-0.898 

4.443*10^6 

0.290 

4.078 

-0.069 

-0.395 

-1.191 

-2.348* 

0.041 

0.935 

<0.001 

0.945 

0.693 

0.234 

0.019 

0.967 

0.351 

7.208 

- 

- 

-8.305*10^5 

-0.841 

- 

- 

15.727 

- 

- 

-2.119* 

-2.236* 

- 

- 

<0.001 

- 

- 

0.035 

0.026 

- 

- 

Adjusted R Square 0.014 0.021 

F-Statistic 1.960 5.388 

p-value 0.070 0.005 

 
* มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ตัวแปรใดบางมีอิทธิพลตอความรูดานความเสี่ยงและผลตอบแทน พบวารายไดตอเดือนเพียงอยางเดียวที่มี

อิทธิพลตอความรูดานความเสี่ยงและผลตอบแทนไปในทศิทางเดียวกัน อาจสรุปไดวาเมื่อนิสิตมีรายไดมากขึ้นความรู
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ทางดานความเสี่ยงทางการเงินก็จะมีมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งก็คือเมื่อมีรายไดมากขึ้นสามารถรับความเสี่ยงไดมากขึ้น

ดังตาราง 5.2 

 ตาราง 5.2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความรูดานความความเสี่ยงทางการเงิน 

ตัวแปร 
Enter Backward 

Coefficient t-stat p-value Coefficient t-stat p-value 

Constant 

เพศ 

อายุ 

รายไดตอเดือน 

แหลงที่มารายไดตอเดือน 

รายจายตอเดือน 

ประสบการณการออม 

0.678 

0.026 

-0.002 

4.963*10^5 

-0.082 

<0.001 

0.312 

0.379 

0.130 

-0.025 

0.747 

-0.225 

1.131 

1.054 

0.705 

0.897 

0.980 

0.455 

0.822 

0.259 

0.292 

0.826 

- 

- 

<0.001 

- 

- 

- 

1.918 

- 

- 

3.102* 

- 

- 

- 

0.056 

- 

- 

0.002 

- 

- 

- 

Adjusted R Square 0.013 0.020 

F-Statistic 1.896 9.625 

p-value 0.080 0.002 

* มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

          ตัวแปรใดบางที่มอีิทธิพลตอทัศนคติทางดานการเงิน พบวา รายไดตอเดือน กับ แหลงที่มาของรายไดมีอิทธิพล

ตอทัศนคติทางดานการเงินไปในทิศทางตรงกันขามกัน นิสิตซึ่งมีรายไดสวนใหญมาจากครอบครัว อาจทําใหไมเห็น

ความสําคัญของเงิน และทําใหทัศนคติทางการเงินลดลง เมื่อไดรับเงินมากขึ้นจากครอบครัว ดังตาราง 5.3 

 

ตาราง 5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติทางการเงิน 

ตัวแปร 
Enter Backward 

Coefficient t-stat p-value Coefficient t-stat p-value 

Constant 

เพศ 

อายุ 

รายไดตอเดือน 

แหลงที่มารายไดตอเดือน 

รายจายตอเดือน 

ประสบการณการออม 

4.295 

0.068 

-0.017 

-2.287*10^5 

-0.252 

-6.751*10^6 

0.105 

10.045 

1.415 

-0.849 

-1.443 

-2.911* 

-0.275 

1.479 

<0.001 

0.158 

0.396 

0.150 

0.004 

0.783 

0.140 

4.048 

- 

- 

-2.777*10^5 

-0.233 

- 

- 

38.829 

- 

- 

-3.115* 

-2.720* 

- 

- 

<0.001 

- 

- 

0.002 

0.007 

- 

- 

Adjusted R Square 0.044 0.040 

F-Statistic 4.188 9.699 

p-value <0.001 <0.001 

* มีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  จากผลการวิจัยสรุปไดวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความรูความเขาใจและทัศนคติทางการเงินมีอยูสองตัวคือ  

รายไดตอเดือน และแหลงที่มาของรายได 

ขอเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกทําเฉพาะกับกลุมนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเทานั้น ผูที่

สนใจอาจจะทําการศึกษากลุมประชากรอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน เชน มหาวิทยาลัยอื่น กลุมนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ปวส. 

หรือกลุมคนที่เพิ่งเขาทํางานใหม วาจะมีความรูความเขาใจและทัศนคติทางการเงินเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยในครั้งน้ี 
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 ผูที่สนใจอาจจะคนหาขอแบบคําถามในแนวอื่นมาทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง เพื่อหาความแนชัดวากลุม

ตัวอยางมีความรูความเขาใจและทัศนคติทางการเงินเปนอยางไร 

 ผูที่สนใจ หรือหนวยงานตางๆ สามารถนําผลวิจัยในครั้งนี้ไปหาแนวทางเพื่อใหความรูความเขาใจกับกลุม

นิสิตน้ีได 
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ความตั้งใจซื้อของผูบรโิภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

กรณีศึกษา สินคาประเภทเสริมอาหาร  

CUSTOMERS PURCHASE INTENTION TOWARD FOOD SUPPLEMENTS ON FACEBOOK 
  

นภัสร เหลาวาณิชวัฒนา  นันทวัน เหลี่ยมปรีชา  และ และ นลินี เหมาะประสิทธิ ์

N. Laowanitwattana, N. Leamprecha and N. Mohprasit  
 

Faculty of Business, Economics and Communications, Naresuan University, Phitsanulok 

*Corresponding author: 
 

บทคัดยอ 

การศึกษาวจิัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภค การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารวามีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะซื้อสินคา

จากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ดวยเหตุผลที่วาอินเทอรเน็ตมีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของผูบริโภคเพิ่มขึ้น และ

ผลิตภัณฑประเภทเสริมอาหารก็เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความสนใจในการซื้อผานอินเทอรเน็ต โดยเปนการวิจัยเชิง

ปรมิาณ ดวยแบบสอบถามออนไลนบนเฟซบุก การสุมกลุมตัวอยางแบบกลุม โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือกลุมอาชีพ

และกลุมการศึกษา ไดผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 384 คน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและเชิง

อนุมานโดยการวิเคราะหถดถอยอยางงาย ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของผูบริโภค การคลอยตามกลุมอางอิง และการ

รับรูความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมในการซือ้สินคาประเภทเสรมิอาหาร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่

จะซื้อสินคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุกในระดับปานกลาง 

คําสําคัญ: ความตั้งใจซื้อ ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรู ผลิตภัณฑประเภทเสริมอาหาร  

 
Abstract 

 

This research aims to investigate the attitude toward behavior, subjective norms and perceived 
behavioral control that influence the consumer’s purchasing intentions of food supplements on Facebook. The 
steady increase of internet using influences on the consumer’s daily life and food supplements are popular 
product selling on Internet via Facebook. Data were obtained by using quantitative research method; 
questionnaires were collected and delivered on Facebook using cluster sampling. The populations were divided 
into two groups which were classified by occupation and education. A total sample size of 384 Facebook users 
was collected. The descriptive analysis and inferential statistics analysis through regression analysis were used to 
analyze the data. The results show the attitude toward behavior, subjective norms and perceived behavioral 
control are influenced on the consumers’ purchasing intention of food supplements on Facebook. 
Keywords: Purchase Intention, Attitude, Subjective Norm, Perception, Food supplements 
 
บทนํา 

การพัฒนาอยางรวดเร็วในโลกยุคโลกาภิวัฒนทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อินเทอรเน็ตทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของผูบริโภค คนไทยมีการการใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดธุรกิจการคาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ซึ่ง
เปนการใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางการคาระหวางผูคากับกลุมลูกคา โดยเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน  คือ Facebook โดยมีผูใชสูงถึง 92.10% Line 85.10% Google+ 67.00% Instagram 43.90% และ Twitter 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1076 
 

21.00% (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2558) เนื่องดวยขั้นตอนการซื้อสินคามีความงายไมยุงยาก
หลายขั้นตอนและมีความสะดวกสามารถซื้อได 24 ชั่วโมง (วิภาวรรณ มโนปราโมทย, 2556) 

เฟซบุก (Facebook) เปนเครือขายสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย ในป 2559 มี
จํานวนผูลงทะเบียนใชเฟซบุกจํานวน 38 ลานบัญชี ซึ่งเปนชาย 19.5 ลานบัญชีและหญิง 18.5 ลานบัญช ี(Thothzocial, 
2559) เนื่องจากเฟซบุกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนได สามารถแสดงความคิดเห็น โพสตขอความ 
รูปภาพ วีดีโอและเลนเกมสได ทําใหผูประกอบการรายยอยใชเฟซบุกเปนชองทางในการขายสินคา ซื่งผูประกอบการ
ไดอาศัยความสามารถของเฟซบุกในการโพสตรูปภาพสินคา โพสตขอความเพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธหรือจัด
โปรโมชั่นสนิคาของตนเอง ซึ่งขอมูลของสินคา รูปภาพ ความคิดเห็นและความนาเชื่อถือในผูขายสินคาประเภทบริการ 
มีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภค (กรรณิกา, 2555) อีกทั้งความสะดวกในการซื้อสินคาที่สามารถสั่งซื้อได
ตลอด 24 ชั่วโมง การซื้อสินคาท่ีไมมีจําหนายท่ัวไป (สุพรรณิการ สุภพล, 2554) ตลอดจนการท่ีเพื่อนรวมงานหรือคน
รูจักแนะนําใหซื้อสินคาผานทางเครือขายสังคมออนไลน (ลักษณารีย ยิ่งเกรียงไกร, 2557) ตางก็เปนปจจัยสําคัญที่
กระตุนใหผูบริโภคมีความตั้งใจซื้อสินคาเพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนสินคาที่นิยมขายผานทางเฟซบุก 
เหตุผลที่ทําใหผูบริโภคนิยมซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานทางอินเทอรเน็ต ดวยปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจและดูแล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูบริโภคสรรหาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีประโยชนมารับประทานเพื่อบํารุงรางกาย 
(เสกสรรค วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ, 2557) บางคนเชื่อวาผลิตภัณฑเสริมอาหารจะสามารถชวยใหมี
สุขภาพดีและมีสรรพคุณในการรักษาโรคหรือปองกันโรคได ชวยชะลอวัยหรือชวยใหรูปรางหนาตาดูดีขึ้น (ชัยวัฒน 
สิงหหิรัญนุสรณและอรุณรัตน อรุณเมือง, 2556) และผูบริโภคจะรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมจาก
อินเทอรเน็ตมากกวาการรับฟงผานบุคคล เนื่องจากการหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตจะมีความหลากหลายทั้งประโยชน
และขอจํากัด และใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางการซื้อผลิตภัณฑเสรมิอาหารดวย (ฐิติกาญจน พลับพลาสีและพรรษพร 
เครอืวงษ, 2559) 
 ความตั้งใจซื้อสินคา (Purchase Intention) ถือวาเปนปจจัยที่สําคัญซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภค เพราะความตั้งใจซื้อสินคาเกดิจากกระบวนการทางดานทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อสินคา การคลอย
ตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคา และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคา (Ajzen I, 1991) 
สามารถนําไปสูทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen I, 1991) จากทฤษฎีนี้ไดกลาววา 
บุคคลจะแสดงพฤติกรรมออกมาตามความตั้งใจที่จะกระทํา โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นขึ้นอยูกับทัศนคติ การ
คลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งจะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
สนใจในสินคาและเกิดความตั้งใจซื้อสนิคา 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะซื้อสินคา
จากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

2. เพื่อศึกษาการคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะซื้อ
สินคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

3. เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพล
ตอความตัง้ใจที่จะซื้อสินคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีพฤตกิรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 
ผูบริโภค (Consumer) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหธุรกิจใดๆดําเนินไปไดราบรื่น การศึกษาพฤติกรรม

ของผูบริโภค วาจะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน อยางไร และซื้อเมื่อไหร จึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับใชเพื่อวางกลยุทธทาง

การตลาด กรอบแนวคิดที่นํามาใชคือ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen I เปน

ทฤษฎทีี่พัฒนาตอเน่ืองมาจาก ทฤษฎกีารกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ Fishbein M & Ajzen I 

ที่เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษย มีความสัมพันธกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรม โดยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
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ซื้อ คือ ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) และการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) 

โดย Ajzen I (Ajzen I, 1985; 1991 อางถึงใน อมรรัตน สุจิตชวาลากุล, 2554) เชื่อวาบุคคลจะมีการพิจารณากอนวา

การกระทําของตนจะสงผลกระทบอยางไร จากนั้นจึงตัดสินใจวาควรท่ีจะปฏิบัติพฤติกรรมนั้นหรือไม ทําใหการกระทํา

ของบุคคลเปนสิ่งที่ควบคุมได ซึ่งตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรมเปนผลมาจากความตั้งใจ (Intenion) ที่จะกระทํา 

(Ajzen I & Fishbein M, 1975) ตอมา Ajzen I ไดนําทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมาพัฒนาปรับปรุงเปนทฤษฎี

พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) โดยเพิ่มองคประกอบดานการรับรูความสามารถในการควบคุม

พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) (Marcoux & Shope, 1997 อางถึงใน อมรรัตน สุจิตชวาลากุล, 2554) ซึ่ง

ความเชื่อพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม โดยการควบคุมการ

กระทําของบุคคลมาจากการรับรู (Cognitive) และความคาดหวัง (Expectancy) ที่เกิดเฉพาะกับสถานการณ และ

ขึ้นกับปจจัยสนับสนุน (การมีโอกาสหรือทรัพยากร) ในการควบคุมการกระทํานั้น ทําใหเกิดความตองการ ความมุงมั่น 

เจตนา หรือความพยายามที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นใหสําเร็จ (Behavioral achievement) 

องคประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม 

(Attitude toward the behavior) การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) และการรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) (Ajzen I, 1991) 

1. ทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) เปนระดับที่ประสิทธิภาพของพฤติกรรมที่มีทั้ง
ดานบวกหรือลบ ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมจะถูกกําหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถเชื่อมโยง
พฤติกรรมไปสูผลลัพธตางๆ และคุณลักษณะอื่นๆ 

2. การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms) คือการที่รับรูความกดดันของสังคมไปถึงการมีสวนรวม
หรือไมมีสวนรวมในพฤติกรรม สันนิษฐานไดวาการคลอยตามกลุมอางอิงจะถูกกําหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับ
พฤติกรรมทั้งหมดที่สามารถเขาถึงได ซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังของกลุมอางอิงเปนสําคัญ 

3. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) หมายถึง การรับรูของ
บุคคลถึงความสามารถของพวกเขาในการกําหนดพฤติกรรม จะถูกกําหนดโดยความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมทั้งหมด 
กลาวคือ ความเชื่อเกี่ยวกับการรับรูตัวตน อาจจะเปนปจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคตอการกระทําพฤติกรรม 

เมื่อปจจัยทั้ง 3 ปจจัย เกิดขึ้นจะนําไปสูความตั้งใจ (Intention) ของบุคคล ซึ่งความตั้งใจจะเปนตัวบงชี้ของ
ความพรอมของบุคคลในพฤติกรรมที่กําหนดและถือวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีของพฤติกรรม ความตั้งใจเปนสิ่งพื้นฐาน
บนทัศนคติที่มีตอพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม แตละ
ดานสามารถทํานายความสําคัญที่มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมและความสนใจของบุคคลได 
 

กรอบแนวคิด 

 
 

สมมติฐาน 

1. ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

การตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 
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2. การคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

จากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

3. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการซือ้สินคาประเภทเสรมิอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในงานวจิัยครั้งนี้ คือ ประชากรใชเฟซบุกในประเทศไทยที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป โดยมีจํานวนเทากับ 

33,000,000 คน (Thothzocial, 2559) กลุมตัวอยางของงานวิจัยคร้ังนี ้ไดกลุมตัวอยางขึ้นต่ํา เทากับ 384 หนวย 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยจะทําการโพสตลิงคแบบสอบถามออนไลนลงบนเฟซบุก โดยใหผูตอบแบบสอบถามที่มอีายุตั้งแต 20 ป

ขึ้นไป คลิกที่ลิงคเพื่อเขาสูแบบสอบถาม โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบความนาจะเปน (Probability 

sampling) ดวยเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Sampling) โดยแบงเปนออกเปน 2 กลุม คือกลุม

อาชีพและกลุมการศึกษา มีการกระจายแบบสอบถามออกไปกลุมละ 200 ชุด แตละจังหวัดจะมีผูเปนตัวแทนรวบรวม

แบบสอบถามใหครบทั้งหมด 20 ชุด ผูตอบแบบสอบถามสามารถคลิกที่ลิงคเพื่อเขาสูแบบสอบถามและดําเนินการ

ตอบแบบสอบถาม ดวยการคลิกที่ชองคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามไดในทันที เมื่อผูตอบ

แบบสอบถามตอบขอคําถามครบถวนแลว จะขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหสงตอลิงคแบบสอบถาม 

(Snowball Sampling) ไปยังบุคคลอื่นตอไปผานทางเฟซบุก และผูวิจัยใหเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเปน

เวลา 1 เดือนและมีการติดตามทุก 10 วัน ผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลในสวนของขอมูลสวนตัว หากผูตอบ

แบบสอบถามทานใดอายุไมตรงตามท่ีกําหนด ผูวิจัยจะไมนับแบบสอบถามดังกลาวมาทําการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่ 1 แสดงการเลอืกกลุมตัวอยางแบบกลุม 

กลุมอาชีพ กลุมการศึกษา 

- กรุงเทพ 20 - กรุงเทพ 20 
- จ.พิษณุโลก 20 - จ.พิษณโุลก 20 
- จ.ลําปาง 20 - จ.เชยีงใหม 20 
- จ.นครสวรรค 20 - จ.เพชรบูรณ 20 

- จ.พิจิตร 20 - จ.อุทัย 20 

- จ.อุบลราชธาน ี 20 - จ.เชยีงราย 20 

- จ.พะเยา 20 - จ.ปทุมธาน ี 20 
- จ.แพร 20 - จ.ชลบุรี 20 
- จ.อุตรดติถ 20 - จ.สุโขทัย 20 

- จ.ขอนแกน 20 - จ.เลย 20 

รวม 200 รวม 200 

  

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือขึน้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ผานทางเฟซบุก โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 

5 สวน ดังนี้ สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับทัศนคติของ
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ผูบรโิภคในการซื้อสินคาประเภทเสรมิอาหารจากเฟซบุก สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อ

สินคาประเภทเสริมอาหารจากเฟซบุก สวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ

ซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารจากเฟซบุก และสวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อสินคาประเภทเสริมอาหาร

ผานเฟซบุก 

 การทดสอบความนาเช่ือถือของเคร่ืองมอืที่ใช 

 ผูวิจัยมีขั้นตอนการทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี ้ดังนี ้

1.  สรางแบบสอบถามจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้อ 

เพื่อสรางคําถามในแบบสอบถามแตละสวนใหครอบคลุมตัวแปร กรอบแนวความคิดและวัตถุประสงคของการวิจัย 

2.  นําแบบสอบถามที่ผูวจิัยสรางขึน้ สงใหอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อขอคําแนะนําและ

ตรวจสอบแกไขเนื้อหาในแบบสอบถามใหถูกตอง 

3.  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่ไดรับแกไขแลว สงให

ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยวัดจากคา IOC (Index of item objective congruence) ผูวิจัยจะสง

แบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิหรอืผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ซึ่งเกณฑท่ียอมรับไดคือ มากกวา 0.5 ขึ้นไป จะแสดงวา

แบบสอบถามนี้มีความความเท่ียงตรงของเนื้อหาและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

4.  ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนือ้หาแลว ไปเก็บขอมูลที่ไมใชตัวอยางจริง จํานวน 30 คน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาแบบครอนบาค (Cronbach’s Alpha) พบวามีคาเทากับ 0.950 ซึ่งเกณฑที่ยอมรับได

คือ มากกวา 0.7 ขึ้นไป แสดงวาแบบสอบถามนีส้ามารถนําไปใชในการเก็บรวมรวมขอมลูจริงได 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตใินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใชในการอธิบายขอมูลดานลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่

ศึกษา 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยสมมติฐานในการวิจัย ใชการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple Regression 

Analysis) 

 
ผลการศึกษา 

การวิเคราะหสมมุติฐาน 

โดยใชการวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple Regression Analysis) ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 

สัญลักษณท่ีใช : H0 คือ สมมติฐานหลัก, H1 คือ สมมตฐิานรอง 

สมมติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

การตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

 H0: ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารไมมอีิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

การตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

 H1: ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

การตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารที่มีตอ

ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

(n=384) 

ตัวแปรตน b β t P-value 

ทัศนคติ .698 .640 16.286 .000** 

R = .640, Adjusted R2 = .408, F= 265.248 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 

 จากตารางพบวา ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารสามารถอธิบายการแปรผันของ

อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุกไดรอยละ 40.8 (Adjusted R2 = .408) และ

ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสรมิอาหารเปนตัวแปรตนที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจาก

ตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา P-value = .000 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐานอยูที่ระดับ .698 (b = .698) กลาวคือ ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพล

เชงิบวกกับความตัง้ใจซื้อของผูบรโิภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่มีทัศนคติที่ดีในการ

ซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุก จะมีความตั้งใจซื้อสินคาผานเฟซบุกมากกวาผูบริโภคที่มีทัศนคติที่ไมดีใน

การซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุก ซึ่งสามารถสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นั่นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) 

สมมติฐานที่ 2 การคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

จากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

 H0: การคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

 H1: การคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

จากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของการคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารที่

มีตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

(n=384) 

ตัวแปรตน b β t P-value 

การคลอยตามกลุมอางองิ .752 .705 19.426 .000** 

R = .705, Adjusted R2 =.496, F= 337.385 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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 จากตารางพบวา การคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารสามารถอธิบายการแปรผัน

ของอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุกไดรอยละ 49.6 (Adjusted R2 = .496) และ

การคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารเปนตัวแปรตนที่มอีิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

จากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา P-value = .000 มีคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐานอยูที่ระดับ .752 (b = .752) กลาวคือ การคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริม

อาหารมีอิทธิพลเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่มี

กลุมอางองิ จะมีความตั้งใจซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุกมากกวาผูบริโภคไมมีกลุมอางอิงในการซื้อสินคา

ประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุก ซึ่งสามารถสรุปไดวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 

สมมติฐานที่ 3 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

H0: การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารไมมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

H1: การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคา

ประเภทเสริมอาหารที่มตีอความตัง้ใจซื้อของผูบรโิภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

(n=384) 

ตัวแปรตน b β t P-value 

การรับรูความสามารถในการ

ควบคุมพฤติกรรม 

.640 .039 16.448 .000** 

R = .644, Adjusted R2 = .415, F= 270.535, Sig.F = .000 

หมายเหตุ  * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

จากตารางพบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรมการซือ้สินคาประเภทเสริมอาหารสามารถ

อธิบายการแปรผันของอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุกไดรอยละ 41.5 (Adjusted 

R2 = .415) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารเปนตัวแปรตนที่มี

อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคา P-

value = .000 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานอยูที่ระดับ .640 (b = .640) กลาวคือ การรับรูความสามารถ

ในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสนิคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลเชิงบวกกับความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากตลาด

ดิจิตอลผานเฟซบุก นั่นหมายความวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ดี จะมีความตั้งใจซื้อสินคา

ประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุกมากกวาการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ไมดี ซึ่งสามารถสรุปไดวา

เปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก (H0) 
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การอภิปรายผล 

วัตถุประสงคที ่1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจ

ที่จะซื้อสนิคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

สมมุติฐานที่ 1 ทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

จากการวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่ระดับความคิดเห็นโดยรวมของ

ทัศนคติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณิการ โตน้ํา (2554) ที่พบวาทัศนคติมีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุ ที่ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีคาอยูที่ปานกลาง 

และสอดคลองกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ที่เชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยจะเกิดขึ้น

จากทัศนคติ โดยทัศนคติจะเปนปจจัยที่ทําใหมีการพิจารณากอนวาการกระทําของตนจะสงผลกระทบอยางไร แลว

ควรจะแสดงพฤติกรรมนี้หรือไม (Fishbein M & Ajzen I, 1975) จะเห็นไดวาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 

Planned Behavior) จะถูกกําหนดโดยความเชื่อที่วาพฤติกรรมสามารถเชื่อมโยงไปสูผลลัพธตางๆ และคุณลักษณะ

อื่นๆ ซึ่งนําไปสูความตั้งใจ (Intenion) ดังนั้นทัศนคติหรือความเชื่อเปนตัวกําหนดในการแสดงพฤติกรรม (Ajzen I, 

1991) ซึ่งความเชื่อของผูบริโภคแตละคนนั้นไมเหมือนกัน ผูบริโภคมีความเชื่อหรือมีประสบการณเกี่ยวกับการซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารผานทางเฟซบุกที่ไมดี ทําใหเกิดทัศนคติตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุกวาไม

นาเชื่อถือ สินคาที่ไดไมมีคุณภาพหรือมาตรฐาน การที่ทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม (Attitude toward the 

behavior) ของผูบรโิภคนั้นจะเปนไปในทิศทางบวกหรือลบ จะขึ้นอยูกับประสบการณ ความรูสึก หรือการไดรับขอมูล

ขาวสารของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) โดยทัศนคตนิั้นถือเปนหนึ่งในสามปจจัยที่มีอิทธิพลสําคัญที่ทําใหเกิด

ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคขึ้น ซึ่งผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุกหรือไม 

ขึ้นอยูกับทัศนคติที่ผูบริโภคมีอยู กลาวคือถาผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการซื้อผลิตภัณฑประเภทเสริมอาหารผาน      

เฟซบุก ผูบริโภคก็จะเกิดความตั้งใจซื้อมากกวาผูบริโภคที่มีทัศนคติที่ไมดี (Ajzen I, 1991) จากงานวิจัยครั้งนี้พบวา 

ระดับความคิดเห็นโดยรวมของทัศนคติอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวาผูบริโภคมีความรูสึกวาการซื้อสินคา

ประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุกอาจจะไดสินคาที่ไมมีมาตรฐานหรือการรับรองจากหนวยงานของรัฐบาล อีกทั้ง

ผูบริโภคยังมีความคิดวาการโฆษณาสนิคาผานเฟซบุกอาจจะเปนการโฆษณาเกนิความเปนจริง (ณพล ผลากรกุลและ

บุหงา ชัยสุวรรณ, 2559) 

วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อศึกษาการคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอ

ความตั้งใจที่จะซื้อสินคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

สมมุติฐานที่ 2 การคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมอีิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

จากการวิเคราะหการคลอยตามกลุมอางอิงในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อ

ของผูบรโิภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่ระดับความคิดเห็นโดยรวม

ของการคลอยตามกลุมอางอิงอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลักษณารีย ยิ่งเกรียงไกร (2557) 

พบวาการคลอยตามกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ต ที่ระดับความคิดเห็นโดยรวมมีคา

อยูที่ปานกลาง เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยครั้งนี้ เปนรายขอพบวา ระดับความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญอยูใน

ระดับเห็นดวยตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุก สอดคลองกับงานวิจัยของชนิดาภา หิรัญสุรงค (2557) ที่
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พบวาแพทยมีระดับความคิดเห็นในระดับมากตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร และสอดคลองกับทฤษฎีการกระทํา

ดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ที่เชื่อวาการคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm) เปนปจจัยที่ทําให

บุคคลเกิดการพิจารณากอนที่จะกระทําพฤติกรรมของตน (Fishbein M & Ajzen I, 1975) และจากทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแผน (Theory of Planned Behavior) ไดกลาววาการที่บุคคลจะสามารถรับรูถึงการมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวมใน

พฤติกรรมนั้น จะถูกกําหนดโดยความเช่ือที่บุคคลนั้นสามารถเขาถึงไดและจะนําไปสูความตั้งใจ (Intention) ดังนั้นการ

คลอยตามกลุมอางอิงหรือความเชื่อถือตอกลุมอางอิงจึงเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม (Ajzen I, 1991) เมื่อ

ผูบริโภคเกิดการคลอยตามกลุมอางองิในการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุก จะทําใหเกิดความตั้งใจที่จะซือ้

สินคาตามมาได การคลอยตามกลุมอางองิ (Subjective Norm) ของผูบริโภคนั้นขึ้นอยูกับความคิดเห็นของผูบริโภคที่มี

ความคลายกับกลุมอางอิงของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) การคลอยตามกลุมอางอิงเปนปจจัยที่มีอิทธิพล

สําคัญที่ทําใหเกิดความตั้งใจ ซึ่งผูบริโภคจะมีเกิดการคลอยตามกลุมอางอิงหรือไม ก็ขึ้นอยูกับวาผูบริโภคมีความเชื่อ

ตอกลุมอางอิงมากนอยเพยีงใด (Ajzen I, 1991) จากงานวิจัยครั้งนีพ้บวา ระดับความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญอยูใน

ระดับเห็นดวย ซึ่งผูบริโภคจะเกิดการคลอยตามกลุมอางอิงนี้ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุก อาจเปน

เพราะผูบริโภคเชื่อวาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารจะเปนความจริง ถูกตองและนาเชื่อถือ เพราะผูใหขอมูล

เปนผูเชี่ยวชาญทีม่ีความรู ความชํานาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อศึกษาการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการซื้อสินคาประเภทเสริม

อาหารมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะซื้อสินคาจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

สมมุติฐานที่ 3 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมีอิทธิพล

ตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก 

จากการวิเคราะหขอมูลการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารมี

อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจากการตลาดดิจิตอลผานเฟซบุก ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน 

ระดับความคิดเห็นโดยรวมของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของอรรถชัย วรจรัสรังส ี(2556) ทีพ่บวาการรับรูของผูบริโภคตอการซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตมีระดับความ

คิดเห็นปานกลาง และสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ไดอธิบายการรับรู

ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) ไววา เมื่อบุคคลเกิดการรับรู (Cognitive) และ

ความคาดหวัง (Expectancy) ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะทําใหบุคคลนั้นกําหนดพฤตกิรรมและควบคุมการกระทําจนสําเร็จ ซึ่ง

จะเปนปจจัยที่จะนําไปสูความตัง้ใจ (Intention) ของบุคคลนั้นได ดังนั้นการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

จึงเปนตัวทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรม (Ajzen I, 1991) ซึ่งอาจไดรับขอมูลในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผาน       

เฟซบุกของผูบริโภคไปในทางที่ไมดี เชน อาจโดนโกง สินคาที่ไดไมตรงตามขอมูลที่แสดงไว สินคาไมไดมาตรฐาน มี

การโฆษณาสินคาเกินจริง เปนตน ทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูในแงลบตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุก 

การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control) เกิดจากการที่ผูบริโภคเลือกที่จะแปล

ความสิ่งที่เขามากระตุน (Schiffman&Kanuk อางอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2556) เมื่อผูบริโภคมีการตีความขอมูลและมี

ประสบการณในอดีตท่ีดีตอการซื้อสินคาจะทําใหเกิดการรับรูขอมูลไดดีกวา และผูบริโภคจะมองขามสิ่งที่ตนไมสนใจ 

(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) โดยการรับรูมีอทิธพิลสําคัญที่ทําใหเกิดความตั้งใจของผูบริโภคขึ้น ซึ่งผูบริโภคจะเกิดความ

ตั้งใจซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุกหรือไมนั้น จะขึ้นอยูการรับรูของผูบริโภค กลาวคือถาผูบริโภคมีการ

รับรูที่ดตีอการซือ้สินคาประเภทเสรมิอาหารผานเฟซบุก ก็จะเกิดความตั้งใจซื้อมากกวาการรับรูท่ีไมดี (Ajzen I, 1991) 

จากงานวิจัยครั้งนี้พบวา ระดับความคิดเห็นโดยรวมของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอยูในระดับ
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เฉยๆ อาจเปนเพราะผูบรโิภคไดรับขอมูลเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุกในแงลบ และผูบริโภครับรู

วาอาหารเสริมบางครั้งก็ไมจําเปนสําหรับรางกาย แคเลือกรับประทานอาหารใหครบ 5 หมูก็เพียงพอ (ปรียาพร คง

พันธุวิจิตร, 2557) 

 ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

จากผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) ทีก่ลาววาทัศนคติที่

มีตอพฤติกรรมของผูบริโภค การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของ

ผูบริโภค ทั้งสามปจจัยเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความตั้งใจซื้อของผูบริโภคขึ้น อาจะสรุปไดวาการนําทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผนไปใชในการวางแผนใหผูบริโภคเกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งยังสามารถนําไปใชได 

2. ขอเสนอแนะการนําไปประยุกตใช 

ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารผานเฟซบุก จะมีทัศนคติที่ดีเมื่อผูบริโภคมีความชื่น

ชอบในการซื้อสินคาผานเฟซบุกและเม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลของสินคา ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ควรวางแผนกลยุทธเพื่อใหเขาถึงกลุมที่มีความชื่นชอบในการซื้อสินคาออนไลนและควรมีการใหขอมูลของสินคาที่

ชัดเจนเพื่อสรางทัศนคติที่ดีในการทําใหผูบรโิภคมีความสนใจและเขามาเลอืกซื้อสินคาในเฟซบุกของผูประกอบ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญ เชน แพทยหรือเภสัชกร จะทําใหผูบริโภคมีความ

เชื่อถือ ผูประกอบการควรใหความสนใจในการเลือกสินคาที่ไดผานการตรวจสอบหรือไดรับการรับรองจาก

ผูเชี่ยวชาญกอนนํามาจัดจําหนายผานทางเฟซบุก เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารตามเฟซบุกสวนใหญจะนาเชื่อถือ

มากขึ้น ไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อน คนในครอบครัวหรือคนรัก 

ผูบริโภคจะเกิดความเชื่อม่ันในตัวผูประกอบการ เมื่อผูบริโภคไดรับประสบการณที่ดีในการซื้อสินคานั้นจาก

ผูประกอบการ ทําใหผูบริโภคเลือกที่จะซื้อสินคาจากแหลงจัดจําหนายเดิมที่เคยซื้อ ผูประกอบการจึงควรให

ความสําคัญกับการทําใหผูบริโภคพึงพอใจใหไดมากที่สุด เชน ควรมีการรูปตัวอยางสินคาใหชัดเจนและรายละเอียด

ของสินคาท่ีครบถวนชัดเจน 

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 3.1 ควรมีการศึกษาเจาะกลุม เชน เพศหญิง หรือ Generation Y เนื่องจากผลการวิจัยพบวาผูที่มีความตั้งใจ

ซื้อสินคาประเภทเสริมอาหารผานเฟซบุก สวนใหญเปนเพศหญิง และมีชวงอายุอยูระหวาง 20 – 29 ป เพื่อใหได

ขอมูลเฉพาะกลุมมากขึ้น 

 3.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทยีบเครือขายสังคมออนไลนที่มอีทิธพิลกับความตั้งใจซื้อสินคา ระหวาง เฟซบุก 

ไลน และอินสตราแกรม เพื่อใหทราบวาเครอืขายสังคมออนไลนใดที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคา 

 

เอกสารอางอิง 

Ajzen, I.(1991). The Theory of Planned Behavior. Retrieved June 6, 2016, from 

https://www.hse.ru/data/816/479/1225/Oct%2019%20Cited%20%231%20Manage%20THE%20THEOR

Y%20OF%20PLANNED%20BEHAVIOR.pdf 

Ajzen, I & Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction. Retrieved January 11, 

2017, from http://people.umass.edu/aizen/f&a1975.html 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1085 
 

Thothzocial. (16 พฤษภาคม 2559). Global and Thailand Facebook Population. สืบคนเมื่อ 5 มิถุนายน 2559, จาก 

http://thothzocial.com/facebook-population-2016/update 2016. 

กรรณิกา ตอเจริญ. (2555). ผลกระทบของขอมูลสินคาประเภทบริการและความคิดเห็นออนไลน ที่มีตอความเชื่อถือ

ไววางใจผูขายสินคาประเภทบริการและความตั้งใจซื้อสินคาประเภทบนอินเตอรเน็ต. วิทยานิพนธ วท.ม., 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=415122&query=%B5%D1

%E9%A7%E3%A8%AB%D7%E9%CD&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2559-

06-17&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=69&maxid=71 

กรรณิการ โตน้ํา. (2554). ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูสูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ ศศ.ม., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 30 

พฤษภาคม  2559 , จากhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/dccheck.php?Int_code=91&RecId=49508 

&obj_id=352570&showmenu=no. 

ฉัตยาพร เสมอใจ. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด(มหาชน). 

ชนิดาภา หิรัญสุรงค. (2557). ปจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกตอความตัง้ใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสรมิของผูบริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ บธ.ม., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 18 

มิถนุายน 2560, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1729/3/chanidapa.hira.pdf 

ชัยวัฒน สิงหหิรัญนุสรณและอรุณรัตน อรุณเมือง. (2556). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที ่2 กระทรวงสาธารณสขุ. วารสารอาหารและ

ยา, มกราคม-เมษายน 2556, 38-47. สืบคนจาก http://journal.fda.moph.go.th/journal/012556/06.pdf 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2556). พฤติกรรมผูบรโิภค. กรุงเทพฯ: บรษิัท ว ีพริน้ท(1991) จํากัด. 

ฐิติกาญจน พลับพลาสแีละพรรษพร เครอืวงษ. (2559). พฤติกรรมการบรโิภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด. วารสารนเรศวรวิจัย ครั้งที ่12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนา

ประเทศ, 1439-1451. สืบคนจาก 

http://conference.nu.ac.th/nrc12/downloadPro.php?pID=222&file=222.pdf 

ณพล ผลากรกุลและบุหงา ชัยสวุรรณ.(2559). ผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุก และแนวทางการรูเทาทันสื่อโฆษณา

บนเฟซบุก. วารสารการสื่อสารและการจัดการนดิา, 2(1), 18-42. สืบคนจาก http://gscm.nida.ac.th/public-

action/eJournal/Vol.1-59/2.pdf 

ปรียาพร คงพันธุวิจิตร. (2557). พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารคอลลาเจนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

ลักษณารีย ยิ่งเกรียงไกร. (2557). ปจจัยที่สงผลตอความตัง้ใจซื้อสินคาแฟช้ันผานทางอนิเทอรเน็ตของผูบริโภคในเขต

กรุ ง เทพมหานคร .  วารสารว ไลยอลงกรณปริทั ศน , 4 ( 1 ) , 1-12 .  สืบค นจาก 

http://acad.vru.ac.th/Journal/journal%204-1/4_1_1.pdf 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย. (2556). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ บธ.ม., มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 

30 พฤษภาคม 2559, จาก http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/1231/1/wipawan_mano.pdf 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1086 
 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. (2558). รายงานผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทย ป 2558. สืบคนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2559, จาก https://www.etda.or.th/publishing-detail/thailand-

internet-user-profile-2015.html. 

สุพรรณิการ สุภพล. (2554). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑทางอินเตอรเน็ตของผูบริโภคชาวไทย. 

วิทยานิพนธ บธ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแกน, จังหวัดขอนแกน. สืบคนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559, จาก 

http://tdc.thailis.or.th/tdc//browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=342009&query=%B5%D

1%E9%A7%E3%A8%AB%D7%E9%CD&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2559-

06-17&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=47&maxid=71 

เสกสรรค วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ. (2557). การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 5(1), 65-79. สืบคนจาก 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/MBASBJ/article/viewFile/4641/4487 

อมรรัตน สุจิตชวาลากุล. (2554). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน. วิทยานิพนธ พย.ม., มหาวิทยาลัยคริสเตียน, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 12 มิถุนายน 2559, 

จาก http://library.christian.ac.th/thesis/document/T031700.pdf 

อรรถชัย วรจรัสรังส.ี (2556). ประเภทเนื้อหาการตลาดบนเฟซบุกแฟนเพจสินคาและความตัง้ใจซื้อของผูบริโภค. 

วิทยานิพนธ นศ.ม., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. สืบคนเมื่อ 31 กรกฎาคม 2559, จาก 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=407721&query=%A4%C7

%D2%C1%B5%D1%E9%A7%E3%A8%AB%D7%E9%CD%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%

E2%C0%A4&s_mode=any&d_field=&d_start=0000-00-00&d_end=2559-11-

04&limit_lang=&limited_lang_code=&order=&order_by=&order_type=&result_id=13&maxid=14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1087 
 

กลยุทธสวนประสมการตลาดที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิล 
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การศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดของผูประกอบการ และผูใชบริการ ธุรกิจรานรับซื้อของเการีไซเคิลที่สงผลใหเกิดความภักดีตอ

การเขาใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในอําเภอเมืองพิษณุโลก และเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลใหเกิดความภักดีของการเขาใชบริการรานรับซือ้ของเการีไซเคิลในอําเภอเมืองพิษณุโลก    กลุม

ตัวอยางไดแกผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิล จํานวน 4 ราย และผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเกา  รีไซเคิล

จํานวน 420 ราย  

 จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิล มีการกําหนดประเภทการรับซื้อสินคาที่

คลายคลึงกัน การตั้งราคาสินคาอางอิงจากราคาโรงงานที่รับซื้อปลายทาง ดานสถานที่ตั้งมีความเห็นที่แตกตางกัน 

คือตั้งอยูในเขตพื้นที่ชุมชน และควรอยูหางที่ชุมชน การสงเสริมการตลาดที่ดีที่สุดคือการตลาดแบบปากตอปาก 

นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธโฆษณาลงในสื่อตางๆและมีปายราคาอยางชัดเจน ดานบุคลากรควรมีความสุภาพ 

สามารถคัดแยกสินคาไดอยางถูกตอง ดานกระบวนการจัดการก็คลายคลึงกัน คือเครื่องชางน้ําหนักสินคาตอง

เที่ยงตรง รวดเร็ว และการมีโครงสรางที่ครอบคลุมมั่นคงปลอดภัย ผลการศึกษา พบวาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด มอีิทธิพลตอความภักดีของผูใชบริการกลุมรถรับ

ซื้อของเการีไซเคิล ทั้งดานทัศนคติและการใชบริการซ้ํา 

คําสําคัญ:สวนประสมทางการตลาด, ความภักดี,  รานรับซื้อของเการีไซเคิล 

 
Abstract 

 

 This research studies the marketing mix strategies that affect the consumers’ loyalty of recycled shops  

in Mueang district, Phitsanulok. The mixed methods are used by interviewing the owners or administrators of 4 

recycled shops about marketing strategies that affect their consumers’ loyalty and delivering 420 sets of 

questionnaires to their consumers. and delivering 420 sets of questionnaires to their consumers. 

 The result showed the owners or administrators of those recycled shops applied using pricing strategy 

in a similar way. They informed to use the factory purchasing price for their price indicator. They disagreed 

about the location of their recycled shops some preferred to locat in the community area and some mentioned to 

stay away from the community. The best promotion strategy was using word of mouth(WOM). In addition, 
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advertising should be promoted in various medias and the clearly price tag should be indicated. The employees’ 

politeness, and their abilities to sort product correctly is essential. The management process was also applied in a 

similar way. The weighing scale to weight products must be accurated, fast processed and their shops are able 

to pay cash immediately. In conclusion, the marketing mix strategies that influence on consumers’ loyalty were 

physical aspect and promotion. Both of them effect on their consumers’ attitude and their willingness to come 

back to use services in the recycled shops. 

Keywords: Marketing Mix, Customer Loyalty, Recycled Shops 
 

บทนํา 
 ป 2557 ประเทศไทยมีจํานวนประชากร 65,124,716 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) ขอมูลกรม

ควบคุมมลพิษสํารวจปริมาณขยะทั่วประเทศป 2557 จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 7,782 แหง พบวา

ประเทศไทยมีปริมาณขยะรวม 22.22 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) จากขอมูลทําใหทราบวาประชากรทั้ง

ประเทศมปีรมิาณขยะตอคนเฉลี่ย 341 กิโลกรัมตอป ขอมูลผลการสํารวจองคประกอบของขยะในหลุมฝงกลบประเทศ

ไทย ป 2557 จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ พบวาในหลุมฝงกลบจะมีขยะประเภทเศษอาหารมากที่สุด 37.13% 

รองลงมาเปนขยะประเภทโฟม 14.39% พลาสติก 11.22% กิ่งไม 10.99% ยางและหนัง 7.26% เศษผา 7.81% 

กระเบื้อง 6.34% เศษกระดาษ 2.71% เศษแกว 1.80% และเศษโลหะ 0.35% ตามลําดับ (ธุรกิจกรุงเทพ,2558) 

จากผลการสํารวจสวนประกอบของปริมาณขยะในบอฝงกลบภายในประเทศ จะเห็นไดวามีปริมาณขยะที่

สามารถนํากลับมารีไซเคิลไดอยางนอย 30.47% จากจํานวนขยะ 22.22 ลานตันซึ่งถือไดวาเปนโอกาสที่ทําใหคนหัน

มาใหความสนใจกับการรีไซเคิลขยะ เพราะนอกจากการนําขยะมารีไซเคิลโดยการนําไปขายยังรานรับซื้อของเการี

ไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับขยะแลว ยังเปนการชวยลดปริมาณขยะท่ีเปนภาระตอการทําลายในบอฝงกลบไดอีกดวย  

 การสํารวจขอมูลรานรับซื้อของเกาของกรมควบคุมมลพิษในป 2552 พบวา มีรานรับซื้อของเการีไซเคิล

ทั่วประเทศ จํานวน 10,200 ราน แยกตามรายภูมิภาคไดดังนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรานรับซื้อของเการี

ไซเคิลสูงสุด จํานวน 3,060 ราน รองลงมาเปนภาคกลางและตะวันออก จํานวน 1,632 ราน ในขณะที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวน 1,836 ราน ภาคเหนือ จํานวน 1,632 ราน และภาคใต มีรานรับซื้อของเการีไซเคิลนอย

ที่สุด จํานวน 816 ราน (กรมควบคุมมลพษิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, 2552)  

 จังหวัดพิษณุโลกเปนเมืองเศรษฐกิจที่ขนาดกลางมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 10,655.62 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน

ประชากรรวม 863,404 คน ในเขตอําเมืองพิษณุโลก มีประชากร 181,953 คน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2558) จาก

ขอมูลปริมาณขยะในจังหวัดพิษณุโลกป 2557 พบวา จังหวัดพิษณุโลกมีปริมาณขยะประมาณ 316,604.65 ตันตอป 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2558)  จากขอมูลทําใหทราบวาประชากรจังหวัดพิษณุโลก มีปริมาณขยะตอคนเฉลี่ย 370 

กิโลกรัมตอป ซึ่งเมื่อนําปริมาณการทิ้งขยะของประชากรทั้งประเทศเฉลี่ยตอคนตอปและปริมาณการทิ้งขยะของ

ประชากรพิษณุโลกเฉลี่ยตอคนตอปของมาเปรียบเทียบกัน จะทําใหพบวาปริมาณการทิ้งขยะของประชากรพิษณุโลก

เฉลี่ยตอคนมีจํานวนมากกวาปริมาณขยะเฉลี่ยประชากรท้ังประเทศ 

ขยะในจังหวัดพิษณุโลก  กําลังเปนปญหาสําคัญเพราะไมมีพื้นที่สําหรับการบริหารจัดการกับปริมาณขยะ

ในทองถิ่นของตนเอง หลังจากองคการบริหารสวนตําบลบึงกอก  อําเภอบางระกํา  จังหวัดพิษณุโลก  มีหนังสือแจง

มายังเทศบาลนครพิษณุโลก วาใหหยุดดําเนินการขนขยะมูลฝอยมาทิ้งที่บริเวณบอขยะบึงกอก ทางเทศบาลนคร

พิษณุโลกไดมีหนังสอืแจงไปยังทองถิ่นตางๆ ใหทราบถึงสถานการณที่เกิดขึ้น ทําใหทองถิ่นหลายแหงประสบกับปญหา 
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ไมสามารถจัดการกับขยะในพื้นที่ของตนได รวมแลวเปนปริมาณขยะที่รอกําจัดมากกวา 200 ตันตอวัน (Phitsanulok 

News, 2556) 

ทางหนวยงานทองถิ่น องคกร ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกไดใหความสําคัญกับการจัดการ

กับขยะ โดยมีการใหความรูและรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะเพื่อนํามารีไซเคิล ในขณะเดียวกันก็ทําใหประชาชนใน

จังหวัดพิษณุโลกรูคุณคาและเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อประชาชนสามารถนําไปขายแลกเปลี่ยน

เปนเงิน จึงถือไดวาการคัดแยกขยะชวยเพ่ิมมูลคา และยังเปนการลดจํานวนขยะในบอฝงกลบ   

จากการที่หนวยงานตางๆไดแกปญหาการลดจํานวนขยะโดยการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก

ขยะรีไซเคิลเพื่อไปขายเพิ่มมูลคาแกขยะ การรณรงคเพื่อใหความรูแกประชาชน จึงเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหคนเห็นคุณคา

จากขยะที่นํากลับมารไีซเคิล เพราะไมวาจะเปนหนวยงานตางๆ บานเรือนประชาชนคนทั่วไป รวมถึงคนที่ไรอาชีพ หัน

มาใหความสนใจเก็บขยะเพื่อรีไซเคิล โดยนําขยะไปขายยังรานรับซื้อของเการีไซเคิลสรางรายไดเสริม จึงกลายเปน

โอกาสที่สําคัญในการเริ่มตนทําธุรกิจรับซื้อของเการีไซเคิลในเขตอําเภอเมืองพษิณุโลก  

 ตลาดธุรกิจรับซื้อของเการีไซเคิลมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเพราะ รานรับซื้อของเการีไซเคิลในเขต

อําเภอเมืองพิษณุโลกมีจํานวนมาก ขอมูลจากที่ทําการปกครองจังหวัดพิษณุโลกพบวา ในป 2559 มีรานรับซื้อของ

เการไีซเคิลมากถึงจํานวน 46 ราย ในเขตอําเภอเมืองพษิณุโลก ทุกรานจึงตองมีแนวคิดและการนําเสนอความโดดเดน

เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชบริการใหมาใชบริการตอรานรับซื้อของเการีไซเคิล เชน การตั้งราคารับซื้อที่สูง มีการ

บริการรับซื้อสินคานอกสถานที่ หรือแมแตพัฒนาเทคโนโลยีภายในราน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการตอลูกคาผู

ที่มาใชบริการ เพ่ือใหเกดิความประทับใจ ความพึงพอใจ และกลับมาใชบริการที่รานซ้ําๆในระยะยาว อีกทั้งยังสื่อสาร

ขอมูลดวยการบอกตอไปยังคนรูจัก  

เมื่อรานรับซื้อของเกามีจํานวนมาก การที่จะเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด จึงควรมุงสรางให

ผูใชบริการเกิดความจงรักภักดี เพราะเมื่อลูกคาเกิดความเชื่อมั่นตอรานรับซื้อของเการีไซเคิล เกิดความประทับใจ 

ลูกคาก็จะมีความจงรักภักดีตอรานรับซื้อของเการีไซเคิล ดังที่เพียรซ (Pearce, 1997) ไดกลาวไววา ลูกคาที่มีคุณคา

ตอธุรกิจมากที่สุด คือลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอตราสินคา หรือบริการเปนอยางมากและเปนผูที่ใชสินคาหรือ

บริการในปริมาณมากขึ้นดวย ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดจึงควรมุงสรางใหเกิดความจงรักภักดี จึงจะทําใหธุรกิจ

ไดรับกําไรในระยะยาว ดังนั้นยิ่งรานคาไดรับความจงรักภักดีจากลูกคามากเทาไหร รานคาก็จะสามารถทําธุรกิจได

อยางยั่งยืนสืบตอไป 

ลูกคากลุมที่เปนรถรับซื้อของเการีไซเคิล เปนบุคคลที่ขับรถวิ่งรับซื้อขยะรีไซเคิลจากสถานที่ตางๆมาขาย

ตอใหกับรานรับซื้อของเการีไซเคิล เพราะเปนกลุมลูกคาที่นําสินคาขยะรีไซเคิลมาขายตอแตละครั้งในปริมานมาก 

และสินคาที่นํามาขายตอคร้ังก็มีมูลคา ดังนั้นผูวิจัยมองวาหากทําการศึกษาตอกลุมลูกคารถรับซื้อของเการีไซเคิลเพื่อ

สรางความจงรักภักดใีนการใชบรกิารจะเปนประโยชนอยางมากตอธุรกิจรานรับซื้อของเการไีซเคิลในระยะยาว 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาดที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อ

ของเการีไซเคิล เพื่อใหทราบถึงเหตุผลและปจจัยที่จะสงเสริมใหผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิล เกิดความ

จงรักภักดีตอรานคา (Customer loyalty) ในระยะยาว โดยนําปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) อัน

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

บุคลากร (People) กระบวนการใหบริการ (Process) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) มาทําการศึกษาเพื่อหา

คําตอบวาองคประกอบใดของสวนประสมทางการตลาด ที่จะนําไปสูการเกิดความภักดีของผูใชบริการ ขยายฐานกลุม

ลูกคาของราน ทําใหรานคามีความม่ันคงยั่งยนืในระยะยาวสืบตอไป  
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดของปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) 

 Booms and Bitner (1981) ไดกลาวถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 P’s เปนกลยุทธการตลาดแบบ

หนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการบรกิารทีเ่ปนนามธรรมใหสามารถจับตองไดในทางกายภาพ  และนอกจากนี้ยังเปนการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจอีกดวย ซึ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางตอ

อุตสาหกรรมบรกิาร Bernard H. Booms and Mary J. Bitner (1981) ไดทําการพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

แบบเดิม 4 P’s ของศาสตราจารย Jerome McCarthy เปน 7 P’s อันไดแก 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการที่องคกรผลิตขึ้นเพื่อจําหนายโดยมีเปาหมายเพื่อ

ตอบสนองความตองการและตรงตามความคาดหวังของผูใชบริการ สินคาหรือบริการนั้นอาจจับตองได หรือจับตอง

ไมได เชน ผลิตเหล็กเพื่อทํามีดโกนหนวดขาย การบริการบริษัทนําเท่ียว  

 2.ราคา (Price) หมายถึง ราคาที่ลูกคาจายสําหรับบริการหรือสินคา ราคาเปนปจจัยที่สําคัญมากสําหรับ

การตลาด ราคาของสินคาหรือบริการจะถูกกําหนดโดยปจจัยทั้งหมด ทั้งแนวทางขององคกร การลงทุนในระหวางการ

เตรียมผลิตภัณฑ คาใชจายสําหรับวัสดุ เชนสวนแบงการตลาด ตราสินคา ฯลฯ ราคาของสินคาอาจจะเปลี่ยนขึ้นหรือ

ลง ขึ้นอยูกับเวลา และสภาวะของตลาดสินคาในชวงเวลานั้น ราคาของผลิตภัณฑอาจแตกตางกัน เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางการตลาด ดังนั้นการตั้งราคาจึงมีสวนสําคัญในการประกอบการตัดสินใจของผูใชบริการ 

 3.ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง สถานที่ที่ผลิตภัณฑตั้งขายใหกับผูใชบริการ หรือสถานที่ที่

ผูใชบรกิารสามารถเขาถึงได ไมจําเปนวาผลิตภัณฑหรือบริการตองอยูในทุกสถานที่ สามารถเลือกใหตั้งอยูที่ใดที่หนึ่ง

ได แตตองคํานึงถึงความเหมาะสมและความสะดวกของผูใชบริการ การใหความสําคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

สถานที่ตัง้ของสินคาหรือบริการ  

 4.การสื่อสารทางการตลาด/การประชาสัมพันธ (Promotion) หมายถึง ความพยายามท้ังหมดที่ บริษัท หรือ

องคกรทํา เพื่อกระตุนความนิยมผลิตภัณฑสินคาหรือบริการของตนในตลาด โดยมุงเนนกระตุนใหผูใชบริการเห็นถึง

คุณคา ความสําคัญ ประโยชน และสถานที่จัดจําหนายสินคาหรือบริการ ตัวอยางเชนโดยการโฆษณาตามเครื่องมือ

สื่อตางๆ เพื่อกระตุนใหผูใชบริการเกิดความสนใจในสินคาหรือการบริการที่บริษัทผลิตเพื่อจําหนาย, การทําโปรโมชั่น

ดานราคา หรือของแถม เพื่อใหผูใชบริการเกิดความสนใจในผลิตภัณฑหรือการบริการ เปนตน 

 5.บุคลากร (People) หมายถึง พนักงานสวนใหญที่เกี่ยวของกับการติดตอกับลูกคา เชนพนักงานติดตอ

ศูนยตัวแทน ผูจัดการบัญชี พนักงานฝายการตลาด พนักงานตอนรับ ที่ตองติดตอกับผูใชบริการทั้งโดยตรงและโดย

ออม  บุคลากรท่ีไดพบลูกคา/ผูใชบรกิาร ถือเปนหนาตาขององคกรดังนั้น จึงตองผานการคัดเลือกสรรหาจากองคกร 

เพื่อใหไดพนักงานที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหนงนั้นๆ ที่องคกรตองการ จากนั้นตองมีการฝกสอน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการทํางาน เพราะบุคลากรขององคกรจะแปลเปลี่ยนเปนคุณภาพในการบริการ  และ

เปนการสะทอนถึงภาพลักษณท่ีดีขององคกรอีกดวย 

 6.กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการใหบริการรวมถึงขั้นตอนกิจกรรม วิธีการ และ

อื่นๆ ที่ทําใหบริการและสินคาถูกสงใหกับลูกคา การบริการเปนสิ่งที่ใหกับลูกคา กระบวนการใหบริการเปนลําดับ

ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น กระบวนการของสวนประสมการตลาดบริการ เปนองคประกอบสําคัญในกลยุทธ

การตลาดทั้งหมด เพราะความพงึพอใจของผูใชบรกิารจะเกดิขึ้นได ตองอาศัยการบริการท่ีตรงตามความตองการและ

ความคาดหวังของลูกคา  
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 7.ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สภาพแวดลอมสถานที่ใหบริการ ที่มีปฏิสัมพันธ

ระหวางพนักงานและลูกคาซึ่งรวมกับสินคา เชนการออกแบบสถานที่    การจัดแสงไฟ และการตกแตงสถานที่ เพราะ

ผูใชบรกิารจะทําการประเมินคุณภาพของสินคาหรือบริการจากสภาพแวดลอมของสถานที่ที่ใชบริการเปนอันดับแรก 

ดังนั้นหากองคกรสามารถตกแตง และรักษาคุณภาพของสภาพแวดลอมที่ผูใชบริการสัมผัสได ก็จะสงผลตอความ

เชื่อมั่นของผูใชบริการเชนกัน 

 ทฤษฎีความจงรักภกัดี 

 ดรัคเคอร (Drucker, 1998 อางอิงใน มัลลิกา ตนสอน, 2545, หนา 14) ไดกลาวถึงทฤษฎีความจงรักภักดี

ไววา การทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ เบื้องตนผูผลิตตองเขาใจความตองการของความจงรักภักดีไมไดเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ ความจงรักภักดีเกิดขึ้นจากองคประกอบหนึ่ง คือการที่พนักงานไดอยูใกลชิดกับลูกคา ตอบสนองและ

รับรูความตองการของลูกคาและบริการดวยใจ ความพึงพอใจของผูใชบริการไมสามารถเกิดขึ้นเองได ตองอาศัยแรง

กระตุน สําหรับในระยะสั้นที่ลูกคาจะซื้อครั้งแรกนั้นตองอาศัยการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ ตอง

อาศัยผูใหบริการที่มีความรูความสามารถในการนําเสนอ ตอมาตองมีการเริ่มทําการตลาดและการสงเสริมการขาย

เพื่อใหเปนที่รูจักตอลูกคา และสุดทายในเปาหมายสูงสุดคือความจงรักภักดีของลูกคาตอผูขายตองอาศัยการรักษา

มาตรฐานคุณภาพของสินคาหรือบริการ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะนั้น แตที่สําคัญคือตองมีการ

พัฒนาคิดคนนวัตกรรมใหมๆออกสูตลาดเพื่อกระตุนความสนใจของลูกคาเสมอ 

 ธีรพันธ  โลทองคํา (2547 หนา 20) ไดใหความหมายของความภักดีไววา เปนความผูกพันที่มีตอสินคา

หรือการบริการ ดวยการมีพฤติกรรมซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ําๆซึ่งสอดคลองกับ(Jacoby and Chestnut ; 1978) ที่

กลาวไววาตราสินคาที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวไมไดชี้วัดกันที่จํานวนของลูกคาที่มาซื้อเพียงครั้งเดียว แต

หมายถึงจํานวนลูกคาซึ่งเปนผูซื้อในตราสินคาใดสินคาหนึ่งเปนประจําสม่ําเสมอ 

 แอสเซิล (Assael, 1995) กลาวไววาความจงรักภักดใีนตราสนิคาที่เกิดจากทัศนคติท่ีดีตอตราสินคาของ

ลูกคานั้น จะสงผลใหลูกคาซือ้สินคาของตราสินคานั้นอีกหลายครั้ง เนื่องจากลูกคาไดเกิดการเรยีนรูเกี่ยวกับสินคา

ของตราสินคานั้น ซึ่งไดสนองความตองการและทําใหลูกคารูสกึพึงพอใจ 

 เพียรซ (Pearce, 1997, หนา 1 – 31) กลาวถึงความสําคัญของความจงรักภักดีไววา ลูกคาที่มีคุณคาตอ

ธุรกิจมากที่สุด คือลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอตราสนิคา หรือบริการเปนอยางมากและเปนผูท่ีใชสินคาหรือบริการใน

ปรมิาณมากขึ้นดวย ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดจึงควรมุงสรางความจงรักภักดี และตองมุงไปที่กลุมลูกคาซึ่งมีความ

จงรักภักดีในตราสนิคาและกลุมที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก จึงจะทําใหธุรกจิไดรับกําไรในระยะยาว ดังนั้นกําไรในระยะ

ยาวจะเกิดจาก  กลยุทธทางการตลาดที่มุงสรางความภักดี และทําใหนักการตลาดตระหนักถึงความสําคัญวาความ

จงรักภักดีเปนเครื่องมือในการเพิ่มยอดขาย และปองกันสวนครองตลาดซึ่งมีผลใหเกิดการจูงใจที่หลากหลายเพื่อสราง

ความจงรักภักดี ซึ่งมีความคลายคลึงกันกับแนวความคิดของ ลัว (Lau ; 1999) ที่ไดกลาวไววานักการตลาดมีความ

สนใจในแนวคิดดานความจงรักภักดี เพราะความจงรักภักดีในตราสินคา สามารถดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการ และ

ตราสินคาเปนประโยชนตอการซื้อหรือใชบริการซ้ํา และบอกตอไปยังบุคคลอื่น การบริหารตราสินคาจึงเปนสิ่งที่

สําคัญตอการสรางความจงรักภักด ี

 ความภักดีจะกลาวใหเขาใจโดยงายก็คือความผูกพันที่ผูใชบริการมีตอสินคาหรือบริการ และมีพฤติกรรม

ซื้อสินคาหรือใชบริการซ้ําๆ ความภักดีมีความสําคัญอยางมากตอธุรกิจเพราะวาลูกคาที่มีความจงรักภักดีมีโอกาส

อยางสูงท่ีจะใชสินคาหรือบริการในปริมาณมากขึ้นดวย ดังนั้นกลยุทธทางการตลาดจึงควรมุงไปที่กลุมลูกคาที่มีการใช

บรกิารซ้ํา และกลุมที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก จึงจะทําใหธุรกิจไดรับกําไรในระยะยาว  
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 กรอบแนวคิด 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ธนนนท สิมมากุล (2555) ทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ใน

ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค 1)เพื่อสํารวจปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหารของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 

ปจจัยดานสิ่งแวดลอม กลยุทธการตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และผลประกอบการของโรงงานคัด

แยกขยะเพื่อรีไซเคิล 2)เพื่อวิเคราะหองคประกอบของปจจัยดานคุณลักษณะผูบริหารของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรี

ไซเคิล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม กลยุทธการตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลและผลประกอบการของ

โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 3)เพื่อวิเคราะหอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยดานคุณลักษณะของผูบริหาร

โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม กลยุทธการตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล และ

ผลประกอบการของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล 4)เพื่อคนหากลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจโรงงานคัดแยกขยะ

เพื่อรีไซเคิล กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คอืโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลที่ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 17 เขต จํานวน 3,119 โรงงาน วิเคราะหขอมูลดวยโมเดลสมการโครงสราง 

(Structural equation model—SEM) เพราะกลุมตัวอยางขนาดใหญมีโอกาสที่ตัวแปรจะมีการแจกแจงแบบปกติ ผูวิจัย

จึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง 20 เทาของตัวแปร ดวยวิธีการนําตัวแปรทัง้หมดมารวมกันและคูณดวย 20 งานวิจัยครัง้

นี้มี 21 ตัวแปร ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงเทากับ 420 ตัวอยาง การสุมตัวอยางแบงเขต 17 เขตตามภูมิภาคหลังจากนั้น

ผูวิจัยใชขนาดตัวอยางที่เปนสัดสวน (Proprotional to Size) ตามจํานวนโรงงานคัดแยกขยะ และใชวิธีการสุมอยางงาย

อยางเปนระบบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลมี 2 ประเภทคือการสัมภาษณแบบเจาะลึกสําหรับโรงงานคัดแยกขยะ

เพื่อรีไซเคิลในประเทศไทยที่ประสบความสําเร็จ (Depth interview) และแบบสอบถาม(Questionnaire) ใชสอบถาม

ความเห็นผูบริหารโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลในประเทศไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 

(Description statistics analysis) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics analysis) และการวิเคราะหโมเดลสมการ

โครงสราง (Structural equation model—SEM) ผลการศึกษาพบวา ในการดําเนินธุรกิจรับซื้อของเการีไซเคิลผูบริหาร

ควรคํานึงถึงคูแขงขันเปนสําคัญ ตองมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเพื่อสะดวกตอการใหบริการลูกคา  

คุณลักษณะผูบริหารของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลโดยตองใหความสําคัญกับปจจัยดานทัศนคติเปนอยางแรก 

ตามดวยปจจัยดานบคุลิกภาพ ปจจัยดานประสบการณ และปจจัยดานแรงจูงใจ ตามลําดับ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึง

ความสําคัญ ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดานกฎหมายและการเมือง ปจจัยดานสังคมและ

วัฒนธรรมเพราะทุกองคประกอบ มีผลตอความนาเชื่อถือของผูบริหารโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล กลยุทธ

การตลาดที่สําคัญอันดับหนึ่งคือชองทางการจัดจําหนาย เพราะแหลงที่ตั้งนั้นมีความสําคัญมากตอการตัดสินใจ

เลือกใชบรกิารราน รองลงมาคือดานผลิตภัณฑคือตองรับซื้อผลิตภัณฑหลากลายประเภทใหครอบคลุมประเภทขยะรี
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ไซเคิล ถัดไปคือราคาตองไมตั้งราคารับซื้อต่ํากวาคูแขงแตตองไมสูงมากเกินไปเพราะจะทําใหขาดกําไรทางธุรกิจ 

สถานที่ตัง้โรงงานควรตั้งอยูใกลแหลงชุมชนสะดวกแกการใชบรกิาร การบริหารลูกคาสัมพันธ ควรมีชองทางใหลูกคา

สามารถติดตอไดงาย และความรับผิดชอบตอสังคมตองรับฟงขอรองเรียนที่ลูกคาเสนอแนะ สิ่งที่จะทําใหลูกคามี

ความพึงพอใจและใชบริการซ้ํามากที่สุด คือตองบริการรวดเร็ว กิโลชั่งน้ําหนักเที่ยงตรง บุคลากรมคีวามสุภาพ  

 นภัสวรรณ คําสิม (2556) ทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุมอาชีพซาเลงที่ศูนยคัด

แยกวัสดุรีไซเคิลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1)ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุม

อาชีพซาเลงที่ศูนยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 2)เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการเลือกประกอบ

อาชีพเก็บขยะของกลุมอาชีพซาเลงท่ีศูนยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3)เพื่อทดสอบสมมติฐาน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะของกลุมอาชีพซาเลงที่ศูนยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และแรงจูงใจในการเลอืกประกอบอาชีพเก็บขยะ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ

สมาชิกศูนยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลของกลุมอาชีพซาเลงในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จํานวน 153 ราย  ไดแกสมาชิก

เขตประเวศจํานวน 70 ราย และศูนยคนไรบานเขตบางกอกนอยจํานวน 83 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ

แบบสอบถาม (Questionnaire)  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนุมาน 

การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) จากการศึกษาพบวากลุมซาเลง

ที่เก็บของเกาและรับซื้อไปจําหนายตอใหกับรานรับซื้อของเกา มีการใชบริการเฉลี่ยสัปดาหละ 2 ครั้ง โดยในการขาย

ตอ 1 ครั้งจะทําการขายใหแกรานรับซื้อของเกาในเสนทางผาน ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจขายคือดานราคา และ

ความสะดวกของสถานที่ตั้งราน(เสนทางผาน)เพราะจะไมเสียเวลาและเสียพลังงาน  ปจจัยที่สงใหเกิดความพึงพอใจ

มากที่สุดคือการใหเกียรติ ไมดูหมิ่นวาเปนคนตํ่าตอย ปจจัยท่ีสงผลใหใชบริการซ้ําคือการไมถูกกดราคาจากรานรับซื้อ 

สมมติฐาน 

            ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซือ้ของเการีไซเคิลในอําเภอเมอืง

พิษณุโลก 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ คือกลุมผูประกอบการธุรกิจรับซื้อของเกาในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก

จํานวน 4 ราย จากรายชื่อรารับซื้อของเกาที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย กรมปกครองจังหวัดพิษณุโลก 

จํานวน 46 ราน โดยผูทําการศึกษาไดตัง้เกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี ้

- เปนสถานประกอบการณรานรับซือ้ของเการีไซเคิลที่มีการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย 

- สถานที่ตัง้สถานประกอบการณรานรับซือ้ของเการีไซเคิลอยูในเขตพืน้ที่อําเภอเมืองพษิณุโลก 

- กลุมผูใชบริการสวนมากเปนผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิล 

- มีเครื่องมือ ที่รองรับผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิล เชน รถยก กิโลดิจิตอลขนาดเล็ก ระบบ

คอมพิวเตอรคียขอมูลสินคา 

- มีพืน้ที่รองรับสินคาขยะรไีซเคิลเพียงพอสําหรับผูใชบรกิารกลุมรถรับซื้อของเการไีซเคิล 

จากเกณฑที่ผูศกึษาไดกําหนดทําใหไดจํานวนผูรานคาดังตอไปนี ้

1.ราน เตมียรีไซเคิล พิษณุโลก  

2.ราน วงษพาณิชย  

3.บรษิัท ขวดแกวรีไซเคิล จํากัด  
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4.ราน ซี.ดับบลิว.พลาสติก แอนด สแครปเมทัล 

 รานคาทั้ง 4 ราน ผูศึกษาจะทําการสัมภาษณเชิงลึก(Indepth Interview) แบบตั้งประเด็นหรือกําหนด

โครงสรางคําถาม (semi-structure) ใหตรงกรอบแนวคิดวิจัยเพื่อนําคําตอบที่ไดจากการสัมภาษณมาสรุปเนื้อหา โดย

การหาคําตอบที่มีความคลายคลึงกันของผูใหสัมภาษณแตละราย แลวนํามาตั้งเปนคําถามเพื่อใชในแบบสอบถาม

สําหรับลูกคาผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิล วิธีการขอสัมภาษณผูประกอบการผูศึกษาไดใชวิธีการโทรศัพท 

หรือสงจดหมายตามรายช่ือท่ีอยูท่ีไดรับมาจากกรมการปกครองจังหวัดพษิณุโลก ถาเจาของกิจการหรือผูดูแลรานรับ

ซื้อของเการีไซเคิลตอบที่จะเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาจะทําการสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางกอนลวงหนา 

กอนที่จะเขาพบเพื่อทําการสัมภาษณ แตหากผูประกอบการปฏิเสธไมสะดวกใหทําการสัมภาษณ ผูวิจัยก็จะทําการ

เลือกสถานประกอบการแหงใหมใหไดจนไดครบจํานวนตามที่กําหนด เมื่องานวิจัยเสร็จสมบูรณแลวก็จะทําการจัดทํา

รูปเลมฉบับสรุปผลงานวิจัยเพื่อแจกจายใหแกผูประกอบการที่ผูวิจัยขอทําการสัมภาษณ เพื่อใหผลงานวิจัยเปน

ประโยชนตอธุรกิจรานรับซื้อของเกาที่ผูวิจัยไปขอสัมภาษณผูประกอบการ  

 และประชากรที่อกีกลุมไดแก ลูกคากลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิลที่ใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในเขต

อําเภอเมืองพิษณุโลก ที่มีพฤติกรรมใชบริการตอรานรับซื้อของเการีไซเคิลในเขตอําเภอเมือง  อยางนอยเดือนละ 1 

ครั้ง จํานวน 420 ราย  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทําการเลือกผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้งหมดที่ไดขอมูลมาจากปกครองจังหวัด

พิษณุโลก มาทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 4 ราย ทําสัมภาษณเชิงลึกวิเคราะหกลยุทธของ

ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลที่มีความคลายคลึงกัน มาตัง้เปนคําถามเพื่อใชในงานตั้งคําถามแบบสอบถาม

เพื่อนําไปสอบถามกลุมลูกคารถรับซื้อของเการีไซเคิล จํานวน 420 คนรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษา และตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวจึงนํามาเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําขอมูลที่ไดไป

วิเคราะหประมวลผล 

 เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

1. แบบสัมภาษณสําหรับผูประกอบการธุรกิจรับซื้อของเการีไซเคิลในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก เปน

การสัมภาษณเชงิลึก(Indepth Interview) โดยปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือจากแบบสัมภาษณดุษฎีนิพนธเรื่องกลยุทธ

การตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิลในประเทศไทย (ธนนนท สิมมากุล, 2555) เพื่อหาขอมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับ

กลยุทธที่เจาของกิจการหรือผูดูแลรานรับซื้อของเกา ใชในการสรางความความภักดีของผูใชบริการตอรานรับซื้อของ

เกา ตามประเด็นหวัขอ Market Mix 7Ps 

 2. แบบสอบถาม สําหรับกลุมลูกคารถรับซื้อของเกาที่ใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในเขตอําเภอ

พิษณุโลก โดยปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือมาจากแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกที่พักแรมระดับ 3 ดาวของนักทองเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  (สุรภี พงษพานิช, 2556) มา

ประยุกตรูปแบบสรางเปนคําถามตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสม

การตลาดของกลุมผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิล และแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มี

ผลตอระดับความภักดีผลิตภัณฑโทรทัศนโซนี่ (สุภัตราภรณ สายสมบูรณ, 2551) มาประยุกตสรางเปนแบบสอบถาม

ผูใชบรกิารในตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความภักดขีองผูใชบริการตอรานรับซื้อของเการีไซเคิล  ซึ่งมีแนว
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คําถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษา เปนการสอบถามคนหากลยุทธสวนประสม

การตลาดที่สงผลตอความภักดีของผูใชบรกิารรานรับซื้อของเการไีซเคิล   

 การวิเคราะหขอมูล 

 ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวเิคราะหขอมูล ดังนี ้

1. ใชสถิตเิชงิพรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหขอมูล

ทั่วไปของแบบสอบถาม  

2. การทดสอบสมมุติฐานในการวิจัย โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อทดสอบวาสวนประสมทางการตลาดปจจัยใด ที่สงอิทธิพลตอความภักดีของผูใชบริการทั้งดานทัศนคติ

และดานการตั้งสนิใจใชบริการซ้ํา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณคาสถิติจากขอมูลในแบบสอบถามที่ไดทําการเก็บ

จากผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเกา   

 
ผลการศึกษา 

 ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการพรรณนา สามารถสรุปความ

คิดเห็นในเรือ่งสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7 Ps) ไดดังนี ้

 1.ดานผลิตภัณฑ  จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้ง 4 ราย มีการ

กําหนดประเภทการรับซื้อสินคาที่คลายคลึงกัน คือแลวแตทางโรงงานผูผลิตเปนผูกําหนดวารับซื้อสินคาประเภท

ใดบาง ความคิดเห็นของผูประกอบการรานวงษพาณิชย และรานซี.ดับบลิว.พลาสติก แอนด สแครป เมทัล ไดให

ความเห็นวารานรับซื้อของเการีไซเคิลควรรับซื้อสินคาทุกประเภทใหครอบคลุม แตผูประกอบการราน เตมีย รีไซเคิล 

พิษณุโลก และบรษิัท ขวดแกวรีไซเคิล จํากัด ไดใหความเห็นวารานรับซือ้ของเการีไซเคิล ควรรับซื้อสินคาบางประเภท

เทานั้น ขึ้นกับทุนและความสามารถในการจัดการกับสินคา สวนความคิดเห็นดานอื่นๆทั้ง 4 รานมีความคิดเห็น

คลายคลึงกันคือ มีการคัดแยกประเภทสินคา และควรมีการแนะนําลูกคาถึงวิธีการคัดแยกประเภทสินคาเพื่อใหไดรับ

ราคาที่สูงขึน้ 

 2.ดานราคารับซื้อ จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้ง 4 ราย มีความ

คิดเห็นดานการตั้งราคาสินคาที่คลายกัน คือทางรานจะอางอิงจากราคาโรงงานที่รับซื้อปลายทาง มีการเปรียบเทียบ

กันบางกับรานรับซื้อของเกาในบริเวณใกลเคียงกัน โดยตองตั้งราคาใหสูงกวา หรือราคาเทียบเทากับรานอื่นๆใน

ระแวกนั้น นอกจากนี้ราคาสินคาตองมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามความตองการของตลาด กลยุทธอีกประการที่พบวา

มีความคลายคลึงกัน คือหากผูใชบริการนําสินคาประเภทเดียวกันมาขายในปริมาณมากๆ ทางรานจะมีราคารับซื้อ

พิเศษในการรับซื้อเพื่อสรางแรงจูงใจในการนําสินคามาขายในอนาคต 

 3.ดานสถานที่ตั้งรานรับซื้อของเกา จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิล

มีความเห็นดานสถานที่มีความแตกตางกัน 2 แบบโดยผูประกอบการรานวงษพาณิชย และรานซี.ดับบลิว.พลาสติก 

แอนด สแครป เมทัล ไดใหความเห็นวารานรับซื้อของเการไีซเคิลควรตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีชุมชนเพื่อความสะดวกเขามาใช

บรกิารราน แตผูประกอบการรานเตมีย รีไซเคิล พิษณุโลก และบริษัท ขวดแกวรีไซเคิล จํากัด ไดใหความเห็นวาราน

รับซือ้ของเการีไซเคิลควรอยูหางที่ชุมชนเพื่อความสะดวกของการใชงานเครื่องจักร และปองกันไมใหเกิดปญหาเรื่อง

ความสะอาดและกลิ่นรบกวนเพื่อนบาน ในขณะที่ความคิดเห็นดานอื่นๆเกี่ยวกับทําเลที่ตั้ง ผูประกอบการทั้ง 4 รายมี

ความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกันคอื รานรับซื้อของเกาควรตั้งอยูติดถนนใหญ และควรมีพื้นที่จอดรถใหแกผูใชบริการเพื่อ
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ความสะดวกตอการใชบริการของลูกคา และมีความเปนไปไดสูงวา ถารานรับซื้อของเกาอยูระหวางทางผานของรถรับ

ซื้อของเกา ก็จะสงผลใหผูใชบริการตัดสินใจใชบริการรานนั้นๆตามความสะดวก 

 4.ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้ง 4 

ราย มีความคิดเห็นที่คลายกัน วาการตลาดแบบปากตอปากคือกลยุทธที่ดีที่สุดสําหรับรานรับซื้อของเการีไซเคิลคือ 

นอกจากนี้ตองออกไปประชาสัมพันธแนะนําตัวเองกับรานของเการีไซเคิลในบริเวณใกลเคียง ควรโฆษณาลงในสื่อ

ตางๆเชนวทิยุชุมชนหรือนติยสารทองถิ่น นอกจากนี้ตองมีการติดปายประชาสัมพันธราคา/รานใหผูใชบริการสามารถ

เห็นไดอยางชัดเจน 

 5.ดานบุคลากร จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้ง 4 ราย มีวิธีการ

สอนพนกังานใหมีความสามารถในการใหบรกิารคลายกัน คือการแนะนําวาพนักงานแตละคนมหีนาที่อะไรบาง และให

ทํางานควบคูไปกับพนักงานเกาที่มีประสบการณ ดานการใหบริการ พนักงานควรมีความสุภาพตอผูใชบริการ 

สามารถคัดแยกสินคาไดอยางถูกตอง สามารถตอบปญหาขอสงสัยของผูใชบริการในเบื้องตนได นอกจากนี้พนักงาน

ควรมีเครื่องแตงกายที่เหมาะสมปลอดภัย ตอการใหบริการ 

 6.ดานกระบวนการจัดการ จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซือ้ของเการีไซเคิลทัง้ 4 ราย 

มีความคิดเห็นดานกระบวนการใหบริการที่คลายคลึงกัน กิโลชั่งน้ําหนักสินคาควรมีมาตรฐาน ลูกคาสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองของน้ําหนักสินคาที่นํามาขายได การใหบริการควรมีความถูกตองรวดเร็ว พื้นที่การใหบริการ

ตองมคีวามสะดวก และชําระเงินสดคาสินคาทันท ี

 7.ดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการสัมภาษณ พบวา ผูประกอบการรานรับซื้อของเการีไซเคิลทั้ง 4 

ราย มีความคิดเห็นคลายคลึงกัน ควรมีโครงสรางที่ครอบคลุมมั่นคงปลอดภัย มีอากาศถายเทไดสะดวก ผูประกอบ 3 

ราย ไดแก รานวงษพาณิชย รานเตมีย รีไซเคิล พิษณุโลก และบริษัท ขวดแกวรีไซเคิล จํากัด กลาววา รานรับซื้อของ

เการีไซเคิลควรมีรับรองใหกับลูกคาเพื่อความสะดวกสบาย ในขณะที่ราน ซี.ดับบลิว.พลาสติก แอนด สแครป เมทัล 

ไดใหความคิดเห็นวา หากรานรับซือ้ของเการีไซเคิลมีกระบวนการจัดการท่ีรวดเร็ว อาจไมจําเปนตองมีสถานท่ีรับรอง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิล วิเคราะหสมมุติฐานโดยใช 

การวิเคราะหสมการถดถอยชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% จากการทดสอบตาม

สมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความภักดขีองผูใชบริการรานรับซือ้ของเการีไซเคิลในอําเภอเมอืง

พิษณุโลก ดานทัศนคติ พบวา มปีจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน ที่มอีิทธิพลตอความภักดีของผูใชบริการราน

รับซือ้ของเการีไซเคิลดานทัศนคติ ไดแก ปจจัยสวนประสมการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และ ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด ดังตารางท่ีแสดงดังตอไปน้ี   
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ตารางที่ 1 แสดงอิทธิพลปจจัยสวนประสมการตลาดของรานรับซื้อของเการีไซเคิลที่สงอิทธิพลตอความภักดี ดาน

ทัศนคติ ของผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเการไีซเคิล 

(n=416) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

รานรับซื้อของเการีไซเคิล 
b Std.Err beta t Sig. 

1.ดานลักษณะทางกายภาพ 0.260 0.064 0.198 4.077 0.000*** 

2.ดานการสงเสริมการตลาด 0.201 0.061 0.159 3.270 0.001** 

R = 0.283, R2 =0.080, F= 17.989, Sig.F = 0.001 

หมายเหตุ  *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ     .05 

  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 

 *** หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ   .001 

 ตารางที่ 1 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริม

การตลาด มีอิทธิพลตอความภักดีของผูใชบรกิารกลุมรถรับซื้อของเกาดานทัศนคติ คิดเปนรอยละ 8 (��= 0.080)  

 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.198 (beta = 0.198) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 รองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาดโดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.159     

(beta = 0.159) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 ตามลําดับ 

 จากการทดสอบตามสมมติฐาน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความภักดขีองผูใชบริการรานรับ

ซื้อของเการีไซเคิลในอําเภอเมืองพษิณุโลก ดานการใชบริการซ้าํ พบวา มีปจจัยสวนประสมทางการตลาด 2 ดาน ที่มี

อิทธิพลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลดานการใชบรกิารซ้ํา ไดแก ปจจัยสวนประสม

การตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดังตารางที่แสดงดงัตอไปนี้   

ตารางที่ 2 แสดงอิทธิพลปจจัยสวนประสมการตลาดของรานรับซื้อของเการไีซเคิลที่สงอิทธิพลตอความภักดี ดาน

การใชบริการซ้ํา ของผูใชบรกิารกลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิล 
(n=416) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ของรานรับซื้อของเการีไซเคิล 
b Std.Err beta t Sig. 

1.ดานลักษณะทางกายภาพ 0.275 0.062 0.217 4.453 0.000*** 

2.ดานการสงเสริมการตลาด 0.164 0.059 0.135 2.765 0.006** 

R = 0.282, R2 =0.079, F= 17.807, Sig.F = 0.006 

หมายเหตุ  *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ     .05 

  ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 

 *** หมายถงึ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .001 
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 ตารางที่ 2 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และดานการสงเสริมการตลาด 

มีอิทธิพลตอความภักดีของผูใชบรกิารกลุมรถรับซื้อของเกาดานการใชบริการซ้ํา คิดเปนรอยละ 7.9 (�� = 0.079)  

 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.217 (beta = 0.217) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 รองลงมาคือดานการสงเสริมการตลาดโดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.135 (beta 

= 0.135) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .006 ตามลําดับ 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธสวนประสมการตลาดที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการี

ไซเคิล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยอภปิรายผลตามจุดมุงหมายและสมมุตฐิานไดดังนี ้

 จุดมุงหมายที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูประกอบการธุรกิจรานรับซื้อของ

เการีไซเคิลที่สงผลใหเกิดความภักดีตอผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการรานรับซื้อของเกาในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก พบวา

ผูประกอบการมีการกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดดังนี้ ดานผลิตภัณฑควรมีการรับซื้อประเภทสินคาที่

หลากหลายเพื่อใหสะดวกแกการใชบริการของผูใชบริการ ดานราคาควรตั้งราคาใหสูงกวาหรือเทียบเทารานของเการี

ไซเคิลใกลเคียงในพื้นที่ นอกจากนี้หากผูใชบริการมีสินคามาขายเปนจํานวนมากควรมีราคาพิเศษเพิ่มใหเพื่อให

ผูใชบรกิารเกิดความประทับใจ ดานทําเลที่ต้ังควรติดถนนใหญ สามารถหาไดงาย มีที่จอดรถสะดวกแกการใชบริการ 

ดานการสงเสริมการตลาดควรมีการโฆษณาตามสื่อเชนวิทยุชุมชน หรือสื่อทองถิ่น นอกจากนี้ยังควรจัดทําปาย

โฆษณาประชาสัมพันธราคาของรานเปนการกระตุนการรับรูผูใชบริการ ดานบุคลากรควรมีความสุภาพ มีเครื่องแตง

กายที่เหมาะสม และควรมีควรรูเกี่ยวกับการคัดแยกประเภทสินคา ดานกระบวนการจัดการควรมีเครื่องมือมีมี

มาตรฐานเชนกโิลชั่งสินคาที่เที่ยงตรง มบีรกิารที่รวดเร็ว ดานลักษณะทางกายภาพควรมีโครงสรางที่แข็งแรงปลอดภัย 

มีอากาศถายเทไดสะดวก ควรมีสถานท่ีรับรองระหวางรอใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ศิวาพร  นาคมชม 

(2556)  ที่ทําการศึกษาเร่ือง “กลยุทธทางการตลาดของรานอุดมสุข รับซื้อของเกา อําเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน” 

ที่พบวากลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับรานอุดมสุขรับซื้อของเกาไดแก ควรรับซื้อประเภทสินคาที่หลากหลายเพื่อให

กลุมเปาหมายตัดสินใจขายไดงาย ดานราคาควรมีการกําหนดราคาใหใกลเคียงหรือสูงกวารานขางเคียง ดานสถาน

ที่ตั้งควรอยูติดกับถนนใหญที่มีคนสัญจรผานมาก สามารถมองเห็นไดงาย ดานการสงเสริมการตลาดควรมีการติด

ปายประชาสัมพันธราคาตามแหลงชุมชน หรอืโฆษณาผานคลื่นวทิยุทองถิ่น เพื่อดึงดูดใหกลุมเปาหมายเกิดความสนใจ 

ดานบุคลากรควรมีความเช่ียวชาญในการคัดแยก ควรมีเสื้อผาที่เหมาะสมในการใหบริการ ดานกระบวนการใหบริการ

ควรใหบริการดวยความรวดเร็ว สุภาพ ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีการสรางที่นั่งรับรองหรือหองน้ําสําหรับ

ผูใชบริการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของธนนนท สิมมากุล (2555) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ

การตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในประเทศไทย” พบวาในการดําเนินธุรกิจรับซื้อของเการีไซเคิลมีอยู 

3 ดานที่มีผลการวิจัยแบบเดียวกันคือ ดานกระบวนการควรมีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยเชนกิโลชั่งน้ําหนักดิจิตอล 

เพื่อสะดวกตอการใหบริการลูกคา ดานผลิตภัณฑควรรับซื้อผลิตภัณฑหลากลายประเภท ถัดไปคือราคาตองไมตั้ง

ราคารับซื้อต่ํากวาคูแขงแตตองไมสูงมากเกินไปเพราะจะทําใหขาดกําไรทางธุรกิจ บุคลากรที่ใหบริการควรความ

สุภาพ   
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 จากที่กลาวมาที่ใหทราบวา ผูประกอบการธุรกิจรานรับซื้อของเการไีซเคิลควรใหความสําคัญกับสวนประสม

ทางการตลาดทัง้ 7 ดาน เพราะจากการศึกษากลยุทธสวนประสมทางการตลาด พบวาการกําหนดกลยุทธสวนประสม

ทางการตลาดจะสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ และความพึงพอใจของผูใชบริการในการใชบริการรานรับซื้อ

ของเการีไซเคิล ไมวาจะเปนการรับซื้อประเภทสินคาที่หลากหลาย คัดแยกสินคาถูกตอง ราคารับซื้อไมตํ่ากวาที่อื่นมีที่

จอดรถเพียงพอ มีปายแสดงราคารับซื้อสินคาที่มีความชัดเจน พนักงานควรมีความสุภาพในการใหบริการ และมี

เครื่องแตงกายท่ีเหมาะสม มีกิโลชั่งสินคาที่ไดมาตรฐาน มีตัวอาคารท่ีมีความมั่งคงปลอดภัย 

 จุดมุงหมายที่ 2 เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลใหเกิดความ

ภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการีไซเคิลในอําเภอเมืองพิษณุโลก 

 จากการศึกษาเรื่อง “กลยุทธสวนประสมการตลาดที่สงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเการี

ไซเคิล ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก” เห็นไดวาผูประกอบการธุรกิจรานรับซื้อของเกามีกําหนดประเภทสินคาที่

รับซือ้คลายคลึงกันคอืแลวแตทางโรงงานผูผลิตเปนผูกําหนดวารับซื้อสินคาประเภทใดบาง ลักษณะการดําเนินงานที่

คลายคลึงกัน คือซื้อสินคาเขามา ทําการคัดแยกออกเปนประเภทตางๆ แลวนําสงตอใหแกโรงงานผลิตปลายทาง ดาน

ราคารับซื้อจึงมีการอางอิงราคาจากโรงงานปลายทาง และยังมีการอางอิงราคาจากรานรับซื้อของเการีไซเคิลใน

บริเวณใกลเคียงกัน จึงทําใหราคารับซื้อสินคาของรานรับซื้อของเการีไซเคิลไมมีความแตกตางกันมากนัก ดาน

กระบวนการใหบริการก็มีใหบริการที่คลายคลึงกัน เครื่องมือที่ใชมีลักษณะคลายคลึงกันเชน มีรถยก มีการใชกิโลชั่ง

น้ําหนักสินคาแบบดิจิตอลลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ผูประกอบการมีการอบรมพนักงานคลายคลึงกัน คือสามารถ

ใหบริการอยางสุภาพ รวดเร็ว ถูกตอง ดังนั้นผลการศึกษาจึงพบวา ความจงรักภักดขีองผูใชบริการรานรับซือ้ของเการี

ไซเคิล ดานทางดานทัศนคติและดานการใชบริการซ้ํามีอิทธิพลตอสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานลักษณะทาง

กายภาพและดานการสงเสริมการตลาดเนื่องจากการมีตัวอาคารที่มีแข็งแรง มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุมพื้นที่สามารถ

ปองกันแสงแดดและน้ําฝนได สถานประกอบการณมคีวามสะอาด  มีอากาศถายเทไดสะดวก สงผลใหผูใชบริการเกิด

ความเชื่อมั่นวา รานรับซื้อของเการีไซเคิลที่ตนใชบริการอยูนั้นเปนรานรับซื้อของเกาที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และ

สามารถเชื่อถือได เปนสิ่งที่ผูใชบรกิารสามารถรับรูถึงความแตกตางอยางชัดเจน จึงเปนปจจัยสงเสริมใหผูใชบริการมี

ทัศนคติที่ดแีละมกีารตัดสินใจใชบริการรานรับซือ้ของเกาซ้ํา ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ ธนนนท สิมมากุล (2555) 

ที่ทําการศึกษาเรื่อง “กลยุทธการตลาดสําหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในประเทศไทย” ที่พบวาปจจัยที่สงผล

ตอความพึงพอใจและการตัดสินใจใชบริการซ้ําของกลุมผูใชบริการรานรับซื้อของเกาไดแก ดานกระบวนการที่มีการ

บริการที่รวดเร็ว การเลือกใชกิโลชั่งน้ําหนักสินคาที่มีความถูกตองและดานบุคลากรที่มีความสุภาพ นอกจากนี้ยัง

แตกตางจากการศกึษาของ นภัสวรรณ คําสิม (2556) ท่ีทําการศกึษาเรื่อง “พฤติกรรมการจัดการขยะของกลุมอาชีพ

ซาเลงที่ศูนยคัดแยกวัสดุ รีไซเคิล ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล” ซึ่งพบวาปจจัยที่ สงผลตอการขายขยะรีไซเคิลซ้ํา

ของกลุมซาเลงไดแก ดานราคาที่ผูใชบริการเห็นวาการไมถูกกดราคามีความสําคัญ และดานความสะดวกของสถาน

ที่ตัง้(เปนเสนทางผาน) 

 ผลการวิจัยครั้งนี้ยังมีความสอดคลองกับทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ของ 

Booms and Bitner (1981) ที่ไดกลาวถึงลักษณะทางกายภาพวา ผูใชบริการจะทําการประเมินคุณภาพของสินคา หรือ

การบรกิารจากสภาพแวดลอมสถานท่ีใหบรกิารที่ผูใชบริการสัมผัสเปนอันดับแรก หากสถานที่มีความมั่นคง แข็งแรง 

มีมาตรฐาน มีการจัดสภาพแวดลอมสถานประกอบการที่ดี มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการ ก็จะสงผลตอ

ความคาดหวังและความเชื่อมั่นที่ผูใชบรกิารมีตอรานคา ซึ่งกอใหเกิดทัศนคติท่ีดีและกลับมาใชบริการซ้ํา  
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 นอกจากปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพแลว ยังพบวาผูใชบริการรานรับซื้อของ

เการีไซเคิลยังใหความสําคัญกับ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด โดยเฉพาะการมีปาย

แสดงราคาสินคาใหทราบอยางชัดเจน เปนการกระตุนใหผูใชบริการเกิดการรับรูราคาสินคา เนื่องจากผูใชบริการกลุม

รถรับซื้อของเกา จะทําการรับซือ้สินคา มาจากสถานที่ตางๆ ทั้งตามหมูบาน ตามชุมชน แลวนําไปขายตอใหแกรานรับ

ซื้อของเการีไซเคิล ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7Ps) ของ Booms and 

Bitner (1981) ที่ไดกลาววา การประชาสัมพันธสงเสริมการตลาดจะเปนการกระตุนความตองการใชบริการ หรือเพื่อ

กระตุนใหผูใชบริการเกิดการรับรูราคาและสนใจใชบริการ  

 ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1.ควรทําการศึกษาคนหาปจจัยอื่นเพิ่มเติมที่สงผลตอความเชื่อมั่น ของผูใชบริการ เพราะจากการศึกษา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดครั้งนี ้ทําใหทราบวา ผูประกอบการมีการกําหนดกลยุทธการตลาดที่คลายคลึงกันทั้ง

ดานผลิตภัณฑ ราคาดานทําเลที่ตั้ง  ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการและดาน

ลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นความเชื่อมั่น จึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่งตอความความภักดีดานทัศนคติและการใชบริการ

ซ้ํา ของกลุมผูใชบรกิารรานรับซื้อของเกา  

 2.ควรทําการศึกษากลยุทธทางการตลาด กับผูใชบรกิารกลุมอืน่ๆ เพราะในปจจุบันทัศนคติของคนที่มตีอ

ขยะเปล่ียนไป ขอมูลราคาหรือชองทางการขายสินคาของเกาสามารถเขาถึงไดงายขึ้น ทําใหผูใชบรกิารตามบานหรือ

หนวยงานเอกชน เร่ิมนําขยะรไีซเคิลมาจําหนายแกทางรานตรง โดยไมผานรถรับซื้อของเกา เพราะผูขายสามารถได

ราคารับซือ้ที่สูงกวาการขายผานรถรับซือ้ของเกา 

 ขอเสนอแนะการนําไปประยุกตใช 

 จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการรานรับซื้อของเกา

รีไซเคิล ครั้งนี้ ทําใหทราบวาผูใชบริการกลุมรถรับซื้อของเการีไซเคิล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ให

ความสําคัญในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน

ลักษณะทางกายภาพ อยูในเกณฑระดับมาก ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจรานรับซื้อของเกาจึงควรใหความสําคัญกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความภักดีหรือกําหนดนโยบายในการเพิ่มความเชื่อมั่นของผูใชบริการ 

เพื่อใหผูใชบริการเกิดความจงรักภักดี เชน  การรับซื้อประเภทสินคาที่หลากหลาย มีการคัดแยกสินคาถูกตอง ราคา

รับซือ้ไมต่ํากวาที่อ่ืน สถานที่ต้ังควรหางายและมีที่จอดรถเพียงพอ พนักงานควรมีความสุภาพในการใหบริการ และมี

เครื่องแตงกายที่เหมาะสมในการทํางาน กิโลชั่งสินคามมีาตรฐาน และตัวอาคารมีความมั่งคงเปนตน  

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความภักดีของ

ผูใชบรกิารรานรับซื้อของเกา กลุมตัวอยางรถรับซื้อของเกา ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาผูใชบริการ

กลุมอื่นๆ เชน กลุมลูกคาตามบาน กลุมหนวยงานราชการ หรือกลุมเอกชน เพื่อเปรียบเทียบวา กลุมอื่นๆนั้นมีความ

คิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด เหมอืนหรอืแตกตางกันอยางไร 

 2.การศึกษาในครัง้นี้เปนการศึกษากลยุทธสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอความภักดีของผูใชบริการราน

รับซือ้ของเการีไซเคิล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งตอไปควรทําการทดสอบในพื้นท่ีอื่นๆ เชน ภาคเหนือ

ตอนบน ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต เปนตน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นตอการซื้อซ้ํา ศึกษา

ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและการซื้อซ้ํา และกําหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่ม

ยอดขาย เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 

254 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนาเพื่อหาคาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิติอนุมานในการวิเคราะหองคประกอบ และวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ วิธีแบบเปนขั้นตอนเพื่อ

ทดสอบสมมุติฐานการศกึษาที่วาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการซื้อซ้ํา ผล

การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและ

ลักษณะทางกายภาพในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.48) โดยมีความตั้งใจที่จะแนะนําสินคาและบริการของรานใหแก

คนที่รูจักในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.35) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและราคา 

ดานพนักงานผูใหบริการและกระบวนการใหบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับการซื้อซ้ํา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 จากนั้นนําผลการศึกษาที่ไดขางตนวิเคราะหรวมกับ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป วิเคราะหคูแขงขันใน

ธุรกิจโดยใชแรงกดดัน 5 ประการ การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร และการวิเคราะหการตลาดเปาหมาย เพื่อ

จัดทําแผนกลยุทธทางการตลาดตอไป 

คําสําคัญ: กลยุทธ ความพึงพอใจ พฤตกิรรม การซื้อซ้ํา 

Abstract 

 The present study examined the level of customer's satisfaction and level of repurchase intention by 
looking at the relationship between them, and come up with marketing strategies to increase sales. This paper 
use survey research to collect data of 254 sets. Statistical analysis was used; Descriptive Statistics to find 
percentage mean, standard deviation, Inferential Statistics for analysis, Step wise Multiple Regression Analysis to 
test the hypothesis that customer satisfaction on marketing mix:7’Ps have positive relationship with customer 
repurchase intention. Finding suggest that respondent present high level of satisfaction in Product and Physical 
Evidence (Average 4.48) and tend to recommend product and services of Doubleshot Café to other people 
(Average 4.35). The hypothesis result found that satisfaction in product, price, people, and process has positive 
relationship with customer repurchase intention. This finding along with General Environment Analysis, Five Force 
Model, SWOT Analysis and STP Concept can facilitate in formulating marketing strategies for further use. 
Keyword : Strategic, Satisfaction, Behavior, Repurchase 
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บทนํา             

 กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ทํามาจากเมล็ดกาแฟคั่วบดและเปนเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกนิยมดื่มมากที่สุด กาแฟเปน

หนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกซึ่งปจจุบันเมล็ดกาแฟในทองตลาดที่คนนิยมบริโภคมีเพียงสองสายพันธุ ซึ่งไดแก 

สายพันธุอาราบิกา (Arabica) และสายพันธุโรบัสตาร (Robusta) (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) 

 ปจจุบันพฤติกรรมของคนไทยในการบริโภคกาแฟคั่วบดเพิ่มมากขึ้นสังเกตไดจากอัตราการบริโภคกาแฟจาก 

0.5 กิโลกรัมตอคนตอปในป 2552 เปน 0.9 กิโลกรัมตอคนตอปในป 2555 (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 

2558) เนื่องจากคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟที่เปลี่ยนไป กลาวคือจากเดิมคนไทยนิยมบริโภคกาแฟสําเร็จรูป

แตในปจจุบันไดนิยมบริโภคกาแฟคั่วบดมากขึ้นสงผลทําใหตลาดกาแฟคั่วบดและกาแฟสําเร็จรูปในชวง ป 2555 – 

2559 มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.3 คิดเปนมูลคา 39,000 ลานบาท โดยคาดการณวาในป 2560 มูลคาตลาดกาแฟ

คั่วบดและกาแฟสําเร็จรูปจะมีมูลคาสูงถึง 40,000 ลานบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองขอมูลธุรกิจ, 2559)  

 แมวาปจจุบันผูบรโิภคชาวไทยนิยมดื่มกาแฟมากขึ้นแตเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่นิยมดื่มกาแฟนับไดวา

การบริโภคกาแฟของคนไทยอยูในระดับที่ต่ํามากคือ 1.07 กิโลกรัมตอคนตอป ซึ่งต่ํากวาประเทศลาวที่ระดับ 1.5 

กิโลกรัมตอคนตอป และประเทศญี่ปุนที่ระดับ 3.5 กิโลกรัมตอคนตอป (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กองขอมูลธุรกิจ, 

กุมภาพันธ 2559) ทําใหแนวโนมการเติบโตของรานกาแฟในประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมากสงผลทําใหปจจุบันราน

กาแฟภายในประเทศมกีารขยายตัวอยางรวดเร็วสังเกตไดจากจํานวนสาขาที่เพิ่มมากขึ้นของรานกาแฟที่มีกลุมลูกคา

เปาหมายระดับบน เชน รานแบล็คแคนยอน รานสตารบัคสคอฟฟ และทรูคอฟฟ ที่มีจํานวนสาขาทั้งสิ้น 298 สาขา 

169 สาขา และ 102 สาขา ตามลําดับ (ธนาคารกรุงเทพ เอสเอ็มอ,ี 2559) ทําใหในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกในการ

ซื้อกาแฟมากยิ่งขึ้น แมวาธุรกิจรานกาแฟสามารถเติบโตไดอีกในอนาคตแตปจจุบันสภาพการแขงขันที่รุนแรงทําให

ผูประกอบการรานกาแฟตางนํากลยุทธทางการตลาดมาใชเพื่อรักษาสวนแบงตลาด ดังนั้นสิ่งสําคัญในการบรรลุ

เปาหมายของผูประกอบธุรกิจดังกลาวจําเปนตองสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาซึ่งผลที่ไดรับคือความจงรักภักดีตอ

ตราสินคาทําใหผูบริโภคซื้อสินคาอยางตอเน่ืองและยาวนาน 

 รานดับเบิ้ลชอทเปนรานกาแฟและเบเกอรี่ เปดดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ตั้งอยูใจกลาง

เมืองจังหวัดขอนแกน ปจจุบนัรานยังไมเปนที่รูจักในวงกวางและเนื่องจากรานมีขนาดเล็กทําใหประสบปญหาจํานวนที่

นั่งไมเพยีงพอตอความตองการของลูกคาในบางชวงเวลา เมื่อพิจารณาถึงระดับราคาสินคาพบวามีระดับราคาสูงกวา

รานกาแฟบริเวณใกลเคียง นอกจากนี้ทางรานไมมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อดึงดูดใหลูกคาเขามาใชบริการแต

อยางใด 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูศึกษาในฐานะเจาของกิจการรานดับเบิ้ลชอทจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจเลอืกใชบริการ ศึกษาระดบัความพึงพอใจและระดับความคิดเห็นตอการซื้อซ้ําของลูกคา ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความพึงพอใจและการซื้อซ้ําของลูกคา โดยนําผลการศึกษาเปนแนวทางพัฒนากลยุทธทางการตลาดให

สอดคลองตอความตองการผูบรโิภคเพื่อเพิ่มยอดขายกิจการตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยมแีบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ประชากร 

       ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือลูกคาที่เขามาใชบรกิารรานดับเบิ้ลชอท จังหวัดขอนแกน 
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กลุมตวัอยาง 

 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนชัด ดังนั้นจึงกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณแบบไมทราบ

ประชากรของ Cochran (1953) ซึ่งมีสูตรในการคํานวณดังนี ้ 

  n = P (1 - P) Z2 

               d2 

  n = (0.50) (1 - 0.50) (1.96)2 

     0.052 

  n = 384.16 หรือประมาณ 384 ตัวอยาง 

วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 

 ผูศึกษาใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบไมทราบความนาจะเปน (Non Probability Sampling) โดยใชการเลือกตัวอยาง

แบบเจาะจง (Judgement or Purposive Sampling) จากลูกคาที่เขามาใชบริการรานดับเบิ้ลชอท จังหวัดขอนแกน 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการศึกษา  

 ผูศึกษาทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามประกอบไปดวยขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมในการเลือกใชบริการ โดยมีระดับ

การวัดแบบมาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale) ในสวนของความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาด 

และการซื้อซ้ําของลูกคา มีการวัดระดับขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) จากนั้นนําแบบสอบถามที่สราง

ขึ้นทําการวิเคราะหคุณภาพดวยการหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ผลที่ไดมีคาเทากับ 1.0 สรุปไดวาขอคําถามนั้นสามารถนําใชได (บุญชม ศรีสะอาด, 

2553) และวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ไดมีคาเทากับ 0.973 

จึงสรุปไดวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือถือไดคอนขางสูง (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

รอยละ (Percentage) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ

แบบสอบถาม พฤติกรรมในการเลือกใชบริการ ระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาด และ

ระดับความคิดเห็นตอการซื้อซ้ําของลูกคา 

 2. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืน (Confirmatory Factory Analysis : CFA) ดวยการวิเคราะหองคประกอบ

หลัก (Principal Component Analysis : PCA) และหมุนแกนดวยเทคนิค Varimax เพื่อดูความสอดคลองของ

แบบสอบถามที่ไดพัฒนาขึ้นกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Booms and Bitner, 1981) 

 3. วิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีแบบเปนขั้นตอน 

(Stepwise) เพื่อทดสอบสมมุติฐานการศึกษาที่วาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธเชิงบวก

กับการซื้อซ้ํา 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 1. จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 384 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับจํานวน 254 ชุด คิดเปนรอยละ 66 

โดยผูศึกษาทําการวิเคราะหคาความคลาดเคลื่อนดวยเทคนิคการทดสอบองคประกอบเดียวของเฮอรแมน (Harman’s 
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Single Factor Analysis Test) ผลการทดสอบพบวาคาไอเกนแวลู (Eigenvalue) 1 องคประกอบมีคาเทากับ 28.452 

(KMO = 0.928 , p-Value = 0.000 ) ซึ่งมีคามากกวา 1 นั้นคือ เปอรเซ็นตการเปลี่ยนแปลง (% of Variance) มีคา

มากกวาความแปรปรวน จึงสามารถสรุปไดวาคาความคลาดเคลื่อนจากการไมตอบแบบสอบถามเปนที่ยอมรับได 

(Korsgaard, 1995) นอกจากนี้ Hill, Brierley and MacDougall (2017) ไดอธิบายวาความนาเชื่อถือทางสถิติจะเกิดขึ้น

เมื่อแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาจากลูกคาที่แทจริงขององคกรอยางนอยรอยละ 65 สอดคลองกับจํานวน

แบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับในการศึกษาครั้งนีท้ี่รอยละ 66 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกใชบรกิารรานดับเบิ้ลชอท จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.00 มีอายุ

ระหวาง 20-30 ป คิดเปนรอยละ 65.35 อยูในระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 63.38 มีอาชีพเปน

นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 31.89 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

31.10 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูที่

ตัดสินใจเลอืกใชบริการรานดับเบิ้ลชอทดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 56.30 โดยมีเฟสบุคเปนสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลตอ

การเลือกใชบรกิาร คิดเปนรอยละ 63.78 นอกจากนี้ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความถีใ่นการเขาใชบริการ 1  ครั้ง

ตอเดือน คิดเปนรอยละ 38.19 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อบริโภคเครื่องดื่มและเบเกอร่ี คิดเปนรอยละ 66.14 แบบนั่ง

ดื่มและรับประทานที่ราน คิดเปนรอยละ 70.47 จึงทําใหระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการเขาใชบริการตอครั้งไมเกิน 1 ชั่วโมง 

คิดเปนรอยละ 47.64 และบริการเสริมที่มีผลตอการเลือกใชบริการของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามคืออินเตอรเน็ต

คิดเปนรอยละ 48.43 

 3. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของรานดับเบิ้ลชอท 

จังหวัดขอนแกน  

  จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืน (Confirmatory Factory Analysis : CFA) ของระดับความพึงพอใจ

ของลูกคาที่มตีอสวนประสมทางการตลาด สามารถสกัดปจจัยไดทั้งส้ิน 6 ปจจัย ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การแยกองคประกอบความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดของรานดับเบิ้ลชอท (N=254) 

Component Factor Loading Mean S.D. 

ปจจัยพนักงานผูใหบริการและกระบวนการใหบริการ (Eigenvalue=16.496, =0.948) 4.28 0.68 

มนุษยสัมพันธของพนักงาน 0.802 4.25 0.78 

การแนะนําสินคาของพนกังาน 0.742 4.08 0.81 

กิริยามารยาทของพนักงานในการใหบริการ 0.812 4.28 0.74 

ความเชี่ยวชาญของพนักงานในทําเครื่องดื่ม 0.748 4.24 0.69 

ปฏิญาณไหวพรบิของพนักงาน 0.773 4.19 0.68 

การแตงกายของพนักงาน 0.711 4.14 0.65 

ความถูกตองในการรับคําสั่งซื้อ 0.659 4.42 0.60 

การพูดทวนรายการสั่งซือ้ 0.682 4.28 0.65 

ความถูกตองในการคิดคาสินคา 0.672 4.43 0.62 

ระยะเวลาในการรอสินคา 0.469 4.31 0.65 

ความถูกตองในการเสิรฟสินคา 0.588 4.48 0.60 

ปจจัยผลิตภัณฑและลักษณะทางกายภาพ (Eigenvalue=2.545, =0.865) 4.46 0.62 

คุณภาพวัตถุดิบที่นํามาใชทําเครื่องดื่ม และเบเกอรี่ 0.526 4.53 0.59 

อุณหภูมิภายในราน 0.519 4.42 0.63 

กลิ่นภายในราน 0.595 4.44 0.64 

การตกแตงราน 0.679 4.51 0.60 

ความเปนระเบียบของอุปกรณชงเครื่องด่ืม 0.430 4.32 0.68 

ความสะอาดบรเิวณภายภายในและภายนอกของราน 0.666 4.51 0.58 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคา (Eigenvalue=1.824, =0.881) 4.20 0.72 

รสชาติของเครื่องด่ืมและเบเกอรี ่ 0.572 4.51 0.60 
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ความสวยงามของเครื่องด่ืมและเบเกอรี่ 0.536 4.36 0.61 

ความหลากหลายของเคร่ืองดื่มและเบเกอรี่ 0.664 4.16 0.74 

ความเหมาะสมของราคาสินคากับคุณภาพวัตถุดิบ 0.645 4.16 0.75 

ราคาสินคามีหลายระดับราคาใหเลอืก 0.683 4.03 0.78 

ราคาสินคาเม่ือเปรยีบเทียบกับรานอื่น 0.706 3.96 0.85 

ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาดและลักษณะทางกายภาพ (Eigenvalue=1.528, =0.854) 4.23 0.72 

ปายโฆษณาสนิคาบรเิวณหนาราน 0.687 4.05 0.80 

ความสวยงามของภาพตัวอยางสินคาที่ใชในการโฆษณา 0.767 4.26 0.71 

การประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ผานสื่อโซเชียลมีเดยี 0.485 4.29 0.71 

ความชัดเจนของปายช่ือราน 0.632 4.16 0.72 

ความชัดเจนของปายแสดงรายการสินคา ณ จุดสั่งซือ้ 0.607 4.30 0.68 

เพลงท่ีเปดภายในราน 0.426 4.30 0.68 

ปจจัยชองทางการจัดจําหนาย (Eigenvalue=1.246, =0.872)  4.26 0.84 

ทําเลท่ีตั้ง 0.796 4.26 0.79 

ความสะดวกในการเดินทางมาใชบริการ 0.834 4.34 0.83 

ที่จอดรถ 0.721 4.17 0.91 

ปจจัยลักษณะทางกายภาพ (Eigenvalue=1.158, =0.798)  4.16 0.79 

ความเร็วของอินเตอรเน็ตไรสาย 0.623 4.22 0.72 

แสงสวางภายในราน 0.447 4.38 0.69 

จํานวนโตะและเกาอี ้ 0.743 3.89 0.95 

ความสะดวกสบายของท่ีนั่ง 0.653 4.14 0.80 

Extraction Method: Principal Component Analysis ; Rotation method : Varimax with Kaiser Noemalization, KMO = 

0.943, Bartlett's Test of Sphericity = 7154.650 
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จากตารางที่ 2 พบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในปจจัย

ผลิตภัณฑและลักษณะทางกายภาพโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 ในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบที่นํามาใชทําเครื่องดื่ม

และเบเกอรี ่และการตกแตงราน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และ  4.51 ตามลําดับ แมวาปจจัยลักษณะทางกายภาพ

ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากแตอยางไรก็ตามมีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกปจจัย

เทากับ 4.16 ในเรื่องของจํานวนโตะและเกาอี้ รองลงมาคือ ความสะดวกสบายของที่นั่งโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

และ 4.14 ตามลําดับ นอกจากนี้ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในเรื่องของราคาสินคาเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอื่น ราคาสินคามีหลายระดับราคาใหเลือก ปายโฆษณาสินคาบริเวณหนาราน การแนะนําสินคา

ของพนักงาน ในระดับมากแตอยางไรก็ตามมีคาเฉลี่ยติด 5 อันดับของคาเฉลี่ยที่นอยที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 

4.03 4.05 และ 4.08 ตามลําดับ ซึ่งรานดับเบิ้ลชอทจะตองปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกลาวใหลูกคามีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุดตอไป 

4. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอการซื้อซ้ําของลกูคารานดับเบ้ิลชอท แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3  พฤติกรรมการซื้อซ้ําของลกูคารานดับเบ้ิลชอท (N=254)  

รายละเอียด Mean S.D. แปรผล 

1) ทานตัง้ใจจะซื้อสินคาและบรกิารจากรานดับเบิ้ลชอทเปนประจํา 4.13 0.74 มาก 

2) ภายใน 1 - 2 สัปดาหนี้ ทานมคีวามตั้งใจที่จะกลับมาใชบริการจากรานดับเบิ้ล   ชอ

ทอกีครั้ง 

4.20 0.78 มาก 

3) ทานยังคงกลับมาใชบรกิารจากรานดับเบิ้ลชอทอกีถึงแมราคาสินคาจะสงูขึ้นตาม

สภาวะเศรษฐกิจ 

4.07 0.80 มาก 

4) ทานมคีวามตั้งใจที่จะแนะนําสินคาและบริการของรานดับเบิ้ลชอทใหแกคนท่ีทานรูจัก 4.35 0.63 มากที่สุด 

  

  จากตารางที่ 3 พบวาผูบรโิภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยในระดับมากที่สุดท่ีจะแนะนําสินคา

และบริการใหแกคนที่รูจัก และเห็นดวยในระดับมากที่จะซื้อสินคาและบริการจากรานดับเบิ้ลชอทเปนประจําโดย

ภายใน 1 - 2 สัปดาหนี้มีความตัง้ใจที่จะกลับมาใชบริการอีกครัง้และยังคงกลับมาใชบริการถึงแมราคาสินคาจะสูงขึ้น

ตามสภาวะเศรษฐกิจ 

 5. ผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและการซื้อซ้ําของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาความพงึพอใจดานดานผลิตภัณฑและราคา (Sig = 0.000) และความพึงพอใจดานดานพนักงานผูใหบริการและ

กระบวนการใหบริการ (Sig = 0.001) เปนปจจัยที่มีความสัมพันธเชิงบวกพันธกับการซื้อซ้ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคุณเปน 0.552 โดยปจจัยดังกลาวสามารถพยากรณการซื้อซ้ําได

รอยละ 30.4 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ ±0.145 ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) ดวยวธิี Stepwise 

Factor B � t p-value 

X1 : ความพึงพอใจดานดานผลิตภัณฑและราคา .304 .376 5.375 .000* 

X2 : ความพึงพอใจดานดานพนักงานผูใหบริการและ 

กระบวนการใหบริการ 

.163 .226 3.223 .001* 

คาคงที่ 0.752; SEest = ±0.145, R= 0.552; R2 = 0.304; F = 54.926; p-value = .000* 

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

   

  จากผลการวิเคราะหเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและการซื้อซ้ําสามารถสรุปไดวา

ปจจัยความพึงพอใจมีความสัมพันธเชิงบวกพันธกับการซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการซื้อซ้ําของ สุภาภร นิพลกร 

(2548) ที่ใหแนวความคดิไววาเมื่อผูบรโิภคเกิดความพึงพอใจตอสินคาหรือบริการภายหลังการซื้อมักจะมีโอกาสสูงที่

ผูบริโภคเหลานั้นจะซื้อซ้ํา นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ อภิญญา รุงวิทู (2556) โดยมีผลการศึกษาที่สรุป

ไววาความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอการบอกตอและการกลับมาซื้อซ้ําของผูบริโภค เชนเดียวกับการศึกษาของ 

Tu, Wang, and Chang (2012) โดยมีผลการศึกษาที่สรุปไววาความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความภักดีของลูกคา

อยางมาก 

 6. ผลการกําหนดแนวทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดใหแกรานดับเบิ้ลชอท 

  6.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) สภาพแวดลอมดาน

การเมืองและกฎหมายสงผลกระทบเชิงบวกเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐใหจังหวัดขอนแกนมีรถไฟฟารางเบาและ

เปนไมซซิตี้ (MICE City) และสงผลกระทบเชิงลบเรื่องการขึ้นอัตราคาแรงและอัตราคาไฟฟา ดานสังคมและ

วัฒนธรรมสงผลกระทบเชิงบวกเรื่องแนวโนมการบริโภคกาแฟที่สูงขึ้น ดานเทคโนโลยีสงผลกระทบผลเชิงบวก 

โซเชียลเน็ตเวิรคและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมีความทันสมัยอํานวยความสะดวกในการทํางานและสามารถสงขอมูล

ขาวสารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ดานนิเวศวิทยาสงผลกระทบเชิงบวก ผูบริโภคตองการเครื่องดื่มดับกระหายและสถานที่นั่ง

พักผอนในวันที่มีอากาศรอน และสงผลเชงิลบเร่ืองคุณภาพของเมล็ดกาแฟเนื่องจากเปนพืชที่ออนไหวตอสภาพอากาศ 

และสุดทายดานสภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบเชิงลบเนื่องจากปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําใหผูบริโภคจับจาย

ใชสอยนอยลง 

  6.2 ผลการวิเคราะหคูแขงขันในธุรกิจโดยใชแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model) ภาวะคุกคาม

จากคูแขงขันรายใหม ความรุนแรงของสภาพการแขงขันในอตุสาหกรรมเดียวกัน ภาวะคุกคามจากสินคาทดแทน และ

อํานาจตอรองของผูซื้อมีการแขงขันในระดับสูง เนื่องจากธุรกิจรานกาแฟเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนักประกอบ

กับสิ่งกีดกันทางการคาต่ํา จึงทําใหธุรกิจรานกาแฟดึงดูดนักลงทุนรายใหมใหเขามาลงทุนจํานวนมาก สงผลทําให

คูแขงขันทางการคาสูง โดยราคาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมากในการแขงขันทางธุรกิจเนื่องจากรานกาแฟ

แตละรานมักจะมีรสชาตทิี่ไมแตกตางกันมากนัก หากผูบริโภคพบเจอรานกาแฟที่ใหความคุมคาไดมากกวารานเดิมที่

เคยซื้อก็มีโอกาสสูงที่ผูบริโภคเหลานัน้จะเปลี่ยนไปซื้อสินคาและบริการจากรานกาแฟรานอื่นไดอยางงายได 

  6.3 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) ในเรื่องของจุดแข็ง(Strength) 

ไดแก S1 : ที่ตัง้อยูใจกลางจังหวัดขอนแกนโดยเปนท่ีดินของตนเอง S2 : มีที่จอดรถบริการลูกคาจํานวนมาก S3 : การ
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ออกแบบรานมเีอกลักษณเฉพาะตัว จุดออน(Weakness) ไดแก W1 : เจาของธุรกิจไมเคยมีประสบการณในการทําราน

กาแฟมากอน W2 : ไมเปนที่รูจักในวงกวาง W3 : รานมขีนาดเล็กไมสามารถรองรับลูกคากลุมใหญได W4 : เครื่องดื่ม

และเบเกอรี่ไมหลากหลาย โอกาส(Opportunity) ไดแก O1 : แนวโนมพฤติกรรมการดื่มกาแฟสดของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น 

O2 : จังหวัดขอนแกนเปนไมซซิตี้ (MICE City) แหงที่ 5 ของประเทศไทย O3 : ประเทศไทยมีแหลงปลูกกาแฟที่มี

คุณภาพจํานวนมาก O4 : เทคโนโลยีโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Network) กาวล้ํามากขึ้น การประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว อุปสรรค (Treats) ไดแก T1:เปนธุรกิจที่ลอกเลียนแบบไดงาย T2 : มีคูแขงขันจํานวนมาก 

T3 : ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

  6.4  การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) สามารถทําไดโดยการนําขอมูลจากการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม มากําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

กลยุทธเชิงรุก (SO) ไดแก SO2 : สรางภาพลักษณที่ดีใหแกตราสินคา (S3,O4) กลยุทธแกไข (WO) ไดแก  WO1 : 

โฆษณาผานสื่อโซเซียลเน็ตเวิรคอยางสม่ําเสมอ(W2,O4)  WO2 : พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น

(W4,O3) และ WO3 : จัดสงสินคาถึงที่ (W3, O4) กลยุทธเชิงปองกัน (ST) ไดแก ST1 : จัดทําระบบสมาชิก 

(S1,S2,T2,T3) และกลยุทธเชงิรับ (WT) ไดแก WT1 : สรางความแตกตางทางดานผลิตภัณฑ (W4,T1,T3) 

  6.5 ผลการวิเคราะหการตลาดเปาหมาย (STP Concept)  

   6.5.1 การแบงสวนตลาด (Market Segmentation) สามารถแบงสวนตลาดตามกลุม

ประชากรศาสตรเปน 4 สวน ไดดังนี ้

    1)  เพศเพศชายและหญิง 

    2) อาย ุต่ํากวา 20 ป  20 - 30 ป  31 - 40  ป  41 - 50 ป  51 - 60  ป และ  

     มากกวา 60 ป 

    3) ระดับการศึกษา ไดแก ต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ สูงกวา

     ปรญิญาโท 

    4) ลักษณะอาชีพ ไดแก ขาราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท  

     ธุรกิจสวนตัว ลูกจางชั่วคราว/ ประจํา นักเรยีน/นักศึกษา และ อื่น ๆ 

    5) รายไดเฉลีย่ตอเดือน ไดแก ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  10,001 - 20,000  

     บาท  20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท  40,001 – 50,000  

     บาท  50,001 บาท ขึ้นไป  

   6.5.2 การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจาก

แบบสอบถามในเรือ่งขอมูลบุคคลของผูตอบแบบสอบถามผูศึกษากําหนดตลาดเปาหมายโดยเลือกตัวเลือกที่มีความถี่

สูงสุดในแตละขอคําถามและสรุปไดวารานดับเบิ้ลชอทมีตลาดเปาหมายเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 30 ป 

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท เปนตลาด

เปาหมายของรานดับเบ้ิลชอท 

   6.5.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด (Market Positioning) ผูศึกษาไดกําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑโดยใชเกณฑคุณภาพสนิคาและคุณภาพการใหบริการ และราคาโดยพิจารณาราคาเครื่องดื่มประเภทกาแฟ

เปนหลัก พบวามีคูแขงทางตรงในดานระดับของราคาที่เทากันแตรานดับเบิ้ลชอทมีคุณภาพที่สูงกวาจํานวน 1 ราน 

และมีคูแขงทางตรงในดานคุณภาพสนิคาและบริการโดยรานคูแขงมีราคาสินคาต่ํากวารานดับเบิ้ลชอทจํานวน 2 ราน 
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นอกจากนี้ยังมคีูแขงขันท่ีมีราคา คุณภาพสินคาและคุณภาพการใหบรกิารทีสู่งกวาอีกจํานวน 1 ราน ดังนั้นรานดับเบิ้ล

ชอทควรยกระดับคุณภาพสินคาและบริการใหทัดเทียมหรือสูงกวาคูแขงขันแตยังคงรักษาราคาใหใกลเคียงกับระดับ

เดิมมากที่สุด 

  6.6 ผลแนวทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ผูศึกษาไดนําผลการวิเคราะห

ขางตนมาเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขาย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   โครงการที่ 1 จัดสงสินคาถึงท่ี จัดทําขึ้นเพื่อแกไขจุดออนเน่ืองจากรานมีขนาดเล็กจึงไมสามารถ

รองรับลูกคากลุมใหญที่ตองการบริโภคเครื่องดื่มและเบเกอรี่เปนหลัก สงผลทําใหผลสํารวจความพึงพอใจในเรื่อง

จํานวนโตะและเกาอี้มีคาเฉลี่ย 3.89 ดังนั้นโครงการดังกลาวจะเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและบริการ นอกจากนี้

ผูบริโภคยังไดรับความสะดวกสบายมากขึ้นอีกดวย 

  โครงการที่ 2 ระบบสมาชิก จากการวิเคราะหคูแขงขันในธุรกิจโดยใชแรงกดดัน 5 ประการ 

พบวาภาวะคุกคามจากคูแขงขันรายใหม ความรุนแรงของสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภาวะคุกคามจาก

สินคาทดแทน และอํานาจตอรองของผูซื้อมีการแขงขันในระดับสูง ประกอบกับความพึงพอใจเรื่องราคาสินคาเมื่อ

เปรียบเทียบกับรานอ่ืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ดังนั้นรานดับเบิ้ลชอทควรมีระบบสมาชิกเพื่อมอบสทิธพิิเศษใหแกลูกคา

แทนการลดราคาสินคาหรือปรับราคาสินคาใหเทากับคูแขง เพื่อเปนการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาประจํา สราง

ภาพลักษณใหแกตราสินคา และดึงดูดลูกคารายใหมใหเขามาใชบริการ 

 โครงการที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑและโฆษณาผานสื่ออยางสม่ําเสมอ ธุรกิจรานกาแฟเปนธุรกิจที่

ลอกเลียนแบบไดงายโดยในปจจุบันมีคูแขงขันเปนจํานวนมากซึ่งคูแขงขันแตละรายตางสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันโดยการพัฒนาสินคาที่เปนเอกลักษณ แปลกใหมและไมซ้ําใครเพื่อดึงดูผูบริโภค โดยผลสํารวจปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการเลือกใชบรกิารอยูในระดับมากที่สุด ไดแก รสชาติของสินคาและคุณภาพวัตถุดิบ ดังนั้นรานดับเบ้ิลชอท

ควรมีการวางแผนผลิตภัณฑใหมและลงสื่อโฆษณาทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เชน เฟสบุค (Facebook) ซึ่งเปน

สื่อท่ีมีอทิธพิลมากที่สุดในการเลือกใชบริการ เพื่อสรางความแตกตางทางดานผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด และเพื่อดึงดูดใหลูกคาซื้อสนิคาและบรกิารอยางสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะ 

 1. ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานดับเบิ้ลชอท จังหวัดขอนแกน ควรให

ความสําคัญกับความพึงพอใจดานดานผลิตภัณฑและราคา และดานดานพนักงานผูใหบริการและกระบวนการ

ใหบริการ เนื่องจากความพึงพอใจในดานดังกลาวมีความสัมพันธเชิงบวกกับการซื้อซ้ําของลูกคา 

 3. การศึกษาในครัง้ตอไปควรมีการสัมภาษณเชิงลึกถึงความตองการที่แทจริงของลูกคาเพิ่มเติมเพื่อใหผล

การศึกษามีความนาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางใน

การศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดทางดานระยะเวลา ประกอบกับรานดับเบิ้ลชอทเปนรานกแฟขนาดเล็กและผูที่เขามาใช

บรกิารสวนใหญเปนลูกคาประจํา จึงทําใหไดรับแบบสอบถามกลับมาเพียง 254 ชุดหรอืรอยละ 66 จาก 384 ชุด 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาอิสระในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากทานอาจารยที่

ปรึกษา ทาน ดร. ภัทรขวัญ พิลางาม และคณาจารยผูสอนและผูใหคําปรึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ทุกทาน ผูศึกษาใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑเคกในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการเพื่อเพิ่มยอดขายของราน

เดอะเคกเฮาส อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทําการศึกษาโดยการใชแบบสอบถาม 400 ชุด วิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมทางสถิติ จากการศึกษาพบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุดในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ

สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการทํางาน และดานสภาพแวดลอม จากนั้นวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป วิเคราะห

สภาพแวดลอมทางการแขงขัน วเิคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม วิเคราะหการกําหนดตลาดเฉพาะ

สวน วิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ จากผลการศึกษานํามาสูแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานเดอะเคกเฮาส

จํานวน 4 โครงการ ไดแก 1) โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ 2) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 3) 

โครงการขยายชองทางการจัดจําหนาย 4) โครงการลูกคาสัมพันธ หลังจากดําเนินโครงการตามแนวทางแลวคาดวา

ยอดขายรานเดอะเคกเฮาสจะเพิ่มขึน้ไมนอยกวารอยละ 20 ของยอดขายในป พ.ศ. 2559 

คําสําคัญ: แนวทางการตลาด พฤตกิรรมผูบริโภค การเพิ่มยอดขาย  

 
Abstract 

 

This study aims to 1) study the consumer behavior and the marketing mix factors that influenced 
consumer's decision on buying cakes in Muang district, Khon Kaen province. 2) Specify the marketing approach 
to increasing sales volume of The Cake House shop. Data were collected using a questionnaire from 400 
samples and analyzed by using a statistical program. The results found that five most important factors in the 
marketing mix influencing the decision of buying the cake as following: products, price, promotion, process and 
physical evidence. Then analyzed the general environment, competition in business, business strengths, 
weaknesses, opportunities, threats, market segmentation, and used TOWS matrix to set the marketing strategies 
as follow 1) Advertising and public relations project 2) Promotional project 3) Expansion of distribution channels 
project 4) Customer relationship project. Investment budget was estimated at around 90,000 baht. By expecting 
that these projects would increase the sales volume of The Cake House shop at least 20 percent in 2017. 
Keywords: The marketing approach, Consumer behavior, Increase sales volume 
 

บทนํา 

เคกเปนขนมที่จัดอยูในประเภทของเบเกอรี่ท่ีไดรับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเปนของหวาน

ที่สามารถรับประทานไดทุกเพศทุกวัย มคีวามหลากหลายทั้งรสชาติและหนาตาที่สามารถตกแตงไดอยางสวยงาม ซึ่ง
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มีสูตรที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ เหมาะแกการใชเฉลิมฉลองในเทศกาลหรืองานสําคัญตางๆ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในงานวันเกิดและงานแตงงาน จึงทําใหเคกเปนขนมที่ไดรับความนิยมในทุกยุคทุกสมัย มีการคิดคนสูตรรสชาติใหม 

อยูเสมอ ดังจะเห็นไดวาธุรกิจเบเกอร่ีในไทยเปนธุรกิจที่กําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก จากไลฟสไตลคนรุนใหมที่

ตองการเปนเจาของกิจการ ทําใหมีผูประกอบการหลายคนสนใจในตลาดเบเกอรี่ เนื่องจากเปนธุรกิจที่ไมตองใชเงิน

ลงทุนสูงมากนัก แตการที่จะบริหารธุรกิจใหอยูรอดไดในตลาดที่มีการแขงขันสูงนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญหลายๆ 

ดาน ดังนั้นผูประกอบการจึงตองสรางจุดเดนทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันและดํารงอยูในธุรกิจนี้ได จากขอมูล

วิเคราะหตลาดขนมอบในประเทศไทยพบวา ในป 2558 ตลาดขนมอบในประเทศไทยเติบโตขึ้นรอยละ 8.1 จากปกอน

หนา มีมูลคา 25,809 ลานบาท (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) สาเหตุท่ีตลาดเติบโตขึ้นทุกปเนื่องจาก

ความตองการบริโภคอาหารอยางเรงดวนจากวิถีชีวิตที่รีบเรงของผูบริโภค ทําใหผูบริโภคหันมาเลือกรับประทานขนม

อบเปนอาหารเชาและเปนอาหารวางในตอนกลางวัน เพราะขนมอบ เชน ขนมปง เคก และเพสตรี เปนอาหารที่

รับประทานงาย หาซื้องาย ราคาไมแพง และสะดวกในการพกติดตัว แตปจจุบันผูบริโภคมีความซับซอนในการเลือก

รับประทานอาหารมากขึ้น และมีความตองการรับประทานขนมอบในรูปแบบและรสชาติที่แตกตางไปจากเดิม ทําให

ผูนําตลาดขนมอบทั้งจากในประเทศและตางประเทศมีความกระตอืรอืรนที่จะนําเสนอรสชาติและความแปลกใหมของ

ผลิตภัณฑ เปนการกระตุนตลาดขนมอบใหเติบโตมากยิ่งขึ้น 

รานเดอะเคกเฮาสตั้งอยูที่ซอยบันเทิง ตรงขามคายศรีพัชรินทร ถนนกสิกรทุงสราง อําเภอเมือง จังหวัด

ขอนแกน เริ่มเปดกิจการเดือนมีนาคม 2559 เปดใหบริการทุกวัน ตั้งแตเวลา 10.30-19.00 น. เปนรานเคกสไตล 

โฮมเมด มีบริการจัดสงในเขตเทศบาลนครขอนแกน และรับทําเคกตามสั่ง โดยมีนางสาวเบญจวรรณ อบภิรมย เปน

ผูจัดการราน การบริหารเปนแบบครอบครัว ผลิตภัณฑเคกของรานเปนสปนจเคก ชิฟฟอนเคก เครปเคก และชีสพาย 

รวมทั้งหมด 22 รสชาติ ลูกคากลุมเปาหมายคือวัยรุนนักศึกษา วัยทํางาน และกลุมครอบครัว เปนตน โดยในป พ.ศ. 

2559 มีรายไดรวมทั้งหมด 1,141,178 บาท ซึ่งยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดคือ 1,400,000 บาท เนื่องจาก

ผูบริโภคทั่วไปอาจจะยังไมรูจักรานอยางแพรหลายเพราะทางรานยังขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง อีกทั้ง

ปจจุบันมีรานเคกท้ังรายเกาและรายใหมเปนจํานวนมากในอําเภอเมืองขอนแกน มีแนวโนมการเติบโตของธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ผูบริโภคจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย จากเหตุผลดังกลาว เพื่อเปนการเพิ่มยอดขาย

ของรานเดอะเคกเฮาส ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเคกของผูบรโิภคในอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนแนวทางในการ

เพิ่มยอดขายของรานเดอะเคกเฮาส ใหเพิ่มขึ้นจากป 2559 ไมนอยกวารอยละ 20 

วิธีดําเนนิการศึกษา  

การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาทําการศกึษาเชงิสํารวจโดยการเก็บรวบรวมขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคกของผูบริโภค ประชากร คือ จํานวนประชากรที่

อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ที่มีอายุตั้งแต 15-60 ป รวมทั้งสิ้น 100,756 คน (สํานักบริหาร

การทะเบียน กรมการปกครอง, 2559)  

กลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรในการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane, 1973) กําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนในการสุมที่ยอมรับไดรอยละ 5 เมื่อคํานวณแลวจะได 400.00 ผู

ศึกษาจึงกําหนดกลุมตัวอยาง 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม โดยคําถามในแบบสอบถามแบง

ออกเปน 3 สวน คือ  
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลอืกรายการตอบ 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมผูบรโิภคในการซื้อผลิตภัณฑเคกในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน ลักษณะคําถามเปน

แบบเลือกรายการตอบ 

สวนที่ 3 ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑเคก ลักษณะ

คําถามเปนแบบประเมินจํานวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

นําแบบสอบถามที่ไดไปทดสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุมตัวอยางที่มี

ลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา จํานวน 30 ตัวอยาง วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 

(Chronbach’s Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2552) ซึ่งไดคาเทากับ 0.921 อยูในเกณฑที่นําแบบสอบถาม

ไปใชได  

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและ

ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑเคก โดยการหาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

วิเคราะหความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการซื้อผลิตภัณฑเคก โดยการหาคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General 

Environment Analysis) วิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ (Competitive Environment) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) การกําหนดตลาดเฉพาะสวน (STP Marketing) การวิเคราะหปจจัยเชิงกล

ยุทธ (TOWS Matrix) เพื่อนํามาใชในการกําหนดแนวทางการตลาดที่เหมาะสมกับรานเดอะเคกเฮาส อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

การศึกษาแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายรานเดอะเคกเฮาส อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ไดผล

การศึกษา ดังนี ้

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเคก จากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 26 – 35 ป มีการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

10,001 – 15,000 บาท เลอืกซื้อผลิตภัณฑเคกจากรานเบเกอรี่ มีวัตถุประสงคในการซื้อเพื่อรับประทานเอง มีความถี่

ในการซื้อโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งตอเดอืน เลอืกซื้อในวันเสาร – อาทิตย ชวงเวลา 15.01 – 18.00 น. มีคาใชจายโดยเฉลี่ย

ในการซื้อครั้งละ 51 – 100 บาท โดยวิธีการมาซื้อที่ราน ตนเองเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ เคกที่ผูบริโภค

สวนมากชื่นชอบคือเครปเคก (ทุกรสชาติ) กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยซื้อผลิตภัณฑจากรานเดอะเคกเฮาส สวนผูที่

เคยซื้อผลิตภัณฑจากรานเดอะเคกเฮาส รูจักหรือรับรูขาวสารของรานจากเพื่อนหรือคนรูจัก มีเหตุผลในการซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานเดอะเคกเฮาส 3 อันดับแรกคือ รสชาติของขนมเคก มีขนมเคกใหเลือกหลากหลาย และตกแตง

หนาตาเคกสวยงาม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวารานควรปรับปรุงในดานการจัดโปรโมชั่นของราน

มากที่สุด และเลอืกที่จะแนะนําบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการรานเดอะเคกเฮาส 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเคกของรานเดอะเคกเฮาส ใน

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในระดับ

มากที่สุด จํานวน 5 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานสภาพแวดลอม และดาน

กระบวนการทํางาน ใหความสําคัญในระดับมาก จํานวน 2 ดาน ไดแก ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานบุคลากร 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1116 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป พบวา สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดลอมดาน

เศรษฐกิจสงผลกระทบเชิงลบ สภาพแวดลอมดานสังคม สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมดาน

กายภาพสงผลกระทบในเชิงบวกใหกับธุรกจิ 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขันโดยใช Five Force Model พบวา การแขงขันในอุตสาหกรรม 

ภาวะคุกคามจากผูประกอบการใหม และภาวะคุกคามจากการมีสินคาทดแทน สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจใน

ระดับสูง อํานาจตอรองของผูบริโภคสงผลกระทบในระดับปานกลาง และอํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต

สงผลกระทบในระดับต่ํา  

 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม  

จุดแข็ง รานเดอะเคกเฮาส มีรายการผลิตภัณฑเคกใหเลือกหลากหลายรสชาติ วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพ 

ผูประกอบการมีความรูความชํานาญในดานผลิตภัณฑ พนักงานมีการบริการท่ีสุภาพ มีบริการจัดสงถึงท่ี และมีบริการ

รับทําเคกตามสั่ง  

จุดออน รานเดอะเคกเฮาส เปนรานท่ีเพิ่งเขามาเพื่อแบงสวนการตลาด รานยังไมเปนที่รูจักมากนักเนื่องจาก

ขาดการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ รานไมมีรายการสงเสริมการขาย ทําเลที่ตั้งของรานอยูในซอย ไมติดถนนใหญ 

พนักงานฝายผลิตมีจํานวนนอย  

โอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยชวยในการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย มีผูจําหนายวัตถุดิบ

หลายราย ผูบรโิภคบอกตอกันจากการใช Social Network ทําใหไดรับความสนใจจากลูกคาใหมๆ การเจริญเติบโตของ

ธุรกิจในจังหวัดขอนแกนเปนไปอยางรวดเร็ว ผูบริโภคนิยมใชบริการรานคาเฟและเบเกอรี่มากขึ้น 

ภาวะคุกคาม กระแสการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ อาจทําใหผูบริโภครับประทานของหวานนอยลง 

ผูประกอบการรายใหมสามารถเขาสูธุรกิจไดงาย ความเชื่อมั่นในแบรนดที่มีชื่อเสยีงอาจทําใหผูบริโภคไมเปดใจยอมรับ

ผลิตภัณฑเคกจากรานใหมๆ ผลิตภัณฑเคกเปนสินคาที่ถูกทดแทนไดดวยอาหารชนิดอื่น 

 ผลการวิเคราะหการกําหนดตลาดเฉพาะสวน พบวารานเดอะเคกเฮาส จําหนายผลิตภัณฑเคกที่มีคุณภาพดี 

ราคาปานกลาง โดยวางตําแหนงของรานเดอะเคกเฮาส ไดดังภาพ 1 

 
 

ภาพ 1 ตําแหนงทางการตลาดของรานเดอะเคกเฮาส 
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 ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) ดังนี ้

 กลยุทธเชงิรุก โครงการขยายชองทางการจัดจําหนาย 

 กลยุทธเชงิรับ โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 

 กลยุทธเชงิแกไข โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

 กลยุทธเชงิปองกัน  โครงการลูกคาสัมพันธ 

จากการศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไป สภาพการแขงขันในธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม การ

กําหนดตลาดเฉพาะสวน และการวเิคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ ประกอบกับผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงได

กําหนดแนวทางการตลาด โดยแบงเปนโครงการระยะสั้น 3 โครงการ ไดแก โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย และโครงการขยายชองทางการจัดจําหนาย โครงการระยะยาว 1 โครงการ 

ไดแก โครงการลูกคาสัมพันธ 

โครงการระยะสั้น 

โครงการที่ 1 โครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ จากจุดออนและสาเหตุปญหาดานการสงเสริม

การตลาด คือ ขาดการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ และทําเลท่ีตั้งของรานอยูในซอย ไมติดถนนใหญ ภาวะคุกคาม คือ 

ความเชื่อมั่นในแบรนดที่มชีื่อเสียงอาจทําใหผูบริโภคไมเปดใจยอมรับผลิตภัณฑเคกจากรานใหมๆ และรอยละ 78.25 

ของผูตอบแบบสอบถามไมเคยซื้อผลิตภัณฑของรานเดอะเคกเฮาส จึงจัดทําโครงการโฆษณาและประชาสัมพันธ 

กิจกรรมคือ 1) การโฆษณาผานทางเฟซบุคแฟนเพจ 2) การติดปายชี้ทางที่ปากซอยที่ตั้งของราน งบประมาณ

โครงการอยูท่ี 11,000 บาท 

 โครงการที่ 2 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เนื่องจากจุดออนของรานที่ไมมีรายการ

สงเสริมการขาย และจากแบบสอบถาม ผูที่เคยซื้อผลิตภัณฑของรานตองการใหปรับปรุงในดานการจัดรายการ

สงเสริมการขายมากที่สุด รอยละ 33.33 กิจกรรมในโครงการนี้ ไดแก 1) การใหลูกคาโพสตรูปและเช็คอินเพื่อรับ

สวนลด 2) การจับรางวัลแจกเคกฟรีสําหรับผูที่ Like & Share 3) การจัดรายการซื้อ 3 แถม 1 4) การสะสมแสตมป

เพื่อแลกรับของ 

พรีเมี่ยม งบประมาณโครงการอยูท่ี 49,000 บาท 

 โครงการที ่3 โครงการขยายชองทางการจัดจําหนาย จากภาวะคุกคามจํานวนคูแขงรายใหมที่เพิ่มมาก

ขึ้น รานเดอะเคกเฮาสจึงตองพยายามรักษาสวนแบงทางการตลาดใหมากที่สุด โดยนําจุดแข็ง คือ การมีบริการจัดสง

ในเขตเทศบาลนครขอนแกน  โอกาส คือ ผูบริโภคบอกตอกันจากการใช Social Network กิจกรรมในโครงการนี้ ไดแก 

1) การรับจัดของวางนอกสถานที่ 2) การใหบรกิารชิมเคกฟรีตามหางสรรพสินคาตางๆ 3) การรับตัวแทนจําหนายโดย

มีบริการจัดสงสินคา งบประมาณโครงการอยูท่ี 30,000 บาท 

 โครงการระยะยาว  

 1) โครงการลูกคาสัมพันธ จากจุดแข็ง คือ การใหบริการของพนักงาน ภาวะคุกคาม คือ ความเชื่อมั่นใน 

แบรนดที่มีชื่อเสียงอาจทําใหผูบริโภคไมเปดใจยอมรับผลิตภัณฑเคกจากรานใหมๆ โครงการลูกคาสัมพันธมีจุดประสงคเพื่อ

สรางการบริการใหลูกคาเกิดความประทับใจ รักษาความสัมพันธอันดีตอลูกคา ในการใหสิทธิพิเศษตางๆ เชน การจัดทําบัตร

สมาชิกเพื่อใชสะสมแตมเปนสวนลดหรือแลกรับสิทธิ์ในการไดรับประทานเคกรสชาติใหมฟรีกอนที่รานจะวางจําหนาย เพื่อให

ลูกคาเกิดความจงรักภักดใีนตราสินคาและกลับมาใชบริการซ้ํา  

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

เคก เพื่อหาแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของเดอะเคกเฮาส พบวาดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีความ
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สอดคลองกับการศึกษาของ ภริตา กิจพฤกษ (2558) ไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดของรานบีบีเบเกอรี่ อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และณัฐทยา ดีรักษา (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคตอการใชบริการ

รานเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยขอนแกน ดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเคกรานเดอะเคกเฮาส จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาเมื่อพิจารณาในภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของอารีรัตน นนตะเสน (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มยอดขายของรานเบเกอรีสไตลเกาหลี 

นครพนม 

ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการเปรียบเทียบระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ

เคก 

 2. การศึกษาครั้งตอไปควรมีการสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริโภคเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเคก 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ที่ไดกรณุาใหคําปรกึษา คอยชวยเหลือและแนะนําแนวทาง

ในการปรับปรุ งแก ไ ขแกผู ศึ กษา เปนอย า ง  ขอบพระคุณคณาจารย ผู สอนวิทยาลั ยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทานที่ไดใหความรูที่เปนประโยชนในการนํามาปรับใชกับการศึกษาครั้งนี้ ขอขอบคุณกลุมประชากร

ผูตอบแบบสอบถามที่ใหความรวมมือในการเก็บขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษา และขอขอบคุณเจาของกิจการรานเดอะเคก

เฮาสที่ใหขอมูลในการเปนกรณีศึกษาและทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของในการศึกษาครั้งนี้ที่ไมไดเอยนามมา ณ ที่น้ีดวย 
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การศึกษาความเปนไปไดของโครงการขยายกําลังผลิตไฟฟาขนาด 20 เมกะวัตตของโรงไฟฟาชีวมวลมิตรภู

หลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

THE FEASIBILITY STUDY OF ELECTRICITY POWER EXPANSION PROJECT CAPACITY 20 MEGAWATT FOR 
BIOMASS POWER PLANT OF MITRPHOL BIO-POWER PHULUANG 

  
ณัฏฐวัฒน จิตมานะ  และ วิเชียร วรพุทธพร   
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College of Graduate Study in Management Khon Kaen University 40000 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดโครงการขยายกําลังผลิตไฟฟาขนาด 20 เมกะวัตต
ของโรงไฟฟาชีวมวลมิตรภูหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค ดานการจัดการ 
ดานการตลาด และดานการเงิน ผลการศึกษาพบวาดานเทคนิคโครงการเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวม 
(Cogeneration) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 80 ใชชานออยเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิต จัดเปนผูผลิตไฟฟาราย
เล็ก (SPP) ดานการตลาดพบวาพื้นที่ที่ศึกษามีความตองการใชไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดานการจัดการพบวา
โครงการมีผูเชี่ยวชาญดานโรงไฟฟาชีวมวล มีบุคลากรที่มีประสบการณในการกอสรางโรงไฟฟา และมีการคัดเลือก
บุคลากรที่มีทักษะเกี่ยวกับโรงไฟฟาเขามาทํางาน ดานการเงินพบวาโครงการใชเงินลงทุน 1,444,000,000 บาท 
ระยะเวลาคืนทุน 5 ป 9 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 556,000,000 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) ของโครงการรอยละ 15.98 โครงการจึงมีความเปนไปไดในการลงทุน 
คําสําคัญ: การศึกษาความเปนไปได โรงไฟฟาชีวมวล ผูผลิตไฟฟารายเล็ก 

 
Abstract 

 

The objectives of this study were to consider the feasibility of electricity power expansion project size 
20 megawatt of Mitr phuluang biomass power plant at Wang Saphung district Loei Province in technical, 
management, marketing and financial. The study consequence were; First in technical feasibility found that the 
project was cogeneration power plants, There was performance of system up to 80 percent by use bagasse as 
main fuel and classified as small power producer, In marketing the study area require using electricity power 
more increase in the future, In management the project has expert personnel of Biomass power plant and 
experience to construct, Moreover the project has qualified personnel who have power plant knowledge to work 
with Mitrphol, In financial the project cost was 1,444,000,000 THB, with the payback period 5 years 9 months. 
Net Present value (NPV) was 556,000,000 THB and Internal rate of return (IRR) was 15.98 percent. Therefore 
the project was feasible to investing. 
Keywords: Feasibility Study, Biomass Power Plant, Small Power Producer 
 

บทนํา 

 พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการใชชีวิตของมนุษยในปจจุบัน ซึ่งไฟฟามีบทบาทอยางมากตอความ

เจริญกาวหนาของประเทศ เนื่องจากเปนโครงสรางพื้นฐานที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนั้นปริมาณการใชไฟฟา

ภายในประเทศเปนตัวช้ีวัดหนึ่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณการ
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ขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ในปจจุบันประเทศไทยมีระบบการผลิตไฟฟามากมายหลายประเภท เพื่อ

รองรับการผลิตไฟฟาจากแหลงทรัพยากรเชื้อเพลิงที่แตกตางกัน เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ น้ํามันเตา เปนตน ซึ่ง

ทรัพยากรทั้งหลายเหลานี้มีปริมาณจํากัดและเริ่มมีปริมาณนอยลงสงผลใหทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา

หายากและมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีการหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทนเชื้อเพลิงที่เริ่มหมดไป ซึ่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่มา

จากอุตสาหกรรมการผลิตจากเกษตรกรรมเปนทางเลอืกทีด่ีในการนํามาผลิตพลังงานไฟฟา 

 บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด เปนหนึ่งในผูผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใชเชื้อเพลิงจากชาน

ออยและวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรอ่ืนๆ  โดยโรงไฟฟาชีวมวล เปนหนึ่งในธุรกิจของกลุมบริษัทมิตรผล เพ่ือผลิตไฟฟา

ไปใชหมุนเวียนภายในอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาลและอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในกลุมมิตรผลเอง นอกจากนี้ยัง

จําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายผลิต และการไฟฟาสวนภูมิภาคเพื่อสงตอไปยังชุมชน บานเรือน ที่อยูใกลเคียงกับ

โรงงาน โดยเฉพาะโรงไฟฟาชีวมวลของ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด จังหวัดเลย สามารถผลิต

ไฟฟาได 67 เมกะวัตต แตยังไมจําหนายใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และเนื่องจากจังหวัดเลยเปนจังหวัดที่มี

จุดเดนในเรื่องของการทองเท่ียว และมีรายไดสูงจากการทองเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเลย 

จึงเล็งเห็นวาบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด ควรขยายกําลังการผลิตไฟฟา จากสถิติผูใชไฟฟาใน

จังหวัดเลย และการจําหนายพลังงานไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดเลย (การไฟฟาสวนภูมิภาค, 

2559) ตั้งแตป พ.ศ.2549 ถึง พ.ศ.2558 มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาความเปนไปไดโครงการ

ขยายกําลังผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาชีวมวลมิตรภูหลวง โดยตองทําการศึกษาความเปนไปไดทางดานเทคนิค ดาน

การตลาด ดานการเงนิ และดานการจัดการ รวมท้ังรวบรวมขอมูลการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพื่อนํามาสรุปความ

เปนไปไดของโครงการขยายกําลงัผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาชวีมวลมิตรภูหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาถึงความเปนไปไดในการลงทุนโครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟาขนาด 20 เมกะ-

วัตตของโรงไฟฟาชีวมวล บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยจะศึกษา

ความเปนไปได 4 ดาน เพื่อใหทราบถงึผลการดําเนินการท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ดังนี ้

 1. การศึกษาความเปนไปไดทางดานเทคนคิ 

การวิเคราะหการเลือกทําเลที่จัดตั้งโครงการ การพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่จัดตั้ง

โครงการ ในกรณีศึกษานี้ทําการจดัตั้งโครงการในพื้นที่เดิมที่มีอยูแลว จึงเปนการขยายกําลังการผลิต และศึกษาการ

วางแผนในการลงทุนในสินทรัพยถาวร เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณตางๆ และยานพาหนะ รวมถึงวิเคราะห

กระบวนการผลิตของโครงการนี้ เทคโนโลยีตางๆ กําลังการผลิต ศักยภาพเชื้อเพลิง สัญญาการซื้อขายไฟฟา 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ และงานดานวิศวกรรม 

 2. การศกึษาความเปนไปไดทางดานการจัดการ 

การวิเคราะหรูปแบบขององคกรที่ใชดําเนินงาน โดยแบงเปนชวงกอนระยะดําเนินงานและชวงระยะ

ดําเนินงาน และวิเคราะหการจัดการโครงสรางองคกรที่เหมาะสม รวมถึงการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของ

แตละสายงาน 

 3. การศึกษาความเปนไปไดทางดานการตลาด 
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  การวิเคราะหสภาพของตลาดโอกาสและอุปสรรคทางการตลาด ปริมาณความตองการใชไฟฟา 

ตลอดจนปจจัยอื่นๆที่มีผลตอธุรกิจ เพื่อนําไปวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาด ซึ่งจะนําไปสูการประมาณ

การยอดขายของโครงการที่ทําการศึกษาได 

 4. การศึกษาความเปนไปไดทางดานการเงิน 

  การวิเคราะหดานนี้เกี่ยวกับการประเมินเงินลงทุนในโครงการนี้ รวมถึงโครงสรางทางการเงินที่

เหมาะสม การจัดหาแหลงเงินทุน และการประมาณตนทุนเงินทุน เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

โครงการ และนําไปคํานวณเพื่อประเมินความเปนไปไดในการลงทุนนี้โดยใช ระยะเวลาคืนทุน อัตราผลตอบแทน

ภายใน และมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการเปนตัวกําหนดการตัดสินใจวาโครงการควรลงทุนหรอืไม 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค 

  โครงการตั้งอยูที่ บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร (ภูหลวง) จํากัด เลขที่ 199 หมู 1 ตําบลโคกขมิ้น 

อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,600 ไร โครงการขยายใชพื้นที่ 5 ไร จากการศึกษาพื้นที่

รัศมี 25 กิโลเมตร ไดแก อําเภอวังสะพุง, อําเภอหนองหิน, อําเภอผาขาว, อําเภอภูหลวง, อําเภอภูกระดึง, อําเภอ

เอราวัณ, อําเภอนาดวง จังหวัดเลย และ อําเภอนาวัง, อําเภอศรีบุญเรอืง จังหวัดหนองบัวลําภู พบวาเปนพื้นที่ที่มีการ

เพาะปลูกออยจํานวนมาก โครงการจึงตั้งอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบหลักในการผลิตพลังงานไฟฟา การคมนาคมขนสง

สะดวก ชวยใหตนทุนการขนสงวัตถุดิบลดลง ดานศักยภาพเชื้อเพลิงหลักพบวามิตรภูหลวงมีปริมาณชานออยเฉลี่ยป

ละกวา 500,000 ตัน ซึ่งเพียงพอตอการใชผลิตไฟฟาตลอดทั้งป ดานกระบวนการผลิตใชเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา

พลังงานความรอนรวม (Cogeneration) โดยใชเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) ขนาด 170 ตันตอชั่วโมง สงไอน้ําความดันสูง 

30 บาร สูเครื่องกังหันไอน้ําชนิดควบแนน (Extraction Condensing Turbine) เพื่อขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Generator) ขนาด 20 เมกะวัตต ไอน้ําสวนที่เหลือจะเขาสูเครื่องควบแนนเพื่อกลับสูสภาวะน้ํา เพื่อนําไปใชใน

กระบวนการผลิตตอไป นอกจากนี้ในฤดูหีบออยมีการสงไอน้ําไปใชในกระบวนการผลิตน้ําตาล ทําใหระบบนี้สามารถ

นําพลังงานที่ผลิตไดทั้งสองรูปแบบไปใชประโยชนได ซึ่งระบบนี้เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงถึงรอย

ละ 60-80 และผลการศึกษาระยะเวลาดําเนินโครงการพบวาใชระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 6 เดือนตั้งแตทําสัญญาซื้อ

ขายเครื่องจักรจนติดตั้งเครื่องจักรและทดสอบเดินเครื่องทั้งระบบ โดยโครงการนี้ไดรับสัญญาซื้อขายไฟฟากับการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในรูปแบบการซื้อขายไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก ประเภทสัญญา Non-Firm เสนอ

ขายขนาด 21 เมกะวัตต ผลการศึกษาดานเทคนคิจึงมีความเปนไปได 

 2. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการจัดการ 

  ดานการจัดการ มีความเปนไปได โดยการบริหารงานในระยะดําเนินการโครงการ เนื่องจากเปน

โครงการขยายกําลังการผลิตบริษัทมีการจัดโครงสรางการทํางาน เพื่อใหการทํางานเปนระบบ และไมยุงยากซับซอน 

โดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานกอสรางโครงการเทาน้ัน เพื่อไมใหกระทบกับ

ฝายงานอื่น บรษิัทจึงวางผังโครงสรางการทํางานกอสรางโครงการไว ดังนี ้
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ภาพ 1 ผังโครงสรางงานโครงการ 

 จากภาพ 1 แสดงผังโครงสรางงานโครงการ ซึ่งงานโครงการกอสรางโรงงานน้ําตาลและโรงงานไฟฟามี

ผูอํานวยการบริหารโครงการรวมกัน โดยแบงเปนฝายงานตางๆ ดังนี้  

 ฝายงานโยธาและโครงสราง มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสํารวจ และการจัดการพื้นที่โครงการ ทั้งในสวน

ของการกอสรางโรงงานน้ําตาลและโรงงานไฟฟา นอกจากนี้ยังเปนผูควบคุมการกอสรางตางๆ แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

จากการทํางานที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง และมีหนาที่เขยีนแบบงานสําหรับใหผูรับเหมาทํางาน 

 ฝายงานกระบวนการผลิตน้ําตาล มีหนาท่ีออกแบบกระบวนการผลิตน้ําตาลตางๆ และคอยติดตามการติดตั้ง

เครื่องจักรทีเ่กี่ยวของใหเปนไปตามแผนงาน โดยแบงเปนแผนกงานตางๆตามกระบวนการผลิต ไดแก แผนกงานลูกหีบ

, แผนกงานหมอตม, แผนกงานหมอเคี่ยว และหมอปน  

 งานโรงไฟฟาชีวมวลเปนหนาที่ความรับผิดชอบของฝายวิศวกรรมโครงการโรงไฟฟา ทําหนาที่ออกแบบ 

เขียนแบบ ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ทําปริมาณงาน (Bill Of Quantities : BOQ) ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ

โครงการโรงไฟฟา รวมถึงควบคุมการดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟาชีวมวล ซึ่งแบงเปนงานเครื่องกําเนิดไอน้ํา งาน

กังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา งานระบบลําเลียงเชื้อเพลิง งานโยธา และงานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

 ฝายงานเครื่องกลมี หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การซอมบํารุงเครื่องจักร และวัสดุ อุปกรณตางๆใน

กระบวนการผลิตไฟฟา ใหอยูในสภาพสมบูรณ พรอมใชงานอยูเสมอ รวมถึงทํางานติดตั้งเครื่องจักรขนาดเล็ก และ

ระบบลําเลียงของไหล ไดแก ปมน้ํา ระบบทอ และหอหลอเย็น 

 ฝายงานไฟฟาและระบบอัตโนมัติ มีหนาที่ควบคุมงานตางๆท่ีเกี่ยวของกับระบบไฟฟา เชน งานเดินสายไฟฟา 

งานระบบแสงสวางภายในโรงงาน งานติดต้ังตูไฟตางๆ เปนตน รวมถึงรับผิดชอบระบบอัตโนมัติตางๆ เชน ระบบบรรจุ

ภัณฑ ระบบจัดเก็บน้ําตาล เปนตน นอกจากนี้ยังดูแลคุณภาพระบบไฟฟาตางๆ บันทึกเก็บขอมูลการผลิตพลังงาน

ไฟฟา ตรวจสอบและดูแลความปลอดของระบบไฟฟาของโรงงาน 
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  ฝายงานสนับสนุน ทําหนาที่ใหการสนับสนุนงานโครงการ ไดแก งานธุรกิจ งานชุมชนสัมพันธ งาน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ งานบัญชี และงานทรัพยากรบุคคล เปนตน 

  ในการดําเนนิงานหลังกอสรางโครงการเสร็จ บริษัทมีการจัดหนวยงานสําหรับเดินเครื่องจักร และ

ควบคุมการผลิตโดยจะแบงเปนกะการทํางาน 3 กะการทํางาน ซึ่งทุกกะการทํางานจะควบคุมและดูแลโดยผูชํานาญ

งานดานการควบคุมการผลิต โดยจะแบงเปนกะการทํางานดังนี้ กะเชา เริ่ม 8:00 น. ถึง 16:00 น. จํานวน 5 คน, กะ

เย็น เริ่ม 16:00 น. ถึง 24:00 น. จํานวน 5 คน, กะดึก เริ่ม 24:00 น. ถึง 8:00 น. จํานวน 5 คน และโครงสรางการ

บรหิารหลังโครงการแลวเสร็จจะใชโครงสรางเดิม 

 3. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการตลาด 

  ผลการศึกษาดานการตลาด พบวา มคีวามเปนไปได จากการสงเสริมและสนับสนุนใหลดการใชการ

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากมีปริมาณที่ลดลงและมีแนวโนมจะหมดไปในอนาคต รัฐบาลจึงมีนโยบาย

พลังงาน 4.0 ของกระทรวงพลังงานเพื่อสงเสริมการใชพลังงานตางๆในประเทศไทย (กระทรวงพลังงาน Energy 4.0, 

2560) ปญหาในปจจุบันคือสัดสวนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาไมสมดุล มีผลตอความมั่นคงระบบไฟฟาและคาไฟฟาที่

จะสูงขึ้น  รวมถึงกาซธรรมชาตจิากอาวไทยลดลงตอเนื่อง ทําใหตนทุนเชื้อเพลิงในการผลิตเพิ่มขึ้นจากการนําเขากาซ

ธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural- Gas) หรือ LNG ซึ่งการผลิตไฟฟาในประเทศปจจุบันใชกาซธรรมชาติเปนหลัก 

ทางรัฐบาลจึงมแีนวทางดําเนินการปญหาเหลานี้โดยการสงเสริมการประหยัดพลังงานทุกภาคธุรกิจ และสงเสริมการ

ผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet), กาซชีวภาพ (Bio-gas) และเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) รวมทั้ง

ภาครัฐยังมีแผนกระจายเชื้อเพลิงไปสูถานหินสะอาดและพลังงานทดแทนตางๆ เพื่อชวยเพิ่มกําลังผลิตไฟฟา

ภายในประเทศ และกระจายระบบผลิตไฟฟาสูพื้นที่ที่มีศักยภาพและความตองการใชไฟฟา นอกจากนี้สังคมไทยใน

ปจจุบันมีการพึ่งพาพลังงานไฟฟาที่มากขึ้นจากเทคโนโลยีที่กาวหนาและพัฒนามากขึ้นในทุกๆป สิ่งอํานวยความ

สะดวก เครื่องมือ เคร่ืองจักร ที่ถูกคิดคนมาเพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลวนแลวแตตองใช

พลังงานไฟฟา สงผลใหแนวโนมความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นจากรูปแบบในการใชชีวิตของคนที่ปรับตัวใหเขากับ

เทคโนโลยี อีกทั้งจํานวนบานเรือนในจังหวัดเลยป 2559 เพิ่มขึ้นจากป 2558 (ระบบสถิติ, 2560) และมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นความตองการใชพลังงานไฟฟาจะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของบานเรือน ซึ่งทําใหมีความจําเปน

จะตองมีการผลิตพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึน้ จึงสงผลดีตอธุรกิจโรงไฟฟา 

 4. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน 

  การศึกษาโครงการนี้มีอายุของโครงการ 15 ป รายไดของโครงการมาจากการขายไฟฟา 158.4 

ลานหนวยตอป และจากการขายไอน้ํา 480,000 ตัน โดยอัตราราคาขายพลังงานไฟฟาอยูที่ 2.35 บาทตอหนวย และ

อัตราขายพลังงานไอน้ําอยูที่ 295 บาทตอตัน โดยโครงการใชเงินลงทุน 1,444,000,000 บาท แบงเปน เครื่องกําเนิด

ไอน้ําขนาด 170 ตันและคาติดตั้ง 370 ลานบาท เครื่องกังหันไอน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 20 เมกะวัตต 125 

ลานบาท ระบบควบคุมการผลิตและสมดุลโรงจักร 80 ลานบาท ระบบทอความดันสูง 120 ลานบาท ระบบสายพาน

ลําเลียงเชื้อเพลิง 120 ลานบาท ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 85 ลานบาท ระบบไฟฟา 200 ลานบาท ระบบดับเพลิง

และความปลอดภัย 30 ลานบาท ระบบโครงสรางและอาคาร 104 ลานบาท งานปรับปรุงพื้นที่ 37 ลานบาท บอเก็บ

น้ําดีและบอน้ําทิ้ง 40 ลานบาท และยานยนตหนักและเบา 20 ลานบาท คาประกันภัยและการขอใบอนุญาตตางๆและ

คาใชจายเร่ิมตนรวม 44 ลานบาท และเงินทุนสํารองฉุกเฉิน 69 ลานบาท ซึ่งโครงการนี้มีเงินกูทั้งหมด 885.36 ลาน

บาท และมีสวนของเจาของ 577.53 ลานบาท เมื่อคํานวณตนทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย (WACC) พบวามตีนทุนเงินทุน 9.80% 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 10.0 และอัตราผลตอบแทนเงินปนผลรอยละ 40.0 จากการใชขอมูลทางการเงิน
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ตางๆ พบวา โครงการมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 9 เดือน ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 9 ป 1 เดือน เมื่อพิจารณามูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการ พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 

556,000,000 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในรอยละ 15.98 โครงการจึงมีความเปนไปไดในการลงทุน 

 5. อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธกับงานวิจัยของ กุณฑิรา & สุทัศน (2554) การวิเคราะห

เงื่อนไขในการลงทุนสําหรับผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก เนื่องจากเปนการศึกษาโรงไฟฟาพลังงานรวม ขนาดกําลังผลิต 

100 เมกะวัตต และมีการจําหนายไอน้ํา 1.17 ลานตันตอป ซึ่งจากผลการศึกษาดานการเงิน เงินลงทุนของงานวิจัยที่

เกี่ยวของมากกวาของโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาชีวมวลมิตรภูหลวง เพราะมีกําลังการผลิตมากกวา 

และผลการวิเคราะหระยะเวลาคืนทุนพบวามีความใกลเคียงกัน ที่ระยะเวลา 9 – 10 ป ซึ่งเปนโครงการที่มีความเปนไป

ไดในการลงทุนเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังสัมพันธกับงานวิจัยของ กนก กลอมจิต (2554) พลังงานหมุนเวียนที่

เหมาะสมสําหรับประเทศไทยภายใตวิกฤตการณโลกรอน ซึ่งพบวาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมคือโรงไฟฟาชีวมวล 

และทําการศึกษาโรงไฟฟาชีวมวลที่มีกําลังผลิตพลังงานไฟฟาปละ 53,217,000 หนวย หรือประมาณ 6 เมกะวัตต 

พบวามีระยะคืนทุน 12.30 ป ซึ่งมากกวาโครงการขยายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาชีวมวลมิตรภูหลวง และมีอัตรา

ผลตอบแทนรอยละ 19.65 จากผลการศึกษาพบวาการลงทุนกอสรางโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลมีราคาลงทุนอยูที่ 

45,000 – 65,000 บาทตอกิโลวัตต ซึ่งโครงการขยายกําลังการผลิตนีม้ีขนาด 20 เมกะวัตต จากเงินลงทุน 1,444 ลาน

บาท พบวา โครงการนี้มรีาคาลงทุนอยูที่ 75,000 บาทตอกิโลวัตต ทัง้นี้การศึกษาโรงไฟฟาชีวมวล ผลการศึกษาขึ้นอยู

กับสภาพเศรษฐกิจที่แตกตางกันของแตละป และนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล รวมถึงรูปแบบสัญญาที่ทํากับการ

ไฟฟาฝายผลิต ขนาดกําลังการผลิต เชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต รวมถึงการลงทุนเลือกซื้อเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีการ

ผลิตตางๆ เนื่องจากเครื่องจักรมีราคาแตกตางกันขึ้นอยูกับประเทศผูผลิต นอกจากนี้การบริหารจัดการโรงไฟฟาชีว

มวลมีคาใชจายสูง เพราะจําเปนจะตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 6. ขอเสนอแนะ 

  โรงไฟฟาชีวมวลมีของเสียที่สามารถนําไปใชประโยชนตอได เชน ขี้เถาจากการเผาไหม และไอน้ํา

เหลือใชจากการผลิต ซึ่งสามารถนําไปสรางผลประโยชน หรือรายไดเพิ่มใหแกองคกรได เนื่องจากขี้เถาจากการเผา

ไหมมีปริมาณมาก โรงไฟฟาชีวมวลสวนมากจะนําขี้เถาเหลานี้ไปใชถมที่ดิน ใชปรับสภาพดินที่เปนกรด หรือนําไปทํา

ปุย แจกใหแกเกษตรกรชุมชนรอบขาง และนําไปใชในงานคอนกรีตไดอีกดวย สําหรับไอน้ําสามารถนําไปใชอบแหง

พืชผลทางการเกษตรได เชน ผัก ผลไม หรือนํามาอบแหงวัสดุชีวภาพและสมุนไพรตางๆ เพื่อรักษาคุณคาทาง

โภชนาการไดอีกดวย ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาวิธีการนําของเสียเหลานี้มาใชประโยชนเพิ่มเติม เพราะไม

เพียงแตเปนการจัดการของเสียอยางมีคุณภาพแลว ยังสามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสรางภาพลักษณที่ดีใหแก

โรงไฟฟาชีวมวลได  
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การศึกษาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี เพราะไดรับความเอื้อเฟอและความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญ

ผูทรงคุณวุฒิที่ใหคําแนะนํา และไดเสียสละเวลาอันมีคาใหกับผูศึกษาเปนอยางดี ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วิเชียร วรพุทธพร ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ถายทอดความรูและแนะแนวปรับปรุงแกไข จนทําให

การศึกษาอสิระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ รวมถึงขอขอบคุณบุคลากรบริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร จํากัด ฝายวิศวกรรม

โครงการที่ใหความรวมมือในการระดมความคิด และใหขอมูล ทําใหการจัดทําการคนควาอิสระฉบับนีส้มบูรณยิ่งขึน้  
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ

ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับ 

คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารตัวแทนท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย 

ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้คือผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของบริษัทประกันชีวิตในประเทศ

ไทยทุกบริษัทมีจํานวนมาก  ไมอาจทราบจํานวนประชากรที่แนชัด จึงใชประชากรจาก 4 บริษัทใหญของประกันชีวิต 

ประกอบไปดวยบริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บรษิัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวติ 

จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จึงใชวิธีการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม

จากประชากร ใหกลุมตัวอยางกรอกเอง ขนาดตัวอยาง 400 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยาง (Quota Sampling) บริษัทละ 

100 คน โดยใชหลกัการของ ทาโร ยามาเน  

ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทน ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของบริษัท

ประกันชีวิตในประเทศไทย โดยภาพรวมคาคะแนนเฉลี่ย ไดในระดับคะแนนมากที่สุดดวยคะแนน 4.388 โดยเรียงความ

สําคัญจากมากไปหานอย ดังนี้ 1) ดานความคิดเหน็เกี่ยวกับตนเอง 2) ดานแรงจูงใจ 3) ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล 4) 

ดานความรู 5) ดานทักษะ โดยดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.652 ซึ่งกลุมตัวอยางได

ใหตามสําคัญ ในหัวขอยอยในเรื่อง การทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา  ไดระดับคะแนนเฉลี่ยคือ 4.775 

และการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน ไดระดับคะแนน รองลงมาคือ 4.760 ,ดานแรงจูงใจไดรับคะแนนเฉลี่ย

รองลงมาคือ 4.562 ซึ่งกลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในหัวขอยอย เรื่องการมีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ

ตามวัตุประสงคของงาน ไดรับคะแนนเฉลี่ย 4.595 และ การมีความรักในการใหบริการไดรับระดับคะแนนรองลงมา 

คือ 4.578 

คําสําคัญ : คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารตัวแทน,ความสําเร็จในอาชพี  

 

Abstract  
 

This study purpose To study the level of knowledge and skills desired by the successful representative 

of the career insurance companies in Thailand. To study the differences between the demographic characteristics 

and the level of knowledge and skills desired by the successful representative of the career insurance companies 

in Thailand. 
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The population used in this study is the successful representative of a successful life insurance company 

in Thailand. Can’t know the exact population. Therefore, the method of data collection is by using questionnaire. 

Samples are to be filled in with sample size of 400 samples. Quota Sampling: 100 companies each.  

The study indicated that Desirable features of the agent management. A successful life insurance 

company in Thailand. Overall, the average score. 1) self-esteem; 2) motivation; 3) personal identity; 4) 

knowledge; 5) skills by virtue; Self-opinions The highest average score was 4.652. In sub headings on Working 

honestly, honestly, the average score is 4.775 and the morale and ethics of the work. The second highest score 

was 4.760, with the average score being 4.562. The commitment to work accomplished according to the 

purpose of the work. The average score of 4.595 and the love of service received the lowest score of 4.578. 

Keywords: Desirable Characteristics of Agent Executives, Career Successes 

 

บทนํา  

อุตสาหกรรมธุรกิจประกันชีวิตของภูมิภาคเอเชียมีแนวโนมมีเสถียรภาพอยางตอเนื่องจากการเติบโตของ

อุตสาหกรรมผลกําไรจากการดําเนินงานที่คอนขางดี สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่แข็งแกรง รวมถึงระดับ

เงินกองทุนที่เพียงพอตอการสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนที่มีอัตราสวนการถือ

ครองกรมธรรมมากกวารอยละ 100 ตอจํานวนประชากรทั้งหมดแสดงใหเห็นวาคนญี่ปุนหนึ่งคนมีกรมธรรมคนละ

หลายๆกรมธรรม ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจประกันชีวติญี่ปุนคือการทําหนาที่อยางดีที่สุดของตัวแทนในการสง

มอบแผนทางการเงินที่แข็งแกรง พรอมกับการบริการดวยความซื่อสัตยและจริงใจใหกับลูกคาที่มีความตองการที่

หลากหลาย มีเร่ืองราวของตัวเองที่แตกตางกัน ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราครอบครองกรมธรรมอยูที่รอยละ 38 ตอ

จํานวนประชากรทั้งหมด จะเห็นไดวาไทยยังมีอัตราครอบครองกรมธรรมในอัตราที่ไมสูงหากเทียบกับญี่ปุน ประกอบ

กับธุรกิจประกันชีวิตในมีการเติบโตอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งจากขอมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย (2559) ได

รายงานไววา อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Premium) ยอนหลังสามป ตั้งแต ป 2558 ถึง ป 2556 

คิดเปนถึงรอยละ 21.35 ซึ่งอยูในเกณฑที่สูงมาก ที่เปนเชนนี้มาจากการที่ผูคนใหความสําคัญของการมีประกัน

คุมครองและการออมมากเพื่ออนาคตมากขึ้น อีกทั้งธุรกิจยังไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ทั้งเรื่องการ

สงเสริมใหผูเอาประกันภัยนําคาเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลไดการปรับปรุงหรือการออก

กฎระเบียบตางๆใหรองรับกับสถานการณในปจจุบันและอนาคต เพื่อใหไดกฎระเบียบที่มีความยืดหยุนเอื้ออํานวยตอ

การดําเนินงานของธุรกิจประกันชวีิตไทย จึงทําใหธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยมีโอกาสและชองทางที่จะเตบิโตขึ้น

ไปไดอยางมีเสถียรภาพ 

 สภาพการแขงขันในธุรกิจประกันชีวิตไทยถือไดวามีความรุนแรงมีบริษัทประกันชีวิตมากกวา 24 บริษัทใน

อุตสาหกรรม แตละบริษัทไดใชกลยุทธตางๆเพื่อแยงชิงสวนแบงทางการตลาดดวยการพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ

ประกันชีวิตในชองทางการขายท่ีงายและหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนสงผลใหในรอบ3 ปที่

ผานมาไดมีการเตบิโตของธุรกิจประกันภัยอยางมาก 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จของบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทย 
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2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูบริหารตัวแทนท่ีประสบความสําเร็จของบรษิัทประกันชีวติในประเทศไทย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมเปาหมายของการศึกษาคือ ผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย 

ซึ่งมีจํานวนขนาดใหญ ไมอาจทราบจํานวนประชากรที่แนชัด จึงใชประชากรจาก 4 บริษัทใหญของประกันชีวิต 

ประกอบไปดวยบริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จึงเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota 

Sampling) มีวิธีการสุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่คัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยระดับแนวหนาของ

อุตสาหกรรมประกันชีวิต 4 บรษิัท จํานวนเทาๆ กันบริษัทละ 100 คน โดยจะศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ

ผูบริหารตัวแทนท่ีประสบความสําเร็จ 5 ดานดวยกัน คือ ดานความรู ดานทักษะ ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ

ของตนเองและดานแรงจูงใจ 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาวจิัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี ้

 1.รวบรวมแบบสอบถามที่ตอบรับจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของขอมูล 

 2. นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบแลวไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ในการคํานวณผล 

สถิติที่ใชในการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย 

                         1) คาสถิตริอยละ (Percentage) เปนคาเปรียบเทียบระหวางจํานวนขอมูลซึ่ง มีลักษณะที่ผูวิจัยสนใจ

ศึกษากับจํานวนขอมูลท้ังหมด ซึ่งเทากับ 100 โดยใชรอยละในการบรรยายสัดสวนของตัวแปร 

  2) คาเฉลี่ย (Mean) คาเฉลี่ยเปนคากลางที่ไดจากการนําขอมูลทุกคารวมกันแลวหารดวยจํานวน

ขอมูลท้ังหมด ใชในการวิเคราะหขอมูลดานความคิดเห็นตอการสื่อสารการตลาดในดานตางๆ โดยเมื่อหาคาเฉลี่ยออก

มาแลวจะนําไปเทยีบคากับชวงคะแนนที่กําหนดไว 

                         3) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางขอมูลแตละตัว 

จากคาเฉลี่ยเลขคณิต เปนคาที่แสดงถึงการกระจายของขอมูลแตละตัวที่เบี่ยงเบนไปจากคาเฉลี่ย ซึ่งทําใหทราบวา 

โดยเฉลี่ยแลวขอมูลแตละตัวเบ่ียงเบนไปจากคาเฉลี่ยเลขคณิตเทาใด 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบคาระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน

ตางๆประกอบดวย  

  1) Independent Sample t-test การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 คา ที่ไดจากกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอสิระจากกัน   

  2) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เปนการทดสอบความแตกตาง

ระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุมในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความ

แตกตางเปนรายคูที่คานัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยใชสูตรตามวิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยประชากร 
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เกณฑการประเมินผลระดับความสําคัญ 

การแปรผลคะแนนในการศึกษาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จของ

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย ในแตละคําถามจะใชเกณฑการแบงเปน 5 ระดับ โดยแตละระดับมีการกําหนด

คะแนน และการแปลผลจากคาเฉลี่ย ดังนี ้
 

  ระดับคะแนน 5  หมายถึง  สําคัญมาก 
  ระดับคะแนน 4  หมายถึง  สําคัญคอนขางมาก 

  ระดับคะแนน 3  หมายถึง สําคัญปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2   หมายถึง  สําคัญคอนขางนอย 

  ระดับคะแนน 1  หมายถึง สําคัญนอย 

 
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ระดับความสําคัญของคณุลักษณะที่พึงประสงคโดยรวม 

ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยรวม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค X� S.D. ระดับความสําคัญ 

1. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 4.652 0.431 คอนขางมาก 

2. ดานแรงจูงใจ 4.526 0.531 คอนขางมาก 

3. ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล 4.342 0.342 คอนขางมาก 

4. ดานความรู 4.246 0.546 คอนขางมาก 

5. ดานทักษะ 4.176 0.504 คอนขางมาก 

รวม 4.388 0.411 คอนขางมาก 

หมายเหตุ: มาก = 5, คอนขางมาก = 4, ปานกลาง = 3, คอนขางนอย = 2, นอย= 1 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเรื่องการมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่จําเปนตอการที่จะประสบ

ความสําเร็จในอาชพี โดยรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.388 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.411 มีเพียงดาน

ทักษะที่มีความสําคัญอยูในระดับคอนขางมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญใหความสําคัญกับดาน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเปนลําดับที่หนึ่ง ดวยคาเฉลี่ย 4.652 รองลงมาคือ ดานแรงจูงใจ ดวยคาเฉลี่ย 4.526 

ลําดับที่สามคือ ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล ดวยคาเฉลี่ย 4.342 ลําดับที่สี่คือ ดานความรู ดวยคาเฉลี่ย 4.246 และ

ลําดับสุดทายคือ ดานทักษะ ดวยคาเฉลี่ย 4.176 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรและระดับคุณลักษณะที่พงึประสงคของ

ผูบริหารตัวแทนในดานตางๆ 
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 ลักษณะประชากรศาสตร 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงค 
เพศ อายุ 

สถาน 

ภาพสมรส 

ระดับ

การศึกษา

สูงสุด 

อายุงาน

ประกันชีวิต 

ยอดเบี้ย

ประกันรับป

ลาสุด 

เขตพื้นที่รบั

ผิด 

ชอบ 

ดานความรู 2 > 1 2 > 1, 3 > 1 X X 
4 > 1, 4 > 2, 4 

> 3 
3 > 1, 4 > 1 2 > 1 

ดานทักษะ 2 > 1 X X 3 > 1 

2 > 1, 1 > 3, 4 

> 1, 2 > 3, 4 > 

3 

2 > 1, 3 > 1, 4 

>1 
2 > 1 

ดานความคิดเห็น

เกี่ยวกับตนเอง 
X X 1 > 2 3 > 1 

2 > 1, 1 > 3, 2 

> 3, 4 > 3 
2 > 1, 4 > 1 X 

ดานบุคลิกประจําตัว

บุคคล 
2 > 1 X 1 > 2 X 

1 > 3, 2 > 3, 4 

> 3 
X 2 > 1 

ดานแรงจูงใจ 2 > 1 X X X 
1 > 3, 2 > 3, 4 

> 3 

2 > 1, 3 > 1, 4 

> 1 
X 

ภาพรวม 2 > 1 X 1 > 2 X 
1 > 3, 2 > 3, 4 

> 3 

2 > 1, 3 > 1, 4 

>1 
2 > 1 

 

หมายเหตุ:ระดับนัยความสําคัญทางสถิตที่ 0.05 

Xคือไมมีความแตกตาง และกําหนดสัญลักษณจําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ดังนี ้

เพศ 1 = ชาย 2 = หญิง   

อายุ 1 = 21  -  30 ป 2 = 31  -  40 ป 3= 41  -  50 ป 4 = มากกวา 50 ป 

สถานภาพสมรส 1 = โสด 2 = สมรส 3 = หมาย / หยา  

ระดับการศึกษาสูงสุด 1 = ต่ํากวาปรญิญาตร ี 2 = ปรญิญาตร ี 3 =  ปรญิญาโท 4 = สูงกวา

ปรญิญาโท 

อายุงานประกันชีวิต 1 = นอยกวา 3 ป 2 = 3  -  5 ป 3 = 6  -  8 ป 4 = มากกวา 8 ป 

ยอดเบี้ยประกันรับปลาสุด 1 = นอยกวา  

3,000,000 บาท 

2 = 3,000,001  -  

6,000,000 บาท 

3 = 6,000,001  -  

9,000,000 บาท 

4 = มากกวา  

9,000,000 บาท 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ 1 = กรุงเทพ 2 = ภูมิภาค   
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จากตารางที่ 2 สามารถสรุปสมมติฐานไดดังนี ้

 ผูบริหารตัวแทนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรู ดานทักษะ ดานบุคลิกประจําตัว

บุคคล และดานแรงจูงใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผูบริหารตัวแทนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานทักษะ ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 

ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล และดานแรงจูงใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 ผูบริหารตัวแทนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 

และดานบุคลิกประจําตัวบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผูบริหารตัวแทนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรู ดานบุคลิก

ประจําตัวบุคคล และดานแรงจูงใจแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 ผูบริหารตัวแทนท่ีมีอายุงานประกันชีวติแตกตางกัน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดานความรู  ดานทักษะ ดาน

คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล และดานแรงจูงใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 

 ผูบริหารตัวแทนที่มียอดเบี้ยประกันรับปลาสุดแตกตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรู  ดาน

ทักษะ  ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง และดานแรงจูงใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ผูบริหารตัวแทนท่ีมีเขตพื้นที่รับผิดชอบแตกตางกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรู  ดานทักษะ และดาน

บุคลิกประจําตัวบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิเคราะห 

จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของบริษัทประกัน

ชีวิตในประเทศไทย จากกลุมตัวอยางคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยระดับแนวหนาของอุตสาหกรรม

ประกันชีวิต 4 บริษัท จํานวนเทาๆ กัน บริษัทละ 100 คน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร

ตัวแทนท่ีประสบความสําเร็จในอาชีพ บรษิัทประกันชีวติในประเทศไทย จะตองมีมากที่สุดในความเห็นของผูจัดทํา คือ 

จะตองเปนผูที่มีความรูในดานการใหบริการลูกคาและกระบวนการขายที่ดี  มีทักษะดานการตัดสินใจในการแกไข

ปญหาเฉพาะหนาใหแกลูกคาไดดี สามารถทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นๆไดเปนอยางด ีทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต 

ตรงไปตรงมา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน มีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบความสําเร็จ มีความรักใน

การใหบรกิาร เปนคนชางสังเกตุ และมีกิรยิาที่สุภาพและหากสามารถฝกฝน อบรม พัฒนาผูบรหิารตัวแทนใหมีความรู

ความสามารถในเรื่องตางๆเปนอยางดีแลว จะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหบริษัทมีอัตราการเติบโตตามท่ีคาดไวได 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การศึกษาคนควาอิสระ คุณลักษณะที่พงึประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของ

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยสําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความกรุณาและความอนุเคราะหจากทานผศ.ดร.

ปราโมทย ศุภปญญาซึ่งทานไดกรุณาสละเวลาที่มีคุณคา ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ความรู และตรวจสอบ การ

จัดทํา งานวิจัยฉบับนี้ทุกขั้นตอน ดวยความเมตตาและเอาใจใสมาโดยตลอดจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอขอบพระคุณลูกคา ที่ตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม ที่

ชวยใหการศึกษาอิสระ ฉบับนี้มีความสมบูรณมากขึ้น 

 ขอขอบคุณพระคุณวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา การจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร และ

ผูมีสวนรวมใหคําแนะนํา ชวยเหลือกรณีที่มีปญหา เกี่ยวกับการศึกษาและใหกําลังใจมาโดยตลอด 
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อภิปรายผลการเรียน 

 จากการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จของบริษัทประกันชีวิตใน

ประเทศไทย จากกลุมตัวอยางคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยระดับแนวหนาของอุตสาหกรรมประกัน

ชีวิต 4 บริษัท จํานวนเทาๆ กัน บริษัทละ 100 คน ประกอบไปดวย  บริษัท เอ.ไอ.เอ จํากัด  , บริษัท กรุงเทพประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) ,  บริษัท กรุงไทย แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยพาณิชยประกันชีวิต 

จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการวิจัยแบบใหตอบแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบเชิงพรรณาหา

คําตอบที่สัมพันธกัน เหมือนกับทฤษฎีความรูความสามารถ ทั้ง 5 ดานตามนิยามของ David C. McClelland ไดแก ความ

ความรู ดานทักษะ ดานอัตมโนทัศน ดานบุคลิกประจําตัวบุคคล ดานแรงจูงใจ ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของผูบริหารตัวแทนที่ประสบความสําเร็จ บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย จะตองมีมากที่สุดในความเห็น

ของผูจัดทํา คือ จะตองเปนผูที่มีความรูในดานการใหบรกิารลูกคาและกระบวนการขายที่ดี  มีทักษะดานการตัดสินใจ

ในการแกไขปญหาเฉพาะหนาใหแกลูกคาไดดี สามารถทํางานรวมกันกับบุคคลอื่นๆไดเปนอยางดี ทํางานดวยความ

ซื่อสัตย สุจริต ตรงไปตรงมา มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน มีความมุงมั่นในการทํางานใหประสบ

ความสําเร็จ มีความรักในการใหบริการ เปนคนชางสังเกตุ และมีกิริยาที่สุภาพและหากสามารถฝกฝน อบรม พัฒนา

ผูบริหารตัวแทนใหมีความรูความสามารถในเรื่องตางๆเปนอยางดีแลว จะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหบริษัทมีอัตรา

การเติบโตตามที่คาดไวได 

 นอกจากนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับขอเสนอแนะจากงานวิจัย เรื่อง สมรรถนะที่พึงประสงคตาม

ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการในสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อภิญญา ลีละฉายากุล,2555) ที่ไดเสนอ

ประเด็นการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคตามภาระงานของบุคลากร ไดแก1) บุคลากรสายวิชาการตองมีความรูเชิง

ลึกในศาสตรหรือสาขาวิชาที่สอน สามารถเขียนตําราหรอืงานวิจัยได และในเรื่องที่มีความรูนั้นสามารถใหบริการทาง

วิชาการ และความรูที่ทันสมัยในสถานการณตางๆ ได นอกจากความรูเชิงลึกในศาสตรแลว 2) บุคลากรสายวิชาการ

ตองมีทักษะการถายทอดความรู ทักษะการสื่อสารใหคําปรึกษาแนะนํา และทักษะในการแกปญหา 3) บุคลากรสาย

วิชาการตองมีทัศนคติและจิตวิญญาณแหงความเปนครูที่ดี มองนิสิตเหมือนลูกหลาน เขาใจและยอมรับในการ

เปลี่ยนแปลงของนิสิต ปรารถนาดีกับนิสิต 4) บุคลากรสายวิชาการยังตองมีบุคลิกเปนแบบอยางที่ดี มีความเปนผูนํา 

เสียสละ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน และ 5) บุคลากรสายวิชาการตองมีแรงจูงใจที่จะผลิตบัณฑิตใหสามารถดํารงตน

ตามวิชาชีพในสังคมไดอยางภาคภูมิ เปนคนดี ประสบความสําเร็จในชีวิต และมุงมั่นที่จะสรางองคความรูใหมๆ ดาน

งานวิจัยและวิชาการเพื่อเปนประโยชนกับสังคม 
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กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนต 
ในเขต อําเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก  
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บทคัดยอ 

การศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เนื่องดวยในปจจุบนัผูบรโิภคอะไหลยนตมีมากขึ้นตามจํานวนประชากรและปริมาณรถยนตที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ โดยจากขอมูลกรมการขนสงทางบก (2559) เผยสถิติการจดทะเบียนรถใหม (ปายแดง) รวมทั้งประเทศไทย เฉลี่ยเดือน

ละกวา 2 แสนคัน จึงทําใหการแขงขันของธุรกิจคาปลีกอะไหลยนตมีการแขงขันที่สูงขึ้นในหลายๆดาน อีกทั้งยังมีผูแขงขันราย

ใหมเพิ่มมากขึ้นซึ่งปจจุบันมทีั้งสิ้น 91 รานคาปลีกอะไหลยนตในจังหวัดพิษณุโลก (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2559) ผูวิจัยจึงได

ทําการศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกอะไหลยนตเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสูงสุดและเปนแนวทาง

ใหกับผูประกอบการที่ตองการนําไปเปนจุดปรับปรุงธุรกิจของตัวเองได โดยในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยถามผูใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตจํานวน 420 ราย ที่มี

พฤติกรรมเคยใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตอยางนอย 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีก

ของผูใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

และเพื่อวิเคราะหอิทธิพลของกลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกอะไหลยนตที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตใน

เขต อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

จากการศึกษาพบวา ผูใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนต มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจคาปลีก ดาน

ทําเลที่ตั้ง ดานความหลากหลายของประเภทสินคา ดานราคา ดานสวนประสมการสื่อสารทางการตลาด ดานการออกแบบ

รานและการจัดวาง และดานการบริการลูกคา อยูในระดับความคิดเห็น เห็นดวยมากที่สุด 

ผลการศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่มีอทิธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภครานคาปลีกอะไหลยนตในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวาปจจัยการจัดการธุรกิจคาปลกีดานการบริการลูกคา ดานการออกแบบรานและการจัดวาง 

และดานนโยบายราคา สงอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภครานคาปลีกอะไหลยนต 

คําสําคัญ: กลยุทธ อะไหลยนต ธุรกิจคาปลีก 

 

Abstract 
 

A study of retail shop strategy affecting consumers’ intention to purchase toward auto spare parts in 
Muang District, Phitsanulok in examined. Nowadays, consumers of motor vehicles are increasing and the number 
of cars is increasing. According to the Department of Land Transport (2559), statistics on new vehicle 
registration , including Thailand An average of over two hundred thousand cars a month. The Quantitative 
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research method is applied by using questionnaire to deliver to 420 consumers who have ever come to buy auto 
spare parts with the retailers at least one time, the purpose of this study is to investigate the retail customer 
management strategies That influence on consumers purchase intention toward anto spare parts. Muang District, 
Phitsanulok. 
 According to this study, it has been found that most of the retailers have agreed with certain level of 

opinion about retail business management: Location Variety of product categories. Price, Communication mix, 

Store Design and Display and customer service. 

 The study on the retail shop strategy affecting consumers’ intention to purchase toward auto spare 

parts in Muang District, Phitsanulok found that Customer service, Store design and Display and Pricing policy are 

Influenced toward the purchase intention of the consumers. 

Keywords: Auto part, Strategy, Retail business 
 

บทนํา 

 ปจจุบันเปนยุกตสมัยของการตลาดที่มีผูขายมากรายหนาใหมเกิดขึ้นมาเยอะและมีการแขงขันชิงเปนผูนําดาน

การตลาดสูงโดยเฉพาะธุรกิจอะไหลยนตจึงทําใหเกิดรูปแบบการตลาดที่หลากหลายแตกตางกันออกไปเพื่อที่จะดึง

กลุมลูกคาใหเขามาใชบริการในรานอะไหลมากขึ้น โดยเนื่องจากเปนธุรกิจที่โตตามประชากรเมื่อมีประชากรมากขึ้น

ความตองการในรถยนตก็มากขึ้นดังนั้นความตองการในการซอมแซมบํารุงรักษาจึงมากขึ้นเรื่อยๆเชนกัน ซึ่งในรถยนต

หนึ่งคันนัน้ ประกอบไปดวยช้ินสวนตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนชิ้นสวนประกอบภายนอก และชิ้นสวนภายใน กลไกของ

เครื่องยนตตางๆ รวมถึงอุปกรณชิน้สวนเหลานี้ มีอายุการใชงานที่ตางกันออกไป มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือ

อาจเกิดความบกพรอง ความเสียหายอยางผิดปกติจากการผลิต หรือการประกอบซึ่งสิ่งเหลานี้ไมสามารถหลีกเลี่ยง

ได เมื่อเกิดความผิดปกติขึน้กับรถยนต ซึง่มีความจําเปนตองซอม หรือตองเปลี่ยนอะไหลหรืออุปกรณสวนใดสวนหนึ่ง

ของรถยนต โดยมีวิธีดําเนินการที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ หลากหลายประการ โดยผูใชรถยนตจะ

พิจารณาจากปจจัยดานสถานที่, ดานความสะดวกสบาย, ดานการเงิน, และปจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ศูนยบริการ อูซอม หรือ

ศูนยซอมอิสระ ยังคงเปนทางเลือกที่ไดรับความนิยมของผูใชรถยนตสวนใหญ ซึ่งกลุมลูกคาหลักของรานคาปลีก

อะไหลยนต คือ ศูนยบริการ อูซอม หรือศูนยซอมอิสระท้ังหมดนีจ้ะเลือกซื้ออะไหลและอุปกรณตางๆ จากรานคาปลีก

อะไหลยนต เพื่อนําไปเปลี่ยนอะไหลกับอะไหลที่ชํารุดของลูกคาผูนํารถยนตมาซอมที่ศูนยบริการอีกตอหนึ่ง ทั้งนี้ยังมี

กลุมลูกคาจํานวนหนึ่ง ที่เปนผูใชรถยนตเองเลอืกที่จะซื้ออะไหลและอุปกรณตางๆ โดยตรงจากรานคาปลีกอะไหลยนต 

และดําเนินการซอมหรือเปลี่ยนอะไหลที่ชํารุดดวยตนเอง เนื่องดวยเอกลักษณเฉพาะของรานคาปลีกประเภทอะไหล

ยนต ท่ีมีท้ังสินคาหลากหลายชนิดวางจําหนาย, สินคาคงคลังจํานวนมาก, ผูขายตองมคีวามรูความเชี่ยวชาญ, ลูกคามี

ทั้งทางตรงและทางออมไมวาจะเปนเจาของรถยนตเอง ศูนยบริการ อูซอม และการตลาดที่เฉพาะเจาะจงกับกลุม

ลูกคาของรานคาปลีกประเภทอะไหลยนต จะทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออะไหลจากรานคาปลีกที่จําหนายอะไหล

ที่มีคุณภาพใกลเคียงหรือเทียบเทาอะไหลแทโดยทําใหผูบริโภคสามารถประหยัดคาใชจายในดานการซอมแซมและ

บํารุงรักษา 

 ดวยเหตุนี้ผูวจิัยไดทําการสํารวจ รานคาปลีกประเภทอะไหลยนตในจังหวัดพิษณุโลก พบวามีผูประกอบการ

รายใหญและรายยอยเพิ่มขึ้นจํานวนมากตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นของรถยนต จึงทําใหรานคาปลีกประเภทอะไหลยนตใน

จังหวัดพิษณุโลกมีการแขงขันทางดานธุรกิจสูง ทั้งดานราคาสินคา สถานที่ บริการหลังการขาย ความสะดวกสบาย
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ตางๆ ดังนั้นการทําการตลาดใหเปนที่รูจักของรานคาปลีกประเภทอะไหลยนตจึงมีความจําเปนมากขึ้น แตหากยังไมมี

การศึกษาเชิงลึกสําหรับกลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน ยอดขาย และความยั่งยืนใน

ธุรกิจคาปลีกประเภทอะไหลยนต และนอกจากนี้ยังเพิ่มพูนความรูใหกับผูประกอบการธุรกิจคาปลีกประเภทอะไหล

ยนต จึงเปนท่ีมาของการศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจรานคาปลีกประเภทอะไหลยนตที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของ

ลูกคาในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการศึกษาวิจัยจะเนนในสวนของกลยุทธคาปลีกทั้ง 6 ดาน ของ Levy and 

Weitz (2007) ประกอบไปดวย (1) ทําเลที่ตั้ง (Location) (2) ความหลากหลายของประเภทสินคา (Merchandise 

Assortments) (3) นโยบายราคา (Pricing Policy) (4) สวนประสมการสื่อสารการตลาด(Communication Mix) (5) การ

ออกแบบรานและการจัดวางสินคา (Store Design and Display) และ (6) การบริการลูกคา (Customer Services) โดย

มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาอิทธิพลของกลยุทธการจัดการธุรกิจรานคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหล

ยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัด  

ทบทวนวรรณกรรม 

 กลยุทธคาปลีกทัง้ 6 ดานของ Levy and Weitz (2007) ไดศึกษารูปแบบการจัดการธุรกิจคาปลกีทั้ง 6 ดาน

โดยนําไปใชในการศึกษาในการคนควาเชิงลึกของธุรกิจในแตละดานเพื่อใหไดกลยุทธที่เหมาะสมกับธุรกิจคาปลีกนั้นๆ

โดยมีความหมายทัง้ 6 ดานดังนี ้

 1.กลยุทธดานทําเลที่ตั้ง ในการดําเนินธุรกิจคาปลีกทําเลที่ตั้งถือเปนปจจัยการตลาดที่สําคัญมากที่สุดทําเล

ที่ตัง้ของรานคาปลีก (Store Location) หมายถึงการพิจารณาการคัดเลือกทําเลที่ตั้งของรานคาปลีกใหเหมาะกับสภาพ

ธุรกิจเหมาะกับธุรกิจแตละประเภทโดยคํานึงถึงความหนาแนนของประชากรในชุมชนนั้น อํานาจการซื้อการแขงขัน

ของกิจการประเภทเดียวกันอุปกรณอํานวยความสะดวกเพื่อกอใหเกิดประโยชนโดยรวมสูงสุดและเสยีคาใชจายต่ําสุด 

 2.ความหลากหลายของประเภทสินคา ประเภทของสินคาที่มจีํา หนายในรานมีความหลากหลายใน ประเภท

ของสินคา ขนาด ราคา และคุณภาพ เพื่อใหลูกคามีทาง เลือกและสามารถเลือกซื้อตามความตองการ 

 3.นโยบายราคา จํานวนเงินที่ตองจายไปเพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ หรอืหมายถึง ผลรวมของมูลคาที่

ผูบริโภค ใชแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชนในการมีหรือการใชสนิคาหรือบริการ 

 4.สวนประสมการส่ือสารการตลาด การวางแผนภายใตแนวความคิดเดียวโดยใชกิจกรรมการสื่อสารหลาย

รูปแบบรวมกัน 

 5.การออกแบบรานและการจัดวางสินคา การผสมผสานลักษณะทางกายภาพของรานใหลงตวัเพื่อสราง

ภาพลักษณของรานในใจผูบริโภค ลักษณะทางกายภาพประกอบดวย สถาปตยกรรม โครงสราง แผนผังการจัดวาง

สินคา ปาย แสง สี เสียง และอณุหภูมิของราน 

 6.การบริการลูกคา การใหบริการตามความคาดหวงัของลูกคาที่มาใชบริการในราน การบริการลูกคาดวย

รอยย้ิม และการมีอัธยาศัย ที่ดีเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญของการใหบรกิารภายในราน พนักงาน หนารานทุกคนจะตอง

ไดรับการฝกอบรมเร่ืองกิริยามารยาทการพูดจาตลอดจนการแกปญหาเฉพาะหนา รูปแบบการฝกอบรมเรื่องการ

ใหบริการ ผูประกอบการธุรกิจอาจใชการฝกอบรมเชิงปฏิบัตทิี่เนนการปฏิบัตจิริง 

วิธีดําเนินการวิจัย  

 ผูวิจัยไดดาํเนินตามขัน้ตอนดังตอไปนี ้

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการแจกแบบสอบถาม ในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุม

ประชากรในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก 181,953 คน (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2559) จึงใชวิธีการกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อนรอยละ 5 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ

กลุม (Cluster sampling) ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในวิจัยครั้งนี้เทากับ 384 ชุด เพื่อปองกันความผิดพลาดตางๆเชน 

ตอบแบบสอบถามไมครบ แบบสอบถามตกหลน เปนตน จึงทําการเก็บตัวอยางเพิ่มอีก 10% จึงเก็บตัวอยางเปน 420 

จากนั้นกําหนดเกณฑคัดเขาสถานที่เก็บแบบสอบถามผูใชบริการรานอะไหลยนต ดังนี้  

 1.เปนสถานประกอบการณรานคาปลีกอะไหลยนตที่มีการจดทะเบียนการคาถูกตองตามกฎหมาย 

 2.สถานที่ตัง้รานคาปลีกอะไหลยนตจะตองอยูในเขตพืน้ที่ อําเภอเมืองจังหวัดเมืองพษิณุโลก 

 3.มีหนารานชัดเจน และตองมีการจําหนายอะไหลยนตอยางนอย 3 ยี่หอ คือ ISUZU TOYOTA , HONDA  

 โดยมีที่ต้ังสถานประกอบการณรานคาปลีกอะไหลยนตในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลกที่เขาเกณฑ

ทั้งหมดจํานวน 7 แหง จากรานคาปลีกอะไหลยนตทัง้หมด 91 แหงที่ตั้งอยูในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก 

รานยนตไพศาลอินโดจีน รานสชุาติอะไหลยนต รานพัฒนายนต รานเสรียนต รานพ.มั่นคงอะไหลยนต รานพษิณุโลก

อะไหล และรานถาวรกลการ จากนั้นทําการเลอืกเก็บแบบสอบถามจากใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตจํานวนแหง

ละ 60 ตัวอยาง โดยผูตอบแบบสอบถามจะตองเคยซื้ออะไหลยนตจากรานคาปลกีอะไหลยนตอยางนอย 1 ครั้ง ใน

ขั้นตอนถัดมานําเอาแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และประมวลผล เพื่อคํานวณหาคาทางสถิติตางๆ ที่ใชในการ

วิจัยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ จากนัน้ทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดง

คารอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอมูลดาน

ลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยางและตัวแปรที่ศึกษาซึ่งจะอยูในตอนที่ 1 ของแบบสอบถาม 

 2. การทดสอบหาคาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 

ชุด ใชการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ในการหา

ความสัมพันธ กลยุทธทางดานตางๆและการตัดสินใจซื้อของลูกคาซึ่งจะอยูใน ตอนที่ 2 ถึงตอนท่ี 8 ของแบบสอบถาม

จะใชการวเิคราะหโดยมลีักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-ended question) 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของ

ผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผลการศึกษาความคิดเห็นปจจัยการจัดการธุรกิจคาปลีก

อะไหลยนตท่ีสงผลตอความต้ังใจซื้อผลการศึกษาสามารถสรุปไดเปน 2 สวนดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 412 คน 

พบวากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ สวนใหญเปนเพศ ชาย มีอายุระหวาง 31 - 40 ป เปนผูมีระดับการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. มีอาชีพเปนพนักงานเอกชน รายได 10,001 – 20,000 บาท มีสถานภาพโสด

และสมรสหรืออยูดวยกัน โดยมีความถี่ในการใชบริการรานอะไหลยนต 2-5 ครั้งตอสัปดาห ซึ่งมีราคาเฉลี่ยในการ

จายคาสินคาและบริการ 501 – 1,000 บาท และมีย่ีหอรถยนตท่ีมาซื้ออะไหลบอยสุดคือ ISUZU 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลกลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกทั้ง 6 ดาน พบวา ดานทําเลที่ตั้งมีระดับ
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ความคิดเห็นเห็นดวย โดยอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดานความหลากหลายของประเภทสินคา ดานนโยบาย

ราคา ดานการออกแบบรานคาและการจัดวาง ดานการบริการลูกคา ดานสวนประสมการสื่อสารทางการตลาด 

ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลยุทธทางดานทําเลที่ตั้ง โดยภาพรวม กลุมตัวอยางใหความคิดเห็น เห็น

ดวย เม่ือพจิารณาในรายละเอยีด พบวา กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกท่ีสงผลตอความต้ังใจซื้อของผูบริโภค ที่ตั้งที่

มีความคิดเห็นสูงสุดคือ รานคาปลีกควรตั้งอยูในยานศูนยกลางธุรกิจเพราะมีความสะดวกรวดเร็วกวาที่อื่น ( �̅= 

4.45, SD=0.729 )  มีการเดินทางไปงาย ( �̅= 4.29, SD=0.641 ) และไดรับสินคาที่หลากหลายกวายานอื่น ( �̅= 

4.17, SD=0.788 ) รองลงมาคือ รานคาปลีกควรตั้งอยูในยานศูนยการคาเพราะมีที่จอดรถเพียงพอและปลอดภัย 

ประหยัดเวลาในการเดนิทางมากกวายานอ่ืนๆและจะไดคุณภาพสินคาที่ดีกวายานอื่นๆ และระดับความคิดเห็นนอยสุด

คือ รานคาปลีกควรต้ังอยูในยานชานเมืองเพราะมีที่จอดรถเพียงพอ มีการเดินทางสะดวกไมวุนวายและมีบริการการ

เปลี่ยนอะไหลเล็กๆนอยๆฟร ีตามลําดับ 

 ดานความหลากหลายของประเภทสินคา โดยภาพรวม กลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวย เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา กลยุทธทางดานความหลากหลายของประเภทสินคาที่มีความคิดเห็นสูงสุดคือ รานคา

ควรมีอะไหลคุณภาพใหเลือกหลายระดับ ( �̅= 4.17, SD=0.693 ) รองลงมาคือ รานคามีประเภทของสินคาใหเลือก

มากมาย เชน มทีั้งอะไหล เคร่ืองยนต ชวงลาง ตัวถัง เปนตน ( �̅=4.07, SD=0.720 ) รานคาควรมีสินคาหลากหลาย

แบรนดสินคาใหเลือกเชน โชค แบรนด KYB GATES WING เปนตน ( �̅=3.95, SD=0.836 ) รานคาควรมีทั้งอะไหลแท

และอะไหลเทยีมจําหนาย ( �̅=3.92, SD=0.907 ) และลําดับสุดทายรานคาควรมีการขายสินคานอกเหนอืจากอะไหล

ยนต เชน อุปกรณตบแตงรถยนตตางๆ ( �̅=3.92, SD=0.933 ) ตามลําดับ 

 ดานนโยบายราคา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

พบวา กลยุทธทางดานนโยบายราคาที่สําคัญที่สุดคือ มีการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพมาเปนอันดับแรก 

( �̅=4.25, SD=0.700 )  รองลงมาคือ มีการตั้งราคาเปนมาตรฐาน ( �̅=4.07, SD=0.680 )  มีระดับราคาสินคาให

เลือกหลายระดับทั้งแบบถูกและแบบแพง ( �̅=3.90, SD=0.842 )  มีการตั้งราคาเพื่อการแขงขันกับเจาอื่นๆ เชนให

ราคาเทากับเจาอื่นๆ หรือราคาถูกกวาเจาอื่นๆ ( �̅=3.90, SD=0.774 ) และมีการตั้งราคาเปนแบบเซ็ทเพื่อเมื่อลูกคา

ซื้อสินคารวมกันแลวจะไดราคาถูกลง( �̅=3.88, SD=0.979 )  ตามลําดับ   

 ดานสวนประสมการสื่อสารทางการตลาด โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวยเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา กลยุทธทางดานสวนประสมการสื่อสารทางการตลาดที่สําคัญมาเปนอันดับแรกคือ 

รานคาปลีกอะไหลยนตควรมีการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพตางๆเพื่อใหลูกคาไดรับรูถึงสินคาที่ขายในราน ( �̅=3.97, 

SD=0.858 ) รองลงมาคือมีแผนปายโฆษณาในจังหวัดเพื่อใหทานรับรูถึงโปรโมชั่นตางๆของทางราน ( �̅=3.76, 

SD=0.823 ) มีการเปดชองทางการติดตอสอบถามผานทาง Social Network ตางๆ ( �̅=3.75, SD=0.892 ) มีการทํา

ปายโฆษณาสินคาตามทางเดินในรานสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคา ( �̅=3.73, SD=1.064 ) และมีการจัด

แคมเปญชิงโชคลุนรางวัล ( �̅=3.68, SD=0.991 ) ตามลําดับ 

 ดานการออกแบบรานและการจัดวาง โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวยเมื่อ

พิจารณาในรายละเอียด พบวา กลยุทธทางดานการออกแบบรานและการจัดวางจัดวางสินคาที่สําคัญที่สุดคือ การ

จัดรูปแบบของรานคาที่ดูทันสมัย ( �̅=4.19, SD=0.734 ) รองลงมาคือการจัดเรียงสุดคาใหหยิบงาย ( �̅=3.93, 
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SD=0.834 ) การออกแบบรานใหลูกคาไดสัมผัสกับสินคาดวยตัวเอง ( �̅=3.87, SD=0.848 ) มีการจัดเก็บอะไหล

ยนตและเครื่องมือเปนระเบียบสามารถเลือกสรรไดงายลูกคามีความสะดวกตอการเดินเลือกอะไหลยนตได 

( �̅=3.83, SD=0.928 ) มีการจัดพื้นที่ในการใหบริการเปนสัดสวน ( �̅= 3.80, SD=1.030 )  มีปายบอกชัดเจนและ

เหมาะสม ( �̅=3.78, SD=1.060 ) ตามลําดับ 

 ดานการบริการลูกคา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางใหความคิดเห็นในระดับเห็นดวยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด 

พบวา กลยุทธทางดานการบริการลูกคาที่สําคัญเปนอันดับแรก คือ การมีพนักงานไวคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา 

( �̅=4.15, SD=0.723 ) รองลงมาคือ มีการจัดระบบฐานขอมูลลูกคา ( �̅=3.94, SD=0.811 ) มีการจัดเตรียมสินคา

หรือบรกิารตามที่ทานสั่งไดอยางครบถวนและถูกตอง ( �̅=3.83, SD=0.916 ) พนักงานมีการบริการที่รวดเร็ว ( �̅= 

3.74, SD=1.057 ) และมีระบบติดตาม สอบถาม ความพึงพอใจในการมาใชบริการของทาน ( �̅= 3.73, SD=0.951 ) 

ตามลําดับ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นผูใชบริการรานคาปลีกอะไหลยนตเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ

ของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา กลุมลูกคาราน

อะไหลยนตเห็นดวยอยางยิ่งที่ลูกคาจะตั้งใจเลือกซื้อรานคาปลีกอะไหลยนตที่มีสินคาคุณภาพดีมาเปนอันดับแรก 

( �̅=4.13, SD=0.755 ) รองลงมาคือ กลุมลูกคารานอะไหลยนตจะตั้งใจซื้อรานคาปลีกอะไหลยนตที่มีสินคาที่ลูกคา

ตองการอยูในรานแนนอน ( �̅=3.83, SD=0.836 ) ถัดมาคือกลุมลูกคารานอะไหลยนตจะตั้งใจซื้อรานคาปลีกอะไหล

ยนตจากรานคานี้แนนอนถึงแมวาจะมีราคาที่แพงกวารานอื่นๆ ( �̅=3.79, SD=0.809 ) รองลงมาคือ กลุมลูกคาราน

อะไหลยนตจะตองการซื้อสินคาจากชื่อเสียงของตราสินคาเปนหลัก ( �̅=3.75, SD=0.906 ) และในลําดับสุดทายคือ 

กลุมลูกคารานอะไหลยนตมีความตั้งใจซื้อสินคาจากรานนี้อีกในอนาคตอยางแนนอน ( �̅=3.70, SD=1.037 ) 

ตามลําดับ 

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหกลยทุธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

สมมติฐาน : กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกทั้ง 6 ดานสงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอ

     เมือง จังหวัด พิษณโุลก 

 H0 = กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกสงผลตอความตัง้ใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนต 

 H1 = กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกไมสงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบรโิภคอะไหลยนต  

ปจจัยการจัดการธุรกิจคาปลีกของรานอะไหลยนต b Std.Err beta t Sig. 

1.ดานการบริการลูกคา 0.380 0.046 0.395 8.293 0.000*** 

2.ดานการออกแบบรานและ 

   การจัดวาง 

3.นโยบายราคา 

0.296 

 

0.119 

0.047 

 

0.051 

0.309 

 

0.105 

6.228 

 

2.339 

0.000*** 

 

0.020** 

R = 0.713, R2 =0.509, F= 5.470, Sig.F = 0.020 

หมายเหตุ  *  หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05 

   ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01 

   *** หมายถงึ มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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 การทดสอบสมมุติฐาน พบวา ปจจัยการจัดการธุรกิจคาปลีกดานการบริการลูกคา การออกแบบรานและ

การจัดวาง และนโยบายราคา มอีิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก เปนไปตามสมมติฐาน H0 คิดเปนรอยละ 50.9 (R^2 = 0.509) 

 โดยปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ กลยุทธดานการบริการลูกคา โดยมีคาอิทธิพลที่ระดับ 0.395 (beta = 

0.395) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 รองลงมาคือกลยุทธดานการออกแบบรานและการจัดวาง โดยมีคา

อิทธิพลที่ระดับ 0.309 (beta = 0.309) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 และกลยุทธดานนโยบายราคา มีคา

อิทธิพลที่ระดับ 0.105 (beta = 0.105) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .020 ตามลําดับ สวนในดานอื่นๆนั้นไมสงผล

ตอความตัง้ใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากกาศึกษาเรื่อง “กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก” ผูวิจัยอภิปรายผลตามจุดมุงหมายและสมมติฐานไดดังนี ้

 โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยกลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความ

ตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวาปจจัยที่สงอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อของ

ลูกคามากที่สุดคือทางดานกลยุทธดานการบริการลูกคา กลยุทธดานการออกแบบรานและการจัดวาง และกลยุทธ

ดานนโยบายราคา เพราะในยุกตปจจุบันการคาปลีกยิ่งมีการแขงขันที่สูงขึ้นไมวาจะเปนการขายปลีกอะไหลยนตแบบ

ออนไลนสงตรงถึงบาน หรือการจายเงินโดยการใชบัดเครดิตซึ่งงายตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา เจาไดมีการบริการ

ลูกคาที่ดีเลิศลูกคาก็จะเกิดความความตั้งใจที่จะซื้อสินคาจากรานนั้นๆ นอกจากนี้การบริการลูกคาที่สอดคลองกับ

ความเห็นของลูกคาคือ รานคาควรมีพนักงานไวคอยชวยเหลือและใหคําแนะนําที่ดี มีการจัดระบบฐานขอมูลลูกคา

อยางเปนระบบ มีการจัดเตรียมสินคาตามท่ีลูกคาสั่งไดอยางถูกตองและแมนยําและการบริการท่ีรวดเร็ว จึงเปนปจจัย

ที่สงเสริมใหลูกคาเกิดความตั้งใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา โพนโต (2557) ที่ทําการศึกษาเรื่อง 

“ปจจัยคุณภาพการใหบริการ การบรหิารลกูคาสัมพันธ และการสื่อสารทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุ

กอสรางในรานคาปลีกวัสดุกอสรางสมัยใหม (Modern Trade) ในจังหวัดปทุมธานี” ซึ่งพบวา ปจจัยการบริหารลูกคา

สัมพันธนั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อวัสดุกอสราง เชน การจัดเตรียมสินคาที่ลูกคาสั่งไดอยางครบถวนแมนยํา มี

การแนะนําใหคําปรึกษาซึ่งทําใหลูกคานั้นรูสึกวาตนเองสําคัญ ถัดมาในกลยุทธที่สงอิทธิพลตอการตั้งใจซื้อถัดมาคือ 

ดานการออกแบบรานและการจัดวางสินคา พบวา รานคาปลีกอะไหลยนตควรมีการจัดรูปแบบของรานคาท่ีทันสมัย มี

การจัดเรยีงสินคาใหหยิบงาย มีการออกแบบรานใหลูกคาไดสัมผัสสินคาเช็คสินคาดวยตัวเอง และรานคายังควรมีการ

จัดเก็บอะไหลยนตและเคร่ืองมอืใหเปนระเบียบใหลูกคาสามารถเลือกสรรไดงาย และมีความสะดวกตอการเดินเลือก

ซื้อ และมีปายบอกพื้นที่ในการใหบริการอยางชัดเจนเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี ชวยประดิษฐ 

(2556) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “แนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบริหารจัดการรานคาปลีกวัสดุกอสรางของรานปทุมธานี” 

พบวา เม่ือรานคาปลีกมกีารจัดผังการจัดเก็บและระบุตําแหนงสินคาอยางเปนระเบียบจะชวยลดใหเกิดความผิดพลาด

ในการจัดสินคาและอีกทั้งลูกคายังจะไดรับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลโดยตรงใหรานคาปลีกมีความ

ตั้งใจซื้อมากขึ้น  

 นอกจากนี้กลยุทธท่ีสงอทิธพิลตอการตั้งใจในลําดับสุดทายคอืดานนโยบายราคา พบวา รานคาปลีกอะไหล

ยนตควรมีการตั้งราคาสินคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา และมกีารตั้งราคาสินคาใหเปนมาตรฐานนอกจากนี้รานคา

ควรมีการต้ังราคาเพื่อการแขงขนัราคากับคูแขงขัน เชน ราคาถกูกวาราคากลางหรือราคาเทากบัราคากลางแตมขีอง
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แถม และรานคาปลีกอะไหลยนตควรมรีะดับราคาของสินคาใหเลือกหลายระดับเพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา เชน 

สินคาชนิดเดยีวกันแตมีแบบราคาถูกและแบบราคาแพง และรานคาปลกี ควรมีการตั้งราคาแบบซื้อเปนเซ็ทเพื่อให

ลูกคาไดสินคาในราคาที่ถูกลงกวาซื้อสินคาแบบแยกชิ้น เชน ซือ้เซ็ทเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่องก็จะได น้ํามันเครื่องพรอม

กรองเคร่ือง ในราคาที่ถูกกวาซือ้แยกชิน้เปนตน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ ฐิติมา พิบูลกิตติพัทธ (2553) ไดทําการศึกษา

เรื่อง กลยุทธการจําหนายอะไหลรถยนตมือสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการ

จําหนายอะไหลรถยนตมือสองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยพบวา ทางดานราคา ผูบรโิภคใหความสาํคัญใน

ระดับมากทางดาน สินคามีราคาที่เปนธรรม เช่ือถือได และราคาสินคามีราคาใกลเคียงกับราคากลาง ซึ่งสามารถ

อภิปรายไดวา การตั้งราคาทีผู่บริโภคยอมรับไดและยินดีจายเพราะมองเห็นถึงความคุมคาใหแกสนิคาแลวยังสามารถ

สรางภาพลกัษณที่ดีใหแกสินคาไดอีกดวย 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  จากการศกึษาเรื่อง กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกทัง้ 6 ดาน สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค

อะไหลยนต ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เพยีง 3 ดาน ประกอบไปดวย กลยุทธดานการบรกิารลูกคา กลยุทธ

ดานการออกแบบรานและการจัดวาง และกลยุทธดานนโยบายราคา ดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในดานกลยุทธอื่นๆ 

เชน กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix 7 P’s) หรือ กลยุทธการบรหิารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคา (Customer Relationship Management : CRM) เพื่อกระตุนความตองการในการใชบริการ 

 การวิจัยครัง้นี้ทําการศึกษากับกลุมตัวอยางในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นจําควรนําไปศึกษาใน

เขตพื้นที่อืน่ๆ เชน ในเขตหัวเมืองใหญๆ เชียงใหม กรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา เปนตน เพื่อทําการเปรียบเทยีบ

ผลการวิจัย 

ขอเสนอแนะเชิงประยุกตใช 

 จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซือ้ของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต 

อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก พบวา ผูบริโภคอะไหลยนตใหความสําคัญกับ ดานการบรกิารลูกคา ดานการออกแบบ

รานและการจัดวาง และดานนโยบายราคา ดังนั้นผูประกอบการอะไหลยนตจึงควร มีการบริการลูกคาที่ด ีมีนักงานไว

คอยชวยเหลอืและใหคําแนะนํา มีการจัดระบบฐานลูกคาท่ีดี เกบ็ประวัติการใชบรกิารลูกคาทุกครั้งที่มาใชบรกิาร มี

การจัดเตรียมสินคาไดอยางครบถวนแมนยํา รานคาปลีกควรมกีารจัดรูปแบบของรานคาใหดูทนัสมัยงายตอการเลือก

สินคาและบริการ และรานคาปลีกควรมีการตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคาการใหบริการ ราคาอะไหลควรมี

การตั้งราคาอยางเปนมาตรฐาน  

 แตผูประกอบการก็ไมควรละเลยกับกลยุทธ ดานทําเลที่ตั้ง ดานสวนประสมการสื่อสารทางการตลาด และ

ดานความหลากหลายของประเภทสินคา ควรมกีารเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีอยูในดานศูนยกลางธุรกิจ เพราะในยานนี้มีความ

สะดวกรวดเร็วกวาที่อื่น ทําใหลูกคาประหยัดเวลาในการเลือกซื้อสินคาเพราะเปนแหลงรวมสินคามากมาย ในดาน

สวนประสมการสื่อสารทางการตลาด รานคาควรมีการโฆษณาสื่อสิ่งพิมพตางๆเพื่อกระตุนใหผูบริโภคสนใจในการ

ตัดสินใจเลอืกใชบริการ ดานความหลากหลายของประเภทสินคารานคาควร มีอะไหลคุณภาพใหเลือกหลายระดับเพื่อ

เพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคใหมากขึ้น   

ขอเสนอแนะครั้งตอไป 

 จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตัง้ใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต 
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อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 1.การศกึษาในครัง้นี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกอะไหลยนตท่ีสงผลตอความตัง้ใจ

ซื้อของผูบริโภคในเขต อาํเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นในการศึกษาครัง้ตอไปควรทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่

เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เชน กลุมชางในอูรถยนต ที่มีการใชบริการรานอะไหลบอยครั้ง  
 2.การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงผูบริโภครานคาปลีกอะไหลยนตในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เทานั้นอันเนื่องมาจากขอจํากัดหลายดาน ดังนัน้ผูวิจัยจึงแนะนําเสนอใหทําการศึกษาในเขตบริเวณพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ

เพื่อนนําผลการศึกษามาเปรียบเทยีบกันในแตละดาน 

กิตตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธเรื่อง “กลยุทธการจัดการธุรกิจคาปลีกที่สงผลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอะไหลยนตในเขต อําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก” ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงดวยดีดวยความกรุณายิ่งจาก ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรีชา ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา คําปรึกษา และขอคิดหินที่เปนประโยชน ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอา

ใจใสและสนับสนุนคอยใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดการทําการวิจัย จนวิทยานิพนธครั้งนี้สําเร็จสมบูรณได จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ ดร.นลินี เหมาะประสิทธิ์, ดร.สิรินี วองวิไลรัตน และ ดร.รัตนา สิทธิอวม 

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนําแกไข จนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จและสมบูรณอยางมีคุณคา ขอบคุณ 

ผูประกอบการธุรกิจรานคาปลีกอะไหลยนต ที่สละเวลาอันมีคุณคา พรอมกับใหการสนับสนุนและกรุณาใหเก็บแบบสอบถาม

จากลูกคา เพื่อใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปใชศึกษาคนควาจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี นอกจากนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย

ทุกทาน ที่ใหความรูแกผูเรียนในการศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

นเรศวร ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ตลอดจนประสบการณที่ดีดวยความเมตตาตลอดมา ทายที่สุดนี้ ขอกราบ

ขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และสมาชิกในครอบครัว ที่ไดใหการสนับสนุนและใหความชวยเหลือ และหวังเปนอยางยิ่งวา

การศึกษาครัง้นี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจ คาปลีกอะไหลยนต ตลอดจนผูท่ีตองการนําไปศึกษาตอไป 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความไววางใจและความ

จงรักภักดีของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา และเพื่อเปรียบเทยีบระดับความจงรักภักดีของผูบริโภค

ตอรานยาแผนปจจุบัน และรานยาสาขา ตลอดจนเสนอแนวทางในการสรางความภักดีตอรานยาแผนปจจุบันและ      

รานยาสาขา  โดยกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก ที่ใชบริการในรานขายยาแผนปจจุบัน  

และรานยาสาขาและมีอายุตัง้แต 20 ปขึ้นไป จํานวน 384 คน นํามาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง

อนุมาน ไดแก สถิติ Independent Sample t-test ,การวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ ( Multiple Regression 

Analysis) และการวิเคราะหตัวแปรคั่นกลาง (Mediation Analysis) ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

สงผลตอความไววางใจและระดับความจงรักภักดี ของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และรานยาสาขา จาก

การวิเคราะหสมการถดถอยและทดสอบอิทธิพลทางออมโดยใช ‘Distribution of Product’ Method (P = ZαZβ) พบวา 

ความไววางใจเปนตัวแปรคั่นกลางบางสวน (Partial Mediator) ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความ

จงรักภักดี ของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน และรานยาสาขานั้น แตกตางกัน ในขณะเดียวกันผลการวิจัยยังพบวา 

ความจงรักภักดขีองผูบริโภคระหวางรานยาแผนปจจุบันกับรานยาสาขานั้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้นจาก

ผลวิจัยสามารถสรุปไดวาผูประกอบการรานยาควรเห็นความสําคัญของบุคลากรที่จะคอยใหความรูแกผูปวยหรือผูที่

ซื้อยาเปนอันดับแรก นอกจากนี้ยังควรใหความสําคัญในเรื่องลักษณะทางกายภาพโดยเฉพาะ ในเรื่องของความ

สะอาด ความเปนระเบียบของการจัดราน การแยกหมวดหมูของยา ซึ่งทั้งหมดเหลานี้ก็จะทําใหผูบริโภคเกิดความ

ไววางใจและสงผลตอความจงรักภักดีในการเลอืกใชรานยามากขึ้น 

คําสําคัญ: ความจงรักภักดีของผูบริโภค, ความไววางใจ, สวนประสมการตลาด, รานยาแผนปจจุบัน, รานยาสาขา 

Abstract  

This study aims to analyze the marketing-mix factors affecting the customer’s trust and loyalty to 
independent pharmacies (IP1) and chain store pharmacies; to compare the level of customer’s loyalty between 
independent and chain store pharmacies; and gives suggestion on how to create customer’s loyalty to 
independent and chain store pharmacies. The study sample was a group of 384 customers, who were older 
than 20 years old and residing in Muang District, Phitsanulok Province, and had experience using independent 
and chain store pharmacies. The descriptive statistics analysis and inferential statistics analysis were employed 
to analyze the data, including Independent Sample t-test, Multiple Regression Analysis and Mediation Analysis. 
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The study found that the marketing-mix factors influenced on the customer’s trust and loyalty toward both 
independent and chain store pharmacies. According to the Regression Analysis and Mediation Analysis applying 
‘Distribution of Product’ Method (P = ZαZβ), it showed that trust was a partial mediator. There were differences 
between the marketing-mix factors and the customer’s trust to independent and chain store pharmacies. 
However, there was no significant difference in customer’s loyalty to independent and chain store pharmacies. 
This suggested that the entrepreneurs should emphasize on the staff’s improvement in term of knowledge and 
physical characteristics for giving guidance or suggestion to their customers. Physical characteristics including 
cleanliness, neatness, and drugs categorization, should also be considered, in order to enhance the customer’s 
trust and loyalty in choosing drug stores.  
Keywords : Customer Loyalty, Customer Trust, Marketing Mix, Independent Pharmacies, Chain Store 
Pharmacies 
 

บทนํา  

ในอดีตรูปแบบรานยามีเพียงประเภทเดียวคือ รานยาเดี่ยว (Independent Pharmacies) โดยมีรูปแบบเปน   

รานคาปลีกใชหลักการบริหารแบบครอบครัวและไมมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน แตในปจจุบันมีการดําเนิน

ธุรกิจในลักษณะรานยาลูกโซสาขา (Chain store Pharmacies) ใชการลงทุนสูง มีการปรับรูปแบบรานใหทันสมัยมากขึ้น  

ขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพษิณุโลกแสดง ดังตารางที่ 1  

ตาราง 1 แสดงจาํนวนรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ป พศ. 
จํานวนรานยา (ราน) 

รานยาแผนปจจุบัน รานยาสาขา รานยาทั้งหมด 

2554 70 8 78 

2555 82 9 91 

2556 89 10 99 

2557 98 12 110 

2558 110 13 123 

2559 120 14 134 

ที่มา : http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp 

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา รานยาในจังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในป พศ.2559 

จํานวนรานยาในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา มีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 120              

ในรานยาแผนปจจุบัน, และมีจํานวน  14 รานในรานยาสาขา ตามลําดับ  ทําใหผูประกอบการรานยาในจังหวัด

พิษณุโลก ตองเผชิญกับสภาวะการณแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น ความแตกตางของรูปแบบรานยาในปจจุบัน ทําใหเกิด

ตัวเลอืกที่มคีวามหลากหลายสําหรับลูกคา แตสําหรับผูประกอบการซึ่งเปนเจาของรานยาแผนปจจุบันแลว ถือวาเปน

การเกิดคูแขงที่สําคัญทางธุรกิจซึ่งสงผลใหผูประกอบการรานยาแผนปจจุบัน จะตองหาวิธีการจัดการโดยตองอาศัย

ปจจัยหลายดานที่มาจากขอมูลความคิดเห็นของลูกคาวาวิธีการใดที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาและสราง

ความจงรักภักดีใหเกิดขึ้น   
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ผูศึกษาจึงใหความสนใจศึกษาการสรางความภักดีของผูบริโภคที่มีตอรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา  

เพื่อศึกษาถึงเหตุผล ที่ทําใหเกิดความภักดีของผูบริโภค (Customer loyalty) สําหรับขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะใชเปน

แนวทางอธิบายความไววางใจเพื่อสรางความจงรักภักดีของผูบริโภคและเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของ

หรือหนวยงานธุรกิจใชเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของผูบรโิภค 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

ความภักดี คือ ความเต็มใจของผูรับบริการที่จะยังคงใชบริการ จากผูใหบริการหรือบริษัทเดิม หรือ

พฤติกรรมการซื้อซ้ํา ซึ่งผลที่เกิดจากความภักดีนั้น เปนสิ่งที่เกิดจากทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยอมรับตอผูใหบริการ 

และเปนสิ่งที่ชวยไมไหเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใชบริการของผูใหบริการรายอื่น (Caruana. 1999; Gremler; & 

Brown. 1996; cited in Pong; & Yee. 2001) ซึ่งจากสิ่งที่กลาวมาแลวขางตน จะพบวาการวัดความภักดีของ

ผูรับบริการ จะตองคํานึงถึง พฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผูรับบริการ ซึ่งทั้งหมดสามารถวัดจาก 

มาตรวัด Behavioral intentions battery ซึ่งพัฒนาโดย Zeithaml; et al. (cited in bloomer; et al. 1999) ที่มีกรอบ

แนวคิดเกี่ยวกับ การวัดความตั้งใจของพฤติกรรมในผูรับบรกิาร (Behavioral intentions) 

จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ พบวาความจงรักภักดีนาจะเกิดจากองคประกอบหลายอยางประกอบกัน 

เชน ความพึงพอใจในสวนประสมการตลาดเปนตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ

ลูกคาและมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคาเปนอยางมาก กลาวคือเมื่อลูกคามีความพึงพอใจในการซื้อ

สินคาหรือใชบริการจากรานคาแลวนาจะมีแนวโนมสูงที่จะกลับมาซื้อสินคาหรือใชบริการตอรานคานั้นอีกและ         

เมื่อมีการใชบริการซ้ําอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดความจงรักภักดีกับรานคาในที่สุด (อังคณา แจงกระจาง. 2553)  

นอกจากนี้ยังมอีงคประกอบอยางอื่นท่ีนาจะทําใหเกิดความจงรักภักดีของลูกคาไดแก ความไววางใจของลูกคาที่มีตอ

รานคา เพราะความไววางใจมีความสําคัญอยางมาก เนื่องจากความไววางใจเปนปจจัยตอความสําเร็จของศตวรรษที ่

21 (Healey. 2007) ที่สงผลตอรายไดและกําไรในทุกระดับขององคการ (Davis, Schoorman, Mayer & Tan. 2000) 

ความไววางใจนั้นเปนความคาดหวังในทางบวกตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนคําพูด การกระทํา หรือการตัดสินใจที่จะ

กระทําตามสมควรแลวแตโอกาส อันจะสงผลใหลูกคาซึ่งมีความไววางใจจะเกิดความรูสึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นตอ

องคประกอบของสินคาหรือบริการและผูใหบริการ จึงถือไดวาความไววางใจจัดเปนตัวแปรสําคัญของกลยุทธ

การตลาดในปจจุบัน ซึ่งเปนองคประกอบที่จําเปนและมีความสําคัญตอการที่จะประสบความสําเร็จ (Berry. 1995; 

Dwyer et al. 1987; Robinson.1996; Selnes. 1998) 

ที่ผานมาพบวามีการศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาในรานยา ตัวอยางเชน ผลกระทบ

ของการบริหารลูกคาสัมพันธตอความจงรักภักดีของลูกคาและผลกระทบของตราสินคาตอความจงรักภักดีของลูกคา 

(อังคณา แจงกระจาง. 2553) การศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพของการบริการ และความภักดีตอการ

บรกิารในธุรกิจรานยา (ชาญณรงค โชคบํารุงสุข. 2552) การศึกษาความพงึพอใจ พฤติกรรมและความจงรักภักดีของ

ผูบริโภคที่มีตอรานขายยาที แอนด ที ฟารมา (ตุลยลักษณ อูไพจิตร. 2550) และมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ

ตั้งใจซื้อตอรานยาลูกโซของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (วันดี ฉัตรธนะสิริเวช. 2551) แตยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษา

เกี่ยวกับการเปรียบเทียบความภักดีของผูบริโภคที่มีตอรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา โดยดูในประเด็นสวน

ประสมการตลาดที่มคีวามสัมพันธตอความจงรักภักดขีองลูกคาในรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขาเทียบกัน  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีของลูกคา ในรานยาที่ผานมา พบวาโดยสวน

ใหญจะศึกษาเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอความจงรักภักดีซึ่งมีจํานวนมาก ในขณะที่การศึกษาถึงความเชื่อมโยง
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ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไปสูความไววางใจยังมีจํานวนนอย ซึ่งความเขาใจในประเด็นดังกลาว         

จะสงผลใหเจาของรานยาสามารถนําขอมูลไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลมากขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะหตัวแปร

คั่นกลาง (Mediator) เปนกุญแจสําคัญในการวิเคราะหกระบวนการของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอตัวแปรตามทั้งทางตรง

และทางออม ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงตองการตรวจสอบวาความไววางใจจะเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดและความจงรักภักดีของลูกคา  ทั้งนี้หากความไววางใจทําหนาที่เปนตัวแปรคั่นกลางระหวางปจจัย    

สวนประสมทางการตลาดและความจงรักภักดีของลูกคาแลว จะมีประโยชนตอเจาของรานยาในการพัฒนาราน       

ใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอไป 

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงใหความสนใจศึกษาการสรางความภักดีของผูบริโภคที่มีตอรานยาแผนปจจุบัน             

และรานยาสาขา  กรณีศึกษา : อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงเหตุผล ที่ทําใหเกิด                   

ความภักดีของผูบริโภค (Customer loyalty) สําหรับขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะใชเปนแนวทางอธิบาย                 

ความไววางใจเพื่อสรางความจงรักภักดีของผูบริโภคและเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่เกี่ยวของหรือ         

หนวยงานธุรกิจใชเปนขอมูลพื้นฐาน  ในการตัดสินใจวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองตอความตองการ       

ของผูบรโิภค รวมท้ังเปนประโยชนแกผูที่สนใจศึกษาโดยทั่วไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

ประชากรทีใ่ชในการศึกษาคร้ังนี ้คือ ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

กลุมตัวอยางที่ใชในงานวจิัยครั้งนี ้คือ ผูบริโภคอายุระหวาง 20 ปขึ้นไป ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก  

ณ ระดับความเช่ือมั่น 95 % ทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใชสูตรคํานวณ

กลุมตวัอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) เทากับ 384 ราย ในการเก็บขอมูล      

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

ตามลําดับ คือ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา และธุรกิจการบรกิาร จากตํารา เอกสารทาง

วิชาการ บทความนิตยสาร ทฤษฎหีลักการและงานวจิัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดย

แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สวนประสมทางการตลาดบรกิารของผูบริโภคที่มาใชบริการรานยา   

ตอนท่ี 2 ความไววางใจของผูบริโภคทีม่าใชบรกิารรานยา 

ตอนท่ี 3 ความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มาใชบริการรานยา 

ตอนท่ี 4 ขอมูลสวนบุคคล   

การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วัดจากคา IOC (Index of item objective 

congruence) โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญกับสิ่งที่จะวัดเปนผูทําการ

ตรวจสอบ สําหรับงานวิจัยนี้จะมีผูเชี่ยวชาญมีคุณสมบัติ คือ เปนนักวิชาการตองเปนผูที่มีตําแหนงทางวิชาการอยาง

ต่ํา คือ ผูชวยศาสตราจารย หรือสําเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ

จํานวน 3 ทาน   

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดังนี้  1. ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 

2. ผศ.ดร.เผด็จ  ทุกขสูญ       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ดร.ภาวนิี   ชังเภา     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ตาราง 2  แสดงคา IOC จากการพิจารณาแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญ 

ตัวแปรรายดาน 
ความเห็นของคณะกรรมการทั้ง 3 ทาน 

คา IOC จํานวนขอ สอดคลอง      
(1) 

ไมแนใจ    (0) ไมสอดคลอง   
(-1) 

1.ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
1.1 ดานผลิตภัณฑ 2 1 - 0.67 5 
1.2 ดานราคา 2 1 - 0.67 5 
1.3 ดานสถานที ่ 3 - - 1 5 
1.4 ดานการสงเสริมการตลาด 2 1 - 0.67 5 
1.5 ดานบุคลากร 2 1 - 0.67 5 
1.6 ดานกระบวนการ 3 - - 1 5 
1.7 ดานลักษณะทางกายภาพ 3 - - 1 5 
2.ปจจัยดานความไววางใจ 
2.1 ดานความไววางใจ 2 1 - 0.67 5 
3.ปจจัยดานความจงรักภักด ี
3.1 ดานความจงรักภักด ี 2 1 - 0.67 11 

 

จากผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญดังตารางที่ 2 พบวา ไมมีขอคําถามในหัวขอปจจัยใดมีคา IOC ต่ํากวา 

0.5 จึงพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับรางได ทั้งนีผู้เชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการ

ปรับปรุงสํานวนคําถาม เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจและชัดเจนขึ้น และนําแบบสอบถามฉบับรางนี้ตรวจสอบคุณภาพ

ในขั้นตอนตอไป  

2. การตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่มี

คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาแบบครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient ) ของแตละดานและภาพรวมของแบบสอบถาม โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติสําเร็จรูป ใชเกณฑการพิจารณา คาความเชื่อมั่นของ Cronbach (1951) ที่กลาววา ผล

การวัดที่ยอมรับไดและมีความถูกตอง ตองมีคาความเที่ยงไมนอยกวา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งผลการตรวจสอบคาความ

เชื่อมั่นไดผลดังตาราง 3  ดังนี้         

ตาราง 3 แสดงคาความเชื่อมั่นตามวธิีของครอนบาค 

แบบสอบถามรายปจจัย คาความเชื่อมั่น 

ดานผลิตภัณฑ  0.790 

ดานราคา 0.700 

ดานสถานที ่ 0.720 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.864 

ดานบุคลากร 0.900 

ดานกระบวนการ 0.860 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.867 

ความไววางใจ 0.918 

ความจงรักภักด ี 0.914 

แบบสอบถามทั้งฉบับ  0.873 
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ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม สําหรับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด, ปจจัยดานความไววางใจ และ ปจจัยดานความจงรักภักดีเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการตรวจสอบขอตกลง

เบื้องตนสําหรับการวิเคราะหสถิตคิวามสัมพันธแบบถดถอย (Regression Analysis)  และการทดสอบความสัมพันธตัว

แปร และวิเคราะหตัวแปรคั่นกลาง (Mediation Analysis) ตอไป 

  การเก็บรวมรวมขอมูล 

การเก็บรวมรวมขอมูลและการวางแผนในการสุมสถานที่เก็บกลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) มีรายชื่อรานยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกแลวแบงกลุมรานยาเปน 2 กลุมใหญ คือรานยาแผนปจจุบัน และรานยาสาขา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก  โดยในแตละกลุมรานยา ประกอบดวย  1. กลุมรานยาแผนปจจุบัน จํานวน 120 ราน  2.กลุมรานยา  สาขา 

จํานวน 14 ราน ทั้ง 2 กลุมเรียงตามลําดับปที่ไดรับอนุญาตตั้งราน (เลขที่ใบอนุญาตและปอนุญาต) โดยกําหนดราน

ตัวอยางไว 14 รานในแตละกลุมรานยา  คือ ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมดของรานยาแผนปจจุบัน หาร จํานวนที่ถูกเลือก 

(14ราน) ไดเทากับ 8.5 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสุมนับเลข 1-8 เรียงตามปที่ไดรับอนุญาตโดยเลือกรานที่เลข 8     ไดทั้งหมด 

15 ราน  ในแตละรานเก็บแบบสอบถาม รานละ 14 ชุด รวมเปน 210 ชุดแบบสอบถาม  สวนรานยาสาขา จํานวน 14 

ราน ผูวิจัยเลือกทั้งหมด 14 ราน ในแตละรานเก็บแบบสอบถาม  รานละ 13 ชุด รวมเปน 182 ชุดแบบสอบถามรวม

ทั้งสิน้ 2 กลุม ได 384 แบบสอบถาม    

ขั้นที่ 2 กําหนดจํานวนตัวอยางผูรับบริการในแตละรานยา โดยกําหนดใหกลุมตัวอยางผูรับบริการในแตละ

รานยามีขนาดเทากันโดยประมาณ  คือ 200 ชุดตอกลุม แบงเปนกลุมรานยาแผนปจจุบัน 210 ชุด และรานยาสาขา 

182 ชุด รวมเปน 384 ชุดแบบสอบถาม   

ขั้นที่ 3 ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางผูรับบริการโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random Sampling) 

จากรานยาตัวอยางที่ไดจากการสุมขั้นที่ 2 จํานวน 29 รานยา โนชวงเวลาที่เก็บแบบสอบถาม คือ วัน จันทร – ศุกร 

เวลา 17.00 น. ถึง 20.00 น. และวันเสาร-อาทิตยเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. เริ่มเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธ    

พ.ศ. 2560 ถึง เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 (รวม 3 เดือน)  โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง มี

ผูวิจัยเปนผูที่คอยใหคําแนะนําในการกรอกในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม เพื่อใหครบตามจํานวน          ที่

ตองการ 384 ชุด และมีเกณฑในการคัดเลือกตัวอยางเขาดังนี ้

1. มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปไมจํากัดเพศ เนื่องจากถือวาเปนผูที่บรรลุนิติภาวะแลว สามารถตัดสินใจและ

เลือกที่จะใหเหตุผลไดดวยตัวเอง 

2. เคยรับบริการที่รานยาแหงนี้มากอนอยางนอย 1 ครั้ง เพราะเปนการถามประสบการณที่ไดรับบริการ 

และยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และยังไมเคยตอบแบบสอบถามฉบับนีม้ากอน 

3. มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพราะการศึกษานี้ตองการขอมูลของประชากรในอําเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากขอมูลที่อาจไดรับจากผูรับบริการจาก

ภูมิลําเนาอื่น  

และมีเกณฑคัดออกดังนี้  

1. กลุมตัวอยางไมสะดวกตอบแบบสอบถาม 

2. กลุมตัวอยางไมสามารถอาน เขยีนภาษาไทยได 
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จากการลงเก็บขอมูลแบบสอบถามครั้งนี้ ผูวิจัยไดลงเก็บแบบสอบถามจํานวน 392 ชุด หลังจากที่ได

แบบสอบถามคืนทั้งหมดแลว ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามจํานวน 392 ชุด

แบบสอบถาม พบวามีแบบสอบถามที่มีคําตอบไมสมบูรณจํานวน 8 ชุด ผูวิจัยจึงไดตัดทั้ง 8 ชุดนั้นทิ้ง ดังนั้นจึงมี

แบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 384 ชุด หลังจากนั้นจึงไดนําขอมูลมาลงบันทึกในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตอไป 

 การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพื้นฐาน เชน  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) และวิเคราะหความสัมพันธแบบถดถอย (Regression Analysis) สําหรับทดสอบความสัมพันธระหวางตัว

แปร และวิเคราะหตัวแปรคั่นกลาง (Mediation Analysis) สําหรับทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

ผลการศึกษา  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 64.6 และเปนเพศชาย จํานวน 

136 คน คิดเปนรอยละ 35.4 และสวนใหญมีอายุ 20 - 29 ป จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 49.0 ผูตอบ

แบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 65.4 รองลงมามีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 121 

คน คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมา อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27.1  โดย

ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีจํานวน 128 คน  คิดเปนรอยละ 33.3   

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา    

ตาราง 4 แสดงขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

x� S.D. 

ดานผลิตภัณฑ  

-  มีความม่ันใจวาผลิตภัณฑที่รานมคีุณภาพดี  4.24 0.66 

-  มีผลิตภัณฑใหเลือกซื้อหลากหลายประเภท  4.11 0.72 

-  ผลิตภัณฑไมมีหมดอายุหรือเส่ือมคุณภาพ  4.09 0.88 

ดานราคา   

-  ปายบอกราคามคีวามถูกตองแสดงผลชัดเจน 4.08 0.79 

-  ราคายาเหมาะสมคุมคากับเงินที่จาย 4.04 0.75 

-  มียาใหเลือกหลายระดับราคา 4.02 0.74 

ดานสถานที่   

-  สถานที่ตั้งเดินทางมาที่รานมีความสะดวก  4.18 0.74 

-  ปายแสดงรานยาเห็นชัดเจน  4.04 0.79 

-  บริเวณรานยามีที่จอดรถสะดวก  4.00 0.89 

ดานการสงเสริมการตลาด   

-  มีวิธีการสงเสริมการขายที่นาสนใจ  3.73 0.94 

-  การใหสวนลดพเิศษสําหรับการเปนสมาชิก    3.63 1.07 

-  การจัดโปรโมชั่นราคาพเิศษตามเทศกาลตางๆ  3.56 0.96 

ดานบุคลากร   

-  เภสัชกรซักถามอาการและประวัติแพยากอน  4.36 0.75 

-  เภสัชกรมีมนุษยสัมพันธและการบริการที่ด ี 4.32 0.77 

-  เภสัชกรใหคําปรึกษาดานยาตลอดเวลาทําการ  4.27 0.77 
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ดานกระบวนการ   

-  การใหบริการมีความถูกตอง กระชับและรวดเร็ว  4.19 0.72 

-  การบริการที่ตอบสนองความตองการของลูกคา 4.19 0.70 

-  เปดบริการตรงตามเวลาที่กําหนดของราน  4.19 0.78 

ดานลักษณะทางกายภาพ   

-  ลักษณะภายในรานมคีวามสะอาด เรียบรอย  4.37 0.69 

-  มีการแสดงใบประกอบวชิาชีพของเภสัชกรชัดเจน 4.34 0.75 

-  ความเปนระเบียบของการจัดหมวดหมูสินคา   4.24 0.70 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความไววางใจของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา 

 

ตาราง 5 แสดงขอมูลความไววางใจในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา 

ความไววางใจ 
ระดับความเชื่อมั่น 

x� S.D. 
-  เชื่อมั่นในมาตรฐานคุณภาพของรานขายยา  4.21 0.72 

-  การใหบรกิารสรางความรูสกึมั่นใจและ ไววางใจในการใชยา                        4.20 0.70 

-  เชื่อมั่นการจายยามีความถูกตอง เหมาะสมกับอาการหรอืโรคทีเ่ปน  4.19 0.68 

 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความจงรักภักดีในรานยาแผนปจจุบนั (ขย.1) และรานยาสาขา 

 

ตาราง 6 แสดงขอมูลความจงรักภักดใีนรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา 

ความจงรักภักด ี
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D. 
-  มีแนวโนมจะกลบัมาใชบริการรานยานีซ้้ําอีกในครั้งตอไป 3.90 0.80 

-  ซือ้ยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากรานยารานนี้เปนประจํา 3.85 0.80 

-  ถามีอาการเจ็บปวยจะเลอืกใชบริการรานยานี้บอยคร้ังขึ้น   3.80 0.80 

 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน  

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความไววางใจและระดับความ

จงรักภักดี ของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และรานยาสาขา   จากการวิเคราะหสมการถดถอย วิเคราะหตัว

แปรคั่นกลางและทดสอบอิทธิพลทางออมโดยใช ‘Distribution of Product’ Method (P = ZαZβ) (Mackinnon et al.; 

1998) พบวา ความไววางใจเปนตัวแปรคั่นกลางบางสวน (Partial Mediator) ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด

กับความจงรักภักดี ของผูบริโภค (คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน = 0.56, p=.000) ผานความไววางใจไปสูความ

จงรักภักดีอีกดวย โดยปจจัยสวนประสมทางการตลาดนั้นคือ ปจจัยดานบุคลากร, ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

และปจจัยดานกระบวนการ เปน 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวมรายดาน 4.29, 4.21 และ 4.14 

ตามลําดับ) 
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ภาพ 1 แสดงคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานระหวางตัวแปร 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 2 ระดับความจงรักภักดี ของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ              

รานยาสาขาแตกตางกัน จากคา Paired Sample t-Test พบวา ความจงรักภักดีในรานยาแผนปจจุบันกับความ

จงรักภักดีในรานยาสาขานั้นไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p.> 0.05)   

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามจุดมุงหมายของการศึกษาและสมมตฐิานไดดังนี ้

จุดมุงหมายที่ 1 เพื่อศึกษาความไววางใจในฐานะตัวแปรคั่นกลางของความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปรปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด และความจงรักภักดีของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา 

สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอความไววางใจและระดับความจงรักภักดี ของผูบริโภคในราน

ยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และรานยาสาขา    

จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลทางตรงไปสูความจงรักภักดีแลวยังสงผล

ทางออมในทิศทางบวก ผานความไววางใจไปสูความจงรกัภักดีอีกดวย โดยความไววางใจเปนตัวแปรคั่นกลางบางสวน 

(Partial Mediator) ระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของผูบริโภค ซึ่งปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดนั้น คือ ปจจัยดานบุคลากร, ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ เปน 3 ปจจัยที่มี

อิทธิพลมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของออมทอง  ทิพยภูวตานนท (2557) ที่กลาววา ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยา คือ ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ, ดานกระบวนการ, ดาน

บุคลากร และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกรานยาอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของ

ปจจัยดานบุคลากร มีอิทธิพลมากท่ีสุดนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของสมประสงค แตงพลอย (2553) ที่กลาววา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด ในดานบุคลากร มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยา มีอิทธิพลตอการซื้อยาใน

แตละครั้งมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ที่พบวาปจจัยดานบุคลากร, 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ อาจจะเปนเพราะปจจัยทั้งสามดานเปนสิ่งที่ผูใชบริการ

สามารถจับตองได ซึ่งจะทําใหผูบริโภคเกิดความรูสึกไววางใจและนําไปสูความภักดีในที่สุด  

 ผลวิจัยการศึกษานีย้ังสอดคลองกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาดบริการตามทฤษฎีของฟลิป คอตเลอร 

(2546) ที่กลาววา ดานบุคคลากร จัดไดวาเปนดานที่สําคัญ การมีเภสัชกรที่อยูประจํารานขายยาจึงถือวา                

มีความสําคัญควรจะมีความรูความสามารถพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพและมีจรรยาบรรณอันดี เนื่องจากเปน

ผูใหขอมูลและคําแนะนําแกลูกคา อีกทั้งการมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีน้ําใจใหผูที่เขามาใชบริการ ยังเปนการสราง

บรรยากาศของการใหบริการที่ดีดวยและนาจะเปนการเพิ่มจุดขายใหกับรานเปนอยางดี  ฟลลิป คอตเลอร (Phillip 

Kotler, 2541) ยังกลาวอีกวา  ดานลักษณะทางกายภาพ บรรยากาศของรานเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะสรางความรูสึกที่

ดีใหแก ผูที่พบเห็นเปรียบเสมือนการแสดง การเชิญชวนใหเขามาในรานและเลือกใชบริการ รานขายยาก็จําเปนที่

จะตองสรางบรรยากาศเชนเดียวกัน โดยเริ่มจากการมีปายแสดงหนารานใหเห็นชัดเจนและนาจะสื่อความหมายกับ       

ผูที่ผานไปมาใหเขาใจวาเปนรานขายยา อาจจะใชสีสันใหเปนเอกลักษณแสดงถึงรานขายยา ภายในรานนาจะที่พื้นที่

กวางขวางและแสงสวางเพียงพอเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบรกิาร 
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และสอดคลองกับขอแนะนําของ Phillip Kotler (2546)   ที่กลาววาบุคลากรของรานขายยา จัดไดวาเปน

บุคคลที่สําคัญ ดังเชนเภสัชกรที่อยูประจํารานนั้นควรจะมีความรูความสามารถพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพและมี

จรรยาบรรณอันดี ผูชวยเภสัชกรนับวาเปนบุคคลสําคัญอีกกลุมหนึ่งในรานขายยาเพราะจะเปนผูชวยใหงานของราน

ขายยาสมบูรณขึ้น และฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler, 2541) ยังกลาววา  บรรยากาศของรานเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด   

ที่จะสรางความรูสึกใหแก ผูที่พบเห็นเปรยีบเสมือนการแสดง การเชญิชวนใหเขามาในรานและเลือกใชบริการรานขาย

ยาก็จําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศเชนเดียวกัน โดยเริ่มจากการมีปายแสดงหนารานใหเห็นชัดเจนและนาจะสื่อ    

ความกับผูที่ผานไปมาใหเขาใจวาเปนรานขายยา อาจจะมีการเพิ่มสีสันของอาคารใหเปนเอกลักษณวารานขายยา 

ภายในรานนาจะที่พื้นที่กวางขวางพอประมาณเพียงพอแกการจัดหมวดหมูยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 

และรักษาสภาพของยาใหดีอยูเสมอ แสงสวางในรานควรมีระดับที่เพียงพอแกผูที่เขามาอานตัวหนังสือตางๆ บนกลอง

ยาได รานยาควรดูแลสถานที่ใหสะอาดอยูเสมอเนื่องจากสินคาที่ขายเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับสุขภาพ มีการจัดพื้นที่ใน

การใหคําปรึกษาจายยา ใหความรูที่เปนประโยชนตอผูท่ีมาใชบริการ อากาศภายในรานถายเทไดสะดวก  

แตอยางไรก็ตามก็มีงานวิจัยที่ไมสอดคลองกัน เชน งานวิจัยของ นิธิ รอดประดิษฐ (2557) ศึกษาสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอความจงรักภักดี ของลูกคาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา

กลาววา ผูตอบแบบสอบถาม ใหระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดบริการ ในมุมมองของลูกคาที่มีผลตอ

ความจงรักภักดีของลูกคาในธุรกิจรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูในระดับมาก 

พิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการที่ผลการศึกษาไมสอดคลองกันนั้นอาจเกิด

จากผลของกลุมตัวอยางท่ีสอบถามจากรานยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งตางจากงานวิจัยนี้คือสอบถาม

จากรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา ทําใหผลภาพรวมออกมาตางกัน 

จุดมุงหมายที่ 2  เพื่อเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคตอรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา 

สมมติฐานที่ 2 ระดับความจงรกัภักดี ของผูบริโภคในรานยาแผนปจจุบัน (ขย.1) และ รานยาสาขา แตกตางกัน 

จากผลการศึกษาดูคา Paired Sample t- Test ระหวางระดับความจงรักภักดีในรานยาแผนปจจุบันและระดับ

ความจงรักภักดีในรานยาสาขานั้นพบวา ความจงรักภักดีในรานยาแผนปจจุบัน (    =3.66,SD=0.77) กับความ

จงรักภักดีในรานยาสาขา(  =3.58,SD=0.77) นั้นเห็นไดวาระดับความจงรักภักดีในรานยาแผนปจจุบันสูงกวาใน   

รานยาสาขา แตจากการคํานวณทางสถิติพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p. > 0.05) เพราะวาตามขอบังคับ

ของกฎหมายผูใหบริการในรานยาทั้งสองประเภทจะตองเปนเภสัชกรที่มีความรูความสามารถในการใหขอมูลยา ผลที่

ไดจากการวิจัยจึงไมเห็นความแตกตางของรานขายยาทั้งสองประเภท ผูวิจัยไดสืบคนงานวิจัยอื่นๆเพื่อนําผลการ

ทดลองมาอภิปราย แตยังไมพบงานวิจัยใดที่ทําการเปรียบเทียบระดับความจงรักภักดีของผูบริโภคในรานยาแผน

ปจจุบันและรานยาสาขาในประเทศไทย งานวิจัยน้ีอาจจะเปนงานวิจัยแรกที่บงชี้วาระดับความจงรักภักดีของผูบริโภค

ในรานยาทัง้สองแบบนั้นไมแตกตางกัน ดังนั้นบุคคลที่ตองการจะเปดรานยาใหมสามารถนําผลการวิจัยนี้มีใชพิจารณา

ในการเปดรานได  

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะการนําไปประยกุตใช 

1. จากผลการวิจัยพบวา สวนประสมทางการตลาดและความไววางใจของผูบริโภคนั้นมีอิทธิพลทางบวกตอ

ความจงรักภักดีของลูกคาในรานยาแผนปจจุบันและรานยาสาขา โดยถาลูกคามีความไววางใจมาก จะมีความภักดีตอ

รานยามากเชนกัน ดังนั้นจึงตองคํานึงถึงสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีและมีนโยบายหรือ
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มาตรการในการเพิ่มความไววางใจของลูกคา เพื่อทําใหเกิดความจงรักภักดีมากที่สุด เชน รานยาควรมีเภสัชกรให

คําแนะนําปรึกษาทางยาตลอดเวลาทําการ และควรมีปายหรือสัญลักษณแสดงวามีเภสัชกรใหบริการอยู, รานยาควร

มีลักษณะสะอาด จัดเรียงสินคาสวยงามเรียบรอยมีระเบียบ  และดูทันสมัย และเภสัชกรตองใหบริการดวยใจรักงาน

บรกิารตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วและใหคําแนะนําดานยาและสุขภาพไดดี  เปนตน  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครัง้ตอไป 

1. ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยดานอื่นที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม เชน ความพึงพอใจในการบริการภาพลักษณ

องคกร (รานยา) เปนตน เพื่อจะนําขอมูลจากการวิจัยไปเปรียบเทียบ และปรับปรุงพัฒนาในดานตางๆ และ

สามารถนําเสนอแนวทางการปรับปรุง ในอนาคตใหดีมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนกลุมผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลกเทานั้น ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาขยายพื้นที่ในการศึกษามากขึ้น  อันจะทําใหผล

การศึกษามคีวามละเอียดมากขึ้น 

3. เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ คอื แบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญเปนลักษณะคําถามปลายปด ดังนั้น งานวิจัยใน

ครั้งตอไปจึงควรศึกษาดวยวิธีอื่น เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหทราบถึงความตองการหรือความ

คิดเห็นท่ีแทจริงของผูบริโภค รวมถึงความรูสึก ทัศนคติและความเห็นประเด็นตางๆไดอยางละเอียดเปนเปน

ขอมูลเชิงลึกตอไป 

4. การวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้นในอนาคตอาจจะนํา

งานวิจัยในครั้งนี้มาปรับปรุงและทําการศึกษาอีกครั้ง เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบ ซึ่งจะทําใหผลการศึกษามี

ความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

5. ควรศึกษาโมเดลตัวแปรคั่นกลางขั้นสูงหรือนําโมเดลอื่นมาวิเคราะหรวม เชน โมเดลตัวแปรกํากับ 

(Moderator) เพื่อเพิ่มผลการวจิัยใหชัดเจนมากขึน้ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชKTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดานประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกใชKTB netbank ประชากรที่ศึกษาคือลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 400คน ใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบโควตา โดยแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและอธิบายผลวิจัย

ไดใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่,รอยละ,คาเฉลี่ย,คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนสถิติเชิงอนุมานไดใช

สถิต ิChi-Square เพื่อทดสอบความแตกตางดานประชากรศาสตร และความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอพฤตกิรรมการเลือกใช KTB netbank  

ผลการศึกษาพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด อายุ30-39ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทา อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 20,001-40,000บ.ดานพฤติกรรมการใชงานมีความถี่ใน

การเขาใชงานตอเดือนนอยกวา 10 ครั้ง ชวงเวลาที่เขาใชงานบอยที่สุดคือชวงเวลา12.01–18.00น. ประเภทธุรกรรมที่

ใชงานบอยที่สุดคือบริการโอนเงิน/PromptPay และจํานวนเงินที่ทําธุรกรรมในแตละเดือนนอยกวา5,000บ. ทดสอบ

สมมติฐานพบวา ดานประชากรศาสตร ไดแก สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกใชKTB netbankแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเลอืกใชKTB netbank 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบรโิภค  ธนาคารกรุงไทย  ประชากรศาสตร สวนประสมการตลาด  netbank 

Abstracts 

This research aims to study the factors affecting consumer’s behavior choice of using KTB netbank of 

Krungthai Bank in Bangkok. The research focused on demographic and relationship of the marketing mix 

consumer’s behavior in use KTB netbank. The samples of the research were from 400 random respondents used 

quota sampling method. The data analysis was used descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 

standard deviation. The inferential statistics were Chi-Square used to investigate the differences between 

demographics and relationship of the marketing mix and explain the results of the research. 

The findings indicated that most of the female were in the age between 30-39 years old single and 

hold a bachelor degree, working at state enterprise and income per month between 20,001-40,000 baht. The 
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frequency of using less than 10 per month and using period around 12.00 am – 6.00 pm most used to Transfer 

money/Prompt Pay and monthly transaction amount less than 5,000 baht. The hypothesis testing found status, 

age, education-level, occupation and income were different. And marketing mix were related to the affecting 

consumer’s behavior choice of using KTB netbank  

Keyword: consumer behavior,Krungthai Bank, demographic,marketing mix,netbank 
 

 

บทนํา 

 ทามกลางยุคดิจิทัลที่มีการเติบโตทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลทําใหผูบริโภคในยุคปจจุบันมีการ

เขาถึงเทคโนโลยีและอุปกรณสมารทโฟนมากขึ้นผูบริโภคจึงตองการทางเลือกรูปแบบใหมๆสําหรับการทําธุรกรรม

ทางดานการเงินที่มีความสะดวกสบายรวดเร็วมีความนาเชื่อถือ และมีความปลอดภัยสูงการพัฒนาของเทคโนโลยีได

สงผลใหการทําธุรกรรมทางดานการเงิน อาทิเชน บริการธนาคารทางอินเตอรเน็ต หรือบริการธนาคารผานอุปกรณ

สมารทโฟน มีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหสถาบันการเงินตางๆ จําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานให

เหมาะสมและทันตอความตองการของผูใชบริการ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีแอปพลิเคช่ันบนสมารทโฟนเพื่อเปนการ

เพิ่มชองทางในการเขาถึงการทําธุรกรรมทางการเงินที่มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีขอจํากัดทางดานเวลาหรือสถานที่โดยการอาศัยเทคโนโลยีทางดานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟนและการ

สื่อสารเขามาเปนตัวชวยใหการเขาถึงธุรกรรมทางการเงินใหกับผูบริโภคไดงายยิ่งขึน้ 

 สําหรับประเทศไทยภาครัฐบาลมีนโยบายสงเสรมิการใชบริการการชําระเงินอเิล็กทรอนิกส หรือ National e-

Payment ซึ่งถือเปนการลดการใชเงินสดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการชําระเงินของไทยในอนาคต ซึ่งเปนโอกาสในการ

เขาถึงบริการทางการเงินท่ีสะดวกและงายขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถทําธุรกรรมดานการชําระเงินหรือโอนเงินที่

สะดวกขึ้น และสามารถทําผานสมารทโฟนได ทําใหไมตองเดินทางไปที่สาขาหรือตัวแทนรับชําระเงิน ถาหากผูบริโภค

ปรับเปลี่ยนมาใชบริการธุรกรรมทางการเงินหรือการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสผานอินเตอรเน็ตหรือสมารทโฟนมากขึ้น 

จะทําใหมีความสะดวกมากขึ้นโดยไมตองพกเงินสดเปนจํานวนมากเหมือนแตกอน สวนดานคาธรรมเนียมการใช

บริการก็มีแนวโนมที่จะถูกลงและดานความปลอดภัยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แตก็ยังพบวาประชาชนและภาคธุรกิจบางสวน

ยังไมเชื่อมั่นในการใชงานเนื่องจากขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินผานอินเตอรเน็ตหรือ

สมารทโฟน 

 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในดานการเงินที่มีความสะดวกสบายขื้น เขาถึงไดงายขึ้น และ

ตอบสนองไลฟสไตลของผูบริโภคในยุคดิจิตัลไดสงผลทําใหมกีารเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภค

ในการทําธุรกรรมทางเงินมีแนวโนมที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงินผานอุปกรณตางๆ เชน 

โทรศัพทมือถือ แทบเล็ต ซึ่งสามารถเขาถึงไดจากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็วประหยัดเวลาอยางมาก 

โดยสามารถทําธุรกรรมทางการเงินไดดวยตนเองไมตองไปสาขาของธนาคาร โดยสามารถดูไดจากขอมูลของธนาคาร

แหงประเทศไทย ระบุวา จํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Internet Banking ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 11.96 ลานบัญชี 

เพิ่มขึ้นรอยละ 17.76 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีจํานวน 10.16 ลานบัญชี สวนจํานวนบัญชีลูกคาที่ใชบริการ Mobile 

Banking ณ สิ้นป 2558 มีจํานวน 10.43 ลานบัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 67.40 เมื่อเทียบกับป 2557 ซึ่งมีจํานวน 6.23 ลาน

บัญช ี
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ภาพที่ 1 แสดงขอมูลการใชบริการ Internet banking และMobile banking 

  ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน,2559 

เมื่อดูจากกราฟจะแสดงใหเห็นวาการทําธุรกรรมการเงินผานบริการ Mobile Banking มีแนวโนมเติบโตสูง

กวาการทําธุรกรรมการเงินผาน Internet Banking เนื่องจากสามารถตอบโจทยของผูบริโภคยุคใหมในการทําธุรกรรม

การเงินไดงาย รวดเร็ว จากทุกที่ นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิรซยังทําใหผูบริโภคนิยมซือ้สินคาหรือบริการ

ดวยแอปพลิเคชันผานโทรศัพทมือถือ สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตมากขึ้น เนื่องจากสามารถพกไปดวยไดทุกที่ งายตอ

การใชงาน ซึ่งทําใหโอกาสในการชําระเงินเพื่อซื้อสินคาหรือบริการผานโทรศัพทมือถือ สมารทโฟนหรือแท็บเล็ตมี

แนวโนมสูงมากยิ่งขึ้นตามไปดวย (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสนิ, 2559) 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย เปนธนาคารพาณิชยของรัฐโดยใหบริการดานธุรกรรมทางการเงินดานตางๆ ทั้งดาน

เงินฝาก และสินเช่ือ จากวิสัยทัศน “กรุงไทย กาวไกล ไปกับคุณ GROWING TOGETHER” ทําใหธนาคารกรุงไทย มีการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทยลูกคาใหสามารถเขาถึงธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชัน KTB 

netbank บนสมารทโฟน ซึ่งทําใหลูกคาของธนาคารสามารถทําธุรกรรมตางๆ เบื้องตนไดเกือบทั้งหมดโดยที่ไม

จําเปนตองไปสาขาของธนาคาร ไมวาจะเปนบริการดานการออมเงิน โอนเงิน การลงทุน การชําระเงินสินคาหรือ

บริการตางๆและบริการดานใหมๆ เชน โอนเงิน PromptPay เติมเงินระบบ EasyPass, M-Pass  ชําระภาษีตางๆ และ

ชําระคาใบสั่งตํารวจ จากการใหบริการตางๆผาน แอปพลิเคชัน KTB netbank นั้น สามารถตอบสนองความตองการ

และเพิ่มความสะดวกสบายใหแกลูกคาของธนาคารไดอยางมากซึ่งในปจจุบันธนาคารพาณิชยตางๆ ไดออกแอปพลิเค

ชันในการทําธุรกรรมการเงินของแตละธนาคารเองเพื่อตอบสนองความตองการลูกคาของตนเอง 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช KTB netbank ของลูกคาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยหวังวาการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอภาคธุรกิจเพื่อชวยลดตนทุน 

ความเสี่ยงในการดําเนินการได และใชเปนแนวทางสําหรับเพิ่มชองทางในการชําระเงินของลูกคาเพื่อชําระเงินคาสินคา

และบริการ หรือบมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน KTB 

netbankใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้และเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช KTB netbank ของลูกคา 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกใชKTB netbank ของ

ลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ 

 ดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ อาย ุระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ อัตราคาธรรมเนียม ชองทางการใชงาน และสงเสริมการตลาด 

ตัวแปรตาม 

 พฤติกรรมการเลอืกใช KTB netbank ไดแก ความถี่ในการเขาใชงานตอเดอืน ชวงเวลาที่ใชงานบอยท่ีสุด  

  ประเภทธุรกรรมที่ใชงานบอยที่สุด และจํานวนเงินทีท่ําธุรกรรมในแตละเดือน 

สมมติฐานการวิจัย 

1.ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มี

ผลตอพฤติกรรมการเลือกใช KTB netbank ของลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใช KTB netbank ของลูกคา บมจ.

ธนาคารกรงุไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชKTB netbank ของลูกคา บมจ.

ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยรูปแบบกการศึกษาเปนแบบเชิงสํารวจ 

จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ซึ่งทําการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บ

ขอมูลในการทําวจิัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 เปนกลุมลูกคาทั่วไปของบมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชงาน KTB netbank ซึ่งทางผูวิจัยได

กําหนดสาขาที่ใชสําหรับแจกแบบสอบถามจํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาสวนมะลิ, สาขาพาลาเดียม เวิรด ชอปปง

(ประตูน้ํา), สาขาแพลทินัม แฟช่ันมอลล, สาขาอาคารสํานักงานใหญ2 (สุขุมวิทซอย 2) สาขาอาคารสํานักงานใหญ 1 

(สํานักนานาเหนือ) และผูวิจัยเปนคนนําไปแจกดวยตนเอง รวมแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 400 ชุด 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 สําหรับกลุมลูกคาทั่วไปของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ไดสมัครใชงาน KTB netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบ

จํานวนประชากร จากสูตรคํานวณ (ธานินทร ศิลปจารุ.การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS และ 

AMOS,2546) 

      สูตร     � =
�(���)(��)

��  

กําหนดคา  P = .50  , e = .50  และ Z= 1.96  ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%  
หลังจากผูวิจัยไดทําการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งอยูในระดับท่ีเช่ือถือไดระดับความเชื่อมั่น95% จะไดขนาด

ของกลุมตัวอยางประมาณ 384 ราย (ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย) 

การสุมตัวอยาง 

 การสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดการเลือกกลุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะ และใชวิธกีาร

เลือกตัวอยางแบบโควตา เพื่อกําหนดจํานวนแบบสอบถามใหแตละสาขาตามความเหมาะสม 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุดซึ่งจัดทําขึ้น

ภายใตกรอบการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การเลือกใช KTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปดวย

รายละเอียด 3 สวน ดังนี ้

  สวนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

  สวนท่ี 2 แบบสอบถามดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอพฤติกรรมการเลือกใช  

   KTB netbank  

  สวนท่ี 3 แบบสอบถามดานพฤติกรรมการเลือกใชงาน KTB netbank 

ลักษณะของแบบสอบถาม มีรูปแบบการตอบ 2 ลักษณะ คือ  

 1. แบบตรวจสอบรายการ (Check List) การตอบทําเครื่องหมายถูกลงในชองวางใหตรงความเปนจรงิ 

  2. มาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) มีการใหคะแนนของความสําคัญซึ่งเรียงลําดับความคิดเห็นที่มีระดับ

 ความสําคัญมากที่สุดไปจนถึงระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

ขอมูลที่รวบรวมเพื่อใชในการศึกษาวิจัย แบงเปน 2 สวนคือ 

 1.แหลงขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งเปนการนําแบบสอบถามใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกับ

 กลุมตัวอยางที่เปนลูกคาของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สมัครใชบริการ KTB netbank 

 จํานวน 400 คน 

 2.แหลงขอมูลทุติยภูมิ โดยเปนการศึกษาคนควาจากเอกสารที่มีผูรวบรวมไวแลวของหนวยทั้งภาครัฐและ

 เอกชน หรือเปนการศึกษาจากวิทยานิพนธ รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ ตํารา สื่อสิ่งพิมพฯลฯหรือ

 จากขอมูลที่มกีารเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 

การวิเคราะหขอมูล 

 โดยในการทําวิจัยครัง้นี้ ทางผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดทัง้หมดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี ้

 1. ใชสถิตเิชงิพรรณา นํามาวิเคราะหโดยหาการแจกแจงความถี่ และรอยละโดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน

ของแบบสอบถาม และนําผลที่ไดจากการประมวลผลมาเพื่อใชสําหรับอธิบายขอมูลทั่วไปตามคุณลักษณะ

ประชากรศาสตรของแตละบุคคลและพฤติกรรมการใชงานที่มีผลตอพฤติกรรมการลือกใช KTB netbank ของลูกคาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ใชสถิติเชิงพรรณา นํามาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยนําผลวิเคราะหที่ได

จากการประมวลผลมาใชสําหรับอธิบายขอมูลถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช 

KTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนของ

แบบสอบถาม 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. ผูวิจัยไดใชวิธีการพรรณนาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งแบงตามคุณลักษณะประชากรศาสตร

ของแตละบุคคล และพฤติกรรมการใชงานไดใชสถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย การแจกแจงความถี่ และรอยละ ใน
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สวนของการวิเคราะหผลจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดใชผลของคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานในการ

อธิบายผลขอมูล 

 2. สวนของการทดสอบสมมติฐานดานขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งแบงตามคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการเลอืกใช KTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผูวิจัยไดใชสถิติเชิง

อนุมานคือ การทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square)  สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวาง 2 ตัวแปร ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

 3.ในการทดสอบเพื่อหาความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช 

KTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครมากนอยเพียงใด สําหรับในการหาคา

ความสัมพันธทางผูวิจัยไดใชการทดสอบคาไค-สแควร (Chi-Square)  โดยในการทดสอบครั้งนี้ไดยอมรับที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ 0.05 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร  

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 51.2   มีสถานภาพโสดมากที่สุด คิอเปนรอยละ 69.8  มีอายุอยูระหวาง 30 – 

39 ป คิดเปนรอยละ 45.3 โดยมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 52.8  ประกอบ

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 31.5 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 40,000 บาท คิดเปน

รอยละ 49.8 

ขอมูลพฤติกรรมการใชงาน  

 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญ

มีความถี่ในการเขาใชงานตอเดือนนอยกวา 10 ครั้ง คิดเปนรอยละ 64.3 โดยชวงเวลาที่เขาใชงานบอยที่สุดคือ 

ชวงเวลา 12.01-18.00 น. คิดเปนรอยละ 50.0 ประเภทธุรกรรมที่ใชงานบอยที่สุด คือ บริการโอนเงิน / Prompt Pay 

คิดเปนรอยละ 51.5 และจํานวนเงนิที่ใชในการทําธุรกรรมในแตละเดอืนนอยกวา 5,000 บาทคิดเปนรอยละ 48.8 

ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราคาธรรมเนียม ดานชองทางการใช

งาน และดานสงเสริมการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับสําคัญมากกับภาพรวม

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาด และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดาน สามารถสรุปผลและอธิบายไดดังนี ้

 ดานผลิตภัณฑ พบวาภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอจะพบวา

ลูกคาของธนาคารมรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเหมอืนกันทุกขอ ไดแก มีความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลโดย

ใชรหัสผานสวนตัว หรือรหัส PIN มีบริการแจงเตือนกอนและหลังใชบริการ ผาน SMS หรือ E-Mail มีฟงกชันใชงานที่

ครอบคลุมการใชงานที่หลากหลาย เชน เปดบัญชี โอนเงนิ การลงทุน ชําระเงินกู หรือชําระคาบริการตางๆ  และความ

งายตอการใชงาน เชน มีการออกแบบการใชงานที่เขาใจงายชัดเจน 

 ดานอัตราคาธรรมเนียม พบวาภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ

จะพบวาลูกคาของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเหมือนกันทุกขอ ไดแก การยกเวนคาธรรมเนียมแรก

เขาเม่ือสมัครใชบริการ การยกเวนคาธรรมเนียมรายปสําหรับการใชบริการ มีการยกเวนคาธรรมเนียมหรือคาบริการ
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ที่ถูกลงเม่ือทําธุรกรรมการเงินผาน KTB netbank และคาธรรมเนียมหรือคาบริการถูกวาเมื่อเทียบกับการทําธุรกรรม

ผานเคาเตอรของสาขาของธนาคาร 

 ดานชองทางการใชงาน พบวาภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอจะพบวาลูกคาของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดเหมือนกันทุกขอ ไดแก การรองรับการใชงาน

ผานเครือขายโทรศัพทมือถือทุกคายผูใหบริการ เชน AIS TRUE DTAC รองรับการใชงานทั้งระบบ iOSและ Andriod  

สามารถใชงานผาน โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน หรือแท็ปแล็ตได และสามารถใชบริการผานทางอินเตอรเน็ตและใช

งานไดทุกที่ทุกเวลา 

 ดานสงเสริมการตลาด พบวาภาพรวมมรีะดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอจะ

พบวาลูกคาของธนาคารมีระดับความคิดเห็นแตกตางกันในบางขอ โดยขอที่ลูกคาของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก ไดแก มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อหรือชองทางตางๆ เชน วทิยุ เว็บไซตของธนาคาร หรอืแผนผับ

ของธนาคาร และมีแคมเปญพิเศษ เชน อัตราดอกเบี้นพิเศษหรือบริการ SMS Alert เมื่อเปดบัญชีเงินฝากและสมัครใช

บรกิาร KTB netbank  รองมาเปนขอที่ลูกคาของธนาคารมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีโปรโมชัน

แจกของที่ระลึก หรือรวมชิงรางวัลตางๆ และมีพนักงานธนาคารเดินประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ เชน ชุมชน 

โรงงาน สถานศกึษา บริษัท 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรไดแก เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพและรายได

เฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันของลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใช 

KTB Netbank แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานลักษณะประชากรศาสตรของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการเลอืกใชแตกตางกัน 

 

 

 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 X : ไมตางตางกัน       : แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการเลือกใช KTB Netbank 

ความถี่ใน

การเขาใช

งานตอเดือน 

ชวงเวลาที่

เขาใชงาน

บอยทีสุ่ด 

ประเภท

ธุรกรรมที่ใช

บอยที่สุด 

จํานวนเงินที่ทํา

ธุรกรรมในแต

ละเดือน 

เพศ x x x x 

สถานภาพ x x x  
อาย ุ x  x  
ระดับการศึกษาสูงสุด x  x  
อาชีพ  x   
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   x  
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานอัตราคาธรรมเนียม ดานชองทาง 

การใชงาน และดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใช KTB netbank ของลูกคาบมจ.

ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใช 

KTB netbank ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 X : ไมมีความสัมพันธกัน       : มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

1. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดนั้นมีผลตอการเลือกใช KTB netbank แตจะพบวาดาน

สงเสริมการตลาดนั้นมีความสําคัญตอการตัดสินใจนอยที่สุด ดังนั้นธนาคารควรมีการปรับปรุงพัฒนาดานสงเสริม

การตลาดใหมากขึ้น อาจจะเปนการโฆษณาเกี่ยวกับการใชงาน KTB netbank ใหรับรูถึงประโยชน และความปลอดภัย

ของการใชงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดในการทําธุรกรรมทางการเงินใหมากขึ้น เพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกคา

ของธนาคารจะตัดสินใจเลือกใช KTB netbank มากขึ้นและยังเปนการเพิ่มรายไดดานคาธรรมเนียมใหกับธนาคารอีก

ทางหนึ่งดวย 

2. จากผลการศึกษาขอมูลประชากรศาสตรพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสดอายุอยูระหวาง 

30-39 ป ถือวาเปนกลุมลูกคาวัยทํางานที่มีศักยภาพในการใชจายสูง ชอบซือ้ของจากรานคาออนไลน และจําเปนตอง

ชําระเงินดวยการโอนเงินเพื่อชําระคาสินคา ดังนั้นทางธนาคารควรเพิ่มกลยุทธทางดานการตลาดใหครอบคลุมกลุม

ลูกคากลุมนี้มากยิ่งขึ้นเชนอาจรวมกับทางรานคาออนไลนในการเพิ่มสวนลดหรือสิทธิพิเศษเพิ่มเติมเมื่อชําระเงินผาน

แอปพลิเคชั่นKTB netbankเพื่อเปนแรงจูงใจใหลูกคากลุมนี้รวมถึงกลุมอื่นๆมีความตองการใชแอปพลิเคชั่นKTB 

netbank เพิ่มมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ปจจัยสวนประสม 

ทางการตลาด 

 
พฤติกรรมการเลือกใช KTB Netbank  

ความถี่ในการ

เขาใชงานตอ

เดือน 

ชวงเวลาที่เขาใช

งานบอยที่สุด 

ประเภทธุรกรรม

ที่ใชบอยท่ีสุด 

จํานวนเงินที่ทํา

ธุรกรรมในแต

ละเดือน 

ดานผลิตภัณฑ  x x  

ดานอัตราคาธรรมเนยีม   x  

ดานชองทางการใชงาน  x x  

ดานสงเสริมการตลาด   x  
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1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะลูกคาที่ใชบริการ KTB netbank ในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ใน

การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาผูที่ไมเคยใชบริการKTB netbank เพื่อใชเปนแนวทางใหทราบถึงสาเหตุ และการ

ตัดสินใจที่ไมใชบริการ 

2. ควรจะมีการเพิ่มสวนของขอคําถามปลายเปดเขาไปในแบบสอบถามดวย เชน ขอเสนอแนะหรือแสดง

ความคิดเห็นเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอความคิดเห็นตางๆ นอกเหนือจากคําถามดังกลาวขางตน 

3. เพิม่การเปรียบเทยีบความคาดหวังและความพึงพอใจกอนและหลังใชบริการKTB netbank ของลูกคาบ

มจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อเปนการพัฒนาการใชงานที่ถูกตอง และตอบสนองตอความตองการของลูกคาจนสงผลให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

4. ควรมีการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพรวมดวย เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถนําไปใชในการ

แกไขและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของKTB netbankในดานตางๆ ใหตรงตามความตองการใชงานของลูกคา 

กิตตกิรรมประกาศ 

รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีนั้น ตองขอกราบขอบพระคุณความชวยเหลือตางๆ ของผูชวย

ศาสตราจารย ดร.มนตร ีวิบูลยรัตน อาจารยที่ปรึกษาในการศึกษาอิสระในครั้งนี้ รวมถึงคณาจารยทุกทาน ที่ทานได

ใหคําปรึกษา ขอชี้แนะแนวทางในการวิจัยจนกระทั่งลุลวงไปดวยดี และขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของวิทยาลัย

บัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาขอนแกน ณ กรุงเทพมหานคร ที่คอยชวยเหลือทุกสิ่งทุกอยางและคอยดูแลเปน

อยางดีตลอดมา นอกจากนี้แลวขอขอบคุณพระคุณพนักงานธนาคารกรุงไทย ทั้ง 5 สาขาที่คอยชวยเหลือในการแจก

แบบสอบถามใหกับลูกคา ตลอดจนนักลูกคาทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี จนทําให

งานวิจัยนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปดวยดี สุดทายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยเปนหวงใย เปนกําลังใจ คอย

ชวยเหลือในสิ่งตางๆ ตลอดจนใหการสนับสนุนทุนทรัพยตลอด รวมถึงเพื่อนๆ ที่คอยใหคําปรึกษาคอยตอบคําถามที่

สงสัย และใหความชวยเหลือทุกอยาง และที่ตองขอขอบพระคุณอยางยิ่งบมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่สนับสนุนทั้งขอมูล

และเวลาในการชวยเหลอืในทุกๆดาน หากงานวิจัยฉบับน้ีมีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอรับไวแกไขตอไปและหาก

ผิดพลาดประการใดผูศึกษาขอรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนโครงการตลาดลําพญากลาง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มี

การศึกษาดานการตลาด ดานเทคนิค ดานจัดการ และดานการเงิน เพื่อใชตัดสินใจลงทุนโครงการตลาดลําพญา 

กลาง ทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 400 ชุด การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปทางธุรกิจ อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุน และระยะเวลาคืนทุน และจากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้ ดานการตลาด พบวา ผูที่สนใจเขามา

เชาพื้นท่ีของโครงการตลาดลําพญากลาง รอยละ 66.75 เนื่องจาก อยูใกลแหลงชุมชน มีการแจงเตือนชําระคาเชาที่

เหมาะสม มีทางเขาออกหลายทาง ดานเทคนิค พบวา มีความเปนไปได เนื่องจากที่ตั้งมีทําเลเหมาะสม อยูใกลถนน

ใหญ ที่จอดรถเพียงพอ ดานการจัดการ พบวา มีความเปนไปได โครงการมีพนักงานทั้งหมด 11 คน ทําการคัดเลือก

บุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน โดยบุคลากรตองมีความรับผิดชอบและทักษะที่จําเปน ดานการเงิน พบวา 

โครงการใชเงินลงทุน 7,134,000 บาท ระยะเวลาคืนทุนเทากับ 8 ป 2 เดือน 5 วัน การมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 

5,288,190 บาทและอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) รอยละ 10.44 สรุปไดวา โครงการตลาดลําพญากลาง มีความ

เปนไปไดในการลงทุน 

คําสําคัญ: ความเปนไปได  การลงทุน  ตลาดเอกชน  
 

Abstract 

 The objectives of this study was to investigate the feasibility of investment the Lampayaklang Market in 
Muak Lek District, Saraburi province in marketing, technique, management and financial. The completed 
questionnaires were obtained collected data form 400 samples. The marketing result was found that there was 
feasibility due to the responded of questionnaires found that of 66.75% of respondents had purchasing demand 
with Lampayaklang Market,  near a community. In technique found that there was feasibility from location was 
suitable, car parking was sufficient, In management found that this was feasibility from this project have 11 
employees, who were according to customer service. There was motivation for staffs to have relationship and 
intend to work by paying suitable remuneration and welfare. In finance found that there was feasibility due to 
the project need investment budget of THB 7,134,000  , payback period for this project equal to 8 years 2 
months 5 days. Net Present Value was THB 5,288,190 Internal Rate of Return (IRR) was equal to 10.44%. The 
project on the Lampayaklang Market in Muak Lek District, Saraburi province establishment was feasible.  

Keywords: Feasibility, Investment, Public Market 
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บทนํา  

ตลาด เปนการชุมนุมกันทางสังคม วัตถุประสงคหลักเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและบริการ เกิดการ

หมุนเวยีนเศรษฐกิจในชุมชนและกอใหเกิดความสัมพันธอันดีเสริมสรางความแข็งแรงของชุมชน ตลาดในประเทศไทยมี

หลายรูปแบบเชนตลาดสดเทศบาล ซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นเปนผูดูแลและบริหารจัดการ ซึ่งแตกตางกับตลาด 

- เอกชนที่เอกชนเปนผูดูแลและบริหารจัดการ  

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูภาคกลาง มีพื้นที่ 3,582.63 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในเขต

อําเภอมวกเหล็ก 49,572 คน (องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี, 2559) และมีตลาดเอกชนในเขตอําเภอมวกเหล็ก

เพียง 1 แหง คือตลาดพงษสวาง (ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี, 2558) อยูในเขตตําบลมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี หางออกไปจากตําบลลําพญากลาง ประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งทําใหชาวบานตําบลลําพญากลางสวนใหญ

เลือกซื้อและบริโภคสินคาจากรานคาในพื้นที่ และรถเคลื่อนที่ อีกทั้งการขยายตัวของชุนชมลําพญากลาง ในป 2559 

มีการเปดสาขาใหมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขาลําพญากลาง และการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

บรเิวณสามแยกตําบลลําพญากลาง เพื่อเปนการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานของตําบล 

ปจจัยดานระยะทางทําใหผูจําหนายสินคาในพื้นที่ตําบลลําพญากลาง มีโอกาสในการขายสินคาลดลง หรือ

ตองลงทุนเปดรานคาเองก็ตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ประกอบกับตลาดที่ประชาชนตั้งขึ้นเอง (ตลาดนัด) ในตําบล 

ลําพญากลางไมมีแบบแผน ที่ถูกตอง ไมมีหองน้ําและสถานที่จอดรถ จึงเปนแนวคิดในการจัดตั้งตลาดสดเอกชนใน

ตําบลลําพญากลาง เพื่อสนองนโยบายมาตรฐานตลาดของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ

ยังเปนการสงเสริมความเปนอยูของคนในขุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต  

การจัดตั้งตลาดสดนั้นตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานหลาย ๆ ภาคสวน การลงทุนในตลาดสดจึงเปนเงิน

ลงทุนที่คอนขางสูง จึงตองมีการศึกษาความเปนไปไดทั้งทางดานการตลาด ดานเทคนิค ดานการจัดการ ตลอดจน

ศึกษาทางดานการเงินตาง ๆ เพื่อศึกษาวาถาผูศกึษามีความตองการจะลงทุนในตลาดเอกชนโดยใชเงินลงทุนสวนของ

เจาของ 4,000,000 บาท ดังนั้นจึงตองขอสินเชื่อจากธนาคาร 3,000,000 บาท งวดชําระสินเชื่อ 10 ป ดอกเบี้ย

สินเชื่อรอยละ 8 ตอป เพื่อใหเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจของผู

ลงทุนในธุรกิจตลาดสดเอกชน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด ประกอบดวยการศึกษาขอมูลทั่วไป พฤติกรรมการเชาพื้นที่ตลาด

เอกชน และปจจัยสวนประสมการตลาดที่สงผลตอการเชาพื้นที่ตลาดเอกชน ในเขตอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนอายุ 18 – 60 ป ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีจํานวนประชากร

เทากับ 49,572 ราย เนื่องจากทราบประชากรท่ีแนนอน จึงใชสูตรของ Taro Yamane (1967) กําหนดใหมีคาความคาด

เคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ในการคํานวณไดกลุมตัวอยาง 387 

คน ทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรมการเชาพื้นที่ตลาดเอกชน และ

ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเชาพื้นที่ตลาดเอกชน ซึ่งสวนประสมการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก 

ดานสินคาและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานสภาพแวดลอม 

และ ดานกระบวนการทํางาน เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาทําการ

ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ กอนทําการแปลงขอมูล เพื่อนําไปสูการวิเคราะหและประมวลผลดวย

คอมพิวเตอร โดยวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้  
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 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน โดยมีการ

วัดขอมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) สถิติที่ใชคือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุปผลเปนรอยละ 

(Percentage) ขอมูลพฤติกรรมการเลือกเชาพื้นที่ตลาดเอกชน โดยมีการวัดขอมูลระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)

สถิติที่ใชคือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และสรุปผลเปนรอยละ (Percentage) ขอมูลปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเชาพืน้ที่ตลาดเอกชน โดยผูตอบแบบสอบถามจะประเมินระดับความสําคัญตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดโดยใชเกณฑระดับความสําคัญ (Important Scale) สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม ประกอบไปดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (PESTE Analysis) 5 ดาน 

ไดแก ปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political / Legal Factor) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic Factor) 

ปจจัยทางดานสังคม (Sociological Factor) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technology Factor) ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม

กายภาพ (Ecological Environment Factor)  

 การศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค การวิเคราะหขอมูลดานเทคนิคจะใชขอมูลดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ ทําเล

ที่ตัง้ของตลาดเอกชน พิจารณาขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ง แผนผังตลาดเอกชน กฎระเบยีบและขอบังคับ

ดานสาธารณสุข 

 การศึกษาความเปนไปไดดานการจัดการ การวิเคราะหขอมูลจะออกแบบโครงสรางการจัดการบุคคล 

ภายในการบริหารตลาดเอกชนจะมีสวนตาง ๆ ไดแก โครงสรางขององคกร ลักษณะการดําเนินงาน คุณลักษณะงาน

และหนาที่ของงาน คาจางงาน 

 การศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน การวิเคราะหดานการเงิน เปนการวิเคราะหขอมูลโครงการดาน

การเงินในดานการลงทุนโดยใชตัวชี้วัดเกณฑการตัดสินใจ 3 ชนิด มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) การวิเคราะหความไวของ

โครงการ (Sensitivity Analysis) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 1. ผลการศึกษาความเปนไปไดทางการตลาด จากขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 

48.00 เปนเพศหญงิ รอยละ 23.50 มีอายุ 21 – 25 ป รอยละ 36.50 ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว รอยละ 28.75 มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 30.75 มีรายไดตอเดอืน 15,001 - 25,000 บาท ในสวนของพฤติกรรมการเลอืก

เชาพื้นท่ีตลาดเอกชน พบวา รอยละ 19.25 เปนผูประกอบการประเภทอาหารปรุงสําเร็จมากที่สุด และมี

ผูประกอบการอาหารประเภทเนื้อชําแหละ สินคาเบ็ดเตล็ด อาหารแปรรูป รองลงมา รอยละ 15.00 มีพืน้ที่ประกอบ

ธุรกิจในปจจุบันอยูท่ี ริมทางเทามากท่ีสุด และ รถเข็น/รถเคลื่อนที่ ตลาดนัด ราน/อาคารเชา รองลงมา รอยละ 36.25 

มีความสนใจที่จะยายมาเชาพื้นที่ ตลาดลําพญากลาง คือเชาแบบยายรานจากที่เดิม มากที่สุด และเชาแบบขยายสาขา

จากที่เดิม รองลงมา รอยละ 14.75 ตองการเชาแผงขายอาหารมากที่สุด และแผงขายของ รานคายอย รถเข็นอาหาร 

รองลงมา  
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ตาราง 1 ปจจัยที่มีผลตอการเชาพืน้ที่ตลาดเอกชน 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด x ̄ S.D. ระดับความสําคัญ 

ดานสินคาและบริการ 4.26 0.66 มากที่สุด 

ดานราคา 3.90 0.74 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.90 0.74 มาก 

ดานสงเสริมการตลาด 3.92 0.76 มาก 

ดานบุคคล 3.91 0.72 มาก 

ดานสภาพแวดลอม 4.30 0.57 มากที่สุด 

ดานกระบวนการทํางาน 3.85 0.62 มาก 

 

 จากตาราง 1 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดทั้ง 7 ดาน จัดอยูในระดับความสําคัญมาก สามารถแจกแจง

สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเชาพืน้ที่ตลาดเอกชนผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญใน

แตละดานเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ดานสภาพแวดลอม เชน มีแสงสวาง มีความสะอาดของพื้นท่ีเชา ดานสินคาและ

การบรกิาร เชน อยูใกลแหลงชุมชน การเดินทางสะดวก ตั้งอยูเสนทางสายหลัก เปนตน ดานสงเสริมการตลาด เชน มี

สวนลดสําหรับสัญญาระยะยาว และมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง เปนตน ดานบุคคล เชน มีเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย มพีนักงานทําความสะอาด เปนตน ดานราคา เชน อัตราคาเชามีความเหมาะสม อัตราคา

สาธารณูปโภค เชน คาน้ํา คาไฟ มีความเหมาะสม เปนตน ดานชองทางการจัดจําหนาย เชน มีทางเขาออกหลายทาง 

มีหองนํ้าบรกิาร  

ดานกระบวนการทํางาน เชน มรีะบบการแจงเตอืนชําระคาเชาอยางเหมาะสม  มีความสะดวกในการชําระ  

 ผลการศึกษาสภาพแวดลอม พบวา การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 

 

ตาราง 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป  

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ผลการวิเคราะห 

ดานการเมืองและกฎหมาย  +/- 

ดานเศรษฐกิจ +/- 

ดานสังคม  + 

ดานเทคโนโลยี  + 

ดานสภาพแวดลอมกายภาพ  + 

 

 จากตาราง 2 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานเทคโนโลยี ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมกายภาพ ไดสงผลดีตอโครงการปจจัยทางดานการเมืองและกฎหมาย ปจจัยดานเศรษฐกิจ สงผลดีและ

ผลเสียตอโครงการ  
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 2. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิค ดานเทคนิค พบวา มีความเปนไปได เนื่องจากโครงการอยู

ใกลแหลงชุมชน อีกทั้งยังใกลกบัสหกรณโคนม ลําพญากลาง และองคการบรหิารสวนตําบลลําพญากลาง โดยพื้นที่

เปนของเจาของโครงการ จํานวน 2 ไร 1 งาน  

 

 
 

ภาพ 1 แผงผังโครงการตลาดลาํพญากลาง 
 
 ภาพ 1 แสดงแผนผังโครงการตลาดลําพญากลาง ซึ่งประกวดดวย ที่จอดรถเพียงพอสามารถจอดรถยนตได 

20 คัน และรถจักรยานยนตได 60 คัน มีพื้นที่เชาสําหรับอาหารสดและเนื้อสัตวชําแหละ 21 แผง ขนาดแผงกวาง 2 

เมตร ยาว 2 เมตร พื้นท่ีเชาสําหรับสนิคาเบ็ดเตล็ด 21 แผง ขนาดแผงกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร และ พื้นที่เชาสําหรับ

อาหารปรุงสําเร็จ 21 แผง ขนาดแผงกวาง 2 เมตร ยาว 2 เมตร มีโตะสําหรับบริการรับประทานอาหาร 10 โตะ 

รองรับผูใชบริการได 40 คน มีหองน้ําชาย 4 หอง หองน้ําหญิง 8 หอง และสํานักงานโครงการ ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 10 เมตร ซึ่งการวางผังเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติสงเสริม และรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  

 3. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการจัดการ พบวา มีความเปนไปได เนื่องจากโครงการจัดตั้งธุรกิจ

ในรูปแบบบริษัทจํากัด โดยมีพนักงาน 11 คน ไดแก ผูจัดการ 1 คน พนักงานงานสํานักงาน 1 คน พนักงานบัญชี 1 คน 

พนักงานทําความสะอาด 4 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน พนักงานดูแลที่จอดรถ 2 คน ซึ่งเพียงพอกับการ
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ใหบริการ มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน โดยบุคลากรตองมีความรับผิดชอบและทักษะที่จําเปน 

และมีการจูงใจพนักงานใหมีความผูกพันและตั้งใจทํางาน โดยการจายคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 

 4. ผลการศึกษาความเปนไปไดดานการเงิน พบวา มีความเปนไปได เนื่องจากโครงการใชเงินลงทุน 

7,134,000 บาท ซึ่งเปน โดยมีคาใชจายในการกอสรางอาคาร ลานจอดรถ หองน้ํา แผงจําหนายสินคา และ สํานักงาน 

อุปกรณสํานักงาน และคาใชจายกอนการดําเนินงาน โดยเปนทุนสวนของเจาของ 4,134,000 บาท มีตนทุนสวนของ

เจาของ รอยละ 2.50 และเงินกูธนาคาร 3,000,000 บาท มีตนทุนสวนของเงินกู รอยละ 8.00 คํานวณ ตนทุนถัว

เฉลี่ยนํ้าหนัก (Weighted Average Cost of Capital) ไดเทากับ รอยละ 4.81  
 
ตาราง 3 ประมาณการรายได 

 

ปที ่ รอยละของพื้นที่ที่ถูกเชา  รายได (บาท) 

1 55 2,116,800 

2 60 2,708,640 

3 66 2,960,064 

4 71 3,240,000 

5 76 4,173,120 

6 90 4,777,920 

7 95 4,929,120 

8 100 5,080,320 

9 100 5,080,320 
10 100 5,080,320 

 

 จากตาราง 3 การประมาณรายได มาจากคาํถามในแบบสอบถาม เมื่อโครงการตลาดลาํพญากลางเสร็จสิ้น 

มีความประสงคจะมาเชาพืน้ที่ รอยละ 66.75 มีความประสงคมาเชาพื้นที่ตลาดลําพญากลาง หรือวาเปนจํานวน 267 

กิจการ ประมาณการกิจการที่จะมาเชาจริง รอยละ 13 คิดเปน 35 กิจการ หรือวารอยละ 51 ของพืน้ที่ท้ังหมด และ

ดําเนินการประมาณการรายได ปที่ 1 มีรายได 2,116,800 บาท ปที่ 2 มีรายได 2,708,640 บาท ปที่ 3 มีรายได 

2,960,064 บาท ปที่ 4 มีรายได 3,240,000 บาท ปที่ 5 มีรายได 4,173,120 บาท ปที่ 6 มีรายได 4,777,920 บาท ป

ที่ 7 มีรายได 4,929,120 บาท ปที่ 8 ถึง ปที่ 10 มีรายได 5,080,320 บาท จากการใชขอมูลทางการเงินตาง ๆ พบวา 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 5,288,190 บาท ผลตอบแทนโครงการ (IRR) รอยละ 10.44 โครงการมีระยะเวลาคืน

ทุนเทากับ 8 ป 2 เดือน 5 วัน การวิเคราะหความไวในกรณียอดเชาพื้นท่ีลดลง รอยละ 5 และ รอยละ 10  

ตาราง 4 การวิเคราะหความไวกรณยีอดเชาพืน้ที่ลดลง 

อัตรา รอยละ 5 รอยละ 10 
NPV 3,527,403  1,766,616  
IRR รอยละ 8.29 รอยละ 6.04 

การตัดสินใจ ลงทุน ลงทุน 
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ตาราง 4 การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงกรณียอดขายลดลงรอยละ 5 และรอยละ 10 พบวามูลคา

ปจจุบันของโครงการ มีคาเปนบวก และอัตราผลตอบแทนของโครงการ มากกวาตนทุนถัวเฉลี่ยน้ําหนัก (WACC) ซึ่ง

สามารถยอมรับได และควรลงทุน 

ตาราง 5 การวิเคราะหความไวกรณีตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้น 

อัตรา รอยละ 5 รอยละ 10 

NPV 3,087,206 886,222 

IRR รอยละ 7.74 รอยละ 4.87 

การตัดสินใจ ลงทุน ลงทุน 

 

ตาราง 5 การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงกรณีตนทุนการใหบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 5 และรอยละ 10 

พบวามูลคาปจจุบันของโครงการมีคาเปนบวก และอัตราผลตอบแทนของโครงการ มากกวาตนทุนถัวเฉลี่ยน้ําหนัก 

(WACC) ซึ่งสามารถยอมรับได และควรลงทุน 

ตาราง 6 สรุปความเปนไปไดในการลงทุนโครงการตลาดลาํพญากลาง 
ความเปนไปได ผลการศึกษา เหตุผล 

ดานการตลาด มีความเปนไปได มีผูสนใจเชาพื้นที่โครงการตลาดลํา
พญากลาง รอยละ 66.75  

ดานเทคนิค 
 
 

มีความเปนไปได โครงการมีที่ตั้งในทําเลที่เหมาะสม 
การเดินทางสะดวก  

ดานการจัดการ มีความเปนไปได 1. การจัดตั้งธุรกิจใจรูปแบบบริษัท
จํากัด 
2. มีพนักงานท้ังหมด 11 คน มกีาร
คัดเลือกบุคลากรที่มีความเหมาะสม
กับงาน มีความรับผิดชอบและทกัษะ
ที่จําเปน มีการจูงใจพนักงานโดย
การจายคาตอบแทนและสวัสดกิาร
ที่เหมาะสม 
 

ดานการเงนิ 
 
 

มีความเปนไปได โครงการใชเงินลงทุน 7,134,000 
บาท โดยเปนทุนสวนของเจาของ 
4,134,000 บาท และเงินกูธนาคาร 
3,000,000 บาท ตนทุนถัวเฉลี่ย
น้ําหนัก (WACC) เทากับรอยละ 
4.81 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 
เทากับ 5,288,190 บาท  

ความเปนไปได ผลการศึกษา เหตุผล 
  ผลตอบแทนโครงการ (IRR) รอยละ 

10.44 โครงการมีระยะเวลาคนืทุน
เทากับ 8 ป 2 เดือน 5 วัน การ
วิเคราะหความไวกรณยีอดเชาพื้นท่ี
ลดลง ตนทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 5 และ 
รอยละ 10 พบวาสามารถยอมรับได
และสมควรลงทุน 
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กลยุทธการจัดการธุรกิจขายสงพรรณไมและจัดสวนโดยใชเทคนิคดาตาไมนนิงและ 

การเขียนแผนภาพแบบจาํลองทางธุรกิจ 
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GARDENING USING DATA MINING TECHNIQUES AND BUSINESS MODEL CANVAS 
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บทคัดยอ  

          งานวิจัยนี้เปนการศึกษา เพื่อสรางกลยุทธการจัดการธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อหาความสัมพันธของพรรณไมแตละ

ประเภทและความตองการของลูกคาดวยการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (2) เพื่อวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ (3) เพื่อออกแบบกลยุทธ

การจัดการธุรกิจเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ ผูศึกษาไดขอมูลดิบของการซื้อขายยอนหลัง 10 ป จึงนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชเทคนิค

วิธีการทําเหมืองขอมูลดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio ใชแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ เพื่อสรางโมเดลความเปนไปไดของการจําหนาย

พรรณไมและไดสัมภาษณผูประกอบการจํานวน 30 คน จากผลการศึกษาพบวามีพรรณไมจํานวน 2 ชนิด ที่ขายดีในฤดูรอนและฤดูหนาว 

รวมถึงพบวามีพรรณไมขายดีในแตละฤดูกาลจํานวน 13 ชนิด ที่มีความสัมพันธในการซื้อรวมกับพรรณไมชนิดอื่น จากการวิเคราะห

โครงสรางธุรกิจพบวาผูประกอบการนิยมขายไมผลไมยืนตน ไมดอกและไมประดับตามลําดับ การเขามาของคูแขงรายใหมสงผลตอธุรกิจ

อยูในระดับปานกลาง การตอรองจากผูซื้อและการแขงขันภายในอุตสาหกรรมนั้นอยูในระดับสูง การตอรองจากผูขายและสินคาทดแทน

นั้นอยูในระดับต่ํา จากการเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจพบวามีปญหาทั้งหมด 4 ดาน ไดแก (1) ดานการนําเสนอคุณคา พบวาคุณภาพ

ในการใหบริการไมดีเทาที่ควร ขาดการแนะนําในการเลือกพรรณไม การขนสงที่รวดเกินไปทําใหพรรณไมชํารุดหรือเสียหายระหวางทาง 

(2) ดานการบริการหลังการขาย พบวาขาดการติดตอสอบถามความเรียบรอยเปนระยะ ขาดการใหคําแนะนําในการดูแลพรรณไมแตละ

ชนิดและการใหคําปรึกษาเมื่อลูกพบเจอกับปญหา (3) ดานการจัดการคน พบวายังขาดความรูในดานพรรณไมและการดูแลรักษา (4) 

ดานหุนสวน พบวาไมมีการใชบริการผูใหบริการเชารถสําหรับขนสง ขาดการสรางเครือขายสําหรับผูคาขายทําใหไมทราบถึงงานหรือ

ขาวสารตางๆ ไมนิยมเขารวมงานการประมูลพรรณไมและจัดสวน  

คําสําคัญ: เหมืองขอมูล แผนภาพแบบจําลองธุรกิจ กลยุทธการจัดการ ธุรกิจจําหนายพรรณไมและการจัดสวน 

Abstract   
          This research is a study. To create a business management strategy. With purpose (1) to find the relationship of each 
species and their needs by using data mining techniques. (2) to analyze the business structure (3) to design business management 
strategies, business model diagrams. The student has a raw data of trading back 10 years. Data is analyzed using data mining 
techniques with Rapid Miner Studio. To model the feasibility of plant distribution and interviews with 30 operators. The study found 
that two trees were sold well in the summer and winter. There were 13 species in each season related to the purchase of plants 
and other species. Business operators that sell various kinds of fruit. Flowers and Ornamental Plants, respectively. The arrival of 
new competitors has a moderate impact on business. Buyer negotiations and high industry competition. Negotiation from vendors 
and dealers is low. From the business model diagram encountered four problems: (1) the quality of service was not good. Lack of 
introduction to the selection of plants. Transportation is too fast, the tree is damaged or damaged on the way. (2) After-sales 
service Found lack of contact for a period. Lack of advice on the care of individual species and counseling when children encounter 
problems. (3) Management of people. The lack of knowledge on tree species and maintenance. (4) Partnership it was found that 
there was no service provider for carriage. Lack of networking for traders makes no sense of the job or news. Do not participate in 
auction of plants and garden.  

Keywords: Data Mining, Business model canvas, Business management strategies, Sales business Plants and Gardening 
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บทนํา 

          การปลูกตนไมหรือจัดสวนมีความนยิมมากขึ้นในปจจุบัน ดวยกระแสการรณรงคใหทุกๆพื้นชวยกันลดการตัด
ไมและใหเพิ่มพื้นที่สเีขียวในสภานที่พักหรือท่ีทํางานของภาครัฐ ทําใหเกิดความสนใจและใสใจกันมากขึ้น เชน การจัด
วางตนไมเล็กๆไวบนโตะทํางาน การจัดสวนหยอมไวในบาน การจัดโซนพื้นที่สีเขียวในที่ทํางาน หรือจะเปนจัดสถานที่
และงานสําคัญตางๆ การปลูกตนไมหรือจัดสวนยังใหประโยชนในหลายๆดาน เชน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ ชวย
สรางบรรยากาศใหดีขึ้น ชวยผอนคลายจากการทํางาน หรือสรางความรมรื่นในสถานที่ออกกําลังกาย  อีกทั้งธุรกิจ
บานจัดสรร คอนโดมิเนียม ภายในประเทศไทยมีมากขึ้นในทุกๆพื้นที่ ทําใหธุรกิจการขายปลีก-สงพรรณไมและรับจัด
สวน เปนที่นยิมมากขึ้นตามๆกัน เพราะผูอยูอาศัยที่ซื้อบานจัดสรรก็ตองการสวนหยอมเล็กๆไวภายในบานของตัวเอง 
หรือผูที่ซื้อคอนโดมิเนียมก็ตองการพื้นที่เล็กๆไวผอนคลายจากความเหนื่อยหลังจากกลับจากที่ทํางานเชนกัน 
          ปจจุบันธุรกิจขายส งพรรณไมนั้น ไดมีคนหันมาลงทุนกันมากขึ้ นในทุกภาค ทั้ งภาคเหนือ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก หรือภาคกลาง เพราะการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมพรัพย
ภายในประเทศไทย ประกอบดวย ธุรกิจบานทาวนโฮมเพิ่มขึ้น 10% ธุรกิจบานจัดสรรเพิ่มขึ้น 5% และคอนโดมิเนียม
เพิ่มขึ้น 3% ซึ่งมีอัตราการเติบโตมากที่สุดสุดรอบ 3 ป ทําใหมีความตองการมากขึ้น (บริษัทซีบีอารอี-2560) และทํา
ใหมีคูแขงทางการคามากขึ้นตามมา สิ่งสําคัญของธุรกิจนี้คือการมีพรรณไมที่หลากหลาย พรรณไมตองมีคุณภาพและ
มีปริมาณตรงตามความตองการของลูกคาจึงจะทําใหธุรกิจสามารถอยูรอดไดในสภาวะการแขงขันภายในตลาดที่มี
ความตองการไมจํากัด ซึ่งเปนไปไดยากมากในการที่จะคาดเดาวาลูกคาจะเขามาแลวซื้อพรรณไมชนิดไหนและจํานวน
เทาไร หากพรรณไมไมไดคุณภาพ มีราคาสูงและมีไมเพียงพอตามความตองการของลูกคาจะทําใหลูกคาหันไปเลือก
รานอื่นแทน 
          เนื่องจากการเก็บขอมูลในแตละวันวามลีูกคาที่เขามาซื้อสินคาภายในรานนั้นมีมานาน แตไมมกีารนําเอาขอมูล
นั้นมาใชใหเกิดประโยชนเทาที่ควร เราจึงเล็งเห็นประโยชนจากการนําขอมูลมาใชโดยนํามาทําดาตาไมนนิ่ง และการ
ออกแบบกลยุทธการจัดการธุรกิจจากการเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อหา
ความสัมพันธของพรรณไมแตละประเภทและความตองการของลูกคาดวยการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (2) เพื่อ
วิเคราะหโครงสรางธุรกิจ (3) เพื่อออกแบบกลยุทธการจัดการธุรกิจเขยีนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

งานวิจัยนี้ ไดใชขอมูลจากศูนยจัดการประมูลชื้อขายพรรณไมสวนจตุจักรและกรมทหารราบที่ 11 รักษา

พระองค เปนขอมูลการซือ้ขายพรรณไมยอนหลังทั้งหมด 10 ป ที่นํามาใชในการวิเคราะห โดยการแปลงขอมูลแบบจับ

ตองได (Hard copy) ใหเปนขอมูลแบบดิจิทัล (Soft copy) เพื่อใหงายตอการนํามาใชกับเทคนิคการทําเหมืองขอมูล 

(data mining techniques) โดยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรม Rapid Miner Studio เพื่อหาความสัมพันธและความ

ตองการของลูกคาโดย  

การวิเคราะหเพื่อหาพรรณไมที่ขายดีแตละฤดู ความสัมพันธของพรรณไมแตละประเภทและความตองการ

ของลูกคา ในสวนนี้เราจะใชหลักการทําเหมืองขอมูล โดยจะวิเคราะหขอมูลตามหลักการ CRISP-DM ประกอบดวย 

(1) Business Understanding (2) Data Understanding (3) Data Preparation (4) Modeling (5) Evaluation (6) 

Deployment การวิเคราะหหาความสัมพันธของพรรณไมที่จะซื้อคูกันและพรรณไมชนิดไหนขายดีในชวงฤดูไหนบาง 

โดยใชเทคนิค Association Rule เพื่อสรางกฏความสัมพันธของพรรณไมท่ีมีตอกัน สวนการทํานายประเภทการจัดสวน

จากพรรณไมที่ลูกคาซื้อจะ โดยใชเทคนิค Classification Rule ดวยการสรางโมเดลดวยเทคนคิ Decision Tree 

สวนกลยุทธการจัดการขายสงพรรณไมและการจัดสวนนั้น ไดศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกจาก

ผูประกอบการจํานวน 30 ราย โดยแบงเปนผูประกอบการธุรกิจขายสงพรรณไมจํานวน 10 ราย และผูประกอบการ

ธุรกิจรับจัดสวนจํานวน 20 ราย จํานวนผูประกอบการจะสุมตัวอยางในแตละพื้นที่โดยเลือกผูประกอบการในแตละ
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ภาคของประเทศ ภาคละ 2-3 ราย เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย ในสวนการสัมภาษณนั้น จะใชหลักการสราง 

Persona ในสอบถามเพื่อสรางโปรไฟลของผูประกอบการแตละราย สัมภาษณผูประกอบการในแตละราย ทั้งในดาน

จุดแข็งจุดออนของราน มุมมองในดานโอกาศและอุปสรรค รวมถึง แรงกดดันท้ัง 5 ภายในธุรกจิ ประกอบดวย สภาวะ

การแขงขันภายในอุตสาหกรรม แรงกดดันจะผูซื้อ แรงกดดันจากผูขาย แรงกดดันจากสินคาทดแทน และการเขามา

ของคูแขงรายใหม โดยนําผลที่ไดมาปรับใช เปนกลยุทธการจัดการขายสงพรรณไมและการจัดสวน 

 
ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  
          โดยสวนแรก ผูศึกษาไดวเิคราะหขอมูลดวยเทคนิคการทําเหมืองขอมูลและใชโปรแกรม Rapid Miner Studio ผู

ศึกษาไดมีการแบงการวเิคราะหการหาความสัมพันธและความตองการของลูกคาออกเปน 3 สวนและมีผลการศึกษา

ดังนี ้

1. พรรณไมที่ขายดใีนแตละฤดกูาล 
          จากการวิเคราะหขอมูลการซื้อขายพรรณไมทั้งหมด พบวา มีการซือ้ขายพรรณไมตางๆออกเปนตาม

ฤดูกาลไดแก ฤดูรอน ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยจัดอันดับจากจํานวนคร้ังในการซื้อพรรณไมในแตละชนดิตาม

ฤดูกาลออกเปน 10 อันดับ ดังตารางที ่1   

ตารางที่ 1 พรรณไมขายดีในแตละฤดูกาล 
พรรณไมขายดี ฤดูรอน 16 กพ - 15 พค พรรณไมขายดี ฤดูฝน 16 พค - 15 ตค   พรรณไมขายดี ฤดูหนาว 16 ตค - 15 กพ  

ชื่อพรรณไม จํานวนครั้งในการสั่ง ชื่อพรรณไม จํานวนครั้งในการสั่ง ชื่อพรรณไม จํานวนครั้งในการสั่ง 

หมากนวล 430 ลิดเติ้ลฮาฟ 568 แคนา 459 

เสนหจันทรขาว 360 รีเซยี 553 ลําดวน 456 

ตนจิกน้ํา 360 บุหงาสาหรี 552 เรดโคเวอร 455 

ไดเตส 353 พุดตะแคง 549 ลีลาวดี 452 

รําเพย 351 ประดูบาน 547 ไผกวนอิมยักษ 450 

แคแสด 350 โคมญี่ปุน 543 พลับพลึงแคระตนเล็ก 449 

ลําดวน 350 จั๋ง 542 หญามอลโล 448 

แคนา 349 เซนออกัสติน 542 ออดาง 448 

พลับพลึงแดงฮาวาย 348 สาวนอยประแปง 541 ตนปบ 447 

ศรีตรัง 346 บอนยักษบราซิล 541 หมากนวล 446 

 

          จากขอมูลในตารางที่ ทําใหทราบวามีพรรณไมที่ขายดเีหมือนกันทั้ง 2 ฤดู จํานวน 2 ชนิด คือ หมาก

นวลและแคนา ทําใหสามารถเตรียมพรรณไมทั้ง 2 ชนิด นี้ไวเพียงพอสําหรับขาย และยังสามารถทําโปรโมชั่นใหกับ

พรรณไมทั้ง 2 ชนิด 
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2. วิเคราะหความสัมพันธของพรรณไมที่ซื้อคูกัน 

          จากการประมูลซื้อขายพรรณไมทั้งหมด มจีํานวนพรรณไมที่ชื้อขายกัน 188 ชนิด ผูวิจัยไดนําพรรณ

ไมทั้งหมดมาสรางรูปแบบความสัมพันธของพรรณไมที่ซื้อคูกัน โดยใช FP-Growth ของโอกาศที่จะเกิดเหตุการณนี้ขึ้น

ตองมากกวาคาสนับสนุนต่ําสุดและกฏความสัมพันธ Association rules ตองมีคาความมั่นใจ ตองไมต่ํากวา 0.2 และ

คาที่แสดงวา พรรณไม 2 ชนิดน้ีมีความสัมพันธตองมากกวา 1 (เอกสิทธิ-์2557) มีผลลัพธดังตารางที่ 2 

ตารางที่2 แสดงกฏความสัมพันธของพรรณไมที่มโีอกาศซื้อรวมกัน 

อันดับ พรรณไมที่มีการซื้อ   พรรณไมที่คาดวาจะมีการซื้อ คาความเชื่อมั่น โอกาศที่จะเกิดขึ้น 

1 หลิวออสเตรเลีย, พรวดนอก สไปเลียชมพู    0.8557 2.5563 

2 ตนจิกน้ํา, บุนนาค ตนปบ 0.8557 2.4950 

3 หมากนวล, ขาวหลามดง เสนหจันทรขาว 0.8553 2.4430 

4 มาเลเซียดาง, กกจันทบูรณ ออดาง 0.8468 2.4883 

5 ลิดเติ้ลฮาฟ, บอนยักษบราซิล รีเซยี 0.8454 2.4727 

6 เรดโคเวอร, วาสนาเลื้อย ดวงแกว 0.8442 2.4963 

7 แคนา, ตนสน ชมพูพันธุทิพย 0.8437 2.5446 

8 พลับพลึงลิลี่, คลามาเจสติกา คลาคอปเปอรโคม 0.8435 2.5439 

9 พลับพลึงแดงฮาวาย, กําแพงทองพันธุใหม ไดเตส 0.8432 2.4873 

10 ชบา, จําป จําปูน 0.8420 2.5457 

11 จั๋ง, เตยหอม สาวนอยประแปง 0.8417 2.4831 

12 รีเซยี, บอนยักษบราซิล ลิดเติ้ลฮาฟ 0.8364 2.4146 

13 กระดังงาไทย, พุดซอน พุดตะแคง 0.8338 2.4237 

14 ไดเตส, กําแพงทองพันธุใหม พลับพลึงแดงฮาวาย 0.8336 2.4745 

15 รําเพย, หางนกยูงไทย สนสามรอยยอด 0.8336 2.3772 

16 ตนปบ, บุนนาค ตนจกิน้ํา 0.8326 2.4524 

17 ประดูบาน, บานเย็น บุหงาสาหรี 0.8317 2.4344 

18 พรวดนอก, สไปเลียชมพู หลิวออสเตรเลีย 0.8310 2.4439 

19 หญามอลโล, หญาหิมะ กกซาบูไล 0.8309 2.4843 

20 ตนทองหลาง, เหลืองปรีดียาธร หางนกยูง 0.8304 2.4158 
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          จากขอมูลดังตารางที่ สามารถอธิบายไดวา หากมีการซื้อหลิวออสเตรเลียและพรวดนอก จะมีการ

ซื้อสไปเลียชมพูไปดวย โดยมีคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.8557 และมีโอกาศที่จะเกิดขึ้นอยูที่ 2.5563 หากนําไป

เปรียบเทียบกับตารางที ่1 จะทําใหทราบวามีพรรณไมที่ขายท่ีในแตละฤดูและกฏความสัมพันธของพรรณไมที่มีโอกาศ

ซื้อรวมกันที่ตรงกันอยู จึงสามารถนําไปสรางกลยุทธในแตละชวงฤดูไดมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

3. วิเคราะหขอมูลการซือ้เพื่อใชในการแนะนําประเภทการจัดสวน 

          ผูศึกษาไดทําการจัดกลุมพรรณไมประกอบดวย ไมคลุมดิน ไมพุมเล็ก ไมพุมกลาง ไมพุมสงู ไมยืนตน 

จําพวกปาลม จําพวกไผ ไมเลื้อย ไมน้ํา ไมกระถาง ไมตัดแตง ไมเมืองหนาว ไมเมืองรอน ไมปาฝน ไมดอก ไมมงคล 

ไมมีกลิ่นและไมในรม เพื่อทําการวิเคราะหความเปนไปไดของสวนที่ลูกคาเลือก โดยประเภทของสวนจะประกอบดวย 

ประกอบดวย สวนประดิษฐ (1) สวนไทย (2) สวนโมเดิรน (3) สวนบาหลี (4) และสวนในบาน (5) จากขอมูลทั้งสอง

อยางนี้ (เอกสิทธิ์-2557) ไดกลาววา แบงออกเปน 70,30 เพื่อนํามาสรางโมเดล Decision tree และการวัดคาความ

ถูกตองของโมเดล มีผลลัพธดังภาพที่ 1 

3.1 หากมีการซื้อไมคลุมดนิ วิเคราะหไดวาจะมีการจัดสวนในบาน 

3.2 หากไมมีการซื้อไมคลุมดนิแตมกีารซื้อไมดอก วิเคราะหไดวาจะมีการจัดสวนในบาหล ี

3.3 หากไมมีการซื้อไมคลุมดนิและไมมีการซื้อไมดอก แตมีการซื้อไมตัดแตงจํานวนมาก วิเคราะหไดวาจะมี

การจัดสวนประดิษฐ  

3.4 หากไมมีการซื้อไมคลุมดนิและไมมกีารซื้อไมดอก แตมีการซื้อไมตัดแตงจํานวนปานกลาง วิเคราะหไดวา

จะมีการจัดสวนโมเดิรน 

3.5 หากไมมีการซื้อไมคลุมดนิและไมมีการซื้อไมดอก แตมีการซื้อไมตัดแตงจํานวนนอย วิเคราะหไดวาจะมี

การจัดสวนไทย 

 
ภาพที1่ แสดงโมเดลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนคิ Decision Tree 

จากผลลัพธการนําขอมูลเขาไปทดสอบความถูกตองของโมเดลนั้นมีการทํานายสวนโมเดิรนถูก 107 ครั้ง 

ทํานายสวนบาหลีถูก 273 ครั้ง ทํานายสวนประดิษฐถูก 87 ครั้ง ทํานายสวนในบานถูก 569 ครั้ง ทํานายสวนไทยถูก 

96 ครั้ง และมีคาความถูกตองของโมเดลอยูที ่100% 
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          สําหรับสวนที่สองนี้ ผูศึกษาไดขอมูลจากการสัมภาษณ ผูประกอบการทั้งหมด 30 ราย แลวนํามาวิเคราะห

ศักยภาพของธุรกิจ ทําใหสมารถสรางโปรไฟลของผูประกอบธุรกิจขายสงพรรณไมไดดังนี้  

เขาคือใคร 

อาชีพ : ผูประกอบการธุรกิจคาสงพรรณไมและรับจัดสวน 

พฤติกรรม : ขายปลีกและขายสงพรรณไม ทั้งหนารานและประชาสัมพันธผานทางเว็บไซด หาพรรณไมที่

นิยม จัดหาพรรณไมตามสั่ง รับจัดสวนและใหบริการการดูแลปรับปรุง 

อะไรที่เขาสนใจ 

- เขารวมประมูลงานของศูนยรับประมูลพรรณไมในไทย 

- ตลาดขายสงพรรณไม 

- การจัดสวนในรูปแบบตางๆ 

- พรรณไมใหมๆ 

- งานขายสินคาทางการเกษตร 

- เว็บไซดโฆษณาเกีย่วกับอุปกรณการจัดสวนและขายพรรณไม 

ทําไมถึงสนใจ 

- ความนาเช่ือถือ 

- ชื่อเสียง 

- สรางความแตกตางจากรานทั่วๆไป 

- เพื่อขยายชองทางการตลาดมากขึ้น 

และทําใหทราบถึงจุดแข็งและจุดออนของธุรกิจขายสงพรรณไมและการจัดสวน ทําใหสามารถเขียนเปนตารางไดดังตาราง

ที่ 3 และการเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดออน ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่3 แสดงการวิเคราะหจดุแข็งจุดออนของธุรกจิขายสงพรรณไมและการจัดสวน 
  จุดแข็ง จุดออน 

ดานราคา ยึดราคาตลาด ไมมีการปรับลดราคาตามปริมานการสั่ง 

ดานการบรกิาร 
รวดเรว็ในดานการขนสง บริการหลังการขาย 

สามารถรับงานใหญไดหลายงานพรอมๆกัน คุณภาพ 

ดานบุคลากร 
พนักงานมีจํานวนมากและมีประสบการณทํางานสูง พนักงานยังขาดความรูเฉพาะดาน 

ทักษะการติดตอสื่อสารงานดี   

ดานทําเลที่ตั้ง 
อยูใกลศูนยกลางการประมูล การขนสงพรรณไมไปยังตางจังหวัดยังทําไดยาก 

การขนสงใชเวลานอยสําหรับงานในเขตพื้นที่   

 

(Albert-2005) ไดกลาววา จากจุดแข็งและจุดออนนั้นสามารถนําไปปรับกลยุทธทางธุรกิจได  
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ตารางที4่ แสดงการปรับปรุงในสวนจุดแข็งจุดออนของธุรกิจขายสงพรรณไมและการจัดสวน 

  จุดแข็ง จุดออน 

ดานราคา ราคาไมสูงเกนิราคาตลาด พรรณไมบางชนิดไมสามารถขายในราคาที่ต่ําได 

ดานการบริการ 

รวดเร็วในดานการขนสงและมีคุณภาพ ไมสามารถรับงานใหญหลายงานไดพรอมกัน 
  
  
  

รวดเร็วในดานการจัดสวนและขนสงพรรณไม 

มีการตรวจสอบและเช็คงานเปนระยะ 

ใหคําแนะนําการดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง 

ดานบุคลากร 

หัวหนางานมคีวามรูเฉพาะดานดีเยี่ยม   
  
  

พนักงานมีความรูและทักษะ 

ทักษะการติดตอสื่อสารงานด ี

ดานทําเลที่ตั้ง 
อยูใกลศูนยกลางการประมูล   

  การขนสงใชเวลานอยสําหรับงานในเขตพื้นที ่

มุมมองในดานโอกาศและอุปสรรค  

          จากขอมูลทําใหเราทราบถึงโอกาศและอุปสรรคในแตละดานดังตารางที ่5 เพื่อที่จะในไปปรับปรุงธุรกิจใหพรอมกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว (Kotter, Schlesinger-1991)  
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ตารางที5่ แสดงโอกาศและอุปสรรคในแตละดานของธุรกิจ 

  โอกาศ อุปสรรค 

ดานการเมือง 

การรณรงคการสรางองคกรสีเขียว 
นโยบายการรณรงคใหทุกจังหวัดทกุอําเภอควรมี
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกายยังไมสามารถใชได
จริงในทุกพื้นที ่

การรณรงคในการปลูกตนไมมีมากขึ้น การปรับเปลี่ยนกฏหมายควมคุมการกอสรางธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย   

การรณรงคใหที่อยูอาศัยหรือหมูบานจัดสรร
ควรมีสวนหยอม 

กฏหมายสวนของกิ่งกานใบหรือผลยื่นลวงล้ําไปในที่ดินของ
ผูอื่น   

การสรางพื้นที่สีเขียวในเขตอุตสาหกรรม กฏหมายสวนของรากรุกล้ํา  
การรณรงคใหทุกจังหวัดทุกอําเภอควรมี
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย กฏหมายสวนของดอกหรือผล  

การออกกฎหมายสงเสริมดานการเกษตร กฏหมายการสรางรั้วตนไม 

กฏหมายการรุกล้ําบริเวณ  กฏหมายดานการขนสง 

กฏหมายการสรางรั้วตนไม   

กฏหมายดานการขนสง   

ดานเศรษฐกิจ 

การเติบโตของธุรกิจโรงแรมและรีสอรท ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐทําใหเศรษฐกิจชะลอตัว 

การเติบโตของธุรกิจบานจัดสรร การขึ้นราคาสินคาบางประเภทจากภาครัฐ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคกเกษตร การพยายามสรางตลาดผูกขาดเพียงเจาเดียว 

การเติบโดของนคิมอุตสาหกรรม การปนราคาที่ดินของพอคาคนกลาง 
  ภาวะเงินฝด เงินเฟอ และดอกเบี้ยของธนาคาร 

ดานสังคมและ
วัฒนธรรม 

การรณรงคดานการปลูกปาสรางพื้นที่สี
เขียว 

สังคมยงัไมใหความสําคัญในเรื่องการสรางพื้นที่สีเขียวในตัว
เมือง 

การรณรงคสรางพื้นที่สีเขียวในตัวเมอืงเพื่อ
ลดมลพิษ สวนของกิง่กานใบหรือผลย่ืนลวงล้ําไปในที่ดินของผูอื่น   

การรณรงคใหทุกจังหวัดทุกอําเภอควรมี
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย สวนของรากรุกล้ํา  

  สวนของดอกหรือผลรวงหลนในพื้นทีค่นอื่น  
  รั้วตนไมระหวางของบานหลังติดกัน 

ดานเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม 

การรณรงคดานการปลูกปาสรางพื้นที่สี
เขียว 

สภาพอากาศมีผลตอการขนสง 
  
  
  
  
  
  

การรณรงคสรางพื้นที่สีเขียวในตัวเมอืงเพื่อ
ลดมลพิษ 
การรณรงคใหทุกจังหวัดทุกอําเภอควรมี
สวนสาธารณะและสถานที่ออกกําลังกาย 
เทคโนโลยีดานการขนสง 

เทคโนโลยีการควบคมุการผลิต 

เทคโนโลยีการประเมินสภาพพื้นที ่

เทคโนโลยีในดานการติดตอสื่อสาร 

 

จากขอมูลที่สัมภาษณทําใหทราบถึงแรงกดดันทั้ง 5 ภายในอุตสาหกรรม ดังตารางที ่6 โดย (Porter-2008) ไดกลาววาการ

วิเคราะหแรงกดดันทั้ง 5 ทําใหสามารถทราบภาพถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม  
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ตารางที่ 6 แสดงถึงแรงกดดันทั้ง 5 ภายในอุตสาหกรรม 

แรงกดดันทั้ง 5 ภายในอุตสาหกรรม 

การตอรองจาก

ซัพพลายเออร 
การตอรองจากลูกคา สินคาทดแทน การแขงขันภายในอุตสาหกรรม ขอจํากัดการเขามาของคูแขงรายใหม 

ขึ้นอยูกับจํานวน

ในการสั่งแตละ

ครั้ง 

อัตราการตอรองสูงเนื่องจากปริมานการสั่งซื้อ

มีมาก 
สวนสําเร็จรูป 

การแขงขันสูงเนื่องจํานวนคูแขงมีมากและขีด

ความสามารถพอๆกัน 

การหาสินคาที่ราคาถูกและมีคุณภาพ

สินคา 

ขึ้นอยูกับความ

หายากของ

พรรณไม 

ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชบริการของผู

ใหบริการรายอื่น 
สวนเทียม 

การหาสินคาที่มีผูผลิตนอยมาไดในราคาที่ถูก

กวาคูแขงเปนปจจัยแรกที่ลูกคาจะเลือกเรา 
ระยะเวลาในการจดัสง 

 

หากไมไดราคาตามที่ตองการจะทําใหลูกคา

เปลี่ยนไปใชบริการของผูใหบริการรายอื่นได

เนื่องจากมีผูใหบริการอยูจํานวนมาก 

กําแพงสวน

เทียม 

การสั่งสินคามีปริมานสูงในแตละครั้งและความ

ตางกันของสินคานอยมากทําใหราคามีผลตอ

การเลือกใชบริการ 

สินคาไมบุบสลายระหวางทางการขนสง 

 

กําแพงสวน

สําเร็จรูป 

บริการหลังการขายที่แตกตางกันคือปจจัยที่

สามารถทําใหลูกคาเลือกใชบริการ 
ความรวดเร็วในการทํางาน 

   

ตองมีความรูและรูจริงในเรื่องนี้ 

คุณภาพการบริการ 

การบริการหลังการขาย 

ชื่อเสียงและผลงาน 

ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชบริการอื่น 

 

          จากการวิเคราะหขอมูลหาความสัมพันธของพรรณไมและการวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ ผูศึกษาไดนําผลท่ีไดมา 

พัฒนาในธุรกิจแตละดาน โดย (Alexander-2004) ไดกลาววา สามารถนําแผนภาพแบบจําลองธุรกิจเขามาชวยในการ

พัฒนากลยุทธท้ัง 9 ดาน ดังตารางที ่7 
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ตารางที ่7 แสดงการพัฒนากลยทุธการจัดการธุรกิจโดยใชแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ 

แผนภาพแบบจําลองธุรกิจ กลยุทธการจัดการธุรกิจ อธิบาย 

กลุมลูกคา ทําการตลาดแบบ B2B มากขึน้ 
เพื่อขยายฐานลูกคาจากเดิมที่เนนขายใหบริการกับผูบริโภค

ทั่วไป เปนเพิ่มการใหบริการกับบริษัทหรือองคกร 

สายสัมพันธลูกคา 

พัฒนาการใหคําแนะนําและติดตอสอบถาม เพื่อสามารถใหบริการดานคําแนะนําเมื่อลูกคาสงสัยหรือ

พบปญหาไดดีขึ้นกวาเดิม และการใช ChatBot สามารถชวย

ตอบคําถามในชวงที่เราไมสามารถตอบคําถามลูกคาได ประยุกตใช Chat Bot ในการตอบโตกับลูกคา 

ชองทางการเขาถึง 

เขารวมประมูลงานจากสวนกลาง เพื่อเพิ่มชองทางการที่ลูกคาสามารถเขาถึงเราได โดยการ

เขารวมประมูลงานจะทําใหเราเปนที่รูจักมาขึ้น และการนํา 

Facebook Page, Google SEO, Facebook Ads มาใชทําให

ลูกคาออนไลนสามารถเขาถึงเราไดมากขึ้น  

จัดทํา Facebook Page  

ประยุกตใช Google SEO, Facebook Ads 

คุณคาสินคาที่นําเสนอ 

จัดทําโปรโมชั่นพรรณไมในแตละฤดู เพื่อสรางความแตกตางจากการทําธุรกิจแบบเดิมๆ โดยการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหความตองการของ

ลูกคาและทํานายผลการซื้อของลูกคา พัฒนาระบบการจัดสวนพรอมแนะนําพรรณไม 

งานหลักที่ทํา 

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเฉพาะดานมากขึ้น การอบรมใหความรูเฉพาะดานกับบุคลากรเพื่อลดปญหาใน

ดานการใหบริการตางๆ การสรางเครือขายการคาจะ

สามารถชวยแกไขปญหาดานการไมสามารถหาพรรณไมได

ทันหรือเพียงพอ สามารถชวยกันแกไขปญหาและการ

แบงปนขาวสารตางๆ  และสามารถจัดเตรียมพรรณไมไวได

เพียงตอตอการขายในแตละฤดู 

สรางเครือขายการคา 

จัดเตรียมพรรณไมตามฤดูกาล 

ทรัพยากรที่มี 

ประยุกตใชเทคโนยี IOT ในการควบคุมการผลิต การใชเทคโนโลยีเขามาชวยสามารถลดปญหาหลังการ

ใหบริการ สามารถปลูกพรรณไมที่ไมสามารถปลูกไดในแต

ละฤดูได   จัดหาอุปกรณหรือเทคโนโลยีในการตรวจสอบสภาพแวดลอม 

หุนสวนหลัก หาพารทเนอรในการขนสง 
ลดภาระงานที่จะตองดูแลในสวนการขนสงที่เราไมถนัดและ

ลดปญหาในการขนสง 

รายได การจดัหารายได 

การปรับปรุงการจัดการบริหารทรัพยสินและการหารายได

เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเอง ลดปญหาการกูเงินในการ

ลงทุนเพื่อสรางรายได 

ตนทุน บริหารการใชจายอยางมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพเพื่อ

ลดสวนรายจายที่ไมจําเปน 

 

          งานวิจัยนีเ้ปนการศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจ ภายใตหลักการ ประยุกตใชการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค
ดาตาไมนนิงและการเขียนแผนภาพแบบจําลองทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อหาความสัมพันธของพรรณไมแต
ละประเภทและความตองการของลูกคาดวยการใชเทคนิคการทําเหมืองขอมูล (2) เพื่อวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ (3) 
เพื่อออกแบบกลยุทธการจัดการธุรกิจเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปนี้ (1) ผูศึกษา
ไดทําการวิเคราะหขอมูลการประมูลซึ่งเปนขอมูลดิบจํานวน 10 ป โดยใชเทคนิควิธีการทําเหมืองขอมูลดวยโปรแกรม 
Rapid Miner Studio เพื่อหาความสัมพันธของพรรณไมแตละประเภทและความตองการของลูกคา (2 )ผูศึกษาไดขอมูล
จากการสัมภาษณผูประกอบการทัง้หมด 30 ราย แลวนํามาวิเคราะหเพื่อวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ (3) นําขอมูลการ
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วิเคราะหที่ไดจากทั้ง 2 สวนมาออกแบบกลยุทธการจัดการธุรกิจเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจ 
          จากผลการศึกษาทําใหทราบวามีพรรณไมที่ขายดีเหมือนกันทั้ง 2 ฤดูและยังมีความสัมพันธกับพรรณไม

ประเภทอื่นในการซื้อแตละครั้ง จากการสัมภาษณทําใหทราบถึงโครงสรางธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งยังขาดการนําเทคโนโลยี

มาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ และการเขียนแผนภาพแบบจําลองธุรกิจทําใหทราบวาผูประกอบการหลายรายยัง

ขาดสิ่งที่จําเปนในการประกอบธุรกิจในแตละดานแตกตางกันไป เพื่อพัฒนากลยุทธการจัดการธุรกิจใหพรอมกับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต ผูศึกษาไดจัดทํากลยุธทการจัดการธุรกิจทั้ง 9 ดานซึ่งเปนสวนสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

การวัดผลสามารถวัดไดจากการนําไปทดลองใชงานจริงและประเมินผลรายเดือน โดยดูจากผลประกอบการ จํานวน

งานที่สามารถรับไดตอเดือน ผลตอบรับรวมถึงความพึ่งพอใจจากผูใชบริการทั้งในดานการใหคําแนะนําการดูแลรักษา 

เพื่อนําผลไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธใหดียิ่งขึ้น  

           จากการศึกษาทําใหผูศึกษาไดเขาใจวา การประกอบธุรกิจนั้นไมมีรูปแบบตายตัวเนื่องจากปจจัยที่สําคัญใน

การดําเนินธุรกิจแตละประเภทนั้นมีความแตกตางกันและดวยยุคสมัยในปจจุบันนั้นเทคโนโลยีมีสวนสําคัญมากยิ่งขึ้น 

จึงทําใหตองใชเครื่องมือและทฤษฎีที่แตกตางกันจากหลายสาขาวิชามาประยุกตใชงานรวมกันเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอการดําเนินธุรกิจ 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั �งนี �เพื�อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร และเพื�อเสนอแนวทางการเพิ�มยอดขายของร้านบุฟเฟต์มีดีสกุี � แอนด์ ติ�มซํา อําเภอ

เมือง จงัหวดัขอนแก่น ทําการศึกษาโดยใช้วิธีแจกสอบถามจํานวน ��� คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ SPSS 

จากผลการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ ��.�� เป็นเพศหญิง ร้อยละ ��.�� มีอาย ุ�0–

�� ปี ร้อยละ ��.�� มีอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ��.�� ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ ��.�� มีรายได้

เฉลี�ย 10,001–��,��� บาท เคยใช้บริการร้านบุฟเฟต์มีดีสกุี � แอนด์ ติ�มซํา โดยให้เหตุผลสามอนัดบัแรกที�เลือกใช้บริการ 

ได้แก่ รสชาติอาหารอร่อย วตัถดุิบที�ใช้มีคณุภาพ และร้านมีความสะอาด รู้จักร้านบุฟเฟต์มีดี สกุี � แอนด์ ติ�มซํา จากบคุคล

ที�รู้จักแนะนํา ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร พบว่ามีระดับ

ความสําคญัมากที�สดุเรียงตามลําดบัดงันี � 1) ด้านผลิตภณัฑ์ �) ด้านกระบวนการทํางาน �) ด้านสภาพแวดล้อม �) ด้าน

บคุลากร และ 5) ด้านราคา ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดแนวทางการเพิ�มยอดขายร้านบุฟเฟต์มีดีสกุี � แอนด์ ติ�มซํา อําเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น ทั �งหมด � โครงการ ได้แก่ 1) มีดี Post & Check-in 2) มีดี Happy hours มา 4 จ่าย 3 3) มีดี มีคูปอง 

4) มีดี มีสขุ ลด 10% 5) มีดี ปรับปรุงร้าน 6) มีดี มีเฮวนัเกิด 7) มีดี Special day โดยใช้งบประมาณทั �งหมด �38,��� 

บาท 

คาํสําคัญ: พฤติกรรมผู้บริโภค, การเพิ�มยอดขาย, ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

Abstract 

 This study aimed at 1) study behavior’s consumer and Marketing Mix factors affecting consumers’ 

service using behavior at Me-Dee suki and dimsum buffet. 2) Setting up the guideline to increase sales of Me-

Dee suki and dimsum buffet muang district, Khon Kaen. The sample was selected from 400 cases and analyzed 

by using statistical program (SPSS). According to the results, the sample were 64.75% female, 58% ages 20-

30 as 32% Government officer and enterprise officer as 70.25%  graduated as 32.5% average salary was 

between 10,001-20,000 Baht. as well as being a customer at Me-Dee suki and dimsum buffet. The reasons of 

the sample by using this restaurant were good taste, quality materials and cleanliness as well. The popular dish 
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was Suki that knew by Staff’s recommendation. In Marketing Mix factors affecting consumers’ service in using 

restaurant revealed that the most importance factors were product, process, physical evidence, people, and 

price. Researcher, therefore, set up guideline to increase sales of Me-Dee suki and dimsum buffet muang 

district, Khon Kaen that had 7 methods, there were 1) Me-Dee Post & Check-in 2) Me-Dee Happy hours come 

4 pay 3       3) Me-Dee had coupon 4) Me-Dee happiness 10% discount 5) Me-Dee renovation 6) Me-Dee 

Happy birth day surprise 7) Me-Dee Special day by using budget approximately 138,400 Baht 

Keywords: Consumer behavior, Increase Sales, Marketing Mix 

 

บทนํา 

 อาหารถือเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางมากตอการดํารงชีพของมนุษย และในปจจุบันธุรกิจ

รานอาหารมีอัตราการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง เนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจและ

สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับความกาวหนาของเทคโนโลยี และปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย สงผลใหพฤติกรรม

ของผูบริโภคในเขตเมืองใหญ มีการทํากิจกรรมนอกบานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจรานอาหารยังถือเปนธุรกิจขนาดยอม 

(Small and Medium Enterprise : SMEs) ผูประกอบการรายใหมจึงมจีํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรานอาหารรายยอย เปน

เพราะไมตองใชเงินลงทุนที่สูงมากในการทําธุรกิจ และสามารถคืนทุนไดอยางรวดเร็ว ผูประกอบการทั้งรายเกาและ

รายใหม จึงตองมีการปรับกลยุทธ เพื่อครอบครองสวนแบงทางการตลาดอยางตอเนื่อง (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย, 2559) 

 จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่มีขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 10,855.99 ตาราง

กิโลเมตร (สํานักงานจังหวัดขอนแกน, 2556) และมีจํานวนประชากรทั้งหมด 1,801,753 คน มากเปนอันดับ 3 ของ

ภูมิภาค (กรมการปกครอง, 2559) ทั้งนี้จังหวัดขอนแกนยังเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งประเทศไทยที่

ผูประกอบการจํานวนมากใหความสนใจที่จะลงทุน สงผลใหธุรกิจตางๆ ภายในจังหวัดขอนแกนขยายตัวเพิ่มขึ้น 

รวมถึงธุรกิจรานอาหาร 

 รานบุฟเฟตมีดีสุกี ้แอนด ติ่มซํา ตั้งอยูที่ 555/43 - 44 ตลาดจอมพล หมู 13 ถนนกสิกรทุงสราง อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน เริ่มเปดบริการตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยจําหนายอาหารประเภทสุกี้ ติ่มซํา และของหวาน 

ซึ่งถือเปนผูประกอบการรายแรกๆ ที่จําหนายอาหารประเภทสุกี ้ภายนอกหางสรรพสินคาในราคาที่ประหยัดกวา  

 จากผลประกอบการใน 3 ปที่ผานมา ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รายละเอียดดังตาราง 1        

ผูศึกษาจึงไดศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายของรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภคและ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการของผูบริโภคและเพื่อเปน

แนวทางการเพิ่มยอดขายของรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ใหเพิ่มขึ้นจากป 2559 

รอยละ 10  

ตาราง 1  เปรียบเทียบยอดขายจริงกับเปาหมายท่ีตั้งไว ในป 2557 – 2559 

ป 2557 (กันยายน – ธันวาคม) 2558 2559 

เปาหมายที่ตั้งไว (บาท) 6,200,000 11,000,000 12,000,000 

ยอดขายจริงโดยประมาณ (บาท) 4,035,000 9,580,000 9,005,000 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ประชากร คือ จํานวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ที่มีอายุตั้งแต 20-59 ป 

รวมทั้งสิ้น 73,277 คน (สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน, 2559) 

 กลุมตัวอยางไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (1967) ในการคํานวณหาขนาดของกลุม

ตัวอยางและกําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 

เมื่อคํานวณแลวจะได 397.83 ผูศึกษาจึงไดทําการแจกแบบสอบจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งแบงละเอียดเปน 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบรโิภคในการใชบริการรานอาหาร สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยท่ีสงผลตอการใชบริการ

รานอาหาร สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

 การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่(Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) การ

วเิคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Competitive Environment) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม 

(SWOT Analysis) การกําหนดตลาดเฉพาะสวน (STP Marketing) และการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) 

และกําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายของรานบุฟเฟตมีดีสุกี ้แอนด ติ่มซํา อําเภอเมอืง จังหวัดขอนแกน 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานอาหาร พบวาผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามรอยละ 64.80 เปนเพศหญิง รอยละ 

58.00 มีอายุ 20–30 ป รอยละ 70.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 28.50 ประกอบอาชีพขาราชการและ

รัฐวิสาหกิจและพนักงานของรัฐ รอยละ 32.50 มีรายไดเฉลี่ย 10,001–20,000 บาท รอยละ 46.75 ผูตอบแบบสอบถาม

ที่ไมเคยใชบริการรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา รอยละ 28.30 เลือกรับประทานสุกี้จากทางรานเอ็มเค เรสเตอรรอง 

รอยละ 42.00 รับประทานอาหารนอกบานสัปดาหละ 1-2 วัน รอยละ 77.25 รับประทานมื้อเย็น รอยละ 30.40 

รับประทานในโอกาสสังสรรคกับเพื่อนและญาติ รอยละ 44.50 มีคาใชจายในการรับประทานอาหารตอครั้ง จํานวน 

501–1,000 บาท เหตุผลแรกในการเลือกใชบริการรานอาหาร รอยละ 44.50 มีรสชาติอาหารอรอย รอยละ 48.75 

เลือกรูปแบบการรับประทานแบบสั่งเปนรายการ รอยละ 53.25 เปนผูตอบแบบสอบถามที่เคยใชบริการมีรานบุฟเฟต

มีดีสุกี ้แอนด ติ่มซํา รอยละ 52.00 รูจักรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา จากบุคคลรูจักแนะนํา รอยละ 48.36 มาใช

บริการนอยกวา 1 ครั้ง รอยละ 64.32 จํานวนคนที่ชักชวนมาใชบริการ 2-3 คน รอยละ 47.89 เวลาที่มาใชบริการ 

17.01-19.00 น. รอยละ 61.03 ระยะเวลาที่ใชบริการ ระหวาง 1–2 ชั่วโมง เหตุผลสามอันดับแรกที่เลือกใชบริการราน

บุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา ไดแก รสชาติอาหารอรอย วัตถุดิบที่ใชมีคุณภาพ และเปนรานที่ดูสะอาด รอยละ 58.10 

ผูใชบรกิารชอบรายการอาหารคือสุกี้ รอยละ 85.45 ผูใชบรกิารมีการแนะนําใหบุคคลอ่ืนมาใชบริการ  

 สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหาร พบวา ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม และดานกระบวนการทํางาน 

อยูในระดับความสําคัญมากที่สุด สวนดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับ

ความสําคัญมาก รายละเอียดดังตาราง 2  
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           ตาราง 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลอืกใชบริการรานอาหาร 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด �� S.D. ระดับ

ความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.35 0.51 มากที่สุด 

ดานกระบวนการทํางาน 4.31 0.61 มากที่สุด 

ดานสภาพแวดลอม 4.30 0.61 มากที่สุด 

ดานบุคคล 4.28 0.63 มากที่สุด 

ดานราคา 4.22 0.60 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.02 0.63 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 3.63 0.84 มาก 

  

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารในแตละดานสามารถสรุปได ดังนี้ ดาน

ผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก อาหารมีความสดใหม รสชาติอาหารอรอย มีความ

หลากหลายรายการอาหาร มีรูปแบบใหเลือกในการรับประทาน ดานกระบวนการทํางาน ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญมากที่สุด ไดแก ความถูกตองในการเสิรฟอาหารตามรายการที่สั่ง มีการใหบริการอยางเทาเทียมกัน       

มีการใหบริการที่รวดเร็ว ดานสภาพแวดลอม ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก การตกแตงรานที่

สวยงาม จํานวนโตะมีบริการอยางเพียงพอ บรรยากาศเปนธรรมชาติ และการจัดพื้นที่ภายในราน ตามลําดับ ดาน

บุคคล ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุดไดแก ผูใหบริการมีความเต็มใจและความพรอมในการใหบริการอยาง

สุภาพ ผูใหบริการมีจํานวนเพยีงพอ ผูใหบริการมีความรูความสามารถในการใหบริการ ดานราคา ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญมากที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับปริมาณ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ สะดวกตอการเดินทาง มีพื้นที่รองรับเพียงพอ 

ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก ไดแก มีการจัดโปรโมชั่นสงเสริม มีการแจงขอมูล

ขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานปายโฆษณาขนาดใหญ ใบปลิว และมีการ

ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ ตามลําดับ  

 2. ผลการศึกษาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป พบวา ดานการเมืองและกฎหมาย ดวยสภาวการณ

การเมืองที่มีความผันผวนสงผลกระทบเชิงลบตอธุรกิจ และการออกนโยบายสงเสริมธุรกิจของรัฐบาลสงผลเชิงบวก

ตอธุรกิจ ดานเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจที่มีความถดถอย ผูคนสวนใหญมีการใชจายที่ลดลง สงผลเชิงลบตอธุรกิจ 

ดานสังคมและวัฒนธรรม ปจจุบันผูคนสวนใหญดําเนินชีวิตนอกบานมากขึ้นและมีการรับประทานอาหารนอกบาน

มากขึ้น สงผลเชิงบวกตอธุรกิจ ดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความรวดเร็ว ทําใหเขาถึงผูบริโภคไดงาย 

สงผลเชงิบวกตอธุรกิจ ดานกายภาพ ผูประกอบการสวนใหญใหความสําคัญกับระบบการจัดการของเสียภายในราน 

เพื่อไมใหสงผลกระทบตอผูบริโภคและสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงราน สงผลเชิงบวกตอธุรกิจ รายละเอียดดัง

ตาราง 3 
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ตาราง 3  สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ผลการวิเคราะห 

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment) +/- 

ดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) - 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Environment) + 

ดานเทคโนโลยี (Technological Environment) + 

ดานกายภาพ (Ecological Environment) + 

 3. ผลการวิเคราะหสภาพการแขงขันอุตสาหกรรม โดยใช Five Force Model พบวา ภาวะคุกคามจาก

คูแขงรายใหม อยูในระดับสูง เนื่องจากธุรกิจรานอาหารมีแนวโนมการแขงขันที่สูง ผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจ

นี้ไดคอนขางยากอยูในระดับปานกลาง คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน อยูในระดับสูง เนื่องจากจังหวัดขอนแกนมี

ผูประกอบการรานสุกี้ชาบูเปนจํานวนมาก จึงมีการแขงขันกันดานราคา ภาวะคุกคามจากสินคาทดแทน อยูใน

ระดับสูง เนื่องจากมีรานอาหารประเภทที่สามารถทดแทนได เชน รานอาหารญี่ปุน รานอาหารเกาหลี อํานาจตอรอง

ของผูซื้อ อยูในระดับสูง เนื่องจากมีผูประกอบการจํานวนมาก ผูบริโภคมีทางเลือกในการเลือกใชบริการมากขึ้น 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต อยูในระดับต่ํา เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชสามารถหาซื้อไดตามหางสรรพสินคา 

และตามตลาดทั่วไป รายละเอียดดังตาราง 4 

ตาราง 4  สรุปผลการวเิคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ  การวิเคราะห 

ภาวะคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrance) ปานกลาง 

คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Rivalry Among Existing Firms) สูง 

ภาวะคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products/Services) สูง 

อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) สูง 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ต่ํา 

 4. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พบวา จุดแข็ง S1) ผูประกอบการเปนเจาของธุรกิจ

ศูนยกระจายสินคาประเภทเนื้อสัตวชําแหละ จึงไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาถูก S2) มีรายการอาหารและรูปแบบการ

รับประทานใหเลือกหลากหลาย S3) ภาพลักษณของรานมีความนาเชื่อถือ S4) มีจํานวนโตะ เกาอี้ และสถานที่จอดรถที่

เพียงพอ S5) ทําเลที่ตัง้สะดวกตอการเดินทาง จุดออน W1) ขาดการโฆษณาสงผลใหรานยังไมเปนที่รูจักมากนัก W2) ยัง

ไมกําหนดแผนการตลาดท่ีชัดเจน สงผลใหสวนแบงทางการตลาดและยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว W3) ขาด

โปรโมชั่นท่ีดึงดูดใจผูบริโภค สงผลใหผูบริโภคเลือกใชบริการจากทางรานอื่น W4)การบริการของพนักงานมีความลาชา

โอกาส O1) จังหวัดขอนแกนถือเปนไมซซิตี้ (MICE City) ในประเทศไทย และยังศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสงผลใหมีกลุมประชากรหลั่งไหลภายในจังหวัดอยางตอเนื่อง O2) ผูคนสวนใหญมีการ

รับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น จึงสงผลดีตอรูปแบบการนําเสนอของธุรกิจรานอาหาร O3) การพัฒนาเทคโนโลยีดาน

สารสนเทศที่มีความทันสมัยสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น ภัยคุกคาม T1) ธุรกิจนี้สามารถลอกเลียนแบบได

งาย T2) การเพ่ิมขึ้นของคูแขงรายใหมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น T3) สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหผูบริโภคบางสวนมี

พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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 5. ผลการวิเคราะหการกําหนดตลาดเฉพาะสวน พบวารานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา เมื่อเทียบกับคูแขง

รายอื่นๆ ในตลาด พบวารานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา จําหนายอาหารที่มีคุณภาพดี ราคาปานกลาง มีรายการ

อาหารใหเลอืกหลากหลาย โดยวางตําแหนงของทางรานบุฟเฟตมีดีสุกี ้แอนด ติ่มซํา ไดดงัภาพ 1 

 
 

ภาพ 1 ตําแหนงทางการตลาดของรานบุฟเฟตมีดีสุกี ้แอนด ติ่มซํา 

 6. ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก 1) โครงการมีดี มีเฮ วัน

เกิด เปนการจับคูกลยุทธทางเลือกระหวางจุดแข็ง S4 คือ มีจํานวนโตะ เกาอ้ี และสถานที่จอดรถที่เพียงพอ กับโอกาส 

O2 คือ ผูคนสวนใหญมีการรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น 2) โครงการมีดี Special day เปนการจับคูกลยุทธ

ทางเลอืกระหวางจุดแข็ง S3 คือ ภาพลักษณของรานมีความนาเชื่อถือ กับโอกาส O3 คือ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย

สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น การวิเคราะหกลยุทธเชิงแกไข 1) โครงการมีดี Post & Check-in เปนการ

จับคูกลยุทธทางเลือกระหวางจุดออน W1 คือ ขาดการโฆษณาสงผลใหรานยังไมเปนที่รูจัก กับโอกาส O3 คือ 

เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น 2) โครงการมีดี Happy hours  มา 4 จาย 3 เปน

การจับคูกลยุทธทางเลือกจุดออน W3 คือ ขาดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผูบริโภค กับโอกาส O2 คือ ประชากรสวนใหญ

ภายในจังหวัดขอนแกนมรีับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น การวิเคราะหกลยุทธเชิงปองกัน 1) โครงการมีดี มีสุข 

ลด 10 % เปนการจับคูกลยุทธทางเลือกระหวางจุดแข็ง S2 มีรายการอาหารและรูปแบบการรับประทานใหเลือก

หลากหลาย กับภัยคุกคามT3 คือ สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยสงผลใหผูบริโภคบางสวนมีพฤติกรรมการบริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะหกลยุทธเชิงรับ 1) โครงการมีด ีมีคูปอง เปนการจับคูกลยุทธทางเลือกระหวาง จุดออน 

W3 คือ ขาดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจผูบริโภค กับภัยคุกคาม T2 คือ การเพิ่มขึ้นของคูแขงรายใหมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 2) 

โครงการมีดี ปรับปรุงราน เปนการจับคูกลยุทธทางเลือกระหวางจุดออน W5 คือ การตกแตงรานยังไมลงตัว เชน การ

ติดตั้งหลอดไฟบนโตะอาหารอยูใกลกับลูกคา กับภัยคุกคาม T1 คือ ธุรกิจนี้สามารถลอกเลียนแบบไดงายรายละเอียด

ดัง  

 

 

ตาราง 5 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1192 
 

 

 

ตาราง 5  การวิเคราะห TOWS Matrix 

 จากศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และภาวะคุกคาม การกําหนดตลาดเฉพาะสวน และการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix)  ผูศึกษาไดกําหนดแนว

ทางการเพิ่มยอดขายของรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทั้งหมด 7 โครงการ ไดแก 1) มีดี Post & 

Check-in 2) มีดี Happy hours มา 4 จาย 3 3) มีดี มีคูปอง 4) มีดี มีสุข ลด 10% 5) มีดี ปรับปรุงราน 6) มีดี มีเฮ วันเกิด 7) มีดี 

Special day  โดยใชงบประมาณทั้งหมด 138,400 บาท รายละดังตาราง 6  

ตาราง 6  โครงการจากผลการวิเคราะหขอมูล 

โครงการระยะสั้น (1 – 3 เดือน) 

โครงการ วัตถุประสงค วิธกีาร งบประมาณ 

1. มีดี Post & Check-in  เพื่อเปนการโฆษณารานใหเปนที่รูจักและ

ขยายฐานลูกคาใหม 

ถายภาพอาหารพรอมกับอัพโหลดภาพและเช็คอิน

ผานทาง Facebook รับฟรีของหวานมูลคาไมเกิน 69 

บาท ตอใบเสร็จ 

15,000 บาท 

2. มีดี Happy hours มา 4 

จาย 3 

เปนการกระตุนความสนใจจากลูกคาใหมา

ใชบริการกอน 

จัดทําโปรโมชั่นบุฟเฟตราคา 199 บาท ในวันจันทร

ถึงวันพฤหัสบดี ชวงเวลา 12.00 - 15.00 น.  

20,000 บาท 

3. มีดี มีคูปอง เปนการกระตุนความสนใจจากลูกคาและ

รักษาฐานลูกคาเกา 

หากลูกคาทานครบ 800 บาท จับคูปอง 1 ใบ ตอ

ใบเสร็จ โดยคูปองสามารถไดในครั้งถัดไป (คูปอง

มีอายุ 3 เดือน) 

15,000 บาท 

4. มีดี มีสุข ลด 10 % เพือ่เปนทางเลือกในการเลือกใชบริการมาก

ขึ้นและขยายฐานลูกคาใหม 

ลูกคาท่ีทานบุฟเฟต 399 บาท เฉพาะวันอังคารและ

วันพฤหัสบดี ตลอดทั้งวัน รับสวนลด 10 % ตอ

ใบเสร็จ  

38,400 บาท 

5. มีดี ปรับปรุงราน เพื่อปรับปรุงและตกแตงรานทําใหลูกคา

เกิดความประทับใจในการมาใชบริการ 

ปรับปรุงบริเวณหนาดานใหมีพื้นที่ถายภาพและจัด

สิ่งอํานวยความสะดวกเปนระเบียบและเหมาะสม 

20,000 บาท 

โครงการระยะยาว (12 เดือน) 

6. มีดี มีเฮ วันเกิด  เปนการกระตุนความสนใจจากลูกคาและ

รักษาฐานลูกคาเกา 

ลูกคาแสดงบัตรประจําตัวประชาชนกอนเขาใช

บริการเพื่อรับสวนลด 10%  พรอมรับรูปถายจาก

ทางราน 1 ชุด 

20,000 บาท 

7. มีดี Special day เพื่อเปนทางเลอืกในการเลือกใชบริการมาก

ขึ้นเปนทางเลอืกในการใชบริการ 

ไดรับบริการถายรูปวันพิเศษ เชน วันแหงความรัก 

วันพอ วันแม ชวงเทศกาลปใหม จํานวน 1 ชุด 

10,000 บาท 

รวมทัง้หมด 138,400 บาท 

TOWS Matrix จุดแข็ง จุดออน 

 
 

โอกาส 

กลยุทธเชิงรุก (จุดแข็ง-โอกาส) 
S3 กับ O3 

โครงการมีดี มีเฮ วันเกิด 
S4 กับ O2 

โครงการมีดี Special day 

กลยุทธเชิงแกไข (จุดออน-โอกาส) 
W1 กับ O3 

โครงการมีดี Post & Check-in 
W3 กับ O2 

โครงการมีดี Happy hours มา 4 จาย 3 
 
 

ภัยคุกคาม 

กลยุทธเชิงปองกัน (จุดแข็ง-ภัยคุกคาม) 
S2 กับ T3 

โครงการมีดี มีสุข ลด 10% 

กลยุทธเชิงรับ (จุดออน-ภาวะคุกคาม) 
W3 กับ T2 

โครงการมีดี มีคูปอง 
W5 กับ T1 

โครงการมีดี ปรับปรุงราน 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1193 
 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการรานอาหาร เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขายของรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา พบวาดานขอมูลทั่วไปของ

ผูตอบแบบสอบถาม มีความสอดคลองกับการศึกษาของ พิมพสุภัค จิรสิทธิธํารง (2559) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศึกษา

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการรานอาหารชาบูชิ บุฟเฟต ที่ซีคอนบางแค และสุรัสวดี วิวัฒนากรชัย 

(2559) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานอาหารชาบู ในเขตเทศบาล

นครราชสีมา และยังสอดคลองกับสุดารัตน ณรงคชัยสกุล (2558) ศึกษาเรื่อง การออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษา 

รานอาหารเวียดนาม ครัวฮานอยในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุร ีดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานบุฟเฟตมีดีสุกี้ แอนด ติ่มซํา จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวาเมื่อพิจารณาใน

ภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจุฑามาศ ธรรมภิรักษ (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

และความคิดเห็นของผูใชบริการรานอาหาร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และชามานา เสริฐสนิท (2556) ศึกษา

เรื่อง ปจจัยทางการตลาดที่มอีิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

ขอเสนอแนะ 

  การศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาจากการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานอาหาร  
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แนวทางการเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพื้นวาราในจังหวัดขอนแกน 
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IN KHON KAEN PROVINCE 
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บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นและปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น และ 2) เสนอแนวทางในการเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพื้นวารา จาก 200 

ตลับเปน 400 ตลับ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จากผลการศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภคพบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 75.75 เปนเพศหญิง รอยละ 43.00 มีอายุ 21–30 ป                    

รอยละ 32.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 43.25 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รอยละ 38 รายไดเฉลี่ย    

9,001–15,000 บาท คาใชจายซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น 300 บาทขึ้นไป รูจักแปงพัฟผสมรองพื้นวาราและเคยซื้อ 

เนื่องจากคุณภาพของสินคา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น พบวา ดานผลิตภัณฑ ไดแก มี

คุณภาพ ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก สินคามี

จําหนายในทองตลาดเสมอ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สามารถทดลองแปงพัฟผสมรองพื้นไดกอนตัดสินใจซื้อ 

ดานบุคลากร ไดแก พนักงานมีความรูในการแนะนําสินคา ดานกระบวนการ ไดแก สินคามีมาตรฐาน ดานหลักฐาน

ทางกายภาพ ไดแก ภาพลักษณนาเชื่อถือ กําหนดแนวทางในการเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพื้นวาราได 4 โครงการ 

คือ 1) โครงการขยายพื้นที่การขาย 2) โครงการสะสมสติ๊กเกอรแลกสวนลด 3) โครงการซื้อคูลดรอย และ 4) 

โครงการจางรีวิว ใชงบประมาณ 48,000 บาท คาดวา หากดําเนินการตามแนวทางการเพิ่มยอดขายจะสามารถเพิ่ม

ยอดขายไดเปน 400 ตลับ ตามเปาหมาย 

คําสําคัญ: แนวทาง  การเพิ่มยอดขาย  แปงพัฟผสมรองพื้น  
 

Abstract 

The objectives of this independent study were 1) to examine customer’s behavior and factors affecting 

the customer’s decision on their purchasing foundation powder; and 2) to develop guidelines for increasing sales 

of Wara Foundation Powder. The sample was selected from 400 cases. According to the results, the samples 

were female as 75.75%, ages 21-30 as 43%), graduated as 32.75%, Student as 43.25%, and average salary 

was between 10,001–15,000 Baht as38%. The study showed that customer decision-making behaviors on 

foundation powder as follows; most of them purchased at cost more than 300 baht. They recognized Wara 

foundation powder from quality of this product. Factors influenced on customer’s decisions on their purchasing 
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foundation powder were as follow: 1) aspect of product, buyers expect product to have high quality; 2) aspect of 

price, product should have reasonable price; 3) aspect of distribution, product should always available on the 

market; 4) aspect of promotion, buyers would like to test the powder before buying; 5) aspect of people, 

customer assistant should able to give the recommendation; 6) aspect of process, product should have good 

quality; and 7) aspect of physical evidence, authentic and reliable product was important factor. Finally, three 

guidelines for increasing sales of Wara Foundation Powder were 1) Market penetration and development strategy 

2) Promotion Campaign “point collection for lower price” 3) Promotion Campaign: “Buy two, save 100 baht.” 

And 4) Idol Review. by using budget approximately 48,000 Baht. It was expected that after applying these          

4 projects the sales of Wara Foundation Powder could be up to 400 additional sales targets. 

Keywords: Guidelines, Increasing Sales, Foundation Power 
 

บทนํา  

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) พบวา ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยมีมูลคาประมาณ 2 แสนลาน

บาท โดยแบงเปนตลาดในประเทศ 1.2 แสนลานบาท และตลาดสงออก 8 หมื่นลานบาท ซึ่งคาดวาป พ.ศ. 2560 จะ

ขยายตัวรอยละ 10 ปจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องสําอางไทยอยูในอันดับ 16 ของโลก และไทยอยูในอันดับ 3 ของเอเชีย 

ตอจากประเทศญี่ปุนและเกาหลีใต ซึ่งในประเทศไทย มีจํานวนโรงงานรวม 762 ราย ซึ่งสวนใหญเปนผูประกอบการ

เอสเอ็มอี ประมาณ 520 ราย นอกจากนี้ จะสงเสริมการใชออนไลนเพื่อทําตลาดและการใชออนไลนมาบริหารธุรกิจ             

จะเห็นไดวาปจจุบันผูบริโภคหันมาซื้อสินคาออนไลนมากขึ้น จากที่ผานมาผูประกอบการที่หันมาทําตลาดออนไลน จะ

สรางยอดขายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 30-40 โดยผลสํารวจพฤติกรรมคนไทยใชไลน 33 ลานราย สูงเปนอันดับ 2 ของโลก 

มีผูใชเฟซบุก สูงถึง 28 ลานราย อันดับ 2 ของโลก ทวิตเตอร 4.5 ลานราย และอินสตาแกรม 1.7 ลานราย โดย

เครื่องสําอางที่คนนยิมมากเปนอันดับตนๆ ก็คือแปงผลัดหนา หรือแปงพัฟ (สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558) 

สําหรับประชาชนในประเทศไทยมีความคุนเคยกับคําวา ‘‘แปงพัฟ (Puff Powder)’’ ซึ่งเปนแปงที่ชวยในการ

ปรับสภาพผิวบนใบหนาจากสภาพผิวหนาของแตละคนท่ีแตกตางกันออกไป บางคนผิวมนั บางคนผิวแหง หรือบางคน

ผิวผสม ซึ่งแปงพัฟนี้ก็จะเปนตัวชวยใหผิวหนาสวยเนียนใสไดตลอดทั้งวัน โดยแปงพัฟก็จะมีอยูหลายชนิด  แตที่คน

นิยมกันมากท่ีสุดคือ แปงพัฟผสมรองพื้น โดยจะสามารถชวยปกปดริ้วรอยตางๆ ใหหนาดูเนียนใส หรืออาจจะกันแดด 

กันเหงื่อไดอีกดวย จะเห็นไดวาแปงพัฟผสมรองพ้ืนเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน ผูประกอบการจึงมีการพัฒนาสูตรขึ้นมา

เรื่อยๆ จนปจจุบันไดแปงพัฟที่สามารถกันน้ํา กันเหงื่อ กันแดด คุมมัน ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังชวยในการ

ปกปดริ้วรอยไดอีกดวย เนื่องดวยวิถีชีวิตของคนไดเปลี่ยนไป อีกทั้งสภาพแวดลอมที่สงผลเสียตอผิวมากขึ้น หรือจะ

เปนภาวะเรงรีบที่คนไมมีเวลาพอที่จะแตงหนานาน จึงเกิดธุรกิจการผลิต ‘‘แปงพัฟผสมรองพื้น (Puff Foundation 

Powder)’’ จําหนายทั้งในระดับจังหวัดระดับประเทศ 

แปงพัฟผสมรองพื้นวารา ดําเนินธุรกิจแปงพัฟตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 และกระบวนการผลิตใน

ชวงแรก เริ่มจากไปติดตอผานโรงงานที่รับผลิตเครื่องสําอาง เอามาติดฉลากเพื่อรอจําหนายตอไป กลุมลูกคาของ

แปงพัฟผสมรองพื้นวารา ไดแก ประชาชนผูใชแปงพัฟ ที่มีอายุระหวาง 13 ป ถึง 65 ป โดยเริ่มแรกจะเริ่มทําการขาย

ตามสือ่สังคมออนไลน เชน อินสตาเกรมและเฟสบุค หลังจากที่ไดนําผลิตภัณฑไปขายในโซเชียลมีเดียดังกลาว จะเห็น

ไดวายังมีแปงพัฟผสมรองพื้นหลายยี่หอเชนกัน ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อสินคาเปนอยางมาก ซึ่งถา

แปงพัฟผสมรองพื้นไมมีความชัดเจนในตัวสินคา และตองการสรางความรูสึกที่ดีระหวางผูบริโภคกับตราสินคา ซึ่งจะ
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สงผลถึงความเชื่อมั่นในตัวสินคาและจะทําใหตราสินคาสามารถอยูในตลาดไดระยะยาว ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองการ

ศึกษาถึงปจจัยตางๆ เหลานั้นเพื่อนํามาพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูซื้อ และนําผลการศึกษาที่ไดมา

กําหนดเปนแนวทางในการเพ่ิมยอดขาย ซึ่งเปนผลทําใหผูซื้อตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นวารามากขึ้น 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

  ในการศึกษาครัง้นี้ไดทําการศึกษาและทบทวนแนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ ดังนี ้

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภค  

 Solomon (2009) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลเกี่ยวกับการตัดสินใจใน

ดานตางๆ ดังนี้ 1) เลือก โดยพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการจะ

ครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ตั้งแตการตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือกตางๆ รวมถึง

การตัดสินใจซื้อ 2) การซื้อ เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตองการ  ตั้งแตการเลือก

แหลงที่จะซื้อและวิธีการจายเงินคาสินคาและบริการ 3) การใช คือ การที่ผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามที

มุงหวัง  หรือการรับบริการจากองคการธุรกิจ และ 4) การกําจัดสวนที่เหลือ การนําสวนที่เหลือของผลิตภัณฑไป

กําจัดทิ้ง  โดยอาจกระทําในรูปแบบตางๆ  เชน  การทิง้ในถังขยะ  การนํากลับมาใชใหม การนําไปผลิตใหมของสินคา

หรือบรกิารตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง (ชูชัย สมิทธไิกร, 2553)  

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดกลาวถึงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (analyze consumer behavior) 

เปนการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรในการดําเนินชีวิต รวมถึงการตัดสินใจซื้อและใชสินคาและบริการ

อยางไร ซึ่งหลักการที่มีประสิทธภิาพในการวิเคราะหผูบริโภค ประกอบซึ่งประกอบดวย 

1) ใครคือตลาดเปาหมาย วัตถุประสงคแรกในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคก็เพื่อหากลุมที่ใช

สินคาหรอืบริการหรอืแนวโนมท่ีจะใชสินคาหรอืบริการนั้นๆ  

2) ตลาดซื้ออะไร ทําการวิเคราะหพฤติกรรมของตลาดเพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงที่ลูกคา 

ตองการจากผลิตภัณฑหรือองคการ 

3) ทําไมจึงซื้อ เหตุผลที่แทจริงในการตัดสินใจซื้อของลูกคาเพื่อสามารถนามาเปนแนวทางในการ

วางแผนจูงใจ กลุมเปาหมาย เพื่อใหสามารถตอบสนองเหตุผลที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อได 

4) ใครมีสวนรวมในการซื้อ ในการตัดสินใจซื้ออาจมีบุคคลอื่นที่มีสวนรวมหรือมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อ การศกึษาถึงผูมีสวนรวมก็เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําโปรแกรมโฆษณาในการชวยกระตุนการตัดสินใจ 

ซึ่งตองพจิารณาวาจะใชกลุมอางองิใดในการ เขาถึงกลุมผูใช หรือจะเขาถึงกลุมผูใชโดยตรง หรือถาเปนผลิตภัณฑที่ผู

ซื้อมีหนาที่ในการตัดสนิใจ ใหกับผูใชธุรกิจอาจตองมุงเนนท่ีกลุมผูซื้อเปนหลัก 

5) ซื้อเมื่อใด ผูบริโภคจะมีพฤติกรรมในการบริโภคสินคา และบริการในแตละประเภทที่แตกตางกัน

ตามโอกาสที่จะใชดังนั้น การวิเคราะหโอกาสในการซื้อของลูกคาจะชวยใหนักการตลาดสามารถเตรียมรับมือในการ

ผลิตใหเพียงพอ และเตรียมแผนการสงเสริมการตลาดในรูปแบบและในชวงเวลาที่เหมาะสม 

6) ซื้อที่ไหน เพื่อทราบถึงแหลงที่ลูกคานิยม หรือสะดวกที่ จะไปซื้อเพื่อการบริหารชองทางการจัด

จําหนายที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม 

7) ซื้ออยางไร เพื่อทราบการบริหารการซื้อของลูกคาวามีขั้นตอนการซื้ออยางไรตั้งแตการรับรูถึง

ปญหา ทําการคนหาขอมูลเพื่อแกไขหรือลดปญหานั้นๆ ทําการประเมินทางเลือกในการแกไขปญหา และการตัดสินใจ

ซื้อ 
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2. ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมการตลาด (Kotler & Keller, 2012) รายละเอียดดงันี ้

1) ผลิตภัณฑ สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของลูกคาให

เกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการ 

และชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสนิคา บรกิาร สถานที่ บุคคลหรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะ

มีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีประโยชน มีคุณคาในสายตาของลูกคาจึงจะสามารถขาย  

      2) ราคา ความเหมาะสมของราคาในตัวสินคาและบรกิาร กับคุณคาที่ผูใชบริการ หรือ ลูกคาจะไดรบั 

ควรมีความสัมพันธกัน ความเหมาะสมของราคากับคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ เมื่อเปรียบเทยีบกับคูแขงขันอื่นๆ 

3) ชองทางการจัดจําหนาย เปนการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง 

ธุรกิจหรือหมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิต คน

กลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การจัดจําหนายตองพิจารณาถึง ความสะดวกสบาย ในการรับบริการการ

สงมอบสูลูกคา สถานที่ และเวลาในการสงมอบ กลาวคือ ลูกคาควรจะเขาใจไดงายที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในเวลาและ

สถานที่ท่ีลูกคาเกิดความสะดวกท่ีสดุ 

4) การสงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ

หรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก 

ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อหรือเปนการ ติดตอสื่อสาร เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื้อ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได

เครื่องมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ ไดแก การโฆษณา  

5) กระบวนการ เปนการสรางสรรคและการสงมอบสวนประกอบของผลิตภัณฑ โดยอาศัย

กระบวนการที่วางแผนมาเปนอยางดี กลยุทธที่สําคัญสําหรับการบริการ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ 

ดังนั้น กระบวนการบริการที่ดีจึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึงตองงายตอการ

ปฏิบัติการ เพื่อที่พนักงานจะไดไมเกิดความสับสน ทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานที่ไดตองดีมี

ประสิทธิภาพ  

6) คน การบริการตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับคนทั้งผูใหและรับบริการ คนเปนปจจัยสําคัญที่

อาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพ หรอืผูทําลายคุณภาพได องคกรตองเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรือบุคลากรเปน

สําคัญตั้งแต การสรรหา รับ ฝกอบรม และกระตุนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในสวนที่ตองติดตอกับลูกคาโดยตรง  

7) ลักษณะทางกายภาพ เปนองคประกอบของธุรกิจบริการที่ลูกคาสามารถมองเห็นและใชเปน

เกณฑในการพิจารณา และติดสินใจซื้อบริการได  

3. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซึ่งชวยใหผูบริหารหรือบริษัทได

พิจารณาถึงขอไดเปรียบ เสียเปรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การทํางานขององคการ รวมไปถึงโอกาส อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ และพิจารณาถึงจุดออน

และจุดแข็งของสภาพแวดลอมภายในบริษัท รายละเอยีด ดังนี ้

1) จุดแข็ง คือ ความสามารถและสถานการณภายในองคกรที่เปนบวก ซึ่งบริษัทนํามาใชเปน

ประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่บริษัททําไดด ี
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2) จุดออน คือ สถานการณภายในบริษัทที่เปนลบและดอยความสามารถ ซึ่งบริษัทไมสามารถ

นํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่บริษัททําไดไมด ี

3) โอกาส คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ เอื้ออํานวยใหการทํางานของบริษัทบรรลุ

วัตถุประสงคหรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร 

4) อุปสรรค คือ ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของบริษัทไมใหบรรลุ

วัตถุประสงคหรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอบริษัท 

หลังจากที่มกีารประเมินสภาพแวดลอมโดยการวเิคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด

แลว   ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวเิคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix 

มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตางๆ (ดังตารางท่ี 1)  

ตาราง 1 การจัดทํากลยุทธโดยใช TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพื่อกําหนดกลยุทธ 

ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็งภายใน 

Internal strengths (S) 

จุดออนภายใน 

Internal Weaknesses (W) 

โอกาสจากภายนอก 

External opportunities (O) 

กลยุทธทีมีศักยภาพสูงสุดโดยใชจุดแข็งของ

องคกรเพื่อสรางความไดเปรียบจากโอกาส 

กลยุทธการสรางขอไดเปรียบจากโอกาส

เพื่อเอาชนะจุดออน 

อุปสรรคจากภายนอก 

External threats (T) 

กลยุทธโดยใชจุดแข็ง เพื่อเอาชนะหรือ 

หลีกเลี่ยงอุปสรรค 

กลยุทธ เพื่ อลดจุดออนและหลีก เลี่ ยง

อุปสรรค 

 

วิธีดําเนนิการวจิัย  

วิธีดําเนินการศึกษาตามวัตถุประสงค ประกอบดวย การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟผสม

รองพื้น ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพื้นของผูบริโภคและการเสนอแนวทางในการเพิ่ม

ยอดขายผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพ้ืนวารา 

มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก กลุมลูกคาผูที่กําลังซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นใน

สถานที่ตางๆ ไดแก ตลาดนัด, 7 eleven, Beauty store, หางสรรพสินคา โซน เครื่องสําอาง, โลตัส เอ็กซเพรซ และท

อปส มารเก็ต ชัน้ G หางสรรพสินคา เซนทรัล ขอนแกน ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

 1.2 กลุมตัวอยาง เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนแตทราบวามีจํานวนมาก จึงใชสมการ

ของคอแครน (Cochran, 1977) โดยกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได 0.05 หรือ รอยละ 

5 เกิดความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม ดังนั้นผูศึกษาจึงเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยแบงเปนเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่กําลังซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสํารวจ (Survey Method) โดยการใชแบบสอบถามทําการสอบถามกลุม

ตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากตลาดนัด, 7 eleven, Beauty store, 

หางสรรพสินคา โซน เครื่องสําอาง, โลตัส เอ็กซเพรซ และทอปส มารเก็ต ชั้น G หางสรรพสินคา เซนทรัล ขอนแกน 

สถานที่ละ 70 ชุด   

            3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
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   เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม ที่ไดจัดเตรียมไวลวงหนา สําหรับกลุมเปาหมาย โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน รายละเอียดดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน  

 สวนท่ี 2 พฤติกรรมของผูซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพื้น มีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามพฤติกรรมใน

การเลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพ้ืนของผูบริโภค  

 สวนท่ี 3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพื้นของผูบริโภค มีวัตถุประสงคเพื่อ

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น  

 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 การตรวจสอบเครื่องมือโดยใชวิธหีาคาสัมประสทิธิ์ (α – Coefficient) โดยใชสูตรครอนบาค (Cronbach) 

เพื่อหาคาความชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในสวนของปจจัยที่มีผลตือการตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น ซึ่งคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .931 คาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑดีสามารถนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลได 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมตรวจสอบความสมบูรณ และใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

คํานวณและประมวลผล ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถี่ อัตรารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากนั้นวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

(Competitive Environment) วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) การกําหนดตลาด

เฉพาะสวน (STP Marketing) และการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) และกําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขาย

แปงพัฟผสมรองพื้นวาราในจังหวัดขอนแกน 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

  1. ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกซื้อแปงพัฟ

ผสมรองพื้น พบวา ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสวนมาก รอยละ 75.75 เปนเพศหญิง              

รอยละ 43.00 อายุ 21 – 30 ป รอยละ 32.75 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 43.25 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา 

และรอยละ 38.00 มีรายได 9,000 – 15,000 บาท ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 76.25 เลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น

แตละครั้งไมเจาะจงยี่หอ รอยละ 36.07 เลือกยี่หอแปงพัฟผสมรองพื้นเนื่องจากคุณภาพตรงตามความตองการ  รอย

ละ 56.00 ซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นที่เคาเตอรเครื่องสําอาง รอยละ 70.75 ตนเองตัดสินใจและมีอิทธิพลตอการซื้อ

แปงพัฟผสมรองพื้น รอยละ 48.25 ซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นที่มีปริมาณ 9 - 13 กรัม รอยละ 37.00 มีคาใชจายใน              

การใชซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น 300 บาทขึ้นไป สวนใหญ รอยละ 75.50 ซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นเมื่อตองการใช

ผลิตภัณฑ รอยละ 65.00 พิจารณาซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นที่คุณสมบัติ เนื่องจากสามารถควบคุมความมันได               

รอยละ 48.50 ประเภทของแปงที่เลือกใช ไดแก แปงผสมรองพื้น รอยละ 76.25 โปรโมชั่น/การสงเสริมการขายที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟผสมรองพื้น ไดแก การลดราคา รอยละ 30.25 รูจักแปงพัฟผสมรองพื้นวารา

รอยละ 82.64 ไมเคยซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นวารา และรอยละ 17.50 เลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นวารา เนื่องจาก 

คุณภาพของตัวสนิคา  
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สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น พบวา ที่มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดในแตละดาน พบวา ดานราคา ดานบุคลากรและดานกระบวนการ อยูในระดับความสําคัญมากที่สุด 

สวนดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดและดานหลักฐานทางกายภาพ อยูใน

ระดับความสําคัญมาก รายละเอียดดังตาราง 2 

ตาราง 2  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลอืกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสาํคัญ 

ดานผลิตภัณฑ  4.09 0.83 มาก 

ดานราคา 4.27 0.67 มากที่สุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 4.11 0.91 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.01 0.96 มาก 

ดานบุคลากร 4.24 0.74 มากที่สุด 

ดานกระบวนการ 4.23 0.76 มากที่สุด 

ดานหลักฐานทางกายภาพ 4.18 0.82 มาก 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นในแตละดาน 

สามารถสรุปไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก มีคุณภาพ ดานราคา ผูบริโภคให

ระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคให

ระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก สินคามีจําหนายในทองตลาดเสมอ ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญมากที่สุด ไดแก สามารถทดลองแปงพัฟผสมรองพื้นไดกอนตัดสินใจซื้อ ดานบุคลากร ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญมากที่สุด ไดแก พนักงานมีความรูในการแนะนา สินคา ดานกระบวนการ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญ

มากที่สุด ไดแก สินคามีมาตรฐาน ไรตําหน ิและดานหลักฐานทางกายภาพ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด 

ไดแก ภาพลักษณนาเชื่อถือ  

  2. ผลการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป พบวา สภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมีผลกระทบดานบวกตอธุรกิจ 

รายละเอียดดังตาราง 3 

ตาราง 3  สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม ผลการวิเคราะห 

ดานการเมืองและกฎหมาย + 

ดานเศรษฐกิจ + 

ดานสังคมและวัฒนธรรม + 

ดานเทคโนโลย ี + 

ดานธรรมชาติ + 
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 3. ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยใช Five Force Model พบวา ภัยคุกคามที่มีผลตอธุรกิจใน

ระดับสูง คือ การแขงขันระหวางองคกรธุรกิจเดียวกัน ภัยคุกคามจากคูแขงขันหนาใหม ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน

และอํานาจตอรองของผูซื้อ ภัยคุกคามอยูในระดับต่ําไดแก และอํานาจตอรองของผูขาย ดังตาราง 4 

ตาราง 4  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน 

ภัยคุกคาม การวิเคราะห 

การแขงขันระหวางองคกรธุรกิจเดยีวกัน สูง 

ภัยคุกคามจากคูแขงขันหนาใหม สูง 

ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน สูง 

อํานาจตอรองของผูซื้อ สูง 

อํานาจการตอรองของผูขาย ต่ํา 

  4. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) พบวา จุดแข็ง ไดแก 1) ราคาถูก 

เหมาะสําหรับทุกวัย 2) คุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับ 3) มีความเปนเอกลักษณเฉพาะผลิตภัณฑ และ 4) ไดรับ

เครื่องหมาย อย. รับรองผลิตภัณฑ จุดออน ไดแก 1) บริหารจัดการดวยระบบครอบครัว 2) ไมมีการประชาสัมพันธ 

3) สินคามีผูจําหนายจํานวนมาก และ 4) สินคายังไมเปนที่รูจักแพรหลาย โอกาส ไดแก 1) ชองทางการจัดจําหนายมี

หลายชองทาง ทั้งขายตรง ขายผานสื่อสังคมออนไลน 2) ธุรกิจมอีัตราการเติบโตสูง เนื่องจากสินคาเปนที่นิยมในกลุม

วัยรุนและคนวัยทํางาน และ 3) นโยบายภาครัฐสนับสนุนการซื้อสินคาจากผูผลิตในประเทศ และ อุปสรรค ไดแก 1) มี

คูแขงจํานวนมาก และ 2) ไมมีหนารานเพื่อโชวสินคาและจําหนายสินคา 

  5. ผลการวิเคราะหกําหนดตลาดเปาหมาย พบวา การแบงสวนตลาด แบงตามหลักการประชากรศาสตร 

ไดแก อาชีพ รายไดและการศึกษา การกําหนดตลาดเปาหมาย ผูบริโภคมีอาชีพนักเรียนนักศึกษาและพนักงานบริษัท 

ที่มีรายได 9,000 บาทขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรี การกําหนดตําแหนง

ผลิตภัณฑ มีการกําหนดตามราคาและคุณภาพของสินคา ดังภาพ 1 

 
 
 

ภาพ 1  การกําหนดตาํแหนงผลติภณัฑแปงพัฟผสมรองพ้ืนวารา 
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  6. ผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) พบวา การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก ไดแก มีการวาง

จําหนายตามสถานที่ตางๆ กลยุทธเชิงแกไข ไดแก 1) มีการประชาสัมพันธรานโดยใชสื่อตางๆ และ 2) จาง BA        

ประจําบูธ กลยุทธเชงิปองกัน ไดแก การรับประกันคุณภาพสินคา หากลูกคาแพ ยินดีคืนเงิน กลยุทธเชงิรับ ไดแก การ

จัดทําการสงเสริมการขาย จัดทําโปรโมชั่น ดังตาราง 5  

ตาราง 5  กําหนดกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix) 

TOWS Matrix จุดแข็ง จุดออน 

โอกาสภาวะ กลยุทธ เชิงรุก 

1) มีการวางจําหนายตามสถานที่ตางๆ 

 

กลยุทธ เชิงแกไข 

1) มีการประชาสัมพันธรานโดยใชสื่อตางๆ 

2) จาง BA ประจําบูธ 

คุกคาม กลยุทธ เชิงปองกัน 

1) การรับประกันคุณภาพสินคา หากลูกคาแพ ยินดีคืนเงิน 

กลยุทธ เชิงรับ 

1) การจัดทําการสงเสริมการขาย จัดทําโปรโมชั่น 

 

จากศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน วิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรค การกําหนดตลาดเปาหมาย และการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) ผูศึกษา

ไดกําหนดแนวทางในการเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพื้นวาราในจังหวัดขอนแกน ไดทั้งสิ้น 4 โครงการ ไดแก              

1) โครงการขยายพื้นที่การขายในจังหวัดขอนแกน 2) โครงการสะสมสติ๊กเกอรแลกสวนลด 3) โครงการซื้อคูลดรอย 

และ 4) โครงการจางรีวิว โดยใชงบประมาณทั้งสิน้ 48,000 บาท รายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง 6  โครงการจากผลการวิเคราะหขอมูล 

โครงการระยะสั้น (1-6 เดือน) 

โครงการ วัตถุประสงค วิธีการ งบประมาณ 

1. ขยายพื้นที่การขายใน

จังหวัดขอนแกน 

เพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้นมีพื้นที่

ในการวางขายสินคา 

ติดตอรานบิ้วตี้สโตรที่รูจักเพื่อวางสินคา  โดยสงสินคา

ในราคาสงและใหเครดิต 30 วัน 

15,000 บาท 

2. สะสมสติกเกอรแลก

สวนลด 

เพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้นและ

กระตุนใหลูกคากลับมาซื้อ

ซ้ํา 

จัดทําสติกเกอรติดไวที่ตลับ เพื่อนํามาเปนสวนลด 10 

บาท และถาครบ 5 ดวง จะไดรับสวนลดเพิ่มเปน 100

บาท 

3,000 บาท 

3. ซื้อคูลดรอย เพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น จัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยผานการทําใบปลิว

และสื่อออนไลน หากลูกคาซื้อ 2 ตลับจะไดรับ

สวนลดทันท ี100 บาท 

10,000 บาท 

4. จางรีวิว เพื่อใหเปนที่รูจักมากขึ้น จางเนทไอดอลหรือบิวตี้บลอคเกอรรีวิวสินคาและ

นําไปโพสตามสื่อสังคมออนไลน 

20,000 บาท 

รวม 48,000 บาท 
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  จากการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพื้นวาราในจังหวัดขอนแกน พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได 9,000 – 15,000 บาท 

การเลือกซื้อแปงพัฟไมเจาะจงยี่หอ เลือกยี่หอแปงพัฟเนื่องจากคุณภาพตรงตามความตองการ ซื้อแปงพัฟผสมรอง

พื้นที่เคาเตอรเครื่องสําอาง ตัดสินใจซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นดวยตนเอง ซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นขนาด 9 - 13 กรัม 

คาใชจายในการใชซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น 300 บาทขึ้นไป สวนใหญซื้อแปงพัฟผสมรองพื้นเมื่อตองการใชผลิตภัณฑ 

ซื้อแปงพัฟผสมรองพื้น  เนื่องจากสามารถควบคุมความมันได แปงที่เลือกใช ไดแก แปงผสมรองพื้น โปรโมชั่น/การ

สงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟ ผสมรองพื้น ไดแก การลดราคา เหตุผลที่เลือกซื้อ

แปงพัฟผสมรองพื้นวารา ไดแก คุณภาพของตัวสินคา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงพัฟ ดาน

ผลิตภัณฑ ไดแก มีคุณภาพ ดานราคา ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

ไดแก สินคามีจําหนายในทองตลาดเสมอ ดานการสงเสริมการตลาด ไดแก สามารถทดลองแปงพัฟผสมรองพื้นได

กอนตัดสินใจซื้อ ดานบุคลากร ไดแก พนักงานมีความรูในการแนะนา สินคา ดานกระบวนการ ไดแก สินคามี

มาตรฐาน ไรตําหน ิดานหลักฐานทางกายภาพ ไดแก ภาพลักษณนาเชื่อถือ จากการศึกษาสามารถกําหนดแนวทางใน

การเพิ่มยอดขายแปงพัฟผสมรองพ้ืนวาราในจังหวัดขอนแกน ไดทั้งสิน้ 4 โครงการ คือ 1) โครงการขยายพื้นที่การขาย 

2) โครงการสะสมสติ๊กเกอรแลกสวนลด 3) โครงการซื้อคูลดรอย และ 4) โครงการจางรีวิว คาดวา หากดําเนินการ

ตามแนวทางในการเพิ่มยอดขาย ทั้ง 4 โครงการ จะสามารถเพิ่มยอดขายระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ได  

สอดคลองกับการศึกษาของปทมพร คัมภีระ (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางผาน

เว็บไซตเฟซบุคของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอาง

ผานเว็บไซตเฟซบุค ไดแก พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต และปจจัยทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการขาย ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของสุรียพร ปุลาตะโน (2556) ศึกษาทําการศึกษาการวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายของราน

นาฮัก กิ๊ฟช็อป อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบวา คาใชจายโดยประมาณที่ใชจายเพื่อซื้อสนิคาในแตละครัง้ คือ 

101-500 บาท ซื้อสินคากิ๊ฟช็อปเดอืนละ 1 ครั้ง และตัดสินใจซื้อสินคาดวยตัวเอง และไดกําหนดกลยุทธทางธุรกิจ ใน

ระยะสั้นมแีผนการตลาด 2 แผน ดังนี้ 1) ซื้อปุปแถมปป 2) กด Like ไดลด สวนแผนการตลาดระยะยาว มี 5 แผน ดังนี้ 

1) การเพิ่มฐานลูกคาและการรักษาฐานลูกคา 2) เพิ่มชองทางการจัดจําหนายทาง Facebook 3) การทําปายโฆษณา

และประชาสัมพันธราน 4) บริการหอของขวัญรี ในชวงเทศกาลปใหม 5) ลดลางสต็อก โดยมีงบประมาณในการทํา

แผนการตลาดทั้งสิ้นเปนเงิน 110,000 บาท ซึ่งคาดการณวาหากเปนไปตามเปาหมาย จะสามารถเพิ่มยอดขายในป 

พ.ศ. 2556 ไดรอยละ 15 จากยอดขายในป พ.ศ. 2555  

นอกจากนี้ ยังสอดสอดคลองกับการศึกษาของ พัทธนันท รุงเจริญ (2555) ศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอางของรานสวัสดีไดเร็คเซลส สาขาอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของลูกคาที่เปนสมาชิกรานสวัสดีไดเร็คเซลส สาขาอําเภอเมือง 

จังหวัดนครปฐม สวนใหญเปนลูกคา 1-2 ป ใชบริการ 2 ครั้งตอเดือน ไมกําหนดวันแนนอนในการใชบริการ ใชบริการ

ชวงเวลา 15.01-18.00 น. ใชเวลาครั้งละ 15-30 นาที มีคาใชจายระหวาง 101-500 บาท มีการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสําอางที่รานสวัสดีไดเร็คเซลสทุกคร้ัง เหตุผลที่ซื้อเนื่องจากราคาสินคาบางประเทถูกกวารานอื่น มีการแนะนํา

คนรูจักใหมาใชบริการรานสวัสดีไดเร็คเซลส ประเภทเครื่องสําอางที่เลือกซื้อ คือ เครื่องสําอางสําหรับใบหนา และ

สวนใหญตัดสนิใจซื้อเครื่องสําอางดวยตนเอง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องสําอาง

รานสวัสดีไดเร็คเซลสมากที่สุด คือ ดานราคา 
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ขอเสนอแนะ 

  1) ควรทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาที่ใชแปงพัฟผสมรองพื้นวารา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการ

พฒันาผลิตภัณฑและการใหบริการ 

  2) ควรทําการศึกษาความตองการของลูกคาที่ใชแปงพัฟผสมรองพื้นวารา เพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาไดเปนอยางด ี
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แนวทางการเพิ่มยอดขายอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน ในจังหวัดขอนแกน 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมลดน้ําหนัก และเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มยอดขายอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน 

จังหวัดขอนแกน ทําการศึกษาโดยใชวิธีแจกสอบถามจํานวน วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ SPSS จากผล

การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 68.80 เปนเพศหญิง รอยละ 31.20 มีอายุ 26-

35 ป รอยละ 36.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 45.00 มีรายไดเฉลี่ย 20,001-25,000 บาท เคยบริโภค

อาหารเสริมลดน้ําหนัก โดยใหเหตุผลสามอันดับแรกที่เลือกบริโภค ไดแก เพื่อลดความอวน เพื่อเสริมความงาม และ

เพื่อหวังผลเฉพาะทาง รูจักรานจากญาติหรือพี่นอง ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกใชบรกิารรานอาหาร พบวาดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการทํางาน ดานสภาพแวดลอม ดานบุคลากร และดาน

ราคา มีระดับความสําคัญมากที่สุด ผูศึกษาจึงไดกําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายอาหารเสริมลดน้ําหนัก จังหวัด

ขอนแกน ทั้งหมด 3 โครงการไดแก 1) จางรีวิว 2) ขยายพื้นที่ในการขาย 3) มีแจกทอง โดยใชงบประมาณทั้งหมด 

297,200 บาท 

คําสําคัญ: ธุรกิจอาหารเสรมิ  การเพิ่มยอดขาย  สวนประสมทางการตลาด 

Abstract 

 This study aimed at 1) study behavior’s consumer and Marketing Mix factors affecting consumers’ 

choose to buy at Weight loss supperments 2) Setting up the guideline to increase sales of Darwin Weight loss 

supperments, Khon Kaen. The sample was selected from 400 cases and analyzed by using statistical program. 

According to the results, the samples were female (68.80%), ages 26-35 (31.20%), Government officer and 

state enterprise officer (36%), whose average salary were 20,001–25,000 Baht (45.00%) as well as being a 

customer at Darwin Weight loss supperments. The first three reasons to choose to consume are to lose weight. 

For beauty And to hope for the only way. Know a store from relatives or siblings. The marketing mix factors 

influencing the decision to choose a restaurant. Find the product side. Work process The environment, personnel 

and price are of the highest importance. , Khon Kaen that had 3 methods, there were 1) Review  2) Pharmacy 

Place 3) Give Gold by using budget approximately 297,200 Baht 

Keywords: Consumer behavior, Increase Sales 
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บทนํา 

 เนื่องจากในปจจุบันจากสภาพการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปและสภาวะแวดลอมที่เปนมลพิษเพิ่มขึ้น

รวมถึงการดําเนินชีวิตที่เรงรีบการทํางานที่ตองแขงขันกับเวลาทําใหไมมีเวลาดูแลตัวเองสงผลใหคนไทยทุกวันนี้มี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต่ํามีสารอาหารไมครบถวนตามที่รางกายตองการและอาหารบางอยางมี

สารปนเปอนตกคางอยูเพราะไมสามารถเลือกไดทําใหเกิดโรคเรื้อรังไดหลายอยางโดยเฉพาะโรคอวนในรอบ 10 ปที่

ผานมาคนไทยมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นจากผลการสํารวจในป 2551 ภาวะน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานใน

ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปทั่วประเทศของกรมอนามัยพบวาเพศชายมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตรรอยละ 34 และเพศ

หญิงมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตรรอยละ 58 ซึ่งนาเปนหวงอยางยิ่ง (สํานักงานสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข, 

2553: ออนไลน) อาจจะเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมและความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีขอมูลขาวสารที่ทันสมัยสงผลใหพฤติกรรมและแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษย

เปลี่ยนแปลงไปโดยสวนใหญมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ใหพลังงานสูงและขาดการออกกําลังกายสงผลใหภาวะ

น้ําหนักเกินมาตรฐานและโรคอวนมีแนวโนมสูงขึ้น องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 2009) รายงาน

วาใน พ.ศ. 2557 มีประชากรอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมากกวา 1.9 พันลานคนจัดอยูในภาวะน้ําหนักเกินและมากกวา 

600 ลานคนจัดอยูในภาวะอวนโดยในป พ.ศ.2556 พบวามีประชากรเด็กอายุต่ํากวา 5 ปมากถึง 42 ลานคนที่มีภาวะ

น้ําหนักเกินและอวนและพบมากขึ้นในประเทศที่มรีายไดปานกลางและต่ํา 

 จากแนวโนมเรื่องการดูแลสุขภาพของผูบริโภคในปจจุบันจะเห็นไดวาการใหความสําคัญในผลิตภัณฑเสริม

อาหารเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริโภคใหความสนใจสําหรับการดูแลรักษาสุขภาพจึงคาดวาผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนัก

ประเทศไทยจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ชวยควบคุมน้ําหนักเน่ืองจากโรคอวนกําลงั

เปนปญหาที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนอกจากนี้บรรดาเยาวชนนิยมรูปรางที่ผอมโดยเชื่อวาจะดูดีและสราง

ความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นดังนั้นผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ําหนักและชวยเผาผลาญ

ไขมันจึงมีแนวโนมดีในตลาดเมืองไทยโดยเฉพาะในกลุมลูกคาอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไปลูกคากลุมนี้จะมีความระมัดระวัง

ในเรื่องรูปรางและการปองกันและลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคภัยตางๆ องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization, 2009) 

 ดังนั้นผูศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการกําหนดแนวทางการเพิ้มยอดขายเพื่อเพิ่มยอดขายโดย 

ทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของผูบรโิภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑอาหารเสรมิลดน้ําหนักดารวิน ซึ่งผลที่ทราบจะสามารถนํามากําหนดแนวทางการเพ่ิมยอดขายได เนื่องจาก

ทางรานตองการตอบสนองความตองการของลูกคาใหไดครบถวนมากที่สุดรวมถึงตองการที่จะรักษาฐานลูกคาเดิม 

และทั้งเพิ่มจํานวนฐานลูกคาใหม ที่เขามาใชบริการใหมีมากขึ้นเพิ่มการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

ไดเปนอยางด ี และ นอกจากนี้ สามารถชวยใหผูประกอบการมองเห็นแนวทางในการกําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขาย

เพื่อใหธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑอาหารเสรมิลดน้ําหนักดารวิน มีแนวทางในการพัฒนาทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน

การพัฒนารานใหประสบความสําเร็จตอไป 

ผลิตภัณฑอาหารเสรมิลดน้ําหนักดารวิน เปนผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหักแบบชง รสชาติหวานอมเปรี้ยว 

ทางงาย เหมาะสําหรับผูที่ไมชอบรับประทานยาเม็ด ดําเนินธุรกิจตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพัน  พ.ศ.2560 และกระบวนการ

ผลิตในชวงแรก เริ่มจากไปติดตอผานโรงงานที่รับผลิตผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนัก เอามาบรรจุใสกลองเพื่อรอ

จําหนายตอไป กลุมลูกคาของผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน ไดแก ประชาชนผูบริโภคผลิตภัณฑอาหาร

เสรมิลดน้ําหนักที่มีอายุระหวาง18 ป ถึง 45 ป โดยเริ่มแรกจะเริ่มทําการขายตามสื่อสังคมออนไลน เชน อินสตราแก
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รมและเฟสบุค หลังจากที่ไดนําผลิตภัณฑไปขายในโซเชียลมีเดียดังกลาว จะเห็นไดวายังมีผลิตภัณฑอาหารเสริมลด

น้ําหนักหลายยี่หอเชนกัน ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการตัดสินใจซื้อสินคาเปนอยางมาก ซึ่งถาผลิตภัณฑอาหารเสริม

ลดน้ําหนักดารวิน ไมมีความชัดเจนในตัวสินคา และตองการสรางความรูสึกที่ดีระหวางผูบริโภคกับตราสินคา ซึ่งจะ

สงผลถึงความเชื่อมั่นในตัวสินคาและจะทําใหตราสินคาสามารถอยูในตลาดไดระยะยาว ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการ

ศึกษาถึงปจจัยตางๆ เหลานั้นเพื่อนํามาพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของผูซื้อ และนําผลการศึกษาที่ไดมา

กําหนดเปนแนวทางในการเพิ่มยอดขาย     ซึ่งเปนผลทําใหผูซื้อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักดาร

วินมากขึ้น 

วิธีดําเนนิการศึกษา 

 เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนแตทราบวามีจํานวนมาก จึงใชสมการของคอแครน (Cochran, 

1977) โดยกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได 0.05 หรือ รอยละ 5  จํานวนกลุมตัวอยางที่

ตองการ เทากับ 385 คน เพื่อใหเกิดความสะดวกในการแจกแบบสอบถาม ดังนั้นผูศึกษาจึงเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 

400 ตัวอยาง การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกใช แบบสอบถาม(Questionnaire) สําหรับการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนใน

การสรางแบบสอบถาม 4 สวน ดังตอไปนี้ สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการ

เลือกซื้อแบบสอบถามในสวนนี้เปนการถามขอมูล พฤติกรรมการซื้อสนิคา สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่

มีผลตอพฤตกิรรมการเลือกซื้อ สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

การวิเคราะหขอมูลคือคาความถี่คารอยละ(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) โดยใชตารางแจกแจงความถี่ในการสรุปขอมูลคือการหาความกวาง โดยในการวิเคราะหขอมูล

จะใชเกณฑในการแบงระดับการหาชวงอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชวิธีในการ คํานวณชวงชั้นตามหลักการ

คาเฉลี่ยจากนั้นวิเคราะหสภาพการแขงขัน (Five Force Model) วิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป (PESTE) วิเคราะห จุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และ ภัยคุกคาม (SWOT Analysis) วิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธทางเลือก (TOWS Matrix)การกําหนด

ตลาด การกําหนดเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ (STP Marketing Strategy) 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

        1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 26 - 35 ป มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว การศึกษาระดับปริญญาตรี และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 25,000 

บาท  

    พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูล

เกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักจากแหลงญาติหรือเพื่อน คิดเปนรอยละ 17.30 กลุมตัวอยางสวนใหญเคย

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมผลิตภัณฑเสริมอาหารกลุมโปรตีน วิตามิน และเกลือแรเชน  คอลลาเจนวิตามินรวม

กรดอะมิโนเบตาแคโรทีนและโสมสกัดและอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 37.30 กลุมตัวอยางสวนใหญทานผลิตภัณฑอาหาร

เสรมิลดน้ําหนักท่ีเลอืกซื้อแลวเห็นผล คิดเปนรอยละ 81.80 กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลด

น้ําหนักเพื่อลดความอวน คิดเปนรอยละ 47.50  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับคําปรึกษาในการซื้อหรือชวยในการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักจากตนเอง คิดเปนรอยละ 36.80 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการ

ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักทุกสัปดาห คิดเปนรอยละ 31.50 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานที่ที่

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักคือสั่งซื้อทางไปรษณีย  คิดเปนรอยละ 38.50  
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   ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวินที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุดในแตละดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ อันดับแรกคือ ดานบุคลากร (พนักงานแตงกายมี

ความสะอาดเรยีบรอย) ดานลักษณะทางกายภาพ (มีความสะดวกตอการซื้อผลิตภัณฑ) ดานกระบวนการ (รวดเร็วใน

การจัดสงสินคา) ดานผลิตภัณฑ(สินคามีความปลอดภัยในการใช) ดานการสงเสริมการตลาด(การนําขอมูลทาง

วิชาการมาสนับสนุนสินคา) ดานชองทางการจัด จําหนาย(ผลิตภัณฑสามารถหาซื้อไดงาย) รองมาตามลําดับ สวน

ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานราคา (ราคาเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ)  รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 7  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลอืกซื้ออาหารเสรมิลดน้ําหนักดารวิน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด �� S.D. ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 3.66 0.75 มาก 

ดานราคา 3.48 0.75 มาก 

ดานการจัดจําหนาย 3.54 0.87 มาก 

ดานการสงเสริมการขาย 3.63 0.85 มาก 

ดานบุคคลากร 4.12 0.53 มาก 

ดานกระบวนการ 4.03 0.66 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 4.06 0.57 มาก 

รวม 3.79 0.47 มาก 

 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน ในแต

ละดานสามารถสรุปได ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก ไดแก ตรายี่หอของผลิตภัณฑ

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ มีความหลากหลาย การออกแบบ

ผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑนาเชื่อถอื ปลอดภัย ตามลําดับ ดานราคา ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก ไดแก ราคา

ใกลเคียงกับผลิตภัณฑชนดิเดียวกัน สามารถตอรองราคาได ราคาของผลิตภัณฑมคีวามเหมาะสม และมีการใหขอมูล

ราคาสินคา ตามลําดับ ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก ไดแก ความสะดวกในการ

หาซื้อ สถานที่จัดจําหนายมีการตกแตงสวยงาม มีสินคาพรอมสําหรับขายอยูเสมอ สถานที่สะดวกตอการเดินทางและ

จอดรถ และสามารถชมสนิคาผานทางเว็บไซต ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก ไดแก 

การมีสวนลดหรือของแถม การโฆษณาผานสื่อตางๆ การบริการของพนักงานขาย และมีการลดราคา/จัดโปรโมชั่น 

ตามลําดับ ดานบุคคล ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด คือ การแตงกายของพนักงานมีความ สะอาด เปน

ระเบียบ ดานสภาพแวดลอม ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแก มีความสะดวกในการเดินทางมาใชซื้อ

ผลิตภัณฑ สถานที่หรือโลโกเห็นชัดเจนจดจํางายและสะดุดตา พนักงานขายแตงตัวสุภาพ พนักงานขายมีความรู

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ และความรวดเร็วในการใหบริการของพนักงานขาย ดานกระบวนการทํางาน ผูบริโภคใหระดับ

ความสําคัญมาก ไดแก ความสะดวกในการสั่งซื้อสินคา ความรวดเร็วของพนักงานในการใหบริการ และความรวดเร็ว

ในการจัดสงสินคา ตามลําดับ 

 2. ผลการศึกษาทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป พบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี ดาน

กายภาพ สงผลเชิงบวก ดานการเมอืงและกฎหมาย และดานเศรษฐกิจ สงผลเชงิลบ รายละเอียดดัง ตารางที่ 2 
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ตาราง 8  สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมท่ัวไป 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป ผลการวิเคราะห 

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Environment) - 

ดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) - 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Environment) + 

ดานเทคโนโลยี (Technological Environment) + 

ดานกายภาพ (Ecological Environment) + 

 ดานการเมือง (Political) จากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมหดตัวอยางรุนแรง ในป 2560 ทําใหประเทศไทย

ประสบกับปญหาตางๆ ทางรัฐบาลจึงไดออกแผนปฏิบัติโครงการไทยเขมแข็ง โดยมีเปาหมายเพื่อเปนการกระตุน

เศรษฐกิจ โดยเพิ่มการลงทุนจากภาครัฐ เพื่อเปนการสรางงานและรายไดใหกับประชาชน ดานเศรษฐกิจ 

(Economic) จากภาพรวมเศรษฐกิจไทย พบวา เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวในป 2559 สงผลตออุตสาหกรรมอาหาร

เสริมลดน้ําหนักแกผูบริโภคขนาดกลางและเล็ก จึงสงผลดานลบใหกับธุรกิจ ดานสังคม (social) ปจจุบันผูบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนัก เพื่อเปนทางเลอืกในการลดน้ําหนัก จึงทําใหผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักเปนที่

นิยมกันมากในกลุมวัยรุน ผูประกอบการตางๆ จึงมีจัดการแขงขันการสงเสริมการขาย เพื่อใหเกิดการดึงดูดใจจาก

ผูบริโภค ดานเทคโนโลยี (Technological) จากการวิเคราะหดานเทคโนโลยี พบวาความกาวหนาดานเทคโนโลยีมี

การเปลี่ยนแปลงอยาตอเนื่องและมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการ ซึ่งผูประกอบการไดนําเอาเทคโนโลยีที่มี

ความทันสมัยมาบริหารจัดการในธุรกิจอาหารเสริมลดน้ําหนัก โดยเฉพาะการใชอินเตอรเน็ตเพื่อใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว อีกทั้งยังเขาถึงผูปริโภคโดยงาย จึงสรุปไดวาสงผลกระทบดานบวกใหกับธุรกิจ ดานกายภาพ (Ecological) 

จากการวิเคราะหดานกายภาพของธุรกิจอาหารเสริมลดน้ําหนักนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับวัตถุดิบที่ใช 

ตองปราศจากอันตราย มีการผลิตที่ถูกตองตามมาตรฐานองคกรอาหารและยา ทั้งนี้รวมถึงทําเลที่ตั้งของโรงงานผลิต 

ที่มีการจดระบบการจัดการของเสียและปฏิกูลที่ดี และการตกแตงหนารานสวยงามนาดึงดูดลูกคา จึงสรุปไดวาดาน

กายภาพสงผลดานบวกใหกับธุรกิจ 

3. ผลการวิเคราะหสภาพการแขงขันอุตสาหกรรม โดยใช Five Force Model พบวา คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน ภาวะ

คุกคามจากสินคาทดแทน อํานาจตอรองของผูซื้อ ภาวะคุกคามจากคูแขงรายใหม อยูในระดับสูง และอํานาจตอรอง

ของผูขายปจจัยการผลิต อยูในระดับต่ํา รายละเอียดดังตาราง 3 

ตาราง 9  สรุปผลการวเิคราะหสภาพการแขงขันในธรุกิจ  

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ  ผลการวิเคราะห 

ภาวะคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrance) สูง 

คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Rivalry Among Existing Firms) สูง 

ภาวะคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products/Services) สูง 

อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) สูง 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) ต่ํา 

 ขอจํากัดการเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม ธุรกิจอาหารเสรมิลดน้ําหนัก เปนธุรกิจที่ไมตองใช

เงินลงทุนที่สูงนัก จึงทําใหเขามาทําธุรกิจนี้ไดงาย ภัยคุกคามจากคูแขงหลักไฟตาเปนคูแขงหลัก เพราะเปน
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ผลิตภัณฑท่ี ยอดขายมาก และเปนที่รูจักแพรหลาย แตนําเขาจากตางประเทศทําใหมีตนทุนสูง และราคาแพงกวา ภัย

คุกคามจากสินคาทดแทน เทคโนโลยีปจจุบันมีวิวัฒนาการที่กาวไกล ในเรื่องของภัยคุกคามจากสินคาทดแทนก็

เชนเดียวกันในเรื่องของคลินิกเสริมความงาม ที่มีนวัตกรรมใหมที่ใชการดูดไขมัน หรือการสั่นกระชับสวน ซึ่งเปนทาง

ลัดและอาจจะเสี่ยงตออันตราย อํานาจตอรองจากผูซื้อสินคา ผูบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักสวนใหญ

ซื้อไปเพื่อบริโภค จึงไมมีอํานาจตอรองชัดเจน แตผูบริโภคมาทางเลือกหลากหลาย เนื่องจากผูบรโิภคเปลี่ยนไปบริโภค

ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักชนิดเม็ดรายอื่น โดยไมมีตนทุนการเปลี่ยนยี่หอ หรือ ใชสินคาของคูแขงแลวลูกคา

ตองมตีนทุนในการเปล่ียนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา อํานาจการตอรองจากผูจําหนายปจจัยการผลิต 

อํานาจการตอรองของผูจําหนายปจจัยการผลิต ไมสามารถที่จะตอรองหรือมีอํานาจได เนื่องจากการผลิตอาหารเสริม

ลดน้ําหนักเปนจํานวนมากจึงทําใหมีตนทุนต่ําและก็มีผูจําหนายปจจัยการผลิตหลายรายที่จะรับจางผลิตอาหารเสริม

ลดน้ําหนักจึงทําใหไมเปนปญหาในดานการตอรองของกลุมผูจําหนายปจจัยการผลิต 

4. ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม พบวา จุดแข็ง (Strengths) 1) เปนผลิตภัณฑ

ใหม สรางทางเลือกใหแกผูบริโภคในการรับประทานอาหารเสริมสดน้ําหนัก 2) คุณภาพเปนที่ยอมรับ 3) ตนทุนการ

ผลิตต่ํา 4) ราคาถูก 5) มีความเปนเอกลักษณเฉพาะผลิตภัณฑ จุดออน (Weakness) 1) เปนสินคาใหม บางคน

อาจจะยังไมกลารับประทาน 2) ยังไมมีแผนการตลาดท่ีชัดเจน สงผลใหสวนแบงทางการตลาดไมเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนด 3) ขาดโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกคา 4) ยังไมมีการประชาสัมพันธ  โอกาส (Opportunities) 1) เปนทางเลือก

สําหรับคนท่ีไมชอบทานยาเม็ด 2) สรางสวนแบงตลาดอาหารเสริมลดน้ําหนักไดสวนหนึ่ง 3)ชองทางจําหนายมีหลาย

ชองทาง ทั้งขายตรง ขายผานสื่อออนไลน 

4) ธุรกจิมีอัตราการเจริญเติบโต เน่ืองจากสินคาที่นิยมในกลุมวัยรุน วัยทํางาน 5) มีพันธมิตรในการจําหนายสินคาทั่ว

ประเทศ และตางประเทศ ภัยคุกคาม (Threats) 1) ตนทุนต่ํา ทําใหโอกาสการทําธุรกิจนี้ไดงาย 2) คูแขงในตลาด

ผลิตภัณฑอาหารเสริมลดน้ําหนักมีมาก 3) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําผูบริโภคใชจายตามความจําเปน 4) สินคาทดแทนมี

มาก โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 5.  ผลการวิเคราะหการกําหนดตลาดเฉพาะสวน พบวา อาหารเสริมลดน้ําหนักแบรนดดารวินเมื่อเทียบกับ

คูแขงรายอื่นๆ ในตลาด พบวา อาหารเสริมลดน้ําหนักแบรนดดารวินจําหนายอาหารที่มีคุณภาพดี ราคาปานกลาง 

โดยวางตําแหนงของอาหารเสริมลดน้ําหนักแบรนดดารวนิไดดงัภาพ 1 

 
ภาพ 2 ตําแหนงทางการตลาดของอาหารเสริมลดน้ําหนักแบรนดดารวิน 
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 6. ผลการวิเคราะหการกําหนดตลาดเฉพาะสวน พบวา กลยุทธเช ิงรุก 1) มีการวางตามสถานที่ตางๆ เพื่อให

ผูบรอโภคเขาถึงสินคาไดงายขึ้น กลยุทธเชิงแกไข 1) โดยมีการประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เพื่อใหสินคาเปนที่รูจัก

มากขึ้น กลยุทธปองกัน 1) มีการรับประกันคุณภาพ หากน้ําหนักไมลดยินดีคืนเงิน กลยุทธตั้งรับ 1) การจัดทําการ

สงเสริมการขาย เพื่อเปนการกระตุนใหคนใชจายมากขึ้น โดยการแจกของ รายละเอียดดังตาราง 4 

ตาราง 10  การวิเคราะห TOWS Matrix 

จากศึกษาวเิคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการแขงขัน วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 

โอกาส และภาวะคุกคาม การกําหนดตลาดเฉพาะสวน และการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ (TOWS Matrix) ผูศึกษาได

กําหนดแนวทางการเพิ่มยอดขายของอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน จังหวัดขอนแกน ทั้งหมด 2 โครงการ ไดแก 1) จาง

รีววิ  2) ขยายพื้นที่ในการขาย 3) แจกทอง รายละเอียดดังตาราง 5 

 

 

 

ปจจัยภายใน 

 

 

 

             ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 

1) เปนผลิตภัณฑใหม สรางทางเลือก

ใหแกผูบริโภค 

2) คุณภาพเปนที่ยอมรับ  

3) ตนทุนการผลิตต่ํา  

4) ราคาถูก  

จุดออน (W) 

1) เปนสินคาใหม บางคนอาจจะยังไม

กลารับประทาน 

2) ยังไมมีแผนการตลาดท่ีชัดเจน  

3) ขาดโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกคา 4) ยัง

ไมมีการประชาสัมพันธ   

โอกาส (O) 

1) เปนทางเลอืกสําหรับคนท่ีไมชอบ

ทานยาเม็ด  

2) สรางสวนแบงตลาดอาหารเสริม

ลดน้ําหนักไดสวนหนึ่ง 3)ชองทาง

จําหนายมีหลายชองทาง ทัง้ขาย

ตรง ขายผานสื่อออนไลน 

กลยุทธเชิงรุก 

(S1,O2) 

มีการวางจําหนายตามสถานที่ตางๆ 

กลยุทธเชิงแกไข 

(W4,O3) 

การประชาสัมพันธรานโดยผานสื่อ

ตางๆ 

ภัยคุกคาม (T) 

1) ตนทุนต่ํา ทําใหโอกาสการทํา

ธุรกิจนี้ไดงาย  

2) คูแขงในตลาดผลิตภัณฑอาหาร

เสรมิลดน้ําหนักมมีาก 3) ภาวะ

เศรษฐกิจตกต่ําผูบริโภคใชจายตาม

ความจําเปน  

4) สินคาทดแทนมีมาก โดยใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กลยุทธเชิงปองกัน 

(S2,T2) 

การรับประกันคุณภาพสินคา หาก

น้ําหนัก ยินดคีืนเงนิ 

กลยุทธเชิงตั้งรับ 

(W3,T3) 

การจัดทําสงเสริมการขาย โปรโมชั่น 
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ตาราง 11  โครงการจากผลการวิเคราะหขอมูล 

โครงการระยะสั้น (1 – 3 เดือน) 

โครงการ วัตถุประสงค วิธีการ งบประมาณ 

1. จางรีวิว  เพื่อเปนการโฆษณารานใหเปนที่

รูจักและขยายฐานลูกคาใหม 

ถายภาพและอัดคลิปวิดีโอ ผานสื่อ

ออนไลน 

80,000 บาท 

2. ขยายพืน้ที่ในการขาย เพื่อเขาสูผูบริโภคไดงายขึน้ ออกบูทตามงานผูประกอบการ

รานขายยา 

30,000 บาท 

3. แจกทอง เพื่ อกระตุ นความสนใจจาก

ลูกคา และรักษาฐานลูกคาเกา 

ลูกคาที่ซื้อ 50 กลองจะไดรับ

แหวนทอง 0.6 กรัม 

187,200 บาท 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหาร

เสรมิลดน้ําหนัก เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขายของอาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน พบวา ดานขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีความสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน  ศิรินิรันดร และภาวนา สายชู (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสนิคาของผูบริโภคและฉัตยาพร เสมอใจ (2556) ศึกษาเรื่อง ไดอธิบายหลัก 6Ws 

1H วา เปนหลักการที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะหพฤติกรรมของตลาดทั้ง 7 ประการ ดานปจจัยสวนผสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมลดน้ําหนักแบรนดดารวิน จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา เมื่อ

พิจารณาในภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิกรานต มงคลจันทร (2555) ศึกษา

เรื่อง สวนประสมการตลาด และศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552)  ศึกษาเรื่อง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได

ซึ่งบรษิัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

ขอเสนอแนะ 

 1. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาจากการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้ออาหารเสริมลดน้ําหนักดารวิน 
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ปจจัยทางการตลาดทีส่งผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม  

MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION PURCHASE OF HOUSE IN CHIANG MAI 
  

กิ่งกานต สาริวาท และ ภูษณิศา  เตชเถกิง 
K. Sarivat

 

and P. Thechatakerng 
Business Administration Meajo University 
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บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อ

บานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยนําสองทฤษฏีมาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยประกอบดวยปจจัยทางการ

ตลาด 7P’s และพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม 400 ชุด จากผูที่กําลังตัดสินใจซื้อ

บานจัดสรรและผูที่ซื้อบานจัดสรรแลวไมเกิน 5 ป ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ เปนชายอายุระหวาง 31-

40 ป วุฒกิารศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพนักงานเอกชน มีรายไดระหวาง 20,001-30,000 บาท 

สถานภาพสมรส สวนใหญเลือกซื้อบานในเขตอําเภอสันทราย เหตุผลที่เลือกบานจัดสรรที่ไมไกลจากตัวเมือง มีพื้นที่

ใชสอยขนาด 35-50 ตารางวา สวนใหญติดตอกับโครงการบานจัดสรรโดยตรง งบประมาณที่ตั้งอยูระหวาง 1.5-2.0 

ลานบาท สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อการมีสวนสาธารณะ ปญหาที่พบมากที่สุดในการตัดสินใจ

ซื้อบานคือ คุณภาพบานที่สงมอบต่ํากวาที่ตกลงไว สวนประสมทางการตลาด(7P’s) ใหความสําคัญระดับการตัดสินใจ

อยูในระดับมาก คือ ดานสินคาและดานประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบรกิาร มีคาเฉลี่ยที่เทากัน รองลงมา ดาน

ราคา ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานพนักงานขาย ตามลําดับ 

คําสําคัญ: 

Abstract  
 The objective of this research was to study marketing factors and buying behavior in Chiang Mai 
province. The theories used in this study are 7P's marketing factors and consumer behavior. This research 
collected data 400questionnaires from those who are making house purchasing decisions and who have bought 
houses for less than 5 years. The respondents are males aged 31- 40 with bachelor's degree level. Most of 
them are private employees and earn between 20,001-30,000 Bath. Most of them are married and they 
choose to buy a house in Sansai. 
The results showed that they choose housing not far from downtown for an area of 35-50 sq.w. of land. Most 
of the customers have direct contact with housing projects. Their budget is between 1.5-2.0 million baht. 
Facilities that may affect the decision to buy a house is the presence of a garden. 
 The most common problem in buying a home is related to the delivered quality which can be lower 
than previously agreed. The marketing mix (7P's) with the very high score was in product, efficiency and 
service. 
Keywords: 
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บทนํา   

 ที่อยูอาศัยถือวาเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญตอการดํารงชีพของมนุษย เพราะชีวิตของมนุษย

สวนใหญ เวลาสองในสามของแตละวัน เราจะใชชีวิตอยูที่บานพักอาศัยเปนสวนมาก ทั้งการพักผอนหลับนอน และ

การทํากิจกรรมตางๆ ภายในครอบครัว สวนเวลาท่ีเหลอืเปนเวลาของการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆในสถานที่

อื่น ดังนั้น จึงนับวาบานเปนสิ่งจําเปนที่จะขาดเสียมิได เพราะเปนสถานที่ที่ใชในการปองกันความรอน ความหนาว 

แดด ลม ฝน ตลอดจนปองกันสัตวและแมลงตางๆมารบกวน การสรางที่อยูอาศัยนั้นแตเดิมผูอาศัยจะเปนผูที่

ดําเนินการสรางเองหรืออาจจางเหมาใหบุคคลอื่นมาสราง  แตดวยปจจุบันการสรางบานนั้นผูอยูอาศัยสวนหนึ่งได

เปลี่ยนคานิยมในการสรางบานเองมาเปนการหาซื้อบานจัดสรร  อนึ่งอาจเกิดจากความตองการดานความ

สะดวกสบายในการหาทําเลที่ตัง้เพื่อสรางบาน ประหยัดเวลาการหาซื้อวัสดุเพื่อการกอสราง ประหยัดคาใชจายดาน

การออกแบบ คาสถาปนิกและคาวิศวกร และไมเสียเวลาในการเขียนแบบบาน ลดปญหาในการหาสถาปนิกและ

ผูรับเหมาที่ถูกใจ และไดคุณภาพของการสรางบานตามที่ตองการ รวมถึงลดขั้นตอนในการประสานงานของทั้งสอง

ฝาย เนื่องจากการซื้อบานจัดสรรนั้นทางโครงการจะเปนผูซื้อวัสดุ ซึ่งในแตละครั้งของการสั่งซื้อวัสดุจะตองสั่งซื้อใน

ปรมิาณที่มากสงผลใหตนทุนตอหนวยถูกลง คนในปจจุบันจึงหันมานิยมหาซื้อบานจากโครงการบานจัดสรรตางๆ ซึ่ง

ในจังหวัดเชียงใหม มีโครงการของบานจัดสรรอยูมากทําใหการแขงขันในธุรกิจบานจัดสรรยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังมผีลกระทบจากทางดานเศรษฐกิจ สังคม เขามาเกี่ยวของ ผูบริโภคจึงใชความระมัดระวังในเรื่องของการ

หาซื้อบานทําเกิดการเปรียบเทียบของผูบริโภคที่จะซื้อบาน โดยเปรียบเทียบในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง  

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหมูบาน  ความปลอดภัย ความแตกตางในดานราคา คุณภาพของวัสดุที่ใชกอสราง  

รูปแบบบานที่สามารถตอบสนองไดตรงกับขนาดของครอบครัวหรือวิถีดําเนินชีวิต คานิยม และสามารถเขาอยูไดเลย

เมื่อไดรับอนุมัติการกูเงินจากธนาคาร โครงการบานจัดสรรตางๆเหลานี้จึงสามารถตอบสนองความตองการของคนใน

ยุคปจจุบันไดด ี

 จังหวัดเชยีงใหมถือไดวาเปนเมืองเศรษฐกิจใหญเปนอันดับตนๆของประเทศและยังถือเปนเมืองเศรษฐกิจและ

แหลงทางการศึกษาอับดับ 1 ของเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีประชากรจํานวนมากเดินทางเขามาเพื่อเรียน

หนังสือ และทํางาน มีมหาวิทยาลัยมากกวา 10 แหง อีกทั้งเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมก็ขยายตัวอยางตอเนื่องมา

มากกวา 10 ป รวมทั้งขยายไปยังจังหวัดขางเคียงดวย ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขางเคียงไดริเริ่มโครงการ

พัฒนาหลายโครงการเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายตัวของจังหวัด โดยรัฐบาลปจจุบันไดอนุมัติงบประมาณเพื่อ

พัฒนาโครงการสาธารณูปโภคหลายโครงการ เชน โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร – เชียงใหม การ

พัฒนาอุโมงคลอดทางแยกสําคัญๆ ในจังหวัด นอกจากนี้ยังมีผูประกอบการเอกชนหลายรายที่เปดขายโครงการที่อยู

อาศัย และเปดศูนยการคาในจังหวัดเชียงใหม โครงการคอนโดมิเนียม และบานจัดสรร จากผูประกอบการทองถิ่น 

และผูประกอบการรายใหญในตลาดหลักทรัพย จังหวัดเชียงใหมจึงเปนศูนยรวมในดานตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  

สังคม การเมือง  การศึกษา การทองเที่ยว รวมทัง้ความมั่นคง ความกาวหนาในอาชีพหนาที่การงานจากการทํางานใน

สถานที่ราชการ ศูนยธุรกิจ จึงทําใหประชากรในพืน้ที่ตางๆ อพยพเขามาอาศัยในจังหวัดเชียงใหม ดังจะสังเกตไดจาก

อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากร จากป 2555 จํานวนประชากรอยูที่  1,655,642 คน และในป 2559 จํานวน

ประชากรอยูที่ 1,735,762 คน ซึ่งแนวโนมประชากรในเขตจังหวัดเชียงใหมมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหประชากรมี

แนวโนมในการหาแหลงท่ีอยูอาศยัเพิ่มมากขึ้นดวย (สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2555-2559) 
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ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห (2556) ไดแสดงผลสํารวจโครงการที่อยูอาศัยลาสุด

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม พบวามีที่อยูอาศัยซึ่งอยูระหวางการขายทั้งส้ินประมาณ 149 โครงการ มีหนวยในผังโครงการ

ทั้งสิ้นประมาณ 19,800 หนวย แบงเปนบานจัดสรร 105 โครงการ จํานวนรวมประมาณ 13,700 หนวย ในสวนของ

บานจัดสรรซึ่งอยูในระหวางการขายทั้งสิ้น 149 โครงการนั้น สวนใหญเปนโครงการที่เปดขายในรอบ 3 ปลาสุด คือ

ตั้งแตป 2553-2555 มีโครงการทีใ่กลจะขายหมดอยูประมาณ 7 โครงการ และมีโครงการที่เพิ่งเปดขายใหมในชวง 5 

เดือนลาสุด (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ 2556) จํานวน 7 โครงการ รวมประมาณ 520 หนวย มีมูลคาโครงการบาน

จัดสรรในเชียงใหมรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ลานบาท เฉลี่ยพื้นที่โครงการประมาณ 21-50 ไร และสวนใหญมี

จํานวนหนวยไมเกิน 150 หนวยตอโครงการ ระดับราคาบานจัดสรรในเชียงใหม ประมาณรอยละ 30 อยูในชวงราคา 

1-2 ลานบาท ประมาณรอยละ 33 อยูในชวงราคา 2-3 ลานบาท และรอยละ 24 อยูในชวงราคา 3-5 ลานบาท ต่ํา

กวา 1 ลานบาทมีประมาณรอยละ 3 และสูงกวา 5 ลานบาทมีประมาณรอยละ 10 สวนใหญเปนโครงการบานเดี่ยว 

โดยมีบานแฝดเพียงประมาณ 7 โครงการ และทาวนเฮาสประมาณ 3 โครงการ อําเภอที่มีโครงการบานจัดสรรจํานวน

มาก ไดแก อําเภอสันทราย อําเภอเมอืง อําเภอหางดง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง จากหนวยบานจัดสรร

ในผังโครงการทั้งหมด เปนหนวยที่ขายไดแลวประมาณรอยละ 51 ใชเวลาในการขายประมาณ 26 เดือนจึงขายหมด

โดยไมมีสต็อคใหม จากหนวยในผังโครงการทั้งหมด เปนหนวยท่ียังไมไดสรางประมาณรอยละ 43 อยูในระหวางสราง

รอยละ 20 และสรางแลวเสร็จรอยละ 37 ซึ่งจะเห็นไดวาในชวงป 2553-2556 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีการ

เจริญเติบโตที่คอนขางสูงมีนักลงทุนจากตางพื้นที่เขามาลงทุนจํานวนมาก แตในชวงของการเปลี่ยนถายอํานาจการ

บริหารประเทศก็ไดสงผลอยางมากตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังจะเห็นไดวา ในป 2557 เปนอีกปที่อสังหาริมทรัพย

ประสบกับปจจัยลบสําคัญหลายประการ เริ่มตั้งแตปญหาการเมืองที่ทวีความรุนแรงมาตั้งแตปลายป 2556 กระทั่ง

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทําการรัฐประหาร หลังจากนั้น สถานการณทาง

การเมอืงเร่ิมสงบลง ซึ่งทุกคนตางตั้งความหวังวาภาวะเศรษฐกิจ และกิจกรรมทางธุรกิจ การทองเที่ยว และอื่นๆ จะ

ฟนกลับมา แตกระนั้นเศรษฐกิจไทยกลับไมไดฟนตามที่คาดหมายเอาไว สวนหนึ่งอาจมาจากการชะลอตัว

ภายในประเทศ และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ไทยยังประสบตอปญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นสวน

หนึ่งจากนโยบายประชานิยม ทําใหในปจจุบันไทยมีหนี้ครัวเรือนสูงถึง 85% ซึ่งจากผลกระทบดังกลาว สงผลกระทบ

โดยตรงตอความเชื่อมั่น และกําลังซื้อของผูบริโภค โดยเฉพาะการซื้อที่อยูอาศัยที่ถือเปนทรัพยสินใหญตองใชเงินใน

อนาคตอีกนับ 10-30 ป ในการซื้อบานแตละหลัง ทําใหตลาดอสังหาริมทรัพยในป 2557 เกิดการชะลอตัว แตอยางไร

ก็ตามธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดมีอัตราการเจริญเติมโตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยอางอิงขอมูลจากสมาคมการคา

อสังหาริมทรัพย-ลําพูน จังหวัดเชียงใหม พบวาในป 2559 มีโครงการบานจัดสรรซึ่งอยู ระหวางการขาย 135 

โครงการ มีจํานวนหนวยรวมกันประมาณ 15,100 หนวย เหลือขายประมาณ 5,040 หนวยเมื่อเทียบกับป 2558 ม ี

123 โครงการ หนวยในผัง 13,100 หนวย เหลือขายประมาณ 5.1 พันหนวย แบงตามพื้นที่ พบวาโครงการบานจัดสรร

กระจายอยูใน 4 อําเภอหลัก คือ อําเภอสันกําแพง 31 โครงการ มีจํานวน 4.1 พันหนวย (เหลือขาย 2,030 หนวย) 

อําเภอเมืองเชยีงใหม 29 โครงการ 1,930 หนวย (เหลือขาย 1.1 พันหนวย) อําเภอสันทราย 28 โครงการ 2,450 หนวย 

(เหลือขาย 790 หนวย) อําเภอหางดง 27 โครงการ 2,750 หนวย (เหลือขาย 1,030 หนวย) อําเภอสารภี 11 โครงการ 

1,650 หนวย (เหลือขาย 610 หนวย) อําเภอดอยสะเก็ด 9 โครงการ 980 หนวย(เหลือขาย 210 หนวย) อําเภอแมริม 4 

โครงการ 460 หนวย(เหลือขาย 160 หนวย) ซึ่งจะเห็นไดวามีการคงคางของอสังหาริมทรัพยเหลือขายในปริมานที่

ลดลง 
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 ดวยเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตนทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความตองการของ

ผูบริโภคท่ีมีความสนใจตองการซื้อบานหรือผูบริโภคท่ีซื้อบานแลวในเขตจังหวัดเชยีง วาปจจัยทางทางพฤติกรรมตัวใด

ที่สงผลตอการตัดสินใจมากที่สุด รวมทั้งมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหผูประกอบการจะไดทราบถึงความตองการของลูกคาและพัฒนาธุรกิจใหถึง

เปาหมายที่ตัง้ไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสนิใจซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคในการเลือกซื้อบานจดัสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งจะมุงศึกษาปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอ

การเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอสันทราย  อําเภอเมือง อําเภอ

หางดง อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง โดยใชทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7 P’s) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานจัดสรร และแนวคิดทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นความสําคัญ อับรา

ฮัม มาสโลว (Abrahum Maslow) 

 นอกจากนี้จะมุงศึกษาไปยังกลุมผูบริโภคที่มีแนวโนมวาจะซื้อจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ในเขตจังหวัด

เชยีงใหม และกลุมผูบรโิภคที่ซื้อบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวแลวไมเกิน  5  ป ในเขตจังหวัดเชียงใหม  โดยผูวิจัยได

แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูบริโภคที่มีแนวโนมวาจะซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม และกลุม

ผูบริโภคท่ีซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหมแลวไมเกิน 5 ป 

การตรวจเอกสาร 

 ศิรวิรรณ เสรีรัตน (2541) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา

หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค 

คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึง

พอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม โดยใชคําถามเพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 Ws และ 1H 

ประกอบดวย Who, What, Where, When, Why และ How เพื่อหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7O’s ซึ่งประกอบดวย 

Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ปจจัยกําหนดพฤติกรรม

ผูบริโภค จะประกอบดวย ปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ไดแก ครอบครัว กลุมอางอิง วัฒนธรรม

และชั้นทางสังคม 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 51) ไดใหความหมายของการตลาด คือ การกระทํากิจกรรมตางๆ ในธุรกิจท่ีทําให

เกิดการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือผูใชบริการนั้นๆ โดยสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูบริโภคได นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการกําหนดแผนการตลาดและการ

บรกิารลูกคาที่แตกตางกัน เพื่อใหการดําเนินงานทางการตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ เชนการซื้อบานเดี่ยวในโครงการ

จัดสรร กลุมเปาหมายจะแตกตางกับการซื้อบานจัดสรรโดยทั่วไป นักการตลาดจะตองกําหนดกลยุทธทางการตลาด

อยางเหมาะสม ซึ่งไดแก สวนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการตลาด

เปาหมายใหไดรับความพอใจสูงสุด ดังนี้ 
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 1. ผลิตภัณฑ / บริการ (Product / Service) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑบริการ จะตอง

พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินคา สายการบริการ การรับประกัน

และการบรกิารหลังการขาย นั่นคือ สวนประสมดานผลิตภัณฑบริการซึ่งจะตองครอบคลุมขอบขายที่กวาง เนื่องจาก

ผลิตภัณฑบริการนัน้ เปนส่ิงที่มองไมเห็นไมมีตัวตน ลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑบรกิารก็แตกตางกันโดยสิ้นเชิงกับ

การผลิตผลิตภัณฑที่เปนสินคา นโยบายเกี่ยวกับการใหบริการขององคกรธุรกิจเกี่ยวกับการขายบริการ บางองคกร

เนนความลึกของการใหบริการ คือ การใหบริการอยางเดียวแตหลายๆ มาตรฐาน  เชน การใหบริการเกี่ยวกับการ

ขนสงทางรถยนต ก็จะแยกเปนบริการโดยรถปรับอากาศและพัดลม หรือบริการโดยรถที่ไมมีทั้งเครื่องปรับอากาศแล 

พัดลม แตบางองคกรจะเนนทั้งความกวางและความลึก เชนการบริการของโครงการบาน ซึ่งตองบริการหลายอยาง

ประกอบกัน คือ บริการรักษาความปลอดภัย บริการดานเก็บขยะมูลฝอย บริการดานสปอรตคลับ บริการดานสระ

วายน้ํา สนามเด็กเลน ฯลฯ  

 2. ราคา (Price) โดยการกําหนดราคาของผลิตภัณฑและบริการจาก 1) สภาพการแขงขันสูง

จะตองใชราคาตลาดหรือราคาที่ใกลเคียงกัน แตโดยทั่วไปสภาพการแขงขันสมบูรณจะไมมีในผลิตภัณฑบริการ เพราะ

ลักษณะบริการไมมีมาตรฐานกําหนดแนนอน 2) นโยบายของราคาของกิจการ ประกอบดวย นโยบายราคาเดียว 

นโยบายราคาแบบหลายราคา นโยบายราคาใหสวนลด 

 3. ชองทางการจัดจําหนาย หรือ สถานที่ (Place) ที่ตัง้ของผูใหบรกิารและความยากงายในการ

เขาถึงปจจัยที่สําคัญของการตลาดบริการ ทั้งนี้ความยากงายในการเขาถึงบริการนั้นไมใชแตเฉพาะการเนนทาง

กายภาพเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอส่ือสาร ดังนัน้ประเภทของชองทางการจัดจําหนายและความครอบคลุมจะเปน

ปจจัยที่สําคัญตอการเขาถึงบรกิารอีกดวย การจัดจําหนายบรกิาร (service distribution) ผลิตภัณฑบริการสวนมากจะ

ใชชองทางการจัดจําหนายแบบขายตรงไปยังผูบริโภคสุดทายหรือผูใชบริการ การจัดจําหนายผลิตภัณฑบริการทุก

ประเภท เนนการจัดจําหนายโดยตรงระหวางผูผลิตกับผูบริโภคสุดทายหรือผูใช 

 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการใชวิธีการที่หลากหลายของการสื่อสารกับตลาด

ตางๆไมวาจะผานการโฆษณา กิจกรรมการขายโดยบุคคล กิจกรรมสงเสริมการขายและรูปแบบอื่นๆทั้งทางตรงสู

สาธารณะ และทางออมผานการสื่อสาร เชน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาดบริการ (the services marking 

promotion) จากลักษณะผลิตภัณฑบริการที่เราไมสามารถมองเห็นได การสงเสริมการตลาดบริการจึงเปนสิ่งยาก

สําหรับเจาของกิจการหรือผูบริหาร การสงเสริมการตลาดบริการสวนใหญผูบริหารจะใชพนักงานขายการโฆษณา 

และการสงเสริมการตลาดทางออม การใชพนักงานขาย เปนสิ่งจําเปนสําหรับกิจการที่ผลิตสินคาบริการโดยเฉพาะ 

เชน บานจัดสรร ดานโรงแรม การขนสง ฯลฯ 

 5. บุคคล (People) ผูใหบริการนอกจากจะทําหนาที่ผลิตบริการแลว ยังตองทําหนาที่

ผลิตภัณฑบริการไปพรอม ๆ กันดวย การสรางความสัมพันธกับลูกคามีสวนจําเปนอยางมากสําหรับการบริหาร 

ความสัมพันธระหวางลูกคาดวยกัน คุณภาพบริการของลูกคารายหนึ่งอาจมีผลมาจากลูกคารายอื่นแนะนํามา 

ตัวอยางเชน กลุมลูกทัวรหรือลูกคาจากรานอาหารที่บอกตอกันไป แตปญหาหนึ่งที่ผูบริหารการตลาดจะพบ ก็คือ 

การควบคุมระดับคุณภาพการบริการใหอยูในระดับคงที ่

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ธุรกิจบริการจํานวนนอยมากที่ไมมีลักษณะทาง

กายภาพของบริการเขามาเกี่ยวของดังนั้น สวนประกอบที่เปนลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏอยูบางก็จะมีผลตอการ

ตัดสินใจของลูกคาหรอืผูใชบริการ เชน คําวาลักษณะทางกายภาพหมายความรวมถึงสภาพแวดลอม เชน การตกแตง
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โมเดลบาน การตกแตงบรรยากาศและสิ่งแวดลอม สาธารณูปโภคภายในโครงการ สีสัน รูปแบบบาน ความสะอาด

ของสถานที่ เปนตน 

 7. กระบวนการ (Process) ในกลุมธุรกิจบริการ กระบวนการในการสงมอบบริการมี

ความสําคัญเชนเดียวกับทรัพยากรบุคคล แมวาผูใหบริการจะมีความสนใจดูแลลูกคาอยางดีก็ไมสามารถแกปญหา

ลูกคาได  เชน การเขาแถวรอระบบการสงมอบบริการ การครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่นํามาใชระดับการ

ใชเครื่องจักรกลในการใหบริการ อํานาจตัดสินใจของพนักงาน การมีสวนรวมของลูกคาในกระบวนการใหบริการ 

อยางไรก็ตามความสําคัญของประเด็นปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะสําคัญตอฝายปฏิบัติการเทานั้น แตยังมี

ความสําคัญตอฝายการตลาดดวย เนื่องจากเกี่ยวกับความพอใจที่ลูกคาไดรับ จะเห็นไดวา การจัดการทางการตลาดก็

ควรครอบคลุมถึงประเด็นของกระบวนการน้ีดวย 

 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Human Needs) ทฤษฎี

ลําดับขั้นความตองการของ Maslow (ประภาสิทธิ์  โกศินานนท และสายชล วิสุทธิ์ สมุทร.2547:65; อางอิงจาก 

Abraham H. Maslow. Motivaion and Personality. 1970 : 155) เปนทฤษฎีหลักที่ใชในการศึกษาทางดานจิตวิทยา 

ดานการตลาด ดานการสื่อสาร และดานสังคมวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการตลาด นักการตลาดจะศึกษาเพื่อใช

ประโยชนในการวางแผนงานทางการตลาด ซึ่งในทฤษฎีนี้มาสโลว  ไดแบงความตองการออกเปน  5  ขั้นตอน  

ดังตอไปนี้ 

 1. ความตองการทางรางกาย     

 2. ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต  

 3. ความตองการทางดานสังคมหรือความตองการความ 

 4. ความตองการชื่อเสียง สถานภาพ และความเคารพตนเอง 

 5. ความตองการความสําเร็จในชีวิต  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อภิรัทธ วงคปน (2555 : บทคัดยอ) การคนควาแบบอิสระหัวขอปจจัยสวนประสมการตลาดที่

สงผลตอผูบริโภคในการซื้อบานจากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอผูบริโภคในการซื้อบานจากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 

3 จังหวัดเชียงใหมโดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งมุงใหธุรกิจบริการใชปจจัย

สวนประสมการตลาด 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ในการสรางความพึงพอใจแก

ลูกคา การเก็บแบบสอบถามจากผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรในโครงการระดับปาน

กลาง ในเขตถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม มีราคาจําหนายตอหลังไมเกิน 3 ลานบาท คํานวณหากลุมตัวอยาง

ไดจํานวน 384 ราย ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจาก

โครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม โดยใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ 

รองลงมาคอืดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และ

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ และพบวาผูบริโภคสวนใหญไมเคยซื้อบานมากอนที่จะซื้อบานหลังปจจุบัน 

ลักษณะบานที่ซื้อเปนบานเดี่ยวชั้นเดียว สไตลทันสมัย ขนาดที่ดินระหวาง 51 – 100 ตารางวา ราคาระหวาง 1.5 – 2 

ลานบาท โดยใชวิธีซือ้แบบผอนชาระ 
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 ทัสณี นิลมงคล (2546 : บทคัดยอ) ที่ผานมาการวจิัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ

ที่อยูอาศัยแมจะมีการศึกษากันมากแตก็เปนการศึกษาจาก (1) กลุมประชาชนทั่วไป (2) กลุมที่เริ่มสนใจซื้อโดยเขาชม

งานแสดงบาน (3) กลุมที่ซื้อแลว แตยังไมมีการศึกษาปจจัยในกลุมผูที่จะซื้อ อันหมายถึงผูที่มีความตองการในที่อยู

อาศัยที่อยูในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยที่คนกลุมนี้จะทําการคนหาขอมูลกอนการซื้อเพื่อนําขอมูล

เหลานัน้มาประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย งานวิจัยนี้ทําการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อของผูที่

จะซื้อที่อยูอาศัยที่เขาชมโครงการจัดสรร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาลําดับความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ 

รวมถึงความสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจ สังคมกับระดับราคาและรูปแบบของท่ีอยูอาศัยที่ผูจะซื้อสนใจโดยทําการ

สัมภาษณผูท่ีจะซื้อที่เขาชมโครงการบานจัดสรร 

 อุรัชสุรางค เนรังษี (2555 : บทคัดยอ) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพ

การบริการ โครงการบานจัดสรรดิเออบานา จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอ

คุณภาพการบริการในโครงการบานจัดสรรดิเออบานา เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 

ประชากรผูพักอาศัยในโครงการดิเออบานา จํานวน 200 ราย โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ

ระหวาง 40-49 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 20,001-50,000 บาท มีสิทธิในการครอบครองโดยเปนเจาของ และระยะเวลาที่อยูอาศัย 1-3 ป ผลจาก

การศึกษาผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคาดหวังสูงกวาระดับการรับรูในทุกดาน คือดานความเชื่อมั่นวางใจได 

ดานความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานสมรรถภาพในการใหบริการ ดานการเขาถึง

บริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการติดตอสื่อสาร ดานความนาเชื่อถือ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานความ

เขาใจและรูจักผูรับบริการ และดานความเปนรูปธรรมของการบริการ จึงสามารถแปลผลไดวาลูกคาไมพึงพอใจตอ

คุณภาพบรกิารโดยรวมของทุกดาน แตเมื่อพิจารณาปจจัยยอย พบวามีเพียงปจจัยดานการเขาถึงบริการในปจจัยยอย

ลูกคาสามารถติดตอพนักงานซอมบํารุงใหมาบรกิารถึงที่บาน ที่ลูกคาพึงพอใจตอคุณภาพบริการ 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การศึกษาเรื่องปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัด

เชียงใหมนี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยไดดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จํานวน 

400 ชุด จากกลุมผูที่ซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม แลวไมเกิน 5 ป และกลุมผูที่กําลังตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรในเขตจังหวัดเชียงใหม และเลือกวิธีการสํารวจแบบบังเอิญเพื่อความสะดวกในการรวบรวมขอมูล โดย

ลักษณะของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ลักษณะคําถามเปนลักษณะปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน

จัดสรรของผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม ลักษณะคําถามเปนลักษณะปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อบานจัดสรร

ในเขตจังหวัดเชียงใหม ลักษณะคําถามเปนลักษณะปลายปดแบบใหเลือกตอบ 

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้จะนําขอมูลที่ไดจากประชากรที่ใชในการศึกษานํามาตรวจสอบความ

ถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถาม โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลมดีังนี ้
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 - การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใหทราบขอมูลสวนบุคคลของ

ผูใชบรกิาร จากการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลีย่เลขคณิต (Means) 

 - ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ

ความตองการของผูใชบรกิาร 
 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาและเก็บขอมูล สามารถสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 ดานดังนี ้
 

 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนผูชาย  จํานวน 

266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 อายุอยูระหวาง  31 - 40 ป จํานวน 292 ราย คิดเปนรอยละ 73.00 ระดับการศึกษา

อยูในระดับปรญิญาตรี จํานวน 355 ราย คิดเปนรอยละ 88.70 สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 177 

ราย คิดเปนรอยละ 44.20 รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 196 ราย คิดเปนรอยละ 49.00 

และมีสถานภาพสมรส จํานวน 281 ราย คิดเปนรอยละ 70.20 

 2. ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคใน

เขตจังหวัดเชียงใหม พบวาภาพรวมในแตละดาน มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.93 

โดยดานสินคา และดานประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริการ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ มี

คาเฉลี่ยที่เทากัน เทากับ 4.22 รองลงมา ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.89 ดานพนักงานขาย และดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยที่เทากัน 3.86 ดานการสงเสริมทาง

การตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.83 และสุดทายใหความสําคัญระดับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คือ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.35 ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตจังหวัด

เชยีงใหม 

ดานภาพรวมในแตละดาน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การตัดสินใจ 

ดานสินคา 4.22 0.640 มาก 

ดานราคา 4.18 0.758 มาก 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.35 0.601 ปานกลาง 

ดานการสงเสริมทางการตลาด  3.83 0.539 มาก 

ดานพนักงานขาย 3.86 0.536 มาก 

ดานกระบวนการใหบรกิาร 3.86 0.504 มาก 

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 3.89 0.485 มาก 

ดานประสิทธภิาพและมาตรฐานของการบริการ 4.22 0.783 มาก 

รวม 3.93 0.447 มาก 
 

 3. ดานพฤติกรรมของผูบริโภคของผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขต

จังหวัดเชียงใหม ผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจในการซื้อบานในเขตพื้นที่อําเภอสันทราย จํานวน 291 ราย คิดเปน

รอยละ 72.70 โดยมีความตองการซื้อบานที่มีพื้นที่ใชสอยมากวา 50 ตารางวา จํานวน 337 ราย คิดเปนรอยละ 
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84.20 มี เหตุผลหลักที่ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรโดยเลอืกจากทําเลที่ตองการ เชน ใกลที่ทํางาน ไมไกลจากตัวเมืองมาก

นักจํานวน 366 ราย คดิเปนรอยละ 91.50 และผูที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อบานนั้ยสวนใหญจะเปนสามี/ภรรยา/

คูรัก จํานวน 276 ราย คิดเปนรอยละ 69.00 โดยใชเวลาในการตัดสนิใจอยูในระหวางะยะเวลาที่ใชในการตัดสินใจซื้อ 

1 – 3 เดือน จํานวน 274 ราย คิดเปนรอยละ 68.40 สวนใหญผูบริโภคนิยมเขาไปติดตอสอบถามในโครงการดวย

ตนเอง 354 ราย คิดเปนรอยละ 88.50 และลักษณะในการซื้อบานสวนใหญจะผอนชําระกับสถาบันการเงิน จํานวน 

344 ราย คิดเปนรอยละ 86.00 งบประมาณที่ตั้งไวในการซื้อบานจะอยูที่ 1.5 – 2.0 ลานบาท จํานวน 360 ราย คิด

เปนรอยละ 90.00 สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานมากที่สุด คือ การรักษาความ

ปลอดภัย จํานวน 289 ราย คิดเปนรอยละ 72.30 และแรงจูงใจจากภาครัฐที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบาน คือ การเงิน

ปลอยเงินกูซื้อบานได 100 เปอรเซ็น จํานวน 362 ราย คิดเปนรอยละ 90.50 สวนใหญปญหาที่พบมากที่สุดในการ

ตัดสินใจซื้อบาน คือ การไดรับคุณภาพบานท่ีสงมอบต่ํากวาที่ตกลงไว จํานวน 184 ราย คิดเปนรอยละ 46.00 

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยทางดานพฤติกรรมของที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในเขตจังหวัด

เชยีงใหม 

          ปจจัยทางดานพฤติกรรม จํานวน  รอยละ 

ใหความสนใจในการซื้อบานในอําเภอสันทราย 291 72.70 
ตองการซือ้บานท่ีมีพื้นที่ใชสอยมากวา 50 ตรว. 337 84.20 
เลือกซื้อจากทําเลท่ีตั้งของโครงการ 364 91.00 
สามี/ภรรยา/คูรัก มีผลกระทบตอการตัดสนิใจซื้อ 276 69.00 
ระยะเวลาในการตัดสินใจอยูที่ 1-3 เดือน 274 68.40 
ติดตอโครงการบานจัดสรรดวยตนเอง 354 88.50 
ผอนชําระกับสถาบันการเงนิ 344 86.00 
งบประมาณที่ตั้งไว 1.5 – 2.0 ลานบาท 360 90.00 
เขาชม 3- 4 โครงการ กอนการตัดสินใจซื้อ 314 78.50 
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลตอการตัดสินใจ 
  คือ การรักษาความปลอดภัย 

 
289 

 
72.30 

 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรในเขตจังหวัด

เชยีงใหมโดยภาพรวมในแตละดาน พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญระดับการตัดสินใจ

อยูในระดับมาก คือ ดานสินคา และดานประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริการ มีคาเฉลี่ยที่เทากัน รองลงมา 

ดานราคา ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานพนักงานขาย และดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมทาง

การตลาด และใหความสําคัญระดับการตัดสนิใจอยูในระดับปานกลาง คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ อภิรัทธ วงคปน (2555 : บทคัดยอ) การคนควาแบบอิสระหัวขอปจจัยสวนประสมการตลาดที่

สงผลตอผูบริโภคในการซื้อบานจากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอผูบริโภคในการซื้อบานจากโครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 

3 จังหวัดเชียงใหมโดยใชแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งมุงใหธุรกิจบริการใชปจจัย

สวนประสมการตลาด 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม

การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ในการสรางความพึงพอใจแก
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ลูกคา การเก็บแบบสอบถามจากผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรในโครงการระดับปาน

กลาง ในเขตถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม มีราคาจําหนายตอหลังไมเกิน 3 ลานบาท คํานวณหากลุมตัวอยาง

ไดจํานวน 384 ราย ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อบานจาก

โครงการบานจัดสรรบนถนนวงแหวนรอบ 3 จังหวัดเชียงใหม โดยใหระดับความสําคัญมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ 

รองลงมาคอืดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และ

ดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ และพบวาผูบริโภคสวนใหญไมเคยซื้อบานมากอนที่จะซื้อบานหลังปจจุบัน 

ลักษณะบานที่ซื้อเปนบานเดี่ยวชั้นเดียว สไตลทันสมัย ขนาดที่ดินระหวาง 51 – 100 ตารางวา ราคาระหวาง 1.5 – 2 

ลานบาท โดยใชวิธีซือ้แบบผอนชาระ 

 จากผลการศึกษา ดานสินคา พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก ซึ่งใหความสําคัญในองคประกอบ

ยอยตอระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก คือ มีทําเลที่ตั้งของบานที่ดี น้ําไมทวม รองลงมา มีระบบสาธารณูปโภคที่

ครบครัน มีอาณาเขตบริเวณรอบตัวบานที่เหมาะสม มีการแบงสัดสวนและพื้นที่ใชสอยของบานไดเหมาะสมกับความ

ตองการ และคุณภาพของวัสดุที่ใชในการกอสรางที่มีคุณภาพ ใหความสําคัญในองคประกอบยอยตอระดับการ

ตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง คือ รูปแบบของบานมีการออกแบบและตกแตงที่สวยมาก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาว

ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 51) ที่ไดกลาวเอาไววา การพัฒนาผลิตภัณฑบริการ (services product development) 

ในสวนการพัฒนาผลิตภัณฑบริการ เปนการคิดในเรื่องของการใหบริการที่แปลกใหม ที่ไมมีการเกี่ยวพันกับ

กระบวนการในการผลิต แตในการผลิตการบริการบางอยางนั้นก็ตองอาศัยเครื่องมืออุปกรณ มาใชในการกอใหเกิด

ผลิตภัณฑบริการ เชน บริการขนสง ก็ตองใชยานพาหนะบริการเกี่ยวกับโรงแรม ก็จะตองมีอาคาร หองพัก เตียง ที่

นอน เปนตน การกระทํากิจกรรมตางๆ ในธุรกิจที่ทําใหเกิดการนําสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปสูผูบริโภคหรือ

ผูใชบริการนั้นๆ โดยสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคได นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่

แตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการกําหนดแผนการตลาดและการบริการลูกคาที่แตกตางกัน เพื่อใหการดําเนินงานทาง

การตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ เชนการซื้อบานเดี่ยวในโครงการจัดสรร กลุมเปาหมายจะแตกตางกับการซื้อบาน

จัดสรรโดยทั่วไป นักการตลาดจะตองกําหนดกลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสม ซึ่งไดแก สวนประสมทาง

การตลาดที่เหมาะสมกับตลาดเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการตลาดเปาหมายใหไดรับความพอใจสูงสุด 

 จากผลการศึกษา ดานประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริการ พบวา มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับ

มาก ซึ่งใหความสําคัญในองคประกอบยอยตอระดับการตัดสินใจอยูในระดับมากทุกองคประกอบยอย คือ ผลงานของ

โครงการที่ผานมาในอดีต และรองลงมา ภาพลักษณของบริษัทเจาของโครงการ และเชื่อเสียงและความนาเชื่อของ

โครงการ มีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ทัสณี นิลมงคล (2546 : บทคัดยอ) ท่ีผานมาการวิจัย

เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยแมจะมีการศึกษากันมากแตก็เปนการศึกษาจาก (1) กลุมประชาชน

ทั่วไป (2) กลุมที่เริ่มสนใจซื้อโดยเขาชมงานแสดงบาน (3) กลุมที่ซื้อแลว แตยังไมมีการศึกษาปจจัยในกลุมผูที่จะซื้อ 

อันหมายถึงผูที่มีความตองการในที่อยูอาศัยที่อยูในขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยที่คนกลุมนี้จะทําการ

คนหาขอมูลกอนการซื้อเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประเมินผลทางเลือกในการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัย งานวิจัยนี้

ทําการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อของผูท่ีจะซือ้ที่อยูอาศัยที่เขาชมโครงการจัดสรร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาลําดับ

ความสําคัญของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ รวมถึงความสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจ สังคมกับระดับราคาและ

รูปแบบของท่ีอยูอาศัยที่ผูจะซื้อสนใจโดยทําการสัมภาษณผูที่จะซื้อท่ีเขาชมโครงการบานจัดสรร 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 ดานสินคา ทําเลที่ตั้งของบานตองเปนทําเลที่ดี น้ําไมทวม มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน    มีบริเวณ

รอบตัวบานท่ีเหมาะสม มีการแบงสัดสวนพื้นที่ใชสอยของบานไดเหมาะสมกับความตองการ ใชวัสดุในการกอสรางที่มี

คุณภาพ มีการออกแบบและตกแตงท่ีสวยถูกใจผูบริโภค ดานราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบานและที่ดิน ตั้ง

ราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ มีอัตราคาบริการสาธารณูปโภคที่ไมสูงมากนัก  ดานชองทางการจัด

จําหนาย เนนใหที่ตั้งหาสํานักงานขายหางาย สะดวกตอการเขาไปติดตอใชบริการ สามารถติดตอกับพนักงานขายได

โดยตรงและเพิ่มชองทางในการติดตอ ดานการสงเสริมทางการตลาด มีการลดราคาหรือขยายเงินดาวน มีบริการ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาท่ีสนใจเขาชมบานตัวอยาง ฟรีคาธรรมเนียมการโอนบาน มีการแจกเฟอรนิเจอรหรือ

เครื่องอํานวยความสะดวกในบานใหกับลูกคา เชน แอร เครื่องทําน้ําอุน ใหความสําคัญกับโฆษณาผานสื่อตางๆ ทีวี 

วิทยุ ปายโฆษณา ใบปลิว เว็บไซดของโครงการ หรอืการออกบูธ ดานพนักงานขาย จะตองเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

พูดจาสุภาพ ย้ิมแยมแจมใส และสามารถใหขอมูลไดตรงตามความตองการของลูกคา มีความใสใจและกระตือรอืรนใน

การใหบริการลูกคา และมีบุคลิกภาพที่ดี การแตงกายสุภาพเหมาะสมและมีความนาเชื่อถือ อีกทั้งจัดใหมีการ

ฝกอบรมพนักงานขายหรือใหจัดพนักงานขายศึกษามีการดูงาน ดานกระบวนการใหบริการ เนนใหมีการอํานวย

ความสะดวกเปนอยางดีใหกับลูกคาในการใชบรกิารติดตอสอบถาม ซื้อและโอนบาน มีการใหคําแนะนําและชวยเหลือ

ใหกับลูกคาที่ใชบริการ และมีระยะเวลาในการใหบริการที่เหมาะสม และมีขั้นตอนการการจัดเตรียมเอกสารที่ดี ไม

ยุงยากและไมสับสน ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีตัวอยางของบาน โมเดลบานใหลูกคาพิจารณา รวมไปถึง

อุปกรณสํานักงาน เครื่องอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม และมีบริเวณพื้นที่ที่อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา  ดาน

ประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบริการ ตองแสดงใหเห็นถึงผลงานของโครงการที่ผานมาในอดีต ภาพลักษณ

ของบริษัทของโครงการ และเชื่อเสียงและความนาเชื่อของโครงการ เปนสําคัญ โดยแนะนําใหนําเสนอผาน

กระบวนการการใหบริการและมาตรฐานตางของกิจการตามแตหลักการบริหารกิจการแตละโครงการ เพื่อแสดงให

เห็นถึงความสอดคลองดานประสิทธิภาพและมาตรฐานของการบรกิารที่ดขีองแตละโครงการ 
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การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ในสังคมยุคดิจิทัล 
: กรณีศกึษาตราสินคาเบียรสงิหภายใตบริษทัสิงหคอรเปอเรชันจํากัด ประเทศไทย 

A Study of Factors Influencing on Brand equity in Digital Economy  
: A case of Singha Beer of Singha Corporation Co,. Ltd. 

จิราพันธ สินชวานนท

 

J. Sinchawanon 
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บทคัดยอ 

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดและประเมินคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้* รวมถึงวัดและประเมิน

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ในสังคมยุคดิจิทัล (Digital Society)* เพื่อศึกษา

ขนาดและความสัมพันธระหวางองคประกอบคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ และประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของ

องคประกอบคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ ตามแบบจําลอง David A.Aaker เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธของ

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลตามองคประกอบคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ ที่มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางคุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้ 

และประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้

 ผลการศึกษาพบวาคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ตราสินคาเบียรสิงห ภายใตบริษัทสิงหคอรเปอเรชัน

จํากัดประเทศไทยอยูในระดับสูง เนื่องจากคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ดานการตระหนักรูในแบรนดหรอืตราสนิคา  

อยูในระดับสูง ดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา  อยูในระดับปานกลาง ดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตรา

สินคา  อยูในระดับปานกลาง ดานการเช่ือมโยงแบรนดหรือตราสินคา อยูในระดับสูง 

 ประสิทธิภาพการใชการตลาดดิจิทัลของคุณคาแบรนดหรอืตราสนิคาอยูในระดับสูง เนื่องจาก ประสิทธิภาพ

การตลาดดิจิทัลในดานการตระหนักถึงแบรนดหรอืตราสนิคา อยูในระดับสูง ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานดาน

ความจงรักภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา อยูในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการรับรูถึง

คุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา อยูในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในความสัมพันธของแบรนด

หรือตราสินคา อยูในระดับสูง 

 องคประกอบคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี ้และ ประสิทธิภาพการตลาดดจิิทัลขององคประกอบคุณคาแบ

รนดหรือแบรนดอิควิตี้ มีความสัมพันธกันดังนี้ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการตระหนักถึงแบรนดหรือตรา

สินคา มีอิทธิพลตอการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานความจงรักภักดีตอ

แบรนดหรือตราสินคา มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดาน

การรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา มีอิทธิพลตอการรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา 

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการเชื่อมโยงของแบรนดหรือตราสินคา  มีอิทธิพลตอการเชื่อมโยงของแบรนด

หรือตราสินคา 

 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลขององคประกอบคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ มีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือ

ลดลงของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ ดังตอไปนี้ อันดับหนึ่งคือ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานความ

จงรักภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา อันดับสองคือ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการตระหนักถึงแบรนดหรือ

ตราสินคา อันดับสามคือประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการเชื่อมโยงของแบรนดหรือตราสินคา ในขณะที่
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ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคาไมมีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนด

หรือแบรนดอิควติี้ รวมถึง ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลคุณคาตราสินคาหรอืแบรนดอิควิตี้ มีอิทธิพลซึ่งกันและกันตอ

คุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้

คําสําคัญ: 
 

Abstract 

The thesis purposes to study Brand Equity of “Singha brand” (beer) by using David A. Aaaker’s model 
which composing of  brand awareness, brand loyalty, perceived quality brand and brand associations, and to 
analyze the relationship between Brand Equity and Digital Efficiency of Singha Brand. The research is based on 
descriptive and quantitative analysis. The sampling group are 400 people based on the questionnaires. The 
statistic methods used to analyze include frequency, percentage, mean, Pearson's correlation coefficient, simple 
regression analysis and multiple regression analysis.  

First, according to measuring brand equity with David A. Aaker model , the result shows that Brand 
Awareness reaches the highest score level as 4.03 among 4 components, Brand Association as 3.58, Perceived 
Brand Quality as 3.40, and Brand Loyalty as 2.87 respectively.  

Second, the analysis of relationship between each component of brand equity and Digital Efficiency of 
Brand shows that Digital Efficiency has high-level effect on brand awareness, middle-level effect on Brand 
Loyalty, middle-level effect on Perceived Quality Brand and high-level effect on Brand Associations. The result 
also reveals that Digital Efficiency has influence on the whole Brand Equity significantly.   
 Third, the empirical results show that there exist significant influences of Digital Efficiency of three 
brand-equity components on the Brand Equity of Singha brand. Digital Efficiency of Brand Loyalty, of Brand 
Awareness, and of Brand Associations have a positive relationship with Brand Equity of Singha significantly as 
0.131, 0.108 and 0.117 respectively while digital efficiency of Perceived Quality Brand exists no significant 
relationship with brand equity. Finally, the result of exploring the influence of Digital Efficiency of Brand Equity on 
Brand equity found a positive relationship as 0.407 significantly. Moreover, Brand Equity of Singha also has a 
statistically significant effect on Digital Efficiency of Brand Equity as 0.543. 

Keywords: 

 

บทนํา 

การกาวเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ในประเทศไทย แนวคิดดังกลาวเปนแผนยุทธศาสตรที่ดี

สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งในปจจุบันรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม นําไปสูการเปลี่ยนแปลงของบริบทตลาดบนพื้นฐานสังคมดิจิทัล (Digital Society) การเขาถึงอินเทอรเน็ทใน

ประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การใชอุปกรณดิจิทัลเพื่อเขาถึงขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ทของผูบริโภค 

สงผลใหเกิดการเชื่อมตอขอมูลระหวางผูรับสารและสงสารท่ีมีคุณภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น นํามาสูการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในรูปแบบของสังคมดจิิทัล (Digital Society) 

 เนื่องจากรูปแบบการรับรูของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป สถานะของผูบริโภคก็เปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน 

กลาวคือ เมื่อความสัมพันธระหวางผูขายและผูบริโภคไมจํากัดรูปแบบการขายชองทางเดียวผานหนารานเหมือนอดีต 

ผูขายสามารถนําเสนอรูปแบบสินคาและบริการของตนเองในเวลาและสถานที่ใดก็ได ในขณะเดียวกันผูซื้อก็สามารถ
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เขาถึงรูปแบบสินคาและบริการของผูขายในเวลาและสถานที่ใดก็ไดเชนเดียวกัน ความแตกตางอยูที่ผูซื้อมีเวลาและ

ชองทางวิเคราะหเปรียบเทียบคุณคาที่ตนไดรับจากสินคาและบริการเหลานั้นกอนตัดสินใจซื้อ อีกทั้งกระบวนการ

สั่งซื้อ การชําระเงิน และจัดสงสินคาผานระบบออนไลน มีความสะดวกและรวดเร็วเปนอยางมาก ผูขายสามารถ

บริหารจัดการตนทุนไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดบริบททางการตลาดดิจิทัล* (Digital Marketing) อยางสมบูรณแบบ 

 สงผลใหสถานะของตราสินคาในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเมื่อบริบทของตลาดกาวเขาสูสังคมดิจิทัล แบรนด

หรือตราสินคา (Branding)ไมเปนเพียงแคตัวกลางหรือสัญลักษณทางธุรกิจที่ชวยใหผูบริโภคจําแนกสินคาหรือบริการ

ของตนออกจากคูแขงเพียงเทานั้น แบรนดหรือตราสินคา (Branding) ที่มีตัวตนและเห็นถึงความตองการหรือปญหา

เฉพาะของกลุมผูบริโภค เปนผูนําเสนอสนิคาหรือบริการตางๆเพื่อชวยใหชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อ

เปลี่ยนกลุมผูบริโภคใหเปนกลุมลูกคาของตนเอง 

ปจจุบันคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้** (Brand Equity) ชวยยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการดําเนิน

ธุรกิจ ตราสินคาหรือแบรนด (Branding) จึงมีความสําคัญตอระบบธุรกิจเปนอยางมากเนื่องจาก ตราสินคาหรือแบ

รนด (Branding) ที่มีคุณคาในตัวเองจะสรางสรรคคุณคาเฉพาะเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในระดับจิต

วิญญาณ (Spiritual) รวมถึงสรางคุณคารวมในสังคม เมื่อเกิดการรับรูจากผูบริโภค ทําใหผูบริโภคมีสายสัมพันธที่ดีตอ

แบรนด (Brand association) นําซึ่งมาสรางมูลคาไดจากคุณคาดังกลาวจากกิจกรรมทางธุรกิจตางๆ 

 ตราสินคาหรือแบรนด (Branding) ที่มีชีวิตสามารถสะทอนตัวตนผานแนวคิดและความเชื่อของตนเองสู

บริโภคเพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางแบรนดและกลุมผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ หากตราสินคาหรือแบรนด 

(Branding) ใดสามารถสรางสรางประโยชนทั้งที่จับตองไดและจับตองไมได (Tangible and Intangible benefit) ไม

เพียงแตธุรกิจของตนเองแตคํานึงถึงผูบริโภคและสังคมโดยรวมเปนหลัก ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยเพิ่มคุณคาในใจ

ผูบริโภค นํามาสูการสรางมูลคาและผลตอบแทนสูงสุดใหกับบริษัทและสวนของผูถือหุนในอนาคต ตราสินคาหรือแบ

รนด (Branding) ในปจจุบันจึงหนาที่มากกวาการขายสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว แตเปนตัวกลางสําคัญในการ

สงมอบคุณคาระหวางแบรนดและผูบริโภคจึงกลาวไดวาความสําคัญของแบรนดหรือตราสินคา(Branding) มีอิทธิพล

ตอการขับเคลื่อนธุรกิจ 

ภายใตการดําเนินงานของบริษัทสิงหคอรเปอเรชันจํากัดในการบริหารแบรนดเบียรสิงห (SINGHA BEER)) 

โดยมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรางแบรนดไมจํากัดในรูปแบบเดิมเทานั้น แบรนดยังใหความสําคัญใน

ตลาดดิจิทัลเปนอยางมาก เนื่องจากองคกรมีความพยายามผลักดันใหแบรนดเบยีรสิงห (SINGHA BEER) กลายเปนแบ

รนดระดับโลก (Global brand) และการเขาถึงผูบริโภคไดรวดเร็วและกวางขวางที่สุดคือผานแพลตฟอรมตางในระบบ

ดิจิทัล ดังนั้นตราสินคาเบียรสิงห (SINGHA BEER) จึงมีความเหมาะสมสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้วา การเขามามี

บทบาทของระบบดิจิทัลนั้น มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand Equity) และนําไปสูมูลคาเพิ่มได

อยางไร 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1. เพื่อวัดและประเมินคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้กรณีศึกษาตราสินคา เบยีรสงิห ภายใตบริษัทสิงหคอร

เปอเรชันจํากัด ประเทศไทย ในสังคมยุคดิจิทัล 

 2. เพื่อวัดและประเมินประสิทธิภาพการตลาดดจิิทัลของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควติี ้ กรณีศกึษาตรา

สินคาเบียรสิงหภายใตบรษิัทสงิหคอรเปอเรชันจํากัด ประเทศไทย ในสังคมยุคดิจิทัล      
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 3. เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางองคประกอบแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้ และประสิทธิภาพ

การตลาดดิจิทัลขององคประกอบคุณคาตราสนิคาหรือแบรนดอิควติี ้ตามแบบจําลอง David A.Aaker ประกอบดวย 

  3.1 เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางการตระหนักรูในแบรนดหรอืตราสนิคา และ

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรอืตราสนิคา 

  3.2 เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางความภักดีในแบรนดหรอืตราสนิคา และ

ประสิทธิภาพการตลาดดจิิทัลดานความภักดใีนแบรนดหรือตราสินคา 

  3.3 เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางการรับรูคุณภาพแบรนดหรอืตราสนิคา และ

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรอืตราสินคา 

  3.4 เพื่อศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางการเชื่อมโยงแบรนดหรอืตราสนิคา และ

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรอืตราสินคา 

 4. เพือ่ศึกษาขนาดและความสมัพันธของประสิทธภิาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตรา

สินคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดใีนแบรนดหรือตราสินคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการ

รับรูคุณภาพแบรนดหรอืตราสนิคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจทิัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสนิคา ที่มอีิทธิพล

ตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ 

5.เพื่อศึ กษาขนาดและความสัมพันธ ระหว างคุณค าแบรนด หรื อแบรนด อิ ควิ ตี้ และประสิ ทธิ ภาพ

การตลาดดิ จิ ทัลของคุณค าแบรนด หรื อแบรนด อิ ควิ ตี้  และศึ กษาขนาดและความสัมพันธ ระหว างประสิ ทธิ 

ภาพการตลาดดิ จิ ทัลของคุณค าแบรนดหรือแบรนดอิควติี้ และคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้

ขอบเขตของงานวิจัย: การกําหนดขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง ตามกรอบแนวคิดของ Yamane ใ นป 

2516 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ผูวจิัย  กําหนดระดับความเช่ือมั่นอยูที่รอยละ 95 และระดับความความเคลื่อนอยูที่รอย

ละ 5 อ างอิ งจากกลุ มงานวิ จัยและประเมิ นผล  กองยุทธศาสตร บริ หารจัดการ  สํานักยุทธศาสตร และประเมิ 

นผลจัดทําสถิ ติกรุงเทพมหานคร 2557 พบวาขนาดของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 

5,692,284 คนสามารถแทนคาสูตรและกําหนดขนาดกลุมประชากรตัวอยางเปนจํานวน400 คน 

โดยมี ลักษณะและขอบเขตของประชากร  ผู วิ จัยเลื อกสุ มตัวอย างโดยใช ทฤษฎี ความน าจะเปนทางสถิ 

ติ(Probability Sampling)   ในการเลือกสุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling)   โดยใชวิธีจับฉลากเลือก

(Lottery method) โ ดยทําการคัดเลือกเขตพื้นที่ที่ใชในเก็บขอมูล  คิดเปนรอยละ 50 จากเขตพื้นที่พาณิชยกรรม

ทั้งหมด 16 เขตประกอบดวย8 เขตดังตอไปนี้ พระโขนง คลองเตย ปทุมวัน พญาไท สาทร ราชเทวี จตุจักร และ 

ลาดพราว โดยมีระยะศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูลรวมถึงวิเคราะหเพื่อสรุปผลการวิจัยภายในภาคการศึกษาที่ 1-2 ป

การศึกษา2559 ระหวางเดือน พฤศจิกายน2259 - มกราคม2560 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึ กษาครั ้งนี้ ผู วิ จัยกําหนดกรอบแนวค ิดการวิ จัยโดยศึ กษาขนาดและความสัมพันธ ของปจจัยที่มี อิ 

ทธ ิพลต อคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ ตามแบบจําลองใชกรอบแนวคิดตามDavid A.Aaker เพื่อวัดระดับ คุณคา

แบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand  Equity) กรณีศึกษาตราสินคาเบียรสิงห (SINGHA  BEER)   ภายใตบริษัทสิงหคอร

เปอเรชันจํากัดประกอบดวยการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา ความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา การรับรู

คุณภาพตราสินคา การเชื่ อมโยงแบรนด หรื อตราสิ นค า  รวมถึ งศึ กษาความสัมพันธ ระหว างการตลาดดิ จิ ทัลมี 

ความสัมพันธ อย างไรตอองคประกอบของคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้
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กรอบแนวคิด 

 
โดยมีการกําหนดสมมตฐิานดังตอไปนี ้

สมมติฐาน 1 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  

of Brand  Awareness) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ  การตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา 

(Brand Awareness) 

สมมติฐาน2 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of 

Brand Loyalty) มีความสัมพันธอยางมนีัยสําคัญในทิศทางบวกตอ ความภักดใีนแบรนดหรือตราสินคา(Brand Loyalty) 

สมมติฐาน 3 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  

of Perceived  Quality  Brand)  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ  การรับรูคุณภาพแบรนดหรือตรา

สินคา(Perceived Quality Brand) 

สมมติฐาน4 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of 

Brand Associations) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ การเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Brand 

Associations) 

สมมติฐาน 5 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  

of Brand  Awareness) ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  of  

Brand Loyalty) ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of 

Perceived Quality Brand) ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of 

Brand Associations) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ คุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้(Brand 

Equity) 

สมมติฐาน 6 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของคุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้ (Digital  Efficiency  of  

Brand Equity) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ คุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand  Equity) 

และ คุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand Equity)  รวมถึงคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญในทิศทางบวกตอประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้(Brand Equity) 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล: การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรือแบรนด

อิควิตี้ในสังคมยุคดิจิทัล  กรณีศึกษาตราสินคาเบียรสิงหภายใตบริษัทสิงหคอรเปอเรชันจํากัดประเทศไทย  ผานการ

ออกแบบชุดคําถามที่รวมแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบวัดเจตคต ิ(Attitude scale) เขาดวยกัน เพื่อวัดคุณคา
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แบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ (Brand  Equity)   โดยแบบสอถามประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลการคัดกรองกลุม

ตัวอยางสวนที่ 2 ขอมูลดานประชากรศาสตรสวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand  Equity) 

สวนท่ี 4 ขอมูลดานประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในการรับรูคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี ้

การเก็บรวบรวมข อมูลงานวิ จัย:  การเก็บผลสํารวจของกลุ มประชากรตัวอย าง  ผู วิ จัยใช วิ ธี การเลื 

อกกลุ มประชากรตัวอย างโดยไมใช หลักความน าจะเปน (Non  -  Probability) ด วยวิ ธี เลื อกประชากรตัวอย า

งแบบบังเอิ ญ(Accidental  Sampling)  และวิธีเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience  Sampling) สําหรับการ

ตอบแบบสอบถามเนื่ องจากประชากรแฝงที่ อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมี จํารวมมาก  รวมถึ งการเก็บข อมูลในพื้ 

นที่ ที่  มีโอกาสพบกลุ มตัวอยางไมสอดคลองกับจํานวนประชากรตามแตละเขต  ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวน

แบบสอบถามโดยเฉลี่ยเขตละ 50 ฉบับรวมทั้งส้ิน 400 ฉบับ ในเขตพ้ืนท่ี 8 เขตประกอบดวยพระโขนง คลองเตย ปทุม

วัน พญาไท สาทร ราชเทวี จตุจักร และลาดพราว ผูวิจัยกําหนดการแจกแบบสอบถามโดยเฉลี่ยเขตละ 50 ฉบับ รวม

ทั้งสิน้400 ฉบับ สามารถแบงขอมูลผลการวเิคราะหเปน 5 สวน 

การวิ เคราะห ข อมูลงานวิ จัย:โดยการศึ กษาวิ จัยครั้ งนี้ ผู วิ จัยได เก็บข อมูลเพื่ อการวิ เคราะห เชิง

พรรณนา (Descriptive analysis) และการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative analysis) ผานความถี่ รอยละ และ

คาเฉลี่ยการทดสอบการวิเคราะหสหสัมพันธแบบPerason การวิเคราะหการถดถอยอยางงาย (Simple regression 

analysis)และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ(Simple Regression Analysis) 

การศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร และสถิตที่ใช: ตัวแปรตามคือ การตระหนักรูในแบรนดหรือตรา

สินคาตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล ดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา, ตัวแปรตาม คือ

ความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา  ตัวแปรอิสระ  คือ  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดีในแบรนดหรือ

ตราสินคา,ตัวแปรตาม  คือ  การรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา  ตัวแปรอิสระ  คือ  ประสิทธิภาพการตลาด

ดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนด หรอืตราสนิคา, ตัวแปรตาม คือ การเช่ือมโยงแบรนดหรือตราสินคา ตัวแปรอิสระ 

คือ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา,  ตัวแปรตาม  คือ  คุณคาตราสินคาหรือ

แบรนดอิควิตี้  ตัวแปรอิสระ  คือประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา, ตัวแปร

ตาม คือ ประสทิธภิาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนด หรือตราสินคา ตัวแปรอิสระ คือคุณคาตราสินคา

หรือแบรนดอิควิตี้ สถิติที่ใชวิเคราะห คือการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson  product  moment  

correlation) และการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย(Simple regression analysis) 

ตัวแปรตาม  คือ  คุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี ้ ตัวแปรอสิระ  คือ  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดาน

การตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา  

ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล ดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล ดานการ

เชื่อมโยงแบรนดหรอืตราสนิคา การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน(Pearson product moment correlation) และการ

วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 ผลการศึกษา 

ขอมูลการคัดกรองกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขนาดของกลุมประชากรตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความความเคลื่อนรอยละ 5 ตามกรอบแนวคิดของ Yamane ผูวิจัยจึงไดทํา

การคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีศักยภาพในการตอบแบบสอบถามเพื่อความเที่ยงตรงของขอมูล โดยพิจารณาจาก
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ความสามารถในการดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียรจนครบจํานวน 400 ฉบับ คิดเปนรอยละ 91.25 จากจํานวนทั้งสิ้น 

435ฉบับ 

 ขอมูลดานประชากรศาสตร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญหากจําแนกตามเพศพบวาเปนเพศหญิง จํานวน 

208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 จําแนกตามอายุพบวามีระดับอายุในชวง 20-29 ป จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 

57.0 จําแนกตามสถานภาพสมรสพบวามีสถานภาพโสด จํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 67.3 จําแนกตามระดับ

การศึกษาสูงสุดพบวามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 61 จําแนกตามอาชีพพบวาเปน

พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และจําแนกตามรายไดตอเดือนพบวามีระดับรายไดนอย

กวาหรือเทากับ 25,000 บาท/เดือน จํานวน 139 คิดเปนรอยละ 34.8 

 การวัดระดับองคประกอบดานตางๆตามแบบจําลอง David A.Aaker. เพื่อวัดระดับคุณคาแบรนดหรือแบรนด

อิควิตี ้ (Brand Equity) ดานการตระหนักรูในแบรนดหรอืตราสนิคา มีคาเฉลี่ย 4.03 อยูในระดับสูง  ดานความภักดใีน

แบรนดหรอืตราสนิคา มีคาเฉลี่ย 2.87 อยูในระดับปานกลาง ดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา มีคาเฉลี่ย 

3.40 อยูในระดับปานกลาง ดานการเช่ือมโยงแบรนดหรือตราสินคา มีคาเฉลี่ย 3.58 อยูในระดับสูง สงผลใหคุณคาแบ

รนดหรือแบรนดอิควิตี ้ กรณีศึกษาตราสินคาเบยีรสงิห ภายใตบริษัทสิงหคอรเปอเรชันจํากัดประเทศไทย มีคาเฉลี่ย 

3.47 ผูบริโภคมทีัศนคติอยูในระดับสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  

of Brand  Awareness) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ  การตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา 

(Brand Awareness)  พบว าในการศึ กษาขนาดความสัมพันธ ระหว างประสิ ทธิ ภาพในการตลาดดิจิทัลและองค 

ประกอบคุณคาแบรนด หรื อแบรนด อิ ควิ ตี้ ประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิ จิ ทัลในด านการตระหนักถึ งแบรนด หรื 

อตราส ินค า  มี อิ ทธิ พลต อการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ0.183  

  Brand Awareness = 3.370*** + 0.183***(Digital Efficiency of Brand Awareness)    (t = 16.381)(t = 

3.474) 

สมมติฐาน2 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of 

Brand Loyalty) มีความสัมพันธอยางมนีัยสําคัญในทิศทางบวกตอ ความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา(Brand Loyalty)  

พบว าในการศึกษาขนาดความสัมพันธ ระหว างประสิ ทธิ ภาพการตลาดด ิจิ ทัลในด านความจงรักภักดี ต อแบรนด 

หรือตราสิ นค า  มีอิทธิพลตอความจงรักภักดีตอแบรนดหรอืตราสนิคา โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ0.345  

Brand Loyalty = 1.760***+ 0.345***(Digital Efficiency of Brand Loyalty)  

  (t = 9.484)(t = 6.068) 

สมมติฐาน 3 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา (Digital  Efficiency  of 

Perceived  Quality  Brand)  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ  การรับรูคุณภาพแบรนดหรือตรา

สินคา(Perceived Quality Brand) พบวาในการศึกษาขนาดความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดาน

การรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา  มีอิทธิพลตอการรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา โ ดยมี

ขนาดความสัมพันธ 

เทากับ0.298 

Perceived Quality Brand = 2.449*** + 0.298***(Digital Efficiency of Perceived Quality Brand) 
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 (t = 20.880)(t = 8.242)  

สมมติฐาน4 ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of Brand 

Associations) มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญในทิศทางบวกตอ การเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Brand 

Associations) พบวาในการศกึษาขนาดความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการเชื่อมโยงของแบ

รนดหรือตราสินคา มีอิทธิพลตอการเชื่อมโยงของแบรนดหรอืตราสนิคาโดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ0.307 

  Brand Associations = 2.458*** + 0.307***(Digital Efficiency of Brand Associations)  

(t = 19.965)(t = 9.241) 

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสันและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติ ฐานในการศึ กษาขนาดและความสัมพันธ ของปจจัยที่มี ผลต อคุณค าแบรนด หรือ

แบรนดอิควิตี้ พบวาประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานความจงรักภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา มีอิทธิพลตอ

คุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.131เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ประสิทธิภาพ

การตลาดดิจิทัลในดานการตระหนักถึงแบรนดหรือตราสินคา  มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ โ ดยมี

ขนาดความสัมพันธเทากับ 0.108 อันดับสุดทายคือ  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานการเชื่อมโยงของแบรนด

หรือตราสินคามีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ โ ดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 0.117 และประสิทธิภาพ

การตลาดดิจิทัลในดานการรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา ไมมีมีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิค

วิตี ้

ตารางแสดงคาการทดสอบการวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple regression analysis) 

\ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาขนาดและความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลและ

คุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลคุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้มีอิทธิพลตอ
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คุณคาแบรนดหรื อแบรนด อิ ควิ ตี้ โ ดยมี ขนาดความสัมพันธ เท ากับ 0.407 และ  คุณค าแบรนด หรื อแบรนด อิ 

ควิ ตี้  มี อิ ทธิ พลตอประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลคุณคาตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้ โดยมีขนาดความสัมพันธ

เทากับ0.543 กลาวคือเปนเหตุซึ่งกันและกัน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ปจจัยที่กําหนดอุปสงค(Demand Determinants) คือ ราคาของสินคาชนิดนั้น 

รายไดของผูบริโภค ราคาของสินคาอื่นหรือสินคาคูแขง จํานวนผูบริโภค การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินคาในอนาคต 

รสนิยมของผูบริโภค (วิรุณสิริ ใ จมา 2557) และอื่นๆ ปจจัยที่กําหนดอุปสงคจากรสนิยมผูบริโภค กลาวคือ หาก

รสนิยมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปทําใหการบริโภคสินคานั้นเปลี่ยนแปลงดวย  ซึ่งผูผลิตสามารถผลิตสินคาหรือ

บริการ (Product  & Service)ควบคูไปกับสรางแบรนด(Brand Building) เพื่อนําเสนอคุณคาที่แทจริง(Actually Quality) 

ผานสินคาหรอืบริการและนําเสนอคุณคาที่รับรู(Perceived Quality) ผานแบรนดหรอืตราสนิคา(Brand) ไปพรอมกัน 

ผูผลิตมุงหวังใหผูบริโภคพิจารณาสินคาหรือบริการของตน  และกระตุนความตองการจนไปนําไปสูความเต็มใจที่จะ

จาย(Willingness to pay) เพื่อความพึงพอใจสูงสุด(Maximize Utility) ของผูบริโภคเอง โดยมีเปาหมายคือการทํากําไร

สูงสุด(Maximize Profit) ใหกับธุรกจิของตน ดังนั้นการวัดระดับของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้(Brand Equity) ทํา

ใหผูผลิตเห็นถึงมุมมองของผูบริโภคที่มีตอแบรนดและตรวจสอบระดับคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand  

Equity) ของตนเองเพื่อวางกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอไป จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยแบงการอภิปรายผลดังนี ้

อภิปรายผลของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand Equity) กรณีศึกษาตราสินคาเบียรสิงห ภายใต

บริษัทสิงหคอรเปอเรชัน จํากัดประเทศไทย มีคุณภาพการรับรูอยูในระดับสูง ผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน

กับประสิทธภิาพการใชการตลาดดจิิทัล (Digital Marketing) ขององคประกอบคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand 

Equity) มีคุณภาพการรับรูอยูในระดับสูง เชนเดียวกัน กลาวไดวาประสิทธิภาพของการตลาดดิจิทัลมีอิทธิพลตอ

องคประกอบคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ (Brand Equity) ในดานตางๆดังน้ี 

อภิปรายผลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา (Brand  Awareness) และประสิทธิภาพการตลาด

ดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรอืตราสนิคา(Digital Efficiency of Brand Awareness) 

ผลการศึกษาพบว าประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิจิทัลดานการตระหนักรูในแบรนด หรือตราสินคามีคุณภาพ

อยูในระดับสูง กลาวคือ การตลาดดิจิทัลมีสวนชวยใหคุณภาพการรับรูคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ในดานการ

ตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคาเพิ่มขึ้นอยางมีนียสําคัญและการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคามีคุณภาพการ

รับรูอยูในระดับสูง 

กลาวคือ  ผลการวัดระดับการจดจําแบรนด (Brand  Recognition) ผานการจดจําแบรนดโดยมีการแนะนํา 

(Aid Awareness) อางอิงภาพตราสัญลักษณ (Logo)พบวาผูบริโภครูจักตราสัญลักษณเบียรสิงห มีคุณภาพการรับรูอยู

ในระดับสูงมาก รวมถึงผูบริโภคมีความคุนเคยกับแบรนดมีคุณภาพการรับรูอยูในระดับสูง เนื่องจากแบรนดสิงหเปน

ผูผลิตเบียรเจาแรกในประเทศไทยตั้งแตป2473 จนถึงปจจุบัน ความยาวนานของแบรนดทําใหผูบริโภคในประเทศมี

การจดจําและคุนเคยกับแบรนดเบียรสิงหเปนอยางด ี



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1235 
 

ในขณะเดียวกัน ผลการวัดระดับการจดจําแบรนด(Brand Recall) โดยไมมีการแนะนํา(Unaid Awareness) 

พบวาผูบริโภคนึกถึงแบรนดสงิหในอุตสาหกรรมเบยีร มคีุณภาพการรับรูอยูในระดับปานกลาง สะทอนใหเห็นวาการที่

ผูบริโภคมคีวามสามารถในการจดจําแบรนด(Brand Recognition) สูง ไมไดสงผลใหการจดจําแบรนด(Brand Recall) สูง

ตามเสมอไป 

เนื่องจากกลุมอุตสาหกรรมแอลกอฮอลประเภทเบยีร  เปนลักษณะตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) มีจํานวน

ผูผลิตนอยรายวาผูผลิตยังคงเห็นศักยภาพของตลาดที่มีแนวโนมเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามความตองการของอุปสงค  ทําให

ผูผลิตแตละรายผลิตสินคาประเภทเบียรซึ่งถือเปนสินคาที่มีลักษณะคลายกันและสามารถทดแทนกัน ภายใตบริษัท

เดียวกัน เพื่อชวงชิงสวนแบงทางการตลาดโดยรวมจากคูแขงทําใหตลาดสินคาประเภทเบียรมีผลิตภัณฑที่เปนคูแขงกัน

จํานวนมาก  ถือเปนหนึ่งในปจจัยรบกวนการจดจําแบรนดของผูบรโิภค(Brand Recall) ในทางกลับกัน เปนขอไดเปรียบ

ของผูบรโิภคที่มีตัวเลือกในการบริโภคสินคาเพิ่มขึ้นทัง้ที่สินคาจัดอยูตลาดผูขายนอยราย(Oligopoly) 

อภิปรายผลดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา (Brand  Loyalty) และ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลใน

ดานความจงรักภักดีตอแบรนดหรอืตราสนิคา(Digital Efficiency of Brand Loyalty)  

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลในดานความจงรักภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา มี

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง  กลาวคือ  การตลาดดิจิทัลมีสวนชวยใหคุณภาพการรับรูคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิค

วิตีใ้นดานความจงรักภักดีตอแบรนดหรอืตราสนิคาพิ่มขึน้อยางมนีียสําคัญ  และความภักดีในแบรนดหรือตราสินคามี

คุณภาพการรับรูอยูในระดับปานกลาง  และพบวาความภักดีในแบรนดหรอืตราสนิคา  ดานความพอใจและความภักดี

ในแบรนดหรือตราสินคามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางดานความถี่ในการบริโภค (Frequency) ผูบริโภคมีทัศนคติอยู

ในระดับต่ําเนื่องจากการเก็บผลวิจัยผานแบบสอบถาม อยูในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม2559 อยูในชวง

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ผูบริโภคและผูผลิตอยูในระหวางการไวทุกข 

ดานมุมมองดานราคา (Price  Premium) ผูบริโภคมีทัศนคติอยูในปานกลาง ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคมี

ความยินดีจายเงินเพิ่มเมื่อเทียบกับแบรนดอื่น  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ใ นทางกลับกัน  หากผลิตภัณฑขึ้น

ราคาผูบริโภคยังคงมคีวามภักดีตอแบรนดหรือตราสินคา  พบวามีความไมแนใจในการเลือกบริโภคแบรนดเบียรสิงห  

อางอิงจากทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค(Consumer Behavior) สําหรับมุมมองดานราคาตอผลทางการทดแทน

(Substitution Effect) กลาวคือเมื่อราคาของสิ นค าแบรนด หนึ่งแพงขึ้ น  เมื่อเที ยบกับราคาสิ นค าทดแทนอื่น

โดยรวมในตลาด  ผู บริโภคจะหันไปซื้ อสิ นค าของแบรนดคูแขงแทน  จึงทําใหเกิดความลังเลใจในการเลอืกบรโิภคใน

ขณะที่มีความยินดีจายเพิ่มไดจากราคาเดิมได  รวมถึงผลวิจัย พันจาอากาศโท ธิติ บุตรรัตน 2541 โ ดยทดสอบ

รสชาติของสินคาประเภทเบียรแบบปกปดตราสินคา พบวาผูบริโภคไมสามารถจําแนกหรือจดจํารสชาติได จึงทําให

เกิด ผลทางการทดแทน (Substitution  Effect) ใ นตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) ที่ผูผลิตมีจํานวนนอย แตมี

ศักยภาพในเพ่ิมแบรนดที่เปนคูแขงภายในตลาดเดียวกันเพิ่มสูงขึน้ จึงทําใหผูบรโิภคมีตัวเลือกในการจัดการตนทุนของ

ตัวเอง เพื่อประโยชนสูงสุดสําหรับการบริโภคแตละครั้งเพื่อตัวเอง ซึ่งความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา(Brand 

Loyalty) ที่ผูบริโภคมีตอแบรนดใดแบรนดหนึ่งมีความเปนไปไดยาก เนื่องจากสถานการณปจจุบันผูบริโภคมีตัวเลือก

เพิ่มขึ้น 

อภิปรายผลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา(Perceived Brand Quality) และประสิทธิภาพ

การตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of Perceived Brand Quality) 

ผลการศึกษาพบวา  ประสิ ทธิภาพการตลาดดจิิทัลดานการรับรู คุณภาพแบรนด หรือตราสินคามี คุณภาพ

อยูในระดับปานกลาง  กลาวคือ  การตลาดดิจิทัลมีสวนชวยใหคุณภาพการรับรูคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ใน
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ดานการรับรู คุณภาพแบรนด หรื อตราสิ นค าเพิ่มขึ้ นอย างมี นี ยสําคัญและการรับรู คุณภาพแบรนด หรื อตราสิ 

นค ามี คุณภาพการรับรู อยูในระดับปานกลาง  และพบวาการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา (Perceived  Brand  

Quality) ดานการรับรูคุณภาพผลิตภัณฑ (Product  Performance) มีคุณภาพการรับรูอยูในระดับปานกลาง เนื่องจาก

ผูบริโภคสวนใหญมีความรูสึกเฉยๆตอคุณสมบัติโดยตรงของสินคา ไดแก รสชาติ สี และ กลิ่นสอดคลองกับงานวิจัย 

ธิต ิบุตรรัตน2541พบวา สินคาประเภทเบียร เมื่อทําการทดสอบแบบปกป ดตราสิ นค าพบว า  ผู บริโภคไม สามารถ

จําแนกรสชาติ ของสิ นค าได  นอกเหนือจากการพัฒนาคุณค าที่แท จริ งของสิ นค า (Actual  Quality)ในขณะเดี ยว

กัน  การรับรู คุณภาพด านความเปนผู นําหรื อความนิยม(Leadership/Popularity) มีคุณภาพการรับรูอยูในระดับสูง 

สะทอนใหเห็นวาคุณภาพการรับรู (Perceived  Quality) เกดิขึ้นจากการรับรูของผูบริโภคในดานตางๆตามผล

การศึกษาแมวาตลาดสินคาประเภทเบียรมีลักษณะตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly) แตศักยภาพของผูผลิตในตลาด

สามารถผลิ ตแบรนด ที่มี ความหลากหลายเพื่อเจาะกลุ มเป าหมายเฉพาะกลุ มมากขึ้ นเเพื่อรองรับช องว างทาง

การตลาด  ส งผลใหการสื่อสารตราสินคาจําเปนตองใชกลยุทธสําหรับตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic  

Competition) แบรนดจําเปนตองสรางความแตกตางของสนิคา (Product  Differentiation) สอดคลองกับทฤษฎเีอ็ดเวิรด

แชมเบอลินคอืสรางความแตกต างของสิ นค า (Product  Differentiation) ทําให สิ นค าของตนเองมี ความแตกต าง

กันในสายตาผู บริโภคได (Perceived Differentiation) แมวาสินคาอาจไมมีความแตกตางกันในทางกายภาพ  จาก  แบ

รนดหรือตราสินคา( ฺBrand) ภาพลักษณ(Brand Image) ตําแหนงทางการตลาด(Brand Positioning) การประชาสัมพันธ

หรือโฆษณา(Advertising) เพื่อสรางอํานาจการผูกขาดที่เพิ่มขึ้น และลดความสามารถการทดแทนสินคาจากแบรนด

คูแขง 

อภิปรายผลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Brand Association) และ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล

ดานการเช่ือมโยงแบรนดหรือตราสินคา(Digital Efficiency of Brand Association)  

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา มีคุณภาพการรับ

รูอยูในระดับสูงกลาวคือ การตลาดดิจิทัลมีสวนชวยใหคุณภาพการรับรูคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ในการ

เชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคาเพิ่มขึ้นอยางมีนียสําคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ รงวไล หมื่นสวัสดิ์ ไ ดศึกษาการ

ประชาสัมพันธการตลาดผาน “เฟสบุคแฟนเพจ” ของ “GSM  Advance” และ “1  2  call” กับคุณคาตราสินคา ผล

การศึกษาพบวา สําหรับสมาชิก Facebook  Fan  page ของ “GSM  Advance” มีการเปดรับขาวสาร จาก Facebook  

Fan  page ใ นระดับสูง และความถี่ในการรับขาวสาร มีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้

(Brand Equity)   ในดานการเช่ือมโยงแบรนดหรือตราสินคา ดานคุณภาพที่รับรู และดานความภักดีตอแบรนด 

รวมถึ งผลการศึกษาการเชื่อมโยงแบรนด หรือตราสินค ามี คุณภาพการรับรู อยูในระดับสูง  เนื่องจาก

พระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.  2551ทําให บริ ษัทมี ความจําเปนต องวางกลยุทธ เพื่อกําไร

สูงสุดในระยะยาวโดยเพิ่มสินคาหรือบริการภายใตแบรนดสิงห  สงผลใหการสื่อสารของแบรนดเบียรสิงหไดรับ

ประโยชนเพิ่มขึ้น  เมื่อแบรนดไม สามารถสื่อสารคุณสมบัติ และคุณประโยชน ส วนเพิ่มโดยตรง  การวางกลยุทธ การ

สื่อสารแบรนด เบี ยร สิ งห ผ านคุณค ารวมและคุณคาเฉพาะ(Perceived Share and unique Value)โดยอาศัยชอง

ทางการสื่อสารจากสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอื่นภายใตแบรนดเดียวกัน เชน น้ําดื่มตราสิงห ผลิตภัณฑเสื้อผาและ

สินคาไลฟสไตลตราสิงฟไลฟ คายเพลงสหภาพนตรีเปนต น  อี กทั้ งแบรนดไม เพี ยงแตให ความสําคัญกับการทํา

โฆษณา  แต แบรนด ยังให ความสําคัญกับกิ จกรรมอื่นๆ  ที่ไดประโยชนทางธุรกิจที่จับตองได(tangible Benefit) และ

จับตองไมได(Intangible Benefit) ไปพรอมกัน สงผลใหการเชื่อมโยงแบรนดสินคาหรือตราสินคามีการรับรูอยูใน

ระดับสูง 
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อภิปรายผลการวิ จัยขนาดและความสัมพันธ ระหว างประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิ จิ ทัลขององค ประกอบ

คุณค าตราสินคาหรือแบรนดอิควิตี้(Digital Efficiency of Brand Equity) และคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้(Brand 

Equity)  

ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้  เปนอันดับหนึ่งคือ  ประสิทธิภาพ

การตลาดดิ จิ ทัลในด านความจงรักภักดี ต อแบรนด หรื อตราสิ นค า  แบรนด ควรใช การตลาดดิ จิ ทัลกระตุ นให 

ผู บริโภคมี ความจงรักภักดีตอแบรนดหรอืตราสินคาเปนสําคัญ โดยองคประกอบดังกลาวเปนดานที่ผูบริโภคมีระดับ

ทัศนคตินอยที่สุดและมีความเปนไปไดยากที่สุด  ทวามีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิค

วิตีม้ากที่สุด  แบรนดจําเปนต องการนําเสนอกิ จกรรมและข อมูลของแบรนด เพื่อกระตุ นให เกิ ดความจงรักภักดี ต 

อแบรนด หรื อตราสิ นค าเปนสําคัญจะชวยใหแบรนดชวงชิงความไดเปรียบในตลาด และเปนการลดตนทุนทาง

การตลาดในระยะยาวอกีดวย 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคณุคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้  เปนอันดับสองคือ  ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดาน

การเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา  ตามกรอบแนวคิดของ David  A.Aaker การเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา 

(Brand Association)  ถือเปนการสะท อนความสามารถ  การสื่อสารของแบรนด ที่ทําให ผู บริโภคเข าใจในบริ บท

ของแบรนด ตัวเองและใหผูบริโภคเกิดการเชื่อมโยงถึงคุณคาตางๆที่แบรนดมอบให  รวมถึงการ  สามารถเชื่อมโยง

คุณสมบัติโดยตรงที่สินคามอบใหรวมถึงประโยชนสวนเพิ่มอื่นๆ  ที่แบรนดมอบใหทั้งทางตรงและทางออม  ผานคุณคา

รวมและคุณคาเฉพาะ (Share and  Unique  Value)  จะชวยสงผลตอคุณคาของแบรนดในใจผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น  

กลาวคือขอไดเปรียบของแบรนดสิงหสําหรับการเชื่อมโยงแบรนดหรือตราสินคา (Brand  Association) ใ นมุมมองของ

ผูบริโภคที่มีคุณภาพการรับรูสูง เนื่องมีขอจํากัดพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  พ.ศ.  2551 ไ ม 

สามารถนําเสนอสิ นค าของแบรนดไดโดยตรงหากแบรนด สามารถใช ช องทางการตลาดดิ จิ ทัลสําหรับสื่อสารหรื 

อมี แคมเปญร วมกันกับผลิ ตภัณฑ อื่นๆภายใต แบรนด เดี ยวกันทําให การจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ นการเชื่อม

โยงแบรนด  มี การสนับสนุนจากช องทางอ่ืนร วมด วย  และยังส งผลใหแบรนดสิงหมีความแข็งแรงและถูกจดจําจาก

ผูบริโภคไปในทศิทางเดียวกัน  ผานตัวตนของแบรนด  คุณคารวมและคุณคาเฉพาะที่แบรนดและบริษัทมอบให  เพื่อ

ลดผลจากการทดแทน (Subsitution  Effect) จากสินคาคูแขง  และสรางการรับรูที่แตกตาง(Perceived Differentitaion)  

ใหผูบริโภครูสึกไดรับอรรถประโยชนสวนเพิ่ม(Marginal Utility) จากแบรนด 

ปจจัยที่มี อิ ทธิ พลต อคุณค าแบรนด หร ือแบรนด อิ ควิ ตี้ เปนอันดับสามคื อ  ประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิ 

จิ ทัลดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา  ความยาวนานของแบรนดเบียรสิงหทําใหแบรนดถูกแนะนําและ

สรางความคุนเคยกับผูบริโภคสะทอนผานคาเฉลี่ยดานการตระหนักถึงแบรนดหรอืตราสินคา  ที่มีคุณภาพการรับรูอยู

ในระดับสูงอยูแลว  แบรนดสามารถชวงชิงความไดเปรียบดังกลาวโดยจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณในสัดสวนที่

ต่ํากวาดานอื่นๆ  และมุงเนนการสรางความจงรักภักดี และการเชื่อมโยงแบรนด เพื่อสรางคุณคาแบรนดหรือแบรนด

อิควิตี้ในภาพรวมแทน 

ในขณะที่ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลดานการรับรูคุณภาพแบรนดหรือตราสินคา มีอิทธิพลตอการรับรู

คุณภาพแบรนดหรือตราสินคา แตไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ โ ดยรวมเมื่อ

วิเคราะหรวมกับปจจัยประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิ จิ ทัลในด านอื่นๆสอดคล องกับงานวิ จัยที่ม ีการทดสอบการจดจํา

และจําแนกเบี ยร ของผูบรโิภคในกรณีปกปดตราสินคา ผูบริโภคไมสามารถจดจําและจําแนกรสชาติได ดังนั้นแบรนด

จึงมีสวนสําคัญในการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา และยังมีความจําเปนในการสื่อสารคุณคาที่แทจรงิของสินคา(Actual 
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Quality) เพื่อตอกย้ําใหผูบริโภคคุนเคยและมีความรูสึกรวมไปกับแบรนดผานการสื่อสารทางออมแทน เนื่องจาก

ขอจํากัดทางกฎหมาย 

ผลการศึกษาขนาดและความสัมพันธ การตลาดดิ จิ ทัลในด านต างๆตามองค ประกอบของคุณค าแบรนด 

หรื อแบรนดอิควิตี้  ชวยใหผูผลิตสามารถวางกลยุทธหรือประกอบการพิจารณา  รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรใน

องคกรผานการตลาดดิจิทัล เพื่อรักษาระดับคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้  ทําใหผูผลิตและผูบริโภคได

อรรถประโยชนสวนเพิ่มรวมกัน 

อภิ ปรายผลการวิ จัยขนาดและความสัมพันธ ระหว างคุณค าแบรนด หรื อแบรนด อิ ควิ ตี้ (Brand  

Equity) และประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลของคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้(Digital Efficiency of Brand Equity) 

ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลคุณคาตราสินคาหรอืแบรนดอิควิตี้ มีอิทธิพลตอคุณคาแบ

รนดหรื อแบรนด อิ ควิ ตี ้ อย างมี นัยสําคัญในทิ ศทางบวก  กล าวคื อ  เมื่อการสื่อสารของแบรนด ผ านการตลาด

ดิ จิ ทัล  เปนประโยชน และตรงใจผู บรโิภคผ านคุณค าร วมและคุณค าเฉพาะของสิ นค าและบร ิการของตนเอง  ส 

งผลให แบรนด สามารถชวงชิงความไดเปรียบและสรางคุณคาเพิ่มมากขึ้นในการรับรูของผูบริโภค สอดคลองตาม

กรอบแนวคิด ปยะชาติ อิศรภักดีกล าวคื อความท าทายในสังคมดิ จิ ทัลคื อการที่แบรนด สามารถช วงชิ งความได 

เปรี ยบจากเทคโนโลยี เพื่อประโยชน สูงสุดของสินคาหรือบริการภายใตแบรนดของตนเอง ซึ่งเปาหมายการสรางแบ

รนดท่ีแข็งแรงเปนปจจัยสําคัญในการสรางคุณคารวมถึ งการมี อิ ทธิ พลในการสื่อสารระหว างผู บริโภคกับแบรนด  

เพื่อต องการเปลี่ยนกลุ มผู บริโภคให กลายเปนกลุ มลูกค าโดยอาศัยการเชื่อมโยงของแบรนดที่จะสื่อสารและสง

มอบคุณคาท่ีแบรนดมี  และเปลี่ยนคุณคาเหลานั้นใหกลายเปนมูลคาผานกระบวนการดําเนินธุรกิจทั้งในโลกออฟไลน

และออนไลน 

และในทางกลับกันแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ มีอิทธิพลตอ ประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัลคุณคาตราสินคา

หรือแบรนดอิควติี้ อยางมี นัยสําคัญในทิ ศทางบวกเช นกัน  กล าวคื อในขณะที่แบรนดได รับความสนใจหรื อความ

นิ ยมจากกลุ มผูบริโภค  สงผลใหผูบรโิภคมีความตองการในการตดิตามขาวสารหรือกิจกรรมตางๆจากแบรนด  ผาน

การสมัครเปนสมาชิกจากชองทางออนไลน เชนเดียวกัน เนื่องจากเปนชองทางที่มีตนทุนต่ํา สะดวกและงายตอการ

เขาถึงมากที่สุด สอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  ของ Philip  Kotler อธิบายพฤติกรรมการบริโภคของ

กลุมเปาหมายวา  เมื่อเกิดการกระตุน(Stimulus) ไปยังความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค(Buyer’s black box) ไดตรงตาม

ความตองการ สงผลใหผูบริโภคมีแนวโนมการตอบสนองโดยเลือกบริโภคสินคานั้นๆ (Buyer’s  Response) ซึ่งใน

ปจจุบันความไดเปรียบจากเทคโนโลยี  และการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคเมื่อเขาสูยุคสังคมดิจทิัล  สงผลใหผูบริโภคมี

พื้นที่แสดงและสะทอนความตัวตนผานแพลตฟอรมต างๆมากขึ้ นบนโลกออนไลน  เพื่อต องการการได รับการ

ยอมรับและความสนใจจากสังคมที่ตนอยู มากขึ้ น  ส งผลให การเลือกบริโภคสินคาไมไดตองการคุณคาหลักของ

สินคาที่มอบให  แตผูบริโภคตองการสนิคาที่สะทอนภาพลักษณ  และชวยสงเสริมตําแหนงทางสังคมของตนเอง 

สรุปได ว าการสื่อสารของแบรนด เบี ยร สิ งห ผ านระบบออนไลน ช วยให คุณภาพการรับรูในดานต างๆ  

ซึ่งเปนองคประกอบของคุณคาแบรนดหรอืแบรนดอิควิตี้ ใ นใจของผูบริโภคมากขึ้น ใ นขณะเดียวกันผลการศึกษายัง

ตอกย้ําความสามารถของคุณคาแบรนดที่เขาไปอยูในใจของผูบริโภค ก็สงผลถึงประสิทธิภาพทางการตลาดดิจิทัล ได

เชนเดียวกัน ดังนั้นการตลาดดิ จิ ทัลมี อิ ทธิ พลต อคุณค าแบรนด หรื อแบรนด อิ ควิ ตี้ และคุณค าแบรนด หรื 

อแบรนด อิ ควิ ตี้  มี ผลต อประสิ ทธิ ภาพการตลาดดิ จิ ทัล  กล าวคื อเปนเหตุซึ่งกันและกัน  คุณค าแบรนด หรื 

อแบรนด อิ ควติ ตี้ จึ งมี ความจําเปนต อผู ผลิ ตไมใช การโฆษณาที่ฉาบฉวยแต เปนการส งมอบคุณค าทั้ งจับต อง
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ได และจับต องไมได เพื่ออรรถประโยชน ส วนเพิ่มของลูกค า  เพื่อผลกําไรสูงสุดตอทั้งผูบริโภคและผูผลิตในระยะ

ยาว 

ขอเสนอแนะสําหรับการนาํผลวิจัยไปประยุกตใช 

จากการอภิปรายผล ผูผลิตตองการสงมอบคุณคาผานคาหรือบริการภายใตแบรนดของตนเอง  ทั้งทางตรง

และทางอ อมเพื่อ  สร างการสื่อสารแบรนดไมใช การโฆษณาที่ฉาบฉวยแต เปนการส งมอบคุณค าทั้ งจับต องได 

และจับต องไมไดเพ่ืออรรถประโยชนสวนเพิ่มของลูกคา  เพื่อผลกําไรสูงสุดตอทั้งผูบริโภคและผูผลิตในระยะยาว แบ

รนดจําเปนตองใหความสําคัญ การใชชองทางดิจิทัลผานแพลตฟอรมตางๆ พรอมออกแบบรูปแบบการสื่อสาร 

สําหรับดําเนินกิจกรรมและสื่อสารทางการตลาด เพื่อชวงชิงความไดเปรียบจากเทคโนโลยี เพื่อใหแบรนดของตนเอง

ไดประโยชนสูงสุด  แบรนดตองสื่อสารใหผูบริโภครับรูถึงความแตกตาง  กลาวคือคุณคาที่แทจริงและคุณคาที่รับรู  

ผานคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิอวิตีท้ําให อรรถประโยชน ส วนเพิ่ม (Marginal  Utility) เพิ่มขึ้ นกระตุ นให ผู บริโภค  

มี ความต องการและมี ความยิ นดี จ าย(Willingness to pay)โดยอาศัยทุกชองทางเพื่อเขาถึงและสื่อสารขอมูลตางๆ

เพื่อใหแบรนดและผูบริโภคมีสายสัมพันธที่ดีตอกัน ถือเปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหปจจัยการกําหนดอุปสงคมีอิทธิพลเพิ่ม

มากขึน้ 

การวิจัยครั ้งนี้ ทําให ผู ผลิ ตเห็นถึ งมุมมองของผู บริโภคที่มี ต อแบรนดในด านต างๆ  และตรวจสอบการ

สื่อสารของแบรนด ที่ส งมอบคุณค าให กับผู บริโภครวมไปถึ งการรับสารของผู บริโภค  ตรงตามเป ามหายหรื 

อวัตถุประสงค การสื่อสารหรือไม มีประสิทธิภาพอยางไร และมีความสัมพันธกันอยางไร ตามแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร ผูผลิตสามารถสรางความแตกตางใหกับสินคาหรือบรกิารของตนเอง (Product  Difference) แมวาสินคา

หรือบรกิารเหลานัน้อาจไมมีความแตกตางกันทางกายภาพ สิ่งที่ผูบริโภครับรูผานการสื่อสารตางๆ สงผลใหผูบริโภค

กําหนดตําแหนงของสินคาหรือบริการนั้นๆในใจผูบริโภคได  นํามาซึ่งอุปสงคที่มีประสิทธิผล (Effective  Demand) 

กลาวคือผูบริโภคมีความตองการในสินคาหรอืบริการและความยินดีจาย(Willingness to Pay) 

ผูผลิตสามารถนําผลการศึกษาที่ได พิ จารณาร วมกัน  เพื่อวางแนวทางและกลยุทธ การสื่อสารของแบรนด 

และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู บริโภคในสังคมยุคดิ จิ ทัล  ผ านเครื่องมื อทางการตลาดทุกรูปแบบไม วา

เครื่องมือการตลาดนั้นจะเปนอยางไร ปจจุบันช องทางการสื่อสารพื้ นฐานสําหรับผู บริโภคไมได มี เพี ยงระบบ

ออฟไลน เท านั้ น  แต มี ช องทางการสื อสารผ านระบบเครื อข ายไร สายความเร็วสูงที่สามารถเข าถึ งผู บริโภค

ได รวดเร็ว  สอดคล องกับผลการศึ กษาในครั้งนี ้

การตลาดดิจิทัล (Digital  Marketing) มีสวนชวยใหองคประกอบของคุณคาแบรนดหรือแบรนดอิควิตี้ (Brand 

Equity) ตามแบบจําลอง David  A.Aker มีประสิทธภิาพดีขึ้น กลาวคือการสื่อสารผานระบบออนไลนของแบรนดเบียร

สิงหในมุมมองผูบริโภค  ทําใหระดับการรับรูของผูบริโภคใน  ดานการตระหนักรูในแบรนดหรือตราสินคา (Brand  

Awareness) ดานความภักดีในแบรนดหรือตราสินคา(Brand Loyalty) ดานการเชื่อมโยงของแบรนดหรือตราสินคา

(Brand Associations) การรับรูถึงคุณภาพของแบรนดหรือตราสินคา(Perceived Quality Brand) เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ จากผลการศึกษาครั้งนีท้ําใหแบรนดสามารถอธิบายถึงความสําคัญของคุณคาตราสินคา (Brand  Equity) ที่

มีผลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงคได และจัดสรรงบประมาณในการสรางคุณคาตราสินคาไดเหมาะสม  เพื่อทํา

ใหองคกรและสวนของผูถือหุนไดรับผลประโยชนสูงสุด จากการลงทุนสรางคุณคาตราสินคา(Brand Equity) 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาส            

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยไดมีการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมผูประกอบการ

เกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 181 ราย  

 ผลการวิจัยพบวาธุรกิจเกสตเฮาส ในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหมมีสภาพการแขงขันที่สูงและทําใหมีอํานาจ

ตอรองไดนอย มีการใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยดานกลยุทธการสรางความแตกตาง พบวา

มีการใชดาน  การเพ่ิมคุณคาใหกับสินคาและบริการในการบริหารธุรกิจมากที่สุด ดานกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน 

พบวามีการกําหนดราคาใหมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมายลูกคาที่มาพักแรม และดานกลยุทธการตอบสนองที่

รวดเร็ว พบวามีการติดตอ     สื่อสารหลายชองทาง เชน โทรศัพท เฟซบุค เพื่อความรวดเร็ว เพื่อใหสามารถดําเนิน

ธุรกิจเหนือกวาคูแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังสนับสนุนวาสวนผสมทางการตลาด 

(7P’s) ของผูประกอบการมีผลตอกลยุทธการสรางความแตกตาง กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน และกลยุทธการ

ตอบสนองที่รวดเร็ว 

คําสําคัญ: การสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  ผูประกอบการเกสตเฮาส  ธุรกิจเกสตเฮาส  อําเภอเมือง           
จังหวัดเชยีงใหม 

 
Abstract  

 The objective of this quantitative research is to study building competitive advantage for guest house 

business in muang district, chiangmai. The questionnaire was used to collect data from guest house 

entrepreneurs in muang district, chiangmai with 181 respondent. 

 The result shows that guest house business in muang district, chiangmai have higher competitiveness 

and less bargaining power. Employed the building competitive advantage, for differentiation strategies it is found 

that the value added of products and service in the management of business is the most, for cost leadership 

strategies it is found that the pricing is consistent with the target customer to stay in guest house and quick 

response strategy it is found that there is a multi-channel communication such as phone, facebook to be able 

run a business above the competition. In addition, the hypothesis test result also support that the marketing mix 

(7P’s) of entrepreneurs affect the differentiation strategies, cost leadership strategies and quick response 

strategy. 
 

Keywords: BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE, GUEST HOUSE ENTREPRENEUR, GUSEST HOUSE BUSINESS, 
MUANG DISTRICT, CHIANGMAI 
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บทนํา  
 ธุรกิจเกสตเฮาส (Guest House) เปนบานพักที่เกิดจากการจัดสรรพื้นที่ของบานใหเปนหองพักในจํานวนไม

มากนัก โดยจํานวนหองพักอยูระหวาง 15-30 หอง มักตั้งอยูในยานชุมชนและแหลงทองเท่ียวท่ีเปนที่นิยม อัตราคาเชา

พักมีระดับต่ําจนถึงปานกลางหรือตั้งแต 300-1,000 บาท มักเปนอัตราที่รวมคาอาหารเชา มีสิ่งอํานวยความสะดวก

คอนขางจํากัด เชน       มีเตียงนอนในหองพัก แตหองน้ําใชรวมกันแตในปจจุบันเกสตเฮาสไดมีการพัฒนามากขึ้น เพื่อ

ตอบสนองความตองการประหยัดของนักทองเที่ยวโดยเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกบางประเภทไวในหองพัก เชน ระบบ

เคเบิล ทีวี น้ําอุน และบริการอินเตอรเน็ต (ธารีทิพย ทากิ, 2557 : 33) โดยธุรกิจเกสตเฮาสถือไดวาเปนอีกธุรกิจที่

ไดรับกระแสตอบรับที่ดีในดานที่พักแรมท่ีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเลือกที่พักโดยมีการคาดการณวาป 

2559 จะมีเม็ดเงนิสะพัดสูธุรกิจที่พักแรมประมาณ 537,000-544,000 ลานบาท เติบโตรอยละ 4.7-6.0 จากป 2558 

ที่คิดเปนมูลคา 513,000 ลานบาท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2559) 

 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดหนึ่งของไทยซึ่งตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมถือเปน            

เมืองทองเที่ยวที่สําคัญของภาคเหนือที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศตางมีความนิยมชมชอบที่จะมา

ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม โดยจังหวัดเชียงใหมถือไดวามีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งจุดเดนของดานการ

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ การ

ทองเที่ยวเชงิประวัติศาสตรและศาสนา และการทองเที่ยวเชิงนันทนาการ (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา, คณะกรรมการนโยบาย      การทองเที่ยวแหงชาติ, 2559) และจากกระแสการทองเที่ยวในปจจุบันจะเห็น

ไดวาสวนมากเปนการทองเที่ยวแบบ     แบ็คแพ็คเกอร (Backpacker) เปนสวนมาก ซึ่งนักทองเที่ยวประเภทนี้จะนิยม

เดินทางโดยมีสัมภาระคือกระเปาเปแคใบเดียว และนิยมพักเกสตเฮาสเนื่องจากมีความสะดวกสบาย เรียบงาย และ

ราคาประหยัด ซึ่งเกสตเฮาสสามารถที่จะตอบสนอง         ความตองการของนักทองเที่ยวแบบแบ็คแพ็คเกอรไดอยาง

ครบถวน 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนผูเขามาพักแรมโรงแรมและเกสตเฮาสในจังหวัดเชียงใหมระหวางป 2554-2558 (กรมการ

ทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ, 2559) 

สถานประกอบการ 

ที่พักแรม  

  ป 2554    ป 2555   ป 2556   ป 2557    ป 2558 

จํานวนหอง 36,884 30,587 32,077 32,948 34,510 

อัตราการเขาพัก (%) 29.72 40.07 47.23 62.19 66.34 

จํานวนผูเขาพักแรม 

- ชาวไทย 

- ชาวตางประเทศ  

3,853,583 

2,004,999 

1,848,584 

4,565,728 

2,630,043 

1,935,685 

5,341,505 

3,243,723 

2,097,782 

6,604,913 

4,262,604 

2,342,309 

7,109,038 

4,545,055 

2,563,983 

 โดยแนวโนมสถิตกิารจดทะเบียนการคาป 2558 ของจังหวัดเชียงใหม สวนประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ศูนยสูงสุด 4 อันดับแรกไดแก การสาขาทั่วไป รวมถึงโรงแรมท่ีพัก และเกสตเฮาส (สํานักงานประชาสัมพันธเชียงใหม 

เขต 3, 2559) นั่นหมายความวามีผูประกอบการลงทุนประกอบธุรกิจดานที่พักแรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความ
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ตองการของนักทองเที่ยวที่มคีวามตองการเขามาพักผอนและทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแรง

หนุนจากการที่รัฐบาลไดวางยุทธศาสตรใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน จึงทําให

เล็งเห็นถึงกําไรจาก         การดําเนนิธุรกิจเกสตเฮาส 

 จากสภาวะเศรษฐกิจและการทองเที่ยวในปจจุบันนั้นนํามาซึ่งโอกาสที่เปดกวางมากขึ้นในการดําเนินธุรกิจ 

แตในขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอการดําเนนิธุรกิจมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งธุรกิจเกสตเฮาสในอําเภอเมือง      

จังหวัดเชียงใหม ตางก็ตองมีการนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันมาใชในธุรกิจเกสตเฮาสอยาง

เหมาะสม และแตกตางจากคูแขงขัน โดยกลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันไดมีพัฒนาเครื่องมือในการ

วิเคราะหที่มีประโยชนใน  การสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขันโดยมีรูปแบบการวิเคราะหการแขงขันใน

อุตสาหกรรม คือ คูแขงรายเดิม อํานาจตอรองของ Suppliers อํานาจตอรองของผูซื้อ ภัยคุกคามจากคูแขงใหม ภัย

คุกคามจากสินคาทดแทน (M. E. & Millar. V. E. Porter, 1985: 149-160) รวมกับการวิเคราะห SWOT ซึ่งประกอบไป

ดวยจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค  (การวิเคราะห SWOT, 2559) โดยมีการอาศัยปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 7P’s ซึ่งมีทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม 

ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานกายภาพและการนําเสนอ และ ดานกระบวนการ (Philip Kotler, 2003 : 449) ที่จะสงผล

ตอการนําเทคนิคการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันที่องคกรตองสรางความแตกตางจากคูแขง 3 ดาน ซึ่ง

ประกอบดวย กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost 

Leadership Strategies) และกลยุทธการตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response Strategies)(M.E. & Millar. V.E. Porter, 

1985 : 478-505) อางถึงในรุงอรุณ วงศวุฒิ (2555 : 20-22)  

 ในยุคปจจุบันความไดเปรียบในการแขงขันเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการทําธุรกิจซึ่งความไดเปรียบในการ

แขงขันของธุรกิจอาจจะเปนไดในหลายมิติ เชน การมีนวัตกรรม ตําแหนงทางการตลาด การมีลูกคาจํานวนมาก และ

การยากที่จะลอกเลียนแบบในตัวสินคาหรือบริการ (ภูษณิศา เตชเถกิง, 2559 : 1-3) โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจเกสต

เฮาสที่มีการแขงขันสูง   คูแขงขันเพิ่มมากขึน้ รวมไปถึงผูบริโภคมีทางเลือกที่เพิม่มากขึ้น ความไดเปรียบในการแขงขัน

จึงถือไดวาเปนตัวกําหนดวาองคกรจะสามารถแขงขันในตลาดธุรกิจไดหรือไม หากองคกรมีความไดเปรียบทางการ

แขงขันที่แตกตางจากคูแขงขันและ     ยากตอการลอกเลียนแบบจะทําใหสามารถสรางผลกําไรใหแกองคกรไดในทาง

กลับกันหากองคกรไมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันยอมเปนการยากท่ีจะดําเนินธุรกิจในยุคปจจุบันได  

 ดังนั้นงานวจิัยนี้จึงมุงศึกษา ลักษณะของผูประกอบการ วิเคราะหสภาพการแขงขัน ศึกษาปจจัยสวนประสม      

ทางการตลาดและการใชกลยุทธการสรางความแตกตางในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาส ในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 ในการศึกษาเร่ืองการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

มแีนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวของเพื่อใชในการกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้   
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 1) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก กลยุทธการสรางความแตกตาง 

(Differentiation Strategies) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategies) และกลยุทธการตอบสนอง

ที่รวดเร็ว (Quick Response Strategies) (M.E. & Millar. V.E. Porter, 1985 : 478-505) อางถึงใน รุงอรุณ วงศวุฒิ 

(2555 : 20-22) 

 2) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแขงขันทางธุรกิจ ไดแก การวิเคราะห SWOT ซึ่งประกอบดวย การ

วิเคราะห    จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats), การวิเคราะหการ

แขงขันในอุตสาหกรรม (Five Force Model) ซึ่งประกอบดวย คูแขงรายเดิม อํานาจตอรองของ Suppliers อํานาจ

ตอรองของผูซื้อ   ภัยคุกคามจากคูแขงใหม ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (M. E. & Millar. V. E. Porter, 1985: 149-

160) 

 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานกายภาพและการนําเสนอ และดานกระบวนการ 

(Philip Kotler, 2003: 449) 

 4) แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจเกสตเฮาส  

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก    

  1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม จํานวน 181 ราย 

(กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ, 2559) 

 2. เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ แบงออกเปน 6 ตอน ดังนี ้

  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและขอมูลทั่วไปของกิจการ 

  ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการวเิคราะหการแขงขันทางธุรกิจ 
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  ตอนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห SWOT 

  ตอนท่ี 4 ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (7P’s) 

  ตอนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความไดเปรยีบทางการแขงขัน 

  ตอนที่ 6 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง         

จังหวัดเชยีงใหม 

 3. ขั้นตอนการสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ  

  3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและ     

สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวความคิด และนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการ 

อาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 

  3.2 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวนําไปทดลองใชเพื่อหาความเชื่อมั่นกับ

ประชากร จํานวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละสวนสามารถสื่อความหมายและมีความเหมาะสมตามที่

ผูวิจัยตองการหรือไม โดยนํามาทดสอบความเชื่อมั่นวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาดวยสูตรครอนบัคแอลฟา เพื่อใหได

คาความเชื่อมั่น โดยมีคาอยูที่0.704 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  

  4.1 ผูวิจัยลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากกลุมตัวอยางคือผูประกอบการเกสตเฮาส               

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 5. การวิเคราะหขอมูล 

  5.1 นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวมแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

จากนั้นจึงจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการหาคาเฉลี่ย รอยละ สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมมติฐาน  
  

ผลการศึกษา  

 1. ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการและขอมูลทั่วไปของกจิการ  

 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 95 ราย คิดเปนรอย

ละ 52.5 อายุอยูในระหวาง 40-49 ป จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 43.1 ระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 104 ราย คิดเปนรอยละ 57.5 ประสบการณทํางาน 10 ป ขึ้นไป จํานวน 110 ราย 

คิดเปนรอยละ 60.8 ประกอบกิจการในรูปแบบเจาของคนเดียว จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 56.9 จํานวน

พนักงานในกิจการนอยกวา 5 คน จํานวน 122 ราย คิดเปนรอยละ 67.4 ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 10 ปขึ้นไป 

จํานวน 89 ราย คิดเปนรอยละ 49.2 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,000-100,000 บาท/เดือน จํานวน 97 ราย คิดเปน

รอยละ 53.6 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะหการแขงขันทางธุรกิจ  

 สภาพการแขงขันทางธุรกิจของผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหมมีความรุนแรงอยูใน    

ระดับมาก (x̄= 4.12) พบวาดานภัยคุกคามจากสินคาทดแทนสงผลกระทบมากที่สุด (x̄= 4.51) คือที่พักทดแทนหาได

งายและใหความสะดวกสบายไดมากกวา ทําใหลูกคามีตัวเลือกในการเลอืกเขาพักมาขึน้ ตอมาดานอํานาจตอรองของ

ลูกคา    สงผลกระทบอยูในระดับมาก (x̄= 4.15) คือลูกคาสามารถเปลี่ยนไปพักกับผูขายรายอื่นที่ใหราคาต่ํากวา ทํา
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ใหเกิด   ขอเปรียบเทยีบในดานราคา ตอมาดานภัยคุกคามจากคูแขงใหมสงผลกระทบอยูในระดับมาก (x̄= 4.09) คือคู

แขงขันรายใหม  มีความพรอมในดานของการลงทุนและการใหบรกิาร เนื่องจากอําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม เปนศูนย

รวมแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทําใหคูแขงขันรายใหมเลือกที่จะมาลงทุนทําธุรกิจเกสตเฮาสเพิ่มมากขึ้น 

ตอมาดานคูแขงรายเดิมสง  ผลกระทบอยูในระดับมาก (x̄= 4.07) คือคูแขงมีการแขงขันดานกลยุทธที่หลากหลาย เพ่ือ

ทําการชักจูงใจใหลูกคาเลือกใชบริการที่พักของตนเองใหไดมากที่สุด และดานอํานาจตอรองของ suppliers สงผล

กระทบอยูในระดับมาก (x̄= 3.81) คือปริมาณที่ตองการมีความสําคัญตอ suppliers โดยในระยะเริ่มตนของการ

กอสรางเกสตเฮาสจําเปนตองซื้อวัสดุและอุปกรณในการกอสราง หากผูประกอบการไมมีความรูในดาน

อสังหาริมทรัพยก็อาจทําให suppliers มีอํานาจในการตอรองสูง  

 3. ขอมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห SWOT 

 ปจจัยจากสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเกสตเฮาสอยู

ใน     ระดับมาก (x̄= 3.84) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาธุรกิจเกสตเฮาสมีจุดแข็งอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.33) 

คือมีฐานลูกคาที่เคยมาใชบริการซ้ํา เนื่องจากการใหบริการหองพักของเกสตเฮาสมีการใหบริการแบบเปนกันเองกับ

ลูกคาทําใหลูกคารูสึกอบอุนและผอนคลายมากกวาการพักโรงแรม ตอมาดานโอกาสมีผลในระดับมาก (x̄= 4.15) คือ

ในจังหวัดเชียงใหมมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงทําใหมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก สงผลดีตอธุรกิจที่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน ที่พัก รานอาหาร เปนตน ตอมาดานอุปสรรคมีผลในระดับมาก (x̄= 3.89) คือมีการ

ตัดราคาที่พักจากคูแขงใกลเคียง เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูงการแขงขันดานราคาจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

เนื่องจากลูกคามีอํานาจการตอรองสูง (x̄= 3.16) ทําใหสามารถเลือกที่พักที่ใหราคาถูกกวา และดานจุดออนมีผลใน

ระดับปานกลาง คือ หองพักมีจํานวนจํากัด เนื่องจากขอจํากัด  ดานทําเลพื้นที่ ทําใหรายไดจํากัดตามจํานวนของพัก

ดวย 

 4. ขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางการตลาด (7P’s)  

 ผูประกอบการเกสตเฮาสมีการใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาด (7P’s) อยูในระดับมาก (x̄= 4.06) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวามกีารใชกลยุทธดานกระบวนการอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.44) คือมีกระบวนการทํางาน

ที่มีความชัดเจน เหมาะสม ทําใหพนักงานเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพและมคีุณภาพใน      การใหบริการท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว ตอมามีการใชกลยุทธดานบุคคลหรือ

พนักงานอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.29) คือมีพนักงานที่มคีวามรู ความสามารถและทักษะในการใหบริการเปนอยางดี 

เนื่องจากเปนงานบริการและตองมีการติดตอกับชาวตางชาติ ดังนั้น พนักงานจึงจําเปนตองมีความรูความสามารถ

ดานภาษาและทักษะที่ดเียี่ยมในดานบริการเพื่อใหลูกคา    เกิดความประทับใจไดมากที่สุด ตอมามีการใชกลยุทธดาน

ผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.22) คือมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาใหไดรับความสะดวกสบายอบอุนเหมือนอยูบานมากที่สุด ตอมามีการใชกลยุทธดานกายภาพและการ

นําเสนออยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.21) คือที่พักมีความสวยงาม สะอาด และพรอม     ใชงานอยูเสมอ โดยเกสตเฮาส

จะมีการตกแตงที่พักใหมีความสวยงามและสะอาดเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคาและเพื่อใหลูกคาที่จองหองพัก

สามารถเขาพักไดทันทีที่มาถึง ตอมามีการใชกลยุทดานการสงเสริมอยูในระดับมาก (x̄= 4.12) คือมีเว็บไซตเพื่อให

ขอมูลเกี่ยวกับบริการ และขาวสารตางๆ เพื่อใหลูกคาคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับที่พักและการดูรีวิวของเกสตเฮาส 

เพื่อประกอบการตัดสินใจเขาพักจากการเขาดูเว็บไซตของเกสตเฮาสนั้นๆ ไดทันที ตอมามีการใชกลยุทธดานชองทาง                

การจัดจําหนายอยูในระดับมาก (x̄= 4.11) คือเชื่อมโยงขอมูลการรับจองเขากับระบบจัดจําหนายระดับโลก โดยใน
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ปจจุบัน     เกสตเฮาสมีการดีลกับผูประกอบการที่เปนระบบจัดจําหนายระดับโลก เพื่อใหลูกคาเกิดความนาเชื่อถือ

และมีขอมูลเกี่ยวกับที่พักกอนจะเลือกท่ีพักที่ตรงตามความประสงคที่ลูกคาตองการ และมีการใชกลยุทธดานราคาอยู

ในระดับปานกลาง (x̄= 3.08) คือมีการทําสัญญาขอตกลงหรือเงื่อนไขกับคนกลางในการจัดจําหนาย เพื่อใหราคา

พิเศษแกคนกลางเพ่ือเปนการจูงใจและเพิ่มยอดการจองหองพักใหเพิ่มขึ้น  

 5. ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  

 ผูประกอบการเกสตเฮาสมีการใชกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 

4.36) โดยมีการใชกลยุทธการตอบสนองที่รวดเร็วอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.68) คือ มีการติดตอสื่อสารหลาย

ชองทาง เชน โทรศัพท เฟซบุค เพื่อความรวดเร็วเน่ืองจากธรุกิจเกสตเฮาสเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง และพฤติกรรม

ของลูกคาที่มกีารเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว หากมีชองทางการติดตอสื่อสารหลายชองทางก็สามารถเพิ่มโอกาสใน

การตัดสินใจเลอืกที่พักไดอยางรวดเร็ว แตในทางตรงกันขามหากผูประกอบการเกสตเฮาสมชีองทางการติดตอสื่อสาร

ที่นอย อาจทําใหไมสามารถตอบสนอง           ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วก็อาจทําใหลูกคาเลือกใช

บริการของเกสตเฮาสอื่นได ตอมามีการใชกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนอยูในระดับมากที่สุด (x̄= 4.34) คือ เกสต

เฮาสมีการกําหนดราคาใหมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมายลูกคาที่มาพักแรมนั่นคือ อัตราคาเชาพักตั้งแตระดับต่ํา

จนถึงปานกลางหรอืตั้งแต 300-1,000 บาท เพื่อตอบสนองความตองการประหยัดของลูกคาที่มาเขาพัก และมีการใช

กลยุทธการสรางความแตกตางอยูในระดับมาก (x̄= 4.06) โดยเฉพาะดานการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการ คือ 

มีการใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาลูกคาในการเลือกหองพักอยูเสมอ เพื่อใหลูกคาสามารถตัดสินใจเลือกหองพักได

ตรงตามวัตถุประสงคตามท่ีลูกคาตองการ  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากการทดสอบสมมติฐานสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ          

จัดจําหนาย ดานการสงเสริม ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานกายภาพและการนําเสนอ และดานกระบวนการ มีผลตอ

กลยุทธการสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถตอบ

ผลการทดสอบสมมตฐิานไดดังนี ้

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ Sig. Sum of Squares 

สมมติฐานขอที่ 1.1 สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ของ

ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีผล

ตอกลยุทธการสรางความแตกตาง 

สนับสนุน 

 

.000 10.302 

สมมติฐานขอที่ 1.2 สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ของ

ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีผล

ตอกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน 

สนับสนุน 

 

.000 9.147 

สมมติฐานขอที่ 1.3 สวนผสมทางการตลาด (7P’s) ของ

ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีผล

ตอกลยุทธการตอบสนองที่รวดเร็ว 

สนับสนุน 

 

.000 7.790 
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 6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม  

  6.1 เกสตเฮาสเดิมที่เกิดจากการจัดสรรหรือดัดแปลงพื้นที่ของบานใหเปนหองพัก โดยไมไดมีการ

กอสรางใหม จะมีขอจํากัดดานหองพักที่มีจํานวนจํากัด เนื่องจากไมสามารถขยายหองพักและพื้นที่เพิ่มเติมได อาจทํา

ใหสูญเสียโอกาสในการรองรับจํานวนลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้นและความสามารถในการแขงขันกับคูแขงลดลง 

  6.1 จากสภาพการแขงขันที่รุนแรงทําใหมีการตัดราคาที่พักจากคูแขงใกลเคียง ทําใหลูกคามีโอกาส

ใน    การเลือกพักกับผูขายรายอื่นที่ใหราคาต่ํากวา หรือเลอืกพักที่พักทดแทนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคา          ไดมากกวา 

  6.1 เนื่องจากเปนธุรกิจที่สามารถสรางผลกําไรไดในระยะยาว และจํานวนเงินลงทุนในการเปด

ธุรกิจใหม  ไมสูงมาก ทําใหมีคูแขงขันรายใหมที่มคีวามพรอมในดานของการลงทุนและการใหบริการพรอมที่จะเขามา

แขงขันในธุรกิจเดียวกันเพิ่มมากขึ้น 

  6.1 จากปญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประหยัดมากขึ้น สงผล

ตอธุรกิจ   ที่พักในการทํากําไรลดลง 
 

การอภิปรายผล   

 ผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีการนํากลยุทธการสรางความไดเปรียบในการ

แขงขันมาใชในการดําเนินธุรกิจ ในภาพรวมนั้นมคีาเฉลี่ยสูงในทุกดานโดยเฉพาะดานกลยุทธการตอบสนองที่รวดเร็วมี

คาเฉลี่ยสูงสุด โดยปจจุบันลูกคานิยมใชสื่อออนไลนในการคนหาขอมูลที่พักเกสตเฮาสท่ีตรงกับความตองการและตอง

สามารถจองหองพักไดโดยทันที ดังนั้น ธุรกิจเกสตเฮาสซึ่งเปนงานบริการตองมีการติดตอสื่อสารหลายชองทาง เชน 

โทรศัพท เฟซบุค เพื่อความรวดเร็ว เพราะการใหบริการที่รวดเร็วจะทําใหไดรับขอมูลในการเลอืกหองพักกับทางเกสต

เฮาสไดอยางครบถวน ถูกตอง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันทวงที ทําใหลูกคาเกิดความ

พึงพอใจที่จะเลือกใชบริการ และเห็นถึงความใสใจในการใหบริการจากทางเกสตเฮาส ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา

ของ รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธร และ เบญญาภา กันทะวงศวาร (2554 : 53) พบวาการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน จะตองมีการตอบสนองอยางรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่นัดหมายและเกิดความผิดพลาดนอย

ที่สุด เพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและเกิดความเชื่อม่ันในการใชบริการ  

 กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนมีคาเฉลี่ยรองลงมา เกสตเฮาสจะตองมีการกําหนดราคาใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายลูกคาที่มาพักแรมเนื่องจากลูกคาที่มาพักเกสตเฮาสเปนผูที่ตองการพักแรมในราคาที่ประหยัด ไมแพง 

ราคาตองสมเหตุสมผลกับคุณภาพและการใหบริการของเกสตเฮาส ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของรุงอรุณ วงศ

วุฒิ (2555 : 3-4) พบวา กิจการควรมีการใหบริการสินคาในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ แตในขณะเดียวกันการตั้ง

ราคาควรมีการเปรยีบเทียบราคากับคูแขงในตลาดดวย เพื่อใหประกอบการตัดสินใจในการตั้งราคาสินคา  

 สําหรับการนํากลยุทธการสรางความแตกตางของผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

นั้น พบวาดานการเพิ่มคุณคาใหกับสินคาและบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยเกสตเฮาสตองมีการใหคําแนะนํา และให

คําปรึกษาลูกคาในการเลือกหองพักอยูเสมอ เพื่อจะไดตอบสนองความตองการในการเลือกหองพักของลูกคาให

ไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ ผลการศึกษาของ จันทรเพ็ญ ชาประดิษฐ (2557 : ง) พบวาผูประกอบการใชวิธีการ

สรางความแตกตางของคุณภาพใน       การใหบรกิาร เพื่อดึงดูดลูกคาในสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรง และยังพบวาการ

ใชนายหนาก็เปนวิธีหนึ่งท่ีทําใหผูประกอบการสามารถเพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น  
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 ดังนั้น ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นอกจากตองมีการนํากลยุทธการสราง           

ความไดเปรียบในการแขงขันมาใชในการบริหารกิจการแลว ยังตองมีการนํากลยุทธการจัดการองคกรสมัยใหมที่มี

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับความไดเปรียบทางการแขงขันมาใช ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กนก

อร ออนเรือง (2556 : 150) พบวา ผูบริหารตองใหความสําคัญกับกลยุทธการจัดการองคกรสมัยใหม โดยกระตุนการ

เรยีนรูเกี่ยวกับการสรางกลยุทธเพื่อนําสิ่งใหมๆ ไปพัฒนาปรับปรุงชวยใหสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และนําไปใชในการบริหารงานไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง เพื่อเปนแนวทางในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและเปนผูนําทางดานธุรกิจตอไป  

ขอจํากัดในงานวิจัย  

 ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามจากผูประกอบการเกสตเฮาส ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ปญหา

ที่พบเจอคือการลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามที่จําเปนตองเขาถึงกลุมตัวอยางในหลายๆ ครั้งผูวิจัยไมสามารถเก็บ

ขอมูลไดในทันทีเนื่องจากผูประกอบการบางรายคิดวาผูวิจัยเปนทีมงานจากสวนราชการที่จะมาสืบขอมูลทางดาน

การเงิน ดานภาษี จึงมีการปฏิเสธการตอบแบบสอบถามในเร่ิมแรกทําใหผูวิจัยตองมกีารแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา

เพื่อแจงความประสงคในการขอขอมูลเพื่อจัดทํางานวิจัยหรือบางครั้งผูประกอบการไมอยู ตองฝากแบบสอบถามไว

ใหแกพนักงานที่ทํางานประจําทําใหใชระยะเวลาคอนขางนานในการไดแบบสอบถามที่ผูประกอบการตอบและตองเขา

ไปที่เกสตเฮาสซ้ําอกีครั้งเพ่ือใหไดแบบสอบถามคืนมา  

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง การสรางความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธและปรับปรุงการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการเกสตเฮาสไดดังนี้  

 1. ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการรักษาภาพลักษณที่ดี มีคุณภาพและ

ระดับมาตรฐานในการบริหารใหคงที่ โดยธุรกิจเกสตเฮาสถือไดวาเปนงานที่เนนการใหบริการเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้น 

บุคลากรถือไดวาเปนตัวแปรท่ีสําคัญใหองคกรอยูรอดไดเชนกัน เชน การสรางบุคลากรที่ดีมีคุณภาพในการใหบริการ 

โดยมีการอบรมพนักงานเพื่อใหดูแลลูกคาไดดีที่สุด เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาและกลับมาใชบริการซ้ําอีก

ในอนาคต  

 2. ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานดานตาง ๆใหมีขั้นตอนที่รวดเร็ว และควรมนีโยบายในการสงเสริมทางดานการตลาดใหมากขึ้นโดย

เนนการประชาสัมพันธในสื่อที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจใหแข็งแกรงทามกลางสภาะวะการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมที่มแีนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นในอนาคต  

 3. ผูประกอบการเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการศึกษาปญหาของลูกคาระหวางพัก

แรมเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและนํามาปรับปรุงการ

ใหบริการใหมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรมีการศึกษากลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจเกสตเฮาสในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดภาพรวมที่กวางขึ้น ทราบถึงปญหาและความแตกตาง และ

สามารถนําผลการศึกษามาเปรียบเทยีบกันได 
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 2. การศึกษาในครั้งนี้ใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามเปนหลักอาจทําใหไดขอมูลที่ไม

เจาะลึกเพียงพอ ในการทําการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

ธุรกิจเกสตเฮาสในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก หรือการจัดสนทนากลุมเพื่อใหไดขอมูลที่

เปนเชงิลึกและเฉพาะเจาะจงมากกวาการศึกษาในครั้งน้ี  
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา อิทธิพลของวันในสัปดาหตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และศึกษาอิทธิพลของวันในสัปดาหตออัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยโดยเปรยีบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ งานวิจัยฉบับนี้ใชทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย (Efficient Market) มาเปน

แนวคิดพื้นฐานในการทําวิจัย หากไมสามารถใชตัวแบบเพื่ออธิบาย หรือกําหนดราคาและอัตราผลตอบแทนไดแสดง

วา ตลาดมีเหตุผิดปกติ (Market Anomaly) ซึ่งเปนปรากฏการณที่ไมเปนไปตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด 

งานวิจัยฉบับนี้ใชขอมูลราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และราคาปดรายวัน

ของดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนตั้งแต วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 

2557 ถึง วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 เปนระยะเวลา 711 จาก SETSMART และทําการวิเคราะหขอมูลโดยการทดสอบ

ความแตกตางของอัตราผลตอบแทนของวันในแตละสัปดาห โดยใชการทดสอบคาเฉลี่ยจากสถิติ F-test ดวยวิธี

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA), วิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย (Multiple Regression) และประมาณคาโดยใช

วิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least Square Method) และทดสอบดวยสถิติการเปรียบเทียบแบบจับคู (Paired-Samples T-

test) เพื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอม็ เอ ไอ 

 ผลการวิจัยพบวา วันมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาอัตราผลตอบแทนในวันจันทรเปนลบมากที่สุดใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนในวันพุธเปนบวกมากที่สุดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สวนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ คือ วันศุกร ที่ใหอัตราผลตอบแทนเปนบวกมากที่สุด และพบวาอัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีอัตราผลตอบแทนเปนบวกสูงกวาอัตราผลตอบแทนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันศุกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

คําสําคัญ: อิทธิพลของวันในสัปดาห  ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย  ราคาปด  ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
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Abstract  
 

This research have the objective to study the effect of day of the week on stock return in the Stock 

exchange of Thailand (SET) and The Market for Alternative Investment (mai), and the effect of day of week on 

the return of securities by comparison between the return on securities of the SET and the mai. This research 

uses Efficient Market Theory is a basic concept in research. If the model cannot be used to describe or set the 

price and the return is shown Market Anomaly is a phenomenon that does not follow the Efficiency Market 

Theory. This research uses daily closing price data of the SET Index and the daily closing price of the mai Index 

to calculate the return rate from 30 May 2014 to 4 April 2017 for a period of 711 from SETSMART and analysis 

the data by testing the difference in the rate of return of the day each week to using the F-test mean, ANOVA, 

Multiple Regression and Least Square Method and tested with matched comparison statistics (Paired-Samples 

T-test) to compare the difference between the rate of return on securities in the Stock Exchange of Thailand and 

the stock market the rate of return on the mai 

The research found the day is effect of Stock Return on Stock Exchange of Thailand (SET) and The 

Market for Alternative Investment (mai) has significance. The return on Monday's was the most negative and the 

return on Wednesday were the most positive on the SET and the mai was the most positive on Friday and It 

was found that the return on the mai was significantly higher than the return on the SET on Friday. 

Keywords: the effect the day of the week; Efficiency of the stock market; Closing price; Stock Exchange of 

Thailand Index (SET); The Market for Alternative Investment (mai) 

บทนํา  

การจะพัฒนาประเทศเพื่อท่ีจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยนืไดนั้น ลวนแลวตองผานกระบวนการที่กอใหเกิด

ความเจริญทางดานเศรษฐกิจอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่องในระยะเวลาที่นานพอที่จะสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ได หนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศคือ ทุน หรือภาคของการลงทุนนั้นเอง ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญที่จะ

นําไปสูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สิ่งสําคัญของการพัฒนาคือ การกระจายการลงทุนใหกวางและเปนไปอยาง

เพียงพอเพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได 

ดังนั้นการลงทุนจึงมีความสําคัญตอทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจไมวาจะในระดับประเทศ หรือระดับโลก

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การลงทุนนั้นมีหลากหลายรูปแบบเชน การฝากเงินในธนาคาร, การซื้อประกันชีวิต, การ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยโดยซื้อหุนกู หุนสามัญ หรือกองทุนรวมตางๆ ซึ่งการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยถือเปนทางเลือกของการลงทุนที่ไดรับความสนใจจากผูมีเงินออม เพราะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่สูงกวาการ

ลงทุนประเภทอื่นๆ จากการเขาไปซื้อหลักทรัพยในธุรกิจที่นักลงทุนมคีวามเชื่อมั่นวาจะสรางผลกําไรและเจริญรุงเรือง

ตอไปในอนาคต ตลาดหลักทรัพยจึงเปนโอกาสใหผูมีเงินออมไดเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและเพิ่มผลตอบแทนจาก

เงินออมของตนเองไดมากขึ้น  

 อยางไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพยนั้นยอมมีความเสี่ยงไดเชนเดยีวกันกับ การลงทุนในประเภทอื่นๆ 

หากธุรกิจนั้นเผชิญกับสภาวะที่ไมเอ้ืออํานวย หรือผลประกอบการตกต่ําลง ซึ่งจากการที่ราคาหลักทรัพยในแตละปมี

ความผันผวนมาก คือมีการปรับเปลี่ยนระดับราคาอยูตลอดเวลา ทําใหผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไมเปนไปตามที่
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นักลงทุนคาดหวังไว ซึ่งกอใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ไดรับจากการลงทุนนั้น จึงถือ

เปนปจจัยสําคัญที่นักลงทุนจะตองนําไปใชในการประเมนิเพื่อหามูลคา หรือราคาหลักทรัพยที่เหมาะสมในการซื้อขาย 

นักลงทุนจะสามารถทราบถึงปจจัยตางๆ เหลานี้ไดจากขอมูลขาวสารไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่มีอยูแลว หรือขอมูล

ขาวสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยขอมูลขาวสารเหลานี้เปนที่มาของแนวคิดสมมติฐานตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient 

Market Hypothesis) โดย Fama (1970) อางโดย ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) กลาววา แนวคิดดังกลาวไดเกิดขึ้น

ประมาณป 1960 นับวาเปนแนวคิดสําคัญทางการเงิน ไดใหนิยามตลาดการเงินมีประสิทธิภาพไววา เปนตลาดที่ราคา

หลักทรัพยไดสะทอนถึงสารสนเทศที่มีอยูอยางเต็มที่ ภายใตทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพนี้ นักลงทุนจะสามารถใชตัว

แบบ (Model) ทางการเงนิตางๆ มาใชอธิบายการกําหนดราคาและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย  

อยางไรก็ดีหากไมสามารถใชตัวแบบเพื่ออธิบาย หรือกําหนดราคาและอัตราผลตอบแทนได แสดงวาตลาดมี

เหตุผิดปกติ (Market Anomaly) ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) ซึ่งเหตุการณผิดปกติของราคา หรืออัตราผลตอบแทน

ของหลักทรัพยท่ีเกิดขึ้น ไดรับความสนใจและมีการศกึษาวิจัยอยางตอเนื่อง เนื่องจากปรากฎการณดังกลาวไดเกิดขึ้น

ทั่วโลก ไมวาจะเปนตลาดในประเทศที่มีการพัฒนาแลว เชน ตลาดของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย หรือ ตลาดใน

ประเทศที่กําลังพัฒนาอยางประเทศไทย หรือ ฟลิปปนส จึงมีการมุงเนนที่จะศึกษาถึง seasonal effect ในลักษณะ

ตางๆ เชน the month-of the year , the week day effect หรือ the Monday effect เปนตน 

 จากการศึกษา พบวามีงานวิจัยหลายงานที่ไดพยายามทําการศึกษาเกี่ยวกับความผิดปกติของตลาดซึ่งเปน

ปรากฏการณที่ไมเปนไปตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด ทั้งในตางประเทศ และในสวนของประเทศไทย เชน 

งานวิจัยของ French (1980); Gibbons & Hess (1981) และ Keim (1983). ซึ่งไดทําการวิจัยและสรุปวาวันจันทร หรือ

วันแรกของสัปดาหในการซื้อขายมีอิทธิพลอยางมากตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

สําหรับงานวิจัยของ Jaffe & Westerfield (1985). พบวา วันอังคารมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ําที่สุดในดัชนีราคา

หลักทรัพยของประเทศออสเตรเลีย และในสวนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้น ฐิติพร สําราญศาสตร 

(2555) ไดศึกษาอทิธพิลของวันในสัปดาห เดือน และ ขนาดกิจการ ตออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยใชขอมูลราคาปดรายวันของหลักทรัพย ตั้งแต วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึง วันศุกรที่ 30 

ธันวาคม พ.ศ.2554 ซึ่งเปนชวงเวลากอนเกิดวิกฤตการณทางการเมืองนับตั้งแต พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557 ซึ่งสงผลให

เกิดความผันผวนทั้งทางดานเศรษฐกิจและสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัยพย จากการศึกษาใน

ชวงเวลาดังกลาว พบวา วันจันทรมีผลติดลบมากที่สุด ในขณะที่ วันศุกรใหอัตราผลตอบแทนเปนบวกมากที่สุด และ

ยังพบอีกวาขนาดของกิจการท่ีเล็กกวา ใหอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาเมื่อเทียบกับกิจการที่มีขนาดใหญกวา  

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาถึง อิทธิพลของวันในสัปดาหตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใชขอมูลราคาปดรายวันของ

หลักทรัพย ในชวงเวลา ตั้งแต วันศุกร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ถึง วันศุกร ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่งเปน

ชวงเวลาหลังจากการเกิดรัฐประหาร เพื่อทําการทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาด และ ปรากฏการณความ

ผิดปกติของตลาด (Market Anomalies) วาผลการศึกษาจะเปนไปตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาด (Efficient 

Market) หรือ สอดคลองกับการศึกษาที่ผานมาหรือไมอยางไร จึงนํามาซี่งหัวขอการศึกษา อิทธิพลของวันในสัปดาห 

ตออัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งการศึกษา

ครั้งนีจ้ะสามารถเปนขอมูลที่เปนประโยชนแกผูที่ตองการทําการศึกษาเพื่อเปนขอมูลอางอิงในชวงเวลาดังกลาว และ

เปนประโยชนตอนักลงทุนที่สนใจใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เพื่อเปนแนวทางการลงทุนใน
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ชวงเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มโอกาสสรางผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนแกนักลงทุน ซึ่งจะ

สงผลดีตอภาคการลงทุนโดยรวมและเปนการสงเสริมศักยภาพการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระยะ

ยาวตอไป 

วัตถุประสงคการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวันในสัปดาหที่มีผลตออัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวันในสัปดาหที่มีผลตออัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบระหวาง

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

แนวคิดและทฤษฎี 

 ทฤษฎีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย (Efficient Market) คือ ประสิทธิภาพดานราคาหลักทรัพย (Price 

efficient market) อันแนวคิดที่เชื่อวา หากตลาดหลักทรัพยเปนตลาดที่สมบูรณแลว มูลคาของหุนเทากับราคาตลาด

เสมอ fama (1970) อางโดย ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) กลาววา แนวคิดดังกลาวไดเกิดขึ้นประมาณป 1970 เปน

แนวคิดสําคัญทางการเงิน โดยไดนิยามตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพวา เปนตลาดที่ราคาหลักทรัพยไดสะทอนถึง

สารสนเทศท่ีมีอยูอยางเต็มที่เสมอ ขาวสารใหมใดๆถูกสะทอนอยางรวดเร็ว และทันทีตอราคาหลักทรัพย ขาวสารใดๆ 

ของทุกบริษัทนั้นถูกกําหนดใหเปนไปอยางสุม หรือไมสามารถคาดการณได ราคาจะเปลี่ยนแปลงอยางไมสามารถ

คาดการณได หรือเรียกวา เปนไปตามตลาดอยางสุม (Random Walk) 

รูปแบบความมีประสิทธิภาพของตลาด 

 เงื่อนไขจําเปนในการเกิดประสิทธิภาพของตลาดคือ ขอมูลขาวสารในตลาดที่มีประสิทธิภาพอยางสมบูรณ 

ราคาหลักทรัพยจะสะทอนถึงขอมูลขาวสารท่ีมีท้ังหมดอยางทันทีทันใด และนักลงทุนไมสามารถใชขอมูลขาวสารเพื่อ

ทําผลตอบแทนสวนเกิน (Abnormal Return) ได เพราะขอมูลเหลานั้นไดถูกปรับเขากับราคาเรียบรอยแลว ทําใหตลาด

ที่มีประสิทธิภาพราคาหลักทรัพยทุกหลักทรัพยจะเทากับมูลคาที่แทจริง (Intrinsic Value) ถาหากขอมูลขาวสารบาง

ประเภทมิไดสะทอนอยางเต็มที่ในราคาหลักทรัพย หรือมีความลาชาของขอมูลขาวสาร แสดงวาตลาดนั้นไมไดเปน

ตลาดที่มปีระสิทธิภาพอยางสมบูรณ ซึ่งตลาดหลักทรัพยในแตละแหงมีระดับความมีประสิทธภิาพที่แตกตางกัน ขึ้นอยู

กับขอมูลขาวสารที่นักลงทุนใชในการตัดสนิใจซื้อขายหลักทรัพย  

ขาวสารขอมูลที่แพรไปยังผูลงทุน จําแนกเปน 3 ระดับ 

 1. ขอมูลตลาด (Market Information) ซึ่งหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับราคา และปริมาณซื้อขายหลักทรัพยที่

เกิดขึน้แลว 

 2. ขอมูลสาธารณะทั่วไป (Public Information) ซึ่งหมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐานของบริษัท เชน ขอมูล

กําไร เงินปนผล การแตกหุน การควบรวมกิจการ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม คุณภาพผูบริหาร วิธีการปฎิบัติทางการ

บัญชี การพยากรณกําไร เปนตน 

 3. ขอมูลทุกประเภท (All Information) หมายถึงขอมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งขอมูลสาธารณะ และขอมูลภายใน 

จิรัฐ สังขแกว (2547)  
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 ตามแนวคิดตลาดที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความเกี่ยวของกับระดับขอมูลขาวสารที่สะทอนในราคาหลักทรัพย

อยางรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งแสดงถึงความมปีระสิทธิภาพของตลาดในระดับที่แตกตางกัน โดยสามารถแบงระดับความ

มีประสิทธภิาพของตลาดได 3 ระดับดังน้ี จิรัฐ สังขแกว (2547)  

1. ประสิทธิภาพในระดับต่ํา (The Weakly efficient market) หรือตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับที่หนึ่งเปน

ตลาดที่ราคามีการเคลื่อนไหวอยางสุม และมีความยืดหยุนต่ํา เนื่องจากนักลงทุนสามารถศึกษาขอมูลดานราคาได

อยางเทาเทียมกัน และขอมูลดานราคามีนอยจึงไมมีนักลงทุนคนใดที่จะมีความไดเปรยีบจากขอมูลทางดานราคาไดทํา

ใหการเปลี่ยนแปลงของราคาในอดีตเปนไปโดยไมอาจคาดคะเนได ราคาหุนในปจจุบันจึงมีการเคลื่อนไหวแบบเชิงสุม 

คือ ตลาดมีประประสิทธภิาพในระดับต่ํานี้ถือวาขอมูลดานราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตไมสามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการคาดคะเนแนวโนมราคาหุนในอนาคตได  

2.ประสิทธิภาพในระดับกลาง (Semi Strong – efficient market) เปนตลาดหลักทรัพยที่ราคาเปนตัวสะทอน

ขอมูลขาวสารที่เผยแพรตอสาธารณะชนทั่วไป ราคาดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออุปสงคและอุปทานของหุน

เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดรับขอมูลขาวสารใหมๆ จนกระทั้งเกิดดุลยภาพใหม เชนถาบริษัทใดมีการแตกหุน (split par) 

ขาวสารเหลานี้จะมีการเผยแพรตอสาธารณชนทั่วไปอยางรวดเร็ว โดยนักลงทุนจะประเมินมูลคาของอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวัง และราคาหุนก็จะปรับตัวทันทีในระหวางที่มีขอมูลขาวสารใหมนีน้ักวิเคราะหการลงทุนจะมีการ

ประเมินมูลคาหุนใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งการประเมินนี้ถือวา เปนการประเมินมูลคาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นหากนักลงทุนใช

การวิเคราะหขั้นพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนแลวนักลงทุนสามารถหากําไรได แสดงวาตลาดยังไมมี

ประสิทธิภาพในระดับกลาง 

3. ประสิทธิภาพในระดับสูง (The Strongly efficient market) หรือตลาดที่มปีระสิทธิภาพในระดับที่สามตลาด

ที่มปีระสิทธิภาพระดับสูง หมายถึง ตลาดที่มีความยืดหยุนมาก ซึ่งตลาดหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพในระดับนี้ ราคา

เปนตัวสะทอนขอมูลขาวสารใหมทุกชนิด ไมเพียงแตเปนขอมูลท่ีเผยแพรตอสาธารณะชนเทานั่น แตยังรวมไปถึงขอมูล

ที่ไมเปดเผย (inside information) หมายความวา ไมมีใครมีอํานาจผูกขาดในการใชขอมูลภายใน (inside) เพื่อสรางกําไร

เกินปกติได ถึงแมวาจะมีขอมูลภายในก็ไมสามารถนํามาใชสรางราคาได เพราะทุกคนรูขอมูลภายในอยางรวดเร็ว

เชนกัน 

แนวคิดตลาดไมมีประสทิธิภาพ (Inefficient market) 

 แนวคิดตลาดไมมีประสิทธิภาพ อาจจะมีคุณสมบัติตรงกันขามกับตลาดมีประสิทธิภาพ (Efficient market) 

โดยสิ้นเชิงกลาวคือ ขอมูลขาวสารในการลงทุนไมสามารถแพรกระจายไปสูนักลงทุนทุกรายโดยทั่วถึงกันได ทําให

ราคาหลักทรัพยบางตัวไมอาจสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยนั้น อาจมีราคาสูงเกิน (Overpriced) กวามูลคา

ที่แทจริงหรือมูลคาท่ีควรเปนก็ได ฉะนั้นหากผูลงทุนขาดความรูความชํานาญในการวิเคราะหการลงทุนในหลักทรัพย 

การลงทุนในตลาดไมมปีระสิทธิภาพจะมีความเสี่ยงสูงมาก  

 

การเกิดเหตุผดิปกติของตลาด (Market Anomalies) 

 หากตลาดนั้นมีประสิทธิภาพการใชตัวแบบ (Model) ทางการเงินตางๆ ในการกําหนดราคา หรืออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย ยอมที่จะอธิบายปรากฏการณของราคาหรือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยภายใต

สถานการณตางๆ ไดแตหากในบางสถานการณไมสามารถใชตัวแบบนั้นๆ มาอธิบายราคา หรืออัตราผลตอบแทนของ

หลักทรัพยได เรียกไดวาเกิดเหตุผิดปกติของตลาด (Market Anomalies) (จิรัฐ  สังขแกว 2547) 
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 เหตุผิดปกติของตลาด (Market Anomalies) คือ เหตุการณที่ราคา หรือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยไม

เปนไปตามตัวแบบทางการเงนิตางๆ ทําใหไมสอดคลองกับแนวคิดตลาดมีประสิทธิภาพ เชน 

 1.อิทธิพลของเดือนมกราคม (January Effect) เปนเหตุการณที่อัตราผลตอบแทนในเดือนมกราคมสูงกวา

อัตราผลตอบแทนในเดอืนอื่นๆ โดยที่กอนชวงสิ้นปนักลงทุนจะขายหลักทรัพยที่ขาดทุน ซึ่งสงผลใหราคาหลักทรัพยมี

แนวโนมลดลงในเดือนธันวาคม และกลับเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม ซึ่งปรากฏการณนี้สืบเนื่องมาจากการที่นักลงทุน

พยายามทีจ่ะลดรายจายทางดานภาษี จากรายไดรวมของนักลงทุน  

2. อิทธิพลของวันในสัปดาห (Day of the Week Effect) หรืออิทธิพลของวันหยุดสุดสัปดาห (Weekend Effect) 

เปนเหตุการณที่อัตราผลตอบแทนในวันตางๆ ของสัปดาหมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยจากการศึกษาที่

ผานมาพบวา อัตราตอบแทนในวันจันทรจะต่ํากวาอัตราผลตอบแทนของวันอ่ืนๆ ในสัปดาห  

 3. อิทธิพลของอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E Ratio Effect) เปนเหตุการณที่กิจการที่มี P/E Ratio ในระดับต่ํา 

จะมีอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวากิจการที่มี P/E Ratio ในระดับสูง 

 4. อิทธิของขนาดกิจการ (Size Effect) เปนเหตุการณที่กิจการท่ีมีขนาดเล็กกวาจะมีอัตราผลตอบแทนสูงกวา

กิจการที่มีขนาดใหญ 

 5. อิทธิพลของราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชี (Price to Book Value) เปนเหตุการณที่กิจการที่มีอัตราสวน

ราคาตลาดตอมูลคาทางบัญชีที่สูง จะมีอัตราผลตอบแทนในระดับต่ํา และกิจการที่มีอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคา

ทางบัญชทีี่ต่ํา จะมีอัตราตอบแทนที่สูง 

 6. อิทธิพลของการถูกละเลย (Neglected – Firm Effect) เปนเหตุการณที่กิจการขนาดเล็กบางกิจการถูก

ละเลยจากนักลงทุน หรือนักวิเคราะหจะใหผลตอบแทนที่สูงกวากิจการท่ัวไป 

 7. อิทธิพลของสภาพคลอง (Liquidity Effect) เปนเหตุการณที่กิจการที่มีสภาพคลองที่ต่ําจะใหผลตอบแทนที่

สูงกวากิจการที่มสีภาพคลองสูง โดยสภาพคลองจะสะทอนถึงความเสี่ยงของกิจการ ถากิจการมีสภาพคลองต่ําความ

เสี่ยงจะสูง แตถากิจการมีสภาพคลองที่สูงความเสี่ยงจะต่ํา  

 8. การตอบสนองเกินจริงของตลาด (Market Overreaction) การศึกษาความเปนไปไดที่ตลาดหลักทรัพยจะมี

การตอบสนองอยางเกินจรงิตอขาวสารตางๆ ที่เขามาสูตลาด 

สมมติฐานในการศึกษา 

1. วันในสัปดาหมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

แตกตางกัน  

2. วันในสัปดาหมอีิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) แตกตางกัน 

3. วันในสัปดาหมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย เมื่อเปรียบเทียบระหวางตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีความแตกตางกัน  

วิธีดําเนินการวิจัย  
การศึกษาในครั้งนี้ทําโดย นําราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และ

ราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนตั้งแต วันศุกร ที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร ที่  4 เมษายน พ.ศ.2560 เปนระยะเวลา 711 วัน จากนั้นจึงนําอัตราผลตอบแทน

แตละวันในสัปดาหมาวิเคราหหาความแตกตาง โดยใชการทดสอบคาเฉลี่ยจากสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความ
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แปรปรวน (ANOVA), วิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย (Multiple Regression) และประมาณคาโดยใชวิธีกําลังสอง

นอยที่สุด (Least Square Method) และทดสอบดวยสถิติการเปรียบเทียบแบบจับคู (Paired-Samples T-test) เพื่อทํา

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตรา

ผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  
การศึกษาในครั้งนี้ทําโดย นําราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และ

ราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) จากระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยออนไลน 

(SETSMART:SET Market Analysis and Reporting Tool) มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยจากสมการ

ดังตอไปนี้ 

    Rt    =  ln (    St   )       

              St -1 

 โดยที่   

Rt  = อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และดัชนีตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ วัน t 

 St   = ราคาปด ของของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ณ วัน t 

 St – 1  = ราคาปด ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ ดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ณ วัน t – 1 

 

การคํานวณอัตราผลตอบแทนโดยใชสมการขางตนนั้น เนื่องจากเปนการคํานวณหาผลตอบแทนเฉลี่ยของ

หลักทรัพยกรณีท่ีมีการถือครองหลักทรัพยแบบระยะยาว การคํานวณผลตอบแทนแบบทบตน (Compound) จึงมีความ

เหมาะสมมากกวา ฐิติพร สําราญศาสตร ( 2555)  

 จากนั้นจึงนําอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ไดจากการคํานวณขางตน มาทดสอบหาอิทธิพลของวันในสัปดาหที่

มีตออัตราผลตอบแทนในแตละวันในสัปดาห โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  2 สมการ ดังตอไปน้ี 

 

  Rt _SET  =  �1D1t + �2 D2t + �3 D3t + �4D4t + �5 D5t + �t …………………….. (1) 

 

  Rt _mai  = �1D1t + �2 D2t + �3 D3t + �4D4t + �5 D5t + �t …….…………….…… (2)  

 

โดยที ่ Rt _SET = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ t  

Rt _mai = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยตลาด เอ็ม เอ ไอ ณ วันที ่t 

 �1 = คาสัมประสิทธสําหรับวันจันทร 

 �2  = คาสัมประสิทธสําหรับวันอังคาร 
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 �3 = คาสัมประสิทธสําหรับวันพุธ 

�4 = คาสัมประสิทธสําหรับวันพฤหัสบด ี

�5 = คาสัมประสิทธสําหรับวันศุกร 

D1t = ตัวแปรดัมมี่แทนวันจันทร (มีคาเทากับ 1 เมื่อเปนวันจันทร และเทากับ 0 เมื่อเปนวันอื่น) 

D2t = ตัวแปรดัมมี่แทนวันอังคาร (มีคาเทากับ 1 เมื่อเปนวันอังคาร และเทากับ 0 เมื่อเปนวันอื่น) 

D3t = ตัวแปรดัมมี่แทนวันพุธ (มีคาเทากับ 1 เมื่อเปนวันพุธ และเทากับ 0 เมื่อเปนวันอื่น) 

D4t = ตัวแปรดัมมี่แทนวันพฤหัสบดี (มีคาเทากับ 1 เมื่อเปนวันพฤหัสบด ีและเทากับ 0 เมื่อเปนวันอื่น) 

D5t = ตัวแปรดัมมี่แทนวันศุกร (มีคาเทากับ 1 เมื่อเปนวันศุกร และเทากับ 0 เมื่อเปนวันอื่น) 

�t = คาคลาดเคลื่อนของอัตราผลตอบแทน 

 

ผลการทดสอบอิทธิพลของวันในสัปดาหตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ดวยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยสถิติ F-test โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 พบวา วันในสัปดาหมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (จากคา Mean) โดยที่วันจันทร เทากับ -0.0015879 

วันอังคาร เทากับ -0.0005543 วันพุธ เทากับ 0.0014525 วันพฤหัสบดี เทากับ 0.0001969 และวันศุกร เทากับ 

0.0011962 ตามลําดับ ในภาพรวมอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) มีความแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคูโดยดูไดจากคา F-test เทากับ 3.44 และคา P-value เทากับ 0.009 ซึ่งมีคา

นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว (α= 0.05) ทําใหผลการทดสอบสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 ซึ่งหมายความ

วา อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในสัปดาหของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยนั้นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิดังตารางที่ 1  

แตเนื่องจากยังไมสามารถกลาวไดวาคูใดที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองทําการเปรียบเทียบรายคูวา

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) มีวันใดที่มีความแตกตางกัน 

ตารางที ่1  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของอัตรผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

วันในสัปดาห Mean F-test P-Value 

จันทร -0.0015879 3.441 0.009 

อังคาร -0.0005543   

พุธ 0.0014525   

พฤหัสบด ี 0.0001969   

ศุกร 0.0011962   

 * P< 0.05  ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 2  ผลความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) 

วันในสัปดาห จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

จันทร – -0.00103363 -0.00304041* -.00178482 -0.0027841* 

อังคาร  – -0.00200679* -.00075119 -.00175047 

พุธ   – .00125560 .00025631 

พฤหัสบด ี    – -0.00099929 

ศุกร     – 

 * P< 0.05 

ที่มา: จากการคํานวณ 

 จาก ตารางที่ 2  เมื่อทําการทดสอบตอเนื่องดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple comparisons) โดยใชคาสถิติการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Least–Significant Difference: LSD) พบวา วันในสัปดาหมีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3 คู (คา Mean มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)  ดังตอปไปนี้  

คูที่ 1  อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันจันทร นอยกวา วันพุธ โดยมีคา Mean Differences 

เทากับ -0.00304041  ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คูที่ 2  อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันจันทร นอยกวา วันศุกร โดยมีคา Mean 

Differences เทากับ -0.0027841 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คูที่ 3  อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันอังคาร นอยกวา วันพุธ โดยมีคา Mean 

Differences เทากับ -0.00200679 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทยีบความแตกตางของอัตรผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

วันในสัปดาห Mean F-test P-Value 

จันทร -0.0018194 4.159 0.002 

อังคาร -0.0016947   

พุธ 0.0018043   

พฤหัสบด ี 0.0006387   

ศุกร 0.0029202   

  * P< 0.05  ที่มา: จากการคํานวณ 

จาก ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน 

(ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาคาความแปรปรวนของวันในสัปดาหมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (จากคา Mean) 

โดยที่วันจันทร เทากับ -0.0018194 วันอังคาร เทากับ -0.0016947 วันพุธ เทากับ 0.0018043 วันพฤหัสบดี เทากับ 

0.0006387 และวันศุกร เทากับ 0.0029202 ตามลําดับ โดยในภาพรวมพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีความแตกตางกันอยางนอยหนึ่งคูโดยดูไดจากคา F-test มีคา

เทากับ 4.159 และคา P-value มีคาเทากับ 0.002 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว (α= 0.05) 

ทําใหผลการทดสอบสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ซึ่งหมายความวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในสัปดาหนั้นแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตยังไมสามารถกลาวไดวาคูใดที่มีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงตองทําการเปรียบเทียบ

รายคูวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีวันใดที่มีความแตกตางกัน  

ตารางที่ 4  ผลความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

วันในสัปดาห จันทร อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร 

จันทร       – -0.00012466 -.00362366* -.00245801 -.00473957* 

อังคาร   – -.00349900* -.00233336 -.00461491* 

พุธ    – .00116564 -.00111591 

พฤหัสบด ี     – -.00228155 

ศุกร      – 

* P< 0.05  ที่มา: จากการคํานวณ 
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จาก ตารางที่ 4  เมื่อทําการทดสอบตอเนื่องดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple comparisons) โดยใชคาสถิติการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Least–Significant Difference : LSD) พบวา วันในสัปดาหมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai ) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 4 คู (คา Mean มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ดังตอปไปนี้ 

คูที่ 1  อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันจันทร นอยกวา วันพุธ โดยมีคา Mean Differences 

เทากับ -.00362366 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คูที่ 2 อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันจันทร นอยกวา วันศุกร โดยมีคา Mean 

Differences เทากับ -.00473957 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

คูที่ 3 อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันอังคาร นอยกวา วันพุธ โดยมีคา Mean Differences 

เทากับ -.00349900 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

คูที่ 4 อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยหลักทรัพย ของวันอังคาร นอยกวา วันศุกร โดยมีคา Mean 

Differences เทากับ -.00461491 ซึ่งคา Mean มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบหาความแตกตางของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET)  

วันในสัปดาห Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

จันทร -0.001597 0.000679 -2.350802 0.0190 

อังคาร -0.000538 0.000665 -0.809197 0.4187 

พุธ 0.001453 0.000670 2.168231 0.0305 

พฤหัสบด ี 0.000197 0. 000675 0.291878 0.7705 

ศุกร 0.001196 0.000682 1.754344 0.0798 

 ที่มา: จากการคํานวณ 

  Number of obs. =   711   R-squared  =   0.019202 

 Adj.R-squared =  0.013646  Durbin-Watson stat =   1.896530 

 จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบหาความแตกตางของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย (Multiple Regression) และประมาณคาโดยใชวิธี
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กําลังสองนอยที่สุด (Least Square Method) ของอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของวันตางๆ ในสัปดาหโดยใชดัชนี

หลักทรัพยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index)  

จากการทดสอบโดยภาพรวม พบวาวันในสัปดาหท่ีมีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยแตกตางกัน คือ วันจันทร 

และวันพุธ โดยดูไดจากคา coefficient ของวันจันทร และวันพุธ มีคาเทากับ -0.001597 และ 0.001453 ตามลําดับ 

คา Prob. ของวันจันทร และวันพุธ มีคาเทากับ  0.0190 และ 0.0305 ตามลําดับ ซี่งคา P มีคานอยกวาระดับ

นัยสําคัญทางสถิตทิี่กําหนดไว (α= 0.05) ซึ่งหมายความวา อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในวันจันทร 

และวันพุธ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ในสัปดาหมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น

ผลการทดสอบนีจ้ึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 

 สวนวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร จากผลการทดสอบพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยไมมีความ

แตกตางกันในสัปดาห โดยดูไดจากคา coefficient ของวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร มีคาเทากับ -0.000538, 

0.000197 และ 0.001196 ตามลําดับ และคา Prob. ของวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร มีคาเทากับ 0.4187, 

0.7705 และ 0.0798 ตามลําดับ ซึ่งคา P มีคามากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว (α= 0.05) ทําใหอัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร ปฏิเสธสมมุติฐานที่ 1 ซึ่งหมายความวาอัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันศุกร ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(SET) ในสัปดาหไมมีความแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบดังกลาวของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของวันตางๆ ในสัปดาหโดยใชดัชนีหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย (Multiple Regression) และ

ประมาณคาโดยใชวธิีกําลังสองนอยที่สุด (Least Square Method) สรุปไดวา วันจันทร และวันพุธ มีความแตกตางกัน

ในสัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ วันจันทร เปนวันที่มีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยเปนลบมากที่สุด และวัน

พุธ มีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยเปนบวกมากที่สุด ซึ่งผลการทดสอบดังกลาวสอดคลองกันกับงานวิจัยของ ของ 

ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) ซึ่งทําการศึกษาโดยใชขอมูลของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน SET, SET100, 

SET50 และ 8 กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวัน

จันทรเปนลบมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคลองกันกับงานวิจัยในตางประเทศของ French (1980) และ Gibbons & Hess 

(1981) ซึ่งใชอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย S&P 500 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

สหรัฐอเมริกา ตางพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันจันทรนั้นติดลบต่ําที่สุดเชนกัน สวนวันที่มีอัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยมีคาเปนบวกที่สุดอยางมนีัยสําคัญทางสถิต ิคือ วันพุธ เชนกัน 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทยีบหาความแตกตางของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ( mai)  

วันในสัปดาห Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

จันทร -0.001839 0.001037 -1.774063 0. 0765 

อังคาร -0.001675 0.001015 -1.649853 0.0994 

พุธ 0.001804 0.001022 1.765147 0.0780 

พฤหัสบด ี 0.000639 0.001029 0.620447 0.5352 

ศุกร 0.002920 0.001040 2.806803 0.0051 

 ที่มา: จากการคํานวณ 

Number of obs. =   711   R-squared  =   0.023031 

 Adj.R-squared =   0.017496  Durbin-Watson stat =   1.717830 

จากตารางที่ 6  แสดงการเปรียบเทยีบหาความแตกตางของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ ( mai) โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชงิถดถอย (Multiple Regression) และประมาณคาโดยใชวิธีกําลัง

สองนอยที่สุด (Least Square Method) ของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลีย่ของวันตางๆ ในสัปดาหโดยใชดัชนี

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index)  

จากการทดสอบโดยภาพรวม พบวาวันในสัปดาหที่มีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยแตกตางกัน คือ วันศุกร

โดยดูไดจากคา coefficient ของวันศุกร มีคาเทากับ 0.002920 คา Prob. ของวันศุกร มีคาเทากับ  0.0051 ซี่งคา P มี

คานอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว (α= 0.05) ซึ่งหมายความวา อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของ

หลักทรัพยใน วันศุกร ของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในสัปดาหมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดังนั้นผลการทดสอบนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 

 สวน วันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี จากผลการทดสอบพบวาอัตราผลตอบแทนรายวัน

เฉลี่ยไมมคีวามแตกตางกันในสัปดาห โดยดูไดจากคา coefficient ของวันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี มี

คาเทากับ -0.001839, -0.001675, 0.001804,  และ 0.000639 ตามลําดับ และคา Prob. ของวันจันทร, วันอังคาร, 

วันพุธ, และวันพฤหัสบดี มีคาเทากับ 0. 0765, 0.0994, 0.0780 และ 0.5352 ตามลําดับ ซึ่งคา P มีคามากกวา

ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไว (α= 0.05) ทําใหอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยใน วันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, 

และวันพฤหัสบดี ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ซึ่งหมายความวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยใน วันจันทร, 

วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบด ีของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในสัปดาหไมมีความแตกตางกัน 

จากผลการทดสอบดังกลาวของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของวันตางๆ ในสัปดาหโดยใชดัชนีหลักทรัพย

ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai Index) โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย (Multiple Regression) และ

ประมาณคาโดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least Square Method) สรุปไดวา วันศุกร มีความแตกตางกันในสัปดาห

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่ วันศุกร เปนวันที่มีอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยเปนบวกมากที่สุด ซึ่งผลการ
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ทดสอบดังกลาวสอดคลองกันกับงานวิจัยของ ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) ซึ่งทําการศึกษาโดยใชขอมูลของอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยใน SET, SET100, SET50 และ 8 กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยสวนใหญในวันศุกรเปนบวกมากที่สุด และสอดคลองกันกับงานวิจัยใน

ตางประเทศของ Gibbons & Hess (1981) ซึ่งใชอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย S&P 500 ในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันศุกรนั้นเปนบวกอยางมีนัยสําคัญ

เชนกัน  

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยเฉลี่ยรายวัน ระหวางอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

    Day  

n 

 

Mean 

 

SD. 

 

t 

 

Sig  

(2-tailed) 

จันทร      

    SET 139 -0.0015879 0.00924213 0.279 0.781 

    mai 139 -0.0018194 0.01508903   

อังคาร      

    SET 147 -0.0005543 0.00808243 1.573 0.118 

    mai 147 -0.0016947 0.01200411   

พุธ      

    SET 144 0.0014525 0.00687745 -0.551 0.582 

    mai 144 0.0018043 0.01010048   

พฤหัสบดี      

    SET 142 0.0001969 0.00808815 -0.58 0.563 

    mai 142 0.0006387 0.01213221   

ศุกร      

    SET 139 0.0011962 0.00776203 -2.285 0.024 

    mai 139 0.0029202 0.1155477   

รวม      

    SET 711 0.0001423 0.00809423 -0.647 0.518 

    mai 711 0.0003578 0.01237494   

   ที่มา: จากการคํานวณ 

Market 
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 จากตางรางที่ 7 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบ ระหวางอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ (mai) ดวยสถิติการเปรียบเทยีบแบบจับคู (Paired-Samples T-test)  

 จากผลการทดสอบความแตกตางของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของทั้งสองกลุม ในภาพรวมพบวา 

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย

รายวันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ใน วันศุกร 

โดยดูไดจากคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.024 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด ( α = 0.05) ซึ่งหมายความวา 

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อทําการเปรียบเทยีบกันกับ

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในสัปดาหแตกตางกัน หรือ มี

อิทธิพลของวันในสัปดาหเกิดขึ้น โดยที่คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

(mai) มีคาสูงกวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) โดยดูได

จาก คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน ( Mean) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไทย มีคาเทากับ 0.0011962 และ

คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน (Mean) ของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีคาเทากับ 0.0029202 ดังนั้นผลการ

ทดสอบนี้จึงสนับสนุน สมมติฐานที่ 3  

 สวน วันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี เมื่อทดสอบความแตกตางของอัตราผลตอบแทนรายวัน

เฉลี่ยของทั้งสองกลุม พบวาในวันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี ไมมีความแตกตางกัน โดยดูไดจากคา 

Sig (2-tailed) ของ วันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี มีคาเทากับ 0.781, 0.118, 0.582 และ 0.563 

ตามลําดับ ซึ่งหมายความวา ในวันวันจันทร, วันอังคาร, วันพุธ, และวันพฤหัสบดี อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) เมื่อทําการเปรียบเทยีบกันกับอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของ

หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ในสัปดาหไมมีความแตกตางกัน หรือ ไมมีอิทธิพลของวันในสัปดาห

เกิดขึน้ในวันดังกลาว  

 จากผลการทดสอบดังกลาวโดยการเปรียบเทียบ ระหวางอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ (mai) ดวยสถิติการเปรียบเทียบแบบจับคู (Paired-Samples T-test) สามารถสรุปไดวา วันที่มีความแตกตางกัน

ของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย คือ วันศุกร โดยที่คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) มีคาสูงกวา คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (SET)  และผลการทดสอบน้ียังสอดคลองกันกับงานวิจัยในตางประเทศของ Gibbons & Hess (1981) ซึ่งใช

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย S&P 500 ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบวา

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันศุกรนั้นเปนบวกอยางมีนัยสําคัญ และยังสอดคลองกันกับงานวิจัยของ ฐิติพร 

สําราญศาสตร (2555) ซึ่งทําการศึกษาโดยใชขอมูลของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยใน SET, SET100, SET50 

และ 8 กลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยสวนใหญในวัน

ศุกรเปนบวกมากที่สุด และผลการทดสอบยังไดกลางถึงเร่ืองขนาดของกิจการซึ่งพบวา หลักทรัพยที่มีขนาดเล็กกวามี

อิทธิพลตออัตราผลตอบแทน โดยเปนบวกมากกวาหลักทรัพยขนาดใหญอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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สรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษา “อิทธิพลของวันในสัปดาหตออัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” ดวยการวิเคราหหาความแตกตางของอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย โดยใชการ

ทดสอบคาเฉลี่ยจากสถิติ F-test ดวยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA),การวิเคราะหความสัมพันธเชิงถดถอย 

(Multiple Regression) โดยใชวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Least Square Method) และทดสอบดวยสถิติการเปรียบเทียบ

แบบจับคู (Paired-Samples T-test) เพื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยการนําราคา

ปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET Index) และราคาปดรายวันของดัชนีตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai Index) มาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย ตั้งแต วันศุกร ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วัน

ศุกร ที่  4 เมษายน พ.ศ.2560 เปนระยะเวลา 711 วัน  

พบวา วันมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันจันทรเปน

ลบมากที่สุด และอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในวันพุธเปนบวกมากที่สุด ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สวน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ คือ วันศุกร ที่ใหอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยเปนบวกมากที่สุด และเมื่อทําการ

เปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และอัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พบวา วันในสัปดาหมีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ย ซึ่งวันท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ วันศุกร โดยที่

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มีอัตราผลตอบแทนเปนบวกสูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันศุกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

จากการทดสอบ พบวายังคงมีอิทธิพลของวันที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย ทั้งในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น ตามที่ไดเคยมีการศึกษา

กอนหนาชวงเวลารัฐประหาร ศึกษาโดย ฐิติพร สําราญศาสตร (2555) นั้น เมื่อไดทําการทดสอบในชวงเวลาหลังเกิด

เหตุการณรัฐประหารแลวยังคงพบวาผลการศึกษายังคงมีความสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา โดยที่ในสวนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาอัตราผลตอบแทนในวันจันทรยังคงเปนลบมากที่สุดเชนเดียวกันกับที่เคยได

ทําการศึกษามา และพบวาในวันพุธใหอัตราผลตอบแทนเปนบวกมากที่สุด เพิ่มขึ้นมาเมื่อทําการศึกษาชวงเวลา

หลังจากเกิดเหตุการณรัฐประหาร และในสวนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พบวา วันศุกรใหอัตราผลตอบแทนเปน

บวกสูงกวาอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมนักลงทุนจะทําการลงทุนใน

ชวงเวลากอนเกิดเหตุการณรัฐประหาร หรือหลังเหตุการณรัฐประหาร ผลการทดสอบทางสถิติยังคงพบวามี

ปรากฏการณการเกิดเหตุผิดปกติของตลาด (Market Anomaly)  ซึ่งไมเปนไปตามทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลักทรัพย (Inefficient market) เกิดขึ้น ซึ่งผลการทดสอบดังกลาวยังคงมีความสอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา

ไมวาจะเปนการศึกษาตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย หรือตางประเทศ ยืนยันใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของ

ตลาดหลักทรัพย (Inefficient market) กลาวคือ ขอมูลขาวสารในการลงทุนไมสามารถแพรกระจายไปสูนักลงทุนทุก

รายโดยทั่วถงึกันได ซึ่งนักลงทุนที่สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารไดดีกวาจะสามารถใชขอมูลเพื่อทํากําไรสวนเกินจาก

การลงทุนได ฐิติพร สําราญศาสตร (2555)  
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อยางไรก็ตามปรากฏการณที่ตลาดมีเหตุผิดปกติ (Market Anomaly) เชนนี้จะสงผลทําใหราคาหลักทรัพย

บางตัวไมอาจสะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของหลักทรัพยนั้น ซึ่งทําใหการลงทุนในตลาดที่ไมมีประสิทธิภาพจะมีความ

เสี่ยงสูง  

ในสวนของการลงทุนในหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นักลงทุนควรทําการขายหลักทรัพย

ในวันพุธ เน่ืองจากเปนวันที่ใหผลตอบแทนสูงสุดจากการทดสอบทางสถิติกอนตลาดปดทําการ และทําการกลับเขามา

ซื้อหลักทรัพยอกีครั้งในวันจันทรเมื่อตลาดเปดทําการอีกครั้ง เนื่องจากเปนวันที่ใหอัตราผลตอบแทนต่ําสุด เพื่อสราง

โอกาสในการทํากําไรจากสวนตางราคาที่เกดิขึ้น และในสวนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ นักลงทุนควรทําการขาย

หลักทรัพยในวันศุกรกอนตลาดปด เนื่องจากเปนวันที่ใหอัตราผลตอบแทนสูงสุด และเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวาง

อัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

พบวาหากนักลงทุนตองการอัตราผลตอบแทนรายวันเฉลี่ยที่มากที่สุด นักลงทุนควรลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ 

ไอ โดยทําการขายหลักทรัพยในวันศุกร เนื่องจากเปนวันท่ีใหอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดในสัปดาห 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของวันในสัปดาหที่มีผลตออัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งอาจเปนหนึ่งปจจัยที่สงผลกระทบตออัตราผลตอบแทนตอ

หลักทรัพย โดยการระบุวันในการลงทุน  แตยังไมไดทําการศึกษาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย

ภายในวันที่มีอิทธิพล และอาจจะยังคงมีปจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ควรทําการศึกษาควบคูเพิ่มเติม เชน อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา, อัตราเงินเฟอ, ระดับราคาน้ํามันตลาดโลก เปนตน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป ควร

ทําการศึกษาถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน โดยเพิ่มปจจยทางเศรษฐกิจในการศึกษา เพื่อสามารถนําขอมูล

การศึกษามาใชประกอบการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพยในดานตางๆ  ซึ่งจะทําใหนักลงทุนสามารถสรางโอกาส

ในการทํากําไรจากราคาสวนตาง และสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนลงได ซึง่จะสงผลดีตอภาคการลงทุนโดยรวม

และ สงเสรมิศักยภาพการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระยะยาวตอไป 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่

เชยีงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตและประเมินความ

พึงพอใจของผูมารับบริการ  มีการเก็บขอมูลจากรายงานสถิติการรับ-เบิกจายแสตมปของสํานักนักงานสรรพสามิต

พื้นท่ีเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยใชแบบสัมภาษณบุคลากรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานแสตมป 

จํานวน 14 ราย  และแบบสอบถามจากผูรับบริการงานแสตมปสรรพสามิต จํานวน 160 ราย พบวา ในแตละขั้นตอน

ของการเคลื่อนยายแสตมปจากคลังแสตมปกรมสรรพสามิตจนถึงผูรับบริการ พบปญหาคือในขั้นตอนการจัดการ

แสตมปคงคลังของแตละสาขายังไมมีการพยากรณยอดขาย สาขาสํารองแสตมปเปนสินคาคงคลังเกินความตองการ

ของลูกคา  มกีารเก็บแสตมปคงเหลือไวที่คลังแสตมปสาขาแตไมไดคํานวณเปนตนทุนสิ้นคาคงคลังและไมรายงานไป

ยังคลังแสตมปกลาง  ในดานความพึงพอใจของผูประกอบการ พบวากิจกรรมหลักการใหบริการแกลูกคา การ

จัดการโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหมมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด และใน

กิจกรรมสนับสนุน  ดานการเอาใจใสและพรอมใหบริการของเจาหนาที่ มีความพึงพอใจมากที่สุด  ในการใหบริการแก

ลูกคาควรมีการปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการแสตมปสรรพสามิตใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ

ระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหมตอไป 

คําสําคัญ: แสตมปสรรพสามิต  ระบบแสตมปสรรพสามิต  ภาษีสรรพสามิต 
 

Abstract  
This research is to study the logistics management of excise stamps of Chiang Mai Excise Office. The 

purpose of the survey was to investigate logistics operations, excise stamps and service satisfaction. The data 
collected from the statistics of receipt and issue of stamps of the Office of Excise in Chiang Mai Province in fiscal 
year 2016 using the interviews with personnel and staff of the stamp issue 14 and the questionnaire from the 
stamp duty service. 160 people have found that the results obtained in each branch are backed up as inventory 
over customer demand. And the information in logistics management, excise stamps of the Chiang Mai Excise 
Office has the highest efficiency. The programmed software used to collect taxes, reduce delays and keep the 
target. The results of the assessment of the satisfaction of the service recipients. Service staff Must be sufficient 
and advise. The ability to service should improve the excise stamp duty to facilitate the management of logistics, 
excise stamps excise area Chiang Mai.  
 

Keywords: logistics, excise stamps , excise tax 
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บทนํา  

ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเพื่อนําสงเปนรายไดแผนดิน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังจัดอยู

ในภารกิจดานรายได หรือเปนรายรับของรัฐบาลที่นําเงินมาพัฒนาประเทศอยูในรูปดุลยรายรับของรัฐบาลซึ่งกรม

สรรพสามิตเปนหนวยงานที่จัดหารายไดใหแกรัฐบาลโดยจัดหารายรับจากภาษีเพื่อรองรับคาใชจายภายในประเทศที่

เพิ่มขึ้นทุกปสงผลตอภารกิจของกรม ที่มีหนาที่ตองจัดเก็บรายไดใหเพิ่มขึ้นทุกปเชนกันโดยเก็บภาษีจากสินคาบาง

ประเภทท่ีผลิตขึ้นในราชอาณาจักร และสินคาบางชนิดที่นําเขาจากตางประเทศ อาท ิภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษี

ยาสูบ โดยมีมาตรการควบคุมจัดเก็บภาษีและการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวด 

 การจัดเก็บรายไดของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ภายในภาคที่ 5  พบวาจังหวัดเชียงใหม มีผลการจัดเก็บ

รายไดภาษีสรรพสามิตนําสงเปนรายไดแผนดินที่สูงที่สุดกวาสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ในภาค 5 และ

เปนจังหวัดที่มีจํานวนการผลิตหรือจําหนายสินคาที่ชําระดวยแสตมปสรรพสามิตสูงที่สุด รวมทั้งเปนจังหวัดที่มีการ

ผลิตสุราพื้นเมืองและเปนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดชายแดน แตละพื้นที่ในความรับผิดชอบของแตละสาขาหางไกลกัน 

และไกลจากอาณาเขตที่ตั้งของคลังแสตมป ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม เพื่อใหกลุมตัวอยางมีการ

กระจายอยางทั่วถึงโดยไดพิจารณาสํานักงานสรรพสามิตเชียงใหมที่มีจํานวนผูผลิตและจําหนายสุราแชสูงที่สุดใน

ภาคเหนอืเชนกัน 

ผูวิจัยมีความสนใจในการศึกษาการจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิต

พื้นท่ีเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจการปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิต ผลการศึกษา

ที่ไดสามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศในการจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายและลดตนทุน ระยะเวลา และเปนแนวทางในการปรับปรุงงานจัดเก็บภาษีที่ชําระเปน

แสตมปสรรพสามิตใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการพรอมท้ังไดทราบปญหาและอุปสรรคของแตละสาขาใน

สํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่เชียงใหมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิต โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย

ดังนี ้

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  โดยแบงการศึกษาเปน 2 สวน ศีกษาการจัดการ

ระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิต จากกลุมตัวอยางคือหัวหนางานและเจาหนาที่ผูปฏบิัติงานแสตมปสรรพสามิต 

และประเมินความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 

 สถานที่ดําเนินงานวิจัย ผูวิจัยไดเลอืกพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่เชียงใหม 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 

2.เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการระบบโลจิสตกิสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่

เชยีงใหม 

ขอบเขตของการทําวิจัย 

ขอบเขตดานพื้นที ่

  ดําเนินการศึกษาในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหมทั้ง 6 สาขา

ครอบคลุมทั้งหมด 25 อําเภอ 
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแสตมปสรรพสามิต ในทุก

พื้นท่ีสาขาจังหวัดเชยีงใหม จํานวน 14 ราย ประกอบดวย หัวหนาฝายงานภาษีแสตมป จํานวน 7 ราย และ เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน จํานวน 7  ราย และผูประกอบการที่ชําระภาษีแสตมปสรรพสามิต จํานวน 160 ราย 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.ทราบถึงขอมูลการจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 

2.สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม สามารถจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตมาปรับปรุงแกไข

และปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึน้ไดอยางมีประสิทธภิาพยิ่งขึน้   

3.เปนแนวทางในการจัดฝกอบรมและพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส

แสตมปสรรพสามิต 

4.เปนแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการระบบโลจิสติกสแสตมปสรรพสามิตใหสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจในอนาคต 
 

เครื่องมือทีใ่ชในงานวิจัย 

 ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเลือกใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือใน

การรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 กลุมตัวอยาง กลุมที่ 1 เจาหนาท่ีสรรพสามิต และกลุมที่ 2  ผูรับบริการ 

 
 

ภาพ 1 สัมภาษณเจาหนาที่แสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่เชียงใหม 

สถิติและการวิเคราะหผล 

 วิจัยเชิงปริมาณ สถิติในการวิเคราะหขอมูลใชคาความถี ่(Frequency) และรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (X) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและนําคาเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบตามเกณฑในการแปลผล 

 คาเฉลี่ย    ความหมาย 

1.00 – 1.80    นอยท่ีสุด 

1.81 – 2.60    นอย 

2.61 – 3.40    ปานกลาง 

3.41 – 4.20    มาก 

4.21 – 5.00    มากที่สุด 
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 วิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คือการ

วิเคราะหขอมูล เนื้อหา ถอยคําที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่สรรพสามิต โดยการตีความขอสรุปทําการวิเตราะห

ตอจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค นําผลที่ไดเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการระบบโลจิสติกส

แสตมปสรรพสามิตตอไป 

ผลการวิจัย 

 การจัดการระบบโลจิสตกิสแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตพืน้ที่เชียงใหม คือ  

กิจกรรมโลจิสตกิส พบวา ในการขนสงเคลื่อนยายแสตมปสรรพสามิตของสํานักงานพืน้ที่เชียงใหมและสาขา
มีลําดับขั้นดังนี ้
 1.ผูประกอบการตองกรอกใบซือ้แสตมป 

2.พืน้ที่สาขารับใบซื้อแสตมป 

3.พื้นท่ีสาขาสั่งจายแสตมปหนางานจัดเก็บภาษี 

4.พื้นท่ีสาขารายงานแสตมปไมเพียงพอในการรับชําระภาษีของผูประกอบการ 

5.พื้นท่ีสาขาสงหนังสอืขอเบิกแสตมปไปยังฝายจัดเก็บภาษีของสานักงานสรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 

6.พื้นท่ีเชียงใหม สั่งจายแสตมปใหพื้นท่ีสาขา หากพบวาไมเพียงพอ สํานักงานสรรพสิตพื้นท่ีเชียงใหม สง

เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานแสตมปเขาไปเบิกยังคลังแสตมปสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต 

7.กรมสรรพสามิตสั่งจายแสตมปใหแตละสานักงานพ้ืนท่ีแตละจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
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ผศ.ดร. ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล และผศ.ดร. อายุส  หยูเย็น ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางในการทําวิจัย 

รวมท้ังการแกไขปญหาตางๆ อ ันเปนประโยชนตอการทาวิจัย  ขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานของสํานักงานสรรพสามิต

พื้นท่ีเชียงใหม ที่อานวยความสะดวกและอนุเคราะหสถานที่จัดเก็บขอมูลระหวางการทาวจิัย 
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ความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยระหวางป พ.ศ. 2550 – 2557 โดยใชการ
วิเคราะหสวนแบงตลาดคงที ่

Export Competitiveness of Thai Cut-flower Orchid  During  2007-2014 using Constant Market Share 
Analysis 
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ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกเขตรอนมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลกตั้งแตในปพ.ศ. 

2550-2559 ซึ่งการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยมีความผันผวนตลอดเวลา เนื่องมาจากปจจัยในดานตางๆ ดังนั้น

เพื่อใหทราบถงึองคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอความสามารถในการแขงขันในการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย จึงใช

แนวคิดสวนแบงการตลาดคงที่(CMS) เพื่อวิเคราะหผลกระทบที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของการสงออกกลวยไมตัด

ดอกของไทย พบวาภาพรวมในชวงปพ.ศ. 2550-2559 ไทยสามารถขยายการสงออกกลวยไมตัดดอกไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ปละ 8,103 กิโลกรัม ซึ่งสวนใหญไดรับอิทธิพลจากผลของการขยายตัวของอุปสงคโลกที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยป

ละ 1,575,771 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยมีการขยายตัวในตลาดโลก ปจจัย

รองลงมาคอืผลจากการกระจายตลาดที่ทําใหการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปละ 672,402 กิโลกรัม 

แสดงใหเห็นวาไทยยังคงรักษาสวนแบงในตลาดนําเขาหลักไวได และไทยยังไดรับประโยชนจากผลของความสามารถ

ในการแขงขันแทจริงที่สงผลใหมีการสงออกกลวยไมตัดดอกขยายตัวเฉลี่ยปละ 106,200 กิโลกรัม ในขณะที่ไทยเสีย

ประโยชนจากปจจัยดานผลกระทบรวมที่เกิดจากการปรับตัวที่ผิดทิศทาง สงผลใหไทยสงออกกลวยไมตัดดอกลดลง

เฉลี่ยปละ 2,111,080 กิโลกรัม 

คําสําคัญ:  
 

Abstract 

Thailand is the world largest exporter of tropical cut orchids during 2007-2015. The total exporting of 
Thai Cut-flower Orchid has value and volume volatility, Due to many factor. Thus to know element that effect of 
export competitiveness of Thai Cut-flower Orchid, so this study use the method of constant market shares  
(CMS) to analysis the effect of changing Thai Cut-flower Orchid export. The result of CMS indicated that during 
2007-2015, Export competitiveness of Thai Cut-flower Orchid growth average annually 8,103 kilogram. Most of 
them are influenced by general world trade expansion effect which growth average annually 1,575,771 
kilogram. This is showed that Thailand’s export of Cut-flower Orchid has expanded in global market. The next 
factor is the market distribution effect that cause of Thai Cut-flower Orchid growth average annually 672,402 
kilogram. This showed that Thailand still maintains the market share of the main import market. Thailand has 
also benefit from the pure competitiveness effect which has result in the Thai Cut-flower Orchid growth average 
annually 106,200 kilogram. While Thailand loss of benefit from the interaction effect. As a result, Thai Cut-flower 
Orchid decreases average annually 2,111,080 kilogram. 

Keywords:  
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บทนํา 

ประเทศไทยเปนผูสงออกกลวยไมตัดดอกที่มีปริมาณมากเปนอันดับที่ 1 ของโลกในป 2558 (UN Comtrade, 

2017) กลวยไมถือไดวาเปนหน่ึงในสินคาที่เปนสัญลักษณของไทย มีผลผลิตกลวยไมตัดดอกเพื่อสงออกประมาณรอย

ละ 49 สวนอีกรอยละ 51 เปนการผลิตเพื่อใชในประเทศ เนื่องจากเปนกลวยไมที่มีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานการ

สงออกในป 2557 มีจํานวนผูสงออกกลวยไมของไทยมีประมาณ 115 รายและเกษตรกรผูปลูกกลวยไมประมาณ 

3,000 ราย (อรวรรณ, 2558) โดยมีตลาดสงออกที่สําคัญมากที่สุด 5 อันดับ คือ ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดหลักใน

การสงออกของไทยในป พ.ศ. 2558 มีมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกเทากับ 636.81 ลานบาท รองลงมา คือ 

สหรัฐอเมริกา, จีน, อิตาลี และอินเดียมีมูลคาการสงออก 428.33 159.15 152.28 และ 125.74 ลานบาท ตามลําดับ 

(กระทรวงพาณิชย, 2559) ประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกที่เปนคูแขงที่สําคัญของไทยไดแก มาเลเซียและสิงคโปร 

ซึ่งเปนคูแขงเดิมของไทย และสําหรับประเทศที่เริ่มมีการขยายการปลูกกลวยไมตัดดอกชนิดเดียวกันกับไทย ไดแก 

อินเดีย, เม็กซิโก, เนเธอรแลนดและเวียดนาม ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนผูสงออกกลวยไมตัดดอกรายใหญของโลก 

แตการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยยังคงมีความผันผวนตลอดเวลา อันเนื่องมาจากหลายปจจัย เชนสภาวะการ

ผลิตกลวยไมตัดดอกของไทยและประเทศคูแขง สภาวะเศรษฐกิจของประเทศผูนําเขา นโยบายและมาตราการของรัฐที่

จะชวยสนับสนุนและสงเสริมการสงออกที่ชัดเจน รวมทั้งมาตรการและนโยบายที่กีดกันการนําเขาในแตละประเทศที่

นําเขาจากไทย (สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ปจจัยเหลานี้ยอมสงผลตอการผลิตและการสงออกกลวยไม

ตัดดอกของไทย การศึกษาถึงความสามารถในการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง

ของความสามารถในการแขงขันในการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย รวมทั้งองคประกอบที่ทําใหความสามารถใน

การแขงขันของไทยเปลี่ยนไปวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหเห็นลูทางใหแกผูประกอบการและผูที่

เกี่ยวของกับการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในการดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวของกับการสงออกกลวยไมตัดดอกและ

ภาครัฐในการกําหนดนโยบายที่เหมาะสม เพื่อรักษาตลาดหลักใหคงอยู พรอมทั้งขยายตลาดสงออกกลวยไมตัดดอก

ของไทยไปสูประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันในระยะยาวได  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย โดยใชแนวคิดสวนแบงการตลาด

คงที่(CMS) มีขอสมมุติฐานจากการเปลี่ยนแปลงการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยที่มีความผันผวนขึ้นลงในแตละป 

ซึ่งเชื่อวาสวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากความสามารถในการแขงขันของไทย ซึ่งแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่(CMS) 

สามารถวิเคราะหถึงการขยายตัวหรืออัตราการขยายตัวของการสงออกวามีสาเหตุเนื่องมากจากปจจัยทางดานอุป

สงคหรอืดานอุปทานมากนอยเพียงใด โดยมีพื้นฐานการวิเคราะหตั้งอยูบนสมมุติฐานวา การคาโดยทั่วไปจะถูกกําหนด

โดยปจจัย 2 ดานคือดานอุปสงค ซึ่งสวนใหญขึ้นอยูกับสถานการณของประเทศนําเขา และดานอุปทาน ซึ่งสวนใหญ

ขึ้นอยูกับสถานการณของผูสงออก การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถขยายตัวไดเร็วเทากับการขยายตัวของการ

สงออกเฉลี่ยของโลก เนื่องจาก 1. การสงออกอาจจะเนนเฉพาะสินคาที่มอีัตราการขยายตัวต่ํา 2. การสงออกเนนไปที่

ตลาดที่มกีารขยายตัวต่ําหรือในตลาดที่ซบเซา 3.ประเทศผูสงออกอาจจะไมสามารถแขงขันกับประเทศผูสงออกราย

อื่นได  

จากการวิเคราะหตามทฤษฎีและแบบจําลองของ Richardson ในป 1971 สามารถแสดงที่มาของแบบจําลอง

สวนแบงการตลาดคงที่ไดดังนี ้
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Δq��� = S�
���ΔQ + � ∑ S��

���ΔQ�� − S�
���ΔQ� + (∑ ∑ S���

���ΔQ�� −� ∑ S��
���ΔQ� )�� +

∑ ∑ ΔS���Q��
���

�� +  ∑ ∑ ΔS ���ΔQ����           

เมื่อกําหนดสัญลักษณแทนแตละพจนในสมการ สามารถสรุปอิทธิพลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงกลวยไมตัด

ดอกของไทย ตามแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ในรูปสัญลักษณไดดังนี ้
A� =  W� + C� + D� + P� 

กําหนดให 

A� = Δq���     หมายถึง การเปล่ียนแปลงของการสงออก 

W�= S�

���
ΔQ                                    หมายถึง ผลจากการขยายตัวของอุปสงคโลก  

C� = ∑ ΔS��
���Q�� − S�

���ΔQ   หมายถึง ผลกระทบจากสวนประกอบของสินคา 

D� = ∑ ∑ S���
���ΔQ�� −� ∑ S��

���ΔQ� �� หมายถึง ผลจากการกกระจายตลาด  

P� = P∗ + P∗∗               หมายถึง ผลจากการแขงขนั 

P∗ = ∑ ∑ ΔS���Q��
���

��                       หมายถึง ผลจากความสามารถในการแขงขันแทจริง  

P∗∗ = ∑ ∑ ΔS ���ΔQ����               หมายถึง ผลกระทบรวม  

S�  หมายถึง สวนแบงการตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยในตลาดโลก 

s�
��� หมายถึง สวนแบงการตลาดกลวยไมของไทยในปท่ีผานมา 

S�  หมายถึง สวนแบงการตลาดสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยในตลาด j  

Q    หมายถึง ปรมิาณการนําเขากลวยไมตัดดอกทัง้หมดของโลก 

Q��� หมายถึง การสงออกกลวยไมทั้งหมดของโลกในปที่ผานมา 

Q�    หมายถึง ปรมิาณการนําเขากลวยไมตัดดอกทัง้หมดของประเทศ j 

 Q�
��� หมายถึง ปรมิาณการนําเขากลวยไมตัดดอกทัง้หมดของประเทศ j ในปที่ผานมา 

 K หมายถึง ชนิดของสินคา 

 J หมายถึง ตลาดที่นําเขากลวยไมตัดดอกของไทย 

โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะหถึงปจจัยตางๆในรูปของผลกระทบดงันี ้ 

1) ผลจากการขยายตัวของอุปสงคโลก( W� ) แสดงถึงวาถาประเทศไทยสามารถคงสวนแบงการตลาดไวได

และเมื่อการคาของโลกมีการขยายตัวเทากับ ΔQ ประเทศไทยจะสามารถสงออกกลวยไมตัดดอกไดมากขึ้นเทากับ 

 S�

�
ΔQ 

2) ผลจากสวนประกอบของสินคา( C� ) แสดงถึงประเทศไทยสามารถคงสวนแบงการตลาดในสินคาตางๆ

เอาไวได เมื่อสินคาตางๆมีการขยายตัวเทากับ ΔQ แลวประเทศไทยจะสามารถขยายการสงออกไดมากขึ้นเทากับ 

∑ ΔS��
���Q�� − S�

���ΔQ ถาผลการคํานวณมีคาเปนบวกแสดงวาการสงออกของประเทศไทย ประกอบดวยสินคา

ที่มีอัตราการขยายตัวสูงกวาอัตราเฉลี่ยของการสงออกรวมของโลกแตถาคาที่ไดเปนลบวาการสงออกของประเทศ

ไทยประกอบดวยสินคาที่มีอัตราการขยายตัวต่ํากวาอัตราเฉลี่ยของการสงออกรวมของโลก 

3) ผลจากการกระจายตลาด( D� ) แสดงถึงถาประเทศไทยสามารถคงสวนแบงการตลาดในตลาดนําเขา

ตางๆ และในสินคาตางๆเอาไวได เมื่อตลาดนําเขาตางๆและสินคาตางๆมีการขยายตัวเทากับ ΔQ�� แลวประเทศไทย 

จะสามารถขยายการสงออกได มากขึ้นเทากับ ∑ ∑ S���
���ΔQ�� −� ∑ S��

���ΔQ� �� ถาผลการคํานวณมีคาเปน

บวกแสดงประเทศไทยสงออกสินคาสวนใหญไปยังตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง แตถาคาที่ไดเปนลบแสดงวา

ประเทศไทยสงออกสนิคาสวนใหญไปยังตลาดที่มีอัตราการขยายตัวต่ํา 
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4) ผลจากการแขงขัน ( P� ) แบงออกเปน 2 สวนคือ 

      4.1) ผลจากความสามารถในการแขงขันแทจริง (P∗) แสดงถึงผลจากการแขงขันท่ีแทจริงเปนบวก แสดง

ใหเห็นวาประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ ซึ่งจะสงผล

ใหการสงออกของประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตถาผลจากการคํานวณสวนนี้จะเปนลบ แสดงวาประเทศไทยสูญเสียสวนแบง

การตลาดใหกับประเทศคูแขงไป 

      4.2) ผลกระทบรวมจากการปรับตัวของการสงออกถูกหรือผิดทิศทาง (P∗∗) แสดงใหเห็นวาประเทศไทย

ขยายการสงออกในตลาดที่ถูกตองหรือไม ถาผลจากการคํานวณเปนลบ แสดงวาประเทศไทยเพิ่มการสงออกไปใน

ตลาดที่หดตัวหรือลดการสงออกในตลาดที่มีการขยายตัว เปนการปรับตัวที่ผิดทิศทาง ทําใหการสงออกของประเทศ

ไทยลดลง หรือในทางตรงกันขาม ผลกระทบรวมที่เปนบวก แสดงถึงการปรับตัวของการสงออกที่ถูกทิศทางซึ่งจะ

สงผลใหการสงออกของประเทศไทยสามารถสงออกไดเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออกของประเทศผูสงออก โดยสรุปสามารถแยกวิเคราะหปจจัย

ตางๆโดยอาศัยแนวคิดสวนแบงการตลาดคงที่(CMS) ออกเปน 2  สวนที่สําคัญคือ สวนที่ 1 คือ การพยายามรักษา

สวนแบงการตลาดไวเทาเดิมประกอบดวย ผลจากการขยายตัวของการสงออกของโลก ผลจากสวนประกอบของ

สินคา  ผลจากการกระจายตัวของสินคา และสวนที่ 2  ผลจากความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 

ความสามารถในการแขงขันที่แทจริง และผลกระทบรวมที่เกิดจากการปรับตัวของสงออกที่ถูกหรือผิดทิศทาง โดยใช

ขอมูลในดานปริมาณจากองคกร UN Comtrade และกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย และใชโคชทางการคา 

060313 (fresh orchids) ในหาขอมูลของการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยและของโลก จากกรณีการศึกษาเพื่อ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย ซึ่งเปนการพิจารณาสินคาเพียงชนิดเดียวจึงไมไดรวม

ปจจัยที่เปนผลจากสวนประกอบของสินคา (C) และมีอิทธิพลที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการสงออกกลวยไมตัดดอก

ของไทย สามารถเขยีนใหอยูในรูปแบบสมการไดใหมดังสมการ 

 

Δq� = S�
���ΔQ + � ∑ S�

���ΔQ�� − S�
���ΔQ� + ∑ ΔS�Q�

���
� +  ∑ ΔS�� ∆Q�         

 

ตามแบบจําลองสวนแบงการตลาดคงที่ในรูปสัญลักษณไดดังนี ้

 
A� =  W� + D� + P� 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

อุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก 

กลวยไมเปนไมตัดดอกที่ถูกใหความสําคัญเปนอันดับตนๆทั้งในเอเชียและยุโรป ถือวาเปนไมดอกที่มี

ความสําคัญในอุตสาหกรรม มีมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกทั้งหมดของโลกตั้งแตปพ.ศ. 2550-2557 เฉลี่ยปละ 

214.5 ลานดอลลารและมีปริมาณเฉลี่ยปละ 39,273 ตัน ปจจัยที่สงผลตอความตองการกลวยไมตัดดอกไดแก ดาน

การพัฒนาเศรษฐกิจ ประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง การพัฒนาดานการผลิต การจัดการ การขนสง เทศกาล

ตางๆ และการพัฒนาสายพันธุของกลวยไมตัดดอก (Chandra De, 2014) ปจจัยเหลานี้มีผลตอการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกลวยไมตัดดอก สอดคลองกับงานวจิัยของ Xia et al. (2006) ที่พบวา ขนาดของชุมชนเมืองมีผลตอการ

บริโภคสินคาประเภทไมตัดดอก จึงสงผลใหยุโรปและอเมริกาเหนือมีการบริโภคสินคาประเภทไมตัดดอกมากกวา
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หนวย: มูลคา (ลานดอลลาร) 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 

พันธุกลวยไมตัดดอกที่มีความนิยมมากที่สุดคือพันธุ Cymbidium เปนกลวยไมที่มีราคาสูงที่สุดภูมิภาคที่กําลังพัฒนา 

และมีความตองการมากในตลาดยุโรป แหลงผลิตท่ีสําคัญไดแก อินเดยี จีน ญี่ปุน มาเลเซีย ฟลิปปนส ไอสแลนด และ

ออสเตรเลีย รองลงมาคือพันธุ Phalaenopsis เนื่องจากเปนพันธุที่มีอายุหลังการตัดดอกนานที่สุดและสามารถปลูกได

ตลอดป แหลงผลิตที่สําคัญไดแก เยอรมัน ญี่ปุน เนเธอรแลนด ไตหวัน สิงคโปร และอเมริกา และพันธุ Dendrobium 

เปนพันธุท่ีมีอายุหลังการเก็บเกี่ยวนานและมีราคาถูก มีประเทศไทยเปนผูผลิตหลัก (Chandra De, 2014) ดานแนวโนม

ความตองการกลวยไมตัดดอกของโลกมีแนวโนมพัฒนาจากกลวยไมชั้นธรรมดามาเปนกลวยไมชั้นพิเศษ (Ghosh, 

2012)  

ในชวงป 2550-2558 การสงออกกลวยไมตัดดอกของโลกมีการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 359,668 

กิโลกรัมในขณะที่ดานมูลคาการสงออกมีการหดตัวเฉลี่ยปละ 3,950,120 ลานดอลลารโดยมีประเทศผูสงออก

กลวยไมตัดดอกที่สําคัญในป พ.ศ. 2558 ไดแก เนเธอรแลนดมีสวนแบงรอยละ 37.87 ของมูลคาการสงออกกลวยไม

ตัดดอกโลกและมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 13 ของปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกทั้งหมดของโลก ไทยมีสวน

แบงดานมูลคารอยละ 32.07 และมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 71.4 สิงคโปรมีสวนแบงดานมูลคารอยละ 5.77 และ

มีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 1.6 นิวซีแลนดมีสวนแบงดานมูลคารอยละ 5.49 และมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 

2.2 และเวียดนามมีสวนแบงดานมูลคารอยละ 2.44 และมสีวนแบงดานปริมาณรอยละ 0.8 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงสัดสวน มูลคาและปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศผูสงออกที่สําคัญในตลาดโลก 
 

 

ป เนเธอรแลนด ไทย สิงคโปร นิวซแีลนด เวียดนาม ตลาดโลก 

2550 มูลคา 109,132,726 (49.3) 73,822,729 (33.4) 16,124,768 (7.3) 14,793,260 (6.7)  220,979,883 (100) 

ปริมาณ 4,201,369 (13.5) 24,564,027 (79.4) 756392 (2.4) 1,371,535 (4.3)  31,663,626 (100) 

2551 มูลคา 115,145,539 (47.5) 72,462,824 (29.9) 21,155,910 (8.7) 15,342,693 (6.3) 242,758 (0.1) 242,593,935 (100) 

ปริมาณ 12,486,447 (28.0) 25,152,016 (56.4) 2,294,159 (5.1) 1,210,115 (2.7) 26,325 (0.1) 44,616,926 (100) 

2552 

 

มูลคา 89,319,006 (40.8) 69,353,856 (31.7) 23,002,47 (10.5) 13,316,351 (6.1) 1,634,716 (0.7) 218,976,081 (100) 

ปริมาณ 21,216,909 (36.2) 24,601,173 (41.9) 5,464,026 (9.3) 1,032,599 (1.8) 388,312 (0.7) 58,662,730 (100) 

2553 

 

มูลคา 86,289,993 (38.2) 72,900,359 (32.3) 19,649,676 (8.7) 16,025,541 (7.1) 1,688,017 (0.7) 225,740,331 (100) 

ปริมาณ 12,527,961 (26.0) 25,269,844 (52.4) 2,852,826 (5.9) 2,326,659 (4.8) 245,074 (0.5) 48,266,562 (100) 

2554 

 

มูลคา 114,860,774 (43.9) 73,675,034 (28.1) 23,428,33 (9.0) 14,966,868 (5.7) 1,953,911 (0.7) 261,756,847 (100) 

ปริมาณ 6,127,267 (16.2) 24,643,867 (65.3) 979,,238 (2.6) 1,039,451 (2.8) 164,518 (0.4) 37,738,117 (100) 

2555 มูลคา 112,203,090 (43.3) 67,837,614 (26.2) 23,441,310 (9.0) 14,784,816 (5.7) 3,231,178 (1.2) 259,380,516 (100) 

ปริมาณ 5,970,833 (17.6) 20,944,851 (61.9) 897,104 (2.6) 983,985 (2.9) 148,048 (0.4) 33,854,918 (100) 

2556 

 

มูลคา 93,412,473 (40.7) 66,415,633 (29.0) 16,808,403 (7.3) 14,107,355 (6.2) 3,932,003 (1.7) 229,282,539 (100) 

ปริมาณ 10,303,442 (26.3) 22,605,391 (57.7) 736,837 (1.9) 1,091,922 (2.8) 182,428 (0.5) 39,193,038 (100) 

2557 มูลคา 84,006,191 (39.6) 60,811,536 (28.7) 15,179,715 (7.2) 10,744,271 (5.1) 3,766,900 (1.8) 212,243,313 (100) 

ปริมาณ 5,368,132 (15.5) 23,471,098 (68.0) 529,551 (1.5) 816,750 (2.4) 180,993 (0.5) 34,522,002 (100) 

2558 

 

มูลคา 71,712,104 (37.9) 60,741,842 (32.1) 10,935,189 (5.8) 10,398,148 (5.5) 4,627,450 (2.4) 189,378,921 (100) 

ปริมาณ 4,614,411 (13.4) 24,649,116 (71.4) 556,713 (1.6) 753,385 (2.2) 260,646 (0.8) 34,540,969 (100) 

ที่มา UNcomtrade, 2017 

*หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ( ) คือ สัดสวนรอยละของการสงออกเมื่อเทียบกับตลาดโลก 

 

ประเทศผูนําเขาที่สําคัญในปพ.ศ. 2558 ไดแก ญี่ปุนมีสวนแบงมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรอยละ 

27.81 ของมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกโลกและมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 19.29 ของปริมาณการนําเขา

กลวยไมตัดดอกในตลาดโลก อิตาลีมีสวนแบงมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรอยละ 9.37 และมีสวนแบงดาน
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หนวย: มูลคา (ลานดอลลาร) 

ปริมาณ (กิโลกรัม) 

ปรมิาณรอยละ 5.90  อเมริกามีสวนแบงมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรอยละ 10.30 และมีสวนแบงดานปริมาณ

รอยละ 7.98 จีนมีสวนแบงมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรอยละ 2.72 และมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 20.60 

และฝรั่งเศสมีสวนแบงมูลคาการนําเขากลวยไมตัดดอกรอยละ 8.16 และมีสวนแบงดานปริมาณรอยละ 3.13 ดัง

ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 แสดงสัดสวน มูลคาและปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศผูนําเขาที่สําคัญในตลาดโลก 

 
ป ญี่ปุน อิตาล ี สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส ตลาดโลก 

2550 มูลคา 38,889,010 (17.6) 26,679,655 (12.1) 24,177,168 (10.9) 8,096,569 (3.7) 25,899,521 (11.7) 220,979,883 (100) 

ปริมาณ 5,376,793 (17.0) 2,852,541 (9.0) 4,084,520 (12.9) 7,540,799 (23.9) 12,596 (0.04) 31,663,626 (100) 

2551 มูลคา 40,445,149 (16.7) 27,531,691 (11.3) 23,727,405 (9.8) 6,662,508 (2.7) 25,425,460 (10.5) 242,593,935(100) 

ปริมาณ 6,282,582 (14.1) 4,831,350 (10.8) 3,977,502 (8.9) 7,701,545 (17.3) 2,766,396 (6.2) 44,616,926(100) 

2552 

 

มูลคา 51,500,092 (23.5) 23,585,713 (10.8) 18,202,393 (8.3) 7,346,487 (3.4) 21,140,514 (9.7) 218,976,081 (100) 

ปริมาณ 10,029,897 (17.1) 6,317,065 (10.8) 3,484,722 (5.9) 7,598,467 (13.0) 4,992,394 (8.5) 58,662,730 (100) 

2553 

 

มูลคา 66,056,482 (29.3) 23,421,408 (10.4) 18,563,497 (8.2) 8,136,871 (3.6) 20,856,262 (9.2) 225,740,331 (100) 

ปริมาณ 9,946,063 (20.6) 4,616,210 (9.6) 3,556,252 (7.4) 7,656,525 (15.9) 3,022,148 (6.3) 48,266,562 (100) 

2554 

 

มูลคา 69,744,410 (26.6) 29,464,160 (11.3) 21,141,760 (8.1) 6,166,551 (2.4) 26,664,513 (10.2) 261,756,847 (100) 

ปริมาณ 7,394,079 (19.6) 3,050,865 (8.1) 3,057,939 (8.1) 7,103,944 (18.9) 1,471,930 (3.9) 37,738,117 (100) 

2555 มูลคา 70,940,075 (27.3) 28,372,821 (10.9) 19,717,336 (7.6) 4,498,165 (1.7) 24,014,418 (9.3) 259,380,516 (100) 

ปริมาณ 7,277,898 (21.5) 2,451,202 (7.2) 2,763,501 (8.2) 5,888,648 (17.4) 1,414,890 (4.2) 33,854,918 (100) 

2556 

 

มูลคา 59,126,631 (25.8) 22,595,784 (9.9) 20,659,601 (9.0) 4,488,125 (2.0) 19,590,434 (8.5) 229,282,539 (100) 

ปริมาณ 7,043,553 (18.0) 2,544,911 (6.5) 2,798,117 (7.1) 6,433,070 (16.4) 2,024,395 (5.2) 39,193,038 (100) 

2557 มูลคา 5,3179,322 (25.1) 21,375,112 (10.1) 20,790,710 (9.8) 4,635,511 (2.2) 18,614,040 (8.8) 212,243,313 (100) 

ปริมาณ 6,497,253 (18.9) 2,089,367 (6.1) 2,792,935 (8.1) 6,983,995 (20.2) 1,203,326 (3.5) 34,522,002 (100) 

2558 

 

มูลคา 5,2657,578 (27.8) 17,548,451 (9.3) 19,503,948 (10.3) 5,157,288 (2.7) 15,445,687 (8.2) 189,378,921 (100) 

ปริมาณ 6,661,395 (19.3) 2,036,294 (5.9) 2,756,347 (8.0) 7,115,313 (20.6) 1,080,523 (3.1) 34,540,969 (100) 

ที่มา UNcomtrade, 2017 

*หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ( ) คือ สัดสวนรอยละของการสงออกเมื่อเทียบกับตลาดโลก 

 

การสงออกกลวยไมตดัดอกของไทย 

กลวยไมตัดดอกของไทยสวนมากจะถูกจัดอยูในกลุมกลวยไมชั้นธรรมดา (Ghosh, 2012) และกลุมสินคา

พิเศษคลายกับกลุมสินคาบอนไซของจีนและญี่ปุน Xia et al.   โดยมีการสงออกผานทางผูสงออกกลวยไมตัด( , 2006)

ดอก ผูสงออกจะรับการยืนยันคําสั่งซื้อจากลูกคา(ผูนําเขา) จากนั้นสงคําสั่งซื้อใหเกษตรกรเก็บเกี่ยวกลวยไมตาม

ปริมาณและคุณภาพที่กําหนดไว ซึ่งเกษตรกรผูปลูกกลวยไมจะทําสัญญาตกลงซื้อขายกันลวงหนา ทั้งขนาดและ

ปรมิาณตามมาตรฐานที่ตกลงกันไวในสัญญา เชน ขนาด สี รูปทรง ชนิด  จากนั้นผูสงออกจะรวบรวมกลวยไมตัดดอก

จากเกษตรกรผูปลูกกลวยไมดวยรถบรรทุก 4 ลอ ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 12-15 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีความ

สะดวกและรวดเร็วในการขนสง (Skyey, 2015) ผูสงออกจะมีการสํารองปริมาณกลวยไมตัดดอกประมาณรอย 2 ของ

ปริมาณการสงออกทั้งหมด จากนั้นผูสงออกจะนํากลวยไมตัดดอกมาคัดเกรด บรรจุกลอง และเก็บรักษา ซึ่งเปน

กระบวนการเพิ่มมูลคาใหกับกลวยไมตัดดอก จากนั้นทําการสงออกไปยังผูนําเขาแตละประเทศโดยการขนสงทาง

อากาศ เนื่องจากกลวยไมตัดดอกมีขอจํากัดดานอายุหลังการเก็บเกี่ยว (Chandra De, 2014) ผูสงออกจึงจําเปนตองให

ความสําคัญกับความรวดเร็ว ความตรงเวลา และความถี่ในรอบเที่ยวบินของการขนสง ซึ่งสายการบินที่นิยมใชบริการ
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มากที่สุดคือสายการบินไทย (ณพัชรและคณะ, 2556) จากนั้นผูนําเขาจะกระจายกลวยไมตัดดอกไปยังตลาดกลาง

เพื่อทําการประมูลไมตัดดอกและกระจายสินคาไปยังรานคาปลีกไมดอกตอไป (Rikken, 2014)  

การสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในตลาดเอเชียตะวันออกไดแก สิงคโปร จีน ญี่ปุนและเกาหลี ผูบริโภค

นิยมกลวยไมตัดดอกท่ีมีคุณภาพและมีความนิยมโทนสพีาสเทลมากกวากลวยไมตัดดอกท่ีมีโทนสีเขม Xia  et al.( , 

 สงผลใหมีการสงออกกลวยไมตัดดอกเฉดสีขาว เฉดสชีมพู และเฉดสีเขียวมากที่สุด ชั้นคุณภาพท่ีสงออกมาก2006)

ที่สุดคอืกลวยไมตัดดอกชั้นพิเศษ ตลาดในแถบตะวันออกกลางไดแก เลบานอน จอรแดน การตา สหรัฐอาหรับเอมิ

เรสต รวมถึงเวียดนามและอินเดีย ผูบริโภคมคีวามตองการกลวยไมตัดดอกโทนสีเขม จึงนิยมสงออกกลวยไมตัดดอก

เฉดสีมวง เฉดสีขาวและกลวยไมตัดดอกที่มีสีสันสดใสเชน เฉดสีแดงและเฉดสีฟา ชั้นคุณภาพที่มกีารสงออกมากท่ีสุด

คือกลวยไมตัดดอกชั้นพิเศษและชั้นหนึ่ง ยกเวนอินเดีย ชั้นคุณภาพที่มีการสงออกคือ ชั้นหน่ึง ชั้นสองและ กลวยไมตัด

ดอกชั้นอ่ืนๆหรือชัน้ที่ไมไดมาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกาํหนด ตลาดในทวีปยุโรป ไดแก สหรัฐอเมริกา อิตาลี 

เนเธอรแลนดและออสเตรเลยี มีการสงออกกลวยไมตัดดอกเฉดสีขาว เฉดสีชมพู เฉดสีเขียวและเฉดสีมวงมากที่สุด 

ชั้นคุณภาพท่ีมีการสงออกมากที่สุดคอืกลวยไมตัดดอกชั้นพิเศษ (ณพัชรและคณะ,2556) 

การสงออกปพ.ศ. 2550 – 2559 ดานปริมาณการสงออกดอกกลวยไมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ในขณะที่การ

สงออกดานมูลคามีแนวโนมลดลง โดยเพิ่มขึ้นจาก 24,566 ตันคิดเปนมูลคา 2,545 ลานบาทในปพ.ศ. 2550 เปน

ปรมิาณ 25,880 ตันมีมูลคา 2,307 ลานบาทในปพ.ศ. 2559 (กระทรวงพาณิชย, 2560) จากปญหาน้ําทวมในปพ.ศ. 

2554 สงผลใหปริมาณการผลิตกลวยไมในประเทศไทยลดลงและมกีารปรับตัวในทิศทางที่ดขีึ้นในปตอมา เมื่อ

พิจารณาแนวโนมปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในชวงปพ.ศ. 2550-2559 ในประเทศคูคาที่สําคัญ

พบวา ญี่ปุนมีแนวโนมการนําเขากลวยไมตัดดอกจากไทยลดลงจากปริมาณ 4,604 ตันในปพ.ศ. 2550 ลดลงเหลอื 

4,192 ตันในป พ.ศ. 2559 และสหรัฐอเมริกามีแนวโนมการนําเขาลดลงจากปริมาณ 3,609 ตันในปพ.ศ. 2550 ลดลง

เหลือ 2,572 ตันในปพ.ศ. 2559 อิตาลมีีแนวโนมการนําเขากลวยไมตัดดอกจากไทยลดลงจากปริมาณ 2,728 ตันในป

พ.ศ. 2550 ลดลงเหลอื 1,292 ตันในป พ.ศ. 2559 ในขณะท่ีจีน อินเดีย และเวียดนาม พบวาแนวโนมการนําเขา

กลวยไมตัดดอกในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะในปพ.ศ. 2559 ประเทศผูนําเขาที่สําคัญไดแก จีน คิดเปน

สวนแบงรอยละ 30.4 ของปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย รองลงมาคือ ญี่ปุน คิดเปนสวนแบงรอยละ 

16.2 เวียดนาม คิดเปนสวนแบงรอยละ 12.5 สหรัฐอเมริกา คิดเปนสวนแบงรอยละ 9.9 อินเดียคิดเปนสวนแบงรอยละ 

6.8 และอิตาลีคิดเปนสวนแบงรอยละ 4.9 (กระทรวงพาณิชย, 2560) ดังตารางที่ 3  
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หนวย: มูลคา (ลานบาท) 

ปริมาณ (ตัน) 

ตารางที 3 แสดงสัดสวนและมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยในตลาดนําเขาหลักในปพ.ศ. 2550-

2559 
ประเทศ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ญี่ปุน มูลคา 832 (32.6) 720 (29.8) 740 (31.3) 777 (33.71) 753 (33.90) 780 (37.2) 677 (33.9) 589 (30.2) 637 (30.6) 666 (28.8) 

ปริมาณ 4,604 (18.7) 4,334 (17.2) 4,307 (17.5) 4,604 (18.2) 4,300 (17.45) 4,230 (20.2) 4,233 (18.7) 4,006 (17.1) 4,142 (16.8) 4,192 (16.2) 

สหรัฐอเ

มริกา 

มูลคา 569 (22.4) 520 (21.5) 446 (18.8) 411 (17.8) 397 (17.86) 408 (19.5) 384 (19.2) 383 (19.7) 428 (20.6) 560 (24.3) 

ปริมาณ 3,609 (14.7) 3,322 (13.2) 2,892 (11.8) 2,793 (11.1) 2,677 (10.86) 2,391 (11.4) 2,440 (10.8) 2,431 (10.4) 2,421 (9.8) 2,572 (9.9) 

อิตาล ี มูลคา 229 (9.0) 228 (9.4) 233 (9.8) 200 (8.7) 183 (8.26) 124 (5.9) 136 (6.8) 174 (8.9) 152 (7.3) 180 (7.8) 

ปริมาณ 2,728 (11.1) 2,601 (10.3) 2,395 (9.7) 2,151 (8.5) 1,947 (7.90) 1,307 (6.2) 1,410 (6.2) 1,351 (5.8) 1,322 (5.4) 1,292 (4.9) 

จีน มูลคา 223 (8.6) 209 (8.7) 232 (9.8) 244 (10.6) 173 (7.77) 127 (6.0) 128 (6.4) 136 (6.9) 159 (7.6) 167 (7.3) 

ปริมาณ 7,179 (29.2) 7,626 (30.3) 7,493 (30.5) 7,593 (30.1) 7,072 (28.70) 5,848 (27.9) 6,402 (28.3) 6,958 (29.7) 7,083 (28.7) 7,868 (30.4) 

อินเดยี มูลคา 94 (3.7) 93 (3.9) 67 (2.9) 68 (2.9) 79 (3.54) 75 (3.6) 86 (4.3) 96 (4.9) 126 (6.1) 118 (5.2) 

ปริมาณ 7,179 (29.2) 1,503 (5.9) 1,830 (7.4) 2,121 (8.4) 2,160 (8.76) 1,839 (8.8) 1,992 (8.8) 1,965 (8.4) 2,037 (10.9) 1,756 (6.8) 

เวียดนา

ม 

มูลคา 15 (0.6) 20 (0.8) 41 (1.7) 41 (1.8) 48 (2.15) 49 (2.4) 54 (2.7) 63 (3.2) 87 (4.2) 106 (4.6) 

ปริมาณ 252 (1.0) 525 (2.1) 793 (3.2) 1,122 (4.4) 1,256 (5.10) 1,002 (4.8) 1,584 (7.0) 2,187 (9.3) 2,689 (10.9) 3,235 (12.5) 

อื่นๆ มูลคา 584 (22.9) 622 (25.8) 607 (25.6) 564 (24.5) 589 (26.51) 531 (25.3) 532 (26.6) 508 (26.1) 493 (23.7) 617 (26.7) 

ปริมาณ 5,045 (20.5) 5,240 (20.8) 4,891 (19.9) 4,886 (19.4) 5,232 (21.23) 4,327 (20.6) 4,572 (19.5) 4,572 (19.5) 4,955 (20.1) 8,200 (31.7) 

รวม มูลคา 2,545 (100) 2,411 (100) 2,366 (100) 2,305 (100) 2,220 (100) 2,095 (100) 1,997 (100) 1,949 (100) 2,082 (100) 2,307 (100) 

ปริมาณ 24,566 (100) 25,152 (100) 24,601 (100) 25,270 (100) 24,644 (100) 20,945 (100) 22,605(100) 23,471 (100) 24,649 (100) 25,880(100) 

ที่มา กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย, 2560 

*หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ( ) คือ สดัสวนรอยละของการสงออก 

 

ความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยวิเคราะหตามสวนแบงการตลาดคงที่ (CMS) 

ผลการวิเคราะหภาพรวมของความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในตลาดนําเขา

ทั้งหมด พบวาในชวงเวลา 2550-2558 ประเทศไทยสามารถขยายการสงออกกลวยไมตัดดอกได และการขยายตัว

ของการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 8,103 กิโลกรัม ซึ่งการขยายตัวของการสงออกกลวยไมตัด

ดอกของไทยที่มีการขยายตัวนั้น สวนใหญไดรับอิทธิพลมาจากผลของการขยายตัวของอุปสงคโลกที่มีการขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 1,575,771 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยยังคงอยูในระดับที่มีการ

ขยายตัวในตลาดโลก ปจจัยรองลงมาที่ทําใหประเทศไทยไดรับผลประโยชนคือ ผลจากการกระจายตลาดที่ทําใหการ

สงออกกลวยไมตัดดอกของไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละ 672,402 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังคงรักษาสวนแบง

ในตลาดนําเขาหลักไวได สะทอนใหเห็นวาประเทศไทยสงออกกลวยไมตัดดอกสวนใหญไปยังตลาดที่มีอัตราการ

ขยายตัว และประเทศไทยยังไดรับประโยชนจากอิทธิพลของผลจากความสามารถในการแขงขันแทจริงที่สงผลให

ประเทศไทยมีการสงออกกลวยไมตัดดอกขยายตัวเฉลี่ยปละ 106,200 กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมี

ความสามารถในการแขงขันที่แทจริงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆในตลาดโลก ในทางตรงกันขาม

ประเทศไทยเสียประโยชนจากปจจัยดานผลกระทบรวมที่เกิดจากการปรับตัวที่ผิดทิศทางโดยเฉลี่ยปละ 2,111,080 

กิโลกรัม แสดงใหเห็นวาประเทศไทยขยายการสงออกในตลาดที่ไมถูกตอง เปนการเพิ่มการสงออกไปในตลาดที่ลด

ปริมาณการนําเขาหรือลดการสงออกในตลาดที่เพิ่มปริมาณการนําเขา เปนการปรับตัวที่ผิดทิศทาง สงผลใหการ

สงออกกลวยไมตัดดอกของประเทศไทยมีการหดตัวดังตารางที่ 4  

พิจารณาตามรายละเอียดของปจจัยตางๆ ในรูปของผลกระทบดังนี ้
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เมื่อพิจารณาภาพรวมของความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในตลาดโดยรวม

(A�)    เปนรายปทีท่ําการศึกษาเปนชวงปตอป พบวาประเทศไทยขยายปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกไดเพิ่มขึ้น 

ยกเวนในชวงปพ.ศ. 2551-2552 2553-2554 และชวงปพ.ศ. 2554-2555 เปนชวงท่ีประเทศไทยไมสามารถขยายตัว

ของการสงออกกลวยไมตัดดอกได ซึ่งในชวงปพ.ศ. 2554-2555 เปนชวงท่ีมจีํานวนปรมิาณการหดตัวที่สูงมาก สงผล

ใหภาพรวมของการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยในชวงปพ.ศ. 2550-2559 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 

ดานภาพรวมที่มาจากผลของการขยายตัวของอุปสงคโลก (W�) โดยรวมเปนรายปนั้น พบวา ประเทศไทย

สามารถขยายปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกไดเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาดโลกไดในชวงปพ.ศ. 2550-

2551 2555-2556 และชวงปพ.ศ. 2558-2559 และประเทศไทยมีการลดปริมาณของการสงออกกลวยไมตัดดอก

ตามการหดตัวของตลาดโลกในชวงปพ.ศ. 2553-2554 และชวงปพ.ศ. 2554-2555 ซึ่งเปนการลดปริมาณการ

สงออกกลวยไมตัดดอกที่มากกวาการหดตัวของอุปสงคโลก และประเทศไทยมีการสงออกที่มีทิศทางตรงขามกับอุป

สงคกลวยไมตัดดอกของโลกชวงปพ.ศ. 2551-2552 เปนชวงที่ประเทศไทยมีการลดปริมาณการสงออกกลวยไมตัด

ดอกในขณะที่ตลาดโลกมีการขยายตัว ในชวงปพ.ศ. 2552-2553 และในชวงปพ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทย

สามารถเพิ่มปรมิาณการสงออกกลวยไมตัดดอกในขณะที่อุปสงคโลกมีการหดตัว 

สวนของผลจากการกระจายตัวของตลาดของการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย(D�) รายปพบวาในชวงป

พ.ศ. 2550-2551 2551-2552 และชวงปพ.ศ. 2555-2556 ประเทศไทยมีการสงออกกลวยไมตัดดอกไปยังตลาดที่มี

การหดตัวของปริมาณการนําเขากลวยไมตัดดอก เนื่องจากพึ่งพิงตลาดหลักและไมสามารถขยายตัวไปยังตลาดที่มี

การขยายตัวของปริมาณการนําเขากลวยไมตัดดอกไดในขณะที่อุปสงคโลกกําลังขยายตัว ยกเวนชวงปพ.ศ. 2552-

2553 2553-2554 และชวงปพ.ศ. 2557-2558 เปนชวงที่ประเทศไทยสามารถสงออกกลวยไมตัดดอกไดเพิ่มขึ้นใน

ขณะที่อุปสงคโลกกําลังหดตัว และชวงปพ.ศ. 2558-2559 เปนชวงที่ประเทศไทยเพิ่มประมาณการสงออกกลวยไม

ตัดดอกไปยังตลาดที่มีการขยายตัวของการนําเขากลวยไมตัดดอก 

ดานภาพรวมของผลจากความสามารถในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย(P�) พบวาประเทศ

ไทยมีความสามารถในการแขงขัน(P∗) เมื่อเทียบกับประเทศคูแขงผูสงออกกลวยไมตัดดอกในตลาดโลกได ยกเวน

ในชวงปพ.ศ. 2550-2551 2551-2552 และชวงปพ.ศ. 2554-2555 ในขณะที่ผลจากการปรับตัวของทิศทางการ

สงออกกลวยไมตัดดอกของไทยมีการปรับตัวที่ผิดทิศทางทุกชวงป ยกเวนในชวงปพ.ศ. 2554-2555 และชวงปพ.ศ. 

2558-2559 ซึ่งผลจากความสามารถในการแขงขันของไทย สอดคลองกับผลจากการกระจายตัวของตลาด ที่เปนผล

มาจากการหดตวัของตลาดสงออกหลักของประเทศไทย  
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยโดยรวมจําแนกตามองคประกอบของ CMS 

ชวงปที่ศึกษา คา A คา W คา D คา P* คา P** 

2550-2551 589,604 16,474,575 -695,896 -3,750,976 -11,438,099 

2551-2552 -558,853 7,918,077 -4,067,232 -1,398,472 -3,011,227 

2552-2553 663,764 -4,359,802 4,264,163 1,598,555 -839,150 

2553-2554 -633,994 -5,512,142 2,229,290 3,969,045 -1,320,186 

2554-2555 -3,696,263 -2,535,819 -591,912 -607,987 39,455 

2555-2556 1,660,781 3,302,506 -1,879,524 298,934 -61,135 

2557-2558 866,311 -2,694,115 3,368,753 462,502 -268,829 

2558-2559 1,173,480 12,895 872,056 278,000 10,528 

คาเฉลี่ย 8,103 1,575,771 672,402 106,200 -2,111,080 

ที่มา: จากการวิเคราะห 

 

สรุปผลการศึกษา 

กลวยไมตัดดอกเปนสินคาเกษตรที่สรางรายไดใหกับเกษตรกรและผูประกอบการอุตสาหกรรมกลวยไมตัด

ดอกเปนอยางมาก ถึงแมวาประเทศไทยเปนผูสงออกกลวยไมตัดดอกปริมาณมากทีสุ่ดของโลกคิดเปนสวนแบงถึงรอย

ละ 71.4 ของปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกทั้งหมดของโลก ในขณะที่ดานมูลคาคิดเปนสวนแบงเพียงรอยละ 

32.1 ของมูลคาการสงออกกลวยไมตัดดอกของโลก และเมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของการสงออกกลวยไมตัด

ดอกของไทยในแตละปเปรียบเทียบกับปกอน ในชวงปพ.ศ. 2550-2559 พบวาประเทศไทยมีปริมาณการสงออกที่มี

การเปล่ียนแปลงทุกป แสดงถึงความผันผวนดานปริมาณของการสงออก ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหความสามารถ

ในการแขงขันการสงออกกลวยไมตัดดอกของไทย โดยการใชแนวคิดสวนแบงการตลาดคงที่(CMS) พบวาในชวงปพ.ศ. 

2550-2559 การสงออกกลวยไมตัดดอกของไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นในชวงปพ.ศ. 2550-2551 และลดลงในชวงปพ.ศ.

2551-2552 เพิ่มขึน้ในชวงปพ.ศ. 2552-2553 ลดลงในชวงปพ.ศ. 2553-2555 และเพิ่มขึ้นในชวงป 2555-2559 ซึ่ง

การคากลวยไมตัดดอกของไทยสวนใหญมีทิศทางเดียวกับการขยายตัวของการคากลวยไมตัดดอกของโลกที่มีการ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนใหญมีทิศทางตรงกันขามกับตลาดผูนําเขากลวยไมตัดดอกหลักของไทย ยกเวนในชวงปพ.ศ. 

2554-2555 และชวงปพ.ศ. 2558-2559 ที่มีทิศทางเดียวกัน ซึ่งประโยชนจากการสงออกไปยังตลาดหลักใดตลาด

หลักหนึ่งชวยใหไทยสามารถเพิ่มปริมาณการสงออกกลวยไมตัดดอกไดเพิ่มขึ้นในชวงที่ตลาดโลกมีการหดตัว และเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศผูสงออกกลวยไมตัดดอกรายอื่นเชน เนเธอรแลนด สิงคโปร นิวซีแลนด และเวียดนาม พบวา

ประเทศไทยยังคงมีความสามารถในการแขงขันในดานปริมาณการสงออก ซึ่งมีความสามารถในดานการแขงขันใน

ตลาดเอเชียมากท่ีสุด และในขณะเดียวกันก็เสียเปรียบดานการสงออกกลวยไมตัดดอกที่ผิดทิศทาง สอดคลองกับผล

จากการไมสามารถขยายตลาดในยุโรปและอเมริกาใตที่มีการขยายตัวของอุปสงคกลวยไมตัดดอกได เนื่องมาจากไทย

ยังไมสามารถแขงขันดานราคาคาขนสงกลวยไมตัดดอกกับประเทศคูแขงอยางเชน ประเทศเนเธอรแลนดในตลาดใน

ยุโรปและอเมริกาใต  

ขอเสนอแนะ 

กลวยไมตัดดอกของไทยมีความเสี่ยงดานการสงออกมาจากหลายปจจัยไมวาจะเปน ปจจัยดานอุปทานที่

กลวยไมตัดดอกของไทยยังคงมีคาขนสงที่สูงจึงสงผลใหราคาขาย ณ ตลาดตางประเทศมีราคาสูงในตลาดในยุโรปและ

อเมริกาใต ปจจัยดานการแขงขันจากผูผลิตรายอื่นที่หันมาพัฒนาและปรับปรุงพันธุกลวยไมตัดดอกเพื่อสงออก
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เชนเดียวกับไทย และปจจัยดานอุปสงคท่ีตองมีการแขงขันกับไมตัดดอกชนดิอื่นๆ และมีความตองการกลวยไมตัดดอก

สายพันธุใหมๆ ที่มลีักษณะและสีสันท่ีโดดเดน อกีทั้งแนวโนมความตองการกลวยไมตัดดอกมีแนวโนมตองการสินคาที่

มีคุณภาพมากขึ้น มอีายุการใชงานนานขึ้น ซึ่งการที่ไทยผลิตกลวยไมตัดดอกพันธุ Dendrobium เพื่อสงออกมากที่สุด

นั้น ยังคงมีความสามารถในแขงขันในกลุมไมตัดดอกเกรดธรรมดา ที่ผูบริโภคสวนใหญนิยมใชในการประดับตกแตง 

ถือเปนกลุมประเภทงานดีไซน เชน งานอเีวนทตางๆ ในขณะที่ผูบริโภคที่มีกําลังซื้อสูงมีความตองการกลวยไมตัดดอก

เกรดพรีเมี่ยม มีสีสันและเพ็คเก็จสวยงามเพื่อใชในการมอบเปนของขวัญในเทศกาลพิเศษตางๆ โดยมีพันธุกลวยไมที่

นิยมคือ Cymbidium และ Phalaenopsis ซึ่งสามารถสรางมูลคาในการสงออกใหกับประเทศคูแขงไดมากกวาการ

สงออกกลวยไมของไทย ดังนั้นผูประกอบการการสงออกและผูปลูกกลวยไมตัดดอกของไทยควรมีการพัฒนากลวยไม

ตัดดอกใหชดัเจนตามตําแหนงของสินคาในตลาดโลก เชนในตลาดเอเชยีควรมีการกระตุนอุปสงคจากประเทศผูนําเขา

โดยเฉพาะกลุมผูบริโภคดานงานดีไซน ในตลาดตลาดในยุโรปและอเมริกาใตควรมีการพัฒนาพันธุใหเปนกลวยไมสาย

พันธุตามที่ในตลาดตองการ และการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนคาขนสง เพื่อใหไทยสามารถขยายการสงออก

กลวยไมตัดดอกในตลาดที่มีกําลังซื้อสูงและมีการขยายตัวของอุปสงคกลวยไมตัดดอก เพื่อใหอุตสาหกรรมกลวยไม

ตัดดอกของไทยสามารถรักษาความเปนผูนําและสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับรูปแบบการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป

ของตลาดโลก ถือเปนแนวทางที่จะสามารถชวยเพิ่มระดับความสามารถในการแขงขันกลวยไมตัดดอกของไทยไดใน

ตลาดโลก 
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รูปแบบการจดัการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนของสวนปา 

ตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทานขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

VALUE CHAIN MANAGEMENT MODEL FOR THE MANUFACTURE OF TEAK FOREST PLANTATION. BASED ON THE 

CONCEPT OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT OF UPPER NORTHERN FORESTRY INDUSTRY ORGANIZATION  
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การศึกษารูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนของสวนปา ตามแนวคิดการจัดการหวงโซ

อุปทานขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการ

ดําเนินงาน และรูปแบบการจัดการโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน และ

พัฒนารูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนสวนปาของสวนปา เพื่อใหบุคลากรและองคกรที่เกี่ยวของ 

นําไปปรับใชเพื่อพัฒนาธุรกิจการผลิตไมสักทอนสวนปา สรางโอกาสการพัฒนาสินคาและบริการตอบสนองตอความ

ตองการของผูบริโภคอยางเปนรูปธรรม โดยใชแนวคิดโซคุณคาภายใตแนวคิดการจัดการโซอุปทานเปนหลักในการ

วิเคราะหเพื่อใหทราบถึงปญหาหลักที่แทจริง วิเคราะหกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอน

ของการผลิตจนกระทั่งสงถึงมือผูบริโภค (ลูกคา) รวมไปถึงการนําไปใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางการผลิตไม

สักทอนสวนปา ใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ผล

การศึกษาไดนําเสนอแผนภาพการวเิคราะหหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปา และพบวากระบวนการผลิต

ยังขาดการจัดการหวงโซคุณคาไมสักทอน ปญหาดานการผลิตและการปฏิบัติการ ปญหาดานนโยบายและกฎหมาย

ของภาครัฐ และเครื่องจักรอุปกรณในการทํางาน และผลการศึกษายังไดมีการนําเสนอขอเสนอแนะในการเพิ่ม

มูลคาเพิ่มและยกระดับหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปา  

คําสําคัญ: โซคุณคา   โซอุปทาน   ไมสักทอน   
 

Abstract 
 A study of the value chain management model for the manufacture of teak forest plantation based on 

the concept of supplt chain management of Upper Northern Forestry Industry Organization. The objective of this 

research. To study the operation and value chain management model for the production of teak forest 

plantations based on the concept of supply chain management. And the development of value chain 

management, manufacturing teak plantations. The people and organizations involved. Applied to improve 

business productivity teak forest plantations. Create opportunities to develop products and services to meet the 

needs of consumers is substantial. The value chain concept, the concept of supply chain management is the core 

of the analysis is to understand the problem. Analysis of primary activities and support activities that take place 

at each stage of production until delivery to the consumer. Including the adoption of policies and guidelines for 

the production of teak forest plantations. Be able to operate efficiently and respond to changes as they occur. 
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The study proposes the plan of value chain analysis of the production of teak wood plantation. And found that 

the production process is also lack of the value chain management teak logs. Problems in production and 

operation. The policies and laws of the government. Machinery and equipment in the work. This study has 

proposed suggestions to increase the added value and enhance the value chain of manufacturing teak wood 

plantation. 

Keywords: Value Chain, Supply Chain, Teak Wood 
 

บทนํา  

ไมสักเปนไมท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ และไดรับความนยิมเปนอยางมากในการนําไปผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช 

กอสรางและตกแตงบานเรือน เนื่องจากเนื้อไมมีความสวยงามและแข็งแรงทนทาน คุณสมบัติของไมสักที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งคือภายในเนื้อไมสักสวนที่แกนมีสารที่ปองกันมอดและปลวก จึงมีความคงทนและมีอายุการใชงานที่

ยาวนาน ดังนั้นไมสักจึงเปนไมที่มีคุณคาและราคาสูงกวาไมชนิดอื่นๆ (ประวุฒิ จีนา 2556) ซึ่งในอดีตไมสักเปนสินคา

สงออกท่ีสําคัญของประเทศไทย รองจากขาวและดีบุก รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสําคัญของการปลูกสรางสวนปาไมสัก

เพื่อใชประโยชนทางเศรษฐกิจเพื่อแกปญหาการใชไมสักจากธรรมชาติ เห็นไดจากการกําหนดใหมีการปลูก  ไมสัก

อยางจรงิจังในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1-5 (พ.ศ. 2504 – 2529) ตอมาเมื่อเกิดเหตุการณน้ํา

ทวมครั้งใหญในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลจึงไดประกาศยกเลิกการทําสัมปทานปาบกทั่วประเทศ จึงเกิดปญหาการขาด

แคลนไมตองนําเขาไมจากตางประเทศ ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไมบางสวนจึงหันมาใชไมสักที่ไดจากการปลูก

สรางสวนปา รัฐบาลจึงไดมีการสงเสริมใหภาคเอกชนปลูกตนไม โดยการออกพระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ. 2535 

ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสวนปา  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อเอื้ออํานวยและสงเสริมใหมีการปลูก

สรางสวนปามากขึ้น  นอกจากนี้จากการกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ได

จัดทํากรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมองวาในปจจุบันนั้น

ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนํามาใชเปนจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความ

ขัดแยงในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จึงมีการกําหนดกรอบวิสัยทัศนและเปาหมายเกี่ยวกับการ

นําทรัพยากรธรรมชาติมาใชประโยชนแบบเปนรูปธรรมและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ไมสักก็จัดเปน

ทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มกีารนําออกมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก และในขณะเดียวกันความตองการในการ

ใชไมสักมีปริมาณสูง ดังนั้น การใชประโยชนจากไมสักสวนปาที่ปลูกขึ้นอยางถูกตองตามกฎหมาย จึงเปนอีกหนึ่ง

ทางเลือกที่สําคัญของผูบริโภคในการใชประโยชนจากทรัพยากรตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 12 โดยสังเกตไดจากภาพรวมการผลิตไมสักทอนของประเทศไทยตามขอมูลทางสถิติของกรมปาไม ที่

มีปริมาณสูง โดยเฉลี่ยผลิตไดประมาณปละ 60,516.45 ลูกบาศกเมตร ซึ่งเพียงพอตอการตองการใชสอย

ภายในประเทศ แตไมเพียงพอสําหรับการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได  

 ไมสักสวนปาเปนสินคาที่เปนที่ตองการของตลาดในอุตสาหกรรมไม ซึ่งการจัดการไมสักสวนปานั้นเปนสิ่งที่

สามารถกระทําไดยากเพราะมีกฎหมายปาไมเขามาเกี่ยวของหลายฉบับ ดังนั้นรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิต

ไมสักสวนปาตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการสงไมสักทอนจากสวนปาตั้งแต

กระบวนการปลูกไปจนถึงขั้นตอนการตัดสาง ขอใบอนุญาตในการทําไมจากทางการปาไป ไปจนถึงการประมูลและสงไม

สักทอนใหแกผูประกอบการ ดานอุตสาหกรรมไม ซึ่งปจจุบันประเทศไทยกําลังกาวเขาสูประชาคมอาเซียน นอกจากความ
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ตองการใชไมสักภายในประเทศแลวยังมีความตองการจากกลุมประเทศอาเซียนเพิ่มเขามา ดังนั้นความตองการในการใช

ไมสักจึงมีมากขึ้น องคกรจะตองมีการกําหนดทิศทาง และเปาหมายกลยุทธการพัฒนารวมกัน (Core Object and 

Strategy) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู ขอมูลขาวสาร ตลอดจนทรัพยากรตางๆ ระหวางกัน ตั้งแตกิจกรรมที่อยูตนน้ํา

จนถึงปลายน้ํา ที่เรียกวา “การจัดการหวงโซอุปทาน” (Supply Chain Management) ซึ่งเริ่มตนตั้งแตการไหลของวัตถุดิบ

ของผูจัดสงวัตถุดิบ (Suppliers) ไปสูการผลิต (Manufacturing) ผานไปยังผูกระจายสินคา (Distribution and seals) ไปจนถึง

ลูกคา (Customer) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตไมสักทอนสวนปา   โดยหัวใจสําคัญในการจัดการหวงโซ

อุปทาน คือการทํางานรวมกัน (Collaboration) ประสานการปฏิบัติงานรวมกันเปนหนึ่งเดียวของผูที่เกี่ยวของในหวงโซ

อุปทานโดยไมแบงแยกหนาท่ี การดําเนินงานเปนแตละฝายหรือแตละองคกร ท้ังนี้ผูที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทานตองทํา

การปรับระบบงานและโครงสรางการทํางานของตนใหสอดคลองกับการดําเนินงานของการผลิตไมสักทอนสวนปา 

เพื่อที่จะสามารถบรรลุถึงการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีท่ีสุดและลดตนทุนรวม 

นอกจากการวิเคราะหกจิกรรมในหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) แลว การสรางคุณคาเพิ่มให

เกิดขึ้นตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน ควรพิจารณาและวิเคราะหกิจกรรมหวงโซคุณคา (Value Chain) ซึ่ง

ครอบคลุมภาพรวมความเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดของการผลิตไมสักทอนสวนปา ไมไดมองเพียงกิจกรรมที่อยู

ตนน้ําจนถึงปลายน้ําของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ในหวงโซคุณคา (Value Chain) ซึ่งมีกิจกรรมหลักเปน

กิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผลิต การขายและการสงมอบผลิตภัณฑขององคกรใหแกลูกคา รวมไปถึงการให

ความชวยเหลือดานตางๆ ภายหลังการขาย และกิจกรรมสนับสนุน โดยกิจกรรมดังกลาวจะใหการสนับสนุนดาน

วัตถุดิบ เทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย และงานตางๆ ใหแกหนวยงานทั้งองคกร ดังนั้นการสรางคุณคาเพิ่มเพื่อสราง

ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน การผลิตไมสักทอนสวนปาตองมีการออกแบบและปรับเปลี่ยนหวงโซคุณคา (Value 

Chain) ขึ้นใหมเสมอ โดยการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคเปนเครื่องมือหลักในการ

คนหาวิธกีารสรางคุณคา (Value Creation) ใหกับทรัพยากรที่มีอยู หรือที่ไดมาใหไดมากที่สุดอยางตอเนื่อง ประกอบ

กับการประสานที่ดีของกิจกรรมตางๆ ในหวงโซคุณคา จนสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี่

ประสิทธิภาพ และเมื่อคุณคาถูกสงมอบใหกับลูกคาจนตอบสนองความพึงพอใจไดแลว  สมาชิกทุกสวนในหวงโซ

คุณคาก็จะไดรับประโยชนอยางท่ัวกัน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงาน และรูปแบบการจัดการโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการจัดการ

หวงโซอุปทาน ของสวนปาในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืบน  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนสวนปาของสวนปาในสังกัดองคการอุตสาหกรรม   

ปาไมภาคเหนือบน  

วิธีดําเนินการวิจัย  

1 .  สถานที่ดํ า เนินการวิจัย  ไดแก  พื้นที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน              

จํานวน 5 สวนปา ในพื้นที่จังหวัดแพร จังหวัดลําปาง และจังหวัดเชียงใหม 

 2. ประชากร และกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือ แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก  

  1. กลุมผูบรหิารงานและวางแผน ไดแก  

   - หัวหนางานสวนปา จํานวน 5 คน   

   - ผูชวยหัวหนางานสวนปา จํานวน 5 คน  
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   - พนักงานบัญชกีารเงิน จํานวน 5 คน  

       - พนักงานบันทึกขอมูลการผลิตไมสักทอน จํานวน 5 คน  

  2. กลุมลูกคาที่ติดตอซื้อไมสักทอนสวนปาเปนประจํา จํานวน 50 ราย 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน  คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1  เปนการศึกษาลักษณะทั่วไปและกระบวนการดําเนินงานของการผลิตไมสักทอนสวนปาของสวน

ปา ตลอดจนการวิเคราะหสภาพแวดลอม และปจจัยสูความสําเร็จ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บขอมูลจากการ

สัมภาษณเชิงลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือแบบสัมภาษณเปนทางการ เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ

ดําเนินการผลิตไมสักทอนสวนปาในการจัดการหวงโซคุณคาตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน 

ขั้นตอนที่ 2 เปนการรางรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการ

จัดการหวงโซอุปทาน ของสวนปาในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน จากการวิเคราะห สังเคราะห

ขอมูลท่ีไดศึกษารวมกับทฤษฎีแนวคิดท่ีเกี่ยวของ  

ขั้นตอนที่ 3 รับรองรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการจัดการ

หวงโซอุปทานของสวนปาในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน โดยการนําแบบจําลองที่ไดสรางขึ้นใน

ขั้นตอนที่ 2 ใหผูเชี่ยวชาญที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑที่ไดกําหนดไวประเมินและรับรองรูปแบบ 

จากนั้นทําการสังเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ จนไดรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิต

ไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการจัดการหวงโซอุปทาน ของสวนปาในสังกัดองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน  

4. การวิเคราะหขอมูล คือ การนําขอมูลที่ไดจาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มา

ทําการวิเคราะห สังเคราะห และรางรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาไมสักทอนสวนปา และวิเคราะหถึงโซคุณคาของ

ไมสักทอนโดยผานกิจกรรมตางๆ ของโซคุณคา และใหผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาไมสักทอน 

เพื่อนําไปประยุกตใชไดจริง   

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมไมสักทอน 

 จากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เชน จากวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั้นได

สงผลกระทบอยางรุนแรงตอผูประกอบการอุตสาหกรรมไม ทําใหผูประกอบการหวั่นวิตกถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่ง

สงผลตอสภาพแวดลอมภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน ดานของการดําเนินธุรกิจไมอยางครบ

วงจร ตั้งแตกระบวนการปลูกสรางสวนปา การผลิตไมสวนปา การแปรรูปไมและผลิตผลิตภัณฑ ตลอดจนการ

จําหนายไมและผลิตภัณฑ องคกรยังมีพื้นที่สวนปาเศรษฐกิจในความรับผิดชอบประมาณ 0.36 ลานไร ซึ่งเปนแหลง

ผลิตวัตถุดิบไมสักที่สําคัญของประเทศ บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการจัดการสวนปา

เศรษฐกิจอยางยั่งยืนและดานอุตสาหกรรมไมมาอยางยาวนาน จึงนับไดวาเปนองคกรที่มีครบตั้งแตตนน้ําไปถึงปลาย

น้ําของโซอุปทานไมสัก แตเนื่องจากองคกรเปนหนวยงานของรัฐ มีการบริหารงานใหรูปแบบของระบบราชการ มี

โครงสรางขนาดใหญและซับซอน จึงขาดความคลองตัว นอกจากนี้แลวการผลิตไมสักทอนขององคกรมีตนทุนสูง 

เนื่องจากเปนองคกรที่ไมมุงเนนกําไรสูงสุด มุงเนนการอนุรักษเพื่อเพิ่มพื้นที่ปา เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตลาสมัย 

ทําใหเกิดความสูญเสียและไมสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาได ทางดานการตลาดยังไมมีการออกแบบผลิตภัณฑ

จากไมสักทอนใหมีความทันสมัยและเปนท่ีตองการของตลาดเทาที่ควร  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร พบวาองคกรไดรับสิทธิตางๆ จากภาครัฐเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ และการวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเนื้อไมสักและการเจริญเติบโตของไมใหเปนที่ตองการของ

ตลาดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สถานการณทางดานความตองการใชพลังงานทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีราคาสูง ทําให

ประชาชนมีความตองการในการใชไมสักเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการกระตุนและสงเสริมใหมีการปลูกปาเพื่อใชประโยชน

อยางจรงิจัง กระแสการตื่นตัวดานการอนุรักษและไมใชไมจากปาธรรมชาต ิและประเทศเพื่อนบานหลายประเทศหาม

การสงออกไมซุงที่ทําออกจากปาธรรมชาติ จึงเปนการสรางโอกาสในการพัฒนาไมสักทอนสวนปาเพื่อตอบสนอง

ความตองการใชไมในประเทศ และสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ แตในขณะเดียวกันองคกรยังมีขอจํากัดในหลายๆ 

ดาน เชน เปนหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินงานภายใตกฎระเบียบขอบังคับ และการควบคุมจากหนวยงานของรับ

หลายแหง ทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการและเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ กฎหมายดานปาไมไม

เอื้ออํานวยตอการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไมและใชประโยชนจากไมไดอยางมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้การสนับสนุน

ใหเอกชนปลูกสรางสวนปาและทยอยผลิตไมสักทอนออกมาจําหนายในตลาดมากขึ้น อาจเปนคูแขงขันในตลาด

อุตสาหกรรมไมขององคกร  

แนวคิดและทฤษฎีหวงโซคุณคา 

จากสภาพเศรษฐกิจและแรงกดดันจากสิ่งแวดลอมภายนอกของอุตสาหกรรมที่หลีกเลี่ยงไมได การผลิตไม

สักทอนสวนปา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษากิจกรรมหวงโซคุณคา (Value Chain) ตามแนวคิดของ Micheal E. Porter 

(1985) ที่ไดแบงกิจกรรมออกเปน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน 

(Support Activities) ซึ่งกิจกรรมหลักจะประสานการทํางานกันไดดีและกอใหเกิดคุณคาไดจะตองอาศัยกิจกรรม

สนับสนุนทั้ง 4 กิจกรรม และในขณะเดียวกันกิจกรรมสนับสนุนยังทําหนาที่ในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนการ

สรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคกรเปนอยางดี ดังนี้  

 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) หรือ หนาที่ตามสายงาน Line Function คือ กิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับ

การสรางคุณคาเพิ่มในผลิตภัณฑหรือบริการที่สงมอบใหกับลูกคา ประกอบดวยการวิเคราะหกิจกรรม 5 สวน ไดแก  

 1. การนําเขาวัตถุดิบ (Inbound Logistics) ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยงของกับการจัดการการนําเขาวัตถุดิบทั้งหมด 

โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการในการรับและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกอนขาเขาสูกระบวนการผลิต การเก็บรักษา และ

การจัดการสินคาคงคลัง ตนทุน วัตถุดิบ รวมทั้งปจจัยนําเขาในการดําเนินงานตางๆ ที่สําคัญตอกิจการ เชน พลังงาน 

วัสดุสิ้นเปลอืง เปนตน  

 2. การผลิตและปฏิบัติการ (Operation) ไดแก กิจกรรมท่ีเกี่ยวจองกับการแปลงวัตถุดิบและปจจัยนําเขาตางๆ 

ใหกลายเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งพิจารณาประสิทธิภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ความยืดหยุนในการ

ผลิต ทําเลที่ตัง้ การจัดวางโครงสรางของโรงงาน กระบวนการควบคุมมลพิษและผลกระทบตอสภาพแวดลอมในสังคม  

 3. การขนสงสินคาไปยังลูกคา (Outbound Logistics) ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาสินคาคงคลัง 

การบรรจุภัณฑเพื่อการกระจายสินคาไปยังผูซื้อและกระบวนการขนสงที่เหมาะสม ซึ่งตองพิจารณาทั้งดาน

ประสิทธิภาพของกระบวนดังกลาว รวมทัง้ตนทุนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของดวย  

 4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาวิธีการที่ผูซื้อ

สามารถเขาถึงและซื้อสินคาได ซึ่งวิธีการเหลานี้ คือการกําหนดคุณภาพของสินคาที่นาเสนอตอลูกคา การตั้งราคา 

ชองทางการจัดจําหนายของสถานประกอบการและการสงเสริมการตลาด 
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 5. การใหบริการลูกคา (services) ไดแก กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดหาบริการเพื่อจะทําใหรักษาคุณคา

ของสินคาไว โดยการรับประกันคุณภาพและความพึงพอใจใหแกลูกคา การบริการแกลูกคา การรับคํารองเรียนและ

แกปญหาคํารองเรยีนของลูกคา  

 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เปนกิจกรรมที่สนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมหลักเกิด

ประสิทธิภาพ ประกอบดวยการวิเคราะหกิจกรรม 4 สวน ไดแก  

 1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Firm Infrastructures) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

ทั่วไป การจัดการดานการเงินและระบบบัญชี ระบบงานทางดานกฎหมาย ความรูและความสามารถของผูบริหาร ซึ่ง

โครงสรางเหลานี้จะสนับสนุนหวงโซคุณคาโดยรวมทั้งหมด จะไมมีการแตกยอยไปสนับสนุนกิจกรรมยอยอื่นๆ โดยทั่วไป  

 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับการ

จัดการบุคลากรโดยรวมในดานเสาะแสวงหาการเลือกพนักงาน ระบบจายคาตอบแทน การฝกอบรม การพัฒนา

พนักงาน และการสรางแรงจูงใจ โดยการจัดสภาพแวดลอมในการทํางานในดานความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอความไดเปรียบของการแขงขันเปนอยางมากภายในองคกร  

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) หมายถึง กระบวนการทํางานในการพัฒนาการผลิต 

การพัฒนารูปแบบของสินคา การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ในองคกร การวิจัย เทคโนโลยีและการพัฒนาระบบงานจะ

สนับสนุนกิจกรรมหลักในหวงโซคุณคาและจะทําใหเกิดความเปรยีบในการแขงขัน  

 4. กระบวนการจัดหา (Procurement) หมายถึง กระบวนการในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบเขามาในสายหวง

โซคุณคา ซึ่งรวมถึงการจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร เขามาในองคกรดวย โดยเนนที่ปจจัยที่มีคุณภาพ จัดสงตรงเวลา

และตนทุนต่ํา การมีเกณฑในการตัดสินใจซื้อหรือเชาเครื่องมือเครื่องจักร ตลอดจนความสัมพันธตอผูจําหนายปจจัย

นําเขา ซึ่งกระบวนการจัดหาจะสนับสนุนกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนท้ังหมดในหวงโซคุณคา  

 
ภาพ 1 รูปแบบหวงโซคุณคา (Value Chain Model) ของ Prof. Michael E. Porter (1985) 

 การวิเคราะหรูปแบบการจดัการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนสวนปา 

 จากทฤษฎีหวงโซคุณคาที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การวิเคราะหหวงโวคุณคาโดยแยกเปนกิจกรรมตางๆ 

จะทําใหเขาใจถึงกิจกรรมนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถเลือกไดวาควรจะดําเนินกิจกรรมใดกอนเพื่อเปนตัว

ขับเคลื่อนหวงโซคุณคาในภาพรวม  

 การวิเคราะหการจัดการหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอน สามารถสรุปเบื้องตน ไดดังนี ้

 กิจกรรมหลัก (Primary Activities)  

 1. การนําเขาวัตถุดิบ (Inbound Logistics) แหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตไมสักนัน้ เกิดจากการปลูกตน

สักในพื้นที่สวนปา ซึ่งไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ในการปลูกสรางอยางถูกตอง โดยใชงบประมาณของ องคการ
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อุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบนเอง มีการเพาะกลาสักในพื้นที่สวนปาทําใหไมตองจัดซื้อจากเอกชนและใชแรงงานจาก

ชุมชนรอบพื้นท่ีสวนปา เปนการลดตนทุนในการผลิตไมสัก 

 2. การผลิตและปฏิบัตกิาร (Operation) การผลิตไมสักสวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืบนนั้น 

มีกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแตการเพาะเหงาสักใหเปนกลา การดูแลรักษาตนสักจนถึงรอบอายุตัดฟน จึงทําการตัดไม

และนําไปจําหนายในรูปแบบตางๆ  ไดแก ไมสักทอน ไมแปรรูป และเฟอรนิเจอร โดยทุกขั้นตอนการผลิตมีการใช

แรงงานคนรวมกับเครื่องจักรอุปกรณ ทุกขั้นตอนในกิจกรรมมีความสัมพันธกันแบบเปนระบบ มีการวางแผนการ

ดําเนินอยางรอบคอบ เพื่อใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุดจากการผลิตไมทอนและไมแปรรูปตางๆ 

 3. การขนสงสินคาไปยังลูกคา (Outbound Logistics) ในการกระจายกลาสักไปยังสวนปาตางๆ ที่ใกลเคียง จะ

มีการสอบถามปริมาณกลาสักที่ตองการปลูกในปนั้น เพื่อลดการปญหาการผลิตเกินความตองการของสวนปา โดย

ผูทําหนาที่นี้จะทําการจัดเก็บ รวบรวม และแจกจายกลาใหกับสวนปาที่ไดแจงความประสงคไวตั้งแตแรก ในสวนของ

ไมสักทอนที่ไดทําการตัดออกมาจากแปลงและทําการตัดทอนตามขนาดความยาวที่ลูกคาตองการตามขั้นตอนการ

ผลิต สวนปาจะทําการเก็บไมสกัทอนท่ีไดนี้ไวบริเวณหมอนไม มีการจัดทําบัญชีและจัดกองไมตามคุณภาพของเนื้อไม 

เพื่อรอการจําหนายใหแกลูกคา หรือสงเขากระบวนการแปรรูปไมและเฟอรนิเจอร กอนทําการสงตอไปยังลูกคา  

 4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) องคกรไดมีการจัดการสวนปาอยางยั่งยืนตาม

มาตรฐานสากล หรือ FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเปนการเพิ่มความโดดเดนใหกับไมสักทอน และมีการ

รับรองที่ไดมาตรฐานระดับสากล ราคาไมสักขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืบนจงึมีราคาสูงกวาเอกชน และ

ขอไดเปรียบทางการขายขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบนอีกสิ่งหนึ่ง คือเปนหนวยงานเดียวของภาครัฐที่มี

การปลูกและจําหนายไมสักรายใหญของประเทศ หากผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไมตองการใชไมสักสวนปาในการ

แปรรูปจะคิดถึงองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนอืบน เปนแหลงแรก แตในขณะเดียวกันก็จัดวาเปนขอเสียอีกอยาง

หนึ่ง เพราะการขายสวนใหญจะเปนการขายแบบไมมีการสงเสริมการขายหรือโฆษณาใดๆ ซึ่งจัดไดวาเปนจุดออนที่

กลุมลูกคาใหมไมสามารถเขาถึงตลาดไดโดยตรง และถูกกดราคาจากกลุมลูกคาเดมิได 

 5. การใหบริการลูกคา (services) โดยทั่วไปการจําหนายไมสักแกลูกคา จะแบงลูกคาออกกเปน 2 ประเภท 

คือ กลุมลูกคาที่มารับไมเองที่สวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน และกลุมลูกคาที่องคการ

อุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน ตองทําการจัดสงไมสัก ซึ่งลูกคาทั้งสองกลุมจะไดรับอํานวยความสะดวกในการออก

ใบนําสงและใบนําไมเคลื่อนทีพ่รอมบัญชรีายการไม กอนทําการชักลากไมออกจากสวนปา เจาหนาท่ีและผูชักลากตอง

รวมกันตรวจสอบและนับจํานวนไมสักท่ีจะทําการเคลื่อนยายทั้งหมด เพื่อปองกันความผิดพลาดในการเคลื่อนยายไม

สักทอน  

 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)  

 1. โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Firm Infrastructures) พบวามีปญหาดานการเงิน เนื่องจากเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ตองประกอบกิจการเพื่อเลี้ยงองคกร กอปรกับไมสักนั้นเปนพืชที่มีรอบตัดฟนยาวนาน ตองใชระยะเวลา 

ประมาณ 15 ป จึงจะทําการตัดเพื่อจําหนายและคุมตนทุน หนวยงานจึงตองแบกรับภาระคาใชจายจํานวนมาก จึงตองมี

การกูเงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อนํามาลงทุน และดานการจัดการทั่วไป องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน มีการ

วางแผนลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการลงทุนใหคุมกับการลงทุนมากที่สุด และตอบสนองตอนโยบายของ

รัฐและความตองการของลกูคา 

 2. การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน

เปนหนวยงานท่ีมีความชํานาญทางดานปลูกปามืออาชีพ ดังนั้นบุคลากรในองคกรจึงมีความรูความสามารถและความ
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เชี่ยวชาญในการปลูกปาและการทําไมออกตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ นอกจากนี้องคกรมีการสงเสริมให

บุคคลากรไดมีการอบรมและศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมในดานการปลูกปา การทําไม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปาไม   

รวมไปถึงการจัดกิจกรรมอบรมดานตางๆ เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร และยังมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานประจําป เปนการควบคุมและสอบถามในสวนที่พนักงานหรือบุคคลากรตองการพัฒนา

ตนเองเพื่อองคกร  แตในขณะเดียวกันในสวนงานภาคสนามมักประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในการเพาะปลูก และ

ในหมอนไมที่ทําการคัดเลือกและจัดกองไม เนื่องจากตองใชแรงงานในทองถิ่น เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง

การเกษตรแรงงานมักจะไปทําการเกษตรซึ่งใหคาตอบแทนสูงกวา 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) ในดานการเพาะปลูกตนสักองคกรไดมีการนํา

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากตนแมพันธุที่ลําตนเปลาตรงและมีกิ่งนอย เพื่อใหตนสักที่โตเต็มที่พรอมที่จะ

นํามาใชประโยชนมีสวนที่เปนสินคาไดมีความยาวประมาณ 6 เมตร เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหกับตนสักที่จะทํา

การตัดขายในอนาคต และในสวนของการทําไมมีการใชเครื่องมือและเครื่องจักรเขามาชวยในการตัดไมแทนการใช

แรงงานคนในอดีต นอกจากนี้ยังมีการนําเครื่องจักรใหญ เชน รถแทรกเตอรลอยาง รถสกิ๊ดเดอร รถจอหนัง เปนตน 

ทําการดัดแปลงในการชวยขนไมออกจากแปลงปลูกปาและการจัดกองไมเตรียมจําหนายแทนการใชแรงงานจากชาง   

 4. กระบวนการจัดหา (Procurement) เนื่องจากองคกรเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักร

ที่ใชในกระบวนการผลิตไมสัก จึงตองดําเนินการตามระเบียบพัสดุของทางราชการ ในบางขั้นตอนอาจมีความลาชา

ของเอกสารในการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งบางครั้งอาจไมทันตอความจําเปนในการใชงาน นอกจากนี้การผลิตกลาสักของ 

องคกรเพื่อนํามาปลูกเปนวัตถุดิบสําคัญในกระบวนการผลิตในอนาคตของ องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน 

นั้น เปนการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยว จึงมักประสบปญหาโรคและแมลง ทําใหมูลคาในอนาคตของไมสักลดลง เนื่องจาก

ไมเปนรูที่เกิดจากแมลงรบกวน 

 
 

ภาพ 2 การวิเคราะหโซคุณคาการผลิตไมสกัทอนสวนปา 

 จากการวิเคราะหหวงโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปา จะเห็นไดวากิจกรรมที่จะชวยสรางคุณคาใน

โซอุปทานของการผลิตไมสักทอน เริ่มต้ังแตกระบวนการเพาะปลูกกลาที่ไดคุณภาพ นํามาปลูกสรางสวนปาและบํารุง

ดูแลรักษาใหไมสักที่ไดมีรูปทรงและคุณลักษณะที่เหมาะสมตามความตองการของตลาด จากนั้นจึงทําการตัดฟนและ

ทําการผลิตเปนไมสักทอนที่มีขนาดความโตและความยาวที่ตองการ ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงที่มา

ของไมทอนได จากนั้นจึงทําการคัดแยกไมตามขนาดและคุณภาพของเนื้อไม เพื่อจัดจําหนายและขนสงไปยังลูกคาได

อยางถูกตองตามกฎหมายกําหนด  
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อภิปรายผล 

 จากการผลการศึกษารูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาการผลิตไมสักทอนสวนปาตามแนวคิดการจัดการหวง

โซอุปทานขององคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน พบวา กระบวนการผลิตไมสักทอนสวนปามีการดําเนินงานที่

ไมมีความคลองตัวเนื่องจากเปนหนวยงานของรัฐ มีโครงสรางพื้นฐานขององคกรขนาดใหญ ในกระบวนการจัดซื้อ

จัดหาตองทําตามขั้นตอนของรัฐจึงมีความลาชาในการดําเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยังไมมีความ

ทันสมัย จึงทําใหการผลิตไมสักทอนสวนปามีตนทุนสูง  แตในขณะเดียวกันองคกรเปนหนวยผลิตและหนวยจัดหา

วัตถุดิบในแหลงเดียวกัน จึงมีขอไดเปรียบจากคูแขงขันในดานการนําเขาวัตถุดิบและการผลิตไมสักทอนใหตรงตาม

ความตองการของตลาด  รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับไมสักทอนสวนปา  และในสวนของ

รูปแบบการจัดการหวงโซคุณคาที่เหมาะสมและกลยุทธในการยกระดับโซคุณคาของการผลิตไมสักทอนสวนปานั้น อยู

ระหวางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตไมสักทอนและใหผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบหวงโซคุณคาของการ

ผลิตไมสักทอนสวนปา เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ   

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งผูเขียนใครขอขอบคุณ 

รศ.ดร.จงกลบดินทร แสงอาสภวิริยะ อาจารยที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ เพื่อให

งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณหนวยงานองคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน เจาหนาที่และผูให

ขอมูลทุกทานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการผลิตไมสักทอนสวนปาที่ใหความชวยเหลอืดานขอมูลแกผูวิจัยอยางดียิ่ง   

 คุณคาและประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแกครอบครัว             

ครูบาอาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
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การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดเครื่องเงินจังหวดันาน  

Strategic management to expand the money market opportunity in Nan 

วาที่รอยตรีวัชรชีพ ศศิตรานนท
*
และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนมสทิธิ์ สอนประจักษ  
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and P. Sonparjuk 
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*Corresponding author: watcharacheeps@nu.ac.thh 

บทคัดยอ 
การจัดการเชิงกลยุทธเครื่องเงินจังหวัดนานเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาบริบท

จังหวัดนานที่สงผลตอการขยายโอกาสทางการตลาดเครื่องเงิน และการจัดการเชิงกลยุทธเครื่องเงินจังหวัดนาน        เพื่อ

ขยายโอกาสทางการตลาด ผูใหขอมูลหลักในการวิจัยครั้งนี ้เปนผูมีประสบการณดานตลาด /การประชาสัมพันธ/การผลิต

เครื่องเงิน ไมนอยกวา 3 ป  (ผูแทน ทั้ง 3 บริษัท) ไดแก ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเคร่ืองเงิน จังหวัดนาน  (ผูแทน ทั้ง 3 

บริษัท) และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑเคร่ืองเงินจังหวัดนานในดานการ

ผลิต และจัดจําหนาย (ผูแทนหนวยงานรัฐบาล ผูแทนหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ) เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังนี้ ไดแก แบบสัมภาษณ โดยใชขอคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) สัมภาษณแบบเจาะลึกกับสมาชิกกลุม

เครื่องเงินในจังหวัดนาน พบวา กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ จากการสัมภาษณผูประกอบการเคร่ืองเงินจังหวัดนาน ท้ัง 3 

รายนั้น พบวา ธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจมามากกวา 10 ป แมวาการทําธุรกิจทั้งหมดจะมาจากการสืบทอดกิจการจาก

ครอบครัวของตนเองที่ไดรับการวางรากฐานทางธุรกิจมาเปนอยางดีแลว แตดวยสถานการณปจจุบัน การแขงขันทาง

การตลาดสูงขึ้น การผลิตสินคาที่มคีวามโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางการ

อยูรอดของธุรกิจในระยะตอๆ ไป รวมทั้งการวัตถุดิบจากภายในประเทศ และไดมีการสราง Brand ซึ่งบงบอกความเปนของ

ตัวตนของรานนั้น ๆ  ดังนั้น จากการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไดมีการบริหารจัดการธุรกิจและกําหนดกลยุทธ

การตลาดในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจคงอยูอยางมั่นคงและทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู

ศึกษาไดใชแนวคิดของฟลลิป ค็อตเลอร เปนแนวทางในการศึกษา สามารถนําขอมูลจากการศึกษามาเสนอกลยุทธสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) ที่ธุรกิจนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ

ของแตละรายมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว จําหนายมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและลวดลายที่แกะออกมา

รูปแบบตางๆ ที่แตกตางไปจากเดิมและเพิ่มเติมงานแฟชั่นใหสอดคลองกับตลาดสังคมไทย ประยุกตใชอัญมณีผสมผสาน

กับงานเครื่องเงินใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มเติมลดลายทันสมัย ดานราคา (Price) การตั้งการคาสินคาที่

จําหนายมีการตั้งราคาตามตลาด แตบางผูประกอบการใชกลยุทธราคาต่ําเพื่อเจาะตลาด เปนการตั้งราคาต่ําเพื่อให

สามารถจําหนายสินคาไดในปริมาณมากและไดจํานวนลูกคามาก จึงทําใหสวนแบงทางการตลาดที่มากขึ้น 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเครื่องเงินจังหวัดนาน พบวา ในการทําธุรกิจกลาวไดวาทุกสถาน

ประกอบการ ตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาผูประกอบการหรือผูบริหารในองคกรนั้น ๆ สามารถ

มองใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและแกไขปญหาเหลานั้นไดลุลวงมากนอยแคไหน ปญหาดานแรงงานเปนปญหาสําคัญของ

ธุรกิจเครื่องเงินอยางมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองการแรงงานมีฝมือเฉพาะทางเขามาในกระบวนการผลิต เนื่องจากการ

ไหลออกของแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม 

คําสําคัญ: การจัดการเชิงกลยุทธ ขยายโอกาส ตลาดเครื่องเงิน 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1299 
 

Abstract 
Nan Province's Strategic Silver Management for Market Opportunity aims to study the context of 

Nan , which has an impact on the expansion of silver market opportunities. And strategic management of 
silverware in Nan Province to expand market opportunities The main contributors to this research are: 
Experienced in marketing. / Public relations / silverware production for not less than 3 years (representatives of   
3 companies), namely silverware workers in Nan province (representatives of 3 companies) and public or private 
organizations involved in promotion. Support Nan silverware products in production. And distribute (Government 
Representative The tools used to collect this data were open-ended questions, in-depth interviews with money 
group members in Nan province. Business Based on interviews with three silver entrepreneurs in Nan province, 
the business has been operating for more than 10 years, although all businesses are inherited from their families 
who have been laid to business. Well But with the current situation. Higher market competition Making a product 
that is unique and unique is important to running a business. To create the survival of the business in the future 
as well as the raw materials from the country. And brand has been created to identify the identity of the store, 
so from the entrepreneurial business has managed the business and set marketing strategies in the business. To 
keep your business stable and make your business successful. In this study. The study uses Phillip Cottrell's 
approach to education. The data from the study can be used to present the marketing mix (7'Ps) used in the 
business. The product is the product. Each product is unique and unique. Available in a variety of patterns and 
patterns that come out in various forms. Different and more fashionable in line with Thai social market. Apply 
gemstones mixed with silver work to create more diverse styles. And more discounted modern price trend 
(Price). Set up trade products sold at market prices. But some operators use low price strategies to penetrate 
the market. It is low cost to be able to distribute the product in large quantities and get a lot of customers. This 
makes the market share more. 

Problems and obstacles in the silver business in Nan province found that in doing business, it can be 
said that every establishment. Must face business problems. It depends on how the entrepreneur or the 
executives in the organization can look at the problem and solve the problem. Labor problems are a major 
problem for silverware businesses. Because it is a business that requires skilled workers to enter the production 
process. Due to the outflow of labor into the industrial sector. 
Keywords: Strategic Management ,Expands Market, Opportunities 
 

บทนํา   

อุตสาหกรรมเครื่องเงินในประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขัน ทั้งมีเอกลักษณและความโดดเดนที่สืบ

ทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษผานสินคาของใช และเครื่องประดับที่ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย

และชาวตางชาต ิทําใหอุตสาหกรรมเครื่องประดับแทของไทยป พ.ศ.2558 เครื่องประดับแทเปนอุตสาหกรรมที่สราง

รายไดจาการสงออกใหประเทศไทยไดสูงสุดในกลุมสินคาสําเร็จรูป แตอยางไรก็ตาม แมวาในป พ.ศ. 2558 การ

สงออกจะลดลงรอยละ 4.02 คิดเปนมูลคา 3,697.42 ลานเหรียญสหรัฐ แตการนําเขา เครื่องประดับแทปรับตัวลดลง

เชนกันในอัตรารอยละ 4.73 คิดเปนมูลคา 542.28 ลานเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้มูลคาการสงออกเครื่องประดับแทในป 

พ.ศ. 2558 ปรับตัวลดลงจากปจจัยที่มาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง และเศรษฐกิจคูคาหลักที่ยังชะลอตัว 

(ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ องคการมหาชน

,พ.ศ.2559)   
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ประเทศไทยสวนใหญเปนการผลิตเครื่องประดับเงินเพื่อการสงออกเปนหลัก ขณะที่การบริโภค

ภายในประเทศปจจุบันยังไมสูงนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและเศรษฐกิจคูคาหลักที่ยังชะลอตัวไม

วาจะเปนยุโรป สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง จีน และญี่ปุน เปนตน อีกทั้งแนวโนมราคาวัตถุดิบทั้งอัญมณีและโลหะ

มีคายังคงมีความผันผวน ไมวาจะเปนทองคํา เงิน เพชร และพลอยสีที่ใชในการผลิตเครื่องประดับที่ตางมีทิศทางปรับ

ขึ้น ซึ่งสงผลกระทบตอความตองการบริโภคสินคาหรูหราราคาแพงอยางเครื่องประดับแท ทั้งนี้ เมื่อตนป 2559 

กองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดการณวา เศรษฐกิจโลกในปนี้จะขยายตัวอยูที่รอยละ 3.16 ซึ่งแมจะ

ปรับตัวดีขึน้เล็กนอย แตก็ถือวา ใกลเคียงกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในป 2558 ซึ่งอยูที่รอยละ 3.09 

การสงเสริมและพัฒนาเครื่องเงินเมืองนานในชวงที่ผานมา จะเห็นวา ผูประกอบการ/ผูผลิตเครื่องเงินมีแรง

บันดาลใจในการทําเครื่องเงิน มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะการผลิตผลิตภัณฑเครื่องเงินที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

ทําใหเครื่องเงินนานไดรับความนิยมมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบโดยการผสมผสานเขากับวิถีชีวิตสมัยใหม โดย

ประยุกตลวดลายและรูปแบบเดิมที่มีอยูในเครื่องเงินดั้งเดิมผสมผสานกับงาน  สมัยนิยม สงผลใหผูประกอบการ/

ผูผลิตเครื่องเงินในจังหวัดนานสามารถจําหนายผลิตภัณฑเครื่องเงินเพิ่มขึ้นของทุกป เปนการสรางรายไดใหแก

ผูประกอบการ/ผูผลิตเครื่องเงินเปนจํานวนมาก ทําใหความเปนอยูของราษฎรและเศรษฐกิจของจังหวัดนานดีขึ้น 

ตลอดจนเครื่องเงินจังหวัดนานจงึกลายเปนสินคาสงออกที่ทรงคุณคาเปนที่นิยมแพรหลายทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศ

และตางประเทศ “นึกถึงเมอืงนาน   ตองนกึถึงเครื่องเงิน” 

จากเหตุผลขางตน การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาดเครื่องเงินจังหวัด

นาน มีความสําคัญอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธของกลุมเครื่องประดับเงินจังหวัด

นาน ซึ่งเปนจังหวัดที่มีความโดดเดนทางดานเครื่องประดับเงินที่สรางรายไดใหแกประเทศวา มีกลยุทธอยางไรในการ

จัดจําหนายทางการตลาด ผลการศึกษาจะเปนขอมูลสําคัญในการขยายโอกาสทางการตลาด และเปนขอมูลยอนกลับ

ใหแกผูประกอบการเครื่องประดับเงินที่รวมตัวกันในนาม “ซิลเวอรคลัสเตอรนาน” ในการขยายโอกาสทางการตลาด

ของเคร่ืองประดับเงินตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ผูใหขอมูลหลัก 

เปนผูมีประสบการณดานตลาด /การประชาสัมพันธ/การผลิตเครื่องเงินไมนอยกวา 3 ป ผูแทน สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดนาน ไดแก ผูแทน พาณิชยจังหวัดนาน ผูแทน บริษัทชมพูภูคา จํากัด ผูแทน บริษัท แอลฟา 

คราฟท เวอรค จํากัด และผูแทน บริษัท ดอยซิลเวอรแฟคเตอรี่ จํากัด 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรมขอมูล    

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาดเครื่องเงิน จังหวัดนาน 

ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ โดยใชขอคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) 

สัมภาษณแบบเจาะลึกกับสมาชิกกลุมคัตเตอรเครื่องเงินจังหวัดนาน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถเลาเรื่องไดอยางเต็มที่ตามประเด็นที่ผูวจิัยตั้งไว โดยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ (Interview 

Guideline) ประเด็นดังตอไปนี ้

 - ขอมูลความเปนมาเกี่ยวกับเคร่ืองเงิน 

 - กลยุทธท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ 

 - เคร่ืองมือที่ใชในการตลาดสําหรับธุรกิจเคร่ืองเงิน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) โดยผูวิจัย

จะใชการเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ดาน ประกอบดวย 

1.การตรวจสอบดานขอมูล (Data triangulation) โดยพิจารณาจากแหลงเวลา และสถานที่ ที่แตกตางกัน 

กลาวคือ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากสัมภาษณหรือขอมูลทางเว็บไซดในปที่ผานมา มาตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือของขอมูล โดยเปรียบเทียบกับขอมูลจากการสัมภาษณของผูวิจัย 

2.การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) โดยผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยการสัมภาษณควบคูไปกับการสังเกตในทุกๆ ประเด็นการศึกษาจากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบ

กัน เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล อีกทั้งผูวจิัยไดคนควาเอกสารเพิ่มเติมจากหนาเว็บไซดของธุรกิจ ที่ปรากฏ

คําใหสัมภาษณของเจาของธุรกจิ หรือมีขอมูล ความรูตางๆ เกี่ยวกับธุรกิจมาเปรียบเทียบดวย 

หลังจากสรุปผลการศึกษาแลว ผูวิจัยไดนําผลที่ไดกลบัไปตรวจสอบกับผูใหขอมูลหลักตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

วาขอสรุปนั้นถูกตองหรอืตรงกับความเปนจริงหรอืไม เพื่อการปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณ ทั้งหมดนี้คือวิธีการ

ตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถอืใหกับงานวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดจากการสัมภาษณ และการสังเกต จะถูกนํามาตรวจสอบความครบถวนและความ

ถูกตองของขอมูล วิเคราะหเนื้อหาเพื่อจัดหมวดหมูของขอมูลตามประเด็นการศึกษา สรุปและตีความ โดยใชวิธีการ

วิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis) ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 อานและทําความเขาใจขอความหรอืถอยคําตางๆ ที่ปรากฏในบันทึก 

ขั้นตอนที่ 2 จับประเด็นสําคัญตั้งเปนดัชนี แลวจัดระบบใหรหัส 

ขั้นตอนที่ 3 จัดหมวดหมู จําแนกประเภท 

ขั้นตอนที่ 4 ตีความ ตรวจสอบความหมาย 

ขั้นตอนที่ 5 สรางขอสรุปจากดัชน ีหมวดหมูและความหมายท้ังหมด 

โดยการสงัเคราะหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตขั้นตอนของการศึกษา และวัตถุประสงคของการ

วิจัย และนําเสนอผลการศึกษาเชิงบรรยายและพรรณนาความในแตละประเด็นของการศึกษา ตามวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาบริบทจังหวัดนานท่ีสงผลตอการขยายโอกาสทางการตลาดเคร่ืองเงิน 

2. เพื่อศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธเครื่องเงินจังหวัดนานเพ่ือขยายโอกาสทางการตลาด 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลการศึกษา 

1. การจัดการเชิงกลยุทธเครื่องเงินจังหวัดนานเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด 

กลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 

จากการสัมภาษณผูประกอบการเครื่องเงินจังหวัดนาน ทั้ง 3 รายนั้น พบวา ธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจมา

มากกวา 10 ป แมวาการทําธุรกิจทั้งหมดจะมาจากการสืบทอดกิจการจากครอบครัวของตนเองที่ไดรับการ

วางรากฐานทางธุรกิจมาเปนอยางดีแลว แตดวยสถานการณปจจุบัน การแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น การผลิตสินคาที่
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มีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางการอยูรอดของธุรกิจในระยะ

ตอๆ ไป รวมทั้งการวัตถุดิบจากภายในประเทศ และไดมีการสราง Brand ซึ่งบงบอกความเปนของตัวตนของรานนั้นๆ  

ดังนั้น จากการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไดมกีารบรหิารจัดการธุรกิจและกําหนดกลยุทธการตลาดในการดําเนิน

ธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจคงอยูอยางมั่นคงและทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิด

ของฟลลิป ค็อตเลอร (Philip Kotler,1997) เปนแนวทางในการศึกษา สามารถนําขอมูลจากการศึกษามาเสนอกลยุทธ

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) ที่ธุรกิจนํามาใชในการดําเนนิธุรกิจ ดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑของแตละรายมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว จําหนายมี

ความหลากหลายทั้งรูปแบบและลวดลายที่แกะออกมารูปแบบตางๆ ที่แตกตางไปจากเดิมและเพิ่มเติมงานแฟชั่นให

สอดคลองกับตลาดสังคมไทย ประยุกตใชอัญมณผีสมผสานกับงานเครื่องเงินใหเกิดรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น และ

เพิ่มเติมลดลายทันสมัย 

2. ดานราคา (Price) การตั้งการคาสินคาที่จําหนายมีการตั้งราคาตามตลาด การตั้งราคาตามคุณภาพ 

รูปแบบสินคา และสถานที่จําหนาย ราคาสินคาขึ้น ๆ ลง ๆ ตามราคาวัตถุดิบ จึงทําใหสวนแบงทางการตลาดที่มากขึ้น 

โดยจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคากลุมใหมได  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีการจําหนายสนิคาแบบทั้งคาสงและคาปลีก ลูกคาสามารถเลือก

ซื้อสินคาไดจากหนาราน สั่งผลิตเองตามลวดลายที่ตองการ หรือเอาลายมาใหแกะแบบแลวสั่งผลิตก็ไดตามความ

ตองการ หรือซื้อสินคาผานตัวแทนจําหนายที่เปดรานจําหนายตามหางสรรพสินคาหรือสนามบินตางๆ หรือสั่งซื้อผาน

สื่อออนไลนตางๆ เชน หนาเว็บไซด Facebook Line และการออกบูธในงานตางๆ จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลักทั้ง 

3 ราย 

4. การประชาสัมพันธ (Promotions) ผูประกอบการมีการใชสื่อตางๆ ในการประชาสัมพันธเพื่อใหลูกคา

ไดรับรูขอมูลขาวสารและใหผูบริโภคไดรูจักแบรนดสินคามากขึ้น โดยการสื่อออนไลนหลายชองทาง เชน เว็บไซต 

Facebook Line และนามบัตร การประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆรวมถึงการเปนผูสนับสนุนของทองถิ่นในงานตางๆ 

ซึ่งวิธีน้ีถือเปนนัยแฝงเพื่อการโฆษณา และสุดทายคือการสงเสริมการขาย (Sale Promotion) รูปแบบตางๆ ใหกับลูกคา

เปนครั้งเปนคราว จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลักทัง้ 3 ราย 

5. ดานบุคคล/พนักงานขาย (People) ผูประกอบการมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ

พนักงานในแตละหนาท่ีอยางชัดเจน โดยมีการสอนงาน เพิ่มทักษะดานฝมือชางที่จําเปนใหแกพนักงานดานบริการและ

การจําหนายสินคาเพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อสินคา มีการฝกอบรมและจัดหาชางรุนใหมมาสืบทอด สรางแรงจูงใจ

ในการทํางานดวยรูปแบบการใหสวัสดิการตางๆ กับชางและพนักงานขาย เชน กองทุนสวัสดิการ โบนัสประจําป คา

คอมมิสช่ัน เงินโอที 

6. การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) ผูประกอบการมีการสรางคุณภาพใหสินคาทาง

กายภาพ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา เชน ไดรับรางวัล OTOP 5 ดาว การการันตีผลงานผลิต มาตรฐานสินคา ซึ่งเปน

การการันตีถึงคุณภาพและภาพลักษณของตัวสินคา 

7. บรรจุภัณฑ (Packaging) เครื่องจักรบรรจุภัณฑ การจัดหาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ มักจะตัดสินใจโดยใช

ความรวดเร็วในการผลิต หรือการบรรจุเปนเกณฑ ในการตัดสิน เนื่องจากเครื่องจักรเปนสินทรัพย ความมั่นใจ ที่

จําหนายก็มีบทบาทตอการตัดสินใจ ปจจัยที่ใชในการพิจารณา เลือกเครื่องจักรนั้น นอกจากความเร็วของเครื่องแลว 

ปจจัยอื่นที่จําเปนตองพิจารณา ไดแก ตําแหนงที่ตั้งเครื่อง การควบคุมการทํางาน ของเครื่อง การบํารุงรักษา พรอม

ทั้งการบริการหลังการขาย และสุดทาย คือ คาใชจายรวมเคร่ืองจักร 
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จากการสัมภาษณผูประกอบการถึงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจทั้ง 3 ราย มีการกําหนดกลยุทธที่แตกตาง

กัน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. Porter,1980)    กลยุทธท่ีสรางความไดเปรยีบ

ในการแขงขัน (Competitive Advantage) ซึ่งจะใชเปนตัวเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ

เครื่องเงินในอนาคต ดังนี ้

1. กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) 

1.1 กลยุทธการสรางความแตกตางของตัวสินคา ซึ่งการสรางความแตกตางของตัวสินคาเปนสิ่งจําเปน

และสินคาตองมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจะชวยธุรกิจโดดเดนเมื่อเทียบกับคูแขง ซึ่งผูประกอบการไดมีการสรางความ

แตกตางของตัวสินคา โดยใหสินคามีลักษณะเฉพาะของตัวสินคา ซึ่งธุรกิจที่สามารถสรางความแตกตางไดดีก็จะ

ประสบความผลสําเร็จ พรอมทั้งการสรางความจงรักภักดีของลูกคา และจะเปนกําแพงปองกันการเผชิญหนาดาน

ธุรกิจของคูแขงขัน 

1.2 กลยุทธสรางความแตกตางดานคุณภาพ ผูประกอบการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหไดสินคามี

คุณภาพ เพื่อทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอสินคาและรับรูถึงคุณภาพ 

1.3 การสรางความแตกตางดานการตลาด ธุรกิจเครื่องเงินเปนธุรกิจที่คอนขางสรางยอดขายคอนขาง

ยาก เพราะเปนสินคาฟุมเฟอย ไมเหมือนกับสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชระยะเวลานอยแลวหมดไป การสรางยอดขายทาง

การตลาด ตองมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของธุรกิจโดยอาศัยฝมือ ทักษะ และไอเดียเชิงสรางสรรคในการ

ออกแบบใหแปลกใหม เชน จากเดิมธุรกิจเครื่องเงินของบริษัทดอยซิลเวอร มุงตลาดตางประเทศอยางเดียว แต ณ 

ปจจุบันธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเพิ่มตลาดเมอืงไทย เพื่อเพิ่มโอกาสใหคนไทยมีโอกาสไดใชสินคาที่คนไทย

ผลิตเอง 

2. กลยุทธการมุงเนนเฉพาะ (Focus) ผูประกอบการมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจตนเอง ที่

มีความชัดเจน เปนการทําตลาดโดยมุงตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งผูประกอบการไดเล็งเห็นวาสินคาของตนเอง

เหมาะสําหรับคนกลุมไหนและดูจากพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา ทําใหทราบวาถึงกลุมเปาหมายและเลือก

ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งกลุมลูกคา คือ ผูหญิง และ กลุมรานคาขายของฝาก กลุมนักทองเที่ยว จากคําบอก

เลาของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย นอกจากนี้ ผูประกอบการไดใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ประกอบดวยกลยุทธตางๆ ดังตอไปนี ้

3. กลยุทธการเปนเจาแรก เปนกลยุทธมัดใจลูกคา บนความไดเปรียบดาน "ความตาง" ทําใหตราสินคาให

เกิดการรับรูวายี่หอของคณุเปนเจาแรก เปนผูนํา ผูบุกเบกิ ทําใหลูกคาจดจําในความเปนเจาแรกและความเปนตํานาน 

4. กลยุทธสื่อความเปนทองถิ่น ธุรกิจมีการออกแบบสินคาโดยการสรางเอกลักษณใหกับสินคา โดยการดึง

จุดเดนของทองถิ่นที่มมีาสรางผลิตภัณฑ และสราง Story ของสินคา เพ่ือใหสินคามีความโดนเดนและเปนการสรางจุด

ขาย เปนท่ีจดจําและใหเกิดการนึกถึงความเปนทองถิ่น 

5. กลยุทธเพิ่มยอดขาย คือเปนกลยุทธที่มองถึงโอกาส ในการขายสินคาที่คนชื่นชอบหรือสนใจ มาจําหนาย

เสรมิในราน เพื่อเพิ่มยอดขายหนาราน โดยการนําสินคาจากแบรนดอ่ืนที่เปนสินคาที่แตกตางจากของตนเองมาขาย 

6. กลยุทธการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและรักษาฐานลูกคา (CRM) มีการสรางความสัมพันธที่ดีตอ

ลูกคา และตองทําอยางจริงใจ จริงจัง ตอเน่ืองและตลอดเวลา อยางเชน การไมตัดราคากับลูกคาของตนเอง การขาย

สินคาหนารานขายราคาที่เปนราคามาตรฐานราคาและจะไมลดราคาเพื่อที่จะตัดราคาลูกคาที่รับของไปขายอีกท ี

7. กลยุทธการหาลูกคารายใหม ลูกคาในปจจุบันมีทางเลือกมาก รูขอมูลมาก เปลี่ยนใจเร็ว ดังนั้น เราจําเปน

จะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยูรอดของธุรกิจ คือ การพยายามรักษาลูกคาเกาและขยายฐาน
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ลูกคาใหม ซึ่งผูประกอบสวนใหญใชวิธีการออกบูธ เพื่อหาลูกคารายใหม โดยการนําเสนอสินคาใหลูกคาไดลองชม

สินคาของตนเอง 

8. กลยุทธการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาที่มีตอตราสินคาของตน ผูประกอบการตองยอม

เสียเวลาทําการวจิัย หาขอมูลดวยตนเอง อยางเชน การออกบูธ ที่ทําใหทราบความตองการของลูกคาและรับคําติชม

จากลูกคา ซึ่งจะทําใหรูและเขาใจลูกคามากขึ้น และเอามาปรับใชกับกิจการของตนเอง และกิจการควรสนใจและ

ศึกษาวาลูกคาของเราเปลี่ยนไปอยางไร เราก็ควรเตรียมปรับกลยุทธการตลาดใหเปนไปตามความตองการของลูกคา 

9. กลยุทธการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งการสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ 

ผูประกอบการมองวาเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจขนาดเล็กที่ตองการขยายธุรกิจของตัวเองใหเติบโต ซึ่งผู

ประการมองวาจะชวยใหเกิดการเรียนรู ระหวางธุรกิจเอง รวมถึงหนวยงานตางๆของรัฐ ชวยในการพัฒนาความ

ความรู ความสามารถในการทําธุรกิจ 

10. กลยุทธการแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด กลยุทธนี้คือการมุงเนนที่จะออกผลิตภัณฑใหมๆ ที่ใกลเคียง

หรืออยูในประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑเดิมๆ ที่เคยประสบความสําเร็จมาแลว กลยุทธนี้ก็คือการมุงเนนพัฒนาในสิ่งที่

เราถนัดหรือสิ่งที่คลายกับที่เคยทําอยูแลว อีกทั้งผลิตภัณฑที่อยูในหมวดหมูเดียวกับสินคาที่เคยประสบความสําเร็จ

มาแลวก็จะยิ่งสรางความเชื่อมั่น และความคุนเคยใหกับลูกคาไดมากขึ้น 

11. กลยุทธการสรางความผูกพันในตราสินคา (Brand Loyalty)  

การที่ผูบริโภคมีทัศนคติท่ีดีตอตราสินคา จะเกิดจากความเช่ือมั่น การนึกถึง และเกิดการซื้อซ้ําตอเน่ืองตลอดมา ซึ่งใน

ปจจุบันเกิดความหลากหลายในตราสินคา ประกอบกับการใชกลยุทธทางการตลาดมากมายเพื่อดึงดูดใจใหผูบริโภค

เปลี่ยนหรือหันไปใชสินคาตราใหมๆ อยูเสมอ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญคือ สินคาตองมีคุณภาพที่ดี มี

คุณสมบัติตรงตามความตองการของผูบริโภค ทําใหสินคาของคุณเปนท่ีจดจํา ซึ่งการสรางความผูกพันในตราสินคาจะ

ทําใหลูกคามั่นใจในตราสินคาและยอบรับแมวาจะสินคาในรูปแบบใดก็ตาม ลูกคาเกิดความภักดีในตราสินคา (Brand 

loyalty) และเกิดความผูกพันอยางลึกซึ้งในตราสนิคา 

2. สิ่งที่คนพบใหม 

2.1 จุดแข็ง 

2.1.1 ทักษะฝมือแรงงาน พบวา ธุรกิจเครื่องเงินในจังหวัดนาน มีการผลิตเครื่องประดับที่มีคุณภาพและ

เปนที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีแรงงานที่มีทักษะฝมือ ผลิตสินคาไดอยางประณีต มี

เอกลักษณของตนเอง จากการสัมภาษณ พบวา 

2.1.2 มีความเชี่ยวชาญในการผลิต เครื่องประดับที่มีความวิจิตรและมีเอกลักษณซึ่งอุตสาหกรรม

เครื่องเงินและเครื่องประดับไทยนับวามีเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากคูแขงและเปนที่ยอมรับในระดับโลก นั่นคือ มี

ความละเอียด ปราณีต แสดงถึงความเปนไทย จากการสัมภาษณ พบวา   

2.1.3 มีศักยภาพสูงในการใชเทคโนโลยี ในการเพิ่มมูลคาปอนสูตลาดโลก โดยมีการนําเทคโนโลยีดาน

เครื่องจักรจากตางประเทศมาชวยในการผลิต ตลอดจนมีการอบรมพนักงานในการผลิตที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ จาก

การสัมภาษณ พบวา  

2.1.4 มีงานแสดงและจําหนายสนิคาเครื่องเงินที่ยิ่งใหญ ซึ่งเปนชองทางในการจําหนายสินคาเครื่องเงิน

เครื่องประดับตาง ๆ เชน การออกบูทตามหางชื่อดังตาง ๆ งานแสดงและจําหนายสินคาตามศูนยแสดงสินคาตาง ๆ 

เปนตน จากการสัมภาษณ พบวา  
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2.2 จุดออน 

2.2.1 การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากการผลิตเครื่องเงินเปนงานฝมือ จําเปนตองใชแรงงานที่มีความ

ประณีต ละเอียด และมีประสบการณสูง จากการสัมภาษณ พบวา  

2.2.2 ปญหาการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี สืบเนื่องจากการผลิตเครื่องเงินและเครื่องประดับมี

ความจําเปนตองใชแรงงานมากกวาเครื่องจักร เพราะเปนงานที่ตองอาศัยความประณีตในทุกขั้นตอน การใช

เครื่องจักรอาจมีสวนชวยในการผลิตไดบางสวนเทานั้น เชน การออกแบบ การหลอ ประกอบกับเครื่องจักรจาก

ตางประเทศราคาคอนขางสูง อัตราการผลิตของเครื่องเงินยังอยูในระดับไมมากนัก 

2.2.3 การขาดแคลนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการสามารถพัฒนาการ ออกแบบ

และผลิต และลดปริมาณความเสียหายของชิ้นงานได พบวา ยังไมมีการวิจัยทางการตลาดของผูประกอบธุรกิจ

เครื่องเงิน เพื่อพัฒนาสินคาและชองทางการจําหนายสินคา  

2.2.4 ขาดทักษะการสรางแบรนดใหกับสินคาและธุรกิจ ในขณะที่ภาครัฐมีการแนะนําใหมีการสราง

แบรนดอยางตอเนื่อง แตผูประกอบการยังไมเขาใจในกระบวนการปฏิบัติ พบวา ผูประกอบการยังขาดทักษะในการ

สรางแบรนดของสินคาใหเดนชัด ยังเปนไปในลักษณะของผลิตตามที่ลูกคาสั่งมาเทานั้น  

2.3 โอกาส  

2.3.1 แนวโนมการขยายตัวของตลาดในประเทศและตางประเทศ อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวสงผล อยางมีนัยสําคัญตอปริมาณการซื้อขายสินคาเคร่ืองประดับและเครื่องเงินในประเทศ ดังนั้น ควรมีการ

สงเสริม สนับสนุน เครื่องเงินและเครื่องประดับ ภายในประเทศและตางประเทศ มีการจัดตั้งกลุมเพื่อสรางเครือขาย

พันธมติรในการขยายตลาดเครื่องเงิน 

2.3.2 ผูบริโภคปรับพฤติกรรมเปนการซื้อขายออนไลนมากขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการขายสินคา

ผูผลิตจะตองมีการนําเสนอสินคาและการออกแบบออนไลนโดยปรับใชแนวคิดแบบ Mass Customization เพราะ

ปจจุบันตลาดสินคาออนไลนเปนตลาดที่สามารถนําเสนอสินคาไปยังผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและเปนการกระจาย

สินคาไดงาย 

2.3.3 รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมเครื่องประดับและเครื่องเงินมากขึ้น มีการออก

มาตรการ สนับสนุนอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการจัดงานแสดงและจําหนายสินคาเครื่องประดับเครื่องเงินใน

ระดับประเทศ นําสินคาเครื่องประดับและเครื่องเงินเปนสินคาโอท็อป เปนตน 

2.4 อุปสรรค 

2.4.1 การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ผานมาไดสงผลตอการบรโิภคสินคากลุมเคร่ืองประดับ เพราะจัด

อยูในกลุมสินคาฟุมเฟอย  

2.4.2 การเกิดกลุมประเทศผูสงออกเกิดใหม เวียดนามและอินโดนีเซียเปนประเทศที่กําลังพัฒนาขีด 

ความสามารถในการผลิตและเริ่มเขามามีบทบาทในการแขงขันในอุตสาหกรรมนี้  

จากการวิเคราะห SWOT พบวา ผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย มี

จุดออนที่ตองเรงแกไขอยูหลายจุด ซึ่งครอบคลุมตั้งแตกิจกรรมตนน้ํา คือ การเขาถึงวัตถุดิบกิจกรรมกลางน้ํา คือ 

จํานวนแรงงาน ทักษะ และคุณภาพของฝมือแรงงานที่ถดถอย การเขาถึงการใชเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อ ลดตนทุน

และความสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต การขาดแคลนการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน กิจกรรมปลาย

น้ํา คือ ทักษะการออกแบบการตลาด 
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3. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิเครื่องเงินจังหวัดนาน 

ในการทําธุรกจิกลาวไดวาทุกสถานประกอบการ ตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวา

ผูประกอบการหรือผูบริหารในองคกรนั้นๆ สามารถมองใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึน้และแกไขปญหาเหลานัน้ไดลุลวงมาก

นอยแคไหน จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการดําเนินธุรกิจ เครื่องเงินจังหวัดนาน ของ

ผูประกอบการทั้ง 3 ราย สามารถจําแนกไดดังนี ้

1. ปญหาดานแรงงาน เปนปญหาสําคัญของธุรกิจเครื่องเงินอยางมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองการแรงงาน

มีฝมือเฉพาะทางเขามาในกระบวนการผลิต สาเหตุหลักของปญหาพบ 2 ประการคอื  

1.1 อายุของแรงงานเดิมที่เริ่มเขาสูวัยสูงอายุ ทํางานเริ่มไมไหว  

1.2 การเขาออกของแรงงาน  

เนื่องจากการไหลออกของแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการมองวาคนถือเปนเปนปจจัยที่

ไมสามารถควบคุมไดเลย สําหรับปญหาน้ีธุรกิจมีแนวทางในการแกปญหาคือ ใชระบบสวัสดิการตางๆ ดานการเงินมา

เปนแรงจูงใจ จัดระบบกูยืมเงินหมุนเวียน และอบรมจิตสํานึกในการทํางาน เพื่อใหพนักงานรูสึกวามีคุณคาและเปน

สวนหนึ่งของความสําเร็จในองคกรของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ตองหาคนรุนใหมมาทดแทนคนรุนเกาที่อาจจะออก

งานในอนาคตดวย 

2. ปญหาทางดานคูแขงขัน การดําเนินธุรกิจแนนอนวา คูแขงขันยอมเกิดขึ้นมาแยงสวนแบงทางการตลาดใน

ธุรกิจทุกรูปแบบ ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคา

เพิ่มมากขึ้น อาจสงผลทําใหธุรกิจเครื่องเงินมีปริมาณผูบริโภคที่มาซื้อเครื่องเงินนอยลงเพราะเครื่องเงินเปนสินคา

ฟุมเฟอย ซื้อฝากและซื้อใชมากกวา นานๆ เปลี่ยนที ทําใหรายไดของผูประกอบการลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปน

ผลกระทบท่ีตามมา แมจะมีการรวมกลุมทางธุรกิจก็ตาม 

จากปญหาที่เกิดจากการแขงขันทางธุรกิจ สามารถแกไขปญหาได โดยการสงเสริมการขาย การโฆษณา

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธสินคาของตนเองโดยการจัดโปรโมชั่น ลด 

แลก แจก แถม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหธุรกิจมีลูกคารายใหมเพิ่มขึ้น 

3. ปญหาเศรษฐกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอลดลงของผูบริโภคการดําเนินธุรกิจที่เคย

ขยายชองทางการตลาดออกไปในหลายๆ จังหวัด ผูบริหารองคกรธุรกิจ จึงตองบริหารองคกรมใหอยูรอดโดยการยุบ

สาขา เพื่อลดความเสี่ยงในเร่ืองของตนทุนที่เกิดขึ้น 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. การจัดการเชิงกลยุทธเครื่องเงินจังหวัดนานเพื่อขยายโอกาสทางการตลาด พบวา กลยุทธในการดําเนิน

ธุรกิจ จากการสัมภาษณผูประกอบการเครื่องเงินจังหวัดนาน ทั้ง 3 รายนั้น พบวา ธุรกิจมีการดําเนินธุรกิจมา

มากกวา 10 ป แมวาการทําธุรกิจทั้งหมดจะมาจากการสืบทอดกิจการจากครอบครัวของตนเองที่ไดรับการ

วางรากฐานทางธุรกิจมาเปนอยางดีแลว แตดวยสถานการณปจจุบัน การแขงขันทางการตลาดสูงขึ้น การผลิตสินคาที่

มีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัวเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางการอยูรอดของธุรกิจในระยะ

ตอๆ ไป รวมทั้งการวัตถุดิบจากภายในประเทศ และไดมีการสราง Brand ซึ่งบงบอกความเปนของตัวตนของรานนั้น ๆ  

ดังนั้น จากการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไดมกีารบรหิารจัดการธุรกิจและกําหนดกลยุทธการตลาดในการดําเนิน

ธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจคงอยูอยางมั่นคงและทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแนวคิด

ของฟลลิป ค็อตเลอร (Philip Kotler,1997) เปนแนวทางในการศึกษา สามารถนําขอมูลจากการศึกษามาเสนอกลยุทธ
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 7’Ps) ที่ธุรกิจนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑของแตละรายมีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว จําหนายมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและ

ลวดลายที่แกะออกมารูปแบบตางๆ ที่แตกตางไปจากเดิมและเพิ่มเติมงานแฟชั่นใหสอดคลองกับตลาดสังคมไทย 

ประยุกตใชอัญมณีผสมผสานกับงานเครื่องเงินใหเกิดรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มเติมลดลายทันสมัย ดาน

ราคา (Price) การตั้งการคาสนิคาที่จําหนายมีการตั้งราคาตามตลาด แตบางผูประกอบการใชกลยุทธราคาต่ําเพื่อเจาะ

ตลาด เปนการตั้งราคาต่ําเพื่อใหสามารถจําหนายสินคาไดในปริมาณมากและไดจํานวนลูกคามาก จึงทําใหสวนแบง

ทางการตลาดที่มากขึ้น โดยจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคากลุมใหมได ดานชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) มีการจําหนายสินคาแบบทั้งคาสงและคาปลีก ลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคาไดจากหนาราน สั่งผลิตเองตาม

ลวดลายที่ตองการ หรือเอาลายมาใหแกะแบบแลวสั่งผลิตก็ไดตามความตองการ หรือซือ้สินคาผานตัวแทนจําหนายที่

เปดรานจําหนายตามหางสรรพสินคาหรือสนามบินตางๆ หรือสั่งซื้อผานสื่อออนไลนตางๆ เชน หนาเว็บไซด Facebook 

Line และการออกบูธในงานตางๆ จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลักทั้ง 3 ราย การประชาสัมพันธ (Promotions) 

ผูประกอบการมีการใชสื่อตางๆ ในการประชาสัมพันธเพื่อใหลูกคาไดรับรูขอมูลขาวสารและใหผูบริโภคไดรูจักแบรนด

สินคามากขึ้น โดยการสื่อออนไลนหลายชองทาง เชน เว็บไซต Facebook Line และนามบัตร การประชาสัมพันธตาม

สถานที่ตางๆรวมถึงการเปนผูสนับสนุนของทองถิ่นในงานตางๆ ซึ่งวิธีนี้ถือเปนนัยแฝงเพื่อการโฆษณา และสุดทายคือ

การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) รูปแบบตางๆ ใหกับลูกคาเปนครั้งเปนคราว จากคําบอกเลาของผูใหขอมูลหลัก

ทั้ง 3 ราย ดานบุคคล/พนักงานขาย (People) ผูประกอบการมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

ในแตละหนาที่อยางชัดเจน โดยมีการสอนงาน เพิ่มทักษะดานฝมือชางที่จําเปนใหแกพนักงานดานบริการและการ

จําหนายสินคาเพื่อสรางแรงจูงใจในการซื้อสินคา มีการฝกอบรมและจัดหาชางรุนใหมมาสืบทอด สรางแรงจูงใจใน

การทํางานดวยรูปแบบการใหสวัสดิการตางๆ กับชางและพนักงานขาย เชน กองทุนสวัสดิการ โบนัสประจําป คาคอม

มิสชั่น เงินโอท ีการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical) ผูประกอบการมีการสรางคุณภาพใหสินคาทาง

กายภาพ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา เชน ไดรับรางวัล OTOP 5 ดาว การการันตีผลงานผลิต มาตรฐานสินคา ซึ่งเปน

การการันตีถึงคุณภาพและภาพลักษณของตัวสินคา และบรรจุภัณฑ (Packaging) กระบวนการตาง ๆ ในการจัดการ

ดานสินคาและบริการ มีระเบียบขอปฏิบัตทิี่ชัดเจนและรวดเร็ว กระบวนการผลิตภัณฑที่รวดเร็ว ผิดพลาดนอย และทํา

ไดงานมาก โดยมีการนําเครื่องจักรเขามาชวยในการผลิต ทําใหการมีการผลิตที่รวดเร็วขึ้นและคุณภาพสินคามากขึ้น 

และมีการจัดการทางดานการจัดหนายที่ทําใหตนทุนนอยและรวดเร็ว จากการสัมภาษณผูประกอบการถึงกลยุทธใน

การดําเนินธุรกิจท้ัง 3 ราย มีการกําหนดกลยุทธท่ีแตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของไมเคิล อี พอรเตอร 

(Michael E. Porter,1980) โดยทั้ง 3 บริษัทมีกลยุทธท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ซึ่ง

จะใชเปนตัวเพิ่มศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจเครื่องเงินในอนาคต ไดแก กลยุทธการสราง

ความแตกตาง (Differentiation) โดยการสรางความแตกตางของตัวสินคาเปนสิ่งจําเปนและสินคาตองมีลักษณะ

เฉพาะตัว ซึ่งจะชวยธุรกิจโดดเดนเมื่อเทียบกับคูแขง ซึ่งผูประกอบการไดมีการสรางความแตกตางของตัวสินคา โดย

ใหสินคามีลักษณะเฉพาะของตัวสินคา ซึ่งธุรกิจที่สามารถสรางความแตกตางไดดีก็จะประสบความผลสําเร็จ พรอม

ทั้งการสรางความจงรักภักดีของลูกคา และจะเปนกําแพงปองกันการเผชิญหนาดานธุรกิจของคูแขงขัน อีกทั้ง

ผูประกอบการเลือกใชวัตถุดิบท่ีมคีุณภาพ เพื่อใหไดสินคามีคุณภาพ เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอสินคาและ

รับรูถึงคุณภาพ มีการสรางความแตกตางดานการตลาด ธุรกิจเครื่องเงินเปนธุรกิจที่คอนขางสรางยอดขายคอนขาง

ยาก เพราะเปนสินคาฟุมเฟอย ไมเหมือนกับสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชระยะเวลานอยแลวหมดไป การสรางยอดขายทาง

การตลาด ตองมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของธุรกิจโดยอาศัยฝมือ ทักษะ และไอเดียเชิงสรางสรรคในการ
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ออกแบบใหแปลกใหม เชน จากเดิมธุรกิจเครื่องเงินของบริษัทดอยซิลเวอร มุงตลาดตางประเทศอยางเดียว แต ณ 

ปจจุบันธุรกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเพิ่มตลาดเมอืงไทย เพื่อเพิ่มโอกาสใหคนไทยมีโอกาสไดใชสินคาที่คนไทย

ผลิตเอง อกีทั้งผูประกอบการมีการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจตนเอง ที่มคีวามชัดเจน เปนการทําตลาด

โดยมุงตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม ซึ่งผูประกอบการไดเล็งเห็นวาสินคาของตนเองเหมาะสําหรับคนกลุมไหนและดู

จากพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา ทําใหทราบวาถึงกลุมเปาหมายและเลือกตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม นอกจากนี้ 

ผูประกอบการไดใชกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อใหธุรกิจ

ประสบความสําเร็จ โดยอาศัยกลยุทธตางๆ เชน การเปนเจาแรก การสื่อความเปนทองถิ่น การเพิ่มยอดขาย การสราง

ความสัมพันธที่ดีกับลูกคาและรักษาฐานลูกคา การหาลูกคารายใหม การวิจัยทัศนคติและพฤติกรรมของลูกคาที่มีตอ

ตราสินคาของตน การสรางเครือขายหรือพันธมิตรทางธุรกิจ การแตกผลิตภัณฑใหมใหกับแบรนด การสรางความ

ผูกพันในตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปานฉัตท อินทรคง .ม.ป.ป. (2553) ที่ได ทําการศึกษาเรื่อง ภูมิ

ปญญาเครื่องประดับเงิน : ปญหาดานรูปแบบในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค พบปญหาดานรูปแบบเครื่องประดับเงินใน

ยุคเศรษฐกิจสรางสรรค โดยกวาถึงความสําคัญของเครื่องประดับเงนิในฐานะที่เปนภูมิปญญารากเหงาของไทยที่ผลิต

กันมากที่สุดในพืน้ที่ภาคเหนือ ซึ่งพบวา ในปจจุบันรูปแบบยังไมมีความแปลกใหม โดยในหลายพื้นท่ีของไทยมกีารผลิต

คลายคลึงกัน ซึ่งจากการศึกษาสํารวจ พบวาเปนผลที่เกิดจากการทําเลียนแบบรูปแบบที่ขายไดดีจากที่ตางๆ และ

กระจายการขายไปในพื้นท่ีอื่นๆ รวมกัน จึงทําใหตลาดการขายซบเซาไดงาย จากปญหาดังหลาว ผูมีสวนเกี่ยวของจึง

จําเปนตองคิดหากลยุทธการตลาด เพื่อสงเสริมใหการผลิตเครื่องประดับเงินคงอยูสืบตอไป โดยกลยุทธเริ่มแรกควร

พิจารณาจากการผลิตรูปแบบเครื่องประดับใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในสังคมไทย เพื่อใหเกิดการ

บริโภคเพิ่มขึ้น และรูปแบบเครื่องประดับตองไดรับการออกแบบจากแรงบันดาลใจที่เปนสิ่งที่ผูบริโภคคุนเคย เพื่อให

เกิดการเขาถึงและเขาใจงายนํามาสรางสรรครวมกับความงามที่สามารถกระตุนอารมณความตองการในผลิตภัณฑ

ของผูบริโภคได และงานวิจัยของสุวิท ภามาตย (2544) ที่ไดศึกษากลยุทธการตลาดเครื่องประดับเงิน กรณีศึกษา :  

สหกรณบริการหัตถกรรมเครื่องประดับเงินเขวาสินรินทร จํากัด ตําบลเขวาสินรินทร กิ่งอําเภอสินรินทร จังหวัด

สุรินทร มีกลยุทธการตลาดของสหกรณ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑของสหกรณมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบลายโบราณ และ

รูปแบบตามสมัยนิยม ซึ่งมีหลายชนิดและเปนจํานวนมาก คุณภาพดี การบรรจุหีบหอใชถุงพลาสติกธรรมดาเปนบรรจุ

ภัณฑ มีการรับประกันสินคาโดยซอมฟรีเมื่อมีการชํารุด ดานราคา ราคาผลิตภัณฑของสหกรณกําหนดราคาโดยคิด

ราคาตนทุนบวกกําไรเพิ่มรอยละ 30 ถึง 40 แตถานําไปขายในงานแสดงสินคาตางๆ จะบวกราคาเพิ่มขึน้อีกรอยละ 10 

– 20 และขายสินคาเปนเงินสดเทานั้น ดานการจัดจําหนาย การจัดจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณมีอยู 2 วิธี คือ การ

จัดจําหนายที่รางสหกรณที่ตําบล เขวสินรินทร กิ่งอําเภอเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร และจัดจําหนายโดยการนํา

ผลิตภัณฑไปขายในงานแสดงสนิคาตางๆ ที่ภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นทัง้ในจังหวัดสุรินทรและตางจังหวัด 

2. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจเครื่องเงินจังหวัดนาน พบวา ในการทําธุรกิจกลาวไดวาทุกสถาน

ประกอบการ ตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาผูประกอบการหรือผูบริหารในองคกรนั้นๆ 

สามารถมองใหเห็นถึงปญหาที่เกิดขึน้และแกไขปญหาเหลานัน้ไดลุลวงมากนอยแคไหน ปญหาดานแรงงานเปนปญหา

สําคัญของธุรกิจเครือ่งเงินอยางมาก เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองการแรงงานมีฝมือเฉพาะทางเขามาในกระบวนการผลิต 

เนื่องจากการไหลออกของแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผูประกอบการมองวาคนถือเปนเปนปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมไดเลย สําหรับปญหานี้ธุรกิจมีแนวทางในการแกปญหาคือ ใชระบบสวัสดิการตางๆ ดานการเงินมาเปน

แรงจูงใจ จัดระบบกูยืมเงินหมุนเวียน และอบรมจิตสํานึกในการทํางาน เพื่อใหพนักงานรูสึกวามีคุณคาและเปนสวน

หนึ่งของความสําเร็จในองคกรของตนเอง ในขณะเดยีวกันก็ตองหาคนรุนใหมมาทดแทนคนรุนเกาที่อาจจะออกงานใน
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อนาคตดวย ปญหาทางดานคูแขงขัน การดําเนินธุรกิจแนนอนวาคูแขงขันยอมเกิดขึ้นมาแยงสวนแบงทางการตลาดใน

ธุรกิจทุกรูปแบบ ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินคา

เพิ่มมากขึ้น อาจสงผลทําใหธุรกิจเครื่องเงินมีปริมาณผูบริโภคที่มาซื้อเครื่องเงินนอยลงเพราะเครื่องเงินเปนสินคา

ฟุมเฟอย ซื้อฝากและซื้อใชมากกวา นานๆ เปลี่ยนที ทําใหรายไดของผูประกอบการลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปน

ผลกระทบที่ตามมา แมจะมีการรวมกลุมทางธุรกิจก็ตาม ซึ่งเห็นไดวาจากปญหาที่เกิดจากการแขงขันทางธุรกิจ 

สามารถแกไขปญหาได โดยการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการออกบูธ

เพื่อประชาสัมพันธสินคาของตนเองโดยการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหธุรกิจมีลูกคา

รายใหมเพิ่มขึ้น และปญหาเศรษฐกิจเกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอลดลงของผูบริโภคการ

ดําเนินธุรกิจที่เคยขยายชองทางการตลาดออกไปในหลายๆ จังหวัด ผูบริหารองคกรธุรกิจ จึงตองบริหารองคกรมให

อยูรอดโดยการยุบสาขา เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของตนทุนที่เกิดขึ้น ทุกบริษัทจึงมีความจําเปนจะตองจัดการแกไข

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหบรษิัทเกิดความอยูรอดและคงอยูในตลาดตอไป ซึ่งปญหาสวนใหญจะเกี่ยวของกับการ

บรหิารงานบุคคลมากกวาดานการตลาด ซึ่งคนเปนหัวใจสําคัญขององคกรเพื่อขับเคลื่อนใหองคกรไปสูเปาหมายหรือ

ประสบความสําเร็จตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของ ผศ.ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่ไดอุตสาหสละเวลาอันมีคามาเปนท่ีปรึกษา พรอมทั้งใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ

ฉบับ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณและทรงคุณคา  

กราบขอบพระคุณ ผูแทน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนาน ผูแทนพาณิชยจังหวัดนาน ผูแทนบริษัท ชมพู

ภูคา จํากัด ผูแทนบริษัท แอลฟา คราฟท เวอรค จํากัด และผูแทนบริษัท ดอยซิลเวอรแฟคเตอรี่ จํากัด ที่ใหความ

รวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดใีนการเขาไปทําวิจัยและเก็บขอมูลสําหรับการทําการวจิัยในครั้งนี ้ 

 เหนอืสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูวิจัยที่ใหกําลังใจและใหการสนับสนุนในทุกๆ ดาน

อยางดีท่ีสุดเสมอมา 

 คุณคาและคุณประโยชนอันพึงจะมีจากวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบและอุทิศแดผูมีพระคุณทุกๆ ทาน 

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเชิงกลยุทธเพื่อการขยายโอกาสทางการตลาด

เครื่องเงินในประเทศและผูที่สนใจบางไมมากก็นอย  
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กลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ  Mache re by Jumi (มาเชอรี่ บาย จูมิ) 

ในเขตอําเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก   

The E-Commerce Strategies Mache re by Jumi for expanding market opportunity about product on 

Mueang district, Phitsanulok province 

สาวิตรี อ่ําอําไพ* และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนมสิทธิ์ สอนประจักษ  

S. Am-am-pai* and P. Sonparjuk  
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*Corresponding author: sawitreea@nu.ac.th 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้มจีุดมุงหมายเพื่อศึกษากลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผูประกอบการแบรนดมาเชอร่ี 

บาย จูมิ ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาขอมูลจากเจาของธุรกิจและตัวแทนจําหนาย การวิจัยครั้งนี้เปน

ขอมูลเชิงคุณภาพท่ีลงพืน้ที่ภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมายและพรรณนาขอมูลในรูปแบบของคํา

บรรยายโดยสรุปขอมูลที่เปนรูปธรรม และขอมูลที่เปนนามธรรม โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ(Thematic Analysis)  

พบวา1) กลยุทธในการประกอบธุรกิจมีกลไกการประกอบธุรกิจตามหลักการตลาด 6P’s ซึ่งเปนหลักสําคัญในการ

บริหารการตลาดออนไลน คือผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด การรักษาความเปน

สวนตัว และการใหบริการสวนบุคคล รูปแบบลักษณะเว็บไซตที่ดําเนินการในลักษณะของธุรกิจออนไลนหรือเว็บไซต

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกของลูกคา โดยยึดหลัก 7C’s ในการออกแบบ

เว็บไซตของธุรกิจออนไลนคือ กลยุทธการเลือกใชสื่อ หรือการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน 

กลยุทธนําเสนอเนื้อหาสาระที่รวดเร็วและมีความถี่สูง กลยุทธการสื่อสารผานแบรนดแอมบาสเดอรและบิวตี้บล็อก

เกอร กลยุทธการกําหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน และกลยุทธดานระยะเวลาในการสื่อสาร

การตลาดผานสื่อออนไลน 2) ปญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผูประกอบธุรกิจมาเชอรี่ บาย จูมิ พบวาปญหา

ทางดานคูแขงขันปญหาผูบริโภคที่มาซื้อสินคาและปญหาการขายตัดราคา 3) กลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของ

ผลิตภัณฑเพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑพบวาการเจาะตลาด (Market Penetration) การพัฒนาตลาดใหม 

(Market development) และการพัฒนาปรับปรุงสินคา (Produce development) 

คําสําคัญ: กลยุทธ  ธุรกิจออนไลน 
 

Abstract 
This research aims to study the strategies of online entrepreneurship of entrepreneurs. Brand Mache re 

by Jumi in Mueang District, Phitsanulok Province. Study information from business owners and resellers. This 
research is a qualitative field survey from in-depth interviews with target audiences and descriptive data in the 
form of narrative. And abstract information By using the method of analysis (Thematic Analysis) found that 1) the 
strategy of doing business. There is a business mechanism based on 6P's marketing principles, which are key to 
managing online marketing: product pricing, distribution channels. Marketing promotion Keeping privacy and 
personal service Website style profiles that operate in the nature of an online business or website. E-commerce 
It is designed to help facilitate the customer, based on the 7C’s in the design of the online business website, 
media strategy. Or the choice of online marketing communication tools. Strategies for delivering fast, high 
frequency content. Communication strategies through the Ambassador brand and Beauty blogger. Strategic 
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marketing budgeting through online media marketing. And time strategy in marketing communication through 
online media.2) The problem, obstacle, and adaptation of the business owner, Chery by Juicy, found that the 
competition problems. Consumer problems come to buy. And the problem of undercut sales.3) Online marketing 
strategies for product enhancements include market penetration, market development, and product 
development. 
Keywords: Strategy , E-commerce 
 

บทนํา  

ปจจุบันเปนยุคการสื่อสารไรพรมแดน เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของคน

ไทยเปนอยางมาก ทําใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูมากมายในโลกของไซเบอร เชน การอานขาว

ประจําวัน การพยากรณอากาศ การดูราคาหุน การดูราคาสินคา หรือแมแตการเรียนรูเรื่องราวตางๆ ก็สามารถ

กระทําไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผูใชสามารถสงขอความ ติดตอพบปะกับเพื่อน ดูหนัง ฟงเพลง เลนเกมส ซื้อหุน 

ประมูลสนิคา ตอบคําถามชิงรางวัล จองหองพักโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนชําระภาษีเงินไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว(ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล, 2549)  นอกจากนี้อินเทอรเน็ตยังมีบทบาทสําคัญตอการทําธุรกิจอีกดวย เพราะ

อินเทอรเน็ตเปนสื่อท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายสวนใหญไดงาย รวดเร็ว และประหยัดคาโฆษณาประชาสัมพันธได

เปนอยางมาก ซึ่งเหมาะตอผูประกอบการตั้งแตรายยอยขึ้นไป โดยรูปแบบที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบันคือ สังคม

ออนไลน (Social Network) ซึ่งหมายถึง กลุมคนที่รวมกันเปนสังคมและมีการทํากิจกรรมรวมกันบนอินเทอรเน็ต ใน

รูปแบบของเว็บไซตที่มีการแผขยายออกไปเรื่อยๆ หรือรูปแบบของการสื่อสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต ซึ่งทําให

เครอืขายคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ตกลายเปนสังคม โดยสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และ

ความบันเทิง ประกอบกับภาวะท่ีฝดเคืองทางเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงสงผลใหหลายๆ คน สนใจการทําธุรกิจออนไลน  

ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส(e-commerce) เปนธุรกิจที่กําลังเปนที่นิยมอยางมาก สังเกตไดจากปจจุบันมี

รานคาที่ขายสินคาและบริการโดยใชอินเทอรเน็ต หรือผานชองทางออนไลนเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนเสื้อผา 

รองเทา กระเปา เครื่องสําอาง แมกระทั่งรถยนต หรือบาน เปนตน เนื่องจากเปนธุรกิจที่ทํางาย มีตนทุนต่ํา ไมตองมี

หนารานหรือจางพนักงาน เปดรานไดตลอดเวลา ลูกคาสามารถเขามาเลอืกชมสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบชําระ

เงินที่สะดวกรวดเร็ว สามารถบริหารรานคาไดงายดาย ซึ่งลูกคาก็นิยมซื้อของผานทางออนไลนกันมากขึ้นเนื่องจาก

เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปเลือกซื้อสินคา มีสินคาใหเลือกมากมาย แตอยางไรก็ตาม

เนื่องจากเปนการซื้อขายสินคาผานทางอนิเทอรเน็ตอาจทําใหลูกคาขาดความเชื่อมั่น เพราะการเปดรานคาออนไลนใช

ตนทุนต่ํา ใครๆ ก็สามารถเปดได ลูกคาไมไดเห็นและไมไดสัมผัสของจริง ไดเพียงแตเลือกจากรูปภาพเทานั้น รวมไป

ถึงขาวกลโกงออนไลนตางๆ สงผลใหลูกคาไมไวใจผูขาย เกิดความกังวลและไมมั่นใจวาสั่งซื้อแลวจะไมไดรับสนิคาจริง 

ไดรับสินคาที่ไมเปนไปตามความคาดหวัง สินคาชํารุดหรือเสียหาย นอกจากนี้ยังเสี่ยงตอการถูกโกงราคาหรือถูก

หลอกลวงไดงาย (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2553) 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.เพื่อศึกษากลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนเพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑของผูประกอบการ 

แบรนดมาเชอรี่ บาย จูมิ ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก  

2.เพื่อศึกษา ปญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผูประกอบการธุรกิจแบรนดมาเชอรี่ บาย จูมิ เพื่อให    

แบรนดยังคงครองตลาดอยู 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูใหขอมูลหลัก 

การศึกษาวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑ ผูใหขอมูลหลัก คือเจาของธุรกิจมาเชอรี่ 

บาย จูมิ หรือบุคคลที่เจาของธุรกจิมอบหมาย และตัวแทนจําหนายในเขตพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 

6 ทาน โดยผูวิจัยใชการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล    

ผูวิจัยกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ โดยใชขอคําถามปลายเปด (Open-ended 

Question) สัมภาษณแบบเจาะลึกกับเจาของธุรกิจและตัวแทนจําหนาย เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถเลาเรื่องไดอยาง

เต็มที่ตามประเด็นที่ผูวิจัยตั้งไว โดยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ (Interview Guideline) คือ ขอมูลความเปนมา

เกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ Mache re by Jumi กลยุทธที่ใชในการดําเนินธุรกิจ และเครื่องมือที่ใชในการตลาดสําหรับ

ธุรกิจผลิตภัณฑ Mache re by Jumi โดยผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสาม

เสา (Triangulation) โดยผูวิจัยจะใชการเปรียบเทียบจากมุมมอง 2 ดาน ประกอบดวย 

1.การตรวจสอบดานขอมูล (Data triangulation) โดยพิจารณาจากบุคคล แหลงเวลา และสถานที่ ที่

แตกตางกัน กลาวคือ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลทางเว็บไซตในป 2559-2560 มาตรวจสอบ

ความนาเช่ือถือของขอมูล โดยเปรยีบเทียบกับขอมูลจากการสัมภาษณของผูวิจัย 

2.การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Method triangulation) โดยผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยการสัมภาษณควบคูไปกับการสังเกตในทุกๆ ประเด็นการศึกษา จากนั้นไดนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบกัน

เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  

หลังจากสรุปผลการศึกษาแลว ผูวิจัยไดนําผลที่ไดกลับไปตรวจสอบกับผูใหขอมูลหลักตรวจสอบอีกครั้ง วา

ขอสรุปนั้นถูกตองหรือตรงกับความเปนจริงหรือไม เพื่อการปรับปรุงงานวิจัยใหมีความสมบูรณ ทั้งหมดนี้คือวิธีการ

ตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถอืใหกับงานวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.ดําเนินการขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนําไปใชติดตอประสานงาน

เก็บรวบรวมขอมลูกับกลุมเปาหมาย 

2.นัดหมายวัน เวลา และสถานที่เพื่อช้ีแจงความเปนมาและวัตถุประสงคกอนสัมภาษณกลุมเปาหมาย 

3.การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ (Relevant documents) ขอมูล หลักฐาน และเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 

ตํารา สิ่งพิมพ เว็บไซตท่ีเกี่ยวของ ซึ่งเปนแหลงอธิบายขอมูล 

4.สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) จากเจาของธุรกิจและ

ตัวแทนจําหนาย ผลิตภัณฑ Mache re by Jumi ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงคการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครัง้นี้เปนขอมูลเชิงคุณภาพที่ลงพื้นที่ภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย ผูวิจัย

ใชวิธกีารวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยแนวทางการวเิคราะหประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ ดังนี ้
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1.การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) ดวยการถอดเทป การเขียนบันทึก การสรุปขอมูล และการ

จัดเก็บขอมูล สวนดานเนื้อหาเปนการจัดระเบียบเนื้อหาขอมูล โดยการลดทอนขอมูล และสรุปความหมายสําคัญของ

ขอมูล 

2.การแสดงขอมูล (Data Display) เปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบของการพรรณนา ดวยการหาขอสรุป 

ตีความ และตรวจสอบความถูกตองแมนตรงของผลการวิจัย (Conclusion Interpretation and Verification) ดวยการหา

ขอสรุปและการตีความหมายผลการสัมภาษณและขอคนพบตามประเด็นท่ีตองการศึกษา 

3.การสรุป การตีความ (Interpretation) และการตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัย ผูวิจัยทําการสราง

ขอสรุป ยืนยันขอสรุป ตรวจสอบยืนยันเปนผลสรุป และพรรณนาขอมูลในรูปของคําบรรยายโดยสรุปขอมูลที่เปน

รูปธรรม และขอมูลที่เปนนามธรรม โดยใชวิธีการวิเคราะหแกนสาระ (Thematic Analysis)  

โดยการสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหไดขอมูลในภาพรวมภายใตขั้นตอนของการศึกษา และวัตถุประสงคของการ

วิจัย และนําเสนอผลการศึกษาเชิงบรรยายและพรรณนาความในแตละประเด็นของการศกึษา ตามวัตถุประสงค 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผลการศึกษา 

1. กลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผูประกอบการแบรนดมาเชอร่ี บายจูมิ พบวา  

1.1 จุดเริ่มตนของธุรกิจเริ่มธุรกิจมาประมาณ 5 ป ผลิตภัณฑแรกของธุรกิจเปนครีมเซต ในชวงนั้นยังไมมี

กลองบรรจุภัณฑเหมือนในปจจุบันนี้ เริ่มธุรกิจดวยความไมรูกลไกตลาดมากนัก กวาจะมาจนเปนอยางที่เห็นก็ผาน

อะไรมามากมาย แตปจจุบัน ถือไดวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง 

สําหรับตัวแทนจําหนาย ไดเริ่มตนธุรกิจเนื่องจากไดลาออกจากงานทําใหไมมีรายได แตโชคดีที่เคย

เปนตัวแทนขายผลิตภัณฑยี่หอหนึ่งมากอน ทําใหยังพอมีเครือขายในการขายสินคาอยูบาง จึงตัดสินใจนําเงินกอน

สุดทาย มาเปนทุนเริ่มตนในการผลิตสินคา ภายใตแบรนด มาเชอรี่ บาย จูมิ อยากใชผลิตภัณฑแบบไมตองควักเงิน

ตัวเอง ดวยความที่เปนผูหญิงที่รักสวยรักงาม ใครวาผลิตภัณฑตัวไหนใชดีก็ใชตามหมด จนไดมาทดลองใชผลิตภัณฑ

ของแบรนดมาเชอรี่ รูสึกวาใชผลิตภัณฑแลวผิวหนาของตัวเองดีขึ้น จึงตองการอยากซื้อซ้ํา วิกฤตชีวิต รายไดไมพอ

รายจาย ตองหารายไดเสริมและเร่ิมจากการใชผลิตภัณฑดวยตนเองแลวมคีนทักวาดีจึงมาเปนตัวแทนจําหนาย 

เริ่มตนธุรกิจจากการที่อยากมีรายไดเสริม จึงมองหาลูทางในการสรางรายได ที่เลือกเปนตัวแทน

จําหนายผลิตภัณฑน้ี ดวยท่ีกระแสสินคาของสังคมออนไลน จะสนใจในเรื่องของความสวยความงามของผิวหนา และ

ผลิตภัณฑของแบรนดนี้กําลังไดรับความนิยม จึงมองเห็นโอกาสในการที่จะสรางรายได และขายของแบบมีหนารานมา

หลายป แตธุรกิจเริ่มแย เพราะกระแสออนไลนมาแรง จึงตองรีบเปลี่ยนแปลงเพื่อใหทันตอยุค ” แตกอนเคยขาย

เสื้อผาแฟชั่นตามตลาดนัด และมีหนารานดวย ชวงหลังๆ ลูกคาเริ่มไมเดินเลือกซื้อสินคา เพราะหันมาซื้อสินคาใน

ออนไลนแทน จึงตองเปลี่ยนมาขายทางออนไลนบาง แตเสื้อผาขายในออนไลนก็ยังขายไมดี จึงลองเปนตัวแทน

ผลิตภัณฑมาเชอร่ี พอไดทําจรงิๆ มาเชอรี่ขายดแีละสรางรายไดใหมากๆ จึงเลิกขายเสื้อผา หันมาเปนตัวแทนจําหนาย

ของผลิตภัณฑมาเชอร่ีอยางเดยีว  

1.2 รูปแบบของธุรกิจในชวงเริ่มตนของธุรกิจ จะไมมีรูปแบบอะไรที่สมบูรณมากนัก จะเหมือนกับวาเรา

เปนผูผลิต และผูจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาเลย จนทําธุรกิจมาไดระยะหนึ่ง ผลิตภัณฑเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้น มี
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ลูกคาสนใจอยากรับผลิตภัณฑไปจําหนายตอ จึงเกิดเปนการสรางระบบตัวแทนจําหนายขึ้น และตอมาก็พัฒนาโดย

การจางบรษิัทมาชวยในเร่ืองของการตลาด เพื่อตอกย้ําความนาเชื่อถอื และใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น  

สําหรับตัวแทนจําหนาย พบวา เริ่มตนเปนตัวแทนจําหนายโดยการซื้อมาขายไป ไมไดมีรูปแบบอะไร

เลย แตพอทําธุรกิจมาชวงเวลาหนึ่ง เร่ิมมีลูกคาท่ีอยากกลายเปนคนขายบาง ดิฉันก็เลยผันตัวเองเปนเหมอืนรานคาสง 

ไดกําไรตอชิ้นไมมาก แตเนนที่ปริมาณสินคาที่จําหนายได ทําใหดิฉันเริ่มเห็นวาการมีคนชวยกระจายสินคา 

ผลตอบแทนที่กลับมา มากกวาที่เราขายแคคนเดียว ดิฉันจึงตั้งกลุมในไลน และดึงคนท่ีสนใจในการจําหนายผลิตภัณฑ

เขามาอยูในกลุม ซึ่งบุคคลเหลานี้มีทั้งแบบสตอกสินคาและไมสตอกสินคา ซึ่งผลกําไรที่ไดตอชิ้นของผลิตภัณฑก็จะ

แตกตางระหวางคนที่สตอกสินคากับคนที่ไมไดสตอกสินคา ปจจุบันดิฉันมีคนอยูในกลุมไลน ที่ชวยกระจายสินคา

ประมาณ 100 คน และมีผูชวยในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาและตัวแทนใตสายงาน จํานวน 2 คน การเริ่มตนธุรกิจ

ดวยตัวเองตัวแทนจําหนาย B ใหสัมภาษณวา เริ่มตนเปนตัวแทนจําหนายจากการที่ตองการมีธุรกิจ ดวยนิสัยที่ไม

ตองการเปนลูกนองผูอื่น จงึมองหาธุรกิจที่ตนเองสามารถทําไดและรายไดผลตอบแทนที่ดี เนนธุรกิจที่ตนเองสามารถ 

ควบคุมและบริหารจัดการคนเดียวได  

1.3 กลยุทธในการประกอบธุรกิจออนไลน พบวา ธุรกิจมีการดําเนินการมามากกวา 3 ป การเริ่มตนการ

ทําธุรกิจมีทั้งการยึดเปนอาชีพหลัก โดยขายผลิตภัณฑทางออนไลนอยางเดียว กับอีกสวนหนึ่งขายผลิตภัณฑทาง

ออนไลนเปนอาชีพเสริม เพิ่มรายไดจากงานประจําที่มีอยู และมีกลไกการประกอบธุรกิจตามหลักการตลาด 6P’s ซึ่ง

เปนหลักสําคัญในการบริหารการตลาดออนไลน ดังนี ้

1.3.1 ผลิตภัณฑ (Product) ในการคาทางออนไลนลูกคาไมสามารถจับตองเลือกสินคาไดกอนจะไดแต

เพียงแคดูรูปภาพและคําบรรยาย เราตองใหภาพที่ชัดเจนและรายละเอียดของสินคา เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจให

มากที่สุด แตตองไมเกินความจริง รูปภาพชัดเจน ไมมัว มืดดํา วางตําแหนงภาพสมดุล มีทั้งขนาด preview และ Full 

หากเปนสินคาบริการตองใหเห็นสวนสําคัญของการบริการที่มีระดับ มีคุณภาพ บรรยากาศที่ดี การเขียนขอความ

บรรยายตองเขียนใหกระชับไดใจความ และเชิญชวน 

1.3.2 ราคา (Price)การวางขายสินคาบน e-Commerce จะมีราคาถูกหรือแพง ขึน้อยูกับสินคา ซึ่งเมื่อ

นํามารวมกับคาขนสงแลว ถามีราคาเพิ่มมากขึน้ อาจะทําใหความนาสนใจลดลงหรือลูกคาเปลี่ยนใจได อาจใชวิธีปรับ

ราคาใหต่ํา เมื่อรวมคาขนสงแลวยังคงต่ํากวาหรอืเทากับตลาด หากไมสามารถปรับเรื่องราคาใหเนนความสะดวกจาก

การสั่งซื้อ  การสงเสริมการขายหากราคาที่แจงยังไมรวมคาขนสงตองบอกใหลูกคาทราบวายังไมไดรวมคาจัดสง และ

ใหขอมูลดานการจัดสงดวย 

1.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การนําเสนอเว็บไซต เพื่อใหผูสนใจเขาชมและเลือกใช

บรกิาร ประชาสัมพันธผานชองทางอินเทอรเน็ตตาง ๆ ในประเทศและตางประเทศ Search Engine 

1.3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการขาย เปนหลักการสําคัญที่จะดึงดูดความ

สนใจของลูกคาใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่องและสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ โดยมีการเปลี่ยนแปลงเปนประจํา การให

สวนลดตามปริมาณการสั่งซือ้ ใหสิทธิแกสมาชิกหรือลูกคาประจํา 

1.3.5 การรักษาความเปนสวนตัว (Privacy) การใหบริการสวนบุคคลเปนการสรางความสัมพันธ

ระหวางเว็บไซตกับลูกคาที่เปนสมาชกิและไมเปนสมาชิก การทักทาย การใหความรูสึกและใหการปฏิบัติที่ด ี

1.3.6 การใหบรกิารสวนบุคคล (Personalization)สิ่งที่ลูกคาตองการมากที่สุด คือ การรักษาความเปน

สวนตัว การรักษาความเปนสวนตัวจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจตองยึดมั่น เปนจรรยาบรรณตอลูกคา โดยมีการปฏิบัติตาม
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ประกาศนโยบายรักษาความเปนสวนตัวที่ ใหไว  จะตองใหลูกคาเปนผู เขาถึงและสามารถแกไขไดเพียงผู

เดียว ตรวจสอบขอมูลสวนตัวของลูกคาจากสถาบัน หนวยงานที่ไววางใจและเชื่อถือได 

1.4 นอกจากนี้รูปแบบลักษณะเว็บไซตที่ดําเนินการในลักษณะของธุรกิจออนไลนหรือเว็บไซต พาณิชย

อิเล็กทรอนิกสนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกของลูกคา โดยยึดหลัก 7C’s (1.องคประกอบหรือ

รูปลักษณ : Context 2.สวนประกอบที่เปนเนื้อหา : Content 3.เปนที่สําหรับชุมนุมชนหรือสังคมในเว็บไซต : 

Community 4.การทําใหตรงกับความตองการเฉพาะของลูกคา :  Customization 5.การสื่อสาร : Communication 6.

การเชื่อมโยง : Connection และ 7.การคา : Commerce) ในการออกแบบเว็บไซตของธรุกิจออนไลนจากการสัมภาษณ

เจาของธรุกิจและตัวแทนจําหนายยังมกีารกําหนดกลยุทธที่แตกตางจากตัวแทนอื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธ

การสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน ดังนี ้

1.4.1 กลยุทธการเลือกใชสื่อ หรือการเลือกเครื่องมือการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน ตัวแทน

จําหนายเลอืกใชสื่อประเภทใกลเคยีงกัน คือ เว็บไซต (Website) ในการโฆษณาและเปนแหลงเก็บขอมูลท้ังรูปภาพ ไฟล

วีดิทัศน เนื้อหาที่ชวยสรางความสนใจและสงไปยังลูกคากลุมเปาหมายไดจํานวนมาก เฟซบุก (Facebook) เพื่อเปน

สื่อกลางในดานการแบงปนประสบการณ การแสดงความคิดเห็นสวนบุคคล ยูทูบ (YouTube) นําเสนอไฟลวีดิทัศนสั้นๆ 

ซึ่งเปนชองทางการประชาสัมพันธที่คาใชจายนอยในการโฆษณาและสามารถใหคนทั่วโลกชมพรอมกันทันที และ

อินสตาแกรม (Instagram) ใชประชาสัมพันธและนําเสนอความเคลื่อนไหวของสนิคาผานรูปภาพ 

1.4.2 กลยุทธนําเสนอเนื้อหาสาระที่รวดเร็วและมีความถี่สูง ตัวแทนจําหนายนําเสนอเพื่อใหการ

เผยแพรไปในแตละครั้งสามารถใชในการประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายตอไป โดยกลยุทธในการนําเสนอเนื้อหา

ออนไลนน้ันจะเนนการใชความถี่ในการโพสตขอมูล เนือ้หา ขาวสารที่นาสนใจทุกวัน 

1.4.3 กลยุทธการสื่อสารผานแบรนดแอมบาสเดอรและบิวตี้บล็อกเกอร ดวยการใชแบรนดแอมบาส

เดอรรวมทั้งบิวตี้บล็อกเกอร ซึ่งเปนกลุมผูที่มีอิทธิพลเปนผูนําทางความคิด เจาของธุรกิจจะใชกลยุทธนี้เพื่อดึงดูด

ลูกคา และสรางความนาเช่ือถือใหกับตัวแทนจําหนาย โดยรูปแบบการนําเสนอสินคา มีกิจกรรมตางๆ เชน ทําใหกลุม

ลูกคาเปาหมายเกิดพฤตกิรรมการใชสินคาเลยีนแบบ รวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุกทํากิจกรรมการซื้อ การใชบุคคล

ที่มีชื่อเสียงนั้นจะทําใหเกิดผลดีตอการสรางตราสินคา ทั้งในแงของการรับรู การมีทัศนคติที่ดี และแนวโนมในการ

ตัดสินใจซื้อสนิคา 

1.4.4 กลยุทธการกําหนดงบประมาณการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน เจาของธุรกิจจะจาง

บริษัทเพื่อทําการตลาด ในสวนของตัวแทนจําหนายก็จะยิงโฆษณาในเพจหรือเว็บไซตของ และการแบงปน

ประสบการณจากเพื่อนสูเพ่ือนจะชวยลดตนทุนในการทําการตลาด  

1.4.5 กลยุทธดานระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน เจาของธุรกิจจะตั้งเปาหมาย

ของแผนการตลาด โดยแผนระยะยาวจะใชเวลานานประมาณ 1-2 ป และแผนระยะสั้นจะใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน 

ที่จะทําใหสื่อออนไลนเปนท่ีรูจักและไดผลตอบรับจากลูกคา 

1.5  ปญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผูประกอบธุรกิจมาเชอรี่ บาย จูมิ พบวา ในการประกอบธุรกิจ

ซึ่งกลาวไดวาทุกธุรกิจตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาผูประกอบธุรกิจสามารถมองใหเห็นถึง

ปญหาที่เกิดขึ้นและแกไขปญหาเหลานั้นไดลุลวงมากนอยแคไหน จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอ

การดําเนินธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi (มาเชอรี่ บาย จูมิ)สามารถจําแนกไดดังนี ้

1.5.1 ปญหาทางดานคูแขงขันพบวา ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มี

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย สินคาทดแทนกันเกลื่อนตลาด ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น อาจ
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สงผลทําใหกิจการมีปริมาณลูกคาที่มาซื้อลดนอยลง ทําใหรายไดของธุรกิจลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปนผลกระทบที่

ตามมา จากปญหาที่เกิดจากการแขงขันทางธุรกิจ สามารถแกไขปญหาไดโดยการสงเสริมการขาย การโฆษณา

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการเลนเกมสชิงรางวัล มีการใหลูกคามา Like and Share เพื่อกระตุน

การเขาถึงกลุมลูกคาใหมๆ  

1.5.2 ปญหาผูบรโิภคที่มาซื้อสนิคาพบวา เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหผูบริโภคมีการ

ตัดสินใจ ระมัดระวังในการใชจายเงินมากขึ้น สวนใหญจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ เร่ิมมีการประหยัดมากขึ้นและ

ลดการใชจายที่ฟุมเฟอย  

1.5.3 ปญหาการขายตัดราคาพบวา ดวยธุรกิจออนไลน ตัวแทนจําหนายหนาใหมสามารถเขาสู

ธุรกิจไดงายมาก จึงทําใหปจจุบันมีตัวแทนเกิดขึ้นมากมายสงผลใหเกิดการแยงกันขายสินคาโดยการขายตัดราคา

กันเอง ทําใหเสียกลไกการตลาดและสงผลเสียตอตัวแทนจําหนายคนอ่ืนๆ 

1.6 กลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑเพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑพบวา จาก

การสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทั้ง 6 ราย พบวา เจาของธุกิจมาเชอรี่ บาย จูมิ และตัวแทนจําหนาย มีกลยุทธในการ

ขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑมาเชอรี่ บาย จูมิ คือ Social networkเปนตัวชวยหนึ่งที่รานคาสามารถนํามา

เปนชองทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจดังนี้ 

1.6.1 กลยุทธการลงทะเบียนและสรางProfileเปนการลงทะเบียนรานคาของเราบนSocial network 

ใสขอมูลรานคาใหละเอียดพรอมแสดงลิงคเว็บไซตหลักของรานและลงรูปตัวอยางสินคาใหครบถวนสวนการตก

แตงหนารานในSocial network ก็ควรสอดคลองกับเว็บไซตหลักคงไวซึ่งconcept ของรานและรูปภาพที่ใชควรมีความ

นาสนใจเนนจุดเดนของรานคาหรือสินคาเพื่อใหเขาถึงลูกคาเปาหมายจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย 

พบวา ผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย มีการสรางเว็บไซตหรือเพจรานผาน Social network ไดแก Facebook Line 

Instragram เปนตน  

1.6.2 กลยุทธการเพิ่มเพื่อน เปนการแนะนําการสงInvite friend การเพิ่มเพื่อนการกดLike การกด

Follow รานคาอื่นหรือเพื่อนคนอื่นๆก็ชวยใหรานคาเปนที่รูจักมากขึ้นแตก็ควรพิจารณาสงใหตรงกลุมลูกคาเปาหมาย

ของรานคาดวยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทัง้ 6 ราย พบวา ผูประกอบธุรกิจออนไลนใชกลุยุทธในการเพิ่มเพื่อน

เพื่อใหมากด Like / Follow เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และชวยทําใหเพจรานของตนเองเปนที่รูจักมาก

ยิ่งขึ้นดวย อีกท้ังยังเปนการสรางความมั่นใจและความสนใจใหแกผูที่เขามาชมเพจรานดวย หากมีจํานวนการกด Like / 

Follow มาก ก็จะเปนสิ่งการันตใีหรานวาสนิคาดี มีลูกคามาก มีคนติดตามมาก เปนตน 

1.6.3 กลยุทธการเขาสังคมเปนการสรางหรือเขาไปมีสวนรวมในกลุมคนที่ชื่นชอบสินคาประเภทที่

เราขายชวยแนะนําวิธีการเลือกซื้อหรือพูดคุยกับคนที่ใชสินคาประเภทนั้นก็เปนการเพิ่มโอกาสในการขายและทราบ

ความเห็นจากลูกคาไดทางหนึ่งจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย จะมีการเขารวมกลุมสังคมตาง ๆ ใน 

Facebook เพื่อนําเสนอ โฆษณาสินคาของตนเองในกลุมสังคมที่ตนเขาไปเปนสมาชิก เพื่อเปนชองทางการโฆษณา

สินคา/ราน ใหตรงกลุมเปาหมายที่ตนเองตองการ เชน กลุมตลาดนัดออนไลนตามจังหวัด หรือเขตพื้นที่ตาง ๆ กลุม

ขายของจิปาถะ เปนตน ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสทางการขายสินคาอีกทางหนึ่ง เพราะกลุมสังคมจะเปนกลุมที่ตั้งขึ้นเพื่อ

เปดโอกาสใหรานคามาโปรโมทราน นําเสนอสินคา และเปนชองทางใหลูกคาสามารถมองหาสินคาที่ตรงตามความ

ตองการของตนเองได และลูกคาสามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับเจาของเพจนั้น ๆ   

1.6.4 กลยุทธการโปรโมทสนิคา เปนการทยอยโปรโมทสินคาของเราผานทางSocial network ตางๆ

และวางลิงคไปที่หนาเว็บไซตหลักของสินคานั้นๆเพื่อนําไปสูการสั่งซื้อทั้งนี้ยังสามารถทําโปรโมชั่นกิจกรรมหรือ
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แคมเปญตามเทศกาลใหเพื่อนหรือfollower ไดมีสวนรวมในกิจกรรมไดอีกดวยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 

ราย พบวา ทุกรายมีการโปรโมทสินคาของตนเองอยูตลอดเวลาผานทาง Social network ตางๆ โดยมีการจัดโปรโมชั่น

ตามเทศกาลเพื่อดึงดูดความสนใจใหแกลูกคา อีกทั้งยังมีการรับสมัครตัวแทนจําหนายเพื่อชวยเพิ่มโอกาสในการ

จําหนายสินคาอีกดวย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมใหสมาชิกเพจเขามามีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ เชน มีการใหทายผล

การออกสลากในวันที่ 16 และ 1 ของเดือน เพื่อกระตุนและสรางความสนใจใหสมาชิกเขามาติดตามเพจรานของตน 

ใครทายถูกจะมีรางวัล คือ ผลิตภัณฑของรานแจกให เปนตน 

1.6.5 กลยุทธความสม่ําเสมอและติดตอได รานคาควรหมั่นเขามาดูแลSocial network ที่สรางไวมี

การอัพเดทโปรโมชั่นสินคาใหมสินคาหมดอยางสม่ําเสมอและคอยตอบคําถามหรือปญหาที่ลูกคาเขามาสอบถามเพื่อ

แสดงความเอาใจใสตอลูกคาใหลูกคารูสึกวาเรามีตัวตนและเพื่อสรางโอกาสในการขายไดมากขึ้นจากการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ทุกรายมีการอัพเดทสินคาและเพจรานของตนอยูตลอดเวลา และมีการตอบคําถาม

เมื่อลูกคาถามมาไดอยางรวดเร็ว จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีการโปรโมท

สินคาของตนเองผานหนา Facebook เปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีการตอบคําถามลูกคาอยางรวดเร็ว โดยมีการ

กําหนดฟงกชั่นการตอบกลับลูกคาไวหนาเพจใน Facebook  

1.6.6 กลยุทธการเปนผูใหความรู เปนการเนนโปรโมทและขายสินคาอยางเดียวอาจทําใหOfficial 

Page ในsocial network แตละประเภทของคุณนั้นมีความนาสนใจนอยลงแตหากOfficial Page ของเราใหความรูสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคาคุณภาพสินคาหรือความรูอื่นๆที่เกี่ยวของกับสินคาเชนรานขายกระเปาหนังอาจเพิ่ม

บทความแนะนําวิธีการเลือกซื้อสินคาที่ทําจากหนังหรือวิธีการดูแลรักษาหนังใหสวยและคงทนนานรานขาย

เครื่องสําอาง ก็อาจเพิ่มสรรพคุณสินคาแตละรายการ วิธีการใช การรีวิวจากลูกคาที่ใชแลวไดผลจริง เพื่อเปน

แนวทางในการตัดสินใจใหแกลูกคาใหมในการเลือกซื้อสินคาของราน เปนตน ซึ่งสามารถดึงดูดผูคนใหเขามาในหนา

Social network ของเรามากขึ้นและบอยขึ้นซึ่งเปนโอกาสที่เขาเหลานั้นจะเห็นสินคาถูกใจและสั่งซื้อไดดวย จากการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับลูกคาทุกครั้งที่ลูกคา

สอบถามมา และมีการแสดงรายบะเอียดสรรพคุณสินคา และวิธีใชไวในทุกตัวสินคา มีการรีวิวจากลูกคาที่เคยใช

สินคาใหลูกคาที่ยังไมเคยใชไดรับรูหนาเพจของตนเอง  

ทั้งนี้ ชองทางไมวาจะเปนเว็บไซตและSocial network เปรียบเสมือนพนักงานขายเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

และนักการตลาดของรานคาเราจึงตองใหความใสใจเปนพิเศษการสื่อสารกับลูกคาตองเปนไปในแนวทางเดียวกันและ

สอดคลองกับเปาหมายกลยุทธและแผนธุรกิจการโปรโมทผานSocial network นี้จะชวยเชื่อมระหวางรานคากับลูกคา

ไดอยางใกลชิดมากขึ้นนอกจากคําชื่นชมจะถูกสงตอไดรวดเร็วขึ้นปญหาหรอืขอเสียที่ลูกคาพบหรอืเขาใจผิดก็จะถูกสง

ตอไดเร็วขึ้นเชนกันดังนั้นเจาของรานคาควรมั่นใจวาผูที่ดูแลชองทางเหลานี้จะสามารถเปนตัวแทนรานคาที่จะสื่อแตสิ่ง

ที่ดีสรางความเขาใจและสรางประโยชนใหกับรานคาได 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. กลยุทธในการประกอบธุรกิจพบวา ธุรกิจมีการดําเนินการมามากกวา 3 ป การเริ่มตนการทําธุรกิจมีทั้ง

การยึดเปนอาชีพหลัก โดยขายผลิตภัณฑทางออนไลนอยางเดียว กับอีกสวนหนึ่งขายผลิตภัณฑทางออนไลนเปนอาชีพ

เสริม เพิ่มรายไดจากงานประจําที่มีอยู และมีกลไกการประกอบธุรกิจตามหลักการตลาด 6P’sซึ่งเปนหลักสําคัญใน

การบรหิารการตลาดออนไลน  คือผลิตภัณฑ (Product) ในการคาทางออนไลนลูกคาไมสามารถจําตองเลือกสินคาได

กอน  จะไดแตเพียงแคดูรูปภาพและคําบรรยาย เราตองใหภาพที่ชัดเจนและรายละเอียดของสินคา เพื่อเปนขอมูลใน
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การตัดสินใจใหมากที่สุด แตตองไมเกินความจริง  รูปภาพชัดเจน ไมมัว มืดดํา วางตําแหนงภาพสมดุล มีทั้งขนาด 

preview และ Full หากเปนสนิคาบรกิารตองใหเห็นสวนสําคัญของการบรกิารที่มรีะดับ มีคุณภาพ บรรยากาศที่ดี การ

เขียนขอความบรรยายตองเขียนใหกระชับไดใจความ และเชิญชวนราคา (Price)การวางขายสินคาบน e-Commerce 

จะมีราคาถูกหรือแพง ขึ้นอยูกับสินคา ซึ่งเมื่อนํามารวมกับคาขนสงแลว ถามีราคาเพิ่มมากขึ้น อาจะทําใหความ

นาสนใจลดลงหรือลูกคาเปลี่ยนใจได อาจใชวิธีปรับราคาใหต่ํา เมื่อรวมคาขนสงแลวยังคงต่ํากวาหรือเทากับ

ตลาด หากไมสามารถปรับเรื่องราคาใหเนนความสะดวกจากการสั่งซือ้  การสงเสรมิการขายหากราคาที่แจงยังไมรวม

คาขนสง  ตองบอกใหลูกคาทราบวายังไมไดรวมคาจัดสง และใหขอมูลดานการจัดสงดวยชองทางการจัดจําหนาย 

(Place) การนําเสนอเว็บไซต เพื่อใหผูสนใจเขาชมและเลือกใชบริการ ประชาสัมพันธผานชองทางอินเทอรเน็ตตาง 

ๆ  ในประเทศและตางประเทศ Search Engineการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการขาย เปนหลักการ

สําคัญที่จะดึงดูดความสนใจของลูกคาใหเกิดการติดตามอยางตอเนื่องและสั่งซื้ออยางสม่ําเสมอ โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนประจํา การใหสวนลดตามปรมิาณการสั่งซื้อ ใหสิทธิแกสมาชิกหรือลูกคาประจําการรักษาความเปน

สวนตัว (Privacy) การใหบริการสวนบุคคลเปนการสรางความสัมพันธระหวางเว็บไซตกับลูกคาที่เปนสมาชิกและไม

เปนสมาชิก การทักทาย การใหความรูสึกและใหการปฏิบัติที่ดีการใหบริการสวนบุคคล (Personalization) สิ่งที่ลูกคา

ตองการมากที่สุด คือ การรักษาความเปนสวนตัว การรักษาความเปนสวนตัวจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจตองยึดมั่น เปน

จรรยาบรรณตอลูกคา โดยมีการปฏิบัติตามประกาศนโยบายรักษาความเปนสวนตัวที่ใหไว จะตองใหลูกคาเปนผู

เขาถึงและสามารถแกไขไดเพยีงผูเดียว ตรวจสอบขอมูลสวนตัวของลูกคาจากสถาบัน หนวยงานที่ไววางใจและเชื่อถือ

ไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนิดา ออนลออ (2555) ไดศึกษา กลยุทธการสื่อสารการตลาดออนไลนที่ทําให

ลาซาดา(Lazada) ประสบความสําเร็จ พบวา การบริหารงานการตลาดออนไลนของลาซาดามีความแตกตางจาก

การตลาดแบบออฟไลนอยูคอนขางมาก จึงตองมีการปรับเปลี่ยนหลักการบริหารการตลาดเพื่อใหสอดคลองกับ

การตลาดออนไลน จึงตองเลือกใชกลยุทธการสื่อสารการตลาดใหเหมาะสมกับการบริหาร การตลาดออนไลนของ

ลาซาดา คือ ตองมีการดําเนินงานแบบสังเกตุสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม 

โดยลาซาดาจะดูสภาพการณ ทิศทางการตลาดออนไลนกอนที่จะวางแผนกลยุทธในขั้นตอไป ซึ่งจากการดู

สภาพการณของการตลาดออนไลนแลว พบวามีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําใหผูประกอบการทั้งหลาย

ตางหากลยุทธทางการตลาดมาเพื่อทาใหเว็บไซตเปนที่นิยมและใหธุรกิจออนไลนของตนเองนั้นประสบความสําเร็จ

ตามที่ตั้งเปาไว และดวยความที่ลาซาดามีการสรางจุดแข็งดวยการเปนธุรกิจที่ครบวงจร จึงทําใหภาพลักษณในการ

เปนผูนาทางการตลาดออนไลน หรือ e– Commerce ของลาซาดาเปนอันดับหนึ่งมายาวนาน โดยลาซาดามีการบริหาร

การตลาดดวยการใชสวนประสมทางการตลาดออนไลน หรือหลักการตลาด 6P เปนหลักสําคัญในการบริหาร

การตลาดออนไลน 

นอกจากนี้รูปแบบลักษณะเว็บไซตที่ดําเนินการในลักษณะของธุรกิจออนไลนหรือเว็บไซต พาณิชย

อิเล็กทรอนิกสนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อชวยอํานวยความสะดวกของลูกคา โดยยึดหลัก 7C ในการออกแบบเว็บไซตขอ

งูรกิจออนไลนจากการสัมภาษณเจาของธุรกจิและตัวแทนจําหนายยังมีการกําหนดกลยุทธท่ีแตกตางจากตัวแทนอื่น ๆ 

ซึ่งมีความสอดคลองกับกลยุทธการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน คือ กลยุทธการเลือกใชสื่อ หรือการเลือก

เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน ตัวแทนจําหนายเลือกใชสื่อประเภทใกลเคียงกัน คือ เว็บไซต 

(Website) ในการโฆษณาและเปนแหลงเก็บขอมูลทั้งรูปภาพ ไฟลวีดิทัศน เนื้อหาที่ชวยสรางความสนใจและสงไปยัง

ลูกคากลุมเปาหมายไดจํานวนมาก เฟซบุก (Facebook) เพื่อเปนสื่อกลางในดานการแบงปนประสบการณ การแสดง

ความคิดเห็นสวนบุคคล ยูทูบ (YouTube) นําเสนอไฟลวีดิทัศนสั้นๆ ซึ่งเปนชองทางการประชาสัมพันธที่คาใชจายนอย
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ในการโฆษณาและสามารถใหคนทั่วโลกชมพรอมกันทันที และอินสตาแกรม (Instagram) ใชประชาสัมพันธและ

นําเสนอความเคลื่อนไหวของสินคาผานรูปภาพกลยุทธนําเสนอเนือ้หาสาระที่รวดเร็วและมีความถี่สูง ตัวแทนจําหนาย

นําเสนอเพื่อใหการเผยแพรไปในแตละครั้งสามารถใชในการประชาสัมพันธ และสงเสริมการขายตอไป โดยกลยุทธใน

การนําเสนอเนื้อหาออนไลนนั้นจะเนนการใชความถี่ในการโพสตขอมูล เนื้อหา ขาวสารที่นาสนใจทุกวันกลยุทธการ

สื่อสารผานแบรนดแอมบาสเดอรและบิวต้ีบล็อกเกอร ดวยการใชแบรนดแอมบาสเดอรรวมทั้งบิวตี้บล็อกเกอร ซึ่งเปน

กลุมผูที่มีอิทธิพลเปนผูนําทางความคิด เจาของธุรกิจจะใชกลยุทธนี้เพื่อดึงดูดลูกคา และสรางความนาเชื่อถือใหกับ

ตัวแทนจําหนาย โดยรูปแบบการนําเสนอสินคา มีกิจกรรมตางๆ เชน ทําใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดพฤติกรรมการใช

สินคาเลียนแบบ รวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุกทํากิจกรรมการซื้อ การใชบุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นจะทําใหเกิดผลดีตอ

การสรางตราสินคา ทั้งในแงของการรับรู การมีทัศนคติที่ดี และแนวโนมในการตัดสินใจซื้อสินคากลยุทธการกําหนด

งบประมาณการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน เจาของธุรกิจจะจางบริษัทเพื่อทําการตลาด ในสวนของตัวแทน

จําหนายก็จะยิงโฆษณาในเพจหรอืเว็บไซตของ และการแบงปนประสบการณจากเพื่อนสูเพื่อนจะชวยลดตนทุนในการ

ทําการตลาด กลยุทธดานระยะเวลาในการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน เจาของธุรกิจจะตั้งเปาหมายของ

แผนการตลาด โดยแผนระยะยาวจะใชเวลานานประมาณ 1-2 ป และแผนระยะสั้นจะใชเวลาประมาณ 3-6 เดือน ที่

จะทําใหสื่อออนไลนเปนที่รูจักและไดผลตอบรับจากลูกคาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาภาภรณ วัธนกุล (2555) ที่

ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคผานทางเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอด

นิยมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานองคประกอบเว็บไซต 7C ดานรูปลักษณ ดาน

สวนประกอบท่ีเปนเนื้อหา และดานการตดิตอคาขาย อยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูบริโภคที่ซื้อสินคาผานทาง

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยอดนิยมของประเทศไทยใหความสําคัญกับรูปแบบของเว็บไซตที่มีความเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑที่ขาย มีความสะดวกในการคนหาสินคาหรือขอมูล รายละเอียดของสินคาที่ครบถวนทั้งในดานรูปภาพ 

ขนาด น้ําหนัก ราคา มีการอธิบายวิธใีชสินคาท่ีชัดเจน มีการแจงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันและเงื่อนไขการขอ

เปลี่ยนหรอืคืนสนิคา รวมทัง้ระบบการสั่งซื้อสนิคาของเว็บไซตตองไมยุงยากซับซอน  

2. ปญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผูประกอบธุรกิจมาเชอรี่ บาย จูมิ พบวา ในการประกอบธุรกิจซึ่ง

กลาวไดวาทุกธุรกิจตองพบกับปญหาในการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวาผูประกอบธุรกิจสามารถมองใหเห็นถึง

ปญหาที่เกิดขึ้นและแกไขปญหาเหลานั้นไดลุลวงมากนอยแคไหน จากการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอ

การดําเนินธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi (มาเชอรี่ บาย จูมิ)พบวา ปญหาทางดานคูแขงขันพบวา 

ปญหาการเขามาของคูแขงขันนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได มีผลิตภัณฑประเภทเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย สินคาทดแทน

กันเกลื่อนตลาด ทําใหผูบรโิภคมีตัวเลอืกเพิ่มมากขึ้น อาจสงผลทําใหกิจการมีปริมาณลูกคาที่มาซื้อลดนอยลง ทําให

รายไดของธุรกิจลดลงตามไปดวย ซึ่งนับเปนผลกระทบที่ตามมา จากปญหาที่เกิดจากการแขงขันทางธุรกิจ สามารถ

แกไขปญหาไดโดยการสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและเหมาะสม มีการเลนเกมสชิง

รางวัล มีการใหลูกคามา Like and Share เพื่อกระตุนการเขาถึงกลุมลูกคาใหม ๆ ปญหาผูบริโภคที่มาซื้อสินคาพบวา 

เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจ ระมัดระวังในการใชจายเงินมากขึ้น สวนใหญจะ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ เริ่มมีการประหยัดมากขึ้นและลดการใชจายที่ฟุมเฟอย  ปญหาการขายตัดราคาพบวา 

ดวยธุรกิจออนไลน ตัวแทนจําหนายหนาใหมสามารถเขาสูธุรกิจไดงายมาก จึงทําใหปจจุบันมีตัวแทนเกิดขึ้นมากมาย

สงผลใหเกิดการแยงกันขายสินคาโดยการขายตัดราคากันเอง ทําใหเสียกลไกการตลาดและสงผลเสียตอตัวแทน

จําหนายคนอื่น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชชา อรามรัศมี กล(2558) ศึ่งไดศกึษายุทธการตลาดผานผูมีอิทธิพล 

(Net Idol) ทางสังคมออนไลน พบวา เหตุผลที่ผูจัดจําหนายเลอืกใชกลยุทธการตลาดผานเน็ตไอดอล (Net Idol) ในการ
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สงเสริมการขายนัน้ เนื่องจากเน็ตไอดอลเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมออนไลน และมีผูติดตามบนสังคมออนไลนอยู

เปนจํานวนมาก ความพึงพอใจที่ผูจัดจําหนายไดรับหลังใชกล ยุทธนี้คือ มีความพึงพอใจที่เลือกใชกลยุทธการตลาด

ผานเน็ตไอดอล เนื่องจากมีผลตอบรับที่ดีขึ้น และยอดจําหนายสินคาเพิ่มมากขึ้น ในสวนของเงื่อนไขหรือขอตกลงนั้น 

ผูจัดจําหนายไมมีการทําสัญญาในรูปแบบลายลักษณอักษรกับเน็ตไอดอล แตเปนการตกลงทําสัญญากันทางวาจา

เพียง เทานัน้ ปญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดจากการเลือกใชเน็ตไอดอล คือ การท่ีเน็ตไอดอลรับสินคา หรือคาจาง

ไปแลวไมทําการโปรโมทใหผูจัดหนาย ซึ่งแนวทางการแกปญหาที่ผูจัดจําหนายสวนใหญ ใชในแกปญหา คือ ศึกษา

ประวัตขิองเน็ตไอดอลใหละเอยีดรอบคอบ กอนที่จะทําการวาจาง 

3. กลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑเพื่อขยายโอกาสทางการขายผลิตภัณฑพบวา จาก

การสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทั้ง 6 ราย พบวา เจาของธุกิจมาเชอรี่ บาย จูมิ และตัวแทนจําหนาย มีกลยุทธในการ

ขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑมาเชอรี่ บาย จูมิ คือ 1) กลยุทธการลงทะเบียนและสรางProfileเปนการ

ลงทะเบียนรานคาของเราบนSocial network ใสขอมูลรานคาใหละเอียดพรอมแสดงลิงคเว็บไซตหลักของรานและลง

รูปตัวอยางสินคาใหครบถวนสวนการตกแตงหนารานในSocial network ก็ควรสอดคลองกับเว็บไซตหลักคงไวซึ่ง

concept ของรานและรูปภาพท่ีใชควรมคีวามนาสนใจเนนจุดเดนของรานคาหรอืสินคาเพื่อใหเขาถึงลูกคาเปาหมายจาก

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย มีการสรางเว็บไซตหรือเพจรานผาน Social 

network ไดแก Facebook Line Instragram เปนตน 2) กลยุทธการเพิ่มเพื่อน เปนการแนะนําการสงInvite friend การ

เพิ่มเพื่อนการกดLike การกดFollow รานคาอื่นหรือเพื่อนคนอื่นๆก็ชวยใหรานคาเปนที่รูจักมากขึ้นแตก็ควรพิจารณาสง

ใหตรงกลุมลูกคาเปาหมายของรานคาดวยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ผูประกอบธุรกิจ

ออนไลนใชกลุยุทธในการเพิ่มเพื่อนเพื่อใหมากด Like / Follow เพื่อเปนการขยายฐานลูกคาใหมากขึ้น และชวยทําให

เพจรานของตนเองเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้นดวย อีกทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจและความสนใจใหแกผูที่เขามาชมเพจ

รานดวย หากมีจํานวนการกด Like / Follow มาก ก็จะเปนสิ่งการันตีใหรานวาสินคาดี มีลูกคามาก มีคนติดตามมาก 

เปนตน 3) กลยุทธการเขาสังคมเปนการสรางหรือเขาไปมีสวนรวมในกลุมคนที่ชื่นชอบสินคาประเภทที่เราขายชวย

แนะนําวิธกีารเลือกซื้อหรอืพูดคุยกับคนที่ใชสนิคาประเภทนัน้ก็เปนการเพิ่มโอกาสในการขายและทราบความเห็นจาก

ลูกคาไดทางหนึ่งจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย จะมีการเขารวมกลุมสังคมตาง ๆ ใน Facebook เพื่อ

นําเสนอ โฆษณาสินคาของตนเองในกลุมสังคมที่ตนเขาไปเปนสมาชิก เพื่อเปนชองทางการโฆษณาสินคา/ราน ใหตรง

กลุมเปาหมายที่ตนเองตองการ เชน กลุมตลาดนัดออนไลนตามจังหวัด หรือเขตพื้นที่ตาง ๆ กลุมขายของจิปาถะ เปน

ตน ซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสทางการขายสินคาอกีทางหนึ่ง เพราะกลุมสังคมจะเปนกลุมที่ตั้งขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหรานคา

มาโปรโมทราน นําเสนอสินคา และเปนชองทางใหลูกคาสามารถมองหาสินคาที่ตรงตามความตองการของตนเองได 

และลูกคาสามารถติดตอสอบถามโดยตรงกับเจาของเพจนั้น ๆ  4) กลยุทธการโปรโมทสินคา เปนการทยอยโปรโมท

สินคาของเราผานทางSocial network ตางๆและวางลิงคไปที่หนาเว็บไซตหลักของสนิคานั้นๆเพื่อนําไปสูการสั่งซื้อทั้งนี้

ยังสามารถทําโปรโมชั่นกิจกรรมหรือแคมเปญตามเทศกาลใหเพื่อนหรือfollower ไดมีสวนรวมในกิจกรรมไดอีกดวย

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ทุกรายมีการโปรโมทสินคาของตนเองอยูตลอดเวลาผานทาง 

Social network ตางๆ โดยมีการจัดโปรโมชั่นตามเทศกาลเพื่อดึงดูดความสนใจใหแกลูกคา อีกทั้งยังมีการรับสมัคร

ตัวแทนจําหนายเพื่อชวยเพิ่มโอกาสในการจําหนายสินคาอีกดวย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมใหสมาชิกเพจเขามามีสวน

รวมอยางสม่ําเสมอ เชน มีการใหทายผลการออกสลากในวันที่ 16 และ 1 ของเดือน เพื่อกระตุนและสรางความสนใจ

ใหสมาชิกเขามาติดตามเพจรานของตน ใครทายถูกจะมีรางวัล คือ ผลิตภัณฑของรานแจกให เปนตน 5) กลยุทธความ

สม่ําเสมอและติดตอได รานคาควรหมั่นเขามาดูแลSocial network ที่สรางไวมีการอัพเดทโปรโมชั่นสินคาใหมสินคา
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หมดอยางสม่ําเสมอและคอยตอบคําถามหรอืปญหาที่ลูกคาเขามาสอบถามเพื่อแสดงความเอาใจใสตอลูกคาใหลูกคา

รูสึกวาเรามีตัวตนและเพ่ือสรางโอกาสในการขายไดมากขึ้นจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ทุกราย

มีการอัพเดทสินคาและเพจรานของตนอยูตลอดเวลา และมีการตอบคําถามเมื่อลูกคาถามมาไดอยางรวดเร็ว จากการ

สัมภาษณผูใหขอมูลหลักทั้ง 6 ราย พบวา ผูใหขอมูลหลักมีการโปรโมทสินคาของตนเองผานหนา Facebook เปน

ประจําอยางสม่ําเสมอ มีการตอบคําถามลูกคาอยางรวดเร็ว โดยมีการกําหนดฟงกชั่นการตอบกลับลูกคาไวหนาเพจ

ใน Facebook 6) กลยุทธการเปนผูใหความรู เปนการเนนโปรโมทและขายสินคาอยางเดียวอาจทําใหOfficial Page ใน

social network แตละประเภทของคุณนั้นมีความนาสนใจนอยลงแตหากOfficial Page ของเราใหความรูสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับตัวสินคาคุณภาพสินคาหรือความรูอื่นๆที่เกี่ยวของกับสินคาเชนรานขายกระเปาหนังอาจเพิ่มบทความ

แนะนําวิธกีารเลือกซื้อสินคาที่ทําจากหนังหรอืวิธีการดูแลรักษาหนังใหสวยและคงทนนานรานขายเครื่องสําอาง ก็อาจ

เพิ่มสรรพคุณสินคาแตละรายการ วิธีการใช การรีวิวจากลูกคาที่ใชแลวไดผลจริง เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ

ใหแกลูกคาใหมในการเลือกซื้อสินคาของราน เปนตน ซึ่งสามารถดึงดูดผูคนใหเขามาในหนาSocial network ของเรา

มากขึ้นและบอยขึ้นซึ่งเปนโอกาสที่เขาเหลานั้นจะเห็นสินคาถูกใจและสั่งซื้อไดดวย จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก

ทั้ง 6 ราย พบวา มีการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคาใหกับลูกคาทุกครั้งท่ีลูกคาสอบถามมา และมีการแสดง

รายละเอียดสรรพคุณสินคา และวิธใีชไวในทุกตัวสนิคา มีการรวีิวจากลูกคาที่เคยใชสินคาใหลูกคาที่ยังไมเคยใชไดรับรู

หนาเพจของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนิดา ออนลออ และสรุพงษ โสธนะเสถียร (2555) ไดศึกษากลยุทธ

การสื่อสารการตลาดออนไลนที่ทําใหลาซาดา(Lazada) ประสบความสําเร็จ ผลการศึกษาพบวามีการนําเครื่องมือ

ทางการตลาดมาใชสื่อสารและประชาสัมพันธเว็บไซต โดยเลือกสื่อออนไลนหรือสื่อในบริษัทที่มีอยูแลว เนื่องจาก

เว็บไซตของลาซาดาเองนั้นก็เปนท่ีรูจักและเปนที่นิยม รวมถึงมีผูเขาชมจานวนมาก จึงทําใหเขาถึงกลุมผูบริโภคไดตรง 

กลุมเปาหมายจึงทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพที่สุด สําหรับการประเมินผลความสําเร็จจะมีการประเมินจาก

ยอดขายเปนหลัก และเร่ิมมีการประเมนิผลจากจํานวนผูเขาชมและผูสั่งซื้อท่ีเพิ่มมากขึ้นอีกและลัดดาวัลย บุษวณากุล 

(2553) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

กรณีศกึษา : นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการตัดสินใจ

ซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง การยอมรับนวัตกรรมพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษา

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อกลุมตัวอยางมีการยอมรับนวัตกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

ก็จะมีการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นดวย  

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย  

1.ในงานวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษากลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi (มา

เชอรี่ บาย จูมิ) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของเจาของธุรกจิและตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เทานั้น 

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาควรศึกษาในลักษณะเดียวกันกับธุรกจิอื่นๆ หรือศกึษาในทําเลท่ีตางกัน เพื่อใหทราบถึง

รูปแบบและกลยุทธใหมๆ ของแตละธุรกิจ และทราบถึงปญหา รวมถึงแนวทางการแกปญหาของแตละธุรกิจ เพื่อ

นํามาปรับใชและเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ  

2.ในงานวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษากลยุทธการประกอบธุรกิจออนไลนของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi (มา

เชอรี่ บาย จูมิ) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ ปญหาและ
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อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจของผลิตภัณฑ Mache re by Jumi (มาเชอรี่ บาย จูมิ) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรมกีารศึกษาถึงวธิีการจัดการในเรื่องตางๆ ของธุรกิจ อยางเชน ดานการบรหิารบุคลากร 

ดานการจัดการการผลิต เปนตน เพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจในการทําธุรกจิลักษณะเดียวกัน 
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ปจจัยที่มผีลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษทัยาขามชาติ  
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยา

บริษัทยาขามชาติ บริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร 

และผูแทนยาที่ทํางานในบรษิัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม ผลการวิจัยพบวา 

 1. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษามคีวามสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ อยางมีนัยทางสถิติที่

ระดับ .05 สวนเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่จบ และอายุการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับความกาวหนาในการ

ประกอบอาชีพ 

 2. ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และปจจัยดานสังคมวิทยา ไมมี

ความสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชพี 

 3. ขอคนพบใหมในงานวิจัยคือ ปจจัยดานความตองการพื้นฐานของชีวิต ระบบอุปถัมภ และวัฒนธรรม

องคกร มีผลตอความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 

คําสําคัญ: ปจจัย  ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ผูแทนยา  

 

Abstract  

The objectives of research were to study factors relating to career advancement of medical 

representative of multinational company Boehringer ingelheim Thai ltd. The sample group included manager and 

medical representative of Boehringer ingelheim Thai ltd. The results of the study were as follows. 

 1. Graduated majors are associated with advancement in careers statistically significant at the .05 

level but gender, age, education level and working age not related. 

 2. Psychological factors, human resource management factors and Sociological factors are no related 

with career advancement of medical representative Boehringer ingelheim Thai ltd. 

 3. New finding factors: Basic human need, the patron-client system, organization culture are 

associated with career advancement of medical representative Boehringer ingelheim Thai ltd. 

Keywords: Factors, Career advancement, Medical representative 
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บทนํา  

ผูแทนยา เปนผูทีมีหนาที่นําเสนอขอมูลยาแกแพทย โดยระบุถึงขอดีขอเสีย ผลขางเคียง ผลการทําวิจัย ราคา 

และวิธีการใชยาที่ถูกตองแกแพทย ตอบขอซักถามและขอสงสัยเกี่ยวกับยา เพื่อใหแพทยสามารถใชยาไดอยางถูกตอง 

และใหผลการรักษาที่มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด เปนผูทํารายไดใหกับบริษัทยา สรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทยา เปน

ตัวแทนของบรษิัทยาในการใหขอมูล ใหความเขาใจที่ถูกตองแกบุคลากรทางการแพทย แกไขความเขาใจผิดเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑยา ดังนัน้ บรษิัทยาตองพยายามรักษาผูแทนยาที่ดี มีคุณภาพ ใหอยูกับบริษัทไวอยางนานที่สุด โดยการให

ความกาวหนากับผูแทนยาในรูปลักษณะตางๆ กัน  

ผูแทนยานับวามีสวนสําคัญตอความสําเร็จของบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมยาเพราะผูแทนยาจะมีบทบาทใน

การนําเสนอขอมูลยา แกผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย เพื่อเลือกสั่ง ยาไดอยางเหมาะสม ในการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูแทนยาท่ีตองอาศัยการเสียสละความสะดวกสบาย และตองใชความอดทนและความพยายามเปนอยางมากในการ

ทําหนาที่ใหเปนไปตามเปาหมายที่องคกรวางไว แตการที่ไมมีความกาวหนาในหนาที่ ดานความกาวหนาในการขึ้น 

เงินเดือน และดานความกาวหนาในการพัฒนาตนเองเทาที่ควร จึงนาจะสงผลตอผูแทนยาอยางมาก โดยจะเห็นไดจาก

การที่มผีูแทนยาเปลี่ยนยายงานบอยขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผานมา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัลลภ วิชาญเจริญสุข 

(2557) ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของผูแทนยาบริษัทยาขามชาติ ผลการศึกษาพบวา ผูแทนยาบริษัท

ยาขามชาติมีการเมินเฉยตองาน คิดเปนรอยละ 40.3 และมีภาวะหมดไฟในการทํางาน คิดเปน รอยละ 55.3 ซึ่งเกิด

จากการตอบสนองตอความเครียดที่ดําเนิน มาอยางยาวนานในการทํางาน พบในบุคคลที่ทํางานตอง มีการ

ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น โดยมีปจจัยการทํางานเรื่อง ปริมาณงานที่มาก การไมสามารถควบคุมงานของตัวเอง การ

ไดรับสิ่งตอบแทนนอยเกินไป การขาดความสัมพันธกับ บุคคลรอบขาง การไมไดรับความยุติธรรมในการทํางานและ 

การขัดแยงระหวางบุคคลกับงาน เปนสาเหตุทําใหเกิดการยายงาน 

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เปนสิ่งที่องคกรกําหนดขึ้นเพื่อใหพนักงานทราบวา เขาจะเติบโตไปใน

ตําแหนงหนาที่อะไรไดบางเมื่อเขามาทํางานกับองคกร ผูบริหารองคกรจึงควรมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดการกําหนด

ความกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อนํามาใชใหเหมาะสม และเปนประโยชนกับองคกรที่ตนเองบริหารอยูการจัดทํา

เสนทางสายอาชีพ เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเปนการพัฒนาประเภทหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

คือ จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทํางานไดดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน

องคกรจะตองมีการเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ใหเขาไดมีโอกาสแสดงความสามารถอยางเต็ม

ศักยภาพ พรอมทัง้จะตองเตรียมความกาวหนาในสายอาชีพหรือทางแหงความกาวหนาใน ตําแหนงที่พวกเขาจะกาว

ไปไดรองรับไวอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนกร จันทรระวาง (2553) ที่ไดศึกษาความกาวหนาในอาชีพของ

ขาราชการสวนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความกาวหนาในอาชีพของขาราชการสวนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัด

เชียงใหม โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความกาวหนาในอาชีพ ไดแก ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานสังคมวทิยา  

ปจจุบันองคกรธุรกิจขนาดใหญ ใหความสนใจเกี่ยวกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของบุคลากรใน

องคกรของตนเปนอยางมาก อาจกลาวไดวาเปนแนวความคิดที่จะพัฒนาพนักงานในองคกรใหทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจับจุดจากความตองการความกาวหนาของบุคคลากรทุกคนในองคกร ซึ่งการพัฒนานี้เปน

สิ่งจําเปน และมีคุณคาทั้งกับตัวพนักงานและองคกร ในขณะเดียวกันพนักงานที่ไมไดทําคุณประโยชนใดๆ ใหกับ

องคกร ก็อาจจะตองพนจากหนาที่การทํางานไป ซึ่งหากเปนระบบเดิมนั้นผูบริหารอาจจะไมไดรับขอมูลดังกลาว 
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ดังนั้นการพัฒนาความกาวหนาในงาน จึงจะกอใหเกิดประโยชนกับทั้งพนักงานและองคกร โดยทําใหองคกรเดินไปสู

ความสําเร็จโดยมีวัตถุประสงครวมกันระหวางตัวพนักงานและองคกร ทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนในการ

พัฒนาตัวเองในการทํางาน เพื่อใหเปนที่ยอมรับขององคกร เพื่อความสําเร็จในหนาที่การงานของตน ทําใหพนักงานมี

ขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนการลดอัตราการลาออกของพนักงานไดทางหนึ่ง สามารถพิจารณาความดี

ความชอบของพนักงานแตละคนไดใกลเคียงกับความเปนจริงไดมากขึ้น และสามารถจัดใหพนักงานไดทํางานที่ตรงกับ

ความถนัด ความรูความสามารถของคน ซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงตอองคกร  

บริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม ไดเปดทําการในป คศ. 1885 ในเมืองอินเกลไฮม เยอรมันนี โดย Mr. Albert 

Boehringer บริษัทถูกบริหารโดยครอบครัวเบอริงเกอร โดยเริ่มตนมีโรงงานผลิตสารเคมีตั้งตน tatalic acid และสีที่

เปนสวนประกอบในการผลิตยา ซึ่งเปนสวนประกอบในการผลิตยา ในป 1993 บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจ โดยมี

พนักงานเพิ่มขึ้น 1,500 คน และพรอมที่จะขยายสาขาไปทั่วโลก เพื่อที่จะไดพัฒนาทั้งดาน chemical และการผลิตยา

ในอุตสาหกรรมยา บริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ไดตั้งขึ้นเมื่อป 1959 ในประเทศไทย แตไมไดขาย

ดวยตนเอง ไดวาจางผูแทนยาจากบรษิัท zeullig pharma จนมาถึงเดือนมกราคม 1971 บริษัทไดแตงตั้งฝายการตลาด

เปนของตนเองภายใตชื่อ บริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด โดยนําเขาเวชภัณฑจากเยอรมันและ

สวสิเซอรแลนด มาจาหนายในประเทศไทย (Sirisuk Prompoon. 2007) เปนบริษัทผูนําเขาและจัดจําหนายเวชภัณฑยา

ชั้นแนวหนาของเมืองไทย ไดผลิตและจัดจําหนายยาที่มีในโรงพยาบาล รานขายยา รวมไปถึงวัคซีนของสัตว โดยอยูใน

ลําดับที่ 18 จากบริษัทยาทั้งหมดในประเทศไทย จํานวน 235 บริษัท โดยแบงเปนบริษัทยาในประเทศ จํานวน 175 

บรษิัท และบรษิัทยาขามชาติ จํานวน 60 บรษิัท จากการศึกษาของสมชาย ดานชาญชยั (2558) ที่ไดทําการศึกษา กล

ยทุธในการนําไปสูความอยูรอดของบรษิัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ดานอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

พบวา มีปญหาผลประกอบการลดลงโดยยอดขายลดลงรอยละ 24 และมีการปรับเปลี่ยนงานของผูแทนยา 

นอกจากนั้นยังมอีัตราการยายงาน ของผูแทนของบริษัทยา เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 3 ปยอนหลัง โดยป 

2013 มีอัตราการยายงาน 24.49% ป 2014 มีอัตราการยายงาน 27.17% และป 2015 มีอัตราการยายงาน 20.00% 

ซึ่งเปนจํานวนที่คอนขางมาก 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานการ

บรหิารทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานสังคมวิทยา ที่มผีลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบ

อริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด และศึกษาถึงระดับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอ 

ริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพระบบงานที่เกื้อหนุนตอ

ความกาวหนาในการประกอบอาชพีของผูแทนยาบริษัทยาขามชาติตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การศึกษาปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาขามชาติ กรณีศึกษา

บริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด โดยการศึกษาทั้งหมดใชทั้งการวิจัยแบบผสม (Mixed  Methodology) 

กลาวคือมีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ มรีายละเอียดของวธิีดําเนินการศึกษา ที่จะนําเสนอดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ทํางานในบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด จํานวน 

150 คน  
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูแทนยาที่ทํางานในบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ชวง

เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 110 คน กําหนดขนาดตัวอยาง

โดยใชสูตร ของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของ

ผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ไดแก แบบสอบถาม สําหรับผูแทนยาที่ทํางานในบริษัทเบอริง

เกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ซึ่งมีแนวคําถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษามีวิธีการ

สรางเครื่องมือ เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษาที่จบ สาขาที่สําเร็จการศึกษา และอายุการทํางาน มีลักษณะเปนคําถามปลายปดโดยมีชนิดของ

คําถามเปนแบบสํารวจตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 ปจจัยดานจิตวทิยาในการประกอบอาชพีของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

ประกอบดวย ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา 5 ระดับ  

ตอนท่ี 3 ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อิน

เกลไฮม (ไทย) จํากัด ประกอบดวย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการอบรม

พนักงาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ปจจัยดานสังคมวิทยาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) 

จํากัด ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

ตอนที่ 5 ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

ประกอบดวย ความกาวหนาในเงินเดือน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

การเก็บรวมรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี ้

1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ไดแก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคดิและวัตถุประสงคของการศึกษา แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบ แนะนําและปรับปรุงแกไข 

3. แจกแบบสอบถามใหกับผูแทนยาท่ีทํางานในบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ชวงเดือนธันวาคม 

พ.ศ.2559 ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 110 คน  

4. รวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา และตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามแลวจึงนํามาเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปวเิคราะหประมวลผล 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวเิคราะหตามเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด วิเคราะหขอมูลโดยใช

คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (percentage) 

ตอนท่ี 2 ปจจัยดานจิตวทิยาในการประกอบอาชพีของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ตอนท่ี 3 ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อิน

เกลไฮม (ไทย) จํากัด วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ตอนที่ 4 ปจจัยดานสังคมวิทยาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) 

จํากัด ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน วิเคราะหขอมูลโดย

ใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

ตอนที่ 5 ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

วิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกล

ไฮม (ไทย) จํากัด วิเคราะหขอมูลโดยใช การทดสอบไคสแควร (Chi –Square Test) และการวิเคราะหสมการถดถอย 

(Multiple Regression Analysis) 

ในสวนของการวจิัยเชงิคุณภาพ มรีายละเอียดของวธิีดําเนินการศกึษา ที่จะนําเสนอดังนี ้

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

จากบุคลากรที่ทํางานในบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด จํานวน 150 คน ผูศึกษาเก็บขอมูลจาก

ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูบริหารของบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด จํานวน 3 คน ประกอบดวย หัวหนา

ฝายการตลาด 1 คน หัวหนาฝายขาย 1 คน และหัวหนาฝายบุคคล 1 คน เปนผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) เก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณ โดยมีเกณฑในการคัดเลือก ไดแก  

1. ดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด  

2. มีประสบการณในการทํางานไมนอยกวา 5 ป  

3. มีความสัมพันธตอความกาวหนาของผูแทนยาโดยตรง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับ

ผูบริหารของบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ซึ่งมีแนวคําถามที่สรางขึน้ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด

ในการศึกษามีวิธีการสรางเคร่ืองมอื เนือ้หาของแบบสอบถาม ประกอบดวย 5 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูบริหารของบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ประกอบดวย เพศ 

อายุ สาขาที่สําเร็จการศึกษา และอายุการทํางาน  

ตอนท่ี 2 ปจจัยดานจิตวทิยาในการประกอบอาชพีของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

ประกอบดวย ขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิาน และแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  

ตอนท่ี 3 ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อิน

เกลไฮม (ไทย) จํากัด ประกอบดวย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการอบรม

พนักงาน  

ตอนที่ 4 ปจจัยดานสังคมวิทยาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) 

จํากัด ประกอบดวย ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร และสภาพแวดลอมในการปฏิบัตงิาน 
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ตอนที่ 5 ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด 

ประกอบดวย ความกาวหนาในเงนิเดอืน ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ และความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง  

การเก็บรวมรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) 

จํากัด จํานวน 4 คน ประกอบดวย หัวหนาฝายการตลาด 1 คน หัวหนาฝายขาย 1 คน หัวหนาฝายบุคคล 1 คน และ

กรรมการบริษัท 1 คน ตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ไดจัดทําขึ้น ดวยตนเองจากนั้นนําไปทําการวิเคราะห

ขอมูล 

การนําขอมูลท้ังที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนามที่รวบรวมไดจากการสํารวจเบื้องตน การ

สังเกต และการสัมภาษณ มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผู

ศึกษาวิจัยใชวิธีตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลโดยการนําขอมูลไปใหผูใหขอมูลอาน หรือกลับไปสอบถามผูให

ขอมูลซ้ําอีก เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Methodological 

Triangulation) คือ การแสวงหาความเช่ือถือไดของขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกัน โดยการตรวจสอบขอมูลทั้งสามดาน 

ไดแก ดานเวลา ดานสถานที่ และดานบุคคล วาถามีการเก็บขอมูลในชวงเวลา สถานที่ และบุคคลที่เปลี่ยนไปแลว

ขอมูลจะเหมอืนเดมิหรือไม (สุภางค จันทวานิช, 2547, หนา 129) 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลทําควบคูไปพรอมๆ กับการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อคนหาประเด็นใหมๆ หรือประเด็นที่ไม

ชัดเจนและตองการสัมภาษณเพิ่มเติม การวิเคราะหขอมูลครั้งสุดทายหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นลง ใชการ

วิเคราะหแบบธีมาทิค (Thematic analysis) โดยมีขั้นตอนคือ  

1. อานและทําความเขาใจขอความหรือถอยคําตางๆ ท่ีปรากฏในบันทึก  

2. จับประเด็นสําคัญตั้งเปนดัชนี แลวจัดระบบใหรหัส  

3. จัดหมวดหมู จําแนกประเภท 

4. ตีความ ตรวจสอบความหมาย 

5. สรางขอสรุปจากดัชนหีมวดหมูและความหมายทัง้หมด 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

จากการศึกษาที่พบวา ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานจิตวิทยาใน

ภาพรวม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมพนักงาน ปจจัยดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในภาพรวม ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และปจจัยดาน

สังคมวิทยาในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้น ปจจัยดานจิตวิทยา 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานสังคมวิทยา ไมมีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัท

ยา เบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ในทุกดาน ซึ่งผลการศึกษาดังกลาว ไมมีขอคนพบใหม ทําใหผูวิจัยตอง

ดําเนินการสัมภาษณเพิ่มเติมกับ หัวหนาฝายขาย หัวหนาฝายบุคคล ผูแทนยา และพนักงานอื่นๆ ที่ไมใชผูแทนยา ใน

ประเด็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม 

(ไทย) จํากัด ซึ่งผลการสัมภาษณ สรุปไดวา ผูวิจัยไดขอคนพบใหมจากการสัมภาษณเพิ่มเติมวา ปจจัยที่มีผลกับ

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด มีหลายอยาง โดย
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แบงกลุมเปน 2 กลุม คือ ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก โดยปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดจากตัวผูแทนเอง เชน 

ความพึงพอใจขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัว ภาระหนี้สิน ความภักดีกับบริษัท การทํายอดขายไดถึงเปาหมาย 

ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักและการเปนที่ยอมรับของกลุม ความตองการได รับการยก

ยองจากผูอื่น ความตองการในการเขาใจและรูจักตนเอง ปจจัยภายนอกเปนปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบขาง เชน 

การมีสายสัมพันธกับลูกคา ระบบอุปถัมภ การเลือกคุณวุฒิและสาขาของการศึกษา วัฒนธรรมองคกร การทํางาน

อยางไมตงึเครยีดมากนักการมีศักยภาพที่ดขีองผูแทน การประเมนิความสามารถ  

ระดับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ดาน

ความกาวหนาในเงินเดือน ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่เปนปจจัยสูง

ที่สุด ไดแก การไดรับพิจารณาระดับเงินเดือนอยูเสมอ รองลงมา การไดรับเงินเดือนในอัตราสูง และการมีโอกาสที่

ไดรับเงินเดือนเพิ่ม ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา การพัฒนาความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เปน

กระบวนการพัฒนาความกาวหนาของพนักงานตามสายอาชีพงานเดิม และการเปลี่ยนสายงานใหมเพื่อใหพนักงาน

ประสบความสําเร็จกาวหนาและองคกรไดรับประโยชนจากทรัพยากรบุคคลสูงสุด โดยใหแนวความคิดไววา การ

พัฒนาความกาวหนาในอาชีพกระทําโดยการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในแตละองคกรตามสถานการณ บุคคล 

กาลเวลา และสถานที่โดยการผสมผสานแนวคิดในเรื่องของการฝกอบรมเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงพนักงานในสาย

งานเดิม หรือเปลี่ยนไปสูสายงานใหมเพื่อแกปญหาเงินเดือน การจัดทําโครงสรางตําแหนงงาน สายทางเดินของอาชีพ

คําบรรยายลักษณะงาน มาตรฐานงาน และตองมีการรวมมือกับทุกฝายทั้งฝายบุคคล ผูบังคับบัญชาและความสมัคร

ใจของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฐมพงศ ชูสกุลพัฒนา (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของผูแทนยาในเขตภาคเหนอื ของบริษัทยาในประเทศการศึกษาโดยรวมพบวา ผูแทนยาในเขตภาคเหนอื ของบริษัทยา

ในประเทศมีคุณภาพชีวิตการทํางานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีความคิดเห็นในปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตการทํางานอยูในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ไดแก การไดรับพิจารณาระดับเงินเดือนอยูเสมอ 

การไดรับเงินเดอืนสูงขึ้น และการมีโอกาสที่ไดรับเงนิเดอืนเพิ่ม 

ระดับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ดาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่เปนปจจัย

สูงที่สุด ไดแก การมีความกาวหนาเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการทํางาน รองลงมา การมีความกาวหนาเมื่อ

เปรียบเทียบกับอายตุนเอง และการมคีวามกาวหนาเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนรวมรุน ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปน

เพราะวา ความกาวหนาในการประกอบอาชพี เปนกิจกรรมทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยที่มีขึ้น เพื่อท่ีจะชวยให

แตละคนไดมีแผนสาหรับงานอาชีพของตนในอนาคตภายในองคกร ทั้งนี้เพื่อที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและขณะเดียวกันพนักงานก็มีโอกาสที่จะมีผลสําเร็จในการพัฒนาตนเองไดสูงสุด ซึ่งการพัฒนา

ความกาวหนาในสายงานอาชพีนั้น อยูในใจกลางของขอบเขตงานการบริหารทรัพยากรมนุษยทั้งหมด โดยเริ่มจากการ

วางแผนกําลังคน และทําการวิเคราะหงานจนไดตําแหนงงานและกลุมงานอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรรณพ 

สุนทรนนท (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะการทํางานของผูแทนยาที่เปนเภสัชกร และ ผูแทนยาที่ไมใชเภสัชกร ผล

การศึกษา พบวาผูแทนยามลีักษณะการทํางานสอดคลองกับกระบวนการขาย 7 ขั้นตอน ดังนี้ การแสวงหาลูกคา การ

เตรียมตัวกอนเขาพบ การเขาพบลูกคา การใหขอมูลผลิตภัณฑ การรับมือกับขอโตแยงและขอสงสัย การปดการขาย 

และ การติดตามผล โดยมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมสนับสนุนการทํางาน โดยความกาวหนาของผูแทน

ยาเปรียบเทียบไดกับระยะเวลาในการทํางาน อายตุนเอง และเพื่อนรวมรุน 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1331 
 

ระดับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ดาน

ความกาวหนาในการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่เปน

ปจจัยสูงที่สุด ไดแก การปฏิบัติสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่วางไว รองลงมา ความกาวหนาใน

ดานประสบการณในการทํางาน และการพัฒนาตนเองในดานจิตใจ ทัศนคติ ตลอดจนนิสัยในการปฏิบัติงาน 

ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา ความกาวหนาในการประกอบอาชีพ เปนการเปลี่ยนแปลงในบทบาทการ

ทํางาน ซึ่งจะใหผลตอบแทนท้ังทางดานจิตวิทยา หรือผลตอบแทนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการทํางาน การเปลี่ยนแปลง

ตางๆ เหลานี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดความกาวหนาในงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือเงินเดือน 

ตลอดจนถึงความพงึพอใจตอชวีิต ความรูสกึวาตนเองมีคา ประสบความสําเร็จ ซึ่งอาจออกมาในรูปของอํานาจหนาที่ 

สถานภาพที่สูงขึ้น ความกาวหนาในอาชีพงานจึงเปนผลสุดทายของการจัดการงานอาชีพที่เริ่มตนดวยการวางแผน

อาชีพงาน กอนที่จะไปสูการพัฒนาอาชีพงาน และการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพงานในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของกาญจนา แสนโคตร (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติดานความกาวหนาในสายอาชีพกับประสิทธิภาพและ

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมทางหลวง ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมทาง

หลวงมีทัศนคติเกี่ยวกับความกาวหนาในสายอาชีพสูงที่สุด ไดแก การปฏิบัติสําเร็จใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 

รองลงมา การประสบการณในการทํางาน และการพัฒนาทัศนคตแิละนิสัยในการปฏิบัตงิาน 

ขวัญกําลังใจในการปฏบิัติงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานจิตวิทยาในภาพรวม ไมมีความสัมพันธ

กับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา บริษัทจะมีการสรางแรงจูงใจ 

สําหรับผูแทนยาที่สามารถทํายอดขายไดเกินกวาเปาหมาย โดยการประชุมในทุกเดือน จะมีการใหรางวัล เพื่อยกยอง

วามีความสามารถ และใหแชร ปจจัยแหงความสําเร็จใหแกบุคคลอื่นๆ ซึ่งจะทําใหผูแทนยาไดรับการยอมรับนับถือ

จากทุกๆ ฝายในบริษัท ดังนั้น ปจจัยดานจิตวทิยาดานแรงจูงใจจึงนาจะมีผลกับความกาวหนา การเปนผูแทนยารายได

สวนใหญมาจากแรงจูงใจ ซึ่งหากทํายอดขายไดถึงเปาหมาย ก็จะสามารถรับเงินที่เพิ่มมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน การ

ที่มีความกาวหนาในตําแหนงมากขึ้น ก็จะมีหนาที่รับผิดชอบมากขึ้น อาจทําใหรูสึกวาการที่อยูในตําแหนงเดิม ไดรับ

เงินมากกวา สบายใจ มีผูแทนยาจํานวนไมนอย ที่อยูในบริษัทจนอายุงานมาก ดังนั้น ปจจัยดานจิตวิทยา จึงไมมี

ความสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของธนกร จันทรระวาง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความกาวหนาในอาชีพของขาราชการสวน

ภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานจิตวิทยา ไมมีความสัมพันธกับ

ความกาวหนาในอาชีพของขาราชการสวนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมพนักงาน ปจจัยดานการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจ

เปนเพราะวา การบรหิารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการท่ีผูบรหิารใชศลิปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก 

และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาปฏิบัติงานในองคการพรอมทั้งใสใจพัฒนา บํารุงรักษาใหบุคลากรที่

ปฏิบัติงานไดเพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และยังรวมถึงการแสวงหา

วิธีการที่ทําใหบุคลากรในองคการที่ตองพนจากการปฏิบัติงานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอื่นใดในงาน

ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่งการใหความรูโดยอบรมพนักงานมีผลกับความกาวหนาในการ

ประกอบอาชีพ การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนการจัดระเบียบดูแลบุคลากรใหปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรไดใช

ประโยชนจากความรู ความสามารถของแตละบุคลากรใหไดมากที่สุด ดังนั้น ปจจัยดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไม

มคีวามสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา แสนโคตร (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติดานความกาวหนาในสายอาชีพกับ

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการกรมทางหลวง ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการอบรมพนักงาน ไมมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และปจจัยดานสังคมวิทยาใน

ภาพรวม ไมมีความสัมพันธกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา 

ความสัมพันธของบุคคลในบริษัทมีความสําคัญ ในสวนของการทํางานกับเพื่อนรวมงานทั้งผูแทนยาดวยกันเอง 

พนักงานออฟฟศปฏสิัมพันธกันนอยมาก เนื่องจากผูแทนยาแตละคนทํางานในคนละพื้นที่ทั้งประเทศไทย โอกาสที่จะ

ไดทํางานรวมกันนอย จะไดเจอกันแคเดือนละ 1 ครั้งในการประชุมประจําเดือน ในสวนของเรื่องสิ่งแวดลอมของบริษัท 

เชน ทิศทาง นโยบาย บริษัทจะมีการกําหนดนโยบายวาจะเดินหนาตอไปในทศิทางใด ทําใหผูแทนยาไมใหความสําคัญ

กับนโยบายและทิศทางของบริษัทเทาที่ควร และในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรบอยครั้ง ทําใหผูแทน

ยารูสกึถึงความไมมั่นคง ไมมีความกาวหนา เพราะไมมั่นใจวาอาจจะตองตกงาน โดยไมทราบลวงหนา รวมไปถึงวัสดุ

อุปกรณที่จะชวยสงเสริมการขาย ซึ่งมีขอมูลยา แตก็ยังมีขอจํากัดในการใชคอนขางมาก ทําใหใชประโยชนไดไม

เทาที่ควร และทําใหผูแทนยาใชวิธีอื่นๆ ในการนําเสนอขอมูลแทน ดังนั้น ปจจัยดานสังคมวิทยาไมมีความสัมพันธกับ

ความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของธนกร จันทรระวาง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความกาวหนาในอาชีพของขาราชการสวนภูมิภาคที่โอนไป

สังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสังคมวิทยา ไมมีความสัมพันธกับความกาวหนาใน

อาชีพของขาราชการสวนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม 

จากการสัมภาษณเพิ่มเติม พบวา ปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัท

ยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ไดแก ความตองการพื้นฐานของมนุษย ความตองการการยอมรับ ความ

ตองการความมั่นคง ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา บุคคลเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการมี

อิทธิพลหรือเปนเหตุจูงใจตอพฤติกรรม ความตองการที่ยังไมไดรับการสนองตอบเทานั้นที่เปนเหตุจูงใจ สวนความ

ตองการที่ไดรับการสนองตอบแลวจะไมเปนเหตุจูงใจอีกตอไป ซึ่งความตองการของบุคคลเปนลําดับชั้นเรียงตาม

ความสําคัญจาก ความตองการพื้นฐาน ไปจนถึงความตองการที่ซับซอน เมื่อความตองการลําดับต่ําไดรับการสนอบ

ตอบอยางดีแลว บุคคลจะกาวไปสูความตองการลําดับที่สูงขึ้นตอไป ไดแก ความตองการทางรางกาย ความตองการ

ความปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการเกยีรตยิศชื่อเสยีง และความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต 

ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีลําดับความตองการ (Hierachy of Needs Theory) ที่พัฒนาขึ้นโดย อับราฮัม มาสโลว (Abrahum 

Maslow) ดังนั้น เมื่อผูแทนยามีแรงจูงใจยอมทําใหมีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของอารีรัตน ลําเจียกมงคล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของ

กลุมวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานความตองการพื้นฐานของ

มนุษย ความตองการการยอมรับ ความตองการความมั่นคง มีความสัมพันธกับการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของ

กลุมวิชาชีพครูในสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

นอกจากนั้น การสัมภาษณเพิ่มเติมยังพบวา ปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทน

ยาบรษิัทยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ไดแก ระบบอุปถัมภ ผลการวิจัยปรากฏเชนนีอ้าจเปนเพราะวา ระบบ

อุปถัมภในสังคมไทยเริ่มมีขึ้นในระบบสังคม และแพรกระจายไปสูระบบการเมือง ผานทางชนชั้นนําทางการเมืองและ

ชนชัน้นําทางเศรษฐกิจ โดยเปนการอุปถัมภระหวางชนชั้นนําทางการเมืองดวยกัน หรือระหวางชนชั้นนําทางเศรษฐกิจ
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ดวยกัน แตใน ระยะหลังนี้จะเห็นไดวา มีการพัฒนาของระบบอุปถัมภ โดยเปนการอุปถัมภระหวางกลุมชนชั้นนําทาง

การเมืองกับชนชั้นนําทางเศรษฐกิจดวย และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น ทําใหมีการขยายตัวของเมือง และ

ของประชาชน บุคคลสามารถประกอบอาชีพไดโดยอิสระ หรือไมคอยผูกพันกับระบบอุปถัมภมากขึ้น การมีอยูของ

ระบบอุปถัมภในสังคมใหมที่พยายามพัฒนาความเปนประชาธิปไตยจะเปนการซ้ําซอนของสองคานิยมซึ่งมีลักษณะที่

ขัดแยงกัน ดังนั้น หากสังคมมีการพัฒนาความเปนประชาธปิไตยอยางแทจริงมากขึ้น ระบบอุปถัมภที่มีก็ยอมจะลดลง

ไปดวย ดังนั้น เม่ือผูแทนยาเขาใจระบบอุปถัมภในสังคมไทย ก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับการทํางาน ซึ่งอาจสงผลกับ

ความกาวหนาในการประกอบอาชพี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมศรี สารสุวรรณ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย

ที่มผีลตอความกาวหนาในอาชพีของขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการศกึษาเฉพาะกรณี: สํานกังานพระพุทธศาสนา

แหงชาติสวนกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานระบบอุปถัมภ มีผลตอความกาวหนาในอาชีพของ

ขาราชการตําแหนงประเภทวิชาการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติสวนกลาง  

และการสัมภาษณเพิ่มเติมยังพบวา ปจจัยที่มีผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพของผูแทนยาบริษัท

ยาเบอริงเกอร อินเกลไฮม (ไทย) จํากัด ไดแก วัฒนธรรมขององคกร ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะวา 

วัฒนธรรมขององคกรเปนแนวทางที่ไดยึดถือปฏิบัติกันในองคการ ซึ่งมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิก

ในองคการ ซึ่งบุคคลที่อยูในองคการนัน้ ยึดถือรวมกัน คานิยมเหลานี้เปนสิ่งท่ีใชเปนเกณฑเพื่อตัดสินวา พฤติกรรมใด

เปนสิ่งที่ดีและสามารถยอมรับได พฤติกรรมใดบางที่ไมดี และไมอาจยอมรับได ชวยในการปรับตัวตอสภาพแวดลอม 

โดยเกี่ยวของกับการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ วิธีการที่ใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และวิธีการของการกําหนดขอบเขต 

ของความสําเร็จ และความลมเหลวนั้น สิ่งเหลานี้ทําใหสมาชิกในองคกรมีระสบการณรวมกัน และเกิดการพัฒนา

ทัศนะรวมกัน ประเด็นสําคัญในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ซึ่งพนักงานจะตองพัฒนาวิธีการที่ยอมรับและ

คนหาวิธีการที่ดีที่สุด แตละบุคคลจะตองทราบถึงสาเหตุที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว ดังนั้น เมื่อผูแทนยา

สามารถปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร ยอมจะสงผลกับความกาวหนาในการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสมิดานันท ศรีวาสโนดม (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในวิชาชีพของพยาบาล

ทหารบก กรณีศกึษาเฉพาะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานวัฒนธรรมขององคกร มีผลตอ

ความสําเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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การศึกษาครัง้นีม้ีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัท

ขามชาติในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูแทนยาที่มีสํานักงานใหญในเขต

กรุงเทพมหานคร และผูมีอํานาจในการสั่งซื้อเวชภัณฑยาจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยพบวา 

1. กลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก ดานการขายโดย

บุคคล รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา และดานการประชาสัมพันธ    

2. กลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาตใินกรุงเทพมหานคร อยู

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก แพทยมีความเขาใจในการ

นําเสนอผลิตภัณฑยาโดยไดสอบถามขอสงสัยตลอดการนําเสนอผลิตภัณฑยา รองลงมา การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับขอ

บงใชของผลิตภัณฑยากอนเขาพบแพทย และการนําเสนอทั้งขอดีและขอเสียของผลิตภัณฑยาแกแพทย  

คําสําคัญ: กลยุทธ  การสื่อสารทางธุรกิจ การโนมนาวใจแพทย ผูแทนยา  
 

Abstract  
 

The objective of the research were to study business communications strategy to convince doctor of 

medical representative multinational companies in Bangkok. The sample group included medical representatives 

in Bangkok and head of purchasing from hospital in the north of Thailand. The results of the study were as 

follows. 

1. Online media communications strategy to convince doctor of medical representative multinational 

companies in Bangkok is at high level. When looking at each item, it was found the items which the highest 

level are personal selling, promotion, advertising, and public relations.   

2. Interpersonal communications strategy to convince doctor of medical representative multinational 
companies in Bangkok is at meddle level. When looking at each item, it was found item which the highest level 
is physician understands and also asks questions in product presentation, which secondary items are prepare 
about indications of product before visit physicians and inform advantages and adverse drug event of product to 
the physicians. 

Keywords: strategy, business communications, convince doctor, medical representative 
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บทนํา  

การสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตมนุษยจําเปนตองติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลาการสื่อสารจึง

เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยการสื่อสารมีบทบาทสําคัญตอการ

ดําเนินชีวิตของมนุษยมากการสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันซึ่งไดช่ือวาเปนยุคโลกาภิวัตน เปนยุคของขอมูล

ขาวสารการสื่อสารมีประโยชนท้ังในแงบุคคลและสังคมการสื่อสารทําใหคนมีความรูและโลกทัศนที่กวางขวางขึ้นการ

สื่อสารเปนกระบวนการที่ทําใหสังคม เจริญกาวหนาอยางไมหยุดยั้งทําใหมนุษยสามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรูและ

รับรูวัฒนธรรมของตนเองและสังคมไดการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศสรางสรรคความ

เจริญกาวหนาแกชุมชนและสังคมในทุกดานการสื่อสารจึงเปนกระบวนการถายทอดขาวสารขอมูล ความรู

ประสบการณความรูสึกความคิดเห็น ความตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตางๆ ที่อาจเปนการพูดการเขียน 

สัญลักษณอื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตางๆไปยังผูรับสารซึ่งอาจจะใชกระบวนการสื่อสารที่แตกตางกันไป

ตามความเหมาะสมหรือความจําเปนของตนเองและคูสื่อสารโดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการรับรูรวมกันและมีปฏิกิริยา

ตอบสนองตอกันบริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผลชองทางการ

สื่อสาร การสื่อสารมรีูปแบบที่หลากหลาย เชน การสื่อสารสาธารณสุข การสื่อสารทางการศึกษา การสื่อสารระหวาง

วัฒนธรรม การสื่อสารทางการเมือง และการสื่อสารทางธุรกิจ (โอภส แกวจําปา, 2547, น. 65) 

การสื่อสารทางการศึกษา เปนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพื่อการออกแบบและสงเสริม

ระบบการเรยีนการสอน โดยเนนท่ีวัตถุประสงคทางการศึกษาที่สามารถวัดไดอยางถูกตองแนนอนมีการยึดหลักผูเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนมากกวายึดเนื้อหาวิชามีการใชการศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผานการวิเคราะหและการใช

โสตทัศนูปกรณรวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ เปนสิ่งที่ชวยเพิ่มพูนศักยภาพและ

สมรรถนะการทํางานในทุกวงการเมื่อนําเทคโนโลยีมาใชในการศึกษาจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การศึกษาทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีขึน้ (ถิรนันท อนวัชศริิวงศ, 2552, น. 31) 

การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม เปนการสื่อสารระหวางวัฒนธรรมของชนกลุมนอยที่มีตอชนกลุมใหญของ

สังคมภายใตอํานาจที่ไมทัดเทียมกันเปนการปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนที่มีอํานาจเหนือกวากับกลุมคนที่มีอํานาจต่ํา

กวาในสังคมในระบบวัฒนธรรมใหญยอมประกอบไปดวยวัฒนธรรมยอย เชน วัฒนธรรมของประเทศไทยที่ยึดถือใน

เรื่องการใหความเคารพผูสูงอายุหรือผูใหญสวนในเรื่องการรองรําทําเพลง แตละภาคก็จะมีทํานองหรือทวงทา

แตกตางกันไป เชนทางภาคเหนือลีลาการรายรําจะเชื่องชาออนชอยมาก ในขณะที่ภาคใตทวงทาจะเร็ว และใชจังหวะ

เร็วเราความสนใจ เปนตน (กุสุมา รักษมณ,ี 2553, น. 38) 

การสื่อสารทางการเมืองเปนกระบวนการถายทอดและการแพรของขาวสารทางการเมืองอันเกี่ยวกับ

การเมอืงระหวางผูมตีําแหนงทางการเมืองกับประชาชนหรือระหวางนักการเมืองกับสถาบันทางการเมืองที่ครอบคลุม

การสื่อสารในทุกกิจกรรมของมนุษยทางสังคมและการเมืองรวมทั้งเปนการจัดระเบียบทางสังคมเพื่อใหคนในสังคม

เกิดความเขาใจซึ่งกันและกันและอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมการเมือง เชน การเขารวมทางการเมืองการ

เลือกสรรทางการเมือง (นงนชุ  ศิรโิรจน, 2552, น. 52) 

การสื่อสารสาธารณสุข มีหลายลักษณะ เชน เจาหนาที่สาธารณสุขสื่อสารกับประชาชน เชน แพทย 

พยาบาล สื่อสารกับคนไขในโรงพยาบาล  เจาหนาที่สาธารณสุขออกไปพบปะชาวบานใหความรู ความเขาใจ

สาธารณสุขแกประชาชน  ซึ่งเปนความเขาใจของคนสวนใหญ  แตยังมีการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ ที่เปนการสื่อสาร

สาธารณสุข เชนกัน เชน ผูแทนยาแนะนําเวชภัณฑแก แพทย เภสัชกร พยาบาล เปนตน  แตไมวาจะเปนลักษณะไหนก็

ตาม ก็ตองใชการสื่อสารในรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง หรือใชหลากหลายรูปแบบ ดังกลาวนํามาใชผสมผสานกัน อันไดแก 
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การสื่อสารระหวางบุคคล การใชสื่อสารมวลชน (Mass Communication) การใชสื่อใหม (New Media) ประเภทตางๆ 

รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการเผยแพรขอมูลและเนื้อหาสุขภาพที่เปนประโยชนตอสาธารณชนที่ทําใหเกิด

ความตระหนักในระดับปจเจกบุคคลและสังคมรวมทั้งเปนแรงเสริมใหคนในสังคมคนหา และเรียนรูขอมูลสุขภาพเพื่อ

การพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพที่ดีใหกับตนเองไดเปาหมายการสื่อสารสุขภาพเพื่อใหขอมูล ความรูจูงใจ ใหคนในสังคม

ตระหนักตอความสําคัญของสุขภาพรวมทั้งไดแนวคิดแนวทางการเรียนรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตสุขภาพ (ดารา ที

ปะปาล, 2551, น. 28) 

การสื่อสารทางธุรกิจ เปนกระบวนการทางธุรกิจในการสงผานหรือสื่อความหมายระหวางบุคคล สังคม

มนุษยเปนสังคมที่สมาชิกสามารถใชความสามารถของตนสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจได โดยแสดงออกในรูปของ

ความตองการความปรารถนาความรูสึกนึกคิดความรู และประสบการณตางๆ จากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งเปน

กระบวนการในการสงสารทางธุรกิจหรือแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดความรูสึกระหวางบุคคลเนนความสัมพันธของ

มนุษย ซึ่งกระบวนการท่ีเกิดขึ้นนั้นเพื่อสรางความเขาใจอันดีตอกันการสื่อสารในวงการธุรกิจ มี 2 ประเภท ดังนี้ การ

สื่อสารทางตรง หมายถึง การสื่อสารระหวางบุคคลโดยตรง ไดแก การพูด ปรึกษาหารือ การเจรจาซื้อขายการ

อภิปราย การนําเสนอดวยวาจาและการสื่อสารทางออม หมายถึง การสื่อสารโดยผานสื่อกลาง ไดแก การประกาศ

การใหขาว การโฆษณา การเขียนบทความ ฯลฯ หรือการใชสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 

วารสาร แผนพับใบปลิวหรือการสื่อสารโดยใชบริการโทรคมนาคม เชน โทรศัพท โทรเลข โทรพิมพ และการสื่อสาร

โดยอินเทอรเน็ต อีเมล เปนตน (พัชนี มานะวาณิชเจริญ, 2554, น. 18) 

การสื่อสารทางธุรกิจที่ดีจึงจําเปนตองใชทั้งการสื่อสารทางตรง และการสื่อสารทางออม ซึ่งตองมีการพูดจา

โดยตรงไมผานสื่อกลาง และการสื่อสารโดยผานสื่อกลาง ซึ่งไดแก การผสมผสานการสื่อสารมวลชนเขากับการ

สื่อสารผานสื่อออนไลน และการสื่อสารทางการตลาดเชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ ผานสื่อวิทยุ โทรทัศน 

หนังสือพิมพ วารสาร/นิตยสารและสื่อออนไลน การจัดกิจกรรมทางการตลาดตางๆ และเผยแพรขาวสารผาน

สื่อมวลชน สื่อออนไลน (ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจรญิ, 2551, น. 27)  

ผูแทนยา เปนบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัทยาไปเสนอขายยาใหกับโรงพยาบาลทําหนาที่ใหรายละเอียด

เกี่ยวกับตัวยาใหแกแพทยหรอืบุคคลากรทางการแพทยหรือผูที่เกี่ยวของกับการสั่งซื้อยาเขาโรงพยาบาล ซึ่งนอกจาก

จะสําเร็จการศึกษาในสายเภสัชกร หรือ วิทยาศาสตรแลว ยังตองมีความรูดานการตลาดดวย ตองมีใจรักและ

ความชอบที่อยากจะรูเรื่องเกี่ยวกับยาชนิดตางๆ และกลุมผลิตภัณฑอาหารเสริม การเปนผูแทนยานอกจากจะไดใช

ความรูทางดานยายังเปนอาชีพที่ไดเจอผูคนมากมาย มีโอกาสเดินทางไปยังที่ตางๆ เพื่อนําเสนอยามีโอกาสไดเดินทาง

ไปเรียนรูการตลาดใหมๆ ยาตัวใหมๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น ผูแทนยาควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ เชน มี

ความอดทน มีบุคลิกภาพที่ดี นาเชื่อถือ ตรงตอเวลามีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการเจรจาตอรองและมีความ

กระตือรือรน ใฝรู อยูตลอดเวลา 

ดังนั้น การสื่อสารทางธุรกิจของผูแทนยาเปนการผสมผสานระหวางการสื่อสารระหวางบุคคล การสื่อสาร

การตลาดผานสื่อออนไลน และการบริหารความสัมพันธ กับแพทยเปนลูกคาหลัก ใหเขาใจขาวสาร ชักจูงใหมีความ

เชื่อความรูสกึที่ตอสินคา อีกทัง้การประชาสัมพันธสงเสริมรักษาชื่อเสียงของบริษัทไวใหคงอยูจนสงผลดีทางธุรกิจกับ

ผูแทนยาและบริษัทของผูแทนยา 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ผูแทนยามีความจําเปนตองใชกลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจ และกลยุทธการ

สื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจ

แพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ ที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนขอมูลใน
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การกําหนดกลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ ที่มีสํานักงานใหญในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษากลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร 

มีจุดมุงหมายของการศึกษาเพื่อศึกษากลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขาม

ชาติในกรุงเทพมหานคร และศึกษากลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพ่ือโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ

ในกรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาทั้งหมดใชทั้งการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) กลาวคือมีทั้งการวิจัยเชิง

ปรมิาณ และการวิจัยเชงิคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดของวิธดีําเนินการศึกษา ที่จะนําเสนอดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูแทนยาที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 5,150 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูแทนยาที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 372 คน กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใชวิธีการสุมแบบโควตา (Quota Sampling)  ตามขนาดของบริษัท  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม สําหรับผูแทนยาที่มี

สํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแนวคําถามที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการศึกษามี

วิธีการสรางเครื่องมือ เนื้อหาของแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูแทนยา ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาในการทํางาน (เฉพาะตําแหนงผูแทนยา) มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 กลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติใน

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดยบุคคล และดานการ

ประชาสัมพันธ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 กลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติใน

กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

การเก็บรวมรวมขอมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูศกึษาไดดําเนินการเก็บขอมูล ดังนี ้

1. ศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ไดแก แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

2. สรางแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคของการศึกษา แลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ

ตรวจสอบ แนะนําและปรับปรุงแกไข 

3. แจกแบบสอบถามใหกับผูแทนยาที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยตนเอง 

4. รวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา และตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามแลวจึงนํามาเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหประมวลผล 
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การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหตามเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปนได

ดังนี้  

1. การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูแทนยา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี ่(Frequency) และคารอย

ละ (Percentage) 

2. การวิเคราะหการรับรูกลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ

ในกรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวิเคราะหกลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติใน

กรุงเทพมหานคร วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ในสวนของการวจิัยเชงิคุณภาพ มีรายละเอียดของวิธดีําเนินการศึกษา ที่จะนําเสนอดังนี้ 

ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

1. ผูแทนยาที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป 

จํานวน 372 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง

แบบ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติ มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ปขึ้นไป จํานวน 372 คน ขั้นตอนที่ 2 ถาพบผูแทนยาที่มีคุณสมบัติดังกลาวโดยไมระบุวาเปนผูใด

โดยเฉพาะก็จะแจกแบบสอบถาม (Accidental Sampling) 

2. แพทยและผูมีอํานาจในการสั่งซื้อเวชภัณฑ จากโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) ในเขตภาคเหนือ  ประกอบดวย 

โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก, โรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง,โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัด

เชยีงใหม จํานวน 10 คน โดยใชวิธกีารคัดเลอืกแบบเจาะจง เลือกสถานที่ละ 2 คน โดยใหแพทยและผูมีอํานาจในการ

สั่งซื้อเวชภัณฑเปนผูสมัครใจ ยินดีที่จะใหขอมูลในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สําหรับ

แพทยที่มใีบประกอบโรคศิลปะสังกัดโรงพยาบาลในภาคเหนอื เนือ้หาของแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 4ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบือ้งตนในการสัมภาษณ ประกอบดวย ชื่อแพทย ชื่อโรงพยาบาล วันที่สัมภาษณ และเวลาที่

สัมภาษณ  

ตอนท่ี 2 กลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ ที่มี

สํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย ดานการขายโดย

บุคคล ดานการประชาสัมพันธ และดานการตลาดโดยตรง  

ตอนที่ 3 กลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจผานการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยา

บริษัทขามชาติ ที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการสรางความคุนเคย ดานการสราง

ชองทางและการยอมรับ ดานการสรางความนาเชื่อถือ และดานเนื้อหาสาระและเวลาในการนําเสนอ  

การเก็บรวมรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้ เก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสัมภาษณแพทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะสังกัดโรงพยาบาลใน

ภาคเหนอื ตามแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ไดจัดทําขึ้น ดวยตนเองจากนั้นนําไปทําการวเิคราะหขอมูล 
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การนําขอมูลท้ังที่เก็บรวบรวมไดจากเอกสาร และขอมูลภาคสนามที่รวบรวมไดจากการสํารวจเบื้องตน การ

สังเกต และการสัมภาษณ มาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ซึ่งในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ผู

ศึกษาวิจัยใชวิธตีรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลใชวิธี Investigator Triangulation โดยการนําขอมูลไปใหผูใหขอมูล

อาน หรือกลับไปสอบถามผูใหขอมูลซ้ําอีก เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง และใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา (Methodological Triangulation) คือ การแสวงหาความเช่ือถือไดของขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกันคือ (สุภางค 

จันทวานิช, 2547, หนา 129) 

1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจนวาขอมูลผูศึกษาที่วิจัยไดมานั้น 

ถูกตองหรอืไม วิธีตรวจสอบคือการสอบแหลงของขอมูลแหลงที่มา ที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแก แหลงเวลา 

หมายถึง ถาขอมูลตางเวลากันจะเหมือนกันหรือไม แหลงสถานที่ หมายถึง ถาขอมูลตางสถานที่กันจะเหมือนกัน

หรือไม และแหลงบุคคล หมายถึง ถาบุคคลผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมอืนเดมิหรือไม 

2. การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบวาถาผูศึกษาวิจัยใชแนวคิด

ทฤษฎทีี่ตางไปจากเดิม จะใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด  

3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือ การใชวิธีเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีแตกตางกัน เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน 

การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิจัยดําเนินการวเิคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยการนําเขา

ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมจากเอกสาร และขอมูลภาคสนามที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม 

และการประชุมเชงิปฏิบัติการ มาท าการวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป ดังตอไปนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2547, หนา 

131) 

1. การวิเคราะหแบบอุปนัย (Analytic Induction) คือวิธีตีความสรางขอสรุป จากขอมูลรูปธรรม หรือ

ปรากฏการณที่มองเห็น เมื่อนักวิจัยไดเห็นรูปธรรม หรือเหตุการณหลายๆ เหตุการณ แลวก็ลงมือสรางขอสรุป ถา

ขอสรุปนั้น ยังไมไดรับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเปนสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ถาหากไดรับการยืนยัน

แลว ก็ถือเปนขอสรุป  

2. วิเคราะหโดยการจําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) คือ การจําแนกขอมูลเปนชนิดๆ (Typologies) 

ตามเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันไป และทฤษฎีเปนแนวทางในการวิเคราะห ในการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหถึงกล

ยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาต ิที่มีสํานักงานใหญในเขตกรุงเทพมหานคร 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิจัยนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายการวิจัย ดวย

วิธีการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) พรอมตาราง และภาพประกอบที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัย ใน

ประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติ ที่มีสํานักงานใหญใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการสอบถาม มีดังนี ้ 
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1. กลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก ดานการขายโดย

บุคคล รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา และดานการประชาสัมพันธ  

2. กลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร อยู

ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก แพทยหรือผูที่มีอํานาจการ

สั่งซื้อผลิตภัณฑยามีความเขาใจในการนําเสนอผลิตภัณฑยาโดยไดสอบถามขอสงสัยตลอดการนําเสนอผลิตภัณฑยา 

รองลงมา การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับขอบงใชของผลิตภัณฑยากอนเขาพบแพทยหรือผูที่มีอํานาจการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

ยา และการนําเสนอท้ังขอดแีละขอเสยีของผลิตภัณฑยาแกแพทยหรอืผูที่มอีํานาจการสั่งซื้อ  

ผลการสัมภาษณกลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติใน

กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1. กลยุทธการขายเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีกลยุทธการขายเพื่อโนมนาวใจแพทย โดยการใช

สื่อออนไลน เชน เว็บไซต เฟสบุค ไลน เพื่อเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และการกระทําของแพทย โดยใชกลวิธีที่

เหมาะสมใหมีผลกระทบใจแพทย ทั้งโดยภาษาผานสื่อออนไลนที่ชัดเจน จนเกิดการยอมรับ และยอมเปลี่ยนตามที่

ผูแทนยาตั้งใจโนมนาว หลักการสําคัญของการใชสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจ ไดแก การทําใหแพทยเขาใจ มั่นใจและ

เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยา หรือทําตามที่ผูแทนยาชี้แจงหรือชักนําแลว ก็จะไดรับผลที่ตอบสนองความ

ตองการของผูแทนยา ซึ่งผูแทนยาจะมีสื่อออนไลนเปนการนําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑยา เพื่อใหแพทยเขาใจ เห็น

ความสําคัญและยอมรับการโนมนาวใจ ผูแทนยาจึงมีกลยุทธการขาย โดยใชภาษาและรูปแบบที่แปลกใหม สะดุดตา 

ใชประโยค หรือวลีสัน้ๆ หรือมีภาพเคลื่อนไหวผานสื่อออนไลนท่ีทําใหแพทยรับรูไดอยางชัดเจน เนื้อหาจะแสดงใหเห็น

ถึงประสทิธภิาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑยา ใชกลวิธโีนมนาวใจโดยชี้ใหเห็นประโยชนระยะยาวของผลิตภัณฑ

ยา มีหลักฐานการทดลองทางการแพทยที่ชัดเจนเช่ือถือได  

2. การใชการสงเสริมการขายเพื่อเปนการโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีการสงเสริมการขายเพื่อโนม

นาวใจแพทย โดยการวางแผน การสงเสริมการขาย เชน การดึงกลุมแพทยที่จบใหม การที่จะดึงกลุมแพทยใหมาซื้อ

ผลิตภัณฑยาที่บริษัทจําหนายนั้นจะตองลดอัตราเสี่ยงจากการใชผลิตภัณฑยาใหม ซึ่ง การลดราคายาเกากรณีที่ยา

หมดสิทธิบัตรแลว การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑยาเดิมที่มีการใชนอย แลกเปนผลิตภัณฑยาตัวอื่นภายใตบริษัทผูผลิต

เดียวกันที่มีการใชเยอะ การแจกผลิตภัณฑยาใหมใหแพทยทดลองใช การแถมผลิตภัณฑยา จะแถมกรณียาที่หมด

สิทธิบัตรแลวและทางโรงพยาบาลไมรับขอเสนอในการลดราคาเปนวิธีหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงได เปนสิ่งที่จะเอาชนะ

ความเฉื่อยชาของการคิดเปลี่ยนแปลง การรักษาแพทยกลุมเกาไว ในกรณีที่คูแขงมีการออกผลิตภัณฑยาตัวใหม 

แพทยอาจจะเกิดความสนใจและมีความคิด อยากจะทดลองใชผลิตภัณฑยาใหม ดังนั้น จะตองแกไขโดยทําใหไม

เปนไปตามความคาดหมาย ซึ่งเปนการลดความเขมขนลงดานการสงเสริมการขาย แพทยมีความสนใจในผลิตภัณฑยา

ใหมแตยังไมแนใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑยาใหม ซึ่งผลิตภัณฑยาเกาที่ใชจนแนใจในประสิทธิภาพแลว มีการ

สงเสริมการตลาดในกรณีการเปลี่ยนใจจะยากมาก  

3. การใชการประชาสัมพันธเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีการขายโดยบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทย 

โดยดําเนินการโดยติดตอปฏิสัมพันธกับแพทย เพื่อจะไดมีโอกาสพบปะ สนทนา ชี้แจงขอมูล สรางความเขาใจ และชัก

จูงใหแพทยเกิดการความมั่นใจในประสิทธภิาพของยาและตัดสนิใจเลือกใช นอกจากนั้น ผูแทนยามกีารประชาสัมพันธ

เพื่อโนมนาวใจแพทย โดยใชการแสดงขอมูลและประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ วาเหนือกวาคูแขง ซึ่งคุณสมบัติ

อื่นๆ ไมสามารถสรางไดเหนือกวาคูแขง คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑเทาเทียมกับคูแขง  
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4. การเชิญชวนแพทยเขารวมงานประชุมเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีการตลาดโดยตรงเพื่อโนม

นาวใจแพทย โดยหาชองทางที่จะกระจายสินคาไปสูโรงพยาบาล ดังนั้นกอนขายสินคาทุกครั้ง ตองกําหนดถึง ยาที่

ตองการขาย โรงพยาบาล แพทย และชองทางการขาย ซึ่งการเลือกชองทางการขายท่ีถูก จะชวยใหตรงกลุมเปาหมาย

มากขึ้น นอกจากนั้น ตองใหขอมูล แนะนําในสิ่งที่ดีแกแพทย หลายครั้งที่ลูกคามีความสนใจในสินคา แตไมมีเขาใจใน

เรื่องนั้น หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินคาชนิดนั้น เปนลูกคาที่มีกําลังในการซื้อและตั้งใจที่จะหาซื้อสินคา

จริงๆ ดังนั้นเทคนิคสวนนี้ไมใชเรื่องยาก แคทําหนาที่ใหดี ใหขอมูลที่ถูกตองและตอบคําถามดวยความเต็มใจ คําถาม

เล็กๆ นอยๆ เชน ชื่อสามัญทางยา ขนาดการใชยา ราคา อาการขางเคียง เปนตน ก็ควรตอบแพทยใหไดดีที่สุดเชนกัน 

และไมเลือกปฏิบัติไมวาแพทยคนนั้นจะซื้อหรือไมก็ตาม การบรกิารที่ดจีะนํามาซึ่งความประทับใจใหกับแพทย และใน

วันขางหนาอาจจะกลับมาซื้อใหมอีกครั้งก็ได ดังนั้น เทคนิคการขายเปนสิ่งที่ผูแทนยา ควรปฏิบัติอยูเสมอเพื่อใหการ

ขายมีประสิทธภิาพและเพิ่มยอดขายได  

ผลการสัมภาษณกลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติใน

กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้   

1. การมีความรูและประสบการณในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีความรูและ

ประสบการณในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจแพทย โดยมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ มีทักษะในการสื่อสาร เปนคน

ชางสังเกต เรียนรูไดเร็ว และมีความจําดี มีความซื่อตรง มีความกลาที่จะกระทําในสิ่งที่ถูกตอง มีความคิดสุขุม 

รอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มีความสามารถแยกแยะและจัดระเบียบ

ขาวสารตางๆ มีความสามารถในการเขียนไดรวดเร็วและมีประสิทธภิาพ มีศิลปะและเทคนิคการจูงใจคน รูขั้นตอนการ

ทํางาน และมีมนุษยสัมพันธด ีนอกจากนั้น ผูแทนยามจีุดประสงคในการสื่อสารที่เดนชัดเพื่อโนมนาวใจแพทย โดยการ

กับคนอื่นสอดคลองกับความรูสึกของตนเอง จะทําใหการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและสรางความไววางใจใหกับ

ลูกคาดวย เมื่อเกิดความไววางใจการสื่อสารก็เกิดขึ้นอยางเปดเผยและตรงไปตรงมาเพราะรูสึกอิสระที่จะแสดงออก มี

ความพอใจที่จะติดตอสื่อความกันและสรางความสัมพันธในทางที่ดีขึ้น  

2. การมีทักษะในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยามีทักษะในการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ

แพทย โดยมีความสามารถในการใชคําพูดและภาษาทาทางเพื่อแสดงความรูสึกนึกคิดของตนอยาง เหมาะสมกับ

สภาพวัฒนธรรมและสถานการณตางๆ นั่นคอื ตองมคีวามสํานึกในวัฒนธรรมไทย เจอผูใหญตองยกมอืไหว ไมแตงตัว

ใหเปนเปาสายตา เขาพบแพทยตามนัดหมายเวลา ไมแซงคิวผูปวย ทํากิริยาเหมาะสมใหเกียรติทั้งในดานบุคคล และ

สถานที่ โดยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความตองการ การขอรอง การเตือน และการขอความ

ชวยเหลือ โดยการสื่อสารนั้นสามารถทําไดหลายชองทาง เชน การพูดคุยกันตอหนา การพูดคุยกันทางโทรศัพท การ

พูดคุยกันทางอินเทอรเน็ต การสงจดหมายติดตอถึงกัน การสงอีเมล การสงขอความทางโทรศัพทเคลื่อนที่ การมี

ทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธภิาพ จะชวยใหคนในครอบครัวมีความเขาใจกัน เปนการชวยปองกันและลดความ

ขัดแยงลงได การมีทักษะการสื่อสารที่ดี จําเปนตองเรียนรูทักษะในดานการเปนผูพูดที่ดีและการเปนผูฟงที่ดี ไดแก 

การพูดนั้นตองใชถอยคําใหเหมาะสมกับคนท่ีเราพูด  

3. การรูจักใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยารูจักใชวิธีการสื่อสารที่

เหมาะสมเพ่ือโนมนาวใจแพทย โดยการสื่อสารดวยคําพูด การเขยีน การใชทาทาง จําเปนจะตองชัดเจน การสื่อสารไม

วาจะดวยการพูด การเขียน จะตองเปนการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบงาย เมื่อสื่อสารออกไปแลว ผูรับสารตองมี

ความเขาใจที่ชัดเจนเชนเดียวกับผูสงสาร มีความกระชับ การสื่อสารที่ดีไมจําเปนจะตอง เขียนหรือพูด ยาวๆหรือตอง

ปริมาณมากๆ แตการสื่อสารที่ดี ไมวาการพูดหรือการเขียน ควรพูดหรือเขียนใหมีความสั้นกระชับ มีความถูกตอง 
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โดยการสื่อสารดวยการใชสื่อออนไลน เชน เว็บไซต เฟสบุค และไลน โดยการใชขอความที่ชัดเจน เรียบงาย ความ

กระชับ และถูกตอง เพื่อใหแพทยมีความเขาใจที่ชัดเจน สิ่งที่ผูแทนยาควรพิจารณา และตรวจสอบกอนที่จะเผยแพร

ขอมูลออกไปวา ขอมูลที่ผูแทนยาตองการจะสื่อสารออกไป เปนขอมูลขาวสารที่มีความถูกตองชัดเจนหรือไม หากไม

ถูกตองควรแกไขใหถูกตองกอนที่จะสงขอมูลออกไป มีความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร สารที่สงออกไปควรเปนไป

ดวยความสุภาพ พอเหมาะ พอสมควร ไมมากไปหรือนอยเกนิไป  

4. การรูจักเลือกกาลเทศะในการสื่อสารใหเหมาะสมเพื่อโนมนาวใจแพทย พบวา ผูแทนยารูจักเลือก

กาลเทศะในการสื่อสารใหเหมาะสมเพื่อโนมนาวใจแพทย โดยการใชคําพูดตามความเหมาะสมประกอบดวยเสียงและ

ความหมายการรูจักเลือกคํามาใช นอกจากการใชภาษาที่ถูกตองเหมาะสม หากมีความรูเรื่องการใชภาษาไมดีพอ อาจ

ทําใหการติดตอสื่อสารเกิดความผิดพลาดสื่อสารไดไมตรงความตองการ หรือสื่อความไดแตไมเหมาะสมทําใหขาด

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ความผิดพลาดหรือความไมเหมาะสมที่เกิดขึ้นดังกลาวลวนมีสาเหตุมาจากการใชภาษาที่

บกพรองหรอืไมคํานึงถึงการใชภาษาไทยอยางถูกตอง  

ผลการสัมภาษณการโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

1. ขั้นตอนการเตรียมตัวและใชกลยุทธในการโนมนาวใจแพทยที่เคยพบครั้งแรกและไมรูจัก พบวา ผูแทนยามี

ขั้นตอนการเตรียมตัวและใชกลยุทธในการโนมนาวใจแพทยที่ไปเคยพบครั้งแรกและไมรูจัก โดยการแสวงหารายชื่อ

ลูกคาในอนาคต ก็คือ จะมีฐานขอมูล (Database Services) ในแตละปการศึกษาวามีแพทยที่เรียนจบใหม และจบ

แพทยเฉพาะทางจํานวนกี่คน กลับไปทํางานที่โรงพยาบาลไหน จังหวัดอะไรบาง ดังนั้น จากการหาขอมูลแพทยที่ยังไม

เคยรูจักและอาจเปนลูกคาได ซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลาวาลูกคารายนี้มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อสินคา มากนอย

เพียงใด และเปนการหาคําตอบวาลูกคาตองการอะไร สินคาประเภทไหน การเตรียมตัวกอนเขาพบ ก็คือผูแทนยาตอง

มีจิตใจมุงมั่น พรอมรับสถานการณไดทุกรูปแบบ และขอมูลลูกคาเบื้องตน อีกทั้งยังตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย ซึ่ง

จะชวยใหลดขอผิดพลาดใหนอยที่สุด และเปนการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา การเขาพบเปนขั้นตอนที่สําคัญเปน

อยางมาก ที่จะกระตุนหรือจูงใจลูกคาเกิดความสนใจและประทับใจ โดยมีทางเลือกในการเขาพบหลายวิธี เชน การ

เขาพบดวยการแนะนําตัวเอง การเขาพบโดยอางถึงบุคคล การเขาพบโดยการยกยอง การเขาพบโดยใชสินคานําเสนอ 

การเขาพบโดยใหของตอบแทน เปนตน การเขาพบแตละสวนนั้นก็ขึ้นอยูกับสถานการณ หรือความเหมาะสม แตโดย

วัฒนธรรมไทยแลวการเขาพบโดยการอางถึงบุคคลมักจะไดรับการตอนรับจาก ลูกคา และเปนการสรางความ

นาเช่ือถืออีกดวย  

2. การมีขั้นตอนการเตรียมตัวและใชกลยุทธในการโนมนาวใจแพทยที่เคยพบและรูจักอยูแลว พบวา ผูแทน

ยามีขั้นตอนการเตรียมตัวและใชกลยุทธในการโนมนาวใจแพทยที่เคยพบและรูจักอยูแลว โดยการเตรียมตัวกอนการ

เขาพบ หรือบางที่เรียกวา การวางแผนกอนการขาย คือ การเตรียมการเสนอขายของผูแทนยากระทําใหกับกลุมลูกคา

ผูคาดหวังที่กําหนดขึ้นมา เปนการกําหนดรายละเอียดของการเสนอขาย เปนกระบวนการตอเนื่องในการเก็บรวบรวม

ขอมูลดานตางๆ เกี่ยวกับลูกคาผูคาดหวัง เพื่อวิเคราะหและวางแผนกอนการเขาพบลูกคาผูคาดหวัง การเตรียมตัว

กอนเขาพบลูกคาผูคาดหวังของพนักงานขาย จะเปนไปตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการกําหนดผลที่คาดวาจะได 

จะชวยทําใหเราสามารถวางแผนการขายไดอยางถูกตอง สามารถวางแผนในการนําเสนอและขอตกลงตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทําใหคาดไดวาจะพบกับขอโตแยงในลักษณะใดบาง ซึ่งจะทําใหการปดการขายสามารถ

ทําไดงายขึ้น การวางแผนกอนการขายจะตองมีการหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับลูกคา ทั้งท่ีเปนขอมูลสวนตัวและขอมูลทาง

ธุรกิจ ตลอดจนการพิจารณาถึงความสัมพันธที่ผานมาระหวางลูกคาผูคาดหวังกับธุรกิจ ผูแทนยาสามารถวิเคราะห

ลูกคาไดจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมขึ้นมา ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวจะชวยใหสามารถวางแผนการเขาพบลูกคา และ
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การวางแผนเสนอขายใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การวิเคราะหขอมูลลูกคา จะทําใหทราบเกี่ยวกับลูกคาในดาน

ตางๆ เชน มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อมากนอยแคไหน ลูกคามีเงื่อนไขผูกพันอยูกับบริษัทอื่นหรือไม ภายหลังจากการ

รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับลูกคาแลว ขั้นตอมาคือการวางแผนการเขาพบลูกคา ซึ่งคือการกําหนดวาผูแทนยาจะพูด

อะไร จะนําเสนอแผนการขายอยางไร อยางนอยที่สุด จะตองมีการกําหนดจุดเริ่มตนของแนวทางหรือแนวความคิดใน

การเสนอขายผลิตภัณฑ คําถามอะไรที่พวกเขาจะนําไปสูการสนทนา ผลประโยชนอะไรของผลิตภัณฑที่จะนําเสนอ

ใหแกลูกคา นอกจากนั้นแลว ยังตองมีการเตรียมพรอมถึงคําถามหรือขอโตแยงตางๆ ที่คาดวาจะไดรับจากลูกคา 

เพื่อที่จะเตรียมกลยุทธในการตอบขอโตแยงเหลานั้น การนัดหมายลูกคาลวงหนาเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากลูกคา

สวนมากมีภารกิจประจําที่ตองทํา ซึ่งการนัดหมายลวงหนานั้น  

การอภิปรายผล มีดังนี ้

1. กลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก ดานการขายโดย

บุคคล รองลงมา ดานการสงเสริมการขาย ดานการโฆษณา และดานการประชาสัมพันธ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้อาจ

เปนเพราะวา การขายโดยบุคคล เหมาะกับสินคาที่มีความซับซอนตองมีการสาธิตและใหขอมูลโดยละเอียดแกลูกคา 

ในการจัดการทีมขายสามารถแบงตามภูมิศาสตร ตามผลิตภัณฑ ตามตลาด หรือกําหนดตามขนาดของทีมขาย ซึ่ง

ตองตดิตอปฏิสัมพันธกับลูกคา เพื่อจะไดมีโอกาสพบปะ สนทนา ชี้แจงขอมูล สรางความเขาใจ และชักจูงใหลูกคาเกิด

การตัดสินใจในการซื้อ ดังนั้น การขายโดยบุคคล จึงเปนกลยุทธการสื่อสารผานสื่อออนไลนเพื่อโนมนาวใจแพทยที่มี

ความคิดเห็นสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเมธาวี เจริญผล และบุหงา ชัยสุวรรณ (2558) ไดศึกษาเรื่อง กล

ยุทธการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลนของนิตยสารลอฟฟเซียล ไทยแลนด การศึกษาพบวา กลยุทธการสื่อสาร

การตลาดผานสื่อออนไลนของนิตยสารลอฟฟเซียล ไทยแลนด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการขายโดยบุคคล 

รองลงมา ดานการโฆษณา ดานการสงเสริมการขาย และดานการประชาสัมพันธ 

2. กลยุทธการสื่อสารระหวางบุคคลเพื่อโนมนาวใจแพทยของผูแทนยาบริษัทขามชาติในกรุงเทพมหานคร อยู

ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด ไดแก แพทยหรือผูที่มีอํานาจการ

สั่งซื้อผลิตภัณฑยามีความเขาใจในการนําเสนอผลิตภัณฑยาโดยไดสอบถามขอสงสัยตลอดการนําเสนอผลิตภัณฑยา 

รองลงมา การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับขอบงใชของผลิตภัณฑยากอนเขาพบแพทยหรือผูที่มีอํานาจการสั่งซื้อผลิตภัณฑ

ยา และการนําเสนอท้ังขอดแีละขอเสยีของผลิตภัณฑยาแกแพทยหรือผูที่มีอํานาจการสั่งซื้อ ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้

อาจเปนเพราะวา การพูดโนมนาวใจ เปนการพูดเชิญชวน เกลี้ยกลอม ชักจูงใหผูฟงเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา มีความ

คิดเห็นคลอยตาม และปฏิบัติตาม เชน การพูดโฆษณา การพูดหาเสียง การพูดเชิญชวนใหปฏิบัติตาม การพูดชักจูงให

เปลี่ยนแปลงทัศนคติ การพูดปลุกเราใหเกิดปฏิกิริยาตาง ๆ การพูดโนมนาวใจใหผูฟงเชื่อถือหรือกระทําตามนั้น ควร

จะตองเปนไปโดยความสมัครใจหรือความยินยอมพรอมใจของผูฟง มิใชการบีบบังคับหรือการใชอุบายอยางอื่น เชน 

แจกเงินใหรางวัลหรือการขมขู ทัง้นี้เพราะความเช่ือท่ีถูกบังคับใหเชื่อหรือทําตามนั้น เปนความเชื่อที่อยูไดไมนาน ยอม

สลายหายไปเม่ือขาดแรงจูงใจ การพูดโนมนาวใจที่ดแีละมีประสิทธภิาพ จึงไมควรบังคับ แตจะตองพูดใหผูฟงตระหนัก

ถึงความเปนจริง แลวเกิดความเชื่อถือท่ีจะกระทําตามดวยความสมัครใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเตือนใจ จันทร

หนองสรวง (2554) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารความสัมพันธที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่

เครอืขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอส มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารลูกคาสัมพันธดานการติดตามลูกคา, ดานสัมพันธภาพกับลูกคา, ดานการบริหารการ
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สื่อสารระหวางกัน, ดานการเขาใจความคาดหวังของลูกคา, ดานการโนมนาวใจ และดานการทําใหเฉพาะเจาะจง

บุคคล อยูท่ีระดับความเห็นดวยปานกลาง 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงของมูลนธิิฯ 2) เพื่อศึกษากระบวนการ

จัดการกลุมของมูลนธิิฯ 3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของมูลนิธิฯ และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการกลุมเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของมูลนิธิฯ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณ (Interview) กับ

ผูบริหารมูลนิธิฯ และใชแบบสนทนากลุม (Focus Group) กับสมาชิกของมูลนิธิฯ ผลการศึกษาพบวา จากการศึกษา

ตามวัตถุประสงคการวิจัย ทําใหทราบแนวทางการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากของมูลนิธิฯ ซึ่งประกอบไปดวย

กิจกรรมทางการจัดการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต และ

การเงิน ซึ่งทุกกิจกรรมตองถูกหลอมรวมอยูในกระบวนการจัดการกลุม ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การชี้นํา 

และการควบคุม โดยผูบริหารทุกระดับและสมาชิกของมูลนิธิฯ มีสวนสําคัญที่จะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืน สรางรายไดใหกับชุมชนและทําใหคนในชุมชนมีความสุข โดยมุงแกไขปญหา

รวมกันดวยระบบกลุมตามหลักการและรูปแบบวิธีการสหกรณควบคูไปกับการพัฒนาดานคุณธรรมตามหลักคําสอน

ทางพระพุทธศาสนา บนพื้นฐานคานิยมขององคการที่วา “เศรษฐกิจจิตใจ ตองแกไขไปพรอมกัน” ใหสอดคลองกับ

บรบิทการดําเนินงานของมูลนิธิฯ  

คําสําคัญ: เศรษฐกิจฐานราก การจัดการกลุม มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท 

Abstract 

This research aimed to study 1) the changing context of the foundation, 2) the organization process of 

the foundation, 3) problems and obstacles of the foundation, and 4) the organization approaches to strengthen 

grassroots economy potential of the foundation. It was a qualitative research by using the interviews with 

executives of the foundation and the focus group discussion with members of the foundation. According to the 

results, studying by the research objectives revealed that approaches to strengthen grassroots economy 

potential of the foundation consisted of five factors of managerial activities, i.e., management, human resources 

management, marketing, production and finance. Every activity was integrated into the organization process, 

i.e., planning, organizing, leading, and controlling. All levels of executives and members of the foundation played 

important roles in sustainably strengthening the grassroots economy, creating income to the community and 

bringing happiness to people in the community. It focused on mutually solving the problems by the organizational 

system according to cooperative principles and methods together with moral development according to Buddhist 
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teachings based on the organizational value “economy and mind must be improved together” in accordance 

with the context of foundation operations. 

Keywords: Grassroots economic, Group management, The foundation for education and development of rural 

areas  

 

บทนํา 

การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ผานมาถูกผลักดันโดยธุรกิจขนาดใหญ แตประชากรกวา 30 ลานคนของ

ประเทศยังเปนผูมีรายไดนอย จุดบอดท่ีสําคัญคือ ยิ่งประเทศเติบโตไปไกลเทาไร คนชนบทยิ่งออนแอ เกิดความความ

เหลื่อมล้ํามากขึ้น กลายเปนโจทยใหญที่ “ประชารัฐ” ซึ่งประกอบดวยความรวมมือจากภาครัฐ เอกชนและภาคประชา

สังคม จะตองหันหลังกลับมาสรางโอกาสใหกับคนที่มรีายไดนอย รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรสานพลังประชารัฐ เพื่อ

สรางเศรษฐกิจฐานรากใหมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ําของรายไดประชากร เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันให

เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายไดเพิ่มขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2560) ทําใหปจจุบันเกิดการ

รวมกลุมกันของเกษตรกรในภูมิภาคตางๆ มากมาย อยางไรก็ตามก็ยังมีกลุมที่ไมประสบความสําเร็จในทันที เนื่องจาก

ปญหาความไมพรอมในหลายๆ ดาน เชน การศึกษา การเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจาก

หนวยงานท่ีเกี่ยวของเขาไปชวยเหลอื ใหความรูและยกระดับการพัฒนากลุมใหสามารถพึ่งตนเองได สิ่งที่นาสนใจก็คือ 

กลุมที่ไมแสวงหาผลกําไรจะสามารถยืนหยัดอยูไดอยางไรทามกลางการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงและสภาวะทาง

เศรษฐกิจที่ตกต่ํา จะมีแนวทางในการดําเนินการและทิศทางการพัฒนาแกไขปญหาสมาชิกในชุมชนและสังคมใหเกิด

ความเขมแข็งสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีเนนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดอยางไร 

 มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท จังหวัดเชียงใหม เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร กอตั้งขึ้นเพื่อ

พฒันาศักยภาพประชาชนผูมีรายไดนอยในระดับทองถิ่นใหสามารถพึ่งตนเองได สนับสนุนและสงเสริมการแกปญหา

รวมกันดวยระบบกลุม ตามหลักการและรูปแบบวิธีการสหกรณ ควบคูไปกับการพัฒนาดานคุณธรรมตามหลักคําสอน

ทางพุทธศาสนา ภายในคานิยมท่ีวา “เศรษฐกิจและจิตใจ ตองแกไขไปพรอมกัน” ทําการชวยเหลือคนในชนบทในดาน

เกษตรกรรม การศึกษาและการฝกอาชีพ เพื่อพัฒนาคนในทองถิ่นใหมีความรู มีรายไดและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะ

เปนการเสริมสรางพัฒนารากฐานเศรษฐกิจของประเทศใหมั่นคง โดยการที่มูลนิธิฯ จะพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของภาครัฐไดนั้น จําเปนที่จะตองมีการวางแผนการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางครอบคลุมใน

ทุกมิติ เมื่อเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงจะสงผลใหเศรษฐกิจในระดับมหภาคดีขึ้นและนําพาประเทศไทยไปสูความมั่งคั่ง

และยั่งยืนไดในที่สุด (มูลนธิิศกึษาพัฒนาชนบท, 2558) ดังนั้นผูวิจัยจงึมีความสนใจที่จะศึกษา การเสริมสรางศักยภาพ

เศรษฐกิจฐานรากดวยการจัดการกลุมของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อแสดงใหเห็น

ถึงความสามารถการดําเนินการตามแนวทางการจัดการกลุมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากที่เหมาะสม

ใหกับมูลนิธิฯ และบริบทของการสรางชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 

1.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.1  เพื่อศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงของมูลนธิิศกึษาพัฒนาชนบท  

1.2  เพื่อศึกษากระบวนการจัดการกลุมของมูลนิธศิึกษาพัฒนาชนบท  

1.3  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  
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1.4  เพือ่ศึกษาแนวทางการจัดการกลุมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของมูลนิธิศึกษาพัฒนา

ชนบท อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 2.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การวิจัยนีท้ําใหทราบบรบิทการเปล่ียนแปลงของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท ที่มีผลตอกระบวนการจัดการ

กลุม ตลอดจนปญหาและอุปสรรค เพื่อที่จะไดแนวทางการจัดการกลุมที่สามารถเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐาน

ราก ใหกับมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตในการชวยเหลือกลุม

เกษตรกร ประชาชนผูมีรายไดนอยรวมถึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการมูลนิธฯิ ใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาลักษณะการดําเนินงานขององคการและสมาชิกใน

องคการ ดังนั้นกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ ไดแก ประธานมูลนิธิฯ, หัวหนาหนวยเกษตรพัฒนา, หัวหนาหนวยเมตตา

นาร,ี ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาเยาวสตรแีละเจาหนาท่ี จํานวน 1 ทาน ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มคีวามนาเช่ือถือ เพราะ

เปนผูเชี่ยวชาญในพื้นที่ มีประสบการณการทํางานในมูลนิธิฯ มายาวนาน รวมทั้งยังมีอุดมการณในการทํางานเพื่อ

สังคมและกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของมูลนิธิฯ จํานวน 50 คน ที่ใหความสนใจและความรวมมือในการเขาประชุม

กลุมของมูลนธิิฯ อยางตอเน่ือง 

 2. เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุม โดยผูวิจัยเปนผูสรางเครื่องมือใชคําถาม

แบบปลายเปดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี การทบทวนเอกสารและงานวิจัย จากนั้นใหผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 1 ทานและภายในมหาวิทยาลัย 1 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ประเมิน

ความเปนไปไดและความเหมาะสมของขอคําถามกอนที่จะนําไปใชกับกลุมตัวอยาง และนํามาปรับปรุงแกไขแลวสงให

ผูทรงคุณวุฒติรวจอกีครั้ง โดยไดคา IOC มากกวา 0.5 ซึ่งถือวาแบบสัมภาษณและแบบสนทนากลุมนีม้ีความเท่ียงตรง

สามารถนําไปใชในการศึกษาได (สมนึก ภัททิยธนี, 2558) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึกจาก

ผูบริหารทุกระดับของมูลนิธิฯ จํานวน 5 ทานและใชแบบสนทนากลุมกับสมาชิกของมูลนิธิฯ จํานวน 50 ทาน จํานวน 2 

ครั้ง  

3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) และการ

สนทนากลุม (Focus Groups) โดยมกีารถอดองคความรูจากเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งผูวิจัยจะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิง

เนื้อหา (Content Analysis) และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการเปรียบเทียบกับทฤษฏี เชื่อมโยงขอมูล 

ทั้งขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม โดยทําการสรุปผลการวิจัย

ดวยวธิีการบรรยายเชงิพรรณนา (Description) ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิด 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาบริบทการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท  

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีลักษณะการดําเนินงานเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร ตั้งอยูใน

เขตพื้นที่ของวัดปาดาราภิรมย 514/1 หมู 1 ต.ริมใต อ.แมรมิ จ.เชียงใหม โดยสาเหตุในการกอตัง้มูลนิธิฯ เริ่มจากการที่

พระพุทธพจนวราภรณ (จันทร กุสโล) เห็นวาสังคมชนบทหลังการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 

ไดกอใหเกิดปญหาความยากจนขึ้น เนื่องจากการมุงเนนพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ โดยการลงทุนพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานของประเทศเปนหลัก ผลจากการพัฒนาตกอยูกับผูมีโอกาสทางเศรษฐกิจ มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการผลิต

แบบครัวเรอืนเปนการผลิตแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น สงผลใหมีการบุกรุกพื้นที่และการลมปาเพื่อการปลูกพืชเชิงเดียว

เกิดความสูญเสียและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ จากปญหาดังกลาวจึงมีการจัดตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนา

ชนบท (ศพช.) ขึ้นในป พ.ศ. 2517 มีหลักการดําเนินงาน คือ สงเสริมกสิกร มุงสอนวิทยา ดํารงศาสนา และพัฒนา

ทองถิ่น บนพื้นฐานของการพัฒนาที่วา “เศรษฐกิจ จิตใจ ตองแกไขพรอมกัน” ควบคูกับหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอพี

ยง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อชวยภาครัฐแกไขปญหาความยากจนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ผานกิจกรรมในหนวยเกษตรพัฒนาที่มุงสงเสริมเกษตรกร

โดยเฉพาะผูชายหรือพอบานไดมีองคความรูทางดานการเกษตรกรรมเปนหลัก ใหความสําคัญกับวิถีชีวิตภูมิปญญา

ดั้งเดิมของทองถิ่นควบคูไปกับองคความรูวิชาการสมัยใหมที่เหมาะสม หนวยเมตตานารีที่มุงสงเสริมงานหัตถกรรม

ใหกับกลุมแมบานที่วางจากการทําการเกษตร เพื่อใหนําองคความรูที่ไดรับไปประยุกตใชและเสริมรายไดใหกับ

ครอบครัว และสถาบันพัฒนาเยาวสตรีที่มุงสงเสริมดานการศึกษาใหกับเด็กผูหญิงในชนบทที่ดอยโอกาสทาง

การศึกษาใหมีความรูท้ังสายสามัญและสายวิชาชีพควบคูกันไป สําหรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทตอการดําเนินงาน

ของมูลนิธิฯ ตั้งแตอดีตสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน สามารถสรุปไดดังนี ้

1. ผูนํา ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงประธานมูลนิธิฯ ไดพิสูจนขอสรุปเชิงทฤษฏีที่วา การเปลี่ยนผูบริหารมี

ผลตอการเปลี่ยนแปลงขององคการ ท้ังวิสัยทัศนและวิธีการดําเนินงาน กลาวคือ ประธานมูลนิธิฯ องคปจจุบันมุงเนน

การทํากิจกรรมทางศาสนกิจ ศาสนพิธีและการดูแลศาสนสถานเปนหลัก ทานไมนยิมจัดหาแหลงทุนและไมไดมีการลง

พื้นที่ดําเนินงานใกลชิดเกษตรกรเหมือนกับอดีตประธานมูลนิธิฯ มีเพียงแตการเขารับฟงการประชุม เพื่อรับทราบผล

การดําเนินงานและการกําหนดแนวทางในการพัฒนาของมูลนิธิฯ เทานั้น 

2. วัตถุประสงคและเปาหมาย แมจะยึดมั่นในหลักการเดิม แตหลักการใหมก็มีผลตอความทาทายที่จะ

ดําเนินงานใหบรรลุผลตามความสําเร็จที่คาดหวัง กลาวคือ การที่มูลนิธิฯ กําลังจะมุงเปนองคกรเพื่อสังคม แสวงหา

ผลกําไรเพื่อความอยูรอดและนํากําไรที่ไดสวนใหญกลับมาลงทุนสําหรับกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสังคมหรือชุมชน

ของสมาชิกตอไป ชวยใหมูลนิธฯิ มีความยั่งยืนทางการเงนิจากรายไดหลักที่มาจากสินคาหรือบริการ จะสงผลกระทบ

การบริหารจัดการองคการทั้งหมด ทําใหตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนดานการบริหารองคการ การกําหนด

ยุทธศาสตรและเปาหมายของมูลนธิิฯ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว 

3. คานิยมหลักและปรัชญา เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนหลักการดําเนินงานที่มีผลตอระบบความคิด 

ความเชื่อ ทัศนะของบุคลากรทุกฝายตลอดจนสมาชิกของมูลนิธิฯ ไดยึดถือปฏิบัติ การคงอยูเคียงขางสังคม ทําให

มูลนิธิฯ ยังคงดําเนินงานสืบตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  

4. พื้นที่การดําเนินงาน แผนงานและงบประมาณ มีสวนสําคัญอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานของ

มูลนิธิฯ มีผลกระทบเปนหวงโซขอจํากัดที่เช่ือมโยงกันกับทุกปจจัยทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ 
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2. ผลการศึกษากระบวนการจัดการกลุมของมลูนิธิศกึษาพัฒนาชนบท  

มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท มีการดําเนินงานในลักษณะของการสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของกลุมบุคคลใน

เขตพื้นที่ชนบทที่หางไกล โดยกลุมบุคคลที่ทําการสงเสริมน้ันจะตองมกีารรวมกลุมกัน ทางหนวยงานภายใตมูลนิธิฯ ใน

แตละภาคสวนก็จะมีการสงเสริมกลุมบุคคลยอยๆ ในแตละทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็งตามสภาพปญหาและความ

ตองการท่ีคนในทองถิ่นกําลังเผชิญอยู ซึ่งสามารถแบงออกตามลักษณะงานได 3 ภาคสวนใหญๆ ไดแก หนวยเกษตร

พัฒนา หนวยเมตตานาร ีและสถาบันพัฒนาเยาวสตร ี

การบริหารจัดการของมูลนิธิฯ ผูบริหารไมไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการตางๆ มากนัก 

เนื่องจากมีความตองการใหกลุมและสมาชิกเกิดการพึ่งพาตนเองใหมากที่สุด และแผนงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจาก

การชวยเหลือและสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็งมากขึ้น โดยในเบื้องตนผูวิจัยไดลงพื้นที่สัมภาษณผูมีสวน

เกี่ยวของ ตลอดจนผูบริหารทุกระดับ พนักงานและสมาชิก จึงไดทําการวเิคราะหวงจรชีวิตขององคการ (Organization 

Life Cycle : OLC) ตามลักษณะการดําเนินงานในปจจุบันของมูลนิธิฯ ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการดําเนินงานของ

มูลนิธิฯ อยูในขั้นตอนของจุดเปลี่ยนองคการ ระหวางขั้นถดถอย (Decline) และขั้นฟนฟู (Renewal) โดยลักษณะที่

ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด คือ กลยุทธของมูลนิธิฯ เริ่มไมเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอกท่ีมีผลตอการดําเนินงาน ดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ดานกฎหมายที่เริ่มมีผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของมูลนิธิฯ ความไมมีประสิทธภิาพในการบรหิารงานองคการ พนักงานและบุคลากรเริ่มมีการลาออกจากงาน มีการ

ดึงเอาบุคลากรที่เกษียณอายุไปแลวมาดําเนินงานตอเพื่อเสริมสรางอํานาจการบริหาร ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงตองหันมา

พิจารณาการดําเนนิงานขององคการ เพื่อใหองคการสามารถพัฒนาไปสูขั้นตอนของการฟนฟู (Renewal) โดยตองเรง

ทําการกําหนดแผนการบริหารจัดการมูลนิธิฯ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ซึ่ง

สามารถวิเคราะหและอธิบายกระบวนการจัดการที่เปนอยูของมูลนิธิฯ ไดเปน 4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัด

องคการ การสั่งการและการควบคุม ไดดังนี ้

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมูลนิธิฯ ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564) ซึ่งประกอบไปดวย 

2 แผนงาน คือ แผนเชิงกลยุทธและแผนเชิงปฏิบัติการ โดยการวางแผนกลยุทธประกอบไปดวย 1)กลยุทธการ

เสรมิสรางการสานพลังกลุม หมูบาน เครือขาย 2)กลยุทธการสานพลังธุรกิจสวนกลางพัฒนาตลาดการคาที่เปนธรรม 

3)กลยุทธการสานพลังองคกรชุมชน/ ภาคี พัฒนาสถาบันการเรียนรู รุนเกา/ รุนใหม 4)กลยุทธการสานพลังรวมทุน 

ระดมทุน เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาของมูลนิธิฯ 5)กลยุทธการบรหิารจัดการองคกร/ ระเบียบขอปฏบิัติ/ ขั้นคาตอบแทน

เจาหนาที่ สวนการวางแผนเชิงปฏิบัติการของหนวยงานในกํากับของมูลนิธิฯ อยูในรูปแบบการบริหารโครงการ 

(Project Management) ซึ่งแตละแผนงานประกอบไปดวยโครงการยอยหลากหลายรูปแบบ เชน การวางแผนงานของ

หนวยเกษตรพัฒนา ประกอบไปดวย 1)แผนงานสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  2)แผนงานสงเสริมสหกรณ (โครงการ

พัฒนาสหกรณการเกษตรพัฒนา จํากัด) 3)แผนงานพัฒนาองคกรและกองทุน สวนการวางแผนงานของหนวยเมตตา

นารี ประกอบไปดวย 1)แผนงานการฝกอบรม 2)แผนงานการติดตามและประสานงานเพ่ือพัฒนากลุม 3)แผนงานศูนย

หัตถกรรมเมตตานาร ี(วิสาหกิจชุมชนศูนยหัตถกรรมเมตตานาร)ี 4.แผนงานกลุมออมทรัพย (การพัฒนากลุมเครดิตยู

เนี่ยนดาราภิรมย) และการวางแผนงานของสถาบันพัฒนาเยาวสตรี ประกอบไปดวย 1)แผนงานฝายวิชาการ 2)

แผนงานฝายปกครอง 3)แผนงานกิจการนักเรียน 4)แผนงานอาคารสถานที่ เพื่อใหเปนกรอบแนวทางในการสงเสริม

และพัฒนาความเปนอยูของชาวบานใหดขีึ้น  
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 การจัดองคการ การออกแบบโครงสรางองคการ มูลนิธิฯ ไดใชวิธกีารออกแบบโครงสรางองคการตามหนาที่

ธุรกิจ โดยไดจัดแบงตามหนาที่ทางธุรกิจและความรับผิดชอบในงานของแตละฝาย เพื่อใหสอดคลองกับงานและ

ลักษณะกิจกรรมของมูลนิธิฯ  

 การชี้นํา มูลนิธิฯ ไดเนนการเพิ่มผลผลิตขององคการโดยใหความสําคัญกับคน โดยยึดมั่นในการทํา

คุณประโยชนเพื่อสังคมเปนหลัก มุงเนนการใชภาวะผูนําและการจูงใจ เพื่อกอใหเกิดเปนผลลัพธ ซึ่งก็คือ ผลงานของ

มูลนิธิฯ และผลงานของหนวยตางๆ ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ซึ่งภาวะผูนําของมูลนิธิฯ จะมีอยูใน 2 รูปแบบ 

คือ ผูนําแบบประชานิยม (Democratic Leadership Style) และผูนําแบบเสรีนยิม (Laissez-faire Leadership Style)  

การควบคุม ดานการบริหารจัดการสําหรับงานดานการสงเสริมการพัฒนาชนบท เพื่อใหเกิดการพัฒนาการ

ของกลุม จะเกิดขึ้นไดอยางเปนขั้นตอนภายใตการสงเสริมกระบวนการจัดการกลุมใหเกิดความเข็มแข็งในการ

ดําเนินงาน สวนกลุมยอยใดที่ขาดศักยภาพหรือขาดสมาชิกในการสานตอภารกิจของกลุมใหสามารถขับเคลื่อนภาระ

งานตอไปไดก็จะเขาสูขัน้ตอนของการสลายกลุม แตอยางไรก็ตามการควบคุมการดําเนินงานยังไมครอบคลุมถึงปจจัย

ทางดานการจดัการทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต และการเงิน  

3. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของมูลนิธิศกึษาพัฒนาชนบท  

ปญหาและอุปสรรคของมูลนธิิฯ เกิดจากการดําเนินงานที่ขาดการวางแผน การจัดองคการ การชี้นําและการ

ควบคุม อยางเปนระบบ สอดคลองและสมดุล เชน การจัดการเอกสารและการเก็บขอมูลที่ไมเปนระบบ ปญหา

บุคลากรลาออกจากงาน ปญหาผูสูงอายุทั้งในสวนงานสํานักงานและสมาชิกซึ่งไมมีคนรุนใหมเขามาดําเนินงาน 

ปญหาการจัดการกลุมกับสมาชิกที่ไมคอยใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม การขาดการติดตอสื่อสารภายในกลุม 

การไมแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมที่ตางกัน ทําใหการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ไม

ถูกขับเคลื่อนไปพรอมกัน สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนหรือเศรษฐกิจฐานราก และปญหาทางดานเงินทุนและ

งบประมาณในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ที่มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ทําใหมูลนิธิฯ ตองพยายามหาแหลงทุนหรือเงิน

สนับสนุนเพิ่ม เพื่อใชในการดําเนินการตางๆ ของมูลนิธิฯ  

สภาพปญหาของหนวยเกษตรพัฒนาฯ ประกอบไปดวยปญหาทางดานการจัดการกลุม ปญหาดานการตลาด 

ปญหาดานการผลิต ปญหาดานการเงินและบัญชี ซึ่งเปนปญหาหลักๆ ของหนวยเกษตรพัฒนาฯ ผลการวิจัยพบวา 

ปญหาดังกลาวเปนผลมาจากการที่บุคลากร ผูมีสวนเกี่ยวของและกลุม ขาดทักษะและศักยภาพในการจัดการปญหาที่

เกิดขึน้ ซึ่งอาจจะตองขอความความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเขามาชวยในการแกไขปญหา  

สภาพปญหาของหนวยเมตตานารี ประกอบไปดวยปญหาทางดานการตลาด ปญหาดานการผลิต และ

ปญหาดานการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะปญหาทางดานการตลาด เกิดจากความไมเขาใจในเรื่องของการวางแผน

ผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด สงผลทําใหผลิตภัณฑขาดความ

นาสนใจและไมมีความแตกตางจากทองตลาด ขาดความคิดสรางสรรคในการออกแบบสินคา การพัฒนาสินคาและยัง

สงผลเชื่อมโยงกับปญหาดานการผลิต การขาดการวางแผนการผลิตที่ดตีลอดจนขาดการจัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิต 

สภาพปญหาของสถาบันเยาวสตรี นักเรียนที่ไดโอกาสทางการศึกษาสวนใหญยังทํางานเปนลูกจางในสังคม

เมือง ขาดแนวคิดในการกลับไปพัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเอง เปนปญหาที่มีความทาทายของสถาบันฯ ในการ

ทบทวนถึงเปาหมายและแนวทางที่จะตองประสานความรวมมือกับผูนําในหมูบาน ผูปกครอง ผูมีสวนเกี่ยวของที่จะ

รวมกันดําเนินการแกไขปญหาและพัฒนางานสถาบันฯ ตลอดจนปญหาการขาดความตอเนื่องในกระบวนการเรียน

ผานการฝกงานจริงกับสถานประกอบการ ปญหาความอดทนและการเปลี่ยนงานเปนผลสืบเนื่องจากไมไดทําขอตกลง

การฝกประสบการณรวมกับสถานประกอบการ หนวยงานนัน้ๆ และการแกไขปญหา  
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4. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการกลุมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกจิฐานราก 

แนวทางการจัดการกลุมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากผานกระบวนการจัดการกลุม ซึ่งเปนฐาน

รากของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สามารถจําแนกไดดังนี ้

1. การจัดการกลุมทางดานการตลาด 

1.1 ควรทําการวิเคราะหศักยภาพของกลุมและมูลนิธิฯ การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

การตลาด สถานการณทางการตลาด เพื่อจัดทําแผนการตลาดใหกับสินคาหรือบริการ ดวยการแบงสวนตลาด 

รวมท้ังการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว ทําการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงาน  

1.2 กลุมและมูลนิธิฯ จะตองสรางความแตกตางของสินคา สรางจุดขายใหกับสินคาภายใตแบรนดของ

องคการหรอืของกลุม โดยเอาจุดเดนในเรื่องของวัฒนธรรม มารอยเรียงเรื่องราวเขาดวยกันผานเรื่องราว (Story) สิ่ง

บงช้ีทางภูมิศาสตรลการทองเท่ียว สรางการรับรูใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยอาศัยความสัมพันธของกลุมและ

เครอืขายเปนชองทางการสรางการรับรูในวงกวาง ทั้งชองทางออนไลนและชองทางออฟไลน 

1.3 กลุมและมูลนิธิฯ ควรมีการสงเสริมการฝกปฏิบัติการดานการขาย และการสรางความสัมพันธกับ

ลูกคาใหกับบุคลากรฝายขาย การปฏิบัติการทางการตลาด ตองมีการจัดทําตารางการปฏิบัติการ การควบคุมทาง

การตลาดและการจัดทํารายงานสรุปเพื่อการวางแผนการตลาดครั้งตอไป 

2. การจัดการกลุมทางดานการผลิต 

2.1 การผลิตจะตองมุงเนนการใชวัสดุและวัตถุดิบท่ีหาไดงายในทองถิ่น เพื่อใชทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนให

เกิดประโยชนสูงสุด สรางจุดเดนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยอาจ

นําเอากระแสการใชวัตถุดิบท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาสรางความแตกตางของสินคาในเชิงการผลิต 

2.2 ควรมุงเนนการลดตนทุนของการผลิตและกําหนดราคาตนทุนของผลิตภัณฑตอหนวย ตนทุน

ทรัพยากรการผลิต เพื่อการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับแผนการตลาด 

2.3 กลุมและมูลนิธิฯ ควรมีการควบคุมสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจนําหลักการ Frist in – 

Frist out มาประยุกตใชในการจัดการวัตถุดิบและการจัดวางสินคาเพื่อจําหนาย   

3. การจัดการกลุมทางดานการเงินและการบัญช ี

3.1 ดานการวางแผนการเงนิ ควรมกีารประมาณการตนทุนและผลตอบแทนที่จะไดรับจากการดําเนินงาน 

ประมาณการรายได เพื่อใหทราบรายไดของกลุมและมูลนธิิฯ ที่ชัดเจนและจะตองมีการจัดทําบัญชีการเงินใหเปนระบบ 

เพื่อความโปรงใส สามารถตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินได ตลอดจนควรมีการวิเคราะหจัดทํารายการทางการเงิน

การบัญชเีพื่อการวางแผนตัดสินใจทางการเงนิในอนาคต  

3.2 ดานการจัดหาเงินทุน ควรมุงเนนการระดมทุนจากภายนอกหรือภายในชุมชน ตลอดจนการรวมกลุม

ทางการเงินของกลุมอาชีพที่เกี่ยวของตามความจําเปนเพื่อสภาพคลองของการดําเนินงานและการใหทรัพยากร

ทางการเงินเพื่อพัฒนาองคการและกิจการ หรืออาจจัดหาเงินทุนจากแหลงทุนที่มีดอกเบี้ยต่ํา เพื่อแกไขปญหาดาน

เงินทุนหมุนเวียน  

3.3 ดานการจัดสรรเงินทุนสําหรับการดําเนินกิจกรรม ควรมีการพิจารณาถึงความคุมคา ผลลัพธและ

ประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความจําเปน การวางแผนการใชเงิน ลําดับความสําคัญของแผนการใช

เงินในแตละกิจกรรม การซื้อสินทรัพย วัสดุ อุปกรณตางๆ  
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3.4 ดานการควบคุมการเงินของกลุมและมูลนิธิฯ ตองมีการจดบันทึกขอมูลการเงินและการบัญชีในงบ

กําไร-ขาดทุน ซึ่งตองพิจารณาในเรื่องรายไดและคาใชจายของกลุมและมูลนิธิฯ ตลอดจนขอมูลดานสินทรัพย หนี้สิน

และสวนของเจาของ เพื่อใหไดขอมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อความแมนยําและการวางแผนการเงินใน

อนาคตได 

4. การจัดการกลุมทางดานทรัพยากรมนุษย 

4.1 กลุมและมูลนิธิฯ จะตองสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพการทําธุรกิจของเกษตรกร สมาชิกเครือขาย 

ตลอดจนองคความรูตางๆ ที่เกี่ยวของ กระตุนใหสมาชิกหรือบุคลากรที่เกี่ยวของ เกิดความรูสึกมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน ความสําเร็จที่เกิดขึ้น การเปนเจาของหรือเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการ

ดําเนินงานและสรางความผูกพันตอองคการ 

4.2 ควรมีการวางแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ เพื่อปองกันอัตราการลาออก ของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานและเปนแบบแผนปฏิบัติที่สืบเนื่อง โดยจะตองสรรหาบุคลากร ทําการคัดเลือก โดยพิจารณาจาก

ความเหมาะสมระหวางงานกับความถนัดสวนบุคคล โดยอาจพิจารณาจากปจจัยทางดานคุณลักษณะและภาวะผูนํา 

แนวความคิดและทัศนคติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน ความรูความสามารถในการดําเนินงานดานการพัฒนาชนบท 

ความเต็มใจและความเสียสละ ในการทําหนาที่ในองคการ  

4.3 การสรางทีมงานใหมีความเขมแข็งทั้งทางดานจิตใจและองคความรูทางวิชาการ ในการทําหนาที่

ทดแทน สานตองานผานการถายทอดจากรุนสูรุน ตลอดจนการสรางคนที่มคีวามเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อเสริมสราง

จุดแข็งและทดแทนจุดออนซึ่งกันและกันในทีมงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ดวยการฝกอบรมและการ

พัฒนาความรู ความสามารถ การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขาย กลุมบุคคลที่สนใจศึกษาหรืออาสาสมัครที่เขา

มาทํางานกับกลุมหรือมูลนิธิฯ 

4.4 กลุมและมูลนิธิฯ ควรมีการจัดสรรคาตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นๆ ใหอยูในระดับที่นาพอใจ เพื่อจูง

ใจใหบุคลากรปฏิบัติงาน การสรางความพึงพอใจ แรงจูงใจ ทัศนคติที่ดีของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ใหเกิด

ความรูสึกรักและผูกพันกับองคการ การมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรขององคการอยางคุมคาละเกิดประโยชน

สูงสุด รวมไปถึงผลทางออมตอสมาชิกของกลุม ระบบนิเวศนของชุมชน และการพึ่งพาตนเอง 

4.5 กลุมและมูลนิธิฯ ควรมีแนวปฏิบัติภายในกลุม การทํางานรวมกันเปนทีมและการทํางานรวมกับชุมชน 

มีแนวทางการประเมินผลการปฏบิัติงานใหเปนระบบ มีการสรุปและประเมินผลการเรียนรู การแกไขปญหาจากการลง

พื้นท่ีและการระดมความคิดเห็น การติดตามประเมนิผลการติดตอสื่อสาร การประสานงานระหวางกลุมและสมาชิก  

�. การจัดการด้านกลุ่มและมูลนิธิ 

5.1 ดานการวางแผน ตองเริ่มตนจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรม มีความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติ เพื่อการวางแผนในดานอื่นๆในระดับปฏิบัติการและการดําเนินงานของ

หนวยงานและกลุมตางๆ ในกํากับของมูลนิธิฯ ใหมีแนวปฏิบัติเพื่อความสําเร็จ ซึ่งอาจใหสมาชิกมีสวนรวมในการ

วางแผน การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การกําหนดระเบียบ ขอบังคับตางๆ เพื่อไมใหเกิดปญหาการดําเนินงาน 

การที่จะเปนองคกรเพื่อสังคมไดนัน้การวางแผนในทุกกิจกรรมขององคกรจะตองสามารถสอดแทรกแนวคิดการแกไข

ปญหาในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมควบคูกันไปกับการวางแผนการจัดการองคกร 

5.2 ดานการจัดองคการ การจัดโครงสรางองคการมีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงาน ควรมีการกําหนด

บทบาทและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของ การจัดคนใหเหมาะสมกับงาน โดยพิจารณาความรู ความสามารถ 

ประสบการณในการทํางาน การใชระบบคุณธรรมและประชาธิปไตยในการตัดสินใจเรื่องการรับคนเขาทํางาน การ
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กําหนดวัฒนธรรมองคการ การติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคการ จะชวยใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ทําหนาที่ของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 

5.3 ดานการชี้นํา ควรมีการสั่งงานหรือมอบหมายงาน โดยประธาน ผูบริหารระดับสูงหรือคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อใหเปนไปตามสายการบังคับบัญชาและหนาที่ในการบริหารจัดการองคการ เพื่อใหเกิดการ

ดําเนินงานขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการสั่งการเพื่อชี้แจงใหบุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ 

ควรอยูในรูปของการส่ังการทางวาจาอยางเปนทางการและไมเปนทางการควบคูกัน เชน การประชุม การพูดคุยแบบ

ปากตอปาก การบอกเลา และรูปแบบของการสั่งการที่เปนลายลักษณอักษร  เชน การสั่งการผานบอรด กระดาน

ประชาสัมพันธและจดหมายเวียน เปนตน 

5.4 การควบคุม ควรมีการควบคุมเชิงลึกตามระดับของการจัดการในระดับการปฏิบัติการ เชน การ

ควบคุมงานทางดานการจัดการตลาด การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการดานการเงินและการบัญชี ซึ่ง

ปจจัยเหลานี้ ลวนเปนการความคุมในมิติของเศรษฐกิจ หากองคการตองการมุงสูการเปนกิจการเพื่อสังคม จะตองให

ความสําคัญกับการควบคุมในมิตขิองสังคมและมิตขิองสิ่งแวดลอมดวย ใหสอดคลองกับหลักการวางแผนในเบ้ืองตน 

 

การอภิปรายผล 

การศึกษาบริบทของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท พบการเปลี่ยนแปลงในดานผูนําองคการ วัตถุประสงค 

เปาหมายการปฏิบัติงาน แผนงาน พื้นที่การดําเนินงานและงบประมาณ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน

สงเสริมศักยภาพการจัดการกลุมและการบริหารจัดการองคการ โดยกระบวนการจัดการกลุมของมูลนิธิฯ และ

หนวยงานในกํากับ ที่ใชในการสงเสริมศักยภาพกลุมสมาชิกยังไมเพียงพอตอการเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐาน

ราก โดยการวางแผนยุทธศาสตรและแผนงานเชิงกลยุทธ มีการกําหนดอยางเปนรูปธรรมที่แนชัด แตไมสอดคลองกับ

การดําเนินงานและผลลัพธที่องคการตองการจะไปถึง คือ การเปนองคการเพื่อสังคม โดยการวางแผนงานไมมีการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคการดําเนินงาน แตมีการกําหนดแผนปฏิบัติงาน ซึ่งนับวาเปน

วิธีการในเชิงปฏิบัติที่กระทําสืบตอกันมาจากผูบริหารคนเดิม สอดคลองกับ Drucker (1994) ที่กลาววาทุกองคการมี

ทฤษฎีการประกอบการเปนของตัวเอง ทฤษฎีที่ชัดเจน ครอบคลุม มีความสม่ําเสมอในการนําไปปฏิบัติใหตรง

เปาหมาย มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนายอมมีพลังในการนําไปสูความสําเร็จของการดําเนินงาน ตลอดจนการคงอยู

ขององคการในสภาวะวกิฤต โดยตองประกอบดวย 3 สวน คือ สภาพแวดลอมขององคการ วิสัยทัศนและพันธกิจของ

องคการ ตลอดจนความไดเปรียบเชิงแขงขันที่จําเปนตอการบรรลุผลสําเร็จแหงเปาหมายขององคการ สภาพการจัด

องคการในปจจุบันเริ่มมผีลกระทบตอการดําเนนิงาน กลาวคือ มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการที่ไมเปนระบบและ

บุคลากรในการดําเนินงาน ซึ่งมีผลตอการดําเนินงานในภาพรวมขององคการ สอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญพัสวี 

กลอมธงเจริญ (2553) ที่กลาววา การจัดองคการกลุมในภาพรวมตองมีการกําหนดรูปแบบโครงสรางองคการตาม

หนาที่ ระบุหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน การช้ีนําดวยการใหอิสระการดําเนินงานของผูนําและผูปฏิบัตกิาร สงผลไปถึง

การควบคุมที่ไมมีแบบแผน ทําใหความสําเร็จที่เปนรูปธรรมไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดเกี่ยวกับการช้ีนําของ เสนาะ ติเยาว (2543) ที่วา การชี้นําเปนการสรางใหคนเกิดความผูกพันและกระตือรือรน

ที่จะทุมเทตนเองใหกับงานหรือกิจกรรมที่ทําอยางเต็มที่จนงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว และงานวิจัยของ

ประสพชัย พสุนนทและพิทักษ ศิริวงศ (2556) ที่วาการพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ ควรใหความสําคัญกับ

สมาชิก ปญหาและอุปสรรค พบปญหาในดานการประสมประสานและการบูรณาการระหวางการวางแผน การจัด

โครงสรางองคการ การชี้นําและการควบคุม สวนการดําเนินงานดานการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐาน
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ราก พบปญหาดานการจัดการกลุม การจัดการทรัพยากรมนุษย การตลาด การผลิต การเงินและการบัญชี ซึ่ง

สัมพันธกับแนวทางการจัดการกลุมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของมูลนธิิฯ 

ขอเสนอแนะ  

 เพื่อใหการดําเนินงานของมูลนิธิฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความเขมแข็งนั้น มูลนิธิฯ 

จะตองมกีารวางแผนใหครอบคลุมประเด็นการวางแผนดานการบริหารจัดการกลุม ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย 

ดานการตลาด ดานการผลิต ดานการเงินและการบัญชี มุงเนนการจัดองคการตามความเชี่ยวชาญ พัฒนาความรูและ

ความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อศักยภาพของการบริหารจัดการการดําเนินงานและการใชทรัพยากร

บุคคลใหเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนบุคลากรทุกระดับ เจาหนาที่และสมาชิกควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชและปรับปรุง

การดําเนินงานจะชวยเสริมสรางศักยภาพของกลุมสมาชิก ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหดีขึ้น ทั้งนี้ผูบริหารแตละ

ระดับก็ควรเพิ่มเติมความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก การสงเสริมและพัฒนาชุมชน

ตลอดจนทักษะทางดานภาวะผูนําและการจูงใจ การสงเสริมใหบุคลากรไดใชทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญที่มีอยาง

รอบดาน ตลอดจนการสงเสริมคิดเชิงสรางสรรคและการคิดเชิงบูรณาการสําหรับงานดานการพัฒนาชุมชน 

นอกจากนีมู้ลนิธิฯ ควรมีการตรวจสอบการดําเนินงาน ควบคุมผลกระทบจากการวางแผน ผลกระทบเชิงกลยุทธ การ

ควบคุมระดับปฏิบัติการทั้งในดานการบริหารจัดการกลุม ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ดานการตลาด ดานการ

ผลิต ดานการเงินและการบัญชี ตลอดจนมีการตรวจสอบ ประเมินผลเพื่อนําแนวทางขอผิดพลาดดังกลาวไปพัฒนา

แกไขกระบวนการวางแผนจัดการกลุมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลในครั้งถัดไป 
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บทคัดยอ  

 ของเลนจากไม เปนสินคาที่รูจักกันในดานสินคาโอทอป มีการจําหนายทั้งในประเทศและสงออกไปยัง

ตางประเทศ ชมรมหัตถกรรมพื้นบานหมูบานปาขามเปนหนึ่งในผูผลิตของเลนจากไม ประสบปญหาดานกําไรที่ลดลง 

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาวะของการผลิตและตลาดของธุรกิจของของเลนจากไม โดยใชแนวคิดหวงโซคุณคาของ 

Michael E. Porter เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตและสัมภาษณผูผลิต จํานวน 11 ราย ในเขต

พื้นที่ หมูบานปาขาม อ.สันทราย จ.เชียงใหม ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา ทางธุรกิจประสบปญหาดานตนทุนในการ

บริหารและการผลิตที่สูง และ ปญหาดานยอดขายที่ลดลง สงผลใหกําไรลดลง จากการวิเคราะหโดยแนวคิดหวงโซ

คุณคา แสดงใหเห็นกิจกรรมที่มีปญหาดังนี้ โลจิสติกสขาเขา การจัดซื้อ ขั้นตอนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี 

โครงสรางพื้นฐาน การบรหิารทรัพยากรมนุษย และ การตลาดและการขาย หากสามารถปรับปรุงพัฒนาประสิทธภิาพ

ในแตละกิจกรรมใหดยีิ่งขึ้น คาดวานาจะสามารถสรางความไดเปรียบคูแขงได 

คําสําคัญ: ของเลนจากไม  ชมรมหัตถกรรมพื้นบานหมูบานปาขาม  หวงโซคุณคาของของเลนจากไม  

 
Abstract  

 

Wooden Toy is OTOP product distribute local and global. Local craft club PA KAM village is 
manufacturing, have confront a problem profit decrease. Objective of this research for study state of process and 
marketing in Wooden Toy manufacturing base on value chain concept (concept of Michael E. Porter). This 
research is to collect qualitative data form observation and depth interviews on 11 manufacturing in area PA 
KAM village Sansai district, Chiang Mai. The primary search found in business has problems Administrative costs, 
production costs and sales drop cause of less profit. From analysis base on value chain concept present problems 
activities as Inbound Logistic, Procurement, Operations, Technology Development, Firm Infrastructure, Human 
Resource Management and Marketing & Sale. If can Improve development performance in problems activities 
expected can make advantageous competitor. 
Keywords: Wooden Toy, Local craft club PA KAM village, Value Chain of Wooden Toy  
 

บทนํา  

ของเลนจากไมเปนหนึ่งในของเลนที่ผูบริโภคใหความสนใจทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ เนื่องดวยของ

เลนสวนใหญจะเปนของเลนประเภทที่ฝกสมองประลองปญญา เปนของเลนที่พัฒนาทักษะในดานตางๆ ในปจจุบัน

ผูประกอบการจึงปรับกลยุทธไปยังตลาดในกลุมเด็กเล็กและวัยรุนเปนสวนใหญ มีการแขงขันสูงในกลุมอุตสาหกรรม
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ของเลนจากไมเปนอยางมาก ทั้งรายใหญและรายเล็ก รวมท้ังรายเกาและรายใหมที่เขามาแขงขันในตลาดนี้ ธุรกิจของ

เลนไมเติบโตสูงขึน้โดยกรมการสงเสริมอุตสาหกรรมไดมีการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมของเลนไทยใหสามารถที่

จะเติบโตและมคีวามพรอมที่จะเขาแขงขันในกับตางชาติ โดยนําจุดเดนของของเลนจากไมที่สงเสริมสามารถฝกทักษะ 

ฝกสมอง ดวยจุดเดนเหลานี้หาไมไดจากการเลน มอืถือ iPhone iPad tablet เปนตน เพราะของเหลานี้ไดเพียงแคความ

สนุกสนาน ถึงแมม ีเกมสหรอื application  ที่ฝกปญญาบางแตก็ยังมีขอเสยีที่ตามมาจากการเลน  

 มูลคาของอุตสาหกรรมของเลนในประเทศไทยในป 2559 มีมูลคาโดยประมาณถึง 10,000 ลานบาท มูลคา

การสงออกมปีระมาณถึง 7,454 ลานบาท(ศูนยขอมูลการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ,2560) ของเลนจากไม

โดยชมรมหัตถกรรมพ้ืนบานปาขาม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยสมาชิกจํานวน 11 ราย รวมกลุม

ผูประกอบการที่ผลิตของเลนจากไมโดยสมาชิกสวนใหญอยูในหมูบานปาขาม แตเดิมไมไดรวมกลุมกันอยางเชน

ปจจุบัน ผูประกอบการตางทําของตนเอง ตอมาเร่ิมมีปญหาและอุปสรรคตางๆ ผูประกอบการเหลานั้นหันมารวมกลุม

กันในป 2540 และจัดตั้งชมรมหัตถกรรมพื้นบานปาขามขึ้นมาเพื่อที่จะรวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมกันหาแนว

ทางการแกไขปญหารวมทั้งรวมกันหากลยุทธเพื่อที่จะทําใหชมรมมีความสามารถที่จะเขาไปแขงขันในตลาด

อุตสาหกรรมของเลนจากไมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น(ประธานชมรมหัตถกรรม,2560)  จากการรวมกลุมชมรม

หัตถกรรมพ้ืนบานปาขาม ทําใหชมรมสามารถเติบโตในตลาดได มีชื่อเสยีงทั้งในและตางประเทศ ในปจจุบันทางชมรม

มีการจัดสงสินคาในประเทศ และตางประเทศโดยผานพอคาคนกลางเชน บริษัท Siam Mandalay  จํากัด บริษัท 

Dilemma Puzzles and Games เปนตน  

 ปจจุบันธุรกิจของเลนจากไมมีตลาดที่ตองการเพิ่มมากขึ้น ทําใหนักลงทุนเริ่มทําธุรกิจนีเ้พิ่มขึ้นเชนกัน ทําใหมี

การแขงขันมากขึ้นกวาเดิม ตนทุนเพิ่มขึ้น และที่สําคัญเนื่องดวยเศรษฐกิจที่ไมคอยสูดี มีผูประกอบการรายใหมที่เขา

มาเปนปจจัยที่ทําใหสวนแบงทางธุรกิจลดลง สงผลใหผลประกอบการที่ลดลงไปถึงรอยละ 50 โดยประมาณ จาก

ปญหาหรือรายไดที่ลดลง อาจจะเกิดจากอุปสรรคภายนอกที่เราไมสามารถแกไขได แตก็อาจจะมีอุปสรรคภายในที่

นาจะสามารถเขาไปปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการเพ่ิมเติม เพื่อใหตนทุนลดลง หรอื เพิ่มรายไดใหแกธุรกิจ 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาสภาวะของการผลิตและการตลาดของธุรกิจของเลนจากไมของชมรมหัตถกรรมพื้นบานปาขาม 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

ประโยชนที่คามดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงสภาวะของการผลิตและการตลาดของธุรกิจของเลนจากไมของชมรมหัตถกรรมพื้นบานปาขาม 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม 

2. ทราบถึงหวงโซคุณคาและปจจัยที่มีผลตอการดําเนินงานของหวงโซคุณคาของธุรกิจของเลนจากไมของ

ชมรมหัตถกรรมพ้ืนบานปาขาม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. มีแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหวงโซคุณคาของธุรกิจของเลนจากไมของชมรมหัตถกรรมพื้นบานปา

ขาม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ในการศึกษานี ้เปนการศึกษาวิเคราะหหวงโซคุณคาของของเลนจากไมของชมรมหัตถกรรมพื้นบานหมูบาน

ปาขาม อ.สันทราย จ.เชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth 
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Interview) เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลทั้งหมด เพื่อวิเคราะหหวงโซคุณคาหาขอดีขอเสีย ในหวงโซคุณคา และเพื่อหาแนว

ทางการพัฒนาแกไขปรับปรุงตอไป เก็บรวมรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary 

Data) กับ แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดมาของขอมูลใช 3 วิธี คือ การ

สังเกตการณ (Observation) การสัมภาษณ (Interview) และ การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Data Compilation) เลือก

กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเนนไปยังกลุมผูบริหารหรือเจาของผูประกอบการและพนักงาน  

โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี ้

     1.  ขั้นตอนการศึกษาขอมูลโดยการรวมรวมขอมูลจากเอกสาร ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่ เกี่ยวของ 

     2. ขันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารหรือผูประกอบการและพนักงาน 

     3. ขั้นตอนการสรางแบบประเมนิทางดานหวงโซคุณคาและดานโลจิสติกส 

     4. ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต วิเคราะหกระบวนการหวงโซคุณคาและโลจิสติกส 

     5. ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย แนวทางการพัฒนาประสิทธภาพและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

วิเคราะหสถานะภาพปจจุบนัของของเลนจากไม  

 (พรรณนุช, 2557) การวิเคราะหสถานะภาพปจจุบันของของเลนจากไม ชมรมหัตถกรรมพื้นบานหมูบานปา

ขาม โดยใชการวิเคราะหสภาพภายในและสภาพภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อทําการประเมนิสถานการณในปจจุบัน 

ทําใหเห็น จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat)  

ตารางที่ 1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในธุรกิจและสภาพแวดลอมภายนอกธุรกิจ 

สภาพแวดลอมภายในธุรกิจ สภาพแวดลอมภายนอกธุรกจิ 

บวก ลบ บวก ลบ 

S W O T 

Strength Weaknesses Opportunities Threats 

 

จุดแข็ง (Strength) 

- ชมรมมีประสบการณมานานมากวา 20 ป โดยทางสมาชิกชมรมไดประกอบธุรกิจผลิตของเลนจาก

ไมมากกวา 20 ป จนไดมากอตั้งชมรมหัตกรรมพื้นบานปาขามเมื่อ ป พ.ศ. 2540 ทําใหมีประสบการณดานการผลิต

ของเลนจากไมที่เปนขอไดเปรยีบคูแขงขันที่เกิดขึ้นใหม 

- ชมรมที่สามารถชวยสนับสนุนงานกันได ซึ่งเปนขอไดเปรียบที่จะชวยเกื้อกุลกันระหวางกลุม อาทิ

เชน กําลังการผลิต หากสมาชิกหนึ่งในนัน้รับผลิตของเลนจากไมจํานวนมากเกินกําลังการผลิต ก็กระจายไปยังสมาชิก

อื่นที่สามารถผลิตได จึงเปนการไมทําใหเสียโอกาส และยังสามารถกระจายรายไดใหกับสมาชิกชมรมไดอีกดวย 

หรือไมวาจะเปนเรื่องสินคาคงคลัง วัตถุดิบที่ใชในการผลิต หากสมาชิกหน่ึงในกลุมวัตถุดิบทีใ่ชในการผลิตหรอือยางใด

อยางหนึ่งขาด ก็สามารถไปยืมสมาชิกอื่นมาใชกอนได ซึ่งจะทําใหกระบวนการผลิตไมสะดุดและยังชวยใหไมเปนการ

เพิ่มภาระการเก็บวัตถุดิบเกินความจําเปน 

จุดออน (Weakness) 

- ผลิตภัณฑ เปนผลิตภัณฑที่สามารถลอกเลียนแบบได ซึ่งในปจจุบันนี้ก็มีคูแขงที่ทําธุรกิจผลิตของ

เลนจากไมในลักษณะคลายๆ กัน เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่สามารถลอกเลียนแบบไดไมยาก มีขั้นตอนการ
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ผลิตที่ไมไดซับซอนมากนัก ซึ่งกลุมคูแขงรายใหมน้ีสามารถแยงกลุมลูกคาบางกลุมไปได ทําใหยอดขายลดลงได 

โอกาส (Opportunity) 

- การเปดประเทศ AEC ทําใหสามารถขยายกลุมลูกคาไปยังตางประเทศไดมากขึ้น  

อุปสรรค (Threat) 

- เศรษฐกิจตกต่ํา ในปจจุบันถือเปนเรื่องที่สําคัญและสงผลตอธุรกิจเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผลิตภัณฑ

ของเลนจากไมไมใชผลิตภัณฑที่จําเปนในชีวิต ทําใหการตัดสินใจในการซื้อของลูกคาเปลี่ยนไป และในสภาวะที่

เศรษฐกิจถดถอย แตราคาทุนกลับสูงขึ้น ทําใหราคาตนทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหผลกําไรลดลงเชนกัน 

- นโยบายดานการสงเสริมผลิตภัณฑ OTOP หรือผลิตภัณฑของชุมชน ที่นอยลงทําใหยอดการสั่งซื้อ 

ยอดการขายลดลง 

- สินคาทดแทน มีใหเลือกมากมาย ซึ่งลูกคามีของเลนใหเลือกมากมาย ยิ่งในปจจุบันนี้มีของเลน

หลากหลายรูปแบบ ของเลนดาน IT โทรศัพทมือถอื แทบเล็ต และอื่นๆอกีมากมาย ซึ่งเปนของเลนทดแทนไดเชนกัน  

- แนวโนนประชากรเด็กลดลงในทุกๆป (ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชวีิต,2017) 

 

การวิเคราะหกระบวนการผลติของของเลนจากไม 

 (กฤษณชาคริตส,2558) การวิเคราะหกระบวนการผลิตโดยแยกตามโซอุปทาน กิจกรรม ตนน้าํ กลางน้ําและ

ปลายน้ํา เพื่อแยกใหเห็นกระบวนการแตละกระบวนการอยูสวนไหนของโซอุปทาน 

 

รูปภาพที่ 1 การไหลของกิจกรรมโลจิสติกส 

อางจากหนังสือ การจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเชนเชิงวิศวกรรม โดย ดร.กฤษณชาครติส ณ วัฒนาประเสริฐ 

(2558) 
  

จากรูปภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการไหลของกิจกรรมทางดานโลจิสติกสตั้งแตตนนํ้าสูปลายนํ้า  

ตนน้ําเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตวัตถุดิบหรือเปนสวนของผูจําหนายวัตถุดิบ ซึ่งจะทําการจัดสง

วัตถุดิบมายังโรงงาน มี 2 รายหลักๆคือ บริษัทไม และ บริษัท หางรานที่จําหนายอุปกรณที่จําเปนสําหรับการผลิต 

อาทิเชน กาว แลกเกอร เปนตน โดยทางโรงงานผลิตจะเปนผูสงสินคาที่เปนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมา สําหรับการ

ขนสงสินคามายังโรงงานนั้น ทางวัตถุดิบหลักคือ บริษัทไม จะมีบริการขนสงไมมาใหโรงงานโดยที่ไมคิดคาใชจายเพิ่ม

หากจํานวนการสั่งไมนอยกวา 1 คันรถปคอัพ 

กลางน้ําเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานโดยตรง เร่ิมตั้งแตการรับวัตถุดิบท้ังหลักและรอง เขาสูคลังสินคา 

การจัดเตรียมไม ตากไม ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปไมใหเปนของเลน ตรวจสอบ บรรจุภัณฑ และ จัดเก็บเขา
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คลังสินคาเพ่ือรอสง ในกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนขางตน จะมีขั้นตอนการเตรียมไม คือวิธีการตากไมใหแหงนั้นจะใช

เวลานานมากปจจัยหลักคอืฤดูกาล เพราะหากเปนฤดูฝน การตากไมก็จะใชเวลานานมากกวาที่มีแสงแดดเพยีงพอ  

ปลายน้ําเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดสงใหกับลูกคา โดยลูกคาจะมีอยูหลักๆ 2 กลุม คือ กลุมลูกคา

ปลีก ที่ในปจจุบันทางโรงงานหรือผูประกอบการไมไดเนนกลุมนี้เทาไหร อีกกลุมคือกลุมพอคาคนกลาง พอคาคน

กลางก็จะมีการแบงออกเปน 2 กลุม คือ พอคาคนกลางที่จําหนายภายในประเทศ เชน หางรานตางๆ ที่นําสินคา 

ผลิตภัณฑไปวางจําหนายภายในราน กับพอคาคนกลางที่จําหนายไปยังตางประเทศ เปนเหมือนกับศูนยรวบรวมสินคา

จากพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะจัดสงไปจําหนายยังตางประเทศ  

ขอมูลเกี่ยวกับหวงโซคณุคาของของเลนจากไม 

 การจําแนกกิจกรรมหวงโซคุณคาตามแนวคิดหวงโซคุณคา จะแบงเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก และ 

กิจกรรมสนับสนุน โดยในแตละกิจกรรมจะมีกจิกรรมยอยแยกอยู ดังรูปภาพที่ 2 

 
รูปภาพที่ 2 กิจกรรมในหวงโซคุณคา (Ovidijus Jurevicius,2556) 

 

จากการศึกษาหวงโซคุณคาของของเลนจากไม ทําใหผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาในรูปแบบตาราง เพื่อ

สามารถเขาใจไดงายขึ้น โดยการสรุปดังนี ้

ตารางที่ 2 การจําแนกกจิกรรมหวงโซคุณคาในรูปแบบตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ 

กิจกรรมหวงโซคุณคา ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

1. กิจกรรมหลัก    

1.1 โลจิสติกสขาเขา    

1.2 ขั้นตอนการผลิต    

1.3 โลจิสตกิสขาออก    
1.4 การตลาดและการขาย    
1.5 การบริการหลังการขาย    

2. กิจกรรมสนับสนุน    

2.1 โครงสรางพิ้นฐาน    

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี    

2.3 การบรหิารทรัพยากรมนุษย    

2.4 การจัดซือ้    
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 (เอกกมล เอี่ยมศรี,2556) จากตารางที่ 2 พบวา ตนน้ํา มี 2 กจิกรรม คือ โลจิสติกสขาเขาและการจัดซือ้ 

กลางน้ํา ม ี4 กิจกรรม คือ ขั้นตอนการผลิต โลจิสติกสขาออก โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี และ การ

บรหิารทรัพยากรมนุษย ดานการจัดการ ปลายนํ้า ม ี3 กิจกรรม คือ โลจิกสตกิสขาออก การตลาดและการขาย และ

การบรกิารหลังการขาย 

ตารางที่ 3 สรุปปญหาที่เกดิขึ้นในกิจกรรมของหวงโซคุณคาของของเลนจากไม 

หัวขอ สวนที่เกดิขึ้น ปญหาที่เกดิขึ้น 

ตนน้ํา 

โลจิสติกสขาเขา 

ทางผูประกอบการยังไมมีการจดัการดานพยากรณความตองการ

วัตถุดิบท่ีดี โดยในปจจุบันใชประสบการณในการพยากรณซึ่งมี

โอกาสคลาดเคลื่อนได สงผลใหกระบวนการผลิตหยุดชะงัก และ

จําเปนตองไปยืมวัตถุดิบกับสมาชิกรายอ่ืน  

การจัดซื้อ 

การขนสงวัตถุดบิในฤดฝูน เนื่อกจากวัตถุดิบคือไมมีความไวตอน้ํา 

ไมควรที่จะสัมผัสน้ํามากเกิน ซึง่อาจจะสงผลใหไมเปอย หรอื เกิด

เชื้อรา ได 

กลางน้ํา 

ขั้นตอนการผลิต 
การจัดการการไหลของกระบวนการตางๆ ยังมีความซับซอน ใช

เวลาสิน้เปลืองในหลายขั้นตอน  

การพัฒนาเทคโนโลย ี ยังไมมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการการผลิต  

โครงสรางพิน้ฐาน ยังไมมกีารใชระบบบัญชี ระบบการเงินที่ด ี

การบรหิารทรัพยากรมนุษย การบรหิารทรัพยากรมนุษยยังทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ  

ปลายน้ํา การตลาดและการขาย 
การตลาดภายในประเทศยังไมสามารถทําไดเต็มที่ สงผลให

ยอดขายลดลง 

 จากตารางที่ 3 แสดงปญหาตางๆในแตละกิจกรรมที่ไดจากการวิเคราะหโดยแนวคิดหวงโซคุณคา จะเห็นได

วากิจกรรมแตละกิจกรรมมคีวามสําคัญที่สงผลตอธุรกิจของเลนจากไม ตั้งแตกิจกรรมแรกไปยังกิจกรรมสุดทาย   

 จากการวิเคราะหโซคุณคาของของเลนจากไม การพัฒนารูปแบบหวงโซคุณคาใหเหมาะสมกับธุรกิจของเลน

จากไมเพื่อใหไดเปรียบคูแขงใหไดมากที่สุด ใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือนําไปสูกลยุทธทั้งดานการ

ผลิต การตลาด การจัดการ นั้นอยูในระหวางการพัฒนาและใหผูเชี่ยวชาญรับรองรูปแบบการจัดการภายใตหวงโซ

คุณคาเพื่อใหเกิดประโยชนกับผูประกอบการที่เกี่ยวของตอไป 

กติติกรรมประกาศ  

 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิทยานิพนธในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ซึ่งผูวิจัยขอขอบคุณ รศ.
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของสมาชิกตอการใชบริการการเงิน 
สหกรณออมทรพัยครูเชียงใหม จํากัด 

EXPECTATION AND SATISFACTION OF QUALITY FINANCIAL SERVICE ON MEMBER OF THE CHIANGMAI 
TEACHER’S THRIFT & CREDIT COOPERATIVE LTD 

ณัฐพันธุ  มีสัตย 

N. Meesat 

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 175 หมูที่ 2 ถ.ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50000 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผูรับบริการการเงินของสหกรณออม

ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกที่ใชบริการการเงินของสหกรณออมทรัพยครู

เชียงใหม จํากัด โดยตรง จํานวน 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่มีคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น

เทากับ 0.983 สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ สถิติที่ใชคือ คารอยละ, คาความถี่, คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

วิเคราะหความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใชบริการโดยใชการ

ทดสอบที (t-test) วิเคราะหความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรกับความคาดหวังและความพึงพอใจของผูใช

บริการโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว(One way ANOVA) วิเคราะหความคาดหวังของสมาชิกที่มาใช

บริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจการบริการโดยใชการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธแบบเพียรสันผลการวิจัย

พบวาการใหบริการของสถาบันการเงินนั้น มีความสําคัญเปนอยางมาก ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู

ใหบริการเปนสวนสําคัญตอการรับรูทัศนคติของผูใชบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตกิารรับรูของสมาชิกเกี่ยวกับ

คุณภาพการบริการอย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิความคาดหวังและความพึงพอใจของสมาชิกตอการใชบริการการเงิน

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ความเชื่อมั่น/ไว วางใจ ความเปนรูปธรรมของการ

บรกิาร ความมีอัธยาศัยไมตรี การเขาถึงการบริการ และการติดตอสื่อสาร 

คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ  ความคาดหวัง  ความพึงพอใจการใหบริการการเงนิ 
 

Abstract 
 

The purpose of this research is to study the expectation and satisfaction of quality financial service on 
member of the Chiangmai Teacher’s Thrift & Credit Cooperative Ltd.The sample in this research is from 400 
members who use the financial services. The data was collected by questionnaires which are percentage, 
frequency, means and standard deviation. Cronbach’s alpha marketing mix 0.983. The statistics used in the 
research were descriptive statistics,t-test, One way ANOVA,Least Significant Difference (LSD), and Pearson 
Chi-square Test.The results of the study shown that the services of financial institutions. Performance of service 
providers is an important part of the perceptions of service users. Perceived quality of service was statistically 
significant. Expectations and satisfaction of members on the use of financial services of Chiangmai Teacher’s 
Thrift & Credit Cooperative Ltd. consisted of 5 aspects: confidence/trust, concrete of service, kindness, access to 
services, and communication. 
Keywords: Quality of Service, Expectation, Satisfaction, Financial Services 
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บทนํา  

ปจจุบันสหกรณออมทรัพยเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของสมาชิกเนื่องจากสหกรณฯทําหนาที่

หลัก 2 ประการคือชวยเสริมการออมของสมาชิกโดยใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาธนาคารและเปนแหลงกูยืมเงินเพื่อ

ชวยเหลือสมาชิกที่มีความจําเปนและเดือดรอนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ําซึ่งจะเปนการชวยใหสมาชิกไดมีโอกาส

ยกระดับฐานะความเปนอยูใหดขีึ้น 

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพ

ครูเทานั้น โดยจากจํานวนของสมาชิกที่มาใชบริการสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ในป 2555-2559 ทั้งสิ้น 

31,163 คน (รายงานกิจการประจําปของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด, ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559.) 

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตางๆ เนื่องจากการประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการประเมิน

คุณภาพของการปฏิบัติงาน และนําผลที่ไดมาปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตอไป ในปงบประมาณที่ผานมาสหกรณ

ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดใหความสําคัญกับการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อความ

สมบูรณถูกตองเกี่ยวกับขอมูล การดําเนินงานวิจัยจะเปนการบูรณาการการทํางานโดยการใชแบบสอบถามและ

เครื่องมือประเมินความพึงพอใจแบบอิเล็กทรอนกิส  ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเปนกระบวนการ

สําคัญสําหรับการพัฒนาในภาพรวม ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของสหกรณฯสมาชิกมาใช

บรกิารการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เพิ่มขึ้นทุก ๆ ไตรมาส ทัง้นี้เพื่อเปนรักษาระดับมาตรฐานการ

ใหบริการการเงินสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด จึงจําเปนตองใหความสนใจตอการพัฒนาและปรับปรุง

คุณภาพการใหบรกิารอยางมปีระสิทธิภาพมากขึน้   

ดังนั้น  จากสถานการณปญหาและความจําเปนที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องคุณภาพการ

ใหบริการการเงินสงผลตอความจงรักภักดีของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เพื่อเปนแนวทางการ

ปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการและพัฒนาบุคลากรในสหกรณใหมีคุณภาพในการใหบริการการเงนิแกสมาชิกตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจของสมาชิกตอการใชบริการการเงิน

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหมจํากัดในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research Method) และมีวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดกําหนดแนวทาง

ในการดําเนนิการวิจัยโดยมลีําดับขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี 

1. แหลงขอมูล 

ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลศึกษาจากภาคสนามโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร ซึ่งจะไดจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย และวิทยานิพนธ 

ตลอดรวมถึงบทความที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลสําหรับกําหนดกรอบแนวคิด และลักษณะประเด็นปญหาการศึกษา 

2. สถานที่ดําเนินงานวิจัย คือ สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

3. ประชากรท่ีศึกษาและกลุมตัวอยางคือ สมาชิกที่ใชบริการของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ตั้งแต

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560ถึง วันที่ 30 มิถุนายนพ.ศ.2560เปนระยะเวลา 2 เดือนเนื่องจากชวงระยะเวลาดังกลาว

เปนชวงที่มีผูเขาใชบริการชวงไตรมาศโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก (Convenience 

Sampling) จํานวน 400 คน 
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4. เคร่ืองมอืที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในศึกษาเปนแบบสอบถาม ซึ่งไดสรางตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่กําหนดขึ้น โดย

ดําเนินการสรางแบบสอบถามประกอบดวย ลักษณะคําถามปลายปด และลักษณะคําถามปลายเปดผูศึกษาใชแบบ

สอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือดังน้ี 

แบบสอบถามที่สมบูรณ ประกอบดวยคําถาม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหมจํากัดไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งในการบริการ และชวงระยะเวลาที่มาใช

บรกิาร 

 สวนที่ 2เปนคําถามเกี่ยวกับระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของสมาชิกตอการใชบริการ

การเงินสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหมจํากัด โดยคําถามจะถามถึงระดับการใชบริการ โดยคําตอบใชมาตราสวน

ประมาณคา (Likert Scale) 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับความคาดหวัง 

ความคาดหวังนอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

ความคาดหวังนอย ใหคะแนน 2 คะแนน 

ความคาดหวังปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 

ความคาดหวังมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

ความคาดหวังมากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจนอยที่สุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

ความพึงพอใจนอย ใหคะแนน 2 คะแนน 

ความพึงพอใจปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

ความพึงพอใจมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

ความพึงพอใจมากที่สุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

การแปลคาคะแนนเฉลี่ย (บุญชม ศรสีะอาด, 2549: 99) ดังนี ้

4.50– 5.00  ความพึงพอใจและความคาดหวงัมากที่สุด 

3.50– 4.49  ความพึงพอใจและความคาดหวงัมาก 

2.50– 3.49  ความพึงพอใจและความคาดหวงัปานกลาง 

1.50– 2.49  ความพึงพอใจและความคาดหวงันอย 

1.00 – 1.49  ความพึงพอใจและความคาดหวงันอยที่สุด 

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใช กับสมาชิกท่ีมาใชบรกิารการเงินสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหมจํากัด ที่ไมใชกลุอยางจํานวน20 ชุด 

โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach Alpha) หากมีคามากกวา 0.70ถือวาแบบสอบถามสามารถนําไปใช

กับกลุมตัวอยางได โดยใหคาความเชื่อมั่นเทากับ0.9825 

ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นไปใชกับกลุม

ตัวอยางที่กําหนดไว แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติสําหรับการประมวลผลทางสถิติวิเคราะหขอมูล
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และลงรหัส (Code) ในตารางเปลา (Dummy tables) แลวทําการคํานวณดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป SPSS/FW (Statistical Product and Service Solutions for Windows Versions 11.5) ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางผลการวิจัยพบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมีจานวน 221 คนคิดเปนรอยละ 

55.25 สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนชายมีจํานวน 179 คนคิดเปนรอยละ 44.75 สวนใหญมีอายุระหวาง 51–60 ป

จํานวน 138 คนคิดเปนรอยละ 34.50 รองลงมาเปนผูที่มีอายุระหวาง41–50ปจํานวน 123คนคิดเปนรอยละ 30.75ผูที่

มีอายุระหวาง 31–40ปจํานวน 84คนคิดเปนรอยละ 21.00ผูที่มีอาย6ุ1ปขึ้นไปจํานวน 45คนคิดเปนรอยละ 11.25 และผู

ที่มีอายุระหวาง 21–30 ปจํานวน 10คนคิดเปนรอยละ 2.50สถานภาพสมรสจํานวน 284คนคิดเปนรอยละ 71.00

รองลงมาเปนผูที่มีสถานภาพโสดจานวน 100 คนคิดเปนรอยละ 25.00และผูที่มีสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู

จานวน 16 คนคิดเปนรอยละ 4.00การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมีจํานวน 375คนคิดเปนรอยละ 93.75

รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน25คนคิดเปนรอยละ6.25มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001–

40,000 บาท จํานวน 197 คนคิดเปนรอยละ 49.25 รองลงมาเปนผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001–30,000 

บาทจํานวน 184คนคิดเปนรอยละ46.00เปนผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 40,001–50,000 บาทจํานวน 16คนคิด

เปนรอยละ 4.00และเปนผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001บาทขึน้ไปจํานวน 3คนคิดเปนรอยละ 0.75 

ผลการศึกษาระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

ตารางที ่1 แสดงผลสรุปคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจในการใหบริการและความคาดหวัง

ในการใหบริการการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

การใหบรกิาร ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

� S.D. ระดับ � S.D. ระดับ 

ความเชื่อมั่น/ไววางใจ 4.00 0.619 มาก 3.91 0.681 มาก 

ความเปนรูปธรรมของการบริการ 4.00 0.717 มาก 3.92 0.705 มาก 

ความมีอัธยาศัยไมตร ี 4.00 0.684 มาก 3.86 0.682 มาก 

การเขาถึงบริการ 4.00 0.680 มาก 3.97 0.681 มาก 

การติดตอสื่อสาร 4.03 0.738 มาก 3.96 0.736 มาก 

รวม 4.00 0.608 มาก 3.92 0.627 มาก 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการการเงินของสหกรณ

ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัดโดยรวมมีระดับมากมีคะแนนเฉลี่ย 4.00สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.608 และมีระดับ

ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการในระดับมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย3.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.627  

ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบรกิารและความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการการเงินของสหกรณออม

ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ความเชื่อมั่น/ไววางใจพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

มากมีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.619 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

มากมีคาเฉลี่ย 3.91สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.681  
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ความเปนรูปธรรมของการบรกิารพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวม

อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย4.00สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.717 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูใน

ระดับมากมีคาเฉลี่ย 3.92สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.705  

ความมีอัธยาศัยไมตรีพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

มากมีคาเฉลี่ย 4.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.684 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

มากมีคาเฉลี่ย 3.86สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.682  

การเขาถึงบริการพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมาก

มีคาเฉลี่ย 4.00สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.680 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากมี

คาเฉลี่ย 3.97 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.736 

การติดตอสื่อสารพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 

4.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.738 และมีระดับความคาดหวังในการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 

3.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.736 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งในการรับบรกิารและชวงเวลาที่มาใชบริการแตกตางกัน มีความคาดหวังตอการใชบริการ

การเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด แตกตางกัน 

ตารางที2่ แสดงคา p-value การทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับความคาดหวังตอการใชบรกิารการเงินของสหกรณออม

ทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ความคาดหวังตอ

การใชบริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
tเพศ Fอาย ุ Fสถาน 

ภาพ 

Fระดับ

การศึกษา 

Fรายได

เฉลี่ยตอ

เดือน 

Fภูม ิ

ลําเนา 

Fจํานวน

ครั้ง 

Fระยะ 

เวลา 

p-value 

0.048 0.256 0.267 0.78 0.181 0.256 0.029 0.031 

หมายเหต:ุ t ใชการวิเคราะหการทดสอบที และ F ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 พบวาสมาชิกที่มีเพศที่แตกตางกัน จํานวนครั้งและระยะเวลาที่มาใชบริการแตกตางกันมี

ความคาดหวังของสมาชิกที่ใชบริการการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดแก ดานความเชื่อมั่น/

ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงการบริการ และดานการ

ติดตอสื่อสาร แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ทดสอบสมมุติฐานขอที่ 2ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ภูมิลําเนา จํานวนครั้งในการรับบรกิารและชวงเวลาที่มาใชบริการแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการ

การเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด แตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 แสดงคา p-value การทดสอบปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจตอการใชบริการการเงินของสหกรณ

ออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ความคาดหวงัตอการใช

บริการ 

ปจจัยสวนบุคคล 
tเพศ Fอายุ Fสถาน 

ภาพ 

Fระดับ

การศึกษา 

Fรายได

เฉลี่ยตอ

เดือน 

Fภูมิ 

ลําเนา 

Fจํานวน

ครั้ง 

Fระยะ 

เวลา 

p-value 

0.033 0.460 0.342 0.457 0.235 0.241 0.021 0.001 

หมายเหต:ุ t ใชการวิเคราะหการทดสอบที และ F ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 3 พบวาสมาชิกที่มีเพศที่แตกตางกัน จํานวนครั้งและระยะเวลาที่มาใชบริการแตกตางกันมี

ความพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด ไดแก ดานความเชื่อมั่น/

ไววางใจ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงการบริการ และดานการ

ติดตอสื่อสาร แตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

ทดสอบสมมุตฐิานขอที3่ความคาดหวังตอการใชบริการการเงินสัมพันธกับความพึงพอใจตอการใชบริการ

การเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ตารางที4่แสดงคา p-valueความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการการเงนิของ

สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด 

ความพึงพอใจตอการใช

บริการ 

ความคาดหวัง 

ความเชื่อมั่น/

ไววางใจ 

ความเปนรูปธรรม

ของการบริการ 

ความมีอัธยาศัย

ไมตร ี

การเขาถึงการ

บริการ 

การติดตอ 

สื่อสาร 

p-value 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่4ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของสมาชิกที่ใชบริการการเงิน

ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัดพบวามีคาp-valueนอยกวา 0.05 ทั้ง 5 ดานไดแกดานความเชื่อม่ัน/ไววางใจ 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงบริการ และดานการติดตอสื่อสาร 

หมายความวาความคาดหวังของสมาชิกที่ใชบริการการเงินของสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัดมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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แนวทางการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑสบูกอนลางหนาAlatus 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสบูกอนลางหนา  2) เพื่อศึกษาปจจัย

สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกสบูกอนลางหนาAlatus และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการ

เพิ่มยอดขาย โดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 400 คน และทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค และปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ผลการศกึษาพบวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 65.80เปนเพศหญงิ รอยละ 50.50มอีายตุ่ํา

กวา 18 ปขึ้นไป รอยละ 56.50มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามรอยละ54.50จะเคยใช

หรือปจจุบันใชสบูกอนลางหนา รอยละ27.52ในทั้งหมดของผูที่เคยใชหรือปจจุบันใชสบูกอนลางหนา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะคํานึงถึงคุณภาพของสินคามากที่สุดในการเลือกซื้อ จากการวิเคราะหจะไดโครงการทั้งหมด 

4 โครงการ คือ 1) แจกTesterสบูใหนักเรียนในจังหวัดขอนแกน 2) แจกสบูใหใชฟรีสําหรับคนที่เปนสิว 3) โครงการ

กระจายใหทั่วถึง 4) โครงการใหรูจัก  

คําสําคัญ : พฤติกรรมผูบรโิภค  การเพิ่มยอดขาย 

Abstract 

 This study aims to 1) investigate customers’ behaviors in buying facial soap 2) study about Marketing 
mix that influences customers’ decision making for buying Alatus facial soap 3) propose the plans for increasing 
the chemical fertilizer’ circulation by using surveys from 400 subjects, and using Customers’ behaviors and 
Marketing mix. According to the results of the subjects are female, 65.8%. The subjects of under 18 years old 
,50.5%. The subjects of salary per month less than 5,000 baht have 56.5%. Most respondents used to or used 
facial soap, 54.5%. In all of those who have used or are currently using Alatus facial soap, 27.52%. Most 
respondents will consider the quality of the products when they buy. For the results of the study, there are 4 
projects to be clarified which are 1) free tester for student in KhonKaen project, 2) Alatus facial soap free for 
people with acne project,3) Spread over project, and 4) Know project 
Keywords : Facial soap, Yang Na, Customer Behavior, Marketing mix 

บทนํา 

 ในปจจุบันผูคนไดใหความสําคัญกับความสวย ความงามมากยิ่งขึ้น ทําใหมีการดูแลรักษาผิวพรรณ อีกทั้ง

สุขภาพมากขึ้น ซึ่งทําใหมีการผลิตและการจําหนายผลิตภัณฑบํารุงผิว เครื่องสําอางและวิตามิน ตางๆออกมา

มากมาย เพื่อชวยปกปองผิวพรรณและเสริมความสวยงามใหดูดมีากยิ่งขึ้น(MedThai,2558) ซึ่งสบู เปนผลิตภัณฑแรก

ที่ใชทําความสะอาดผิวหนัง และเริ่มนิยมกันอยางแพรหลาย มนุษยจําเปนตองใชทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง ทําให

ตองใชผลิตภัณฑจํานวนมากในแตละป ซึ่งสถิติตลาดสบู 10,000 ลานบาท แบงเปนสบูเหลว 5,000 ลานบาท และสบู
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กอน 5,000 ลานบาท โดยสบูกอนเติบโตเพียง 3% เทานั้น(Maketeer,2560) อาจารยดร.สมพร เกษแกว  อาจารย

ประจําภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดบูรณาการในทุกสาขาวิชาที่ชวยกันพัฒนา

ศึกษาวิจัยใหไดองคความรูจากยางนาใหมากที่สุดและพยายามพัฒนาเปนนวัตกรรมและถายทอดสูชุมชนใหไดเพื่อ

ชาวบานจะไดใชประโยชนจากไมยางนาไดอยางสมบูรณ และถูกตองที่สุด(มตชิน เทคโนโลยีชาวบาน,2559)  ซึ่งยางนา

นั้น เปนพืชเศรษฐกิจมีคาเปรียบประดุจดั่งทองในปจจุบันราคาของยางนาจะสูงกวาราคาของไมสักทองยางนาเปนไม

อเนกประสงค แทบทุกสวนสามารถกอใหเกิดประโยชนไดทั้งทางตรงและทางออม  เปนแหลงอาหารปา แหลง

นันทนาการ ใชน้ํามันยางเปนสมุนไพรและเนื้อไมเหมาะสําหรับใชสอยทั่วไป โดยสามารถใชไดทุกสวนไมวาจะเปนตน

ยางนา ใบยางนา ดอกยางนา ผลยางนารวมถึงน้ํามันยางนา (คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)ถึงตอนนี้ 

งานวิจัยยางนามีองคความรูหลายอยาง  ที่จะดึงศักยภาพของยางนาออกมาในเชิงธุรกิจและมูลคาแตละอยาง เชน 

การเพิ่มมูลคาของน้ํามันจากตนยางนา  ประโยชนของใบยางนา ยางนามีสรรพคุณทางยา ซึ่งการศึกษาคุณสมบัติของ

สารสกัดยางนาเพื่อประยุกตใชดานเวชสําอาง โดยมีนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต นางสาวนิภาพร นาโสก เรื่อง

การศึกษาความสามารถในการเปนสารตานออกซิเดชันของสารสกัดเอทานอลจากยางนามีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ

และอาจใชปองกันโรคตางๆได เพราะพบปริมาณของสารประกอบฟนอลและสารฟลาโวนอยด รวมถึงฤทธิ์ตานอนุมุล

อิสระของสารสกัดเอทานอลเทียบกับสารสกัดที่ตมจากดอก ใบ เปลือก เนื้อไม และรากพบวาสารสกัดใบยางนาที่

สกัดดวยเอทานอลมีความสามารถรวมนการเปนสารรีดิวซมากที่สุด เมื่อทดสอบดวยวิธี FRAP assay โดยมี FRAP 

values เทากับ 107.592 Fe2+ ตอกรัมของน้ําหนักแหง(นิภาพร นาโสก, สมพร เกษแกวและนาถธิดา วีระปรียากูธ

,2557)ซึ่งเปนผูศึกษาวจิัยและไดคนพบสารออกฤทธ์ิสําคัญในสวนตางๆของตนยางนาที่สามารถนํามาใชประโยชนดาน

เวชสําอางได  เพื่อเปนการตอยอดผลงานวิจัยและสรางมูลคาไมยางนา ทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการที่นําสารสกัดจาก

ยางนา มาสรางสินคา และผลิตภัณฑตางๆ  เพื่อจําหนายในนามของ Alatus 

 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงยอดขายสบูกอนลางหนา Alatus ในป  2557-2559 

ในปจจุบัน ผลิตภัณฑสบูกอนลางหนาAlatus ที่เริ่มจําหนายโดยกลุมวิจัยยางนา มหาวิทยาลัยขอนแกน สบู

กอนลางหนาAlatus ไดแพรหลายในป 2557-2559 ผูจัดทําไดสัมภาษณผูประกอบการและผูเกี่ยวของเบื้องตน พบวา

ปญหา คือ ยอดขายสบูกอนลางหนาAlatus ลดลงโดยจากภาพที่ 1 แสดงยอดขายสบูกอนลางหนาAlatusตั้งตป 2557 

– 2559 มียอดขายลดลงเรื่อยๆและมีแนวโนมลดลงอีกในอนาคต ดังนั้นผูศึกษาจึงไดศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธทาง

การตลาด เพื่อนําไปสูการวางแผนเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับสบูกอนลางหนาAlatus 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1.เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤตกิรรมของผูบริโภคในการเลอืกซื้อสบูกอนลางหนาหรอืผลิตภัณฑลางหนา 

2.เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหายอดขายสบูกอนลางหนาAlatusที่เกิดขึ้น 
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3.เพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มยอดขายสบูกอนลางหนาAlatus จากป 2559 ใหเพิ่มขึ้น10% 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากร การศึกษาในครัง้นี้ศกึษาจากประชากรที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกน ที่มีอายุมากกวา 15 

ปขึ้นไป ซึ่งผูศึกษากําหนดจากจํานวนประชากรในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  รวมทั้งสิ้น 410,812คน  (สํานัก

ทะเบียนทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน, 2559) 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 ชุด  จากประชากรในพื้นที่จังหวัดขอนแกน  โดยได

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่เหมาะสม ซึ่งไดจากการคํานวณโดยใช Yamane (1967) ในการคํานวณหาขนาดของ

กลุมตัวอยางและกําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดเทากับ 0.05 หรือ รอยละ 5 

  การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นนําขอมูลทีไดมาวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป วิเคราะหปจจัย

สวนประสมทางการตลาด วิเคราะหคูแขงขันในธุรกิจโดยใชแรงกดดัน 5 ประการ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก และวิเคราะหการตลาดเปาหมาย จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวางแผนเพื่อกําหนดแนวทางเพื่อเพิ่มยอดขายสบู

ลางหนาAlatus โดยประกอบแผนโครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาว 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

1. พฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามและปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาจากผลการศึกษาขอมูล

ทั่วไปขอกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 65.80 เปนเพศหญิง รอยละ 50.50 มีอายุนอยกวา 18 ป 

รอยละ 56.50 มีรายไดต่ํากวา 5,000บาท 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อใชสบูกอนลางหนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 54.50

เคยใชหรือปจจุบันใชสบูกอนลางหนา รอยละ 78ในการเลือกซื้อสบูกอนลางหนาผูบริโภคจะคํานึงที่คุณภาพของสินคา 

รอยละ 81.20 เลือกโดยคุณสมบัติของสบูกอนลางหนาเปนเหตุผลหลักในการเลือกใช รอยละ49.50จะเลือกซื้อสบู

กอนลางหนาจากหางสรรพสินคา จากผูตอบแบบสอบถามเคยใชหรือปจจุบันใชสบูกอนลางหนา รอยละ 27.52 เปน

ผูใชสบูกอนลางหนาAlatus โดยปจจัยที่ตัดสินใจซื้อสบูกอนลางหนาAlatus  คือคุณสมบัติของสบู รอยละ 96.70 

รองลงมาคอืรีวิวจากผูใชจริง รอยละ 76.70 ผูตอบแบบสอบถามที่ใชสบูกอนลางหนาAlatus  รอยละ 73.30 อยากให

สบูกอนลางหนาAlatusทําการปรับปรุงดานการเพ่ิมประชาสัมพันธกับผูใช รวมถึงชองทางการขายและการจัดรายการ

สงเสริมการขาย รอยละ 51.70 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ตารางที่ 1 แสดงขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

 สวนประสมทางการตลาด x̄ (S.D) ระดับความสําคัญ 

ดานผลิตภัณฑ 4.09 0.72 มาก 

ดานราคา 4.02 0.68 มาก 

ดานชองทางการจําหนาย 3.86 0.86 มาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 4.05 0.80 มาก 

ดานบุคคล 4.06 0.71 มาก 

ดานลักษณะทางกายภาพ 3.92 0.77 มาก 

ดานกระบวนการ 3.84 0.83 มาก 
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 จากดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากในทุกดาน ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญมากในคาเฉลี่ย (x̄) เมื่อเทียบกับดานอื่น คือ ดานผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ย (x̄) รอยละ 

4.09 2.   ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค พบวา จุดแข็ง 1 )เปนงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนทําใหมีความนาเชื่อถือ 2 )มีชองทางในการจัดจําหนายผานตัวแทน 3 ) มีสวนประกอบหลักที่

เปนเอกลักษณ 4 )สินคามีคุณภาพ ไดรับการยอมรับ 5 ) สินคามีหลากหลายประเภท จุดออน 1 )การบริหารจัดการ

ไมเปนระบบ 2 )มีพนักงานไมเพียงพอ 3 )วัตถุดิบไมเพียงพอตอการผลิต โอกาส 1 ) ธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 

2 ) ชองทางการจัดจําหนายมีหลากหลาย อุปสรรค 1 ) ธุรกิจประเภทนี้มีคูแขงขันจํานวนมาก 2 ) กระเเสสินคาตางๆ

ในชวงหนึ่งทําใหผูบรโิภคหันหนาเขาไปหาสินคาที่เปนกระแสในตอนนั้น ทําใหเกิดการเเยงสวนเเบงทางการตลาดไปได

บางสวน 3 ) ผลิตภัณฑบํารุงและทําความสะอาดผิวหนาในตลาดมีจํานวนมาก 

 3.   ผลวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ ( TOWS Matrix ) พบวา การวิเคราะหกลยุทธเชิงรุก 1)เพิ่มความพึงใจ

ในการใหบริการลูกคา 2)เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินคาสําหรับลูกคา การวิเคราะหกลยุทธเชิงปองกัน 1)จัด

โปรโมชั่นและโฆษณาสินคาเพื่อกระตุนยอดขายรวมกับตัวแทน 2)พัฒนา ปรับใหเหมาะสมกับความตองการ การ

วิเคราะหเชิงแกไข 1)ปรับโครงสรางองคกรใหเปนระบบ 2)บริหารวัตถุดิบใหมปีระสิทธิภาพมากขึน้ การวิเคราะหกล

ยุทเชิงรับ 1)จัดระบบและใหสิทธพิิเศษแกลูกคา 

 4.   ผลการวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ แรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) พบวา ภัยคุกคาม

จากคูแขงรายใหม มีแนวโนมการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและในอนาคตคาดวาจะมีผูประกอบการประเภทนี้อีก

มากใหอนาคต คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน การเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น 

อีกทั้งผลิตภัณฑยังมีความคลายคลึงกัน ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน ผลิตภัณฑลางหนา ไมไดจํากัดความวาตอง

เปนสบูลางหนาอยางเดียว นอกจากโฟมลางหนา เจลลางหนา ยังมีผลิตภัณฑอีกหลายตัวที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ชวย

ในการลางหนาและบํารุงผิว อํานาจตอรองของผูซื้อ Alatus ใชยางนาเปนสวนประกอบหลักโดยมีสรรพคุณที่ชวยให

ลดสิว ซึ่งในตลาดตอนนี้สินคาที่มีชื่อเสียงเรื่องลดสิวโดยเฉพาะมีไมคอยเยอะ อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการ

ผลิต วัตถุดิบที่ใชผลิตสวนมากตองสั่งซื้อมา ทําใหตองมีการตอรองกับผูผลิต โดยจะวัตถุดิบในจํานวนคร้ังละมากๆ เพื่อ

ตอรองกับผูผลิตใหลดราคาบางสวน สรุปรายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตาราง 4 สรุปผลการวเิคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ 

การวิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกจิ การวิเคราะห 

ภัยคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of New Entrance) ปานกลาง 

คูแขงภายในธุรกิจเดียวกัน (Rivalry Among Existing Firms) สูง 

ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products/Services) สูง 

อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers) ปานกลาง 

อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) สูง 

  

 5. แผนภูมิกางปลา 

 จากการเก็บขอมูล ทําใหทราบวาระยะเวลาตั้งแตป2557-2559 ที่ผานมา ยอดขายสบูกอนลางหนา Alatus 

มีรายไดที่ลดลงอยางตอเนื่อง จึงนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชแผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) เปนเครื่องมือใน

การวิเคราะหปญหา ดังภาพที ่2 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1375 
 

 
ภาพที่  2  แผนผังกางปลา (Fishbone Diagram) 

 

 จากภาพที ่2  แสดงใหเห็นถึงปญหารายไดลดลง สงผลใหยอดขายสบูลางหนา Alatus ลดลงโดยสาเหตุของ

ปญหาแบงออกเปน 3 ดาน และดานการตลาด(Marketing) คือ ดานการจัดการ(Management)  และดานวัตถุดิบ

(Material) 

 6. การวางแผนทางการตลาดเพื่อการเพิ่มยอดขายสบูกอนลางหนา Alatus 

 ในปจจุบัน บริษัท อะลาตัส จํากัด กําลังประสบกับปญหายอดขายสบูกอนลางหนาAlatusมีแนวโนมลดลง

อยางตอเนื่องตั้งแต ป พ.ศ. 2557 – 2559 ผูศึกษาจึงไดศึกษาเพื่อกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อแกไขปญหา

ดังกลาวสูการวางแผนทางการตลาด ผูศึกษาไดมีการจัดวางแผนการตลาดขึ้นเพื่อสอดคลองกับวัตถุประสงค  คือ 

การเพิ่มยอดขายใหสงูขึ้น  

 กําหนดแนวทางในการเพิ่มยอดขาย 

      จากการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหและกําหนดกลยุทธเพื่อหาแนวทางในการเพิ่ม

ยอดขายสบูกอนลางหนาAlatus โดยประกอบดวย 4 โครงการ ไดแก   1) แจกTesterสบูใหนักเรียนในจังหวัดขอนแกน  

2) แจกสบูใหใชฟรีสําหรับคนท่ีเปนสิว 3) โครงการกระจายใหทั่วถึง 4) โครงการใหรูจัก  

แนวทางในการเพิ่มยอดขายสบูกอนลางหนาAlatus 
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ตารางที่ 2 โครงการจากการวิเคราะห 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการเลอืกซื้อสบูกอนลางหนาของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

จะมีความแตกตางกันตอการตัดสินใจไมวาจะเปนดานพฤติกรรมการใช ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอํานาจ เต็ง

สุวรรณ (2556) ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาที่ทําจากสมุนไพร ของประชากรวัย

เกษียณอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่ไดตอบ แบบสอบถาม แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธปจจัย

ทางดานประชากรศาสตร ปจจัย ทางดานสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมในการเลือกซื้อ สงผลตอการ 

ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาที่ทําจากสมุนไพรซึ่งสอดคลองกับระพีพฒัน์ คุรุเจริญ (2559) ได

โครงการ วัตถุประสงค มีการสอบถามความตองการ
ของลูกคา เกี่ยวกับชองทางการ
จําหนายเพื่อที่จะไดมีการเพิ่ม
การกระจายสินคาใหครอบคลุม 

ระยะเวลา งบประมาณ 

1) แจกTesterสบูให
นักเรียนในจังหวัด 

เพื่อใหมีลูกคาสั่งซื้อสินคาสบู
กอนลางหนาAlatusจากทาง
บริษัทและเปนการจูงใจให
สนใจซื้อสบูกอนลางหนา
Alatus 

มีการสอบถามความตองการ
ของลูกคา เกี่ยวกับชองทางการ
จําหนายเพื่อที่จะไดมีการเพิ่ม
การกระจายสินคาใหครอบคลุม 

1 เดือน 7,500 บาท 

2) ) แจกสบูใหใชฟรี
สําหรับคนที่เปนสิว 

เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
รับรู รับทราบ ถึงคุณสมบัติ
ของสบูกอนลางหนาAlatus
และเปนการกระตุนใหลูกคา
เกิดความสนใจสบูกอนลาง
หนาAlatus และชวยใหลูกคา
ในการมาซื้อใชซ้ํา เมื่อ
ตองการซื้อสบูลางหนามาทํา
ความสะอาดผิวหนา 

มีการสอบถามความตองการ
ของลูกคา เกี่ยวกับชองทางการ
จําหนายเพื่อที่จะไดมีการเพิ่ม
การกระจายสินคาใหครอบคลุม 

สิงหาคม 2560 –
กุมภาพันธ 2561 

 

11,000 บาท 

3)โครงการกระจายให
ทั่วถึง 

เพื่อตอบสนองตอความพึง
พอใจและความสะดวกสบาย
ของลูกคา 

มีการสอบถามความตองการ
ของลูกคา เกี่ยวกับชองทางการ
จําหนายเพื่อที่จะไดมีการเพิ่ม
การกระจายสินคาใหครอบคลุม
หลังจากดําเนินการเพิ่มชองทาง
จําหนายทําการประเมินและ
ติดตามผลการขายของแตละราน
และตัวแทนขาย 

ตุลาคม 2561 – 
ตุลาคม 2562 

15,000 บาท+หัก% 
ยอดขายแตละที ่

4)โครงการใหรูจัก เพื่อใหผูบริ โภคเขาถึงและ
จดจําแบรนดสินคา เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการรับรู
ขาวสารของทางบริษัท ให
ลูกคาไดทราบเรื่องสบูกอน
ลางหนาAlatus 
 

เลือกลงโฆษณาในเฟสบุคที่กลุม
ลูกคาสวนมากใชและติดตาม 
ประเมินผลการรับรู และการ
ตอบรับของลุกคาทุกๆ 2เดือน 

สิงหาคม 2560 – 
สิงหาคม 2562 

26,000 บาท 

รวม 59,500 บาท 
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ศึกษาแนวทางการประยุกตใชสุนทรียสาธกเพื่อเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา “สบูทรีธารา”ในการนํามาวิเคราะหปจจัยที่

เปนจุดรวม จุดโดดเดนของสบูทรธีารา ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ ครรชิตพล ยศพรไพบูลย(2555) ไดศึกษาปจจัย

สวนประสมการตลาด: ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด ที่สงผลตอพฤติกรรม

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาสําหรับผูชายโดยการวางแผนและตั้งใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งซื้อ

ผลิตภัณฑเปนประจํา บรเิวณการเลือกซื้อ และการเลือกซื้อขนาดบรรจุภัณฑ 

 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ

ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามไดใหความสําคัญอยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน และพบวาหัวขอยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยู

ในดานผลิตภัณฑ โดยถือวาอยูในระดับมีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของประพล เปรมทองสุข 

(2559) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซือ้โฟมลางหนาแบบโคลน ของผูบรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มปีจจัยสวนประสมทางการตลาดมีพียงปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่สงผลตอการตัดสินใจ

ซื้อโฟมลางหนาแบบโคลน 

ขอเสนอแนะ 

  1.จากผลการวิเคราะหผลการตัดสินใจซื้อสบูกอนลางหนาAlatus พบวาผูตอบแบบสอบถามมีคิดวา

สารสกัดยางนา อยูในระดับปานกลาง และไมแนใจที่จะซื้อสบูกอนลางหนาAlatus ผูจัดทําเสนอวา จากผลการศึกษา  

บรษิัท อะลาตัส จํากัด ควรศึกษาจากมุมมองของผูซื้อ ที่ตัดสินใจซื้อในดานตางๆ ดานไหน แลวนํามาวิเคราะห 

  2.ควรศึกษาขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาเชิงลึกใหมากขึ้น ไมวาจะเปน

ดานความตองการของลูกคา ดานผลิตภัณฑของตัวสินคา ที่ลูกคาใหความสําคัญ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ และแรงจูงใจในการ

ตัดสินใจซื้อถังบําบัดน้ําเสีย ของบริษัทรับเหมา ผูรับเหมากอสราง หรือเจาของโครงการ และมีการดําเนนิการกอสราง

อาคารตางๆ ในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล  โดยใชวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) ในการศึกษาตั้งแตกระบวนการ ติดตอ

ผูรับเหมาหรือเจาของโครงการ เสนอราคาผลิตภัณฑ ขั้นตอนการสั่งซื้อ ผลิตสินคา ตรวจสอบคุณภาพกอนสงสินคา 

ขั้นตอนการสงสินคา ตลอดจนสงสินคาถึงหนาโครงการกอสราง  ภายหลังการศึกษานี้จะชวยสรุปปญหาและแนว

ทางการแกไขปญหา เพื่อคาดหวังในการลดปญหาที่เกิดขึน้สําหรับลูกคารายถัดไป 

คําสําคัญ: สรุปปญหาและแนวทางการแกไขปญหา 

Abstract 

 This case study has objective study behavior. Factor influencing decision making and the motivation for 

buying wastewater tank of the contractor building contractor or project owner into building site. In Bangkok and 

its vicinity use by Deming Cycle . Since the process Contact the contractor or project owner, purchasing order, 

process product, check quality before delivery, send to product on the site. After this study, We are hope help to 

summarize problems and solutions. To expect to reduce the problem for the next customer.  

Keywords: Summary of problems and solving problems 

 

บทนํา 

ปจจุบันการสงเสรมิการขยายตัวอุตสาหกรรมดานอสังหารมิทรัพยของภาครัฐยังมีความเติบโต โดยคุณไตร

พันธ สุวัณณะปุระ Business & Finance  เว็บไซด Money channel ใหขอมูลดานธุรกิจกอสรางวามีมากถึง 20% ของ

เงินทุนทั้งหมด 1.9 ลานลานบาท  และภาคเอกชนเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหเศรษฐกิจเติบโตและมีแนวโนมที่ดี  เชน 

โครงการบานจัดสรร อาคารพาณิชย คอนโดมิเนียม โรงแรม รสีอรท การปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ทรุดโทรม เปนตน 

เพื่อมุงใหเกิดเงินทุนหมุนเวยีนในระบบเปนการกระตุนเศรษฐกิจดานการบรโิภค การทองเที่ยว และการใชจายของ

ประชาชน สําหรับดานภาคเอกชนในการเขาประมูลงานตางๆนัน้ สงผลใหธุรกิจยอยดานวัสดกุอสราง ไฟฟา ประปา 

สุขาภิบาล มีอัตราการขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ 

เมื่อปพ.ศ.2550 กลุมผูรวมลงทุนไดดําเนินการกอต้ัง บรษิัท ไบโอคลีน จํากัด เปนเปนธุรกิจขนาดกลาง มี

โรงงานผลิตและจัดจําหนายถังบําบัดน้ําเสีย  ถังเฟอรโรซีเมนต ถังดักไขมัน ถังบรรจุน้ําดีและอปุกรณติดตั้ง ภายใตแบ
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รนด ไบโอคลีน(BIOCLEAN) ซึ่งเปนองคประกอบหลักของหองซักลาง หองน้ํา หองครัว ถังกักเก็บน้ําของทุกอาคาร 

วัสดุที่ใชในการผลิตม ี 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑโพลีเอททิลีน และผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส สามารถผลิตไดตั้งแต

ขนาดเล็กจนถึงใหญ อกีทั้งยังมวีิศวกรและชางเทคนิคผูเชี่ยวชาญที่ออกแบบงานระบบบําบัดน้ําเสีย (บอคอนกรีต) 

ปรับปรุงใหคําปรึกษาที่เหมาะสมกับหนางาน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับเหมาหรือเจาของโครงการได  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาพฤตกิรรมและปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการตัดสนิใจซื้อ ถังบําบัดน้ําเสยีของผูรับเหมา 

1.1 สํารวจขอมูลท่ัวไปของผูรับเหมาหรอืเจาของโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยใชแบบสอบถาม 

และมีกลุมประชากรตัวอยาง 227 ราย 

1.2 สํารวจปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อถังบําบัดน้ําเสีย โดยใชแบบสอบถามทั้งหมด 4 สวน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบริการหลังการ ขายการดูแลใหขอมูลของ

พนักงาน 

2. วิเคราะหผลการศึกษาโดยรวม  

2.1 วิเคราะหสิ่งแวดลอมทั่วไป (General Environmental) ดานการเมือง  ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

วัฒนธรรม ดานเทคโนโลยี  

ตาราง สรุปสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environmental) 

หมายเหตุ   + หมายถึง   ปจจัยดานบวกที่เอื้อประโยชนตอธุรกิจ 

         - หมายถึง   ปจจัยดานลบที่สงผลกระทบตอธุรกิจ 

2.2 วิเคราะหผลการศึกษาดานการคุกคามทางธุรกิจ 5 ดาน (Five Force Model) 

 
2.3 วิเคราะหสิ่งแวดลอมภายใน (Internal Environmental) โดยใช SWOT วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค 

และโอกาส 

S แบรนด BIOCLEAN ไดรับความนิยมในงานราชการ  

เชน งานโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณะสุข 
W ขาดแคลนบุคลากรดานการบรกิารภาคสนาม 

O ฐานลูกคาเกาที่เคยซื้อผลิตภณัฑ T อุปสรรคสําคัญคือการอยูรอดในเศรษฐกิจ 

 

3. แกไขปญหาจากการนํากลยุทธวงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) มาใชในสรุปและวางแนวทางแกไข เพื่อคาดหวัง

ในการลดปญหาที่เกิดขึ้นสําหรับลูกคารายถัดไป 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล                                                                                                 

ผลการศึกษา 

บริษัท ไบโอคลีน จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายถังสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมายการคา BIOCLEAN  จัด

จําหนายอุปกรณ ระบบบําบัดน้ําดี – น้ําเสีย  รับเหมาออกแบบ   และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับงานอาคารสูง
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และหมูบานจัดสรร ผานการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001 & ISO 14001 จากการศึกษาแรงจูงใจในการตัดสินใจ

เลือกซื้อ ถังบําบัดน้ําเสียของผูรับเหมาหรือเจาของโครงการ เพื่อเปนแนวทางในแกปญหา ปรับปรุงและพัฒนา

ยอดขาย เพื่อสอดคลองกับวัตถุประสงคดานแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อถังบําบัดน้ําเสีย ของผูรับเหมาหรือเจาของ

โครงการ และเพื่อใชวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) เปนแนวทางในแกปญหา ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการใหเกิด

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สรุปผลการศึกษาดังตอไปนี ้

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 227 คน พบวาขอมูลของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มี

อายุระหวาง 36 – 40 ป   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดอยูที่ 30,001 บาท ขึ้นไป

ตามลําดับ 

2. ปจจัยของบริษัทที่สงผลใหตัดสนิใจซื้อสินคาของผูตอบแบบสอบถาม 

2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา การปรับเปลี่ยนแกไขผลิตภัณฑใหตรงตอหนางานจริงหรือ

ตามสเปคที่ราชการกําหนดนั้น สงผลมากที่สุดตอระดับการเลอืกซื้อสินคา 

2.2 ปจจัยดานราคาผลิตภัณฑ พบวา การตั้งราคาเหมาะสมนั้นสงผลใหเลือกซื้อสินคามี

ความสําคัญในระดับมาก  

2.3 ปจจัยดานชองทางการจําหนาย พบวา การจําหนายสินคาผานตัวแทนหรือพนักงานขายของ

บรษิัทน้ัน สงผลปานกลาง ตอระดับการเลือกซื้อสินคา  

2.4  ปจจัยดานบริการหลังการขายการดูแลใหขอมูลของพนักงาน พบวา พนักงานมีความรูความ

เขาใจในความตองการของลูกคาสงผลมากตอระดับการเลือกซื้อสินคา 

3. กลยุทธแนวทางในแกปญหา ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพโดยการใชวงจรเดม

มิ่ง (Deming Cycle)  

P (Plan)  ขั้นวางแผนทุกสิน้เดอืน 

D (Do)  ขั้นปฏบิัติตามแผน 

C (Check)   ขั้นติดตามผลของงาน กอนการสงสินคา 1 สัปดาห  

A (Act)  ขั้นสรุปผลเพื่อทบทวนปญหาที่เกิดขึ้นของเสนทางการดําเนินการแตละขั้นตอน และนํามาปรับปรุงอยูเสมอ 

 
ภาพกลยุทธวงจรเดมมิ่ง 

ทั้งนี้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) จะชวยลดชองวางของปญหาหรือ หากเกิดปญหาในลักษณะคลายคลึงกัน 

และเพื่อปองกันไมใหปญหาเกิดซ้ําขึ้นอีก  

4. ขอเสนอแนะนํา 

4.1 หลังการดําเนนิงานทุกครัง้ ควรเพิ่มผลตอบรับของลูกคา (Feedback)  
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4.2 ดานราคาคาขนสง ใหขอเสนอแนะวา ควรปรับราคาใหถกูลงกวาเดิม  

4.3  ดานเงื่อนไขการชําระเงินของลกูคา ควรเพิ่มเครดิตในการชําระเงนิออกไปอกี 15 – 30 วัน 

การอภิปรายผล   

อภิปรายผลการศึกษา บริษัท ไบโอคลีน จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายถังสําเร็จรูป ภายใตเครื่องหมาย

การคา BIOCLEAN  ศึกษาแรงจูงใจสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคในการเลือกใช

เว็บโฮสติ้งประเทศไทย (ศิวานันท พรหมจรรย,2559) คือผูตัดสินใจซื้อใหคะแนนความพึงพอใจในระดับมาก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนายและดานบริการหลังการขาย 

กิตตกิรรมประกาศ 

 รายงานศกึษาอิสระในครั้งนี้สําเร็จสมบูรณไดดวยดจีากความกรุณาอยางยิ่งของรองศาสตราจารยประเสริฐ 

ดํารงชัย อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ที่ใหความอนุเคราะหการใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการจัดทํา 

กรณีศกึษารายงานการศึกษาอิสระฉบับนีจ้นสําเร็จไปไดดวยด ี ขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรูทางวิชาการ

ที่ทําใหผูจัดทํานํามาประยุกตใช ตลอดจนผูบริหารในบริษัทที่ใหคําปรึกษา ผูใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

และสุดทายน้ีขอขอบคุณครอบครัวที่ใหกําลังใจและสนับสนุนมาตลอด 
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การวิจัยเรื่อง กลยุทธทางการของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงความสัมพันธของพฤติกรรมของผูบริโภคในธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ในพื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่มีผลตอกล

ยุทธทางการตลาดในการตอบสนองความตองการที่จะทําบุญกับวัดในพื้นที่ อ.เมือง    จ.เชียงใหม และเพื่อศึกษาถึงกลยุทธ

ทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม เพื่อตอบสนองความตองการในการมาทําบุญ  ผูวิจัยได

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยนําแบบสอบถามไปลงพื้นท่ีและเก็บขอมูลดวยตนเอง แลวนําผลที่ไดทั้งหมดมาทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ผลการวิจัยพบวา ประชากรสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 25 – 34  ป โดยที่มา

ทําบุญท่ีวัด สัปดาหละครั้ง มักจะเขาวัดมาทําบุญ คือชวงเวลา 09.01 น. – 10.00 น. ในทุกวันสําคัญทางศาสนา โดยที่มักจะนํา

สังฆทานสําเร็จรูปมาทําบุญ สวนใหญจะมาทําบุญที่วัดใกลบาน วัดในชุมชน ผูที่มาทําบุญสวนใหญมักจะใหคําตอบเพียงแควา 

ไดรับความสุขใจจากการทําบุญ และพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน พบวา ลักษณะสวนบุคคล เพศที่แตกตางกัน ดานสถานะภาพของผูมาทําบุญ

ตางกัน ระดับการศึกษาแตกตางกัน จํานวนสมาชิกแตกตางกัน มีผลตอความสัมพันธกับดานพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ

ของพุทธศาสนกิชน  

ซึ่งธุรกิจพุทธพาณิชยสวนใหญเปนพุทธพาณิชยที่ใชความเชื่อ และความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก  

ความแตกตางของธุรกิจพุทธพาณิชย พบวา รูปแบบธุรกิจพุทธพาณิชยที่แตกตางกันมีผลตอบแทนที่ แตกตางกัน เนื่องจาก

พุทธพาณิชยบางประเภทตองอาศัยความเชื่อและความศรัทธาสูง ในการใชจายของประชาชน  แตบางประเภทเปนสินคาเล็กๆ 

นอยๆ รวมทั้งดอกไมธูปเทียน ซึงไมสามารถขายในราคาที่ แตกตางจากทองตลาดไดมากนัก จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา 

รูปแบบพุทธพาณิชยมีการพึงพิงรายไดสูง เปนสิ่งที่สะทอนวาคนไทยยังมีความเชื่อในการใชเครื่องราง ของขลังหรือการทําบุญ

เปนสิงยึดเหนยีวจิตใจ ทําใหเกิดการสรางรายไดใหกับผูประกอบการเปนสัดสวนตอรายไดครัวเรือนมากกวารูปแบบอื่น สังคม

ควรปลูกฝงใหคนรุนใหมทําความดีมากกวาการยึดติดในวัตถุ ขณะเดียวกันผูทีประกอบอาชีพนี้มานานจะมีการพึงพิงมากกวา 

ควรมีการจัดระเบียบธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย เพื่อยังคงใหเกิดความสมดุลระหวางธุรกิจ และศาสนา ขณะเดียวกันผูที มีการ

ประกอบการอยูแลวก็ควรมีการจัดสรรรายไดในการเสริมสรางกิจกรรมทางศาสนาใหมีการดํารงอยูตอไป 

คําสําคัญ: กลยุทธทางการตลาด พุทธพาณิชย ธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย พฤติกรรมผูบริโภค  

Abstract  

The research subject's marketing strategy of Buddhist commercial in local district Chiang Mai province. The 

purpose is to study the relationship of consumer behavior in Buddhist commercial  in local district Chiang Mai province. 

Affect the marketing strategy in response to the need to make merit with the temple. And to study the marketing 

strategies of Buddhist commercial business in local district Chiang Mai province to meet the needs of philanthropy. The 

researcher collected the data manually. By taking the questionnaire to the area and collecting data manually. All results 

were analyzed for statistical significance. Statistical results showed that Most of the population is male, aged 25-34 
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years, who were at the temple. once a week Usually the temple is to merit the time of 09.01 AM - 10.00 AM on every 

important religious day. By the way, always ready to make merit. Most of them will make merit at the temple near the 

temple in the community. Most of the merit people usually give the answer. Get pleasure from philanthropy. And found 

that the respondents had the behavior of entering the temple to merit Buddhists in local district Chiang Mai province. 400 

people found that personal characteristics. Gender difference The status of the image of the meritorious difference. 

Educational level is different. Number of family members varies. Affect the relationship with the behavior of a Buddhist 

temple to make merit. 

 Most commercial Buddhist businesses are Buddhist-based commercial beliefs. And the faith of the Buddhists is 

very much. The difference of Commerce found that Buddhism, Buddhist commercial model is different, with different 

rewards. Due to certain commercial Buddhist faith, and faith is high. In public spending But some types are little things 

including flowers and candles Which can not be sold at that price. Very different from the market. The research found 

that. The Buddhist commercial model is high income. It is a reflection that Thai people still have faith in the use of fetish. 

Talisman philanthropy or annexation is mental toughness. Income generation for entrepreneurs is more proportional to 

household income than other forms of income generation. Society should instill a new generation of good deeds rather 

than attachment in objects. At the same time, those who have been in this profession for a long time will have more rest. 

Should be Buddhist commercial. To maintain a balance between business and religion. Having a business already, there 

should be an allocation of income to strengthen the religious activity to continue to exist. 

Keywords: Marketing Strategy, Buddhist Commercial, Buddhist Commercialism, Consumer Behavior 

 
 

บทนํา  

ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ตั้งแตชวงอดีตจนถึงปจจุบัน ทั้งทางดาน เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ฯลฯ จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหคานิยมและความเชื่อของคนไทยมีความ

เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอความเชื่อและความศรัทธา ซึ่งถือเปนธรรมชาติอยางหนึ่งที่อยูใตจิตสานึกของคนไทย อันจะ

เห็นไดวาในสมัยกอนไมวาคนไทยจะขยันทําอะไรก็ตามแต ลวนแลวแตตองมเีรื่องราวของความเชื่อเขามาสอดแทรกใน

ความรูสึกนึกคิดดวยเสมอตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย อาจเรียกไดวาทั้งชีวิตพวกเขานั้นถูกผูกติดอยูกับความเชื่อเสมือน

เงาตามตัวซึ่งความเชื่อเหลานั้นเกิดจากการผสมผสานความคิดความเชื่ออันหลากหลายเขาดวยกัน ทั้งความเชื่อจาก

โบรา โบราณ ความเชื่อรวมสมัยหรือความเชื่อที่ผสมผสานจากวัฒนธรรมตาง ๆ จนกลายเปนอัตลักษณเฉพาดาน

ความเชื่อเรียกวา “ความเชื่อสไตส Very Thai” หรือ“ความเชื่อในรูปแบบ Pop Culture”1  การทําบุญที่เปนหนึ่งในวิถี

ปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนไทย จากสิ่งที่เปนนามธรรมก็สามารถแสดงออกใหเห็นเปนรูปธรรมผานปรากฏการณ

พฤติกรรมที่เรียกวา “บุญพาณิชย” ในวิถีปฏบิัติแบบ พุทธพาณิชยและไสยพาณิชยได โดยพฤติกรรมบุญพาณิชยเปน

เงื่อนไขและพฤติกรรมสําคัญที่เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกระบวนการพุทธพาณิชย เปนทั้งเหตุและผลของวิถีปฏิบัติพุทธ

พาณิชยและไสยพาณิชยอีกทั้งมคีวามสัมพันธระหวางกันในลักษณะของแบบแผนวิถีการไดมาซึ่งบุญ2 

“...เม็ดเงินในในธุรกิจพระเครื่องและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในป 2548 สูงเกือบถึง 20,000 ลานบาท (ลาสุดป 

2550 เปน 22,000 ลาน) และธุรกิจเหลานี้ยังมีโอกาสเติบโตอยางตอเนื่องตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยคาดวาจะยังมี

อัตราขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 10 - 12 ตอป..การ “เชาพระ” เริ่มตนจากการแลกเปลี่ยนระหวางพระเครื่องกับพระ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1385 
 

เครื่องดวยกัน ซึ่งถาพระเครื่ององคใดมีความนิยมสูงกวาพระเครื่องที่นํามาแลกอาจจะมีการเพิ่มพระเครื่องใหอีก

จํานวนหนึ่งตามความพอใจของผูแลกเปลี่ยน3  

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติประชากรสวนใหญประเทศไทยปจจุบันนับ ถือศาสนาพุทธ

มากกวา 90%4 อีกทั้งคนไทยปจจุบันหันมาทําบุญ กันมากขึ้น เปนตนวา ทําบุญวันเกิด ทําบุญขึ้นบานใหม ทําบุญ

ครบรอบวันสําคัญตางๆ ถวายสังฆทาน เพื่อสะเดาะเคราะห ตอชะตา ทําบุญเพื่อสรางความสบายใจทั้งแกตนเองและ

คนรอบขาง แตคนสวน ใหญไมเขาใจความหมายที่ แทจริงของ “บุญ” และเขาใจวา การทําบุญ คือ ถวายขาวของแก

พระสงฆ สวนการทําทาน คือ ใหขาวของแกคนยากจน และยังเขาใจจํากัดแตเพียงวาตองทํากับพระสงฆเทานั้น ถึงจะ

เปนการทําบุญ การทําบุญนั้นแทจริงแลว ตองเริ่มจากจิตที่บริสุทธิ์สิ่งของตองบริสุทธิ์ไมไดแจกจายเพื่อหวังผลทาง

สังคม หากทําเพื่อหนาตาเสยีงสรรเสรญิ หวังผลทางการเมืองเรยีก คะแนนนิยม หรือในคนอื่นเห็นวาตนเปนคนใจบุญ 

ค้ําจุนศาสนาถึงแมการทําทานแบบนี้จะเปนทาน แตก็นับวาเปนทานที่มีผลนอยมาก เพราะยังเปนการเอา “กิเลส” ไป

แลก “กิเลส” อยูอยางเดมิ ไม พัฒนาจิตใจใหกาวหนาบริสุทธ์ิ5 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ใน

พื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะสามารถนําขอมูลที่ไดมาจากการวิจัยไปทําการศึกษาตอยอด รวมทั้งนํา

ขอมูลท่ีไดไปบูรณาการประยุกตใชเพื่อใหเปนประโยชนตอไป 

ทบทวนวรรณกรรม  

 ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 ชุมชนเมืองเชยีงใหมตั้งอยูบริเวณท่ีราบลุมแมน้ําปงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมน้ําปงไหลผานใจกลางเมือง

ในแนวเหนอื – ใต ชุมชนดัง้เดิมหรือบริเวณเมอืงเกาตัง้อยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําปง  ตอมาเมื่อชุมชนไดพัฒนาใหมี

ความเจริญขึ้น โดยมีการขยายตัวขางฝงแมน้ําปงฝงตะวันออก  และภายหลังจากที่ไดมีการตัดถนนออมเมือง  ชุมชน

ไดพัฒนาออกไปหลายทิศทางตามแนวเสนทางการคมนาคมและโครงขายสาธารณูปโภค  ธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่

พักอาศัยไดมาขยายตัวเปนอยางมาก  สภาพที่แทจริงของชุมชนเมืองเชียงใหมในปจจุบันไมไดคงอยูแตเฉพาะในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมเทานั้น  แตไดขยายออกไปตามบรเิวณชานเมืองและชนบทอีกดวย 
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอแมริม 

ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอสันทราย อําเภอสันกําแพงและอําเภอดอยสะเก็ด 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอสารภีและอําเภอหางดง  

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอหางดง ุ6 

แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 

สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งบริษัทนํามาใชรวมกันเพื่อ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคากลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เปนแนวคิดที่

สําคัญอยางทางการตลาดสมัยใหม ซึ่งแนวความคิดเรื่องสวนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทสําคัญทางการตลาด 

เพราะเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดท้ังหมด เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดเปาหมาย สวนผสมทางการตลาดวา 7 Ps ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 กลุมนี้ จะทําหนาที่รวมกันในการ

สื่อขาวสาร ทางการตลาดใหแกผูรับสารอยางมีประสิทธภิาพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ  ลักษิตานนทและศุภร เสรีรัตน(2541, หนา 337-339) ไดสรุปเกี่ยวกับ

แนวความคิดกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ (Market Mix) ไวในหนังสือการบริหารการตลาดยุคใหมวา
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ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคพบวา 

ผูบริโภคผานกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps7 

ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 34)8 ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวาหมายถึง การผสมที่เขา

กันไดอยางดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขายและระบบการจัด

จําหนายซึ่งไดมีการจัดออกแบบเพ่ือใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ 

ศิรวิรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546, หนา 53)9 ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา เปนตัวแปร

ทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบรษิัทใชรวมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

เสร ีวงษมณฑา (2542, หนา 17)10 ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix หรือ 4Ps) 

ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ

พึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเครื่องมือท่ีใชรวมกันเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคการ

จากความหมายขางตน พอจะสรุปไดวาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งเปน

กลุมของเครื่องมือทางการตลาดที่องคกรใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความ ตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภค 

ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้ชิฟแมน และ คานุค (Schiffman and 

Kanuk, 1994, อางถึงในศิริวรรณ เสรรีัตน, 2550, หนา9)11 กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง

บุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ(Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluating) และการใชจาย 

(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 

โซโลมอน (1996, p. 7 อางถึงในดารา ทปีะปาล. 2542, หนา 3)12 ไดใหความหมายของพฤตกิรรมผูบริโภค 

หมายถึง การศึกษาถงึกระบวนการตางๆ ที่บุคคล หรือกลุมบุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพื่อทําการเลือกซื้อ การใช การ

บรโิภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บรกิาร ความคิดประสบการณ เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาตางๆ ให

ไดรับความพอใจอดุลย  

จาตุรงกุล (2543, หนา 5)13 พฤติกรรมผูบรโิภค หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการ

ไดรับและใชสนิคา และบรกิารทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินคาซึ่งเกิดกอนและเปน

ตัวกําหนดปฏกิิริยาตางๆ เหลานี ้

ฉลองศร ีพิมลสมพงศ (2548, หนา 33)14 ไดสรุปถึงพฤติกรรมการบรโิภคของนักทองเที่ยวและกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ ดังนี ้ การศึกษาพฤติกรรมผูบรโิภค หมายถึง การศึกษาเพื่อทราบถึงความตองการความจําเปนของ

ผูบริโภคท่ีเปนตลาดเปาหมาย เพื่อวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหตอบสนองความตองการบริโภคนั้นๆ และเพื่อให

ผูบริโภคไดรับความพอใจสูงสุดจากที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมของผูบริโภค เปนการกระทําของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดหาใหไดมา และการใชสินคาและบริการ โดยผูบริโภคนัน้จะตองเปนผูที่มคีวาม

ตองการ เปนผูมีอํานาจซื้อ เปนผูมพีฤติกรรมการซื้อ และเปนผูที่มพีฤติกรรมการบริโภค 

 ศุภร เสรีรัตน(2540, หนา 5)15 กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยตรง

กับการจัดหาใหไดมาซึ่งการบริโภค และการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้น

ทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย Schiffman and Kanuk (1987 อางถึงใน ศุภร เสรีรัตน, 2540) กลาววา 

พฤติกรรมของผูบริโภค เปนพฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา ซื้อ ใชประเมิน หรือการบริโภค

ผลิตภัณฑบริการ และแนวความคิดตางๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปน
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การศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งเงิน  เวลา   และกําลังเพื่อบริโภคสินคาและบริการ

ตาง  ๆ อันประกอบดวยคําถาม เชนวา ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเม่ือไรอยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน 

ขอมูลทั่วไปของวัดทั้งหมดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ตาราง 1 รายชื่อวัดตาง ๆ ที่แบงตามเขตการปกครองของแตละตําบลในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทั้งฝาย

มหานิกายและธรรมยุตินิกาย ทั้งที่เปนพระอารามหลวงและวัดราษฏร ดังนี ้

 สรุปประชากรกลุมตัวอยางทัง้หมดโดยแบงตามเขตตําบล 

ลําดับ ตําบล ขนาดประชากร 

เปาหมาย (คน) 

ขนาดประชากร

ตัวอยาง (คน) 

วัด 

1. ศรีภูมิ 15,271 26 25 

2. พระสิงห 7,490 12 18 

3. หายยา 13,173 22 9 

4. ชางมอย 8,235 14 5 

5. ชางคลาน 13,971 24 8 

6. วัดเกต 20,814 36 7 

7. ชางเผือก 25,712 44 6 

8. สุเทพ 28,912 49 14 

9. แมเหยีะ 18,564 32 7 

10. ปาแดด 18,460 31 7 

11. หนองหอย 14,239 24 6 

12. ทาศาลา 12,143 21 2 

13. หนองปาครั่ง 8,709 15 2 

14. ฟาฮาม 7,499 13 5 

15. ปาตัน 10,375 18 3 

16. สันผีเสือ้ 10,668 18 5 

รวม 16 234,255 400 133 

   ขอมูลจากหนังสือเอกสารการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด จังหวัดเชียงใหม ภาค 7 หนเหนอื ประจําป 2558 

 

ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ศึกษาในการวิจัยครัง้นี้คือผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ประกอบธุรกิจในเขตอําเภอเมือง

จังหวัดเชยีงใหม จํานวน 234,255 ราย (ท่ีมา:ขอมูลออนไลนวิกิพีเดีย สืบคน 2558) 

 โดยในการวิจัยครั้งน้ีจะทําการสุมตัวอยางโดยใชสูตรทาโรยามาเน (Taro Yamane,1973.125) 

สูตร                 n =        
�

���(�)�
   

e    คือ   ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง โดยในการวิจัยครั้งนีก้ําหนดคาความคลาดเคลือ่นไวที่ 

0.05                  
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N    คือ   ขนาดของประชากร 

                  n    คือ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

เมื่อแทนคา 

  n      =       
���,���

�����,���(�.��)�
 

          =                400 

  ดังนั้นกลุมตัวอยางประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เทากับ 400 คน 

การพัฒนาคุณภาพของเครือ่งมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบโดยใชวิธีการ 

ดังตอไปนี้ 

 1. การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 3 ทาน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและตรวจสอบความถูกตองรวมถึงการปรับปรุงของเครื่องมือดังกลาวที่จะ

ทําการศึกษาเพื่อชวยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) มากยิ่งขึ้น 

 2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยจะหาความเชื่อมั่นจากการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว

ไปทดลองเครื่องมือ (Try –Out) กับวัดหรือศาสนสถานที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 20 แหง จากนั้นนําผลมา

วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีการหาคาคงที่สัมประสิทธ์ิภายใน คาความเชื่อมั่นจะตองไมตํ่ากวา 0.75 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง “กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย” เปนการศึกษาที่ดําเนินการรวบรวมขอมูล

และใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร โดยเปนการ

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก หนังสือ เอกสาร สิ่งตีพิมพ และเว็บไซตตางๆ มาเปนสวนประกอบในการวิเคราะหขอมูล 

รวมกับวิธีวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research)เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured – Interview) 

และการรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งการศึกษาทั้งในสวนของเอกสารและการศึกษาภาคสนามจะชวยทําให

ไดขอมูลเชิงประจักษในการยนืยันผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู    

 ในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณนี้ การเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในเชิงปฐมภูมิ 

(Primary Qualitative Data) และขอมูลทุติยภูม (Secondary Qualitative Data ) ซึ่งผูศึกษาจะใชวิธีการในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการศึกษาดังนี ้

 1.  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากงานเขียน หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ

เนือ้หา แนวคิดกลยุทธทางการตลาด  แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจเลือก

ซื้อของผูบริโภค งานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจในเชิงพุทธพาณิชย  รวมทั้งนําเนื้อหาและประเด็นที่สําคัญมาวิเคราะหรวมกับ

ขอมูลที่ไดรับจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ วาขอมูลที่ไดมามีแนวคิดหรือปจจัยใดสนับสนุน และมีความแตกตาง หรือมี

ความขัดแยงตอความจริงท่ีไดศึกษาโดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนามมาหรอืไมอยางไรเพื่อใหการวเิคราะหขอมูลเปนไปอยาง

ถูกตอง แมนยํา และนาเชื่อถือ 
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 2. การใชแบบสอบถามในการสอบถามผูจัดการ เจาของกิจการ หรือผูที่ทําธุรกิจ หรือแมกระทั่งใหขอมูล

เกี่ยวกับธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย เพื่อเก็บขอมูลที่เปนภาพรวมของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ทั้งในเรื่องของขอมูลลักษณะ

ทั่วไปของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ในอําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม ขอมูลพฤตกิรรมของผูบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อในธุรกิจเชิงพุทธพาณิชย ในพื้นที่อําเภอเมือง 

จังหวัดเชยีงใหม 3 ตอนดวยกันคือ ลักษณะทั่วไปของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลเกี่ยวกับกลยุทธ

ทางการตลาดของธุรกิจเชิงพุทธพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคและการตัดสินใจเลือกซื้อใน

ธุรกิจเชิงพุทธพาณิชยโดยมีการใหคะแนนเปนระดับการปรับตัวโดยแบบประเมินคาลเิกิรท ( Likert scale) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวาเปนเพศชายจํานวน 207 คน   คิดเปนรอยละ 51.80 อยู

ในชวงอายุ 25 – 34  ป คิดเปนรอยละ 30.00 อยูในสถานะภาพสมรส จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 63.20 อยูใน

ระดับปริญญาตรี จํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.50 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน จํานวน 282 คน คิด

เปนรอยละ 70.50 เปนคนเชียงใหมในเขตอําเภอเมือง จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.75  มีรายไดตอเดือน 

15,001-20,000 บาท จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00 มีอาชพีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 

23.75  

ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 

หญิง 

203 

197 

50.80 

49.20 

2. อาย ุ 15 - 24  ป 

25 – 34 ป 

35 – 44 ป 

45 – 54 ป 

55 – 64 ป 

65 – 74 ป 

มากกวา 74 

82 

125 

61 

33 

34 

47 

18 

20.50 

31.20 

15.20 

8.20 

8.50 

11.80 

4.50 

3. สถานะภาพ โสด 

สมรส 

หยาราง/แยกกันอยู 

หมาย 

128 

249 

7 

16 

32.00 

62.20 

1.80 

4.00 

4. การศึกษา ประถมศึกษา 1 – 3 

ประถมศึกษา 4 – 6 

มัธยมศึกษา 1 – 3 

มัธยมศึกษา  4 – 6 

อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

22 

78 

4 

58 

13 

245 

5.50 

19.50 

1.00  

9.50  

3.20  

61.20 

5. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1 – 2 คน 

3 – 4 คน 

5 คนขึ้นไป 

28 

314 

58 

7.00 

78.50 

14.50 
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ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน(คน) รอยละ 

6. ภูมิลําเนา คนเชียงใหมในเขตอําเภอเมือง 279 69.80 

คนเชียงใหมนอกเขตอําเภอเมือง 51 12.80 

คนในเขตภาคเหนือตอนบน  

แตยายเขามาในเขตอําเภอเมือง 
13 3.20 

คนในเขตภาคเหนือตอนบน 

ยายเขามาในเขตอําเภอเมือง 
36 9.00 

คนในภาคอื่น ยายเขามาในเขตอําเภอ

เมือง 
21 5.20 

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 

5,001-10,000 

10,001-15,000 

15,001-20,000 

มากกวา 25,001 

142 

43 

104 

105 

6 

35.5 

10.80 

26.00 

26.20 

1.50 

8. อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

เกษตรกร 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 

อื่น ๆ 

106 

71 

62 

48 

55 

58 

26.50 

17.80 

15.50 

12.00 

13.80 

14.50 

 

สวนที่ 2  วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการมาทําบุญ ของพุทธศาสนิกชน   

จากขอมูลพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญของพุทธศาสนกิชน ไดแก ความถี่ ชวงเวลาการมาทําบุญ โอกาส

การมาทําบุญ จุดประสงคของการมาทําบุญ ประเภทสิ่งของที่นํามาทําบุญ กิจกรรมที่ปฏิบัติ สาเหตุของการทําบุญ 

และประโยชนของการมา สามารถสรุปผลไดดังนี ้

ความถี่ของการเขาวัดมาทําบุญพบวา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน มาทําบุญที่วัด สัปดาหละครั้ง 

จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00 ชวงเวลาที่มักจะเขาวัดมาทําบุญ คือชวงเวลา 09.01 น. – 10.00 น. จํานวน 

117 คน คิดเปนรอยละ  29.20 โอกาสในการมาทําบุญของผูตอบแบบสอบถามคือ ทุกวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 

76 คน คิดเปนรอยละ 19.00  กิจกรรมที่ปฏิบัติในการมาทําบุญพบวา  การถวายสังฆทาน จํานวน 156 คน คิดเปน

รอยละ  39.00 ประเภทสิ่งของในการมาทําบุญพบวา  ชุดสังฆทานสําเร็จรูป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.80 

สาเหตุในการมาทําบุญพบวา  ดวยสาเหตุที่วา วัดใกลบาน จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20 ประโยชนของการ

มาทําบุญพบวา  ประโยชนของการมาทําบุญของผูตอบแบบสอบถาม ไดประโยชนของการมาทําบุญ คอืไดรับความสุข

ใจจากการทําบุญ  จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.20  
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ตารางที่ 3  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนความถี่ในการมา

ทําบุญ 

ความถี่ของการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

สัปดาหละครัง้ 152 38.00 

ทุกวันพระ 116 29.00 

ทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 76 19.00 

ทุกวันสําคัญตาง ๆ 56 14.00 

รวม 400 100.00 

 

ตารางที่ 4  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนชวงเวลาในการ

มาทําบุญ 

ชวงเวลาการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

06.00 – 07.00 28 7.00 

07.01 – 08.00 50 12.50 

08.01 – 09.00 76 19.00 

09.01 – 10.00 117 29.20 

10.01 – 11.00 100 25.00 

13.00 – 17.00 29 7.20 

รวม 400 100.00 

 

ตารางที่ 5  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนของโอกาสในการ

มาทําบุญ 

โอกาสการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

ทุกวันพระ 47 11.80 

ทุกวันสําคัญทางศาสนา 76 19.00 

ทุกวันสําคัญตาง ๆ 43 10.80 

เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง เลื่อนยศ 40 10.00 

ทําบุญอาย ุ 24 6.00 

ทําบุญตามงานประเพณ ี 41 10.20 

เนื่องจากสอบติด สอบผาน 29 7.20 

งานประจําปของวัด 41 10.20 

ทําบุญอุทิศใหผูลวงลับ 36 9.00 

อื่น ๆ 23 5.80 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 6  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ในการมาทําบุญ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติของการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

ถวายภัตตาหารพระ 47 11.80 

ฟงเทศน ฟงธรรมะ 25 6.20 

เจริญสติ ปฏิบัติธรรม 25 6.20 

ถวายสังฆทาน 156 39.00 

ปดทองพระ/ลกูนิมิต 49 12.20 

ถวายเงิน บริจาคทรัพย 41 10.20 

ขอยืมของ 9 2.20 

ขอคําปรกึษาเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ 23 5.80 

ชวยงานวัด 17 4.20 

อื่น ๆ 8 2.00 

รวม 400 100.00 

 

ตารางที่ 7  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนประเภทส่ิงของใน

การมาทําบุญ 

ประเภทสิ่งของการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

เครื่องทองเหลือง 22 5.50 

ชุดสังฆทานสําเร็จรูป 119 29.80 

ดอกไม/ตนไม 28 7.00 

ธูปเทียน 22 5.50 

เครื่องครัว 27 6.80 

ผาไตรจีวร 34 8.50 

เครื่องใชไฟฟา 25 6.20 

อุปกรณการเรยีน/หนังสือ 22 5.50 

เครื่องอัฐบริขาร 30 7.50 

เครื่องใชสวนตัวพระภกิษุ/สามเณร 26 6.50 

เภสัช/ยาสามัญประจําบาน 21 5.20 

คัมภีรธรรม/หนังสอืธรรมะ 15 3.80 

อื่น ๆ 9 2.20 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 8  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนสาเหตุในการมา

ทําบุญ 

สาเหตุของการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

ใกลบาน 113 28.20 

เดินทางไปสะดวก 67 16.80 

ศรัทธาพระสงฆที่วัด 43 10.80 

รูจักพระสงฆที่วัด 60 15.00 

วัดสะอาด สงบ 55 13.80 

มีบริการใหทําบุญมาก 34 8.50 

เพื่อน ญาติ คนรูจัก ชวนใหไป 18 4.50 

อื่น ๆ 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 

ตารางที่ 9  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพฤติกรรมการมาทําบุญ ในสวนประโยชนของ

การมาทําบุญ 

ประโยชนของการมาทําบุญ จํานวน (n = 400) รอยละ (100.00) 

ไดพบปะ เพ่ือน ญาติ คนคุนเคย 41 10.20 

ไดรับความสุขใจจากการทําบุญ 173 43.20 

มีกําลังใจในการทํางาน/การดําเนินชวีิต 59 14.80 

ไดรับขอคิดที่เปนประโยชนตอการดําเนินชวีิต 65 16.20 

ไดฝกตน พัฒนาตนเอง 6 1.50 

มีที่พึ่งทางจิตใจ 45 11.20 

ไมไดประโยชนใด ๆ 5 1.20 

ทําใหโชคดี มโีชคลาภ 6 1.50 

รวม 400 100.00 

 

สวนที่ 3  ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคาเฉลี่ยปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้งหมด 7 ดาน คือ ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ สามารถสรุปไดดังนี ้

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ไดใหความสําคัญตอการทําบุญของพุทธศาสนิกชน พบวา

โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยาง ปจจัยที่มีระดับปานกลาง (Mean = 3.45) ผูตอบแบบสอบถามชื่นชอบการทําบุญตักบาตร ที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.97) ใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการเขาวดัทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยที่มี

ระดับนอย (Mean = 2.81) ปจจัยดานราคาที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือคาใชจายในกิจกรรมการทําบุญอยูใน

ระดับความสามารถในการทําบุญของพุทธศาสนกิชน ที่มคีาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean = 3.05 ) 
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ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัดทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยที่มีระดับนอย (Mean = 

3.64) ปจจัยดานการจําหนายที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือวัดเปนโบราณสถาน เปนวัดเกาแกที่อยูคูเมือง

เชยีงใหมมานาน จึงเปนที่ท่ีพุทธศาสนิกชนมักจะมาทําบุญของพุทธศาสนกิชน ที่มคีาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean = 

3.95 )ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัดทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยที่มีระดับนอย (Mean = 

2.95) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดคาที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือมีการบอกปากตอปาก ถึงวัดที่

พุทธศาสนิกชนมาทําบุญของ ที่มีคาเฉลี่ยในระดับนอย (Mean = 2.95) ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัด

ทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยที่มีระดับปานกลาง (Mean = 3.27) ปจจัยดานบุคคลที่มีผลตอผูตอบ

แบบสอบถาม คือชื่อเสียงของเจาอาวาส เปนที่รูจักตอพุทธศาสนิกชน ไมวาจะเปนพระนักเทศนหรือพระผูมีปฏิปทา

เปนที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน  มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean = 3.59) ใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผล

ตอการเขาวัดทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยที่มีระดับปานกลาง (Mean = 3.40) ปจจัยดานกระบวนการที่มี

ผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือพิธีการในทําบุญเรียบงาย สะดวก ตอการทําบุญของพุทธศาสนิกชน ที่มีคาเฉลี่ยใน

ระดับปานกลาง (Mean = 3.54) ใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการเขาวัดทําบุญของพุทธศาสนกิชนในดานปจจัยท่ี

มีระดับปานกลาง (Mean = 3.12) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอผูตอบ

แบบสอบถาม คือการสรางบรรยากาศภายในวัดใหสงบ รมรื่น เหมาะแกการทําบุญของพุทธศาสนิกชน ที่มีคาเฉลี่ยใน

ระดับปานกลาง (Mean = 3.54 ) 

ตารางที ่10 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. การทําบุญตักบาตร 3.97 0.60 ปานกลาง 

2. การถวายสังฆทาน 3.77 .71 ปานกลาง 

3. ถวายปจจัยเพื่อการกุศล,ทุนการศึกษา,ชําระหนีส้งฆ 3.70 .66 ปานกลาง 

4. รดน้ํามนต,เจิมรถ,บูชาเทียน/วัตถุมงคล 2.50 1.19 นอย 

5. ประกอบพิธกีรรม 2.97 0.93 นอย 

6. ตูบริจาค 3.84 1.37 ปานกลาง 

รวม 3.45 0.91 ปานกลาง 

 

ตารางที ่11 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. ราคาวัตถุมงคลเปนที่พอใจตอการเชา 2.67 1.03 นอย 

2. คุณคาของวัตถุ/กจิกรรมสูงกวามูลคาที่ยอมรับ 2.73 1.00 นอย 

3. คาใชจายในกิจกรรมการทําบุญอยูในระดับความสามารถในการ

ทําบุญของพุทธศาสนิกชน 
2.80 0.91 

นอย 

4. เปนที่นยิมในการมาทําบุญ 3.05 0.82 ปานกลาง 

รวม 2.81 0.94 นอย 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1395 
 

ตารางที ่12 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. ราคาสินคาเปนที่พอใจสําหรับลกูคา 3.37 0.79 ปานกลาง 

2. เปนโบราณสถาน 3.95 0.75 ปานกลาง 

3. มีชื่อมงคล 4.03 0.72 มาก 

4. ภายในวัดมีความปลอดภัย 3.38 0.84 ปานกลาง 

5. การเดินทางสะดวก 3.51 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.80 ปานกลาง 

 

ตารางที ่13 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. การบอกปากตอปาก 3.18 .79 ปานกลาง 

2. รายการวิทยุธรรมะ 2.86 1.03 นอย 

3. คําแนะนําจากผูเคยมาทําบุญ การประชาสัมพันธ 2.91 0.90 นอย 

4. การประชาสัมพันธ 2.85 0.92 นอย 

รวม 2.95 0.91 นอย 

 

ตารางที ่14 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. ผูนําพิธีกรรมทางศาสนามีความรู 3.47 0.71 ปานกลาง 

2. ชื่อเสียงของเจาอาวาส 3.59 0.84 ปานกลาง 

3. ชื่อเสียงของพระลูกวัด 3.05 0.85 ปานกลาง 

4. การประพฤตปิฏิบัติของพระภายในวัด 3.09 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.27 0.82 ปานกลาง 

 

ตารางที ่15 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ X ˉ  S.D. การแปลผล 

1. พิธกีารทําบุญเรียบงาย สะดวก 3.54 0.63 ปานกลาง 

2. การเขาพบพระภิกษุงาย 3.31 0.88 ปานกลาง 

3. พิธกีารทําบญุประทําใจ 3.30 0.82 ปานกลาง 

4. พิธกีารถูกตองตามหลัก 3.47 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.40 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที่ 16 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

 

X ˉ  

 

S.D. 

 

การแปลผล 

1. การสรางบรรยากาศภายในวัด   3.54 0.73 ปานกลาง 

2. สถานที่จอดรถเพียงพอ 3.16 0.88 ปานกลาง 

3. หองน้ําสะอาด 3.18 0.94 ปานกลาง 

4. บรกิารสัญญาณอินเทอรเน็ต 2.60 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.92 ปานกลาง 

 

สวนที่ 4  วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 ผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความสัมพันธกับดานพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญของ

พุทธศาสนิกชนไดดังนี้  จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ

ของพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน ภายใน 16 ตําบล จํานวน 133 วัด ทั้งวัด

ราษฎร พระอารามหลวง สํานักสงฆ ที่พักสงฆ ทั้งฝายมหานิกายและธรรมยุต พบวา ลักษณะสวนบุคคล เพศที่

แตกตางกัน มีผลตอความสัมพันธกับดานพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญของพุทธศาสนิกชน ในดานของความ

ตองการประโยชนที่ไดจากการมาทําบุญ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนพฤตกิรรมการมาทําบุญอยาง

อื่นอยางอื่น ไมแตกตางกัน  ดานสถานะภาพของผูมาทําบุญ จําแนกตามสถานะภาพ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สถานะภาพของผูมาทําบุญโสด มีความถี่ในการเขาวัดมาทําบุญ

แตกตางกับผูที่มีสถานะภาพสมรส, สถานะภาพของผูมาทําบุญโสด มีความถี่ในการเขาวัดมาทําบุญแตกตางกับผูที่มี

สถานะหยาราง/แยกกันอยู ,สถานะภาพของผูมาทําบุญโสด มีความถี่ในการเขาวัดมาทําบุญแตกตางกับผูที่มีสถานะ

หมาย  ดานความถี่ของการมาทําบุญ จําแนกตามสถานะภาพเปนรายคูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูที่มสีถานะภาพโสดความสัมพันธของพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ แตกตางกับ ผู

ที่มีสถานะภาพหมาย  ดานประโยชนที่ไดมาจากการทําบุญ  จําแนกตามระดับการศึกษาเปนรายคูแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา    1- 3  ผูมี

ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา 4 – 6 และผูมีระดับการศึกษาในมัธยมศึกษา 4 – 6 ลวนแตมีความสัมพันธในดาน

ประโยชนของการมาทําบุญที่วัดตอพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ แตกตางกันตอผูที่มีระดับการศึกษาในระดับ

อนุปริญญา และในระดับปริญญาตรี   จําแนกตามระดับการศึกษา แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน  พบวา ผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน มีพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ ดาน

ประเภทสิ่งของที่นํามาทําบุญ และดานสาเหตุของการมาทําบุญ และดานประโยชนของการมาทําบุญ แตกตางกับ ผูที่

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน และผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน มีพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อ

ทําบุญ ดานประเภทสิ่งของที่นํามาทําบุญ และดานสาเหตุของการมาทําบุญ และดานประโยชนของการมาทําบุญ 

แตกตางกับ ผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนขึ้นไป  ดานสาเหตุของการมาทําบุญ จําแนกตามจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวเปนรายคู แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูที่มีจํานวน
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สมาชิกในครอบครัว 1 – 2 คน มีความสัมพันธในดานสาเหตุของการมาทําบุญ ที่วัดตอพฤติกรรมการเขาวัดเพื่อทําบุญ 

แตกตางกันตอผูทีม่ีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน  

สรุป 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ไดใหความสําคัญตอการทําบุญของ

พุทธศาสนิกชน พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ในการการทําบุญตักบาตร ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

(Mean = 3.97) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัดทําบุญของ

พุทธศาสนิกชน คือคาใชจายในกิจกรรมการทําบุญอยูในระดับความสามารถในการทําบุญของพุทธศาสนิกชน ที่มี

คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean = 3.05 ) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ไดใหความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการเขาวัด

ทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานการจําหนายที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือวัดเปนโบราณสถาน เปนวัดเกาแกที่

อยูคูเมืองเชียงใหมมานาน จึงเปนท่ีที่พุทธศาสนิกชนมักจะมาทําบุญของพุทธศาสนิกชน ที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

(Mean = 3.95 ) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัด

ทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานการสงเสริมการตลาดคาที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือมีการบอกปากตอปาก ถึง

วัดที่พุทธศาสนิกชนมาทําบุญของ ที่มคีาเฉลี่ยในระดับนอย (Mean = 2.95 ) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคคล ไดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัดทําบุญของ

พุทธศาสนิกชนในดานบุคคลที่มีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือช่ือเสียงของเจาอาวาส เปนที่รูจักตอพุทธศาสนิกชน ไม

วาจะเปนพระนักเทศนหรือพระผูมีปฏิปทาเปนที่เคารพนับถอืของพุทธศาสนกิชน  มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean 

= 3.59  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการไดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอการเขาวัดทําบุญของ

พุทธศาสนิกชนในดานกระบวนการท่ีมีผลตอผูตอบแบบสอบถาม คือพธิีการในทําบุญเรยีบงาย สะดวก ตอการทําบุญ

ของพุทธศาสนิกชน ที่มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง (Mean = 3.54 ) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไดใหความสําคัญตอปจจัยที่มีผลตอ

การเขาวัดทําบุญของพุทธศาสนิกชนในดานปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตอผูตอบ

แบบสอบถาม คือการสรางบรรยากาศภายในวัดใหสงบ รมรื่น เหมาะแกการทําบุญของพุทธศาสนิกชน ที่มีคาเฉลี่ยใน

ระดับปานกลาง (Mean = 3.54 ) 
 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้เปนผูงานที่ผูวิจัยไดทุมเทความตั้งใจ สติปญญา กําลังกายและกําลังใจจนกระทั้งสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะห คําแนะนําและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งของ

ขอบพระคุณทาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ที่ใหความกรุณาทําหนาที่แทนอาจารยที่ปรึกษาหลัก 

อยางสูงยิ่ง  ที่ใหความกรุณาเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมในการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี และไดสละเวลาอันมีคา ใหความรู 

คําแนะนํา คําปรึกษา และตรวจสอบแกไข  ตลอดจนถึงใหความดูแลและเอาใจใสเปนอยางดี รวมทั้งคณาอาจารยใน
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หลักสูตรทุกทานที่ไดถายทอดวิชาความรูตลอดระยะเวลาที่ศึกษามา จนงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี จึง

ขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้เปนอยางสูง 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณ ผูตอบแบบสอบทานทุกทาน รวมทั้งเจาอาวาส เจาคณะตําบล ในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ทุกทาน/รูป ที่อํานวยความสะดวกในการใหขอมูลและอนุญาตใหเก็บขอมูลไดอยางแทจรงิ 

นอก เหนื อจากท าน เหล านั่ นขอขอบคุณ ว าที่ ร อยตรี  ธฤต   ศรี วิ ชั ย  นั กศึ กษาปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทานนี้ ที่คอยชวยอํานวยความสะดวก ชวยในการเก็บขอมูล  หากไมมี บุคคลทานนี ้

วิทยานิพนธคงจะแลวเสร็จไมไดแน 

การวิจัยครั้งนี้แมจะมีอุปสรรคและปญหามากมาย แตผูวิจัยก็มิไดยอทอ ตอสูปญหาและอุปสรรค ดวย

ความรู ความสามารถจากการประสิทธิ์ประสาทวิชาของคณาจารยทุกทาน ผูวิจัยขอกราบพระคุณบิดา มารดา ที่ให

การเลีย้งดูอบรม สงเสรมิการศึกษา เปนกําลังใจที่ดี ใหการสนับสนุนทั้งในดานการเรียนและดําเนินชีวิต ใหคําปรึกษา 

จนทําใหผูจัดทําโครงงานประสบความสําเร็จในการเรียน 
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Abstract 

 

Augmented Reality technology allows the users to view information and details of objects or real 

products to virtual with texts, images, audios, videos and animations by using a sensor of mobile device via a 

network. The purpose of this research is to develop AR solution to provide information as service innovation to 

serve visitors in bee farm. This research was divided into two parts. Part 1 was to find the most tourist offer or 

customer requirements. 200 questionnaires were surveyed to find the most popular customer requirements. 

There are many opportunities form from Agri-tourism depending on three Agri-tourism basics; 1) Have 

something for visitors to see? 2) Have something for them to do? And 3) Have something for them to buy? 6 of 

the most popular factors are chosen. These are longan honey (61.0%), wild honey (57.5%), lychee honey 

(38.0%), bee knowledge (37.5%), foods and drink (37.5%) and honey production (37.0%). Part 2 was to 

develop Augmented Reality solution to serve in the bee farm. Digital contents were created according to the 

research part 1 (information of customer requirements) and by using these digital contents, Augmented Reality 

solution was developed to serve in the bee farm. 200 brochures and questionnaires were created and 

distributed to the visitors. Each visitor received an explanation of what AR was and how to illustrate by using 

with their personal mobile device. The questionnaire survey was conducted to find their satisfaction on AR 

solution as service innovation. Most of the visitors satisfied for using AR solution and viewing the information and 

details of their interested products and make a decision to buy products. AR technology and solution can be used 

as service and apply to another tourist attraction 

Keywords: Augmented Reality, bee farm, smart api-tourism, smart tourism, service  

 

Introduction 

The tourism industry is the world largest and most diverse business sector. The development of tourism 

is a positive contribution to economic growth for a country because the growth of tourism industry can increase 

household incomes and government revenues and grow the number of tourism-promoted government policies 

(Chancharat 2011). 1995, Agri-tourism is officially promoted in Thailand (Songkhla, T.N., 2012).  Agri-tourism 

has been developed in Thailand by the unique attraction of its rich natural resources and a variety of agricultural 

products (Esichaikul, R. and Chansawang, R., 2016). The agricultural sector has played an important role to 

contribute the economy of Thailand as a tool to contribute the diversification of economic activities for farming 
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and rural areas by supporting additional income for farmers and employment of people in the rural areas 

(Esichaikul, R. and Chansawang, R., 2016).  By the Ministry of Tourism and Sport, international tourism arrivals 

reached 29.9 million with a growth of 20.44% and US$ 21.4 million from international tourism sector during 

January and June 2015 (Esichaikul, R. and Chansawang, R., 2016). 

Agri-tourism defined as a set of rural activities, including participating in farming activities; exploring 

local culture; enjoying the landscape and agro-biodiversity; observing organic and conventional agricultural 

practices; and sampling tropical fruits and vegetables (Catalino, A.H. and Lizardo, M., 2004). Agri-tourism is also 

called Farm Tourism, Agri-tainment, Agricultural Tourism, or Agro-tourism (Wicks, B.E. and Merrett, C.D., 2003). 

There are many opportunities form from Agri-tourism depending on three Agri-tourism basics; 1) Have 

something for visitors to see? 2) Have something for them to do? And 3) Have something for them to buy? 

(Adam, K.L., 2004) 

Api-tourism is one of Agri-tourism. Api-tourism is a form of tourism connected with beekeeping as a 

traditional profession and with bee products in ecological, food and medicinal aspects. The activities of api-

tourism relate visiting in bee farm which includes bee garden, bee museum or open-air bee museum and bee 

products shop where tourists can observe beekeeper’s work, method of harvesting honey, tasting different kinds 

of honey, the properties and specifics of bee products (honey, pollen, bee wax, propolis, royal jelly, bee bread 

and bee venom). For thing to see, Api-tourism provides historical recreations in bee museum such as traditional 

and historical beekeeping equipment, beekeeping demonstration and bee education biodiversity. For things to 

do, Api-tourism provides bee learning center, bee wax art, bee therapy or Api-therapy and tasting and learning 

foods and drink with honey. And, there are many things to buy in bee products shop such as honey, pollen, bee 

wax, propolis, royal jelly, medicine with bee venom, foods and drink, gifts or souvenirs, cosmetics, medicines 

and craft with bee products (Wos, B., 2014. and Wongsiri S., 2016). 

Augmented Reality continues to develop as the modern technological landscape of today. Today, AR is 

used in many fields and programs such as advertising or marketing, task supporting, navigation, art, sightseeing, 

entertainment and games, social networking, education and translation. (Kipper and Rampolla 2012). For this 

research, AR was used as service innovation in the bee farm to educate about bee knowledge. 

 

Research Methodology 

The location of this research is at Supha bee farm, Mae Rim, Chiangmai, Thailand. In this study, the 

research is divided into 2 parts. Part 1 is about determining the most popular information for service innovation to 

use AR solution in bee farm and collecting and analyzing data from the customers’ requirement. Part 2 is about 

developing Augmented Reality solution and collecting and analyzing data from the customer response.  
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Part 1 

There are many opportunities form api-tourism depends on three agri-tourism basics; 1) Have 

something for visitors to see? 2) Have something for them to do? 3) Have something for them to buy? (Adam, 

K.L., 2004) 

For thing to see, api-tourism provides historical recreations in bee museum such as traditional and 

historical beekeeping equipment, beekeeping demonstration. For things to do, api-tourism provides bee learning 

center for bee education, workshop on honey breads, workshop on honey soap and tasting honey and foods and 

drink with honey. And, there are many things to buy in bee products shop such as honey, pollen, bee wax, 

propolis, royal jelly, medicine with bee venom, foods and drink, gifts or souvenirs, cosmetics, medicines and craft 

with bee products.  

Based on these factors, the questionnaire survey was conducted to find the most popular information to 

the visitors (both Thai and non-Thai visitors) who come to visit Supha bee farm, Mae Rim, Chiangmai, Thailand. 

200 questionnaires (Thai version and English version) were respectively distributed to visitors by accidental and 

Quota techniques (holiday and not-holiday) (Ngam, 2011). The questionnaires adopted Likert-type scale with 5 

degrees.  

The data gathering plan are as follow; Preparing research questionnaires, introducing about the 

research, objectives and research questionnaires to the visitors, collecting data and Analyzing data. 

 

Part 2 

Digital contents (Thai version and English version) were created according to the research part 1 

(information of customer requirements) and by using these digital contents, Augmented Reality solution was 

developed to serve in the bee farm. Developing Augmented Reality Solution plan contained the following 

activities, 1) according to the information of customer needs, photos and videos were taken with a camera to 

create the multimedia content for AR solution; 2) the necessary multimedia contents (such as videos and photos) 

were created by using computerized Video Maker software and 3) this multimedia contents were used in 

Aurasma website (Aurasma application) to create Augmented Reality information.  

200 brochures and questionnaires were created and distributed to the visitors. Each visitor received an 

explanation of what AR was and how to view it using with their personal mobile device. Through this was time-

consuming, as the visitors had to download the Aurasma app and join the channel before being able to view the 

aura. 

The questionnaire survey was conducted to find their satisfaction on AR solution as service innovation on both 

Thai and non-Thai visitors. The population of this study focused on the visitors (sample size, n = 200) (Ngam, 

2011). The non-probability sampling technique was used. Research questionnaires were distributed the visitors 

(both thai and non-thai visitors) to find their satisfaction on AR marketing technology in Supha bee farm. 200 
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questionnaires were respectively distributed to visitors by accidental and Quota techniques (holiday and not-

holiday). 

The questionnaire adopted Likert-type scale with 5 degrees, and uses the criteria of the measurement 

as follows: 5= Perfectly Agree, 4= Agree, 3= Neutral, 2= Disagree and 1= Perfectly disagree, to measure the 

respondents’ intention for each question. 

The data gathering plan in this study contains the following activities; 1) preparing research 

questionnaires; 2) introducing about the research; objectives and research questionnaires to the visitors; 3) 

collecting data and 4) analyzing data. The data from this study will be analyzed using computerized statistic 

software. 

 

Results and Discussion 

The most popular factors in the bee farm (customer requirements) 

The results are divided into three groups; Api-tourism factors to see, Api-tourism factors to do and 

Api-tourism factors to buy. In Api-tourism factors to see, the analysis of the survey showed that the most 

popular visitors recommended factor was bee knowledge by 37.5% of respondents, the second visitors 

recommended factors was honey production with 37%, bee museum and bee equipment are 36% of 

respondents and the last factor is beekeeping demonstration that 35% of visitors respond (Table 1). Educational 

classes that related to beekeeping, ecology and biology of a bee attract visitors. During such classes, visitors can 

see a demonstration beehive, honeycombs with sealed honey, beekeeper’s equipment; explain the functioning 

of a bee colony and the process of production and obtaining honey. Generally, visitors are interested to see 

exhibitions of historical beehives, beekeeper’s equipment and beekeepers’ work. Another interesting factor is 

honey plants gardens where each plant is precisely described with a name, a period of flowering and usefulness 

for bees (Apis mellifera). 

 

Table 1 Results of Api-tourism factors to see 

Title Percentage of Visitor interested 

Bee demonstration 35.50% 

Honey production 37.00% 

Bee plants 33.50% 

Bee museum 36.00% 

Beekeeping equipment 36.00% 

Bee knowledge 37.50% 

 

In Api-tourism factors to do, the analysis of the survey shows workshop on honey breads by 34.0% of 

respondents and workshop on honey soap with 34.5% (Table 2). Some of the bee farms have an offer 
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connected with cooking workshops, which presented various ways of using honey and bee product in cooking. 

During such classes, visitors can try out their cooking and baking skills as well as decorate honey bread. Another 

interesting factor to do in bee farms is honey soap making workshops, which attract visitors. 

 

Table 2 Results of Api-tourism factors to do 

Title Percentage of visitors interested 

Workshop on honey breads 34.00% 

Workshop on honey soap 34.50% 

 

There are many things to buy in bee products shop. Bee products are a fundamental form of an Api-

tourism offer which attracts tourists and brings measurable benefits to the bee farm owner. In some bee farms, 

visitors have an opportunity to taste various kinds of honey.  

As the analysis of the survey shows that the most popular product is Logan honey by 61.0% of 

respondents, the second popular product is wild honey by 57.5%. Visitors responded Lychee honey 38%, foods 

and drink with bee products 37.5%, gifts 34.5%, sesame honey 33%, pollen 32.5%, cosmetic 31.5%, royal 

jelly 31.5%, sunflower honey 30%, bee wax 26.5%, propolis 26% and bee venom medicines 26.0%. (Table 3). 

 

Table 3 results of Api-tourism factors to buy 

Title Percentage of visitors interested factors 

Longan honey 61.00% 

Lychee honey 38.00% 

Sunflower honey 30.00% 

Sesame honey 33.00% 

Wild honey 57.50% 

Pollen 32.50% 

Bee wax 26.50% 

Royal Jelly 31.50% 

Propolis 26.00% 

Bee venom 26.00% 

Food and drink with bee products 37.50% 

Gifts 34.50% 

Cosmetics 31.50% 

Medicines with bee products 26.50% 

Crafts 33.00% 
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The aim of this research is to find the most popular factors of bee farm. These data will be used to 

create Augmented Reality solution to serve in bee farm. 6 of the most popular factors are chosen. These are 

longan honey (61.0%), wild honey (57.5%), lychee honey (38.0%), bee knowledge (37.5%), foods and drink 

(37.5%) and honey production (37.0%) (Table 4). Most of the popular products are different kinds of honey, 

because of their taste, aroma and usefulness as cosmetics and medicines. These three kinds of honey and foods 

and drink with bee products will be used to create Augmented Reality solution. Some information education on 

ecology and biology of bees will be also used. Visitors want to see the honey production process because it is 

unfamiliar with visitors. So, this honey production process will be used to develop Augmented Reality solution in 

coming next research. 

 

Table 4 Results of the most popular factors in bee farm 

Title Percentage of visitors interested factors 

Longan honey 61.00% 

Wild honey 57.50% 

Lychee honey 38.00% 

Food and drink with bee products 37.50% 

Bee knowledge 37.50% 

Honey production 37.00% 

 

Developed Augmented Reality solution and Ev aluated customers’ satisfaction 

 Seven videos Digital contents, both Thai and English, were created such as Introduction about bee 

farm, bee products, bee knowledge education, and Bee hive demonstration by using computerized video editor 

software. These videos were uploaded and stored to Aurasma Server (URL: http://www.aurasma.com). AR 

solution was developed by using Aurasma channel and trigger images which linked to each video. Boucher were 

create d by using the trigger images. 

                   Figure 1 Developing AR solution by Aurasma application 
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Figure 2 Using AR solution with Boucher 

 

After implementation AR solution, a survey was carried out through questionnaire and brochure. The 

results found that 49.5% of respondents are male users and female are 50.5%. Age between 16 and 30 years 

old respondents are the majority with a percentage of 75.5. Age between 31-45 is 17.5%, 46-60 is 5.5%, age 

over 60 is 1.0% respectively and the missing data is 0.5%. There are 94.5% of Thai and 3.5% of non-thai 

visitors and the missing data is 2%. Students were the majority by 58.5% followed by self-employed 21.5%, 

government staff 15%, unemployed 2.5%, retired 2% and there had missing data 0.5%. The educational status 

was divided into three parts. Bachelor degree is the majority with 56%, below bachelor degree is 28% and 

higher bachelor degree is 16%. 

For visitors’ preparedness, 46.5% of respondents use mobile devices during their trip, 18.5% use 

mobile devices but not often and 35% answered they never use mobile devices. The next question was “do you 

know AR”. The result indicates 14.5% of respondents have exactly known about AR, 18.5% have also known it 

but not too much and 67% didn’t know before this research. For the question “have you used AR application 

before?”, 10.5% of respondents have used AR application which is comparatively small compared to the total 

population. This is because augmented reality is not well known and it is still in its new face and under 

development in Thailand. 

The results of visitors’ satisfaction on using AR application as service innovation in the bee farm are as 

follow. Visitors satisfy on most of the question. As the analysis show that visitors satisfy on the question of “Easy 

to use, Information and details meet the customer’s requirements, Helpful for learning bee knowledge, Helpful 

for decision making to buy products, Satisfy for new services, Satisfy for information” with the scores (4.2050, 

4.1100, 4.2000, 4.0300, 4.1550, 4.1800) respectively. For next question “Easy to access, Quickly response, 

Good solution and Can be applied to other tourist destinations”, visitors recommended as strongly satisfy with 

the scores (4.3050, 4.2400, 4.2350, 4.2600) respectively. They also strongly satisfy on the question “Overall 

satisfaction”. 
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Table 5 Satisfaction evaluation scores of  

Title Mean Standard Deviation Satisfaction 

1. Easy to use 4.2050 .67472 Satisfy 

2. Easy to access  4.3050 .68139 Strongly satisfy 

3. Quickly response  4.2400 .73833 Strongly satisfy 

4. Good solution 4.2350 .75006 Strongly satisfy 

5. Can be applied to other tourist destinations 4.2600 .74510 Strongly satisfy 

6. Information and details meet the 

customer’s requirements 
4.1100 .77518 Satisfy 

7.  Helpful for learning bee knowledge  4.2000 .77654 Satisfy 

8.  Helpful for decision making to buy 

products 
4.0300 .82614 Satisfy 

9.  Satisfy for new services  4.1550 .77068 Satisfy 

10. Satisfy for information 4.1800 .70718 Satisfy 

11. Overall satisfaction 4.2900 .69159 Strongly satisfy 

(4.21 – 5.00 = Strongly satisfy, 3.41 – 4.20 = Satisfy, 2.61 – 3.40 = Neutral, 1.81 – 2.60 = Dissatisfy, 1.00 – 

1.80 = Strongly dissatisfy) 

 

These results show that the Aurasma application is so easy to use. But some steps must follow to view 

the output digital contents with their personal mobile phones and tablets. Example, users need to sign in and 

follow channel to view videos in my research. Aurasma application can be downloaded as free application and 

easy to use for other business. In normal condition, Aurasma application can work well. But, when the image is 

reflecting, Aurasma application cannot focus this image and may delay on its working. Aurasma application can 

be a good solution as service and entertainment for business. But this AR application cannot be useful for every 

business. In this research, this AR application can serve to visitors by showing videos and knowledges about bee 

products, beekeeping demonstration, beekeeping equipment, bee life cycle and can promote business. Today, 

AR is used in many fields and programs such as advertising or marketing, task supporting, navigation, art, 

sightseeing, entertainment and games, social networking, education and translation. So, AR technology will be 

applied in other tourist destinations, in the future. The digital contents such as videos and photos were created 

based on the research part 1 (What is the most popular api-tourism factor for service innovation to use 

Augmented Reality solution in bee farm?) to develop AR application. So, most of the visitors met their 

requirements on bee knowledge education in this research. According to these results, this AR application has 

been a useful solution to educate visitors as service innovation in the bee farm. Most of the visitors 

recommended that this application can be a good service innovation and can be apply to other business. In the 

near future, this AR solution will be a useful technology and it will be widely used. 
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การวิเคราะหการลงทุนการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาเปรียบเทียบระหวางระบบเคมี กับ ระบบอินทรีย ภายใต

ความเสี่ยงของตนทุนและผลตอบแทนของเกษตรกร ตําบลวาวี อําเภอแมสรวยจังหวัดเชียงราย 

An analysis of Arabica coffee plantation comparison between chemical and organic systems under 

costs and returns risk of farmers in Vavee subdistric Maesuai distric Chiangrai Province analysis of 

Arabica coffee plantation comparison between chemical and organic 
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บทคัดยอ 

 พื้นที่วิจัยนี้แตเดิมเกษตรกรนิยมปลูกฝนเนื่องจากสินคาเกษตรปลูกถูกกดราคาจากผูรับซื้อ ตอมาเมื่อราว 

๕๐ ปกอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริใหปลูกพืชเมืองหนาวรวมถึงกาแฟ ปจจุบันผลผลิตกาแฟ

ในตลาดโลกกาแฟอินทรยีมีราคารับซื้อท่ีสูงกวากาแฟระบบเคมี แตเกษตรกรและผูใหสินเชื่อในพื้นที่ยังขาดขอมูลเพื่อ

ตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีไปเปนเปนการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเกษตร

อินทรียเพื่อเพิ่มรายไดและเขาถงึสินเช่ือไดงาย จึงจําเปนตองมีการวิจัยเพื่อแกปญหานี้โดยการ (1)  วิเคราะหปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการลงทุนผลิตกาแฟระบบเคมีกับระบบอินทรียพันธุอาราบิกา (2) วิเคราะหการลงทุนภายใตความเสี่ยง

ของตนทุนผลตอบแทนเปรียบเทยีบระหวางการผลิตกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีกับระบบอินทรีย  กลุมตัวอยางใน

การวิจัยไดแก  กลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพื้นที่  ต.วาวี  อ.แมสรวย  จ.เชียงราย จํานวน 54 ราย ถูกเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือเก็บขอมูลคือแบบสัมภาษณเปนที่มาของขอมูลแตละตัวแปรที่ไดมา(นอยที่สุด,บอยที่สุด

,มากที่สุด) ของตัวแปรตนทุนและตัวแปรผลตอบแทน แบงกลุมตัวอยางเปน 6 กลุม (SCF.,SOF.,MCF.,MOF,LCF,LOF.) 

เพื่อนําไปหาคาตัวแปรที่ตอเนื่องคือ NPV. ที่อัตราคิดลดที่เปลี่ยนไป ดวยแบบจําลองเหตุการณมอนติคาโลและการ

แจกแจงความนาจะเปนแบบสามเหลี่ยม คาของตัวแปรจะถูกสุมเลอืก (นอยที่สุด,บอยที่สุด,มากที่สุด) 10,000 ครั้ง (1) 

สามารถจัดอันดับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการลงทุนผลิตกาแฟดวยคาความแปรเปลี่ยนของ NPV. ของไรกาแฟแตละ

กลุม และทราบลําดับอิทธิพลของตัวแปรการผลิตกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีกับระบบอินทรยีในไรกาแฟขนาดเล็ก, 

ขนาดกลาง  และขนาดใหญได (2) จากแบบจําลองเหตุการณมอนติคาโลและการแจกแจงความนาจะเปนแบบ

สามเหลี่ยมจะไดคาเฉลี่ยเลขคณิตของ NPV. จากการสุมเลือกเขาไปคํานวณตามสมการ 10,000 ครั้ง เมื่อใชวิธีทาง

สถิติ t-test สามารถเปรียบเทยีบความคุมคาตอการลงทุนของไรกาแฟแตละขนาด คือ  ไรกาแฟขนาดเล็ก,ขนาดกลาง

และ ขนาด ใหญ ระหวางวิธีปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาอินทรียกับระบบเคมีได การเปรียบเทียบทั้งหมดมีนัยสําคัญยิ่ง

ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 % (α= 0.01)   

คําสําคัญ: แบบจําลองเหตุการณตามวิธีมอนเตคาโล  การแจกแจงความนาจะเปนแบบรูปสามเหลี่ยม  ความเสี่ยง

ทางการเงนิ  การปลูกกาแฟอาราบิการะบบเคม ี การปลูกกาแฟอาราบิการะบบอินทรีย   
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Abstract 

 In the past this research area was marijuana plantations because middleman downpayment for 

agricultural products. 50 years ago H.M. King Bhumibol Adulyadej was started winter plantations include coffee. 

No matter what today world trade organic coffee purchase price better than chemical coffee is, but farmers and 

creditors decision making for conversion to organic systems in Arabica coffee plantation method for increase 

revenue and constraint still no data .This research aimed to correct problem by (1) Find most influential cost and 

return factors of  chemical and organic systems in Arabica coffee plantation. (2) Analysis by comparison coffee 

farm in same size (small,medium,large) between chemical vs. organic systems in Arabica coffee plantation under 

costs and returns risk. 54 farmers were purposive sampling in Vavee subdistric Maesuai distric Chiangrai. First 

research tool for data done by interviewed and collected each cost and return factors in 3 value of finanacilal 

data : maximum , most frequence and maximum. Then 6 sample groups (SCF.,SOF.,MCF.,MOF,LCF,LOF.) by 

NPV (Discounted Approach) under different discount rate were set in Triangular Probalility Distributions. Next 

sampling 1 from 3 value of each factor for equation calculated simulated in Monte Carlo’s Simulation 10,000 

times . Last used descriptive and inferential statistics for analysis. Results (1) Rank order of influential cost and 

return factors in small chemical farm size, medium farm size, large farm size of both chemical and organic 

systems in Arabica coffee plantation are analysis by swithching value of mean NPV. (2) Mean NPV. from Monte 

Carlo’s Simulation 10,000 times in each Arabica coffee farm size use for campair value investing between 

organic system and chemical system by analysis t-test statistic. All were very significant at confidence level  99 

% (α= 0.01)   

Keywords: Monte Carlo Simulation, triangular probability distribution, financial risk, chemical arabica coffee 

system, organic arabica coffee system                     

 

บทนํา  

การวิจัยนี้หาความคุมคาในการลงทุนและความเสี่ยงทางการเงินในการลงทุนปลูกกาแฟระหวางการปลูก

กาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีกับการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรยีของเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพื้นที่ ต.วาวี  

อ.แมสรวย  จ.เชียงราย เพื่อ  

1. ตอบปญหาของเกษตรผูปลูกกาแฟ และผูสนใจที่จะลงทุนในการผลิตกาแฟ 

2. ใชเปนขอมูลในการตัดสนิใจลงทุนปลูกกาแฟดวยการปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาระบบอินทรีย 

3. ใหขอมูลตนทุน/ผลตอบแทนของการผลิตการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงทาง

การเงิน 

       ความเสี่ยงทางการเงนิในการวิจัยนี ้คือ สถานการณที่เปลี่ยนไปของอัตราคิดลด 1%, 3%, 5%, 7%, 9% ซึ่ง

ในสถานการณจริงของความเสี่ยงทางการเงินก็มีหลายคาที่เมื่อเปลี่ยนแปลงแลวมีผลตอความคุมคาของการลงทุน 

เชน อัตราเงินเฟอ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ หรือ ดอกเบี้ยเงินกูของผูลงทุน ซึ่งเช่ือมโยงถึงความเสี่ยง

ของการใหสินเชื่อดวย สุมตัวแปรตนทุนและผลตอบแทนแตละตัวแปรมา ๑ คาในแตละรอบ จากคา Minimum Value, 
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Most Likely Value และ Maximum Value ของตัวแปรแตละตัว  โดยแบบจําลองเหตุการณมอนติคาโลในแตละอัตรคิด

ลด จะผลลัพธคือ  NPV จากการสุมตัวแปรตนทุนและผลตอบแทน 

ตัวแปรปจจัยตนทุนของการปลูกกาแฟ ประกอบดวย  

     1)คาเตรียมพื้นที่ปลูกกาแฟ   เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา ระบบเคมีกับผูปลูกกาแฟพันธุ

อาราบิการะบบอินทรีย มักจะใชแรงงานคนในครอบครัวชวยกันดูแลในไรกาแฟขนาดเล็ก  หากแรงงานคนใน

ครอบครัวดูแลไมเพยีงพอจึงจะจางแรงงานเพิ่ม  กาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมี มีคาใชจายทําแปลงขุดหลุม  บางราย

มีพืนที่ๆเคยใชปลกูขาวโพดเดิมไมสามารถทํากาแฟอินทรียไดทันท ีบางรายตองโคนตนไมหักรางถางพง มีคาใชจายซื้อ

สารเคมปีราบศัตรูพืช และ ซื้อปุย กาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรียสายพันธุท่ีใชจําเปนตองปลูกใตรมเงาไมใหญที่สูง

กวาในพื้นท่ีปา ไมตองใชสารเคมี  

     2)คาเตรียมตนกลากาแฟ เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบกิา

ระบบอินทรียมีทั้งซื้อตนพันธจากผูอื่นและเพาะตนกลาเอง บางรายพอใชและเหลือจําหนาย บางรายตองซื้อเพิ่ม 

กาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมี มีคาใชจายเพิ่มเพื่อซื้อสารเคมี คือ ปุยและ ยาฆาแมลง  กาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย บางรายไดรับสวนหนึ่งมาจากหนวยงานท่ีใหโดยไมมีคาใชจาย 

     3)คาเตรียมอุปกรณการเกษตร เปนตนทุนของอุปกรณการเกษตร เชน จอบ,  เสียม, กรรไกร, ฝกบัวรดน้ํา ฯ 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรีย สวนมากมีอุปกรณที่ใชทํา

การเกษตรอยุแตเดิมแลว ในไรขนาดใหญขึ้นอุปกรณไมพอกับแรงงานที่จางมามักจะตองซื้อเพิ่มเติม กาแฟพันธุอารา

บิการะบบเคมยีังมีคาใชจายเพิ่มเติมอีก เชน อุปกรณพนยาฆาแมลง เปนตน 

     4)คากอสราง   เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย หากขายเมล็ด (ไมมีขั้นตอนการแปรรูป) จะมีคาใชจายเกี่ยวกับโรงเก็บการแฟ และ ลานตากกาแฟ ในไรขนาด

เล็กและขนาดกลาง เกษตรกรจะดัดแปลงโรงเก็บของในบานเปนที่เก็บ กาแฟ ลานตากกาแฟก็ทําเองงายๆจากดิน

เหนียวตากแดด ไรขนาดใหญบางรายปูผาเตนทตากกาแฟ บางรายเทคอนกรีต  สวนโรงเรือนก็สรางใหมีขนาดใหญ

พอเก็บผลผลิตไดครบ 

      5)คาจางแรงงาน เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรียในไรกาแฟขนาดเล็ก มักเปนการใชแรงงานแฝงโดยสมาชกิในครอบครัวชวยกันดูแลไรกาแฟ  ทุกขั้นตอนมีการ

ใชแรงงานเมื่อเริ่มใหผลผลิตคาแรงของกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรีย จะสูงกวา เนื่องจากลูกจางตองใชความ

ละเอียด และ ประสบการณ ชั่วโมงการจางแรงงานก็มีเพิ่มขึ้นมาก เชน ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวกาแฟพันธุอาราบิกา

ระบบอินทรีย จะตองเก็บทีละเมล็ดเฉพาะที่มีคุณภาพคือ สี, นําหนัก, ขนาด, ความสมบูรณของเมล็ด  100 % แตละ

วันจึงเก็บผลผลิตไดไมมาก ตองใชจํานวนวันในการเก็บเกี่ยวมากกวา  

      6)คาเครื่องจักร  เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย จะมีคาใชจายเกี่ยวกับขั้นตอนการแปรรูป ซึ่งจะตอง เชา หรือ ซื้อ ในชวงที่กาแฟเริ่มใหผลผลิต  

      7)คาขนสง  เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย ในพื้นที่ไมมีระบบขนสงแนวทางใดแนวทางหนึ่งโดยเฉพาะมักจะเลือกใชวิธีที่เหมาะกับเหตุการณเฉพาะหนา 

วิธีการขนสงทําหลากหลายมาก บางรายผูซื้อมารับผลผลิตถึงที่ แตถาตองขนไปยังสถานที่ขาย ถาผลผลิตไมเกินหนึ่ง

กระสอบใชแรงงานคนขนสง ถามีหลายกระสอบก็ใชจักรยาน หรือ จักรยานยนต ขึ้นกับระยะทางวาใกลหรือไกล หาก

ปรมิาณมากก็จางรถที่มีขนาดใหญขนสงไปแตบางรายก็ทยอย นําไปสงหลายๆ รอบ   
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       8)คาบํารุงรักษา  เปนตนทุนของเกษตรกรผูปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาระบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย มีคาใชจายพื้นฐานคลายๆ กัน เชน คาปุย, คาน้ํา, คาไฟ, ฆากําจัดวัชพืช, คาปองกันโรค, คาตัดแตงกิ่ง เปน

ตน กาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมี จะมีคาใชจายเร่ือง ปุยเคมี และ ยาฆาแมลง กาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรีย ใช

ปุยท่ีทําขึน้เองจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และ ในปา แตคาแรงของกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรีย จะสูงกวา

ดังกลาวแลวในเร่ืองคาจางแรงงาน  

ตัวแปรปจจัยผลตอบแทนของการปลูกกาแฟ ประกอบดวย  

      1)ราคาขายเมล็ดกาแฟสด   เปนผลตอบแทนของผูปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาระบบเคมผีูปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา

ระบบอินทรีย 

     2)ปริมาณผลผลิต เปนผลตอบแทนของผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบ

อินทรีย  (สามารถดูขอมูลตัวแปรแตละตัว ปที่ 1-8 ไดจากภาคผนวกวิทยานิพนธ ฉบับเต็ม) การวิจัยใหขอมูลกับ

เกษตรกรสําหรับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีมาเปนระบบเกษตรอินทรีย  สราง

ความมั่นใจตอภาคเอกชนกับภาครัฐและเจาหนาที่รัฐในการสงเสริมวิธีปลูกกาแฟอาราบิการะบบอินทรียและสราง

ความเชื่อมั่นตอผูใหสินเชื่อในการตัดสินใจใหเกษตรกรกูยืมเงินปลูกกาแฟดวยวิธีการปลูกกาแฟอาราบิการะบบ

อินทรียหรือนักลงทุนท่ีสนใจการลงทุนปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบอนิทรียวามีผลตอบแทนคุมคาในสถานการณที่มี

ในการลงทุน 

วิธีดําเนินการวิจัย  

เก็บขอมูลของตัวแปรตนทุน/ผลตอบแทนจากกลุมตัวดังตาราง ๑ อยางโดยแบบสัมภาษณ และเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง จากผูปลูกกาแฟที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรย IFOAM ขอมูลแตละตัวแปรที่ไดมา

(นอยที่สุด,บอยที่สุด,มากที่สุด) ของตัวแปรตนทุนและตัวแปรผลตอบแทน จะนํามา นําไปหาคาตัวแปรที่ตอเนื่องจาก

สมการคือ NPV. ที่อัตราคิดลดที่เปลี่ยนไป 1%, 3%, 5%, 7% และ 9%จากนั้นใชโปรแกรม@Risk trial verion 

คํานวณหาผลลัพธ คาเฉลี่ยเลขคณิต NPV.  แบบจําลองเหตุการณมอนติคาโล ของการวิจัยนี้ใชการแจกแจงความ

นาจะเปนแบบสามเหลี่ยม(Triangular Probalility Distributions) เพราะนิยมใชกันทั่วไปในการแจกแจงความนาจะเปน

แบบตอเนื่อง และงายที่จะใชในโดยสุมตัวแปร แตละตัวที่เก็บขอมูลมาจากการประมาณคา 3 คา โดยใชความชํานาญ

และประสบการณในอดีตของเกษตรกร(expert opinion) ซึ่งลักษณะการแจกแจงที่ใชมากที่สุดในการทําแบบจําลอง

ของกลุมตัวอยาง Expert Opion คือ การแจกแจงความนาจะเปนแบบรูปสามเหลี่ยมซึ่งใชในการตัดสินใจ โดยใชการ

สรางแบบจําลองทางธุรกิจ เชน การจําลองสถานการณของมอนเตคาโล โดยแจกแจงความนาจะเปน ในกรณีที่ไม

ทราบการกระจายของขอมูล ทราบแตคาสูงสุดต่ําสุดของขอมูล   

วิธีการแบบจําลองเหตุการณมอนติคาโล  Kongsom (2000) กลาววา เปนเทคนิคที่พัฒนามาวิเคราะหความ

เสี่ยงของการลงทุน เพื่อชวยใหขอมูลที่ชวยการตัดสินใจในการลงทุน โดยการนําตัวแปรตน ไดแก ผลผลิต ราคา คาวัสด ุ

อุปกรณ คาจางแรงงาน คาขนสง คาบํารุงรักษา ที่เก็บขอมูลไดมาเปนขอมูลนําเขาของตัวแปรเฟนสุม แตละตัวแปรมี 3 

คา คือ Minimum Value, Most Likely Value, Maximum Value ในระบบยอยแบบ จําลองเฟนสุมของการจําลอง

สถานการณของมอนเตคาโลมีฟงกชั่นเชิงเสน (Cumulative Distribution Function ) F(X) ซึ่งจะใหคาความนาจะเปน P ของ

ตัวแปร X ของฟงกชั่น เมื่อ X นอยกวาหรือเทากับ x 

F(X) = P(X ≤ x ) สําหรับ x ทุกตัว 

F(X) มีคาตั้งแต 0 ถึง 1 
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Kongsom (2000) กลาววา การใชหลักของฟงกชั่นผกผัน (Inverse function) U(F(X)) วามีไดเมื่อ F(X) เปนฟงกชั่น

หนึ่งตอหนึ่งทั่วถึง (one to one function, onto function) วา x แตละตัวมีคู F(X) อยูคาเดียว และไมมีคาใดที่ไมมีคู

เหลืออยูดังแสดงในกราฟความสัมพันธระหวางฟงกชั่นหนึ่งตอหนึ่งทั่วถึงกับฟงกชั่นผกผัน 

 
ภาพ1 แบบจําลองเฟนสุมในการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล 

สุมตัวแปรโดยในฟงกชั่นผกผันจะใชเลขครั้งของการสุม (random number) ที่สรางขึ้นระหวางเลข 0 และ 1 

บนแกน Y ตามสมการของการสุมตัวแปร U(r) = x จับคูกับคา x ตัวแปรตนทุนผลตอบแทน (Stochastic Variable) ที่เปนคู

บนแกน X จากฟงกชั่น (Cumulative Distribution Function)ของ F(X) ในระบบยอยแบบจําลองเฟนสุมของการจําลอง

สถานการณของมอนเตคาโลจะไดคูเปนตัวแปรที่สุมเลือกในแตละครั้งออกมาใชคํานวณในสมการหาคา NPV ซึ่งเปน

ผลลัพธที่ใชตอบปญหาของการวิจัยอยูในรูปการกระจายของ NPV ในรูป TPD. ดังรูป  โดยที่ a < b < c     

 
 

ภาพ 2  การแจกแจงความนาจะเปนแบบรูปสามเหลี่ยม (TPD) 

 

 

       

         TPD มีคาเฉลี่ย(Mean Expected Value)      E(X) =  (a + b + c) / 3  

         TPD มีคาความแปรปรวน               V(X) = (a2 + b2 + c2 + ab + bc + ac) / 18   

         TPD มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     SD(X) =  (a2 + b2 + c2 + ab + bc + ac) / 18     

 

ตัวแปรที่ทําการเฟนสุมในระบบยอยแบบจําลองเฟนสุมของการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล ตัวแปร

ที่นําเขาทุกๆ ตัวแปรทั้งหมดในกลุมตัวแปรของรายรับทุกตัว (return variables) และตัวแปรทั้งหมดในกลุมตัวแปร

ตนทุนทุกตัว (cost variables) เกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตนพรอมๆ กันทุกตัวตามหลักของความนาจะเปนใน
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ทุกๆ รอบของการหาผลลัพธ NPV การศึกษาคร้ังนี้กําหนดใหมกีารแสดงผลลัพธของความนาจะเปนของคา NPV ที่ได

จากการจําลองสถานการณของมอนเตคาโลที่ทําซ้ํา 10,000 รอบ ดดยการแจกแจงแบบรูปสามเหลี่ยม วิธีนี้แตกตาง

จากการวิเคราะหความออนไหวของการลงทุนที่ใหตัวแปรที่คํานวณหา NPV มีคาเปลี่ยนแปลงตามขอบเขตที่กําหนด

และใหตัวแปรอื่นๆ มีคาคงที่ท้ังหมดอยู ณ เหตุการณท่ีปรกติ (Best guess values or base case)   

เมื่อทําการจําลองสถานการณของมอนเตคาโลเพื่อหาคา NPV ครบ ทําใหคาทางสถิติตางๆ ของความนาจะ

เปนที่เกิดขึ้นภายใตความเสี่ยงของตนทุน/ผลตอบแทนของกลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล (sample) ในการปลูกกาแฟพันธุ

อาราบิการะบบเคมีและระบบอินทรียมีความใกลเคียงกับกับการแจกแจงความนาจะเปนแบบปรกติ (Normal 

Probability Distribution) ของประชากรสามารถ แสดงเปนขอมูลจากการทําการวิเคราะหทางสถิติได เชน คาเฉลี่ย 

(Mean) การกระจาย (Distribution) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน (Variance) 

สหสัมพันธ (Correlation) การวิเคราะหองคประกอบแบบใหสารสนเทศใหมจากตัวแปรเดิม(Interdependencies) และยัง

แสดงการแจกแจงความนาจะเปนแบบสามเหลี่ยมของคา NPV ของการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล การแจก

แจงความนาจะเปนท่ีไดจะมีความคลาดเคลื่อนเพยีงเล็กนอยเทานั้นสามารถเปนตัวแทนที่ดขีองประชากรไดและชวยให

การวิจัยมีความนาเชื่อถือ ผลลัพธที่ได (Statistic estimate) มีความเชื่อถือไดคาเฉลี่ยใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของ

ประชากรจริง (Exact mathematic analytical result) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95 %  

ขอดีของการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล (Kongsom, 2002) 

1. สามารถแสดงการกระจาย (Distribution) ของผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลอง 

2. สามารถแสดงสหสัมพนัธ (Correlation) และการวิเคราะหองคประกอบแบบใหสารสนเทศใหมจากตัวแปรเดิม 

(Interdependencies) ของผลลัพธท่ีไดจากแบบจําลอง 

3. งายตอการใชงาน เชน ขอมูลที่จะนําเขาแบบจําลองกรอกเพียงจํานวนตัวเลข เทานั้น สามารถประยุกตใช

คณิตศาสตรที่ซับซอนไดโดยไมยุงยาก 

4. การจําลองสถานการณของมอนเตคาโลมีหลักการและเหตุผลเปนที่ยอมรับและถูกใชงานในวงกวางผลการ

วิเคราะหจึงเปนที่การยอมรับ 

5. การปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมการใชงานการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล ทําไดงาย 

6. ผลลัพธที่ประมาณไดจากการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล (Statistic estimate) มีความเชื่อถือได

คาเฉลี่ยใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของประชากรจริง (Exact mathematic analytical result) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% 

7. มีความเช่ือถิอได (reliability) สูง 

ตัวอยางการประยุกตใชการจําลองสถานการณของมอนเตคาโล ไดแก การใชงานดานวิทยาศาสตร การใชงานดาน

วิศวกรรมศาสตร, การใชงานคํานวณทางชีววิทยา, การใชงานดานสถติิประยุกต, เกมส, การใชงานดานการออกแบบ, 

การใชงานดานการสื่อสาร, การใชงานดานคณิตศาสตร,  การใชงานดานการเงินและการลงทุนหลายบริษัทเปนที่รูจัก

กันดี เชน  

         1.บรษิัทเจนเนอรัลมอเตอร(General Motor) ใชในงานพยากรณรายไดสุทธขิองบริษัท, ใชในพยากรณตนทุนของ

บรษิัท, วิเคราะหความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยกับอัตรแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

         2.บรษิัทลลิลี(่Lilly) ใชประเมินขนาดโรงงานที่เหมาะสมเพื่อใชสรางโรงงานผลิตยาแตละตัว 

         3. ตลาดหุนวอลสตรีท(Wall Street) ใชในการวิเคราะหราคา และ ความเสี่ยงของการลงทุน 

                     4.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร(Software) 
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        ปจจุบันมีโปรแกรมทีใชกับแบบจําลองเหตุการณตามวิธีมอนเตคาโลหลายโปรแกรม เชน CRYSTAL BALL, 

MODEL RISK, RISK SOLVER และ @RISK  Vose (2014) แตที่นิยมใชกันมากที่สุดและมีการพัฒนาตอเนื่องมาราวๆ  

20 ป คือ CRYSTAL BALL และ @RISK    

         การวิจัยนีเ้ลือกใช โปรแกรมคอมพิวเตอร@Risk trial version เพราะ เปนโปรแกรมเดียวที่ใช ขอมูลนําเขาเขียน

บน Microsoft Excel แทๆ ทําใหสามารถใชงานไดงายเพราะผูใชงานสวนมากความคุนเคยกับ Microsoft Excel ดีอยูแลว 

การสรางและการปรับเปลี่ยนแบบจําลองเหตุการณตามวิธีมอนเตคาโลทําไดงาย สามารถบันทึกแบบจําลอง

เหตุการณตามวิธมีอนเตคาโลไวแลว       นําไปวิเคราะหความเสีย่งของการลงทุนไดโดยใช แบบจําลองเหตุการณตาม

วิธีมอนเตคาโล ได  โดยจะจะตองเขียนคา 3 คา ที่ตองการสุมลงบนแผนตารางงานของโปรแกรม Microsoft Excel 

(Excel Spread Sheet) กอน จากนั้นจึงนํามาใส(Ad in) เพื่อคํานวณโดยโปรแกรม@Risk แลวจึงไดผลลัพธออกมา เชน 

NPV, Switch value, Tonado Scatter ฯ การเขียนขอมูลตัวเลขบน Microsoft Excel ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลที่

ตองการอ่ืนดวยคําสั่งของ Microsoft Excel ไดงาย  

Sam Sugiyama (2008) กลาววาการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร @Risk ประมวลผลรวดเร็วกวา

โปรแกรมอ่ืนๆ  

        Vose (2014)กลาววา โปรแกรม @ Risk มีเคร่ืองมอืและแสดงการวิเคราะหทางสถิตไิดหลากหลาย เชนคาเฉลี่ย, 

การกระจาย, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ความแปรปรวน, ความแปรปรวน,สหสัมพันธ, การวิเคราะหองคประกอบแบบ

ใหสารสนเทศใหมจากตัวแปรเดิม 

         การนําตัวแปรตนไดแก ผลผลิต, ราคา, คาวัสดุอุปกรณ, คาจางแรงงาน, คาขนสง, คาบํารุงรักษา ฯ โดยการ

ทําซ้ําขั้นตอนเดิมถึง 10,000 ครั้งดังกลาวแลว จึงเสมือนไดคาตัวเลขของกลุมตัวอยางจํานวนมาก และการรวบรวม

ไดผลลัพธจํานวนมากทําใหคาทางสถติิตางๆของความนาจะเปนที่เกิดขึ้นภายใตความเสีย่งของตนทุน/ผลตอบแทนของ

กลุมตัวอยางที่เก็บขอมูล (sample) ในการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและ  การปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา

ระบบอินทรีย จะมีความใกลเคียงเสมือนเปนการแจกแจงความนาจะเปนแบบปรกติ (Normal Probability Distribution)

ของประชากร (population) สามารถ แสดงเปนขอมูลจากการทําการวิเคราะหทางสถิติได เชน  คาเฉลี่ย (µ), การ

กระจาย(Distribution), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได  

ตามทฤษฎกีําหนดใหใชการแจกแจงความนาจะเปนแบบสามเหลี่ยม เมื่อสุมคาเลอืกคาตัวแปรแตละตัวเขาไป

คํานวณตามสมการ 10,000 ครั้งก็จะไดคาเฉลี่ยเลขคณิตของ NPV. เมื่อใชวิธีทางสถิติ t-test ก็สามารถเปรียบเทียบ

ความคุมคาตอการลงทุนของไรกาแฟแตละขนาดคือเฉลี่ยเลขคณิต NPV. ของ  ไรกาแฟขนาดเล็ก,ขนาดกลางและ 

ขนาด ใหญ ระหวางวิธีปลูกกาแฟพันธุอาราบิกาอินทรียกับระบบเคมีได และการเปรียบเทียบทั้งหมดมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 99 % (α= 0.01)   
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ภาพ 3 แบบจําลองเหตุการณตามวธิีมอนเตคาโล (Monte Carlo’s Simulation) 

 

ตาราง 1 กลุมตัวอยางผูปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชยีงราย        

 

 

 

 

 

          เหตุท่ีเลอืก พื้นท่ีนี้เพราะการปลูกกาแฟ  หมูที่ 25 ผานมาตรฐานเกษตรอินทรยี 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

        วิเคราะหปจจัยความเสี่ยงทางการเงนิที่มอีิทธิพลตอการลงทุนตอการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีกับ

การปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรีย โดยคาความแปรเปลี่ยนของตัวแปรตนทุนและตัวแปรผลตอบแทนของ

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เมื่อวิเคราะหจัดอันดับตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการลงทุนผลิตกาแฟดวยคาความ

แปรเปลี่ยนของ NPV. ของไรกาแฟแตละกลุม แลวนํามาเรียงลําดับความสําคัญอทิธพิลของตัวแปรการผลิตกาแฟพันธุ

อาราบิการะบบเคมีกับระบบอินทรยีในไรกาแฟขนาดเล็ก, ขนาดกลาง  และขนาดใหญไดดังตาราง 2 

 

 

 

 

 

กลุมตัวอยางผูปลูกกาแฟผูปลูกกาแฟ

พันธุอาราบิกา  

พื้นท่ี ≤ 5 ไร 

(คน) 

พื้นท่ี 6-19ไร 

(คน) 

พื้นท่ี ≥ 20 ไร 

(คน) 

ระบบเคมี      9 9 9 

ระบบอินทรีย 9 9 9 
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ตาราง 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนตอการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีกับการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา 

           ระบบอินทรียที่ ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

 

ข น า ด ไ ร

กาแฟ 

ระบบ 

 

ตัวแปร อันดับอิทธิพลของตัวแปร 

อันดับท่ี 1 อันดับท่ี 2 อันดับท่ี 3 

เล็ก 

เคม ี ตนทุน คาบํารุงปที่ 8 คาแรงงานปที่ 6-8 คาแรงงานปที่ 4-5 

ผลตอบแทน ผลผลิตปที่ 4 ผลผลิตปที่ 5 ผลผลิตปที่ 6 

อินทรีย ตนทุน คากอสราง คาขนสง คาเครื่องจักร 

ผลตอบแทน ผลผลิตปที่ 4 ผลผลิตปที ่5 ผลผลิตปที ่6 

กลาง 

เคมี  ตนทุน คาอุปกรณ คาแรงงานปที่ 6-8 คาแรงงานปที่ 4-5 

ผลตอบแทน รายไดปท่ี 4-6 รายไดปท่ี 7-8 ผลผลิตปที่ 4 

อินทรีย ตนทุน คาอุปกรณ คาแรงงานปที่ 6-8 คาแรงงานปที่ 4-5 

ผลตอบแทน ผลผลิตปที ่4 ผลผลิตปที่ 5 ผลผลิตปที่ 6 

ใหญ 

เคมี  ตนทุน 

ผลตอบแทน 

คาอุปกรณ 

ผลผลิตปที ่4 

คาแรงงานปที่ 6-8 

ผลผลิตปที่ 5 

คาแรงงานปที่ 4-5 

ผลผลิตปที่ 6 

อินทรีย ตนทุน คาอุปกรณ คาแรงงานปที่ 6-8 คาแรงงานปที่ 4-5 

ผลตอบแทน ผลผลิตปที่ 4 ผลผลิตปที่ 5 ผลผลิตปที ่6 

 

        จากตาราง 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลดาน ตนทุนสวนใหญ ของทั้งวิธีการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและ

ระบบอินทรีย คือ คาจางแรงงานและคาบํารุงรักษาทั้งในไรกาแฟพื้นที่   ขนาด เล็ก, ขนาดกลางและ ขนาดใหญ  และ

ในไรกาแฟขนาดกลางและ ขนาดใหญ คาอุปกรณการเกษตรก็มีอิทธิพลมากตอตนทุนการปลูกกาแฟทั้งสองวิธี  

        ปจจัยที่มีอิทธิพลดาน ผลตอบแทนสวนใหญ ของทั้งวิธีการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบ

อินทรีย คือ ปริมาณผลผลิตในปที่ 4, ปริมาณผลผลิตในปที่ 5,ปริมาณผลผลิตในปที่ 6  ทั้งในไรกาแฟพื้นที่  ขนาด 

เล็ก, ขนาดกลางและ ขนาดใหญ   

       จากแบบจําลองเหตุการณมอนติคาโลและการแจกแจงความนาจะเปนแบบสามเหลี่ยมจะไดคาเฉลี่ยเลข

คณิตของ NPV. จากการสุมเลือกเขาไปคํานวณตามสมการ 10,000 ครั้ง เมื่อใชวิธีทางสถิติ t-test สามารถ

เปรียบเทียบความคุมคาตอการลงทุนของไรกาแฟแตละขนาด คือ  ไรกาแฟขนาดเล็ก,ขนาดกลางและ ขนาด ใหญ 

ระหวางวิธีปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาอินทรียกับระบบเคมีไดดังตาราง3 (31-3.3) 

ตาราง 3 เปรียบเทียบ NPV. ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาระบบเคมีและระบบอินทรียขนาดเล็ก ขนาดกลาง  

               และขนาดใหญ  
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบอินทรีย

ขนาดเล็ก 

อัตราคิดลด

(%) 

NPV (บาทตอโครงการ) 

t P-value ระบบเคม ี ระบบอินทรีย 

X  S.D. X  S.D. 

1% 1,329,594 183,342 2,577,638 617,087 

4.60 0.001743263** 

3% 1,167,413 160,971 3,151,693 551,865 

5% 1,001,502 146,041 2,477,544 438,516 

7% 908,032 125,491 2,476,588 442,245 

9% 804,083 111,397 2,204,728 397,819 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= 0.01 
 

ตารางที่ 3.2  เปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบอินทรีย                   

ขนาดกลาง  

อัตราคิดลด

(%) 

NPV (บาทตอโครงการ) 

t P-value 
ระบบเคม ี ระบบอินทรีย 

X  S.D. X  S.D. 

1% 2,762,641 608,667 14,094,893 2,998,736 

4.60 0.005121071** 

3% 2,438,740 530,029 12,448,980 2,655,081 

5% 2,026,301 515,074 9,551,722 2,102,320 

7% 1,917,797 411,320 9,799,889 2,103,324 

9% 1,284,193 324,703 7,377,700 1,611,949 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= 0.01 

ตารางที่ 3.3  เปรียบเทียบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบอินทรีย 

ขนาดใหญ  

อัตราคิด

ลด(%) 

NPV (บาทตอโครงการ) 

t P-value ระบบเคม ี ระบบอินทรีย 

X  S.D. X  S.D. 

1% 7,998,802 1,426,442 46,430,723 1,419,186 

4.60 0.005520016** 

3% 7,078,599 1,261,539 41,142,847 1,254,975 

5% 5,349,628 1,047,515 32,798,160 1,046,391 

7% 5,592,033 997,279 32,601,317 991,916 

9% 4,055,284 621,307 23,117,529 774,257 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α= 0.01 
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    จากทฤษฎี  Mirela Iloiu and Diana Csiminga  (2009) และ  Chaiwat Kongsom (2002) เราสามารถนํา

คาเฉลี่ย NPV มาหาคาความแปรเปลี่ยนของเพื่อเรียงลําดับอิทธิพลของตัวแปรของกลุมตัวอยางแตละกลุมได และ 

สามารถเปรียบเทียบความคุมคาในการลงทุนในไรกาแฟแตและขนาดระหวาง การปลูกกาแฟระบบอินทรียพันธุอารา

บิกากับปลูกกาแฟระบบเคมีได  เนื่องจากปญหาของเกาตรกรและผูใหสินเชื่อคือขาดขอมูลตนทุน/ผลตอบแทนของ

การผลิตการปลูกกาแฟพันธุอาราบกิาภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงทางการเงิน ผลสรุปของการวิจัยจึงใหขอมูลที่

ยังไมเคยมีผูใดวิจัยมากอนและใหขอมูลกับเกษตรกรสําหรับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการปลูกกาแฟพันธุอาราบิกา

ระบบเคมีมาเปนระบบเกษตรอินทรีย  สรางความมั่นใจตอภาคเอกชนกับภาครัฐและเจาหนาที่รัฐในการสงเสริมวิธี

ปลูกกาแฟอาราบกิาระบบอินทรียและสรางความเชื่อมั่นตอผูใหสินเชื่อในการตัดสินใจใหเกษตรกรกูยืมเงินปลูกกาแฟ

ดวยวธิีการปลูกกาแฟอาราบิการะบบอนิทรียหรือนักลงทุนที่สนใจการลงทุนปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบอินทรียวา

มีผลตอบแทนคุมคาในสถานการณที่มีความเสี่ยงในการลงทุน 

             จากการวิจัยเราทราบจากคา NPV. วา ยิ่งมีพื้นที่ของไรกาแฟมากกวาก็ยิ่งมีความคุมคาในการลงทุน

มากกวา ไรกาแฟที่มีพื้นที่นอยกวา สอดคลองกับทฤษฎีของ ธนายุส บุญทอง (2558) ที่กลาววาปจจัยตัวแปรขนาด

ฟารมมนีัยสําคัญโดย ขนาดฟารมท่ีเพิ่มขึ้น 1 ไร สงผลใหเขาถึงสินเชื่อรอยละ 0.4 หรืออาจกลาวไดวายิ่งพื้นที่มากก็ยิ่ง

มีโอกาสกูเงินลงทุนจากผูใหสินเช่ือสูง ควรจะไดมีงานวจิัยในอนาคตเพื่อใหขอมูลกับผูใหสินเช่ือตอไป 

          ในอนาคตหากมีการรวมกลุมเกษตรกรไรกาแฟ แลวปลูกกาแฟรวมกันเปนพื้นที่ขนาดใหญ ก็จะทําใหมึรายรับ

ที่สูงขึ้น และ มีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนมากกวา ซึ่งเหตุผลที่มีความไดเปรียบในการลงทุนนี้ยอมเปนที่สนใจของนัก

ลงทุน ทฤษฎีของเงินลงทุนจากตางประเทศของ กุลนิดา แววรวีวงศ (2559) กลาววา มี 2 แบบ คือ การลงทุน

ทางออม เชน ตลาดหุน กับ การลงทุนทางตรง เชน บรษิัทขามชาติ หรอือาจกลาวไดวายิ่งพ้ืนที่มากก็ยิ่งมีโอกาสระดม

เงินทุน โดยไมตองกูเงินมาลงทุนปลูกกาแฟไดจากนักลงทุน ควรจะไดมีงานวิจัยในอนาคตเพื่อใหขอมูลกับนักลงทุน

จากทั้งในและตางประเทศตอไป 

        จากตาราง 3 ผลการวิจัยนี้สรุปวาคาเฉลี่ยเลขคณติของ NPV.   ที่อัตราคิดลด 1%, 3%, 5%, 7%,9%       การ

ปลูกกาแฟระบบอินทรียพันธุอาราบิกามีความคุมคาตอการลงทุนทั้งในไรกาแฟพื้นที่  ขนาด เล็ก, ขนาดกลางและ 

ขนาดใหญ  เชนเดียวกับการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีก็มีความคุมคาตอการลงทุนทั้งในไรกาแฟพื้นที่  ขนาด 

เล็ก, ขนาดกลางและ ขนาดใหญดังแสดงในภาพประกอบ 4-6 

 
ภาพ 4 เปรียบเทยีบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบ 
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                          อินทรียขนาดเล็ก 

 
ภาพ 5 เปรียบเทยีบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบ 

                   อินทรียขนาดกลาง 

 

 
ภาพ 6 เปรียบเทยีบมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ของการปลูกกาแฟพันธุอาราบิการะบบเคมีและระบบ 

                   อินทรียขนาดใหญ 

 

สรุปไดวา ในพื้นที่การปลูกกาแฟขนาดเดียวกันการปลูกกาแฟระบบอินทรียพันธอาราบิกามีความคุมคาตอ

การลงทุนที่มากกวาการปลูกกาแฟระบบเคมี ทั้งในไรกาแฟพื้นที่  ขนาด เล็ก, ขนาดกลางและ ขนาดใหญ  จึงควร

ลงทุนในการทํากาแฟระบบเกษตรอินทรีย โดยผูที่ลงทุนมีมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนสุทธขิองการลงทุน ปที่ 1 – ปที่ 8 

เทากับ คา NPV  

กิตตกิรรมประกาศ  

       ขอบพระคุณ สํานักงานเกษตรอําเภอแมสรวย   คณาจารยและเจาหนาที่ประจําหลักสูตรมหาบัณฑิต บิดาพัน

เอก(พิเศษ)นายแพทย ฉัตร  บวรสิน มารดานางโสรยา  เรือนแกว และนองนาย ศัลยพงษ  บวรสิน ที่คอยเปนกําลังใจ

มาตลอด มา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดยอ  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทั่วไป และคนหาความประทับใจและประสบการณเชิง

บวกในมุมมองดานลูกคา เพื่อนําไปสูการวางแผนหาแนวทางการเพิ่มยอดขาย โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางลูกคาจํานวน 30 คนจากการตั้งคําถามตามหลักสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) แลว

นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุดรวม และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน เพื่อนํามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหสออาร 

(SOAR Analysis) และแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) จากผลการศึกษาไดโครงการเพื่อเพิ่ม

ยอดขายทั้งสิ้น 7 โครงการ ปฏิบัติจริง 5 โครงการ คือ 1) โครงการเสื้อคูรถ 2)โครงการมุมสบายกายสบายใจ 3) 

โครงการพงษเจริญมอเตอรออนไลน 4) โครงการใบปลิวเต็มถัง 5) โครงการดูแลดวยใจ และโครงการในอนาคต 2 

โครงการ คือ โครงการปายใหญเห็นชัด และ โครงการสาขาใหมใหญกวา จากการนําโครงการไปปฏิบัติจริง พบวา 

สามารถสรางความประทับใจใหกับลูกคา เกิดการบอกตอของลูกคาเดิมไปยังลูกคาใหม และสงผลใหในเดือน

พฤษภาคมมียอดขายเพิ่มขึ้น 4 คัน และในเดือนมิถุนายนมียอดขายเพิ่มขึ้น 7 คัน เมื่อเทียบกับกอนการดําเนิน

โครงการ ซึ่งโครงการเหลานีจ้ะสามารถนําไปใชในการเพิ่มยอดขายใหกับรานพงษเจริญมอเตอรไดจรงิ 

คําสําคัญ: สุนทรียสาธก ประสบการณเชิงบวก รถยนตมือสอง การเพิ่มยอดขาย 

Abstract  
The purposes of this independent study were to study the general environment, and seek for the 

impression and positive experiences from customer perspectives in order to plan guidelines to increase sales. The 

qualitative data were collected from interviewing 30 customers and analyzed with Appreciative Inquiry theories. 

Then, data were analyzed to find common experiences and unique experiences to be linked with the analysis 

general environment from SOAR Analysis principles and the concept of the marketing mix (Marketing Mix: 7P's). 

The study results found that the guidelines to increase the sales by creating 7 projects; 5 real projects,1)including 

Shirt with car project, 2) Comfortable atmosphere project, 3)Pongjaroen Motor Online Project, 4) Full tank 

handbill project, 5) Care with heart project, and two future projects, including Project of big label obviously seen, 

and the Bigger new branch. From the project implementation, it was found that can impress to customers and 

they have to the impacts of word of mouth marketing to new customers. After that, in May the sales were 

increased 4 cars, in June the sales were increased 7 cars, compared with the prior to the project. In addition, 

these projects will be used to increase sales of the shop Pongjaroen Motor. 

Keywords: Appreciative Inquiry, Positive Experience, Second Hand Cars, Increase Sales 
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บทนํา  

 ปจจุบันรถยนตถือเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นตอการดําเนินชีวิต เมื่อประชาชนทั่วไปมีความ

ตองการในดานการคมนาคมขนสงที่สะดวกสบาย เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง และครอบครัว ซึ่งเปนผล

มาจากการขาดระบบคมนาคมขนสงที่ดี  มีไมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในบางพื้นที่ไมมีรถประจําทางเขาถึง ทําใหประชาชนเกิด

ความไมสะดวกสบายในการเดินทาง จึงทําใหประชาชนหันมาซื้อรถยนตเปนของตัวเองมากขึ้น อยางไรก็ตามจาก

สภาวะเศรษฐกิจ และฐานะการเงนิสวนบุคคลของประชาชนสวนหนึ่งที่ยังไมมีความสามารถหรือความพรอมในการที่

จะซื้อรถยนตคันใหมมาใชได แตก็ยังมีความตองการใชรถยนต ประชาชนกลุมดังกลาวจึงหันมาสนใจรถยนตมือสองมา

ใชแทนรถยนตคันใหมท่ีมีราคาแพงกวา  

จากสถานการณนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลในป พ.ศ. 2555 ทําใหประชาชนหันไปซื้อรถยนตมือหนึ่งมาก

ขึ้น เพราะจะไดรับเงินภาษีคืนสูงสุดถึง 100,000 บาท จึงทําใหยอดการขายรถยนตมือสองลดต่ําลงในชวงที่ผานมา 

ประกอบกับคายผลิตรถยนตตางๆเปดตัวรถใหม ไดมีการทําแคมเปญตางๆออกมาแขงขันกันอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

พ.ศ. 2556 ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จึงสงผลใหผูประกอบการรถมือสองโดยเฉพาะเต็นทรถ ประสบปญหาขาดทุน และ

ยอดขายลดลงอยางตอเนื่อง (กรมสรรพสามิต, 2554) 

รานพงษเจริญมอเตอร อําเภอพล จังหวัดขอนแกน กอตั้งโดย คุณสมพงษ จันทะเวียง จําหนายรถยนตมือ

สองทุกชนิด ซึ่งรถยนตมือสองในรานสวนใหญมาจากการประมูลจากบริษัทตางๆ เชน สหการประมูล สยามอินเตอร

การประมูล สากลการประมูล แอปเปลออโตอ็อคชั่น เกียรตนิาคิน และไทยพาณิชย ซึ่งลูกคาจะสามารถเลือกชําระได

ทั้งเงินสดหรือเปนสินเชื่อไดตามความตองการ  

สําหรับปญหาที่พบ เนื่องมาจากปญหาทางดานเศรษฐกิจไทยที่ซบเซา ยังไมมีการฟนตัว รวมไปถึง

สถานการณการเศรษฐกิจโลกที่ยังมคีวามผันผวนสูง สงผลใหกําลังซื้อของประชาชนลดนอยลงไปดวย สงผลใหไฟแน

นซอนุมัตสิินเช่ือยากกวาเดิมมาก สงผลใหการขายยากขึ้น นอกจากนี้ยังมปีญหาจากคูแขงทางการคาเต็นทรถมือสอง

อื่นๆอีกดวย กอใหเกิดการแขงขันกันเกิดขึน้ จึงสงผลตอยอดขายรถยนตมือสองของรานพงษเจริญมอเตอร โดยทําให

ยอดขายลดลงเปนอยางมาก 

ผูศึกษาไดมองเห็นถึงปญหาดังกลาวในกิจการรานพงษเจริญมอเตอร ที่ทําใหยอดขายลดลง อีกทั้งการแขงขันในดาน

การบรกิารถือเปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งสําหรับธุรกิจ การสื่อสารขอมูลผานพนักงาน 

เปนอีกสวนสําคัญในการสนับสนุนการขาย เพราะหากพนักงานสามารถใหขอมูลไดดีก็จะทําใหผูบริโภค

สามารถตัดสินใจซื้อรถไดงายขึ้น และการโฆษณา ประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย เปนตน ผูศึกษาจึงสนใจที่จะนํา

หลักการสุนทรียสาธกมาประยุกตใชในการดําเนินการศึกษา เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขายใหกับรานพงษเจริญ

มอเตอร 

วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาไดทําการศึกษาอิสระในหัวขอเรื่องแนวทางการเพิ่มยอดขายโดยใชสุนทรียสาธก กรณีศึกษา ราน

พงษเจริญมอเตอร โดยเริ่มจากการใชหลักการสุนทรียสาธกมาตั้งคําถามเชิงบวก เพื่อคนหาความประทับใจและ

ประสบการณเชิงบวก และรวบรวมขอมูลที่ไดมาวเิคราะหหาปจจัยที่เปนจุดรวมและจุดโดดเดน ควบคูกับการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) และการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) แลวนําผลที่ไดมา

เชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) เพื่อนํามาออกแบบโครงการเพื่อเพิ่มยอดขาย 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 วงจรสุนทรีสาธก (The 4 –D Cycle) 

1. เพื่อคนหาความประทับใจและประสบการณเชิงบวกของลูกคาท่ีเขามาซือ้รถยนตมือสองที่รานพงษเจริญมอเตอร 

1.1 กลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครัง้นี้เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) 

และกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability sampling) 

โดยกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล คือ ลูกคาที่เขามาซื้อรถยนตมือสองที่รานพงษเจริญมอเตอร จํานวน 30 คน ชวง

ระหวางเดือนมนีาคม-เมษายน พ.ศ. 2560  

1.2 ประเภทขอมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  เปนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) โดยมีการตั้ง

คําถามไวลวงหนา เปนคําถามในเชิงบวกเกี่ยวกับประสบการณเชงิบวกที่มีตอรานพงษเจรญิมอเตอร 

  1.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

  เปนขอมูลที่ไดจากการคนควาหาขอมูลจากทฤษฎี แนวคิด บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และ

ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล 

1.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การคนหาประสบการณเชิงบวก โดยการตั้งคําถามตามหลักของสุนทรียสาธก เพื่อวิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุดรวม 

และจุดโดดเดน จากนั้นนําไปวิเคราะหสอออร (SOAR Analysis) มีรายละเอียด ดังนี ้

1.3.1 การคนหา (Discovery) 

เปนขั้นตอนแรกเพื่อที่จะคนหาประสบการณเชิงบวก และความประทับใจของลูกคาที่ไดเขามาซื้อ

รถยนตมือสองที่ราน เพื่อคนหาสิ่งที่ดีที่สุดของราน โดยวิธีการสัมภาษณ โดยมีคําถามการสมัภาษณดังน้ี 

1) ทานรูจักรานพงษเจรญิมอเตอรไดอยางไร 

  2) อะไรทําใหทานอยากเขามาใชบริการท่ีรานพงษเจริญมอเตอร 

  3) เมื่อทานเขามาใชบริการที่รานพงษเจริญมอเตอร มีความประทับใจอยางไรบาง 
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  4) ถาทานมคีวามประทับใจ ทานจะบอกตออยางไร 

  5) ทานมวีิธีการเลือกซื้อรถยนตมือสองอยางไรใหเกิดความประทับใจ 

  6) ในอนาคตทานอยากใหรานพงษเจรญิมอเตอรเปนอยางไร 

เมื่อทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางและเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ แลวนํามา

วิเคราะหโดยแบงออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

1) ปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) คือ สิ่งที่กลุมตัวอยางตอบเหมือนกันเปนจํานวนมาก หรือ

เปนปจจัยที่มีความถี่ตั้งแต 3 ขึ้นไป 

  2) ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) คือ สิ่งที่กลุมตัวอยางตอบแตกตางจากคนอื่นๆ หรือเปน

ปจจัยที่มีความถี่ต่ํากวา 3 ลงมา 

2. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขายรถยนตมอืสองใหกับรานพงษเจริญมอเตอร 

 เปนการนําประสบการณเชิงบวกที่ไดจากการคนหาและจากการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) มาวาด

ฝน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาเชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) เพื่อนํามาทําการ

ออกแบบโครงการ และการดําเนนิการตามขั้นตอนของกระบวนการสุนทรียสาธก โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ขั้นตอนที่ 2 การวาดฝน (Dream) 

เปนการนําขอมูลที่ไดมาจากการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของรานพงษเจริญมอเตอร และจากการ

สัมภาษณกลุมตัวอยางในขั้นตอนการคนหา (Discovery) แลวนําขอมูลที่ไดจากความประทับใจมาวาดฝนภาพใน

อนาคตใหกับรานพงษเจริญมอเตอร โดยวิเคราะหรวมกับจุดแข็งของราน เพื่อที่สิ่งที่วาดฝนนั้นจะมีความเปนไปไดใน

การนําไปใชจริง และเห็นผลจริง ซึ่งเปนการวาดฝนถึงยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น หรือสิ่งท่ีอยากจะใหเปนในอนาคตตอไป 

2.2 ขั้นตอนที ่3 การออกแบบ (Design) 

เปนขั้นตอนการวางแผนและออกแบบโครงการ และเปนการนําเอาขอมูลปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) และจุด

โดดเดน (Divergences) ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางมาออกแบบโครงการเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับรานพงษเจริญ

มอเตอร โดยวิเคราะหรวมกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) เพื่อนําไปสูขั้นตอนการ

วางแผนหาแนวทางการเพ่ิมยอดขาย 

2.3 ขั้นตอนที่ 4 การดําเนินการ (Destiny) 

เปนขั้นตอนการนําเอาสิ่งท่ีออกแบบและวางแผนไวไปสูขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อใหไปถึงฝนที่วาดไว โดยการนําเอาสิ่งที่

คนพบ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาเพื่อใหไดแนวทางการเพิ่มยอดขายของรานพงษเจริญ

มอเตอรตอไป 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผูศึกษาไดทําการศึกษาแนวทางการเพิ่มยอดขายโดยใชสุนทรียสาธก กรณีศึกษา รานพงษเจริญมอเตอร 

โดยการใชกระบวนการสุนทรียสาธก โดยเริ่มจากการตั้งคําถามเชิงบวก เพื่อคนหาประสบการณเชิงบวกของลูกคา 

และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณลูกคาที่เขามาซื้อรถยนตมอืสองท่ีรานพงษเจริญมอเตอร เพื่อนํามาวิเคราะห

หาปจจัยที่เปนจุดรวมและปจจัยที่เปนจุดโดดเดน เพื่อที่จะไดนําขอมูลที่ไดมานําไปสูการวางแผนแนวทางการเพิ่ม

ยอดขายของรานพงษเจริญมอเตอร โดยการศึกษาไดมีการนําเอากระบวนการสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: 

AI) การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยใช

เครื่องมือสออาร (SOAR Analysis) แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) และทฤษฎีจุดพลิกผัน 
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(The Tipping Point) มาใชเปนเครื่องมือในการศึกษา จากนั้นนําผลที่ไดจากการศึกษามาวางแผนแนวทางการเพิ่ม

ยอดขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. คนหาความประทับใจ และประสบการณเชิงบวกของลูกคาโดยใชทฤษฎสีุนทรียสาธก  

ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ของลูกคาที่เขามาซื้อรถยนตมอืสองท่ีรานพงษเจริญ

มอเตอร จากนั้นนําเอาขอมูลตางๆ มาทําการวิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุดรวม และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน โดยผลการ

คนหาความประทับใจและประสบการณเชิงบวก พบวา รานพงษเจริญมอเตอรมีรถใหเลือกหลากหลาย เจาของรานมี

ความเปนกันเอง รถคุณภาพดี การบริการดี การดูแลเอาใจใสลูกคาดี รานดูมีความนาเชื่อถือ มีรถตรงตามความ

ตองการอยากใหมีการปรับปรุงปายราน อยากใหมี Page facebook มีการแนะนําและใหรายละเอียดที่ชัดเจน อยากให

มีการจัดโปรโมชั่นและของแถม อยากใหมีการปรับปรุงรานใหม มีหองรับรอง คุณภาพของรถเหมาะสมกับราคา 

อยากใหมีพืน้ที่กวางกวาเดิม อยากใหมีการขยายสาขา และความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment Analysis) 

 จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการเมืองและกฎหมาย สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สภาพแวดลอม

ดานสังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี สามารถสรุปการวิเคราะหไดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป  

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทัว่ไป ผลกระทบ 

สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย + (มีผลกระทบในดานบวกตอธรุกิจ) 

สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ - (มีผลกระทบในดานลบตอธุรกิจ) 

สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม + (มีผลกระทบในดานบวกตอธรุกิจ) 

สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี + (มีผลกระทบในดานบวกตอธรุกิจ) 

  

จากตารางสรุปการวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป พบวา สภาพแวดลอมทางดานการเมอืงและ

กฎหมาย สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี มีผลกระทบในดาน

บวกตอธุรกิจของรานพงษเจริญมอเตอร อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

3. การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเครื่องมือสออาร (SOAR Analysis) 

จากสิ่งที่คนพบ (Discovery) จากการสอบถามความประทับใจและประสบการณเชิงบวกจากการสัมภาษณ

ลูกคาที่เขามาซื้อรถยนตมือสองที่รานพงษเจริญมอเตอร ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหโดยใชเครื่องมือสออาร (SOAR 

Analysis) เพื่อนํามาวิเคราะหหาจุดแข็ง โอกาส สิ่งที่อยากจะเปน และผลลัพธที่ตองการ เพื่อเปนแนวทางในการ

วางแผนจัดทําโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยใชเครื่องมือสออาร (SOAR Analysis) 

 

 

 

สิ่งที่คนหา 

(Strategic Inquiry) 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. เปนรานขายรถยนตมือสอง

รานแรกในอําเภอพล และอําเภอ

ใกลเคียง 

2. ทําเลท่ีตั้งของราน 

3. มีรถใหเลอืกหลากหลาย 

4. คุณภาพของรถ 

โอกาส (Opportunities) 

1. ผลจากการปลดล็อคโครงการ

รถคันแรก 

2. สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไม

คอยดี ทําใหหลายคนระมัดระวงั

เรื่องการใชจาย ทําใหคนหันมา

สนใจรถยนตมอืสองเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

สิ่งดีๆที่อยากเห็นในองคกร 

(Appreciative Intent) 

สิ่งที่อยากจะเปน (Aspiration) 

1. เปนทางเลอืกแรกสําหรับ

ลูกคาที่สนใจซื้อรถยนตมอืสอง  

2. เปนรานขายรถยนตมอืสองท่ี

สรางความประทับใจใหกับลูกคา 

และตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคาไดด ี

 ผลลัพธ  (Result) 

1. ยอดขายเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.

2559 อยางนอย 2 คันตอเดือน 

หรือ 24 คันตอป 

2. ลูกคาเกิดความประทับใจ และ

นําไปสูการบอกตอ 

4. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) 

เปนการนําสิ่งที่คนพบในขั้นตอนของกระบวนการสุนทรียสาธกมาเชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix: 7P’s) เพื่อใหเห็นถึงสิ่งที่คนพบกับสวนประสมทางการตลาด ดังแสดงในตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 การนําสิ่งที่คนพบมาเชื่อมโยงกับแนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s) 

สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix: 7P’s) 

การคนพบ 
(Discovery) 

1. ผลิตภัณฑ  (Product) 
1. มีรถใหเลือกหลากหลาย 
คุณภาพของรถ 
2. มีรถตรงตามความตองการ 

2. ราคา (Price) 1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรถ 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 1. ชื่อเสียงของราน 
2. การบริการของราน 

4. สงเสริมการตลาด (Promotion) 1. ของแถม 
2. สวนลด 

5. บุคคล (People) 1. พนักงานใหรายละเอียดไดชัดเจน 
2. พนักงานดูแลเอาใจใสด ี

6. สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1. สถานที่ตัง้รานการคมนาคมสะดวก 
2. สิ่งอํานวยความสะดวกภายในราน 
3. มีหองรับรอง 
4. มีเครื่องดื่มบริการลูกคา 

7. กระบวนการ (Process) 1. ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ 
 

สรุปแนวทางการเพ่ิมยอดขายรถยนตมือสองใหกับรานพงษเจริญมอเตอร 

 ในการจัดทําโครงการเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายใหกับทางรานพงษเจริญมอเตอร โดยสิ่งที่วาดฝน 

คือ เปนทางเลอืกแรกสําหรับลูกคาท่ีสนใจซื้อรถยนตมือสอง เปนรานขายรถยนตมือสองที่สรางความประทับใจใหกับ
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ลูกคา และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดี และมีจํานวนลูกคาใหมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแนะนําของลูกคา

เดิม (Connector) โดยจะสรางการบริการที่ดี เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจกับรานใหมากที่สุด ผูศึกษาจึงไดคิด

โครงการขึ้นมาจํานวน 7 โครงการ ไดแก โครงการเสื้อคูรถ โครงการมุมสบายกายสบายใจ โครงการพงษเจริญ

มอเตอรออนไลน โครงการใบปลิวสวนลด โครงการดูแลดวยใจ โครงการปายใหญเห็นชัด และโครงการสาขาใหมใหญ

กวา  

ตารางที่ 4 ปจจัยทีเ่ปนจุดรวม (Convergences)  

ลําดับที ่ ปจจัยที่เปนจุดรวม ความถี ่

1 มีรถใหเลือกเยอะ 15 

2 เจาของรานมีความเปนกันเอง 12 

3 รถสภาพด ี 12 

4 การบริการด ี  11 

5 การดูแลเอาใจใสลูกคาด ี 9 

6 รานดูมีความนาเชื่อถือ 8 

7 มีรถตรงตามความตองการ 8 

8 อยากใหมีการปรับปรุงปายราน 7 

9 อยากใหมี Page Facebook 7 

10 มีการแนะนําและใหรายละเอียดที่ชัดเจน 6 

11 อยากใหมีการจัดโปรโมชั่นและของแถม 5 

12 อยากใหมีการปรับปรุงรานใหม 3 

 

ตารางที่ 5 ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergences) 

ลําดับที ่ ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน ความถี ่
1 มีหองรับรอง 2 
2 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 1 
3 อยากใหมีพื้นที่กวางกวานี ้ 1 
4 อยากใหมีการขยายสาขา 1 
5 ความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ 1 
6 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 1 

 

การอภิปรายผล 

1. สภาพการดําเนนิงานขององคกร 

 จากการศึกษาสภาพแวดลอมโดยใชเคร่ืองมอื SOAR พบวา จุดแข็งขององคกร คือ 1) เปนรานขายรถยนตมอื

สองรานแรกในอําเภอพล และอําเภอใกลเคียง ทําใหเปนที่รูจักในระดับหนึ่ง 2) ทําเลที่ตั้งของราน อยูในแหลงชุมชน 

ติดถนนเสนหลักในการเดนิทางไปยังอําเภอแวงนอยและอําเภอใกลเคียง 3) มีรถใหเลือกหลากหลาย 4) คุณภาพของ

รถ เนื่องจากรถสวนใหญในรานมาจากการประมูล จึงไดรถที่มีสภาพดี อายุการใชงานนอย ซึ่งเปนจุดท่ีเหนอืกวาคูแขง

ในอําเภอเดียวกัน เน่ืองจากผลจากการปลดล็อคโครงการรถคันแรกของรัฐบาลทําใหตลาดรถยนตมือสองมีแนวโนมที่

จะดีขึ้น และเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันไมคอยดี ทําใหหลายคนระมัดระวังเรื่องการใชจาย ทําใหคนหันมา

สนใจรถยนตมอืสองเพื่อเปนทางเลือกในการซือ้รถยนตมากขึ้น สิ่งท่ีองคกรอยากจะเปน คือ เปนทางเลือกแรกลูกคาที่
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สนใจซื้อรถยนตมือสอง เปนรานท่ีมีการบริการท่ีดี เปนรานขายรถยนตมอืสองท่ีสรางความประทับใจใหกับลูกคา และ

เปนรานท่ีตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดี ผลลัพธ คือ มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2559 อยางนอย 2 คัน

ตอเดือน หรือ 24 คันตอป ลูกคาเกิดความประทับใจและนําไปสูการบอกตอ ผลการศึกษาสอดคลองกับ วรารัตน รอย

แสง (2559) ที่ไดศึกษาเรื่องราว การพัฒนากลยุทธเพิ่มยอดขายรถยนตมือสองโดยการประยุกตใชสุนทรียสาธก 

กรณีศกึษา บริษัทโชคทวกีรุป 1999 จํากัด อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ในดานคุณภาพของรถ และดานการสราง

ความประทับใจใหกับลูกคา ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา คุณภาพของรถดี จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซึ่งจะ

นําไปสูการบอกตอในทางท่ีดี และการบริการที่ดีจะสงผลตอยอดขายเปนอยางมาก เพราะลูกคาที่เขามาซื้อรถยนตมือ

สองใหความสําคัญในเรื่องของการบริการ 

2. ผลการศึกษาประสบการณเชิงบวกของลูกคา 

 ผูศึกษาไดนําหลักสุนทรียสาธกเขามาใชวางแผนหาแนวทางการเพิ่มยอดขายใหกับรานพงษเจริญมอเตอร 

โดยแบงการศึกษาออกเปน 4 สวน ไดแก 

การคนหา (Discovery) พบวาปจจัยที่เปนจุดรวม คือ มีรถใหเลอืกหลากหลาย เจาของรานมีความเปนกันเอง

กับลูกคา รถมีคุณภาพดี มีการบริการที่ดี และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน คือ มีหองรับรอง คุณภาพของรถมีความ

เหมาะสมกับราคา อยากใหมีพื้นท่ีกวางกวาเดมิและมีการขยายสาขา ผลการศึกษาสอดคลองกับ ไพลิน เจรจาศิลปะ 

(2558) ที่ไดศึกษาเร่ืองราวการวางแผนกลยุทธเพื่อเพิ่มยอดขายรถยนตมือสองราน ABC อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

โดยเนนเรื่องของความเปนกันเองกับลูกคา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อชองลูกคา ผูศึกษามีความเห็นวา 

จากปจจัยที่เปนจุดรวม และปจจัยที่เปนจุดโดดเดนที่คนพบสามารถนําไปจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มยอดขายใหกับราน

พงษเจริญมอเตอร 

 การวาดฝน (Dream) จากการสัมภาษณลูกคา พบวา ลูกคามีความตองการใหมีของแถม มีการจัดโปรโมชั่น 

และตองการใหมีชองทางการติดตอแบบออนไลน เชน Page Facebook ซึ่งสอดคลองกับ ศุทธหทัย เตียสุขสวัสดิ์ 

(2557) ที่ไดศึกษาเรื่องราว แนวทางการเพิ่มยอดขายโดยใชสุนทรียสาธก กรณีศึกษา รานสมเด็จจักรยาน โดยไดมี

การจัดทําโปรโมชั่นและของแถมใหกับลูกคา ผูศึกษามีความเห็นวา การจัดทําโครงการตามความตองการของลูกคา

สามารถเพิ่มยอดขายได 

 การออกแบบ (Design) การจัดทําโครงการตามที่ไดทําการคนหาประสบการณเชิงบวกของลูกคา โดยได

ออกแบบโครงการทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังตอไปนี้ โครงการเสือ้คูรถ โครงการมุมสบายกายสบายใจ โครงการพงษเจริญ

มอเตอรออนไลน โครงการใบปลวิสวนลด โครงการดูแลดวยใจ โครงการปายใหญเห็นชัด และโครงการสาขาใหมใหญ

กวา 

 การดําเนินการ (Destiny) การจัดทําโครงการขึ้นตามวัตถุประสงค โดยไดมีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว 5 

โครงการ คือ โครงการเสื้อคูรถ โครงการมุมสบายกายสบายใจ โครงการPONGJAROEN MOTOR ONLINE โครงการ

ใบปลิวสวนลด โครงการดูแลดวยใจ หลังจากมีการปฏิบัติจริงพบวาแตละโครงการสามารถเพิ่มยอดขายใหกับราน

พงษเจริญมอเตอร  

3. การประเมินโครงการตามแนวทางการเพิ่มยอดขาย 

 จากผลการประเมินโครงการทั้ง 5 โครงการ  ไดแก โครงการเสื้อคูรถ โครงการมุมสบายกายสบายใจ 

โครงการพงษเจริญมอเตอรออนไลน โครงการใบปลิวสวนลด โครงการดูแลดวยใจ ผลการประเมิน พบวา สามารถ

สรางความประทับใจใหกับลูกคา และสงผลใหในเดือนพฤษภาคมมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 คัน จากเดือนมีนาคม และ
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เพิ่มขึ้น 4 คันจากเดือนเมษายน และในเดือนมิถุนายนมียอดขายเพิ่มขึ้น 5 คันจากเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 7 คันจาก

เดือนเมษายน และเพิ่มขึ้น 3 คันจากเดือนพฤษภาคม 
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แนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยกระบวนการสุนทรียสาธก 

กรณีศึกษา : วัดเจติยภูม(ิพระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

GUIDELINE TO PROMOTE A HISTORICAL TOURISM THROUGH APPRECIATIVE INQUIRY:  

A CASE STUDY OF CHETIYAPHUM TEMPLE NAMPHONG KHON KAEN PROVINCE 

ปรียารัตน  แสนทําพล1 และ รักพงษ เพชรคํา 2 

P. Santumpon1 and R. Petkam2 
1 Master College of Graduate Study in Management Khon Kaen University 40002 
2 Assistant professor Director of Academic Services Office, Khon Kaen University, 123 Mittraphap Road, Mueang, Khon Kaen 

40002 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยกระบวนการสุนทรีย

สาธก กรณีศึกษาวัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางการ

ประชาสัมพันธ และประสบการณเชิงบวกของนักทองเที่ยวเพื่อนํามาพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

ที่นักทองเที่ยวรูจักอยางกวางขวาง และพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวใน

อนาคต โดยใชทฤษฎีสุนทรียสาธก(Appreciative Inquiry: AI) ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน 50 

คน เพื่อคนหาขอมูลเชิงบวก รวมกับการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) นํามาวิเคราะหหาจุดรวม (Convergences) 

และจุดโดดเดน (Divergences) เพื่อออกแบบแนวทางการประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวภายใตทฤษฎีการ

ประชาสัมพันธ (Public Research) และแนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ควบคูกับการปฏิบัติจริงในบาง

โครงการโดยไดแนวทางการประชาสัมพันธและการพัฒนาทั้งหมด 7 โครงการ ปฏิบัติจริง 2 โครงการ คือ โครงการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววัดเจติยภูมิผานสื่อออนไลน โครงการแผนพับแจกนักทองเที่ยว และโครงการที่ตอง

ดําเนินการในอนาคตทั้งหมด 5 โครงการ ไดแก โครงการที่ระลึกวัดพระธาตุขามแกน โครงการโรงทานชวนเพื่อมา

ทําบุญ โครงการปายบอกทาง โครงการประกวดภาพถาย โครงการปายแนะนําที่ทองเที่ยววัด ซึ่งโครงการเหลานี้จะ

เปนประโยชนในการชวยประชาสัมพันธ ใหวัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนที่รูจัก

และชวยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยวในอนาคต 

คําสําคัญ: สุนทรียสาธก การประชาสัมพันธ วัดเจติยภูม ิ

Abstract 
 The purposes of this study were to find out a guidline for the public relations and positive experiences 
of tourists to develop and become a well known historical tourist attractions, and develop to be a potential tourist 
destination for future tourists. This study used Appreciative Inquiry (AI) appraoach by interviewing 50 tourists to 
seek for positive information together with SOAR Analysis. The data were analyzed and convergence and 
divergence were utilized to design a guidline for public relation, and develop tourist attraction under public 
research, and historical tourism concepts to be coupled with real practice in some projects. Based on the results 
of this study, 7 projects were developed.Among these, 2 projects,include the Project of public relation for Wat 
Chetiyaphum through online media andProject of distributing brochures to tourists were utilized. In addition, 5 
projectswere also developed for a future use include Memorial for Wat Phra That Kham Kaen, Project of 
Almshouse for Making merit, Signpost Project, Photo Contest Project, Project of signboard suggested tourist sites: 
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Temples. These projects are useful in helping public relations to Wat Chetiyaphum (Wat Phra That Kham Kaen) in 
Nam Phong District, Khon Kaen Province to be well known, and help to increase the potential for supporting 
tourists in the future. 
Keywords: Appreciative Inquiry, Public Relation, Wat Chetiyaphum  
 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย มีบาทบาทสําคัญที่ชวยขยายเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศ

ไทยในป 2559 ติดอันดับ 1 ในโลกของประเทศที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2559) 

โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดสรุปสถานการณการทองเที่ยวของไทยป พ.ศ. 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 32,573,545 คน ขยายตัวรอยละ 8.86 เมื่อเปรียบเทียบ

กับป2558 กอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 1,637,832 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 12.40 เมื่อเปรียบเทียบกับป2558 สวน

จํานวนนักทองเที่ยวภายในประเทศยังคงเติบโตอยางตอเนื่องทั้งสิ้น 148.03 ลานคน ขยายตัวรอยละ 6.49 เมื่อ

เปรียบเทียบกับป 2558 กอใหเกิดรายไดรวมท้ังสิ้น 869,510.63 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 8.27 ซึ่งสวนหนึ่ง

เปนผลมาจากการสงเสริมการทองเท่ียวใหมีการกระจายตัวไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ จากเมืองทองเท่ียวหลัก สูเมือง

ทองเที่ยวรอง และแหลงทองเที่ยวใกลเคียง (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ดวยเหตุนี้การสงเสริมการ

ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ จึงเปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําใหนักทองเที่ยวชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดทองเที่ยว

ทั่วไทยมากยิ่งขึ้น เกิดการสรางรายไดแกประเทศ อีกทั้งยังเปนการกระจายรายได และการสรางงานใหแกคนในพื้นที่

ชุมชนในสถานที่ทองเท่ียวตางๆ 

 จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกําลังมีแผนการลงทุนเพื่อ

พัฒนาเมืองขอนแกนครั้งใหญในการกาวเขาไปสูสมารทซิตี้ ทั้งในดานการศึกษา การแพทย การสรางโครงขาย

โครงสรางพื้นฐานคมนาคมเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และสรางระบบขนสงรถไฟฟามวลเบาในตัวเมืองท่ีกําลัง

จะเกิดขึ้นอีกในไมชา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยจึงเห็นศักยภาพที่จะยกระดับจังหวัดขอนแกนใหเปนศูนยกลาง

ทางการทองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ, 2559 ) โดยจังหวัดขอนแกนมี

นักทองเที่ยวเขามาทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกนในป2559 (เดือนมกราคม - พฤศจิกายน) รวม 4,305,293 คน สราง

รายไดรวม 12,345.55 ลานบาท ซึ่งเติบโตมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2558 (เดือนมกราคม - ธันวาคม) รวม 

3,881,646 คน สรางรายได 10,756 ลานบาท (กรมการทองเที่ยว, 2559) 

 วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนสถานที่ทองเที่ยวโบราณสถานที่

ทรงคุณคาทางประวัตศิาสตรของจังหวัดขอนแกนที่มีอายุมากกวา 2,000 ป และเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองประจํา

จังหวัดขอนแกน เปนสถานที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจา แมวัดเจติยภูมิจะเปนวัดประจํา

จังหวัดขอนแกน แตก็มีประชาชนในจังหวัดขอนแกน และนักทองเที่ยวอีกจํานวนมากที่ยังไมเคยมาทองเที่ยวที่วัดเจติ

ภูมิแหงน้ี ซึ่งชองทางการประชาสัมพันธของทางวัดนัน้ยังไมทั่วถงึ นักทองเที่ยวรูจักไมมาก รวมถึงบริเวณภายในวัดยัง

ไมมีสิ่งกอสรางที่ชวยดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาทองเท่ียว ในชวงเทศกาลงานฉลองนมัสการพระธาตุขามแกน จะเปนชวง

ที่มนีักทองเที่ยวมาเที่ยวจํานวนมาก แตในชวงเดือนทีไ่มใชชวงเทศกาลนักทองเที่ยวกลับมีจํานวนไมมาก ทั้งที่วัดเจติย

ภูมิ(พระธาตุขามแกน) เปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นาสนใจ ควรคาแกการอนุรักษ และ

เผยแพร   

 ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะเปนสวนหนึ่งในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในการชวยหาแนวทางการ
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ประชาสัมพันธ ซึ่งเปนการสงเสรมิใหนักทองเที่ยวรูจักวัดเจติยภูมิใหกวางขวางมากขึ้น และหาแนวทางการพัฒนาวัด

เจติยภูมิ เพื่อรักษาโบราณสถานอันล้ําคาทางพระพุทธศาสนา และนําไปเปนแนวทางการตอยอดการพัฒนาการ

ทองเที่ยวที่ทางวัดเจติภูมิที่ไดดําเนินการอยูใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไวใหอนุชนรุนหลังไดสักการะบูชา และ

คนควาสืบไป อีกทั้งยังเปนการชวยกระจายรายไดใหกับชุมชนและทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

ขอนแกน 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

 การดําเนินการศึกษาเรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวย

กระบวนการสุนทรียสาธก กรณีศึกษาวัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนการศึกษา

เชงิคุณภาพ โดยใชกระบวนการสุนทรียสาธกในการศึกษา เริ่มจากการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในวัด

เจติยภูมิ ดวยคําถามที่ออกแบบตามหลักแนวคิดสุนทรียสาธก เพื่อคนหาสิ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ 

และประสบการณในดานบวก จากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ และการสังเกตมาวิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุด

โดดเดน มาพิจารณารวมกับจุดแข็งขององคกร โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้  

กลุมตัวอยาง 

 นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยววัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 50 คน 

ตั้งแตเดือน กุมภาพันธ - เมษายน 2560 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณคําถามเชิงบวก ใชในการคนหาประสบการณเชิงบวกของ

นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยววัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหคนหาแนวทางในการสรางประสบการณเชิงบวกใหกับนักทองเท่ียว 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกตโดยใชคําถามที่มุงเนน

ประสบการณเชิงบวก และความประทับใจจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสัมภาษณตามหลักสุนทรียสาธก โดยเลือกจาก

การสุม  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากสิ่งพิมพทางวิชาการ หนังสือสืบ คนจาก

อินเตอรเน็ต และงานวิจัยตางๆ  

ขั้นตอนในการดําเนินการศึกษา การวิเคราะหขอมูลและการประมวลผล 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาโดยประยุกตใชสุนทรียสาธกซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการศึกษา ดังนี ้ 

1. การคนหา (Discovery) 

 การคนหาประสบการณที่ดีที่สุดของนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียววัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอ

น้ําพอง จังหวัดขอนแกน โดยทําการเก็บขอมูลในการสัมภาษณ ซึ่งใชคําถามเชิงบวก ในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง

ทั้งสิน้ 50 คน  

 คําถามที่ใชสัมภาษณนักทองเที่ยวที่เขามาทองเท่ียววัดเจติยภูม(ิพระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน มีดังน้ี  
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1) ทานเดินทางมาจากที่ไหน 

2) ทานรูจักวัดพระธาตุขามแกนไดอยางไร 

3) ทําไมถึงมาเที่ยวที่วัดพระธาตุขามแกน 

4) ทานประทับใจอะไรเมื่อไดมาเที่ยวที่นี้ 

5) ทานคิดวาวัดพระธาตุขามแกนมีอะไรท่ีโดดเดน 

6) ทานคิดวาควรจะทําอะไรเพิ่มเตมิในแงการประชาสัมพันธเพื่อใหวัดพระธาตุขามแกนเปนที่รูจักของ

นักทองเที่ยว  

7) สิ่งที่คาดหวัง และอยากใหปรับปรุงพัฒนา 

 เมื่อทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางจนครบแลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะห และสรุปประเด็น

สําคัญ โดยนํามาจัดรูปแบบเปน 2 กลุม  

(1) กลุมปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) คือ คําตอบจากการสัมภาษณที่มีการตอบเหมือนกัน 

(2) กลุมปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (Divergence) คือ คําตอบจากการสัมภาษณที่ไมซ้ํา และแปลกแตกตาง

จากคําตอบอื่นๆ  

2. การวาดฝน (Dream) 

    ขั้นตอนการวาดฝน การนําเอาขอมูลจากการสัมภาษณในขั้นตอนการคนพบ(Discovery) มาวาดฝนในสิ่งที่

ตองการอยากจะใหเกิดขึ้นกับวัดเจติยภูมิ(วัดพระธาตุขามแกน) โดยวาดฝนใหวัดเจติยภูมิ เปนที่รูจักอยางกวางขวาง

ของนักทองเที่ยว มีจํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มมากขึ้น และพัฒนาแหลงทองเท่ียวของวัดใหดีขึ้นเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่

จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ใหนักทองเที่ยวที่ไดมาเที่ยวเกิดความประทับใจ และเกิดการบอกตอ ซึ่งเปนการชวย

สงเสริมการทองเท่ียวใหจังหวัดขอนแกน และในประเทศไทย โดยใชการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) ในขั้นตอนนี้

จะตองเปนสิ่งที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 

3. การออกแบบ (Design) 

     การเลือกนําเอาปจจัยท่ีเปนจุดรวม (Convergences) และจุดเดน (Divergence) จากขั้นตอนของการคนหา 

มาวิเคราะหหลักการคิดบวกของสิ่งที่คนพบแลวนํามาออกแบบแนวทางการประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ของวัดเจตยิภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ภายใตทฤษฎีการประชาสัมพันธ (Public Research) 

และแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร แลวผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนอยางไร กลุมเปาหมายรับรูไดมากขึ้น

หรือไม แลวพิจารณาวาควรมีการปรับปรุง และพัฒนาอยางไรเพื่อใหการประชาสัมพันธนั้นเกิดผลลัพธท่ีดีขึน้ตอไป   

 4. การดําเนินการ (Destiny) 

     เปนการนําเอาแผนที่ไดออกแบบไวมาดําเนินการ ควบคูกับการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูล และประเมินผล

ที่ไดจากการดําเนินการ หากสิ่งที่ปฏิบัตสิามารถนําไปใชไดจริง และเกิดประโยชน ก็ถือวาการออกแบบการดําเนินการ

ประสบผลสําเร็จ และไดเกิดการเรียนรูใหม และสามารถนําแผนไปประยุกตใชตอในอนาคต 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 จากการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยกระบวนการ

สุนทรียสาธก กรณีศึกษา วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน สามารถสรุปผลไดดังนี ้

 1. การคนพบ (Discovery)  

    โดยสัมภาษณดวยคําถามเชิงบวกกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวที่วัดเจติยภูม ิ(พระธาตุขามแกน) 
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อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

 1.1 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณโดยใชสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: AI) 

 จากการสัมภาษณโดยใชสุนทรียสาธก ในการสัมภาษณกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวทั้งสิ้น 50 คน โดย

คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณ จะนํามาหาปจจัยที่เปนจุดรวม (Convergences) และปจจัยที่เปนจุดโดดเดน 

(Divergences) เพื่อคนหาความประทับใจ และประสบการณเชิงบวกของนักทองเที่ยว  

 2. การวาดฝน (Dream)  

       การนําเอาขอมูลจากการสัมภาษณในขั้นตอนการคนพบ (Discovery) มาวาดฝนในสิ่งที่ตองการอยากจะใหเกิด

ขึ้นกับวัดเจติยภูม ิ(วัดพระธาตุขามแกน)  

 ผลการสัมภาษณไดปจจัยที่เปนจุดรวม และจุดโดดเดน  

ตารางที่ 1 คาความถี่การศึกษาประสบการณดานบวกของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดเจติยภูม ิ(พระธาตุขามแกน) 

ประสบการณดานบวก คาความถี ่

1. ทานรูจักวดัพระธาตุขามแกนไดอยางไร 

- สื่อโซเซียล 16 

- คนรูจักแนะนํามา 12 

- ครอบครัวพามา 7 

- เปนคนจังหวัดขอนแกน 6 

- วัดประจําจังหวัดขอนแกน 5 

- เดินทางผานมา 4 

2. ทานชอบประทับใจอะไรเมือ่ไดมาเที่ยวที่นี ้

- ชอบบรรยากาศภายในวัด 19 

- ความสวยงามของพระธาตุขามแกน 17 

- พุทธอุทยาน 3 

- ความเรยีบงาย 3 

- วังมัจฉา 2 

- ประวัตคิวามเปนมา 2 

- ความเกาแกของพระธาตุขามแกน 1 

- มิตรภาพ 1 

- มาแลวสบายใจ 1 

- มีการพัฒนามากขึน้ 1 

3. ทานคิดวาพระธาตุขามแกนมีอะไรโดดเดน 

- องคพระธาตุขามแกน 36 

- ประวัตคิวามเปนมาความเกาแก 6 

- พุทธอุทยานภูมิภักดิ์แกนขาม 4 
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ตารางที่ 1 คาความถี่การศึกษาประสบการณดานบวกของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยววัดเจติยภูม ิ(พระธาตุขามแกน) (ตอ) 

ประสบการณดานบวก คาความถี ่

3. ทานคิดวาพระธาตุขามแกนมีอะไรโดดเดน 

- บรรยากาศภายในวัด 1 

- ศาลปูพญาหลังเขียว 1 

- วังมัจฉา 1 

- ประตูวัด 1 

4. ทานคิดวาควรทําจะทําอะไรเพิ่มเติมในแงของการประชาสัมพันธ 

- สื่อออนไลน  21 

- โทรทัศน 6 

- ปายโฆษณา 5 

- ปายบอกทาง 5 

- วิทยุ 2 

- แผนพับ 2 

- อัฟเฟสบุคของทางวัดบอยๆ 2 

- สรางสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักทองเท่ียว 2 

- ขอความรวมมือกับจังหวัด 2 

- สราง Story บอกเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัด 1 

- จัดการประกวดภาพถาย 1 

- ของที่ระลึก 1 

 

จากตารางที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณจากนักทองเที่ยว 

ผลการสัมภาษณไดปจจัยที่เปนจุดรวม และจุดโดดเดนของการศกึษาประสบการณดานบวกของนักทองเที่ยว 

 ปจจัยที่เปนจุดรวม (1) รูจักวัดพระธาตุขามแกนจากทางสื่อโซเซียล (2) ชอบบรรยากาศภายในวัด (3) องค

พระธาตุขามแกนมคีวามสวยงามและโดดเดน (4) ควรมีการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนเพิ่มเติม 

 ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (1) สราง Story บอกเลาเรื่องราวประวัติความเปนมาของวัด (2) จัดการประกวด

ภาพถาย (3) มีรานขายของท่ีระลึกของวัด และสินคาOTOP ของชุมชน (4) แผนพับ 
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ตารางที ่2 คาความถี่การศึกษาความคาดหวังในสิ่งท่ีอยากใหเกิดขึ้นกับวัดเจติยภูม ิ(พระธาตุขามแกน) 
สิ่งที่คาดหวัง คาความถี่ 

- ที่จอดรถ 24 
- ปายบอกทางมาวัด 14 
- ความสะอาด 11 
- เพิ่มปายประวัต ิ 9 
- มุมนั่งพกัผอน และรมเงาเพิ่มมากขึ้น 8 
- ของที่ระลึกของวัด และสินคาOTOP ของชุมชน 5 
- ปายแนะนําสถานที่ทองเที่ยวในวัด 5 
- ปายบอกทางไปหองน้ํา 5 
- เพิ่มรมจุดไหวพระธาตุขามแกน 5 
- ธูป เทียน ไฟ บริเวณพระธาตุอรหันต 4 
- วังมัจฉา อยากใหมีเครื่องบําบัดน้ําเสยี น้ําพุ ตูอาหารปลาตั้งหนาสระ 4 
- สรางสถานทีท่องเที่ยวในวัดมากขึ้นเนนอัตลักษณของอีสาน 3 
- ชั้นวางรองเทา 3 
- จุดเปลี่ยนผาถุง 2 
- ทําใหนักทองเที่ยวรูจักวัดพระธาตุขามแกนมากขึ้น 2 
- มัคคุเทศกนอยนําเที่ยว 1 
- จุดรับฝากของ 1 
- มีเกาอี้ไวใหผูสูงอายุนั่งไหวพระ 1 

 

จากตารางที่ 2 สรุปผลการสัมภาษณจากนักทองเที่ยว 

 ผลการสัมภาษณไดปจจัยที่เปนจุดรวม และจุดโดดเดนของการศึกษาความคาดหวังในสิ่งที่อยากใหเกิด

ขึ้นกับวัดเจติยภูม ิ

 ปจจัยที่เปนจุดรวม (1) ทําสถานที่จอดรถ (2) ปายบอกเสนทางมาวัด (3) ความสะอาด 

 ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน (1) มัคคุเทศกนอยนําเที่ยว (2) จุดรับฝากของ (3) มีเกาอี้ไวใหผูสูงอายุนั่งไหวพระ 

2.1 ผลการวิเคราะหสออาร (SOAR Analysis) 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหสออาร (SORA Analysis) 

 
Strategic Inquiry 

( สิ่งที่ตองคนหาในเชิงกล
ยุทธ ) 

Strengths (จุดแข็ง) 
1. เปนวัดประจําจังหวัดขอนแกน 
2. เป น โบราณสถานที่ มีความสํ าคัญทาง
ประวัติศาสตรมอีายุมากกวา 2000 ป  

Opportunities (โอกาส) 
 1. เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญทาง

ประวัติศาสตรของจังหวัดขอนแกน 
2. สรางอาชีพใหคนในชุมชน 

 
Appreciative Intent 

( เจตนาหรือสิ่งดีๆที่อยาก
เห็นเพื่อองคกร ) 

Aspirations (สิ่งที่ตองการจะเปน) 
เปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมีชื่อเสียง

เปนที่รูจักอยางกวางขวาง และเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่มีศักยภายภาพในการรองรับ

นักทองเที่ยว 

Results (ผลลัพธที่ตองการ) 
 มีชื่อเสียงเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น และมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องในอนาคต 

3. การออกแบบ (Design)  

    จากขั้นตอนการคนพบ (Discovery) และการวาดฝน (Dream) ผูศึกษานําจุดรวม(Convergences) และ จุด

โดดเดน (Divergence) จาการสัมภาษณนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวที่วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน)อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน จํานวน  50 คน นํามาออกแบบโครงการเปนแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ของวัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนโครงการระยะยาวใชระยะเวลาในการ

ดําเนินการตั้งแต 1 ป ขึ้นไป ซึ่งมีท้ังหมด 7 โครงการดังนี ้
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(1) โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียววัดเจติยภูมผิานสื่อออนไลน 

(2) โครงการแผนพับแจกนักทองเที่ยว 

(3) โครงการที่ระลึกวัดพระธาตุขามแกน 

(4) โครงการโรงทานชวนเพื่อมาทําบุญ 

(5) โครงการปายบอกทาง 

(6) โครงการประกวดภาพถาย 

(7) โครงการปายแนะนําที่ทองเท่ียววัด 

4. การดําเนินการ (Destiny)  

       ประเมินผลที่ไดจากการดําเนินการจากการขั้นตอนการออกแบบ (Design) ไดนําไปปฏิบัติจริงแลว 2 โครงการ

ไดแก โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) ผานสื่อออนไลน และโครงการแผนพับ

แจกนักทองเที่ยว และเกิดประโยชน ก็ถือวาการออกแบบการดําเนินการประสบผลสําเร็จ และไดเกิดการเรียนรูใหม 

และสามารถนําแผนไปประยุกตใชตอในอนาคต 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรดวยกระบวนการ

สุนทรียสาธก กรณีศึกษาวัดเจตยิภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อคนหา

ความประทับใจ และประสบการณเชงิบวกของนักทองเที่ยวที่มีตอวัดเจติยภูมิ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 2) เพื่อ

เสนอแนวทางการประชาสัมพันธ วัดเจติยภูมิ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวัดเจติย

ภูมิ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณดวยคําถามเชิงบวก

เพื่อคนหาประสบการณที่ดีที่สุดของนักทองเที่ยวจํานวน 50 คน แลวนํามาสรุปวิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุดรวม และ

ปจจัยที่เปนจุดโดดเดน จากนั้นนํามาวิเคราะหสออาร(SOAR Analysis) เพื่อนํามาวาดฝนสิ่งที่อยากใหเกิดขึ้นกับวัดเจ

ติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) แลวนํามาออกแบบแนวทางการประชาสัมพันธ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวของวัดเจติยภูมิ

(พระธาตุขามแกน) ภายใตภายใตทฤษฎีการประชาสัมพันธ (Public Research) และแนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร เพื่อนํามาพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นักทองเที่ยวรูจักอยางกวางขวาง และ

พัฒนาใหเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวในอนาคต ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

1.  สรุปผลการคนหาความประทับใจ และประสบการณเชิงบวกของนักทองเที่ยวที่มีตอวัดเจติยภูมิ

(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

             ผลการคนหาความประทับใจและประสบการณเชิงบวกของนักทองเที่ยว พบวานักทองเที่ยวสวนมากรูจัก

วัดเจติยภูมิจากสื่อออนไลน และมีคนรูจักแนะนํามา นักทองเที่ยวมีความประทับใจบรรยากาศภายในวัดเจติยภูมิ ที่มี

ความสงบ รมรื่น เรียบงาย และความสวยงามขององคพระธาตุขามแกน ประวัติเรื่องราวทางประวัติศาสตรขององค

พระธาตุขามแกนที่มคีวามเกาแก รวมถึงช่ืนชอบบริเวณวังมัจฉาที่มีความรมรื่นเปนที่นั่งเลนนั่งพักผอน และใหอาหาร

ปลาสรุปผลการเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

2. ผลจากการเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง 

จังหวัดขอนแกน  

 พบวา จากขอมูลการสัมภาษณนักทองเที่ยวในการหาแนวทางการประชาสัมพันธวัดเจติยภูมิ(พระธาตุ

ขามแกน) ไดนําขอมูลมาออกแบบเปนโครงการเพื่อชวยสงเสริมการประชาสัมพันธ ทั้งหมด 7 โครงการ ซึ่งเปน
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โครงการระยะยาว โดยมีโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลว 2 โครงการ คือ โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววัดเจ

ติยภูมิผานสื่อออนไลน  โครงการแผนพับแจกนักทองเท่ียว และโครงการที่รอดําเนนิการที่จะทําในอนาคต 5 โครงการ 

คือ โครงการที่ระลึกวัดพระธาตุขามแกน  โครงการโรงทานชวนเพื่อมาทําบุญ  โครงการปายบอกทาง  โครงการ

ประกวดภาพถาย  โครงการปายแนะนําที่ทองเที่ยววัด ผลสรุปการดําเนินการโครงการ 2 โครงการที่ไดดําเนินการแลว 

พบวา จากการประชาสัมพันธวัดเจติยภูมิผานสื่อออนไลน ทาง Facebook ไดรับผลการตอบรับในทิศทางที่ดี มีคน

สนใจกดถูกใจเพจ มีการสอบถาม แสดงความคิดเห็นตางๆ และแชรขอมูลขาวสารของทางเพจ สวนโครงการแผนพับ

แจกนักทองเที่ยว เปนการประชาสัมพันธวัดเจตยิภูมิผานแผนพับ โดยไดมีการวางแผนพับไวที่วัด สําหรับนักทองเที่ยว

ที่มาเที่ยวที่ไวจะไดศึกษาขอมูลประวัติความเปนมาของวัด ผลที่ไดรับคือ ไดรับผลตอบรับในทิศทางที่ดี นักทองเที่ยว

หยิบเอาไปอาน และนําติดตัวไปดวย ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวไดรับรูประวัติความเปนมา และขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

ภายในวัดมากขึ้น และไดนําไปวางไวนอกสถานท่ีไดแก สนามบินขอนแกน สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดขอนแกนแหงที่ 

3  โรงแรมราชาวดี และโรงแรมเดอะ ฌารม บูติค รีสอรท  ผลที่ไดรับคือ มีนักทองเที่ยวสนใจหยิบไปอาน และนํา

กลับไปดวย ซึ่งมีนักทองเที่ยวใหความสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับเจาหนาที่ฝายประชาสัมพันธ 

3. สรุปผลการหาแนวทางการพัฒนาวัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแกน) อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน 

      ผลการหาแนวทางการพัฒนาวัดเจติยภูมิ อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน พบวาทางวัดตองทําสถานที่

จอดรถเพ่ิมเติมเพื่อรองรับนักทองเท่ียวท่ีมาสักการะพระธาตุขามแกน มีปายบอกเสนทางมาวัดตามเสนทางถนนหลัก

เพิ่มขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการเดินทาง ไมใหนักทองเที่ยวเดินทางออกนอกเสนทาง และเรื่อง

ความความสะอาดภายในวัด หองน้ํา เพื่อสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวและควรมีมัคคุเทศกนอยในการนํา

เที่ยวเพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรยีนไดมีอาชีพเสริม มีจุดบริการรับฝากของใหกับนักทองเที่ยว และมีเกาอี้ไวอํานวยความ

สะดวกใหกับผูสูงอายุไดนั่งไหวพระ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคตอการใชบริการคลินิก

เสรมิความงาม โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ใชคลินิกเสริมความงามแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกนเปน

กรณีศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สําหรับประมวลผล พบวาผูใชบริการสวนใหญ เปนเพศ

หญิง มีอายุ 21 - 40 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัว มี

รายไดเฉลี่ยประมาณ 10,001 - 30,000 บาท ตอเดือน สวนใหญในการมาใชบริการจายคาใชบริการประมาณ 301 - 

1,000 บาท ผูที่มาใชบริการรูจักคลินิกจากคําแนะนําของคนรูจัก นิยมมาใชบริการในวันเสารและวันอาทิตย เวลา 

16.01 - 21.00 น. ซื้อบริการเปนรายครั้ง ผูใชบริการสวนใหญมุงเนนการแกไขปญหาผิวพรรณ โปรแกรมที่เลือกใช

เปนอันดับหนึ่งคือรักษาสิว ผูใชบริการสวนใหญมีความพึงพอใจแกสวนประสมการตลาดดานบุคลากรมากที่สุด

รองลงมาคอืดานราคา ผลิตภัณฑและบรกิาร สิ่งนําเสนอทางกายภาพ สถานที่  กระบวนการ และความพึงพอใจดาน

การสงเสริมการตลาดของคลนิิก ตามลําดับ 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ คลินิกเสริมความงาม สวนประสมทางการตลาด 7p 

Abstract 

This objective of this research was to study the satisfaction of aesthetic clinic Khon Kaen province is to 
examine customer’s satisfaction and behavioral intention in aesthetic clinic customers in Khon Kaen province. 
Questionnaire is used to collect data. The sample was selected from 300 cases and analyzed by using statistical 
program (SPSS). The results showed that most users are female ages between 21 - 40 years old, single, 
bachelor's degree, business owner income between 10,001 - 30,000 baht and the costs of each 301 - 1,000 
baht. User connected aesthetic clinic by the recommendations of the former user, Most users use the service on 
saturday and sunday between 16.01 - 21.00 pm. There were usually has a short course application used for 
repair skin problem The highest satisfaction is people or therapist, second is the Price, Product, Physical 
Evidence, Place, Process and the latest is Promotion. To enhance market share this aesthetic clinic should 
increase many promotion for keep and motivation customers. 

Keywords: satisfaction, aesthetic clinic, marketing mix 7p 

 

บทนํา 

ในยุคปจจุบันกลุมคนท่ีใหความสําคัญในเรื่องของความสวยความงามของใบหนาและผิวพรรณมีแนวโนมเพิ่ม

สูงมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชวีิตของคนยุคใหมที่มีการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้ง

การพบปะเพื่อนฝูง และการติดตอเพื่อธุรกิจ ทําใหคนสวนใหญตองการมีหนาตา และผิวพรรณที่ดูดี เพื่อชวยสราง
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ความมั่นใจ และเสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีใหแกตนเอง วชิร คูณทวีเทพ ผูชวยผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและ

ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดวิเคราะหวาธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทยมีแนวโนมการเติบโตสูงในป 

2558 เนื่องจากกระแสการใหความสําคัญเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามมีความนิยมมากขึ้น 

นอกจากนี้การใหบริการทางการแพทยและการเสริมความงามของคนไทยมีคุณภาพดี ราคาไมแพงในสายตาของทั้ง

ชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงประเทศเพื่อนบานยังเชื่อมั่นในเรื่องเทคโนโลยีทางการแพทยมีความทันสมัย ธุรกิจ

เสรมิความงามของไทยจึงนับวานําหนาประเทศในกลุมอาเซียน (ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ,์ 2556) 

 อยางไรก็ตามแนวโนมการเตบิโตในตลาดที่สูงขึ้นยอมสงผลใหนักลงทุนหันมาสนใจและเปดธุรกิจใหมมากขึ้น

อัตราการแขงขันทางการตลาดก็เพิ่มสูงขึ้น ผูประกอบการจึงใหความสําคัญดานการตลาดมากขึ้นเพื่อรักษาสวนแบง

ทางการตลาดของธุรกิจไว ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2554) รายงานวาธุรกิจคลินิกเสริมความงามจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมี

คลินิกเปดใหมเปนจํานวนมากในแตละป สงผลใหผูบริโภคมีทางเลือกในการใชบริการอยางหลากหลาย คลินิกที่มี

คุณภาพตรงกับความตองการของผูบริโภคเทานั้นจึงจะดําเนินการอยูรอดได จังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดที่มีการ

แขงขันในธุรกิจเสริมความงามสูงมากและปจจุบันมีคลินิกเสริมความงามเปดใหมบนหางสรรพสินคาพรอมกันหลาย

คลินิก ในปพุทธศักราช 2555 - 2559 มีคลินิกเสริมความงามเพิ่มขึ้น 22 แหง จากเดิมมีเพียง (คะนึงนิตย พรรณ

พลีวรรณ, 20 พฤศจิกายน 2559)  ทําใหผูใชบริการมีทางเลือกมากขึน้ คูแขงขันของคลนิิกเสริมความงามนอกจากจะ

เปนคลินิกเสริมความงามดวยกันแลว ยังมีแผนกความงามและผิวพรรณของโรงพยาบาลเอกชนอีกหลายแหงที่ใหการ

ดูแลรักษาผิวพรรณและเปนที่นิยมของผูใชบริการไมแพกันจึงนาสนใจวาในสภาวะที่มีการแขงขันทางการตลาดสูงเชนนี ้

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใดบางที่สงผลตอความพึงพอใจและเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของ

ผูใชบริการในจังหวัดขอนแกน การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกคลินิกเสริมความงามแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกนเปน

กรณีศึกษา โดยคลินิกแหงนี้เปนคลินิกเวชกรรมขนาดกลาง ที่มีแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปเปนเจาของคลินิก คอยให

คําปรึกษาและรักษาปญหาผิวหนัง มีพนักงานใหบริการจํานวน 10 คน เปดใหบริการ ตั้งแตเวลา 09.00 - 21.00 น. 

คลินิกเสริมความงามแหงนี้ไดเปดใหบริการตั้งแตป พ.ศ. 2550 รวมเวลาที่เปดกิจการมาแลว 9 ป แตเจาของคลินิก

พบวาจํานวนผูมาใชบริการลดลงถึงรอยละ 15 เมื่อเทียบกับปพุทธศักราช 2555 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา

วิเคราะหพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการคลินิกเสริมความงามแหงนี้ เพื่อจะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ

ผูประกอบการคลินิกเสริมความงามนําไปปรับกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคซึ่งมี

เปนประโยชนแกผูประกอบการในแงของการรักษาสวนแบงทางการตลาดและเพิ่มยอดขาย ในขณะที่ผูบริโภคก็จะ

ไดรับประโยชนในแงของการไดรับสนิคาและบรกิารที่มคีุณภาพและตรงกับความตองการ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยครัง้นี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง ใชแบบสอบถามในการเก็บ

ขอมูล กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane ซึ่งตองใชกลุมตัวอยางจํานวน 300 คน เครื่องมือที่ใช

วิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอนไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ

แบบสอบถาม วัดดานประชากรศาสตร ตอนที่ 2 พฤติกรรมการใชบริการคลินิกเสริมความงาม ตอนที่ 3 ความพึง

พอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม วัดความพงึพอใจผูบริโภคดานสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ตอการใช

บริการคลินิกเสริมความงาม และตอนที่ 4 เปนคําถามปลายเปดผูตอบแบบสอบถามสามารถเขียนบรรยายถึงความ

ตองการและใหขอเสนอแนะแกคลินิกที่มาใชบริการได การเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีการแจกแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด แกผูที่มาใชบริการคลินิก โดยเมื่อตอบ
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แบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวผูตอบแบบสอบถามตองหยอนแบบสอบถามลงในกลองที่เตรียมไวใหเพื่อใหผูตอบ

แบบสอบถามรูสกึสบายใจที่จะตอบคําถามตามความเปนจรงิมากที่สุด 

ผลการวิจัย 

1.  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูใชบรกิารรอยละ 78.67 เปนเพศหญิง รอยละ 70.33 มีอายุตั้งแต 21 ถึง 40 ป รอยละ 72.00 มีสถานภาพ

โสด รอยละ 60.00 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัว รอยละ 52.33 มีรายได

เฉลี่ยประมาณ 10,001 ถึง 30,000 บาท ตอเดือน ในการมาใชบริการแตละครั้ง รอยละ 48.00 จายคาใชบริการ

ประมาณ 301 ถึง 1,000 บาท 

2.  พฤติกรรมการใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูที่มาใชบริการรอยละ 87.25 รูจักคลินิกจากคําแนะนําของคนรูจัก รอยละ 62.08 มาใชบริการคลินิกเสริม

ความงามมากสุดในวันเสารและวันอาทิตย รอยละ 67.79 ใชบริการในระหวางเวลา 16.01 - 21.00 น. รอยละ 70.47 

ซื้อบริการเปนรายคร้ังมากกวาใชบริการแบบแพค็เก็จ ผูใชบริการสวนใหญมุงเนนการแกไขปญหาผิวพรรณโปรแกรม

ที่เลือกใชบริการเปนอันดับ 1 คือรักษาสิว 

3.  ความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการคลินิกเสริมความงามแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300 คน ใหคะแนนความพึงพอใจแกสวนประสมการตลาดของคลินิกในดานบุคลากรหรือพนักงานมากที่สุด 

คาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก อันดับที่ 2 ความพึงพอใจดานราคาอยูในระดับมาก อันดับที่ 3 

ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและบริการคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก อันดับที่ 4 ความพึงพอใจดานสิ่ง

นําเสนอทางกายภาพคาคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก อันดับที่ 5 ความพึงพอใจดานสถานที่ความพอใจอยูใน

ระดับมาก อันดับที่ 6 ความพึงพอใจดานกระบวนการคาความพึงพอใจอยูในระดับมาก และอันดับที่ 7 คือความพึง

พอใจดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงามตอสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน 

ความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาด 7 ดาน 

ผลการประเมิน 

คะแนน 
เฉลี่ย SD คิดเปน 

รอยละ 

แปลความ 
ผลการ
ประเมิน 

1.  ดานผลิตภัณฑและบริการ 4.07 0.67 82.66 ระดับมาก 

2.  ดานราคา 4.17 0.66 81.59 ระดับมาก 

3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.82 0.88 79.68 ระดับมาก 

4.  ดานการสงเสริมการตลาด 3.57 0.94 74.98 ระดับมาก 

5.  ดานกระบวนการ 3.70 0.98 79.05 ระดับมาก 

6.  ดานบุคลากรหรือพนักงาน 4.40 0.68 83.05 ระดับมาก 

7.  ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ 4.02 0.78 80.43 ระดับมาก 

ผลประเมินภาพรวม 3.96 0.80 80.21 ระดับมาก 
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4.  ปญหาและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 

 แบงเปนประเด็นในแตละดานตามสวนประสมทางการตลาด 7p ดังนี ้

 4.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product) 

ผูใชบรกิารดานผลิตภัณฑและบรกิาร เสนอใหคลนิิกมีสินคาและบริการใหมมานําเสนอลูกคาอยูเสมอ มี

ความถี่เทากับ 18 รองลงมาคือเสนอใหคลินิกปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัย คาความถี่เทากับ 12 

อันดับท่ี 3 เสนอใหคลินิกมีการพัฒนานาผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นใหมีความหลากหลาย คาความถี่เทากับ 7 อันดับที่ 4 เปน

ขอเสนอดานบวกคือผลิตภัณฑไมมีกลิ่นน้ําหอม ไมละคายเคืองผิว คาความถี่เทากับ 4 และอันดับสุดทายคือ

ผลิตภัณฑเหมาะกับสภาพผิวคนไทย คาความถี่เทากับ 3 

 4.2 ดานราคา (Price) 

พบวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและบริการ คาความถี่เทากับ 71 และราคาเหมาะสมเมื่อ

เทยีบกับคลนิิกอื่น คาความถี่เทากับ 13 และคลินิกควรตั้งราคาที่หลากหลายใหลูกคาเลือก คาความถี่เทากับ 10 

 4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

พบวาคลินิกมีการสงเสริมการตลาดนอยไปไมคอยโฆษณาในสื่อตางๆ คาความถี่เทากับ 26 และ

ผูบริโภคยังมีความเห็นวาคลินิกมีความเปนมาตรฐาน คาความถี่ของความคิดเห็นนี้เทากับ 13 รองลงมาผูใชบริการ

เสนอใหคลินิกโฆษณาปะชาสัมพันธนอกสถานที่ หรือมีเพจบน Face book คาความถี่ของขอเสนอแนะนี้เทากับ 7 

อันดับท่ี 4 มีขอเสนอแนะท่ีมีความถี่เทากับ 6 ไดแกผูใชบริการยังไมทราบขอมูลสินคาของคลินิกควรมีแผนพับแนะนํา

สินคาดวย และยังเสนอใหคลนิิกเปดสาขาเพิ่ม คาความถี่เทากับ 3 

 4.4 ดานกระบวนการ (Process)  

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการตอสวนประสมการตลาดของคลินิกดานกระบวนการพบวาระยะเวลาที่

ใหบริการมีความเหมาะสม ขั้นตอนการใหบริการกระชับครบถวน คาความถี่ของความคิดเห็นเทากับ 25 รองลงมาคือ

ผูใชบริการไดรับการสแกนผิวหนาตั้งแตมาใชบริการครั้งแรก ทําใหทราบปญหาผิวพรรณและรักษาไดตรงจุด 

คาความถี่ของความคิดเห็นเทากับ24 อันดับที่ 3 มีคาความถี่เทากันคือ 12 ไดแก คลินิกควรมีการโทรตามลูกคาที่นัด

ไวกอนถึงเวลานัดและกระบวนการใหบริการดี เขาใจงาย อันดับที่ 4 คลินิกมีที่นั่งรอและ wifi ทําใหลูกคารูสึกไมตอง

รอนานควรความถี่เทากับ 6 และอันดับที่ 5 ควรมีการบอกสาเหตุของโรคและวิธีการปองกันไมใหเกิดโรคอีก 

คาความถี่เทากับ 2 

 4.5 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

ผูใชบรกิารเสนอใหมีการสะสมแตมแลกของรางวัล คาความถี่เทากับ 34 รองลงมาคือมกีารจัดโปรโมชั่น

ตามฤดูกาล และมีโปรโมชั่นหลากหลายตามความตองการของลูกคา คาความถี่เทากับ 24  

 4.6 ดานบุคลากรหรือพนักงาน (People) 

ขอเสนอแนะจากผูใชบริการตอสวนประสมการตลาดของคลินิกดานบุคลากรหรือพนักงานสวนมากเปน

ความคิดเห็นดานบวกไดแก พนักงานใหคําแนะนําดี คาความถี่เทากับ 61 อันดับที่ 2 พนักงานยิ้มแยมดี คาความถี่

เทากับ 42 อันดับที่ 3 พนักงานมีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ สามารถอธิบายใหผูมาใชบริการเขาใจไดงาย 

คาความถี่เทากับ 18 อันดับที่ 4 จํานวนพนักงานไมเพยีงพอตอความตองการของลูกคา คาความถี่เทากับ 7 อันดับท่ี 5 

พนักงานหนาใสผิวพรรณดี คาความถี่เทากับ 5 และอันดับที่ 6 พนักงานจําลูกคาไดดี คาความถี่เทากับ 3 

 4.7 ดานสิง่นําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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ขอเสนอแนะจากผูใชบริการตอสวนประสมการตลาดของคลินิกดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพพบวา

สถานที่จอดรถไมเพียงพอ คลินิกควรจัดหาที่จอดรถเพิ่ม ความถี่ของขอเสนอแนะเทากับ 98 รองลงมาคือคลินิก

คอนขางเกา อยากใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารใหดูใหม คาความถี่เทากับ 18 อันดับที่ 3 คลินิกตั้งอยูใน

บริเวณที่สะดวกในการเดินมาใชบริการ คาความถี่เทากับ 17 อันดับที่ 4 คลินิกควรจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมและ

ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลูกคาแตละประเภท คาความถี่เทากับ 10 และขอเสนอแนะอันดับสุดทายคือ 

คลินิกยังไมมเีอกลักษณเปนคลินิกที่ยังไมมีความโดดเดนเหนอืคลินิกท่ัวไป คาความถี่ของความคิดเห็นเทากับ 6 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1.  สรุปผลการวเิคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงเนื่องจากเพศหญิงเปนเพศที่มีความ

สนใจดูแลผิวพรรณมากกวาเพศชาย ผูใชบริการสวนใหญมีอายุตั้งแต 21 ถึง 40 ป มีสถานภาพโสด คนโสดสวนมาก

จะดูแลตัวเองเปนพิเศษเนื่องจากตองการมีรูปลักษณที่ดีเพื่อดึงดูดเพศตรงขาม สวนใหญจบการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรีประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมากกวาอาชีพอื่น มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 10,001 ถึง 30,000 บาท ตอ

เดือน ในการมาใชบริการแตละครั้งจายคาใชบริการประมาณ 301 ถึง 1,000 บาทซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของรายได 

เนื่องจากผูที่ประกอบอาชีพทําธุรกิจสวนตัวมีรายไดดีจึงมีกําลังซื้อมากและตองการมีผิวพรรณที่ดีเพื่อเสริมสรางความ

มั่นใจเวลาติดตอทําธุรกิจซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ วิไลลักษณ ทองปน (2546) ที่วา ผูบริโภคสวนใหญ

ประกอบอาชีพเปนเจาของธุรกิจ และคาบริการของคลินิกสวนใหญมีราคาคอนขางสูง ผูมีรายไดสูงยอมมีกําลังซื้อ

มากกวา 

2.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูตอบแบบสอบถาม 

พบวาพฤติกรรมการใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูตอบแบบสอบถามผูที่มาใชบริการสวนใหญรูจัก

คลินิกจากคําแนะนําของคนรูจัก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภารดี อัน่บุญศรี (2552) ที่ผูใชบริการสวนใหญรูจัก

คลินิกเพราะเพื่อนแนะนํา ซึ่งนับวาเปนสิ่งเราที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูที่มา

ใชบริการคลินิกเสริมความงามแหงนี้  จากทฤษฎีแรงจูงใจของ Kotler P. (2002) ทําใหทราบวาผูบริโภคมีความ

ตองการท่ีจะใชบรกิารคลินิกเสริมความงามอยูแลวแตยังไมไดตัดสนิใจวาจะใชบริการคลินิกเสริมความงามแหงใดเมื่อ

มีสิ่งเรามากระตุนก็จะตัดสินใจไดงายขึ้น การสรางความประทับใจแกลูกคาใหเกิดการแนะนําผูอื่นมาใชบริการแบบ

ปากตอปากนับเปนชองทางประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพมากคลินิกตองสรางความประทับใจแกผูมาใชบริการใน

ระดับที่สูงเหนือคลินิกอื่นที่ลูกคาเคยใชบริการ นอกจากนี้ยังพบวาผูใชบริการนิยมมาใชบริการคลินิกเสริมความงาม

มากสุดในวันเสารและวันอาทติย ระหวางเวลา 16.01 น. ถึง 21.00 น. มักจะซื้อบริการเปนรายครั้งมากกวาใชบริการ

แบบแพ็คเก็จ ผูใชบริการสวนใหญมุงเนนการแกไขปญหาผิวพรรณ โปรแกรมที่เลือกใชบริการเปนอันดับ 1 คือ รักษา

สิว ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองรื่น (2555) ที่รายงานวาผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลที่ใชบริการคือเพื่อ

ดูแลและคงสภาพผิวพรรณใหมีสุขภาพดีอยูเสมอ โปรแกรมที่ใชบริการคือ ขัดพอกผิว ทั้งนี้โปรแกรมที่เปนที่นิยมของ

แตละคลินกิอาจแตกตางกัน นับเปนจุดขายของคลินกิที่ผูประกอบการควรทราบและรักษาจุดขายใหคงอยูหรือพัฒนา

ใหดียิ่งขึน้ไป 

3.  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลความพงึพอใจในการใชบรกิารคลินิกเสริมความงาม 

พบวาผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใชบริการคลินิกเสริมความงามแหงหนึ่งในจังหวัดขอนแกน 

จํานวน 300 คน ใหคะแนนความพึงพอใจแกสวนประสมการตลาดของคลินิกในดานบุคลากรหรือพนักงานมากที่สุด
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แสดงใหเห็นวาผูใชบริการสวนใหญใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือของแพทยและความเอาใจใสของพนักงานที่

ใหบริการมากที่สุดเนื่องจากผูบรโิภคในจังหวัดขอนแกนคํานึงถึงความปลอดภัยจากสินคาและบริการเปนหลัก อันดับ

ที่ 2 ความพึงพอใจดานราคา จากขอคิดเห็นของผูใชบริการพบวาราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของบริการและ

เหมาะสมเมื่อเทียบกับคลินิกอื่นทําใหเปนที่พอใจของผูใชบริการ อันดับที่ 3 ความพึงพอใจดานผลิตภัณฑและบริการ

คุณภาพของผลิตภัณฑและบรกิารของคลินิกคอนขางดีเปนที่พอใจของผูใชบริการสวนมาก อันดับที่ 4 ความพึงพอใจ

ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ อันดับที่ 5 ความพึงพอใจดานสถานที่ อันดับที่ 6 ความพึงพอใจดานกระบวนการ และ

อันดับท่ี 7 คือความพึงพอใจดานการสงเสริมการตลาดซึ่งเปนดานท่ีผูใชบริการมีความพงึพอใจนอยท่ีสุด  

4.  สรุปวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม 

4.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ (Product) ผูใชบริการตองการใหคลินิกมีผลิตภัณฑที่หลากหลายคาดหวังให

คลินิกปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑใหมีความทันสมัยและมีสินคาใหมๆ มาแนะนําลูกคาอยูเสมอ นอกจากนี้ยังมี

ขอเสนอดานบวกคือผลิตภัณฑไมมีกลิ่นน้ําหอม ไมละคายเคืองผิวและผลิตภัณฑของคลินกิเหมาะกับสภาพผิวคนไทย 

4.2 ดานราคา (Price) ผูใชบริการมีความคาดหวังใหคลินิกตั้งราคาของสินคาและบริการใหหลากหลายเพื่อ

ตอบสนองกับความตองการของลูกคาทุกกลุม จุดเดนในดานการตั้งราคาของคลินิกคือมีความเหมาะสมเมื่อ

เปรียบเทียบกับคุณภาพของสินคาและบริการและเหมาะสมผลิตภัณฑเหมาะกับสภาพผิวคนไทย 

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ผูใชบริการเสนอแนะใหคลินิกเพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยเปด

สาขาในจังหวัดขอนแกนเพิ่ม เนื่องจากลูกคาบางคนตองเดินทางมาใชบริการคอนขางไกล ควรเพิ่มการโฆษณาในสื่อ

ตางๆ และควรมกีารโฆษณาประชาสัมพันธนอกสถานที่ แตในขณะนี้คลินิกมีการโฆษณาทั้งผานรายการโทรทัศนและ 

Facebook fan page แตลูกคาบางกลุมยังเขาไมถึง จึงมีขอเสนอแนะดังกลาว อยางไรก็ตามคลินิกควรมีชองทางในการ

ประชาสัมพันธเพิ่มอีก นอกจากนี้ผูบริโภคยังเสนอใหคลินิกจัดทําแผนพับแนะนําสินคาซึ่งฉลากขางผลิตภัณฑก็ได

อธิบายวิธใีชสรรพคุณของสินคาไวอยางคราวๆ แลว แตผูบริโภคตองการใหอธิบายขอมูลเชิงลึกในรูปแบบแผนพับอีก 

ในดานบวกผูใชบริการใหความเห็นวาคลินิกมีความเปนมาตรฐานสากล 

4.4 ดานกระบวนการ (Process) ผูใชบรกิารมีความคาดหวังใหคลินิกมีการโทรตามลูกคาที่นัดไวกอนถึงเวลา

นัดเพื่อเตอืนความจําแกลูกคาที่นัดไว จุดเดนในดานกระบวนการใหบริการของคลินิกคือระยะเวลาที่ใหบริการมีความ

เหมาะสม ขั้นตอนการใหบริการกระชับครบถวนผูใชบรกิารไดเขาใจถึงกระบวนการใหบริการอยางงายดาย นอกจากนี้

คลินิกยังมทีี่นั่งรอและ wifi ทําใหผูที่มาใชบริการรูสึกไมตองรอนาน 

4.5 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ผูใชบรกิารเสนอแนะใหเพิ่มโปรมแกรมสงเสริมการตลาด เชน มี

การสะสมแตมเพื่อแลกของรางวัลซึ่งจะเปนการสรางแรงจูงใจใหผูใชบรกิารกลับมาใชซ้ําอีกและควรมีการจัดโปรโมชั่น

ตามฤดูกาลเพือ่กระตุนใหลูกคามาใชบริการเพิ่มมากขึ้นปจจุบันคลินิกมีการจัดโปรโมชั่นคอนขางหลากหลายแตอาจ

ไมครอบคลุมผูใชบริการบางกลุมจึงยังมีขอเสนอแนะดานนี้อยูและผูบริโภคยังใหคะแนนความพึงพอใจดานการ

สงเสริมการตลาดของคลนิิกต่ํากวาดานอื่น 

4.6 ดานบุคลากรหรือพนักงาน (People) ผูใชบริการเสนอแนะใหเพิ่มจํานวนพนักงานเนื่องจากบางครั้ง

พนักงานที่ใหบริการไมเพียงพอตอความตองการของผูที่มาใชบริการจุดเดนของคลินิกในดานบุคลากรคือพนักงานมี

ความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ ใหคําแนะนําดีสามารถอธิบายใหผูมาใชบริการเขาใจไดงาย ยิ้มแยมแจมใส จํา

ลูกคาไดและมีผิวพรรณดีนับเปนภาพลักษณที่ดขีองคลินิก 

4.7 ดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) จุดดอยของคลนิิกคือสถานท่ีจอดรถไมเพียงพอ คลินิก

ควรจัดหาที่จอดรถเพิ่มและคลินิกยังไมมีความโดดเดนเมื่อเทียบคลินิกเสริมความงามอื่นจึงเปนที่รูจักในวงแคบ 
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ผูใชบริการยังคาดหวังใหคลินิกมีการปรับปรุงภูมิทัศนภายในอาคารใหดูใหมมีเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม จุดเดนของคลินิกคือผูที่มาใชบริการจะไดรับการสแกนผิวหนาตั้งแตครั้งแรกที่มาใช

บรกิาร ทําใหทราบปญหาผิวพรรณและรักษาไดตรงจุด 

ขอเสนอแนะ 

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

เมื่อผูมาใชบรกิารสวนใหญเปนเพศหญิงการจัดโปรโมชั่นหรอืการออกแบบสินคาและบริการในคร้ังตอไปควร

เนนผูใชบรกิารที่เปนเพศหญิงเพื่อรักษาฐานลูกคาเกาไว และควรเพิ่มโปรแกรมการเสริมความงามสําหรับเพศชายเพื่อ

ดึงดูดลูกคากลุมนี้ใหมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 

ผูใชบริการสวนใหญเปนกลุมคนที่มีอายุ 21 ถึง 40 ป นับเปนกลุมลูกคาที่มีนิสัยชอบลองสิ่งแปลกใหม ไม

คอยมคีวามจงรักภักดีตอตราสินคา การรักษาลูกคากลุมนี้จําเปนจะตองสรางสินคาและบริการที่มีรูปแบบแปลกใหม

มาดึงดูดอยูเสมอ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูมาใชบรกิารสวนใหญอยูระหวาง 10,001 ถึง 30,000 บาท โดยสวนใหญยอมจาย

คาบริการสูงถึงรอยละ 30 ของรายได ควรสรางสินคาและบริการเพื่อดึงดูดผูใชบริการกลุมที่มีรายไดมากกวา 

30,000 บาท เน่ืองจากมีกําลังซื้อมากกวา 

พฤติกรรมการใชบริการคลินิกเสริมความงามของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูใชบริการสวนใหญรูจักคลินิกเพราะไดรับคําแนะนําบอกเลาจากคนรูจักนับเปนสิ่งที่ดีเพราะการที่

ผูใชบริการไดรับสินคาและบริการที่ดีจะเกิดความรูสึกอยากบอกตอ ผูที่ไดรับการบอกเลาจะตัดสินใจเลือกใชสินคา

และบริการงายขึ้น ตามทฤษฎีแรงจูงใจ (S-R theory) ของ Philip Kotler ดังนั้นการสงมอบสินคาและบริการที่นา

ประทับใจแกผูมาใชบริการจึงเปนสิ่งที่คลนิิกควรใหความสําคัญเพราะเปนการประชาสัมพันธที่ใหผลดีท่ีสุด 

วันที่ผูมาใชบริการสวนใหญมาใชบริการคือวันเสารและวันอาทิตยเนื่องจากแพทยจะมาประจําคลินิกในวัน

พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย หากตองการกระจายผูใชใหมาวันอื่นดวยควรจัดโปรโมชั่นในวันจันทรถึงวันพุธเพื่อใหลูกคา

กลุมที่จะใชบริการโปรแกรมที่ไมจําเปนตองอยูในความดูแลของแพทย เชน กลุมที่จะทํา Treatment หรือ Mask หนา 

ซึ่งเปนโปรแกรมท่ีไดความนิยมในอันดับตนๆ ของคลินิก มาใชบริการในวันท่ีผูมาใชบริการนอยเพื่อลดปญหาพนักงาน

ที่ใหบริการลูกคาไมเพยีงพอ 

ความพึงพอใจในการใชบริการคลินิกเสริมความงาม 

ผูมาใชบรกิารคลินิกเสริมความงามสวนใหญใหคะแนนความพึ่งพอใจแกสวนประสมการตลาดดานบุคลากร

หรือพนักงานมากที่สุด เนื่องจากผูใชบริการใหความสําคัญกับความนาเชื่อถือและความชํานาญของแพทย การไดรับ

คําแนะนําและการใหคําปรึกษาที่เขาใจงายการเอาใจใสและยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน ซึ่งนับเปนจุดเดนของคลินิก

แหงนี้ จุดดอยของคลินิกคือที่จอดรถซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญมาก เพราะหากมีความตองการใชบริการแตไมมีที่จอดรถ

ลูกคาอาจเลือกไปใชบริการคลินิกอื่นแทน คลินิกอาจจําเปนตองหาที่จอดรถเพิ่มโดยการเชาพื้นที่วางบริเวณใกลเคียง 

ขอดอยอีกประการหนึ่งของคลินิกคือบรรยากาศภายในคลินิกท่ีคอนขางเกาทรุดโทรมตามกาลเวลา ผูใชบริการหลาย

คนจึงสะทอนวาควรมีการปรับปรุงภายในคลินิกใหดูใหมและทันสมัยมากขึ้น 

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณยอดผูใชบริการที่ลดลงอาจมีผลมาจากวงจรชีวิตของคลินิกอยูในชวงลดลง 

(Decline stage) เนื่องจากเปดมานาน คูแขงทางการตลาดมากขึ้นความใหมยอมดึงดูดลูกคากลุมท่ีอยากรูอยากลองสิ่ง

ใหม คลินิกควรตัดโปรแกรมบางอยางที่ไมคอยไดรับความนิยมออก เชน Mask หนาทองคํา และ Nd - yag ฝา กระ 

ลบรอยสัก สาเหตุที่ Mask หนาทองคํา ไมไดรับความนิยมอาจมีผลมาจากราคาคอนขางสูงเมือ่เทียบกับโปรแกรมอ่ืนที่
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ใหผลเหมือนกันและสาเหตุท่ี     Nd - yag ฝา กระ ลบรอยสัก ไมไดรับความนิยมอาจเปนเพราะเคร่ืองมอืที่ไมทันสมัย 

มีเครื่องมืออื่นที่ผลดีกวาดังนั้นควรตัดรายการเหลานี้ออก แลวเพิ่มรายการใหมเขามาแทนเพื่อรักษาสวนแบงทาง

การตลาดและดึงดดูลูกคากลุมใหม  

จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอสวนประสมทางการตลาดของคลินิกพบวาผูใชบริการให

คะแนนความพึงพอใจดานการสงเสรมิการขายนอยที่สุดผูวิจัยจึงเสนอใหคลินิกจัดโปรโมชั่นเพื่อสงเสริมการขายมาก

ขึ้นดังตารางที่ 1 ผูวิจัยเชื่อวาหากคลินิกเพิ่มโปรโมชั่นสงเสริมการขายดังตอไปนี้ จะทําใหจํานวนลูกคาที่หายไป 15% 

กลับมาและแกปญหาผูใหบริการลูกคาไมเพยีงพอ 

 

ตารางที ่1 ตัวอยางโครงการสงเสริมการขาย 

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ 

สะสมแตมแลกของรางวัล 
 

เปนแรงจูงใจใหผูใชบรกิารกลับมาใช
ซ้ําอีกและเปนการรักษาลูกคาราย

เดิมไว 

เมื่อลูกคาใชบริการ Treatment 
ครบ 10 ครั้ง จะไดรับบริการ 

Treatment หนาฟรี มูลคา 350 
บาท 

1 ป 70,000 บาท 

ทํา Treatment หรือ Mask 
หนา ลดรอยละ 15 ทุกวัน
จันทรถึงวันพุธ 
 

เพื่อใหลูกคากลุมที่จะใชบริการ
โปรแกรมที่ไมจําเปนตองอยูในความ

ดูแลของแพทย เชน กลุมที่จะใช
บริการ Treatment หรือ Mask หนา 
ซึ่งเปนโปรแกรมที่ไดความนิยมใน

อันดับตนๆ ของคลินกิ มาใชบริการ
ในวันที่ผูมาใชบรกิารนอยเพื่อลด

ปญหาพนักงานที่ใหบรกิารลูกคาไม
เพียงพอ 

ลดคาบริการ 15% สําหรับ
ลูกคาทีม่าใชบริการ 

Treatment หรือ Mask หนา ใน
วันจันทรถึงวันพุธ 

1 ป 
100,000 บาท 

 

เพื่อนแนะนําเพื่อน 

ตอบแทนลูกคาที่แนะนําเพื่อนมาใช
บริการ เปนการชองทางการ

ประชาสัมพันธโดยอาศัยการบอกเลา
จากผูที่เคยมาใชบริการ 

ใหสวนลด 15% สําหรับผูที่
แนะนําเพื่อนมาใชบรกิาร หาก
แนะนําเพื่อนมาใชบริการครบ 
5 คนรับ Treatment หนาฟรี 1 

ครั้ง 

1 ปหรือจนกวา
จะครบ 200 

คน 

100,000 บาท 
 

นัดลวงหนาลดคาบริการ 
 

ลดปญหาลูกคารอนานพนักงานไม
เพียงพอ จะเปนประโยชนตอการ
บริหารจัดการเวลาของลูกคาและ

พนักงาน 

ใหสวนลดแกลูกคาที่จองคิว
รับบริการลวงหนา รอยละ 5 

ถึง รอยละ 10 ขึ้นอยูกับ
โปรแกรมที่เลือกรับบริการ 

2 เดือน 50,000 บาท 

ความงามสัญจร 
 

เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
คลินิกและเพิ่มฐานลูกคาใหม โดยมี

กลุมเปาหมายเปนนักเรียนและ
นักศึกษา ซึ่งเปนวัยที่กําลังเริ่มให

ความสนใจดูแลตนเองใหดดู ี

ออกไปใหความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพและความงามแก 

นักเรียนและนักศกึษาใน
สถานศึกษา แจกผลิตภัณฑชุด
ทดลอง เปาหมายอยางนอยป

ละ 5 ครั้ง 

- 
ครั้งละ  

1,500 บาท 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1450 
 

เอกสารอางอิง 

กนกวรรณ ทองรื่น. (2555). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชบรกิารคลินิกเสริมความงามของผูบริโภค ในจังหวัด

สระบุรี. การคนควาอสิระปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

คะนึงนิตย พรรณพลีวรรณ. (20 พฤศจิกายน 2559). สัมภาษณ. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ. สํานักงานสาธารณสขุ

จังหวัดขอนแกน. 

ถนอมศกัดิ์ จิรายุสวัสดิ์. (2556). 11 ธุรกิจไทยในยุคของอาเซียน. กรุงเทพฯ : ปราชญ. 

ภารดี อั่นบุญศรี. (2552). ความตั้งใจในการใชบริการสถานเสริมความงามของเพศท่ีสาม: กรณีศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขตสีลม. การศกึษาเฉพาะบุคคลปริญญาบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วิไลลักษณ ทองปน. (2546). ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการบริโภคผลิตภัณฑเสรมิอาหารเพ่ือความงามของ 

ผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร. สารนพินธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย. (2554). บทวิเคราะห ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม. 

Kotler, P. (2002). Marketing management. 10th ed. United States of America: Pearson Custom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 

1451 
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บทคัดยอ 

การศึกษาอิสระเรื่องการออกแบบธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท คําดี จํากัด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการออกแบบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรกรุงเขมา (เครือหมานอย) ใน

ระดับพรีเมี่ยม โดยทําการศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม การรับรู และปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อนําผลที่ไดไปวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ โดยใชวิธีการสํารวจโดยการแจก

แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จํานวน 400 ชุด พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจในระดับมากที่สุดมีหลายประเด็น เชน สรรพคุณของสมุนไพรสงผลดีตอรางกาย สมุนไพรนั้นมีรสชาติ

อรอย ราคาเหมาะสม รายการสงเสริมการขาย การลดราคา เปนตน และจากการสอบถามกลุมตัวอยางขณะทํา

แบบสอบถาม ไดขอเสนอแนะวาควรมีมาตรฐานรับรอง ทั้งการผลิตและตัวผลิตภัณฑ รวมไปถึงการหาซื้อไดงายตาม

รานคาท่ัวไป กิจการนี้เปนประเภทเจาของคนเดียว และคาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณ 1,200,000 บาท 

คําสําคัญ: กรุงเขมา เครื่องดื่มสมุนไพร 

Abstract 

The purpose of this independent study was to develop business design of herbal beverage namely 
Krung Khamao (Krueo Ma Noy) as a premium herbal drink parameters include attitude, behavior, perception and 
marketing factors influencing purchase decisions of herbal drinks have been determined followed by business 
environment analysis.  Data was obtained from 400 questionnaires distributed in Mueang Nongkhai Municipality.  
The results indicated that there were a few factors influencing decision making at the highest level include 
medicinal properties taste, reasonable price, promotions and discounts, etc. In addition certification standards, in 
both production process and products, and easy to buy were suggested. This business is the type of sole 
ownership, and it is expected to invest about 1,200,000 Baht. 
Keywords: Krung Khamao, Herbal beverage 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเปนเมืองรอน สภาวะอากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยอยูในระดับรอนอบอาวเกอืบตลอดป ดวย

ปจจัยของความรอนจึงทําใหผูบริโภคนิยมเครื่องดื่ม (Beverage) พิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, เกียรติคุณ, นิธิยา รัตนา

ปนนท ไดใหความหมายเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มวา เครื่องดื่ม (Beverage) เปนผลิตภัณฑอาหารประเภทหนึ่งที่เปนของเหลว

เขามาชวยลดความกระหาย เพ่ิมความรูสึกสดชื่น และขจัดความออนเพลีย ชดเชยปริมาณน้ําที่รางกายสูญเสียไปกับ

สภาพอากาศรอน ตลอดจนมีคุณคาทางโภชนาการตางๆ ที่มีประโยชนตอรางกาย เครื่องดื่มเปรียบไดเปนอาหาร
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ประเภทหนึ่งที่มลีักษณะเปนของเหลว มีสวนประกอบหลัก คือ น้ํา (Water) สารใหรสหวาน (Sweetener) กรดอินทรีย 

(Organic acid) สี (Coloring agent) และสารใหกลิ่นรส (Flavoring agent) เปนตน (พมิพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ, เกียรติคุณ, 

นิธยิา รัตนาปนนท, มปป) 

ในสภาวะปจจุบันที่แวดลอมไปดวยมลพษิและ สารเคมทีี่พบเจองายในอาหารที่บริโภคอยู ทําใหคนสวนใหญ

หันมาสนใจและตื่นตัวกับการรับประทานอาหาร การใชของตางๆ ใสใจสุขภาพมากขึ้นดวยการพิถีพิถันเลือกอุปโภค

บริโภคสินคาที่ไมมีสารพิษหรือกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ จากผลสํารวจพฤติกรรมผูบริโภคและทัศนคติตอ

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพในกลุมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ไดแก เครื่องดื่มน้ําผลไมพรอมดื่ม เครื่องดื่มผลไมชนิดผง

เครื่องดื่มชาสมุนไพร และน้ําแรผสมวิตามิน กวารอยละ 90 พบวาชอบดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และมีทัศนคติที่ดีตอ

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในดานคุณคาทางโภชนาการที่จะไดรับ และแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเลือกที่จะดื่ม

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในครั้งแรกนอกจากคุณคาที่จะไดรับจากผลิตภัณฑ  

จากการสํารวจศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร พบวาโครงสรางทั่วไปของธุรกิจเคร่ืองดื่มสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีสภาพการแขงขันรุนแรง โดยในพื้นที่ ประเทศไทย มีมูลคาการซื้อขายประมาณปละ 13,000 

ลานบาท (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) โดยมีผูผลิตขนาดใหญอยางอิชิตัน ที่สงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม

สมุนไพร อาทเิชน เย็นเย็น เขาสูตลาด รวมถึงบริษัทไทยเบฟเรจ ที่สงผลิตภัณฑอยางจับใจ เขามาสูกับ เย็นเย็น จาก 

อิชิตัน, Malee, ดอยคําที่เปนสวนหนึ่งของโครงการหลวงและมีสวนรวมกับรัฐบาลและ UFC ทั้งนี้ยังมีผูผลิตขนาด

กลางคือ แบรนดริมสวนโดยทําการสงสินคาผานชองทางการจําหนายกับบริษัทซีพี ออลล โดยเปนกิจการ SMEs ที่

สรางรายไดถึงปละ 60 ลานบาทตอป นอกจากนี้แบรนดเอเชี่ยนเฮิรบที่ผลิตน้ําดื่มสมุนไพรหลายรสชาติออกมาตี

ตลาดโดยเปนธุรกิจ SME ที่จังหวัดเชียงใหมของไทย และผูผลิตขนาดเล็กคือ ผูผลิตรายยอยทั่วไปเชน รานคา

เครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไป 

กรุงเขมา ชื่อวิทยาศาสตร Cissampelos pareira L. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Cissampelos poilanei Gagnep., 

Cissampelos pareira var. hirsuta (Buch.-Ham. ex DC.) Forman) จัดอยูในวงศบอระเพ็ด สมุนไพรกรุงเขมา (อานวา 

กรุง-ขะ-เหมา) มีชื่อทองถิ่นอื่นวา เปลาเลือด (แมฮองสอน), หมอนอย (อุบลราชธานี), สีฟน (เพชรบุรี), เครือหมา

นอย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), กนปด (ภาคตะวันตกเฉียงใต), กรุงเขมา , ขงเขมา ,พระพาย (ภาคกลาง), วุน

หมอนอย, หมานอย เปนตน 

ราตรี พระนคร ไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับไววา สรรพคุณของสมุนไพรกรุงเขมา เปนพืชที่สามารถผลิตวุน

ธรรมชาติ เปนยาเย็น ใบของสมุนไพรกรุงเขมาเม่ือนํามาคั้นเอาน้ํา จะทําใหมีลักษณะเปนวุน โดยใบกรุงเขมาจะมีสาร

เพกทนิ (Pectin) อยูภายในประมาณรอยละ 30 จากใบสด มีคุณสมบัติในการพองตัวอุมน้ํา เมื่อนําใบสดมาขยํากับน้ํา 

กรองเอากากออก ทิ้งไวจะแข็งตัวเปนวุน เรียกวา “วุนหมานอย” สามารถนํามาประกอบเปนอาหารคาว หวาน

รับประทานได (ราตร ีพระนคร, 2550) 

ในดานโอกาสทางธุรกิจ ผูศึกษาเล็งเห็นวา สมุนไพรกรุงเขมา (เครือหมานอย) เปนสมุนไพรทองถิ่นของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีสรรพคุณทางยา คือ ชวยฟนฟู และบํารุงตับ (คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, 2550) เปนยาเย็นเหมาะกับประเทศไทยที่มีสภาพอากาศรอน อีกทั้ง

กรุงเขมายังไมมีผูประกอบการรายใดนําเขามาในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมสมุนไพรอยางเปนทางการ บวกกับในปจจุบัน

กระแสการดูแลสุขภาพยังอยูในชวงเตบิโต จึงเปนจังหวะที่เหมาะสมและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

การศึกษาการสรางแผนธุรกิจโดยวิธีการเขียนแผนภาพแบบจําลองทางธุรกิจมีวัตถุประสงคการออกแบบ

ธุรกิจ โดยวิธีการเขยีนแผนภาพแบบจําลองทางธุรกิจ กรณีศึกษา: บริษัท คําดี จํากัด อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคายเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บ

ขอมูลและมวีัตถุประสงค คือ 

1. ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ในการเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เกณฑการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 

และความพึงพอใจ โดยสํารวจจากกลุมตัวอยางในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

  1.1 กลุมตัวอยางคือ ประชากรที่พักอาศัย และอยูในบริเวณเขตเทศบาลเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย โดยการกําหนดขนาดตัวอยาง ใชสูตรในการคํานวณตัวอยางของ Yamane, 1973 และไดทํา

แบบสอบถามสํารองเผื่อไวรอยละ 5 ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้จึงเทากับ 400 ตัวอยาง 

  1.2 การเก็บขอมูลและการสุมตัวอยาง เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยเลือก

กลุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน (Non-Purposive Sampling) ในลักษณะการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เพื่อเลอืกกลุมตัวอยางที่สามารถใหขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงค 

  ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

  1.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามซึ่งออกแบบจากการสัมภาษณ

ผูประกอบการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนี้การออกแบบธุรกิจ บรษิัททําดีจํากัดโดยสํารวจจากพฤติกรรมทัศนคติ

การรับรูและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรโดยแบบสอบถามแบง

ออกเปนสี่สวนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชคําถามปลายปดมีตัวเลือกใหตอบ 

สวนที่ 2 ขอมูลทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรโดยใชคําถามแบบ

ปลายปดมีตัวเลือกใหตอบ 

สวนท่ี 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพร 

เปนคําถามคําถามปลายปดซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้งเจ็ดดาน แกผลิตภัณฑราคาชอง

ทางการจัดจําหนายการสงเสริมการตลาดบุคคลลักษณะทางกายภาพและกระบวนการโดยใชมาตราสวนการ

ประมาณคาแบงออกเปนหาระดับซึ่งตามเกณฑการใหคะแนนแบงตามลําดับความสําคัญดังนี ้

5 หมายถึง  ระดับความสําคัญมากที่สุด 

4 หมายถึง  ระดับความสําคัญมาก 

3 หมายถึง  ระดับความสําคัญปานกลาง 

2 หมายถึง  ระดับความสําคัญนอย 

1 หมายถึง  ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเปนคําถามปลายเปด 

1.4 การวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยขอมูลของแบบสอบถาม

มีดังตอไปนี ้

ขอมูลในสวนที่ 1-2 วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาโดยบรรยายขอมูลและแจกแจง

ความถี่หาคารอยละ 
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ขอมูลในสวนที่ 3 ใชการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานโดยใชเกณฑการตัดสินใจกําหนดตามระดับความสําคัญ 

ขอมูลในสวนที่ 4 และการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปเปนความถี ่

2. การใชเคร่ืองมอืวิเคราะหในดานตางๆ 

2.1 หลักการตลาด 7Ps 

กลยุทธทางการตลาดนั้นพื้นฐานที่สุด ซึ่งหลักการที่ใชคือการวางแผนในแตละสวนใหเกิดความ

สอดคลองกันกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย ใหไดมากที่สุด ประกอบดวย 7 ดานดวยกันคือ ผลิตภัณฑ 

ราคา การสงเสริมการขาย สถานที่หรือชองทางการเขาถึงสินคา บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และ

กระบวนการ เมื่อไดดําเนินการตามที่วางแผนไวแลว ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเขากับสถานการณและ

สวนผสมทางการตลาดภายหลังเพ่ือใหไดซึ่งผลที่ดีที่สุด 

2.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

ความศรัทธาแวดลอมภายนอกประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปโดยใช PEST Analysis และ

การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industry Analysis) โดยการวิเคราะหขอบเขตของอุตสาหกรรมโครงสรางอุตสาหกรรม

สภาพการแขงขันธุรกจิปจจัยชี้วัดความสําเร็จของอุตสาหกรรม แรงกระทบทั้งหาในการทําธุรกิจโดยศึกษาจากขอมูล

หนังสือการหาขอมูลจากแหลงตางๆ นอกจากนี้ในการศึกษาไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อใหสราง

สภาพแวดลอมในปจจุบัน และนํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนธุรกิจตอไป 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัพฤติกรรมผูบริโภค  

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภคเปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผูบริโภค ใน

การตัดสินใจซื้อสินคาบริการ ซึ่งเปนการเขาใจถึงสาเหตุตางๆ ที่มีผลในการจูงใจหรือตัดสินใจ เปนสิ่งจําเปนสําหรับ

นักการตลาด เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจะมีอิทธิพลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ที่สามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม รวมทั้งการตลาดยุคใหมนั้น จะมุงเนนการเขาถึงและการสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคา 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความไดเปรียบตอการแขงขันอยางยั่งยืน ที่จะกําหนดความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวของอุตสาหกรรม ซึ่งในแตละอุตสาหกรรมจะมีตัวช้ีวัดท่ีแตกตางกันออกไป โดยทําการพิจารณาดังนี ้

4.1 ดานผลิตภัณฑ เปนการนําเสนอสนิคาที่มคีวามแตกตางจากตลาด และมีคุณลักษณะที่โดดเดนดวย

คุณสมบัติของสมุนไพรจากธรรมชาติ 

4.2 ดานราคา เพิ่มมูลคาของสินคา โดยการใชเครื่องจักรในการผลิต และใสใจในทุกขั้นตอนการผลิต 

เพื่อสรางคุณภาพและความแตกตางใหกับสินคา ผลักดันไปยังลูกคาที่มคีวามตองการสนิคาอยางแทจริง  

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูศึกษาไดใสเงื่อนไขการบริการเสริมนอกเหนือจากการสงขายตาม

รานตางๆ กลุมตัวอยางยังใหความสนใจในดานการสั่งซื้อทางออนไลนและบริการสงถึงที่ ภายในเขตอําเภอเมือง

หนองคาย ดังเชน การเขาถึงลูกคาของนมเปรี้ยวยาคูล ที่มสีาวยาคูลบริการสงสินคาถึงหนาบาน 

4.4 ดานการสงเสริมการขาย การสื่อสารทางการตลาดนับเปนกิจกรรมทางการตลาดอยางหนึ่งที่ใช

เปนการติดตอสื่อสารกับลูกคา เพื่อใหกลุมลูกคาเปาหมายไดรับขอมูลเกี่ยวกับสนิคา 

4.5 ดานบุคลากร กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการบริการของพนักงานขาย และความเชี่ยวชาญใน
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การนําเสนอ จิตใจที่รักงานบริการอยางเต็มเปยม (Service mind) และแสดงออกใหลูกคาเห็นถึงความเอาใจใสของคุณ

ที่มีตอลูกคาใหสมกับที่เปนพนักงานบริการลูกคา เพราะลูกคาคือคนสําคัญ และตองการไดรับการดูแลเปนอยางดี 

ตองทําใหลูกคาทุกคนเปนคนพิเศษ ปฏิบัติโดยไมแบงแยก ในกรณีนี้ทางบริษัทวางแผนไวเพื่อการออกงานแสดงสินคา 

เพื่อทําการประชาสัมพันธสินคา ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

4.6 ดานลักษณะทางกายภาพ พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเรื่อง ความนาเชื่อถือของสินคา 

การรับประกันความพึงพอใจ และการบรรยายหรือใหเกร็ดความรูเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรขางกลอง ในระดับ

มากที่สุด  

4.7 ดานกระบวนการ กระบวนการสื่อสารระหวางผูบรโิภคกับบริษัท ตองจัดการอยางรวดเร็วและหาก

เกิดปญหา สามารถแกไขปญหาที่ลูกคาตองการไดอยางถูกจุด 

สรุป 

 ผลการศึกษาของผูศึกษามีความสอดคลอง กับผลการศึกษาของจุฑาทิพย หะทัยธรรม ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผูบริโภค พบวาปจจุบันกระแสการบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพและใหความสดชื่นนั้นยังเปนที่นิยมอยูอยาง

ตอเนื่อง ดวยเหตุปจจัยทางสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยที่รอนอบอาวตลอดทั้งป ทําใหอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพมีอัตราขยายตัวท่ีสูงขึน้ พฤติกรรมผูบรโิภคที่มีความตองการที่หลากหลาย และสนใจในการลองสิ่งแปลกใหม

มีเพิ่มมากขึ้น (จุฑาทิพย หะทัยธรรม, 2554) ทุกกิจการจําเปนตองปรับตัวตอสถานการณใหสามารถดําเนินธุรกิจ

ตอไปไดอยางมีประสิทธภิาพ และมียอดขายสอดคลองกับการผลิตของกิจการ  

 โครงสรางของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีการแขงขันคอนขางสูงยากตอผูที่กําลังจะกาวเขามาใหม

อันเปนผลมาจากการแขงขันภายในจากอุตสาหกรรมเดียวกัน ภัยคุกคามจากสนิคาทดแทนและอํานาจการตอรองจาก

ผูซื้อ กิจการบริษัท คําดี จํากัด มีจุดแข็งคือ สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแตตนน้ําไดคือ สามารถปลูกวัตถุดิบหลักได

เอง ควบคุม และพิถีพิถันตั้งแตขั้นตอนการปลูก การเก็บและการจัดสงจนถึงโรงงานผลิต นอกจากนั้นยังมีการทํา

ชุมชนสัมพันธโดยสงเสริมใหชุมชนใกลเคียงโรงงานปลูกตนกรุงเขมา เพื่อสงโรงงาน โดยโรงงานมีการคัดเลือกเมล็ด

พันธุ ใหความรูเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณคาจนถึงมือลูกคา ทางกิจการสามารถ

ควบคุมตนทุนการผลิตท่ีเหมาะสม จึงสามารถแขงขันกับคูแขงอื่นได ดานกระบวนการผลิตทางกิจการใช 

 ขอเสนอแนะ 

 1. สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ใหกลุมตัวอยางในการทําแบบสอบถาม ซึ่งอาจจะไมใชตัวแทนของ

ประชากรทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาในครั้งตอไปจําเปนจะตองมีการสุมตัวอยางที่กวางขึ้น เพื่อสามารถใชเปนตัวแทน

ประชากรทั้งหมดไดดียิ่งขึน้ 

2. การศึกษาการออกแบบธุรกิจ ครั้งนี้เปนเพยีงการศึกษารูปแบบธุรกิจของกิจการ บริษัท คําดี จํากัด

ผูผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรกรุงเขมา (เครือหมานอย) เทานั้นจึงควรทําการศึกษาความเปนไปได (Feasibility)  ในการเปด

กิจการของบริษัท คําดี จํากัด ใหครอบคลุมท้ังในดานการจัดการ การเงิน กฎหมาย และการตลาดโดยละเอียดตอไป 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยและวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานครอบครัว

กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จํานวน 210 คน โดยไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิและการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปน

แบบสอบถามที่มลีักษณะเปนแบบมาตรตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.90 และ

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการ

วิเคราะหสหสัมพันธและสถิติไค-สแควร 

 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยทางดานครอบครัวของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยทางดานความเขาใจภายในครอบครัวมี

ความคิดเห็นสูงสุด รองลงมา ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัว ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายใน

ครอบครัว มีความเห็นต่ําสุด และปจจัยทางดานสถานะทางการเงินภายในครอบครัว พบวาโดยสวนใหญผูตอบ

แบบสอบถามมีสถานะทางการเงินต่ํากวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.7 สวนผลการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางดานครอบครัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา พบวา ไมมีความสัมพันธกัน  

คําสําคัญ: ปจจัยทางดานครอบครัวผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract  

 The objectives of this research were to study family factors and analysis of relationship between family 

factors and achievement of public administration students, SongkhlaRajabhat University. The samples for study 

were 210 undergraduate of public administration students, who studying in academic year 2016. The samples 

were selected by stratified sampling and simple random sampling. The research instrument was a 5-rating scale 

questionnaire, which were tested for reliability before using (Cronbanch’s alpha was 0.90). The data collected 

were computed and analyzed via frequency, percentage, mean and standard deviation also, chi-squared and 

correlation. 

The results of the study revealed that the family factors affecting achievement of public administration 
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students, SongkhlaRajabhat University, overall at the high level. When considering each factor, the factor of the 

understanding within family was the highest level, followed by the factor of the communicating within family. 

The factor of the instructing within family was the lowest level. Most of respondent have family financial status 

less than 20,000 bath (55.7%). Based on the results, there were no statistically insignificant correlated between 

family factors and achievement of public administration student, songkhlaRajabhatUniversity. 

Keywords: Family factors, Achievement 
 

บทนํา  

 ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานแรกที่สําคัญที่สุดของมนุษย และเปนสถาบันที่เกาแกที่สุดในโลกทําหนาที่ใน

การหลอหลอมของสมาชกิที่เกดิใหมในครอบครัว อันไดแก ทารกและเด็ก ซึ่งการไดรับการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัว

และการใหการศึกษาจากครอบครัวมีอิทธิพลตอคุณภาพของคนและบุคลิกภาพซึ่งรวมทั้งคานิยม เจตคติ และ

พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน วิถีชีวิตของสมาชิกในครอบครัวจะมีอิทธิพลตอกันและกัน (สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, 2537) ทั้งนี้ครอบครัวเปนสถาบันสังคมพื้นฐานที่ประกอบดวยวิถีชีวิตของ

สมาชิกของครอบครัว วิถีชีวิตนี้รวมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม 

ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และครอบครัวเปนหนวยเศรษฐกิจที่เล็กที่สุดสังคม บางครอบครัวมีบทบาท

เปนหนวยการผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง นอกจากนี้ ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอกันและ

กัน ตางก็มีกระบวนการวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการหยุดนิ่ง ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคล รวม

ไปถึงปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหลายประการปองกันไดโดยสถาบันครอบครัว ซึ่งจะเปนสถาบันที่มีการรวมตัวกันในการ

พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาของตนเองได (พรรณทิพย ศิรวิรรณบศุย, 2545) ดังนั้นจะเห็นไดวาสถาบันครอบครัว

มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยทุกคน ซึ่งในการเปนครอบครัวจะมีความผูกพันกันไมวาจะเปนทางสายโลหิต หรือทาง

กฎหมาย รวมไปถึงสถาบันครอบครัวเปนสถาบันที่มีความใกลชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดโดยจะเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณแบบและเปนกําลังหลักในการพัฒนาประเทศตอไป (รุจา ภูไพบูลย, 2537)  

 อยางไรก็ตามในปจจุบันความเปนสถาบันครอบครัวไดเสื่อมหายไป กลาวคือ สมาชิกในครอบครัวที่มี

ความสัมพันธหางเหินกันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหครอบครัวเสื่อมถอย (Rodger, 1996อางถึงในอุมาพร ตรังคสมบัติ

,2542) ความหางเหินกันนั้นสงผลใหพอแมไมมีเวลาสนทนากับลูก สมาชิกในครอบครัวมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน 

รวมไปถึงความขัดแยงของสมาชกิในครอบครัว ซึ่งสิ่งเหลานี้จะนําไปสูปญหาที่จะสงผลตอพัฒนาการของเด็ก ไมวาจะ

เปน ปญหาพอแมใหการอบรมเลีย้งดูเด็กแบบไมมีเหตุผลเปนผลใหเด็กไมมีความคิดไตรตรองในการวางแผนหรือการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ทําใหเดก็ขาดทักษะในการแกไขปญหา ไมมีความรับผิดชอบ ขาดความคิดสรางสรรคและทําใหขาด

ความเปนตัวของตัวเองอาจถึงขั้นสงผลเสียใหผลการเรียนของเด็กไมดี (Baldwin, 1948 อางถึงในศิริอร นพกิจ, 2545) 

และเนื่องจากมนุษยจําเปนตองติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลารวมไปถึงการสื่อสารเปนการประสานสัมพันธกัน

ระหวางบุคคลกับสังคม ซึ่งจะเห็นไดวาการสื่อสารเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับปาริชาติ 

ธาราพัตราพร (2546) ที่ไดกลาววา การสื่อสารภายในครอบครัวถือเปนตัวสําคัญท่ีทําใหสมาชิกในครอบครัวเขาใจกัน 

เพราะครอบครัวที่ไดเปดรับขอมูลขาวสารจากสื่อมวลชนและจากสื่อบุคคลซึ่งเปนสิ่งที่ดีทําใหเด็กเกิดพัฒนาการใน

ดานที่ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ครอบครัวที่มีการปดกั้นการสื่อสารปดกั้นความคิดเห็นโดยที่พอแมไมรับฟงความคิดเห็นของ

เด็ก จะทําใหเด็กไมสามารถบอกกลาวถึงปญหาในเรื่องตาง ๆ กับพอแมได สงผลใหเด็กเกิดความกดดันและมีผลเสีย
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ในดานการเรียนทําใหผลการเรียนไมดีในที่สุด นอกจากนี้ปญหาครอบครัวที่เขมงวดจนเกินไป โดยการที่พอแมมีการขู

เข็ญทําใหเด็กเกิดความกลัวและกดดันมากขึ้น และเด็กจะคิดวาพอแมไมใหความสําคัญในตัวเด็ก ทําใหเด็กเกิดความ

ไมเขาใจ รวมไปถึงการมีพัฒนาการท่ีลาชากวาวัยอันควร ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเด็กมีสภาวะทางจิตใจที่ยํ่าแย ทําใหเด็ก

ไมสามารถเรียนไดอยางเต็มที่สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง (Wilson, 1961 อางถึงในอรพินทร ชูชม, 2523) 

และยิ่งไปกวานั้นอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนกับความทันสมัย ที่เนนคานิยมในการบริโภคและวัตถุนิยมมากขึ้นนั้น

ยังสงผลตอคาครองชีพและแบบแผนของครอบครัวที่นําไปสูปญหาทางการเงินของครอบครัว ซึ่งปญหานี้เปนไปตาม

แนวคิดของทิพวรรณ กมลพัฒนานันท (2543) ที่ไดกลาววา ผูเรียนที่มีฐานะยากจนจะประสบปญหาในการเขารวม

กิจกรรมท่ีมีคาใชจายสูง ทําใหผูเรียนเหลานี้ขาดโอกาสที่จะไดเรยีนอยางเต็มท่ีอันจะนําไปสูผลการเรียนท่ีไมดีดวย 

 จากประเด็นปญหาดังกลาว แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานครอบครัวมีผลกระทบตอการเรียนของนักศึกษา

เนื่องจากครอบครัวถอืเปนตัวสําคัญทีจ่ะทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีถาครอบครัวดีก็จะสงผลใหเด็กมีพัฒนาการทางการ

เรียนที่ดี แตถาครอบครัวไมดีก็จะสงผลใหพัฒนาการทางการเรียนที่ไมดี ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยทางดาน

ครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ซึ่งปจจัยดังกลาวประกอบดวย 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดู ปจจัยทางดานการสื่อสาร ปจจัย

ทางดานความเขาใจและปจจัยทางดานสถานะทางการเงิน อันจะนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสามารถเปนแนวทางแกไขปญหาเพื่อนําไป

ปรับใชกับชวีิตของตนเองตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิปรมิาณ โดยประชากรในการศึกษาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2/2559 จํานวน 438 คน และผูวิจัยไดกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมตามสูตรการคํานวณของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 ) โดยกําหนดคาความ

เชื่อมันที่ 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 210 คนและทําการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และ

การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) และผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอมแบบประเมินไป

ใหผูเชี่ยวชาญซึ่งมีความรูและประสบการณพิจารณาแบบสอบถามจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนือ้หา ความครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสํานวนภาษา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประกอบดวย 4 ตอน 

คือ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัวมีคาความเช่ือมั่นเทากับ0.63 ตอนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับ

ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัวมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.83 และตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย

ทางดานความเขาใจภายในครอบครัวมีคาความเชื่อมั่นเทากับ0.81 โดยคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ

เทากับ 0.90 โดยมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับสวนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชการ

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประกอบดวยการวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค-สแควร (Chi-square) และสถิติสหสัมพันธ 

(Correlation) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิ .05 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

 1. ปจจัยทางดานครอบครัวของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1460 
 

  ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานครอบครัวของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา พบวาความคิดเห็นในภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅=4.30) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยทางดาน

ความเขาใจภายในครอบครัว มีความคิดเห็นสูงสุด (�̅=4.39) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ

ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัว (�̅=4.34) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ปจจัยทางดานการ

อบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว (�̅=4.18) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และปจจัยทางดานสถานะทาง

การเงินภายในครอบครัว (รายไดตอเดือน) พบวา โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีสถานะทางการเงินต่ํากวา 

20,000บาท คิดเปนรอยละ 55.7 รายละเอียดดังตาราง 1 

ตาราง 1 ปจจัยทางดานครอบครัวที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ปจจัยทางดานครอบครัว �� S.D ระดับความ
คิดเห็น 

1.ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว 4.18 0.50 มาก 
1.1 ทานไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีจากผูปกครอง 4.26 0.47 มาก 
1.2 ครอบครัวของทานใหความรักความเมตตาในการเลี้ยงดูทาน 4.60 0.58 มากที่สุด 
1.3 ทานไดรับรางวัลทุกครั้งที่ทานประพฤติตัวดี 3.60 0.93 มาก 
1.4 ผูปกครองของทานสอนใหทานรูจักแกไขปญหาและดูแลตัวเองได 4.33 0.72 มาก 
1.5 ผูปกครองของทานเปดโอกาสใหทานอธิบายเหตุผลกอนที่จะดุดาหรือลงโทษเสมอ 4.11 0.85 มาก 
2.ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัว 4.34 0.58 มาก 
2.1 เมื่อทานเกิดปญหาผูปกครองจะให คําแนะนําหรือคําปรึกษาแกทาน 4.40 0.70 มาก 
2.2 ผูปกครองจะบอกเหตุผลทุกครั้งเมื่อไมตองการใหทานกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 4.36 0.72 มาก 
2.3 สมาชิกในครอบครัวของทานมีการพูดจาตอกันไดดีและมีการใชเหตุผล 4.37 0.71 มาก 
2.4 ทานสามารถพูดคุยกับผูปกครองไดทุกเรื่อง 4.29 0.81 มาก 
2.5 ผูปกครองของทานเปดโอกาสใหทานสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็น 4.30 0.77 มาก 
3. ปจจัยทางดานความเขาใจภายในครอบครัว 4.39 0.53 มาก 
3.1 สมาชิกในครอบครัวของทานใหการเคารพความเปนสวนตัวของทาน 4.39 0.67 มาก 
3.2 ผูปกครองของทานมีความเชื่อใจและความไววางใจทาน 4.48 0.65 มาก 
3.3 ผูปกครองของทานมักจะใสใจในอารมณและความรูสึกของทาน 4.28 0.79 มาก 
3.4 ทานเขาใจในเจตนาของผูปกครองที่วากลาวตักเตือนทาน 4.49 0.67 มาก 
3.5 ผูปกครองของทานเขาใจในเจตนาของทานเมื่อทานใหเหตุผล 4.35 0.71 มาก 
ภาพรวม 4.30 0.48 มาก 
4. สถานะทางการเงินภายในครอบครัว จํานวนคน รอยละ  
4.1ต่ํากวา 20,000  117 55.7  
4.2 20,001 ขึ้นไป  93 44.3  
รวม 210 100.00  
 

  ปจจัยทางดานความเขาใจภายในครอบครัว พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้จากผลการศึกษา

พบวานักศึกษาเขาใจในเจตนาของผูปกครองที่วากลาวตักเตือน และผูปกครองมีความเชื่อใจและความไววางใจ และ

นักศึกษาที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต มักจะมาจากครอบครัวที่บิดามารดา มีทัศนคติที่ดีตอลูกซึ่งสอดคลองกับ 

เฮอรล็อค (Hurlock,1942 อางถึงในอรพินทร ชูชม, 2523) ที่ไดทําการศึกษาแลวพบวาการที่มีบิดามารดาที่เขาใจมี

ความรัก ความอบอุน และมีการชวยเหลือทําใหเด็กมีสุขภาพจิตดี และไมมีปญหาในครอบครัวสามารถอยูใน

ครอบครัวไดอยางมีความสุขจะสงผลใหเด็กสามารถที่จะตั้งใจเรียนซึ่งจะทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้สโตรเธอร  (Strother, 1969 อางถึงในชูชีพ ออนโคกสูง, 2517) ไดอธิบายวาการไดรับการยอมรับจาก

ครอบครัว ทั้งจากพอแมหรือผูปกครอง จะทําใหเด็กเกิดการพัฒนาความคิดในเรื่องความรับผิดชอบและสามารถ

แสดงความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสังคมได เชนเดียวกันนั้นปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัวพบวา โดย
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ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งนักศึกษาสวนใหญอาจมองวาผูปกครองจะใหคําแนะนําและคําปรึกษา รวมถึงใน

ครอบครัวมีการพูดจาตอกันดวยดีและมีการใชเหตุผล อีกทั้งการที่มีพอแมเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชนจะเปนผลดี

โดยไดมีการเปดรับขาวสารจากสื่อบุคคล และมีการพูดคุยกับลูกมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับปาริชาติ ธาราพัตราพร 

(2546) พบวาการที่ครอบครัวมีการสื่อสารแบบเปดจะเปนครอบครัวที่เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี และอณินทร 

วารีรัตนนุกุล (2549) ไดกลาววา สภาพแวดลอมในการสื่อสารเปนตัวสําคัญที่ทําใหคนในครอบครัวมีความเขาใจกัน 

ซึ่งถาสิ่งแวดลอมในการสื่อสารดีก็จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นนั้นเองนอกจากนี้ผลจากการศึกษายัง

พบวา ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายในครอบครัว เปนปจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด แตถึงอยางไรก็ยังพบวาอยูใน

ระดับความคิดเห็นมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองของนักศึกษาไมเปดโอกาสใหนักศึกษาอธิบายเหตุผลกอนที่จะดุดา

หรือลงโทษ ทําใหนักศกึษาไมกลาที่จะเสนอความคิดเห็นออกมาเพราะเกรงวาเมื่อตนแสดงความคิดเห็นออกมาจะถูก

มองวาเปนเด็กกาวราวซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ปทมาศริิเวช (2541) ที่ไดกลาววาครอบครัวที่บิดามารดาอบรมเลี้ยง

ดู โดยการยอมรับฟงความคิดเห็นของเด็กอยางมเีหตุผล ซึ่งสงผลใหเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะ

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น แตในทางตรงกันขามครอบครัวที่เด็กไมไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะ

ทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ต่ํา เพราะการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยจะทําใหเด็กเกิดการปรับตัวเขาสูวัย

ผูใหญมีความรับผิดชอบในตนเอง สวนมากแลวมีผลมาจากการที่มีครอบครัวท่ีเอาใจใส 

 2. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาซึ่งประกอบดวย ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายใน

ครอบครัว ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัว ปจจัยทางดานความเขาใจภายในครอบครัว และปจจัยทางดาน

สถานะทางการเงินภายในครอบครัว (รายไดตอเดือน) พบวา ไมมีความสัมพันธกัน โดยใชสถิติการวิเคราะห

สหสัมพันธ และสถิติไค-สแควร ดังตาราง 2-3 

ตาราง 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานครอบครัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา 

  รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

 

 

ตัวแปร �� SD X1 X2 X3 Y 

X1= ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดูภายใน

ครอบครัว 

4.26 0.47 1.00 0.716 0.656 -0.095 

X2 = ปจจัยทางดานการสื่อสารภายใน

ครอบครัว 

4.34 0.58  1.00 0.735 -0.046 

X3 = ปจจัยทางดานความเขาใจภายใน

ครอบครัว 

4.39 0.53   1.00 -0.048 

Y= ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(เกรดเฉลี่ย) 2.56 0.45    1.00 
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ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางสถานะทางการเงินภายในครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(เกรดเฉลี่ย) 

สถานะทางการเงินภายในครอบครัว 

ต่ํากวา 20,000 20,001  ขึ้นไป รวม �2 

จํานวน (คน) รอยละ 
จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1. ต่ํากวา 2.00 16 13.7% 9 9.7% 25 11.9% 0.864 

2. 2.00 – 2.99 81 69.2% 66 71.0% 147 70.0% 

3. 3.00 ขึ้นไป 20 17.1% 18 19.4 38 18.1% 

รวม 117 100.0% 93 100.0% 210 100.0% 

 

  จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานครอบครัวซึ่งไดแก ปจจัยทางดานการอบรมเลี้ยงดู

ภายในครอบครัว ปจจัยทางดานการสื่อสารภายในครอบครัว ปจจัยทางดานความเขาใจภายในครอบครัว และปจจัย

ทางดานสถานะทางการเงินภายในครอบครัว(รายไดตอเดือน)กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พบวา ไมมีความสัมพันธกัน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสังคม

ปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะเปนทางดานสังคมหรือวัฒนธรรมและเทคโนโลยี เปนผลทําใหนักศึกษามี

ทางเลอืกที่จะศึกษาหรือเสาะหาความรูนอกหองเรยีนมากขึน้ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2550) ที่อธิบายวา การสืบเสาะหาความรู เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ใชตามทฤษฎี

ในการสรางความรู (Constructivism) ซึ่งเปนกระบวนการที่นักศึกษาจะตองสืบคน เสาะหา สํารวจตรวจสอบ และ

คนควาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหนักศึกษาเกิดความเขาใจ และเกิดการรับรูในความรูนั้นอยางมีความหมายอันจะ

กอใหเกิดเปนองคความรูของนักศึกษาเองและเก็บเปนขอมูลไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชไดเมื่อมี

สถานการณใดๆ มาเผชิญหนา แสดงใหเห็นวาปจจัยทางดานครอบครัวอาจไมใชตัวกําหนดถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาสามารถที่จะเรียนรูไดดวยตนเองโดยการเสาะหาความรูจากภายนอกไมวาจะเปนทาง

สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ หรอืทางอนิเทอรเน็ต โดยนักศึกษาไมจําเปนตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว เพราะการที่

เด็กไดรับการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใสหรือแบบอื่น ๆ ก็สามารถมีความคิดสรางสรรคในการไตรตรองและวางแผนที่

ดีไดเหมอืนกัน ซึ่งในดานของความเขาใจนั้นครอบครัวที่เขมงวดหรือไมนั้นเด็กอาจจะสามารถควบคุมหรือรับผิดชอบ

ดวยตนเองได ครอบครัวไมจําเปนตองขูเข็ญ ในสวนของการสื่อสารนั้น หากครอบครัวไมไดเปดรับฟงความคิดเห็นของ

เด็ก เด็กก็จะสามารถแกไขปญหาดวยตนเองไดไมจําเปนตองปรึกษาความเห็นจากครอบครัวเสมอไป และสถานะ

ทางการเงนิของครอบครัวไมไดเปนตัวกําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเน่ืองจากครอบครัวที่มีรายไดมากหรือนอยจะมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับเดียวกัน จะเห็นไดวาปจจัยทางดานครอบครัวไมไดเปนตัวสําคัญที่จะทําใหเด็กมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนที่ดีขึ้น ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของรุจา ภูไพบูลย (2541) ที่อธิบายวาในปจจุบันไมไดเปนเชนนั้น

เพราะปจจัยทางดานครอบครัวไมไดสงผลตอการเรียนไมวาเด็กจะไดรับการอบรมเลี้ยงดู การสื่อสาร ความเขาใจ 

และสถานะทางการเงินแบบใดก็ไมไดเปนตัวกําหนดถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาจะดีหรือไมดีนั่นเอง 
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บทคัดยอ  
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพความตองการของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 2) เพื่อสรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 3) เพื่อประเมินรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูใน

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้

1. ผลการศึกษาสภาพความตองการของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบดวย 1) ผูที่มีหนาที่ในการขับเคลื่อนการมีสวนรวม 2) หนาที่ในการ

บริหารการมีสวนรวม 3) งานการมีสวนรวม 3 ดาน คือ ดานการรวมวางแผน ดานการรวมดําเนินการ และดานการ

รวมติดตามและประเมินผล 

 2. ผลการสรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา ประกอบดวย 2 องคประกอบ องคประกอบที่ 1 คือ 1) โครงสรางคณะกรรมการบริหารการมีสวนรวม 

และ 2) หนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีสวนรวม องคประกอบที่ 2 ขอบขายงานการมีสวนรวม ประกอบดวย 

3 ดาน คือ ดานการรวมวางแผน 17 กิจกรรม ดานการรวมดําเนินการ 11 กิจกรรม ดานการรวมติดตามและ

ประเมินผล 9 กิจกรรม 

 3.  ผลการประเมินรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเปนไปไดและความเปนประโยชนอยูในระดับมากทั้งสองดานและทั้ง 2 องคประกอบ  

คําสําคัญ: การมีสวนรวม, การจัดการศึกษา 

Abstract  

The purposes of this research are 1) to investigate the wants of the participation of administrators and 

teachers in education management of the basic educational institution in Phayao, 2) to create the forms of the 

participation of administrators and teachers in education management of the basic educational institution in 

Phayao, and 3) to evaluate the participation of administrators and teachers in education management of the 

basic educational institution in Phayao. The results of the study are shown below.   

1. Regarding the wants of the participation of administrators and teachers in education management of 

the basic educational institution in Phayao, it consisted of 1) the people who are in charge of driving the 

participation, 2) duties for managing the participation, 3) three aspects of the participation which are the 

participation in planning, the participation in operating, and the participation in monitoring and evaluating.  
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 2. Regarding the forms of participation of administrators and teachers in education management of the 

basic educational institution in Phayao, there were two elements. The first element consisted of 1) ten executive 

committees for the participation and 2) five roles of the committees for driving the participation. The second 

element was the scope of the participation which consisted of three processes: 1) eight activities for the 

participation in planning, 2) seven activities for the participation in operating, and 3) five activities for the 

participation in monitoring and evaluating. Moreover, the result of the evaluation for appropriateness was in a 

high level for all aspects.    

 3. Regarding the evaluation for the participation of administrators and teachers in education 

management of the basic educational institution in Phayao, it was found that the overall feasibility and 

usefulness was in a high level for all aspects and for both elements.  

Keywords: Participation, Education Management 

 

บทนํา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553 นับวาเปนกฎหมายการศึกษาที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย และกฎหมายการศึกษาฉบับนี้ไดกําหนด

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาไวมากมาย จึงถือไดวาเปนแผนแมบทในการบริหารและจัด

การศึกษาของไทยในปจจุบัน ดังนั้นการจัดและการบรหิารการศึกษา หรือโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน

นี้จึงควรเปนไปตามกรอบและทิศทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งสาระสําคัญของการศึกษา คือ 

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรมการสืบ

สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัด

สภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และหลักการในการจัด

การศึกษานั้นเนนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for 

Education) การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Education) การบริหารและการจัดการศึกษาของไทยตองเปนไปตาม

หลักการดังกลาว จึงไดกําหนดแนวทางในการจัดระบบงาน โครงสรางและกระบวนการในการจัดการศึกษาไว 6 หลัก 

คือ หลักการมีเอกภาพ หลักการกระจายอํานาจ หลักประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หลักคุณภาพและ

มาตรฐานดานบุคลากร หลักการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และหลักการมีสวนรวม (สมาน อัศวภูมิ, 2557, 

หนา 4-5) 

นอกจากนี้แนวคิดและทิศทางการปฏิรูปการศกึษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ที่ตอเนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวยังเปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่กาวหนาและมี

คุณคาตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของไทยเปนอยางยิ่ง โดยจุดมุงหมายของการศึกษาของไทยตามแนวการปฏิรูป

การศึกษายุคใหมนี้มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู มีความคิด

สรางสรรค ใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได ขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกทางสังคมที่

ถูกตอง รูจักสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งนับวาเปนความฝนและความหวังสูงสงในการจัดการศึกษาของไทยเราในอนาคตที่ผูบริหาร 

ครู นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับรู ตระหนักและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาให
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เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติทั้ง 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนที่พึงประสงค ทั้งในฐานะ

พลเมอืงและพลโลก มีเปาหมายในการพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปนคนเกง คนดีและมีความสุข มาตรฐานที่ 2 แนวการ

จัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน โดยการจัดกระบวนการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเห็นแบบอยางที่ดี ไดฝกคิด ไดเรียนรูจากประสบการณตรงที่หลากหลายตรง

ตามความตองการ และมีความสุขในการเรยีนรู และมาตรฐานที่ 3 แนวทางสรางสังคมแหงการเรียนรูหรือสังคมแหง

ความรู ดวยการสรางวิถีการเรียนรู และแหลงเรียนรูใหเขมแข็ง โดยเชื่อวาการเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และ

เทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงการเรยีนรู (สมาน อัศวภูมิ, 2557, หนา 16-19)  

จากสาระสําคัญของแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และฉบับไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  แนวการจัดการศึกษาตามแนวคิดและทิศทางการปฏิรูป

การศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แนวการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

ชาติ ตองเกิดจากหลักการมีสวนรวม การจัดการศึกษาจะเกิดคุณภาพไดตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนใน

การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศกึษา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร ครูและบุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการศึกษาใน

การจัดการศึกษา รวมกันจัดการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยนําไปสูเปาหมายที่ตองการ ตามปรัชญาพื้นฐาน

สําคัญ คือ “ทุกคนตองเปนสวนสําคัญของการจัดการศึกษาและการศึกษาตองจัดสําหรับคนทุกคน” ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

คุณภาพแกผูเรยีน ซึ่งถือวาเปนองคประกอบที่จําเปนที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะผูเรียนคือผูรับการศึกษา และ

เปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา การเกิดคุณภาพของผูเรียนจะเปนดัชนี้ชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา

ไดดี ดังที่ จิณณวัตร ปะโทคัง (2549, หนา 26-27) ไดกลาวถึง ความหมายของการมีสวนรวม (Participation) ที่ได

รวบรวมจากนักวิชาการหลายทานไววา หมายถึง การที่บุคคล  คณะบุคคลเขามาชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนใน

เรื่องตาง ๆ หรือกิจกรรมตาง ๆ อาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร และ

ประสิทธิผลขององคการขึ้นอยูกับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ

เปาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปญญาก็คือ การใหมีสวนรวม การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการ

นั้น บุคคลจะตองมีสวนเกี่ยวของ (Involvement) ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เปนผลใหบุคคลนัน้มีความ

ผูกพัน (Commitment) ตอกิจกรรมและองคการในที่สุด นอกจากนี้การมีสวนรวมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการและการ

บรหิารการศึกษา การมีสวนรวมเปนพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม การมีสวนรวมในการบรหิารจะทําใหการบริหาร

เปดกวาง มีอิสระทําใหทุกคนมีสวนรวมในการบรหิารอันเปนวิถีทางในการขยายอิทธิพลของสายบังคับบัญชา ลงไปสู

ระดับปฏิบัตใินองคการ  

 ดังนั้นจากความสําคัญของหลักการมีสวนรวม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานถือเปนหนวยงานทางการศึกษาที่มี

หนาที่สําคัญที่จะตองจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาใหเปนระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม

ทิศทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ

ไทยในปจจุบัน ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะเกิดคุณภาพไดนั้น ก็ตองเกิดจากความรวมมือจาก

หลายภาคสวนท่ีเกี่ยวของเขาชวยในการคิด การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขพัฒนา 

ซึ่งบุคคลที่มีสวนสําคัญและใกลชิดกับสถานศกึษาและผูเรียนมากที่สุดก็คือ ผูบริหารและครู ซึ่งมีหนาที่ในการบริหาร

สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพและใหเปนไปตามแนวการจัดการศึกษาของการศึกษาไทย 

ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ซึ่งผูบริหารและครูเปนหนวยหนึ่งในสถานศึกษาที่มีความสําคัญ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1467 
 

อยางยิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

นอกจากนี้การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด

พะเยา ยังสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในจังหวัดพะเยาใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเปนแนวทางใหกับสถานศึกษาในจังหวัดอื่นๆ และ

ภูมิภาคนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อแกปญหาการศึกษาได นอกจากนี้

กระทรวงศึกษาธิการสามารถนําไปเปนตนแบบในการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ ได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานจังหวัดพะเยา โดยมีวตัถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาสภาพความตองการของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานจังหวัดพะเยา 

2.  เพื่อสรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา 

3.  เพื่อประเมินรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การวิจัยครัง้นี้ มีวิธีดําเนนิการวิจัย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพความตองการของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยา  

 กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

36 จังหวัดพะเยา จํานวน 18 สถานศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 289 คน แบงเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 ผูบริหารสถานศึกษา

ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 18 คน กลุมที่ 2 ครู จํานวน 911 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของเครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1986 อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 271 

คน ทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของครู จํานวน 18 สถานศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 

271 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 แบบสอบถามผูบริหาร ชุดที่ 2 แบบสอบถามครู เปน

แบบสอบถามแบบปลายเปด วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (%) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

สรุปและจัดหมวดหมูของขอมูล 

 ขั้นตอนที่ 2  การสรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้

 สวนท่ี 1 การยกรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบรหิารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดพะเยา ผูวิจัยนําผลการศึกษาสภาพความตองการ จากขั้นตอนที่ 1 ที่ไดจากทั้ง 2 กลุม มาวิเคราะหเนื้อหาและ

จัดองคประกอบตามผลการวิจัย และนําผลการวิจัยที่ไดจากทั้ง 2 กลุม มายกรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหาร

และครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 
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 สวนท่ี 2 การตรวจสอบรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบรหิารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูทรงคุณวุฒไิดตรวจสอบความเหมาะสมของรางรูปแบบ โดยการสนทนา

กลุม (Focus Group Discussion) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบรูปแบบ ไดแก 

รูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา และ 

แบบสอบถามที่ใชในการตรวจสอบรูปแบบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิ ทําการวิเคราะหขอมูลเนื้อหาตามประเด็นการ

สนทนา การวิเคราะหแบบสอบถามที่ใชในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

สวนที่ 3 การปรับปรุงรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ผูวิจัยนําผลการสนทนากลุมและการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ

มาดําเนินการปรับปรุงรูปแบบใหมีความถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3  การประเมินรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา 

ผูวิจัยนํารูปแบบของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจงัหวัด

พะเยา ที่ผานการตรวจสอบความเหมาะสมจากผูทรงคุณวุฒใินขั้นตอนท่ี 2 และผานการปรับปรุงตามความเหมาะสม

จากผูทรงคุณวุฒิไปทําการประเมินโดยผูใชรูปแบบ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 

จํานวน 18 สถานศึกษา เพื่อประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบ กลุมผูใหขอมูล คือ ผูมีสวน

เกี่ยวของซึ่งจะเปนผูท่ีใชรูปแบบ เปนครูท่ีปฏบิัติการสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 36 จังหวัดพะเยา จํานวน 18 สถานศึกษา จํานวน 911 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของ เครซี่

และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1986 อางอิงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา 43) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 271 

คน แลวเลอืกกลุมตัวอยางดวยการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวนของครู จํานวน 18 สถานศึกษา จํานวนรวมทั้งสิ้น 271 

คน เครื่องมือที่ใชในการประเมนิรูปแบบ ไดแก รูปแบบและแบบสอบถามที่ใชในการประเมินรูปแบบ โดยจะประเมินใน 

2 ดาน คือ ความความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะหแบบสอบถามที่ใชในการประเมินความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของรูปแบบวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หลังจากนั้นผูวิจัยนําผลการประเมินจากผูใช

รูปแบบมาใชในการปรับปรุงรูปแบบของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยาใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้นกอนนําไปใชจรงิ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 ผลการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพความตองการของการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดดังน้ี  

สภาพความตองการ ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการวมวางแผน ดานการรวมดําเนินการ และดานการ

รวมติดตามและประเมินผล ไดแก  

1) ดานการรวมวางแผน ไดแก การจัดทํา SWOT Analysis การวางแผนกําหนดทิศทางการศึกษาและ

เปาหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน การวางแผนกําหนดแผนพัฒนาการศึกษาที่เนนขอมูลพื้นฐานจากครู การ
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วางแผนงานประจําป การวางแผนบริบท ดานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอม การรวมวางหลักสูตรและจัดการเรียนรู

แบบ STEM ในชั้นเรียน การวางแผนการนิเทศภายใน การวางแผนวิเคราะหและจัดทําหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตร

สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและชุมชน การวางแผนวิเคราะหผูเรียนและ

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับศักยภาพผูเรียน กําหนดวิธีการและแนวทางเพื่อจัดการเรียนการสอนตาม

นโยบายและแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การวางแผนใหครูไดรับการพัฒนาในสาขาที่ทําการสอน การวางแผนจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

การวางแผนกําหนดเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคล การวางแผนในการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานของโรงเรียน การวางแผนวัดและประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง และการกําหนดภาระงานและมอบหมาย

งานตามนโยบายใหชัดเจน  

2) ดานการรวมดําเนินการ ไดแก การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การจัด

หลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทและชุมชน การนําเอา KM ของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จมาปรับปรุงและ

พัฒนาใหเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรยีน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี การจัดทํา

มาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน กลุมสาระ และชวงชั้น การทํางานดวยระบบ PDCA การจัดกิจกรรม 

โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบบูรณาการ การเลือกใชสื่อใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน

การสอน การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูแกครู และการวิเคราะหผลการจัดการเรยีนการสอน  

3) ดานการรวมติดตามและประเมินผล ไดแก การนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา การตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน

ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง การประเมินผลผูเรียนตาม

สภาพจริง การตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรูของสถานศึกษา การตรวจสอบ

ความโปรงใสและความยุติธรรมของโรงเรียน การประเมินผลและการติดตามการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการ 

และการประเมินความรูความสามารถของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยคํานึงถึงธรรมชาติวิชา  

ผูที่มีหนาที่ในการขับเคลื่อน ไดแก ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี รองผูอํานวยการเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และผูแทนครูในสถานศึกษา หนาที่ในการบริหารการมีสวนรวม ไดแก 

กําหนดเปาหมายและนโยบายการมีสวนรวม สงเสริมและสนับสนุน การบริหารการมีสวนรวม สงเสริมและพัฒนาการ

มีสวนรวมของผูบริหารและครู กํากับ ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 2  ผลการสรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดดังน้ี  

 สวนที่ 1 ผลการยกรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ  

1. องคประกอบที่ 1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ไดแก ผูอํานวยการเขตพื้นที่ รองผูอํานวยการเขตพื้นที่ ผูอํานวยการสถานศึกษา รอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก  และผูแทนครูในสถานศึกษา สวนหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมี

สวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ไดแก กําหนดเปาหมายและนโยบายการมีสวนรวม สงเสริมและ

สนับสนุน การบริหารการมีสวนรวม สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของผูบริหารและครู กํากับ ติดตาม ประเมินผล

และจัดทํารายงานผลการดําเนนิงาน 
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 2. องคประกอบท่ี 2 ขอบขายงานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 

ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานการวมวางแผน มี 17 กิจกรรม ดานการรวมดําเนินการ มี 11 กิจกรรม และดานการรวม

ติดตามและประเมนิผล มี 9 กิจกรรม  

 สวนท่ี 2 ผลการตรวจสอบรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบรหิารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดดังนี้ ความเหมาะสมของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X= 4.01) หนาที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการมสีวน

รวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวดัพะเยา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X= 4.23) ขอบขายงานการ

มีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X= 4.30) โดยอยูใน

ระดับมากทัง้สามดาน  

 สวนท่ี 3  ผลการปรับปรุงรางรูปแบบการมีสวนรวมของผูบรหิารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดดังนี ้

 นโยบาย คือ สราง ผลักดัน สนับสนุน และพัฒนาการมีสวนรวมเพื่อการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ไดแก คณะกรรมการบริหารการมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา จํานวน 10 

คน ประกอบดวย ศึกษาธิการจังหวัด ทําหนาที่ประธาน รองผูอํานวยการเขตพื้นที่ สพม. 36 จ.พะเยา ทําหนาที่รอง

ประธาน ผูแทนผูอํานวยการสถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา กลุมยอยที่ 5 ทําหนาที่กรรมการ ผูแทนผูอํานวยการ

สถานศึกษา สพม. 36 จ.พะเยา กลุมยอยท่ี 6 ทําหนาที่กรรมการ ผูแทนรองผูอํานวยการ กลุมบริหารงานทั่วไป สพม. 

36 จ.พะเยา กลุมยอยที ่5 ทําหนาที่กรรมการ ผูแทนรองผูอํานวยการ กลุมบรหิารงานทั่วไป สพม. 36 จ.พะเยา กลุม

ยอยที่ 6 ทําหนาที่กรรมการ ผูแทนสมาคมผูปกครอง ทําหนาที่กรรมการ ผูแทนอาจารยมหาวิทยาลัย ทําหนาที่

กรรมการ ศกึษานิเทศก สพม. 36 จ.พะเยา ทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ ศึกษานิเทศก สพม. 36 จ.พะเยา ทํา

หนาที่กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

บทบาทของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ไดแก 1. 

ดําเนินงานตามนโยบายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 2. ผลักดันและ

สนับสนุนงานตามขอบขาย 3 ดานของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 3. 

ประชุมติดตามงานตามขอบขาย 3 ระยะ ระยะตน ระยะกลาง และระยะสุดทาย 4. ประเมินผลและจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 5. ปรับปรุงแกไขและ

พัฒนางานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 

 องคประกอบที่ 2 ขอบขายงานการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา 

ประกอบดวย 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการที่ 1 ดานการรวมวางแผน ประกอบดวย 8 กิจกรรม การวางแผน

กําหนดเปาหมาย แผนพัฒนาการศึกษาและแผนงานประจําป และ SWOT Analysis ของโรงเรียน การวางแผนบริบท

ดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การงานแผนวิเคราะหหลักสูตรและจัดการเรียนรูแบบSTEM 

ในชั้นเรียน การวางแผนการนิเทศภายใน การวางแผนวิเคราะหผูเรียนและจัดการเรียนการสอนและประเมินผลผูเรียน

ใหเหมาะสมกับสภาพจริง การวางแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การวางแผนพัฒนาครูในสาขา

ที่ทําการสอนและเกณฑการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคล การวางแผนกําหนดเกณฑการประเมนิผลที่เหมาะสมกับ

บุคคล กระบวนการท่ี 2 ดานการรวมดําเนินการ ไดแก กิจกรรม 7 กิจกรรม การดําเนนิการตามเปาหมาย แผนพัฒนา
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การศึกษาและแผนงานประจําป และ SWOT Analysis ของโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหลักสูตร

ใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนและเหมาะสมกับทองถิ่น การนําเอา KM ของสถานศึกษาที่ประสบ

ความสําเร็จมาปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของสถานศึกษา การจัดทําแหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีใหทันสมัยกับ

การเรียนการสอน การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งระดับโรงเรียน กลุมสาระ และชวงชั้น การจัดกิจกรรม 

โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนรูแกครูใหเหมาะสมกับ

การจัดการเรยีนการสอน กระบวนการท่ี 3 ดานการรวมติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 5 กิจกรรม การติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประเมินผลคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง การตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล การการติดตามและประเมินผลการดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการ

ของโรงเรียน 

 ขั้นตอนที่ 3  ผลการประเมินรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดดังนี ้

 ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมคีวามเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X= 4.20) ทั้งสองดาน ความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของบทบาทคณะกรรมการขับเคลื่อนการมีสวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมมี

ความเปนไปไดอยูในระดับมาก ( X= 4.32) ทั้งสองดาน ความเปนไปไดและความเปนประโยชนของขอบขายงานการมี

สวนรวมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X= 4.06) ทั้งสองดาน เรียงตามลําดับ

คือ ดานการรวมวางแผน ( X= 4.11) รองลงมา คือ ดานการรวมติดตามและประเมินผล ( X= 4.06) และดานการรวม

ดําเนินการ ( X= 4.02)  

อภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยา สรุปไดรูปแบบการมีสวนรวมของรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพะเยา ทั้ง  3 ดาน คือ ดานการรวมวางแผน ดานการรวมดําเนินการ และดานการ

รวมติดตามและประเมินผล ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้ง 3 ดาน และ

ผลการประเมินจากผูใชรูปแบบเห็นวามีความเปนไปไดและมีความเปนประโยชนอยูในระดับมากทั้ง 3 ดานเชนกัน 

ดังนั้นจึงสรุปไดวารูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไปได และมีความเปนประโยชนอยางยิ่งที่จะทําใหเกิดการ

พัฒนาความรวมมือในการจัดการศึกษาไดในอนาคต ถาผูบริหารและครูมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาทุกดาน

อยางแทจริงในการที่จะมุงมั่นพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2553, หนา 56) ไดกลาววา

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความจําเปนและสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศมาก เพราะเปนการศึกษาสําหรับ

ประชาชนทุกคนโดยถวนหนา และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งมีผลตอความเจริญพัฒนาประเทศทุกดาน การ

จัดการศึกษาในระดับนี้จําเปนตองจัดใหเปนไปและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ตลอดทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งกฎกระทรวงศึกษาธิการตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษา

แหงชาติ และหลักสูตรการศึกษาที่กําหนดภารกิจของโรงเรียนตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ภารกิจ
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ของโรงเรียนตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ เมื่อพิจารณาภารกิจของโรงเรียน ตามที่กําหนดไวใน 

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยสรุปไดดังน้ีคอื  1) จัดการศึกษา

ใหสอดคลองกับหลักการใหการศึกษา เพื่อประโยชนตอผูเรียนและสังคมใหบรรลุความมุงหมายที่กําหนด ซึ่งเปน

การศึกษาตลอดชีวติ 2) จัดการศกึษาขั้นพื้นฐานใหทั้งนักเรียนทั้งปกติ นักเรยีนพิการนักเรียนดอยโอกาส และนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษ 3) จัดการศึกษาโดยใชรูปแบบการจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย ตาม

ความเหมาะสม 4) ปฏิรูปการเรียนรูตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว อาทิเชน จัดตามธรรมชาติและศักยภาพ

ของนักเรียน แตละวัยและแตละคน จากแหลงตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดทั้งจัดการวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง 5) จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใชหลักสูตรแกนกลางใหเหมาะกับสภาพ ปญหา และความตองการ

ของทองถิ่นที่ตั้งโรงเรียน 6) จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนในชุมชน โดยใหการศึกษาอบรม ตาม

ความจําเปนและความเหมาะสม 7) จัดใหมีการวจิัยเกี่ยวกบัการเรียนการสอนและบริหารจัดการ ตลอดทั้งสงเสริมให

กระบวนการวิจัยในการเรียน 8) บริหารจัดการโรงเรียนตามการกระจายอํานาจการบริหารทั้งดานวิชาการ ดาน

บุคลากร ดานงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการมีสวน

รวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียเต็มที่ 9) จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑ 

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 10) พัฒนาวิชาชีพครุและบุคลากรอื่น เพื่อจัดการเรียนการสอนไดสอดคลองกับ

แนวทาง หลักการที่กําหนดตามการปฏิรูปการศึกษา และ 11) แสวงหาเทคโนโลยี ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนั้นจะเห็นไดวาหลักการจัดการศึกษาทั้ง 11 ขอนี้ มีความ

ครอบคลุมและมีความสําคัญกับการจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางยิ่ง  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ จอมพงศ 

มงคลวนิช (2556, หนา 228) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมไวหลายประเด็นคือ 1) ทําใหการบริหารหรือ

การพิจารณาแนวทางในการแกปญหามีความหลากหลายเปนไปอยางถี่ถวน รอบคอบ เพราะเปนการระดมแนวคิด

จากบุคลากรที่มีความหลากหลายทั้งความรอบรู และประสบการณ 2) ทําใหมีการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิ

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป ซึ่งอาจนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองอันเกิดความเสียหายแก

องคการได 3) เปนการขจัดปญหา มิใหการดําเนินนโยบายใด ๆ มีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซึ่งจะ

กอใหเกิดความยุติธรรมในการดําเนนิการตอทุกฝายได 4) กอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหการบริหารเปนไปอยาง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และ 5) การรวมตัวกันของบุคคลเปนเครือขายจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง สามารถ

ขับเคลื่อนกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคและตรงเปาหมาย โดยทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของ ดังนั้นการบริหาร

แบบมีสวนรวมจึงเปนรูปแบบของการบริหารที่ไดรับความนิยมในปจจุบันและสอดคลองกับแนวคิดระบอบ

ประชาธิปไตย เนื่องจากเปนการบริหารที่คํานึงถึงบุคลากรทุกฝาย การบริหารที่ผูมีสวนเกี่ยวของทุกขั้นตอนการ

ทํางาน ตั้งแตการวางแผน การดําเนินงานไปจนถึงการประเมนิผล การบรหิารในรูปแบบดังกลาวจึงใหความสําคัญกับ

บุคลากรทุกระดับเปนการเสริมสรางความสามัคคี อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายที่ไดวางไว และยังสอดคลองกับ 

นิตยา จุมปา (2554, หนา 23) ที่ไดกลาวถึงผลดีของการบริหารแบบมีสวนรวมไวหลายประเด็นคือ 1) เปนการ

สรางสรรคใหมีการระดมสรรพกําลังจากบุคคลตาง ๆ เชน พลังความคิด สติปญญา ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ เปนตน 2) เปนการสรางบรรยากาศและพัฒนาประชาธิปไตยในการทํางาน 3) ชวยใหลดความขัดแยง

ระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัตงิาน เพราะเกดิความเขาใจซึ่งกันและกันมีสวนชวยใหประสานงานกันดี 4) การบริหารแบบ

มีสวนรวมจะทําใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี เพราะจะมี ความรับผิดชอบ 5) ผลงานที่เกิดขึ้นจะกอใหเกิด

ความภาคภูมิใจแกบุคลากร เพราะทุกคนมีสวนรวม ในความสําเร็จของงาน 6) ชวยใหการทํางานสําเร็จลงไดในเวลา
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อันรวดเร็ว เพราะมีการแบงหนาที่กันทํา  และ 7) สรางความสมดุลระหวางฝายบริหารกับฝายปฏิบัติ ดังนั้นจะเห็นได

วาการบริหารแบบมีสวนรวมสงผลดีหลายประการตอการดําเนินงานตางๆ ในสถานศึกษาและยังสงผลใหเกิด

ความสําเร็จของงานไดรวดเร็วขึ้นอีกดวย 

ดังนั้นจากผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมจะเห็นไดวาผูที่เกี่ยวของในสวนตางๆ ขององคการหรือ

สถานศึกษาตางเห็นความสําคัญ ความจําเปนและประโยชนของการมีสวนรวม เพราะการมีสวนรวมตั้งแต

กระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล ถือเปนการรวมคิด รวมทํา ทั้งยังเปนการระดมสรรพกําลัง

ทั้งจากบุคคลและทรัพยากรตางๆ ที่มีเพื่อกอใหเกิดประโยชนทุกดาน การมีสวนรวมยังเปนการรวมสรางความเขาใจ

ในการทํางาน เกิดการประสานงานกันอยางเปนระบบ และถางานเกิดความสําเร็จ เกิดคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลแลว ยิ่งสามารถสรางความภาคภูมิใจแกบุคลากรเพราะทุกคนมีสวนรวมในความสําเร็จของงานอีกดวย 

กิตตกิรรมประกาศ  

การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยาทั้งนี้เพื่อใหไดรูปแบบการมีสวนรวมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานจังหวัดพะเยาสามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดพะเยาใหมีคุณภาพ และสงผลดีตอการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดมอบทุนอุดหนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 และสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ ท่ีกรุณาใหทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผูบริหารและครู สถานศึกษาในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดพะเยา ทั้ง 18 แหง  ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ใหความ

อนุเคราะหขอมูลในการวิจัย และใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนยิ่ง ทําใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คุณคาและประโยชนอันเกิดจากงานวิจัยเลมนี้  ผูวิจัยขอนอมบูชาในพระคุณของบิดา  มารดา คณาจารย ตลอดจนผู

มีพระคณุทุกทาน และขอมอบใหแกมหาวทิยาลัยพะเยาตอไป 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ที่เนนการคดิวิเคราะห เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

กรณศีึกษา: โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาํเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
The Development of Mathematics Learning Activities Based on STEM Education Emphasized 

Analytical Thinking on Conic Section for Mathayomsuksa 4 
Case Study: Nong Rua Wittaya School in Nong Rua District, Khon Kaen Province 

จารุวรรณ สันทา 
J. Santa 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนน
การคิดวิเคราะห เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของ
นักเรียน ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 70 
ขึ้นไป และ 3) เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนน
เฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 จํานวน 33 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนหนองเรือวิทยา ใชรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย 1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏิบัติการ 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสะทอนผลการ
ปฏิบัต ิและ 3) เครื่องมือที่ใชในการประเมนิประสิทธภิาพการจัดการเรียนรู การวิเคราะหขอมูลประกอบดวยขอมูลเชิง
ปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิด
วิเคราะห มีลําดับขั้นตอนการทํากิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย (1) ขั้นระบุปญหา (2) ขั้นคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (3) 
ขั้นวางแผนและพัฒนา ประกอบไปดวย 5 ขั้นตอนยอยแทรกการคิดวิเคราะหดังนี้ (3.1) การกําหนดสิ่งที่ตองการ
วิเคราะห (3.2) การกําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค (3.3) การกําหนดหลักการหรือกฎเกณฑ (3.4) การพิจารณา
แยกแยะ และ (3.5) การสรุปคําตอบ (4) ขั้นทดสอบและประเมินผล (5) ขั้นนําเสนอผลลัพธ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด เทากับ 16.09 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.45 
และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 84.84 ของนักเรียนท้ังหมด 3) นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิด
วิเคราะหเฉลี่ยเทากับ 7.48 คิดเปนรอยละ 74.80 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 81.82 ของ
นักเรยีนทัง้หมด 
คําสําคัญ: การพัฒนากิจกรรม  การเรยีนรูคณิตศาสตร  สะเต็มศกึษา  การคิดวิเคราะห  ภาคตัดกรวย 

 
Abstract 

 

The objectives of this research were: 1) to develop learning activities based on STEM Education 
emphasizing analytical thinking on Conic Section for Mathayomsuksa 4 students, 2) to enhance learning 
achievement in order that not less than 70% of students can reach the average score of 70% and up, and 3) to 
study analytical thinking of the students so not less than 70% of students reach the average score of 70% and 
up. The target group of this research was 33 students from Mathayomsuksa 4/10 at Nong Rua Wittaya School 
during the second semester of 2016 academic year. The research design was Action Research. The research 
instruments included; 1) the experimental implementation tools, 2) the reflective tools, and 3) the evaluation 
tools. The qualitative and quantitative data was analyzed according to research objectives. 
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Research indicated the following results: 1) The results of mathematics learning activities based on 
STEM Education emphasizing analytical thinking consisted of 5 steps; (1) Identify a Challenge, (2) Explore Ideas, 
(3) Plan and Develop which in each 5 small step analytical thinking skill was integrated; they were, (a) 
determine what to analyze, (b) define the problem or the objectives, (c) define the principles or the rules, (d) 
consider and analyze, and (e) conclusion (4) Test and Evaluate, (5) Present the Solution, 2) It was found that the 
students had the average of learning achievement for 80.45% (16.09 scores) and 84.84% of students (28 
students) had their learning achievement for 70% and over, and 3) the students had their average score for 
74.80% (7.48 scores) and 81.82% of students (27 students) had their average score for 70% and over. 
Keywords: The Development of Activities, Mathematics Learning, STEM Education, Analytical Thinking, Conic 
Section  
 

บทนํา  

สังคมปจจุบันเปนสังคมที่เขาสูยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และซับซอนมากขึ้น มี

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนเครื่องมือที่จะใชในการติดตอสื่อสาร ทั้งดานการงาน การติดตอซื้อ

ขาย และการใชชีวิตประจําวันของผูคนในสังคมหลายมิติซึ่งจะเปนสังคมฐานความรู และสังคมฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลายประเทศจะมีการรวมตัว รวมมือ และพึ่งพาอาศัยกันทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ

สังคม คุณภาพของการจัดการศึกษาเปนตัวบงชี้สําคัญประการหนึ่งสําหรับความพรอมในการเขาสูศตวรรษที่ 21 

จําเปนตองเตรียมคนรุนใหมที่มีทักษะและความสามารถในการปรับตัว และมีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิตใน

โลกยุคใหมอยางมีคุณภาพ ผูเรียนมศีักยภาพในการแขงขันและรวมมอือยางสรางสรรคในสังคมโลก ปลูกฝงใหผูเรียน

มีจิตสํานึกในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มุงใหผูเรียนมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับใชเปน

เครื่องมือในการดํารงชีวติในสังคมที่มกีารเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

โรงเรียนหนองเรือวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งเปนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปดสอนตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 

จํานวน 60 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 2,542 คน ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูคณิตศาสตรที่ผานมาไดประสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา จากรายงานผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2556 – 

2558 มีคาเฉลี่ยรอยละ 15.99, 17.93 และ 21.26 ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558) 

นอกจากนี้ยังพบอีกวามีมาตรฐานที่โรงเรียนควรเรงพัฒนาหลายมาตรฐานซึ่งต่ํากวาระดับประเทศโดยเฉพาะในสาระ

ที่ 4 : พีชคณิต มีคาเฉลี่ยรอยละ 27.02 จะเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรยังอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ 

ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เชน นักเรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะหกระบวนการแกปญหา ซึ่งในขณะที่

โรงเรยีนไดมีนโยบายที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหสูงขึ้น ผูวิจัยไดตระหนัก

ถึงปญหาดังกลาวควรที่จะไดรับการแกไขเปนอยางยิ่ง และจากสภาพปญหาที่พบในชั้นเรียนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูคณิตศาสตรที่ผานมา นักเรียนไมกลาแสดงออกตามศักยภาพ ขาดทักษะการคิดและกระบวนการแกปญหา 

เมื่อเจอปญหาที่แตกตางไปจากตัวอยางที่ครูกําหนดใหจึงไมสามารถใชทักษะในการแกปญหาได แมวานักเรียนจะมี

ความรูความเขาใจในเนื้อหาเปนอยางดี แตนักเรียนจํานวนมากยังคงขาดกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อแกปญหา การ

แสดงออกหรืออางอิงเหตุผล ขาดทักษะการทํางานกลุมและไมสามารถเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาคณิตศาสตรกับ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1486 
 

สถานการณตางๆ ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได มีเจตคติที่ไมดีตอคณิตศาสตร สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต่ํา จากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรระหวางเรยีน กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน ในป

การศึกษา 2558 รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ภาคตัดกรวย ผูเรียนยังมีคะแนนต่ํา 

โดยเฉพาะขอสอบที่เปนอัตนัย ในสวนของทักษะการแกโจทยปญหา ผูเรียนไมสามารถหาคําตอบและอธิบายวิธีการ

หาคําตอบจากปญหาหรอืสถานการณที่กําหนดใหได นักเรยีนใชวิธีจดจําคําตอบมากกวาการทําความเขาใจโจทยผาน

กระบวนการแกปญหา ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและพืน้ฐานในการเรียนของนักเรียน 

จากการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร ผูวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะ

เต็มศึกษาสามารถชวยยกระดับการศึกษาดานการคิดวิเคราะห ที่มุงแกปญหาที่พบในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริม

ประสบการณ ทักษะชวีิต ความคิดสรางสรรค และเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใช

องคความรูและทักษะกระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรม

ในอนาคต ซึ่งสะเต็มศกึษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM) เปนแนวทางการ

จัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร ตามเปาหมายของสถาบัน

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557) ที่มีความมุงมั่นในการยกระดับการศึกษาดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ มีบทบาทในการริเริ่มและสงเสริมใหมีการศึกษาคนควา วิจัย และพัฒนา

หลักสูตร วิธีการเรียนรู รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหเกิดขึ้นในทุกระดับชั้น เพื่อให

เยาวชนไทยไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห การแกปญหา ความคิดสรางสรรค การจัดกระบวนการเรียนรู

แบบสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงาน โดยนักเรียนจะไดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความ

เขาใจและฝกทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และไดนําความรูมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ 

เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจาก

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งมีขั้นตอนหลักดังนี้ 1) การระบุปญหา (Identify a Challenge) 2) การคนหา

แนวคิดที่เกี่ยวของ (Explore Ideas) 3) การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop) 4) การทดสอบและประเมินผล 

(Test and Evaluate) และ 5) การนําเสนอผลลัพธ (Present the Solution) โดยอาจมีการสลับขั้นตอนหรือยอนกลับ

ขั้นตอนได การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษานี้ จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกลาวนี้เปนทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ที่ผูเรียนพงึม ี

ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากตอการแกปญหาของผูเรียนและยังเปน

ปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด การพัฒนาการคิดวิเคราะหจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูเรียนพึง

ไดรับ การฝกฝนใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหใหเกิดกับผูเรียนจะถูกฝกโดยผานกระบวนการคิดวิเคราะห ที่แสดงให

เห็นถึงจุดเชื่อมโยงในระบบการคิด ตั้งแตเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งกระบวนการคิดมีความสอดคลองกับ

ความสามารถในการใหเหตุผลอยางถูกตองเหมาะสม มีเทคนิคการตัง้คําถามเขาไปเกี่ยวของในทุกๆ ขั้นตอน เริ่มจาก

การระบุหรือทําความเขาใจกับประเด็นปญหา การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ การพิจารณาความนาเชื่อถือของขอมูล 

การจัดขอมูลเขาอยางเปนระบบ การตั้งสมมติฐาน การสรุปผล และการประเมินขอสรุป และในการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิด Kemmis และ Mc taggart (1992 อางถึงใน ยาใจ 

พงษบริบูรณ, 2537) เปนกระบวนการวิจัยที่มีเปาหมายซึ่งจะชวยแกปญหาและสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1487 
 

โดยเฉพาะรายวิชาคณิตศาสตรไดอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ ชวยใหผูวิจัยไดวิเคราะหผลการปฏิบัติ ทําใหทราบ

ขอบกพรอง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งมีการพัฒนาตลอดเวลาที่ทําการวิจัย 

จากปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและศึกษางานวิจัยที่กลาวมา ผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เนนการคิดวิเคราะห เพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้น และพัฒนาความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะหของ

นักเรยีนเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนคณิตศาสตรขั้นสูงตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่อง ภาค

ตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

  2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหมีจํานวนนักเรียนไม

นอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แต รอยละ 70 ขึ้นไป 

  3. เพื่อศึกษาการคิดวิเคราะห ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีคะแนนเฉลี่ย

ตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 33 คน โรงเรียนหนองเรือวิทยา 

อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งไดมาโดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. รูปแบบในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูวิจัยไดนําหลักการและขัน้ตอนของการวิจัย

เชิงปฏิบัติการและแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย โดยการกําหนด

ขั้นตอนของการปฏบิัติเปนวงจร ซึ่งม ี4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 

ขั้นสังเกตการณ (Observation) และขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  1) กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีเนนการคิดวิเคราะห เรื่อง ภาคตัดกรวย 

  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย  

  3) ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนที่ผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่อง ภาคตัดกรวย 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏบิัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 12 แผน  
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  2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสะทอนผลการปฏิบัต ิไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการ

จัดการเรยีนรู แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู แบบทดสอบยอยทายวงจร  

  3) เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1) ปฐมนิเทศผูชวยวิจัย และนักเรียน โดยใหความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

ขอตกลง วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑการใหคะแนน บทบาทหนาที่ของครู เปาหมาย เกณฑตางๆ สําหรับนักเรียน

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู  

     2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเริ่มทดลองในภาค

เรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 แผน แบงเปน 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1–4 วงจรที่ 2 

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5–8 วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 9–12 

     3) ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแผนการจัดการเรียนรูดวยเครื่องมือสะทอนผลการปฏิบัติ 

แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห วิจารณ ถาหากพบขอบกพรองก็นําไปปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรูในวงจรตอไป 

   4) ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบยอยทายวงจร เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูจบในแตละวงจร 

   5) นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด

วิเคราะห  

6. การวิเคราะหขอมูล 

   1) ขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบทดสอบทายวงจรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยนํามาหาสถิติ รอยละ และคาเฉลี่ย เพ่ือเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด 

   2) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวิจารณเชิงเนื้อหา คนหาขอบกพรอง ปญหาหรืออุปสรรค 

แลวหาทางแกปญหาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห 

   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูนัน้ ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่องภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น

วางแผนงาน เปนการสํารวจวเิคราะหสภาพปญหา  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ปฐมนิเทศใหความรูแกผูชวย

วิจัยและผูเรียน สรางเครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นการปฏิบัติการ ดําเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

วางไวโดยผูวิจัย 3) ขั้นสังเกตการณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยเคร่ืองมือ 4) ขั้นสะทอนการปฏิบัติการณ เปนการประเมิน

จากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัย แลวนําขอมูลที่ไดจากการสะทอนผลไปปรับปรุง

ขอบกพรองในแผนการจัดการเรียนรูใหมในวงจรตอไป เพื่อใหไดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นระบุ

ปญหา ขั้นที่ 2 ขั้นคนหาแนวคดิที่เกี่ยวของ ขั้นที่ 3 ขั้นวางแผนและพัฒนา ขั้นท่ี 4 ขัน้ทดสอบและประเมินผล และขั้นที่ 

5 ขั้นนําเสนอผลลัพธ ดังนี ้

   1) ขั้นระบุปญหา  
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    นักเรยีนพยายามทําความเขาใจสถานการณปญหา พบนักเรียนบางคนสามารถคาดคะเนการแกไข

สถานการณปญหาที่ผูวิจัยกําหนดใหได การทบทวนความรูเดิมกอนการทํากิจกรรมจะชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการ

คิดวิเคราะหไดเร็วขึ้น หลังแจงจุดประสงคการเรียนรูนักเรียนสามารถวิเคราะหขอบเขตของเนื้อหาในแตละกิจกรรมได 

นักเรียนเขาใจบทบาทของตนเอง มีกระบวนการคิดกําหนดการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ ในการรับใบกิจกรรม

สถานการณปญหา และวัสดุอุปกรณตามท่ีผูวิจัยกําหนด สถานการณปญหาที่ผูวิจัยกําหนดออกแบบตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา สอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2557) เปนการเรยีนรูผานกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และไดนําความรูมา

ออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใหได

เทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

   2) ขั้นคนหาแนวคดิที่เกี่ยวของ  

    นักเรียนพยายามรวบรวมความรูพื้นฐาน แนวคิดของตนเอง ที่สอดคลองกับสถานการณปญหา 

นักเรยีนวิเคราะหขอดขีอดอยของวัสดุ/อุปกรณ ความเหมาะสมของการนํามาใชแกสถานการณปญหา บอกขอจํากัด

ของวัสดุ/อุปกรณ ความคุมทุน มีบางอุปกรณนักเรียนบางคนไมเคยใชมากอน เพื่อนรวมชั้นเรียนชวยสอนวิธีการใช 

พบปญหาเมื่อนักเรยีนตองใชนิยามมาเปนเครื่องมือในการแกสถานการณปญหา และมีนักเรียนบางคนไมเขาใจนิยาม 

สงผลใหการแกปญหาของนักเรียนไมสมบูรณ ผูวิจัยคอยแนะนําและสงเสริมแนวคิดของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด

ความมั่นใจในตนเอง เมื่อนักเรียนคนพบหลายแนวทางการแกปญหา นักเรียนสามารถวิเคราะหเพื่อเลือกแนวคิดที่ดี 

และเหมาะสมกับความสามารถของตนเองได สอดคลองกับ เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (2556) ที่กลาววา การนํา

ความรูเดิมมาเช่ือมโยง ผานการใชคําถามนําชวงสงเสรมิใหนักเรยีนเกิดความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น  

   3) ขั้นวางแผนและพัฒนา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 5 ขั้นตอน ไดแก  

    (1) การกําหนดสิ่งท่ีตองการวิเคราะห  

    นักเรียนพบขอดีขอเสียของวัสดุ/อุปกรณทั้งหมด เขียนบันทึกได สามารถเลือกใชอุปกรณไดตาม

ความเหมาะสมของความถนัดของตนเอง เพื่อสรางเปนเครื่องมือเพื่อนํามาใชในการเตรียมการแกสถานการณปญหา 

เมื่อนักเรียนกําหนดสิ่งที่ตองการวิเคราะหไดผูวิจัยประเมินวานักเรียนก็มีความพรอมในการกําหนดปญหาเพื่อแก

สถานการณปญหาตอไป 

    (2) การกําหนดปญหาหรอืวัตถุประสงค  

    นักเรียนสามารถกําหนดปญหา วัตถุประสงคในการแกสถานการณไดตรงกับเปาหมาย ปญหาที่

นักเรียนตั้งขึ้นมีความเปนไปได นักเรียนคนพบวิธีการกําหนดปญหาอยางงายและรวดเร็ว โดยสังเกตใบกิจกรรมที่

ผูวิจัยกําหนดใหระบุสถานการณปญหาไวเปนขั้นตอน  

    (3) การกําหนดหลักการหรอืกฎเกณฑ  

    นักเรียนกําหนดหลักการในการแกสถานการณปญหาโดยใชการออกแบบทางวิศวกรรม คนพบ

ความคุมทุนของเวลา และทรัพยากร นักเรียนกําหนดหลักการไดสอดคลองกับความรูพื้นฐานที่นักเรียนมี หลักการที่

นักเรียนกําหนดมีความเปนไปไดในการนํามาแกปญหา กฎเกณฑในการสรางเครื่องมือสามารถสรางไดตามวัสดุ/

อุปกรณที่ผูวิจัยกําหนดให นําเทคโนโลยีมาใชในการออกแบบประกอบกับขอจํากัดที่มีอยู สามารถอธิบายขั้นตอนการ

สรางหรือประดิษฐไดตามลําดับขั้นตอน สอดคลองกับ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2557) ให

มีการคิดอยางมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการ คิดแกปญหา สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูตลอดชีวิต 
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สามารถคิดวิเคราะหสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทาง

วิศวกรรมเปนพื้นฐาน เขาใจสาระวิชาและกระบวนการทางวทิยาศาสตร คณิตศาสตรมากยิ่งขึน้  

    (4) การพิจารณาแยกแยะ  

    นักเรยีนพยายามจัดหมวดหมูองคความรูท่ีนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากภาษาพูดเปนภาษา

เขียน มีบางคํานักเรียนและผูวิจัยตองรวมกันสรุปเพื่อใหมีความเขาใจตรงกันทั้งชั้นเรียน และการนําไปใชในกิจกรรม

การเรียนรูครั้งตอไป สามารถกําหนดหมวดหมูลักษณะของวงกลม สวนประกอบของวงกลม วงรีที่ตางกัน 

ลักษณะเฉพาะของพาราโบลา แยกแยะความสัมพันธของรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลม วงรี และพาราโบลา 

สามารถนําความรูเดิมที่ใชในการออกแบบการแกไขสถานการณปญหา มาประยุกตใชในการแกไขสถานการณอื่นได

อยางเหมาะสม  

    (5) การสรุปคําตอบ  

    นักเรยีนพบความเหมาะสมในการสรางเครื่องมือในการแกสถานการณปญหา ความคงทนแข็งแรง 

ความแนนอน ผูวิจัยเปดโอกาสใหเพื่อนในช้ันเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ซักถามเพื่อหาขอสรุปของชั้นเรียน องคความรูที่

นักเรยีนไดรับสามารถทําไปใชแกสถานการณท่ีแตกตางจากเดิมได ผลการวิเคราะหเครื่องมือสงผลใหไดเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพ และพบวิธีการสรางเครื่องมือที่ใชทรัพยากรเหมาะสม มีการออกแบบ การคํานวณที่ถูกตอง ใชหนวย

การวัดที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องมือ  

   4) ขั้นทดสอบและประเมินผล  

   นักเรียนไดรับการทดสอบเครื่องมือจากผูวิจัย มีการประเมินรวมกันทั้งชั้นเรียน พบขอบกพรองของ

ชิ้นงาน และแนวทางการพัฒนาใหเครื่องมือมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพบจุดแข็งของชิ้นงานผูวิจัยคอยสงเสริม

แนวคิดของนักเรียน เมื่อผูวิจัยยกตัวอยางสถานการณปญหาท่ีแตกตางไปจากเดิมนักเรียนสามารถหาแนวทางในการ

แกปญหาได สอดคลองกับ อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ (2555) ที่กลาววา กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม เปน

กระบวนการทํางานที่จะชวยใหผูเรียนเขาถึงการทํางานอยางเปนขั้นตอน รูจักการวางแผน การแกปญหา เขาถึง

กระบวนการที่ไดมาซึ่งผลิตภัณฑใหม ที่ตองมีการวางแผนการทํางาน การปรับปรุงแกไข การคิดคนหาแนวทางที่

หลากหลายเพื่อทดสอบวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

   5) ขั้นนําเสนอผลลัพธ 

   นักเรยีนนําเสนอวิธีการหาคําตอบหรือการแกสถานการณเปนลําดับขั้นตอน มีความนาสนใจ มีเทคนิคที่

ใชในการนําเสนออยางนาสนใจ เขาใจงาย มีน้ําเสียงดังฟงชัด การนําเสนอเปนลําดับขั้นตอนจากเรื่องที่นักเรียนเขาใจ

งายไปยังเรื่องที่ซับซอน เมื่อนักเรยีนนําเสนอเสร็จแลวจะซักถามเพื่อนในชัน้เรียนทันทีโดยไมตองรอรับการกระตุนจาก

ผูวิจัย และมีองคความรูที่สามารถนําไปทําแบบฝกทักษะไดหลังจากการทํากิจกรรม สอดคลองกับ นิภา ถาเขียว 

(2559) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 

21 พบวา นักเรียนไดฝกกระบวนการคิด ไดคิดวิจารญาณ คิดตามลําดับขั้นตอนของวิธีการทางวิทยาศาสตร ได

วางแผนและวิเคราะหความสัมพันธของการปฏิบัติอยางเปนระบบ ไดคิดเชื่อมโยงดวยเหตุผลที่มีหลักซานของผลจาก

การปฏิบัติเปนประจักษพยาน ไดบทเรยีนการคิดวางแผนอยางเปนระบบตามลําดับขั้นของการปฏิบัติที่จะทําใหประสบ

ความสําเร็จ วิเคราะหคัดแยกใหความสัมพันธของขอมูลที่ไดนําไปใชและแกปญหาในชีวิตประจําวันได 

   นักเรยีนมีพฤติกรรมการเรยีนรูอยางเหมาะสม เรียนรูเนือ้หาเร่ือง ภาคตัดกรวยไดจากการลงมือปฏิบัติได

เปนอยางดี นักเรียนมีความพรอม ความสนุกสนานในการเรียนรู และนักเรียนสามารถเรียนรูไดจากวัสดุอุปกรณที่
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นักเรียนพบในชีวิตประจําวัน ไดนําการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความคิดสรางสรรค ไมจํากัดขอบเขตการคิด

แกปญหาของนักเรยีน พิจารณาหาจุดดี จุดดอยของวัสดุอุปกรณ หาความคุมทุนในการสรางเครื่องมือ นําเทคโนโลยี

พื้นฐานในการดํารงชีวิตมาใชแกปญหา ผานกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เกิดการเรียนรูตามเปาหมายของ

จุดประสงคการเรียนรู การนําเสนอของนักเรียน มีการพัฒนาขึน้ ใชภาษาพูดชัดเจน อธิบายเปนลําดับขั้นตอน มีความ

นาสนใจ และเปดโอกาสใหเพื่อนในชั้นเรียนซักถามหลังการนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีเหตุมีผลรวมกันทั้งชั้น

เรยีน แตอยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห เรื่อง

ภาคตัดกรวยนั้น ขึ้นอยูกับบริบทของแตละโรงเรียน และหลักสูตรของสถานศึกษา วามีจุดประสงคอยางไร รวมทั้ง

ความพรอม ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน ความแตกตางเฉพาะของแตละโรงเรียนจะสงผลใหการเรียนรูของ

นักเรียนเปลี่ยนแปลงไป ครูควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหมีความเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน เพื่อให

นักเรียนเกิดการเรียนรู มีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ซึ่ง

สอดคลองกับ พลศักดิ์ แสงพรมศรี (2558) ศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

ขั้นสูง และเจตคติตอการเรียนเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษากับแบบ

ปกต ิพบวา นักเรยีนที่ไดรับการเรียนรูสะเต็มศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้น

สูง และเจตคติตอการเรียนเคม ีหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสูงกวานักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ควรสนับสนุนใหครูนําแนวคิดสะเต็มศึกษาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียนที่เรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทาง

สะเต็มศกึษา ที่เนนการคิดวิเคราะห มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.45 และนักเรียนจํานวนรอยละ 

84.84 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แตรอยละ 70 ขึ้นไป และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรยีนในแตละวงจรประกอบดวย วงจรที ่1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.39 และมีนักเรียนจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

81.82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป สวนในวงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.33 และมีนักเรียน

จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 81.82 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และในวงจรที่ 3 มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 8.61 และมีนักเรียนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 87.87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 70 ขึ้น

ไป ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน 

การทดสอบ 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

คะแนน คะแนนเฉลีย่ 
จํานวนนักเรียนที ่

ผานเกณฑ 

เต็ม 
ผาน

เกณฑ 
สูงสุด ต่ําสุด ทั้งหมด รอยละ 

จํานวน

(คน) 
รอยละ 

ทายวงจรที่ 1 33 10 7 9 6 7.39 73.90 27 81.82 

ทายวงจรที่ 2 33 10 7 10 6 8.33 83.30 27 81.82 

ทายวงจรที่ 3 33 10 7 10 7 8.61 86.10 29 87.87 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
33 20 14 19 11 16.09 80.45 28 84.84 
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3. การคดิวิเคราะหของนักเรยีน 

   การคิดวิเคราะหของนักเรียนที่เรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษา ที่เนนการคิดวิเคราะห มีผลการทดสอบการคิดวิเคราะหเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 74.80 และมีจํานวนนักเรียนรอย

ละ 81.82 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และผลการทดสอบวัดการคิดวิเคราะห

ของนักเรียนในแตละวงจรประกอบดวย วงจรที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 10.75 และมีนักเรียนจํานวน 25 คน คิดเปน

รอยละ 75.75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป สวนในวงจรที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 11.75 และมี

นักเรียนจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 84.85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป และในวงจรที่ 3 มี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 12.09 และมีนักเรียนจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 87.87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอย

ละ 70 ขึ้นไป ดังตารางที่ 2 

 ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

การทดสอบ 

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด 

คะแนน คะแนนเฉลีย่ 
จํานวนนักเรียนที่ 

ผานเกณฑ 

เต็ม ผานเกณฑ สูงสุด ต่ําสุด ทั้งหมด รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

ทายวงจรที่ 1 33 15 10.5 12 7 10.75 71.67 25 75.75 

ทายวงจรที่ 2 33 15 10.5 13 10 11.75 78.33 28 84.85 

ทายวงจรที่ 3 33 15 10.5 15 10 12.09 80.06 29 87.87 

ผลการคิด

วิเคราะห 
33 10 7 10 5 7.48 74.80 27 81.82 

 

  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเมื่อนักเรียนไมคุนเคยกับขั้นตอนการทํากิจกรรมสงผลใหนักเรียนดําเนิน

กิจกรรมหาวิธีการแกสถานการณไดไมตอเนื่อง ครูผูสอนจําเปนตองคอยกระตุน ใหคําแนะนําในการทํากิจกรรมอยาง

ใกลชิด สงเสริมแนวคิดของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง และเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมการคิดวิเคราะหของนักเรียน ครูผูสอนควรวางแผนเรื่องเวลาใน

การทํากิจกรรมแตละขั้นอยางเหมาะสม วากิจกรรมขั้นใดควรจะใหเวลาในการเรียนรูมาก เพราะจะเปนโอกาสที่

นักเรยีนจะเรยีนรูดวยตนเองซึ่งจะเปนการเพิ่มศกัยภาพการเรียนรูกับตัวนักเรียน  

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรที่เนนการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหนักเรียนเกิดองคความรู

ดวยตนเอง ควรใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรมี

ความเปนนามธรรมสูง ควรบูรณาการกับเนื้อหาที่นักเรยีนมีพื้นฐาน หากบูรณาการกับเนื้อหาที่อยูในระดับสูงขึ้นไป จะ

สงผลใหการแกสถานการณปญหามคีวามยุงยากมากยิ่งขึ้น สงผลใหใชเวลาในการทํากิจกรรมนานมากกวาที่กําหนด

ไว ควรออกแบบกิจกรรมที่เนนการลงมือปฏิบัติไดอยางรัดกุม ครอบคลุมทุกประเด็น และนักเรียนสามารถเรียนรูได

พรอมกันทั้งช้ันเรียน 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน  

ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2 

กรณีศึกษา : โรงเรียนทาสีดาวิทยา อําเภอหนองพอก จังหวัดรอยเอด็ 

The Development of Mathematics Learning Activities Used Brain Based Learning Instructional 

Model Emphasizing Polya’s Problem Solving Processes on Pythagorean Theorem for 

Mathayomsuksa 2  

Case study : Taseedawittaya School in Nongpok District, Roi-Et Province 

อนุธิดา  ชุมวัน 

A. Chumwan 

Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรู

ที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 

70 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัง้แตรอยละ 70  ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหา

ของนักเรียน กลุมตัวอยาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนทาสีดาวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษารอยเอ็ด เขต 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2559 จํานวน 32 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏบิัติการ 2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสะทอนผลการปฏิบัติ และ 3) 

เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  จํานวน  

3  วงจร การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย รอยละและสรุปเปนความเรยีง  

ผลการวิจัยพบวา 1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน 

ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา มีลําดับขั้นตอนการทํากิจกรรม 5 ขั้น ประกอบดวย (1) ขั้นอุนเครื่อง (2) ขั้น

เรียนรู (3) ขั้นฝก ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนยอยแทรกกระบวนการแกปญหาของโพลยา ดังนี้ (3.1) ทําความเขาใจ

ปญหา (3.2) ขั้นวางแผนแกปญหา (3.3) ขั้นดําเนนิการตามแผน และ(3.4) ขั้นตรวจสอบ (4) ขั้นสรุป (5) ขั้นนําไปใช 2) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด เทากับ 15.56 คะแนน คิด

เปนรอยละ 80.32 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 78.12 ของนักเรียนทั้งหมด 3) นักเรียนมี

คะแนนความสามารถในการแกปญหาตาม กระบวนการแกปญหาของโพลยา เฉลี่ยรอยละ 81.87 โดยมีคะแนนขั้นทํา

ความเขาใจปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นดําเนินการตามแผนและขั้นตรวจสอบ เทากับรอยละ 96.09, 87.50, 

74.47 และ 68.75 ตามลําดับ 

คําสําคัญ: การพัฒนากิจกรรม การเรยีนรูคณิตศาสตร สมองเปนฐาน กระบวนการแกปญหาของโพลยา ทฤษฎีบทพี

ทาโกรัส 

Abstract 

The objectives of this study were to: 1) develop mathematics learning activities used Brain Based 

Learning Instructional Model emphasizing Polya’s problem solving process Pythagorean Theorem for 
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mathayomsuksa 2 students, 2) improve students’ achievement to meet the criteria of not less than 70% of 

students had score more than 70%, and 3) study student’s problem solving skill. The example consisted of 32 

mathayomsuksa 2 students from Taseedawittaya School under the Primary Education Office, Service area 3 in 

Roi-Et province who study in the second term of 2016 academic year. There were three types of research tool: 

1) Experimental tool, 2) reflective tools, and 3) evaluative tools. The study implemented action research with 3 

cycles. The obtained data was analyzed by means, percentages and summarizing report in descriptive manner. 

Research indicated the following results: 1) to implement mathematics learning activities used Brain 

Based Learning Instructional Model emphasizing Polya’s problem solving process, the students had to engage in 

the five steps of Brain Based Learning Instructional Model and four step of Polya’s problem solving process as 

follow: (1) Warm-up Stage, (2) Learning Stage, (3) Practice Stage included 4 sub-step based on Polya’s (a) 

Understanding the problem, (b) Devising a plan, (c) Carrying out the plan, (d) Looking back, and (e) Conclusion 

(4) Conclusion Stage, (5) Application Stage, 2) Learning Activities found that the students had the average of 

learning achievement for 80.32% (15.56 scores) and 84.84% of students (25 students) had their learning 

achievement for 70% and over. 3) The students showed the average scores of Polya’s problem solving process 

at 81.87%. The scores were 96.09%, 87.50%, 74.47% and 68.75% in understanding the problem, devising a 

plan, carrying out the plan and look back respectively. 

Keywords: The Development of Activities, Mathematics Learning, Brain Based Learning, Polya’s problem 

solving skills , Pythagorean Theorem 

 

บทนํา  

ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กมีความรูความสามารถและทักษะจําเปนซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพื่อการ

ดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 คือ สาระวิชาก็มีความสําคัญแตไมเพียงพอสําหรับการเรียนรูเพื่อมชีีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 

21ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content or Subject Matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษยโดยครูชวย

แนะนําและชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเอง

ไดสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบดวยภาษาแมและภาษาสําคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร การปกครอง

และหนาที่พลเมอืง เศรษฐศาสตรวิทยาศาสตร ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร  

โรงเรียนทาสีดาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญ 

เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3  จํานวน  15 หองเรียน  มีนักเรียนทั้งหมดจํานวน 334 

คน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทีผ่านมาไดประสบปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา 

โดยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรโรงเรียนทาสีดาวิทยา ในปการศึกษา 2556-

2558 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรอยละ  66.78, 68.04 และ 68.09 ตามลําดับ (ฝายวิชาการ

โรงเรียนทาสีดาวิทยา, 2558) ซึ่งต่ํากวาเปาหมายของโรงเรียนที่กําหนดไวที่รอยละ 70 นอกจากนี้รายงานผลการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2556 - 
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2558 มีคาเฉลี่ยรอยละ 24.24, 26.32 และ 25.32 ตามลําดับมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาต,ิ 2558)  และยังพบวามีมาตรฐานที่โรงเรยีนควรเรงพัฒนาหลายมาตรฐานซึ่งต่ํากวาระดับประเทศ

โดยเฉพาะในสาระที่ 3 เรขาคณิต กับสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร มคีาเฉลี่ยรอยละ 32.50 และ 

9.23 ตามลําดับ ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศมาก ในสาระที่ 3 เรขาคณิต ปการศึกษา  2556 - 2558 มี

คาเฉลี่ยรอยละ 24.83, 18.89 และ 32.50 ตามลําดับและ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 6 ทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรปการศึกษา 2556 - 2558 มีคาเฉลี่ยรอยละ 7.59, 5.56, 5.00 ตามลําดับ  (สถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558) ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จะเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรยังอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ ทั้งนี้อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เชน นักเรียนอาจจะขาดทักษะในการคิด

วิเคราะหกระบวนการแกปญหา การดําเนินการทางคณิตศาสตร ซึ่งในขณะที่โรงเรียนไดมีนโยบายที่จะพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรใหสูงขึ้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน (Brain Based Learning) เปนการเรียนรู

ที่ใชโครงสรางและหนาที่ของสมองเปนเครื่องมือในการเรียนรู โดยไมสกัดกั้นการทํางานของสมอง แตเปนการสงเสริม

ใหสมองไดปฏบิัติหนาที่ใหสมบูรณท่ีสุด ภายใตแนวคิดที่วาทุกคนสามารถเรียนรูได ทุกคนมีสมองพรอมที่จะลงมือทํา

ตามหลักการธรรมชาติกระบวนการเรียนรูของมนุษย สมองจะพัฒนาเต็มตามศักยภาพก็ตอเมื่อผานกระบวนการ

เรียนรูตามหลักสูตรที่เขาใจสมอง ดวยแนวคิดที่เขาใจการทํางานของสมองวาสมองทุกสมองเรียนรูได สมองมีระยะ

พัฒนาการตางๆกันในแตละวัยตามระยะพัฒนาการ ฉะนั้นการเรียนการสอนตองสอดคลองกับความตองการของ

สมองระยะนั้น สมองทุกสมองของแตละคนมคีวามแตกตางกัน ดังนั้นการเรียนการสอนตองเนนการพัฒนาระบบการ

เคลื่อนไหวและระบบรับสัมผัส กระบวนการเรียนรูพัฒนาในสิ่งแวดลอมท่ีมีความปลอดภัย อยูในภาวะที่สมองกลาคิด 

กลาลงมือทํา และการประเมินผล ไมใชการตรวจสอบ แตทําเพื่อติดตามพัฒนาการของเด็กและชวยเหลือเด็ก (พร

พิไล เลิศวิชา, 2550) ซึ่งมีนักวิจัยไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน เชน วัลลีย   ครินชัย (2555) 

ศึกษาการจัดการเรียนรูเรื่องปรมิาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใชการเรยีนรูที่ใชสมองเปนฐาน สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5  เลขา มากสังข (2556) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่มีตอ

ความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรคภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  อรพินท ตันเมืองใจ (2556) 

ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยใชกิจกรรมการ

เรยีนรูแบบใชสมองเปนฐาน  อังสนา ศรีสวนแตง(2555) ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องโจทยปญหาระคน ของ

นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4 ที่จัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (BBL) รวมกับเทคนคิ KWDL   

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2555) กลาวถึงกระบวนการแกปญหาของโพลยาเปน

กระบวนการหน่ึงที่มีขั้นตอนและกระบวนการแกปญหาที่ชัดเจนทําใหผูเรียนไดฝกวิเคราะหปญหาและแกปญหาอยาง

เปนระบบซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ทําความเขาใจปญหา (Understanding the problem) ขั้นที่ 2 

วางแผนแกปญหา (Devising a plan) ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน (Carrying out the plan) ขั้นที่ 4 มองยอนกลับ 

(Looking back ) ไปยังคําตอบตรวจสอบความถูกตองความสมเหตุสมผลของคําตอบและยุทธวิธีที่ใช จะเห็นวา

กระบวนการแกปญหาเปนกระบวนการหนึ่งท่ีนักเรียนตองเรียนรูและฝกฝนพัฒนาใหเกิดขึ้น  เพราะจะทําใหนักเรียนมี

แนวทางการคิดที่หลากหลาย  มีนิสัยกระตือรือรน มีความมั่นใจและรูจักแกปญหาที่เผชิญอยู รูจักคิดอยางมีเหตุผล  

มีขั้นตอน มีระเบียบแบบแผน  และรูจักตัดสินใจไดอยางถูกตอง  ตลอดจนเปนทักษะพื้นฐานทีผู่เรียนสามารถนําติดตัว

แกปญหาในชีวติประจําวันไดตลอดชีวติ 
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จากปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยตางๆ ที่กลาวมาขางตน ผูวจิัยมี

ความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการ

แกปญหาของโพลยามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

โรงเรยีนทาสีดาวิทยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นและพัฒนาความสามารถ

ในการแกปญหาของนักเรียน  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรยีนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนน 

กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ใหมีจํานวนนักเรียนไม 

นอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตั้งแตรอยละ 70  ขึ้นไป 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนที่ผานการจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตร โดยใช 

รูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎบีทพทีาโกรัส ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 2 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2559 จํานวน 32 คน โรงเรียนทาสีดาวิทยา อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ซึ่งไดมาโดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. รูปแบบในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูวิจัยไดนําหลักการและขั้นตอนของการวิจัย

เชงิปฏิบัติการและแนวคิดของ Kemmis and Mc Taggart (1982 อางถึงใน เสกสรร กองเกิด, 2555) มาเปนแนวทางใน

การดําเนินการวิจัย โดยการกําหนดขั้นตอนของการปฏบิัติเปนวงจร ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นท่ี 1 ขั้นวางแผน (Plan) ขั้น

ที่ 2 ขั้นปฏบิัติการ (Action) ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ (Observation) และขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผลการปฏบิัติ (Reflection) 

3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  1) กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหา

ของโพลยา เรื่อง ทฤษฎบีทพทีาโกรัส  

  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปน

ฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา   

  3) ความสามารถในการแกปญหาของโพลยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง ทฤษฎบีทพทีาโกรัส 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  1) เครื่องมือที่ใชในการทดลองปฏบิัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรู

ที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เร่ือง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 10 

แผน  

  2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและสะทอนผลการปฏิบัต ิไดแก แบบสังเกตพฤติกรรมการ

จัดการเรยีนรู แบบบันทกึผลหลังการจัดการเรียนรู แบบทดสอบยอยทายวงจร  
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  3) เครื่องมือที่ใชในการประเมนิประสิทธภิาพการจัดการเรียนรู ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1) ปฐมนิเทศผูชวยวิจัย และนักเรียน โดยใหความรูและทําความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม

ขอตกลง วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑการใหคะแนน บทบาทหนาที่ของครู เปาหมาย เกณฑตางๆ สําหรับนักเรียน

ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู  

     2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยเริ่มทดลองในภาค

เรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 10 แผน แบงเปน 3 วงจร ดังนี้ วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1–4 วงจรที่ 2 

แผนการจัดการเรยีนรูที่ 5–7 วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรยีนรูที่ 8–10 

     3) ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแผนการจัดการเรียนรูดวยเครื่องมือสะทอนผลการปฏิบัติ 

แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห วิจารณ ถาหากพบขอบกพรองก็นําไปปรับปรุงแผนการจัดการเรยีนรูในวงจรตอไป 

   4) นักเรยีนทําแบบทดสอบยอยทายวงจร เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูจบในแตละวงจร 

   5) นักเรยีนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถความสามารถ

ในการแกปญหาของโพลยา 

6. การวิเคราะหขอมูล 

   1) ขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบทดสอบทายวงจรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาของโพลยา โดยนํามาหาสถิติ รอยละ และคาเฉลี่ย เพื่อเทียบกับเกณฑ

ที่กําหนด 

   2) ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู การสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหวิจารณเชิงเนื้อหา คนหาขอบกพรอง ปญหาหรืออุปสรรค 

แลวหาทางแกปญหาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธภิาพใหดียิ่งขึ้น 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

1.  กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทีเ่นน 

กระบวนการแกปญหาของโพลยา 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ทําใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูไดดีขึ้น ซึ่งนักเรียนมีความสุข อารมณดีทุกครั้งในการมาเรียน อีกทั้งนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชา

คณิตศาสตรมากขึ้น ในการเรียนทุกครั้งนักเรียนใหความรวมมือในการทํากิจกรรม การเลนเกม ทําใหนักเรียนอารมณ

ดีพรอมในการเรยีนรูซึ่งสงผลใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตร โดย

ใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.32 และนักเรียนจํานวนรอยละ 78.12 ของ

จํานวนนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ขึน้ไปซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

    ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่ เนน

กระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และใชวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี 4 

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นวางแผนงาน เปนการสํารวจวิเคราะหสภาพปญหา  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ปฐมนิเทศใหความรูแกผูชวยวิจัยและนักเรียน สรางเครื่องมือในการวิจัย 2) ขั้นการปฏิบัติการ ดําเนินการสอนตาม
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่วางไวโดยผูวิจัย 3) ขั้นสังเกตการณ เก็บรวบรวมขอมูลดวยเครื่องมือ 4) ขั้นสะทอน

การปฏิบัติการณ เปนการประเมินจากขอมูลที่รวบรวมไดจากการสังเกตของผูวิจัยและผูชวยวิจัย แลวนําขอมูลที่ได

จากการสะทอนผลไปปรับปรุงขอบกพรองในแผนการจัดการเรียนรูใหมในวงจรตอไป เพื่อใหไดกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา โดยมี 5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นที่ 1 ขั้นอุนเครื่อง (Warm-up Stage) ขั้นที่ 2 ขัน้เรียนรู (Learning Stage) ขั้นที่ 3 ขั้นฝก (Practice Stage) ขั้นที่ 4 ขั้น

สรุป (Conclusion Stage) ขั้นที่ 5 ขั้นนําไปใช (Application Stage) ดังนี ้

1) ขั้นอุนเครื่อง (Warm-up Stage) 

   นักเรียนเลนเกมเพื่อผอนคลาย เพื่อกระตุนใหสมองกระตือรือรนพรอมที่จะเรียนรู พบวานักเรียน

สนุกสนานในการเลนเกมทุกครั้ง มีทัง้กิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อใหประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของนักเรียนไดเกิดการเรียนรูไป

พรอมๆกัน เปนการเตรียมความพรอมกอนที่จะเริ่มเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร สอดคลองกับ นิราศ จันทรจิตร (2553) 

ที่กลาววา กิจกรรมในขั้นตอนนี้มีจุดประสงคเพื่อเตรียมความพรอม สรางความสนใจหรือแรงจูงใจในการที่จะเรียนรู

เรื่องใหม โดยผูสอนอาจคิดหากิจกรรมมาใชประกอบในขั้นนี้เปนกิจกรรมท่ีสรางบรรยากาศในการเรียน ไมเครงเครียด

จนเกินไป เปนกิจกรรมที่กระตุนเราใหผูเรียนมีความพรอมในทุกดานในการเผชิญเหตุการณหรือสถานการณการ

เรยีนรูที่จะตามมาในรูปแบบตาง ๆ ในลักษณะที่งายไมซับซอน และนาสนใจ ไดแก กิจกรรมเกม เพลง เรื่องเลา การ

แสดงความคิดเห็น ดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งเปนประเด็นขอมูลที่เกี่ยวของกับบริบทของเนื้อหาสาระที่จะเรียนรูใหม 

ทั้งในรูปแบบของกลุมหรอืผูเรยีนรายบุคคล 

2) ขั้นเรียนรู (Learning Stage)  

    เปนขั้นที่ผูวิจัยแจกใบความรูใหนักเรียนเรียนรูพรอมผูวิจัยยกตัวอยางหนากระดาน เชื่อมโยงความรูเดิม

และความรูใหม มีการซักถามขอสงสัย อภิปรายรวมกันทั้งชั้น สอดคลองกับ Nuangchalerm and Charnsirirattana 

(2010) ที่กลาววา เปนขั้นการเตรียมสมองเพื่อซึมซับขอมูลใหม ซึ่งผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเชื่อมโยงองค

ความรูเดิมและความรูใหมควรใชเทคนิคการสอนและสื่อที่สอดคลองกับหลักการทํางานของสมองทั้งสองซีก เพื่อให

ผูเรียนไดสืบคนขอมูล ศกึษาหาความรูดวยตนเองและลงมือปฏิบัติจริงโดยผูเรียนควรทําจิตใจและรางกายใหพรอมกับ

การ เรียนรูสิ่งใหมๆ ฝกการจัดกระทําขอมูลใหเปนระบบ สรุปองคความรูและเชื่อมโยงองคความรูเดิม กับความรูใหม

ในรูปแบบตางๆ ที่นาสนใจและสามารถสื่อความหมายไดอยางชัดเจน  

3) ขั้นฝก (Practice Stage)    

เปนขั้นที่ผูวิจัยเตรียมกิจกรรมใหนักเรียนลงมือปฏิบัติในการแกปญหาตามกระบวนการแกปญหาของ

โพลยา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนยอย 5 ขั้นตอน ไดแก  

    3.1) ขั้นทําความเขาใจปญหา นักเรียนทําความเขาใจโจทยปญหา โจทยกําหนดอะไรบาง โจทย

ตองการทราบอะไร  ใชวิธีการใดในการหาคําตอบ นักเรียนสามารถเขียนตอบคําถามตามที่โจทยกําหนดมาใหได 

    3.2) ขั้นวางแผนแกปญหา นักเรียนวางแผนแกปญหาโดยหาวิธีการลําดับขั้นตอนการแกปญหา 

และวิธีการแกปญหาไดมาซึ่งคําตอบ 

    3.3) ขั้นดําเนินการตามแผน เปนขั้นที่นักเรียนลงมือแกปญหาตามแผนที่วางไว นักเรียนสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาไดถูกตองและมีพัฒนาการในการเขียนอธิบายดีขึ้นทุกวงจร 

    3.4) ขั้นตรวจสอบ  เปนขั้นท่ีนักเรียนนําคําตอบที่ไดมาแทนคาที่ไดมาซึ่งคําตอบ ถาคําตอบเปนจริง

มีความสมเหตุสมผลของคําตอบ แตถาไมจริงนักเรียนกลับไปพิจารณาขั้นทําความเขาใจปญหาอีกครั้ง  
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4) ขั้นสรุป (Conclusion Stage)  

นักเรยีนสามารถนําเสนอผลงานหนาชั้นพรอมทั้งรวมกันสรุปเนื้อหารวมกันเพื่อใหไดความคิดรวบยอด 

นักเรียนทุกคนมีความกลาแสดงออกโดยการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน สามารถนําเสนอผลงานไดถูกตองมี

พัฒนาการในการนําเสนอผลงานดีขึ้นในทุกวงจร สอดคลองกับ Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กลาว

วา ผูสอนเตรียมขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง และสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดความคิดรวบยอดโดยตัวของผูเรียนเองและ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานและรวมกับแสดงความคิดเห็น สามารถระดมสมองเพื่อดําเนินกิจกรรมและ

สราง เปนผลงานแลวนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณความรูซึ่งกันและกัน 

5) ขั้นนําไปใช (Application Stage) 

เปนขั้นที่นักเรยีนนําแบบฝกหัดไปทําเปนการบานหลังจากที่ผูวิจัยตรวจการบานพบวานักเรียนสวน

ใหญสามารถทําไดถูกตองแตก็ยังมีนักเรียนออนที่ผูวิจัยตองชวยเหลือใหคําแนะนํา คําชี้แนะ เปนรายบุคคล สอดคลอง

กับ Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ที่กลาววา ขั้นที่ผูเรียนจะประยุกตขอมูลเดิมมาใชกับสถานการณใหม

โดยผูสอนควรเตรียมสถานการณใหมที่คลายๆ กับสถานการณเดิม เพื่อใหผูเรยีนสามารถประยุกตใชความรู 

2. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบ

การเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัตกิารที่ 1 – 3 วงจร

ละ 10 ขอ และผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 

70 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 70 ขึ้นไป  พบวา ผลการทดสอบยอยทายวงจร

ปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนทั้งหมด 32 คน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 7.06 คะแนน คิดเปนรอยละ 70.62 และ

มีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 71.87   ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียน

ทั้งหมด 32 คน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 7.28 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.81 และมีนักเรียนผานเกณฑ

จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ผลการทดสอบยอยทายวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนท้ังหมด 32 คน คะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 8.50 คะแนน คิดเปนรอยละ 85.00 และมีนักเรียนผานเกณฑจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 

87.50และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดเทากับ 15.56 คิดเปนรอยละ 80.32 

และมีจํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑ 25  คน คิดเปนรอยละ 78.12 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว คือ ใหมีจํานวนนักเรียนไมนอยกวารอยละ 70 ของนักเรียนท้ังหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต รอยละ 

70 ขึ้นไป 

3. การศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา 

   ผลการศึกษากระบวนการแกปญหาของโพลยา ของนักเรียนที่ผานการจัดกิจกรรมการ เรียนรู

คณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการแกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทา

โกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  พบวา นักเรยีนสามารถเขียนอธิบายเหตุผลตามลําดับขั้นตอนการแกปญหาไดดี มีการคิด

ไตรตรองมากขึ้น พูดอธิบายเหตุผลในการแกปญหาได อีกทั้งยังทําใหนักเรียนเกิดทักษะในการแกปญหาไดดี ซึ่ง

นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการแกปญหาตามกระบวนการแกปญหาของโพลยา เฉลี่ยรอยละ 81.87 โดยมี

คะแนนขั้นทําความเขาใจปญหา ขั้นวางแผนแกปญหา ขั้นปฏิบัติตามแผนและขั้นตรวจสอบ เทากับรอยละ 96.09, 

87.50, 74.47 และ 68.75 ตามลําดับ แสดงวาผูเรียนมีกระบวนการแกปญหาของโพลยา ในการแกปญหาทาง
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คณิตศาสตรสงผลใหนักเรียนมวีิธีคดิในการแกปญหาทางคณิตศาสตรท่ีเปนขั้นตอน มีกระบวนการคิดที่มีเหตุผล และ

สงเสริมใหเกิดสมรรถนะสําคัญของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 คือ 

ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ สื่อสารและความสามารถในการใช

ทักษะชวีิตอกีดวย     

  ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

  1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  กิจกรรมขั้นอุนเครื่อง ในการเลนเกมควรมี

กิจกรรมท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับนักเรียน 

  2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูที่ใชสมองเปนฐาน ที่เนนกระบวนการ

แกปญหาของโพลยา ควรพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหครบท้ัง 5 สมรรถนะ 

  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําผลแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร โดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีใชสมองเปนฐาน ที่เนน

กระบวนการแกปญหาของโพลยา ไปใชในกลุมสาระคณิตศาสตร ในเน้ือหาอื่นหรอืปรับใชในกลุมสาระอ่ืน เนื้อหาอื่น

ไดตามเหมาะสมกจิกรรมท่ีเนนการลงมือปฏิบัติไดอยางรัดกุม ครอบคลุมทุกประเด็น และนักเรียนสามารถเรยีนรูได
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บทคัดยอ  

 การคนควาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียน

บานแจงกู เรือง จังหวัดเชียงใหม 2) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียน             

บานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม 3) ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม วิธีดําเนินการศึกษามี 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษา

สภาพและปญหาการพัฒนากระบวนการเรียนรู จากประชากร 49 คน ใชแบบสังเคราะหเอกสารและระเบียบวาระการ

ประชุม 2) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู จากกลุมเปาหมาย 11 คน ใชเทคนิค A-I-C      

3) การตรวจสอบคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 คน ผลการศึกษา พบวา      

1) ครูมีความเขาใจเรื่องหลักสูตรนอย มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลเพียงบางสวน ครูสวนใหญไมเขียนแผนการ

จัดการเรยีนรูดวยตัวเอง การจัดการเรียนการสอนไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ครูมีการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริงคอนขางนอย 2) คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัด

เชียงใหม มีองคประกอบจํานวน 5 บท ไดแก บทนํา บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ เอกสารและการศึกษาที่

เกี่ยวของ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการเรียนรู        

3) คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรืองมีความถูกตองและความเหมาะสม

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คําสําคัญ: การพัฒนากระบวนการเรยีนรู คูมือการปฏิบัตงิาน 

Abstract  

 This independent study aimed 1) to study situations and problems of learning process development of 

Banchaengkuruang School, Chiang Mai Province, 2) to create a learning process development handbook for 

Banchaengkuruang School, Chiang Mai Province. 3) to verify accuracy and appropriateness of the learning 

process development handbook for Banchaengkuruang School, Chiang Mai Provinces. I performed the study in 

three phases: 1) A study of situations and problems of learning process development from 49 populations by 

using a synthesis of documents and agenda. 2) A creation of learning process development handbook from 11 

teachers by using an A-I-C technique. 3) A verify accuracy and appropriateness of the learning process 

development handbook by 5 experts. Findings revealed that 1) Most of teachers did not understanding of the 
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curriculum. Some have Individual learner analysis. They did not do a teaching plan by themselves. Teaching 

management did not meet the curriculum objectives. They had relatively few actual in measurement and actual 

evaluation. 2) The learning process development handbook for Banchaengkuruang School, Chiang Mai Province 

comprised of five chapters as follows Introduction, Roles, Duties and Responsibilities, Related Publications and 

Researches, Procedures, Problems, Solutions and Suggestions for Learning Process Development. 3) The 

learning process development handbook for Banchaengkuruang School show high content accuracy as well as 

high appropriateness for adoption. 

 

Keywords: A Learning Process Development. Handbook. 

 

บทนํา  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติสาระเกี่ยวกับการศึกษาไวในหมวดที่ 5 หนาที่ของ

รัฐ มาตราที่ 54 วา รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ

การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอน

เขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริม

และสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการ  

ใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ ในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมี

การรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่

ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้         

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซึ่งอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และ

การดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาทั้งปวง              

ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความ

รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หนา ค) 

 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และเพื่อใหแผนการศึกษาแหงชาติบรรลุผลตามวิสัยทัศนและเปาหมายการจัด

การศึกษา จึงไดกําหนดยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชีว้ัด และแนวทางการพัฒนาการศึกษาไวภายใต 6 ยุทธศาสตรหลัก 

และในยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ คนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดระบุวา รัฐมีหนาที่

ดําเนินการใหคนไทยทุกคนไดรับการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคลตามความถนัด

ความตองการและความสนใจ เพื่อใหมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

โดยการใหการศึกษาและการเรียนรูที่ครอบคลุมคนทุกชวงวัย ตั้งแตปฏิสนธิในครรภมารดาจนถึงสิ้นชีวิต การเตรียม

ความพรอมพอแมเมื่อตั้งครรภ การเลี้ยงดูเด็กตั้งแตแรกคลอดจนเขาสูระบบการศึกษา การจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ชวงปฐมวัย ชวงวัยเรียน วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ดวยรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย ในลักษณะการศึกษาเรียนรู และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลง    ในบริบทโลกและภูมิภาคทั้งใน

ดานเทคโนโลยีดจิิทัลที่พัฒนาแบบกาวกระโดด สภาพภูมิอากาศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการคาระดับภูมิภาค
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และระดับโลก รูปแบบเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงเศรษฐกิจของโลกเขาดวยกัน การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีอัตราการเกิดลดลง และเกดิสังคมผูสูงวัย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภูมิปญญา

และวัฒนธรรม ปจจัยเหลานี้ลวนนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงคานิยม วิถชีีวิต รูปแบบเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธของคนใน

สังคมไทย การศึกษา จึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหกับคนทุกชวงวัยใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใหมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะและคุณลักษณะ

พื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสมรรถนะที่จําเปนนี้ จะเกิด

ขึ้นกับผูเรียนไดดวยการพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, หนา 108) 

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู เปนภารกิจที่สําคัญยิ่งในการบริหารงานวิชาการเพราะหลักสูตรสถานศึกษา

จะบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวเพียงใดนั้น ยอมขึ้นยูกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สถานศึกษาจะตองสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู และสรุปองค

ความรูดวยตัวเอง โดยมีการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             

ที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ และความตองการของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทักษะ และ

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรอยางแทจริง จึงจําเปนที่ครูทุกคนจะตองใหความสนใจกับ

รายละเอียดในสวนน้ี โดยการศึกษา ทําความเขาใจ และหาแนวทางมาใชในการปฏิบัติงานของตนใหประสบผลสําเร็จ 

เพราะแทจริงแลวตัวบงชี้การจัดการเรียนรูที่สําคัญท่ีสุดก็คือครู ครูที่ตองรูจักผูเรียนอยางรอบดาน สามารถวิเคราะห

ขอมูล เพื่อนําไปเปนพื้นฐานในการออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับผูเรียน และผูบริหารที่ตองมีบทบาทในการ      

เปนผูใหการสงเสริมและสนับสนุน จึงจะทําใหการพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง           

(รุงชัชดาพร เวหะชาต,ิ 2555) 

 โรงเรียนบานแจงกูเรือง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชยีงใหมเขต 2 เปนโรงเรยีนประถมขนาดใหญ จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงประถมศึกษาป

ที่ 6 มีนักเรียนจํานวน 838 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 49 คน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 

มีเปาหมายเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและการวัดผลประเมินผลที่มีคุณภาพ ครบทุกกลุมสาระการเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มุงพัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพ เปนพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

และคานิยมความเปนไทย กลาแสดงออกและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

หางไกลสิ่งเสพติด ในปการศึกษา 2558 โรงเรียนไดผานการประเมินภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) จาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีผลการประเมินคุณภาพทุกตัวบงชี้อยูในระดับดีมาก 

แตยังมตีัวบงช้ีอยู 3 ตัวบงช้ี ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไดแก ตัวบงชี้ที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน และตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศกึษา ซึ่งนั่นก็แสดงใหเห็นวา การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้นยังคงมีปญหา

และยังไมบรรลุ  ตามจุดมุงหมายของการศึกษา และสมศ.ใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงวาดวย

ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไว 3 ดาน ดังนี้ ดานผลการจัดการศึกษา ผูเรียน

ควรไดรับการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควร

ดําเนินการโดยจัดหาสื่อ บทสนทนามัลติมีเดีย การเขาคายทางวิชาการ และเพิ่มกิจกกรม การคนควาทางอินเตอรเน็ต

มากยิ่งขึ้น  ดานการบริหารจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อใชเปน
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เครื่องมือในการบริหารจัดการ ควรพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ (PDCA) โดยจัดใหมีการวางแผนที่ชัดเจน เพื่อนํา

เผยแพรใหชุมชนและหนวยงานและสังคมรอบดาน และดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูควร

จัดกิจกรรมที่เนนกระบวนการเรียนรูที่ปฏิบัติจริง สถานศึกษาควรสงเสริม ใหครูทุกคนจัดทําแผนการเรียนรูใหครบ    

ทุกกลุมสาระการเรียนรู และสงเสริมใหครูผลิตสื่อการสอน มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาครูแตละคนอยางเปน

ระบบ (รายงานการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรยีนบานแจงกูเรือง, 2553) 

 คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะชวยใหการบริหารงานวิชาการใน

โรงเรยีนมีคุณภาพ และมเีปาหมายชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสงเสริมกระบวนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพราะคูมือการปฏิบัติงานเปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มี

จุดเริ่มตนและสิน้สุดของกระบวนการ ระบุถึงขัน้ตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ ขององคกร และวิธีการ

ควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทําขึ้นสําหรับลักษณะงานที่ซ้ําซอนหลายขั้นตอน และเกี่ยวของกับหลายคน สามารถ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2552) 

และยังเปนเอกสารที่ใชประกอบการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งที่กําหนดภาระหนาที่และความรับผิดชอบไวในมาตรฐาน   

ของตําแหนงงาน มคีําอธิบายงานที่ปฏิบัต ิประวัติความเปนมา มีแผนกลยุทธกําหนดตัวชี้วัด การประเมินผล ซึ่งในแต

ละบท/เรื่อง/หัวขอ ตองมีความคิดหลัก วัตถุประสงค และเนื้อหาสาระที่มีความสมบูรณ มีรายละเอียดครอบคลุม

เนื้อหาในแตละเรื่อง มีกฎระเบียบ พระราชบัญญัติ หนังสือเวียน มติตาง ๆ เอกสารที่เกี่ยวของ หลักเกณฑวิชาการ 

เทคนิคหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขขอเสนอแนะ และตองจัดทําเปนรูปเลม 

(เสถียร คามีศักดิ์, 2553) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนใหประสบ

ความสําเร็จนั้น ยอมเกิดจากการรวมมอืรวมใจกันของบุคลากร ที่มสีวนเกี่ยวของทุกคน เพราะกระบวนการที่จะไดมา

ซึ่งคูมือน้ัน ถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่ตองเกิดจากการระดมแนวคิดของทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงจะทําใหไดคูมือการ

ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีประโยชน และนําไปใชในการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

โรงเรยีนไดอยางแทจรงิ  

 กระบวนการระดมแนวคิดแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค (Appreciation-Influence-Control : A-I-C) จึงเปน

กระบวนการท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานวิชาการในครั้งนี้ เพราะเปนวิธีหรือกลไกที่เปดโอกาสให

สมาชิกทุกระดับ ทุกคนในองคกร หนวยงาน กลุมสังคม คณะบุคคล ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ กอใหเกิด

การเรยีนรูและปฏิบัติงานรวมกัน ผานกิจกรรมระดมสมอง เพื่อรวมคิดรวมวิเคราะหหนทางและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อจะ

นํามาใชในการแกปญหาและพัฒนา นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ ความรูสึกวาเปนเจาของในผลงานที่คนได

มีสวนรวม สุดทายยังกอใหเกิดความผูกพัน มีความรักและหวงแหน คอยปกปองรักษาใหเกิดความมั่นคงยั่งยืน 

(ประเวศ วะสี, 2535) 

 จากความเปนมา ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการระดมแนวคิดแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค เพื่อใหได

คูมือการปฏิบัตงิานที่มคีุณภาพ เปนเอกสารทางวชิาการที่สามารถนําไปใชอางอิงได เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ

บรหิารงานวิชาการใหมีคุณภาพ เปนคูมือการปฏิบัตงิานที่ใหครูทุกคนไดทราบถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและขอบเขต

ของงานวิชาการ ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ตนเองไดรับมอบหมาย เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

ถูกตอง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด เพื่อเปาหมายทางการบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพ สงผล

ตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและยั่งยืน อีกทั้งยังสงผลใหตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ทั้ง 3 ตัวบงชี้
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นั้น มีผลการประเมินอยูในระดับดีมากเหมอืนดังเชนตัวบงช้ีอื่น ๆ อีกดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง  จังหวัดเชยีงใหม          

      2. เพื่อจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม    

 3. เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม   

กรอบแนวคดิที่ใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ในการศึกษาครัง้นี้ ผูศึกษาไดแบงขั้นตอนการศกึษาเปน 3 ขั้นตอน โดยมีการกําหนดประชากร เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิี่ใชแตละขั้นตอน ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียน               

บานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน หัวหนา

งานบริหารทั้ง 4 ฝาย จํานวน 4 คน และครูที่ปฏิบัติการสอนในปการศึกษา 2559 จํานวน 44 คน รวมประชากร

คูมือการปฏิบัตงิานการ

พัฒนากระบวนการเรยีนรู  

ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง        

จังหวัดเชยีงใหม 

 

บทท่ี 1 บทนํา 

บทท่ี 2 บทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบ 

บทท่ี 3 เอกสารและ

การศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

บทท่ี 4 ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรค       

แนวทางแกไข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 

2. แนวคิดการจัดการ

เรยีนรูสูสตวรรษท่ี 21 

4. แนวคิดของ

กระบวนการระดม

แนวคิดแบบมีสวนรวม

อยางสรางสรรค A-I-C 

5. การศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

1. การศึกษาสภาพและปญหา

การพัฒนากระบวนการเรียนรู

ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดย

ใชกระบวนการ A-I-C              

A-1 เขาใจสถานการณ สภาพ

ความเปนจริง 

A-2 สรางวิสัยทัศน สภาพที่

2.การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู

ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดย

ใชกระบวนการ A-I-C              

I-1 คิดหากลวิธ ี

I-2 จัดความสําคัญ จําแนก

กิจกรรม 

3. การตรวจสอบคูมือการ

ปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง  

3. แนวคิดเกี่ยวกับคูมอื

การปฏิบัติงาน 
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จํานวน 49 คน ใชแบบสังเคราะหเอกสารและระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการศึกษา       

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยกระบวนการระดมแนวคิดแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค A-I-C ในขั้นการสราง

ความรู (Appreciation: A) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียน          

บานแจงกูเรือง เพื่อใหทราบถึงสภาพและปญหาการปฏบิัติงานการพัฒนากระบวนการเรยีนรูของโรงเรียน และทําการ

วิเคราะหขอมูลจากวาระการประชุมประชุมเชิงปฏบิัติการและสรุปประเด็นโดยการวิเคราะหเนือ้หา 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัด

เชียงใหม กลุมเปาหมายที่ใชในการจัดทําคูมือประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน หัวหนางานบริหาร

วิชาการ จํานวน 1 คน หัวหนางานหลักสูตรและการสอน จํานวน 1 คน หัวหนางานวัดและประเมินผลการศึกษา 

จํานวน 1 คน หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 1 คน และครูวิชาการประจําสายชั้น จํานวน 6 คน รวม

กลุมเปาหมายจํานวน 11 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลคือวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ และแบบรางคูมือ

การปฏิบัติงาน โดยอาศัยกระบวนการ A-I-C ในขั้นการหาแนวทางการพัฒนา (Influence: I) และ ขั้นการสรางแนว

ปฏิบัติ (Control: C) ทําการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร และสรุปความจากวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดยใชการเปนความเรียง  

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง 

จังหวัดเชียงใหม กลุมเปาหมายที่ใชในการตรวจสอบคูมือ ประกอบดวย รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล จํานวน 1 คน ผูอํานวยการกลุม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล จํานวน 1 คน ศึกษานเิทศกที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนในกลุมอําเภอพราว จํานวน 1 คน 

และ ผูอํานวยการโรงเรียนท่ีปฏบิัติหนาที่เปนประธานกลุมเครือขายพราว 3 และกลุมเครือขายพราว 4 จํานวน 2 คน 

รวมกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือแบบตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ

คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม นําผลการตรวจสอบ

มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปนรายขอและสรุปรวม  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 จากผลการศึกษา เรื่องคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง  

จังหวัดเชยีงใหม สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติ งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ของโรงเรียน                         

บานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ครูสวนมากขาดความรู ขาดความเขาใจเรื่องวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของ

หลักสูตร จัดการเรียนการสอนไมตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ยึดการสอนตามตํารา ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง        

ใชวิธกีารสอนแบบบรรยาย ครูบางสวนไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

บางคนไมไดนําผลการสรุปขอมูลจากการวิเคราะหผูเรียนมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน           

แตละคนอยางแทจริง สอดคลองกับการศึกษาของ นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ (2560) ที่กลาววาครูวิทยาศาสตรเปน

จํานวนมากที่มีปญหาในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง เมื่อตองสงแผนการจัดการเรียนรู ก็มักจะนํา

แผนการจัดการเรียนรูที่มีสํานักพิมพตางๆ จัดทําและจําหนายมาคัดลอก หรือทําสําเนามาใชโดยตรง ซึ่งมีผลใหครู

ไมไดออกแบบและจัดเตรยีมการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง รวมถึงไมสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู

ของตนเองและมีความเหมาะสมกับบริบทของตนเองได  ทําใหเกิดปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพและการ

แสดงหลักฐานการทํางานของครู ซึ่งจะมีผลตอความกาวหนาในการทํางานของครูโดยตรงและระบบการประกัน
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คุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ที่ครูยังจัดการเรียนการสอนแบบ Passive 

ไมมุงเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหเกิดกระบวนการคิดและการแกปญหา และยังใชแบบทดสอบปรนัย     

เพียงอยางเดียวในการวัดผลการวัดและประเมินผลที่ สอดคลองกับการศึกษาของ อนงค วิเศษสุวรรณ (2550)         

ที่พบวาการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงเนนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ       

การเรียนรูแบบมีสวนรวม เชนอภิปรายกลุมยอย  ศึกษาขอมูลจากตํารา  หองสมุด หรือจากอินเทอรเน็ต ระดม

ความคิด  สรางโครงการ  ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติ การแกปญหา ทั้งหมดนี้อยูบนฐานความคิดวาผูเรียน

จะเรียนรูไดดวยการเรียนอยางมีสวนรวม (Active) มากกวาการเรียนแบบรับฟง (Passive) ฟงหรือรับรูจาก สิ่งที่ครู

สอน เปนเวลานาน การเรียนอยางมีสวนรวมจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาที่จะพยายามเขาใจ

ความรูที่ครูนํามาสอน และครูตองประเมินหลายมิติ เพื่อวัดผลการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งวัดจากความสามารถ และ

ทักษะของผูเรียน แฟมสะสมผลงาน โครงงาน รายงาน  เปนการวัดตามสภาพจริงแทนการวัดโดยการทดสอบ      

เพียงอยางเดียวที่เคยทํามาในอดีต ทั้งหมดนี้สงผลใหการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนยังมีปญหาและ        

ยังไมบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา ดังนั้นผูเขารวมประชุมทุกทานจึงไดเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานของโรงเรยีนบานแจงกูเรือง   ที่ประกอบดวยเนื้อหาของ การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา การวิเคราะห

ผูเรียนรายบุคคล การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนสูศตวรรษที่ 21 การวัด

และประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ตอเนื่องกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ นนทวัฒน ตรีนันทวัน 

(2559) ที่วากลยุทธปฏบิัติการ (Action) ทําใหเกิดการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรยีน เชน ครูมีการศึกษา

และวิเคราะหหลักสูตร มีการวิเคราะหผูเรียน จัดทําแผนการเรียนรู  การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหนักเรียน        

ไดลงมือปฏิบัติจริงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551     

ที่เนนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทํางานเปนกลุม แลกเปลี่ยนความรู ชวยเหลือพึ่งพากัน ปฏิบัติตาม

บทบาทหนาที่จนบรรลุผลสําเร็จของงาน จนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย เนื้อหาและกิจกรรมเปนเรื่องราว            

ในชีวิตประจําวันของนักเรียน เช่ือมโยงเหตุการณทั้งในโรงเรียน ชุมชน มีกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สงเสริม

ใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอกัน เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีการประเมินผูเรียนครบทุกดานอยางตอเนื่อง      

ตามหลักสูตร โดยใชเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม และนําผลการประเมนิมาใชพัฒนานักเรียน 

 2. ผลการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการที่อาศัยกระบวนการระดมแนวคิดแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค A-I-C ซึ่งถือวาเปน

กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เหมาะสมสําหรับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานมากที่สุด เพราะการจะไดมา      

ซึ่งคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้น ตองมาจากการมีสวนรวมของคนในโรงเรียน ที่จะตองรวมคิด รวมวางแผน 

รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมจัดทํา รวมแกปญหา จนถึงรวมยินดีตอผลงานที่เกิดขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษา

ของสมชาย จันทรตะมะ (2559) ที่พบวาที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมกันกําหนด เปาหมายพัฒนา

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนโดยในที่ประชุมรวมกันวางแผนในการจัดกิจกรรม ดําเนินงานและจัดทําขั้นตอนแสดงการ

ทํางานที่ชัดเจนกิจกรรม จัดทําขอมูลสารสนเทศดานสมรรถนะสําคัญของผูเรียนที่เปนปจจุบัน ทําใหแผนดําเนินงาน

พัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โรงเรียนแมอายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม เกิดขึ้นไดจากการมีสวนรวม               

ผูที่เกี่ยวของไดรวมกันคิดรวมทําและรวมกันออกกแบบในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน ทุคนในที่ประชุม    

ไดรวมกันกําหนดเนื้อหาและองคประกอบของคูมือการปฏิบัติงานที่ปรับตามความเหมาะสมของโรงเรียน               

บานแจงกูเรืองไวทั้งหมด 5 บท ประกอบดวย บทนํา บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู และปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ทุกคนยังไดเห็นความสําคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูวาเปนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ตองมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหง ศตวรรษที่ 21 

โดยผานกระบวนการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา กระบวนการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล กระบวนการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเรียนการสอนสูศตวรรษที่ 21 และกระบวนการวัดและประเมินผล

ตามสภาพจริง สอดคลองกับสอดคลองกับงานวจิัยของ มะลิวัน  สมศรี (2558) ที่ไดกลาวไวในสวนขององคประกอบ

ดานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรูวา 1) ครูควรมีการศึกษาหลักสูตรแกนกลางใหลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะห

มาตรฐานการเรียนรู/สาระการเรียนรูแกนกลางและทองถิ่นในการกําหนดคําอธิบายรายวิชา/หนวยการเรียนรูและ

โครงสรางรายวิชา รวมท้ังการศึกษากระบวนการสรางพัฒนาสื่อและรูปแบบเครื่องมือวัดประเมินผลใหตรงตามความ

ตองการของสถานศึกษาและตัวผูเรียน 2) ครูควรมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เนนการมีสวน

รวมและการไดลงมือปฏิบัตจิริงของผูเรียน และควรมีการสํารวจความตองการใชสื่อโดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวน

ในการออกแบบสื่อเพื่อใชในการเรียนการสอน นําสื่อนวัตกรรมไปใชใหตรงกับวัตถุประสงคและสอดคลองกับเนื้อหา

ตามความสนใจและความตองการของผูเรียน 3) ครูควรมีการออก แบบวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและ

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู และมีการประเมนิผลระหวางเรียนและหลังเรียนทุกครั้ง 4) ครูควรมีการวิเคราะห

สรุปผลการประเมินเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา พรอมทั้งมีการนําผลการประเมินมาจัดทําเปนขอมูล

สารสนเทศเพื่อหาประเด็นที่ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงค 5) ครูควรมีการอภิปรายผลในการดําเนินงานเพื่อหาแนว

ทางการพัฒนา และเปดโอกาสใหชุมชนผูปกครองมีสวนรวมในการสรางสื่อโดยเนนการใชวัสดุในทองถิ่น นอกจากนี้

ครูใชวิธีการวัดและประเมินผลที่ไมหลากหลาย นักเรียนและผูปกครองไมไดมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล        

ขาดการวิเคราะหขอสอบและจัดทําคลังขอสอบ ขาดการวิเคราะหการวัด และประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนําขอมูลไปแกไขการวัด และประเมินผลครั้งตอไป ดังนั้นแลวการพัฒนากระบวนการ

เรียนรูจะสําเร็จไดยอมขึ้นอยูกับตัวครูเองที่จะตองปรับเปลี่ยนการสอนของตนเอง ใหเปนการสอนแบบ       Active 

Learning ครูตองมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร วเิคราะหผูเรียน จัดการเรียนการสอน ใชสื่อ       การสอน

ที่ทันสมัย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิที่เปนระบบ สอดคลองกับ ปรณัฐ กิจรุงเรือง (2560)          ที่กลาว

วา ความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตร และนําหลักสูตรไปสูการจัดการเรียนรูจึงขึ้นอยูกับครูผูสอนเปนสําคัญ

องคประกอบความสามารถของครู มีดังนี้  ความสามารถดานการวางแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  

ความสามารถดานเนื้อหาสาระ ความสามารถดานรูปแบบ วิธีสอน เทคนิค ความสามารถดานสื่อการเรียนรูและ

เทคโนโลยี ความสามารถดานการจัดการชั้นเรียน ความสามารถดานการสื่อสาร และความสามารถดานการวัดและ

ประเมินผล 

 3. การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัตงิานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ

โรงเรยีนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม พบวาคูมือมีความถูกตองของเนื้อหา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

แยกตามองคประกอบของคูมือการปฏิบัติงาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ความเปนมา         

แนวทางการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 และกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา ไดแก กระบวนการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา ปญหาและอุปสรรค องคประกอบสุดทายที่มีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด ไดแก ขอบเขต ทั้งนี้เพราะคูมือการปฏิบัติงานมีองคประกอบครบถวน มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู ที่มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับการศึกษาของ รุงฤดี กลาหาญ 
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และคณะ (2558) ที่พบวา คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 

มี 5 ดาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีวินัย ความอดทน และใฝเรียนรู การพัฒนาคุณลักษณะตามชวง

วัย การจะสรางหรือปลูกฝงคุณลักษณะที่พึงประสงคของคนไทยทั้งคุณลักษณะรวมและคุณลักษณะเฉพาะ         

หลักพัฒนาการนั้น ในชวง 6 -11 ป ควรปลูกฝงในเรื่องการใฝรูใฝเรียน ความรับผิดชอบ การมีวินัยและรูจักประหยัด     

ซึ่งชวงนี้โรงเรียนจะมีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุด คนในศตวรรษที่ 21 จะตองมีความใฝรูใฝเรียน มีวินัยของตน             

ในการศึกษาหาความรู และผลการตรวจสอบความเหมาะสมตอการนําคูมือไปปฏิบัติงานพบวา มีความเหมาะสมอยู

ในระดับมาก องคประกอบที่มคีาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง รองลงมา ไดแก 

แนวทางการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 กระบวนการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา ปญหาและอุปสรรค ทัง้นี้เพราะไดมี

การกําหนดองคประกอบของคูมือที่ตรงกับบริบทของโรงเรียนบานแจงกูเรืองไวจํานวน 5 บท นอกจากนี้ยังสามารถ

นําไปปรับใชกับการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนอื่นไดอีกดวย สอดคลองกับการศึกษาของ วงศจันทร     

แกวศรนีวล (2557) ท่ีพบวาผลการพัฒนาคูมือการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยสาระสําคัญ 5 ตอน ดังนี้ บทนํา 

ไดแก หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค แนวคิดการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา     

การจัดองคการและการกําหนดบทบาทหนาที่ กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากคูมือเปน

การจัดกิจกรรมท่ีเสนอแนะแนวทางเทคนิคในการดําเนินการสอนหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่วางไว 

ในการจัดทําคูมือสวนประกอบที่สําคัญที่สามารถปฏิบัติงานได คูมือสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

องคประกอบของคูมอืจะเปนการเรยีนรูที่ตองการใหผูอานไดเขาใจไดงาย สามารถประยุกตใชในลักษณะตาง ๆ  

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยใช

กระบวนการ A-I-C ในขั้น A - 1 คือ เขาใจสถานการณ สภาพความเปนจริง พบวา คณะครูมีความรูความสามารถ 

และประสบการณที่แตกตางกัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกัน ก็จะชวยเสริมสรางคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรืองใหดีขึ้น ทุกคนในที่ประชุมได

ระดมความคิดเห็นแลวพบวา สภาพการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรืองในป      

ที่ผานมา ยังไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เพราะครูสวนมากยังขาดความรู ขาดความเขาใจเรื่อง

วัตถุประสงค และจุดมุงหมายของหลักสูตร ครูยึดการสอนแบบเดิมๆ ไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการ

เรยีนรูใหทันสมัย สอนแบบเหมารวม โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ไมไดเตรียมสื่อการสอนสําหรับผูเรียน   

ที่มคีวามแตกตางกัน อีกทัง้ยังไมสามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปนสื่อในการสอนไดอยางสมบูรณ หองปฏิบัติการ

ตาง ๆ ไมสามารถใชงานได ครูจึงสอนแคในตํารา ขอมูลตาง ๆ ในดานการปฏิบัติงานวิชาการไมไดถูกถายทอด        

ตอใหกับครูรุนใหม ทําใหครูแตละคนมีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกตางกัน ไมมีฐานขอมูลสวนกลางที่ครูทุกคน

สามารถเขาถึงและแบงปนกันได  จึงทําใหครูมแีนวปฏบิัติไปคนละทิศทาง 

 2. ผลการศึกษาปญหาการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยใช

กระบวนการ A-I-C ในขั้น A - 2 คือ สรางวิสัยทัศน สภาพที่คาดหวังในอนาคต คณะครูมีการแลกเปลี่ยนความเห็น

คิดและเสนอแนวทางในการแกปญหาที่หลากหลาย เมื่อสรุปแลวพบวา คณะครูมีเจตนารมณที่ตรงกัน คือ เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหไดมาตรฐานตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด โดยตองเริ่มแกปญหาที่เกิดจากตัวครูกอน คือ        

ครูสวนมากไมไดศึกษาหลักสูตรใหเขาใจอยางลึกซึ้ง จึงจัดการเรียนการสอนที่ไมตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และยัง

ยึดการสอนแบบเดิมๆ ไมมีการพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ไมไดนําผลการ
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สรุปขอมูลจากการวิเคราะหผูเรียนมาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคนอยางแทจริง          

ใชวิธกีารสอนแบบบรรยาย ไมสงเสริมใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหเกิดกระบวนการคิดและการแกปญหา และใช

แบบทดสอบปรนัยเพียงอยางเดียวในการวัดผลการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งทั้งหมดนั้นก็สงผลใหการประเมิน

ภายนอกรอบท่ีสามยังมีตัวบงชี้ที่มีผลการประเมินอยูในระดับดี ไมไดระดับดีมากเหมือนตัวบงชี่อื่น ๆ อีก 3 ตัว ไดแก

ตัวบงชี้ที่ 4 ตัวบงชี้ที่ 5 และตัวบงชี้ที่ 9 ซึ่งนั่นก็แสดงใหเห็นวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนั้นยังคงมีปญหา

และยังไมบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การพัฒนากระบวนการเรียนรู จึงเปน

แนวทางที่จะชวยใหครูทุกคนมีหลักในการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เพราะเปนคูมือที่ไดรวบรวม

แนวคิด หลักการ ทฤษฏ ีและขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆในการพัฒนากระบวนการการเรียนรูที่เริ่มจาก 

 1) การวิเคราะหหลักสูตร  

 2) การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล  

 3) การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูสูศตวรรษท่ี 21  

 4) การจัดการเรยีนการสอนสูศตวรรษท่ี 21  

 5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  

โดยถือเปนเอกสารทางวิชาการที่สามารถอางอิงได และสามารถใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารงาน

วิชาการใหมีคุณภาพ เพื่อเปาหมายทางการบรหิารงานวิชาการที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและยั่งยืน 

อีกทั้งยังสงผลใหตัวบงชี้ทั้ง 3 ตัวบงชี้ที่ยังอยูในระดับดี พัฒนาขึ้นไปอยูในระดับดีมากเหมือนกับตัวบงชี้อื่น ๆ ในการ

ประเมินภายนอกรอบที่สี่ท่ีกําลังจะเกิดขึ้นได 

 3. ผลการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยใช

กระบวนการ A-I-C ในขั้น ในขั้นการหาแนวทางการพัฒนา (Influence : I) และ ขั้นการสรางแนวปฏิบัติ (Control : C) 

พบวา คณะครูเกิดการมีสวนรวม คือ รวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ รวมจัดทํา รวมแกปญหา 

จนถึงรวมยินดีตอผลงานที่เกิดขึ้น โดยผูเขารวมประชุมมจีุดมุงหมายเดียวกันคือ รวมกันระดมความคิดในการวางแผน

จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง เพื่อที่จะไดคูมือการปฏิบัติงานที่

เปนแนวทางใหครูทุกคนปฏิบัติตามไดอยางครบถวนตามกระบวนการ และใชแบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูใหถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และที่สําคัญคือจะชวยใหการขับเคลื่อนงานวิชาการของ

โรงเรยีนบานแจงกูเรืองมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดเนื้อหาและองคประกอบของคูมือการปฏิบัติงานที่ปรับ

ตามความเหมาะสมของโรงเรียนบานแจงกูเรืองไวทั้งหมด 5 บท ดังนี้  

 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบดวย ความเปนมา วัตถุประสงค และขอบเขตของการจัดทําคูมือ   การปฏบิัติงานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง  

 บทท่ี 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ คือสวนที่กลาวถึงภาระหรือพันธะผูกพันในการปฏิบัติหนาที่ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรูของผูอํานวยการสถานศึกษา และครูผูสอนที่รับบทบาทในฐานะเปนผูจัดการหรือผูอํานวย

ความสะดวก และบทบาทในฐานะเปนผูจัดการเรียนรูตามขั้นตอนในการดําเนนิการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเปนไป

ตามเปาหมายของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยมีโครงสรางการบริหารงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  

 บทท่ี 3 เอกสารและการศึกษาที่เกี่ยวของ ประกอบดวย การพัฒนากระบวนการเรียนรูและการจัดการเรียนรู

สูศตวรรษท่ี 21  

 บทท่ี 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คือสวนที่จะทําใหครูไดรูถึงแนวทางและลําดับ
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ขั้นตอนในการดําเนินงานดานการพัฒนากระบวนการเรียนรูไดชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบดวย การวิเคราะหหลักสูตร

รายวิชา การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 

21 และการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง  

 บทท่ี 5 ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข และขอเสนอแนะในการพฒันากระบวนการเรยีนรู  

 คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง ฉบับนี้จึงเปนคูมือที่เกิดจาก

การมีสวนรวมของทุกคนในโรงเรียนอยางแทจริง เพราะในกระบวนการจัดทํา ตองอาศัยความคิด ความรู 

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ และที่สําคัญคือมีจุดมุงหมายที่สําคัญรวมกัน คือการแกปญหากระบวนการ

เรยีนรูของผูเรยีน ดังนั้นกระบวนการ A-I-C จึงเปนกระบวนการท่ีเหมาะสมในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหได

คูมือท่ีมีความถูกตอง เหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติงานจริง ครูสามารถปฏิบัติตามไดอยางครบถวนตามขั้นตอน และ

ใชแบบฟอรมการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติงานดานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูจึงมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 4. ผลการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของคูมือการปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

ของโรงเรียนบานแจงกูเรือง โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน พบวา ผลการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในคูมือ

การปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรูของโรงเรียนบานแจงกูเรือง จังหวัดเชียงใหม โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบของคูมือการปฏิบัติงาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ความ

เปนมา แนวทางการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 และกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอยูในระดับมาก

ที่สุด รองลงมา ไดแก กระบวนการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา ปญหาและอุปสรรค องคประกอบสุดทายที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด ไดแก ขอบเขต ตามลําดับ สวนดานความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกตามองคประกอบของคูมือการปฏิบัติงานเรียงตามลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ องคประกอบที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก กระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพ

จริง รองลงมา ไดแก แนวทาง การจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 กระบวนการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา ปญหาและ

อุปสรรค และองคประกอบที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแก ขอบเขต ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งนี ้

 1) การวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา ควรเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และ

หลักสูตรสถานศึกษาใหเขาใจอยางลึกซึ้ง จึงสามารถวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาไดถูกตอง และสามารถจัดการเรียน

การสอนท่ีตอบสนองตอจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางแทจรงิ 

 2) การวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล ควรทําการศึกษาผูเรียนเชิงลึก โดยการออกเยี่ยมบาน ศึกษาถึงสภาพ

ความเปนอยูของครอบครัว ใหไดขอมูลท่ีแทจริงในการจําแนกผูเรียนออกเปนกลุมเกง ปานกลาง ออน และกลุมที่ตอง

ดูแลเปนพิเศษ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน และควรมีการสงตอขอมลูของผูเรียนตามลําดับชั้น  

 3) การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 ควรมีการวางแผนรวมกันในสายชั้นใหมีการกําหนด

สมรรถนะสําคัญของผูเรียนในแตละชั้นปและบูรณาการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มุงพัฒนาผูเรียนใหครบทุกดาน ทั้งความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พงึประสงค 

 4) การจัดการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหผูเรียนไดเรียนรูดวย

ตัวเอง ครูควรลดบทบาทในการสอนแตเพิ่มกิจกรรมที่จะทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียนรูใหมากขึ้น   

ใหผูเรียนไดพูดคุย อภิปรายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนใหมากขึ้น 
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 5) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ควรมีการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และ

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู ครูควรสังเกตผูเรียนในระหวางทํากิจกรรม เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง 

ประเมนิเพื่อน และประเมินครู มีการบันทึกผลการประเมินทุกครัง้ เพื่อการพัฒนาในครั้งตอไป 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 

 1) ควรรวมกันศึกษาปญหาและความตองการในการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะนําไป

พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนกบัโรงเรียนตอไป 

 2) ควรนํากระบวนการระดมแนวคิดแบบมีสวนรวมอยางสรางสรรค A-I-C มาปรับใชกับการบริหารงานดาน

อื่น ๆ ของทางโรงเรยีน เพื่อใหการบริหารงานในโรงเรียนมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 3) ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิานดานอื่น ๆ ของทางโรงเรียนดวย 

กิตตกิรรมประกาศ 

 การวิจัยครัง้นี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับความกรุณาจากผูอํานวยการโรงเรียนบานแจงกูเรือง รวมถึงความ

รวมมือท่ีดีจากคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบานแจงกูเรือง ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณา

ตรวจสอบคูมือการปฏิบัตงิานใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคูมือการปฏิบัตงิานใหถูกตองและเหมาะสม

ตอการนําไปใชในการพัฒนากระบวนการเรยีนรูไดจริงและที่สําคัญที่สุดคือ อาจารยดร.มนตนภัสมโนการณอาจารยที่

ปรกึษาหลักอาจารยดร. ธารณทองงอกอาจารยที่ปรึกษารวมที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ

ชวยใหการวิจัยครั้งนี้มีความถูกตองสมบูรณมากขึ้นและขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตรมหาวทิยาลัยเชียงใหมทุกทานที่ไดกรุณาสงเสริมสนับสนุนและเปนกําลังใจใหตั้งแตเริ่มการศึกษาคนควา

จนเสร็จสมบูรณผูศกึษาขอขอบพระคุณไวณที่น้ีเปนอยางสูง 
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บทคัดยอ  

การศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางการสื่อความหมายของบทเพลงกับมิวสกิวิดีโอของปาน ธนพร แวกป

ระยูร” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการสือ่ความหมายของบทเพลงกับมิวสกิวิดีโอของปาน ธน

พร แวกประยูร ซึ่งวิเคราะหจากบทเพลงของปาน ธนพร แวกประยูร อัลบ้ัมเดี่ยว 10 อัลบั้ม ผูวจิัยใชเกณฑการ

วิเคราะหองคประกอบของการเลาเรื่อง โดยเลือกใชเกณฑศึกษาเฉพาะสวนของโครงเร่ือง เพื่อนําบทสรุปของเร่ืองที่

วิเคราะหไดมาเปรียบเทียบกันเทานั้น 

 ผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางการสื่อความหมายของเนื้อหาบทเพลงกับมิวสิกวิดีโอสามารถแบง

ไดเปน 2 รูปแบบใหญ คือ การสื่อความหมายที่สอดคลองกันและการสื่อความหมายที่ไมสอดคลองกัน สําหรับดาน

การสื่อความหมายที่สอดคลองกัน สามารถแบงไดเปน 3 รูปแบบยอย ไดแก เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเสริมบทเพลงให

ชัดเจนมากขึน้ เนือ้หาของมิวสกิวิดีโอจํากัดเนือ้หาของบทเพลงใหแคบลง และเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอทําใหความหมาย

ของบทเพลงกวางขึน้ สวนดานการสื่อความหมายที่ไมสอดคลองกัน แบงเปน 2 รูปแบบยอย ไดแก เนื้อหาของมิวสิกวิ

ดีโอสรางความหมายใหมใหกับบทเพลงและเนื้อหาของมิวสิกวดิีโอไมมีความเกี่ยวของกับบทเพลงผลจากการศึกษายัง

สามารถนําความรูท่ีไดไปพัฒนาแนวทางในการสอนภาษาไทยและสามารถตอยอดเปนองคความรูใหมได 

คําสําคัญ:  การสื่อความหมาย  บทเพลง  มิวสิกวิดีโอ  ธนพร แวกประยูร 

Abstract 

In this work, the relationship of meaning between lyrics and music video of Parn Thanaporn 

Weakprayoon has been carried out. Pan’s music video was studied to analyze the significant of lyrics and music 

video which already released 10 albums. The content analysis is focus on the short story in music video by using 

the dramatic structure for consideration the correlative results.  

The result show that the relationship of meaning between lyrics and music video was classified  into 

two communication categories, which were the relevant communicate and the irrelevant communication. First, 

the relevant communicate can be divided in to 3 patterns:  the content of music video promote a clearly music, 

the content of music video restrict a narrowly music and the content of music video enlarge a music. Second, the 

irrelevant communication can be divided in to 2 patterns: the content of music video generate a new meaning to 

the lyrics and the content of music video show irrelevant to the lyrics. Finally, this study can be developed for 

alternative teaching approach in Thai language and build onthe new knowledge in Thai language. 

Keywords: Meaning, Lyrics, Music video, Thanaporn Weakprayoon 
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บทนํา  

ในปจจุบันการสื่อสารนั้นไรขอบเขต สื่อมวลชนแขนงตางๆเขามามีบทบาทมากขึ้น “เพลง” ก็เปนสื่อรูปแบบ

หนึ่งที่หลายๆคนใหความสนใจ เหตุผลหนึ่งก็คือการไดรับอิทธิพลในความหลากหลายของแนวดนตรีจากตางประเทศ 

ประกอบกับคนไทยก็เริ่มหันมาฟงเพลงและเลนดนตรีกันมากขึ้น ทําใหธุรกิจเพลงไทยมีการเติบโตและขยายตัวอยาง

รวดเร็ว และเมื่อธุรกิจมีการเตบิโตและขยายตัว การแขงขันที่เกิดขึ้นจึงยอมมีสูงขึ้นดวย ดังนั้น แตละคายเพลงจึงตอง

พยายามหากลยุทธตางๆมาแขงขันกัน เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคาหรือผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมายของตนใหได

มากที่สุด อีกทั้งยังตองใชเพื่อแขงขันกับคูแขงที่อยูในตลาดเพลงดวยกันอีกดวย  ซึ่งนอกจากภาษาและเนื้อหาของเพลง

ที่มีความดึงดูดใจแลว อีกวิธีหนึ่งที่จะใชเพื่อแขงขันและเปนเครื่องมือกระตุนความสนใจและการรับรูของผูบริโภค

เหลานี้ก็คือการทําภาพประกอบเพลงหรือ “มิวสิกวิดีโอ (Music Video)” (สรัญญา วีรเดชกําแหง, 2550) 

“มิวสิกวิดีโอ (Music Video)” หรือการผลิตภาพประกอบเพลงนี้ ถึงแมจะยังไมมีศาสตรหรือทฤษฎีที่จะมา

รองรับอยางชัดเจน แตก็มีผูที่สนใจจะศึกษาหรือผูที่ผลิตมิวสิกวิดีโอเหลานี้ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอไวอยาง

หลากหลาย โดยสามารถสรุปไดวา มิวสิกวิดีโอเปนสื่อภาพยนตรขนาดสั้นที่มีโครงสรางและรายละเอียดเหมือนกับ

ภาพยนตรขนาดยาว แตจะแตกตางกันท่ีภาพยนตรจะสรางใหเสร็จกอนและใสเพลงประกอบทีหลัง แตมิวสิกวิดีโอจะ

ทําเพลงใหเสร็จกอนและสรางภาพหรอืสรางเรื่องทีหลัง อกีทั้งมิวสิกวิดีโอนัน้จะมีความยาวเทากับเพลงๆ หนึ่งและถูก

ผลิตขึ้นเพื่อทําเพลงนั้นๆ ใหออกมาเปนภาพเพื่อสื่อความหมายของเพลงและทําใหคนติดตามเพลง ซึ่งอาจสรางขึ้น

โดยมีการผูกเปนเรื่องราวและมีการดําเนินเรื่องตามเนื้อเพลงหรืออาจเปนเพียงการสรางอารมณและความรูสึกรวมกับ

เพลงจากตัวศลิปนเพียงอยางเดียว หรือท่ีเรียกวา ละครขนาดสั้นประกอบบทเพลง (วสนันท อิทธิมีชัย, 2558) 

 ในการที่ผูผลิตจะสรางละครสั้นประกอบเพลงหรือมิวสิกวิดีโอขึ้นมานั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ “เนื้อหาของบท

เพลง” ที่จะบงบอกถึงความหมายหรอืประเด็นเนื้อหาที่ประมวลไดจากเนื้อรองหรือคํารอง ซึ่งอาจเปนภาษาพูด ภาษา

เขียน หรือภาษาที่สื่อแสดงถึงอารมณที่ผูประพันธหรือผูสรางแตงหรือสรางขึ้นตามจินตนาการ และถายทอด

ประสบการณใหผูฟงรับทราบ โดยเนื้อหานั้นจะสามารถอธิบายถึงจุดมุงหมายของบทเพลงวามีอะไรบาง เชน เรื่อง

เกี่ยวกับความรัก ความสมหวัง ความผิดหวัง การใหกําลังใจ ธรรมชาติ ภาพสังคม หรือสาระ แนวคิด แงคิดในแงมุม

ตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะนําไปสูแกนของบทเพลงที่ประมวลไดจากคํารอง ซึ่งการสรางมิวสิกวิดีโอสวนมากจะตองอางอิงกับ

เนื้อหาของบทเพลงเพื่อใหการสื่อความหมายทําไดดีมากยิ่งขึ้น สําหรับการสื่อความหมายในมิวสิกวิดีโอนั้น

เปรียบเสมือนการถายโยงความคิดหรือความรูสึกใหเห็นพองตองกันของบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง โดยผานชองทาง

ตางๆ เชน การพูดคุย กริยา ทาทาง การแสดงสีหนา ภาษาเขียน ภาษาภาพ สําหรับบทเพลงหนึ่งๆนั้น อาจใชการสื่อ

ความหมายทั้งในเรื่องของเนื้อหา ภาษา ทํานอง รวมไปถึงดนตรีไดอีกดวย (วสนันท อิทธิมีชัย, 2558) จึงกลาวไดวา

การที่ผูผลิตใชกลยุทธการใชภาพประกอบเพลงหรือมิวสิกวิดีโอนี้ ทัง้ 3 สวน ไดแก เนื้อหาของบทเพลง ภาพประกอบ

เพลงหรือมิวสิกวิดีโอ รวมไปถึงการสื่อความหมายนั้น มีสวนสําคัญยิ่งที่จะทําใหบทเพลงนั้นๆเปนที่สนใจและประสบ

ความสําเร็จในดานของความนิยม  

ปาน ธนพร แวกประยูร ถือเปนศิลปนหญิงคุณภาพคนหน่ึงที่เปนท่ีกลาวถึงกันมากในดานเน้ือหาของบทเพลง

ที่มเีอกลักษณเฉพาะ กลาวคือ เนื้อหาของบทเพลงถือไดวาเปนปากเปนเสียงใหผูหญิง มีถอยคําและเนื้อหาที่ลึกซึ้งกิน

ใจ และสะทอนเห็นถึงภาพลักษณของผูหญิงในบทเพลงอยางชัดเจน และนอกจากเนือ้หาของเพลงจะทําใหรูถึงมุมมอง

ของผูหญิงที่มีความรักแลว มิวสิกวิดโีอก็สรางกระแสโดงดังใหกับทั้งบทเพลงและตัวมิวสิกวิดีโอนั้นๆอยูไมนอย อีกทั้ง

ปาน ธนพร แวกประยูร ยังไดรับรางวัลตางๆ เชน รางวัลนักรองหญิงยอดเยี่ยม งานพระพิฆเนศทอง ครั้งที่ 5 ป 2544 
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รางวัลนักรองหญิงดีเดนเพื่อเยาวชน จาก สยช. ป 2544 รางวัลสีสันอะวอรด ประเภทศิลปนหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยม ป 

2545 รางวัล Channel [V] Thailand Music Video Awards ประเภทศลิปนไทยหญิงยอดนิยม ป 2548 ฯลฯ (วิกิพีเดีย, 1 

มกราคม 2556) อีกทั้งผลงานเพลงและมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร ที่ไดรับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมและ     

มิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยม  เชน รางวัลสีสันอวอรด ครั้งที่ 13 ป 2543 เพลงยอดเยี่ยม จากเพลงตบมือขางเดียว รางวัล 

Top Awards 2000 มิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยม จากเพลงตบมอืขางเดียว รางวัลมิวสิกวิดีโอยอดนิยม สาขาศิลปนไทยหญิง

ยอดนิยม จาก Channel [V] รางวัลโทรทัศนทองคํา ป 2552 มิวสิกวิดีโอดีเดน จากเพลงเสียงหัวใจวันไรเธอ เปนตน  

(หรรษา, 1 มกราคม 2556) 

 ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษา “ความสัมพันธระหวางการสื่อความหมายในบทเพลงกับ     

มิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อความหมายใน

เนื้อหาของบทเพลงกับเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอวามีความสัมพันธกันในรูปแบบใด มีความสอดคลอง สงเสริม หรือ

สนับสนุน บทเพลงมากขึ้นจริงหรือไม และมีสวนชวยในการสงเสริมบทเพลงในทิศทางใด เพื่อเปนแนวทางสําหรับ

การศึกษาในศาสตรที่มีความเกี่ยวของและสามารถผลิตมวิสิกวิดีโอในรูปแบบตางๆไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก  เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดที่เกี่ยวกับบทเพลง กลวิธีทาง

ภาษา มิวสิกวดิีโอ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเพลง กลวิธีทางภาษา และมิวสิกวิดีโอ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา

เนือ้หา กลวิธีทางภาษา และรูปแบบรูการนําเสนอมวิสิกวิดีโอ  

2. การคัดแหลงขอมูล แหลงขอมูลที่ผูศึกษาเลือกคือ www.RSonlinemusic.com เนื่องจากเปนเว็บไซตตน

สังกัดของปาน ธนพร แวกประยูร ซึ่งมีขอมูล Officail MV ที่ถูกตอง และ www.youtube.com เนื่องจากเปนแหลงรวม

ขอมูลวดิีโอที่ใหญท่ีสุดและสามารถหา Officail MV ไดดีเทียบเทากับเว็บไซตของตนสังกัด 

3. การเก็บขอมูล  ผูศึกษาเก็บขอมูลบทเพลงและมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร อัลบั้มเดี่ยวทั้ง 10 

อัลบั้ม ไดแก อัลบัมปาน ธนพร อัลบัมปาน ธนพร (ปกใหม) อัลบัมหวานผาซาก อัลบัม True Story ความรัก/ผูชาย/

ปลายาง อัลบัม Lover นรกในใจ อัลบัมสัญชาตญาณหญิง อัลบัมสตรีศรีสยาม อัลบัมผูหญิงยิ่งกวาละคร อัลบัม

พรหมลิขิต และอัลบัม @ Prime Time ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 โดยคนหาเฉพาะ 

Officail MV ทั้งหมดในขอบเขตการศึกษาของผูศึกษาที่มีในแหลงขอมูลท่ีกําหนด ณ เวลานั้น 

4.  การวิเคราะหขอมูล หลังจากเก็บขอมูล ผูศึกษาจะใชองคประกอบของการเลาเรื่อง ในสวนของโครงเรื่อง

ในการวิเคราะหเนือ้หาของบทเพลงและมิวสิกวิดีโอ เพื่อหาบทสรุปของเรื่องราวในแตละบทเพลงและมิวสิกวิดีโอและ

นํามาเปรียบเทียบความสัมพันธของการสื่อความหมายของบทเพลงและมิวสิกวิดีโอวามีความเหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร พรอมจําแนกประเภทและรูปแบบของเนื้อหาที่ปรากฏ 

5. สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

จากการศึกษาบทเพลงที่นํามาทําเปนมิวสิกวิดีโอของธนพร แวกประยูร ในเรื่องของความสัมพันธระหวาง

การสื่อความหมายในบทเพลงกับมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร โดยศึกษาจากการนําเนือ้หาของบทเพลงและ

เนือ้หาของมิวสกิวิดีโอมาวิเคราะหถึงบทสรุปของเรื่องตามองคประกอบของการเลาเรื่อง เฉพาะในสวนของโครงเรื่อง

วามีแนวโนมเปนไปในทิศทางใด จัดประเภทของบทสรุปที่ได และวิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหาของบทเพลง

และเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอนั้นสนับสนุนหรือ
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สงเสริมใหเนื้อหาของบทเพลงมีความชัดเจนขึ้นหรือไม ซึ่งสามารถสรุปผลในเรื่องของความสัมพันธระหวางการสื่อ

ความหมายในบทเพลงกับมิวสกิวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การสื่อความหมายที่สอดคลองกัน มีทั้งหมด 40 บทเพลง คิดเปนรอยละ 68.97 โดยเรื่องราวที่แสดงใน

เนือ้หาของบทเพลงและเนื้อหาของมิวสิกวดิีโอจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะแบงออกไดเปน 3 รูปแบบ ไดแก  

1.1 เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเสริมเนื้อหาของบทเพลงใหชัดเจนมากขึ้น หมายถึง การที่ผูผลิตสราง  

มิวสิกวิดีโอซึ่งเปนภาพหรอืเร่ืองราวที่นํามาประกอบเพลงใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหา

ของบทเพลง โดยในเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอนั้น อาจจะมีความเขมขนชัดเจนมากกวาในเนื้อหาของบทเพลง แตโดย

ภาพรวมเปนสิ่งที่สงเสริมกันและไมบิดเบือนเนื้อหาในบทเพลงนั้นๆ กลาวคือ มีบทสรุปของเรื่องราวที่ตรงกัน และทํา

ใหผูชมหรอืผูฟงเกิดอารมณความรูสึกรวมไดมาก  

จากการศึกษาพบเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอที่เสริมเนื้อหาของบทเพลงใหชัดเจนมากขึ้นทั้งสิ้น 33 บท

เพลง จาก 58 บทเพลง ไดแก เพลงฟอรมจัด เพลงสองกายหัวใจเดียว เพลงคําขอรองของกอนหนิ เพลงเจาชายมีจริง 

เพลงเพลงของเธอ เพลงตบมือขางเดียว เพลงหวง เพลงเห็นดวยตา...หาไมเจอ เพลงเบอรนี้ไมมีคนของเธอ เพลงเลิก

กันไมเหงาเทามีเธอ เพลงเหมอืนตาย...ทั้งท่ีใกลกัน เพลงคืนเขา เพลงหญิงราย ชายเลว เพลงเพื่อนเราเผาเรือน เพลง

รักคงยังไมพอ เพลงผูหญิงทุกคนเอาแตใจ เพลงอีกดานของนางมารราย เพลงบอกลามาบอกเอง เพลงสตรีศรีสยาม 

เพลงจับไมคใจมา เพลงลูกไกในกํามือเมอืง เพลงไกลหัวใจ เพลงใจนําทาง เพลงขอเลวแคนี้ เพลงโทรมาไดไหม เพลง

เจ็บไมจํา เพลงปากอยางใจอยาง เพลงผูหญิงมอืสอง เพลงผูชายดีดียังมีไหม เพลงผูหญิงย่ิงกวาละคร เพลงเริ่มตนกับ

คนนี้ เพลงขอไปใหถึงดาว และเพลงใหเลวกวานี้ คิดเปนรอยละ 56.90 ดังตัวอยางตอไปนี ้

ตารางที่ 1 เปรียบเทยีบเนื้อหาของบทเพลงและมวิสิกวิดีโอท่ีมิวสกิวิดีโอเสริมบทเพลงใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เนื้อหาของบทเพลง เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 

ทําฟอรมกดแลวพดูโชว ทําเปนเหมือนใครโทรเขามา 

วาเราก็มีนะ มีคนมาหมายตาเหมือนกัน 

จริงจริงเปลาจะเหงาตาย ไมไดรับสายใครมาหาวัน 

มีมือถือก็ใชฟงแตเพลงเทานั้น ถายรูปแมวกับหมา 

แอบคิดบอยก็นอยใจคนมันโสด  

โกรธแตโชคชะตาจะวาไมถึงเวลา อายุก็ปาไปเทาไร 

อยากจะมีสักคนมาขอเบอร เทๆเซอรๆหรือโทรมก็แจกฟร ี

ไวโทรมาคุยใหพอเลือดลมมันดี รุนนีม้ีสิทธิ์ไหม 

อยากจะมีสักคนมาแลกเบอร ฉันฉันเธอเธอนิดนึงใหอุนใจ 

รับสายทุกทีครั้งนี้จะโชวคนอื่นดูเอาไว ที่รักโทรเขามา 

ทําฟอรมบนวาวุนวาย สั่งไปแลวหามโทรเขามา 

กําลังทํางานนะ มีอะไรคอยคุยแลวกัน 

(เพลงฟอรมจัด : อัลบั้มสัญชาตญาณหญิง) 

(RSonlinemusic, 22 มีนาคม 2557) 

        ผูหญิงคนหนึ่งที่ไมมีคนรักแตในขณะที่รอบๆตัวของเธอมีแต

คนมีคูทั้งสิ้นเธอจึงรูสึกเหงา โดดเดี่ยวและยังแอบอิจฉาเพื่อนๆของ

เธอที่มีคนรักแลว เธออายเพื่อนๆของเธอที่เธอไมมีคนรัก เธอจึง

แกลงทําเปนวาเธอเองก็มีคนรักเชนกัน เพียงแตคนรักของเธอไม

วางติดธุระ และไมสามารถมาหาเธอได เธอชอบอวดเพื่อนๆวาคน

รักของเธอโทรมาหาดวยความเปนหวงหรือโทรมาบอกรัก แต

เพื่อนๆของเธอก็ไมมีใครสนใจเธอไปมากกวาคูรักของตัวเองจึงทํา

ใหเธอเจ็บใจและตองการมีคนรักจริงๆเสียท ี

(มิวสิกวิดีโอเพลงฟอรมจัด : อัลบั้มสัญชาตญาณหญิง) 

(Youtube, 22 มีนาคม 2557) 

 

จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาทั้งเนื้อหาของบทเพลงและเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอกลาวถึงผูหญิงคน

หนึ่งที่ไมมีคนรักและไดแตอิจฉาคนอื่นๆที่มคีนรักแลว จึงใชโทรศัพทเปนเครื่องมือในการทําใหทุกคนรอบขางเขาใจวา

เธอเองก็มีคนรักอยูเชนเดียวกัน แตในความเปนจริงเธอนั้นไมมีใคร ซึ่งเนื้อหาของบทเพลงกับเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ
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ดังกลาวจึงสอดคลองและสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันคือความตองการมีคนรัก และมิวสิกวิดีโอก็มีสวนชวย

สงเสริมบทเพลงใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

1.2 เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจํากัดความหมายของบทเพลงใหแคบลง หมายถึง การที่ผูผลิตสราง   

มวิสิกวิดีโอซึ่งเปนภาพหรือเรื่องราวที่นํามาประกอบเพลงใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหา

ของบทเพลง แตจํากัดขอบเขตเนื้อหาของบทเพลงใหดูแคบลง กลาวคือ มีบทสรุปของเรื่องราวในมิวสิกวิดีโอที่ชัดเจน

โดยเนื้อหาของบทเพลงจริงๆนั้นอาจไมมีบทสรุปหรือผูฟงอาจจะเห็นบทสรุปไดในมุมกวาง แตมิวสิกวิดีโอที่ประกอบ

จํากัดความคิดของผูชมและผูฟงโดยการกําหนดบทสรุปใหตามที่ผูสรางมิวสิกวิดโีอตีความ 

จากการศึกษาพบเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอที่จํากัดความหมายของบทเพลงใหแคบลงทั้งสิ้น 5 บท

เพลง จาก 58 บทเพลง ไดแก เพลงบาปกรรมมีจริง เพลง 3 คน 2 ทาง เพลงเสียงหัวใจวันไรเธอ เพลงเหตุการณยัง

ไมเปลี่ยนแปลง และเพลงเร่ืองงายๆ (ที่ผูชายไมรู) คิดเปนรอยละ 8.62 ดังตัวอยางตอไปนี ้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเนือ้หาของบทเพลงและมวิสิกวิดีโอท่ีมิวสกิวิดีโอจํากัดความหมายของบทเพลงใหแคบลง 

เนื้อหาของบทเพลง เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 

ฉันถามเธอไดยินไหม  

ฉันถามวาจะเลือกใคร 

มีคนนึงตองเสียเธอไป  

ไมเปนไร ไมเปนไรถาฉันคือคนนั้น 

ทิ้งฉันฉันก็ปวดราว ทิง้เขาเขาก็เทากนั 

มีคนนึงเกินความตองการ 

ไมมีวัน ไมมีวันเดินรวมทาง  

เธอตองตัดสินใจ 

ก็มีแคสามคนกับสองทาง 

จะยังไงวันนี้ก็มีแคสองทางกับสามคน 

เธอเขาใจใชไหม ปลอยใหฉันไป  

สวนเธอจูงมือเขาไปไปกับเขาก็เทานั้น 

ฉันไปทางนีค้นเดียว 

แคปลอยใหฉนัไป สวนเธอจูงมือเขาไป  

ไปกับเขาก็เทานั้น 

คนนี้คนเดียว เหลือเพียงทางนี้ทางเดียว 

(เพลง 3 คน 2 ทาง : อัลบั้มปาน ธนพร) 

(RSonlinemusic, 11 กุมภาพันธ 2557) 

 เมื่อความจริงเปดเผยแตละฝายก็ตางเสียใจและไมรูจะทําอยางไร

ตอไปจนวันหนึ่งพลจึงไดตัดสินใจมาพบกับติ๊กซึ่งครอบครัวของติ๊กนั้นหาม

ไมใหเธอยุงกับพลแตสุดทายทั้งคูก็ทนไมไดและดึงดันที่จะรักกันจนครอบครัว

ของติ๊กตองจํายอม 

 ฝายนิ้งซึ่งเปนคนรักเดิมเห็นเหตุการณครั้งนี้ทั้งหมดก็ยิ่งเสียใจ

มากขึ้นเมื่อรูวาพลหมดรักตนแลวจึงตัดสินใจไปหาติ๊กและขอคุยดวย ซึ่งการ

คุยครั้งนี้เปนการคุยกันในรถที่นิ้งเปนผูขับ ฝายพลซึ่งความจริงแลวนัดกับติ๊ก

เอาไวกอนไดมาถึงและเห็นเหตุการณเขาพอดีจึงรอนใจและขับรถตามไป  

 นิ้งบอกวาจะคืนชีวิตที่เคยไดรับความชวยเหลือจากติ๊กใหและเรง

ความเร็วรถอยางแรง อยูๆมีรถบรรทุกตัดหนารถของนิ้ง วินาทีนั้นนิ้งจึง

ตัดสินใจหักรถหลบเพื่อใหตัวเองเปนคนที่โดนรถชนสวนติ๊กนั้นปลอดภัย 

 เมื่อฝายชายมาถึงก็เลือกที่จะไมสนใจนิ้งถึงแมนิ้งจะเปนคนเจ็บ

หรืออาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แตเลือกเขาไปหาติ๊กแทน ซึ่งทําใหนิ้ง

เสียใจที่สุดและรับรูไดทันทีวาเธอเองที่พายแพและตองเดินออกมาจากความ

รักครั้งนี้ 

(มิวสิกวิดีโอเพลง 3 คน 2 ทาง : อัลบั้มปาน ธนพร) 

(Youtube, 17 กุมภาพันธ 2557) 

 

จากตัวอยางขางตน ในเนื้อหาของบทเพลงจะกลาวถึงการที่ผูหญิงคนหนึ่งไดเอยถามฝายชายหรือ

คนรักของตนที่มผีูหญิงคนใหมวาจะเลือกที่จะอยูกับใคร แตสุดทายเธอก็เปนฝายตัดสินใจดวยตัวเองวาเธอจะยอมเปน

คนที่ไปและเสียสละใหฝายชายไดอยูกับผูหญิงคนใหม สวนเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอน้ันจะแสดงใหเห็นถึงการที่นิ้งยอมเปน

ผูรับเคราะหจากอุบัติเหตุรถชนแทนติ๊กเพราะรูวาไมวาอยางไรพลก็ไมรักเธอเหมือนเดิมอีกแลว และนิ้งเองก็อยาก

พิสูจนความจรงิวาหากเกิดอะไรขึน้กับเธอ พลจะยังเปนหวงเธอหรือไม และเธอก็ไดคําตอบวาพลไมไดเปนหวงเธอแต

เปนหวงติ๊กมากกวา ดังนั้น เนื้อหาของบทเพลงกับเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอนั้นจึงถือวามีความสอดคลองและมี

ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ความรักที่ไมสมหวัง แตในดานเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอจะมีความเขมขนของ
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เนือ้หามากกวาบทเพลง เนื่องจากเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอแสดงถึงการจากไปของฝายหญิงคนรักเกาดวยชีวิตหรือความ

ตาย แตในเนื้อหาของบทเพลงนั้นไดกลาวเพียงแคฝายหญิงคนรักเกายอมจากไปเอง ซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงการ

เลิกราเทานัน้ 

1.3 เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอทําใหความหมายของบทเพลงกวางขึ้น หมายถึง การที่ผูผลิตสราง      

มิวสิกวิดีโอซึ่งเปนภาพหรอืเร่ืองราวที่นํามาประกอบเพลงใหมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหา

ของบทเพลง แตขยายขอบเขตเนื้อหาของบทเพลงใหกวางขึ้น กลาวคือ ในมิวสิกวิดีโออาจจะมีตัวละครที่มากกวาใน

บทเพลงหรอืในมิวสิกวิดโีออาจมีบทสรุปท่ีทิง้ทายใหผูชมไดขบคิดวาเร่ืองราวจะเปนอยางไรตอไป ซึ่งในบทสรุปของบท

เพลงนัน้มีความชัดเจนมากกวา เปนตน  

จากการศึกษาพบเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอที่จํากัดความหมายของบทเพลงใหแคบลงทั้งสิ้น 2 บท

เพลง จาก 58 บทเพลง ไดแก เพลงรักแทแพใกลชิดและเพลงจากคนหนึ่งถึงอีกคน คิดเปนรอยละ 3.45 ดังตัวอยาง

ตอไปนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทยีบเนื้อหาของบทเพลงและมวิสิกวิดีโอท่ีมิวสกิวิดีโอที่มิวสิกวิดีโอทําใหความหมายของบทเพลง

กวางขึ้น 

เนื้อหาของบทเพลง เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 

แลวขาวรายก็ฟองไดตําตา 

เหมือนเข็มมันทิ่มลงมาทั้งรางกาย 

ยิ่งถามตัวเองวาเปนเพราะใครยิ่งเจ็บยิ่งทรมาน 

เพื่อนหนึ่งคนที่รูใจเร่ือยมา 

และเขาที่คบกันมาก็เนิ่นนาน 

อยูใกลเกินไปก็เลยไหวหวั่น 

จนแอบรักกันหมดใจ 

เจ็บตรงนี้ที่ไดแตซื่อเกินไป 

ปวดตรงนี้ที่ไดแตโงงมงาย 

วางน้ํามันใหอยูใกลๆกองไฟไวใจแตไมนึกเลย 

ถูกเขาหักหลังหัวใจพังยับเยิน  

อยากจะถามเหลือเกินทําไดไง ยิ่งคิดยิ่งช้ํา 

สองคนพูดสองคําเสียใจ ถาเสียใจทําไมถึงทํา 

เหมือนใหแมวคอยเฝาดูปลายาง 

ไมคิดระแวดระวังเพราะเชื่อใจ 

เพิ่งรูจริงๆวาความชิดใกล 

มันเปลี่ยนหัวใจบางคน 

ความรักแทๆแพคนใกลชิดกันใชไหม 

วันนี้ฉันจะไดรู 

(เพลงรักแทแพใกลชิด : อัลบั้ม True Story ความรัก/

ผูชาย/ปลายาง)  

(RSonlinemusic, 16 พฤษภาคม 2557) 

 ตั๊กเริ่มเลาเรื่องของตนกับติ๊กซึ่งเปนคนรักใหแอนฟง เริ่ม

ตั้งแตกอนที่ตั๊กจะคบกับติ๊กซึ่งตั๊กเคยมีแฟนมากอนแตเปนแฟนที่ไม

ดีนักเพราะแฟนเกาของตั๊กตบตีและทํารายรางกายตั๊กและวันนั้นติ๊ก

ไดผานมาเห็นเหตุการณนั้นพอดีจึงพาตั๊กมาสงที่โรงพยาบาล ตั๊ก

กลายเปนคนที่ไมพูดไมจาแตติ๊กก็คอยดูแลอยูไมขาดจึงทําใหตั๊กเริ่ม

เชื่อใจและพูดคุยกับติ๊กและติ๊กก็สัญญาวาจะดูแลตั๊กใหดีที่สุด ตั๊กดี

ใจที่มีคนที่รักเธอโดยไมหวังอะไร เมื่อแอนมาเยี่ยมเธอจึงเลาใหแอน

ฟงวาเจอผูชายที่ดีแลวแอนจึงยินดีกับตั๊ก 

 จนเมื่อตั๊กออกมาจากโรงพยาบาลใชชีวิตตามปกติ อยูมา

วันหนึ่งตั๊กไดเห็นติก๊มาสงแอนโดยบังเอญิ จึงทําใหตั๊กเริ่มเห็นถึง

ความผิดปกตแิละคอยตามดูเรื่องราวของติ๊กกับแอน เธอรูวาติ๊ก

และแอนรักกัน เธอจึงบอกกบัติ๊กวาอยาทิ้งเธอไปแตครั้งนี้ติ๊กไมรับ

ปากทําใหตั๊กเสียใจมาก  

 เมื่อเลาจบตั๊กไดจุดไฟเผาตัวเองซึ่งไฟไดลุกลามเร็วมาก 

ติ๊กจึงเลือกที่จะพาแอนไปชุบน้ําและใหแอนรออยูในหองน้ํา สวนติ๊

กก็ออกมาชวยตัก๊กอนแตเมื่อชวยตั๊กออกมาไดไฟก็ยิ่งโหมรุนแรงจน

เจาหนาที่ดับเพลิงไมใหติ๊กเขาไปในบานนั้นอีก ซึ่งขณะนั้นแอนยังอยู

ขางใน สุดทายเจาหนาที่ไดพบผาขนหนูผืนหนึ่งซึ่งเปนของแอนแต

พบวาไมมีผูใดอยูในบานหลังนั้นเลย 

(มิวสิกวิดีโอเพลงรักแทแพใกลชิด :  

อัลบั้ม True Story ความรัก/ผูชาย/ปลายาง) 

(Youtube, 16 พฤษภาคม 2557) 

 

จากขางตนจะเห็นวา ในบทเพลงนั้นกลาวถึงการที่ผูหญิงคนหนึ่งจับไดวาคนรักของตนกับเพื่อนสนิทไดแอบ

คบกันลับหลังเธอ โดยเมื่อเธอนัน้ทราบเธอจึงเสยีใจมากและเหมือนเปนการตัดพอคนทัง้คูทีห่ักหลังเธอ แตในมิวสิกวิดี



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1522 
 

โอถึงแมวาจะมีการสื่อความหมายของเรื่องราวที่มีความสอดคลองกัน นั่นคือ แอนซึ่งเปนเพื่อนรักของตั๊กไดรักกับติ๊

กซึ่งเปนคนรักของตั๊ก และตั๊กก็จับไดวาทั้งคูแอบคบกัน แตสิ่งท่ีแตกตางจากเนื้อหาของบทเพลง นั่นคือ การที่มิวสิกวิดี

โอไมมีบทสรุปท่ีชัดเจนแนนอน ทิ้งทายไวใหผูชมขบคดิถึงบทสรุปวาสุดทายแอนนั้นไดหายไปไหน และแอนนั้นปลอดภัย

หรือไม ซึ่งในสวนนี้ผูชมสามารถคิดถึงบทสรุปของมิวสิกวดิีโอที่แตกตางกันออกไปไดหลายเรื่องราว 

2. การสื่อความหมายที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งเกิดจากแกนของบทเพลงและแกนของมิวสิกวิดีโอเปนไปใน

ทิศทางที่ไมสอดคลองกัน โดยบทสรุปของเรื่องราวในเนื้อหาของบทเพลงและในเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอไมสัมพันธกัน 

หรือเรื่องราวของบทเพลงกับมิวสกิวิดีโอไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน ในสวนของการสื่อความหมายที่ไมสอดคลอง

กันนี้พบทัง้สิ้น 18 บทเพลง คิดเปนรอยละ 31.03  ซึ่งจะแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก  

2.1 เนือ้หาของมิวสิกวิดีโอสรางความหมายใหมใหกับบทเพลง หมายถึง การที่เนื้อหาของบทเพลง

และเนือ้หาในมิวสิกวิดีโอไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากแยกเนื้อหาของบทเพลงกับเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ

ออกจากกันจะสรางการรับรูของเรื่องราวที่ขัดแยงกันหรือไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก เนื้อหานั้นๆ อาจจะมี

ขอสรุปที่แตกตางกัน หรือมเีรื่องราวท่ีไมตรงกับเนือ้หาของบทเพลง เปนตน 

จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหาของบทเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงที่มีเรื่องราว

ประกอบของปาน ธนพร แวกประยูร อัลบั้มเดี่ยวทั้ง 10 อัลบั้ม จํานวนทั้งหมด 58 บทเพลง พบวา บทเพลงและ     

มิวสิกวิดีโอที่มเีนือ้หาไมสัมพันธกันมีท้ังหมด 4 บทเพลง คิดเปนรอยละ 5.90 ไดแก เพลงชีวิตคู เพลงนรกในใจ เพลง

เหมือนรักกับลม และเพลงเหตุผล ดังตัวอยางตอไปนี ้

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเนื้อหาของบทเพลงและมิวสิกวิดีโอที่มิวสิกวิดีโอที่มิวสิกวิดีโอสรางความหมายใหมใหกับบท

เพลง 

เนื้อหาของบทเพลง เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอ 

ทิ้งใหฉันเหงาคนเดียวทุกครั้ง 

ทิ้งใหอางวางคนเดียวทุกท ี

ฉันจะเดียวดายไมเคยมาใยดี 

นี่มันคืออะไร 

พูดวารักฉันทําไมไมรู สุดทาย

ก็ทิ้งใหทนใหรออยูเรื่อยไป 

ทั้งๆทีม่ีเธอ ฉันเหมือนไมมีใคร 

จะกอดเธอไดเพียงเงา 

รักฉันอยูไหม ทําไมวันนี้มัน

วางเปลา หรือรักของเราไมมี

ตัวตน 

เหมือนรักกับลมไมมีจุดหมาย 

เอื้อมควายังไงก็คงจะไมมีวัน 

เปนเพียงแคลมวูบเดียวเทานั้น 

ถึงทรมานก็คงจะตองทําใจ 

หวังแคออมแขนในวันที่ลา  

แตแลวทีเ่ธอมีมาก็คือการ

เงียบหาย 

ฉันเหงาจนชินชา น้ําตามันชิน

 ผูหญิงคนหนึ่งที่อยูอยางโดดเดี่ยวและใชชีวิตเพียงลําพัง แตเธอนั้นยังคงคิดถึงคนรักในทุก

หวงความคิด ไมวาเธอจะทําอะไรเธอก็จะคิดถึงสิ่งที่เธอกับคนรักไดเคยทํารวมกันอยูเสมอ เธอเก็บ

กระดาษแผนหนึ่งที่คนรักเธอไดเขียนทิ้งไวใหและอานมันอยางมีความหวังวา “ผมจะกลับมา” ซึ่งเธอ

คอยใหความหวังตัวเองไปวันๆวาเขาจะกลับมาหาเธอในเร็ววันแตสุดทายเธอก็ตองยอมรับความจริงวา

เขาจะไมกลับมาหาเธออีกแลวเพราะในความเปนจริงกระดาษแผนนั้นไดเขียนเอาไววา “ผมจะไมมีวัน

กลับมาอีกแลว” 

(มิวสิกวิดีโอเพลงเหมือนรักกับลม : อัลบั้ม 

หวานผาซาก) 

(Youtube, 16 สิงหาคม 2557) 
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ใจ จะกอดเธอไดเพียงเงา 

ถึงแมตองการก็คงไมได

ครอบครองใจเธอ 

(เพลงเหมือนรักกับลม : 

อัลบั้มหวานผาซาก) 

(RSonlinemusic, 18 สิงหาคม 

2557) 

 

จากตัวอยางขางตน พบวา ในเนื้อหาของบทเพลงนั้นเปนการกลาวถึงความรักที่มีปญหา กลาวคือ ฝายหญิง

รูสึกวาฝายชายซึ่งเปนคนรักของตนนั้นมักจะปลอยเธอใหเหงาและอยูคนเดียวโดยที่ไมใสใจเธอ เมื่อนานไปเธอก็รูสึก

คลางแคลงใจในคําวารักของฝายชายที่เพียงแตพูดแตไมเคยปฏิบัติจริงๆ แตเธอนั้นก็ยังคงรอถึงแมจะรูวาไมมีทางที่คน

รักของเธอจะทําในสิ่งที่เธอตองการได สวนเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอนั้น ไดแสดงใหเห็นถึงความรักที่ไมสมหวังของผูหญิง

คนหนึ่ง ที่เฝาคิดถึงและรอคอยคนรักในทุกๆวันวาคนรักของเธอจะกลับมาหา แตสุดทายเมื่อเธอเห็นขอความการบอก

เลิกของฝายชายที่ความจริงเธอนั้นทราบดีอยูแลวอีกครั้ง เธอจึงไดสติและรูวาคนรักของเธอไมมีวันกลับมาหาเธออีก

แลว 

จากที่กลาวมาในดานของการสื่อความหมายของเนื้อหาในบทเพลงและในมิวสิกวิดีโอนั้น จะเห็นวาไม

สอดคลองสัมพันธกัน เนื่องจากบทสรุปที่เกิดขึ้นแตกตางกัน โดยจากเนื้อหาของบทเพลงไมมีบทสรุปที่แนชัดวาคูรักนี้

ไดเลิกรากันแลวหรือไม และความรักครั้งนี้ยังคงเปนปญหาสําหรับฝายหญิงที่ยังคงตองรอฝายชายกลับมา แตใน

เนือ้หาของมิวสกิวิดีโอนั้นไดขอสรุปที่แนชัดวาฝายชายนั้นไดเลิกราจากเธอไปแลวและไมมีทางกลับมาเธออีก แตเปน

ฝายหญิงเองท่ีไมสามารถทําใจใหลืมฝายชายไดจึงยังคงหลอกตัวเองทุกวันวาฝายชายจะกลับมาซึ่งจากการวิเคราะห

ความแตกตางของเนื้อหาในบทเพลงและเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอที่กลาวมา ในดานของเนื้อหาหลายสวนยังคงมีความ

คลายคลึงกันอยูมาก เพียงแตแตกตางกันในบทสรุปของเพลงเทานั้น 

2.2 เนื้อหาของมิวสิกวิดีโอไมมีความเกี่ยวของกับบทเพลง หมายถึง มิวสิกวิดีโอที่นํามาประกอบ 

บทเพลงนั้นเปนมิวสิกวิดีโอในรูปแบบที่เนนผูรอง กลาวคือ จะมีรูปแบบการนําเสนอโดยเนนที่นักรองมากกวาเนื้อหา

เรื่องราว โดยจะเนนการแสดงอารมณความรูสึกจากสีหนาและทาทางของนักรองมากกวาการดําเนินเรื่อง ซึ่งใน     

มิวสิกวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่แทรกเขามา แตจะไมมีองคประกอบหรือโครงสรางของละครเหมือนกับการนําเสนอ  

มิวสิกวดิีโอโดยเนนเรื่องราว  

จากการศึกษาเนื้อหาของมวิสิกวิดีโอท่ีไมมีความเกี่ยวของกับเนือ้หาของบทเพลง พบวา มีทั้งสิ้น 14 บทเพลง 

ไดแก เพลงไมรูจักคําวาพอ เพลงเจ็บได...รองไหเปน เพลงบอิ่ม...แตยิ้มเมิน เพลงลมใตพัดไมถึง เพลงใหทาน เพลง

ใครสักคน เพลงหวานเมล็ดบนเม็ดทราย เพลง 30 อัพ  เพลงรักจะไปกับเธอ เพลงชดใชยังไง เพลงไมผิดหวัง เพลง

เหงา...เขาใจ เพลงโลกปวย และเพลงเราเลกิกันนะ 

บทเพลงของปาน ธนพร แวกประยูร นอกจากจะมีเนื้อหาที่หลากหลาย ที่ไมจําเพาะเจาจงแตเรื่องที่เกี่ยวของ

กับความรัก แตยังมีเนื้อหาในดานอื่นๆ เชน การใหกําลังใจหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติ สําหรับดาน  

มิวสิกวิดีโอนั้นก็มีการสื่อความหมายที่มีความหลากหลายเชนเดียวกับเนื้อหาของบทเพลง โดยพบวา มิวสิกวิดีโอ

สวนมากมักจะมีการสรางใหมีเนื้อหาเร่ืองราวที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาของบทเพลง โดยเนื้อหาในมิวสิกวิดีโอนั้น

จะมีรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจจะมีความสอดคลองกับบทเพลงในดานใดดานหนึ่ง กลาวคือ ทั้งสงเสริม
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เนือ้หาของบทเพลงใหมีความชัดเจนมากขึ้น จํากัดความหมายใหแคบหรือกวางออกได นอกจากนี้ในบางมิวสิกวิดีโอ

อาจจะสรางขึ้นโดยที่เนื้อหาไมสัมพันธกับบทเพลงก็ได สวนมิวสิกวิดีโอที่ไมมีเนื้อหาเรื่องราว ซึ่งจะเปนการเนนที่ตัว

บุคคลหรือตัวผูรองแทน แมจะไมมีการสื่อความหมายที่สอดคลองกับเนื้อหาของบทเพลงโดยตรง แตจะมีการแสดง

อารมณความรูสึกของบทเพลงผานทางสีหนาและทาทางของผูรอง ทําใหผูที่ไดรับชมรับฟงสามารถเขาใจถึงอารมณ

ของเพลงหรือผูรองที่ตองการสงผานมาได ซึ่งอาจกลาวไดวาการนําเสนอมิวสิกวิดีโอนั้นขึ้นอยูกับการตีความเนื้อหา

บทเพลงของผูสรางเอง ซึ่งอาจจะสอดคลองโดยใหความหมายในลักษณะตางๆหรอืไมสอดคลองกับบทเพลงก็ได  

 อนึ่ง ผูศึกษาใครเสนอวาหากมีการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อความหมายในบทเพลงและมิวสิกวิดีโอ

ในรูปแบบเดียวกัน ควรศึกษาเรื่องของวัจนภาษาและอวัจนภาษาในมิวสิกวิดีโอ ทั้งของปาน ธนพร แวกประยูร หรือ 
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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ

ควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บขอมูลจากเกษตรกรในตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมจํานวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยใชการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิทสองทางเลือก 

(Binary Logit Regression Analysis) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

ไดแก การเขารวมกิจกรรม และผลรวมของคะแนนทัศนคติ ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 

95 ไดแก การรับรูขาวสารภายในชุมชน ปจจัยที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 ไดแก 

ประสบการณในการปลูกขาว และแรงงานภายในครัวเรือน 

คําสําคัญ: การยอมรับ เชื้อราไตรโคเดอรมา การควบคุมศัตรูพชืในนาขาว ตําบลปาไผ  

Abstract 

The objective of this study was to analyze of factors affecting the adoption of Trichoderma harzanum 

for pest control in rice field of farmers in Sansai district of Chiangmai province. The population was total 200 

farmers in Pa Pai sub-district Sansai district of Chaingmai province. The analysis on farmers’ adoption performed 

upon the results of Binary Logit Regression Analysis model. The study results were found that factors affecting 

the adoption of Trichoderma harzanum for pest control in rice field show that statistically significant at a 

confidence level of 99 percent consist of attend on activity in community and total resource on attitude; 

statistically significant at a confidence level of 95 percent consist of perceive of new in community; statistically 

significant at a confidence level of 90 percent consist of experience in agriculture occupation and household 

labor. 

Keywords: Adoption, Trichoderma (Trichoderma harzanum), pest control in rice field, Pa Pai sub-district 

 

บทนํา 

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอน ฝนตกชุกมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูง ประชากรประมาณรอยละ 35 ของ

ประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยผลผลิตที่ไดจากการทําการเกษตรสวนหนึ่งนํามาเพื่อใชบริโภค

ภายในประเทศและสวนที่เหลือเปนสินคาสงออกจึงตองมีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการ 

อยางไรก็ตามปญหาการผลิตสินคาเกษตรสวนหนึ่งเกิดจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เนื่องจากสภาพ

ภูมิอากาศเอื้อตอการเจริญเติบโตและแพรระบาดของศัตรูพืชชนิดตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหายกับพืชทุกชนิด ทํา



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1527 
 

ใหเกษตรกรในประเทศไทยตองหาวิธีปองกันกําจัดศัตรูพืชเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยวิธีที่นิยมกันมาก 

ไดแก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งทําใหปริมาณและมูลคาการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้นเรื่อยมา (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) โดยการนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนการนําเขามาจาก

ตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถผลิตสารออกฤทธิ์ได จึงเปนการนําเขามาเพื่อบรรจุขาย

ภายในประเทศหรือมีการผสมสารอื่น ๆ แลวจึงบรรจุขายตอไป โดยมสีถิติการนําเขาสารเคมกีําจัดศัตรูพืชเปนอันดับท่ี 

5 ของโลก (สํานักงานควบคุมโรคพืชและวัสดุการเกษตร, 2555) และยังมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการใช

สารเคมใีนการกําจัดศัตรูพืชนั้นเปนวิธีที่ปฏิบัตงิาย ใชแรงงานนอย สามารถหาไดงายและเห็นผลรวดเร็ว เกษตรกรจึง

มักใชสารเคมมีากเกินความจําเปนเพื่อเรงรัดการผลิตและใชในระยะเวลาท่ีตอเนื่องกันเปนเวลานาน จนเกิดเปนปญหา

ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนท่ีอาจสงผลถึงระดับประเทศ (สุธาสิน ีอั้งสูงเนิน, 2558) 

จากการเพิ่มขึ้นของการใชสารเคมีทางการเกษตรขางตนทําใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความตื่นตัวใน

การชวยกันรณรงคใหเกษตรกรลดปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เนื่องจากเกรงวาจะเกิดผลกระทบตอตัว

เกษตรกรและสิ่งแวดลอม โดยทางเลือกที่สําคัญ คือ มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีชีวภาพแทนการใชสารเคมี

ปองกันและกําจัดศัตรูพืชหรือการควบคุมพชืโดยชีววิธี (Biological Control) ซึ่งเปนเทคโนโลยีการผลิตที่งาย ปลอดภัย 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงผลดีตอสุขภาพอนามัยของเกษตรและผูบริโภค ตัวอยางของการควบคุมกําจัดศัตรูพืชโดย

ชีววิธีที่มีคุณภาพสูงและไดรับการสงเสริมจากภาครัฐและเอกชน คือ การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุม

ศัตรูพืช ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตและทําใหเกษตรกรมีความปลอดภัย

ทางดานสุขภาพมากขึ้น (กิตติ สัจจาวัฒนาและณัฐ โฆษิวากาญจน, 2557) 

อยางไรก็ตามวิธีการหรือเทคโนโลยีดังกลาวก็ยังไมแพรหลายหรือไดรับการยอมรับในกลุมเกษตรกรนอย

มากเมื่อเปรยีบเทียบกับวิธีการใชสารเคมีควบคุมศัตรูพืช แมวาเชื้อราไตรโคเดอรมานั้นเปนเชื้อราปฏิปกษสามารถใช

แทนสารเคมีไดอยางมปีระสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมและตนทุนต่ํา ดังนั้นการศึกษา

นี้จึงมคีําถามวิจัยวาเพราะเหตุใดเกษตรกรจึงมีการใชไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวท่ีนอยเมื่อเทียบกับ

การใชสารเคมี ซึ่งนําไปสูวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใช

เชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกร โดยเลือกพื้นที่ศึกษาในอําเภอสันทราย จังหวัด

เชยีงใหม  เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไดรับผลกระทบจากศัตรูพืชที่สงผลทําใหมีตนทุนในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่สูง 

มีการสงเสริมใหเกษตรกรผลิตเละใชไตรโคเดอรมา แตมีเกษตรกรนําไปใชในพื้นที่จํานวนนอย โดยจากผลการ

วิเคราะหนั้นจะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธสงเสริมใหเกษตรกรมีการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยาง

แพรหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีตอตัวเกษตรกร สังคมและสิ่งแวดลอมตอไป 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจที่มุงเนนวิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโค

เดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมโดยมกีารดําเนินการดังตอไปน้ี 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังเปนหลัก รวมทั้งสิ้น 200 ราย 

คํานวณจากสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) จากประชากรเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังเปนหลักในเขตพื้นที่ตําบล

ปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 386 ราย 

2) การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามกลุมตัวอยาง

จํานวน 200 ราย ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ สวนที่ 1: ขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
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เกษตรกร สวนที่ 2: ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืช

ในนาขาว สวนที่ 3: ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือทัศนคติในการนําเชื้อราไตรโคเดอรมามาใชในการควบคุมศัตรูพืช

ในนาขาว สวนที่ 4: ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ

ควบคุมศัตรูพืชในนาขาว และมีการเก็บรวบรวมขอมูลของเกษตรกรแตละรายดวยตนเอง พรอมทั้งทําการอธิบายถึง

วัตถุประสงคของการวิจัย ชี้แจงรายละเอียดและเนื้อหาของแบบสอบถามใหแกเกษตรกร เพื่อที่เกษตรกรจะได

สามารถใหขอมูลไดอยางถูกตอง 

3) การวิเคราะหขอมูล ใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยแบบโลจิทสองทางเลือก (Binary Logit 

Regression Analysis) จากการประยุกตแนวคิดของ Hill และคณะ (2008); Green (2012) และการประยุกตใชสําหรับ

การวิเคราะหการปรับตัวระดับฟารมและชุมชนของ Bryan และคณะ (2009); Fisher & MCcusker (2010); Kassie และ

คณะ (2013); Alauddin & Sarker (2014); นิโรจน สินณรงค และคณะ (2559) ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังตอไปนี ้
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ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา 

1) ผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกขาวเปนหลักในเขตพื้นที่ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหมจํานวน 200 ราย พบวา เกษตรกรทํานาดอนเปนสวนใหญ ปลูกขาวพันธุสันปาตอง 1 เปนพันธุขาว

เหนียวไมไวตอชวงแสง แตกกอมากและสามารถปลูกไดตลอดทั้งป ในพื้นที่มักเริ่มทําการปลูกในชวงเดือนมกราคม

เปนตนไป เกษตรกรภายในพื้นที่เปนสมาชิกของศูนยจัดการศัตรูพืชของชุมชนคิดเปนรอยละ 30 มีเกษตรกรที่ยอมรับ

การใชไตรโคเดอรมาติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป จํานวน 59 รายและเกษตรกรที่ไมยอมรับการใชไตรโคเดอร

มาจํานวน 141 ราย ภายในพื้นที่จะประสบปญหาโรคกาบใบเนาเปนสวนใหญ ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae 

ที่มักจะเกิดกับขาวพันธุที่แตกกอมาก จึงสงผลใหเมล็ดขาวมีลักษณะลบีมีสดีํา   

ผลการวิเคราะหสภาพเศรษฐกิจและสังคม พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 68 เปนเพศชาย สวนใหญมี

อายุระหวาง 56-70 ป (รอยละ 73) มีอายุเฉลี่ยอยูที่ 58.88 ป มีสถานภาพสมรสแลวสวนใหญ (รอยละ 95) ระดับ

การศึกษาสวนใหญอยูระดับชั้นประถมศึกษา (รอยละ 89) สวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน (รอยละ 

64.5) มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยูท่ี 3.19 คน สวนใหญมีจํานวนแรงงานทางการเกษตรในครัวเรือน 1-3 คน 

(รอยละ 99) จํานวนแรงงานทางการเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ยอยูที่ 1.67 คน สวนใหญมีจํานวนพื้นที่ทางการเกษตร

จํานวน 1-5 ไร (รอยละ 25.5) จํานวนพื้นที่ทางการเกษตรเฉลี่ยอยูที่ 6.07 ไร สวนใหญมีระดับรายไดเฉลี่ยรวมทาง
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ภาคการเกษตรของครอบครัว 10,000-30,000 บาท (รอยละ 57.5) ระดับรายไดเฉลี่ยรวมทางภาคการเกษตรของ

ครอบครัวตอปเฉลี่ยอยูที่ 33,716 บาท และสวนใหญมีประสบการณในการปลูกขาว 10-20 ป (รอยละ 32) 

ประสบการณในการปลูกขาวเฉลี่ยอยูที่ 27.59 ป 

ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชใน

นาขาว ปจจัยที่นํามาวิเคราะห ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ(Xage) ระดับการศึกษา(Xedu) และ

ประสบการณในการปลูกขาว(Xexp) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไดแก ระดับรายไดของครัวเรือน(Xinc) แรงงานภายในครัวเรือน

(Xlab) และพื้นที่ปลูกขาว(Xare) ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน(Xact) การรับรู

ขาวสารภายในชุมชน(Xnew) และทัศนคต(ิXatt) จากการสอบถามทัศนคติจากเกษตรกรทั้งสามดาน ไดแก ดานการผลิต

เชื้อราไตรโคเดอรมา ดานการนําเชื้อราไตรโคเดอรมามาใชทางการเกษตรและดานการถายทอดความรูเกี่ยวกับเชื้อรา

ไตรโคเดอรมา ผลการวิเคราะห(ตารางที่ 1) พบวา ผลการทดสอบความเหมาะสมของแบบการวิเคราะหการถดถอย

แบบโลจิทสองทางเลือก (Binary Logit Regression Analysis) ดวยการประมาณคาความนาจะเปนสูงสุดโดยวิธี 

Maximum Likelihood พบวา คาสถิติ R2 Degree of Freedom มีคาเทากับ 9 คา Chi-Squared มีคาเทากับ 170.0217 

(Prob. = 0.00) หมายความวา ตัวแปรท้ังหมดที่นําเขามาในแบบจําลองสงผลตอโอกาสในการยอมรับการใชเชื้อราไตร

โคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 99 และพบวาคา 

McFadden R2  มีคาเทากับ 0.7048 หมายความวา ตัวแปรทุกตัวสามารถนํามาอธบิายโอกาสในการยอมรับการใชเชื้อ

ราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวไดเทากับรอยละ 70.48 ความถูกตองของการพยากรณแบบจําลอง

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาไดถูกตองรอยละ 92.93 (พยากรณผูที่

ยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา (Y = 1) ไดถูกตองรอยละ 94.92 พยากรณผูที่ไมยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอร

มา (Y = 0) ไดถูกตองรอยละ 92.09) ทั้งนี้สามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับ

การใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรจากคา Marginal Effect ไดดังตอไปนี ้

ประสบการณในการปลูกขาว (Xexp) มีความสําคัญตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 เมื่อพิจารณาถึงอทิธพิลของตัวแปรนีจ้ากคา Marginal Effect ที่มีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.0002 ซึ่งสามารถอธบิายไดวา หากเกษตรกรมีประสบการณในการปลูกขาวเปนระยะเวลา 10-

30 ป โอกาสที่เกษตรกรนั้นจะใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีเพิ่มขึ้นรอยละ 0.02 

แรงงานภายในครัวเรอืน (Xlab) มีความสําคัญตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคาสัมประสิทธิ์

เทากับ -0.0021 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาหากเกษตรกรมีแรงงานภายในครัวเรือนนอยลงจากแรงงานเฉลี่ยภายใน

ครัวเรือนของครัวเรือนท้ังหมด โอกาสที่เกษตรกรนั้นจะใชเช้ือราไตรโคเดอรมามีเพิ่มขึ้นอยูรอยละ 0.21 

การเขารวมกิจกรรมภายในชุมชน (Xact) มีความสําคัญตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.0001 ซึ่งสามารถอธบิายไดวา หากเกษตรกรไดรับการเขารวมกิจกรรมภายในชุมชนจํานวนมาก 

โอกาสที่เกษตรกรนัน้จะใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 

การรับรูขาวสารภายในชุมชน (Xnew) มีความสําคัญตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 เมื่อพิจารณาถึงอทิธพิลของตัวแปรนีจ้ากคา Marginal Effect ที่มีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.0001 ซึ่งสามารถอธบิายไดวา หากเกษตรกรไดรับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอรมา
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จากหลาย ๆ แหลง โอกาสที่เกษตรกรนั้นจะใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 

ทัศนคติ (Xatt) มีความสําคัญตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 

0.0001 ซึ่งสามารถอธบิายไดวา หากเกษตรมีผลรวมของคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอรมาที่มาก โอกาสที่

เกษตรกรนั้นจะใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีเพิ่มขึ้นรอยละ 0.01 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนา

ขาวของเกษตรกร 

ตัวแปร  

(Variable) 

ผลกระทบสวนเพิ่ม 

(Marginal Effect) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Error) 

ระดับนัยสําคัญทางสถิต ิ

(Significant) 

Xage 0.0000 0.0495 0.7668 

Xedu 0.0001 0.9901 0.4110 

Xexp 0.0002* 0.7183 0.0714 

Xinc 0.0000 0.0001 0.4230 

Xlab -0.0021* 0.7847 0.0755 

Xare -0.0005 0.2878 0.2871 

Xact 0.0001*** 0.3031 0.0055 

Xnew 0.0001** 0.3160 0.0383 

Xatt 0.0000*** 0.0684 0.0009 

constant -0.0031*** 0.3017 0.0012 

การทดสอบความเหมาะสมของแบบจําลอง 

-2 log likelihood 
-

120.6103 

Model Chi-square 170.0217 

McFadden R2 0.7048 

Accuracy of prediction 92.93 

Accuracy of prediction y = 1 94.92 

Accuracy of prediction y = 0 92.09 

ที่มา: จากการคํานวณ  

หมายเหตุ: ***, **, * ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01, 0.05, 0.10 ตามลําดับ 

2) สรุปผลการศึกษา 

โดยสรุปแลวจากการศึกษาในครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการ

ควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรนั้น ไดแก ประสบการณในการปลูกขาว แรงงานภายในครัวเรือน การเขารวม

กิจกรรมภายในชุมชน การรับรูขาวสารภายในชุมชนและทัศนคติ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่สงผลตอการยอมรับการใชเชื้อรา
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ไตรเดอรมา ดังนั้น ถาหากเกษตรกรมีชวงประสบการณ หรือแรงงานภายในครัวเรือนที่มีจํานวนที่เหมาะสมจะสงผล

ตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา และการจัดกิจกรรม หรือการอบรมนั้นควรมีการใหความรูเกี่ยวกับ

ประโยชนที่เกี่ยวกับไตรเดอรมาทั้งในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ นอกจากนี้จํานวนสื่อที่จะใชใหขาวสารภายในพื้นที่

ควรจะมีการใชอยางเหมาะสม พรอมกันนั้นภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเขาไปใหคําแนะนํา สงเสริมอยาง

สม่ําเสมอและทั่วถึง ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติที่ดีของตัวเกษตรกรที่จะทําใหเกษตรกรมกีารใชเช้ือราไตรโคเดอรมาในการ

ควบคุมศัตรูพืชในนาขาวมากขึน้ในอนาคต 

3) การอภิปรายผลการศึกษา 

ในการอภิปรายผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุม

ศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามแนวคิดและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของไดดังตอไปน้ี  

ประสบการณในการปลูกขาว (Xexp) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 90 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ยงยุทธ ดาวตาก (2558) ที่พบวา 

เกษตรกรสวนใหญที่ยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมามีประสบการณในการทําการเกษตรเฉลี่ย 23.95 ป ซึ่งอยู

ในชวง 10-30 ป แตขัดแยงกับ สันติพงษ ศุภกิจเจริญ (2556) ที่พบวา ประสบการณในการปลูกกลวยไขไมมีผลตอ

การยอมรับการปลูกกลวยไขที่แตกตางกันของเกษตรกร 

แรงงานภายในครัวเรือน (Xlab) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Charlie Mbosso และคณะ (2015) ที่พบวา 

ปจจัยดานแรงงานมีผลตอการยอมรับนวัตกรรมทางการเกษตรกรณีศึกษาเครื่องสกัดเมล็ดถั่วแอฟริกันทางภาคใต

ของแคเมอรูน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Sarah Kersting และ Meike Wollni (2012) ที่พบวา ยิ่งจํานวนสมาชิก

แรงงานในครัวเรือนมีจํานวนท่ีนอยจะสามารถยอมรับมาตรฐานการปลูกผักและผลไมในประเทศไทยไดดีกวาครัวเรือน

ที่มีแรงงานในครัวเรือนจํานวนมาก แตขัดแยงกับ นันธหทัย ศิริวิริยะสมบูรณและคณะ (ม.ป.ป.) ที่พบวาปจจัยดาน

แรงงานในครัวเรือนนั้นไมมีผลตอการยอมรับการปลูกผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในอําเภอบางใหญ จังหวัด

นนทบุรี ขัดแยงกับ สันติพงษ ศุภกิจเจริญ (2556) ที่พบวา จํานวนแรงงานทางการเกษตรเปนปจจัยที่มีผลตอการ

ยอมรับการปลูกกลวยไขของเกษตรกรในจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีคา Marginal effect ที่มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.118 

ซึ่งสามารถอธบิายไดวา หากเกษตรกรรายใดมีจํานวนแรงงานเพิ่มขึ้นจากคาเฉลี่ย 3.99 คนแลวโอกาสที่เกษตรกรจะ

ปลูกกลวยไขมเีพิ่มขึ้นรอยละ 11.83  

การเขารวมกิจกรรมในเรื่องการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา (Xact) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใช

เชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ธเนศ 

ศรีวิชัยลําพันธ (2554) ที่พบวา การไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมมีผลตอการยอมรับการปลูกผักระบบ

เกษตรอินทรียของเกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการหลวง สอดคลองกับผลการศึกษาของ สํานักงานกองทุนออยและ

น้ําตาลทราย (ม.ป.ป.) ที่พบวา การไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมสามารถทํานายการยอมรับเทคโนโลยีได

รอยละ 6.80 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติพงษ ศิริโชติ (2544) ที่พบวา กระบวนการยอมรับนั้นจะเริ่มจาก

การที่มีความรูทางดาน IPM โดยชาวสวนจะตองทราบวามีกิจกรรมอะไรบาง แลวมีจํานวนครั้งที่เขารวมสัมมนา

ชาวสวนอันไดจากการปรึกษาหารือในระหวางการประชุม ทั้งมีการแนะนําในการแกปญหาตาง ๆ จากเพื่อนชาวสวน

ดวยกันจะทําใหมีผลอยางยิ่งตอการยอมรับเมื่อในการจัดกิจกรรมนั้นมีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกลุมของ
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ชาวสวนโดยมีเจาหนาที่สงเสริมรวมในการประชุม แตขัดแยงกับ ประสาน ตังสิกบุตร (2537) ที่พบวา การเขารวม

กิจกรรมที่จะกําหนดการใชยาฆาแมลงในสวนผักของเกษตรกรไมมีผลตอปริมาณการใชยาฆาแมลงในสวนผักของ

เกษตรกรเลย 

การรับรูขาวสารภายในชุมชน (Xnew) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติพงษ ศิริโชติ (2544) ที่พบวา 

การยอมรับของเกษตรกรนั้นขึ้นอยูกับความพึงพอใจตอแหลงขอมูลขาวสาร ซึ่งควรจะชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ IPM 

และใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองกับเกษตรกร อีกทั้งเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรน้ันมีผลตอชาวสวนเปนอยางมาก ถือได

วาเปนแหลงที่มีความสําคัญกวาแหลงอื่น ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวานักวิชาการเกษตรหรือนักสงเสริมการเกษตรจะมี

บทบาทที่สําคัญตอตัวชาวสวนตอการยอมรับ IPM และสอดคลองกับ ศศิพิมพ ศรีคะ (2542) ที่พบวา ระดับการรับรู

ขาวสารที่ตางกันมีผลทําใหการยอมรับการใชเชื้อราไตรไตรโคเดอรมาควบคุมโรคเหี่ยวพริกที่ตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ กลุมเกษตรกรที่มีการรับรูขาวสารสูงจะมีการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมา

ควบคุมโรคเหี่ยวพริกที่สูงกวากลุมเกษตรกรที่มีการรับรูขาวสารที่ต่ํา และสอดคลองกับ ยงยุทธ ดาวตาก (2558) ที่

พบวา เกษตรกรไดรับความรูจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมากที่สุดที่นับเปนแหลงขอมูลขาวสารที่สงผลตอการ

ยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการปองกันกําจัดโรคพืชของเกษตรกรในจังหวัดแมฮองสอน แตขัดแยงกับ ธเนศ 

ศรีวิชัยลําพันธ (2554) ที่พบวา การรับรูขาวสารนั้นไมมีผลตอการยอมรับการปลูกผักระบบเกษตรอินทรียของ

เกษตรกร เนื่องมาจาก เกษตรกรนั้นไดยินเกี่ยวกับการปลูกผักระบบเกษตรอินทรียมาเปนระยะเวลานานและเห็นวา

เปนเรื่องที่ยุงยาก 

ทัศนคติ (Xatt) มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชเช้ือราไตรโคเดอรมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีชวงความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศศิพิมพ ศรีคะ (2542) ที่พบวา ระดับทัศนคติท่ีตางกันมีผลทําให

การยอมรับการใชเชื้อราไตรเดอรมาควบคุมโรคเหีย่วพรกิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ 

เกษตรกรกลุมที่มีระดับคะแนนทัศนคติที่สูงจะมีการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมโรคเหี่ยวพริกที่สูงกวา

กลุมเกษตรกรท่ีมีระดับคะแนนทัศนคติที่ต่ํา 

4) ขอเสนอแนะและแนวทางที่จะนําไปใชประโยชน 

จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาว

ของเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม สามารถเสนอแนะแนวทางที่จะชวยเพิ่มการยอมรับที่ชี้ใหเห็นจาก

งานวิจัยอันจะเปนประโยชนตอการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนาขาวของเกษตรกร 

ดังนี้ ในดานของประสบการณในการปลูกขาวและแรงงานภายในครัวเรือนนั้น ทางภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

ควรใหการสนับสนุนแกเกษตรกรที่ทําการปลูกขาวมาเปนระยะเวลา 10-30 ปและกลุมเกษตรกรที่มีจํานวนแรงงาน

ภายในครัวเรือนที่ไมมากนัก เนื่องจากตัวเกษตรนั้นจะมีแนวโนมการยอมรับที่ดีกวา เนื่องจากเปนชวงประสบการณที่

กําลังอยากทดลองสิ่งใหม ๆ และจํานวนแรงงานในครัวเรือนที่ไมมากเกินไปนั้นจะทําใหเกษตรกรตัดสินใจยอมรับได

งายกวาจากหลาย ๆ การตัดสินใจ อีกทั้งการใชไตรโคเดอรมานั้นเปนเรื่องที่ยังใหมและคอนขางที่จะยุงยาก จึง

จําเปนตองคัดเลือกกลุมเกษตรกรที่เหมาะสมตอการสงเสริมเพื่อที่ตัวเกษตรกรจะไดสามารถที่จะเรียนรู เขาใจและ

สามารถปฏิบัติไดดี เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถมีความพรอมที่จะนําความรูที่ไดไปถายทอดใหกับเกษตรกรรายอื่น ๆ 

ไดอีกดวย นอกจากนี้ยังควรทําการพัฒนาระบบการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับเชื้อราไตรโคเดอรมาใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยเนนแหลงขาวสารที่มาจากเพื่อนบานและเจาหนาที่สงเสริมของหนวยงานตาง ๆ และควรจัดใหมีการ
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พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ หรือสรางกิจกรรมกันระหวางกลุมเกษตรกรในพื้นที่อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อีก

ทั้งควรจะมีการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในเรื่องของการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาในการควบคุมศัตรูพืชในนา

ขาว เพื่อใหเกษตรกรเกิดความมั่นใจในการยอมรับการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาควบคุมศัตรูพืชในนาขาวแทนสารเคมี

มากขึ้นและเพื่อจะชวยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรตอการใชเชื้อราไตรโคเดอรมาไปในทางที่ดีขึ้น  

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาครั้งตอไปนั้นควรมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมสําหรับ

เกษตรกร เพื่อใชเปนแนวทางในการปรังปรุงแกไขการนําเสนอ หรือวิธีการถายทอดที่เหมาะสมเพื่อใหตรงกับความ

ตองการของเกษตรกรที่จะทําใหเกิดการยอมรับ หรือปฏิบัติตามไดมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตนทุน

เชงิเศรษฐศาสตรเพื่อยืนยันวาการใชเชื้อราไตรโคเดอรมานั้นมตีนทุนที่ถูกกวาการใชสารเคมีจรงิ  
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรีย

ของผูบรโิภคในจังหวัดเชียงใหม วิธีการสํารวจจากกลุมตัวอยางผูบริโภค จํานวน 400 ราย วเิคราะหโดยใชแบบจําลอง

การถดถอยโลจิสสองทางเลือก (Binary Logit Regression Model) ผลการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภค พบวา ผูบริโภค

ที่เคยซื้อนมอินทรีย รอยละ 27.00 สวนใหญซื้อยี่หอแดรี่โฮม รอยละ 79.28 บริโภครสจืด รอยละ 49.70 ความถี่ใน

การซื้อ 1-2 ขวดตอสัปดาห รอยละ 44.44 ปริมาณซื้อแตละครั้ง 1-2 ขวด รอยละ 67.59 ชวงเวลาซื้ออยูระหวาง 

17.01-20.00 รอยละ 37.04 เหตุผลที่ซื้อเนื่องจากใหคุณคาทางโภชนาการมากกวานมทั่วไป รอยละ 38.30 สถานที่

ซื้อหางสรรพสินคา รอยละ 35.10 ซื้อโดยพิจารณาตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย รอยละ 90.74 สื่อโฆษณาที่

ชวยเลือกซื้อเปนสื่อออนไลน รอยละ 29.32 และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนมอินทรียนอยกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 

รอยละ 83.00 ผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวา อายุ ระดับ

การศึกษา  ผลิตภัณฑ และความรูความเขาใจของผูบรโิภค มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอนิทรียในจังหวัดเชียงใหม 

คําสําคัญ: นมอินทรยี การตัดสนิใจซื้อ แบบจาํลองถดถอยโลจสิสองทางเลือก เชียงใหม 

Abstract 

 The objective of this study was to analyze the behavior and factors affecting consumers' decision to 

purchase organic milk in Chiang Mai province surveyed from 400 consumer using Binary Logit Regression Model. 

The results of consumer behavior analysis revealed that 27.00 percent of the respondent knew about organic 

milk product, 79.28 percent of the respondent bought Dairy home product, 49.70 percent consume tasteless 

milk and 44.44 percent frequently buy 1-2 bottles per week, purchasing 1-2 bottles each time at 67.59 

percent. The buying time was about at 17.01-20.00 pm at 37.04 percent. The buyer’s reasons for buying 

organic milk was that it has more nutritional value than general milk at 38.30 percent, respondent mostly buys it 

at various department stores at 35.10 percent and 90.74 percent of the respondent consider the organic 

agriculture certification before buying it. Online advertisement was the channel the respondent choose in buying 

organic milk at 29.32 they received organic milk information less than once a week 83.00 percent. The results 

of the factor analysis showed that factors, which statistically contributes to the decision of, purchase organic milk 

were age, education, product knowledge and consumer perceptions factors affecting consumers' decision to 

purchase organic milk in Chiang Mai 

Keywords: Organic milk, Purchasing decision, Binary Logit Regression Model, Chiang Mai  
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บทนํา  

ปจจุบันมีการใชสารเคมีเพื่อการเกษตรกันอยางแพรหลาย ทําใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคโดยตรง เมื่อ

ผูบริโภคไดรับประทานเขาไปก็เกิดปญหาเรื่องของโรคภัยไขเจ็บตามมา จึงเริ่มตระหนักวาอาหารที่บริโภคเปนประจํา

นั้นควรเปนอาหารที่ปลอดภัยหรือเปนอาหารที่ไดจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีตางๆ ขณะเดียวกันแนวทางการ

ผลิตสินคาอนิทรียจากพืชและสัตวก็ถือไดวาเปนอาหารที่มคีวามปลอดภัย ทําใหสินคาอินทรียกําลังเปนที่ตองการของ

ตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับประเทศไทยไดใหความสําคัญเกษตรอินทรียโดยมีนโยบายในเรื่องเกษตรอินทรีย ซึ่ง

กําหนดใหเปนวาระแหงชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (สุกฤตา หิรัญยชวลิต, 2554)  

“สินคาเกษตรอินทรีย” เปนสินคาเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่กลุมผูบริโภคใหความสนใจกันมาก ทําใหการผลิต

สินคาเกษตรอินทรียมีการขยายตัวมากทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งนี้เกษตรอินทรียเปนตลาดสินคาเฉพาะกลุม ซึ่ง

ผูบริโภคมักเปนกลุมคนที่มีความรู มีความตระหนักในดานสุขอนามัยและมีกําลังซื้อคอนขางสูง ขณะเดียวกันสินคา

เกษตรอินทรียก็มีขอจํากัดในการผลิต ทําใหไมสามารถผลิตในลักษณะเกษตรกรรมขนาดใหญได จึงสงผลใหสินคา

เกษตรอินทรียมีราคาสูง แตท้ังนี้ผูบริโภคเองก็เริ่มมีความนิยมผลิตภัณฑเกษตรอินทรียทั้งผักและผลไมมากขึ้นเรื่อยๆ 

อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑนมอนิทรียท่ีผูบรโิภคหันมาใหความสนใจมากขึ้นเชนกัน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) 

สําหรับประเทศไทย เร่ิมใหความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมอินทรีย ตั้งแตกระบวนเลี้ยงโคนมอนิทรีย เพื่อให

ไดน้ํานมอินทรียที่มีคุณภาพ โดยมีองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปนหนวยงานแรกที่ทํา

ฟารมโคนมอินทรียมาตั้งแตป พ.ศ.2550 และไดรับการตรวจรับรองการเปนฟารมโคนมอินทรียแหงแรกในประเทศ

ไทยและอาเซียน โดยฟารมโคนมอินทรียแหงนีจ้ะเปนฟารมโคนมอินทรียตนแบบในการบริหารจัดการและเปนแนวทาง

ในการถายทอดองคความรูใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมและผูสนใจทั่วไป เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ํานมดิบเพื่อ

เปนชองทางในการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร สําหรับประเทศไทยมีผูประกอบการที่ผลิตนมอินทรียจํานวน 2 ราย 

ไดแก บริษัท บัตเตอรฟลาย (Butterfly) ตั้งอยูที่อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และบริษัท แดรี่โฮม (Dairy Home) 

ตั้งอยูที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ธนสิทธ เหลาประเสริฐ, 2555.)  

กระบวนการผลิตนมทั่วไปกับนมอินทรยีนั้นมีความแตกตางกันอยูมาก โดยการผลิตนมทั่วไปจะเลี้ยงโคนมใน

โรงเรือน จํากัดดานพื้นที่ในการเลี้ยง ใหอาหารหลักจําพวกหญาและใหอาหารเสริมพวกอาหารสําเร็จรูป โดยใหกิน

อาหารเปนเวลา การเลี้ยงในลักษณะนี้โคนมจะใหน้ํานมมากแตน้ํานมที่รีดไดจะใหคุณคาทางโภชนาการนอยและมี

ความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคของโคนมไดงาย แตสําหรับการผลิตนมอินทรียผูเลี้ยงโคนมจะตองมุงเนนระบบการเลี้ยง

ที่ใสใจตอสิ่งแวดลอมและสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) เพื่อใหสัตวมีความเครียดนอยสุด ซึ่งจะสงผลใหสัตวมี

สุขภาพแข็งแรงและมีภูมิตานทานโรค สําหรับรูปแบบของระบบการจัดการฟารมโคนมแบบอินทรียไมเนนการให

อาหารมากเกินไป แตเนนการใหแมโคมีความสุขจากการไดเดินแทะเล็มหญา กินหญาตามอัธยาศัยในฟารม ซึ่งหญา

ในฟารมจะไมมีการใชยาฆาแมลง ยากําจัดวัชพืช แมโคจะใชชีวิตอยางมีความสุข เมื่อถึงเวลารีดนมแมโคก็จะเดนิมารอ

ที่คอกรีดนมอยางสมัครใจ เมื่อรีดนมเสร็จแมโคก็จะกลับไปพักผอนและเดนิแทะเล็มหญาออนๆตามเดิม 

ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมผูบรโิภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในจังหวัด

เชียงใหม อีกทั้งยังเปนประโยชนตอผูผลิตหรือผูประกอบการในการใชเปนขอมูลหรือแนวทางในการวางแผนการ

จัดการดานการผลิตและการตลาด รวมไปถึงการกําหนดราคาผลิตภัณฑ การโฆษณาและประชาสัมพันธ เพื่อดึงดูด

ผูบริโภคใหหันมาสนใจในตัวสินคา นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมในการซื้อนมอินทรียของผูบริโภคในจังหวัด

เชยีงใหมและเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียของผูบรโิภคในจังหวัดเชียงใหม 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย คํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งมี

ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 215,966 คน โดยแบงกลุมตัวอยางตามหางสรรพสินคาจํานวน 

8 แหง ไดแก 1) ทอปซุปเปอรมารเก็ต-เซ็นทรัลแอรพอรต 2) ทอปซุปเปอรมารเก็ต-เซ็นทรัลกาดสวนแกว 3) ทอป

ซุปเปอรมารเก็ต-โชตนา 4) ริมปงซุปเปอรมารเก็ต-พรอมเมนาดา 5) ริมปงซุปเปอรมารเก็ต-ตลาดรวมโชค 6) ริมปง

ซุปเปอรมารเก็ต-สะพานนวรัตน 7) ริมปงซุปเปอรมารเก็ต-เมญา 8) เซ็นทรัล ฟูด ฮอลล-เซ็นทรัลเฟสตวิัล  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย 

ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ซึ่งแบบสอบถามไดแบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 1) สภาพทั่วไปของผูบริโภค          

2) พฤติกรรมในการซื้อนมอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 3) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียของ

ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม  

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล มีวิธีการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนม

อินทรียของผูบรโิภคในจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี ้ 

3.1 การใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ เพื่อวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของผูบริโภค          

ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และเพื่อวิเคราะห

พฤติกรรมในการซื้อนมอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย การซื้อผลิตภัณฑนมอินทรียของ

ผูบริโภค (เคย ไมเคย) ยี่หอของนมอินทรียที่ผูบริโภคเลือก รสชาติของนมอินทรียที่ผูบริโภคเลือกดื่ม ความถี่ในการซื้อ

นมอินทรยีเฉลี่ยตอสัปดาห ปริมาณในการซื้อนมอินทรีย ชวงเวลาที่ซื้อนมอินทรีย เหตุผลการตัดสินใจซื้อนมอินทรีย 

สถานที่ซื้อนมอินทรีย การเลือกซื้อโดยพิจารณาจากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย สื่อโฆษณาที่มีสวนชวยใน

การเลือกดื่มนมอนิทรียและความถี่ในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑนมอินทรียจากแหลงขอมูล 

 3.2 การใชแบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยโลจิสสองทางเลือก (Binary Logit Regression Model) จาก

การประยุกตแนวคิดของ Hill, Griffiths, และคณะ (2008); Green (2012) และการประยุกตใชสําหรับการวิเคราะหการ

ปรับตัวระดับฟารมและชุมชนของ Bryan และคณะ (2009) Fisher & MCcusker (2010); Kassie และคณะ (2013); 

Alauddin & Sarker (2014) ;นิโรจน  สินณรงค และคณะ (2559) เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนม

อินทรียของผูบรโิภคในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่จัด

จําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย และปจจัยดานความรูความเขาใจของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนม

อินทรีย ซึ่งนํามาวิเคราะหโดยมีรูปแบบสมการดังนี ้
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ซึ่งในการศึกษาครัง้นี้กําหนดให 

1Y    คือ ผูบริโภคตัดสนิใจซื้อนมอินทรยี 

0Y   คือ ผูบริโภคตัดสนิใจไมซื้อนมอินทรยี 

i   คือ  คาพารามิเตอร 

1,..., kX X   คือ ตัวแปรตนประกอบดวยสภาพทั่วไปของผูบริโภคและดานปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อ

นมอินทรยี 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล   

 ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนสภาพทั่วไปของผูบรโิภคนมอินทรีย พฤติกรรมในการซื้อนมอินทรีย และ

ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 สวนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูบริโภคนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม  

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิด

เปนรอยละ 56.50 ชวงอายุในการบริโภคอยูระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 61.25 คาเฉลี่ย 27.20 สวนใหญ

สถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 76.00 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาคิดเปนรอยละ 76.50 จํานวน

สมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูระหวาง 4-6 คน คิดเปนรอยละ 58.00 คาเฉลี่ย 3.83 ระดับรายไดสวนบุคคลตอ

เดือนสวนใหญอยูระหวาง 5,000-10,000 บาทตอเดอืน คิดเปนรอยละ 37.25 คาเฉลี่ย 10,801.75 สําหรับอาชีพสวน

ใหญเปนนักเรียนและนักศึกษาท่ีบริโภคนมคิดเปนรอยละ 45.50 

สวนที่ 2 พฤติกรรมในการซื้อนมอินทรียของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม  

จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางที่ซื้อนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 400 คน พบวา 

ผูบริโภคท่ีเคยซือ้นมอนิทรีย รอยละ 27.00 ผูบรโิภคที่ไมเคยซื้อนมอินทรีย รอยละ 73.00 การเลอืกซื้อสวนใหญจะซื้อ

ยี่หอแดรี่โฮม (Dairy Home) รอยละ 79.28 รองลงมาเปนยี่หอบัตเตอรฟลาย (Butterfly) รอยละ 20.72 รสชาตินม

อินทรียที่ผูบริโภคเลือกดื่มมากที่สุดเปนรสจืด รอยละ 49.70 รองลงมาเปนรสหวาน รอยละ 19.16 ความถี่ในการซื้อ

นมอินทรียสวนใหญซื้อ 1-2 ขวดตอสัปดาห รอยละ 44.44 ปริมาณในการซื้อนมอินทรียแตละครั้งสวนใหญซื้อ 1-2 

ขวด รอยละ 67.59 ชวงเวลาในการซื้อสวนใหญซื้อชวงเวลา 17.01-20.00 น. รอยละ 37.04 เหตุผลที่เลือกซื้อนม

อินทรียสวนใหญใหคุณคาทางโภชนาการมากกวานมทั่วไป รอยละ 38.30 รองลงมาใสใจตอสุขภาพรอยละ 28.72 

สถานที่เลือกซื้อนมอินทรยีสวนใหญเจาะจงไปซื้อหางสรรพสินคา รอยละ 35.10 รองลงมาใกลที่พักหรือใกลบาน รอย

ละ 32.45 ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อโดยพิจารณาจากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย รอยละ 90.74 สื่อโฆษณา

ที่มีสวนชวยในการเลือกซื้อนมอินทรียสวนใหญเปนสื่อออนไลน เชน Facebook, Line, Internet รอยละ 29.32 และ

ความถี่จากการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนมอินทรียจากแหลงขอมูลตางๆ สวนใหญไดรับขอมูลนอยกวา 1 ครั้งตอ

สัปดาห รอยละ 83.00 

สวนที่ 3 ปจจัยที่มีตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียของผูบรโิภคในจังหวัดเชียงใหม 

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีปจจัยที่นํามาวิเคราะหดวย 

แบบจําลองการวิเคราะหการถดถอยโลจิสสองทางเลือก (Binary Logit Regression Analysis) ไดแก สภาพทั่วไปของ

ผูบริโภค ประกอบดวย เพศ (Xsex) อายุ (Xage) และระดับการศึกษา (Xedu) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อประกอบดวย 

ผลิตภัณฑ (XPro) ราคา( XPri) สถานที่จัดจําหนาย (Xpla) การสงเสริมการขาย (Xpmo) และความรูความเขาใจของผูบริโภค 

(Xkno) จากการวิเคราะหพบวา คา McFadden R2 เทากับ 0.206 หมายความวา ตัวแปรนั้นมีประสิทธิภาพในการ
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ทํานายปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรีย รอยละ 20.60 ความถูกตองของการพยากรณแบบจําลองการ

วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียไดถูกตองรอยละ 77.95 (พยากรณผูที่

ตัดสินใจซื้อนมอินทรีย (Y = 1) ไดถูกตองรอยละ 37.04 พยากรณผูท่ีไมตัดสินใจซื้อนมอินทรีย (Y = 0) ไดถูกตองรอย

ละ 93.13 โดยสามารถอธิบายความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียมาจากคา Marginal 

Effect ดังตอไปนี ้  

อายุ (Xage) เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอย

ละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มคีาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.006 สามารถอธิบาย

ไดวาผูบรโิภคมีอายุอยูระหวาง 20-29 ป จะมีโอกาสตัดสินใจซื้อนมอินทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 0.60 

ระดับการศึกษา (Xedu) เปนปจจัยที่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อนมอินทรยีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.167

สามารถอธิบายไดวาผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวาจะมีโอกาสตัดสินใจซื้อนมอินทรียเพิ่มขึ้น    

รอยละ 16.70  

ผลิตภัณฑ (Xpro) เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.038

สามารถอธบิายไดวาผูบริโภคมีความคิดเห็นดานผลิตภัณฑที่ดีจะมีโอกาสตัดสนิใจซื้อนมอินทรยีเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.80  

ความรูความเขาใจของผูบริโภค (Xkno) เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 99 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของตัวแปรนี้จากคา Marginal Effect ที่มีคา

สัมประสิทธิ์เทากับ 0.012 สามารถอธิบายไดวาผูบริโภคมีความคิดเห็นดานความรูความเขาใจของผูบริโภคที่ดีจะมี

โอกาสตัดสินใจซื้อนมอนิทรียเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 
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ตาราง 1 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรยีในจังหวัดเชียงใหม 

ตัวแปร  
(Variable) 

คาสัมประสิทธิ ์
(Coefficient) 

คาความคลาด
เคลื่อน (Standard 

Error) 

ระดับนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 

(Significant) 

ผลกระทบสวนเพิ่ม 
(Marginal Effect) 

เพศ Xsex 0.187       0.278       0.500      0.031 

อายุ Xage 0.038*** 0.015     0.008     0.006*** 

ระดับการศึกษา Xedu 1.257*** 0.370      0.001      0.167*** 

ผลิตภัณฑ Xpro 0.236*** 0.058      0.000     0.038*** 

ราคา Xpri 0.012       0.057       0.833 0.002 

สถานที่จัดจําหนาย Xpla 0.072       0.087       0.405 0.012 

การสงเสริมการขาย Xpmo -0.075       0.062     0.227       -0.012 

ความรูและความเขาใจของ
ผูบริโภค Xkno 

0.253***       0.066      0.000 0.012*** 

คาคงที ่ -10.839*** 1.330     0.000 
       -1.759*** 

McFadden R2 0.206  

Chi-square 95.81      

Prob[ChiSqd > value] 0.00  

Accuracy of prediction 77.95  

Accuracy of prediction y = 1 37.04  

Accuracy of prediction y = 0 93.13  

ที่มา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: ***, **, * ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01, 0.05, 0.10 

 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษา ผลิตภัณฑ และความรูความเขาใจของผูบริโภค ดังนั้นสามารถอธิบายไดวาผูบริโภคที่มีชวงอายุ

ระหวาง 20-29 ป ในชวงนีจ้ะมีการรับรูที่ดีกวาชวงอายุอื่นๆ ทําใหมีการบริโภคนมอินทรียที่มากกวาชวงอายุอื่นๆ ใน

ดานระดับการศึกษาสวนใหญผูบริโภคนมอนิทรียนัน้จะอยูในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา เนื่องจากเปนชวงไดรับการ

ตอบสนองจากแหลงขอมูลขาวสารที่ดี สวนดานผลิตภัณฑหากผูบริโภคมีความคิดเห็นที่ดี เชน ความหลากหลายของ

รสชาต ิความสวยงามของการบรรจุภัณฑ ก็จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียมากยิ่งขึ้น  และในสวนดานความรู 

ความเขาใจหากผูบริโภคมีความคิดเห็นที่ด ีเชน มกีารใหความรูเกี่ยวกับนมอินทรียวาแตกตางจากนมทั่วไปอยางไร ก็

จะสงผลตอการตัดสนิใจซื้อนมอินทรยีมากยิ่งขึ้นเชนกัน   

การอภิปรายผลการศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในจังหวัดเชียงใหม สามารถอธิบายผล

ตามแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้    

อายุ (Xage) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่นรอย

ละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กิติพงษ ผูมีคุณ (2549) ที่พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1541 
 

นมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับผลการศึกษาของ รศนา นิรนาท (2550) 

ที่พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมถั่วเหลอืงพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตจตุจักร แตไมสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ ปยธิดา ลิขิตถาวร (2545) ที่พบวาอายุที่แตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลือง

พรอมดื่มยูเอชทีในกรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา (Xedu) มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อนมอินทรียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความ

เชื่อมั่นรอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุพรรณี แยมสี (2545) ที่พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี

ความสัมพันธกับการเลือกบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

ภรณี พมิพาภรณ (2552) ที่พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ อุษณา ชุนเดชสัมฤทธ (2553) ที่พบวาระดับการศึกษาที่

แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมพรอมดื่มออแกนิกสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลิตภัณฑ (Xpro) มีความสัมพันธกับการตัดสนิใจซื้อนมอินทรยีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ชวงความเชื่อมั่น

รอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัชญธนัน พรมมา (2556) ที่พบวาผลิตภัณฑที่แตกตางกันมีผลตอ

ความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับผลการศึกษาของ Hussain Akber 

(2013) ที่พบวาผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมอินทรียในประเทศปากีสถาน แตไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ สุข หิบ (2550) ที่พบวาผลิตภัณฑที่แตกตางกันไมมีผลตอการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค

ในเขตจังหวัดนนทบุร ี

ความรูและความเขาใจของผูบริโภค (Xkno) มีความสัมพันธกับการตัดสนิใจซื้อนมอินทรยีอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีชวงความเชื่อม่ันรอยละ 99 ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ฐรินดา คลองแคลว (2552) ที่พบวาความรู

และความเขาใจของผูบรโิภคที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผักอินทรยีของผูบริโภคที่ซื้อในท็อปสซูเปอรมา

เก็ตในกรุงเทพมหานคร สอดคลองกับผลการศึกษา อริศรา รุงแสง (2555) ที่พบวาความรูและความเขาใจของ

ผูบริโภคที่แตกตางกันมีผลตอการซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ Azuena Gracia (2008) ที่พบวาความรูและความเขาใจของผูบริโภคที่แตกตางกันไมมีผลตอการบริโภค

อาหารอินทรยีในตอนใตของอิตาล ี

ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ ดานผลิตภัณฑ (Product) จากผลการศึกษาพบวากลุมผูบริโภคสวนใหญ

เปนนักเรียนและนักศึกษา ชวงอายุอยูระหวาง 20-29 ป ซึ่งเปนสัดสวนที่สูง ในประเด็นนี้อาจมีการพิจารณาเนน

จุดเดนหรือประโยชนของนมอินทรียที่มีผลตอกลุมตัวอยางในวัยและอาชีพดังกลาว เชน ในรูปแบบธรรมชาติที่ดีตอ

สุขภาพ ปลอดสารเคมี แปลกใหมและทันสมัย เพ่ือสรางความแตกตางและเพิ่มมูลคาใหกับสินคา ผูประกอบการควร

ติดตามความเคลื่อนไหวในพฤติกรรมผูบริโภคอยางตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาปรับปรุงสินคาเพื่อใหไดสินคาที่มี

คุณสมบัติตรงกับความตองการของผูบริโภคมากที่สุด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคพอใจและยอมรับในตัวสินคา สําหรับดาน

ราคา (Price) ผูประกอบการควรกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมและสอดคลองกับคุณภาพและภาพลักษณของสินคา

นมอินทรยี โดยราคาควรเปนราคาที่ผูบรโิภคเต็มใจจาย เพื่อเปนแรงกระตุนในการตัดสินใจซื้อ สําหรับดานสถานที่จัด

จําหนาย (Place) ผูประกอบการควรคํานึงถึงกลุมเปาหมายหลักและควรพิจารณาเพิ่มสถานที่จําหนาย โดยเฉพาะ

รานคาสะดวกซื้อ เพื่อกระจายสินคาไปสูกลุมผูบริโภคใหไดมากที่สุด สําหรับการสงเสริมการขาย (Promotion) 

ผูประกอบการควรมีการจัดการสงเสริมการขาย เชน ทดลองใหชิมสินคาและการโฆษณาสินคาเปนรูปแบบของ

กิจกรรมใหรวมสนุก เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคามากยิ่งขึ้น ในสวนขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไปควรมี
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การศึกษาในแงมุมของผูประกอบการ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหรวมกันกับดานผูบริโภค ซึ่งจะทําใหผูบริโภคนม

ทั่วไปรูจักนมอินทรียและหันมาบริโภคนมอินทรียมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานทางหลักสูตร 2) ศึกษาสภาพที่

คาดหวังในการดําเนินงานทางหลักสูตร และ 3) ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานทาง

หลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ โดยใชวิธกีารวิจัยประเมิน

ความตองการจําเปน (Needs assessment research) วิธีดําเนินการวิจัย แบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทมีวิจัย 2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 3) ศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพที่

คาดหวังในการดําเนินงานทางหลักสูตร และ 4) ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาพัฒนาการดําเนินงานทาง

หลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 222 คน ไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) และอิงตามตาราง

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 90 % สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนคีาความตองการจําเปนแบบปรับปรุง (PNI Modified) ผลการวิจัย พบวา 

 1) สภาพที่เปนจริงของการดําเนินงานทางหลักสูตรโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Mean = 3.65, 

S.D. = 0.92) 

 2) สภาพที่คาดหวังของการดําเนินงานทางหลักสูตรโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Mean = 4.00, 

S.D. = 0.86) 

 3) ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร ในแตละดานเรียงตามดัชนี

คาความตองการจําเปนแบบปรับปรุงจากมากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดแก ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก ดาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเนื้อหาสาระ ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดานคณาจารยผูสอน และดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู  

คําสําคัญ: การประเมินความตองการจําเปน การดําเนินงานทางหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร  

Abstract 

The purposes of this research were: 1) to study the degree of success of curriculum implementation; 2) 

to study the importance of curriculum implementation; and 3) to assess the needs in development of curriculum 

implementation in Bachelor of Science program in Computer Science, Faculty of Science, Maejo University by 

using needs assessment research. The research method consisted of 4 steps: curriculum committees and staff 
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meeting, setting the research framework, studying of real and expected situation in curriculum implementation, 

and assessing the needs in development of curriculum implementation. Samples were 222 students in Bachelor 

of Science Program in Computer Science, Faculty of Science, Maejo University. They were selected by stratified 

random sampling and table of random sample selection of Krejcie & Morgan in 90 % confidence level was used. 

Data analysis was done by using mean, standard deviation, and Modified Priority Needs Index (PNIModified). 

Research results were found that: 

1) The degree of success of curriculum implementation, including all aspects of the overall average, was 

high. (Mean = 3.65, S.D. = 0.92) 

2) The importance of curriculum implementation, including all aspects of the overall average, was high. 

(Mean = 4.00, S.D. = 0.86) 

3) The results of needs assessment in development of curriculum implementation in each part from 

maximum to minimum were: Facilities, Extracurricular activities, Content, Learning process, instructors, and 

learning measurement and evaluation. 

Keywords: Needs Assessment, Curriculum Implementation, Computer Science 

 

บทนํา  

การศึกษาถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ เปนกลไกสําคัญในสรางความ

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชาติ หากทุกภาคสวนใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาในทุกระดับ ยอมชวยสงเสริมให

ทรัพยากรบุคคลของประเทศมีคุณภาพ สามารถสรางสรรคผลผลิตและนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มกับประเทศได 

(Tait & Faulkner, 2016) โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มุงหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ออกมารับใชสังคม และองคความรูที่สําคัญอยางหนึ่งในปจจุบันท่ีจะสามารถสรางความเขมแข็งใหกับประเทศได ก็คือ 

องคความรูทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถชวยเสริมความเขมแข็งใหการพัฒนางานของทั้งภาครัฐ เอกชน 

และรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นมหาวิทยาลัยตาง ๆ จึงควรมีการจัดหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร รวมถึงและ

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะชวยสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่มใหกับชาติได (Smyth, MacNeill & 

Hartley, 2015)  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดเปด

หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ขึ้น เพ่ือมุงหวังสรางกําลังคนสําคัญทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชวยพัฒนาประเทศ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีปรัชญาของ

หลักสูตรคือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนผูนํา และสรางสรรคสังคมดวยวิชาการ เชี่ยวชาญทางดาน

วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ไดแก 1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความ

รอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดานวิทยาการคอมพิวเตอรและสามารถนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสม 2) เพื่อ

ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง 3) 

เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ นําไปประกอบอาชีพอิสระ หรือปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 

4) เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีดานวิทยาการคอมพิวเตอรปอนสูตลาดแรงงานระดับชุมชน หรือระดับประเทศ

อยางสรางสรรค 5) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคมและดํารงตนอยู



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1546 
 

ในสังคมไดอยางมีความสุข ในปจจุบัน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยแมโจ มีนักศึกษาในหลักสูตร

ทั้งหมดครบทัง้ 4 ชั้นป  

จากการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินงานจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาเปนระยะเวลา 

5 ป จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา การดําเนินงานทางหลักสูตรที่ผานมาสงผลดีตอนักศึกษามากนอยเพียงไร  

โดยเฉพาะอยางยิ่งมุมมองของนักศึกษาที่มีตอเนือ้หาสาระตาง ๆ ในหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผลการเรียนรู คณาจารยผูสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Ornstein & 

Hunkins, 2014; Webster & Ryan, 2014; Boyle & Charles, 2016) ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวา

นักศึกษารับรูและตอบสนองตอการดําเนินงานตาง ๆ ในหลักสูตรอยางไร และศึกษาถึงความคาดหวังของนักศึกษาที่มี

ตอการดําเนินงานตาง ๆ ทางหลักสูตร รวมทั้งจัดลําดับของความตองการจําเปนเพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง

การดําเนินงานตาง ๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพจริงของการดําเนินงานทางหลักสูตร ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

 2. เพื่อศึกษาสภาพที่คาดหวังของการดําเนินงานทางหลักสูตร ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

 3. เพื่อประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร ในหลักสูตรสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การประเมินความตองการจําเปน หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อกําหนดความแตกตางของสภาพที่

เกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเปน เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร 

 2. การดําเนินงานทางหลักสูตร หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาสาระ การจัดกระบวนการ

เรยีนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู คณาจารยผูสอน สิ่งอํานวยความสะดวก และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ขอบเขตของแหลงขอมลู 

ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ ชั้นปที่ 2 ถึงปท่ี 4 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 272 คน 

กลุมตัวอยางคือ นักศึกษานักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ ชั้นปที่ 2 ถึงปที่ 4 ในปการศึกษา 2560 จํานวน 222 คนไดมาจากการสุมแบบชั้นภูมิ (Stratified 

random sampling) โดยมีระดับชั้นป (ป 2 ถึง ป 4) เปนชั้นภูมิ โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie & 

Morgan ที่ระดับความเช่ือมั่น 90 % (อางใน เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง 1   จํานวนนกัศึกษาที่เปนประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

นักศึกษาชั้นปที ่ จํานวนประชากร (คน) จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) 

2 83 68 

3 108 85 

4 84 69 

รวม 272 222 

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การประเมินความตองการจําเปนในครัง้นี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการประเมินครอบคลุมใน 6 ดาน ไดแก 

ดานเนื้อหาสาระ ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานคณาจารยผูสอน 

ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก และดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังมีประเด็นการประเมิน ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ประเด็นในการประเมินการดําเนินงานทางหลักสูตรใน 6 ดาน 

ดาน ประเด็นยอยในการประเมิน 

1. ดานเนื้อหาสาระ 1) เนื้อหาสาระในหลักสูตรมีความทันสมัย 

2) เนื้อหาสาระในแตละรายวิชามีประโยชนตอผูเรียน 

3) มีรายวิชาใหเลือกลงทะเบียนเรียนหลากหลาย 

4) การจัดลําดับของรายวิชามีความสอดคลองกันชัดเจน 

5) แตละรายวิชาชวยสงเสริมคุณลักษณะนักคอมพิวเตอรที่ดี 

6) เนื้อหาสาระในหลักสูตรชวยเสริมสรางการเปนนักสรางนวัตกรรม 

7) เนื้อหาสาระในหลักสูตรสะทอนอัตลักษณของศาสตรดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  1) ใหความสําคัญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2) ตอบสนองความแตกตางของผูเรยีน 

3) ผูสอนมีเทคนิคในการสอนที่ชวยใหเขาใจเนื้อหาสาระงายขึ้น 

4) มีบรรยากาศในการเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 

5) สงเสริมทักษะการคิด เชน คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ 

6) สงเสริมใหผูเรียนไดทํางานและเรียนรูรวมกัน 

7) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานและการการดําเนินชีวิต 

8) สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะในการสื่อสารและการนําเสนอ 

9) สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  1) แตละกระบวนวิชาระบุเกณฑและวิธีการวัดและประเมินผลชัดเจน 

2) ใชผลการประเมินงานแตละชิ้นมาสะทอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 

3) มีการกําหนดเกณฑการตัดสินผลการเรียนอยางเหมาะสม 

4) การประเมินผลการเรียนรูมีผูประเมินจากหลายแหลง เชน อาจารยประเมิน เพื่อนประเมิน 

นักศึกษาประเมินตนเอง   

5) มีการกําหนดสัดสวนการใหคะแนนหลากหลาย อาทิ จากชิ้นงาน การมีสวนรวมชั้นเรียน และการ

สอบ เปนตน 

6) สัดสวนการใหคะแนนระหวางภาคและปลายภาคเหมาะสม 

7) แตละกระบวนวิชามีวิธีการประเมินหลากหลาย 
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4. ดานคณาจารยผูสอน  1) มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอน 

2) มีบุคลิกภาพและเปนแบบอยางที่ดีในดานความประพฤติ 

3) สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง 

4) ใหคําปรึกษาทางวิชาการนอกเหนือจากเวลาเรียน 

5) ใหคําปรึกษาแนะนําในการใชชีวิตไดอยางเหมาะสม 

6) เปนผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

5. ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก 1) หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรของคณะฯ มีความเพียงพอ 

2) โปรแกรมที่ใชประกอบการสอนมีคุณภาพ 

3) เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ และตํารา มีอยางเพียงพอ 

4) หองสมุดคณะวิทยาศาสตรมีสาธารณูปโภคครบครัน 

5) ระบบ Internet / Wi-Fi มีความเสถียร เขาถึงไดสะดวก 

6) เครื่องคอมพิวเตอรมีความสมบูรณพรอมใชงาน 

7) การเขาถึงระบบสารสนเทศสําหรับเรียนรูเปนไปโดยสะดวก 

8) มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

6. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1) กิจกรรมเสริมหลักสูตรในดานวิชาการมีความทันสมัย เชน อบรมโปรแกรมใหม ๆ เปนตน  

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรในดานวิชาการมีความเพียงพอ 

3) กิจกรรมเสริมดานกิจการนักศึกษามีความหลากหลาย เชน กีฬาสานสัมพันธ คายอาสา เปนตน 

4) กิจกรรมเสริมดานกิจการนักศึกษามีความเหมาะสม  

5) กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักศึกษามีความเพียงพอ 

6) กิจกรรมแนะแนวชวยใหมองเห็นเสนทางการประกอบอาชีพตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 

 

ขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยั 

1) ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและทมีวิจัย  

2) กําหนดกรอบแนวคิดในการวจิัย  

3) ศึกษาสภาพที่เปนจริงและสภาพท่ีคาดหวังในการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร  

4) ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตร  

การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีคาความตองการ

จําเปนแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index; PNIModified) ที่พัฒนาขึ้นโดย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วอง

วาณิช (อางใน สุวิมล วองวานิช, 2558) ซึ่งกําหนดให I คือ คาเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวัง (Importance) และ D คือ 

คาเฉลี่ยของสภาพที่เปนจรงิ (Degree of success) โดยมีสูตรการคํานวณคือ 

 

   PNIModified = (I - D) / D 

 

นอกจากนั้นไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
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คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 1. สภาพที่เปนจริงของการดําเนินงานทางหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุดไปยังต่ําสุด ไดแก ดานคณาจารยผูสอน ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการจัดกระบวนการเรียน

การสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเนื้อหาสาระ และดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก แสดงไดดังตาราง 3 

ตาราง 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพที่เปนจริงในการดําเนินงานทางหลกัสูตร 

รายการ 
สภาพเปนจริง 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน การแปลผล 

1. ดานเนื้อหาสาระ 3.60 0.89 มาก 

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  3.66 0.87 มาก 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  3.74 0.89 มาก 

4. ดานคณาจารยผูสอน  3.85 0.92 มาก 

5. ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก  3.41 1.01 ปานกลาง 

6. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3.66 0.93 มาก 

รวม 3.65 0.92 มาก 

 

 2. สภาพที่คาดหวังของการดําเนินงานทางหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย

สูงสุดไปยังต่ําสุด ไดแก ดานคณาจารยผูสอน ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก ดาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน และดานเนื้อหาสาระ แสดงไดดังตาราง 4 

ตาราง 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพที่คาดหวังในการดําเนินงานทางหลักสูตร 

รายการ 
สภาพที่คาดหวัง 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน การแปลผล 

1. ดานเนื้อหาสาระ 3.93 0.88 มาก 

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  3.94 0.82 มาก 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  3.96 0.84 มาก 

4. ดานคณาจารยผูสอน  4.09 0.85 มาก 

5. ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก  4.02 0.92 มาก 

6. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 4.05 0.85 มาก 

รวม 4.00 0.86 มาก 

 

 3. ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาการดําเนินงานทางหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ พบวา ดานที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการพัฒนา คือ ดาน
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ทรัพยากรอํานวยความสะดวก รองลงมา ไดแก ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานเนื้อหาสาระ ดานการจัด

กระบวนการเรียนการสอน ดานคณาจารยผูสอน และดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู ตามลําดับ แสดงไดดัง

ตาราง 5 

ตาราง 5 คาดัชนีระดับความตองการจําเปน (PNIModified) ในแตละดาน 

รายการ PNIModified ลําดับ 

1. ดานเนื้อหาสาระ 0.092 3 

2. ดานการจัดกระบวนการเรียนการสอน  0.076 4 

3. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  0.059 6 

4. ดานคณาจารยผูสอน  0.062 5 

5. ดานทรัพยากรอํานวยความสะดวก  0.179 1 

6. ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 0.107 2 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ ที่พบวา ดานที่มีความตองการจําเปนสูงสุดในการพัฒนา คือ ดานทรัพยากรอํานวย

ความสะดวก ซึ่งมีคา PNIModified = 0.179 อาจสะทอนใหเห็นวาสื่อ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สนับสนุนการ

เรยีนรูในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรอาจจะยังไมเพียงพอหรือไมครบถวนในบางประเด็น กลุมตัวอยาง

ยังอาจมีความตองการใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดจัดสรรหองปฏิบัตกิารทางคอมพิวเตอรของคณะฯ มีความ

เพียงพอ พัฒนาโปรแกรมที่ใชประกอบการสอนมีคุณภาพ จัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ และ

ตําราใหมีอยางเพียงพอ พัฒนาหองสมุดคณะวิทยาศาสตรมีสาธารณูปโภคครบครัน จัดระบบ Internet / Wi-Fi มี

ความเสถียร เขาถึงไดสะดวก รวมทั้งดูแลเครื่องคอมพิวเตอรใหมีความสมบูรณพรอมใชงาน สามารถเขาถึงระบบ

สารสนเทศสําหรับเรียนรูเปนไปโดยสะดวกและมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล สอดคลองกับ Auld & 

Djabibba (2015) และ Howard & Mozejko (2015) ที่ระบุวา การจัดการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน

จําเปนตองจัดสรรทรัพยากรในการสงเสริมการเรียนรูใหเพียงพอ ทันสมัย หลากหลายและเตรียมความพรอมผูเรียน

ใหสามารถนําความรูและทักษะที่ไดไปใชในอนาคตไดดวย ซึ่งการดําเนินงานทางหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพนั้น ยอเกิด

จากหลายปจจัยที่สงเสริมใหกิจกรรมตาง ๆ ในหลักสูตรประสบความสําเร็จ (Boyle and Charles, 2016; Webster and 

Ryan, 2014) และหนึ่งในนั้นก็คือ ทรัพยากรอํานวยความสะดวก จึงเปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

จะตองเรงพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรอํานวยความสะดวกใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของ

ผูเรียนตอไป  

 นอกจากนั้น ผลการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ยังพบวา ดานที่มีความตองการจําเปนในการพัฒนามากเปนอันดับสอง คือ 

ดานกิจกรรมเสรมิหลักสูตร ซึ่งมีคา PNIModified = 0.107 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศกึษาชั้นปที่ 2 ถึง 4 ยัง

มีความตองการใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ในดาน

วิชาการ อาทิ จัดอบรมโปรแกรมใหม ๆ การสรางอนิเมชัน เปนตน สวนในดานกิจการนักศึกษา จัดใหมีกีฬาสาน

สัมพันธ คายอาสา โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เปนตน รวมทั้งกิจกรรมแนะแนวชวยใหมองเห็นเสนทางการ

ประกอบอาชีพตลอดระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรดวย สอดคลองกับ Posner (2003) ที่ระบุวา กิจกรรมเสริม
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หลักสูตร เปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะชวยใหผู เรียนในหลักสูตรคนพบตนเอง และสามารถไดเติมเต็มมวล

ประสบการณจากการรวมกิจกรรมตาง ๆ เห็นคุณคาของตนเองและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งยังชวย

สรางจุดแข็งใหกับหลักสูตรมีความโดดเดนและแตกตางจากหลักสูตรอื่น ๆ ไดดวย (สมเกียรติ อินทสิงห และคณะ, 

2560) 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในสภาพที่เปนจริงของการดําเนินงานทางหลักสูตร ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

ดานคณาจารยผูสอน (คาเฉลี่ย = 3.85, S.D. = 0.92) แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในคณาจารย

ผูสอนในหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอรอยูในระดับมาก และหากพิจารณาเปนรายการยอยก็จะพบวา กลุม

ตัวอยางเห็นวา คณาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะสอน มีบุคลิกภาพและเปนแบบอยางที่ดีในดานความ

ประพฤติ สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเอง ใหคําปรึกษาทางวิชาการนอกเหนือจากเวลาเรียน ให

คําปรึกษาแนะนําในการใชชีวิตไดอยางเหมาะสม และเปนผูนําดานการพัฒนานวัตกรรมทางวทิยาการคอมพิวเตอร ซึ่ง

สะทอนจุดแข็งของหลักสูตร ที่มีคณาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณ เปนตนแบบ (Role model) 

ในทางที่ดใีหกับนักศึกษาได อันจะเปนการทําใหการดําเนินงานทางหลักสูตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Ornstein 

and Hunkins, 2014)  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอที่ไดจากการวิจัย 

 1. ควรดําเนินการเรงพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในดานตาง ๆ ตามลําดับความตองการจําเปน โดย

เริ่มจากทรัพยากรอํานวยความสะดวก เปนอันดับแรก เพราะเปนดานที่มีดัชนคีวามตองการจําเปนสูงสุด 

 2. ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษามากขึ้น ทั้งในกิจกรรมในดานวิชาการและกิจกรรม

ดานกิจการนักศึกษา เพื่อเสริมประสบการณใหกับผูเรยีนไดมีมุมมองและความคิดที่กวางขวางมากขึน้ 

 3. ควรมีการพัฒนาเนื้อหาสาระในหลักสูตรใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ

ชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มุงเนนการนําเอาผลมา

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู (Formative assessment) ของผูเรยีนมากขึ้น 

 4. ควรมีการสงเสริมและพัฒนาคณาจารยในหลักสูตร ใหไดรับการฝกอบรม ศึกษาตอ และทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อนําไปสูการขอเลื่อนตําแหนงทางวิชาการตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก คณาจารยผูสอนในหลักสูตร ผูบริหารของ

คณะ และศิษยเกา เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายและสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด 

 2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ เพื่อพิจารณาถึงคุณคา คุณภาพ และคุณประโยชน

ของหลักสูตร อนัจะนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณการกระทําผิดซ้ําและสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิด         

การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดเรือนจําจังหวัดลําพูน 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการกับ

องคกรภาคีเครือขายในจังหวัดลําพูน 3) เพื่อศึกษาหาขอเสนอเชิงการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อปองกันการ

กระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวย ผูบริหารเรือนจํา ผูแทนองคกร ผูนําทองถิ่น ทองที่ 

ผูตองขังและอดตีผูตองขัง โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

 ผลการวิจัยพบวาในเรือนจําจังหวัดลําพูนมีผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับคดียาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและ

สาเหตุที่สําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําประกอบดวย การยอมรับของครอบครัว การยอมรับของคนในชุมชน                     

การยอมรับของหนวยงานและองคกร การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  การปรับตัวของผูตองขัง คานิยมทางดาน

วัตถุนิยมบริโภคนิยม การคบคาสมาคมกับเพื่อน และพืน้ฐานนิสัยสวนบุคคลของผูตองขัง 

 ในดานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของเรือนจําจังหวัดลําพูนกับองคกรภาคีเครือขายในจังหวัดลําพูนพบวา  

มีการบูรณาการการบริหารจัดการดําเนินงานและปฏิบัติงานรวมกับหนวงงานองคกรทั้งทางภาครัฐและเอกชน 

สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ในสวนของเรือนจํามีการบริหารจัดการ

ดานงบประมาณ ดานบุคลากร ดานวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ รวมถึงมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมใหกับเจาหนาที ่       

และผูตองขัง ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอเสนอเชิงการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํา ควรมีการบูรณาการ

เชิงนโยบายและการวางแผนยุทธศาสตรกับประเทศเพื่อนบานอยางจริงจังในการกําจัดแหลงผลิตยาเสพติดทั้งทางบก           

และทางทะเล มีการบูรณาการในระดับกระทรวง หนวยงาน องคกรและชุมชนในพื้นที่อยางชัดเจน และตอเนื่องภายใต

งบประมาณทีเ่พียงพอ 

คําสําคัญ: การบูรณาการ  การกระทําผิดซ้ํา  ขอเสนอเชิงการบริหารจัดการ  เรอืนจํา 

Abstract 

 The objectives of this qualitative study were to explore :1) re-guilty situations and its important causes of 

drug addict prisoners in Lamphun prison ;2) integrated managerial administration and network party organizations in 

Lamphun province ; and 3) proposition on managerial administration to prevent re-guilty of drug addict prisoners. Key 

informants comprised prison administrators, organization representatives, local leaders, prisoners, and those who 

used to be a prisoner. Semi-structured interview schedule was used for data collection. 
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 Results of the study revealed that Lamphun prison had increased re-guilty drug addict prisoners. This 

was due to the following causes: family acceptance, community acceptance, agency/organization acceptance, 

lack of an opportunity in occupation, self-adaptation of drug addict prisoners, materialism and consumerism, 

friends, and personal habit. It was found that Lamphun prison had the managerial administration under the 

policy of Department of corrections, Ministry of Justice. There was a guideline for personnel management to have 

potentials in many aspects based on rules/regulations, code of conduct, and good organization culture. 

 Regarding the proposition, it was found as follows: 1) It should have integration with neighboring countries in 

terms of policy and strategic (sea and land). 2) The government should establish a special agency to be directly 

responsible for this matter. 3) It should have integration at the ministry level in terms of policy setting, strategic 

planning, concrete project implementation. Besides, it should have a clear guideline for practical integration for agencies 

in the area with adequate budgets.  

Keywords: integration, re-guilty, administrative proposition, Prison 

 

บทนํา  

สังคมโลกในปจจุบันภายใตกระแสโลกาภิวัตนเปนกระแสที่เชี่ยวและรุนแรงที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง         

ในหลายๆ ดานของทุกประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจสังคม การเมืองการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประการสําคัญคือระบบโลกาภิวัตนเปนสาเหตุที่ทําใหระบบวิธีคิดจิตใจ

และวิถีการดํารงชีวิตบางอยางของคนในยุคปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มรีะบบทุน

นิยมเสรีเปนตัวหนุนเสริมใหวิถีการดํารงชีวติของคนไทยในยุคปจจุบันโนมเอียงไปในทิศทางของความทันสมัยตามแนว

ทางการพัฒนาตามกระแสหลักมากกวากระแสรองซึ่งมปีจจัยทางดานวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเปนตัวหนุนเสริมใหคน

ในยุคปจจุบันมองเห็นคุณคาเงินทองและสิ่งที่เปนวัตถุมากกวาจิตใจ ผลของความตองการทางดานทรัพยสินเงินทอง

และวัตถุสิ่งของที่เกินความจําเปนในโลกยุคโลกาภิวัฒน ภายใตระบบทุนนิยมโดยมีวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเปนตัว

หนุนเสริมทําใหบุคคลบางคนบางกลุมที่ไมรูเทาทันจนไมสามารถตานกระแสที่เชี่ยวกราดและรุนแรงของโลกาภิวัฒน

และระบบทุนนยิมได (ธรรมพร ตันตรา, 2558) 

 ดังนั้นเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทองและวัตถุสิ่งของตางๆ ในการตอบสนองความตองการที่ไมสิ้นสุด            

จึงทําใหบุคคลบางคนบางกลุมดิ้นรนแสวงหาทรัพยสินเงินทองวัตถุสิ่งของตางๆ ในทางที่ไมถูกตองเหมาะสม  

โดยกระทําความผิดทั้งทางดานศีลธรรมและกฎหมาย  นําพาตนเองและครอบครัวเขาสูวงจรของยาเสพติดจนยากที่

จะถอนตัว สุดทายก็ทําตัวเองและครอบครัวประสบกับปญหานานัปการ จนทําใหวิถีการดํารงชีวิตของตนเองและ

ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางเลวราย เพราะพิษภัยของวงจรยาเสพติดที่นับวันจะเปนวงจรอุบาทวที่สรางความ

เสียหายใหคนไทย สงัคมไทยและประเทศไทยอยางมากมาย 

 การแพรระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นในลักษณะยิ่งปราบยิ่งเพิ่มยิ่งสราง

ยิ่งผลิต จนสงผลกระทบและสรางความเสียหายในดานตางๆ ตามมามากมาย ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 

การศึกษาและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประการสําคัญคือ การสรางความเสียหายทางดานงบประมาณ

แผนดินที่ตองนํามาใชในการปองกันปราบปรามและดูแลผูตองขังเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่จับกุมคุมขังอยูในเรือนจํา        
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ทั่วประเทศซึ่งนับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งในปจจุบันรอยละ 80 ของจํานวนผูตองขังท้ังหมดที่อยูในเรือนจําทั้งหมด

ในประเทศไทย เปนผูตองขังที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดทั้งสิ้น (รายงานสถิติราชทัณฑ, กรมราชทัณฑ 2559) 

 การปองกันและปราบปรามที่ผานมา รัฐบาลทุกรัฐบาลตางก็ตระหนักและใหความสําคัญตอปญหาดานยาเสพติด

มาโดยตลอด โดยไดกําหนดเปนแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามกระบวนการที่เกี่ยวกับ      

ยาเสพติด รวมถึงการใหความสําคัญในการดูแลผูติดยาเสพติดตลอดจนการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขัง       

คดียาเสพติดมาอยางตอเนื่อง ในสมัยรัฐบาลของพันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีการประกาศนโยบายทําสงคราม

กับยาเสพติดมีเปาหมายลดจํานวนผูติดยาเสพติดและปองกันการกลับเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติดแบบซ้ําซาก ในสมัย

รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร 5 รั้วปองกันและแกไขปญหายาเสพติด            

ที่ประกอบดวย รั้วชายแดน รั้วชุมชน เสริมสรางการมีสวนรวม รั้วการจัดระเบียบชุมชนแบบบูรณาการ รั้วโรงเรียน      

และรั้วครอบครัว และมาในสมัยรัฐบาลปจจุบัน มีจุดเนนปองกันปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด ลดปริมาณผูเขาสู         

การกระทําความผิด นําคนออกจากวงจรของยาเสพติดภายใตแผนปองกันและรักษาผูติดยาเสพติดแผนปราบปราม

และแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

 แตอยางไรก็ตามถึงแมรัฐบาลและทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับการกําจัด ปองกัน ปราบปรามเกี่ยวกับยา

เสพติด จะมีนโยบาย ยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาดานยาเสพติดดวยการทุมเท          

ทั้งงบประมาณและบุคลากรเพ่ือการนี้อยางมากมายก็ตาม จากปรากฏการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับยาเสพติดที่เกิดขึ้น           

ก็ยังคงเปนขอพิสูจนวายาเสพติดในประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้นและกระบวนการยาเสพติดนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น

จนยากที่จะปองกันและปราบปรามใหหมดสิ้นไปได ภายในเรือนจําของประเทศไทยลวนแตเปนที่ควบคุมผูตองขัง

เกี่ยวกับคดียาเสพติดเปนสวนใหญและจํานวนผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําเกี่ยวกับคดยีาเสพตดิที่เพิ่มขึ้น 

 เรือนจําจังหวัดลําพูนเปนหนวยงานสวนภูมิภาคมีอํานาจในการควบคุมผูตองขังที่มีการกําหนดโทษไมเกิน            

15 ป ปรากฏวามีจํานวนผูตองขังเกี่ยวกับคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและที่สําคัญมีจํานวนผูตองขังที่กระทําผิด

ซ้ําในคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยดูจากตัวเลขตั้งแตป พ.ศ.2552 – 2559 พบวามีจํานวนผูตองขัง         

ที่กระทําผิดซ้ําถึง 447 คน โดยแบงเปนผูตองขังชาย 412 คน และผูตองขังหญิง 35 คน (รายงานทะเบียนประวัติ

ผูตองขัง เรือนจําจังหวัดลําพูน, 2559) 

 จากมูลเหตุสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอคนพบ         

ในประเด็นสถานการณและสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหวางเรือนจํา 

กับองคกรภาคีเครอืขายในพืน้ที่รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดขอเสนอเชิงบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อนําไปใช

เปนแนวทางในการแกไขปญหาในการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดในจังหวัดลําพูนและจังหวัดอื่นๆ     

ในประเทศไทยรวมถึงขอคนพบจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้นาจะเปนประโยชนในทางวิชาการในมิติอ่ืนๆ ตอไป 

คําถามการวิจัย 

1. ปจจุบันสถานการณการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดในเรือนจําจังหวัดลําพูนเปนอยางไร  

และสาเหตุสําคัญทีก่อใหเกิดการกระทําผิดซ้ําคืออะไร 

2. เรอืนจําจังหวัดลําพูนมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียา

เสพตดิอยางไรและมอีงคกรใดบางเขามารวมบูรณาการ 

3. ขอเสนอเชิงการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด

ของเรือนจําจังหวัดลําพูนควรเปนอยางไร 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1556 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสถานการณการกระทําผิดซ้ําและสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียา

เสพตดิของเรือนจําจังหวัดลําพูน 

 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของเรือนจําจังหวัดลําพูนกับองคกรภาคีเครือขายในจังหวัด

ลําพูนเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด 

 3. เพื่อศึกษาหาขอเสนอเชิงการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานพื้นที่ การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ใชเรอืนจําจังหวัดลําพูนเปนพื้นที่ในการดําเนินการศกึษาวิจัยภายใต

กรอบการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับองคกรภาคีเครือขายในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน ประกอบดวย สํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดลําพูน สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน สถานีตํารวจ  

สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในระดับตําบลและหมูบาน 

 2. ขอบเขตดานผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวย ผูบริหารเรือนจํา ผูแทนองคกรภาคีเครือขาย ผูนําทองถิ่น

ทองท่ี ผูตองขังและอดตีผูตองขังท่ีอยูในเขตพื้นที่ในจงัหวัดลําพูน 

 3. ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาวิจัยนี้ มุงเนนศึกษาเพื่อใหไดคําตอบที่เปนขอคนพบทางดานสถานการณ

และสาเหตุที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา การบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการศึกษาเพื่อหาขอเสนอเชิงบริหาร

จัดการแบบบูรณาการเพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด โดยอาศัยแนวคิด

ทฤษฏตีางๆ ที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ ประกอบดวย แนวคิดการบูรณาการ คือ การผนวกการประสาน การเติมเต็ม           

การเชื่อมโยง การรวมกัน โดยมีขั้นตอนของการบูรณาการ สามขั้นตอน คือ การถอดกรอบเพื่อใหหลุดจากกับดักทาง

ความคิดทางวัฒนธรรม ทางความรูและทางประสบการณ การขยายกรอบโดยอาศัยฐานคิดในการรวมสหวิทยาการในการ 

บูรณาการนั้นจําเปนที่จะตองมีหลัก คือ หนวยยอยองคประกอบแตตองเอามาประมวลเขาดวยกัน และหนวยงานยอยนั้น

ตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงอิงอาศัยซึ่งกันและกัน รวมถึงเมื่อรวมเขาดวยกันแลวตองเกิดความครบถวนสมบูรณ โดยมีการ

ประสานกลมกลืนและคิดสมดุลและองครวมนั้นก็จะมีชีวิตชีวา ดํารงอยูและดําเนินไปไดดวยดีเปนภาวะของการบูรณาการ 

(เกรียงศักดิ์  เจริญวงคศักดิ์, 2546) 

แนวคิดการมีสวนรวม คือ การประทะสังสรรคทางสังคมในลักษณะของการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล    

และการมีสวนรวมของกลุม กระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา รวมคิด รวมตัดสินใจ 

และรวมแกไขปญหาของตนเองโดยการใชความคิดสรางสรรคและความชํานาญรวมกัน ประชาชนรวมตัดสินใจ 

รวมถึงการเสริมอํานาจใหแกประชาชน การประเมินผล การมีสวนรวมของบุคคล กลุมบุคคลทั้งในหนวยงาน องคกร 

ชุมชนนับวามคีวามสําคัญเปนอยางมากที่จะทําใหการบริหารจัดการ การดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมโครงการ

บรรลุตามเปาหมาย (เอกสิทธิ์  สุทธศิาสนกุล, 2545) 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ มีความสําคัญตอการทําใหองคการทุกรูปแบบประสบผลสําเร็จ 

และพัฒนาไปขางหนาไดอยางตอเนื่อง การบริหารมีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปะ การบริหารเปนศาสตรสาขาหนึ่ง

ที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เพราะมีสวนประกอบขององคความรู มีหลักเกณฑและมีทฤษฏีในขณะเดียวกันการ

บริหารเปนศิลปะเพราะผูบริหารตองนําเอาความรู หลักการทฤษฏีไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและ
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สิ่งแวดลอม การบรหิารจะเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบาย การจัดการเปนกระบวนการที่ทําหนาที่รับผิดชอบตอการ

ดําเนินการใดๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว การจัดการเปนขั้นตอนของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

การบรหิารจัดการตองประกอบดวยมิติของการออกแบบองคการ มิติของการวางแผนและการควบคุม มิติที่เกี่ยวกับ

กระบวนการดานพฤติกรรมและมิติของการตัดสินใจ  

 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา แนวคิดทฤษฎีการลงโทษ คําวาโทษ หมายถึง ทัณฑกรรม

หรือผลแหงความผิดที่ตองรับ ที่รัฐลงโทษแกผูกระทําความผิดตามคําพิพากษา สวนคําวา การลงโทษหมายถึง         

การกระทําตอบุคคลซึ่งอยูในสังคมโดยผูมีอํานาจ ในสังคมนั้น การลงโทษจะตองกอใหเกิดความเจ็บปวดหรือทุกข

ทรมานแกผูถูกลงโทษตามรูปแบบและวิธีการที่กําหนดไวแนวคิดการลงโทษมีอยูสองประเภท คือ ทฤษฎีแกแคน

ทดแทน และทฤษฎีการลงโทษแบบอัตถประโยชน  

แนวคิดที่ เกี่ยวของกับผูตองขัง การจําคุกในเรือนจําตองดําเนินชีวิตภายใตสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ                    

ถูกควบคุมและกําหนดโดยผูอื่นทําใหขาดอิสรภาพในการปกครองตนเอง ถูกแยกออกจากสังคมภายนอกไมสามารถ

ติดตอกับครอบครัวหรือสังคมภายนอกไดอยางปกติ จึงกอใหเกิดความกดดันและความเครียดผูตองขังจึงหาทางลด

ความเครียดดวยการเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมผูตองขัง โดยมีกระบวนการเรียนรู ทัศนคติ พฤติกรรม ธรรมเนียม 

และคานิยมตางๆ ที่ผูตองขังตางยึดถือและปฏิบัติในขณะที่ถูกจําคุก ซึ่งการสูญเสียนั้นประกอบดวย การสูญเสียดาน

อิสรภาพ การสูญเสียดานเครื่องอุปโภคบริโภค การสูญเสียดานความสัมพันธกับเพศตรงขาม การสูญเสียดานการ

ปกครองตนเองและการสูญเสียดานความมั่นคงปลอดภัย  

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ํา การกระทําผิดซ้ําตามแนวคิดของ กอด เฟสสัน การกระทําผิดซ้ําที่

ติดเปนนิสัย โดยทั่วไปคือ ผูมีการกระทําผิดซ้ําซากหรือบุคคลที่ชอบกระทําผิดซ้ําบอยครั้งจนติดเปนนิสัย ความหมายเดิม

คือ บุคคลที่กระทําผิดซ้ําโดยสันดาน โดยที่ผูกระทําผิดซ้ําจนติดเปนนิสัยสามารถพิจารณาไดจากการที่บุคคลนั้น

กระทําผิดซ้ําหลายๆ ครั้ง แตถาบุคคลมีการกระทําผิดซ้ําเพียงครัง้เดียวหรือสองครั้ง ยังไมถอืวาเปนการกระทําผิดซ้ํา 

จนติดเปนนิสัย การกระทําผิดซ้ําของบุคคลนั้นสามารถแบงออกไดดังนี้ การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่เปนอาชญากร

อาชีพ คือ ผูตองขังที่เปนอาชญากรรม อาชีพ ผูตองขังที่มจีิตบกพรอง ผูตองขังที่กระทําผิดซ้ําเพียงเล็กนอย 

 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวของผูกระทําความผิดกับชุมชน กรมราชทัณฑในยุคสมัยใหมหันมาใหความสนใจ

ตอการปฏิบัติผูกระทําความผิดโดยใชชุมชนในลักษณะของการสนับสนุนใหผูกระทําความผิดกลับเขาสูชุมชนและให

ชุมชนของตนเองรวมแกไข ปรัชญาสําคัญเกี่ยวกับการปรับตัวของผูตองขังหรือผูกระทําความผิดเขากับชุมชน                 

มีจุดเนนที่การใหความสําคัญกับชุมชนและการใหเสรีภาพกับผูกระทําความผิด เพราะผูกระทําความผิดสวนใหญเปน

สมาชิกของชุมชนทองถิ่น ดังนั้นการแกไขควรเกิดขึ้นในชุมชนเดิมซึ่งจะเปนการแกไขที่ตรงความตองการของชุมชน          

(ปุระชัย  เปยมสมบูรณ และคณะ, 2542) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ อัคคกร ไชยพพงษ (2557) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ การปองกัน

และแกไขปญหาการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังชายในเรือนจําเขต 8 พบวาสาเหตุที่ทําใหผูตองขังชายมีการกระทําผิดซ้ํา 

คือ การขาดการขัดเกลาและขาดความอบอุนจากครอบครัวรวมถึงความคึกคะนอง และความไมไดรับความไววางใจ

จากสังคมและ อสุรีย บุญญานุพงศ (2539) ไดทําการศึกษารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชนโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบวา บริบทของชุมชนมีความสัมพันธกับสถานการณปญหายาเสพติด

และระดับความสําเร็จ  ในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สวนมนัญญา ไวอัมภา (2554) ไดศึกษาถึง

ปจจัยที่มีผลตอการกระทําผิดซ้ําคดียาเสพติดและการจําแนกผูตองขังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบวาบุคคลที่มี
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ลักษณะมีอารมณวูวามมีบุคลิกภาพแบบตอตานสังคมสูง บุคคลที่มุงเนนผลตอบแทนที่เปนตัวเงินสูง และบุคคลที่มี

ความเชื่อ ในเรื่องของศาสนาต่ํา มีโอกาสที่จะกระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดคอนขางสูง  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุงเนนคนหาคําตอบทางดานสถานการณ

และสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา การบริหารจัดการ การบูรณาการและขอเสนอเชิงบริหารจัดการแบบ

บูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดของเรอืนจําจังหวัดลําพูน 

 สถานที่ดําเนินการวิจัย คือ เรือนจําจังหวัดลําพูน ภายใตการทํางานเชิงบูรณาการรวมกับองคกรภาคีเครือขายในพื้นที่

จังหวัดลําพูนที่ประกอบดวย สํานักงานคุมความประพฤติจังหวัดลําพูน สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน ศูนยพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัดลําพูน  โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน สถานีตํารวจ สถาบันทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชุมชนในระดับหมูบานและตําบล 

 ผูใหขอมูลสําคัญประกอบดวยกลุมผูบริหารเรือนจํา 8 คน กลุมผูแทนหนวยงานองคกร 5 คน ผูแทนผูนําทองถิ่น

ทองท่ี 5 คน ผูแทนสถาบันทางการศึกษา 3 คน ผูแทนทางสถาบันศาสนา 1 คน พระสงฆ 1 รูป ผูตองขังที่อยูระหวาง

การควบคุม 13 คน และอดีตผูตองขัง 2 คน รวมผูใหขอมูลสําคัญทั้งหมด 38 คน 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi structure interview)   

การสรางเครื่องมือกระทําดวยการรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ ระเบียบ กฎหมาย รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวคิดทฤษฎี การบูรณาการ การมีสวนรวม การบริหารจัดการและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  

มาใชเปนกรอบในการตั้งประเด็นคําถามในแบบสัมภาษณที่สอดคลองกับวัตถุประสงค นิยามเฉพาะ และตัวแปรในกรอบแนวคิด 

 การทดสอบเครื่องมือ ประกอบดวยการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรง

ตามโครงสราง (Construct Validity) และความสมบูรณของภาษา (Wording) ผูศึกษาวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา สวนการทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่ผานการปรับปรุงแกไขและมีความถูกตองไปทดลองใชโดยการทํา (Try out) กับบุคคลที่

เกี่ยวของโดยนําไปสัมภาษณกับผูที่ไมใชผูใหขอมูลสําคัญในการศึกษาวิจัยคร้ังนี ้

 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวยขอมูล 2 ประเภท คือ  

1) ขอมูลทุติยภูมิเปนขอมูลที่รวบรวมมาจากเอกสารทางวิชาการตาง  ๆเชน หนังสือ บทความ ระเบียบกฎหมาย และรายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวของ 2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณจากผูใหขอมูลสําคัญ 

การวิเคราะหขอมูล  

เมื่อรวบรวมขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลทั้งสองสวนแลวตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยอยางครบถวน

สมบูรณ ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ทําการแยกแยะขอมูล 

วิเคราะหสังเคราะหจัดหมวดหมูเรียงลําดับความสําคัญ เพื่อหาความเชื่อมโยง และความสัมพันธของขอมูล เรียงลําดับ   

ขอคนพบจากการศึกษาวิจัย ตามวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดการวจิัย นําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนา 

ผลการวิจัย 

              ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือสถานการณการกระทําผิดซ้ําและสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการ

กระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดยีาเสพตดิ ของเรือนจําจังหวัดลําพูนพบวา ในเรือนจําจังหวัดลําพูน มีผูกระทําผิดซ้ําในคดี

ยาเสพตดิตั้งแต 3 ครั้งขึน้ไปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. 2557- พ.ศ.2559 มีจํานวนผูตองขังที่กระทําผิดซ้ํา
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เกิน 3 ครั้งทั้งหมด 53 คน แบงเปนผูตองขังชาย 45 คน และผูตองขังหญิง 8 คน สาเหตุที่ทําใหผูตองขังคดียาเสพติดเพิ่มขึ้น   

และมีผูตองขังกระทําผิดซ้ํามากขึ้นอยางตอเนื่อง เปนเพราะวามาตรการดานการกําจัดและการปองกันปราบปราม

กระบวนการยาเสพติดของทางราชการยังไมไดผลเต็มท่ี จนทําใหกระบวนการยาเสพติดกาวล้ํานําหนาทําใหวงจรของ

ยาเสพติดแผขยายแทรกซึมไปทุกวงสังคม ประกอบกับปจจุบัน ประเทศไทยมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม              

และประชาชนบางคนบางกลุมมีความออนดอยทางดานระบบวิธีคิด และไดรับคานิยมเกี่ยวกับทุนนิยมวัตถุนิยมและ

บรโิภคนิยมในทางท่ีผิด 

 สําหรับสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดนั้น จากการศึกษาพบวา       

การยอมรับของครอบครัว การยอมรับของคนในชุมชน การยอมรับของหนวยงานองคกร การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  

การปรับตัวของผูตองขังหลังการพนโทษ คานิยมดานวัตถุนิยม บริโภคนิยม การคบคาสมาคมกับเพื่อนและพื้นฐาน

นิสัยสวนบุคคล เปนปจจัยที่มีผลตอการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด โดยที่การยอมรับของคนในครอบครัว

จะมีผลทางดานจิตใจของผูตองขังภายหลังการพนโทษ ในมิติของความโดดเดี่ยว อางวาง ขาดที่พึ่ง เปนบุคคล           

ไรความหมายไรตัวตน ดวยสภาพดังกลาวถาครอบครัวใดไมยอมรับ และยังปลอยใหผูตองขังหลังการพนโทษออกไป           

มีสภาพจิตใจในลักษณะดังกลาวก็จะเปนสาเหตุผลักดันใหผูตองขังกลับมากระทําผิดซ้ําอีก เชนเดียวกับการไมยอมรับ 

ของคนในชุมชนหนวยงานและองคกร ยังไมยอมรับยังไมใหโอกาสยังมีทัศนคติที่เปนลบกับผูตองขังภายหลังการพนโทษวา

พวกเขาเหลานั้นเปนผูราย ชอบสรางความเดือดรอนใหกับสังคมอยูใกลแลวเปนอันตรายแกรางกายชีวิตและทรัพยสิน 

ก็จะสรางแรงกดดันใหกับคนกลุมนี้เปนอยางมากในลักษณะของการขาดที่พึ่ง ขาดที่ยืนในสังคม ขาดโอกาสในการ

ปรับตัว และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ถูกดูหม่ินดูแคลนวาเปนขี้คุกขี้ตาราง คนกลุมนี้เมื่อถูกกดดันและถูกบีบคั้น

มากเขา ชุมชนไมยอมรับ หนวยงานองคกรไมยอมรับเขาทํางาน เมื่อขาดโอกาสในการทํางานก็ลุกลามเปนปญหา

ทางดานเศรษฐกิจ ไมมีเงินทองที่จะเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สุดทายก็ตองกลับเขาทางวงจรของยาเสพติดจนเปน

สาเหตุของการกระทําผิดซ้ําซาก 

 สวนสาเหตุของการคบคาสมาคมกับพื้นฐานนิสัยสวนบุคคลนั้น พบวาการคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนกอนที่

จะกระทําความผิด ผูตองขังสวนใหญที่ถูกจับกุมคุมขังจะเขาไปพัวพันและเขาไปรวมกลุมและคบกับเพื่อนที่ของ

เกี่ยวกับยาเสพตดิ และชักชวนกลับเขาวงจรของยาเสพติด สวนใหญจะเปนผูตองขังที่มีอายุนอย สวนผูตองขังที่มีอายุ

มากขึ้นเมื่อมาอยูในเรือนจําก็จะมีการคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่มีคดีความตางๆ โดยเฉพาะคดีความเกี่ยวกับยาเสพติด

บางครั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันทั้งความรูเทคนิควิธีการทักษะทั้งทางดานดีและไมดี พอพนโทษออกไป 

บุคคลกลุมนีก้็จะมีการติดตอสื่อสารและคบคาสมาคมกัน กลุมที่คิดดีทําดีก็จะชักชวนกันไปทําแตสิ่งดี แตกลุมที่ยังไม

สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็กลับเขาสูวงจรของยาเสพตดิแลวมีการกระทําผิดซ้ํากลับเขามาอยูในเรือนจําแบบเดิม 

สําหรับพื้นฐานนิสัยสวนบุคคลของบุคคลนั้นพบวามีสวนผลักดันใหเกิดการกระทําผิดซ้ํานั้นนอยมาก เพราะโดย

พื้นฐานของความเปนมนุษยยอมตองการเปนคนดีของครอบครัว สังคม แตที่ตองกระทําความผิดในคดียาเสพติด

ผูตองขังเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและเกิดจากสาเหตุทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ประกอบกับเกิดจากการถูก

กลั่นแกลงจากเจาหนาที่ของรัฐบางหนวยงานที่ตองการความดีความชอบและตองการผลงานยัดเยียดความผิดใหใน

ความหมายของคําวาชวยราชการ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2 คือ การบรหิารจดัการเชงิบูรณาการของเรอืนจําจังหวัดลําพูนกับองคกร

ภาคีเครือขายในจังหวัดลําพูนเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด พบวาเรือนจําจังหวัดลําพูน                 

มีการบูรณาการการบริหารจัดการ การดําเนินงานและการดําเนินกิจกรรมโครงการรวมกับสํานักงานคุมประพฤติ
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จังหวัดลําพูน สํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลําพูน โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน สถาบัน

ทางการศึกษา สถาบันทางศาสนา สถานีตํารวจ และชุมชนทองถิ่นระดับหมูบานและตําบล การบูรณาการนั้นกระทํา

ในลักษณะของการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) การบูรณาการทางดานการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน

บางอยางตามที่มีหนังสือสั่งการมาจากกระทรวงและกรม รวมไปถึงการบูรณาการดําเนินกิจกรรมโครงการรวมกัน 

คือการจําแนกลักษณะผูตองขัง การเตรียมความพรอมกอนปลอย การอบรมแกไขฟนฟูโปรแกรมเฉพาะ การเยี่ยม

บานประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะห การใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล การใหการปรึกษาเปนกลุม การจัดทํา

เอกสารราชการระบุตัวบุคคล การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห ผลของการบูรณาการพบวามีความสําเร็จในหลาย

กิจกรรมโครงการ โดยเฉพาะโครงการที่ทํารวมกับชุมชน คือโครงการคืนคนดีสูสังคมสวนอุปสรรคปญหาที่เกิดขึ้น 

จากการบูรณาการ คือ ความไมตอเนื่องของการดําเนินกิจกรรมโครงการภายในพื้นท่ี 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3 คือ ขอเสนอเชิงบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํา 

จากการศึกษาพบวาการบูรณาการควรเกิดขึ้นใน 3 ระดับ คือการบูรณาการกับประเทศเพื่อนบานที่คาขายติดตอกับ

ประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล การบูรณาการภายในประเทศในระดับกระทรวงรวมทั้งหนวยงานหรือองคกรที่มี

หนาที่รับผิดชอบโดยตรงทางดานการกําจัดแหลงผลิต การปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยมีการบูรณาการ ทั้งนโยบาย 

แผนยุทธศาสตร งบประมาณ บุคลากร ขาวสารขอมูล และการปฏิบัติงาน โดยใหแตละกระทรวง หนวยงานหรือ

องคกรรับภาระหนาที่ตามการบูรณาการ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปองกันปราบปรามยาเสพติด 

และสํานักงานตํารวจแหงชาติรับหนาที่ในการทําลายลาง กําจัดปองกันปราบปรามแหลงผลิต และกระบวนการเกี่ยวของ

กับยาเสพติด กระทรวงวิทยาศาสตรและกระทรวงสาธารณสุขรับภาระในการทําการศึกษาวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ

สารประกอบที่ใชในการผลิตยาเสพติด เชน ยาบา ยามา ยาเค และไอซ  ที่เปนกลุมยาเสพติดที่แพรระบาดและไดรับ

ความนิยมอยูในปจจุบันภายใตการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการศึกษาวิจัยและการทดลองดังกลาว และเมื่อทําการ

ทดลองไดผลเปนที่นาพอใจแลวรัฐบาลอาจออกกฎหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรกับกระทรวงสาธารณสุขรวมมือกัน

ผลิตยาชนิดพิเศษขึ้นมาทดแทนยาเสพตดิเหลานี้ โดยมีการควบคุมสารประกอบที่เปนอันตรายและเติมสารผสมที่เปน

ประโยชนตอรางกาย จิตใจ และสติปญญาของผูกินผูเสพ และออกกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งผูซื้อผูขายและ ผูเสพที่ชัดเจน

แนวความคิดดังกลาวเกิดขึ้นภายใต ฐานคิดที่วายาเสพติดยิ่งปราบยิ่งเพิ่มยิ่งอยากยิ่งตองการ แกอยางไรก็ไมหมดไป       

จนทําใหเรือนจําในประเทศไทยมีไวเพื่อขังผูตองเกี่ยวกับคดียาเสพติดมากถึง 80% ของผูตองขังท้ังหมด 

การอภิปรายผลการวิจัย  

 จากผลการวิจัย เรื่องการบรหิารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด 

กรณีศึกษา เรือนจําจังหวัดลําพูน ขอคนพบตามวัตถุประสงคสามารถนํามาสรุปสาระสําคัญและอภิปรายผล ไดดังนี ้

1)  ผลการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับสถานการณและสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด 

สถานการณเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจเกิดจากมาตรการ

ทางดานการกําจัดแหลงผลิตยาเสพติด การปองกันปราบปรามกระบวนการเพื่อตัดวงจรของยาเสพติดของรัฐบาล

ภายใตกระทรวง หนวยงาน องคกรที่รับผิดชอบยังไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและยังไมสามารถทําใหสําเร็จลุลวง

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ไดวางไว ทัง้นี้อาจเปนเพราะวาเกิดปญหาดานการบริหารจัดการและการบูรณาการ

ดานนโยบายดานการวางแผนยุทธศาสตร ดานบุคลากร ดานงบประมาณและดานขอมูล ขาวสารที่ชัดเจน และเปนรูปธรรม

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์ เจริญวงคศักดิ์ (2546) ที่ไดกลาววา การคิดเชิงบูรณาการเปนการพัฒนา

ความตระหนักรูถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของสิ่งตางๆ ของบุคคล ซึ่งโดยปกติแลวบุคคลสวนใหญตางมีมิติการคิดแบบ
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แยกสวน สวนสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติดจนทําใหผูตองขังลนเรือนจํานั้น 

ประกอบดวย การยอมรับของครอบครัว การยอมรับของคนในชุมชน การยอมรับของหนวยงานและองคกร การขาด

โอกาสในการประกอบอาชีพ ถือวาเปนปจจัยผลักทางดานจิตใจและความมีคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนคนของ

ผูตองขังเพราะตราบใดที่ครอบครัวคนในชุมชน หนวยงานและองคกรตางไมใหการยอมรับและใหโอกาสในการปรับตัว

ไมใหโอกาสในการทํางาน ผลักใหคนกลุมนี้แปลกแยกออกจากสังคม โอกาสที่คนกลุมนี้จะกลับเขาสูวงจรยาเสพติด

และมีการกระทําผิดซ้ําซากคอนขางมีมาก ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการศึกษาของอัคคกร ไชยพพงษ (2557) ที่พบวา

การกระทําผิดซ้ําของผูตองขังบางรายไมสามารถปรับตัวใหเขากับครอบครัว ชุมชน สังคมได และเปนสาเหตุที่นํามาสู

การกระทําผิดซ้ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การมีระบบวิธีคิดที่แปลกแยกและการมีปมในใจที่เปนทัศนคติทีเปนลบตอสังคม 

รวมถึงการเขาไปอยูในเรือนจําเปนเวลานานและซ้ําซากจนเกิดซึมซาบเอาระบบวิธีคิดบางอยางออกมากภายหลังการ

พนโทษออกมาจึงไมสามารถใชชวงเวลาสั้นๆ ในการปรับตัวใหเขากับครอบครัว ชุนชนและสังคมไดโดยงาย สุดทายก็

กลับไปคบคาสมาคมกับกลุมเพื่อนที่อยูในวงจรของยาเสพติดและกลับมากระทําความผิดเชนเดิม ในกรณีของการมี

คานิยมดานวัตถุนิยม และบริโภคนิยมนั้นสามารถพิจารณาไดวาโดยโลกปจจุบันเปนโลกยุคโลกาภิวัฒนที่ระบบทุนนิยม 

แพรขยายไปทั่วทุกมุมโลกจนยากที่จะตานทานได การที่จะทําใหคนสวนมากทุกสาขาอาชีพทุกระดับชั้นใหรอดพนจาก

กระแสดังกลาวจึงเปนเรื่องยาก แตจะทําอยางไรใหคนไทยและผูตองขังอยูกับระบบโลกาภิวัฒนและทุนนิยม บนฐาน

ของการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักไดอยางสอดคลองและกลมกลืนและรูเทาทัน สําหรับพื้นฐานของบุคคลนั้น     

มีผูตองขังเพียงสวนนอยเทานั้นที่กระทําผิดซ้ําโดยพื้นฐานสวนบุคคลหรือสันดานแตสวนมากกระทําผิดซ้ําโดยสาเหตุ

ดานเศรษฐกิจเปนหลักเพราะโดยธรรมชาติของความเปนคนแลว ยอมตองการเปนคนดีของครอบครัวและสังคม            

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการกระทําผิดซ้ําของ กอต เฟตสัน ท่ีไดใหทัศนะเกี่ยวกับการกระทําผิดซ้ําไววาการกระทําผิด

ซ้ําของบุคคลนั้นมีอยู 3 ประเภท คือ การกระทําผิดซ้ําที่เปนอาชญากรอาชีพ ผูตองขังที่มีจิตใจบกพรอง และผูกระทํา

ผิดซ้ําในคดีเล็กนอย (มนตรี รักษศรี, 2553) 

2) ผลการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการของเรือนจําจังหวัดลําพูนกับองคกรภาคีเครือขาย 

เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังคดียาเสพติด ทางดานการบริหารถึงแมวาทางเรือนจําจะมีการบริหารจัดการ         

ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ อาคารสถานที่และการจัดสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ และผูตองขัง        

ไดคอนขางดีโดยใชทั้งระเบียบ กฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล แตก็ยังเปนลักษณะของการบริหารจัดการตามหลักการ

โดยทั่วไป แตยังไมกาวไปสูการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเปนหนวยงานของรัฐ ที่ยังตองยึดกับ

กฎระเบียบมากมาย ซึ่งความเปนจริงแลว องคกรในรูปแบบของเรือนจําเปนองคกรที่ตองดูแล ควบคุม และพัฒนา   

ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญาของบุคคลพิเศษ คือ ผูตองขัง จึงจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการ                   

เชงินวัตกรรมดวย เพื่อใหไดแนวคิดแนวทางใหมๆ เพื่อใหบุคคลเหลานี้กลับเนื้อกลับตัวกลับเขาไปอยูในสังคมไดโดยไม

มีปญหาและไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก โดยเฉพาะการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมที่นําหนวยงาน องคกร และชุมชน

เขามารวมบูรณาการในการบริหารจัดการ ดําเนินการและปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบริหารจัดการแบบ 

มีสวนรวมของนครินทร  เมฆไตรรัตน  (2549) ที่ไดกลาววาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

องคการโดยยึดหลักการใหขอมูล ขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การเกี่ยวของ ความรวมมือ และการเสริมอํานาจ 

 3) ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอเสนอเชิงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ํานั้น 

ปจจุบันตองยอมรับวาการกําจัดแหลงผลิตยาเสพติด การปองกันปราบปรามกระบวนการยาเสพติดของรัฐบาล            

โดยกระทรวง กรม หนวยงานและองคกรที่รับผิดชอบไมประสบผลสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งในเชิงนโยบาย  
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การวางแผนยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการปฏิบัตงิาน ปจจุบันกระบวนการของวงจรยาเสพติดขยายใหญขึ้น

มีอิทธิพลมากมาย แผขยายอํานาจไปทั่วทุกวงการ ยาเสพติดยิ่งปราบยิ่งเพิ่มมากขึ้น ปญหายาเสพติดไดลุกลามไปสู

ปญหาอื่นๆ มากมาย ดังนั้นทุกภาคสวนของสังคมตั้งแตระดับรัฐบาล กระทรวง กรม หนวยงานองคการ ชุมชน               

กลุมบุคคลและประชาชนตองพัฒนา ทบทวนในเรื่องของยาเสพติดอยางจริงจัง และทุกภาคสวนควรมีความตระหนัก

รวมกันวาปญหาทางดานยาเสพติดเปนปญหาของคนไทยทุกคนไมใชปญหาของคนใดคนหนึ่ง หนวยงานหรือของ

องคกรใดองคกรรหนึ่งที่จะตองชวยกันแกไขภายใตบทบาทหนาที่ของแตละฝายโดยมีการทบทวน ทั้งในเรื่องนโยบาย 

แผนยุทธศาสตร การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งระดับตางประเทศ ระดับรัฐบาล และระดับ

ปฏิบัติการ โดยเนนการบูรณาการที่เปนรูปธรรมชัดเจนและตอเนื่อง โดยเนนใหสังคม ชุมชนเขามามีสวนรวม รัฐบาล 

ตองกําจัดบุคคล กลุมบุคคลท่ีเขาไปมสีวนเกี่ยวของกับกระบวนการยาเสพติดอยางจรงิจังเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) วิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูกับมาตรฐาน

ความรูคุรุสภา 2) ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุ

สภา โดยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย คือ คณาจารยผูสอน จํานวน 8 คน ไดมาโดย

การเลือกแบบเจาะจง ดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ประชุมทีมวิจัยเพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและการ

วิเคราะห 2) ศึกษาขอมูลหลักสูตร กระบวนวิชา ขอบังคับ ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานความรู 3) วิเคราะหความ

สอดคลอง และ 4) สรุปผลการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนวิชา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูล แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะห

เนือ้หา ผลการวิจัย พบวา 

 1) กระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูสวนใหญสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภา แตบางกระบวนวิชาที่

เนือ้หาสาระในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชายังไมสอดคลองมาตรฐานความรูคุรุสภาเทาที่ควร 

 2) แนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูมาตรฐานความรูของคุรุสภา คือ ปรับประเด็นเนื้อหา

สาระในคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใหม เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา และแยกกระบวนวิชาเพื่อเพิ่มสาระความรูและ

สมรรถนะตามมาตรฐานใหมที่กําหนด 

คําสําคัญ: 

Abstract 

The purposes of this research were 1) to analyze the contingency of teaching professional courses with 

the knowledge standards of the teacher council; and 2) to find suggestions to improve teaching professional 

courses which are relevant to the knowledge standards of the teacher council. This research was qualitative 

research. Samples were 8 instructors who were selected by purposive sampling. The research method was 

consisted of 4 steps. They are 1) to research staff meeting in order to set the research framework, 2) to study 

relevant information, 3) to analyze the contingency, and 4) to summarize the data and give suggestions. 

Research tools were consisted of data record form, focus group record form, and interview form. Content 

analysis was used to analyze the data. From the research, it was found that: 

 1. Most teaching professional courses were consistent with the knowledge standards of the teacher 

council. Nonetheless, the content of some of the courses in relation with course descriptions was somewhat 
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inconsistent according to The Teachers Council of Thailand. 

 2. The methods in improving teaching professional courses were adapting the content within the course 

descriptions, changing the courses’ names, and splitting the courses in order to increase the knowledge and 

competency which were relevant to the knowledge standards. 

Keywords: Contingency analyzing, Teaching profession, Knowledge standards 

 

บทนํา  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศ จัด

การศึกษาในหลายระดับทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งใหบริการวิชาการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษารวมกับหนวยงานดานการศึกษาของประเทศในหลากหลายบริบท อาทิ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภา และภาคีเครือขายสถาบันการศึกษาอีกหลายแหง โดย

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม มีวิสัยทัศนวา “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม เปนสถาบันชั้นนํา

ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางศาสตรการสอนแนวใหม” (คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดออกแบบและจัดทํา

หลักสูตรขึน้หลากหลายสาขาวิชา เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะของบัณฑิตใหมีความพรอมเปนไปตามวิสัยทัศนดังกลาว 

เพราะหลักสูตรเปนมวลประสบการณท้ังหมดที่จะชวยหลอหลอมและพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่มุงหวัง (Ornstein and Hunkins, 2014; Boyle and Charles, 2016; สมเกียรติ อินทสิงห, 2560) 

มุงหวังเสริมสรางความเขมแข็งใหกับทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพื่อใหพรอมกับการแขงขันและพัฒนาบุคคลใหรูจกั

การเรยีนรูตลอดชวีิตอันจะนําสังคมไทยไปสูสังคมอุดมปญญาได  

 “วิชาชพีครู (Teaching profession)” จัดเปนวิชาชีพชั้นสูง ท่ีจําเปนตองมีหนวยงานดานการจัดการศึกษาดูแล 

ตรวจสอบ และกํากับคุณภาพใหเปนไปตามาตรฐานที่กําหนด เพื่อมุงหวังควบคุมคุณภาพและพัฒนาวิชาชีพให

กาวหนาอยูเสมอ (Bostock and Baume, 2016; Brandenburg, McDonough, Burke and White, 2016) คุรุสภาเปน

องคกรวชิาชีพหนวยงานสําคัญของประเทศที่มีบทบาทหนาที่กํากับ ดูแล และติดตามการออกใบประกอบวิชาชีพใหกับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย หลักสูตรในคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรของทุกมหาวิทยาลัย 

จําเปนตองไดรับการรับรองปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภากอน จึงจะสามารถออกใบประกอบวิชาชีพครูใหกับ

บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาได  

สําหรับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการจัด

หลักสูตรจํานวน 12 สาขาวิชา ซึ่งเปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 (ขอมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560) และ

ดําเนินการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน โดยมี

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่ง

หลั กสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  โดยที่ ผ านมาหลักสู ตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดผานการอนุมัติเห็นชอบจากคุรุสภาทุกหลักสูตร ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติเห็นชอบจากคุรุ

สภานั้น จะมีการประเมนิกระบวนวิชาในหลักสูตรวาสอดคลองกับสาระความรูตามมาตรฐานความรูที่คุรุสภา กําหนด

ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2548 และจรรยาบรรณวชิาชีพหรือไม โดยเฉพาะในหมวดวิชาชีพ 

ที่จะตองมีกลุมกระบวนวิชาชีพครูที่สอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภาอยางชัดเจน แตปญหาที่พบในปจจุบันคือ 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่กําลังใชอยูในปจจุบันนี้ จัดกระบวนวิชาในกลุม

วิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภาเดิม จํานวน 9 มาตรฐาน (คุรุสภาอนุมัติแลว) ซึ่งตอมาในป 

พ.ศ. 2556 คุรุสภาไดประกาศขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 ขอ 6 (ก) 

ประกอบดวยมาตรฐานความรูที่ปรับปรุงใหม จํานวน 11 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานที่ 1 ความเปนครู 

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู มาตรฐานที่ 

5 หลักสูตร มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ จึงทําให

กระบวนวิชาในกลุมวิชาชีพครูในหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลายสวน

อาจยังไมสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภาท่ีประกาศใหมนี ้

ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญจําเปนและมีความสนใจที่จะวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชากลุมวิชาชีพ

ครูกับมาตรฐานความรูคุรุสภาใหม จํานวน 11 มาตรฐาน เพื่อหาประเด็นที่ยังไมสอดคลอง เนื้อหาสาระบางสวนที่ยัง

ไมสามารถตอบสนองเจตนารมณของมาตรฐานความรูใหม พรอมท้ังเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาใน

กลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูคุรุสภาใหม จํานวน 11 มาตรฐานนี้ ซึ่งขอมูลที่ไดจะเปนประโยชนใน

การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ .  2562)  ของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ใหมีทันสมัยและสามารถตอบสนองความตองการในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสม

สอดคลองกับเงื่อนไขของคุรุสภา รวมทั้งสามารถสรางอัตลักษณเฉพาะใหกับบัณฑิตที่มีความรูความสามารถควบคู

คุณธรรม พรอมกาวสูวิชาชีพทางการศึกษาไดอยางมคีุณภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวชิากลุมวิชาชีพครูกับมาตรฐานความรูคุรุสภา 

 2. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชากลุมวิชาชพีครูใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูคุรุสภา 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. กระบวนวิชากลุมวิชาชีพคร ูหมายถึง กระบวนวิชาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในหมวดวิชาชีพ กลุมวิชาชีพครู จํานวน 14 กระบวนวิชา 

ซึ่งเปนกระบวนวชิาที่มกีารบรรยาย ยังไมรวมถึงกระบวนวิชาฝกปฏิบัต ิ

 2. มาตรฐานความรูของคุรุสภา หมายถึง มาตรฐานความรูของผูประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ตาม

ประกาศขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ

ความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู พ.ศ. 2556 จํานวน 11 มาตรฐาน 

3. การวิเคราะหความสอดคลอง หมายถึง การพิจารณาคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชาเทียบกับสาระ

ความรูและสมรรถนะของผูประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู เพื่อวิเคราะหเนื้อหาความรูตามกระบวนวิชาใน

หลักสูตร 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  

ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การวิจัยเร่ือง การวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชากลุมวชิาชีพครูกับมาตรฐานความรูคุรุสภา ครั้ง

นี้ ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวเิคราะหเฉพาะเนื้อหาคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา จํานวน 14 กระบวนวิชา เทียบกับ

มาตรฐานความรูของคุรุสภา เทานั้น ยังไมวิเคราะหในสวนของกระบวนวิชาฝกปฏิบัติ โดยศึกษากระบวนวิชาและ

มาตรฐานความรูของคุรุสภา ดังนี ้

1. กระบวนวชิา จํานวน 14 กระบวนวชิา แสดงคําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา ดังตาราง 1 

ตาราง 1 คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา จํานวน 14 กระบวนวชิา 

100102 หลักปรัชญาการศึกษา 

หลักปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบของการจัดการศึกษา การศึกษาในรัฐธรรมนูญและ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กลยุทธการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

100103 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยา

พัฒนาการ พัฒนาการมนุษยในชวงวัยตางๆ การเปลี่ยนแปลงตามวัยที่สัมพันธกับแรงจูงใจและพัฒนาการทางสรีระ จิตวิทยาการศึกษา 

พัฒนาการทางการเรียนรู ทฤษฎีพัฒนาการทางปญญาและการคิดของนักทฤษฎีกลุมตาง ๆ  จิตวิทยาการศึกษากับวิชาชีพครู จิตวิทยาเชิง

การวิจัยเพื่อการศึกษา 

100104 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อวิชาชีพครู 

หลักการใชภาษาไทยในบริบทตางๆ การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายอยาง

ถูกตองในบริบทวิชาชีพครู ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมไทย การใชภาษาไทยในบริบทประเพณวีัฒนธรรมไทย และทองถิ่น 

100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และระดับของหลักสูตร ทฤษฎีหลักสูตรและระบบหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา

หลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร โครงสราง มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรระดับการเรียนการสอน ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

100206 การจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนรูและการใชสื่อการเรียนรู ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการจัดแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการ

เรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรูและเลือกใชสื่อการเรียนรู การจัดการชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา

ผูเรยีน การออกแบบแหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน การประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการ

เรยีนรู แหลงเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

100207 วิชาชีพครูและความเปนครู 

ความหมายความเปนครู หลักการ และคุณลักษณะพื้นฐานที่จําเปนของวิชาชีพครู จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวกับ

วิชาชีพครู และความกาวหนาในวิชาชีพ บทบาทของวิชาชีพครู กับการแกปญหาในสังคมไทย การเสริมสรางความตระหนักและจิตสํานึก

ของความเปนครู การพัฒนาความรูภายในตนและคุณธรรมความเปนครู 

100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา 

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจับใจความ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการนําเสนอในชั้นเรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวของกับระบบ

การศึกษาของประเทศและนานาชาติ วิชาชีพครู ชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 

100209 สถิติเบื้องตนทางการศึกษา 

ทบทวนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติที่ใชกับขอมูลตางๆ ทางการศึกษา การประยุกตใชสถิติในการวิจัยทางการศึกษา การใชสถิติเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัยทางการศึกษา ไดแก ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยากงายและอํานาจจําแนก การใช

สถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยทางการศึกษา และการรายงานผลการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยทางการศึกษา 
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100306 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู การ

ประยุกตใชหลักการวัดและประเมินผล ทั้งแบบยอยและแบบรวม เพื่อปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน 

100307 การศึกษาพิเศษรวมสมัย 

ความเปนมาและแนวโนม ความหมาย หลักการ กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของการศึกษาพิเศษ ประเภทและลักษณะของผูเรียนที่มี

ความตองการจําเปนพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ แนวทางการชวยเหลือและขั้นตอนการจัดทํา

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับความสามารถขั้นพื้นฐานและลักษณะของผูเรยีนเปนรายบุคคล 

100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา 

นวัตกรรม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและระบบการสอน ทฤษฎี หลักการและแนวโนมของเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารการศึกษา ตลอดจนการเลือกการออกแบบ การผลิต การใชและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา 

100309 การบริหารและกฎหมายการศึกษา 

ทฤษฎี หลักการ แนวคิด รูปแบบ การบริหารการศึกษา การวางแผนบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการ

จัดการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

100310 การศึกษาพหุวัฒนธรรม 

แนวคิดหลักของการศึกษาพหุวัฒนธรรมในภาคเหนือประเทศไทยและในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต พัฒนาการและการกอเกิดกระแส

การศึกษาพหุวัฒนธรรมรวมสมัย สมรรถนะทางวัฒนธรรมของครูในหองเรียนพหุลักษณ และการจัดการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตาง

หลากหลายของผูเรยีนและลีลาการเรียนรู 

100501 การวิจัยทางการศึกษา 

ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัย และการออกแบบการ

วิจัยทางการศึกษา การจัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูการเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา การ

วิพากษงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

 

 2. มาตรฐานความรูของคุรุสภาที่กําหนดไวในขอบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบดวย 1) ความเปนครู 2) 

ปรัชญาการศึกษา 3) ภาษาและวัฒนธรรม 4) จิตวิทยาสําหรับครู 5) หลักสูตร 6) การจัดการเรียนรูและการจัดการ

ชั้นเรียน 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 8) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9) การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 10) การประกันคุณภาพการศึกษา และ 11) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ขอบเขตของแหลงขอมูล 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณาจารยผูสอนในกระบวนวิชาหมวดวิชาชีพ กลุมวิชาชีพครู จํานวน 

8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

1) ประชุมทีมวิจัย เพื่อกําหนดขอบเขตการศึกษาและการวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชากลุม

วิชาชพีครูกบัมาตรฐานความรูคุรุสภา 

2) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลตางๆ ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ของคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบรหิารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 จํานวน 

11 มาตรฐาน โดยบันทกึลงในแบบบันทึกขอมูล 
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3) ดําเนินการวิเคราะหความสอดคลองกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูกับมาตรฐานความรูคุรุสภา จํานวน 11 

มาตรฐาน โดยวิธีการสนทนากลุม (Focus group) คณาจารยผูสอน จํานวน 6 คน ตามกระบวนการของ รัตนะ บัวสนธ 

(2558) และสัมภาษณเชงิลึกคณาจารยผูสอน จํานวน 2 คน รวมทัง้สิ้น 8 คน 

4) สรุปผลการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ

มาตรฐานความรูคุรุสภา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้

1. แบบบันทึกขอมูล เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ของ

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระบวนวิชาในหมวดวิชาชีพ กลุมวิชาชีพครู ขอบังคับคุรุสภา วาดวย

มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู สมรรถนะและประสบการณ

วิชาชพีของผูประกอบวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก ตามขอบังคับคุรุสภา วา

ดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ผานการตรวจสอบหาคุณภาพในดานความเหมาะสมและถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 คน 

2. แบบบันทึกการสนทนากลุม ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลในการสนทนากลุม คณาจารยผูสอน จํานวน 6 

คน ในการอภิปรายและวิเคราะหความสอดคลองของคําอธิบายกระบวนวิชากับมาตรฐานความรูของคุรุสภา จํานวน 

11 มาตรฐาน รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาใหม ผานการตรวจสอบหาคุณภาพในดานความเหมาะสม

และถูกตองจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

3. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณระดับลึก (In-depth interview) หรือการสัมภาษณแบบมีจุดเนนเฉพาะ 

(Focused interview) ตามแนวคิดของ Berg (1995) ใชสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณคณาจารยผูสอน 

จํานวน 2 คน ในประเด็นเกี่ยวกับความสอดคลองของคําอธิบายกระบวนวิชากับมาตรฐานความรูของคุรุสภา และ

แนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาใหม ผานการตรวจสอบหาคุณภาพในดานความเหมาะสมและถูกตองจาก

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) พิจารณาความสอดคลองของคําอธิบาย

กระบวนวิชากับมาตรฐานความรูของคุรุสภา รวมทั้งสังเคราะหประเด็นที่ไดจากการสนทนากลุมและการสัมภาษณ 

รวมทั้งขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาใหม  

ผลการวิจัย  

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 1. ผลการวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครูกับมาตรฐานความรูของคุรุสภา 11 

มาตรฐาน พบวา  

1.1 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที ่1 จํานวน 1 กระบวนวชิา  

     1.2 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

     1.3 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 จํานวน 2 กระบวนวชิา 

     1.4 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 4 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

1.5 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 จํานวน 1 กระบวนวชิา  
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     1.6 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 6 จํานวน 3 กระบวนวชิา 

     1.7 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 7 จํานวน 1 กระบวนวชิา 

     1.8 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

1.9 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 9 จํานวน 2 กระบวนวชิา  

     1.10 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 10 จํานวน 1 กระบวนวิชา 

     1.11 มีกระบวนวิชาที่สอดคลองกับมาตรฐานที่ 11 จํานวน 1 กระบวนวชิา 

ซึ่งสามารถแสดงไดดังตาราง 2  

ตาราง 2 ความสอดคลองของกระบวนวชิากลุมวิชาชีพครกูับมาตรฐานความรูของคุรุสภา 

มาตรฐานความรู กระบวนวิชาและคําอธิบายกระบวนวิชา 

มาตรฐานที่ 1 ความเปนครู 100207 วิชาชีพครูและความเปนคร*ู 

มาตรฐานที่ 2 ปรัชญาการศึกษา 100102 หลักปรัชญาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 ภาษาและวัฒนธรรม 100104 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อวิชาชีพครู 

100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสําหรับครู 100103 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 

มาตรฐานที่ 5 หลักสูตร 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

มาตรฐานที่ 6 การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 100206 การจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 

100307 การศึกษาพิเศษรวมสมัย 

100310 การศึกษาพหุวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่ 7 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 100501 การวิจัยทางการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 100209 สถิติเบื้องตนทางการศึกษา 

100306 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

มาตรฐานที่ 10 การประกันคุณภาพการศึกษา 100309 การบริหารและกฎหมายการศึกษา 

มาตรฐานที่ 11 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 100207 วิชาชีพครูและความเปนคร*ู 

*กระบวนวชิาเดียวกัน 
 

2. แนวทางในการปรับปรุงกระบวนวชิากลุมวิชาชีพครูใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภา ผูวิจัยขอ

นําเสนอประเด็นการปรับปรุงกระบวนวชิาตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 กระบวนวิชา 100102 หลักปรัชญาการศึกษา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “แนวคิดและ

ทฤษฎทีางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังแนวทางการประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศกึษา” 

 2.2 กระบวนวชิา 100104 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อวชิาชีพครู ควรเพิ่มเตมิเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

“บทบาทครูในการอนุรักษและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย และการใชภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู

รวมกันอยางสันต”ิ 

  2.3 กระบวนวิชา 100103 จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา ควรยุบรวมประเด็นยอย

เกี่ยวกับ “แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการมนุษยในชวงวัยตาง ๆ การเปลี่ยนแปลงตามวัยที่สัมพันธ

กับแรงจูงใจและพัฒนาการทางสรีระ” ใหเขาไปอยูใน “ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ” แลวเพิ่มเติมเนื้อหา
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สาระเกี่ยวกับ “เทคนิคการใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การใชจิตวิทยาเพื่อความเขาใจและ

สนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ”  

2.4 กระบวนวิชา 100205 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 

“หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน “ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตร” 

  2.5 กระบวนวิชา 100206 การจัดการเรียนรู แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู ควร

ปรับเปลี่ยนชื่อใหมเปน “การจัดการเรยีนรูและการจัดการชั้นเรียน” ปรับประเด็นเนื้อหาสาระใหมโดยเนน “ทฤษฎีและ

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและแกปญหาได การเรียนรูแบบบูรณาการ 

หลักการ แนวคิด แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู การ

จัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนยการเรยีนในสถานศึกษา” 

2.6 กระบวนวิชา 100207 วิชาชีพครูและความเปนครู ออกเปน 2 กระบวนวิชา คือ กระบวนวิชา

ความเปนครู และกระบวนวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับวชิาชีพครู  

  2.6.1 กระบวนวิชาความเปนครู เนนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “สภาพงานครู คุณลักษณะ 

และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู การจัดการ

ความรูเกี่ยวกับวชิาชีพครูในศตวรรษท่ี 21” 

  2.6.2 กระบวนวิชาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพครู เนนเนื้อหา

สาระเกี่ยวกับ “หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ

วิชาชีพที่คุรุสภากําหนด หลักการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร มีจิตสํานึก

สาธารณะและเสยีสละใหสังคม การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งเทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อ

เสรมิสรางการปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ” 

2.7 กระบวนวชิา 100208 ภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา ควรเพิ่มเติมเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ “การ

ใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารสําหรับการอยูรวมกันอยางสันต”ิ 

2.8 กระบวนวิชา 100209 สถิติเบื้องตนทางการศึกษา ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “การ

เลือกใชสถิติใหเหมาะสมกับบริบทงานวิจัยระดับตาง ๆ” 

2.9 กระบวนวิชา 100306 การวัดและประเมินผลการศึกษา ควรปรับเปลี่ยนชื่อวิชาเปน “การวัด

และประเมินผลการเรียนรู” และควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เทคนิคการสะทอนและเขียนการรายงานผลการ

เรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู” รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับ “มโนทัศนดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

ระดับช้ันเรียน สถานศึกษา เขตพื้นท่ี และระดับชาติ” 

2.10 กระบวนวิชา 100307 การศึกษาพิเศษรวมสมัย ควรเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “การจัด

บรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู” 

2.11 กระบวนวิชา 100308 นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารการศึกษา ควรปรับ

เนื้อหาสาระจาก “การใชและประเมินผลเทคโนโลยีการศึกษา” เปน “การประยุกตใช และประเมินสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู” รวมทั้งเพิ่มประเด็นสาระเกี่ยวกับ “การคัดสรรสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษาประเภทตาง ๆ” 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1571 
 

2.12 กระบวนวิชา 100309 การบริหารและกฎหมายการศึกษา ควรปรับเปลี่ยนชื่อวิชาเปน “การ

บริหารและประกันคุณภาพการศึกษา” โดยมีการปรับลดเนื้อหาเกี่ยวกับ “ทฤษฎี หลักการ แนวคิด รูปแบบ การ

บริหารการศึกษา การวางแผนบริหารการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา” แลวเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ “หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดการคุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูอยางตอเนื่อง และประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได” 

2.13 กระบวนวชิา 100310 การศึกษาพหุวัฒนธรรม ควรเพ่ิมเตมิเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “เทคนิคการ

จัดการเรยีนรูเพื่อสรางความเขาใจและเคารพในความแตกตางทางวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันต”ิ 

2.14 กระบวนวชิา 100501 การวิจัยทางการศึกษา ควรเพ่ิมเติมเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ “การวิเคราะห

บรบิทของสถานศึกษา ชั้นเรยีน และผูเรยีนในชั้นเรยีน” 

การอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหความสอดคลองกระบวนวิชากับมาตรฐานความรูของคุรุสภา พบวา มีทั้งมาตรฐานที่มี

กระบวนวิชาสอดคลองมาตรฐานละ 1 กระบวนวิชา  2 กระบวนวิชา และ 3 กระบวนวิชา รวมทั้งมาตรฐานที่มีเพียง

บางสวนที่สอดคลองคือ มาตรฐานที่ 1 และ 11 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดทํากระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ เปนการ

ออกแบบกระบวนวิชาตามาตรฐานความรูเดิมของคุรุสภาที่กําหนดไว 9 มาตรฐาน ดังนั้น เมื่อนํากระบวนวิชาเหลานี้

มาวิเคราะหความสอดคลองกับมาตรฐานความรูใหมของคุรุสภา 11 มาตรฐาน จึงทําใหอาจมีมาตรฐานที่กระบวนวิชา

ในหลักสูตรไมสามารถตอบสนองหรือสรางความสอดคลองไดครบถวน หากวิเคราะหในรายละเอียดจะพบวา แตเดิม

มาตรฐานที่ 9 ของคุรุสภาจะรวมทั้งความเปนครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพครูไวดวยกัน 

แตเมื่อมีการประกาศมาตรฐานใหม 11 มาตรฐาน ไดมีการแยกเรื่องความเปนครู และคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณสําหรับวิชาชีพครูออกจากกันเปนมาตรฐานใหม นั่นเอง จึงเปนหนาที่ของผูพัฒนาหลักสูตรที่จะตอง

ปรับปรุงกระบวนวิชาใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการวิชาชีพ 

สอดคลองกับ Ornstein & Hunkins (2014) ที่ระบุวา กระบวนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรควรมีการปรับปรุงและ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมและการเปลี่ยนแปลงนโยบายตาง ๆ ของหนวยงานดาน

การศึกษา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวควรมีการสงเสริมและสะทอนอัตลักษณเฉพาะของสถาบันการศึกษานั้น ๆ 

ดวย เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับการจัดการศึกษาสําหรับทรัพยากรบุคคลในประเทศที่มีความหลากหลายใน

ศตวรรษท่ี 21 นี้ดวย (Schrum, Niederhauser and Strudler, 2016) 

2. ผลการเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนวิชากลุมวิชาชีพครู จากผลการวิจัยพบวา กระบวนวิชา จํานวน 14 

กระบวนวชิา ควรมีการปรับปรุงในรายละเอียดแตกตางกันออกไป ทั้งการแยกกระบวนวิชาเพื่อใหสามารถตอบสนอง

ตามเจตนารมณของมาตรฐานความรูของคุรุสภา ยกเลิกหัวเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานความรู เพิ่ม

ประเด็นของเนื้อหาสาระใหมใหสอดคลองกับสาระความรูและสมรรถนะสําคัญตามมาตรฐานความรู ซึ่งจะเห็นไดวา 

การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยอมเปนไปตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในดานของความตองการของ

ภาครัฐ ความคาดหวังของสังคม โดยเฉพาะแวดวงการศกึษา ที่ตองการเห็นการพัฒนาวงการวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 

อีกทั้งพัฒนาการทางดานการวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหมกาวหนาไปอยางรวดเร็ว (Malloch, Cairns and O’Connor, 

2016) ผูเรียนทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาก็มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (Loughran, 2016)

การจัดเนือ้หาสาระกระบวนวิชา การเรียนการสอน และการประเมินการเรียนรูก็ควรเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว (Richardson, 2016; Loughran, 2016) อยางไรก็ตามกระบวนวิชาในกลุมวิชาชีพครูของ
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คณะศึกษาศาสตร ยังมีจุดแข็ง โดยเฉพาะกระบวนวิชาภาษาอังกฤษในบริบทการศึกษา กระบวนวิชาการศึกษาพหุ

วัฒนธรรม และกระบวนการศึกษาพิเศษรวมสมัย ที่มุงเสรมิสรางทักษะและองคความรูสําคัญสมัยใหมใหกับนักศึกษา 

มีอัตลักษณเฉพาะสําหรับวิชาชพีครู และบริบทสังคมภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย 

 3. กระบวนการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งทําใหไดขอมูลที่เปนประโยชน

อยางมากในการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภาทั้ง 11 

มาตรฐาน ซึ่งการวิจัยเชิงคุณภาพจะใหความสําคัญกับขอมูลที่บุคคลนําเสนอโดยละเอียด ไดสารสนเทศที่สอดคลอง

กับความเปนจริง (David and Sutton, 2011; Flick, Kardorff and Steinke, 2004) และไดขอมูลเชิงลึก (In-depth) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนทนากลุม (Wikinson, 2004) และการสัมภาษณคณาจารยผูสอน ทําใหเห็นสภาพของการ

ดําเนินการเรียนการสอนภายใตคําอธิบายกระบวนวิชาที่กําหนดไว และทราบถึงกลวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

กระบวนวิชาใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียน บริบทของชั้นเรียน โดยพยายามเชื่อมโยงกับมาตรฐานความรูของ  

คุรุสภาใหมากที่สุด สงผลใหไดขอเสนอท่ีเปนประโยชนอยางมากในการวิจัย 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั 

 1. ควรมีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนวิชาหมวดวิชาชีพ กลุมวิชาชีพครู เพื่อดําเนินการวิเคราะห

และปรับปรุงกระบวนวิชาอยางเปนรูปธรรม อันจะสงผลดีตอการปรับปรุงหลักสูตรในภาพรวมของคณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  2. ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดของกระบวนวิชาทั้ง 11 กระบวนวิชา ทั้งในดานเนื้อหาสาระ การแยก

กระบวนวชิา และยกเลิกบางหัวขอหรือประเด็นเนื้อหาสาระที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานความรูของคุรุสภา 

 ขอเสนอแนะที่ในการวิจัยครัง้ตอไป 

 1. ควรมีการวิเคราะหความสอดคลองของกระบวนวิชาหมวดวิชาชีพ กลุมวิชาชีพครู ในกระบวนวิชาที่เปน

การฝกปฏิบัติ (Practicum) กับมาตรฐานความรูของคุรุสภา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนากระบวนวชิาเหลานี ้

 2. ควรมีการเพิ่มกลุมตัวอยางในการวิจัย อาทิ ผูบริหารของคณะ ผูแทนสภาวิชาชีพ และผูใชบัณฑิต เปนตน 

เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลายมิติ อันจะนํามาสูการพัฒนากระบวนวิชาใหทันสมัย และสอดคลองความความตองการ

ของสังคมในปจจุบันมากท่ีสุด  
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และ

เทคโนโลยีการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย

ใชรูปแบบการประเมินความสอดคลองสัมพันธเกี่ยวเนื่อง ซึ่งกําหนดประเด็นในการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานสิ่งที่มี

อยู ดานกระบวนการดําเนินงาน และดานผลที่ไดรับ กลุมเปาหมายของการวิจัยคือ ผูทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 5 คน คณาจารยผูสอนในหลักสูตร จํานวน 4 คน และนักศึกษาในหลักสูตร จํานวน 

8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบบันทึก

ขอมูล วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

โดยการวิเคราะหเนือ้หาและสังเคราะหประเด็น ผลการวิจัยเปนดังนี ้

1) ดานที่ 1 สิ่งที่มีอยู พบวา ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร กระบวนวิชา และทรัพยากรการ

เรยีนรูมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

2) ดานที่ 2 กระบวนการดําเนินงาน พบวา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู และ

การบรหิารหลักสตูรมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

3) ดานที่ 3 ผลที่ไดรับ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป และมีความพึงใจตอ

คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ: การประเมินหลักสูตร เทคโนโลยีทางการศึกษา หลักสูตรและการสอน 

Abstract 

The purpose of the research was to evaluate Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and 

Learning Technology (Educational Technology), Chiang Mai University. By using The Stake Congruence-

Contingency Model, the 3 parts, antecedents, transactions, and outcomes were then evaluated. The participants 

were 5 educational technology experts, 4 instructors, and 8 students; all were chosen by purposive sampling. 

The research tools were questionnaires, interview forms, and a document record form. Mean, percentage, and 

standard deviation were used to analyze qualitative data. Content analysis and topic synthesis were used to 

analyze qualitative data. 
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 The results of the research were as followed: 

 1. Antecedents - curriculum philosophy, objectives, curriculum structure, courses, and learning 

resources were at high suitable level. 

 2. Transactions - instruction, learning measurement and evaluation, and curriculum administration were 

at high suitable level.  

 3. Outcomes - almost all of the students’ learning outcomes reached a good level. Students were 

satisfied with the curriculum quality at high level 

Keywords: Curriculum Evaluation, Educational Technology, Curriculum and Instruction  

 

บทนํา  

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําในระดับภูมิภาค 

จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เพื่อมุงหวังในการผลิตและพัฒนาครูและบุคคลากร

ทางการศึกษาออกไปรับใชสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยมีวิสัยทัศนวา “คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

เปนสถาบันชั้นนําในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางศาสตรการสอนแนว

ใหม” (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2559) จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรขึ้นทั้งในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาโทที่คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดเปด

ดําเนินการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนคือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน 

และเทคโนโลยีการเรียนรู เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบดวย 4 แขนงวิชา ไดแก แขนงวิชาหลักสูตรและ

การสอน แขนงวิชาการสอนภาษาอังกฤษ แขนงวิชาประถมศึกษา และแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมี

วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ มุงผลิตครูและนักวิชาการทางดานพัฒนาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู

ที่สามารถนําความรูความเขาใจไปประยุกตไดในหลายบริบท โดยเนนใหมคีุณลักษณะและความสามารถ ดังนี ้

 1) สามารถพัฒนาหลักสูตร การสอน และการเรยีนรูไดหลากหลายบรบิท 

 2) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาหลักสูตรและบริบท

สถานศึกษา 

 3) สามารถประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีทางดานหลักสูตรและการสอนในการปฏิบัติจริงไดอยางกวางขวาง  

 4) สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และเปนผูนําในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนได 

 5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและมุงมั่นพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

แขนงวิชาเทคโนโลยีการศึกษาไดเปดรับนักศึกษามาแลว จํานวน 2 รุน ในปการศึกษา 2556 และปการศกึษา 

2558 หากนับระยะเวลาการดําเนินงานหลักสูตรจนถึงปจจุบันก็จะพบวา ดําเนินงานเขาสูปที่ 5 ซึ่งครบกําหนดตาม

เกณฑการประกันคุณภาพหลักสูตร ที่ตองมีการประเมินหลักสูตรในทุก ๆ 5 ป เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่

ผานมาวา ประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงไร มีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการอยางไรบาง รวมทั้งควรมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระในหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกที่มีการ

เคลื่อนไหว (Dynamic) อยูเสมอ (Boyle and Charles, 2016) และเพื่อใหไดสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายผูเรียนมากขึ้น (สมเกียรติ อินทสิงห และคณะ, 

2560; นิธดิา อดิภัทรนันท, 2560) 
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 รูปแบบในการประเมินหลักสูตรรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจคือ รูปแบบการประเมินความสอดคลองสัมพันธ

เกี่ยวเนื่อง (The Stake Congruence-Contingency Model) ที่คิดคนโดย Stake (1967; 2010) ซึ่งกําหนดใหมีการ

ประเมินใน 3 ดาน ไดแก 1) ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) เปนความพรอมที่จะจัดเขาไปในระบบ (Inputs) ซึ่งคือ 

วัตถุดิบ นั่นเอง Stake ระบุวาเปนสภาพของสิ่งที่มีอยูกอนการใชหลักสูตร เชน ลักษณะของผูเรียน ลักษณะของครู 

ผูปกครอง ลักษณะของเนื้อหา ลักษณะของวัสดุอุปกรณ อาคารเรียน การจัดระบบบริหารโรงเรียน เวลา ทัศนคติของ

ผูบริหาร ลักษณะของชุมชน และความรูและทักษะของผูเรียน เปนตน 2) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) 

หรือเปนกระบวนการ (Process) ซึ่ง Stake ระบุวาเปนขั้นของการใชหลักสูตร คือ ลักษณะการเรียนการสอน การสื่อ

ความหมาย การลําดับเหตุการณ บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธหรือการเผชิญความคิดกันระหวางครูกับนักเรียน 

ครูกับครู นักเรียนกับนักเรียน คนอานกับผูแตง ผูปกครองกับครูแนะแนว เวลาที่ครูใชจริง เวลาที่เด็กใชจริง ความ

สนใจของเด็ก เปนตน และ 3) ดานผลที่ไดรับ (Outcomes) เปนผลของการดําเนินงานทางหลักสูตร ซึ่ง Stake เสนอวา

ไดแก ผลการเรียนรูของนักเรียน ทักษะ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผูเรียน ผลกระทบของการจัดประสบการณ

ครั้งนั้นที่มีตอครูและสถาบัน (Saylor, Alexander and Lewis, 1981) จะเห็นไดวารูปแบบการประเมินความสอดคลอง

สัมพันธเกี่ยวเนื่องนี้จะชวยสะทอนถึงคุณภาพของระบบหลักสูตร (สมเกียรติ อินทสิงห, 2559) และผลที่ไดจากการ

ประเมินจะใหสารสนเทศที่จําเปนตอการตัดสินใจเพื่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรได (ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท และ

คณะ, 2560) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจในรูปแบบการประเมินดังกลาวขางตน จึงไดนํามาประยุกตใชในการประเมินหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรยีนรู ในแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ซึ่งจะประเมินใน 3 ดาน คือ ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) และดานผลที่

ไดรับ (Outcomes) โดยสารสนเทศที่ไดจากการประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ ผูวิจัยจะนํามาประกอบการปรับปรุงและ

พัฒนาองคประกอบตาง ๆ ในหลักสูตรใหมีความเหมาะสม ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนมากยิ่งขึ้นตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการ

เรยีนรู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ในแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทานั้น (ไมประเมินในสวนแขนงวิชาหลักสูตร

และการสอนภาษาอังกฤษ และแขนงวิชาประถมศึกษา) 

 2. รูปแบบการประเมินความสอดคลองสัมพันธเกี่ยวเนื่อง หมายถึง การประเมินหลักสูตรใน 3 ดาน 

ไดแก ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) ดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) และดานผลที่ไดรับ (Outcomes) ที่

คิดคนโดย Stake 

 3. การประเมินหลักสูตร หมายถึง การพิจารณาถึงคุณคาและคุณภาพของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก

ความสอดคลองกันและความเหมาะสมขององคประกอบตาง ๆ ในหลักสูตร โดยใชรูปแบบการประเมินความ

สอดคลองสัมพันธเกี่ยวเน่ือง 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1577 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ขอบเขตดานเนื้อหา 

การประเมินหลักสูตรในครั้งนี ้ผูวิจัยไดใชรูปแบบการประเมินความสอดคลองสัมพันธเกี่ยวเนื่อง (The Stake 

Congruence-Contingency Model) ของ Stake (1967; 2010) โดยกําหนดประเด็นในการประเมิน 3 ดาน ไดแก  

ดานที่ 1 ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) ประกอบปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง

หลักสูตร กระบวนวิชาในหลักสูตร และทรัพยากรการเรยีนรู 

ดานที่ 2 ดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) ประกอบดวยการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู การบรหิารหลักสูตร  

ดานที่ 3 ดานผลที่ไดรับ (Outcomes) ประกอบดวย ผลการเรียนของนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 โดยผูวิจัยไดกําหนดกรอบเนือ้หาและประเด็นในการประเมนิ ดังภาพ 1 และตาราง 1 

 
ภาพ 1 กรอบการประเมินตาม The Stake Congruence-Contingency Model 

 

ตาราง 1 ประเด็นการประเมิน เครื่องมือในการวิจัย และแหลงขอมูล 

การประเมิน ประเด็นประเมิน เครื่องมือ แหลงขอมูล 

ดานที่ 1 สิ่งที่มีอยู 

(Antecedents)  

1. ปรัชญาของหลักสูตร 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

3. โครงสรางหลักสูตร  

4. กระบวนวิชาในหลักสูตร  

5. ทรัพยากรการเรียนรู 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ 

 

1. ผูทรงคุณวุฒ ิ

2. คณาจารย 

3. นักศึกษา 

 

ดานที่ 2 กระบวนการ

ดําเนินงาน (Transactions)  

1. การจัดการเรียนการสอน  

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู  

3. การบริหารหลักสูตร 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ 

1. ผูทรงคุณวุฒ ิ

2. คณาจารย 

3. นักศึกษา 

ดานที่ 3 ผลที่ไดรับ (Outcomes)  

 

1. ผลการเรียนของนักศึกษา  

2. ความพึงพอใจของนักศกึษา 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบบันทึกขอมูล 

 

1. นักศึกษา 

2. ฐานขอมูลจากระบบ 

CMU MIS 
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ขอบเขตของแหลงขอมลู 

กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 

1) ผูทรงคุณวุฒิทางสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 5 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) 

2) คณาจารยผูสอนในหลักสูตร จํานวน 4 คน ไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

3) นักศึกษาในหลักสูตร จํานวน 8 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร (Study of curriculum documents) เปนการศึกษาเอกสารทั้งหมดที่

เกี่ยวของกับหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการประเมิน (Study of evaluation model) โดยใชรูปแบบการประเมินความ

สอดคลองสัมพันธเกี่ยวเน่ืองของ Stake โดยกําหนดประเด็นในการประเมิน 3 ดาน ไดแก ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) 

ดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) และดานผลที่ไดรับ (Outcomes) เพื่อกําหนดประเด็นในการประเมินและ

นํามาออกแบบเกณฑและเครื่องมือในการกระเมินหลักสูตร  

ขั้นตอนที่ 3 สรางเคร่ืองมอืในการประเมิน (Creating of tools) ที่ครอบคลุมประเด็นในการประเมินทั้ง 3 ดาน 

แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหถูกตองและเหมาะสม ซึ่งประกอบดวย  

1) แบบสอบถาม เปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ และเติมขอมูลในชองวาง โดยครอบคลุม

ประเด็นในการประเมินทัง้ 3 ดาน  

2) แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณนักศึกษาแบบกึ่งโครงสราง ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมิน

ดานสิ่งที่มีอยู (Antecedents) เกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู และดานกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) เกี่ยวกับ

การจัดการเรยีนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

3) แบบบันทึกขอมูล ใชจดบันทึกขอมูลที่พบประเด็นการประเมินดานที่ 3 ดานผลที่ไดรับ 

(Outcomes) เกี่ยวกับผลการเรียนของนักศกึษา 

ขั้นตอนที่ 4 เก็บรวบรวมขอมูล (Collecting of data) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณาจารยผูสอน และนักศึกษาปจจุบัน รวมทั้งระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการจัดการของมหาวิทยาลัยเชยีงใหม (CMU MIS)  

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะหขอมูลและแปลผล (Analysis of data) เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดําเนนิการแปลผลขอมูล และนําเสนอขอคนพบ โดยเฉพาะขอเสนอแนะเพื่อการแกไขและปรับปรุงอันจะนําไปสู

การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู (แขนงวิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามใชการหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และกําหนด

เกณฑการแปลความหมาย ดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
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คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยท่ีสุด 

ขอมูลเชิงคุณภาพทั้งจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกขอมูล ใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content analysis) และสรุปประเด็นสําคัญ 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ดานที่ 1 สิ่งที่มีอยู ไดแก  

   1.1 ปรัชญาของหลักสูตร พบวา ผูทรงคุณวุฒดิานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณาจารยผูสอน และนักศึกษา

มีความคิดเห็นวา ปรัชญาของหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.77, 4.21 และ 

4.36 ตามลําดับ) 

   1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร พบวา ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณาจารยผูสอน และ

นักศึกษามคีวามคิดเห็นวา วัตถุประสงคของหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.75, 

4.25 และ 4.24 ตามลําดับ) 

   1.3 โครงสรางหลักสูตร พบวา ผูทรงคุณวุฒดิานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณาจารยผูสอน และนักศึกษามี

ความคิดเห็นวา โครงสรางหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.70, 4.31 และ 4.36 

ตามลําดับ) 

   1.4 กระบวนวิชาในหลักสูตร พบวา ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีทางการศึกษา คณาจารยผูสอน และ

นักศึกษามีความคิดเห็นวา กระบวนวิชาในหลักสูตรโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย= 

4.57, 4.88 และ 4.73 ตามลําดับ) 

  1.5 ทรัพยากรการเรียนรู  

    1.5.1 สื่อ/อุปกรณ พบวา คณาจารยผูสอน และนักศึกษามีความคิดเห็นวา สื่อ/อุปกรณโดยภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.51 และ 3.98 ตามลําดับ)  

    1.5.2 แหลงเรียนรู พบวา คณาจารยผูสอน และนักศึกษามีความคิดเห็นวา แหลงเรียนรูโดยภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.73 และ 4.71 ตามลําดับ) 

 2. ดานที่ 2 กระบวนการดําเนินงาน ไดแก  

   2.1 การจัดการเรียนการสอน พบวา คณาจารยผูสอนประเมินตนเองวาจัดการเรียนการสอนไดเหมาะสม

อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.58) และนักศึกษามีความคิดเห็นวา คณาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนได

เหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.41) 

   2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนรู พบวา คณาจารยผูสอนประเมินตนเองวาวัดและประเมินผลการ

เรียนรูไดเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.40) และนักศึกษามีความคิดเห็นวา คณาจารยผูสอนวัดและ

ประเมินผลการเรียนรูไดเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.35) 

   2.3 การบริหารหลักสูตร พบวา คณาจารยผูสอน และนักศึกษามีความคิดเห็นวา การบริหารหลักสูตรโดย

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 3.82 และ 4.13 ตามลําดับ) 
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 3. ดานที่ 3 ผลที่ไดรับ ไดแก  

   3.1 ผลการเรียนของนักศกึษา พบวา นักศึกษารอยละ 81.36 มีผลการเรียนอยูในระดับดีขึ้นไป  

     3.2 ความพึงพอใจของนักศกึษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร

อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย= 4.34) 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยแบงประเด็นในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี ้

 1. จากผลการประเมินดานสิ่งที่มีอยูกอนของหลักสูตร พบวา ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของ

หลักสูตร โครงสรางหลักสูตร กระบวนวิชาในหลักสูตร และทรัพยากรการเรียนรู โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมากขึ้นไป อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดดําเนินการแตงตั้งกรรมการจัดทําหลักสูตรขึ้น

อยางเปนทางการ มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูดําเนินการจัดทําหลักสูตร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

ความสามารถของคณาจารยผูรับผิดชอบจัดทําหลักสูตรในแตละองคประกอบ มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันใน

การจัดทําหลักสูตร รวมทั้งมีการวิพากษ อภิปราย และใหขอเสนอแนะรวมกันในการจัดทําหลักสูตร รวมทั้งมี

การศึกษาความตองการของผูเรียน สังคม และแนวโนมทิศทางการจัดการศึกษาทางดานเทคโนโลยีการเรียนรู

สมัยใหม มาประกอบการจัดทําหลักสูตรดวย สงผลใหสิ่งที่มีอยูกอนของหลักสูตรมีความเหมาะสม สามารถนํามาใช

ปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับ Oliva & Gordon II (2013) ที่ระบุวา กระบวนการพัฒนา

หลักสูตรจําเปนตองมีการจัดตั้งในรูปของคณะกรรมการเพื่อชวยใหมีการพิจารณาและกลั่นกรององคประกอบตาง ๆ 

ในหลักสูตรใหมีความถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในสังคม และเปนไปตามที่ Tennant, McMullen & 

Kaczynski (2016) ที่กลาววา ผูจัดทําหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจําเปนตองมีการศึกษาธรรมชาติของศาสตร

สาขาวิชา ความตองการของผูเรียนและบริบทของผูเรียน รวมทั้งระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน

แนวโนม (Trend) ของทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อนํามาออกแบบและจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมและสามารถสราง

จุดแข็งใหกับตนเองได 

 2. จากผลการประเมินดานกระบวนการดําเนินงาน พบวา การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

การเรยีนรู และการบริหารหลักสูตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากขึ้นไป อาจเนื่องมาจากในดานการ

เรียนการสอนนั้น คณาจารยผูสอนมีความรูความสามารถตรงตามแขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และมี

ประสบการณทั้งในดานการสอนและการวจิัยทางดานเทคโนโลยีทางการศกึษา สงผลใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดอยางเต็มตามศักยภาพ ดังที่ Hong Pham & Renshaw 

(2016) กลาววา ผูสอนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดกระบวนการเรียนการสอน จําเปนตองเปนผูอํานวยความ

สะดวก (Facilitator) ในการจัดการเรียนรู ดังนั้นหากผูสอนหม่ันศึกษาและเติมเต็มประสบการณอยูเสมอก็จะสงผลดีตอ

การคิดคนและออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสมได ในสวนการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่มีความเหมาะสมอยูใน

ระดับมาก อาจเนื่องมาจากคณาจารยผูสอนไดใหความสําคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู (Assessment for 

learning) พิจารณาความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ มีการใหขอมูลผลการตรวจงานยอนกลับไปยัง

ผูเรียนเพื่อพัฒนาการทํางานใหดีมากยิ่ง สงผลใหนักศึกษามีความเห็นวาการวัดและประเมินผลการเรียนรูมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก สอดคลองกับที่ Blaz (2016); McMillan (2014) และ Boyle & Charles (2016) ที่ระบุวา การ

ประเมินการเรียนรูควรไดเนนเปาหมายของการเรยีนรูของผูเรยีนทัง้ในดานความเขาใจในเชิงลกึ (Deep understanding) 

การใหเหตุผล (Reasoning) ทักษะ (Skills) และผลงาน (Products) รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อพัฒนา
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คุณภาพการเรียนรูของผูเรียน นอกจานั้นในสวนการบริหารหลักสูตรที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก อาจเปน

เพราะคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการประชุมกันอยางสม่ําเสมอ มีการติดตอประสานงาน ปรึกษาหารือ 

และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ทําใหคณาจารยและนักศึกษามีความเห็นอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับที่ Boyle & Charles (2016) ที่ระบุวา คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรมีบทบาทหนาที่สําคัญใน

การแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ในการดําเนินงานตาง ๆ และหากสามารถปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมแลว 

ยอมสงผลดีตอผูเรียนและหลักสูตรในภาพรวม (สมเกียรติ อินทสิงห, 2559) 

 3. จากผลการประเมินดานผลที่ไดรับ พบวา ผลการเรียนรูของนักศึกษาสวนใหญอยูในระดับดีขึ้นไป 

นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรอยูในระดับมาก อาจเปนผลมาจากการดําเนินงาน

ตั้งแตในดานที่ 1 สิ่งที่มีอยูกอน และดานที่ 2 กระบวนการดําเนินงาน ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน (Contingency) ใน

ทางบวก ทําใหการดําเนินงานทางหลักสูตร โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให

นักศึกษาสวนใหญมีผลการเรียนรูอยูในระดับดี เกิดความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตรอยูในระดับมาก ดังที่ 

Stake (1967; 2010) ที่กลาววา ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องเปนเรื่องของเหตุและผล ที่เกิดขึ้นในระบบหรือตามหลักการ 

ซึ่งไดแกวิธีการเชงิระบบโดยทั่ว ๆ ไป (Systems approach) คือเร่ิมจากตัวปอนเขา (Input) หรือสิ่งที่มีอยู (Antecedents)  

กระบวนการ (Process) หรือกระบวนการดําเนินงาน (Transactions) และผลลัพธ (Output) หรือผลที่ไดรับ (Outcomes) 

หาก Antecedents มีคุณภาพ ยอมสงผลดีตอ Transactions และทําให Outcomes เปนไปตามที่คาดหวังไว  

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจยั 

 1. ควรมีการปรับเนื้อหาสาระของกระบวนวิชาในหลักสูตร แขนงวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ใหมีความ

ทันสมัยและสอดคลองกับสภาพปจจุบันและอนาคตมากขึ้น อาทิ กระบวนวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน 

กระบวนวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา กระบวนวิชาการออกแบบและการพัฒนาเอกสารการสอนอิเล็กทรอนิกส 

เปนตน 

 2. ควรมีการเตรียมพรอมคณาจารยใหมที่จะตองเขามารับผิดชอบทําหนาที่ตอในการบริหารหลักสูตร ใน

กรณีที่คณาจารยหลายทานจะเกษียณอายุราชการ เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  

 3. ควรมีการผลิตเอกสาร ตํารา หรือหนังสือประกอบการเรียนการสอนของแขนงวิชาเทคโนโลยีทาง

การศกึษา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษา คนควา และอานเพิ่มเตมิ 

 4. ควรมีการจัดหาทรัพยากรในการเรียนเพิ่มเติมมากขึ้น อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมทางการเรียนรู

สมัยใหม ระบบ Wifi อินเทอรเนต ที่เสถียรมากขึ้น เปนตน เพื่อชวยใหการเรียนรูของผูเรียนมีประสิทธภิาพมากขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการประเมนิหลักสูตรในภาพรวมครบท้ัง 4 แขนงวิชา ในสาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยี

การเรยีนรู เพื่อท่ีจะไดนําผลการประเมนิมาสรุปเปนภาพรวมของหลักสูตรในระดับสาขาวิชา และนําไปสูการปรับปรุง

หลักสูตรใหมีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 

 2. ควรมีการเพิ่มกลุมเปาหมายของการวิจัย เชน ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในหลักสูตร ผูแทนจาก

องคกรวชิาชีพ ผูบริหารจากคณะศึกษาศาสตรและมหาวิทยาลัยเชยีงใหม เพื่อใหไดขอมูลในหลากหลายมิตมิากยิ่งขึ้น 

 3. ควรมีการเพิ่มเคร่ืองมอืและวธิีการท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล เชน การสนทนากลุม การสังเกตชั้นเรียน 

การวัดเจตคตติอการเรียน เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญจําเปนและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด  
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การจัดการความรูการฟนฟูและอนุรักษปาบานแมทัง 
ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

Knowledge Management on Rehabilitation and Conservation of Baan Maethang Forest, 
Hang dong Sub-district, Hod District, Chiangmai Province 

อังคณา  จะเขียว  ทิพยสุดา ตั้งตระกูล   ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร และผานิตย นาขยัน 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสงัคมอยางยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรยีนเร่ือง การฟนฟ ูและอนุรักษปาบานแมทัง ตําบลหางดง อําเภอฮอด 

จังหวัดเชยีงใหม จากปญหาน้ําแลง น้ําปาไหลหลาก เพื่อเปนการอนุรักษปาตนน้ําโดยใชกระบวนการจัดการความรู (7 

ขั้นตอน) 1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดการความรูอยางเปนระบบ 4) การประมวล

และกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแลกเปล่ียนเรียนรู 7) การเรยีนรู ดําเนนิการโดยวิธกีารสนทนากลุม

อนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทังจํานวน 13 คน และทําการบันทึก วิเคราะห เรียบเรียง และตรวจสอบขอมูลเพื่อความ

ถูกตอง  

ผลจากการศึกษาไดองคความรูแบงออกเปน 2 ดาน คือ 1) การทําฝายชะลอน้ําแบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

(1.1) ฝายชะลอน้ําแบบหินเรียง (1.2) ฝายชะลอน้ําแบบประยุกต (1.3) ฝายชะลอน้ําแบบหินทิ้งคลุมดวยตาขาย (1.4) 

ฝายชะลอน้ําแบบขุดรองแกน 2) การจัดการปาแบงออกเปน 5 รูปแบบ คือ (2.1) การปลูกปา (2.2) การทําแนวกันไฟ 

(2.3) การทอดผาปาซื้อที่ปาตนน้ํา (2.4) สืบชะตาปาตนน้ํา (2.5) การบวชปา ไดชุดคูมือ“องคความรูการฟนฟูและ

อนุรักษปาบานแมทัง”เพื่อนําไปเผยแพรเปนแหลงเรียนรูของชุมชน 

คําสําคัญ: การจัดการความรู การฟนฟ ูการอนุรักษ ปาไม 

Abtract 

This study aimed to render a lesson on the rehabilitation an conservation of Baan Maethang forest, 
Hangdong sub-district, Hod district, Chiang Mai province due to problems in drought and flash flood. It was the 
conservation of upstream forest by using knowledge management process. This comprised 7 steps: 1) knowledge 
identification; 2) knowledge seeking and creation; 3) systematic knowledge management; 4) knowledge 
formulation and verification; 5) access to knowledge; 6) learning exchange; and 7) implementation learning 
through focus group discussion among 13 members of Huaymaethang watershed forest conservation group. 
Obtained data were recorded, compiled, and verified. 

Results of the study were body of knowledge comprising 2 aspects: 1) check dam construction 
consisting of 4 types: (1.1) riprap check dam; (1.2) applied check dam; (1.3) rock-fill check dam covered with a 
net; and (1.4) trench check dam and 2) forest management consisting of 5 types: (2.1) reforestation: (2.2) fire 
break construction: (2.3) making an off-season offering of robs and other needs to monks for buying upstream 
forest area; (2.4) extending upstream forest life, and; (2.5) forest ordination. Eventually, a manual on “The body 
of knowledge on Baan Maethang forest rehabilitation and conservation” was obtained and disseminated to 
learning sources of the community. 
Keywords: Knowledge Management, Rehabilitation, Conservation, Forest. 
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บทนํา 

ปญหาหลักของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ สวนใหญเกิดจากมนุษยโดยทางตรงหรือทางออม 

เชน การเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอย ปจจุบัน

ประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมากทัง้พื้นท่ีตนนํ้า กลางน้ํา และปลายน้ํา เชน ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป เกิดปญหาภัยแลง 

ปญหาน้ําทวม ปญหาดินโคลนถลม เปนตน ผลกระทบดังกลาวทําใหตองสูญเสียชีวิต ทรัพยสิน และงบประมาณของ

รัฐในการชวยเหลือ ซึ่งเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ และเปนปญหาที่ซ้ําซาก จากผลกระทบดังกลาวทําใหทุกภาค

สวนเกิดความตื่นตัว เริ่มมองหาสาเหตุของปญหา และแนวทางการแกไขปญหาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการฟนฟูระบบ

นิเวศ หนวยงานภาครัฐไดทุมเทงบประมาณในการบริหารจัดการระบบนิเวศอยางมากมายในทุก ๆ ป แตผลที่ไดรับ

กลับมาไมคุมคา เนื่องจากปจจัยในดานตาง ๆ เชน การเมือง การทุจริตคอรัปชั่น ขาดการศึกษาวิจัยเชิงลึก และที่สําคัญ

คือ ทางราชการขาดความตอเนื่อง จริงจังในการดําเนินงานดานการฟนฟูและการอนุรักษ 

การฟนฟูและการอนุรักษปาคือการควบคุมและเรงกระบวนการฟนตัวของธรรมชาติเพื่อกลับคืนไปสูสภาวะที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดมีระบบที่เหมาะสมและมีความเชื่อมโยงระหวางสิ่งมชีีวิตตางๆ อยางสมดุลสามารถ

ดํารงอยูตอไปไดในสภาพอากาศและลักษณะภูมิประเทศนั้น ๆ ลักษณะของภูมทิัศนปาไมที่เสื่อมโทรมในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ซึ่งสูญเสียความสามารถในการรักษาแหลงตนน้ําและการใหผลผลิตจากปา เปนสิ่งคุกคามความเปนอยู

ของชาวบานในพื้นที่เทาๆกับการอยูรอดของพืชและสัตวปา การฟนฟูปาสามารถชวยแกปญหาเหลานั้นได การรักษาตอ

ไมที่ยังมีชีวิตเปนหนึ่งในหลากหลายวิธีของการเรงการฟนตัวตามธรรมชาติของปาในบริเวณที่ปาถูกทําลายมากอาจ

ตองปลูกพรรณไมโครงสรางดูแลวัชพืชและคลุมโคนตนรวมกับการใชวิธีการเรงการฟนตัวตามธรรมชาติในการนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่  9 ทรงเล็ งเห็นวิธีการแก ไขปญหาการฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติดวยการปลูกจิตสํานึกในการรักผืนปาใหแกคนเสียกอน เพื่อใหพวกเขารักและดูแลผืนปาของ

ตนเอง เปนวิธีการปลูกจิตสํานึกใหประชาชนทุกคน รูจักรักและหวงแหนปาไมเสมอืนกับวาเราเปนเจาของปาไม 

กรณีพื้นที่ปาบานแมทัง ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตรับผิดชอบของอุทยานแหงชาติ

ออบหลวง มีพื้นที่ ทั้งหมด 16,000 ไร มีลักษณะเปนปาไมผลัดใบ ประเภทปาเต็งรัง ในอดีตบริเวณปาบานแมทังเคย

เปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ ชาวบานเคยใชน้ําจากลําหวยแมทัง การทํากสิกรรม การอุปโภค บริโภค ตลอดจนใชพื้นปา

เปนแหลงอาหาร เมื่อบริบทของชุมชนไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะพื้นที่ปาที่เคยอุดมสมบรูณกลับเสื่อม

โทรมลงอยางรวดเร็ว คณะกรรมการหมูบานมีแนวคิดวา ควรที่จะมีการกอตั้งกลุมอนุรักษปาขึ้น เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับ

การฟนฟูปา และเปนแกนนําในการติดตอสื่อสารใหกับคนในชุมชน ซึ่งแนวคิดนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หมูบานใน ปพ.ศ. 2548 จึงมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตขิึ้นชื่อวา “กลุมอนุรักษปาตนน้ําลุมน้ําหวยบาน

แมทัง” กิจกรรมในกลุมไดแก การเดินสํารวจปารวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติออบหลวง และกิจกรรมปลูกตนไม 

การทําฝาย ซึ่งเกิดการตื่นตัวและมีการเขารวมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมาก นอกจากกิจกรรมภายในชุมชนแลวกลุมยังมีภาคี

เครือขายอื่น ๆ เชน เครือขายลุมน้ําแมเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง เครือขายลุมแมน้ําแมสอย เปนตน และกลุมไดเขาเปน

สมาชิก“อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสม.)” และไดเปนศูนยเรียนรูตนแบบในการ

อนุรักษปาตนน้ําของจังหวัดเชียงใหมอีกดวย ซึ่งระยะเวลาที่ดําเนินงานตามกิจกรรมของกลุมฯทําใหชุมชนไดมองเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงปาของพื้นที่ที่ไดทําการฟนฟู เชน สภาพปาเขียวขึ้น ตนไมมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สามารถเก็บของปา

เพื่อทํารายไดมากขึ้น การเพิ่มขึน้ของแหลงนํ้า เปนตน 
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จากการดําเนินงานและการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่ผานมา ชุมชนมีองคความรูและมีผลงานเชิงประจักษดาน

การฟนฟูและอนุรักษปา หากแตองคความรูเหลานั้นยังไมไดมีการจดบันทึกและฝงลึกอยูในตัวของบุคคล ซึ่งผูวิจัยมี

ความประสงคที่จะถอดบทเรียนการฟนฟูและอนุรักษปา ของกลุมอนุรักษปาตนน้ําลุมน้ําแมทัง โดยใชกระบวนการ

จัดการความรู (Knowledge Management - KM) ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรู

ใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลีย่นความรู และการเรียนรู 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จะทําใหเกิดประโยชนใหแกชุมชนในเรื่องของการฟนฟูและอนุรักษปา พรอมทั้งยังเปน

แหลงเรียนรูใหแกเด็ก เยาวชน และผูที่สนใจทั่วไปอีกทั้งยังสามารถนําองคความรูของชุมชนที่ไดผานกระบวนการ

จัดการความรูแลวไปสูชุมชนภายนอก 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อถอดบทเรียน เรื่องการฟนฟูและอนุรักษปาบานแมทังตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยใช

กระบวนการจัดการความรู 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในงานวิจัยการฟนฟูและอนุรักษปาบานแมทังตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ดําเนินงานโดยใช

กระบวนการการจัดการความรู 7 ขั้นตอน ไดแก 

1.  การบงชี้ความรูทําการสืบคนความสําคัญและที่มาของการรวมกลุมของชุมชนในการแกปญหานํ้าแลง 

และน้ําปาไหลหลากในชวงฤดูฝนทําใหเกิดการสูญเสียที่อยูอาศัยและทรัพยสิน เนื่องมาจากการตัดไมทําลายปาในอดตี 

2.  การสรางและแสวงหาความรู แสวงหาองคความรูที่สําคัญในการฟนฟูและอนุรักษปา จากผูนําชุมชน 

ผูนําหมูบาน หัวหนากลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทัง และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของโดยการสัมภาษณแบบไมมรีูปแบบ 

3.  การจัดความรูใหเปนระบบสังเคราะหองคความรูที่ได จัดหมวดหมู โดยการสนทนากลุม และการ

สัมภาษณเชิงลึกเพื่อตรวจสอบขอมูล 

4.  การประมวลและกลั่นกรองความรูจัดเวทีใหผูที่เกี่ยวของ ทําการกลั่นกรององคความรูที่ไดจัดหมวดหมูเสร็จ

แลว เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

5.  การเขาถึงความรู จัดนิทรรศการในการเผยแพร เอกสารในดานการฟนฟูและอนุรักษปา จัดทําสื่อ

ออนไลนเพื่อเผยแพรขอมูล 

6.  การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู เชิญกลุมภาคีเครือขายจากพื้นที่ตาง ๆ มาแลกเปลี่ยนความรูดานการฟนฟู

และอนุรักษปา เชน เครอืขายลุมน้ําแมเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง เครือขายลุมแมน้ําแมสอย  เปนตน 

7.  การเรียนรู ผลประโยชนที่ไดจากการเรียนรูทําใหเกิดประโยชนกับกลุมอนุรักษปาลุมน้ําแมทัง ศูนยการ

เรียนรู ประชาชน ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการขยายผลองคความรูการ

ฟนฟู และอนุรักษปา 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

ผลจากการจัดการองคความรู 7 ขั้นตอน ปรากฏดังนี้ 1) การบงชี้ความรู ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลบริบทพื้นที่

หมูบานแมทังจากเอกสารของหมูบาน และประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นโดยการประชุมกลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทัง 2) 

การสรางและแสวงหาความรู ไดขอมูลชวงระยะเวลาของการเกิดปญหา รวมไปถึงการกอตัง้กลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวย

แมทัง วิธีการแกไขปญหาของคนในชุมชน 3) การจัดการความรูอยางเปนระบบ ไดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของกลุม



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1586 
 

อนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทังในดานของฝายชะลอน้ํา และการจัดการพื้นที่ปา 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 

ผูวิจัยไดนําขอมูลจากขั้นตอนที่ 3 นํากลับไปใหกลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทังตรวจสอบขอมูลใหถูกตองอีกครั้ง 5) 

การเขาถึงความรู นําขอมูลท่ีผานกระบวนการตรวจสอบความถูกตอง จัดทําหนังสือคูมือ “องคความรูการฟนฟู และ

อนุรักษปาบานแมทัง” 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูวิจัย และกลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวยแมทัง ไดนําองคความรูไป

แลกเปลี่ยนกับกลุมผูนําและเครือขาย 7) การเรียนรู องคความรูในการฟนฟูและอนุรักษปาเปนจุดเดนของศูนยเรียนรู

ชุมชนตนแบบฯ ที่มีพื้นที่ในการศกึษาดูงานของระดบัจังหวัด 

ผลจากกระบวนการจัดการความรู สามารถแบงองคความรูออกเปน 2 ดาน คือ 1) การทําฝายชะลอน้ํา มี 4 

แบบ ไดแก ฝายชะลอน้ําแบบหินเรียง ฝายชะลอน้ําแบบประยุกต ฝายชะลอน้ําหินทิ้งคลุมดวยตาขาย ฝายชะลอน้ํา

แบบขุดรองแกน 2) การจัดการปา มี 5 ประเภท ไดแก ปลูกปา ทําแนวกันไฟ ทอดผาปา บวชปา และสืบชาตาปาตน

น้ํา และไดจัดทําเปนเอกสารการฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา แสดงไวท่ีศูนยเรียนรูตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงบานแมทัง  

สรุปผลการวิจัย 

ผลความสําเร็จของชุมชนในการประยุกตใชตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องของ การระเบิดจากขางใน ตามภูมิสังคม ไมติดตํารา ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด 

การมีสวนรวม ประโยชนสวนรวม ธรรมชาติชวยธรรมชาติ ปลูกปาในใจคน การพึ่งตนเอง รู รัก สามัคคี ทําใหเกิดการ 

เขาใจ เขาถึง และการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กติติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ อาจารย ดร.ทิพยสุดา ตั้งตระกูล อาจารยที่ปรึกษาหลัก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ 

สุทธกิุลบุตร อาจารย ดร.ผานิตย นาขยัน อาจารยที่ปรึกษา ที่ใหคําปรึกษาใหกับงานวิจัยและชี้แนะใหเขียนและแกไข

งานวิจัยใหสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณญาติสนิท มิตรสหายสําหรับกําลังใจ ขอขอบพระคุณกลุมอนุรักษปาลุมน้ําหวยแม

ทัง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ที่ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับการทําฝายชะลอน้ํา และการจัดการปาที่ใหขอมูล และ

คําแนะนําที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 
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บทคัดยอ 

 ปอเปนพชืที่ตอบสนองตอชวงแสงมาก จึงทําใหระยะเวลาการกระตุนการออกดอกของปอนั้นสั้น ซึ่งการออก

ดอกของปอนั้นเปนเหตุทําใหลําตนสิ้นสุดการเจริญเติบโตเมื่อลําตนหยุดการเจริญเติบโตการสรางผลิตผลของเสนใย

จึงสิ้นสุดลงดวยดังน้ันการปลูกปอจึงตองทําใหระยะเวลาการเจรญิเติบโตของปอยาวนานที่สุดเพื่อใหไดผลิตผลเสนใย

สูงสุดตามมาโดยการปลูกปอใหไดระยะเวลายาวนานที่สุดนั้นมักจะเริ่มตนปลูกประมาณเดือนเมษายนหรืออยางชา

ที่สุดคอืเดอืนพฤษภาคม ซึ่งหากชาไปกวานี้จะทําใหโอกาสในการเจริญเติบโตของลําตนนอยลง เปนผลใหปอปลูกได

เพียงปละ 1 ครั้งและจากการศึกษาประวัติของปอและการใชเสนใยปอเพื่อเปนวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑในประเทศ

ไทย พบวาปจจุบันผลิตผลเสนใยท่ีไดจากปอกําลังขาดแคลนและผลิตภัณฑท่ีไดสวนใหญเปนผลิตภัณฑทางการเกษตร 

จําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ เสนเชือกและกระสอบบรรจุสินคา ซึ่งผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนนี้และ

สามารถสรุปออกมาไดเปน 3ประเด็น คือ 1) คุณสมบัตขิองเสนใยปอ2)ประเภทผลิตภัณฑจากเสนใยปอ 3) การพัฒนา

ผลิตภัณฑจากเสนใยปอ ซึ่งพบวาเสนใยปอนั้นมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติในการขึ้นรูปและพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

ไดอยางหลากหลาย 

คําสําคัญ: ปอ บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ เสนใย วัสด ุ

Abstract 

 Jute is the plant which is sensitive to the light , so it takes just a short period to stimulate the bloom. 

When the stem stop growing, the process of building fibre will also be done. For the high quality fibre, it has to 

take a long period of time to growing jute as long as possible. Mostly the begin of agriculture of jute will be start 

around April and not later than May. If later than that period the growing of stem will be decrease and can grow 

them only once a year. From studying about history of jute and fibre in Thai products industry, we found that in 

Thailand still lack of jute products and most of agricultural products can be categorize in 2) segments which are 

fibre rope and packaging. Therefor I see how important in this part and can be summarize in 3) terms, first one 

is the characteristics of jute , second is jute products and the last one is the development of jute products, so the 

result that I found is Jute's fibre is strong and able to develop to be many products. 

Keyword : Jute packaging products Fiber Material 
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บทนํา 

 ปอเปนพืชที่ตอบสนองตอชวงแสงมาก จึงทําใหระยะเวลาการกระตุนการออกดอกของปอนั้นสั้น ปอแตละ

ชนิดน้ันจะมีชวงของการออกดอกที่แตกตางกัน โดยการออกดอกของปอจะทําใหการเจริญเติบโตของลําตนสิ้นสุดและ

และการสรางผลิตผลทางเสนใยก็สิ้นสุดลงดวย ดังนัน้ การปลูกปอจึงจําเปนตองทําใหปอมีการเจริญเติบโตทางลําตน

ใหยาวนานที่สุด เพื่อใหไดผลิตผลเสนใยสูงสุด ซึ่งตามปกติเกษตรกรมักจะเริ่มปลูกปอเมื่อฝนเริ่มตกในระยะแรก

ประมาณเดือนเมษายนหรืออยางชาคือเดือนพฤษภาคม หากปลูกชากวานี้จะทําใหปอมีโอกาสเจริญเติบโตทางลําตน

นอยลง ดวยเหตุนีจ้ึงทําใหสามารถปลูกปอไดเพยีงปละ 1 ครั้ง  

 จาการศึกษาประวัติของปอในหลักศิลาจารึกหลักที่ 7ก ซึ่งขุดพบที่วัดมหาธาตุหรือวัดสระศรีทําใหทราบวา

ปอมีมาประมาณ 670 ปมาแลวหรือตั้งแตสมัยสุโขทัยซึ่งในยุคสมัยนั้นเสนใยของปอมีความสําคัญโดยการนํามาทํา

เปนเชอืกปอ เรียกวา “ปอฟน” ซึ่งเชอืกที่ไดนี้จะใชสําหรับมัดสิ่งของและผูกสัตวเลี้ยงเทานั้น ตอมาเมื่อประเทศมีความ

เจริญรุงเรืองขึ้น ผลิตผลทางการเกษตร เชน ขาว ธัญพืช ฯลฯ ก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวย  อีกทั้งเริ่มมีการขนสง

ระยะไกล จึงทําใหเริ่มมีการทํากระสอบขึ้นและใชกระสอบในการขนสง ตามหลักฐานพบวา ใน พ.ศ.2470 ประเทศไทย

สั่งกระสอบเขาเปนมูลคาถึง 9 ลานบาท จนกระทั่ง พ.ศ.2484 รัฐบาลมีนโยบายจะตั้งโรงงานทอกระสอบขึ้นใน

ประเทศ จึงทําใหกรมเกษตรและกรมพาณิชยสงเสริมการปลูกและรับซือ้เสนใยปอฟอก จนถึง พ.ศ.2495 รัฐบาลจึงตั้ง

โรงงานทอกระสอบแหงแรกขึ้น ที่ตําบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี ชื่อ “โรงงานทอกระสอบปาน กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม” ดําเนินกิจการเปนรัฐวิสาหกิจ ในการควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรม และไดมีการตั้งโรงงานทอ

กระสอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จวบจน พ.ศ.2516 เริ่มมีเสนใยสังเคราะหเขามา จึงทําใหเกดิการแขงขันระหวางธุรกิจเสนใยปอ

และเสนใยสังเคราะห ดวยเหตุนี้จึงทําใหพื้นที่ปลูกปอในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆและทําใหโรงงานทอกระสอบหลาย

แหงตองปดกิจการลง  

   แตความตองการใชเสนใยจากปอเพื่อใชภายในประเทศและการผลิตเพื่อการสงออกนั้นยังคงมีถึงปละ 

220,000 – 250,000 ตัน ทําใหโรงงานเหลานี้จึงจําเปนตองสั่งซื้อปอคุณภาพสูงจากบังคลาเทศเขามาอีกปละ

ประมาณ 46,000 ตันนอกจากนี้ยังมีความตองการตนปอแหงอีกปละ 200,000 ตัน เพื่อใชในการผลิตเยื่อกระดาษ

ดวย ซึ่งผลิตภัณฑจากเสนใยปอท่ีไดในปจจุบันมักเปนสินคาท่ีใชในการเกษตร ไดแก เชือกและกระสอบ โดยมีประเทศ

ในกลุมตลาดรวมยุโรป ซาอุดิอาระเบีย และญี่ปุนเปนผูสั่งซื้อรายใหญ แตเมื่อมีการแขงขันกับกระสอบและผลิตภัณฑ

ที่ผลิตจากใยสังเคราะห การผลิตกระสอบและเชือกจากเสนใยปอจึงมีความตองการลดลง แตเนื่องจากปจจุบันพบวา

เสนใยปอสามารถนํามาแปรรูปผลิตภัณฑไดมากกวาเชือกและกระสอบเพราะมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติในการ

ขึ้นรูปไดดี ผูศึกษาจึงขอสรุปประเด็นในการใชเสนใยปอในการผลิตผลิตภัณฑตางๆเปน 3 ประเด็น คือ คุณสมบัติของ

เสนใยปอ กระบวนการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใยปอ และการพัฒนาผลิภัณฑจากเสนใยปอ ดังจะกลาวตอไป 
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของปอแตละชนิด 

สายพันธุ 

  

                         สวนประกอบ 

ราก ลําตน ใบ ดอก ฝก 
คุณภาพเสน

ใย 
สภาพพื้นที ่

ระยะเวลาเก็บ

เกี่ยว 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 ปอแกวไทย 

( ที่มา :สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 

17) 

มีรากแกวหยั่งลง

ไปในดินลึก

ประมาณ 40-50 

เซติเมตร 

สู ง เ รี ย วตั้ งตรง 

3-4 เมตร ไมแตก

กิ่ง มีสีเขียวสีมวง

แดงสีเขียวปนแดง

มีทั้งผิวเรียบและ

ผิวหนาม 

เกิดสลับกันบน

ลําตน มีลักษณะ

แ ย ก เ ป น แ ฉ ก

คลายนิ้วมือขอบ

ใบมีหยักคลายฟน

เลื่อย 

เปนดอกเดี่ยวมี 5 

กลีบ ตัวกลีบมีสี

เหลืองสวนที่ฐาน

ดอกมีสีมวง และ

ออกดอกใน 

มีลักษณะกลมมี

เมล็ดตอฝก 20–

50 เมล็ด 

มีปริมาณเสนใย

รอยละ 4-6 ตอ

ตน 

ส า ม า ร ถ

เจริญเติบโตไดดี

ถึงแมจะมีอากาศ

แหงแลงและทน

ตอโรคระบาด 

150 -160 วัน 

 

รากแกวหยัง่ลง

ไปในดินลึก

ประมาณ 40-50 

เซติเมตร 

สู ง เ รี ย วตั้ งตรง 

3-4 เมตร ไมแตก

กิ่ง มีสีเขียวสีมวง

แดงสีเขียวปนแดง

มีทั้งผิวเรียบและ

เกิดสลับกันบน

ลําตน มีลักษณะ

แ ย ก เ ป น แ ฉ ก

คลายนิ้วมือขอบ

ใบมีหยักคลายฟน

เปนดอกเดี่ยวมี 5 

กลีบ ตัวกลีบมีสี

เหลืองสวนที่ฐาน

ดอกมีสีมวง และ

ออกดอกใน 

มีลักษณะกลมมี

เมล็ดตอฝก 20–

50 เมล็ด 

ปริม าณ เส น ใ ย

รอยละ 4-6 ตอ

ตนแตคุณภาพจะ

ดีกวาปอไทย 

ส า ม า ร ถ

เจริญเติบโตไดดี

ถึงแมจะมีอากาศ

แหงแลงและทน

ตอโรคระบาด 

150 -160 วัน 
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สายพันธุ 

  

                         สวนประกอบ 

ราก ลําตน ใบ ดอก ฝก 
คุณภาพเสน

ใย 
สภาพพื้นที ่

ระยะเวลาเก็บ

เกี่ยว 

 

ภาพประกอบที2่ปอคิวปา 

( ที่มา :สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 

17) 

 

ผิวหนาม 

 

เลื่อย 

 

 

รากแกวหยั่งลง

ไ ป ใ น ดิ น ลึ ก

ประมาณ 60-70 

เซติเมตร 

สู ง เ รี ย วตั้ งตรง 

3-5 เมตร ไมแตก

กิ่ง มีสีเขียวออน 

แดงออน หรือแดง

เขม 

 

ใบเลี้ยงเดียว มี

รอยหยั กที่ ขอบ 

รู ป ร า ง  ก ล ม รี 

ปลายแหลมใบมี

รสชาติขม 

เกิดเปนกลุมๆละ

2-5ดอก กลีบมีสี

เหลือง 

มีรูปรางเรียวยาว 

6-10 เซนติเมตร 

ก ว า ง  0.3-0.8 

เซนติเมตรเมล็ดมี

สีน้ําเงินหรือเทา

น้ําเงิน 

มี เ ส น ใ ย สี ข า ว

เหลือง  ออนนุ ม 

และเหนียว 

เจริญเติบโตไดดี

ใ น ส ภ า พ พื้ น ที่

ด อ น ที่ มี ค ว า ม

อุดมสมบูรณ 

100-120 วัน 
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สายพันธุ 

  

                         สวนประกอบ 

ราก ลําตน ใบ ดอก ฝก 
คุณภาพเสน

ใย 
สภาพพื้นที ่

ระยะเวลาเก็บ

เกี่ยว 

ภาพประกอบที3่ปอกระเจายาว 

( ที่มา :สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 

17) 

 

 

 

ภาพประกอบที ่4ปอกระเจายาว 

( ที่มา :สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเลมที่ 17 

) 

รากแกวหยั่งลง

ไ ป ใ น ดิ น ลึ ก

ประมาณ 50-60 

เซติเมตร 

สู ง เ รี ย วตั้ งตรง 

3-5 เมตร ไมแตก

กิ่ง มีสีเขียวออน 

แดงออน หรือแดง

เขม 

 

มี ข น า ด ใ บ เ ล็ ก

กว าปอกระ เจา

ฝกยาวเล็กนอย 

ใ บ มี ร ส ช า ติ ข ม

กว าปอกระ เจา

ฝกยาว 

เกิดเปนกลุมๆละ

2-5ดอก กลีบมีสี

เหลืองแตตัวดอก

มีขนาดเล็กกวา

ปอกระเจาฝกยาว

ถึง 2 เทา 

มีรูปรางเรียวยาว 

1.3-2 เซนติเมตร 

ก ว า ง  0.8-0.1 

เซนติเมตรเปลือก

ฝกมีลักณะยน 

มี เ ส น ใ ย สี ข า ว

ออน 

เจริญเติบโตไดดี

ในสภาพพื้นที่ดอ

และพื้นที่ลุม 

100-120 วัน 
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เสนใยจากปอสวนใหญจะถูกนําไปใชในการทอเปนผืนผาสําหรับทําบรรจุภัณฑทางการเกษตรเพื่อใชในการ

ขนสงหรือใชเก็บรักษาวัตถุดิบ เชนเมล็ดพันธุพืชเคมีภัณฑ สินแร ฯลฯ สวนเสนใยปอที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะจาก

ถูกสงผลิตในระบบอุตสาหกรรมแตตองมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไปน้ี 

คุณภาพและมาตรฐานของเสนใยปอที่ใชสาหรับอุตสาหกรรมทอกระสอบ 

1) ความยาวตั้งแต 1.5 เมตรขึ้นไป 

2) ความเหนียวควรจะมีความเหนียวมากเพราะเมื่อนําไปปนเปนเสนดายเสนจะไมขาดทําใหไมเกิดความ

ยุงยากในการควบคุมเครื่องจักรและทําใหไดคุณภาพกระสอบไมดี 

3) สีควรจะมีสนีวลสวย 

4) ความมันวาวมีความสัมพันธกับความเหนียวถามีความมันวาวแสดงวาเปนปอที่ตัดเมื่ออายุ     

พอเหมาะมีความเหนียวมากแตถาสีซีดไมมันวาวจะเปนปอออนเมื่อทําเปนเสนเชือกจะขาดงายถาสีกระดาง

แสดงวาตัดเมื่ออายุแกมากเสนใยจะกระดางและเปราะ 

5) สิ่งเจือปนทําใหเสนใยสกปรกเครื่องจักรทํางานลําบากสิ่งเจือปนสวนมากจะเปนเปลอืกหรือ แกนของต น

ปอ 

6) อื่นๆ เชนความละเอียดความกระดางและความแข็งแรงของเสนใย 

 จากที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหทราบถึงลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและคุณสมบัติของตน

ปอแตละประเภทซึ่งเปนที่มาของเสนใยปอที่ดีและมีคุณภาพที่สามารถนํามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆได 

เริ่มตนจากผลิตภัณฑขั้นพื้นฐานอยาง “เชือกปอ” จนในปจจุบันไดนําผลิตภัณฑจากเชือกปอมาพัฒนาเปนสินคาและ

ผลิตภัณฑตางๆอยางสรางสรรคและหลากหลาย ซึ่งถือไดวาเปนภูมิปญญาของคนในยุคปจจุบันที่นําเอาผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติมาใชประโยชนและประยุกตใหเขากับยุคสมัยไดเปนอยางดี (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2536, 

หนา 183) 

ประเภทผลิตภัณฑจากเสนใยปอ 

1.  ผลิตภัณฑจากเชอืกปอประเภทเครื่องแตงกาย 

 

ภาพที ่5 ผลิตภัณฑจากเชือกปอ: รองเทา 
(ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ, 2559) 
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2.  ผลิตภัณฑจากเชือกปอประเภทตกแตงที่พักอาศัย 

 
ภาพที6่ ผลิตภัณฑจากเชือกปอ:โคมไฟ 

(ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ, 2559) 
 

3.  ผลิตภัณฑจากเชือกประเภทบรรจุภัณฑ 

 
ภาพที7่ ผลิตภัณฑจากเชือกปอ: วัสดุหอ 

(ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ, 2559) 

4.  ผลิตภัณฑจากเชือกประเภทเครื่องประดับ 

 

ภาพที8่ ผลิตภัณฑจากเชือกปอ: กระเปาถือ 

(ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ, 2559) 

การพัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยปอ 

 กลาวไดวาอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพที่อยูคูกับคนไทยมาอยางชานานเนื่องจากปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีความ

ไดเปรียบเพราะพื้นที่สวนใหญของประเทศไทยนั้นเปนพื้นที่ราบลุมแมน้ําและดินท่ีมีความสมบูรณจึงสงผลใหประชากร

สวนใหญในประเทศเลือกที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับความรูและภูมิปญญาในการทําเกษตรกรรมที่
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ถูกสะสมและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุนทําใหเกษตรกรมีความรูความเขาเรื่องพืชอยางแทจริงและสามารถนําพืชชนิด

ตางมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 เชือกปอ ก็เปนอีกหนึ่งภูมิปญญาที่แสดงใหเห็นถึงความรูความสามารถของเกษตรกรที่ไดนําวัสดุจาก

ธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนโดยผานกรรมวิธีที่ถูกสืบทอดกันมาแตในอดีตและยังเปนการบอกเลาถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูของคนในอดีตที่ไดประดิษฐคิดคนสรางสรรคผลงานจากวัสดุธรรมชาติเพื่อตอบความสนองความตองการ

มนุษยทั้งยังเปนเครื่องแตงกายของประดับตกแตงบานเรือนหรือเปนสิ่งของเครื่องใชที่อํานวยความสะดวกในการ

ดําเนินชีวิตไดเปนอยางด ี

 

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑจากเชือกปอที่ประยุกตใชกับกระบวนการผลิตในปจจุบัน 

(ที่มา : ธนัง ชาญกิจชัญโญ) 

 ทุกววันนี้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตไดถูกพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการที่เพิ่มมาก

ขึ้นของมนุษย ทําใหภาคการเกษตรที่เปนผูผลิตวัตถุดิบในการผลิตจึงตองปรับเทคนิคและกระบวนการปลูกเพื่อให

ไดมาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติเหมาะสมตอความตองการของผูบริโภค ทําใหเราเห็นไดวาเมื่อ

กระบวนการในการผลิตไดถูกคิดคนและพัฒนาใหทันสมัยขึ้นทําใหกลายเปนตัวแปลสําคัญที่ทําใหรูปแบบผลิตภัณฑ

เกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑในยุคปจจุบันจึงมีรูปแบบรูปรางรูปทรงที่แปลกตาและทันสมัยตรงตามความตองการ

ของผูบรโิภคในปจจุบันแตยังคงไวซึ่งคุณสมบัติและลักษณะของวัสดุและยังเปนการสรางอาชีพในเกษตรกรอกีทางหนึ่ง 

 ภูมิปญญาถือไดวาเปนสมบัติทางความรูของคนในชาติท่ีเราควรหวงแหนและควรนํามาพัฒนาตอยอดเพราะ

การไดมาซึ่งภูมิปญญานั้นตองผานเวลาความคิดและประสบการณเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมวิธีและกระบวนการผลิตที่มี

คุณภาพ”เชือกปอ”เปนวัสดุหนึ่งที่แสดงถึงภูมิปญญาของคนในอดีตที่ไดประดิษฐคิดคนเพื่อเปนเครื่องมือชวยอํานวย

ความสะดวกของการดําเนนิชีวติและอาชีพเกษตรกรซึ่งเปนอาชีพหลักของคนในชาติเพราะเชอืกปอนั้นสามาตอบความ

ตองการของการดํารงชีวิตไดเชนกระสอบขาวที่ทําจากปอหรือเชือกไวสําหรับมัดสิ่งของหรือลามสัตวจากประโยชน

จากปอนั้นประกอบยุคสมัยในปจจุบันจึงทําใหเชือกปอกลายเปนที่ตองการของคนในและตางประเทศอยางมากเห็นได

จากความตองการของโรงงานผลิตผูผลิตท่ีมีความตองใชตนปอถึง 220,000 – 250,000 ตัน ตอป 

 ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตนั้นเชือกปอไดวิวัฒนาการไปไกลจากประโยชนใน

อดีตสูแนวคิดของนักออกแบบที่ไดนําเชือกปอมาสรางสรรคผลงานผลิตภัณฑจากเชือกปอในอีกมิติหนึ่งเพื่อเปนการ

พัฒนาตอยอดทางความคิดของคนในอดีตท่ีทิง้มรดกทางภูมิปญญานีไ้วและยังแสดงใหเห็นถึงประโยชนจากเชือกปอใน

อีกมุมหนึ่งแตยังคงไวซึ่งคุณสมบัติลักษณะและประโยชนจากเชอืกปอผานการออกแบบอยางลงตัวและสมบูรณ 
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รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอสิระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม 

Travelling Pattern of Foreign Individual Tourism Japanese Tourist in Chiangmai 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของ

นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชยีงใหม 2) ศึกษารูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

ในจังหวัดเชียงใหม และ3) เพื่อศกึษาปจจยัที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการเดินทางทองเท่ียวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาว

ญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ

ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200 คน  ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสวนใหญเปนเพศชาย และมีอายุเฉลี่ย 

47 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชพีพนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 292,980 เยน หรือคิด

เปนเงินไทย 90,091 บาท นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใชระยะเวลาเดินทางทองเที่ยวจังหวัดเชยีงใหมเฉลี่ย 2 วัน มากที่สุด 4 

ครัง้ ชวงเวลาที่เดินทาง เดินทางในชวงวันจันทร – ศุกร ระยะเวลาในการหาขอมูลเพื่อวางแผนการเดินทางทองเที่ยว

ลวงหนาเฉลี่ย 13 วัน ตองการมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมในเดือน พฤศจิกายน – มกราคม นักทองเที่ยวจะเดินทาง

รวมกับเพื่อน มีจํานวนผูรวมเดินทางเฉลี่ย 3 คน  มีวัตถุประสงคหลักในการทองเที่ยวเชยีงใหมเพื่อพักผอน มีความชื่น

ชอบกิจกรรมชมธรรมชาติ และภูมิทัศนของจังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนรับรูแหลงขาวสารหรือขอมูลผาน

ทางอินเตอรเน็ต/เว็บไซต มีคาใชจายในการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเฉลี่ย 147,940 เยนตอทริป หรือคิดเปนเงินไทย 

45,491 บาท รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวและวางแผนการเดินทางดวยตนเองทั้งหมด และรูปแบบการเดินทาง

ทองเที่ยวไปยังสถานที่สําคัญแลวกลับที่พัก มีระยะเวลาทองเที่ยวในแตละสถานที่ 2 – 3 ชั่วโมง มีรูปแบบการใชรถ

รับจาง/เหมาในการเดนิทางทองเที่ยวจังหวัดเชยีงใหม นิยมพักโรงแรม ความปลอดภัยคือเหตุผลหลักตอการตัดสินใจ

เลือกที่พัก รองลงมาคือราคา สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่มผีลตอการเลอืกที่พักคือ ฟรีวายฟาย รองลงมาคือ

อางอาบน้ํา ระดับความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก สภาพแวดลอม การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก และความ

ปลอดภัย มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ประสบการณในการทองเที่ยว และสามารถแนะนําการทองเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวมี 3 ดาน ไดแก ดาน

ความตองการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวแตละคน (Need)  ดานการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism promotion) 

และดานสิ่งจูงใจสําหรับนักทองเท่ียว (Motivation) 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว รูปแบบการเดินทางทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน การทองเที่ยวแบบ

อิสระ 

Abstract  

This study aimed to (1) explore the travelling behavior of foreign individual tourisms among Japanese 

touristsin Chiang Mai; (2) to investigate the travelling pattern of foreign individual tourisms among Japanese 

tourists in Chiang Mai; (3) to examine the factors that influence the travelling pattern of foreign individual 
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tourisms among Japanese tourists in Chiang Mai. The sampling group was a group of 200 Japanese tourists who 

travelled freely in Chiang Mai. The result showed that majority numbers of Japanese tourists were males, 

averagely 47 years old, and married. These tourists hold bachelor degrees. Their occupations were office 

workers with an average monthly salary of 292,980 Yen (90,091 Baht). On average, Japanese tourists took 2 

days to travel around Chiang Mai. The highest number of visits to Chiang Mai was 4. They mostly travel during 

Mondays and Fridays. They usually planned the trip 13 days in advance. Most of them wanted to come to 

Chiang Mai during November and January. They generally travel with friends, with an average number of 4 

people per group (one traveler and three companions). Their main purpose was to relax in and admire the 

nature and landscape of Chiang Mai. These Japanese tourists received the information through the internet. The 

average expense was 147,940 Yenper one trip to and in Chiang Mai (45,491 Baht). They normally planned the 

trip and travelled by themselves. The travelling pattern was to visit the landmarks before returning to the 

accommodations. Typically, they took 2-3 hours to look around each place of interest. As for the means of 

transportation, for the most part, they relied on taxis or other public transportations. They tended to stay in 

hotels with safety and price as the most and second-most important factors of choosing the place. The facilities 

and services that influenced the choice of accommodations were wireless internet and bathtub respectively. The 

level of satisfaction which was classified into 4 categories – environment, services, facilities, and safety – high. 

The level of travelling experience and ability to give information regarding tourism in Chiang Mai was also high. 

Three factors which influenced the trip were (1) need, (2) tourism promotion, and (3) motivation. 

Keywords: Travel Behavior, Travelling Pattern, Japanese Tourists, Foreign Individual Tourism 

 

บทนํา  

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศไทยอยางมาก ทั้งยังเปนแหลงรายไดที่สําคัญ ทําใหเกิดการสรางงาน และมีการกระจายความเจริญ

ไปสูภูมิภาค นอกจากนี้การทองเท่ียวนับวามีบทบาทสําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจ

ฟนตัวไดในระยะเวลาที่รวดเร็วกวาภาคผลิตและบริการอื่นๆ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554 : ระบบ

ออนไลน) จากการคาดการณขององคการการทองเที่ยวโลก (World tourism organization : UNWTO) คาดวา อนาคต

ของการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2563 จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศ 1,360 ลานคน โดย และคาดการณวาจะมี

นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นจากป 2553 เกือบเทาตัว (ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2556 : 

ระบบออนไลน) 

จากขอมูลกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา พบวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว

ประเทศไทยจํานวน 2.64 ลานคน เปนนักทองเที่ยวภูมิภาคเอเชียตะวันออก จํานวน 1.8 ลานคน ซึ่งจํานวน

นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยในเดอืนกรกฎาคม 2558 อยูอันดับท่ี 4 จากอันดับนักทองเที่ยว

ที่เขามามากที่สดุรองจากกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน มาเลเซีย และเกาหลี ซึ่งสถิติการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยว

ชาวญี่ปุนมีอันดับที่แตกตางจากเดือนมิถุนายน 2558 โดยกลุมนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เขามาทองเที่ยวประเทศไทยจัด

อยูใน 3 อันดับแรกซึ่งรองมาจากนักทองเที่ยวชาวจีน และมาเลเซีย (กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและ
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กีฬา, 2558 : ระบบออนไลน) ในขณะที่การเดินทางทองเที่ยวดวยดวยตัวเอง (Foreign Individual Tourism : FIT) เปน

ตลาดที่มศีักยภาพ การใชจายสูง ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางแบบอสิระ ที่เดินทางทองเท่ียวในประเทศไทยมีสัดสวน

อยูท่ีรอยละ 60 และที่มากับทัวรมสีัดสวนอยูที่รอยละ 40 และคาดวาสัดสวนของนักทองเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระ จะ

เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งมีสวนทางกับบริษัททัวรที่ ลดลงไปเรื่อยๆ เชนกัน อีกทั้งทิศทางการเติบโตของนักทองเที่ยวแบบ

อิสระ เปนการตอบโจทยความตองการของรัฐบาล อีกทั้งการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดออกแคมเปญ ‘โฉมใหม

ไทยแลนด’ เพื่อสรางการรับรูแหลงทองเที่ยวใหม เปดมุมมองใหกับนักทองเที่ยว และรองรับความตองการที่

หลากหลาย เพื่อเจาะกลุมนักทองเที่ยวแบบอิสระหลังเห็นสัญญาณกลุมดังกลาวมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นตอเนื่อง (Thai 

Hotel Business, 2560 : ระบบออนไลน)  

จังหวัดเชยีงใหมเปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

ที่นิยมเดินทางมาไมวาจะเปนการเดินทางทองเที่ยวโดยใชระยะเวลาสั้นหรือการทองเที่ยวแบบพํานักระยะยาว ในป 

2557 มีนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่ผานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10,080 คน เนื่องจากจังหวัด

เชียงใหมมีภูมิประเทศที่สวยงามการเดินทางสะดวกสบายมีภูมิอากาศที่ดีคาครองชีพต่ํา มีบริการสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐานครบครัน มีแหลงทองเที่ยวมากมาย มีความหลากหลายของที่พักและบริการ และยังเปนเมืองที่มีความสงบไม

วุนวาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  (ธนวัต คองประเสริฐ และคณะ, 2557 : 8 ; กระทรวงการทองเที่ยว

และกีฬา กรมการทองเที่ยว, 2557 : 17) 

จากสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เขามาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทําใหเกิด

คําถาม ทําไมนักทองเท่ียวเหลานั้นจึงเลือกเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม และการเดินทางทองเท่ียวมีรูปแบบการเดินทาง

เปนอยางไร ทั้งนี้เพราะนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนแบบอิสระจะเดินทางมาดวยตนเองไมมีการติดตอกับบริษัทธุรกิจ

ทองเที่ยว ทําใหบริษัททองเที่ยว หนวยงานรัฐบาลไมสามารถวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในเสนทางทองเที่ยวของ

นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนแบบอิสระเหลานี้ได ทําใหผูวิจัยตองการท่ีจะศึกษาเร่ืองรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ

ของรักทองเท่ียวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชยีงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระ

ของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษารูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาว

ญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม และ 3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยว

ชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะเปนขอมูลใหแกผูประกอบกิจการการทองเที่ยวใหบริการการจัดสถานที่

ทองเที่ยวใหเหมาะสมตามความสนใจ และความตองการของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนอันจะทําใหเกิดการพัฒนาการ

ทองเที่ยวในจังหวัดเชยีงใหมตอไป เพื่อท่ีจะไดขอมูลอันเปนประโยชนใหแกผูประกอบกิจการการทองเที่ยวใหสามารถ

บรหิารดานการบริการการจัดสถานที่ทองเที่ยวใหตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนอันจะทําใหเกิด

การพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมตอไป 

วิธีดําเนนิการวจิัย   

ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เปนการทองเที่ยวแบบอิสระในจังหวัด

เชยีงใหมที่เดินทางทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมป 2559 ระหวางเดือนสงิหาคม – ธันวาคม 2559 ไดกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 200 คน (อัจฉราวรรณ  งานญาณ, 2554 : 60) แบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non – probability 

sampling) ใชวิธีการไดมาซึ่งตัวอยางตามความสะดวก (Convenience sampling) เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม โดย

แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม 
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รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

เดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชยีงใหม 

ผลการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เดินทางทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม พบวานักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนพนักงาน

บรษิัท  มีรายไดตอเดือนเฉลี่ย 292,980 เยน หรือคิดเปนเงินไทยเฉลี่ย 90,091 บาท  

2. พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม พบวา

นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสวนใหญเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมมากกวา 4 ครั้ง มีระยะเวลาเดินทางทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหมเฉลี่ย 2 วัน ชวงเวลาที่เดินทาง เดินทางในชวงวันจันทร – ศุกร มีระยะเวลาในการหาขอมูลเพื่อวาง

แผนการเดินทางทองเที่ยวลวงหนาเฉลี่ย 13 วัน นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสวนใหญตองการมาทองเที่ยวในจังหวัด

เชยีงใหมในชวงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม นักทองเที่ยวจะเดินทางรวมกับเพื่อน มีจํานวนผูรวมเดินทางเฉลี่ย 3 คน    

มีวัตถุประสงคหลักในการทองเที่ยวเชียงใหมเพื่อพักผอน มีความชื่นชอบกิจกรรมชมธรรมชาติ และภูมิทัศนของ

จังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนรับรูแหลงขาวสารหรือขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต/เว็บไซต มีคาใชจายในการ

ทองเที่ยวจังหวัดเชยีงใหมเฉลี่ย 147,940 เยนตอทริป หรือคิดเปนเงินไทย 44,382 บาท  

3. รูปแบบการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม พบวานักทองเที่ยว

ชาวญี่ปุนสวนใหญมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวและวางแผนการเดินทางดวยตนเองทั้งหมด รูปแบบการเดินทาง

ทองเที่ยวไปยังสถานที่สําคัญแลวกลับที่พัก มีระยะเวลาทองเที่ยวในแตละสถานที่ 2 – 3 ชั่วโมง มีรูปแบบการใชรถ

รับจาง/เหมาในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม และมีรูปแบบการใชรถรับจาง/เหมามากที่สุดในการเดินทาง

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม  นิยมพักโรงแรม ความปลอดภัยคือเหตุผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก รองลงมาคือราคา 

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่มีผลตอการเลือกที่พักคือ ฟรี Wi-Fi  รองลงมาคืออางอาบน้ํา (ระดับความพึง

พอใจทั้ง 4 ดาน ไดแก สภาพแวดลอม การบริการ  สิ่งอํานวยความสะดวก  และความปลอดภัย มีระดับความคิดเห็น

ในระดับมาก ประสบการณในการทองเที่ยว  และสามารถแนะนําการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม มีระดับความ

คิดเห็นในระดับมาก  

4. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเท่ียวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม จากผล

การวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis : FA) ของตัวแปรทั้งหมด 20 ตัวแปร โดยวิธี Principle Component และ

การหมุนแกนองคประกอบโดยวธิีการหมุนแบบมุมฉาก (Orthogonal rotation) ทําใหสามารถจําแนกองคประกอบได 5 

องคประกอบ และเมื่อพิจารณาจากคาไอแกน (Eigen Value) ที่มากกวา 1 สรุปไดวาองคประกอบทั้ง 5 อธิบายความ

แปรปรวนของตัวแปรทั้ง 20 ตัวไดทั้งหมดรอยละ 65.310 โดยองคประกอบที่ 1 อธิบายได 21.119 องคประกอบที่ 2 

อธิบายได 18.350 องคประกอบที่ 3 อธิบายได 13.369 องคประกอบที่ 4 อธิบายได 6.297 และองคประกอบที่ 5 

อธิบายได 6.175 
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ตาราง 1 คาไอเกน (Eigen Value) และคาความแปรปรวนของแตละองคประกอบ 

Co

mp

one

nt 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared Loading 

Total % of 

variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

variance 

Cumulative 

% 

         

1 7.379 36.895 36.895 7.379 36.895 36.895 4.224 31.119 21.119 

2 2.312 11.561 48.456 2.312 11.561 48.456 3.670 18.350 39.469 

3 1.250 6.250 54.706 1.250 6.250 54.706 2.674 13.369 52.838 

4 1.070 5.348 60.053 1.070 5.348 60.053 1.259 6.297 59.136 

5 1.051 5.257 65.310 1.051 5.257 65.310 1.235 6.175 65.310 

.          

.          

.          

20 .161 .803 100.000       

  

 จากการหมุนแกนองคประกอบแบบหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีวาริแมกซ 

(Varimax) ทําใหสามารถจัดตัวแปรทั้ง 20 ตัวลงในองคประกอบทั้ง 5 องคประกอบตามการเรียงคาน้ําหนักปจจัย 

(Factor Loading) และไดตั้งชื่อองคประกอบตามตัวแปรที่อยูในแตละองคประกอบจากพฤติกรรมของนักทองเที่ยวใน

การตัดสินใจเดนิทางทองเท่ียวของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, 124) ดังนี ้

  องคประกอบที่ 1 ประกอบดวย 7 ตัวแปร ไดแก VA18 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

VA20 เหตุผลสวนตัว VA19 การเมอืง VA12 อัธยาศัยไมตรีของประชาชนชาวเชียงใหม VA16 โรงแรม VA17 แหลงชอป

ปง และ VA15 อาหาร ไดตั้งชื่อองคประกอบวา ความตองการทองเท่ียวของนักทองเที่ยวแตละคน (Need)  

  องคประกอบที่ 2 ประกอบดวย 4 ตัวแปร ไดแก VA05 โฆษณาและคําแนะนําจากบริษัททองเที่ยว 

VA09 บริษัทนําเที่ยว VA06 สื่อประชาสัมพันธของประเทศไทย และ VA07 แพ็คเกตทองเที่ยวนาสนใจ ไดตั้งชื่อ

องคประกอบวา การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism promotion) 

  องคประกอบที่ 3 ประกอบดวย 6 ตัวแปร ไดแก VA13 สภาพแวดลอม/ปญหามลภาวะ VA14 รถ

โดยสารสาธารณะ VA02 คาใชจาย/ราคาสินคา VA11 การใหบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวก VA04 กิจกรรมทองเที่ยว

หลากหลาย และ VA08 ญาติ คนรูจัก เพื่อนรวมงาน ไดตั้งชื่อองคประกอบวา สิ่งจูงใจสําหรับนักทองเที่ยว 

(Motivation) 

  องคประกอบที่ 4 ประกอบดวย 1 ตัวแปร ไดแก VA10 สามารถใชบริการ (เชนจองออนไลน) 

  องคประกอบที ่5 ประกอบดวย 2 ตัวแปร ไดแก VA03 แหลงทองเที่ยวมีความสวยงาม และ VA01 

รายได 

 แตทั้งนี้องคประกอบที่ 4 และองคประกอบที่ 5 มีปจจัยภายในนอยกวาหรือเทากับ 2 ปจจัย จึงไมสามารถ

นํามาใชอธบิายปจจัยท่ีมีอทิธพิลตอการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม ทํา

ใหปจจัยที่มอีิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหมสามารถอธิบาย

ได 1-3 องคประกอบเทานั้น ซึ่งสามารถอธิบายได 52.838 
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ตาราง 2  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบเมื่อมกีารหมุนแกนองคประกอบแลว (Rotated component Matrix) 

 Component 

         1          2 3 4 5 

     

VA18 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      .778    

VA20 เหตุผลสวนตัว      .732    

VA19 การเมือง      .727    

VA12 อัธยาศัยไมตรขีองประชาชนชาวเชียงใหม      .722    

VA16 โรงแรม      .661    

VA17 แหลงชอปปง      .626    

VA15 อาหาร     .605    

VA05 โฆษณาและคําแนะนําจากบรษิัททองเที่ยว .884    

VA09 บริษัทนําเที่ยว .849    

VA06 สื่อประชาสัมพันธของประเทศไทย .827    

VA07 แพ็คเกตทองเที่ยวนาสนใจ .819    

VA13 สภาพแวดลอม/ปญหามลภาวะ  .749   

VA14 รถโดยสารสาธารณะ  .718   

VA02 คาใชจาย/ราคาสินคา  .687   

VA11 การใหบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวก  .510   

VA04 กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย  .371   

VA08 ญาติ คนรูจัก เพื่อนรวมงาน .358   

VA10 สามารถใชบริการ (เชนจองออนไลน)  .843  

VA03 แหลงทองเที่ยวมคีวามสวยงาม    .694 

VA01 รายได    .626 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 a. Rotation converged in 6 iterations. 
 

อภิปรายผล 

 1. นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมสวนใหญมีพฤติกรรมการเดินทางซ้ําสูง

กวาการเดินทางเขามาครั้งแรก และที่สําคัญนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการใชจายในการทองเที่ยวตอทริปคอนขางสูง 

ซึ่งสอดคลองกับความตองการของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทยที่คาดหวังโดย

จะใช 3 สินคาหลัก ไดแก อาหาร กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายไดการทองเที่ยวและดึงดูดนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

ใหเดินทางเขามาประเทศไทยมากยิ่งขึน้ เนื่องจากนักทองเท่ียวชาวญี่ปุนเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มคีุณภาพ มีการใชจาย

สูง 

2. ทั้งนี้ระบบขนสงสาธารณะในจังหวัดเชียงใหมมีการบริการแบบไมประจําเสนทาง นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

สวนใหญมีรูปแบบการใชรถรับจาง/เหมา มากที่สุดในการเดินทางทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม เหตุผลที่นักทองเที่ยว

เลือกใชบรกิารในการเดินทางโดยใชรถรับจาง/เหมา คือนักทองเที่ยวสามารถตกลงเสนทางการเดินทางทองเที่ยว และ

ตกลงราคาคาบริการได อยางไรก็ตามจังหวัดเชียงใหมควรมีการจัดระบบขนสงสาธารณะใหมีรูปแบบรถโดยสาร
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สาธารณะใหมากกวานี้ เพื่อเปนทางเลือกใหนักทองเที่ยวสามารถใชบริการระบบขนสงสาธารณะไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม มี 3 

ดาน ไดแก 

   ดานที่ 1 ความตองการของนักทองเที่ยว (Need) ไดแก ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

เหตุผลสวนตัว การเมอืง อัธยาศัยไมตรีของประชาชนชาวเชียงใหม โรงแรม และแหลงชอปปง 

 ดานที่ 2 การสงเสริมการตลาดทองเที่ยว (Tourism promotion) ไดแก อาหาร, โฆษณาและ

คําแนะนําจากบริษัททองเที่ยว บริษัทนําเท่ียว สื่อประชาสัมพันธของประเทศไทย และแพ็คเกตทองเท่ียวนาสนใจ 

 ดานที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักทองเที่ยว (Motivation) ไดแก สภาพแวดลอม/ปญหามลภาวะ รถ

โดยสารสาธารณะ คาใชจาย/ราคาสินคา การใหบริการ/สิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมทองเที่ยวหลากหลาย และ

ญาติ คนรูจัก เพื่อนรวมงาน 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางทองเที่ยวแบบอิสระของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม 

ไดแกดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใหความสําคัญในการเดินทางทองเที่ยวใน

จังหวัดเชยีงใหม รองลงมาคอืเหตุผลสวนตัว การเมอืง อัธยาศัยไมตรีของประชาชนชาวเชียงใหม เปนตน สิ่งสําคัญตอ

ปจจัยเหลานี้จะตองสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเท่ียวถึงความปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

การมีอัธยาศัยไมตรีของประชาชนชาวเชียงใหมทําใหนักทองเที่ยวมีความเชื่อมั่นและวางใจในการเดินทางทองเที่ยว 

ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธและคําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว สื่อประชาสัมพันธของประเทศไทย พบวา 

นักทองเที่ยวยังไมคอยเขาถึงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธเทาที่ควร บริษัทนําเที่ยวควรจะจัดแพ็คเกตรูปแบบการ

ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจและจัดรูปแบบใหเหมาะสมกับกลุมวัยของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนซึ่งมีหลากหลายกลุมที่

เขามาทองเที่ยว แตสวนใหญจะเปนกลุมนักทองเที่ยวผูสูงอายุ และตองโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อจูงใจให

นักทองเที่ยวเขามาใชบริการ สุดทายหนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหมควรชวยกันแกปญหาในดานรถโดยสาร

สาธารณะ ที่อาจจะคิดราคาไมเหมาะสมกับนักทองเที่ยว ปญหามลภาวะ ที่เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการเขามา

เดินทางทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน เปนตน 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยเรื่อง ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภาพลักษณ

นักทองเที่ยวชาวจีนของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 2) เปรียบเทียบภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนระหวางภาคธุรกิจ

และภาคประชาชน 3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณนักทองเท่ียวชาวจีนของชาวเชียงใหม กลุมตัวอยางไดแก 

ประชาชนในเชียงใหมในภาคธุรกิจและภาคประชาชน จํานวน 400 คน  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามภาคธุรกิจ

จํานวน 206คน (รอยละ 51.5)และภาคประชาชนจํานวน194คน(รอยละ48.5) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ

ระหวาง 36-45ป  มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และมีรายไดระหวาง 10,000 –20,000 

บาท สําหรับภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม โดยรวมเปนภาพลักษณเชิงบวก (ภาคธุรกิจ เทากับ

0.96 และภาคประชาชนเทากับ 0.81) และรายดานเปนภาพลักษณเชิงบวกทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานทองเที่ยว ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตามพบวามีบางปจจัยที่เปนภาพลักษณเชิงลบ 

ไดแก การทําตามกฎระเบียบ การขับขี่ใชรถใชถนนและจราจร และการรักษาความสะอาด  

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหมทั้งภาคธุรกิจและภาค

ประชาชน พบวาโดยภาพรวมนัน้แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยปจจัยที่มีความเห็นแตกตางกัน พบวาเปน

ดานเศรษฐกิจไดแก นักทองเที่ยวชาวจีนเปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดโอกาสในธุรกิจใหมๆ ของนักธุรกิจในเชียงใหม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

ผลการศึกษาความสัมพันธกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลวาตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของ

เชียงใหม พบวา ปจจัยดานสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานภาพลักษณของนักทองเที่ยวชาวจีนมี 3ปจจัย

ไดแก ดานสถานะ ดานรายได และ ดานอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ปจจัยสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับ

ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีน ปจจัยดานอายุและปจจัยดานระดับการศึกษา 

คําสําคัญ: ภาพลักษณนักทองเที่ยว, นักทองเที่ยวชาวจนี, การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

 

Abstract 

 The objectives of this study were to : 1) explore Chinese tourist images as perceived by the business 

sector and the public; 2) compare Chinese tourist images as perceived by the business sector and the public; 

and 3) investigate factors having influence on Chinese tourist images as perceived by people in Chiang Mai. The 

sample group in this study consisted of 400 people and those who were engaged in business in Chiang Mai. 

Results of the study revealed that more than one-half (51.5%) of the respondents or 206 persons were 

engaged in business and the rest (194 persons or 48.5%) were not. Most of the respondents’ age range was 
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36-45 years old and they were married. Their highest educational attainment was bachelor’s degree and their 

monthly income range was 10,000-20,000 baht. As a whole, the respondents had a positive attitude towards 

Chinese tourists (The business sector was +0.96 and the public was +0.81). This was in terms of tourism, 

economic, social, cultural, and environmental aspects. However, there were some negative aspects found in this 

study i.e. rules and regulations following, driving/riding in the streets, and clean keeping. 

According to the comparison of Chinese tourist images, it was found that, as a whole, there was 

statistically significant difference. This was in terms of economic aspect-Chinese tourists enriched new business 

opportunity of business men in Chiang Mai (Statistical significance level at 0.05). Besides, finding showed that 

there was a statistically significant relationship between personal factors and Chinese tourist images in terms of 

status, income, and occupation.  However, age and educational attainment had no relationship with Chinese 

tourist image. 

Keywords: Tourists images, Chinese tourists, Chiang mai tourism  

 

บทนํา  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในธุรกิจการบริการที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ

เนื่องจากสามารถดึงเงินตราตางประเทศจากนักทองเที่ยวไดจํานวนมากและเปนอุตสาหกรรมที่ความเกี่ยวเนื่องไปถึง

ธุรกิจบริการอ่ืนๆอีกหลายประเภทไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรมหรอื รีสอรต  สปา  โรงพยาบาล การบิน อาหารไทยและ

อื่นๆ รวมท้ังกอใหเกดิการจางงานและสรางรายไดใหกับภายในประเทศและยังเปนการชวยกระตุนใหเกิดการผลิตและ

นําทรัพยากรมาใชใหเกิดผลประโยชน เกิดการไหลเวียนของเงินตราภายในประเทศ  ชวงป พ.ศ. 2531 ที่ประเทศไทย

ไดรับความไววางใจใหเปนประเทศแรกๆที่รัฐบาลจีนอนุญาตใหชาวจีนเดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ ประเทศ

ไทยจึงมีโอกาสไดตอนรับนักทองเที่ยวจีนที่เขามาเยือนนั้นมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเพิ่มมากขึ้นทุกปจนเพิ่มสูงขึ้นเปน

หลายแสนคนและมีจํานวนมากกวาลานคน ในป พ.ศ.2549 แตมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะป พ.ศ .2555 พบวา

มีนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยจํานวนมากเปนอันดับหนึ่งดวยจํานวน 2.7ลานคน (กรวรรณ สังข

กร และคณะ, 2556) 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย (“กสิกรไทยคาดตรุษจีน 56 ดึงนักทองเที่ยวจีน”,  2556) ไดรายงานสถานการณ

นักทองเที่ยวจีนที่มาเยือนไทยวาในชวงระยะเวลาเพียง 20 ปที่ผานมา มีการเติบโตอยางกาวกระโดดจากเพียงจํานวน

เพียง33,344 คน ในป พ  .ศ  . 2531 จากนั้นก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนมากถึง 1.03 ลานคน นักทองเที่ยวกลุมนี้จะเปน

กลุมคนรุนใหมวัยทางานที่มีกาลังซื้อสูงมีอายุมากกวา 30 ปขึ้นไป เปนกลุมนักทองเที่ยวที่ใชเทคโนโลยีสื่อสารที่

ทันสมัยในการหาขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางทองเท่ียว รวมไปถึงบรกิารตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวไมวาจะเปน

บริการดานที่พักหรือการเดินทางในจังหวัดเชียงใหม มีนักทองเที่ยวชาวจีนมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนมาก

นักทองเที่ยวจีนที่มาเปนกลุมที่เดินทางมาทองเที่ยวตามรอยภาพยนตร (The Lost in Thailand) และละครไทยหลายๆ 

เรื่องที่ไดไปฉายในประเทศจีน สําหรับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจีนอาจ

กลาวโดยสรุปไดวา สถานที่นักทองเที่ยวจีนเลือกไปเยือนสวนใหญจะเปนสถานที่สําคัญทางศิลปวัฒนธรรมของ

เชียงใหม วัดพระสิงห วัดเจดียหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปางชางแมสา ถนนคนเดิน ไนทบารซาร สวนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงธรรมชาตินั้นยังไมคอยเปนที่นิยมมากนัก   ซึ่งสอดคลองกับ กรวรรณ สังขกร, จักรี เตจะวารี และ 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1606 
 

กาญจนา จี้รัตน (2556) ไดมีการสํารวจความคิดเห็นเนื่องจากตองการติดตามสถานการณและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึ้นจากป2552จํานวนนักทองเที่ยวจีนเดิน

ทางเขามาไทยประมาณ 7 แสนคน ขณะที ่ป 2556 เพิ่มขึ้นเปน 4.7 ลานคน โดยจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นนี้อาจ

มาพรอมกับผลกระทบและปญหาตางๆท่ีเพิ่มขึ้นในสายตาของคนทองถิ่นอาจเปนเพราะความแตกตางทางวัฒนธรรม

ของชาวจีนและไทย แตทัง้นี้จากการสํารวจความเห็นพบวาการท่ีนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาเชียงใหมมากขึ้น สงผลให

จังหวัดเชยีงใหม โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวมีรายไดสูง   

แตทัง้นี้ท้ังนั้นดวยความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน จึงทําใหหลายพฤติกรรมที่นักทองเที่ยวชาว

จีนไดประพฤตินั้นไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนไทยและทําใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางตอเนื่อง ดังนั้นปญหา

เหลานี้หากไมไดรับการศึกษาเพื่อแกอยางเรงดวนอาจสงผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับตางๆอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ดังนั้นการศึกษาภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหมครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของภาคธุรกิจและภาคประชาชน 2) เปรียบเทียบภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนระหวาง

ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 3) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม  จะเปนการ

ทําใหเกิดการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการรวมมือของภาครัฐและเอกชนทั้งธุรกิจการ

ทองเที่ยวธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญตองมีการวางแผนและบรหิารจัดการในการดําเนินธุรกิจและใหสอดคลอง

กับความตองการในการตอนรับนักทองเที่ยวชาวจีนในอนาคตขางหนา 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่อยูอาศัยอยูในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจํานวน

ทั้งสิน้ 13,165 (สํานักบรหิารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2558) และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน (Yamane, 1973 อางถึง จักรกฤษณ สําราญใจ, 2545) กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยใชเทคนิคการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบไมใชทฤษฏีความนาจะเปนดวยวิธีแบบวธิีการสุมตัวอยางแบบโควตา  (Quota Sampling) และแบบบังเอิญ 

ทั้งนี้เนื่องจากไมสามารถระบุจํานวนประชากรในอําเภอเมืองไดอยางชัดเจนและไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน2กลุม

เพื่อใหสามารถตอบคําถามในงานวิจัยได ไดแก 1.ผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวไกแก โรงแรม ขนสง รานอาหาร 

ธุรกิจทองเที่ยวและรานขายของระลึก และ2.บุคคลทั่วไป ไดแก พอคา แมคา นักศึกษา พนักงานในองคกรและ

ประชาชนทั่วไป 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะปจจัยสวนบุคคล ตอนที่2 ขอคําถามเกี่ยวกับภาพลักษณนักทองเที่ยวชาว

จีน โดยใชมาตรการวัดแบบมาตรการประเมิน (Rating Scale) แบบสอบถาม Semantic Differential Seale ซึ่งเปนสเกล

การวัด 7 ระดับโดยแบงเปนชวงตั้งแตดานซายสุดของสเกลแทนภาพลักษณบวก ดานขวาสุดแทนภาพลักษณดานลบ 

โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก ดานการทองเที่ยว ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม โดยใชคะแนนถวง

น้ําหนักแตละตําแหนงของสเกลเปนขอมูลอันตรภาคชั้น โดยกําหนดเปน +3, +2, +1, 0,-1,-2,-3 ตอนที่3 

ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวในการแกไขปญหาที่เกิดจากภาพลักษณของ

นักทองเที่ยวชาวจีนซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปดใหเติมคํา 

 ตัวแปรในงานวิจัย แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่1 ปจจัยสวนบุคคลของชาวเชียงใหมไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายได ไดแกกลุมที่2 ภาพลักษณของนักทองเที่ยวชาวจีน แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
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1.ดานการทองเท่ียว ม ี4 ตวัแปร ดานเศรษฐกิจมี 4 ตัวแปร ดานสังคมวัฒนธรรมมี 8ตัวแปร และดานสิ่งแวดลอม มี4 

ตัวแปร 

ผลการศึกษา 

1.ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามอยูในภาคธุรกิจจํานวน 206 คน คิดเปนอัตรารอยละ 51.5 และภาค

ประชาชนจํานวน 194 คน คิดเปนอัตรารอยละ 48.5 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป 

สถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายไดระหวาง 10, 000 – 

20,000 บาท 

 2. ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม โดยรวมเปนภาพลักษณเชิงบวก (ภาคธุรกิจ เทากับ 

0.96 และภาคประชาชนเทากับ 0.81) และรายดานเปนภาพลักษณเชิงบวกท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานทองเที่ยว (ภาคธุรกิจ 

เทากับ1.62 และภาคประชาชนเทากับ1.25) ดานเศรษฐกิจ (ภาคธุรกิจ เทากับ1.55 และภาคประชาชนเทากับ1.37) 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (ภาคธุรกิจ เทากับ0.37 และภาคประชาชนเทากับ 0.30) ดานสิ่งแวดลอม (ภาคธุรกิจ 

เทากับ0.31 และภาคประชาชนเทากับ0.24)  

 อยางไรก็ตามเมื่อดูปจจัยในแตละดานพบวายังมีบางปจจัยที่เปนภาพลักษณเชิงลบ ไดแก การทําตาม

กฎระเบียบ(ภาคธุรกิจ เทากับ 0.00 และภาคประชาชนเทากับ0.15) การขับขี่ใชรถใชถนนและจราจร (ภาคธุรกิจ

เทากับ0.6 และภาคประชาชนเทากับ 0.54) และการรักษาความสะอาด (ภาคธุรกิจ เทากับ0.15 และภาคประชาชน

เทากับ0.12)   

3. การเปรียบเทียบภาพลักษณใชแบบจําลอง Independent Simple T – Test ผลการศึกษา พบวาความ

คิดเห็นที่มีตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน จากการสอบถาม

ความคิดเห็นท้ัง 4 ดาน คือ ดานการทองเท่ียว ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวม

มีความคิดเห็นตอภาพลักษณนักทองเท่ียวชาวจีนแตกตางกัน (sig=0.034) โดยภาคธุรกิจและภาคประชาชนในจังหวัด

เชียงใหมมีความคิดเห็นตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหมที่แตกตางกันในดานเศรษฐกิจ (sig=0.05) ดัง

ตารางตอไปนี ้
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ตารางที ่2 ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม โดยรวมของ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

       
 

ปจจัย 

 
ภาคธุรกิจ 

 
ภาคประชาชน 

 
Mean 

 
SD. 

 
Mean 

 
SD. 

 
ดานการทองเที่ยว   

 
1.62 

 
1.26 

 
1.32 

 
1.25 

1.เปนนักทองเที่ยวหลักของเชียงใหม 1.97 1.124 1.64 1.252 
2.เปนนักทองเที่ยวที่ชวยประชาสัมพันธ 
3.การทองเที่ยวของเชียงใหม 1.40 1.339 1.20 1.264 

4.เปนนักทองเที่ยวที่ชวยสรางบรรยากาศการ
ทองเที่ยวในเชียงใหม 1.56 1.384 1.12 1.370 

5.ภาพลักษณการทองเที่ยวของเชียงใหมโดยรวม 1.56 1.183 1.37 1.108 
 

ดานเศรษฐกิจ      
 

1.55 
 

1.01 
 

1.37 
 

1.01 
1.เปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดการจางงานและมีงาน
ทํา 1.55 1.024 1.35 1.188 

2.มีกําลังจายซื้อสินคาและบริการสงู 1.59 1.059 1.33 1.202 
3.เปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดโอกาสในธุรกิจใหมๆ
ของนักธุรกิจในเชียงใหม 1.52 1.011 1.33 0.890 

4.ชวยดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทุนในเชียงใหม 1.35 1.009 1.29 0.899 
5.ชวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม 1.53 1.020 1.43 0.838 
6.ชวยการปรับตัวของผูประกอบการทองถิ่นเพื่อ
ตอบสนองนักทองเที่ยว 1.76 0.941 1.47 1.029 

 
ดานสังคมและวัฒนธรรม   

 
0.37 

 
1.24 

 
0.30 

 
1.24 

1.การเอาเปรียบ 0.35 1.301 0.59 1.145 
2.การมีความซื่อสัตย 0.64 1.129 0.47 1.078 
3.การมีน้ําใจรูจักแบงปนใหผูอื่น 0.66 1.100 0.58 1.113 
4.การใหความรวมมือที่ดกีับชุมชน 0.60 1.076 0.40 1.171 
5.การทําตามกฎระเบียบ 0.00 1.392 -0.15 1.435 
6.การแตงกายในการเขาชมสถานที ่ 0.92 1.319 0.90 1.339 
7.การขับขี่ใชรถ ใชถนน และจราจร -0.6 1.467 -0.54 1.469 
8.การใชบริการสาธารณะในพื้นที ่ 0.35 1.133 0.17 1.195 
 
ดานสิ่งแวดลอม            

 
0.31 

 
1.09 

 
0.24 

 
1.16 

1.การดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว 0.23 1.175 0.18 1.252 
2.การรักษาความสะอาด -0.15 1.296 -0.12 1.298 
3.การใชพลังงาน ทรัพยากรในแหลงทองเที่ยว 0.44 0.874 0.35 1.018 
4.การรกัษาอนุรักษสิ่งแวดลอม 0.72 1.026 0.55 1.072 

 
รวม (เฉลี่ย) 

 
0.96 

 
1.15 

 
0.81 

 
0.81 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะหแบบจําลอง Independent Simple T-Test (ภาคธุรกิจ/ภาคประชาชน) 

หมายเหตุ : กําหนดให *** = มีระดับความเชื่อมั่นที่ α <= 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% 

  

 ความคิดเห็นตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหมที่แตกตางกันในดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียว 

(sig=0.05) โดยปจจัยที่เห็นแตกตางกันม ี1 ปจจัยคือ นักทองเท่ียวชาวจีนเปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดโอกาสในธุรกิจ

ใหมๆ ของนักธุรกิจในเชียงใหม (sig=0.038) ดังตารางตอไปนี ้

ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลการวิเคราะหแบบจําลอง Independent Simple T-Test (ดานเศรษฐกิจ) 

หมายเหตุ : กําหนดให *** = มีระดับความเชื่อม่ันที่ α <= 0.05 หรือระดับความเชื่อม่ัน ที่ 95% 

4.    ผลการศึกษา ความสัมพันธกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหมวามี

ความสัมพันธกันหรือไมโดยใช Chi-Square สถิติตัวแปรที่อยูในระดับการวัด Nominal Scale สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหไดดังนี้คือ ปจจัยที่มอีิทธิพลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหมพบวาม ี3 ปจจัยไดแก ปจจัย

ดานสถานะ ปจจัยดานรายได และปจจัยดานอาชีพ และปจจัยทีไ่มมีความสัมพันธไดแก ปจจัยดานอายุ และปจจัย

ดานระดับการศึกษา โดยแตละดานสามารถอธบิายความสัมพนัธไดดังน้ี  

       ปจจัยดานสถานะของผูตอบแบบสอบถามนั้นจากการสัมภาษณและรวบรวมขอมูล ผูตอบแบบสอบถามที่มี

สถานะโสดสวนใหญมองวาการท่ีนักทองเที่ยวชาวจีนเดินทางเขามาทองเที่ยวไมไดสงผลอะไรตอการใชชีวิตประจําวัน  

ซึ่งแตกตางกับผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานะภาพสมรสซึ่งสวนใหญมองนักทองเที่ยวชาวจีนในแงบวก เพราะกลุมคน

นี้เปนกลุมท่ีมีภาระรับผิดชอบสูง คนกลุมนี้จึงมีความเห็นวาการที่มีนักทองเที่ยวชาวจีนเขามาทองเที่ยวในเชียงใหมเปน

จํานวนมาก เปนการกระตุนเศรษฐกิจภาคการทองเที่ยวของเชียงใหม ชวยใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นและชวยแบงเบาภาระ

ของตนได  

  สวนปจจัยดานรายไดสามารถอธิบายไดดังนี้ ประชาชนทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชนมองวาการเดิน

ทางเขามาของนักทองเที่ยวชาวจีนนั้นทําใหมีรายไดจากการทองเท่ียวมากขึ้น เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น  เนื่องจากชาวจีน

ดาน T Sig แปลผล 

ดานการการทองเที่ยว 0.107  0.102 ไมแตกตาง 

ดานเศรษฐกิจ 2.103  0.05*** แตกตาง 

ดานสังคมและวัฒนธรรม 0.188  0.451 ไมแตกตาง 

ดานสิ่งแวดลอม 

รวม 

2.749 

0.186 

 0.098 

 0.034 

ไมแตกตาง 

 แตกตาง 

ดานเศรษฐกิจ T Sig แปลผล 

- เปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดการจางงานและมีงานทํา 0.654 0.419 ไมแตกตาง 

- มีกําลังจายซื้อสินคาและบริการสูง 1.834 0.176 ไมแตกตาง 

- เปนนักทองเที่ยวที่ชวยใหเกิดโอกาสในธุรกิจใหมๆ ของนักธุรกิจใน

เชียงใหม 

4.340     0.038*** แตกตาง 

- ชวยดึงดูดนักลงทุนเขามาลงทุนในเชียงใหม 3.471 0.063 ไมแตกตาง 

- ชวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม 3.179 0.075 ไมแตกตาง 

- ชวยการปรับตัวของผูประกอบการทองถิ่นเพื่อตอบสนอง

นักทองเที่ยวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีน 

0.058 0.455 ไมแตกตาง 
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เปนนักทองเที่ยวทีม่ีกําลังจายซื้อสนิคาและบรกิารสูง อีกทั้งผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซึ่งมีรายไดระหวาง 10,000-

20,000 บาท โดยสวนใหญมีรายไดจากธุรกิจที่เกี่ยวของกับการคา การทําธุรกิจ หรือเปนบุคคลที่มีรายไดสัมพันธกับ

การทองเที่ยว  

  ปจจัยสุดทายที่มคีวามสัมพันธตอภาพลักษณของนักทองเที่ยวชาวจีน คือ ปจจัยดานอาชีพ สามารถอธิบาย

ไดดังนี้ ปจจัยดานอาชีพ ไมวาจะเปน ธุรกิจสวนตัว, เกตสเฮาส, ขายของที่ระลึก, คาขาย, อาหารเครื่องดื่มหรือ 

พนักงานโรงแรม, มัคคุเทศกนําเที่ยว, บริษัทนําเที่ยวและการขนสง มีความคิดเห็นวานักทองเที่ยวชาวจีนนั้นเปน

นักทองเที่ยวที่ทําใหเกิดรายไดตอการดํารงชีวิต และชวยใหเกิดโอกาสในธุรกิจใหมๆ ของนักธุรกิจในเชียงใหม รวมถึง

การขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม  

  สําหรับตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ที่ไมมีความสัมพันธตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีน ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก อายุและระดับการศึกษาไมมผีลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากมุมองภาพลกัษณที่มี

ตอนักทองเท่ียวชาวจีนนั้น ไมไดขึ้นอยูกับชวงอายุหรือระดับการศึกษาที่ตางกันท้ังภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

ตารางที ่5 ตารางแสดงการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กําหนดให ***  มีระดับความเชื่อมั่นที่ α <= 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% 

 

สรุปและอภปิรายผล 

1.ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม โดยรวมของ ภาคธุรกิจและภาคประชาชน 

     จากการศึกษาพบวา ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการทองเที่ยว 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมพบวา ทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน มี

มุมมองความคิดเห็นตอภาพลักษณนักทองเท่ียวชาวจีนในเชิงบวกทั้ง4 ดาน แสดงวา ชาวเชียงใหมยังคงมภีาพลักษณท่ี

ดีตอนักทองเที่ยวชาวจีน ถึงแมวาจะมีภาพลักษณเชิงลบอยูบาง เชนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การขับขี่ใชรถใชถนน

และการจราจร และการรักษาความสะอาด  ดังนั้นเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว และแกไขปญหาที่เกิดจาก

ภาพลักษณเชิงลบของนักทองเที่ยวชาวจีน หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการสงเสริมการการโฆษณา

ประชาสัมพันธใหขอมูลเปนภาษาจีนแกนักทองเที่ยวชาวจีนอยางถูกตอง มีการสรางความเขาใจในดานการขับขี่ 

การจราจรและกฎระเบียบในการใชรถใชถนนกับนักทองเที่ยวชาวจีน รวมทั้งสรางความรวมมือกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ เชน กรมการทองเท่ียว กรมอุทยานแหงชาติ กรมปาไมและเจาของสถานประกอบการการทองเที่ยว ฯลฯ มี

การจัดวางการทําแผนปายภาษาจีน เชน การทิ้งขยะใหถูกที่ การเขาแถวในการใชบริการตางๆ และการแตงกายที่

สุภาพใหเหมาะกับสถานท่ี เปนตน 

2.การเปรียบเทียบภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนระหวางภาคธุรกิจกับภาคประชาชน 

ตัวแปร Sig ความสัมพันธ 

อาย ุ

สถานะ 

ระดับการศึกษา 

รายไดตอเดือน 

0.252 

 0.016 *** 

0.211 

0.033 *** 

ไมมีความสัมพันธ 

มีความสมัพันธ 

ไมมีความสมัพันธ 

มีความสมัพันธ 

อาชีพ 0.00 *** มีความสมัพันธ 
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  สําหรับการวิเคราะหภาพลักษณของนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหมสามารถวิเคราะหโดยแบงเปน 2 

กลุม คือมุมมองจาก กลุมภาคธุรกิจและภาคประชาชน วามีความแตกตางกันหรือไม พบวาความคิดเห็นที่มีตอ

ภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนของชาวเชียงใหม ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม

วัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมมีความคิดเหน็ตอภาพลักษณนักทองเท่ียวชาวจีนแตกตางกัน โดยมีความ

ตางกันในดานเศรษฐกิจ เพราะภาคธุรกิจนั้นเห็นความสําคัญของทางเศรษฐกิจจากนักทองเที่ยวชาวจีน เชน 

นักทองเที่ยวชาวจีนชวยใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆกับนักธุรกิจในเชียงใหม การปรับตัวของผูประกอบการเพื่อ

รองรับการเขามาของนักทองเที่ยวชาวจีน ทั้งยังชวยดึงดูดนักลงทุนเขามาในจังหวัดเชียงใหมทําใหภาพรวมทาง

เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมขยายตัวมากขึ้น ซึ่งลวนเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการสรางรายไดและสรางผลประโยชน

ใหกับภาคธุรกจิโดยตรง  ในขณะที่ภาคประชาชนนั้นอาจไมไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบโดยตรงจาก

นักทองเที่ยวชาวจีน อยางไรก็ตามแมภาคประชาชนจะไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการเขามาของนักทองเที่ยวชาว

จีน แตอยางไรก็ตามพบวามีประเด็นที่ภาคประชาชนก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาคธุรกิจวานักทองเที่ยว

ชาวจีนชวยสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในชวงที่เศรษฐกิจในประเทศฝดเคือง  

การมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามากระตุนการใชจาย และการเพิ่มการจางงาน จะเปนประโยชนตอการยกระดับ

คุณภาพชีวติของชาวเชียงใหม  

3.ความสัมพันธกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีนในเชียงใหมมีความสัมพันธกัน

หรือไม  

 จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับปจจัยดานภาพลักษณของนักทองเที่ยวชาว

จีนนั้นไดแก ปจจัยดานสถานะ ปจจัยดานรายได และปจจัยดานอาชีพ สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธไดแก ปจจัยดาน

อายุและปจจัยดานระดับการศึกษา ซึ่งสรุปไดวาปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับความคิดเห็นที่มตีอภาพลักษณนักทองเที่ยว

ชาวจีน คือ สถานะ โดยเฉพาะผูที่มีสถานภาพสมรสซึ่งมภีาระความรับผิดชอบมาก  เชน คาใชจายในครอบครัว จึงให

ความสําคัญกับรายไดทางเศรษฐกิจที่มาจากการทองเที่ยว สวนความสัมพันธของปจจัยดานรายไดและอาชีพ 

เนื่องจากการประกอบอาชีพสวนใหญที่อยูในภาคธุรกิจ การคาและการทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวจีนมีผลตอการ

สรางรายได การจางงาน และการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวม ปจจัยดังกลาวจึงสงผลตอความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณ

นักทองเที่ยวชาวจีน ในขณะที่ปจจัยดานอายุและการศึกษา ไมไดมีความสัมพันธตอภาพลักษณนักทองเที่ยวชาวจีน 

เพราะความคิดเห็นที่มีตอนักทองเที่ยวไมไดกําหนดโดยชวงอายุและระดับการศกึษา  
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บทคัดยอ 

  การศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานหองสมุด  2) เพื่อจัดทําแผน    

การดําเนินงานหองสมุด  3) เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานหองสมุด  วิธีดําเนินการศึกษามี 3 ขั้นตอน  ไดแก           

1) การศกึษาสภาพและปญหาการดําเนินงานหองสมุด  กลุมเปาหมายเปน ผูบริหารสถานศึกษา ครูบรรณารักษและ

คณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ประธานและรองประธานนักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมทั้งหมด 17  คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) การจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุด  กลุมเปาหมายเปนกลุมเดียวกับขั้นตอนที่ 1 เครื่องมือที่ใชเปนระเบียบวาระ           

การประชุมและแบบบันทึกผลการประชุมโดยใชกระบวนการ  A-I-C วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา 3) การตรวจสอบ

แผนการดําเนินงานหองสมุด กลุมเปาหมายเปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช ไดแก แบบตรวจสอบ               

แผนการดําเนินงาน  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  

  1) สภาพการดําเนินงานหองสมุดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานผูบริหาร  

ดานนักเรียน ดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ  ดานครู และดานทรัพยากรสารสนเทศ ตามลําดับ สวนปญหาที่พบ ไดแก 

1) ขาดแคลนเคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของครูบรรณารักษและวัสดุอุปกรณที่

รองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด  2) วัสดุอุปกรณที่ไมตีพิมพ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีนอย   

 2) แผนการดําเนินงานหองสมุด มีองคประกอบ ไดแก สวนที่ 1 บทนํา  ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป วิสัยทัศน  

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธระดับแผนงาน โครงสรางการบริหารงานหองสมุด สวนที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม  

  3) ผลการตรวจสอบแผนการดําเนินงานหองสมุด พบวา มีความถูกตองโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด                                                     

ความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

คําสําคัญ: แผนการดําเนินงาน, หองสมุด, กระบวนการ A-I-C 

Abstract 
  The objectives of this study were 1) to examine the current state and problems in operating library,            
2) to create the library operational plan, and 3) to investigate the library operational plan . The methodology 
included 3 steps: 1) the study of the conditions and problems in operating library with the samples who were 17 
school administrators, teacher- librarians and library committee, heads of learning group, student leader, vice 
student leader, and school board. The data were gathered through the questionnaire and then        were 
analyzed by mean and standard deviation,2) the creation of the library operational plan was conducted with the 
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same samples of step 1, the instruments were meeting agenda and meeting record from the worship with A-I-
C process with the content analysis, 3) the investigation of the library operational plan. There were 5 qualified 
experts were as the target group to investigate the plan by using operational checking form and then the data 
were analyzed by mean and standard deviation. The results were found as follows:  
  1) The operating conditions of the school library as the overall opinions, it was found to be at          the 
moderate level, sort by average order from descending mean; administrator, student, building and material, 
teacher, and information technology resource. The problems encountered were: 1) the use of searching 
technology was very limited and had the lack of tools and materials that facilitate the operation of teachers 2) 
Non-printed materials, particularly books were a few. 

2) The library operational plan by the creative brainstorming process through A-I-C, there were two 

components: Part 1, the introduction, general information, vision, mission, goals, planning strategy, library 

management Structure and Part 2 , plan / project / activity details. 

 3) The investigation of the library operational plan found that it had the overall accuracy at the highest 
level and also had the overall appropriateness as the high level. 
 

Keywords: the library operational plan, Appreciation Influence Control (A-I-C) 
 

บทนํา  

  การศึกษาเปนรากฐานของการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อใหมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งการศึกษายังเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใชพัฒนาศักยภาพของมนุษยอีกดวย                  

ดังปรากฏใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับที่3)      

พ.ศ.2553 หมวดที่ 4  มาตรา 22 บัญญัติไววา  “ การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ” มาตรา 24 บัญญัติไววา “ การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้  1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ

ประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรู  จากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ  

ใหทําได คิดเปน ทําเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดาน

ตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา          5) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียน                   

เกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชจํานวนมาก การวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอน

และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ  6) จัดการเรียนรู             

ใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา  บุคคลในชุมชน ผูปกครอง และทุกฝาย                   

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ” และในมาตรา 25 บัญญัติไววา “ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้ง                   

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ                      

สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรูอื่น

อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ2553) 
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  หองสมุดเปนแหลงเรียนรู แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศที่เปนสวนหนึ่งของสังคมสารสนเทศ รูปแบบของ

หองสมุดตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการพัฒนาของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โลกปจจุบันเปนโลกยุคขาวสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุดเปนสถาบันที่มีบทบาทในการเก็บและเผยแพรสารนิเทศดังกลาวอยางมาก หองสมุดจึงมี

บทบาทในดานตางๆ ไดแก บทบาทพัฒนาดานการศึกษา  บทบาทพัฒนาดานวัฒนธรรม  บทบาทพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

บทบาทดานสังคม การเมือง และการปกครอง บทบาทพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดลอมซึ่งบทบาทดังกลาวจะสามารถดําเนินการ

สําเร็จไดนั้น ตองไดรับความรวมมือจากผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝาย  ผูปฏิบัติการมีความพรอม               

ในการจัดหาสารนิเทศที่มีความสมบูรณครบถวน และทันสมัย อีกท้ังมีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม  เพื่อไปสู                   

ใชบริการไดอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุด ดังนั้น  หองสมุดโรงเรียนมีความสําคัญ คือ เปนแหลงรวบรวม

ความรูตางๆ ที่ทุกคนสามารถเขาไปหาความรูไดอยางอิสระ  โดยไมมีที่สิ้นสุดทําใหผูใชบริการหองสมุดมีความรู                

ที่ทันสมัยอยูเสมอ สรางนิสัยรักการอานและการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน (ผกามาศ  วัยวุฒิ, 2556, หนา 19)              

ในการจัดสภาพหองสมุดที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียนควรคํานึงถึงสภาพแวดลอมบริเวณที่ตั้งของหองสมุด ดังที่   

รัฐพล แจมจันทร ไดกลาวไววา แหลงเรียนรูเพื่อสงเสริมการแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาในโรงเรียน               

กวดวิชารัชดาวิทยา ในเขตกรุงเทพมหานคร ควรเปนหองที่ไมมีเสียงดังรบกวนที่มีเอกสารที่จําเปนตอการหาขอมูล

ศึกษามีโตะสําหรับประชุมพุดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีจอแสดงผลและคอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูล                  

หองที่ใชควรมีขนาดใหญกวาหรือเทากับหองเรียนขนาดปกติ มีระบบแสงสวางที่เหมาะสม ควรอยูในที่ๆเหมาะสม 

สภาพแวดลอมดี มีความสวยงาม สะอาด ไมคับแคบจนเกินไป แสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทสะดวกมีสิ่งอํานวยความสะดวก

ในดานการเรียนรู และตองมีความปลอดภัย การเดินทางสะดวก (รัฐพล  แจมจันทร, 2558, หนา 2, 719) ในการดําเนินงาน

หองสมุดตองมีการกําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานหองสมุด

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556  ไดแบงเปน 5 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐาน        

ดานผูบริหาร มาตรฐานดานครู มาตรฐานดานนักเรียน มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ และมาตรฐานดานอาคารสถานที่

และวัสดุครุภัณฑ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556)   

  การดําเนินงานหองสมุดโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ  มีขนาด 348 ตารางเมตรหรือเทียบเทา                      

5 หองเรียน จํานวน 1 หองเปนหองสมุดในโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีบุคลากรและเจาหนาที่รับผิดชอบ จํานวน 5 คน 

ปจจุบันยังไมมีการประเมินการดําเนินงานหองสมุดตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556  และจากการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา ตังบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช  ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา            

ดานผลการจัดการศึกษา กลาวไววา  สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรทบทวนสาเหตุและปญหา          

ที่ทําใหผลการทดสอบระดับชาติตกต่ํา แลวจัดแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมคีวามเกี่ยวของกับหองสมุด ซึ่งถือไดวาเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของ

นักเรยีนในการศึกษาคนควาความรูดวยตนเอง   

  การจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนเปนกระบวนการที่ชวยสงเสริมการจัดกิจกรรม                   

ที่เกี่ยวของกับหองสมุดโรงเรียนใหเปนไปอยางมีระบบ  เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนแหลงเรียนรูที่ใหบริการความรู            

และสารสนเทศ พัฒนาบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ผูใชบริการเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของหองสมุด 

แผนงานพัฒนาสภาพแวดลอมหองสมุดใหเหมาะสมตอการเปนแหลงเรยีนรู  การจัดบรรยากาศหองสมุดใหมีชีวิตชีวา 
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มีความเปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดมุมตางๆใหเปนสัดสวน มีสารสนเทศที่ทันสมัยและพอเพียง มีระบบสืบคนที่

รวดเร็ว มีความสะดวกในการใชบริการ มีกิจกรรมสงเสริมการอานอยางหลากหลายและตอเนื่อง เปนศูนยรวมภูมิปญญาของ

ทองถิ่น ดวยความรวมมือกันจากภายในโรงเรียน และภายนอก (งานหองสมุดโรงเรียนปากทอพิทยาคม,2554, หนา 4-7)            

ซึ่งองคประกอบของแผนการดําเนินงานประกอบดวย สวนที่ 1 บทนํา  (ขอมูลทั่วไป  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

โครงสรางการบริหารงานหองสมุด) สวนที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (มาตรฐานดานผูบริหาร มาตรฐาน              

ดานครู มาตรฐานดานนักเรียน มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ)                     

ในการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนมีการวางแผนแบบมีสวนรวม โดยใชกระบวนการระดมพลัง

สรางสรรค (A-I-C) ซึ่งเปนวิธีหรือกลไกที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกระดับ ทุกคนในองคกร หนวยงาน กลุมสังคม              

คณะบุคคล ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ นํามาซึ่งบอเกิดการเรียนรูรวมกันจากการทํางานรวมกัน (Interactive 

learning through action) ใหเกิดการระดมสมอง เพื่อรวมคิดรวมวิเคราะหหนทางเลือก หรือหนทางปฏิบัติ เพื่อที่จะนํามาใชใน

การแกปญหาและพัฒนา  นอกจากนี้ยังกอใหเกิดความภาคภูมิใจ  ความรูสึกวาเปนเจาของในผลงานที่คนไดมีสวนรวม  

สุดทายยังกอใหเกิดความผูกพัน มีความรักและหวงแหน  คอยปกปองรักษาใหเกิดความมั่นคงยั่งยืน ซึ่งในกระบวนที่เปน     

หลักสากลนิยมไดกําหนดไวมี  3  ขั้นกระบวนการ ดังตอไปนี้  ขั้นที่ 1 : กระบวนการสรางความรูสึก ชื่นชม หรือยอมรับผูอื่น 

(Appreciation : A) A 1 : การวิเคราะหสภาพการณในปจจุบันโดยรวมวาเปนอยางไร  A 2 : การกําหนดอนาคตหรือวิสัยทัศนใน

การพัฒนาที่ควรจะเปน   ขั้นที่ 2 : กระบวนการสรางปฏิสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดหาแนวทางการพัฒนา (Influence : I) 

I 1 : การคิดหาวิธีการ – แนวทาง – การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการฯ  I 2 : การการจัดลําดบัความสําคัญของกิจกรรมและ

โครงการฯ ขั้นที่ 3 : กระบวนการยอมรับวิธีการสําคัญ และสรางแนวทางปฏิบัติ (Control : C) C 1 : การแบงหนาที่               

ความรับผิดชอบอยางเหมาะสม  C 2 : การตกลงในรายละเอียดการดําเนินงานที่ครอบคลุม (ประเวศ  วะสีและไพบูลย 

วัฒนศิริธรรม, 2537) ซึ่งสอดคลองกับ การจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักหอสมุดกลาง โดยการประสานงานกับ                   

ผูที่เกี่ยวของและระดมความคิดจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง เพื่อใหบุคลากรไดมีสวนรวมและรับรูในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรสานักหอสมุดกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 อันจะทําใหแผนดังกลาวมีความสมบูรณ

และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตอไป (ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน, 2557, หนา 1,015) 

  จากความเปนมาและความสําคัญของหองสมุดโรงเรียน ผูศึกษาจึงสนใจทําการศึกษาสภาพและปญหา                    

ในการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ  จังหวัดแมฮองสอน  ตามเกณฑมาตรฐานหองสมุด

โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 นําผลการศึกษามาจัดทําแผนการดําเนินงาน

หองสมุดของโรงเรียน  เพื่อเปนประโยชนตอผูบริหาร ครูบรรณารักษ  ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม ความเจริญกาวหนา                     

ทางเทคโนโลยี  ทําใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของโรงเรียน  อีกทั้งยังเปนแหลงพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคล                       

แหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ 

จังหวัดแมฮองสอน   

  2.  เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน   

  3.  เพื่อตรวจสอบแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  จังหวัดแมฮองสอน 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 

 

 

 

8. นิยามศัพทเฉพาะ (Definition of important terms) 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิที่ใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แผนภาพกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  แผนภาพกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  

  1. กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานหองสมุด ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา               

ครูบรรณารักษและคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ประธานนักเรียนและรองประธาน

นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหมด 17 คน 

  2. กลุมเปาหมายที่ใชในการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุด  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูบรรณารักษและ

คณะกรรมการดําเนินงานหองสมุด หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ประธานนักเรียนและรองประธานนักเรียน รวมทั้งหมด 16 คน 

  3. กลุมเปาหมายที่ใชในการตรวจสอบแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียน  ประกอบดวย  ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูบรรณารักษที่ผานการประเมินหองสมุดโรงเรียน ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบเกี่ยวกับงานหองสมุด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  

 

        มาตรฐานหองสมุดโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 

      หมวดที ่1 มาตรฐานดานผูบริหาร    

      หมวดที่ 2 มาตรฐานดานคร ู  

      หมวดที่ 3 มาตรฐานดานนกัเรียน   

      หมวดที่ 4 มาตรฐานดานทรัพยากรกระบวนการระดมพลังสรางสรรคแบบ A-

I-C (Appreciation Influence Control)     

1. ขั้นตอนการสรางความรู 

 (Appreciation : A)   

2. ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา 

(Influence : I) 

แผนการดําเนินงานหองสมุด

โรงเรียนหองสอนศึกษา  

ในพระอุปถัมภฯ 

สวนที่ 1 บทนํา 

- ขอมูลท่ัวไป 

- วิสัยทัศน 

-  พันธกิจ 

-  เปาประสงค 

- กลยุทธระดับแผนงาน 

-  โครงสรางการบรหิารงาน 

หองสมุดโรงเรียน 

สวนที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

-  มาตรฐานดานผูบริหาร 

-  มาตรฐานดานคร ู
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี ้ไดแก 

  1. ใชแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สภาพการดําเนินงาน

หองสมุดของโรงเรียนตามเกณฑมาตรฐานหองสมุดโรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556  

5  ดาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ  ตอนที่ 3 ปญหาการดําเนินงานหองสมุดของ

โรงเรียน  

  2. ระเบียบวาระการประชุมและแบบบันทึกผลการประชุมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชกระบวนการ                 

ระดมพลังสรางสรรคแบบ  A-I-C โดยการนําผลการวิเคราะหสภาพและปญหาการดําเนินงานหองสมุด จากขั้นตอนที่ 1              

มาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดเปนระเบียบวาระการประชุม 

  3. แบบตรวจสอบแผนการดําเนินงานหองสมุด เพื่อหาความถูกตอง และความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน

หองสมุดที่สรางขึ้น ลักษณะของเครื่องมือเปนแบบประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ โดยการนําแผนการดําเนินงาน

หองสมุดของโรงเรียนที่ ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชกระบวนการระดมพลังสรางสรรคแบบ A-I-C                        

มาสรางแบบตรวจสอบ 

การวิเคราะหขอมูล 

  การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสถิติที่ใช                     

ในการวิเคราะหประกอบดวย คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการประชุม                 

เชิงปฏิบัติการ  ผูศึกษานํามาประมวลใจความสําคัญและนําเสนอเปนความเรียง  และการตรวจสอบแผนการดําเนินงาน

หองสมุด  ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

  จากการศึกษาผูศึกษานําผลการศกึษาและการอภิปรายผลมาสรปุไดดังนี ้

  1. ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน  

โดยรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก มาตรฐาน

ดานผูบริหาร  มาตรฐานดานนักเรียน รองลงมา ไดแก มาตรฐานดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ  มาตรฐานดานครู และ

มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ ตามลําดับ   

 จากผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน  

ใน 5 ดาน จะเห็นไดวาสถานศึกษาไดจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคลอง

กับสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (2549, หนา 74-

77) มาตรฐานหองสมุด พ.ศ.2549  ขอ 4 กําหนดมาตรฐานหองสมุด พ.ศ.2549  ดังตอไปนี้  หมวด  1 กลาวถึงวิสยัทัศน พันธ

กิจ เปาหมายและยุทธศาสตร  หมวด 2 กลาวถึงการบริหารงานหองสมุดมีหนาที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากร และ

บริการสารสนเทศ  หมวด 3  กลาวถึงงบประมาณในการบริหารงานหองสมุด  หมวด 4 กลาวถึงบุคลากรของหองสมุด หมวด 

5 กลาวถึง ทรัพยากรสารสนเทศ   หมวด 6 กลาวถึงเรื่องอาคาร สถานท่ีและครุภัณฑ  หมวด 7 กลาวถึง การบริการ

หองสมุด  หมวด 8 กลาวถึง เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด หมวด 9 กลาวถึง การประเมินคุณภาพ

หองสมุด ซึ่งองคประกอบของมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนในแตละดานลวนเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

โดยใชแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ ผูเรียนสามารถใชแหลงเรียนรูสรางองคความรูไดดวยตนเอง ตรงกับ พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  หมวดที่ 4  มาตรา  
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25 บัญญัติไววา “ รัฐตองสงเสรมิการดําเนนิงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ไดแก หองสมุด

ประชาชน พิพิธภัณฑ หอศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี               

ศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรยีนรูอื่นอยางพอเพยีงและมีประสิทธิภาพ ” 

          ปญหาที่พบในการดําเนนิงานหองสมุดของโรงเรียน  ดังนี ้

  มาตรฐานดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ  ไดแก ขาดแคลนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณที่อํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานของครูบรรณารักษ  ขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่รองรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของหองสมุด เชน 

คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนและคอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน เพราะการจัดซื้อเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณดังกลาว

จําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณสวนใหญจะเปนการจัดซื้อหนังสือ จึงทําใหขาดแคลนเครื่องมือ 

วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย  สอดคลองกับ อุษณีย  สุวรรณจินดา (2552) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานหองสมุด

โรงเรียนเทศบาล 5 เดนหา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปญหาที่พบคือ การจัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนไมครอบคลุม

ทุกดาน สวนใหญเนนเฉพาะหนังสือ  ขาดงบประมาณสําหรับโสตทัศนวัสดุที่ทันสมัย ครุภัณฑบางอยางไมตรงกับ              

ความตองการของผูใชบริการ   

  มาตรฐานดานครู   ไดแก คณะกรรมการดําเนินงานหองสมุดมีวุฒทิางการศึกษาไมตรงกับงาน โดยบุคลากร

หองสมุดเปนครูผูสอนที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งแตงตั้ง  จึงทําใหทักษะในการปฏิบัติงานมีนอย สอดคลองกับ

การศึกษาของ อลิสา  ชัยลังกา (2552) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานหองสมุดมีชีวิตในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน             

เขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1 ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา  การดําเนินงานหองสมุดมีชีวิต  ดานการบริหารจัดการ

หองสมุดมีชีวิต  ปญหาที่พบ คือ โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรปฏิบัติงาน ประจําหองสมุด  ครูบรรณารักษหรือผูมีหนาท่ี          

ดูแลรับผิดชอบงานหองสมุด มีภาระในการสอนมากเกินไป ทําใหการปฏิบัตงิานหองสมุดไมดีเทาที่ควร 

  มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก ขาดแคลนวัสดุอุปกรณที่ไมตีพิมพ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส   

บรรณารักษตองจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และ             

สื่อโสตอิเล็กทรอนิกส  ใหครอบคลุมและทันตอความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี   เพื่อใหสอดคลองกับ 

ความตองการของผูใชบริการ  ตรงกับการศึกษาของเอกภพ  ลิ้มปฐมพิภพ (2553) ไดศึกษาเรื่อง การประเมิน

มาตรฐานงานหองสมุดของโรงเรียนทาขุมเงินวทิยาคาร สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาลําพูนเขต 1  ปญหาที่พบ

คือ หองสมุดโรงเรียนขาดทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพและวัสดุไมตีพิมพ ขาดแคลนหนังสือที่สอดคลอง

กับหลักสูตรและตอบสนองความเพลิดเพลิน 

  2. ผลการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน               

โดยใชกระบวนการระดมพลังสรางสรรคแบบA-I-C(Appreciation Influence Control) 

   2.1 ขั้นตอน A - 1 วิเคราะหสภาพการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  

จังหวัดแมฮองสอน  มติที่ประชุมไดวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  5 ดาน ไดแก ดานผูบริหาร               

ดานคร ูดานนักเรียน ดานทรัพยากรสารสนเทศ และดานอาคารสถานที่และครุภัณฑ  

       ขั้นตอน A - 2  การกําหนดอนาคตหรอืวิสัยทัศน 

     1) ขอมูลทั่วไป   

    2) วิสัยทัศน (Vision)  ไดแก  มุงพัฒนาหองสมุดสูมาตรฐานสากล สรางหองสมุดใหเปน

แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพดวยเทคโนโลยี   

    3) พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย  3.1) สงเสรมิการบริหารจัดการหองสมุดใหมีคุณภาพ 
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3.2) พัฒนาหองสมุดใหมีมาตรฐานสูความเปนสากลดวยเทคโนโลยี 3.3)  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศหองสมุด           

ใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ 3.4) พัฒนาผูเรียนใหสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศได                

อยางถูกตองเหมาะสม   3.5) พัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหมีความหลากหลาย 3.6) พัฒนาบุคลากร

ผูปฏิบัตงิานใหมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ 3.7) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุด    

     4) เปาประสงค (Goal) ประกอบดวย 4.1) หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ 4.2) หองสมุด

เปนแหลงเรียนรูที่ไดมาตรฐาน โดยการใชเทคโนโลยี 4.3) หองสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคลองกับหลักสูตรและ         

ความตองการของผูใชบริการ 4.4) ผูเรียนใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม 4.5) ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน               

ใฝเรียนใฝรู   4.6)  บุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ  4.7) ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา

หองสมุด   

    5) กลยุทธระดับแผนงาน (Program) ประกอบดวย  5.1)  กลยุทธสงเสริมการบริหารจัดการ

หองสมุดใหมีคุณภาพ  5.2) กลยุทธพัฒนาหองสมุดใหมีมาตรฐานสูความเปนสากลดวยเทคโนโลยี  5.3)  กลยุทธพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูใชบริการ  5.4)  กลยุทธพัฒนาผูเรียนให

สามารถใชทรัพยากรสารสนเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม   5.5)  กลยุทธพัฒนากิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน                     

ที่มีความหลากหลาย  5.6)  กลยุทธพัฒนาพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานหองสมุดใหมีความเชี่ยวชาญในการใหบริการ                      

5.7)  กลยุทธสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหองสมุด 

    6) โครงสรางการบริหารงานหองสมุด  ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน 

กลุมบริหารงานวิชาการ หัวหนางานหองสมุด  คณะกรรมการงานหองสมุด 

   2.2 ขั้นตอน I การคิดเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศน 

    2.3 ขั้นตอน C จัดทําแผน / กิจกรรม / โครงการ ดังนี้   

        1) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน 

    2) โครงการพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัตงิานหองสมุด 

3) โครงการพัฒนาการใชหองสมุด 

4) โครงการพัฒนาการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด 

5) โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน 

6) โครงการพัฒนากิจกรรมรักการอาน 

7) โครงการพัฒนาหองสมุด 

8) โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

9) โครงการระดมทรัพยากรจากชุมชนสูโรงเรียนพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน  

    หองสมุดโรงเรียน 

  3. ผลการตรวจสอบความถูกตองตามเนื้อหาและความเหมาะสมตอการนําไปใช โดยผูทรงคุณวุฒิ พบวา                      

แผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ  จังหวัดแมฮองสอน  แยกเปน 2 ดาน  ดังนี้        

ความถูกตอง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดและความเหมาะสม โดยรวมอยูในระดับมาก  

  ผลการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน             

จากการศึกษาภาพรวมพบวา ในที่ประชุมไดมีการระดมพลังสรางสรรค และรวมกันจัดทําขอมูลทั่วไป กําหนด วิสัยทัศน  

พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธระดับแผนงาน โครงสรางการบริหารงานหองสมุด รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ใชในโครงการ/กิจกรรม จนไดแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียน

หองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน  จากนั้นนําไปตรวจสอบหาประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ  พบวา  

ผลการตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนหองสอนศึกษา             

ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกตามสวนประกอบของ             

แผน พบวา สวนที่ 2 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความถูกตอง อยูในระดับมากที่สุด และรองลงมา 

ไดแก สวนที่ 1 บทนํา มีความถูกตอง อยูในระดับมาก  ตามลําดับ  เนื่องดวยการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดใน

ครั้งนี้เปนการจัดทําแผนตามกระบวนการของ ณรงควิทย  แสนทอง (2550) กลาววา องคประกอบของแผนการดําเนินงาน  

ไดแก  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของแผนดําเนินงาน ชื่อแผนงาน ผูรับผิดชอบแผนงานวัตถุประสงคหลักของแผนงาน  

ระยะเวลาในการดําเนินการโดยรวม สวนที่ 2 รายละเอียดของแผนดําเนินงาน ขั้นตอนหลักของการแผนดําเนินงาน 

กิจกรรมหลักในแตละขั้นตอน วันเดือนท่ีจะดําเนินการ หนวยงาน/บุคคลที่เกี่ยวของ ทรัพยากรที่ตองการ ในการจัดทํา

แผนการดําเนินงานหองสมุดเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนหองสอนศึกษา  ในพระอุปถัมภฯ การที่สมาชิก  

ในองคกรไดรวมกันแสดงความคิดเห็นเปนการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม รวมคิดรวมทํา โดยผานขั้นตอนการสราง             

องคความรู การสรางแนวทางพัฒนา และการสรางแนวทางปฏิบัติตรงกับแนวคิดของประเวศ  วะสีและไพบูลย วัฒนศิริธรรม

(2537) กระบวนการ A-I-C ถือเปนวิธีหรือกลไกที่เปดโอกาสใหสมาชิกทุกระดับ ทุกคนในองคกร หนวยงาน  กลุมสังคม    

คณะบุคคล ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ นํามาซึ่งบอเกิดการเรียนรูรวมกันจากการทํางานรวมกัน กอใหเกิดการระดม

สมอง เพื่อรวมคิดรวมวิเคราะหหนทางเลือก หรือหนทางปฏิบัต ิ เพื่อที่จะนํามาใชในการแกปญหาและพัฒนา สอดคลองกับ

การศึกษาของ  สมชาย จันทรตะมะ (2559) ในเรื่อง กระบวนการจัดทําแผนดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะสําคัญ ของผูเรียนโดย

ใชกระบวนการมีสวนรวมแบบ เอ-ไอ-ซี  โรงเรียนแมอายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม   ผลการศึกษาสรุปไดวา ท่ีประชุมได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันกําหนด เปาหมายพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน  รวมกันวางแผนในการจัดกิจกรรม   ทํา

ใหแผนดําเนินงานพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน โรงเรียนแมอายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม เกิดขึ้นไดจากการมีสวนรวม

ของผูที่เกี่ยวของไดรวมกันคิดรวมทําและรวมกันออกแบบในการพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน   

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากผลของการศึกษา 

  1) มาตรฐานดานอาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ   ครูบรรณารักษควรมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณสําหรับ        

การปฏิบัติงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเอกสาร เครื่องสแกนเอกสาร เปนตน 

 2) มาตรฐานดานครู   ครูบรรณารักษควรกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจของหองสมุดเพื่อใหการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินหองสมุดตามมาตรฐานหองสมุดโรงเรียนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556    

 3) มาตรฐานดานทรัพยากรสารสนเทศ  ครูบรรณารักษควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  

เพื่อความสะดวก เชน การใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติในการสืบคน , การยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ  เปนตน    

 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  1) ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียนดานทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลย ี

  2) ควรมีการศึกษาแนวทางในการดําเนินงานหองสมุดโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการหองสมุด 

  3) ควรศึกษาการประเมินโครงการ/กจิกรรมการดําเนินงานหองสมุดของโรงเรียน 
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บทคัดยอ  

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจของภาคีเครอืขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศกึษาเชงิ

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการวิจัยโดย สังเคราะหและตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบและตัวบงชี ้ ปจจัยจูงใจ

ของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้

คือ กลุมภาคีเพื่อการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม จํานวน 324  คน ไดมาโดยการสุมแบบอยางงาย  สถิติวิเคราะหขอมูล

ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ   

ผลการวิจัย สรุปไดดงันี้   

1. ผลการสังเคราะหองคประกอบและตัวบงช้ี ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูป

การศึกษาเชงิพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม จากเอกสารและงานวิจัยพบวามี 76 ตัวบงช้ี   

2. ผลการตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบกับตัวบงชี้ โดยผูเช่ียวชาญ พบวาประกอบดวย 49 ตัวบงช้ี   

3. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง  โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป  ใชเทคนิคการสกัดตัวประกอบแบบ  Principal  Component  Analysis  สามารถคัดเลือกองคประกอบและ

ตัวบงช้ีตามเกณฑที่วางไวไดท้ังหมด 5 องคประกอบ 49 ตัวบงช้ี และความแปรปรวนของทั้ง 5 องคประกอบ สามารถ

อธิบายตัวบงชี้ไดรอยละ 52.833    

คําสําคัญ: การปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นท่ี  ปจจัยจูงใจ  ภาคีเชียงใหม  

Abstract  
The purpose of this study was to find motivation factors of network partners in educational reform 

participation of Chiang Mai Province. The process of the research was to synthesize and check the factors and 

indicators of motivation factors of network partners in educational reform participation of Chiang Mai Province. 

There were 324 samples by simple random sampling. The data analysis was done by frequency, percentage, 

mean, standardization and Exploratory Factor Analysis.    

The research findings were as follows:  

1. There were 79 indicators from synthesizing related document and researches.  

2. There  were  49 indicators from checking consistency between standards and indicators by experts. 

3. The result of structure validity checking by using Principal Component Analysis found 49 indicators 

and 5 standards while the variation of 5 standards were 52.833%   

Keywords: Area based education reform, motivation factors, network partners of Chiang Mai Province 
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บทนํา  

ประเทศไทยพยายามแกปญหาคุณภาพการศึกษาไทยที่วิกฤตและเรื้อรังมายาวนาน อาทิ ปญหาความ

แตกตางของคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา ปญหาการอานไมออก เขียนไมได ปญหาความ

เหลื่อมล้ําในโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ปญหาสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ปญหาการรวมศูนย

อํานาจเขาสูสวนกลาง ปญหาบริหารและจัดการที่ขาดความรับผิดชอบตอผูเรียน มุงผลิตในเชิงปริมาณมากกวา

คุณภาพ และผลิตกําลังคนไมสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ผูสําเร็จการศึกษา 

ขาดทักษะการคิดวเิคราะห การใชเหตุผล ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ที ่21 และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผล

กระทบตอผลิตภาพของกําลังแรงงานภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ และยังตองเผชิญกับ

ความทาทายท่ีเปนพลวัตของโลก  

จังหวัดเชยีงใหมเปนศูนยกลางของภาคเหนอืในทุกดาน ทัง้การศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและใน

สภาพการณปจจุบันความเจริญเติบโตในมิติของเมืองและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งกายภาพ วิถี

ชีวิตและสังคม วัฒนธรรม ซึ่งสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมนั้นเต็มไปดวยขอจํากัดและปญหา

การศึกษาท่ีเปนโจทยสําคัญในระดับพื้นที่ ไดแก การรวมศนูยอํานาจไวที่สวนกลางในการกําหนดนโยบาย อัตรากําลัง

และงบประมาณ ความเหลื่อมล้ําและโอกาสการเขาถึงการศึกษาในจังหวัด ระบบการเรียนรูยังเนนการถายทอดวิชา 

คานิยมของครูและผูปกครอง การกระจุกตัวของโรงเรียนในเมือง การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของโดยตรงในพื้นที่ การ

จัดการศึกษาของเชียงใหมที่ไรทิศทาง เรียนจบแลวไมมีงานทํา ศักยภาพของเด็ก และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม สวน

หนึ่งยังตองพัฒนาดานการอานออกเขียนได คิดคลอง ทักษะภาษาและการเรียนรู การกลาแสดงออก กลานําเสนอ 

การชวยเหลือตนเองไมได และการรูจักรากเหงาภาคภูมิใจในตัวตน นอกจากนั้นการผลิตบุคลากรที่ไมตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน สะทอนใหเห็นถึงการออกแบบการศึกษาไมตรงกับความตองการดานแรงงาน ใน

ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหมมีสถาบันการศึกษาชั้นนํา ทั้งมหาวิทยาลัย โรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนชั้น

นําที่ผูปกครองนิยมสงบุตรหลานเขาศกึษาตอ เกดิเหลื่อมล้ําในการจัดการศึกษาเปนอยางมาก 

จากความลมเหลวของการศึกษาไทยและในระดับพื้นที่เชียงใหมดังกลาว ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตางมี

ความตระหนักในปญหาและพยายามหาทางออกรวมกัน ซึ่งจะตองตรงกับโจทยวิกฤตของการศึกษาทั้งระบบใหญและ

ระดับพื้นที่ กอเกิดเปน “ภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (สํานัก

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) เปนหนวยงานประสานงานระหวางเครือขายและการขับเคลื่อนดําเนินงานปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดที่เชื่อมโยงภาคีภายในและนอกสถานศึกษา ภาคประชาสังคม ภาครัฐ 

ภาคเอกชนและสื่อมวลชน การทํางานรวมกันของภาคีเชียงใหมเพื่อการปฏิรูป ไดดําเนินการอยางตอเนื่องภายใต

ขอตกลงรวมกันในการหาทางออกและตอบโจทยวิกฤตของการศึกษาทั้งระบบ และไดกอเกิด “แผนยุทธศาสตรการ

ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม (พ.ศ.2559-2562)” ที่เปนแผนที่เสนทาง (Road Map) นับเปนเครื่องมือสําคัญชวยใหเกิด

การประสานงานที่ดี มีเอกภาพและความเขาใจตรงกันในเปาหมายและภารกิจ ชวยเพิ่มความสําเร็จในการทํางาน

ปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นท่ีอยางมรีะบบมากขึ้น มีนวัตกรรมและการสรางสรรคใหมๆทางการศึกษา ตลอดจนการใชนําสู

การทําขอตกลงรวมกันและการประกาศใหเปนวาระสําคัญของคนเชียงใหม นับเปนจุดเริ่มตนที่ยิ่งใหญในการปฏิรูป

การศึกษาเชิงพื้นที่ที่สําคัญสําหรับการปฏิรูปการศกึษาของประเทศไทย  

การปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม นับเปนการปฏิรูปการศึกษาโดยใชพื้นที่เปนฐาน เปน

การสรางกลไกการทํางานของจังหวัดเชียงใหม จากเดิมที่อยูภายใตกรอบการทํางานของหนวยงานตนสังกัด สงผลให
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เกิดขอจํากัดดานการทํางานและไมสามารถแกไขปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดไดอยางตรงจุด และ

บริหารจัดการ”ตนทุน”ของทุกหนวยงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหนวยงานในและนอกสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ไดรวมกันจัดตั้งภาคี

เชยีงใหมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาโดยมุงเนนจัดการศึกษาในบริบทของเชียงใหม เพื่อตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิต

ของคนเชียงใหมไดอยางแทจริง นับเปนตนแบบของปฏิรูปการศึกษาอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความ

สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขามามสีวนรวมเปนภาคีเครือขายเพื่อใหเปนขอมูลที่สําคัญในการพัฒนา

และตอยอดการพัฒนาในประเด็นอื่นๆ ตอไป 

 วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 

ขอบเขตของการวิจัย 

         ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาตามแนวคดิและทฤษฎทีางจิตวิทยาและสถิติวิจัยของนักการศึกษา ดังนี ้

 1) ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับแรงจูงใจทางดานจิตวิทยา  

 2) องคประกอบและตัวบงช้ี 

 3) แนวคิด ทฤษฏเีกี่ยวกับการสังเคราะหงานวิจัย 

 4) การปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นท่ี 

 5) แผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ระยะ 4 ป (พ.ศ.2559-2562) 

          ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ผูที่เกี่ยวของในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 3 กลุมหลัก ไดแก 

กลุมผูผลิต/พัฒนาผูเรียน  กลุมผูใชประโยชนจากผลผลิตผูเรียน และกลุมผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ รวมถึงนักวิชาการ

และผูทรงคุณวุฒ ิจํานวน 2,541 คน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ปจจัยจูงใจของภาคีเครอืขาย หมายถึง สิ่งท่ีเปนสาเหตุทําใหบุคคลตัดสินใจเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเพื่อ

การปฏิรูปการศึกษา ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการรับรูวิกฤตปญหาและความตองการเห็นการ

แกไข 2) ดานความเชื่อมมั่นในแนวทางการทํางานของภาคีเชียงใหม  3) ดานการมีจิตสาธารณะและแรงจูงใจในการ

รวมขับเคลื่อนภาคีเครือขาย 4) ดานความยอมรับนับถือในผลงานที่ทํารวมกับภาคี 5) ดานการพัฒนาตนเอง 

2. ภาคีเชยีงใหม หมายถึง กลุมบุคคลท่ีประกอบดวยกลุมผูนําการปฏิรูป กลุมผูผลิต/พัฒนาผูเรียน กลุมผูใช

ประโยชนจากผลผลิตผูเรียน และกลุมผูมสีวนเกี่ยวของอ่ืนๆ ในการมารวมกันปฏริูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม 

3. การปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หมายถึง การปรับปรุง การแกไข การเปลี่ยนแปลง กลไก

การจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา และตอบโจทยของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูเรียนดวย

การเปดโอกาสใหคนในพื้นที่รวมคดิ รวมทํา รวมกําหนดทศิทางและความตองการในการจัดการศึกษา 

 4. การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การรวบรวมรายงานการวิจัยระดับวิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธระดับ

บัณฑิตศึกษา ตั้งแตป 2546-2559 จากฐานขอมูลวิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูล
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เอกสารฉบับเต็ม และงานวิจยัตางประเทศที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจในการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมเชิงจิตอาสา เพื่อ

ประโยชนของสวนรวม แลวนํามาวิเคราะหดวยเทคนิคการวเิคราะหเนือ้หา 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 2 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  สังเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ศึกษาปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามา44มีสวน

รวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จากแนวคิด ทฤษฎีทางดานจิตวิทยา  เอกสารเกี่ยวกับภาคีเชียงใหม  

เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการตัดสนิใจเขารวมกิจกรรมสาธารณะประโยชนทั้งในประเทศและตางประเทศ  

เครื่องมือที่ใชคอืแบบบันทึกการสังเคราะหเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 2  การตรวจสอบคุณภาพขององคประกอบและตัวบงช้ีปจจัยจูงใจของภาคีเครอืขายในการเขามามี

สวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ 2 ขั้นตอน ไดแก 1) การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประกอบดวยความครอบคลุมขององคประกอบและตัวบงชี้  ความสอดคลองของ

องคประกอบกับตัวบงชี ้และความถูกตอง ชัดเจนของภาษา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 20 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ

ดานจิตวิทยา 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานภาคีเชียงใหม 10 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 5 ทาน จาก

เกณฑคือ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกดานการศึกษา หรือเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญและมีประสบการณใน

ประเด็นที่กําหนดขางตนอยางนอย 5 ป เคร่ืองมอืไดแก แบบสอบถาม  โดยคัดเลือกตัวบงชีท้ี่มคีาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางองคประกอบและตัวบงชี้ (Item Objective Conguence Index : IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.8 ขึ้นไป   2) การ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางโดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามซึ่งได

นําองคประกอบและตัวบงชี้จากขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสอบถามความเหมาะสมในการใชองคประกอบและตัวบงชี้ 

แลวใหกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมเปาหมายจํานวน 30 คนดําเนินการตอบ มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพบวา

เทากับ .974  จากนั้นจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางไดแก ผูกอตั้งกลุมภาคีเชียงใหมและสมาชิกกลุมภาคี

เชยีงใหม จํานวน 700 ชุดและไดรับกลับมา 324 ชุด (สุภมาส อังศุโชติ, 2554 ไดนําเสนอไววาขนาดของกลุมตัวอยาง

ที่เหมาะสมในการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจควรมีจํานวนไมนอยกวา 5-10 เทาของตัวแปรสังเกตุได ซึ่งงานวิจัย

ชิ้นนี้มตีัวแปรสังเกตุได 49 ตัว จึงควรใชขอมูลไมนอยกวา 245 ชุด) โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบอยางงาย 

(Simple Random Sampling) การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ พบวา มีคา  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  เทากับ .927 แสดงวาตัวแปรชุดน้ีมีความเหมาะสมที่จะนํามา

วิเคราะหองคประกอบในระดับดีมากตามเกณฑของ Hair และคณะ (อางใน สุภมาส อังศุโชติ. 2554) และผลการ

ทดสอบสมมุติฐานโดยวิธี  Bartlett’s Test of Sphericity  พบวาตัวแปรทั้ง  49  ตัว  มีความสัมพันธกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาปจจัยจูงใจของภาคีเครอืขายในการเขามามีสวนรวมปฏริูปการศึกษาเชิงพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

นําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี ้

1. ผลการสังเคราะหตัวบงชี้ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่

จังหวัดเชยีงใหม จากการสังเคราะหเอกสารของภาคีเครือขาย งานวิจัยไดแก ศุลีมาศ ราชประโคน (2557), นันทินี ธี

รารัตน (2557), สุวรรณา  จิตรสมบูรณ (2545), ณัฐจารีย จินดาวงศ (2555), สุภัทร  จงใจ (2543), พิเชษฐ  สมบูรณ 
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(2555), Linda T. Caissie (2003), Christine (2014), Thomas (2001), Simon (2010) และแผนยุทธศาสตรการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม (2558) พบวาประกอบดวย 79 ตัวบงชี้ และผลจากการตรวจสอบดานความเที่ยงตรงโดย

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 20 ทาน พบวาประกอบดวย 49 ตัวบงช้ี ดังนี ้

 

ตาราง 1  ตัวบงช้ีปจจัยจูงใจของภาคีเครอืขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นที่  

             จังหวัดเชยีงใหม 

ตัวบงช้ี 

1. ตองการจัดการศึกษาใหแกคนในจังหวัดเชียงใหม 

2. ตระหนักในสภาพปญหาคุณภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

3. ตองเห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กเชียงใหม 

4. ตองการสรางความรูและสรางสมัมาชีพใหแกคนในเชียงใหม 

5. ตองการใหคนเชียงใหมเกิดความเขมแข็งและมคีวามเปนสากล 

6. ตองการใหเกิดการจัดการศึกษาเพื่อคนเชยีงใหมอยางแทจรงิ 

7. ตองการใหเกิด พรบ.การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

8. ตองการใหเกิดการพัฒนาเยาวชนใหเขากับวัฒนธรรมเชียงใหม 

9. ตองการเปนอสิระในการจัดการเรยีนรู ที่เขากับบริบทเชงิพื้นท่ีของเชียงใหม 

10. ตองการพัฒนานักเรยีนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

11. ตองการใหสถาบันผลิตครูใหมีคณุภาพของบัณฑติตามความตองการของผูใช 

12. ตองการใหหนวยงานการศึกษาในเชียงใหมทํางานรวมกันเปนแบบองครวม 

13. ทุกภาคสวนในสังคมเชียงใหมควรใหรวมมือแกไขปญหาในการจัดการศึกษา 

14. ตนเองและบุคคลที่อยูใกลชิดจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

15. รับรูถึงสภาวการณวกิฤตของปญหาดานการจัดการศึกษาของจังหวัดเชยีงใหม 

     16. เชื่อม่ันวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถทํางานไดตามเปาหมาย 

     17. เชื่อม่ันวากลุมภาคีเชียงใหมสงเสรมิการมีสวนรวมและรับฟงความคดิเห็นรวมกัน 

     18. เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถแกไขปญหาการศึกษาได 

19. เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมมีนโยบายที่มุงเปนแบบอยางของสังคม 

20. เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถทํางานไดตามกําหนดเวลา 
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ตาราง 1  (ตอ) 

ตัวบงช้ี 

21. กลุมภาคีเชียงใหมมีความต้ังใจและจูงใจสมาชกิรวมใจทํางานใหเปนไปตาม 

     เปาหมายคอืแกปญหาการศึกษา 

22. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมทําใหไดมโีอกาสแสดงความคดิเห็นของตนเอง 

23. เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมมีความสํานกึในหนาที ่

24. เชื่อมั่นวาการทํางานของกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่มีคุณคาตอสังคม 

25. เชื่อมั่นวาการเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัด 

     การศึกษาอยางมีคณุภาพ 

26. เชื่อมั่นวาการเขารวมภาคเชียงใหมจะทําใหเกิดความรวมมอืในการแกไขปญหา 

     การศึกษาท่ีมีความเขมแข็งและยั่งยืน 

27. เชื่อมั่นวาภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่สงเสริมความคิดรเิริ่มสรางสรรค 

28. เชื่อมัน่วาสมาชิกภาคีเชียงใหมเปนกลุมทํางานที่มีจุดประสงค/แนวคิดแบบเดียวกัน 

29. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่ตองใชความรู ความสามารถสูง 

30. มีความรักและอยากทํางานเพื่อการศึกษาใหเชียงใหม 

31. มีความสุขกับการไดชวยเหลือสังคมการศึกษา 

32. ตองการทําประโยชนเพือ่สังคมโดยไมหวังผลตอบแทน 

33. มีความภูมิใจในการเปนสมาชิก 

34. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเปนบุญกุศล 

35. ตองการสรางสัมพันธไมตรีกับคนอ่ืน 

36. ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการศึกษากับผูอ่ืน 

37. ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

38. เห็นแกประโยชนสวนรวมโดยเฉพาะเยาวชน 

39. ไดรับความรวมมือในการทํางาน 

40. ไดรับเกียรตแิละการยอมรับทุกครั้งที่ทํางานรวมกัน 

41. ไดรับความไววางใจจากสมาชกิภาคีเครอืขายบุคคลอ่ืน ๆ 

42. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดรับความไววางใจจากสมาชิกดวยกัน 

43. ไดรับการยกยองชมเชยในผลงานและความคิดเห็นที่แสดงออก 

44. การเปนสมาชิกภาคีเครือขายรูสกึวามีสถานภาพทางสังคมที่ดขีึ้น 

45. หนวยงานของตนเองเปนที่รูจักมากขึ้น 

46. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดความรูใหมๆ 

47. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหพัฒนาตนเองใหเขากับสังคมงายขึ้น 

48. การไดเขารวมทํางานกับกลุมภาคีเชยีงใหมเปนการพัฒนาความสามารถของตนเอง 

49. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่ทาทายความสามารถ 
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                2. ผลการวิเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูป

การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) พบวาคาความรวมกัน (Communality) ของตัวบงชี้แตละตัวมีคาอยูระหวาง .467 - .804 และผลการหมุน

แกนองคประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) พบวาตัวบงชี้ทั้งหมด 49 ตัว 

สามารถจัดกลุมเขาองคประกอบ (Component) ได จํานวน 5  องคประกอบ และความแปรปรวนของทั้ง 5 

องคประกอบสามารถอธิบายตัวบงช้ีไดรอยละ 52.833 

ตาราง 2 คาไอเกน รอยละความแปรปรวนรวมและรอยละสะสมของความแปรปรวนรวม                

             ในแตละองคประกอบ 

องคประกอบที ่ คาไอเกน 
รอยละของความ

แปรปรวนรวม 

รอยละสะสมของความ

แปรปรวนรวม 

1 10.886 17.010 17.010 

2 7.769 12.139 29.149 

3 6.420 10.031 39.180 

4 5.414 8.459 47.639 

5 3.324 5.194 52.833 

 

ตาราง 3  ตัวบงช้ีและองคประกอบดานการรับรูวกิฤตปญหาการศึกษาและความตองการเห็นการแกไข 

ตัวบงช้ี Factor  loading 

1. ตองการจัดการศึกษาใหแกคนในจังหวัดเชยีงใหม .805 

2. ตระหนักในสภาพปญหาคณุภาพของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา .767 

3. ตองเห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กเชียงใหม .750 

4. ตองการสรางความรูและสรางสัมมาชีพใหแกคนในเชียงใหม .739 

5. ตองการใหคนเชยีงใหมเกิดความเขมแข็งและมีความเปนสากล .738 

6. ตองการใหเกิดการจัดการศึกษาเพื่อคนเชียงใหมอยางแทจริง .731 

7. ตองการใหเกิด พรบ.การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ .726 

8. ตองการใหเกิดการพัฒนาเยาวชนใหเขากับวัฒนธรรมเชียงใหม .720 

9. ตองการเปนอิสระในการจัดการเรียนรู ที่เขากับบริบทเชิงพื้นที่ของเชยีงใหม .717 

10. ตองการพัฒนานักเรียนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก .678 

11. ตองการใหสถาบันผลิตครูใหมีคุณภาพของบัณฑิตตามความตองการของผูใช .662 

12. ตองการใหหนวยงานการศกึษาในเชียงใหมทํางานรวมกันเปนแบบองครวม .615 

13. ทุกภาคสวนในสงัคมเชยีงใหมควรใหรวมมือแกไขปญหาในการจัดการศึกษา .597 

14. ตนเองและบุคคลที่อยูใกลชิดจะไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ .544 

15. รับรูถึงสภาวการณวกิฤตของปญหาดานการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม .484 
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ตาราง 4  ตัวบงช้ีและองคประกอบดานความเชื่อมั่นในแนวทางการทํางานของภาคีเชียงใหม 

ตัวบงช้ี Factor  loading 

1. เช่ือมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถทํางานไดตามเปาหมาย .804 

2. เช่ือมั่นวากลุมภาคีเชยีงใหมสงเสริมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น    

    รวมกัน 

.804 

3. เชื่อม่ันวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถแกไขปญหาการศึกษาได .789 

4. เช่ือมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมมีนโยบายท่ีมุงเปนแบบอยางของสังคม .787 

5. เชื่อม่ันวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถทํางานไดตามกําหนดเวลา .786 

6. กลุมภาคีเชียงใหมมีความตั้งใจและจูงใจสมาชกิรวมใจทํางานใหเปนไปตาม 

     เปาหมายคือแกปญหาการศึกษา 

.736 

7. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมทําใหไดมโีอกาสแสดงความคดิเห็นของตนเอง .730 

8. เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมมีความสํานกึในหนาที ่ .672 

9. เช่ือมั่นวาการทํางานของกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่มีคุณคาตอสังคม .651 

10. เช่ือมั่นวาการเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

     การจัดการศึกษาอยางมีคณุภาพ 

.628 

11. เชื่อม่ันวาการเขารวมภาคเชียงใหมจะทําใหเกิดความรวมมือในการแกไข 

    ปญหาการศึกษาที่มีความเขมแข็งและยั่งยนื 

.626 

12. เชื่อม่ันวาภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค .596 

13. เชื่อมั่นวาสมาชกิภาคีเชยีงใหมเปนกลุมทํางานท่ีมีจุดประสงค/แนวคิด 

    แบบเดียวกัน 

.576 

14. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานที่ตองใชความรู 

    ความสามารถสูง 

.467 
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ตาราง 5  ตัวบงช้ีและองคประกอบดานการมีจิตสาธารณะและแรงจูงใจในการรวมขับเคลื่อนภาคีเครอืขาย  

ตัวบงช้ี Factor  

loading 

1. มีความรักและอยากทํางานเพื่อการศึกษาใหเชียงใหม .693 

2. มีความสุขกับการไดชวยเหลอืสังคมการศกึษา .675 

3. ตองการทําประโยชนเพ่ือสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน .666 

4. มีความภูมใิจในการเปนสมาชิก .632 

5. การเขารวมกลุมภาคีเชยีงใหมเปนบุญกุศล .587 

6. ตองการสรางสัมพันธไมตรกีับคนอื่น .581 

7. ตองการแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการศึกษากับผูอ่ืน .576 

8. ไดชวยเหลอืซึ่งกันและกัน .576 

9. เห็นแกประโยชนสวนรวมโดยเฉพาะเยาวชน .566 

10. ไดรับความรวมมือในการทํางาน .565 

 

ตาราง 6  ตัวบงช้ีและองคประกอบดานความยอมรับนับถือในผลงานที่ทํารวมกับภาคี 

ตัวบงช้ี Factor  

loading 

1. ไดรับเกียรติและการยอมรับทุกครั้งท่ีทํางานรวมกัน .880 

2. ไดรับความไววางใจจากสมาชิกภาคีเครือขายบุคคลอื่น ๆ .767 

3. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดรับความไววางใจจากสมาชิกดวยกัน .743 

4. ไดรับการยกยองชมเชยในผลงานและความคิดเห็นที่แสดงออก .723 

5. การเปนสมาชิกภาคีเครือขายรูสกึวามีสถานภาพทางสังคมที่ดีขึ้น .541 

6. หนวยงานของตนเองเปนที่รูจักมากขึ้น .540 

 

ตาราง 7  ตัวบงช้ีและองคประกอบดานการพัฒนาตนเอง 

ตัวบงช้ี Factor  loading 

1. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดความรูใหมๆ  .610 

2. การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหพัฒนาตนเองใหเขากับสังคมงายขึ้น .555 

3. การไดเขารวมทํางานกับกลุมภาคีเชียงใหมเปนการพัฒนาความสามารถของตนเอง .534 

4. การเขารวมกลุมภาคีเชียงใหมเปนการทํางานท่ีทาทายความสามารถ .491 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัเร่ืองปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นที่จังหวัด

เชยีงใหม มีประเด็นที่ควรนํามาอภปิรายผลดังนี้ 
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1. ผลการสังเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูป

การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  จากแนวคิด ทฤษฎีทางดานจิตวิทยา  เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยในการ

ตัดสินใจเขารวมกิจรรมสาธารณะประโยชนและเอกสารเกี่ยวกับภาคีเชียงใหม พบวาประกอบดวย 49  ตัวบงชี ้

สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐจารีย  จินดาวงศ  (2555) , ศุลีมาศ ราชประโคน (2557) , พิเชษฐ สมบูณ (2555) , สุ

ภัทร  จงใจ (2543) และแนวคิดของ McClelland (1953) ที่กลาววา มนุษยนั้นมีความตองการความสําเร็จ (Need for 

Achievement, nAch) เปนความตองการท่ีจะทําสิ่งตางๆใหเต็มท่ีและดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ และงานที่ทําตองเปนงานที่

ทาทายความสามารถ ตองใชความสามารถ เปนงานที่เหมาะกับความรู ความสามารถของตนเอง เพื่อจะไดแสดง

ศักยภาพและความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้บุคคลยังมีความรับผิดชอบ มีความสํานึกในหนาที่ 

ความตั้งใจและจูงใจตนเองเพื่อทํางานของตนเองใหสําเร็จดังที่ต้ังเปาหมายไว 

2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) พบวาคาความรวมกัน (Communality) ของตัวบงชี้แตละตัวมีคาอยูระหวาง .467 - .804 และผลการหมุน

แกนองคประกอบแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax) พบวาตัวบงชี้ทั้งหมด 49 ตัว  

สามารถจัดกลุมเขาองคประกอบ (Component) ไดจํานวน 5 องคประกอบและความแปรปรวนของทั้ง 5 องคประกอบ

สามารถอธบิายตัวบงชี้ไดรอยละ 52.833   สอดคลองกับคุณลักษณะของตัวบงชี้ที่ดีซึ่ง ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544 : 

36) ไดระบไุววาตองช้ีวัดไดตรงประเด็น  วัดไดอยางครบถวน  วัดไดอยางนาเชื่อถือ  ปราศจากความลําเอียง สามารถ

แสดงความผันแปรหรือความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชัดเจนและจะตองสะดวกในการนําไปใช ทั้งนี้

เนื่องมาจากการสังเคราะหองคประกอบและตัวบงชี้ผูวิจัยไดดําเนินการภายใตแนวคิดทฤษฎีและมีการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศอยางครอบคลุมนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบดวยวิธีการ

ทางสถิติดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (EFA) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดและหลักการตรวจสอบคุณภาพของ

ตัวบงชี้ที่ รัตนะ บัวสนธ (2554, หนา 163-175) ไดกลาวไววาการตรวจสอบคุณภาพของตัวบงชี้ ควรประกอบดวย

หลักใหญ 2 ประการ คือ การตรวจสอบคุณภาพภายใตกรอบแนวคิดทางทฤษฏีและการตรวจสอบดวยวิธีการทาง

สถิติ ทั้งน้ีองคประกอบท้ัง 5 องคประกอบไดแก  

2.1 องคประกอบดานการรับรูวิกฤตปญหาการศึกษาและความตองการเห็นการแกไข ซึ่งมีทั้งหมด 15  

ตัวบงช้ีโดยขอท่ีมีคา Factor loading ที่สําคัญ 3 ตัวแรกคือ ตองการจัดการศึกษาใหแกคนในจังหวัดเชียงใหม ตระหนัก

ในสภาพปญหาคุณภาพของบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษาและตองการเห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก

เชียงใหม สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐจารีย  จินดาวงศ  (2555) , ศุลีมาศ ราชประโคน (2557) , พิเชษฐ สมบูณ 

(2555) , สุภัทร  จงใจ (2543) และแนวคิดของ McClelland (1953) ที่กลาววามนุษยนั้นมีความตองการความสําเร็จ 

(Need for Achievement, nAch) เปนความตองการที่จะทําสิ่งตางๆใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ และงานที่ทํา

ตองเปนงานที่ทาทายความสามารถ ตองใชความสามารถ เปนงานที่เหมาะกับความรู ความสามารถของตนเอง เพื่อ

จะไดแสดงศักยภาพและความคิดเห็นของตนเองไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้บุคคลยังมีความรับผิดชอบ มีความสํานึกใน

หนาที่ ความตัง้ใจและจูงใจตนเองเพื่อทํางานของตนเองใหสําเร็จดังท่ีตั้งเปาหมายไว 

2.2 องคประกอบดานความเชื่อมั่นในแนวทางการทํางานของภาคีเชียงใหม ซึ่งมีทั้งหมด 14 ตัวบงชี้ โดย

ขอที่มีคา Factor  loading ที่สําคัญ 3 ตัวแรกคือ เชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถทํางานไดตามเปาหมาย เชื่อมั่น

วากลุมภาคีเชียงใหมสงเสริมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นรวมกัน และเชื่อมั่นวากลุมภาคีเชียงใหมสามารถ

แกไขปญหาการศึกษาได สอดคลองกับ พิเชษฐ สมบูรณ  (2555) ที่วาบุคคลจะมีแรงจูงใจทั้งจากภายนอกและภายใน



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1632 
 

บุคคลโดยปจจัยหนึ่งมาจากนโยบายขององคกรที่จูงใจในการเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ซึ่งเปนไปตาม

แนวคิดของ  Herzberg (1987) ที่กลาววาแรงจูงใจในทํางานของบุคคลนั้นมาจากปจจัยดานตัวกระตุน (Motivation 

factors) และปจจัยดานการบํารุงรักษา (Hygiene Factors) ซึ่งเปนปจจัยที่ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยู ซึ่งนโยบาย

ขององคกรและการบริหารเปนขอกําหนดเพื่อสงเสริม พัฒนาพนักงานอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังตองสงเสริมการมี

สวนรวมในกิจการตางๆ ขององคกรและรับฟงความคิดเห็นรวมกัน 

 2.3 องคประกอบดานการมีจิตสาธารณะและแรงจูงใจในการรวมขับเคลื่อนภาคีเครือขาย ใน

องคประกอบดานนี้มีตัวบงชี้ทั้ งสิ้น 10 ตัว โดยขอที่มีคา Factor  loading ที่สําคัญ 3 ตัวแรกคือ 

มีความรักและอยากทํางานเพื่อการศึกษาใหเชียงใหม มีความสุขกับการไดชวยเหลือสังคมการศึกษา และตองการทํา

ประโยชนเพื่อสังคมโดยไมหวังผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของสุภัทร  จงใจ (2543)  ที่พบวาหนึ่งในปจจัยที่ทํา

ใหสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลดํารงตําแหนงคือการไดชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้ Linda et all 

(2011) ยังพบวาอาสาสมัครอนุรักษธรรมชาติเขารวมโปรแกรมการอนุรักษในวันหยุดเพราะ การไดแสวงหาความสุข 

การมีสวนรวมตอสังคม ความเอ้ือเฟอตอบุคคลอื่นและเปนไปตามแนวคิดของ Maslow (1954) กลาววาบุคคลตองการ

ชวยเหลือผูอื่นและสังคมเพื่อที่จะพัฒนาตามศักยภาพของตน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว (Self-Actualization)  

ตองการเหน็คุณคาในตัวเองและรูวาตนเปนคนที่มีประโยชนตอสังคม (Esteem Needs) เปนบุคคลที่ทําเพื่อสังคมอยาง

แทจรงิ 

 2.4 องคประกอบดานความยอมรับนับถือในผลงานที่ทํารวมกับภาคี องคประกอบดานนี้มีตัวบงชี้ทั้งสิ้น 6 

ตัว โดยขอที่มีคา Factor  loading ที่สําคัญ 3 ตัวแรกคือ ไดรับเกียรติและการยอมรับทุกครั้งที่ทํางานรวมกัน ไดรับ

ความไววางใจจากสมาชิกภาคีเครือขายบุคคลอื่นๆ และการเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดรับความไววางใจจากสมาชิก

ดวยกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัทร  จงใจ (2543) พบวาปจจัยจูงใจในการเขาดํารงตําแหนงสมาชิกองคกร

บรหิารสวนตําบลนั้นประกอบไปดวย 4 ดานคือ ปจจัยในการไดชวยเหลือประชาชนในทองถิ่น ปจจัยใจดานการเปนที่

ยอมรับนับถือและมีเกียรติ ปจจัยใจดานความกาวหนาและการแสวงหาอํานาจ ปจจัยใจดานคาตอบแทน สวัสดิการ 

และผลประโยชนอ่ืนๆ พเิชษฐ สมบูณ (2555) พบวาปจจัยจูงใจในการเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อําเภอ

วาสินรินทร จ.สุรินทรนั้นเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับ นโยบายขององคกร ความ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ และคาตอบแทน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Simon et all (2010) ที่ได

ทําการศึกษาแรงจูงใจในการบริการสาธารณะ (PMS) พบวาการไดรับเงนิเดอืนและคาตอบแทนและความสัมพันธรวม

ไปถึงการไดรับการสนับสนุนจากทีม เชน การยอมรับจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานเปนแรงจูงใจหลักในการบริการ

สาธารณะ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Maslow (1954) ที่กลาววาบุคคลตองการไดรับการยกยองชมเชย ตองการ

ไววางใจจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นๆ ในสังคม (Esteem Needs) นอกจากนี้บุคคลยังตองการเปน

สวนหนึ่งของกลุม มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล (Love and Belonging Needs) ปรารถนาจะเปนสวนหนึ่งของกลุม

หรือองคกรที่ตัวเองสังกัดอยู นอกจากนี้บุคคลยังมีความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการ

ดานรางกายและความปลอดภัยในชีวิต โดยมนุษยจะแสวงหาคาตอบแทน ผลประโยชนตางๆในดํารงชีพ เพื่อ

ตอบสนองความตองการเหลานี้ของตน  

 2.5 องคประกอบดานการพัฒนาตนเอง องคประกอบดานนี้มีตัวบงชีท้ั้งสิน้ 4 ตัว โดยขอที่มีคา Factor  

loading ที่สําคัญ 3 ตัวแรกคอื การเขารวมภาคีเชียงใหมทําใหไดความรูใหมๆ   การเขารวมภาคเีชยีงใหมทําใหพัฒนา

ตนเองใหเขากับสังคมงายขึ้น และการไดเขารวมทํางานกับกลุมภาคีเชียงใหมเปนการพัฒนาความสามารถของตนเอง 
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สอดคลองกับแนวคิดของ Maslow (1954) ที่กลาววาบุคคลตองการไดรับการยกยองชมเชย ตองการวางไววางใจจาก

ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและบุคคลอื่นๆ ในสังคม (Esteem Needs) นอกจากนี้บุคคลยังตองการเปนสวนหนึ่งของ

กลุม มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล (Love and Belonging Needs) ปรารถนาจะเปนสวนหนึ่งของกลุมหรือองคกร

ที่ตัวเองสังกัดอยู นอกจากนี้บุคคลยังมีความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการดานรางกาย

และความปลอดภัยในชีวิต โดยมนุษยจะแสวงหาคาตอบแทน ผลประโยชนตางๆในดํารงชีพ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการเหลานี้ของตน  

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช 

1. จากผลการวิจัยที่พบวาองคประกอบดานการรับรูวิกฤตปญหาการศึกษาและความตองการเห็นการแกไขมี

น้ําหนักคอนขางสูง ดังนั้นการสรางความตระหนักในปญหาและความจําเปนเปนปจจัยผลักดันใหการรวมกลุมภาคีที่

นําไปสูประสบความสําเร็จ   

2. จากผลการสังเคราะหปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวมปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม  ซึ่งพบวามีตัวบงชี้ทั้งหมด 49 ตัวบงชี้ โดยแตละตัวบงชี้มีน้ําหนักแตกตางกันแสดงวาตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักสูง

ยอมมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเขารวมกลุมภาคีไดสูงตามลําดับ ดังนั้นหากผูใชมีความจําเปนบางประการ ไมสามารถ

เลือกใชตัวบงชี้ท้ังหมดได ควรพจิารณาเลือกใชตัวบงชี้ท่ีมีน้ําหนักมากไปหานอยตามลําดับ  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการนําผลการศึกษาองคประกอบและตัวบงชี้ ปจจัยจูงใจของภาคีเครือขายในการเขามามีสวนรวม

ปฏิรูปการศกึษาเชงิพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  ไปเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาโดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสูดตอ

การพัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลภายใตความรวมมือของทุกฝายตลอดจน

สอดคลองกับความตองการของทุกภาคสวนอยางแทจริง 

กิตตกิรรมประกาศ  

งานวิจัยชิ้นนีเ้ปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายเพื่อ

สรางแผนยุทธศาสตรการปฏริูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม โดยการสนับทุนทุนวจิัยจากสํานักงานสงเสริม

สังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) และองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
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ผลกระทบของระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองของผูสงออก 
เพื่อไดรับสิทธิพเิศษทางภาษศีุลกากรเปนการทั่วไป (GSP) 

THE IMPACT OF SELF-CERTIFICATION ON RULE OF ORIGIN FOR THAILAND’S EXPORTERS FOR 
GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE : GSP  

นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทรอินทร 

J. Srijanin  
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการสงออกสินคา มูลคาการสงออกของไทยไป

สวิสเซอรแลนด เพื่อศึกษากฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาตามระบบการใหสิทธิประโยชนจากสิทธิพิเศษทางภาษีเปนการ

ทั่วไป (Generalized System of Preference : GSP) ในรูปแบบการขอเอกสารรับรองถิ่นกําเนิดสินคา (Form A) เพื่อ

ศึกษาผลกระทบของการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเอง (REX System) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP 

โดยผูเขียนไดศึกษาอุตสาหกรรมกลุมสนิคาอัญมณีและเครื่องประดับเปนกรณศีึกษา 

ผลการศึกษาพบวาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญ และมีมูลคาการ

สงออกของไทยไปยังสวิสเซอรแลนดสูงขึ้นอยางตอเน่ืองตัง้แตปพ.ศ. 2557-2559 และมีการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี 

GSP มากขึ้นดวยเชนกัน โดยรูปแบบในการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองของ REX System ที่สวิสเซอรแลนด

กําหนดขึ้น เพื่อเปนกฎเกณฑในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีนั้น ไดมีผูประกอบการใหความสนใจในการเขารวมใน

ระบบดังกลาว 

ระบบ REX System เปนเงื่อนไขในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี GSP ซึ่งสงผลใหผูประกอบการไดรับ

ผลกระทบทางดานตนทุนทางธุรกรรมในการบริหารจัดการรูปแบบในการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  

คําสําคัญ:  สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (GSP), การรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเอง (Self-

Certification), REX System  

Abstract  

This independent study aims to 1) The process and value of export goods from Thailand to Switzerland 

2) The use of trade privileges on Generalized System of Preference : GSP. In cased of the letter of Certificate of 

Origin or Form A and 3) The self-Certification on Origin or Registered Exporter (REX System). The regulation 

about rule of origin of the self-certification measure (REX system) from Switzerland has been conditioned for 

GSP. This study analyzing the effect of REX System measure on Thai gems and jewelry exporters. 

Results of the study are summarized as followings. Industry of Gems and Jewelry is important and high 

level for export value in Switzerland’s market (2014-2016). Besides that, Thai get more GSP on tariff. In 

present, Thai exporters interested and joined The REX System. 

REX System has been conditioned of Generalized System of Preference : GSP. In practice, This 

measure effect to transaction cost (such as management of business)   

Keywords: Generalized System of Preference : GSP, Self-Certification, REX System 
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บทนํา  

 การคาระหวางประเทศเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ ซึ่ง

รูปแบบของการคาระหวางประเทศนัน้มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีตในหลายดาน อาท ิการเปดเสรีทางการคา ลดและ

เลิกอุปสรรคทางการคาในดานภาษีศุลกากร การรวมมอืกันในระดับทวภิาคีและพหุภาคีเพื่ออํานวยสิทธิประโยชนทาง

การคารวมกัน1 การนําเทคโนโลยีเขามาใชในทุกกระบวนการของการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ ถึงแมการคาระหวาง

ประเทศจะพัฒนารูปแบบอยูตลอดเวลาอุปสรรคทางการคาดานภาษีลดนอยลงไปมาก แตประเทศตางๆ พยายาม

คิดคนรูปแบบการคาใหมๆ เพื่อสรางความไดเปรียบใหกับตนเอง ทําใหเกิดความซับซอน และมีรูปแบบที่จําเพาะ

เจาะจงมากยิ่งขึ้น กลาวไดวาการคาระหวางประเทศไมเพียงแตเปนการคาขายเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาระหวางกัน แต

กลายเปนการแขงขันทางการคาที่มีความเขมขนมากยิ่งขึ้น หนึ่งในเรื่องสําคัญของขอตกลงวาดวยภาษีศุลกากรและ

การคา หรือที่เรารูจักกันในนาม GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ซึ่งเปนกฎระเบียบขององคการ

การคาโลก (World Trade Organization: WTO) นั่นคือ กฎวาดวยการแสดงแหลงกําเนิดสินคา ไดกลายเปนขอกําหนด

ทางการคารูปแบบหน่ึง เพื่อเปนเงื่อนไขในการใหสิทธิประโยชนกับผูผลิตของประเทศสมาชิกไดเขาเปดตลาด และเกิด

ความสอดคลองอยางเปนธรรมกับผูผลิตอยางแทจริง ในฐานะที่ประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการการคาโลก และ

เปนผูผลิตสินคาเพื่อสงออกที่มีความไดเปรียบในหลายอุตสาหกรรม การศึกษาเรื่องกฎวาดวยถิ่นกําเนิดจึงมี

ความสําคัญอยางยิ่งเพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติไดถูกตองและไดรับสิทธิประโยชนทางการคาระหวางประเทศอยางแทจริง  

 กฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (Rule of Origin)1 เขามามีบทบาทสําคัญในการทําการคาระหวางประเทศ 

เนื่องจากเปนการแสดงขอมูลการผลิตรวมกับการใชกฎเกณฑอื่นตามกรอบขององคการการคาโลกในการใชสิทธิ

ประโยชนทางดานภาษีศุลกากรในอัตราที่ตํ่าที่สุด หรอืเทากับ 0 นอกจากนั้นการแสดงถิ่นกําเนิดสินคายังเปนการบงชี้

ความเปนเจาของ1 รวมถึงการปกปองรักษา อํานวยความสะดวก การลดขอพิพาทดานการคาใหกับประเทศเจาของ

การผลิต โดยขอกําหนดกฎระเบียบในการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หรือ GSP (Generalised System 

of Preferences) ของสวิสเซอรแลนด ไดกําหนดกฎเกณฑวาดวยการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเอง (Self-

Certification) ของผูสงออกแทนการแสดงเอกสารการรับรองถิ่นกําเนิด สําหรับการสงออกไปยังสวิสเซอรแลนด เพื่อ

ไดเปนผูสงออกที่ไดรับสิทธิในการสงออกไปยังประเทศดังกลาว โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา Registered Exporter 

(REX) System1 ซึ่งเปนลักษณะที่สําคัญวาการคาระหวางประเทศนัน้มีความซับซอนในเชิงลึกลงไปถึงการใหขอมูลดาน

การผลิตที่สามารถตรวจสอบไดโดยตรงจากประเทศผูนําเขาวาสินคาที่ผลิตนั้นไดถิ่นกําเนิดอยางแทจริง เปนผลให

ขอกําหนดตางๆที่ทั้งสองประเทศสรางขึ้นมานั้นกลายเปนขอผูกพันในการทําการคาระหวางประเทศ ที่ตองยึดถือ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น  

 ไทยและสวิสเซอรแลนดมีความสัมพันธดานการคามาอยางยาวนานในรูปแบบของการผลิตและสงออก การ

ประกอบชิ้นสวนเพื่อการสงออก มีอุตสาหกรรมสําคัญและมีสัดสวนมูลคาในอัตราที่สูง โดยไดรับสิทธิจากระบบสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หรือ GSP ที่สวิสเซอรแลนดไดใหสิทธิแกไทยในการไดรับการลด หรือยกเลิก

ภาษีในอัตราที่ต่ํากวาปกต ิหรือภาษีศุลกากรเทากับศูนย สําหรับการสงออกสนิคาที่มกีารผลิตและไดรับถิ่นกําเนิดไทย 

(TH) นอกจากนี้สวิสเซอรแลนดยังเปนตลาดกลางที่สําคัญในการสงออกสินคาไปยังกลุมประเทศในสหภาพยุโรปอีก

ดวย สําหรับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่สงออกที่สําคัญ ไดแก สินคาอัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกาและ

สวนประกอบ คอมพวิเตอรและชิ้นสวนประกอบ จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมหลักที่สรางมูลคาการสงออกใหกับไทยนั้น

คืออุตสาหกรรมสนิคาอัญมณีและเครื่องประดับ1 ซึ่งมีสวนแบงทางการตลาดในการสงออกไปยังสมาพันรัฐสวิสมาก
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ถึงรอยละ 30 ในป 2559 มูลคากวา 151 แสนลานบาท (รูปภาพที่ 1) ซึ่งไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ แรงงาน

มีคุณภาพและความสามารถในการผลิต สินคามคีวามโดดเดน และมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับระดับโลก แมวาขณะนี้ไทย

ยังคงไดรับสทิธพิิเศษในการสงออกไปยังสวิสก็ตาม แตเนื่องจากรูปแบบขอกําหนดทางการคาที่เปลี่ยนแปลงไปทําให

ผูประกอบการตองทําการปรับตัวทันตอการเปลี่ยนแปลง และตองทําความเขาใจอยางลึกซึ้งในขอกําหนดตางๆ ที่วา

ดวยการผลิต และการไดมาซึ่งถิ่นกําเนิดสินคา เพื่อประโยชนที่จะไดรับจากการคาระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนการ

ขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจไทยมคีวามเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ มีความสามารถในการแขงขัน สามารถขยายตลาด 

และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยไดตอไป  ซึ่งทําใหผูสงออกของไทยยังคงไดรับสิทธิพิเศษดานภาษี

ศุลกากร GSP จากสวิสเซอรแลนด ทําใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได แตการปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาวนั้น

นํามาซึ่งภาระตนทุนทั้งในดานตัวเงิน และการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดมิซึ่งอาจสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจของผูประกอบการได 

 
  

ภาพที่ 1 แสดงมูลคาการสงออกสินคาของไทยไปสวสิเซอรแลนด 5 อันดับแรก ตั้งแตป พ.ศ. 2555-2559  
หนวย : ลานบาท (ขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรม

ศุลกากร) 

  จากขอมูลการสงออกดังกลาว การศึกษาครัง้นี้จึงเลือกศกึษากลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจาก

เปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเปนที่ยอมรับของตลาดโลก มีมูลคาสูง และมีแนวโนมเติบโตตอเนื่อง โดยใน

การศึกษานี้ม ีวัตถุประสงคในการศึกษาดังนี ้ 

 1. เพื่อศึกษากระบวนการสงออกสินคา มูลคา ลักษณะตลาด ของไทยไปยังสวิสเซอรแลนด  

 2. เพื่อศึกษาลักษณะกฎถิ่นกําเนิดสินคาของผูสงออกเพื่อไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีการสงออกไปยัง

สวิสเซอรแลนด ตามระบบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preference : 

GSP) รวมถึงการรับรองถิ่นกําเนิดสินคารูปแบบของหนังสือรับรอง (Form A)  

 3. เพ่ือศกึษาผลกระทบของมาตรการขอกําหนดในการรับรองถิ่นกําเนดิสินคาดวยตนเองของผูสงออกท่ีสงไป

ยังสวิสเซอรแลนดภายใตระบบ (REX System) เพื่อไดรับสทิธพิิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) กรณีศกึษา กลุมสินคาอัญ
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มณีและเครื่องประดับของไทย ไทยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป Generalized System of 

Preferences GSP1 จากสวิสเซอรแลนด  

โดยการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากระบบ GSP ดังกลาวนั้น ตองเปนสินคาที่มีถิ่นกําเนิดไทย 

(Country of Origin : Thailand) และการผลิตนั้นเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว จําแนกได 4 หลักเกณฑ คือ   

1. เปนสินคาที่ผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบท่ีเกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) 

2. สินคาที่ผลิตจากวัตถุดิบนําเขา ซึ่งสินคาเหลานี้จะมีคุณสมบัติถูกตองก็ตอเมื่อไดผานการแปรสภาพ

อยางเพียงพอ (Substantial Transformation) จนกลายเปนสินคาใหมภายใตพิกัดศุลกากรที่แตกตางไป

จากพิกัดศุลกากรของวัสดุนําเขา หรือมีสัดสวนการนําเขาไมเกินรอยละที่กําหนดของราคาโรงงานของ

สินคาสําเร็จรูป ทัง้นี้ จะตองเปนไปตามกฎท่ีระบุไวแตกตางกันไปตามแตเฉพาะรายการสินคา 

3. การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศมาใชในการผลิตสวิตเซอรแลนดใหถือวาวัตถุดิบที่มีแหลงกําเนิดใน 

สวิตเซอรแลนด นอรเวย หรือสหภาพยุโรปเปรียบเสมือนหนึ่งวัสดุของประเทศผูรับสิทธิ GSP ที่เปน

ผูผลิตตามกฎการใชวัสดุของประเทศผูใหสิทธิ GSP (Donor Country Content Rule) 

4. วัตถุดิบที่มีแหลงกําเนิดในประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุมภูมิภาคอาเซียน (ยกเวน สิงคโปร  และบรูไน)  

เปรียบเสมือนวัสดุของประเทศผูรับสิทธิ GSP ตามกฎแหลง กําเนิดสะสม (Cumulative Rule) 

จากหลักเกณฑขางตนท่ีไดกลาวมานั้น จะตองประกอบกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1) เงื่อนไขการสงมอบสินคา สินคาที่มีแหลงกําเนิดในประเทศจะตองสงมอบโดยตรงจากประเทศผูรับ

สิทธิ GSP ไปยังประเทศผูใหสิทธ ิGSP เปนลักษณะสําคัญของกฎวา ดวยแหลงกําเนิดสินคาของระบบ GSP  

2) เอกสารสําหรับใชเปนมาตรฐานสินคาที่จะไดรับสิทธิ GSP จะตองมีหนังสือรับรอง แหลงกําเนิดสินคา

แบบ เอ หรือ Form A ซึ่งออกใหโดยสวนราชการไปแสดงตอศุลกากรประเทศปลายทาง 

 จากการรูปแบบการคาที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทําใหสวิสเซอรแลนดไดออกระเบียบในการรับรอง

ถิ่นกําเนิดสนิคา โดยใชชื่อวา ระบบ Registered Exporters หรือ REX SYSTEM ซึ่งทําใหผูประกอบการสามารถรับรอง

ถิ่นกําเนิดสินคาไดดวยตนเอง โดยไมตองทําการขอเอกสารรับรองจากหนวยงานรัฐในการประกอบการขอรับสิทธิ

พิเศษทางภาษีศุลกากร GSP ประเทศไทยไดตอบรับการเขารวมระบบดังกลาว และระบบนี้ไดเริ่มใชงานจริงตั้งแตวันที่ 

1 มกราคม 2560 (1 January 2017) ตามกรอบเวลาซึ่งกลุมประเทศที่ 1 เริ่มตั้งแต 1 January 2017-31 December 

2018 สามารถขยายเวลาไดอีก 6 เดือน ในการปรับตัว เพื่อใชระบบการรับรองตนเองแทนการใช Form A อยางเต็ม

รูปแบบตอไป ปจจุบันมีผูประกอบการเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 27 บริษัท โดยระบบ REX SYSTEM นี้ ได

พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกทางการคาแกประเทศกําลังพัฒนาอยางเปนมิตร และ

เปนแบบแผนเดียวกัน (Francois.becquart, 2016) โดยการกําหนดขอความการรับรองตนเองลงในเอกสารทางการคา

ตางๆ ของตนเองได (Statement on origin) เชน ใบกํากับสินคา (Invoice) ใบกํากับการบรรจุหีบหอ (Packing Lists) เปน

ตน ผูสงออกตองทําการระบุขอความการรับรองถิ่นกําเนิดดวยตนเองลงในเอกสารทางการคา ซึ่งมีขอความดังนี้  

 “The exporter …………….. (Number of Registered Exporter No. …………………) of the product(s) covered 

by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of  ………… 

preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union 

and that the origin criterion met is ………………….” 
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 การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญของไทย และมีสวิสเซอรแลนดเปนตลาดหลัก มีมูลคาการสงออกในสัดสวนสูงอยางตอเนื่อง  

 
ภาพที่ 2 แสดงสัดสวนตลาดสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ป พ.ศ. 2559 หนวย : รอยละ (ขอมูล

จากผูวิจัย) 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ศึกษาขอมูลทุตยิภูมิ  

(1) ศึกษากระบวนการสงออกสินคา มูลคา ลักษณะตลาดของไทยไปยังสวิสเซอรแลนด โดยการคนหา

ขอมูลดานการสงออกจากเว็บไซต ขาวเศรษฐกิจ  

(2) ศึกษาลักษณะของกฎถิ่นกําเนิดสินคาของผูสงออกเพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจาก

สวิสเซอรแลนดตามระบบการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป (Generalized System of Preference : 

GSP) รวมถึงขอมูลการขอหนังสอืรับรอง (Form A) จากหนังสือ เอกสาร วารสาร คูมือการใหสิทธิฯ และเว็บไซตตางๆ 

2. ศึกษาขอมูลปฐมภูม ิ

(1) ศึกษาขอมูลจากบริษัทที่มกีารสงออกสนิคาไปยังสวิสเซอรแลนดภายใตระบบการรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาดวยตนเอง (REX System) โดยการสัมภาษณในลักษณะกลุม 

(2) กลุมสินคาอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลคาการสงออกสูงสุด จึงศึกษาถึงผลกระทบที่

ผูประกอบการไดรับจากการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑที่กําหนด เพื่อใชประโยชนทางดานภาษีศุลกากรในการ

สงออกสนิคาอัญมณีและเครื่องประดับไปยังสวิสเซอรแลนด 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีการสงออกไปยังสวิสเซอรแลนดมากเปนอันดับที่ 11 มีสวน

แบงตลาดประมาณรอยละ 30 ของตลาดสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เปนสินคาที่มีศักยภาพมา

อยางยาวนาน รวมทัง้การแสดงถึงภูมปิญญา และฝมือในการเจียระไนเพชรและพลอย ตลอดจนการสรางสรรค การ

ออกแบบดีไซนอยางสวยงามประณีต จึงทําใหธุรกิจสงออกกลายเปนที่ยอมรับของตลาดทั่วโลก และมีแนวโนมเพิ่ม

สูงขึ้น ประเด็นปญหาทางการคาระหวางประเทศที่เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่ง ไดแก ปญหาเรื่องการกําหนด

แหลงกําเนิดสินคา ไมวาจะเปนรูปแบบของการการผลิต กําหนดการใชวัตถุดิบ การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร 
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รูปแบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินคา ซึ่งปจจัยเหลานี้อาจกอใหเกิดภาระตอผูประกอบการได นอกจากนี้การเปดเสรี

ทางการคา หรือการไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP จะมีสวนชวยใหเกิดประโยชนทั้งในดานการคาและการ

ลงทุนกับไทยอยางมาก ดังนั้น ผูประกอบการจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการ

ดําเนินนโยบาย และกลยุทธทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันรวมถึงพยายามปรับตัวเพื่อแสวง

ผลประโยชน และลดผลกระทบจากมาตรการตางๆ ถูกกําหนดขึ้น ผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยจะสามารถแขงขันไดนั้น จะตองทําการศึกษากฎเกณฑหรือมาตรการของสวิสเซอรแลนดซึ่งเปน

ตลาดที่สําคัญ เพื่อที่จะไดสามารถปรับตัวใหตอบสนองตอกฎเกณฑดังกลาวไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เนื่องจากใน

ปจจุบันสินคาอัญมณีและเคร่ืองประดับของไทยประสบปญหาในดานกฎเกณฑวาดวยแหลงกําเนิดสินคาที่จะนํามาใช

กับสินคาและเครื่องประดับ รวมถึงเงื่อนไขในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP อยางเขมงวดยิ่งขึ้น  

 จากกฎเกณฑดานการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผูใหสิทธิฯ หรือสวิสเซอรแลนด ที่ไดใหแก

ประเทศผูรับสิทธิ รวมถึงประเทศไทย สงผลใหผูประกอบการ หรือผูสงออกจําเปนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของระบบ

การรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองของผูสงออก หรือ REX SYSTEM เพื่อที่จะยังคงสามารถขอรับสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรตอไป ซึ่งเปนปจจัยที่สงเสริมในดานการแขงขันทางการคา และถือเปนการไดเปรียบดานการแขงขันอีก

ดวย สําหรับการศึกษานี้ ผูศึกษาไดทําการสอบถามผลกระทบของผูประกอบการ / ผูสงออกสินคาในกลุมอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยในการสงออกไปยังสวิสเซอรแลนดที่มีการขอรับสิทธิ GSP และดําเนินการเขารวมระบบ REX 

SYSTEM เปนที่เรียบรอยเพื่อเปนผูสงออกที่สามารถรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองไดนั้นมีจํานวนทั้งสิ้น 4 ราย 

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2560) เปนผูประกอบการที่มีการผลิตและสงออก โดยทําการผลิตโดยไดถิ่นกําเนิดไทย

ตามเงื่อนไขของการแปรสภาพอยางเพียงพอ รวมถึงมกีารนําเขาวัตถุดิบจากสวิสเซอรแลนดในการรวมเปนถิ่นกําเนิด

ไทยดวย ตามท่ีระบบ GSP สวิสเซอรแลนดไดกําหนดไว 

 ผลการศึกษากลุมตัวอยางผูสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับที่เขารวมในระบบการรับรองถิ่นกําเนิด

สินคาดวยตนเองในการสงออกไปยังสวิสเซอรแลนด หรือ REX SYSTEM พบวา ผูประกอบการ/ผูสงออก สามารถ

ปฏิบัติไดตามกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นได และเปนการอํานวยความสะดวกดานการคาเปนอยางดี เนื่องจากไมตอง

เดินทางมาขอรับหนังสือรับรองฟอรม เอ (Form A) ที่หนวยงานราชการ ชวยประหยัดคาเดินทาง และคาเอกสาร และ

ไดทดลองใชเรียบรอยแลว สามารถนําไปขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีที่ประเทศปลายทางไดจริง รวมไปถึงสามารถ

จัดการระบบสารสนเทศภายในองคกรใหเปนรูปแบบยิ่งขึ้นในคราวเดียว แตการบริหารจัดการระบบสารสนเทศใน

องคกรของผูประกอบการ/ผูสงออก นั้น ไดรับตนทุนดานธุรกรรม (Transaction Cost) จากการบริหารจัดการระบบ

ภายใน การอบรมใหความรูแกพนักงานในการผลิต การนําเขา และสงออก การคิดคํานวนการไดมาซึ่งถิ่นกําเนิดไทย

ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว โดยตองทําการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงตางๆ เปนจํานวนมาก อีกทั้งประสบ

ปญหากับหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการตรวจปลอยของในขั้นตอนกระบวนการสงออก ทําใหเกิดความลาชา และ

เขาใจไมตรงกันในบางครั้ง จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการสรางความเขาใจระหวางกัน แนะนํา และ

อํานวยความสะดวกใหมีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อทําความเขาใจรวมกันกับภาคเอกชน ในดานการผลิตใหได

คุณสมบัติในการไดมาซึ่งถิ่นกําเนิดไทย เนื่องจากเปนเงื่อนไขที่จําเปนในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจาก

สวิสเซอรแลนด และประชาสัมพันธทําความเขาใจในระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวยตนเองใหมากยิ่งขึ้น เพื่อ

สงเสริมใหผูประกอบการ/ผูสงออกไดรับทราบและปฏิบัติอยางถูกตอง เปนการสงเสริมการคาใหสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารยทุกทานที่ไดประศาสตรวิชาความรูมาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบคุณอาจารยที่

ปรกึษา ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนําขอมูล แนวทางการศึกษา ขอขอบคุณกรรมการสอบที่ใหคําแนะนําในการปรับปรุง

เนือ้หา และใหคําปรึกษาตางๆ จนทําใหการศึกษาคร้ังนี้ผานไปไดดวยด ี

ขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการนิติเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศที่ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และ

ประสานงานดําเนินการตางๆ ใหแกขาพเจาตลอดระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา ขอบคุณเพื่อนๆ (TITLE รุนที่ 5) 

สําหรับมติรภาพ และกําลังใจ ทําใหขาพเจาไดรับประสบการณทีด่ ี  

ขอขอบคุณพี่ๆ จากกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ที่ใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน และ

ขอบคุณผูใหการสัมภาษณจากผูประกอบการ ที่ไดสละเวลาใหสอบถาม และใหความอนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชน

ตอการศึกษา 

 สุดทายนี้ขอขอบคุณบิดา มารดา และปา ของขาพเจา ที่ไดอนุเคราะหดานคาศึกษาเลาเรียน เปนกําลังใจที่

สําคัญยิ่งที่สุดในการฝาฟนอุปสรรคตางๆ ใหสามารถลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณเพื่อนๆ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ที่มอบมิตรภาพและกําลังใจเสมอมา ประโยชนใดๆ ที่เกิด

จากการศึกษาคนอิสระครั้งนี้ ขาพเจาขอมอบใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่ประศาสตรความรูและวิชาแกขาพเจา 

หากมีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย  

 

เอกสารอางอิง  

หนังสือ 

จิตติมา เกรียงมหศักดิ์.(2552).ระเบียบวาดวยแหลงกําเนิดสินคาภายใตกรอบองคการการคาโลก.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ชมเพลิน สุวรรณภาณุ.(2548).การอํานวยความสะดวกทางการคา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

รังสรรค ธนะพรพันธุ และสมบูรณ ศิริประชัย.(2552).กฎกติกา WTO เลมท่ีหนึ่ง : กฎกติกาทั่วไป.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

รังสรรค ธนะพรพันธุ และสมบูรณ ศิริประชัย.(2552).กฎกติกา WTO เลมท่ีหก : การศุลกากรและสถาบัน.กรุงเทพฯ:

โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สิทธิกร นิพภยะ. Differential and More Favorable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of 

Developing Countries.กรุงเทพฯ 

บทความวารสาร 

กรมการคาตางประเทศ.(2558).การขอหนังสอืรับรองถิ่นกําเนิดสินคา. 

กรมการคาตางประเทศ.(2558).การตรวจคุณสมบัติดานถิ่นกําเนิดเพ่ือขอใหสทิธพิิเศษทางภาษีศุลกากร. 

วรดุลย ตุลารักษ.(2548). ปญหาวาดวยแหลงกําเนิดสินคา.กรุงเทพฯ 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.(2555).คูมือการใชสทิธพิิเศษทางการคาสนิคาสาํหรับ SMEs.6-107 

European Commission.(2015).The REX system Executive training on negotiating and drafting rules of 

origin.Firenze,Italy 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย.(2555).ทําความรูจัก GSP.. แตมดีๆสําหรับผูสงออกไทย. 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1642 
 

สุมาลี สันติพลวุฒิ และ รสดา เวษฎาพันธุ.(2555).การใชสทิธติามแหลงกําเนดิสินคา.กรุงเทพฯ:คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สมพล วันตะเมล.(2550).กลยุทธการจัดการภาพลักษณประเทศแหลงกําเนิดสินคา.ว. สงขลานครินทร ฉบับ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

สวนยุโรป สํานักอเมรกิา ยุโรปและแอฟรกิา.(2554).กฎถิ่นกําเนิดสินคาภายใตขอตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA 

Agreement Protocol 4 on Rules of Origin) : ปดชองทางการใชสทิธปิระโยชนของประเทศที่มใิชสมาชิก.1-4. 

สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครแฟรงกเฟรต.(2556).รายงานสถานการณเศรษฐกิจการคาระหวาง

ประเทศสวติเซอรแลนด. 

ศักดา ธนิตกุล, และคณะ (2546).โครงการการศึกษาและแนวโนมดานมาตรการกีดกันทางการคาที่มใิชภาษีท่ีมีตอ

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ศูนยขอมูลอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแหงชาต ิ(องคการมหาชน).

(2558).สถานการณการนําเขาสงออกสินคาอัญมณีและเครื่องประดับไทยป 2558. 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย.(2558).ธุรกจิอัญมณีและเคร่ืองประดับ. 

วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ 

โกวิท ชาญวิทยาพงศ.(2554).การวิเคราะหทางกฎหมายและทางเศรษฐศาสตรของการทําหนังสอืสัญญาตามตาม

มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 กรณีความตกลงวาดวยการคาเสรี (Free Trade 

Agreement).วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,กรุงเทพฯ 

พิชญสินี สิริวัฒน.(2556).ภาระตนทุนของผูประกอบการเคร่ืองประดับทองไทยในการปฏบิัติตามกฎวาดวย

แหลงกําเนดิสินคา ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญีปุ่น.ปรญิญานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,กรุงเทพฯ 

อินเทอรเน็ต: เว็บไซต 

ศุลกากรสหภาพยุโรป.(2559).ระบบ REX SYSTEM และถิ่นกําเนิดสินคา.สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2560 จาก 

 http://www.cc.lu/uploads/media/FIT4CUSTOMS_-_Workshop_2_Registered_Exporter_System__REX_.pdf 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/rex_registered-exporter-system_en.pdf 

 http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000127276 

พณฦและคณะ.(2558).ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP สวิสเซอรแลนด.สืบคนเมื่อ 5 มกราคม 2560 จาก 

http://www.ftawatch.org/node/43983 

องคการการคาโลก.ขอมูลทางเทคนิคดานถิ่นกําเนิดสนิคา.สืบคนเมื่อ 7 มกราคม 2560 จาก 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_info_e.htm 

 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/22-roo_e.htm 

ความสัมพันธระหวางไทย-สวิสเซอรแลนด.สืบคนเมื่อ 3 กุมภาพันธ 2560 จาก 

www.ita.doc.gov/td/tic/tariff/country_tariff_info.htm 

กลยุทธการแขงขัน.(2554).สืบคนเมื่อ 7 มกราคม 2560 จาก 

 http://www.stock2morrow.com/ 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1643 
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บทคัดยอ 

การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทย โดยใชบทเพลงชวยสอน ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ที่ไดรับการเรียนดวยชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใชบทเพลงชวยสอน กลุมตัวอยาง 

ไดแก นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) เครื่องมือในการวิจัยคือ ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยใชบทเพลงชวยสอน และ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( x̄ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) รอยละ และการทดสอบคาสถิติ (t - test for Dependent)  
ผลการศึกษาพบวา  

1)  ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีประสิทธิภาพ 86.34/86.75 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไดรับการเรียนดวยชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใชบทเพลงชวยสอน 

หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน อยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

คําสําคัญ: การพัฒนา ชุดการสอน บทเพลงชวยสอน  

Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to develop learning package a Media assisted Thai for Communication Course of 

Songs for Undergraduates with the effective index of 80/80 2) to compare achievement pretest posttest by using the develop 

packages 

The Samples were 40 students who enrolled in the Thai for communication in third semester of academic year 2016. 

Case by Purposive sampling the research instruments were learning packages in Thai for Communication Media assisted Course of 

Songs and achievement test. The data were analyzed using mean ( x̄ ), standard deviation (S.D) percentage and t - test for 

Dependent. 

 The results revealed that: 1) The learning package a Media assisted Thai For Communication Course of Songs for 

Undergraduates efficiency of index was at 86.34/86.75 which is 80/80 2) Achievement of Undergraduates student learning using 

the develop packages were higher than pretest at the statistical significance level of .05 of stafistical significance. 

Keywords: develop, Learning package, Media assisted 
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บทนํา  

 การจัดการเรยีนการสอนวิชาภาษาไทย ในหัวขอหลักภาษาไทยนั้น มเีนือ้หาที่คอนขางซับซอน เนื้อหามีความ

นาเบื่อหนาย ในการจัดการสอนผูสอนไมควรใหนักเรียนจดบันทึกในเนื้อหาที่มีอยูแลวในหนังสือ ผูสอนควรจัด

กิจกรรมท่ีเราความสนใจและสงเสรมิใหนักเรยีนเขาใจในบทเรยีนไดงายขึน้ สอดคลองกบังานวิจัยของ กฤษฎากร วิชัย

สืบ (2549: 1) พบวา การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ผูสอนมักจะพบปญหาวาเปนวิชาที่ผูเรียนใหความสนใจ

นอยเนื่องจากเห็นวาเปนภาษาที่ใชกันอยูเปนประจํา 

 การพัฒนาชุดการสอนโดยใชบทเพลงชวยสอน จะชวยกระตุนใหสมองหลั่งสารแหงความสุข เปนการทําให

ผูเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน เกิดบรรยากาศในการเรียนที่ดีและสรางแรงจูงใจใหผูเรียนอยากเรียน และมี

ผลการเรียนหลังสูงกวากอนเรยีน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชนมณี แกวพิกุล (2553: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการ

พัฒนาชุดฝกทักษะการอานเชิงวิเคราะหภาษาไทย จากบทเพลงไทยลูกทุง สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา

ชุดฝกทักษะมีประสิทธิภาพ เทากับ 87.13/84.19 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว และ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชชุดฝกทักษะ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับแนวคิด

ของ ดุษฎี พนมยงค (2544: 10) ไดกลาวถึงบทเพลงที่ใชบําบัดผูปวยในทางการแพทย พบวาบทเพลงที่เลือกสรรแลว 

แสดงออกดวยวิธีการใดก็ตามไมวาจะเปนการรอง การฟง การเลน หรือแมแตการเตนของมนุษย จะชวยกระตุนให

สมองหลั่งสารแหงความสุข (Endorphin) ซึ่งสงผลดีตอการทํางานของระบบตางๆ ในรางกาย ตลอดจนระบบประสาท

ทํางานสัมพันธกันและเปนผลดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และสอดคลองกับแนวคิดของ นพดล จันเพ็ญ (2551: 

85) กลาววา บทเพลงเปนสื่อที่เขาถึงประชาชนทุกเพศทุกวัยไดกวางขวาง มีอิทธิพลตอความคิด คานิยมในสังคมได

อยางท่ัวถึง งายดายและซึมลึก เพราะบทเพลงผานสื่อตางๆ ไปถึงผูคน ซึ่งบทเพลงหรือเนื้อเพลงนี้นับเปนวรรณกรรม

ซึ่งเรยีกวา คีตวรรณกรรม หรือ วรรณกรรมเพลง 

 ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สํานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา พบวา ในบทเรียนเรื่องหลักภาษาไทยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ

พอใช โดยมีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ 2.31 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เทากับ 0.87 เนื่องจากวิธีการสอนที่เนนการ

บรรยายจากผูสอนเปนหลัก ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย ผูสอนควรพัฒนาชุดการสอนใหมคีวามนาสนใจ และ

สรางความสนุกสนานใหกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เกิดการเรียนรูอยางมีความสุขจาก

บทเพลงที่มีจังหวะและทํานองท่ีหลากหลาย เขาถึงจิตใจของผูเรียนและเกิดการจดจํา  

 จากเหตุผลที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา บทเพลงประกอบการสอนมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน

เปนอยางยิ่ง เพราะการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ และผูเรียนควรมีความสุขในการเรียน

จึงจะเกิดประสิทธภิาพมากที่สุด ดังนัน้ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจที่พัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยใช

บทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยที่ใชบทเพลงชวยสอน 

สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี
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วิธีดําเนนิการวิจัย 

 ผูวิจัยขอเสนอวิธีการดําเนนิการวิจัยตามลําดับขั้นตอนตอไปนี ้

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1 ประชากรที่ใชในครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 3 ป

การศึกษา 2559 จํานวน 350 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 

2559 จํานวน 40 คน ไดมาแบบวิธีเลอืกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัยเอง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจํานวน 6 ชุด ดังนี้ 1) เรื่องอักษรสามหมูทํานองลูกทุง 2) เรื่องคําในภาษาไทยทํานอง

ลูกทุง 3) เร่ืองประโยคในภาษาไทยทํานองลูกกรุง 4) เรื่องโวหารในภาษาไทยทํานองลูกกรุง 5) เรื่องศัพทบัญญัติ

ในภาษาไทยทํานองแรฟเปอร 6) เร่ืองคําเปนและคําตายทํานองแรฟเปอร ซึ่งชุดการสอนแตละชุด ประกอบดวย ชื่อ

เรื่อง วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรม และการประเมินผล โดยชุดการสอนมีการทดสอบประสิทธิภาพจาก

นักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ตามแนวคิดของ ชัยยงค พรหมวงศ (2556) ซึ่งชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 86.54/86.75 

ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และชุดการสอนผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน โดยใช

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) ภาพรวม มีคาเฉลี่ย ( x̄ ) เทากับ 4.43 และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.12 ซึ่งมีคุณภาพอยูในเกณฑระดับ ดี แตละชุดการสอนใชเวลาในการสอนชุดละ 3 ชั่วโมง 

รวมท้ังหมด 18 ชั่วโมง  

 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ

ประเมินคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามของแบบทดสอบ กับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสูตร IOC (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2547) โดยเลือกขอทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป และแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ นําแบบวัด

ผลสัมฤทธิ์ที่ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 

คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา แลวพิจารณาความยากงาย (P) อยูในเกณฑ 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 

(D) อยูในเกณฑ 0.20-1.00 จึงถือวาใชได แลวเลือกแบบทดสอบที่เขาเกณฑ จํานวน 60 ขอ พบวาแบบทดสอบมีคา

ความยากงาย (P) เทากับ 0.21-0.79 มีคาอํานาจจําแนก (D) 0.25-0.84 จากนั้นนําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปหาคา

ความเชื่อมั่นแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร KR-20 โดยวิธีของ Kuder-Richardson ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76 

นําชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ปรับปรุง

แกไขแลวไปทดลองสอนกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพือ่หาประสทิธภิาพตามเกณฑ 80/80 

 3. การดําเนินการทดลอง 

 3.1 นําชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไปทดลองสอนกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ชุดการสอนมีประสิทธิภาพระหวางเรียน (E1) เทากับ 

86.54 และคะแนนแบบทดสอบทายบทเรียน (E2) เทากับ 86.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 

3.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนไปทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กับนักศึกษากลุม

ตัวอยาง โดยผูวิจัยเปนผูทําการทดสอบเอง ใชเวลาในการชี้แจงและทดสอบ 1.30 ชั่วโมง 
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 3.3 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษากลุมตัวอยางโดยใชชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 บทเรียน ใชเวลาสอนบทเรียนละ 3 

ชั่วโมง รวมท้ังหมด 18 ชั่วโมง 

 3.4 หลังจากสอนครบ 6 บทเรียน ผูวิจัยใหนักศกึษาทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (posttest) โดยใช

เวลา 1.30 ชั่วโมง แลวนําขอมูลมาทดสอบโดยใชสถิติ  (t - test for Dependent) เพื่อตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนกอนเรียนและหลังเรียน 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมดีังนี ้

 4.1 คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of item Objective) ของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) 

 4.2 คาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2547) 

 4.3 คาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีของ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2547) 

 4.4 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 โดยใชวิธี

ของ (Kuder-Richardson อางใน องอาจ นัยพัฒน, 2551) 

 4.5 คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) 

 4.6 คารอยละ โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) 

 4.7 คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรสีะอาด, 2547) 

 4.8 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ 80/80 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556) 

 4.9 ประเมินคุณภาพชุดการสอน ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชวิธีของ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2547) 

 4.9 สถิติ t - test for Dependent ตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน กอนเรียนและหลังเรียน ดวยชุดการ

สอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชวิธีของ (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2547) 

ผลการศึกษา 

 การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ีผูวิจัยนําเสนองานวิจัยเปน 2 ตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี  

 ตอนที่ 1 ผลพัฒนาชดุการสอนวชิาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 การวิเคราะหจากการศึกษา

การสอนดวยชุดการสอน ใหมีประสิทธภิาพตามเกณฑ 80/80 แสดงผลดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ผลการแสดงคารอยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบทายชุดการสอน และรอยละของคะแนนเฉลี่ยจาก

   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปรญิญาตรทีี่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน 

 ชุดการสอน  

(E1) 

 

(E2) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 ชุดที่ 6 

ระหวาง

เรยีน 

85.52 85.5 84.25 85.75 87.25 89.75 86.34  

หลังเรียน   86.75 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวย

สอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 ชุด ของนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง คะแนนจากแบบทดสอบ

ระหวางเรียนโดยเก็บคะแนนจากแบบทดสอบทายบทเรียนของแตละชุด จํานวน 6 ชุด ซึ่งประสิทธิภาพของชุดการ

สอนคะแนนระหวางเรียน (E1) มีคารอยละเฉลี่ย 86.34 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคารอย

ละเฉลี่ย 86.75 สรุปไดวาชุดการสอน มีประสิทธภิาพ 86.54/86.75 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว  

 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

การทดสอบ n x̄  S.D t p-value 

กอนเรียน 40 39.36 0.41 17.28 .000 

หลังเรียน 40 52.51 0.25 

* P < .05 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนดวยชุด

การสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เปนกลุมตัวอยาง 

หลังเรียนสูงกวากอนเรยีน โดยคะแนนมีคาเฉลี่ยกอนเรียน (x̄ ) เทากับ 39.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

0.41 สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ย (x̄ ) เทากับ 52.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.25 ดังนั้นจึงสรุปได

วา ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาไทยที่ใชบทเพลงชวยสอน มีคาเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

อภิปรายผล  

1. ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน มีประสิทธภิาพ 86.54/86.75 ซึ่งสูงกวา

เกณฑ 80/80  เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามหลักการสรางชุดการสอนอยางเปนระบบ ผูสอนมีการเตรียมตัวใน

การสอน มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอน มีการเตรียมวีดิทัศนบทเพลงประกอบการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น และมี

วิธีวัดผลและประเมนิผลที่ชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับขัน้ตอนการสรางชุดกิจกรรมของ วิชัย วงษใหญ (2525: 189-192) 

โดยเริ่มจากการวิเคราะหความตองการในการเรียนรู แลวนําไปออกแบบชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูกตองของชุด

กิจกรรมและแบบวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม หลังจากนั้นนําชุดกิจกรรมไปทดลองใชกับผูเรียนที่เปนกลุม

ตัวอยาง สงผลใหผูเรียนเกิดความตองการเรียนรู และตื่นเตนกับบทเพลงประกอบการสอนที่ไดรับฟงในแตละชุดการ
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สอน สงผลใหมีคาเฉลี่ย  E1/E2 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษฎากร วิชัยสืบ (2549: 46) ได

กลาวถึงการใชบทเพลงประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ผูสอนควรเตรียมตัวในการใชบทเพลงประกอบการสอนเปน

อยางดี มกีารเตรียมเอกสาร ทําเปนแผนภูมิเพลง ทําบันทึกการสอน เตรียมสื่อและวิธีการวัดผลประเมินผล ซึ่งจะทํา

ใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนเปนอยางมากและมีแรงจูงใจที่จะเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของ รักษตะวัน 

อุดมวัฒนกูล (2550: 58) ทําวิจัยเรื่องการสรางกิจกรรมเสริมทักษะการเขียนสะกดคําในภาษาไทยไมตรงตามมาตรา

ตัวสะกด โดยใช เพลง เกม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานผาเวียง ตําบลแมสิน อําเภอศรีสัชนา

ลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหความตองการในการเรียนรู แลวนําไปออกแบบชุดกิจกรรม ตรวจสอบความถูก

ตองของชุดกิจกรรมและแบบวัดประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม แลวนําไปทดลองใชกับผูเรียน โดยชุดการสอนมี

ประสิทธิภาพเทากับ 84.10/81.06 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว จากเหตุผลดังกลาวทําใหชุดการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน มปีระสิทธภิาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  

 2. อภิปรายผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาที่เรียนดวยชุดการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจาก การสอนโดยใชบทเพลงชวยสอน ยังไมเคยมี

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเพลงชวยสอนมากอน จึงเปนการเรียนที่แปลกใหมสําหรับนักศึกษา บทเรียนเปน

การนําองคความรูพื้นฐานของภาษาไทยมาบูรณาการใหมีความนาสนใจ มีความสนุกและเกิดการจดจําหลักการของ

องคความรูนั้นๆ สงผลใหการจัดการเรียนการสอนในแตละครั้ง ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน และยังชวย

ใหผูเรียนจดจําองคความรูในชุดการสอนไดอยางแมนยํา จึงทําใหผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีมาพร สลุงสุข (2555: 74) ไดกลาวถึงความสามารถใน

การจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ที่ไดรับการสอนโดยใชบทเพลงประกอบการสอน หลัง

เรยีนสูงกวากอนเรยีนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะการสอนดวยบทเพลงทําใหผูเรียนรูสึกวาบทเรียนมี

ความหมาย นาสนใจ นาสนุก ย้ําสิ่งที่เรียนไปแลว เชน แบบประโยค คําศัพท หรือการออกเสียงใหผูเรียนจดจําไดดี

ยิ่งขึ้น สงผลใหการเรียนการสอนแตละครั้งไมนาเบื่อหนาย และยังเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความพอใจ 

สนุกสนาน และจดทําเรื่องราวตางๆ ไดรวดเร็ว แมนยําเปนเวลานาน และสอดคลองกับแนวคิดของ สิริพัชร เจษฎา

วิโรจน (2550: 29) ไดกลาววา การใชเพลงประกอบการสอนจะชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน  

ชวยสรางแรงจูงใหแกผูเรียนในการเรียน ชวยใหจดจําเนื้อหาและประทับใจความรูสึกไวไดนาน การใชเพลงยังชวย

สงเสริมพัฒนาการทุกดานของผูเรียน สรางระเบียบวินัย สรางประสบการณ สรางสัมพันธภาพที่ดีระวางผูสอนกับ

ผูเรียน จากเหตุผลดังกลาวทําใหชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์หลัง

เรยีนสูงกวากอนเรยีน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรนําการสอนโดยใชบทเพลงชวยสอน ไปเปนแนวทางหรือบูรณาการกับการพัฒนาชุดการสอนวิชาอื่นๆ 

เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร คณิตศาสตร เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนใหสูงขึ้น และเพื่อศึกษาวา

การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเพลงนั้นเหมาะสมกับวิชาใด หรือเหมาะสมกับระดับการเรียนรูมากนอยเพียงใด

 2. ผูสอนควรวางแผนในการจัดกลุมผูเรียน และจัดสภาวะบรรยากาศในการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

การเรยีนรูรวมกัน  
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 3. ควรนําชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโดยใชบทเพลงชวยสอน ไปจัดทําเปนสื่อเผยแพรใน

ลักษณะตางๆ เชน โปรแกรมสําเร็จรูปแบบตางๆ การเผยแพรในรูปแบบ E-learning เพื่อเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจ

เรยีนรู 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นทีพ่ิเศษ เขตพื้นทีการศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

The Motivation of Teachers’ Work Performance for Special Area Schools 

in Mae Hong Son Educational Service Area 1 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ 

2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ 3) จัดทําขอเสนอแนะการจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ วิธีดําเนินการศึกษา มี 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การศึกษาแรงจูงใจใน 

การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ประชากรเปนขาราชการครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 จํานวน 513 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การเปรยีบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ โดยจําแนกตามเพศ ภูมิลําเนา สถานภาพ 

และประสบการณการปฏิบัติงาน การวิเคราะหโดยการทดสอบ t – test และการวิเคราะหโดยการทดสอบความ

แปรปรวน (One – Way Anova) เมื่อพบความแตกตางทําการเปรียบเทยีบรายคูดวยวิธี LSD 3) การจัดทําขอเสนอแนะ

การจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ กลุมเปาหมายเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด

จํานวน 7 คน โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 

1) ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ พบวา 1) ดานปจจัยกระตุนแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ 

ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการยอมรับนับถือ ตามลําดับ 

2) ดานปจจัยค้ําจุนแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ดังนี้ ดานความสัมพันธภายในหนวยงาน ดานการนิเทศ ดานนโยบายและการบริหาร ดานเงินเดือน ดานสภาวะ 

การทํางาน ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ พบวา ครูที่มีเพศตางกัน 

ภูมิลําเนา สถานภาพ และประสบการณในการทํางานตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษใน

ภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานความรับผิดชอบมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ผลการจัดทําขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ไดแก เนื่องจาก 

การปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษมีความยุงยาก ลําบาก ควรมีเงินคาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ เพื่อ

เสริมสรางขวัญกําลังใจและเอื้อใหครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสภาพความเปนจริง ควรสงเสริมใหขาราชการครูไดพัฒนาตนเอง เปดโอกาส สงเสริม สนับสนุน ให

ศึกษาตอ ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ควรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่มีในสภาพที่ใชงานไดเพราะจะเปนการ

ชวยอํานายความสะดวกในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คําสําคัญ: แรงจูงใจ, แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน, โรงเรียนพื้นที่พิเศษ, แมฮองสอน 

Abstract 

The objectives of this independent study were 1) to study the motivation of teachers’ work performance 

for special area schools, 2) to compare the motivation of teachers’ work performance for special area schools, 

and 3) to provide the recommendations for the motivation of teachers’ work performance for special area 

schools. The methodology consisted of 3 steps as 1) the study of the motivation of teachers’ work performance 

for special area schools. There were 489 government teachers acting as the samples. The questionnaires were 

distributed to the samples and the data were analyzed by mean and standard deviation, 2) the comparison of 

the motivation of teachers’ work performance for special area schools classified by gender, native habitat, 

status, and work experience with the analysis by t-test and One-Way Anova. In case of finding the difference, 

the comparison by LSD was analyzed, 3) the creation of the recommendations in working motivation of the 

special area schools was complied. The target group was 7 qualified experts who applied semi-structure 

interview to gather the data and then analyzed for content analysis.  The findings showed as follows: 

1) The results of the study on the motivation of teachers’ work performance for special area schools 

showed that: 1) the motivation factors in overall teachers’ work performance and in each aspect were at the 

high level, ranged as in the descending means; responsibility, work type, career advancement, success of 

working performance, respect, respectively, 2) the supportive factors as a whole and in each aspect revealed at 

the high level, ranked from the descending mean as internal relationship of department, supervision, policy and 

administration, salary, work conditions, respectively.  

2) The comparison of the motivation of teachers’ work performance for special area schools found that 

the teachers with the difference of gender, native habitat, status, and work experience had no statistically 

significant difference. Considering in each aspect, it showed that the difference of responsibility had the 

statistically significant difference. 

3) The creation of the recommendations for the motivation of teachers’ work performance for special 

area schools included there should have more extra money, and various benefits to inspire and facilitate the 

teachers working with their potential and current conditions due to the difficulties in working at this special area 

schools. Moreover, the government teachers should be supported for developing themselves, providing 

opportunities to further their studies, national and international school visiting. Additionally, the perfect conditions 

of teaching materials have to be provided for facilitating with the efficient work. 

Keywords: motivation, teachers’ work performance, special area schools, Mae Hong Son 

 

บทนํา 

ในความวิกฤตของปญหาการศึกษาในระดับประเทศ ยังมีความวิกฤตมากยิ่งกวาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูบน

พื้นที่สูงและทุรกันดาร ดวยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตรบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศสวน

ใหญเปนภูเขาสูง เปนพื้นท่ีปาไม ตนน้ํา ลําธาร ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณนี้ มีความหลากหลายของกลุมชาติ
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พันธุ การต้ังถิ่นฐานบานเรือนของประชาชนจะตั้งอยูกระจัดกระจายเปนหยอมบาน ตามที่ราบเชิงเขา หุบเขา บนภูเขา

สูง และการคมนาคมไมสะดวก มีความยากลําบาก ตลอดจนมีวัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกตางกัน ประชากรสวน

ใหญประกอบอาชีพทําไร รับจาง หาของปา มีฐานะยากจน ดังนั้นผูปกครองจึงใหความสําคัญกับการหาเลี้ยงชีพ

มากกวาที่จะใหบุตรหลานรับการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาสําหรับกลุมคนนี้นอกจากจะขาดโอกาสทางการศึกษา

เนื่องจากสภาพแวดลอม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่แตกตางไปจากคนกลุมใหญของประเทศ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทํา

ใหการพัฒนาเปนไปไดไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรและแมไดรับการศึกษา คุณภาพการศึกษาก็ยังอยูในระดับต่ําซึ่ง

สงผลไปถึงคุณภาพของชีวิตดวย สอดคลองกับรายงานของสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพ

เยาวชน (2557) ที่ระบุวาเด็กดอยโอกาสที่อยูในกลุมเปราะบางทางเศรษฐกิจ ไดแก เด็กยากจนพิเศษ เด็กที่อยูใน

ครอบครัวใชแรงงานหรือรับจาง ตลอดจนเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เด็กยากจน หรือเด็กที่ครอบครัวมี

รายไดเฉลี่ยไมเกิน 40,000 บาท/ป มีจํานวน 4,585,207 คน ซึ่งเด็กเหลานี้สวนใหญแมจะอยูในระบบการศึกษาแตก็

ยังมีโอกาสสูงที่จะกลายเปนกลุมเสี่ยงตอการออกกลางคันเนื่องจากความจําเปนของครอบครัว เด็กกลุมนี้ตองการทั้ง

การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตั้งแตช้ันปฐมวัยจนถึงขั้นสูงสุดตามศักยภาพ ตลอดจนความชวยเหลือ

สงเคราะหครอบครัวใหมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตที่พอเพียงอันจะสงผลโดยตรงตอคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของเด็กกลุมนี้โดยตรงอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อยูในพื้นที่หางไกล ถิ่นทุรกันดาร และสวนใหญ

เปนเด็กยากจนที่ตองการการสนับสนุนดานโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับชวงวัยเชนกัน (มนตนภัส มโน

การณ, 2560) 

จากการศึกษาสภาพปญหาของโรงเรยีนขนาดเล็กที่ผานมาพบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญประสบปญหา

คลายคลึงกันใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานความพรอมทางปจจัยของ

โรงเรยีน และดานการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนซึ่งในแตละดานมีรายละเอียดพอสังเขป ในดานปญหาดานการ

บรหิารจัดการ การจัดการศึกษาในอดีต รัฐบาลมุงเนนการจัดตั้งโรงเรียนใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู

เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนทุกคนไดเขาเรียน แตในปจจุบันความจําเปนดังกลาวไดลดลง ประกอบ

กับประชากรมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองดังท่ีไดกลาวมาแลวตัง้แตตอนตน ดังนั้นจึงทําใหมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน

มาก ซึ่งโรงเรียนดังกลาวมีอัตราสวนครูตอนักเรียน นักเรียนตอหองเรียนต่ํากวามาตรฐาน คาใชจายตอนักเรียน 1 คน 

สูงกวาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจํานวนหนึ่งที่อยูในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ เชน พื้นที่

หางไกลความเจริญ พื้นที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของประเทศ เปนตน ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนลักษณะดังกลาวมี

ปญหาในการเดินทางไปเรียน ทั้งโรงเรียนยังขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ ผูอํานวยการโรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญยังขาด

ทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งมีบริบทที่ตางไปจากโรงเรียนขนาดอื่น ๆ สงผลใหคุณภาพการจัดการศึกษายัง

ไมเปนทีน่าพอใจ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) 

แรงจูงใจในการทํางานเปนส่ิงที่มีความสําคัญมาก เพราะแรงจูงใจทําใหเกิดการกระทํา คือ มีความอยากท่ีจะ

ทํางาน มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางาน ทุมเท และใชความพยายามในการทํางานใหมีคุณภาพมากขึ้น ดํารงตนเปน

สมาชิกที่ดีขององคกร สรางสรรคและพัฒนางานและองคกร ตลอดจนคงอยูกับองคกรอยางยาวนาน แตถาคนขาด

แรงจูงใจในการทํางาน คนคนนั้นจะเฉยชา ขาดความตั้งใจ ขาดความใสใจในการทํางาน สักแตทํางานออกมาใหเสร็จ

พน ๆ ตัวไป ผลงานที่ออกมาจึงมักจะมีคุณภาพต่ําหรือสรางความเสียหายใหแกองคกร (สุพานี สฤษฎวานิช, 2552, 

หนา 156) ตามทฤษฎีสองปจจัยของเฟรดเดอริคเฮิรซเบิรก โดยมุงเนนถึงปจจัยที่ทําใหเกิดความพงึพอใจในการทํางาน

เปนปจจัยที่สงผลถึงความพึ่งพอใจในการทํางาน กับปจจัยที่สงผลถึงความไมพึงพอใจในการทํางานนั้นแยกออกจาก
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กันและไมเหมือนกัน องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขจากการทํางานมี 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยจูงใจ และ2) 

ปจจัยค้ําจุน (ยงยุทธ เกษสาคร, 2541, หนา 72) 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรยีนพืน้ที่พิเศษ เขตพืน้ที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 จากนั้นเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู

ตามเพศ ภูมิลําเนา สถานภาพ และประสบการณการปฏิบัตงิาน เพื่อจัดทําเปนขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เพื่อนําเสนอตอหนวยงานตนสังกัดนําไปใชในการวางแผนและสรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนใหสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมและเกิด

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

วิธีดําเนนิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศกึษาไดแบงขั้นตอนการศึกษาออกเปน 3 ขัน้ตอน ประกอบดวย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จํานวน 489 คน เครื่องมือที่ใช 

คือ แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการใชความถี่ และคารอยละ ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เรื่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่พิเศษ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เปนคําถามแบบปลายเปด จัดกลุมแลว

วิเคราะหขอมูลโดยการใชคาความถี่และเรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 โดยจําแนกตามเพศ ภูมิลําเนา สถานภาพ และประสบการณการปฏิบัติงาน ในการเปรียบเทียบ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่พิเศษ จําแนกตามเพศ และภูมิลําเนา ใชการวิเคราะหโดยการทดสอบ 

(t - test) สวนการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในพื้นที่พิเศษ จําแนกตามสถานภาพ และ

ประสบการณทํางาน ใชการวิเคราะหโดยการทดสอบความแปรปรวน (One – Way Anova) เมื่อพบความแตกตางทํา

การเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD และกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทําขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่

การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน โดยกําหนดคุณสมบัติ ดังนี ้

1) ผูบริหารการศึกษาที่มีประสบการณในการบริหารงานที่มีโรงเรียนในพื้นที่พิเศษมาไมนอยกวา 8 ป จํานวน 1 คน 

2) ผูบริหารสถานศกึษาที่มปีระสบการณในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษไมนอยกวา 8 ป จํานวน 3 คน 3) ขาราชการ

ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษไมนอยกวา 8 ป จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ

แบบกึ่งโครงสรางเกี่ยวกับขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ และการวิเคราะห

ขอมูลใชการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) 

สรุปผลและวิจารณผลการศกึษา 

จากผลการคนควาแบบอิสระ เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่

การศึกษาแมฮองสอน เจต 1 สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้

1. แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของสุพัตรา วงษเมืองแกน (2558, หนา 62) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 
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อําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา ขาราชการครู อําเภอแมสอด 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จําแนกตามเพศ 

ภูมิลําเนา สถานภาพ และประสบการณการปฏิบัติงาน แบงเปน 4 ขอ ดังนี้ 

2.1 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จําแนก

ตามเพศ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พเิศษ ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิต ิทั้งนี้เนื่องจากทั้งเพศชายและเพศหญิงมคีวามตองการท่ีจะเปนครู ดังนั้นจึงมีระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ กิติมา ทวาเรศ (2558, หนา 68-69) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรยีนประถมศึกษา จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.2  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ  

จําแนกตามภูมิลําเนา พบวา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พเิศษ โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ไดเปดใหมีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้ง

ขาราชการครูบอยครั้ง จึงทําใหมีผูที่อยูตางจังหวัดและผูที่อยู ในจังหวัดแมฮองสอนตางก็ ใหความสนใจ 

ในการสอบแขงขัน สวนในดานความรับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้

เนื่องจากครูที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดแมฮองสอนจะมีความรับผิดชอบสูงกวา เพราะไดทํางานใกลชิดกับครอบครัว 

และมีโอกาสไดนําความรูกลับมาพัฒนาบานเกิดของตนเอง จึงทําใหความรับผิดชอบในการทํางานแตกตางกับครูที่มี

ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพิฆเนศ บัวสนิท (2558, หนา 100) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา

แรงจูงใจในการทํางานของครูกลุม อูขาว อูน้ํา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย พบวา แรงจูงใจในการทํางานของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต

จังหวัดนครสวรรค กับมีภูมิลําเนาอยูนอกเขตจังหวัดนครสวรรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้

อาจเพราะครูกลุมอูขาว อูน้ํา สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

นครสวรรคที่มีภูมิลําเนาอยูนอกเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค มีความเบื่อหนายในการทํางาน เพราะตองเดินทางจาก

จังหวัดหนึ่ง มาทํางานอกีจังหวัดหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็อยูหางไกลจากภูมิลําเนาเดิมของตนเอง เพราะตองเสียเวลาในการ

เดินทางในการปฏิบัติงานก็ตองอยูในพื้นที่ที่ตนเองไมคุนเคย หรือบางครั้งก็ไมชอบพื้นที่ในการทํางานของตน เพราะ

หางไกลจากสํานักงานในอําเภอหรือตําบล หรือบางครั้งการอยูตางถิ่นอาจทําใหคนที่อยูในพื้นที่รับผิดชอบไมคอยมี

ความสนใจในตัวของครู เพราะไมรูจัก ไมมีเครือขาย หรือผูที่สนับสนุนในตําบลหรือพื้นที่นั้น ๆ จึงทําใหเกิดความแตง

ตางของแรงจูงใจในการทํางานของครูการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

2.3 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิ เศษ 

จําแนกตามสถานภาพ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท้ังนี้เนื่องจากครูที่มีสถานภาพโสดและสมรส ตางก็ไดพักอยูในบานพักครูของโรงเรียน ทํา

ใหตองทํางานรวมกันตลอดเวลา จึงสงผลใหครูที่มีสถานภาพแตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

แตดานความรับผิดชอบมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากครูที่มีสถานภาพโสด

อาจขาดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานใหสําเร็จ แตในขณะที่ครูที่มีสถานภาพสมรสจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ 

เพื่อที่จะไดมีเวลาอยูกับครอบครัวไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เกศณรินทร งามเลิศ (2559, หนา 
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164 – 165) ไดศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการ

คลังสินคา พบวา สถานภาพมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากการทํางานในองคการ

คลังสินคา ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การสนับสนุน การฝกอบรม หรือ

สัมมนา ไดรับความเสมอภาคกันไมไดมีแบงขอบเขตในเรื่องของสถานภาพของพนักงาน ลูกจาง 

2.4 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ 

จําแนกตามประสบการณการปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน

พื้นท่ีพิเศษ โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดานความรับผิดชอบ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากครูที่ไดรับการบรรจุใหมยังขาดประสบการณ จึงทําใหไมสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ นอกจากนั้นยังตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน สอดคลอง

กับงานวิจัยของ สุพัตรา วงษเมืองแกน (2558, หนา 79) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู 

อําเภอแมสอด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครู อําเภอแมสอด ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํา กวา 10 ป และมีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

3. ขอเสนอแนะการจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 ประกอบดวย รายละเอียดดังนี ้

3.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีวิธีการจัดสรรงบประมาณและ

สวัสดิการตาง ๆ ตามสภาพและความจําเปนใหแตละพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ ควรมีการปรับหลักเกณฑการพิจารณาสํานักงานในพื้นที่พิเศษใหมีความสอดคลองกับสภาพบริบท 

ของแตละโรงเรียน รวมไปถึงการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษใหแกครูบรรจุใหม 

ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงบานพักครูใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (1962, อางในสมาน อัศวภูมิ, 

2549, หนา 204) ที่ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพื้นฐานความตองการของมนุษย วามีความตองการความปลอดภัยใหกับ

รางกาย ความมั่นคงในชีวิต หรือความตองการที่จะทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัยในชีวิต นอกจากนั้นยังสอดคลอง

กับอัจฉรียา นิ่มอนงค (2550, หนา 70) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนตอการปฏิบัติหนาที่ของครู โรงเรียน

การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา จังหวัดลําปาง พบวา แนวทางการพัฒนาปจจัยค้ําจุนตอการปฏิบัติหนาที่ของครูที่

สําคัญ คือ ควรมีการกําหนดอัตราเงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มวิทยฐานะให

เหมาะสม การกําหนดนโยบายของโรงเรียนควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวม สวนแนวทางพัฒนาปจจัยจูงใจตอ 

การปฏิบัติหนาที่ของครูที่สําคัญ คือ ควรสงเสริม เรื่อง การอบรม ประชุม สัมมนา การศึกษาตอ และดูงาน 

นอกจากนั้นควรยกยองครูที่มีผลงานสรางชื่อเสียงแกโรงเรียนและพิจารณาความดีความชอบ และจัดบุคลากรให

ทํางานที่เหมาะสมกับงานมีการเอาใจใสในบุคลากรที่มอบหมายใหปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมิน และใหกําลังใจอยาง

สม่ําเสมอ 

3.2 เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ควรสงเสริมใหขาราชการครูไดพัฒนาตนเอง

โดยการเปดโอกาสใหครูไดศึกษาตอ สนับสนุนใหครูไปศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง 

และควรมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ใหอยูในระบบออนไลน เพื่อใหงายตอการเขาถึงงานดานเอกสาร สวน

แนวทางการปญหาการขาดแคลนครู และครูขอยายออกนอกพื้นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรปรับวิธีการบริหาร
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บุคลากรโดยใหมีการสรรหาและบรรจุแตงตั้งใหเร็วขึ้น และสนับสนุนใหคนเกงในพื้นที่ไดมีโอกาสเรียนครู เพื่อจะได

กลับมาพัฒนาบานเกิดของตนเอง อันจะชวยลดปญหาการขาดแคลนครูและครูขอยายออกนอกพืน้ที่ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสุชารัตน รักทองแดง (2553, หนา 48) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานและลูกจาง สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย พบวาบุคลากรไมไดรับ

การสงเสริมและสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทําใหขาดทักษะและประสบการณที่จะ

นํามาพัฒนาตนเอง ดังนั้นจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดมีโอกาสในการศึกษาตอ เพื่อนําความรูมาพัฒนาตนเอง 

นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษาของพัลลภ โสรัจประสพสันติ (2555, หนา 44) ไดศึกษาเรื่องการคงอยูใน

บทบาทของครูผูสอนโรงเรียนพื้นที่พิเศษ จังหวัดเชียงราย พบวา การคงอยูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษ ของครูผูสอนใน

โรงเรยีนพืน้ที่พิเศษ กลุมแมสลองใน อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายองคประกอบพบวา ดานปจจัยพื้นฐาน ดานความปลอดภัย ดานสังคม พวกพอง ดานเกียรติยศ การยกยอง 

ความสําเร็จ อยูในระดับมากทุกดาน และยังสอดคลองกับอัจฉรัตน สงวนงาม (2554, หนา 77-78) ไดศึกษาเรื่อง

ปญหาการจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสระบุรี เขต 2 ไดใหขอเสนอแนะ คือเขตพื้นที่ควรใหความสําคัญของการจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศ

โดยนําไปใชทุกฝายงาน กลาวคือทุกฝายสามารถนําไปใชในการวางแผนใหเขากับงานของตนไดเปนอยางดี เพื่อใหการ

จัดการระบบขอมูลและสารสนเทศมีความสอดคลองเปนระบบเดียวกัน รวดเร็ว ครอบคลุม ทันสมัย ตรงกับความ

ตองการและวัตถุประสงคของผูใช 

3.3 สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ควรมีเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ชัดเจน 

โดยใหความเปนธรรมแกผูที่ทุมเทกับงาน ซึ่งจะเปนการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับครูมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นผูอํานวยการสถานศึกษาควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่เอื้อตอ 

การจัดการศึกษามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผลใหการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ สวนงานที่ปฏิบัติใน

สถานศึกษาก็ควรกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคนไวใหชัดเจนเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตอ

ประสานงาน รวมไปถึงกระตุนใหครูทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ในการพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อสรางการมสีวนรวมในการปฏบิัติงาน สงผลใหครูมีความเขาใจในการปฏิบัติงานที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะ

สงผลดีตอการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับวัชระ บุญปลอด (2551, หนา 78-79) ที่ศึกษาเรื่อง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดพะเยา พบวา ดานพนักงานมีแรงจูงใจใน

การทํางานอยูในในระดับมาก กลาวคือ ตนสังกัดไดจัดใหมีความมั่นคงในงาน มีสวัสดิการที่ดีและมั่นคง พนักงานจึง

สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มกําลังความสามารถและมีผลงานดี สวนในดานบรรยากาศในการทํางาน พบวา 

มีการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน หองทํางานมีแสงสวางเพียงพอ มีความเปนระเบียบ สะอาด และปลอดภัย 

ทําใหรูสกึสะดวก และปลอดภัยในขณะที่ทํางาน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับกําพร เครือวัฒนเวช (2556, หนา 65-

66) ที่ศึกษาเรื่อง ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในดานปจจัยการบริหาร ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานควรม ี

ความเปนกันเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นของลูกนอง/ผูรวมงานอยางมาก และงานที่ทําอยูเปนงานที่มีคุณคา เหมาะสม

กับความรู ความสามารถ สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม นอกจากนั้นจากการวิจัยยังพบวามีปญหาเกี่ยวกับความ

ไมเสมอภาคหรือความไมเปนธรรมในการเลื่อนขัน้ที่มกีารเลือกพวกพองมากกวาความสามารถหรือผลงาน พิจารณา

เงินรางวัลที่นอยเกินไป เงินเดือนหรือคาตอบแทนมักมีความลาชาทําใหเกิดปญหากระทบกับชีวิตประจําวันของ
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พนักงาน การขาดความมั่นใจในระบบการปฏิบัตงิาน และขาดแคลนคาสวัสดิการ คาตอบแทน ที่ยังนอยเกินไป โดยมี

ขอเสนอแนะ คือ ควรสรางสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานในทุกระดับ การมอบหมายงานควรมี

ความชัดเจน ควรมีการกําหนดเปาหมายการทํางานท่ีแนนอนผูบังคับบัญชาควรรับฟงเหตุผลของผูปฏิบัตงิาน และควร

พิจาณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนขั้นใหมีความยุติธรรม และเปนธรรมตามผลงาน ไมมีการเลนพรรคเลนพวก 

หรือใช เสนสาย แนวนโยบายการทํางานของผูบริหารควรมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม เปาหมาย 

เพิ่มงบประมาณในสวัสดิการตาง ๆ ใหพนักงาน ผูบังคับบัญชาควรมีการวากลาวตักเตอืน ลงโทษทางวินัยกบพนักงาน

ที่มกีารทํางานไมเต็มที่ หรือทุจริตในหนาท่ีอยางจริงจัง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี ้

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการกําหนดนโยบายที่มีความชัดเจนและเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน นโยบายที่กําหนดขึ้นสามารถนําไปปรับใชไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ผูเรียน โรงเรียน และงายตอการบริหารจัดการ นอกจากนั้นควรจัดสรรสวัสดิการคาตอบแทนที่สอดคลองกับ 

สภาพความที่เปนจรงิในการปฏิบัติงาน และควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครบสมบูรณ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ของนักเรียน 

2. เขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ควรเขานิเทศติดตามการจัดการศึกษาในโรงเรียนพื้นที่พิเศษอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อติดตามพัฒนาการทํางานของโรงเรียน และยังควรสงเสริมใหครูไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย รวมทัง้การศึกษาตอเพื่อเพิ่มความรูความสามารถของตนเอง นอกจากนั้นยังควรใหมีเกณฑการพิจารณา 

ขอมีหรือเลื่อนวทิยาฐานะในรูปแบบพิเศษ 

3. สถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ควรสงเสริมใหครูปฏิบัติกิจกรรมของโรงเรียนรวมกัน ซึ่งจะทําใหครูไดทํางาน

รวมกัน เกิดความสามัคคีทําใหครูไดปฏิบัตงิานอยางเต็มความสามารถ  

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเรื่องความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในโรงเรียนพื้นที่พิเศษดานความรับผิดชอบ 

เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความผูกพันองคกร เพื่อที่จะไดทราบวา มีปจจัยใดบางที่จะชวย

ผลักดันใหครูในโรงเรียนพื้นที่พเิศษมีความรัก และผูกพันตอองคกร 

กิตตกิรรมประกาศ 

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความกรุณาจากผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองแพม 

รวมถึงความรวมมือที่ดีจากคณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนบานเมืองแพม ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุก

ทาน ที่ไดกรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือใหมีความถูกตอง ใหคําแนะนํา และใหขอเสนอแนะ เพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหถูกตองและเหมาะสมตอการนําไปใชในการพัฒนาแรงจูงใจของครูใน

โรงเรียนพื้นที่พิเศษ และที่สําคัญที่สุดคือ อาจารยดร.มนตนภัส  มโนการณ อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารย ดร.ยง

ยุทธ ยะบุญธงอาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาใหคําแนะนํา ปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรองตาง ๆ ชวยใหการคนควา

แบบอิสระครั้งนี้มีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น และขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมทุกทานที่ไดกรุณาสงเสริม สนับสนุน และเปนกําลังใจใหตั้งแตเริ่มการศึกษา

คนควาจนเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี ้เปนอยางสูง 
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บทคัดยอ  

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมผูบริโภคผักพื้นบานไทย 2) ปจจัยดานสวนผสมการตลาดตอผัก

พื้นบานไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริโภคผัก

พื้นบานไทย  จํานวน 400 คน เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม  และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการหาคา

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคผักพื้นบานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริโภคผักพื้นบาน 

มากที่สุด  ไดแก ตําลงึ ผักกระเฉด ชะอม ผักหวาน และดอกแค  สวนใหญบริโภคผักพื้นบานไทย 1-3 ชนิดทุกวัน สวน

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคผักพื้นบานไทย 4 ดาน พบวา 1) ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับ

ปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.26)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานคุณคาของผักพื้นบาน มาก

ที่สุด  2) ดานราคา ยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.86)   เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับความ

คุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ มากที่สุด  3) ดานชองทางการจัดจาหนาย อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.43)   เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาชองทางจัดจําหนายใกลท่ีพักอาศัยหรือใกลที่ทางานที่มีความสําคญัมากท่ีสุด  และ 4) ดาน

สงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในการ

โฆษณา การประชาสัมพันธ มากที่สุด 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค  สวนผสมการตลาด  ผักพื้นบานไทย   
 

Abstract  

 The objectives of this study were to explore study of consumer behavior and factors of marketing 

mix for Thai local vegetables. The sample used in this research consisted of 400 consumers in Phra Nakhon 

Si Ayutthaya Province. Research instrument was the questionnaires, data were analyzed by using 

statistical methods; percentage, mean and standard deviation. 

 The findings revealed the following, consumer behavior for Thai local vegetables in Phra Nakhon 

Si Ayutthaya Province. Most local vegetables are consumed; Ivy gourds, water mimosa, Senegalia 

pennata, Star gooseberry, and sesban. Mostly consumed Thai local vegetables 1-3 every day. Factors of 

marketing Mix affecting 4 types of Thai local vegetables consumption. It found that 1) the product side. Is 

moderately.( X = 3.26) When considering each item, it was found that consumers value the value of local 

vegetables most. 2) The price is very high( X = 3.86). Considering each item, it was found that consumers 

value when compared with the highest quality. 3) Distribution channel. In a very high level ( X = 4.43). When 

considered It is found that distribution channels close to or near the workplace are most important; and 4) 
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Marketing promotion. In a very high level ( X = 4.36). When considering each item, it was found that. 

Consumers value advertising. Most public relations  

Keywords: Consumer behavior, Marketing Mix, Local vegetables 

 

บทนํา   

ในอนาคตประเทศตางๆจะตองมีการตอสูทางเศรษฐกิจ 2 ดาน คือ สูในสิ่งที่ประเทศมีความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ควบคูไปกับการไดเปรียบเชิงแขงขัน(Competitive Advantage) สําหรับความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปนความไดเปรียบเหนือผูอื่นตามธรรมชาติอยูกอนแลว กลาวคือ มีทรัพยากรในประเทศ

มากกวาประเทศอื่น แตบางประเทศซึ่งขาดแคลนทรัพยากร เชน ประเทศสงิคโปร ซึ่งไดรับแรงกดดันจากความไมมีนั้น

จึงหันไปเนนการลงทุนในดานอื่นๆ เชน ทรัพยากรมนุษย เปนตน ทําใหเกิดความไดเปรียบเชิงแขงขันขึ้น สําหรับ

ประเทศไทยโชคดีที่มทีั้งความไดเปรยีบเชิงเปรยีบเทียบและยังมีแนวโนมที่จะมีความไดเปรียบเชิงแขงขันดวย อยางไรก็

ตาม หากไทยเลือกที่จะสูทุกเรื่องนั้นคงเปนไปไมได เนื่องจากมีขอจํากัดทางดานทรัพยากรและอื่นๆ ประเทศไทยไม

โชคดีอยางประเทศอเมริกาที่เปนประเทศขนาดใหญ รวยมาก และมีความหลากหลาย ทําใหสามารถสูไดทุกเรื่อง 

แมกระทั่งจีน ซึ่งเปนประเทศที่มีขนาดใหญแตไมรวย ก็ยังไมสูทุกเรื่อง ดังนั้นประเทศไทยจึงตองเลือกที่จะสูเพียงบาง

เรื่อง ซึ่งโลกในอนาคตจะแขงขันกันใน 2 มิติ มิติแรกคือ ความซับซอนทางเทคโนโลยี ระหวางประเทศที่มเีทคโนโลยีสูง 

(High – Tech) หรือเทคโนโลยีต่ํา (Low – Tech)  อีกมิตหินึ่งคือ การตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดี (High – 

Touch) หรือไมดี (Low – Touch) ดังนั้น จึงตองพิจารณาวาประเทศไทยจะสูในมิติใดไดบาง 

ไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุนานาชนิด จึงมีศักยภาพในดานนี้มากซึ่งพืชผักพื้นบานไทย 

และสมุนไพรตาง ๆ ในบานเราลวนแตมีคุณประโยชนตอรางกายมนุษยแทบทั้งนัน้ จนเปนที่ยอมรับของคนตางประเทศ

วาเมอืงไทยเปนประเทศที่มีพืชผักพื้นบานไทย สมุนไพรมากประเทศเปนหนึ่งในโลก  ผักพื้นบานที่นยิมรับประทาน และ

มีจําหนายท่ัวไป ไดแก   กระเจี๊ยบแดง, กระเจี๊ยบมอญ, กระชาย, กลวยน้ําวา, ขมิ้นขาว, กระเพรา, ขนุน, ขา, ขี้เหล็ก

, ดอกแคบาน, ชะพล,ู ตะไคร, แตงกวา, ตําลึง, ถั่วฝกยาว, ถั่วพ,ู น้ําเตา, บวบเหลี่ยม, บัวบก, บัวหลวง,  ผักบุง, พริก

ขี้หนู, พริกไทย, ฟกทอง, มะกรูด, มะเขือไขเตา, มะเขือเทศ, มะเขือพวง, มะเขือยาว, มะเฟอง, มะยม, มะระขี้นก, 

มะละกอ, แมงลัก, ยอ, สะระแหน และโหระพา เปนตน  

รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของผักพื้นบานไทย และใหการสนับสนุนในโครงการตางๆ  ที่เกี่ยวกับผัก

พื้นบานไทยพื้นบานมาตลอด โดยมีนโยบายสนับสนุนการใชประโยชนจากพืชพันธุตางๆของไทย ควบคูไปกับการ

อนุรักษบํารุงรักษาพืชอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  ไดระบุใหมี

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพพันธุพืชไวในแผนพัฒนาดังกลาว เพื่อเปนการสรางโอกาสและเสริมสรางพลังทาง

เศรษฐกิจของประเทศอีกชองทางหนึ่ง แตเปนที่นาเสียดายที่คนไทยไมคอยนยิมบริโภคผักพื้นบานไทย  ดังนั้นผูวิจัยจึง

สนใจศึกษา การศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนผสมการตลาดตอผักพื้นบานไทย   ซึ่งจะทําให

ทราบขอเท็จจริงและประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ และผูทําหนาที่การตลาด   ซึ่งผลการศึกษาจะเปน

ประโยชนตอผูผลิตในการนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจ วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการผลิตผักพื้นบานไทยให

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค และเปนที่นิยมบริโภคทั่วไป อีกทั้งเปนขอมูลตอทางราชการในการ

รณรงคใหประชาชนหันมาบรโิภคผักพื้นบานไทย เพื่อสงเสริมสุขภาพมากขึ้น 

งานวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ   
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1) ศกึษาพฤติกรรมของผูบริโภคผักพื้นบานไทย 

2) ศกึษาปจจัยสวนสมการตลาดของผูบริโภคผักพื้นบานไทย 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค และปจจัย

สวนผสมการตลาดตอผักพื้นบานไทย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยอาศัยขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี ้

 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บขอมูล โดยแจกแบบสอบถามใหผูบริโภคผัก

พื้นบานตอบโดยตรง  

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลจากเอกสารงานวิจัย หนังสือหรือสิ่งตีพิมพ ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวของกับผักพื้นบานไทย ตลอดจนขอมูลจากหนวยงาน องคกรสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี ้

 ประชากรในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศกึษาวิจัยครัง้นี้ คือ  ประชากรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี

จํานวนทั้งหมด 747,640 คน (รายงานจํานวนประชากรสํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ธันวาคม 2554) 

 กลุมตัวอยางในการวิจัย   

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริโภคผัก

พื้นบาน  จํานวน 400 คน การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยดูจากตารางสําเร็จรูปของยามาเน  ( Yamane, 1973 : 

1089) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ความคลาดเคลื่อน + 5 % และผูวิจัยไดเผื่อคาความคลาดเคลื่อนจากการที่ไดรับ

แบบสอบถามกลับไมสมบูรณ หรอืไมไดรับตอบกลับ 10 %  ไดกําหนดกลุมตัวอยางที่ จํานวน 440 คน  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้

   ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพโดยทั่วไปของผูบรโิภค จํานวน 7 ขอ 

   ตอนท่ี 2 สอบถามขอมูลทางดานพฤติกรรมของผูบริโภคผักพื้นบาน แบงเปน  2 ตอน คือ  

   1) เปนแบบสอบถามขอมูลดานพฤติกรรมโดยทั่วไปของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผัก

พื้นบานไทย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีขอคําถาม จํานวน 12 ขอ 

   2) เปนแบบสอบถามขอมูลดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดตอผัก

พื้นบานไทย ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มีขอคําถาม จํานวน 18 ขอ ทั้งหมด 

4 ดาน ไดแก 

 1) ดานผลิตภัณฑ 

   2) ดานการกําหนดราคา 

3) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

   4) ดานการสงเสรมิการจัดจําหนาย 

  ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะอื่นๆของผูบริโภคในการแกปญหาที่

มีตอผักพื้นบานไทย ใหมีการผลิตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาใหตรงความตองการของผูบริโภค ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบปลายเปด (Open and Questions)  
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การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้จะวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Statistical Package for the 

Social Science for Window) ซึ่งมีการประมวลผลขอมูลเปนขั้นตอน คือ  

 1. การวิเคราะหลักษณะขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามดวยวิธีเชิงปริมาณโดยการใชการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)  

 2. วิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารผักพื้นบานไทย ของผูบริโภค โดยการใชการแจกแจง

ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

3. วิเคราะหขอมูลดานสวนประสมทางการตลาด โดยใชการวิเคราะหการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Frequency) และรอยละ (Percentage)  

 4. วิเคราะหขอมูลแสดงความคิดเห็นอื่นๆของผูบริโภคตอผักพื้นบานไทย โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 

Analysis) และเรยีงลําดับขอมูลโดยใชคาความถี ่

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล   

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจะไดนําเสนอตามลําดับ ตอไปน้ี 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

  ผูบริโภคผักพื้นบานไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเปนเพศหญิง (คิดเปนรอยละ 

58.00)  มีอายุระหวาง 26-30 ป (คิดเปนรอยละ 38.60)สถานภาพโสด (คิดเปนรอยละ 37.30) ระดับการศึกษา

สูงสุดปริญญาตร ีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 30, 000 บาท (คิดเปนรอยละ 42.50) 

2. พฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบานไทย 

ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริโภคผักพื้นบานไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริโภค

ผักพื้นบาน มากทีสุ่ด ไดแก ตําลึง (คิดเปนรอยละ 22.40)  ผักกระเฉด (คิดเปนรอยละ 18.78)   ชะอม (คิดเปนรอยละ 

15.47)  ผักหวาน (คิดเปนรอยละ 12.64)   และดอกแค (คิดเปนรอยละ 10.40)   สวนใหญบริโภคผักพื้นบานไทย 1-3 

ชนิดทุกวัน 

3. ปจจัยดานสวนผสมการตลาดตอผักพืน้บานไทย 

 สวนปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มผีลตอการบริโภคผักพื้นบานไทย 4 ดาน พบวา 

 3.1 ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26)โดยผูบริโภคเห็นวา ความสดใหมของผัก 

ภาพประกอบในรายการอาหาร และรสชาติแบบดั้งเดิมของอาหาร มีสวนชวยในการเลือกบริโภค เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ผูบรโิภคใหความสําคัญดานคุณคาของผักพื้นบาน มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.16) 

 3.2 ดานราคา อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.86) ตองมีทางเลือกในการชําระเงินทั้งเงินสดหรือบัตร

เครดติ ระดับราคาเมื่อเทียบกับทองตลาดราคาตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพ การออกใบกากับภาษีอยางถูกตอง 

เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ มากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.02)   

 3.3 ดานชองทางการจัดจาหนาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.43) จะตองเดินทางสะดวกใกลที่พัก

หรือที่ทางานตั้งอยูในหางสรรพสินคา มีความสะดวกสบายของที่จอดรถ บริการสงตามบาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวาชองทางจัดจําหนายใกลท่ีพักอาศัยหรือใกลที่ทางานที่มีความสําคัญมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.94) 
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3.4 ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36) การโฆษณา เชน แผนพับ ใบปลิว การ

ลดราคาคาอาหารและบริการ การนาคูปองมาแลกของสมนาคุณ การจัดทาบัตรสมาชิกเพื่อรับสวนลด เมื่อพิจารณา

เปนรายขอพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในการโฆษณา การประชาสัมพันธ มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.12) 

 อภิปรายผล 

 การศึกษาพฤตกิรรมผูบริโภคและปจจัยสวนผสมการตลาดตอผักพื้นบานไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้  

พบวาขอมูลทั่วไปของผูบริโภค โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มี อายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

สูงสุด ปริญญาตรี รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001 – 30, 000 บาท จะเห็นไดวาผูบริโภคเพศหญิงที่โสดจะให

ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  

 สวนพฤตกิรรมของผูบริโภคผักพื้นบานไทย พบวา สวนใหญบริโภคผัก 1-3 ชนดิทุกวัน ซึ่งถือวาชนิดของผักที่

บรโิภคยังไมหลากหลาย ควรสงเสริมใหมกีารบรโิภคผักพื้นบานไทยใหมากขึ้น โดยเฉพาะผักพื้นบานไทยที่มีสีเขียวเขม 

สีเหลอืง สีแดง และสีมวง เพราะสารที่ทําใหผักมีสีสันตางๆ มีคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระ ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงตอ

การเสื่อมของอวัยวะตางๆในรางกาย และยังมีฤทธิ์ตอตานเซลลมะเร็งดวย  นอกจากพบวาผักที่นิยมบริโภคสวนใหญ

เปนผักประเภทกินใบมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.87 + 0.58) การที่นิยมบริโภคผักกินใบอาจเนื่องมาจากผักประเภทใบมี

หลากหลายชนิด และมีทุกฤดูกาล หาซื้อไดงาย และนํามาประกอบอาหารประจําวันไดงาย สอดคลองกับงานวิจัย

ของธนกิานต (2553) ที่พบวา ผูบริโภคผักพื้นบานไทยสวนใหญจะบริโภคผักประเภทกินใบ(คาเฉลี่ย 3.26) 

สวนปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคผักพื้นบานไทย 4 ดาน พบวา 1) ดานผลิตภัณฑ 

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานคุณคาของผักพื้นบานไทย มากที่สุด 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอิสรีย (2558) ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจุบันผูบริโภคใสใจตอสุขภาพมากขึ้น  2) ดานราคา 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ

มากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี้ไปสอดคลองกับแนวคิดของธงชัย (2548) ทั้งนี้ผูบริโภคทุกคนไดเล็งเห็นคุณคาการใชเงินให

สมเหตุสมผลและกอประโยชน  3) ดานชองทางการจัดจาหนาย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ชองทางจัดจําหนายใกลที่พักอาศัย หรือใกลที่ทํางาน  ปจจัยขอนีม้ีความสําคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

มณฑาทิพย (2550) ปจจัยดานนี้แสดงใหเห็นวาผูบริโภคตองการความสะดวกในการเลือกซื้อผักพื้นบานไทย  และ 4) 

ดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญในการโฆษณา การ

ประชาสัมพันธ มากที่สุดซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพาวรรณ (2548) ที่กลาววา การสงเสริมการตลาดมีวิธีการ

หลายอยาง เชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ ทั้งสื่อทางตรงและทางออม 

 จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยสวนผสมการตลาดตอผักพื้นบานไทยในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีขอเสนอแนะดังนี ้ 

1. ดานผลิตภัณฑควรสงเสริมใหผูบริโภครูจักอาหารประเภทผักพื้นบานไทยมากขึ้น แสดงใหทราบถึง

คุณประโยชนในการรับประทานผักพื้นบานไทย และมีเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น  

2. ดานราคาควรตัง้ราคาใหมีราคาใกลเคียงกับผักสดทั่วไปและราคาตองเหมาะสมเมื่อเทยีบกับคุณภาพ  

3. ดานชองทางการจัดจาหนาย ควรจัดจาหนายในสถานที่ใกลที่ทางานหรือใกลที่พัก ในแหลงชุมชน ใน

หางสรรพสินคาและมีสถานที่จอดรถเพียงพอเพื่อความสะดวกของผูบริโภค  

 4. ดานการสงเสริมการตลาด การโฆษณา เชนแผนพับ ใบปลิว การลดราคาอาหาร การนําคูปองมาแลก

ของสมนาคุณ การจัดทําบัตรสมาชิกเพ่ือรับสวนลด เปนตน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา 

ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการระบบบรกิารการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี 

จํานวน 285 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ สถิตทิี่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (�̅) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของ

นักศึกษาวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅=3.62) โดยดาน

ประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุด (�̅=3.77) รองลงมา คือ ดานระบบ

บริการการศึกษา (�̅=3.71) และดานเครือขายอินเทอรเน็ต (�̅=3.39) ตามลําดับ 2. ปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอ

คุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พบวา ปญหา

และขอเสนอแนะที่นักศึกษาตองการใหปรับปรุงมากท่ีสุด คือ ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีการขัดของของสัญญาณ

บอยมาก และครอบคลุมไมทั่วถึงทุกพืน้ที่ของวิทยาลัย ไมมีความเสถียรในการใชงานทําใหใชงานไมตอเน่ือง ทําใหการ

เขาใชบริการระบบบริการการศึกษาเกิดความลาชา การลงทะเบียนเรียนและการใชบริการอื่น ๆ ไมสามารถใชงานได

ทันที ควรมีการปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมีความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ และครอบคลุมพื้นที่ในวิทยาลัย

อยางเปนรูปธรรม รองลงมา คือ ดานระบบบริการการศึกษา หนาเพจไมมีการแจงขาวประชาสัมพันธ ขาวประกาศ 

ขอมูลตางๆ ที่มีการอัพเดท และวิธีการใชงานระบบบริการการศึกษา ควรเพิ่มขาวประกาศในหนาแรกของเว็บไซต 

วิธีการใชงานระบบบริการการศึกษา มีการอัพเดทขอมูลใหเปนปจจุบัน และเพิ่มชองทางการแสดงความคิดเห็น การ

ติดตอสื่อสารเพื่อตอบปญหาการใชงานระบบบรกิารการศึกษากับผูดูแลระบบที่สะดวกและรวดเร็ว 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจ คุณภาพการใหบริการ ระบบบริการการศึกษา   

Abstract 
This research aimed to 1.) study the students’ satisfaction towards service quality of educational service 

system of That Phanom college, Nakhon Phanom university, 2.) study problems and recommendations towards 
the service quality of educational service system of That Phanom college, Nakhon Phanom university. Sample 
group of the study was 285 students studying on vocational education level and bachelor degree level in 
academic year of 2016 at That Phanom college, Nakhon Phanom university, this is stratified random sampling. 
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Research instrument was five – rating scale questionnaires. Statistic used for analyzing data was frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The result of this study was found that 1.) students’ satisfaction 
towards service quality of educational service system of That Phanom college, Nakhon Phanom university in 
overall image was at high level (�̅=3.62), the highest average satisfaction level was part of efficiency of 
educational service system (�̅=3.77), next part was of educational service system (�̅=3.71), and final part was 
internet network (�̅=3.39) respectively. 2.) students’ problems and recommendations towards the quality of 
educational service system of That Phanom college, Nakhon Phanom university, it was found that the students 
mostly need the internet network to be improved because it often had a trouble in receiving the signal. This 
signal was not covered all of the college’s area. The network was not stable which effect a continuity of 
utilization, and brought about a lateness of accessing educational service system, registration, and other 
services. Therefore, internet network should be improved in parts of signal speed, stability, and area coverage 
within the college. Next part was educational service system. Webpage had no public relations, announcement, 
and any updated information. Thus, news and announcement should be increased on webpage, including 
updating any information and increasing the channels for opinion and communication in order to reply utilization 
of educational service system conveniently and rapidly. 
Keywords: satisfaction, service quality, educational service system  
 

บทนํา  

ในโลกยุคปจจุบันเปนยุคแหงระบบขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการบริหารงานในทุกองคกรตอง

ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับตอความเปลี่ยนแปลง ทุกองคกรตางมุงเนนในเรื่องของคุณภาพการใหบริการที่ได

มาตรฐานสามารถตอบสนองความคาดหวังของผูใชบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด คุณภาพการใหบริการเปน

สิ่งที่ทําใหการดําเนินงานขององคกรไปสูความสําเร็จในระยะยาว (ศิรพิร ธรรมบํารุง, 2551) การมุงเนนไปที่ผูใชบรกิาร

จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะนําองคกรไปสูความเปนเลิศได เพราะผูใชบริการจะเปนผูตัดสินวาบริการเหลานั้นมีคุณภาพ

หรือไม ดังนั้น องคกรจึงตองกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใหอยูในระดับมาตรฐานเพื่อสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสรางความพึงพอใจ รวมทัง้สามารถแขงขันกับองคกรอื่นได 

 มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 

ศึกษาธิการ  ซึ่งตองดําเนินการตามยุทธศาสตร 5 ขอ ไดแก Smart Learner, Smart People, Smart Campus, Smart 

Mission และ Smart Organization การดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา

ประเทศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น มหาวิทยาลัยแตละแหงจึงกําหนดปรัชญาเพื่อเปนเปาหมายในการพัฒนา

ทุกๆ ดาน เพื่อใหบัณฑิตมีความพรอมความสมบูรณทั้งทางดานความรู ความสามารถ สติปญญา สังคม อารมณ 

รางกายและจิตใจ เพื่อเปนบุคลากรที่มีประโยชนตอการพัฒนาประเทศอยางแทจริง วิทยาลัยธาตุพนม เปนวิทยาลัย

แหงหนึ่ง ซึ่งไดหลอมรวมเขาเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวิสัยทัศนที่

โดดเดนคือ เปนหนึ่งในวิทยาลัยชั้นนําในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงจัดการศึกษาดานทักษะวิชาชีพมีความรูทางดาน

วิชาการ และบริการวิชาชีพแกชุมชนและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเปนฐาน  มีการจัดการศึกษาทั้งใน

ระดับปริญญาตรี ประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยนักศึกษาที่เขามาศึกษาตอมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นทุกป ดังนั้นการใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหบริการทางการศึกษา รวมทั้งจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและ

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษาจึงมีความสําคัญ เชน จัดสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา 

หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่นๆ ระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต รวมถึงระบบบริการการศึกษา เปนตน  
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 การใหบริการทางการศึกษาถือเปนบริการอยางหนึ่งที่ทุกสถาบันการศึกษาจะตองจัดบริการใหกับนักเรียน

หรือนักศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมีการใหบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน ระบบบริการการศึกษาก็เปน

หนึ่งในการใหบริการทางการศึกษา ซึ่งตองดําเนินการผานเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถแบงออกไดเปน ๔ สวนตาม

ลักษณะผูใชคือ ระบบสําหรับนักศึกษา เจาหนาที่ อาจารย  และผูบริหาร ระบบบริการการศึกษาผานเครือขาย

อินเตอรเน็ตสําหรับนักศึกษา คือ ระบบที่นักศึกษาสามารถคนหาขอมูลตางๆ ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบขอมูล

ของตนเองทั้งขอมูลสวนตัว ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบแผนการเรียน ภาระคาใชจาย และตรวจสอบผลการ

สําเร็จการศึกษา เปนตน  โดยนักศึกษาสามารถใชระบบบริการการศึกษาไดจากทุกจุดที่สามารถเชื่อมโยงเขากับ

เครอืขายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือขายอินเตอรเน็ต 

 ถึงแมจะมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักศึกษา แตการใหบริการถูกจํากัดดวยปฏิทิน

การศึกษา ซึ่งเปนตัวกําหนดวันในการปฏิบัติงาน การบริการที่ตองผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต บุคลากรผู

ใหบริการและนักศึกษาขาดความรูความเขาใจในการใชระบบบริการการศึกษาอยางถูกตอง ซึ่งสงผลตอภาระงานที่

เพิ่มมากขึ้นใหแกบุคลาการที่ใหบริการ ดวยเหตุนี้จึงเปนผลสะทอนกลับและเปนตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจที่บอกถึง

คุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษาทั้งทางตรงและทางออม ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึง

พอใจและคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อ

นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการการศึกษา และสามารถตอบสนองความ

ตองการของนักศึกษาท่ีมารับบรกิารตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาความพงึพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

2) เพื่อศึกษาปญหา และขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน

แนวทางในการศึกษา ดังนี ้

วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) ไดกลาวถึงความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจมีสวนเกี่ยวของกับ ความ

ตองการของมนุษย คือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษยไม

วาอยูท่ีใดยอมมคีวามตองการขัน้พื้นฐานไมตางกัน 

มณีวรรณ  ตันไทย (2553) ไดใหความหมายความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการไดรับบริการในดาน 

ตาง ๆ ดังนี้ คือ ดานความสะดวกที่ไดรับ ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ ดานระยะเวลา

ในการดําเนินการ ดานขอมูลท่ีไดรับจากการบริการ 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาความพึงพอใจในการใหบริการ คือ ความรูสึกดีของลูกคาหรือผูรับบริการที่มีตอการ

ใหบริการที่ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของผูรับบริการในดานตางๆ เชน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานคุณภาพของบริการ  เปนตน 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จุฑาทิพย โพธิลังกา (2557) ไดทําการศกึษา เรื่อง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และคุณภาพการใหบริการ 

กรณีศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผลการศึกษาพบวา มีความคาดหวังตอการ
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ใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริการ สวนความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีตอการใหบรกิาร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานอาคารสถานที่ และนักศึกษามีความ

คิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความเปนรูปธรรม

ของการใหบริการ ผูใชบรกิารที่มปีจจัยสวนบุคคล ดานผลการศึกษา และคณะที่ศึกษาแตกตางกัน มีความคาดหวังตอ

การใหบรกิารแตกตางกัน ผูใชบริการที่มีเพศ ภูมิลําเนา ผลการศึกษา และคณะที่ศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ

คุณภาพการใหบรกิารแตกตางกัน ความคาดหวัง ดานบุคลากร และการบริการมีความสัมพันธกับความพึงพอใจที่มี

ตอการใหบริการความพึงพอใจในภาพรวมมีความสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการ นอกจากนี้ยังพบวา ความ

คาดหวังกับความพึงพอใจที่มีตอการใหบรกิารดานอาคารสถานท่ี และดานอุปกรณและเทคโนโลยีแตกตางกัน 

วาสนา แสนโภคทรัพย (2553) ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตตอการบริการของหนวยทะเบียน

และประเมินผล คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของ

นิสิต เปนความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งเกิดจากทรัพยากร คือ เครื่องคอมพิวเตอรและเจาหนาที่ผูใหบริการ ที่

จะทําใหการบริการนั้น เกิดความพึงพอใจนอยลง จากการเขียนคูมืองานทะเบียนและคูมือผูประสานงานตารางสอน

ตารางสอบแลว เจาหนาที่ในหนวยงานไดปฏิบัติตามที่เขียนไวในคูมือแลว ในภาพรวมนิสิตพึงพอใจในระดับมาก แตใน

รายขอยังมีคําถามบางขอที่นิสิตมีความพึงพอใจระดับปานกลางนั้น เกิดจากที่ตัวบุคคลคือ เจาหนาที่เองและอุปกรณ

ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการทํางาน คือ เครื่องคอมพิวเตอรและการใหบริการในระบบสารสนเทศ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพทั่วไป ประกอบดวย เพศ ชั้นปที่ศึกษา สาขาวิชา ความถีใ่นการใชระบบบริการ

การศึกษา 

ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัย

ธาตุพนม มหาวทิยาลัยนครพนม 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษาของ

นักศึกษาวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2. ขอบเขตดานประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนมป

การศึกษา 2559 ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับปริญญาตรี จํานวน 1 สาขาวิชา ไดแก 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 983 คน 

 3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 

2559 ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 5 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางไฟฟา สาขาวิชาชาง

อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และระดับปริญญาตรี จํานวน 1 สาขาวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน จํานวน 285 คน ซึ่งไดจากการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชสูตรของ

ทาโร ยามาเน  (Taro Yamane) คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยกําหนดใหระดับความคลาดเคลื่อนของกลุม

ตัวอยางเทากับ 0.05 
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  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งแบงเปน  3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป

ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ  กําลังศึกษาระดับ สาขาวิชา และความถี่ในการใชระบบบริการการศึกษา  

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert’s 

Five Rating Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ, 2551) ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการระบบบรกิารการศึกษา วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคําถามปลายเปด      

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (�̅) และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษา 

งานวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะที่มีตอคุณภาพการ

ใหบริการระบบบริการการศึกษาของนักศึกษาวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป  

ตาราง 1 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 178 62.46 

หญิง 107 37.54 

รวม 285 100.00 

จากตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 62.46 

รองลงมา คือ เพศหญิง จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 37.54   

ตาราง 2 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปวช. 156 54.74 

ปวส. 112 39.30 

ปรญิญาตร ี 17 5.96 

รวม 285 100.00 

จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศกึษาในระดับ ปวช. จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 

54.74 รองลงมา คือ ระดับ ปวส. จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 39.30 และระดับปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปน

รอยละ 5.96 ตามลําดับ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวน รอยละ 

ชางยนต 53 18.60 

ชางไฟฟา 30 10.53 

ชางอิเล็กทรอนิกส 68 23.86 

การบัญช ี 46 16.14 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 71 24.91 

เทคโนโลยีพลังงาน 17 5.96 

รวม 285 100.00 

จากตาราง 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญศึกษาอยูสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 71 คน คิด

เปนรอยละ 24.91 รองลงมา คือ สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 23.86 สาขาวิชาชางยนต 

จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 18.60 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.14 สาขาวิชาชางไฟฟา 

จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.53 และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.96 ตามลําดับ 

ตาราง 4 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกความถี่ในการใชบริการระบบบริการการศึกษา 

ความถี่ในการใชบริการระบบบริการ

การศึกษา 
จํานวน รอยละ 

1-5 ครั้ง/เดอืน 152 53.33 

6-10 ครั้ง/เดือน 43 15.09 

มากกวา 10 ครั้ง/เดือน 29 10.18 

ไมเคยเขาใชบริการระบบบรกิารการศึกษา 61 21.40 

รวม 285 100.00 

 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการระบบบริการการศึกษา 1-5 ครั้ง/เดือน จํานวน 

152 คน คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมา คือไมเคยเขาใชบริการระบบบรกิารการศึกษา จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 

21.40 ใชบริการระบบบริการการศึกษา 6-10 ครั้ง/เดือน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 15.09 และใชบริการระบบ

บรกิารการศึกษา มากกวา 10 ครั้ง/เดือน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.18 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมและรายดาน 

การใหบริการระบบบริการการศึกษา �̅ S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1. ดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 3.39 0.88 ปานกลาง 

2. ดานระบบบริการการศึกษา 3.71 0.83 มาก 

3. ดานประสิทธภิาพของระบบบริการการศึกษา 3.77 0.78 มาก 

รวม 3.62 0.83 มาก 

 จากตาราง 5 พบวา ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅=3.62) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา ดานประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษา มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจสูงที่สุด (�̅=3.77) รองลงมา คือ 

ดานระบบบริการการศึกษา (�̅=3.71) และดานเครือขายอินเทอรเน็ต (�̅=3.39) ตามลําดับ 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานระบบเครอืขายอนิเทอรเน็ต 

ดานระบบเครือขายอนิเทอรเน็ต 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 
�̅ S.D. 

ระดับความพึง

พอใจ 

1. การใชงานอินเทอรเน็ตผานระบบ

เครือข า ยมีความรวด เ ร็ วและมี

ประสิทธิภาพ 

21 

(7.37) 

109 

(38.25) 

101 

(35.44) 

45 

(15.78) 

9 

(3.16) 

3.31 0.93 ปานกลาง 

2. ระบบเครือขายมีคุณภาพพรอมใช

งาน 

 

35 

(12.28) 

110 

(38.60) 

114 

(40.00) 

25 

(8.77) 

1 

(0.35) 

3.54 0.83 มาก 

3. การมีเสถียรภาพของระบบ

เ ค รื อ ข า ย  ส า ม า ร ถ ใ ช ง า น

อินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องไมสะดุด 

4. ระบบเครือขายใหบริการได

ครอบคลุมและทั่ วถึงทุกพื้นที่ ใน

วิทยาลัย 

5. การกําหนการเขาสูระบบ

เครือขายมีความเหมาะสม และเปน

ประโยชนตอการใชงาน 

30 

(10.53) 

 

 

37 

(12.98) 

 

15 

(5.26) 

111 

(38.95) 

 

 

103 

(36.15) 

 

78 

(27.37) 

106 

(37.19) 

 

 

104 

(36.49) 

 

138 

(48.42) 

34 

(11.93) 

 

 

37 

(12.98) 

 

49 

(17.20) 

4 

(1.40) 

 

 

4 

(1.40) 

 

5 

(1.75) 

3.45 

 

 

 

3.46 

 

 

3.17 

0.88 

 

 

 

0.92 

 

 

0.83 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

รวม      3.39 0.88 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 6 พบวา ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(�̅=3.39) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตาม 3 ลําดับแรก พบวา  ระบบเครือขายมีคุณภาพพรอมใชงาน มี

คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅=3.54) รองลงมา คือ ระบบเครือขายใหบริการไดครอบคลุมและทั่วถึงทุก
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พื้นที่ในวิทยาลัย (�̅=3.46) และการมีเสถียรภาพของระบบเครือขาย สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องไม

สะดุด (�̅=3.45) ตามลําดับ 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานระบบบรกิารการศึกษา 

ดานระบบบริการการศึกษา 
มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 
�̅ S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. การเขาสูระบบบริการ

การศึกษามีความรวดเร็ว 

39 

(13.69) 

129 

(45.27) 

96 

(33.68) 

17 

(5.96) 

4 

(1.40) 

3.64 

 

0.84 

  

มาก 

 

2. การลงทะเบียนและดูผลการ

เรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 

ไมยุงยากในการเขาถึงขอมูล 

48 

(16.84) 

121 

(42.46) 

104 

(36.49) 

9 

(3.16) 

3 

(1.05) 

4.00 

 

0.82 มาก 

 

3. ระบบการลงทะเบียนไม

ยุ ง ยากซับซ อน และมีความ

รวดเร็วในการเขาถึงขอมูล 

48 

(16.84) 

111 

(38.95) 

98 

(34.39) 

25 

(8.77) 

3 

(1.05) 

3.62 

 

 

0.90 

 

 

มาก 

 

 

4. การโหลดตารางเรียน ตาราง

สอบมีความรวดเร็วไมยุงยากใน

การเขาถึงขอมูล 

42 

(14.74) 

123 

(43.16) 

105 

(36.84) 

13 

(4.56) 

2 

(0.70) 

3.67 

 

 

0.81 

 

มาก 

 

5. ระยะเวลาการลงทะเบียน 

การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 

มีความเหมาะสมไมยุงยากใน

การเขาถึงขอมูล 

25 

(8.77) 

98 

(34.39) 

124 

(43.51) 

35 

(12.28) 

3 

(1.05) 

3.38 

 

 

 

0.85 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

6. มีบุคลากรใหความชวยเหลือ

เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการใชงาน 

52 

(18.25) 

134 

(47.02) 

87 

(30.52) 

10 

(3.51) 

2 

(0.70) 

3.79 

 

 

0.80 

 

 

มาก 

 

 

7. การอบรมการใชระบบบริการ

การศึกษามีความเหมาะสม 

53 

(18.60) 

126 

(44.21) 

91 

(31.93) 

12 

(4.21) 

3 

(1.05) 

3.75 

 

 

0.84 

 

 

มาก 

 

 

8.การกําหนดสิทธิ์ในการเขาสู

ระบบบริการการศึกษามีความ

เหมาะสม 

63 

(22.11) 

120 

(42.11) 

95 

(33.33) 

6 

(2.10) 

1 

(0.35) 

3.84 

 

 

0.80 

 

 

มาก 

 

 

9. ความสวยงามในการออกแบบ 

การใชสีและตัวอักษรมีความ

เหมาะสม 

44 

(15.44) 

120 

(42.11) 

104 

(36.49) 

14 

(4.91) 

3 

(1.05) 

3.66 

 

 

0.83 

 

 

มาก 

 

 

10. การเรียงลําดับเมนูการใช

งานมีความเหมาะสม 

46 

(16.14) 

126 

(44.21) 

100 

(35.09) 

12 

(4.21) 

1 

(0.35) 

3.72 

 

0.79 มาก 

รวม      3.71 0.83 มาก 

 

จากตาราง 7 พบวา ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานระบบบริการการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅=3.71) และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตาม 3 ลําดับแรก พบวา การลงทะเบียนและดูผลการเรียนมีความสะดวกและรวดเร็ว 
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ไมยุงยากในการเขาถึงขอมูล มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅=4.00) รองลงมา คือ การกําหนดสิทธิ์ 

(Username Account) ในการเขาสูระบบบริการการศึกษามีความเหมาะสม (�̅=3.84) และมีบุคลากรใหความ

ชวยเหลือเมื่อมปีญหาเกี่ยวกับการใชงาน (�̅=3.79) ตามลําดับ 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการ

การศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานประสิทธภิาพของระบบบริการการศึกษา 

ดานประสิทธิภาพ 

ของระบบบริการการศึกษา 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 
�̅ S.D. 

ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระบบบริการการศึกษา 

32 

(11.23) 

108 

(37.89) 

114 

(40.00) 

30 

(10.53) 

1 

(0.35) 

3.49 0.84 

 

ปานกลาง 

 

2. การกําหนดรูปแบบของระบบ

บริการการศึกษาถูกตองและ

ครบถวนตามตองการ 

57 

(20.00) 

134 

(47.02) 

85 

(29.82) 

 

9 

(3.16) 

0 

(0.00) 

3.84 0.77 

 

มาก 

 

3. การใชงานระบบบริการ

การศึกษาไมยุ งยากซับซอน 

เขาถึงแหลงขอมูลงาย สะดวก 

4. ขอมูลในระบบบริการ

การศึกษามีความถูกตอง นาเชื่อ

เชื่อถือ และสามารถตรวจสอบ

ได 

40 

(14.04) 

 

173 

(60.70) 

120 

(42.11) 

 

86 

(30.18) 

105 

(36.84) 

 

26 

(9.12) 

19 

(6.66) 

 

0 

(0.00) 

1 

(0.35) 

 

0 

(0.00) 

3.63 

 

 

4.52 

 

 

0.82 

 

 

0.66 

 

 

มาก 

 

 

มากที่สุด 

 

 

5. การประมวลผลของระบบ

บริการการศึกษามีความรวดเร็ว 

38 

(13.34) 

150 

(52.63) 

85 

(29.82) 

9 

(3.16) 

3 

(1.05) 

3.74 

 

 

0.76 

 

 

มาก 

 

 

6. การรายงานขอมูลตรงตาม

ความตองการของผูใชงาน 

66 

(23.16) 

142 

(49.82) 

69 

(24.21) 

7 

(2.46) 

1 

(0.35) 

3.93 0.77 

 

มาก 

 

7. แสดงผลภาษาไดอยางถูกตอง

ไมผิดเพี้ยน 

47 

(16.49) 

140 

(49.12) 

84 

(29.48) 

13 

(4.56) 

1 

(0.35) 

3.77 

 

0.79 

 

มาก 

 

8. ความสามารถของระบบ

บริการการศึกษารองรับการ

ทํ า ง า น ร ว ม กั บ โ ป ร แ ก ร ม

สํ า เ ร็ จ รู ป  บ ร า ว เ ซ อ ร แ ล ะ

ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  อื่ น  ๆ  ใ น

ปจจุบันได 

39 

(13.69) 

139 

(48.77) 

95 

(33.33) 

10 

(3.51) 

2 

(0.70) 

3.71 

 

 

 

0.77 

 

 

 

มาก 

 

 

 

9. สามารถลดขั้นตอนการ

ทํางานจากระบบเดิมได 

37 

(12.98) 

126 

(44.21) 

105 

(36.84) 

15 

(5.27) 

2 

(0.70) 

3.64 

 

0.80 

 

มาก 

 

10. มีชองทางการแสดงความ

คิดเห็น และการติดตอสื่อสาร

เพื่อตอบปญหาการใชงานระบบ

บริการการศึกษากับผูดูแลระบบ

มีความสะดวกรวดเร็ว 

25 

(8.77) 

105 

(36.84) 

136 

(47.73) 

17 

(5.96) 

2 

(0.70) 

3.47 0.77 ปานกลาง 

รวม      3.77 0.78 มาก 
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จากตาราง 8 พบวา ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดานประสิทธิภาพของระบบบรกิารการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(�̅=3.77) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ เรียงตาม 3 ลําดับแรก พบวา ขอมูลในระบบบริการการศึกษามีความถูกตอง 

นาเชื่อเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจมากที่สุด (�̅=4.52) รองลงมา คือ การ

รายงานขอมูลตรงตามความตองการของผูใชงาน (�̅=3.93) และการกําหนดรูปแบบของระบบบริการการศึกษา

ถูกตองและครบถวนตามตองการ (�̅=3.84) ตามลําดับ 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการระบบบริการการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัย

ธาตุพนม มหาวทิยาลัยนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยความ

พึงพอใจสูงสุด ไดแก ดานประสิทธภิาพของระบบบริการการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ความครบถวนของขอมูลใน

ระบบริการการศึกษามีความถูกตอง ทําใหไดรับความนาเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได มีรูปแบบและการรายงาน

ขอมูลตรงกับความตองการของผูใชบริการ และประสิทธิภาพของระบบบริการการศึกษานั้นสามารถรองรับการ

ทํางานรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูป บราวเซอร และระบบปฏิบัติการอื่นๆ ในปจจุบันได สงผลใหผูใชบริการเกิดความ

สะดวกในการเขาใชงานระบบบริการการศึกษาที่ไหน เมื่อไหรก็ได เชน การลงทะเบียน การดูผลการศึกษา การดู

ตารางเรียน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฆณภัส ชีไหม และคณะ (2554) ที่ไดทําการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานทะเบียนโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสมีา ในประเด็นท่ีวา ระบบสารสนเทศงานทะเบียน

ที่พัฒนาขึ้นตองมีความถูกตอง รวดเร็ว สมบูรณเปนปจจุบันและสามารถสืบคนขอมูลไดตรงกับความตองการของ

ผูใชบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ละอองแกว (2558) ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใช

โปรแกรมสารสนเทศสําหรับงานทะเบียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายประถมศึกษา (มอดินแดง) ผล

การศึกษาพบวา การใหบริการของงานทะเบียนที่สามารถนําขอมูลจากระบบฐานขอมูลโดยตรงออกมาจัดทํา

สารสนเทศไดทันที ทําใหเกิดความถูกตองและรวดเร็ว มีความนาเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังพบวาทางโรงเรียนควรใหการ

บรกิารสารสนเทศทุกประเภทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสและใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสารสนเทศดวยตนเองไดมาก

ที่สุด สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยที่มีความพึงพอใจต่ําสุด ไดแก ดานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้น

คือ เกิดความขัดของของสัญญาณอินเทอรเน็ตในวิทยาลัยบอยมาก และมีความเร็วต่ํา ไมมีเสถียรภาพใชงานไดไม

ตอเนื่องและสะดุด และสัญญาณยังไมครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่ของวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาไมสามารถเขาใชบริการ

ระบบบริการการศึกษาภายในวิทยาลัยได จึงสงผลใหการลงทะเบียนเรียนและการใชบริการอื่นๆ มีความลาชา การ

กําหนดสิทธิ์ในการเขาสูระบบเครือขายยังไมมีความชัดเจน อาจเนื่องมาจากยังไมมีบุคลากรที่เขามาทําหนาที่ดูแล

ระบบเครอืขายอยางเปนรูปธรรมและขาดอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยมาสนับสนุนระบบเครือขาย เปนตน 

 ขอเสนอแนะที่ผูใชบริการการศึกษาเสนอแนะสวนใหญ คือ ควรปรับปรุงระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหมี

ความเร็วในการใชงานสูง มีสัญญาณครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัย และมีแผนสํารองกรณีสัญญาณหลัก

ขัดของ นักศึกษาจะไดสามารถใชงานระบบบริการการศึกษาในวิทยาลัยไดอยางมีเสถียรภาพ รองลงมา คือ ดานระบบ

บรกิารการศึกษา ควรมีการประชาสัมพันธ ขาวประกาศ เกี่ยวกับการลงทะเบียน การประเมินอาจารยเพื่อเขาดูเกรด 

วิธีการใชงานระบบบริการการศึกษา ปฏิทินการศึกษา รวมถึงขอมูลขาวสารที่มีการอัพเดทใหเปนปจจุบันอยาง

สม่ําเสมอ 
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บทคัดยอ 

การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนมตอ
คุณภาพการใหบริการของหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อศึกษาขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของนักศึกษาในการพัฒนาหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไดศึกษาบริการดาน
ตางๆ 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรม ดานความนาเชื่อถือ วางใจได ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึง
บริการ และดานการติดตอสื่อสาร กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม จํานวน 285 คน ซึ่งไดจากการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ดวยวิธีการของทาโร ยามาเน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวาความคาดหวังความและพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการหองสมุด
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกเปน 1) ความคาดหวังของนักศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(�̅= 3.27) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.46) และดานที่มี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการเขาถึงบริการ อยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.16)  2) ความพึงพอใจของนักศึกษา ภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.17) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ  ดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับปานกลาง (�̅= 
3.16) และดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับปานกลาง (�̅= 2.98) สวนผลการศึกษา
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักศึกษา พบวามีทั้งหมด 21 ขอ (รอยละ 7.37) โดยขอเสนอแนะที่มากที่สุดคือดาน
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดใหบริการ มีความทันสมัยเนื้อหาหลากหลายและเพียงพอตอความตองการ จํานวน 
6 ขอ (รอยละ 28.57) 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความคาดหวัง หองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม คุณภาพการใหบริการ 

Abstract 
These research objectives were to study expectation and satisfaction toward That Phanom College 

Library’s service quality, and suggestions by the That Phanom College student. The study focused on five 
aspects of service quality; Tangible, Credibility, Courtesy, Access and communication. The sample was 285 That 
Phanom College students sampled by Stratified Random Sampling estimated by Taro Yamane’s method. The 
research tool for collected data was questionnaire. The statistics using for data analysis were Frequency, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation.   

The results showed that the expectation and satisfaction of the students on the quality of library 
services at That Phanom College, Nakhon Phanom University is classified as 1) Student expectations. The overall 
was moderate (�̅= 3.27) 1) expectation level toward library service quality was in medium level (�̅= 3.16), 
with the highest mean of communication at the moderate level (�̅= 3.46) and the lowest mean is access to 
services at the moderate level (�̅= 3.16) 2) Satisfaction of students The overall was moderate (�̅= 3.17), with 
the highest mean of concrete at the moderate level (�̅= 3.16) and the lowest mean is communication at the 
moderate level (�̅= 2.98). The students' opinions and suggestions, there were 21 items (7.37%), the most 
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suggestion was amount of information resources provided in modernization content, and adequacy by 6 items 
(28.57%).  
Keywords: Expectation, Satisfaction, Library, That Phanom College, Service Quality  
 

บทนํา 

การเรียนการสอนในปจจุบันนั้นไดมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษาตองเปนผูที่มีคุณสมบัติที่สําคัญและจําเปน

ประการหนึ่งของบุคลากรในทุกวิชาชีพก็คือความสามารถในการคนหาการคัดเลือกและการเขาถึงทรัพยากร

สารสนเทศ โดยผานบริการตางๆจากแหลงสารสนเทศเพื่อนําไปใชประโยชนในสาขาวิชาชีพของตน (ภาควิชาบรรณ

รักษศาสตรและสารนิเทศศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2548) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการศกึษาในปจจุบันที่ไดมุงเนนการสงเสริมใหนักศึกษาไดศกึษาคนควาดวยตนเองหองสมุดจึงเปนแหลงสารสนเทศ

ที่สําคัญเพราะเปนหนวยงานหนึ่งในสถานศึกษาที่ทําหนาที่ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ

เรยีนการสอนใหกับผูเรยีนผูสอนและบุคลากรอื่น ๆ ในสถาบันการศึกษา 

 อาจกลาวไดวาภาระงานหลักของหองสมุดนั้นจะตองสอดคลองกับทศิทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

และหนวยงานตนสังกัดตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตามรางกรอบทิศทางแผนการ

ศึกษาแหงชาติพ.ศ.2560-2574 ประกอบดวยยุทธศาสตรทั้งสิ้น 9 ดาน (สํานักเลขาธิการการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) โดยมี 2 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหองสมุดคือ ยุทธศาสตรที่ 1 การบริหารจัดการ

ระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษาและยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ดังนั้นหองสมุดจึงมีความ

จําเปนท่ีจะตองวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกรอบทิศทางแผนการศึกษาดังกลาว 

หองสมุดวิทยาลัยธาตุพนมเปนหองสมุดขนาดเล็กที่มีผูใชบริการไมมากนัก ทางคณะผูวิจัยจึงไดเล็งเห็น

ความสําคัญในการเพิ่มสถิติการเขาใชงานหองสมุด โดยตองพัฒนาหองสมุดใหไดตามมาตรฐานดังกลาวขางตนซึ่ง

การที่จะพัฒนาหองสมุดไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาผูใช ซึ่งในที่นี้คือการศึกษาความ

คาดหวังและความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการใหบริการ เพื่อท่ีจะไดทราบถึงสถานการณความคาดหวังและ

ความพึงพอใจปจจุบันของนักศึกษา และเพื่อที่จะนํามาใชวางแผนการดําเนินงานหองสมุดใหเปนไปในทิศทางที่

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการอยางแทจรงิ อีกทั้งยังสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานและทิศทางของ

กระทรวงอีกดวย การศึกษาการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการของ

หองสมุดวิทยาลัยธาตุพนมในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําผลการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการ และ

การจัดการขอมูลสารสนเทศและเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางย่ังยืนตลอดชีวิต 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังความและพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการหองสมุด

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เพื่อศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนมของนักศึกษา

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาของวิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนมที่ศึกษาใน

ระดับอาชีวศกึษาและระดับปริญญาตรีทุกชัน้ป ในปการศึกษา 2559 ไดแก สาขาชางยนต สาขาอิเล็กทรอนิกส สาขา

ไฟฟา สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาเทคโนโลยีพลังงาน จํานวน 983 คน 
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2. กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ เปนนักศึกษาของวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีทุกชั้นป ในปการศึกษา 2559 ไดแก สาขาชางยนต สาขาเล็กทรอนิกส สาขา

ไฟฟา สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาเทคโนโลยีพลังงาน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบแบง

ชั้น (Stratified Random Sampling) จากจํานวนประชากรทั้งหมด 983 คน กําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุม

ตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นเทากับ 0.05 หรือรอยละ 5 เมื่อแทนคาตามสูตรจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้

จํานวน 285 คน โดยคํานวณหากลุมตัวอยางตามวิธกีารของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการ

ใหบริการหองสมุดวทิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 

3 สวน โดยสวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยประกอบดวย เพศ ชั้นป

การศึกษา สาขาวิชาที่ศกึษาและความถี่ในการใชบริการ สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและความ

พึงพอใจสวนท่ี 3 เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการของหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 4. สถิติและการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษา 

 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ ไดแก เพศชาย จํานวน  188 คน คิดเปนรอยละ  

66.00  เพศหญิงจํานวน  97   คน คิดเปนรอยละ 34.00  ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับชั้น ไดแก ระดับชั้น 

ปวช. จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 42.00 ระดับชัน้ ปวส. จํานวน 149 คนคิดเปนรอยละ 52.00  และระดับปริญญา

ตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.96 ผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสาขาวิชา ไดแก สาขาการบัญชี จํานวน  71 

คน คิดเปนรอยละ 24.91  สาขาชางยนต จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 18.60  สาขาชางไฟฟา จํานวน 68 คน คิด

เปนรอยละ 23.86  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.53    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.14  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.96 ผูตอบ

แบบสอบถามจําแนกตามผลการศึกษาเฉลี่ย ไดแก ผลการศึกษาเฉลี่ย 1.00-1.99 จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 

17.19  ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.00 - 2.99 จํานวน  146 คน คิดเปนรอยละ 51.23 ผลการศึกษาเฉลี่ย 3.00 – 4.00 

จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 31.58 และอัตราความถี่การเขาใชหองสมุดของนักศึกษาพบวา นักศึกษาเขาใช

หองสมุดเปนประจํา จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 20  นักศึกษาเขาใชหองสมุดคอนขางบอย จํานวน 57 คน คิดเปน

รอยละ 20  นักศึกษานานๆทีเขาใชหองสมุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 54.04 นักศึกษาไมเคยเขาใชหองสมุด

จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.96 

2. การศกึษาความพึงพอใจความคาดหวังของนักศึกษาตอคณุภาพการใหบริการหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยถือเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

 คาเฉลี่ย  แปลความหมาย 

 4.50 – 5.00 มีความคาดหวัง/พงึพอใจตอคณุภาพการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด 

 3.50 – 4.49 มีความคาดหวัง/พงึพอใจตอคณุภาพการใหบริการอยูในระดับมาก 
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 2.50 – 3.49 มีความคาดหวัง/พงึพอใจตอคณุภาพการใหบริการอยูในระดับปานกลาง 

 1.50 – 2.49 มีความคาดหวัง/พงึพอใจตอคณุภาพการใหบริการอยูในระดับนอย 

 0 –  1.49 มีความคาดหวัง/พงึพอใจตอคณุภาพการใหบริการอยูในระดับนอยท่ีสุด 

โดยภาพรวมความคาดหวังของผูใชบริการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.27)  เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.27)  ดานความนาเชื่อถือวางใจไดอยูในระดับปาน

กลาง (�̅= 3.18)  ดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.26)  ดานการเขาถึงบริการอยูในระดับปาน

กลาง (�̅= 3.16)  ดานการติดตอสื่อสารอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.46) สวนความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

(�̅= 3.07) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความเปนรูปธรรมอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.16) ดานความนาเชื่อถือ

วางใจไดอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.15)  ดานความมีอัธยาศัยไมตรีอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.04)  ดานการ

เขาถึงบริการอยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.00)  ดานการติดตอสื่อสารอยูในระดับปานกลาง (�̅= 2.98)     

3. ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการหองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม

มหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาแตละดานเปนรายขอดังนี้ 

3.1 ความคาดหวังของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับปาน

กลาง (�̅= 3.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีที่นั่งอานหนังสืออยางเพียงพอตอผูใชบริการ 

สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรม อยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.16) 

เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียงพอในการสืบคนขอมูล 

ตารางที่  1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัศกึษาตอคุณภาพการใหบรกิารดานความเปนรูปธรรม 

ดานความเปนรูปธรรม ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับ �� S.D. ระดับ 

1 มีที่นั่งอานหนังสืออยางเพียงพอตอผูใชบรกิาร 3.45 0.80 ปานกลาง 2.96 0.94 ปานกลาง 

2 มีบุคลากรใหบริการตลอดชวงเวลาเปดทําการ 3.42 0.90 ปานกลาง 3.19 0.98 ปานกลาง 

3 มีจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอในการสบืคนขอมูล 

และระบบอินเตอรเน็ตท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธภิาพ 

2.97 1.19 ปานกลาง 3.29 1.05 ปานกลาง 

4 ความเพียงพอของทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการ 3.25 1.16 ปานกลาง 3.19 0.98 ปานกลาง 

 รวมรายดาน 3.27 1.01 ปานกลาง 3.16 0.99 ปานกลาง 

 

3.2 ความคาดหวังของนกัศึกษาตอคุณภาพการใหบรกิารดานความนาเช่ือถือวางใจไดอยูในระดับ

ปานกลาง (�̅= 3.18) เมื่อพิจารณารายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บริการท่ีไดรับในทุกครั้งที่ติดตอมีความถกูตอง

สมบูรณ สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถอืวางใจไดอยูในระดับปานกลาง 

(�̅= 3.16) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก นกัศึกษาไดรับบรกิารที่ตรงกับความตองการอยูเสมอ 
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ตารางที่  2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการใหบรกิารดานความนาเช่ือถือ วางใจได 

ดานความนาเชื่อถือ วางใจได ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับ �� S.D. ระดับ 

1 บุคลากรเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของนักศึกษาเปนหลัก 3.07 1.24 ปานกลาง 3.13 1.07 ปานกลาง 

2 นักศึกษาไดรับบรกิารที่ตรงกับความตองการอยูเสมอ 3.12 1.31 ปานกลาง 3.25 1.09 ปานกลาง 

3 บุคลากรใหบริการดวยความเสมอภาค  3.16 1.30 ปานกลาง 3.13 1.14 ปานกลาง 

4 บรกิารที่ไดรับในทุกครัง้ที่ตดิตอมีความถูกตอง สมบูรณ 3.37 1.11 ปานกลาง 3.08 1.06 ปานกลาง 

 รวมรายดาน 3.18 1.24 ปานกลาง 3.15 1.09 ปานกลาง 

 

3.3 ความคาดหวังของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานความอัธยาศัยไมตรีอยูในระดับปาน

กลาง (�̅= 3.26) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรมีจิตบริการที่ดี ในการใหบริการ สวน

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานความอัธยาศัยไมตรี อยูในระดับปานกลาง (�̅= 3.04) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรมีจิตบริการท่ีดี ในการใหบรกิาร 

ตารางที่  3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการใหบรกิารดานความมีอัธยาศัยไมตร ี

ดานความมีอัธยาศัยไมตร ี ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับ �� S.D. ระดับ 

1 บุคลากรมีจิตบรกิารที่ด ีในการใหบริการ 3.29 0.99 ปานกลาง 3.27 1.23 ปานกลาง 

2 บุคลากรมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ในการใหบรกิาร 3.20 1.19 ปานกลาง 3.00 1.19 ปานกลาง 

3 บุคลากรมีความสุภาพ ในการใหบริการ 3.26 1.18 ปานกลาง 2.92 1.14 ปานกลาง 

4 บุคลากรมีความเต็มใจ ในการใหบรกิาร 3.27 1.18 ปานกลาง 2.98 1.19 ปานกลาง 

 รวมรายดาน 3.26 1.10 ปานกลาง 3.04 1.19 ปานกลาง 

 

3.4 ความคาดหวังของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานการเขาถึงบริการอยูในระดับปาน

กลาง (�̅ = 3.16) เมื่อพจิารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บุคลากรใหบรกิารดวยความรวดเร็วทันตอ

ความตองการ สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานการเขาถึงบรกิารอยูในระดับปานกลาง 

(�̅= 3.00) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มเีวลาเปด– ปดท่ีแนนอน 
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ตารางที่  4 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการใหบรกิารดานการเขาถึงบริการ 

ดานการเขาถึงบริการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับ �� S.D. ระดับ 

1 บุคลากรใหบริการดวยความรวดเร็ว ทันตอความตองการ 3.28 1.03 ปาน

กลาง 

2.95 1.10 ปาน

กลาง 

2 บุคลากรสามารถชวยเหลอืในการคนหาทรัพยากรไดงาย

ขึ้น 

3.14 1.17 ปาน

กลาง 

3.02 1.10 ปาน

กลาง 

3 มีเวลาเปด-ปด ที่แนนอน 3.01 1.48 ปาน

กลาง 

3.07 1.22 ปาน

กลาง 

4 มีขั้นตอนการใหบริการที่เปนระบบ ทําใหการบริการ

สะดวกและรวดเร็ว 

3.20 1.42 ปาน

กลาง 

2.94 1.19 ปาน

กลาง 

 รวมรายดาน 3.16 1.27 ปาน

กลาง 

3.00 1.15 ปาน

กลาง 

 

3.5 ความคาดหวังของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับปาน

กลาง (�̅= 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีชองทางใหผูใชบริการแสดงขอคิดเห็น/

ประเมินการใหบริการ สวนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับ

ปานกลาง (�̅= 2.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีชองทางใหผูใชบริการแสดงขอคิดเห็น/

ประเมินการใหบริการ 

ตารางที่  5 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศกึษาตอคุณภาพการใหบริการดานการเขาถึงบรกิาร 

ดานการตดิตอสื่อสาร ความคาดหวัง ความพึงพอใจ 

รายการประเมิน �� S.D. ระดับ �� S.D. ระดับ 

1 บุคลากรใหบริการดวยภาษาที่เขาใจงาย ไมกํากวม 3.47 1.29 ปานกลาง 2.94 1.21 ปานกลาง 

2 บุคลากรมีการใหคาํแนะนําขั้นตอนการใชบริการดวยสื่อ

ตางๆ อยางชัดเจน 

3.32 1.27 ปานกลาง 2.93 1.16 ปานกลาง 

3 มีชองทางใหผูใชบริการแสดงขอคิดเห็น / ประเมนิการ

ใหบริการ 

3.54 1.05 มาก 3.05 1.11 ปานกลาง 

4 มีชองทางการติดตอสื่อสารอื่น ๆ เชน E-mail, Facebook, 

Line หรืออื่นๆในการใหบริการ 

3.51 1.10 มาก 3.01 1.05 ปานกลาง 

 รวมรายดาน 3.46 1.18 ปานกลาง 2.98 1.13 ปานกลาง 

 

4. ในสวนขอเสนอแนะของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการพบวามีนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะตางๆที่

หลากหลายและเปนประโยชนจํานวน 21 คนและมีจํานวนขอเสนอแนะทั้งหมด 21 ขอเสนอแนะคิดเปนรอยละ 7.37 

เมื่อผูวิจัยพิจารณาขอเสนอแนะของนักศึกษาที่ใชบริการพบวาขอเสนอแนะที่มีผู เสนอมาก 3 ลําดับแรก คือ

ขอเสนอแนะดานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดใหบริการ มีความทันสมัยเนื้อหาหลากหลายและเพียงพอตอความ
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ตองการจํานวน 6 ขอเสนอ คิดเปนรอยละ 28.57 รองลงมา คือ ขอเสนอแนะดานพื้นที่ใหบริการของหองสมุด ควรมี

ขนาดที่เหมาะสมเพียงพอตอผูใชบริการใหมากกวานี้ จํานวน 4 ขอเสนอ คิดเปนรอยละ 19.05 และขอเสนอแนะดาน

การจัดใหมีที่นั่งภายในหองสมุดอยางเพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการจํานวน 4 ขอเสนอ คิดเปนรอยละ 19.05 

เชนเดียวกัน  
 

ตาราง 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ลําดับ สรุปขอเสนอแนะ จํานวนขอ รอยละ 

1 พื้นท่ีใหบรกิารของหองสมุดควรมขีนาดที่เหมาะสม เพียงพอตอผูใชบรกิารมากกวานี ้ 4 19.05 

2 หองสมุดใหบริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความทันสมัย เนื้อหาหลากหลาย และมี

จํานวนเพียงพอตอความตองการ 

6 28.57 

3 จัดใหมีที่นั่งภายในหองสมุดอยางเพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 4 19.05 

4 จํานวนคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศภายในหองสมุด ควรมี

ปรมิาณที่เพียงพอตอความตองการ 

3 14.29 

5 เครอืขายอนิเตอรเน็ตมีความเสถียร 1 4.76 

6 ขอเสนอแนะดานอ่ืนๆ เชน ความสะอาด, ขอเสนอในภาพรวมวทิยาลัย ฯ  เปนตน 3 14.29 

รวม 21 100 

 

การอภิปรายผล 

  หองสมุดวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ไดทําการศึกษาความคาดหวังและความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความเปนรูปธรรม ดานความนาเช่ือถือ วางใจได 

ดานความมีอัธยาศัยไมตรี ดานการเขาถึงบริการ และดานการติดตอสื่อสาร โดยงานวิจัยครั้งนี้ไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากวิทยาลัย ฯ ประจําปการศึกษา 2560 ซึ่งเพื่อที่จะไดทราบถึงสถานการณความคาดหวังและความพึง

พอใจตอบริการของหองสมุดในปจจุบัน และเพื่อที่จะนํามาใชวางนโยบายการบรหิารงานหองสมุดใหเปนไปในทิศทางท่ี

ตอบสนองตอความตองการของผูใชบรกิารอยางแทจริงตอไป  

  ซึ่งจากการศึกษาพบวาภาพรวมของความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการ

ใหบริการของหองสมุดนั้นอยูในระดับ ปานกลาง (�̅= 3.17) และเมื่อพิจารณารายขอก็พบวา ทุกขอประเมินลวนได

คะแนนที่ระดับปานกลาง กลาวคือ นักศึกษายังคาดหวังใหหองสมุดมีการพัฒนาเพิ่มเติมในทุกดาน และยังไมมีความ

พึงพอใจดานใดสูงเปนพิเศษ ดังนั้น หองสมุดจึงควรมีการพัฒนาในทุกดานตอไปเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูใชบรกิารใหดียิ่งขึ้น 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ผูวิจัยควรทําการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรเพิ่มเติม

นอกเหนือจากนักศึกษา 

2. เมื่อนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปใชปรับปรุงการใหบริการหองสมุดแลว ควรมกีารประเมินความ

พึงพอใจเปนประจําทุกปการศึกษา 
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กิตตกิรรมประกาศ 

บทความเรื่องการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการใหบริการหองสมุด

วิทยาลัยธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนมนี้  เปนงานวิจัยสํานักงานที่ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัยธาตุพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหารและคณะกรรมการตรวจขอเสนอทุกทานที่พิจารณาใหทุน

ในครั้งนี้ โดยเฉพาะทาน ดร.พันตรี โคมพิทยา  รองคณบดีฝายวิชาการวิทยาลัยธาตุพนม ผูบังคับบัญชาขั้นตนของ

คณะผูวิจัยที่คอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจตลอดการทําวิจัย รวมทั้งเปนผูตรวจแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย

ครั้งนี ้รวมถึง ดร.ตรีภพ ชินบูรณ คณบดีวิทยาลัยศรีสงคราม และ นายปรีชา อาษาวัง หัวหนาฝายหอสมุด สํานักวิทย

บรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยและใหขอเสนอแนะเพื่อ

ปรับปรุงใหแบบสอบถามนี้มีความสมบูรณแบบ 
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ภาคผนวก 

ตาราง 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (เพศ) 
เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 188 66 

หญิง 97 34 

รวม 285 100 

 

ตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ระดับการศึกษา) 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 119 41.8 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 149 52.3 

ปริญญาตรี 17 5.96 

รวม 285 100 
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ตาราง 3 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (สาขาวิชา) 

สาขาวิชา จํานวน รอยละ 

การบัญช ี 71 24.91 

คอมพวิเตอรธุรกิจ 46 16.14 

ชางอิเล็กทรอนิกส 30 10.53 

ชางไฟฟา 68 23.86 

ชางยนต 53 18.60 

วิศวกรรมพลังงาน 17 5.97 

รวม 285 100 

 

ตาราง 4 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ผลการศึกษาเฉลี่ย) 

ผลการศึกษาเฉลี่ย จํานวน รอยละ 

<1 0 0 

1.00 - 1.99 49 17.19 

2.00 - 2.99 146 51.23 

3.00 - 4.00 90 31.58 

รวม 285 100 

 

ตาราง 5 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ความถี่ในการเขาใชบริการ) 

ความถี่ในการเขาใชบรกิาร จํานวน รอยละ 

ประจํา 57 20 

คอนขางบอย 57 20 

นานๆที 154 54.04 

ไมเคย 17 5.96 

รวม 285 100 
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ผลการจดัการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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บทคัดยอ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ปการศึกษา 2560 จํานวน 122 คน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน                   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอี่ยมสรุีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) ปการศึกษา 2560 จํานวน74 คน ไดมาโดยการสุม

แบบกลุม เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและแบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาท ี

ผลการวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษา         

ปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

Abstract   
The purposes of this research were to compare science learning achievement and science problem solving 

ability of PrathomSuksa VI students learning trough problem-based learning through cooperative learning and 

traditional instruction. The population was1 22 PrathomSuksa VI students at Iamsuree (Anuban Mueang SamutPrakarn) 

School, in 2017 academic year. A sample was 74 PrathomSuksa VI students at Iamsuree (Anuban Mueang 

SamutPrakarn) School, in 2017 academic year obtained from cluster random sampling. The instruments used in this 

research were 1) lesson plans of problem-based learning through cooperative learning 2) lesson plans of traditional 

instruction 3) science learning achievement test and 4) science problem solving ability test. Statistics used for data 

analysis were mean, standard deviation, t-test. 
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The results of this research were as follows 1) science learning achievement of the students after 

learning through problem-based learning through cooperative learning was significantly higher than that of the 

students learning trough traditional instruction at the .01 level, and 2) science problem solving ability of the 

students after learning trough problem-based learning through cooperative learning was significantly higher than 

that of the students learning through traditional instruction at the .01 level. 

Keywords: Problem-Based Learning(PBL), Cooperative Learning, Science Learning Achievement, Science 

Problem Solving Ability   

 

บทนํา  

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งทั้งในสังคมปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตของ 

ทุกคน ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน และการประกอบสัมมาอาชีพ นอกจากนี้ประกอบกับความจําเปนของมนุษย 

ที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใชและผลผลิตตางๆ ที่ใชเพื่อการอํานวยความสะดวกในชีวิตและการทํางาน  

ซึ่งลวนเปนผลของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรแขนงอื่น ๆ  

อีกทั้งวิทยาศาสตร เปนกลุมสาระการเรียนรูหนึ่งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา แตนักเรียนไทยในระดับการศึกษา             

ขั้นพืน้ฐานมีความรู ความสามารถและความถนัดทางวิทยาศาสตรยังอยูในระดับต่ํากวารอยละ 50 ในการประเมินผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (PISA และ TIMSS) และระดับชาติ (ONET) โดยพิจารณาจากผล

การประเมินกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 

2556-2559 มีผลการประเมินเปนคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศดังนี้ รอยละ 37.40, 42.13, 42.59และ 41.22 

ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2560: online)ซึ่งจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมที่จะลดลง 

นอกจากการประเมินผลระดับชาติแลวผลจากการประเมินความรูทางวิทยาศาสตรระดับนานาชาติของนักเรียนไทย 

ก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ คะแนนตํ่ากวาระดับคาเฉลี่ยกลางของนานาชาต ิโดยผลการประเมินนักเรียนไทยระดับ

นานาชาติตามโครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment) หรือ 

PISA ซึ่งเปนการประเมินการรูวิทยาศาสตรของนักเรียนผลการประเมิน 4 ครั้งหลังสุด ไดแก PISA 2006, PISA 

2009,PISA 2012 และ PISA 2015 ผลปรากฏวา นักเรียนไทยทําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร ไดเฉลี่ย 421, 425,444 และ 

421 ตามลําดับ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2560: 18) ซึ่งจะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนม

ที่จะลดลงและผลการประเมินความรูของนักเรียนไทยในระดับนานาชาติ โครงการ TIMSS 2011 (Trends in 

International Mathematics and Science Study 2011) ซึ่งเปนการประเมินความรูวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (Grade 4) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 (Grade 8) ซึ่งจากการประเมิน 3 

ครั้งหลังสุด ไดแก TIMSS 2007, TIMSS 2011และ TIMSS 2015ผลปรากฏวา นักเรียนไทยทําคะแนนวิชาวิทยาศาสตร 

ไดเฉลี่ย 471, 451และ 456 ตามลําดับซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับคาเฉลี่ยกลางของ TIMSS ซึ่งอยูที่ประมาณ 500 

คะแนน (TIMSS 2016: online) 

ผลการประเมินกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตรระดับชาติ (ONET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรยีนเอ่ียมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  นั้นนักเรียน

มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนของปการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 ดังนี้ 45.00, 40.89 และ 31.43 ตามลําดับ 
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และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับประเทศเปนดังนี้ รอยละ 42.13, 42.59 และ 41.22 

ตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ. 2557: online) จะเห็นไดวาคะแนนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน

ลดลงทุกปอยางตอเนื่องทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ จากการวิเคราะหสาระ มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบวา 

เนื้อหาสาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 เรื่อง หินและธรณีพิบัติภัยนักเรียน                          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีลการประเมินกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับชาติ (ONET) ต่ํากวาสาระอื่น ๆ 

 จากที่กลาวมาแลวขางตนแสดงใหเห็นวา นักเรียนไทยกําลังประสบปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตรการรูวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดที่เกี่ยวของ อาทิ การคิดวิเคราะห คิดแกปญหา                  

คิดวิจารณญาณ คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค ซึ่งการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ. 

2551: 100) และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554: 13) ไดใหขอเสนอแนะสําหรับครูไววา ตองจัดการเรียน

การสอนใหตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว ฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและแกปญหา ครูไมควรเนนเนื้อหาสาระ             

มากเกินไป แตควรเนนเรื่องการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันดวย ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของครูที่จะตองปรับเปลี่ยน

วิธีการจัดการเรยีนรูที่เนนใหผูเรียนสรางองคความรูโดยใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู ดังนั้น การจัดการเรียนการ

สอนจึงควรเปนการจัดการเรียนรูที่ชวยใหนักเรียนไดเตรียมตัวเพื่อใชชีวิตในโลกที่เปนจริง เนนการศึกษาดวยวิธีการ          

ที่มีความยืดหยุน มีการกระตุนและจูงใจใหผูเรียนไดฝกคิดและแสวงหาความรูดวยตัวเอง (สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2556. 11) ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดที่เปนเหตุเปนผล 

ความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มีความสามารถในการแกปญหา

อยางเปนระบบ สามารถตัดสนิใจโดยใชขอมูลที่หลากหลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551: 1) 

การจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดสืบเสาะความรูและไดคิดแกปญหาเปนแนวทางในการ

สงเสริมใหผูเรยีนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้การใหผูเรียนไดรวมคิด รวมอภิปราย ปรึกษาหารือ และแสดง

ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนดวยเหตุผล จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะกระบวนการคิดและ

ประสบการณมากขึ้น (สถาบันสิ่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2545 : 187-188) โดยครูผูสอนทําหนาที่

เปนที่ปรึกษา เปนผูอํานวยความสะดวกชวยจัดกิจกรรมเนื้อหาและที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งแนวการเรียนสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหา          

เปนฐาน (Problem-based Learning : PBL) ซึ่งเปนรูปแบบการเรียนรูที่เริ่มตนจากใหผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ผูเรียน

สนใจ ซึ่งปญหาจะเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนสรางความรูและแกปญหาดวยตนเอง (Chia and Chin, 2004 : 709) และ

ชวยใหผูเรียนมีทักษะในการตั้งสมมติฐานและการใหเหตุผลดีขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง               

การทํางานเปนกลุมและสื่อสารกับผูอื่น นอกจากนั้นยังชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการปญหาและจูงใจให

ผูเรียนอยากเรียนรูมากขึ้น(ไพศาล สุวรรณนอย, 2556 : 64) 

นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรนั้นตองใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ มีการ

ทํางานเปนกลุมแบบทุกคนรวมมือกัน โดยนักเรียนแตละคนในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน ซึ่งจะมีบทบาท         

ที่ชัดเจนในการทํากิจกรรมและเรียนรูไปดวยกัน  มีการหมุนเวียนเปลี่ยนบทบาทหนาที่ภายในกลุม มีปฏิสัมพันธ 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (Slavin. 1995 :45) ขณะเดียวกันสมาชิกในกลุมไดชวยกันเรียนรูในงานทุกขั้นตอน               

ชวยพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา การกําหนดเปาหมายในการเรียนรูการคิดแบบหลากหลาย การสราง
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ประชาธิปไตย ทักษะทางสังคม การสรางนิสัย ความรับผิดชอบรวมกัน และความรวมมือภายในกลุม ซึ่งนักเรียนจะ

ชวยเหลือพึ่งพาและสนับสนุนเพื่อนในกลุมใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายรวมกัน 

ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจึงเปนการนํารูปแบบ 

การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่ยึดสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันของนักเรียน หรือจากสถานการณ

ปญหาที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น มาเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรู และเปนตัวกระตุนในการพัฒนาความสามารถ              

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรดวยเหตุผล โดยเนนใหผูเรียนเปนผูคนหาคําตอบในสิ่งที่ตองการแสวงหาความรู 

ดวยตนเอง โดยผานกระบวนการการเรียนรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งในแตละขั้นตอนการเรียนรูผูเรียนจะไดทํากิจกรรม

กลุม มีความรวมมือในกลุม โดยนักเรียนปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ของตนเองในกลุม จากนั้นนําความรู ความเขาใจ

และสิ่งที่ไดจากการศึกษามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนภายในกลุม และรวมกันสรุปเปนองคความรูของกลุม พรอมทั้งตอบ

ประเด็นปญหาที่สงสัยในสถานการณปญหา 

 จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ

ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชน                  

ตอครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร ในการนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

วิทยาศาสตรอยางเหมาะสมและมีประสิทธภิาพตอไป    

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิกึ่งทดลองประกอบดวยกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองไดรับ 

การจัดการเรยีนรูโดยการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สวนกลุมควบคุม

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซึ่งตัวแปรอิสระในการวจิัย คอื การจัดการเรียนรู ประกอบดวย การจัดการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือและการจัดการเรยีนรูแบบปกติ สวนตัวแปรตาม คือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   

ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 

สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ปการศึกษา 2560 จํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 122 คน              

ซึ่งโรงเรียนมีการจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1  ปการศึกษา 

2560 จํานวน 2 หองเรียนคือชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 และ 6/3 หองเรียนละ 37 คน รวมทั้งสิ้น 74 คน ไดมาโดยการ

สุมแบบกลุม เพื่อได 2 หองเรยีนแลวสุมอยางงาย ดวยการจับฉลากหองเรยีนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

เครื่องมือการวิจัยประกอบดวย เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง และเครื่องมือท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้

             (1) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูโดยการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน

รวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือและแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติซึ่งผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประเมิน

คุณภาพของแผนทั้งสองอยูในระดับมากที่สุด   

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมของการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือนั้น 

ผูวิจัยไดสังเคราะหออกเปน 6 ขั้น ดังนี้ 1) นําเสนอและเชื่อมโยงปญหา เปนการทําความเขาใจอภิปรายปญหา ระดม

สมองคิดวิเคราะห และวางแผนการศึกษา คนควา เพื่อหาคําตอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ 2) ทําความเขาใจปญหา          

เปนการความเขาใจอภิปรายปญหา ระดมสมองคิดวิเคราะห และวางแผนการศึกษา คนควา เพื่อหาคําตอบจาก
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แหลงขอมูลตางๆ 3) ศึกษาคนควา เปนการกําหนดสิ่งที่ตองการศึกษาคนควาเพิ่มเติมและดําเนินการศึกษาคนควา 

ดวยวิธีการและแหลงขอมูลที่หลากหลาย 4) สังเคราะหความรู เปนการขอคนพบความรูที่ไดจากการคนควา                   

มาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน อภิปรายผลและสังเคราะหความรูที่ได 5) สรุปและประเมินความรูเปนการสรุปความรู

ใหม ที่ไดรวบรวมมาและผสมผสานกับความรูเดิมที่มีและประเมินความครอบคลุมความครบถวนของความรูที่ได             

6) นําเสนอและประเมินผลงาน เปนการนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบและนําเสนอเปนผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่ง

นักเรยีนและครูรวมประเมินผลงาน 

สวนขั้นตอนการจัดกิจกรรมของการจัดการเรยีนรูแบบปกติ ประกอบดวย 3 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรยีน  

เปนการนําสถานการณที่เปนขาว ภาพ บทความ หรือกรณีศึกษามากระตุนใหผูเรียนไดตอบคําถามในประเด็นสําคัญ 

ที่ผูสอนกําหนด เพื่อใหเกิดความตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้น หรือเห็นความสําคัญที่จะตองศึกษาในเรื่องที่ผูสอนเสนอ  

ซึ่งเปนเรื่องที่สอดคลองกับบทเรียน 2) ขั้นสอนเปนการศึกษาคนควาหาความรู เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา

โดยการทํากิจกรรมกลุม รวมถึงการศึกษาใบความรู การทํากิจกรรมตาง ๆ การฝกปฏิบัติ การนําเสนอและการทํา         

ใบงานตาง ๆ(3) ขั้นสรุป เปนการสรุปแนวคิด สาระหรือความรูและประสบการณที่ตนไดรับจากการศึกษาในเรื่อง          

นั้น ๆ  

             (2) เครื่องมือที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง           

เชิงเนื้อหา ดวยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา  

มีคาอยูระหวาง 0.60-1.00 ผลการตรวจสอบคุณภาพจากการทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 36 

คน พบวา มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.34 – 0.68 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง0.32-0.74 และมีคา

ความเที่ยงเทากับ 0.85 ตามลําดับ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 32 ขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง              

เชิงเนื้อหา ดวยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พบวา  

มีคาอยูระหวาง 0.60 -1.00 ผลการตรวจสอบคุณภาพจากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 

36 คน พบวา มีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.28 – 0.76 และมีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง0.26-0.93 และมีคา

ความเที่ยงเทากับ 0.89 ตามลําดับ  

การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) นักเรยีนทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคุม  

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และแบบสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากนั้นผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียนกลุมทดลองดวยการจัดการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และดําเนินการสอนนักเรียนกลุมควบคุมดวยการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ กลุมละ 18 คาบ แลวทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวย     

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับเดิม แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ย  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test for Independent Samples) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษา พบวา  

1) นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรยีนรู 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1690 
 

แบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรสูงกวานักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัด 

การเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกต ิ

การจัดการเรยีนรู 
จํานวน 

(คน) 

คาเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 30) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t df Sig. 

การจัดการเรยีนรู 

แบบใชปญหาเปนฐานรวมกับ 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 

37 24.89 1.67 2.789 72 .004** 

การจัดการเรยีนรูแบบปกติ 37 22.86 1.53 

** p < .01 

2) นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรู 

แบบรวมมือมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสงูกวานักเรยีนที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบปกติ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดบั .01 แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  

ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืกับนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรยีนรูแบบปกติ 

การจัดการเรยีนรู 
จํานวน 

(คน) 

คาเฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม 32) 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
t df Sig. 

การจัดการเรยีนรู 

แบบใชปญหาเปนฐานรวมกับ 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 

37 27.73 1.557 3.727 72 .000** 

การจัดการเรยีนรูแบบปกติ 37 26.41 1.499 

** p < .01 

 

จากผลการศึกษาอภิปรายไดวา 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ เนื่องดวย             

การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานในการวิจัยครั้งนี้เนนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ไดจากการสํารวจ 

คนควาและการแกปญหาที่มีความสัมพันธเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งมีลักษณะดึงดูดนักเรยีนใหเขาไปมีสวนรวมในการ

แกปญหา ครูจะเปนผูที่คอยใหคําแนะนําและออกแบบสภาพแวดลอม การเรียนรูสงเสริมใหนักเรียนไดคิดและสํารวจ 
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จะมีปญหาเปนแกนกลาง มีบทบาทในการเตรียมประสบการณจริงที่สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู สนับสนุนใหสราง

ความรูดวยตัวเองและบูรณาการสิ่งตาง ๆ ที่เรียนรูกับชีวิตจริงเขาดวยกัน และครูมีหนาที่กระตุนใหผูเรียนเกิด

ความสามารถในการแกปญหา ในขณะที่เรียนรูนักเรียนจะเปนนักแกปญหาและพัฒนาไปสูการเปนผูที่สามารถเรียนรู

โดยการชี้นําตนเองได (Torp & Sage. 1998 : 14-16) จากการจัดกิจกรรมพบวา นักเรียนสนุกสนานมีความสุขกับ          

การรวมทํากิจกรรมการจัดการเรียนรูทุกขั้นตอน สมาชิกแตละคนในกลุมจะรวมแสดงความคิดเห็นและระดมความคิด

เพื่อแกปญหาจนประสบผลสําเร็จทั้งนี้เปนผลจากการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือมีที่ผูวิจัยไดนํามาใชในครั้งนี้เปนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง กิจกรรมการเรียนรูที่เนนให

นักเรียนไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม ทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกัน นําไปสูการสรางองคความรูของตนเอง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจอยางแทจริง นอกจากนี้ผูเรียน  

มีสวนรับผิดชอบ ในการจัดการเรยีนรูทุกขั้นตอน โดยที่ผูเรียนจะไดรับการฝกทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามรูปแบบ

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน กระบวนการคิด การสืบคนขอมูล การทํางานกลุม การอภิปราย การสรุป          

การแนะเสนอผลงาน และการประเมินผลจึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น (ชาตรี ฝายคําตา. 2556: 43) ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของศรัลยา วงเอี่ยม (2559: 199) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับ         

สิ่งแวดลอม พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอมหลังเรียนสูงกวา        

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ          

เนื่องดวยการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรในการวิจัยครั้งนี้ใชขั้นตอนของการจัดการเรียนรู

โดยใชปญหาเปนฐานนั้นสอดคลองกับWeir (1974: 17) ที่ไดเสนอขั้นตอนในการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

ไดแก ขั้นระบุปญหา ขั้นวิเคราะหปญหา ขั้นเสนอวิธีการแกปญหา และขั้นตรวจสอบวิธีการ โดยในการจัดกิจกรรม        

จะมีการเชื่อมโยงขอสรุปที่ไดไปตอบประเด็นปญหาหรือขอสงสัยที่กําหนดไวในขั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งมีการจัดกิจกรรม 

การเรียนเรียนรูแบบรวมมือในแตละขั้นดังกลาว ซึ่งการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานรวมกับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือสอดคลองกับและทิศนา แขมมณี (2551 : 137) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน             

เปนการจัดสภาพการณที่ใชปญหาเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยครูอาจนํานักเรียน          

ไปเผชิญสถานการณปญหาจริง หรือครูอาจจัดสภาพการณใหนักเรียนเผชิญปญหาหรือฝกกระบวนการคิดวิเคราะห

ปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจนไดเห็นทางเลือก 

และวิธีการที่หลากหลายในการแกปญหา รวมทั้งชวยใหนักเรียนเกิดความใฝรูเกิดทักษะกระบวนการคิดและ

กระบวนการแกปญหาตาง ๆ และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่มีการแบงกลุมเล็กๆ ที่มีเปาหมาย

รวมกัน โดยมีสวนประกอบ 5 สวน คือ มีเปาหมายรวมกัน มีปฏิสัมพันธทางบวก สงเสริมความสัมพันธระหวางกลุม 

ความรับผิดชอบรายบุคคลและทักษะทางสังคม (Williams, 2000 : 168) อีกทั้งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับ

งานวิจัยของวไิลลักษณ โภคาพานิชย (2559: 135) ทําการศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการ

จัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน เรื่อง แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร พบวา 

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และสอดคลองกับงานวิจัยของสุภามาส       

เทียนทอง (2553: 81) ไดทําการพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังจาก 

การเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐานโดยการทําโครงงาน นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยูใน
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ระดับสูงรวมทั้งสอดคลองกับงานวจิัยของอุไรวรรณ โคตะสา (2553: 49) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 

ระบบตางๆในรางกายของมนุษยโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

นักเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวาผูเรียนมีความรูความเขาใจตอการเรียนดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ             

จึงสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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การจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง 
เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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S. Xayaseun, J. Yomkert,  W. Thongma  and  W. Leelapattana 
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*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้เพื่อศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

และปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ดําเนิน

การศึกษาใชกลุมตัวอยาง จํานวน 190 คน ที่เปนประชาชนที่อยูในบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวัน

นะเขต กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973) กําหนดความผิดพลาดไมเกินรอยละ 

5 (คาความผิดพลาดที่ยอมรับไดเทากับ 0.05) ใชการสุมแบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตรา

สวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา 1. ดานการมีสวนรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 5 ดานคือ 1) ดานการตัดสินใจ 

2) ดานการวางแผน 3) ดานการดําเนินการ 4) ดานการรับผลประโยชน 5) ดานการประเมินผล พบวา ประชาชนมี

ความคิดเห็นในระดับปานกลาง (3.09) โดยดานการตัดสินใจในระดับสูงสุด (3.29) และดานการรับผลประโยชนใน

ระดับต่ําสุด (2.80) 2. ดานปจจัยสภาพแวดลอม ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น 5 ดานคือ 1) ดานเศรษฐกิจ 

2) สังคม 3) วัฒนธรรม 4) สิ่งแวดลอม และ 5) เทคโนโลยี พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอกับสภาพแวดลอมใน

ระดับปานกลาง (3.38) โดยดานสิ่งแวดลอมในระดับสูงสุด (3.75) และดานเทคโนโลยีในละดับต่ําสุด (2.99) 

คําสําคัญ: การจัดการทองเที่ยววัฒนธรรม  

Abstract 

The purpose of this study. Public Participation in Sustainable Cultural Tourism Management and situation 

factors in sustainable cultural tourism management. Using quantitative research The study consisted of 190 

people who were members of Ban That Ing Hung, Kaysonphomvihane district, Savannakhet province, Lao 

People’s Democratic Republic Set sample size Using the Yamane formula (1973), the error was no more than 

5% (acceptable error value 0.05). Data were collected by 5-level questionnaire with reliability of 0.98. Data 

were analyzed by means of descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation. 

The results of study showed: 1. Participation. The respondents had 5 opinions: 1) Decision; 2) Planning; 

3) Implementation; 4) Benefit; 5) Evaluation showed that people had moderate opinions (3.09) by top decision-

making (3.29) and the bottom of the benefits (2.80) 2. Situation factors. The respondents had 5 opinions as 

follows: 1) Economic, 2) Social, 3) Cultural, 4) Environmental, and 5) Technology maximum (3.75) and the 

technology in the minimum (2.99) 

Keywords: Cultural Tourism Management     
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บทนํา 

สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกๆป คือตั้งแตป 2548 มี 1 ลานกวาคน ป 

2553 มี 2.5 ลานกวาคน และ ป 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวมากกวา 4.5 ลานคน อัตราเพิ่มขึ้น 13% เทียบกับป 

2557 กอใหเกิดรายไดดานการทองเท่ียวมากกวา 725 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งเปนรายรับอันดับสองของประเทศรอง

จากแขนงการเหมืองแร เฉลี่ยระยะการพักของนักทองเที่ยวอยู สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ 7.5 วัน 

คาดวาในป 2559 จะมีนักทองเที่ยวถึง 5 ลานคน และ ป 2020 จะมีถึง 6.8 ลานคน ซึ่งจะกอใหเกิดรายไดดานการ

ทองเที่ยวเฉลี่ย ระหวาง 800-1,000 ลานดอลลารสหรัฐฯตอป (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรมและทองเที่ยว, 

2558:33)  

รัฐบาลสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ยวโดยถือเอา

การทองเที่ยวเปน 1 ใน 11 แผนงานของรัฐบาลลาว เพราะวาการทองเที่ยวไดสรางรายไดเขาประเทศและสรางงานทํา

ใหกับสังคม รัฐบาลไดกําหนดและประกาศใหปฏิบัติการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวทางดานธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และประวัติศาสตร เพื่อรองรับการทองเที่ยวและการบริการอื่นๆที่มีการขยายตัว นอกจากนี้ยังไดพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน เชน เสนทางคมนาคมเชื่อมโยงกันทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งทางภาคเหนือ 

กลางและใต การทองเที่ยวไดเชื่อมโยงกับทั่วทุกภาคเขตเศรษฐกิจของประเทศทําใหการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน การปรับปรุงผลิตภัณฑการ

ทองเที่ยว และปรังปรุงการบริการ เพราะความเอาใจใสของรัฐบาลโดยไดสรางเงื่อนไขอํานวยความสะดวกเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยว (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยว, 2558: 56) แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และ

ทองเที่ยวของแขวงสะหวันนะเขต ใหความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวยางเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยกําหนดให

การทองเที่ยวเปนมาตรการหน่ึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวง และคาดหวังวารายไดจากทองเที่ยวจะมี

สวนสําคัญในการแกไขปญหาวิกฤติเศรษฐกิจของแขวง ดังนั้นอาจกลาวไดวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวถือเปน

กิจกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของแขวง โดยกําหนดทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยว

โดยเปดกวางใหทองถิ่นเขามามีบทบาทในการมีสวนรวมตอกับการจัดการการทองเท่ียวของชุมชนเอง  

ดวยสาเหตุนี้ผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษา การจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง 

เมืองไกสอนพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ไดมาเปน

ขอมูลในการพัฒนาคุณภาพของการจัดการการทองเท่ียวใหมีความยังยืนตลอดไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน 

แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงคของการวจิัยดังนี ้

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของ 

บานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการการทองเที่ยวยางยั่งยืนของของบานธาตุอิงฮัง เมือง

ไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

วิธีเลือกกลุมตัวอยาง: กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเชงิปรมิาณ (qualitative research) ไดแกกลุม

ประชาชนที่อาศัยอยูในบานธาตุอิงฮัง ประกอบดวยจํานวนประชากรทัง้สิ้น 190 คน  

โดยผูศึกษาจะยึดหัวหนาครัวเรือนเปนจํานวนประชากรภายใตสมมติฐานวาความคิดเห็นของคนในครอบครัว

มีทศิทางเดียวกัน 

ประชากรที่ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1973)กําหนดความ

ผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 (คาความผิดพลาดที่ยอมรับไดเทากับ 0.05) ตามสูตรสมการคํานวณ จากจํานวนประชากร

ทั้งสิน้ 360 คน คํานวณไดดังนี ้

� =  �

���(�)
2 

 

โดยแทนคา n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N = ขนาดของประชากรทังหมด 

  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

ในการคํานวณนี้กําหนดใหความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 การคํานวณหาขนาดตัวอยาง

สําหรับประชากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนบานธาตุอิงฮัง แทนคาในสูตร 

แทนคาตัวเลขตามสูตรไดดังนี ้

n =
���

�� ���(�.��)�
   =  

n =
���

���.��
  = 

n =  190 คน 

 

จากการคํานวณแสดงใหเห็นวาขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวน 190 คน ซึ่งเปนหัวหนา

ครัวเรือน โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตอเนื่องท่ีไดจากแบบสอบถามจนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด 

  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ เพื่อ

ชวยสรางความเขาใจพื้นฐานในการวิจัย ชวยในการออกแบบสอบถาม รวมไปถึงชวยใหไดขอมูลที่สมบูรณยิ่งขึ้น โดยมี

แหลงที่มีของขอมูล ดังนี ้

- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางหมด ซึ่งจะ

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตามที่ไดกําหนดไวจนครบตามจํานวน 

- ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนหาขอมูลจากแหลงขอมูล ตาง ๆ ไดแกเอกสารและวารสารที่

สามารถอางอิงได งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมไปถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา  

ในการวิจัยครั้งน้ี การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาทั้งหมดน้ัน เพื่อใหการนําเสนอเขาใจงายผูวิจัยจึง

ลําดับไวเปนขั้นตอน ดังนี ้

1. จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปวา ประชาชนผูตอบแบสอบถาม จํานวน 190 คน สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 138 คน รอยละ 72.6 มีสถานภาพการสมรส จํานวน 168 คนรอยละ 88.4 มีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 
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73 คน ประกอบอาชีพเกษตร จํานวน 144 คน รอยละ 60.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 97 

คน รอยละ 51.10 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3,001 – 6,000 บาท จํานวน 90 คน รอยละ 47.4  

ผลการศึกษาในตาราง พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอกับการมีสวนรวมในการการ

จัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยนืบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ 

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ทั้ง 5 ดานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.09 ) เมื่อพิจารณารายดาน 

พบวา ผูใหขอมูลใหความสําคัญไปที่ดานการตัดสินใจมากที่สุดในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 ) รองลงมา

คือ ดานการดําเนินการในระดับปานกลางกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.16) ดานการวางแผนในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.14) ดานการตรวจสอบและประเมินผลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.07) และดานรับผลประโยชนใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.80) ดั่งตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมารคฐานและระดับการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมยางยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ดานการตัดสินใจ 

จากผลการศึกษาผูใหขอมูลมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิง

ฮัง เมืองไกสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวโดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.29) การวางแนวทางในการดําเนินงานดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมมากสุดใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.38) รองลงมาในประเด็นการวางแผนหรือแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเพื่อใหเกิด

ความยั้งยนืในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.35) การวางแนวทางการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

ในการรับผลประโยชน (คาเฉลี่ย 3.31) การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเพื่อ

ก็ใหเกิดความยั่งยนืในระดับปานกลางกลาง (คาเฉลี่ย 3.27) และ การวางแนวทางการใหประชาชน กลุม และองคกร

อื่นๆมีสวนรวมในการประเมินผลในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) 

 

 

การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการการ

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางย่ังยืน  

ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม (n=190) 

�� SD ระดับการมีสวนรวม 

ดานการตัดสนิใจ 3.29 0.493 ปานกลาง 

    ดานการดําเนินการ 3.16 0.299 ปานกลาง 

     ดานการวางแผน 3.14 0.378 ปานกลาง 

    ดานการตรวจสอบและประเมินผล 3.07 0.546 ปานกลาง 

    ดานการรับผลประโยชน 2.80 0.333 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.269 ปานกลาง 
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ดานการดําเนินการ 

จากผลการศึกษาผูใหขอมูลมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิง

ฮัง เมืองไกสรพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในดานการดําเนินการทั้ง 10 

ประเดน็โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.16) การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมากสุด

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.66) รองลงมาในประเด็นการรักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม

และวัฒนธรรมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.48) การนําทองเที่ยวไปประชาสัมพันธเพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาไป

เที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.39) การจัดประชุมและปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชนรวมกันใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.31) การสรางเครือขายพัฒนาการทองเท่ียว คือ มีการรวมทํางานกับทองถิ่นแบบองครวม

ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.26) การลดการบริโภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเปนควบคูกับการลดการกอของ

เสียในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.23) การจัดเตรียมขอมูลบริการขาวสารการ

ทองเที่ยวนะระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11) การประสานแผนการพัฒนากานทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.01) การประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัยในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.63) และการพัฒนาบุคลากร 

คือ การใหความรู การฝกอบรม การไปดูงานในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51) 

ดานการวางแผน 

จากผลการศึกษาผูใหขอมูลมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิง

ฮัง เมืองไกสรพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในดานการวางแผนทั้ง 4 

ประเด็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) การบริหารจัดการดานสวัสดีภาพและการรักษาความ

ปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวมากสุดในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.31) รองลงมาในประเด็นการกําหนดวัตถุประสงค

ของการจัดการดานการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในระดับปาน

กลาง (คาเฉลี่ย 3.15) การแสดงความคิดเห็นตอการวางแผนหรือกําหนดแนวทางในดานการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13) การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หรื การโฆษณา และประชา 

สัมพันธ ในการดําเนินการวางแผนการทองเท่ียวในพืน้ที่ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.96) 

ดานการตรวจสอบและประเมินผล  

จากผลการศึกษาผูใหขอมูลมีสวนรวมตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิง

ฮัง เมืองไกสรพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในดานการรับผลประโยชนทั้ง 

4 ประเด็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.07) การติดตามประเมินผลความกาวหนาของคณะ

ดําเนินการจัดการการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.12) รองลงมาในประเด็นการตรวจสอบผลเมื่อเสร็จสิ้น

จากการดําเนินการจัดการการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.09) การเสนอผลของการดําเนินการจัดการ

การทองเที่ยวในระดับปานกลาง(คาเฉลี่ย 3.03) และการสรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใน

การดําเนินการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตอไปในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.03) 

ดานการรับผลประโยชน 

จากผลการศึกษาผูใหขอมูลมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของบานธาตุอิง

ฮัง เมืองไกสรพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวในดานการรับผลประโยชนทั้ง 

10 ประเด็นโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.80) การอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมมาก

สุดในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.13) รองลงมาในประเด็นการรับผิดชอบตอความเสียหายจากการจัดการทองเที่ยว
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ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.02) การประสานแผนในการพัฒนาการทองเที่ยว ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.92) 

การนําการทองเที่ยวประชาสัมพันธ เพื่อใหนักทองเที่ยวเดินทางเขาไปเที่ยว ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.90) การ

รักษาและสงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.87) การ

บรโิภคและใชทรัพยากรที่เกินความจําเปนควบคูกับการลดการกอของเสยีในการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียวในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.77) การประชุมและปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของที่มีผลประโยชนรวมกัน ในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 2.77) การจัดเตรียมขอมูลบริการขาวสารการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.76) การประเมินผล 

ตรวจสอบ และวิจัยในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.75) การสรางเครือขายพัฒนาการทองเที่ยวในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 2.73)การจัดการกิจกรรมการทองเที่ยวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.60 ) และการพัฒนาบุคลากร คือ 

การใหความรู การฝกอบรม และการไปดูงาน (คาเฉลี่ย 2.33) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

บานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยว

ยางยั่งยนืของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ทั้ง 

5 ดานอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.38) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ผูใหขอมูลใหความสําคัญไปที่

ปจจัยสภาพแวดลอมดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) รองลงมาคื ปจจัยสภาพแวดลอม

ดานสังคมในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.59) ปจจัยสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจในระดับปานกลางมาก (คาเฉลี่ย

เทากับ 3.50) ปจจัยสภาพแวดลอมดานวัฒนธรรมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.32) และปจจัยดาน

เทคโนโลยีในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.99 ) 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมารคฐานและระดับปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมยางยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว 

 

ดานสิ่งแวดลอม 

จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวยาง

ยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใน

ปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการ

การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

อยางยั่งยืน  

ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม (n=190) 

�� 

  

SD 

 

ระดับความคิดเห็น 

ดานสิ่งแวดลอม 3.75 0.449 มาก 

 ดานสังคม 3.59 0.340 มาก 

ดานเศรษฐกิจ 3.50 0.380 มาก 

ดานวัฒนธรรม 3.32 0.342 ปานกลาง 

ดานเทคโนโลย ี 2.99 0.487 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.178 ปานกลาง 
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ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.75) การปรับปรุงสภาพพื้นที่ใหเหมาะสม เชน สภาพถนน ทางเดิน ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

3.81) รองลงมาคือ การจัดการขยะภายในบานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.78) แหลงทองเที่ยวยังคงรักษาความเปน

เอกลักษณทางวัฒนธรรมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73) การอนุรักษสิ่งแวดลอมในพื้นที่ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.73) 

และสภาพแวดลอมและภูมีทัศนในพื้นที่ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.71) 

ดานสังคม 

จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวยาง

ยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใน

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.59) การประสารความรวมมือระหวางสมาชิกภายในบานตอการจัดการการทองเที่ยวในระดับ

มาก( คาเฉลี่ย 3.89) รองลงมามีความคิดเห็นตอกับสภาพแวดลอมของชุมชนไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 3.84) การรวมมือในการแกไขปญหาของประชาชนภายในบานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.51) สําหรับ

พื้นท่ีหรือแหลงทองเท่ียวเปนท่ีรูจักมากขึ้นโดยประชาชนมีความคิดเห็นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.46) และประชาชนใน

บานไดรับความรูและวิทยาการใหมๆจากการทองเท่ียวในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.27) 

ดานเศรษฐกิจ 

จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวยาง

ยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใน

ระดับมาก ( คาเฉลี่ย3.50) เศรษฐกิจของประชาชนไดรับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.80)  

รองลงมามคีวามคิดเห็นตอกับประเด็นประชาชนไดรับความสนใจจากนักลงทุนเขามาประกอบธุรกิจมากขึ้นระดับมาก 

(คาเฉลี่ย3.63) ประชาชนในบานมีรายไดเพิ่มขึ้นในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54) ประชาชนมีความเปนอยูและการ

ดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) และมีความคิดเห็นตอกับคาตอบแทนจากการทองเที่ยวในรูปแบบ

ของตัวเงินระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.22) 

ดานวัฒนธรรม 

จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวยาง

ยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.32) ประชาชนใหความรวมมือพัฒนาพื้นที่ใหเปนการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยังยืน

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) รองลงมาคือการอนุรักษวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของประชาชนในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 3.73) ดานกิจกรรมการทองเที่ยวมีความเหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมของพืน้ที่ในระดับมาก(คาเฉลี่ย 3.56) 

การรณรงคใหอนุรักษพื้นที่ทองเที่ยววัฒนธรรมระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.45) และดานการเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมในพืน้ที่ระดับนอย(คาเฉลี่ย 1.87) 

ดานเทคโนโลย ี

จากผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวยาง

ยั่งยืนของบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสอรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขตุ สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ใน

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.72) ความสามารถนําใชโปรแกรมเทิ่งอินเตอรเน็ตเขาในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวาง

กันในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.05) รองลงมาคอื การเสื่อมตออินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลหรือรับสงขอมูลระหวาง

กัน (คาเฉลี่ย 2.99) และความสามารถนําใชเคร่ืองอเิล็กทรอนิกส เชน คอมพวิเตอร ไอแพด สมารทโฟน ในระดับนอย 

(คาเฉลี่ย 2.13) 
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การอภิปรายผล 

1. การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน บานธาตุอิงฮัง 

เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลมีสวนรวมตอกับการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนของ

บานธาตุอิงฮัง เมืองไกสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาวทั้ง 5 ดานอยูใน

ระดับปานกลาง โดยดานการตัดสินใจ คือประชาชนเขาไปมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดการการทองเที่ยว

ตั้งแตการคนหาปญหาตลอดจนตรวจสอบและประเมินผลของพื้นที่ ดังที่ ณัฎฐณิชา หมื่นหนู (2554:50) กลาวา ดาน

การตัดใจในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาหมายถึง การสํารวจและเก็บขอมูลของปญหา ศึกษาสาเหตุของ

ปญหา เขารวมประชุมเพื่อถกปญหาที่เกิดขึ้น รวมคิดและเสนอวิธีในการแกปญหา รวมตัดสินใจ เพื่อนําไปสูแนว

ทางการแกไขปญหานั้นๆ ตอไป ดานการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมพรอมทังเขารวม

ในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆภายในพื้นที่ และมีสวนรวมในการปฏิบัติตามแผนการจัดการการทองเที่ยว

ของบาน ซึ่งสรอดครองกับงานวิจัยของ นภดล นพรัตน (2551: บทคัดยอ ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการ 

พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวา

ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในการ พัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืนในดาน การปฏิบัติกิจกรรม    อยูในระดับปาน

กลาง ดานการวางแผนอยูในระดับปานกลาง ประชาชนมีสวนรวมวางแผนเพื่อดําเนินตามแผนที่กําหนดไว หรือตาม

วัตถุประสงคของการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ซึ่งสรอดครองกับงานวิจัยของของ ยุวดี เพ็ชรสง

คราม (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืนที่เกาะยอ อําเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา พบวาชาวบานสวนใหญมสีวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืนทุกดานอยูในเกณฑปานกลาง และ

มีสวนรวมดานการวางแผน อยูในระดับปานกลาง ดานการตรวจสอบและประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

ประชาชนมีสวนรวมในการ การติดตามประเมินผลความกาวหนาของคณะดําเนินการจัดการการทองเที่ยว การ

ตรวจสอบผลเมื่อเสร็จสิ้นจากการดําเนินการจัดการการทองเที่ยว การเสนอผลของการดําเนินการจัดการการ

ทองเที่ยว และการสรุปปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนตอไป ซึ่งสรอดครองกับงานวิจัยของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฎและ ทบวงมหาวิทยาลัย (2546 : 114) 

กลาววา การมีสวนรวมชุมชน คือการที่ประชาชนหรือชุมชนสามารถเขาไปมีสวนในการตัดสินใจ ในการกําหนด 

นโยบายพัฒนาทองถิ่น และมีสวนรวมในการรับประโยชนจากบริการ รวมทั้ง มีสวนในการควบคุมประเมินผล

โครงการตาง ๆ ของทองถิ่น ดานการรับผลประโยชน อยูในระดับปานกลาง ซึงแสดงใหเห็นวาประชาชนไดรับ

ผลประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวภายในพื้นที่ยังไมมาก ซึ่งสรอดครองกับ

งานวิจัยของ สมศักด นอยนคร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นของ 

เทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีระดับการมีสวน ในดานการรับผลประโยชน อยูในระดับปาน

กลาง  

2. ปจจัยสภาพแวดลอมตอการจัดการการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืน บานธาตุอิงฮัง เมืองไก

สอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลมีความคิดเห็นตอปจจัยสภาพแวดลอมในการจัดการการทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมยางยั่งยืนจองบานธาตุอิงฮัง เมืองไกสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต สาธารณะรัฐประชาธปิไตยประชาชน
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ลาวอยูในระดับปานกลาง โดยผูใหขอมูลใหความสําคัญไปที่ปจจัยสภาพแวดลอม ดานสิ่งแวดลอมมากที่สุดในระดับ

มาก เนื่องจากในพื้นที่บานธาตุอิงฮังไดตั้งกลุมรับผิดชอบในการจัดการกับขยะโดยคณะกรรมการบานเปนผูดูแล 

ติดตามและตรวจสอบอยางเปนปกติ และจัดใหมีผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานดาน

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งการตระหนักถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นใหแกเจาหนาที่ และชุมชนในพื้นที่แหลง

ทองเที่ยว เพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ พรอมทัง้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในแหลง

ทองเที่ยว ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวรรณ เรืองกัลปปวงศ พรอมคณะ (2558;122) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา 

ปจจัยสภาพแวดลอมดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมาก  ดานสังคมอยูในระดับมาก เนื่องจากวาบานธาตุอิงฮังเปนบาน

ที่รางจากตัวเมือง เปนบานวัฒนธรรม เปนบานพัฒนารอบดาน ทังยังเปนสามสราง และเปนแหลงทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และสิ่งสําคัญคือประชาชนมีความสามัคคี มีความเคารบผูอาวะโสกวา พอมทังรูจักใหเกียดซึ่งกันและกัน 

และรักความสงบเปนสําคัญ  เพราะประชาชนสวนใหญเปนคนในทองถิ่นจึงมีความสนิทสนมกันแบบเครือญาติ มีการ

พูดคุยถึง ปญหาที่เกิดขึน้ และยังมีความสัมพันธในลักษณะเชื้อสายประเพณีเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการรวมมือรวมใจกัน 

เพื่อแกไขปญหาของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ Kemnoi (2011) กลาววา สภาพแวดลอมดานสังคมของชุมชนนัน้ประชาชน

ในชุมชนไดรับความรูและวิทยาการใหมๆ จากการทองเที่ยว และมีการรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาของชุมชน        

ดานเศรษฐกิจในระดับมาก เนื่องจากวาตั้งแตบานธาตุอิงฮังเปนแหลงที่องเที่ยวทางวัฒนะธรรมเปนตนจึ่งทําให

ประชาชนในบานมรีายรับเพิ่มขึ้น จากการขายเครื่องจักรระบูชา จากการใหเชาเครื่อง (ผาสิน)  การขายของแหง การ

ขายอาหาร ฟากรด ถายรูป และอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย เข็มนอย (2554,28) ไดศึกษาปจจัยที่

สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวอยางยั้งยืน กรณีศึกษา ตลาดบางหลวง อําเภอบางลน จังหวัด

นครปฐม ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสภาพแวดลอม ดานเศรษฐกิจคือ ประชาชนมีความเปนอยูและการดํารงชีวิตที่ดี

ขึ้น ดานวัฒนธรรมอยูในระดับปานกลาง ประชาชนมีความเชื่อตอกับตอกับองคพระธาตุอิงฮังและมีความเคารบตอ

ประเพณีที่บรรพบุรุตนับถือกันมาจากอดีดจนถึงปจจุบัน และบานธาตุอิงฮังยังไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเขามาดู

แลอยางใกลสิต เพาะเปนสะถานที่สําคัญคือมีองคพระธาตุอิงฮัง ทางแผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวแขวง

สะหวันนะเขต จึ่งเขาไปมีบดบาทในดานการจัดการ เพื่อใหการปฏิบัติหรือดําเนินการตางๆภายในบานใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยประชาชนมีสวนรวม โดยตองการใหวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ของชาวบานใหคงไวซึ่ง

เอกลักษณและวัฒนธรรมดั้งเดิมและมีการฟนฟูสงเสริมมากขึ้นและตอเนื่อง ซึงสอดคลองกับ Ratana peanthumma 

(2007) ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการการบริหารการทองเที่ยวมีความสัมพันธตอกันคือกิจกรรมบันเทิง

ตางๆ ควรคงไวซึ่งเอกลักษณและวัฒนธรรมดั้งเดิม ดานเทคโนโลยีอยูในระดับปานกลาง ประชาชนสวนใหญมี

ความสามารถนําใชโปรแกรมเทิ่งอินเตอรเน็ตเขาในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกันยังไมมาก การเสื่อมตอ

อินเตอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูลหรือรับสงขอมูลระหวางกันอาดจะมีคุณภาพไมสูง และความสามารถนําใชเครื่อง

อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร ไอแพด สมารทโฟนก็ไมมาก เนื่องจากวาประชาชนสวนใหญมีอาชีพ เกษตรกร(ทํา

นา) หรอือาดจะมีรายไดนอยและยังขาดความรูความเขาใจตอกับดานดังกลาว 

กิตตกิรรมประกาศ      

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงในความกรุณาของอาจารย ดร. จิระชัย ยมเกิด ประธานกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ไดอุตสาหสละเวลาอันมีคามาเปนที่ปรึกษา พรอมทังใหคําแนะนําตลอดระยะเวลาใน

การศึกษาครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.วีระพล 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1703 
 

ทองมา และ อาจารย ดร. วินิตรา สีละพัฒนา กรรมการที่ปรึกษาที่ไดใหความกรุณาในการแนะนําและชี้แนวทางใน

การศึกษาตลอดจนแกไขขอบกพรอง ดวยความเอาใจใส จนทําใหการศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณและ

ทรงคุณคา 

Souvannaly XAYASEUN 

ตุลาคม 2560 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยว. 2558. แผนยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของ

สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว สาหรับป 2558-25563. 

ณัฎฐณิชา หมื่นหน.(2554:50) ไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยนื 

กรณีศกึษา เทศบาลตําบลทะเลนอยและเทศบาลตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. 

นภดล นพรัตน.การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบ ยั่งยืน: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียงใต     

อําเภอปายจังหวัด แมฮองสอน. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร การเมือง) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2551. 

ยุวดี เพ็ชรสงคราม.การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการทองเที่ยวยั่งยืนที่เกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยวมหาวิทยาลัยนเรศวร, 

2553. 

สราวรรณ เรืองกัลปวงศ และอรรนพ เรืองกัลปปวงศ. การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีสวนรวมของ

ชุมชนเกาะเกร็ดอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร.ี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ, 2558. 

สุธาทิพย เข็มนอย (2554,28) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวอยางยั้งยืน 

กรณีศกึษา ตลาดบางหลวง อําเภอบางลน จังหวัดนครปฐม,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 2554. 

สมศักด นอยนคร.การมีสวนรวมของประชําชนในการพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ.การศึกษาอิสระ

ปรญิญารัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551. 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎ ,กระทรวงศึกษาธิการ, สานักมาตรฐานอุดมศึกษาและบวงมหาวิทยาลัย.ทฤษฎีการมี

สวนรวมของชุมชน,2546. 

แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวแขวง สะหวันนะเขต. 2558. บทรายงานประจาป 2058. 

Kemnoi, S. (2011). Factors Affecting Participation in the Management of Sustainable Tourism: A Case Study of 

Banglean District, Nakhon Pathom Province. (Master’s thesis). Silpakorn University, Bangkok.   

Ratana peanthumma, V. (2007). Tourism Management Case Study Tha Kha Amphawa Samut Songkhram 

province. (Research Report). Kirk University. 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1704 
 

การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขกแขวงคาํมวน  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   

Potential Development for Natural Attraction Tourism in Thakek District,  

Khammoun Province, Lao People’s Democratic Republic 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทการทองเท่ียวและศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 2) 

ประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในเมืองทาแขก แขวงคํามวน ส ป ป.ลาว ใชแบบประเมินศักยภาพเปน

เครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1) เมืองทาแขก เปนเมืองทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญแหงหนึ่งของ

ประเทศ ส ป ป.ลาว มีท่ีตั้งอยูภาคกลางของประเทศ ซึ่งหางจากนครหลวงเวียงจันทนลงมาทางทิศใต 350 กิโลเมตร 

พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาหินปูนที่ประกอบเปนภูมิทัศนที่สวยงามมีถ้ําหนาผาและแมน้ําที่ไดรับความนิยมจากนักทอง 

เที่ยวเปนอยางมากกิจกรรมการทองเที่ยวสวนใหญไดแกการเที่ยวชมถ้ําปนผาเดินปาศึกษาธรรมชาติเที่ยวชมวิถีชีวิต

ของชุมชนทองถิ่นขี่จักรยานยนตหรือขี่จักรยานเที่ยวชมธรรมชาติ ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาตเิมืองทาแขกแขวงคํามวน พบวา 2) ปจจัยดานทรัพยากรการทองเที่ยวอยูในระดับมาตรฐานที่

ดีเย่ียมและรองลงมาดานสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาตรฐานที่ดีมากและรองลงมาดานบริหารจัดการแหลง

ทองเที่ยวอยูในระดับมาตรฐานที่ดีสวนในดานการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของชุมชน

ทองถิ่นอยูในระดับมาตรฐานปานกลางและภาพรวมของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขกแขวงคํามวน   

สปป.ลาวอยูในระดับมาตรฐานที่ดี   

คําสําคัญ: การพัฒนาศักยภาพ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 

Abstract 

The purpose of this research were to study 1) the contexts of tourism and potential natural attraction 

tourism in Thakhek district Khammoun Province 2) the potential assessment of natural attraction tourism in 

Thakhek District Khammoun Province. And use the potential assessment as the tools to collect data. Research 

fund that 1) Thakek district was one of the important natural attraction tourism in Lao PDR, where located in the 

middle of Laos, which has distance from Vientiane Capital 350 kilometers to the south. Its geographical context 

was full of Limestone Mountains with stunning view, cave cliff and river. Activities included sightseeing cave 

visiting, rock climbing natural walks, folkways community, cycling tour and motor cycling tour. Research fund 

that 2) natural resource for tourism were best potential and the second facilities were very good potential and 

management of natural attraction tourism were good potential. For the Environment reservation and participation 
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of community were middle potential. The overview of natural attraction tourism in Thakhek district khammoun 

province were good potential  

Keywords: Potential Development, Natural Attraction 

 

บทนํา 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเปนอยางมาก  

เนื่องจากเปนการสรางรายไดหลักเขาประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกอใหเกิดความเขมแข็งและมีแนวโนม 

สูงขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในปจจุบันมีนักทองเที่ยวจํานวนหลายลานคนที่

เดินทางออกจากบานเพื่อไปหาแหลงทองเท่ียวและวัฒนธรรมใหมๆประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมี

การจัดการการทองเที่ยวอยางเปนระบบและไดมีการพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวดวยทรัพยากรทองเที่ยว 

ทางธรรมชาตศิิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณแีละความหลากหลาย เชน แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตวิิถีชีวิต

ของคนชนเผาที่เปนเอกลักษณและเปนจุดแข็งของประเทศลาว(กรมพัฒนาการทองเท่ียวประเทศลาว, 2555,น.3) 

ประเทศลาวเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณไปดวยศักยภาพทางการทองเที่ยวไมวาจะเปนการทองเที่ยว

ทางดานธรรมชาติวิถีชีวิตการแตงกายประวัติศาสตรมาตั้งแตโบราณที่มีความดึงดูดในการเปนเอกลักษณสามารถ

ดึงดูดนักทองเท่ียวเขามาเที่ยวในประเทศและเปนปจจัยสรางรายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมหาศาลนับวาเปนอันดับที่ 

2 รองจากอุตสาหกรรมเหมอืงแรซึ่งเห็นไดจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาเท่ียวยังประเทศลาวโดยเฉพาะในป 

พ.ศ. 2555 พบวานักทองเท่ียวมีจํานวน 3,330,072 คน ตอมาป พ.ศ. 2556 มีนักทองเที่ยว 3,779,490 คนโดยเฉลี่ย

อัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8-10 ตอปและจนถึงปพ.ศ. 2559 มีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 4,684,429 คนซึ่งสราง

รายไดจํานวนเฉลี่ย 725,365,681 ดอลลารสหรัฐโดยเฉลี่ยอัตราการเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 13.90 ตอปซึ่งเปนรายไดอันดับ

สองของประเทศรองจากอุตสาหกรรมเหมืองแรจึงสงผลใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราโตสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผล

ใหประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีและกอใหเกิดการทองเที่ยวภายในชุมชนและเปนเปาหมายดานการตลาดการทองเที่ยวของ

ประเทศตางๆและคาดการณวาป พ.ศ. 2560 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้น 4,846,426 สรางรายไดจํานวน

เฉลี่ย 842,399,876 ดอลลารสหรัฐ (กรมพัฒนาการทองเท่ียวประเทศลาว ,2558,น.5) 

ศักยภาพท่ีมีคุณภาพความสวยงามและความหลากหลายของสิ่งดึงดูดใจทางดานการทองเที่ยวธรรมชาติอัน

ไดแกน้ําตกภูเขาและชมสัตวปารวมถึงการอนุรักษพืชพรรณธรรมชาติเปนตนในทํานองเดียวกันกับอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยวไดใชทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมเปนการลงทุนในการดําเนินการเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว

และเพื่อเรงการพัฒนาเศรษฐกิจสรางรายไดโดยไมไดคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ตามมาและอีกประการหนึ่ง

คือการแขงขันการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อบาน เชน ประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาวจําเปนตองมีการ

ทบทวนและมกีารกําหนดการวางแผนนโยบายที่เหมาะสมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมยุคโลกาภิวัตนเพื่อทํา

ใหประชาชนคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นตอทรัพยากรการทองเท่ียวประเทศลาวไดรับการยอมรับกลาวขานในเรื่อง

ความงดงามของธรรมชาตศิิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและน้ําใจของคนลาวสิ่งเหลานี้เปนจุดเดนและเปน

ภาพลักษณของประเทศลาวตลอดมาและมุมมองเหลานี้สามารถเชื่อมโยงและกระตุนใหเกิดความตองการในการ

เดินทางไปทองเที่ยวไดเปนอยางดี  

 เมืองทาแขก (Thakhek District) เปนเมืองหนึ่งในแขวงคํามวนที่มีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวมากเปน

อันดับตนๆ เมื่อเทียบกับหลายๆ เมืองในประเทศลาวเมืองทาแขกเปนเมืองศูนยกลางของแขวงคํามวนที่ตั้งอยูบริเวณ
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ริมฝงแมนํ้าโขงเปนพื้นที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณเหมาะแกการดํารงชีวิตของประชาชนและมีทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงาม

มีภูเขาที่สลับซับชอนและปกคลุมไปดวยปาไมนอยใหญนานาชนิดพรอมมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทางดานธรรมชาติ 

ดานวัฒนธรรมและดานประวัติศาสตรที่มีชื่อเสียงหลากหลายแหลงเชนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติไดแกถ้ํานางแอน 

ถ้ําพระจันถ้ําพระยาอนิถ้ําเชยีงเลยีบถ้ําพระหนองปาฝาขุนน้ําโดนและทาฝรั่งแหลงทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรมไดแก

วัดพระธาตุศรีโคตลบลองกําแพงยักษภูคันนาหอพิพิธภัณฑทาแขกและแหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรไดแก

ตึกแถวสถาปตยกรรมฝรั่งเศสเสนทางโฮจิมินหทางรถไฟเกาแกประวัติศาสตรและแหลงทองเที่ยวอื่นๆอีกหลายแหลง

ซึ่งในแตละวันสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวและสรางความสนใจใหแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองทาแขกได 

จากขอมูลสถิติของกระทรวงแถลงขาววัฒนธรรม (ministry of information, culture and tourism, Lao PDR, 2558.

น.6) พบวาในป 2558 มีจํานวนนักทองเที่ยวมาเยือนเมืองทาแขก 160,882 คน (เพิ่มขึ้นจาก 154,851 คนในป 2556) 

สามารถนํารายไดเขาเมืองนี้โดยเฉลี่ยรวมเปนเงินประมาณ 39 ลานเหรียญสหรัฐตอป (เพิ่มขึ้นจาก 5.7 ลานเหรียญ

สหรัฐ ในป 2556) สําหรับสถานการณดานพักแรมพบวาจํานวนหองพักมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 91 หองโดย

อัตราการเขาพักเฉลี่ยโดยมีแนวโนมการเติบโตอยูที่ 60.1 เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 13.48 และนักทองเที่ยวมีระยะเวลา

พํานักเฉลี่ยในสถานพักแรม 2.12 วันจากตัวเลขดังกลาวจะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในเมืองทา

แขกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดและเมื่อมีจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นก็เปนที่แนนอนวาจะตองมีการใชทรัพยากร

สําหรับการใหบริการดานการทองเที่ยวมากขึ้นมีการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่จะ

เพิ่มขึ้นในอนาคตจากความเปนมาทั้งหมดขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาตใินเมืองทาแขกแขวงคํามวน สปป.ลาว  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขกแขวงคํามวน สปป.ลาว 

2. เพื่อประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขก แขวงคํามวน สปป.ลาว 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

   การวิจัยเร่ืองการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาตใินเมืองทาแขกแขวงคํามวน สปป.ลาว ในครั้ง

นี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและกําหนดวิธีการ ดังนี้  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้สามารถจําแนกออกไดเปนสัดสวนตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาซึ่งประกอบไปดวยกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน กลุมผูนําชุมชนหัวหนาชุมชนหัวหนาคณะกรรมการ 

หมูบานและเจาหนาท่ีแผนกแถลงขาววัฒนธรรมและการทองเที่ยวแขวงคํามวนจํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 

 เครื่องมือการวิจัย  

1. แบบสังเกตการณ (Observation)  

ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) โดยเขาไปทองเที่ยวในพื้นที่แหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติเมืองทาแขกแขวงคํามวนเพื่อสังเกตบริบทแหลงทองเที่ยวใน 5 ดานไดแกลักษณะทางกายภาพทรัพยากร

การทองเที่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกการเขาถึงและความปลอดภัยจากนั้นนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตการณมา

รวบรวมแลวอธิบายในรูปแบบพรรณนา  

2. แบบประเมนิศักยภาพแหลงทองเที่ยว (evaluation of tourism site potential) 
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  พิจารณาตามปจจัย 5 ดานไดแกดานทรัพยากรการทองเที่ยวดานการบริหารจัดการดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น แบบประเมินฉบับนี้ผูวิจัยได

ประยุกตใชจากสํานักพัฒนาบริการทองเที่ยวกรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาแหงประเทศไทย 

(2557,น.13) เพื่อมาปรับใชใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับพื้นที่โดยการใหคาคะแนนแตละตัวชี้วัด (rate score หรือ 

คา R) 5 ระดับจากคาคะแนนระดับ 1 ถึง 5 รายละเอียดดังตารางนี้  

คาคะแนน ระดับมาตรฐาน สัญลักษณ 

80 คะแนนขึ้นไป ดีเย่ียม  
71-80 ดีมาก  
61-70 ด ี  
51-60 ปานกลาง  

นอยกวาหรือเทากับ 50  ต่ํา  
 

การทดสอบเครื่องมือ 

  การวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยนําแบบประเมินศักยภาพจากผูทรงคุณวุฒิผูเช่ียวชาญทุกทานจํานวน 3 คน มาหาความ

เที่ยงตรงเนื้อหา (content validity) โดยเลือกใชวิธีคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา/

จุดประสงค IOC (item objective congruence) โดยนําคะแนนจากผูทรงคุณวุฒิทุกทานมาหาคาเฉลี่ยนําคะแนนที่ไดแต

ละขอแทนคาในสูตร 

วิธีรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิจัยเก็บขอมูลเองซึ่งมีขอมูลหลายดานที่ตองทําการเก็บรวบรวมขอ  

มูลมาศึกษาและนํามาประกอบเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวจิัยผูวิจัยไดดําเนนิการรวบรวมขอมูล ดังนี้   

1. ทําหนังสือขออนุญาตสถานประกอบการในเขตพื้นที่เมืองทาแขกแขวงคํามวนเพื่อขอความอนุเคราะหและ

ความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลโดยมีเครื่องมือที่ใชคือแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวจากนั้นนําหนังสือและ

แบบประเมนิไปยังพื้นที่ที่ทําการวิจัยเพื่อดําเนนิการเก็บขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้  

- ผูวิจัยจะลงเก็บขอมูลดวยตนเองเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวจิัย 

- ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการ 

- ผูวิจัยจะนําแบบประเมนิที่ทําการเก็บขอมูลมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลเพื่อทําใหแบบ 

ประเมินมีความสมบูรณที่สุดมาทําการวิเคราะหในลําดับตอไป  

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยและผานการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลแลวนําแบบประเมินที่

ไดเก็บรวบรวมทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูลซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. ขอมูลจากการสังเกตการณเปนขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณของผูวิจัยในการลงสํารวจพื้นที่ในแหลงทอง  

เที่ยวแลวนํามาสรุปตามประเด็นเนื้อหาของการสังเกตการณในภาพรวมและทําการวิเคราะหในเชิงพรรณนา  

2. นําแบบประเมนิที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหขอมูลหาน้ําหนักแตระองคประกอบของ

ตัวชีว้ัด  
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ผลการศึกษาและอภิปราย 

การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขกแขวงคํามวน สปป.ลาว 

สามารถสรุปและอภิปลายผลการศึกษาดังนี้   

1 บริบทของเมืองทาแขกและศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  

1.1. บริบทโดยรวมของเมืองทาแขก  

เมืองทาแขกแขวงคํามวนตั้งอยูภาคกลางของประเทศลาวซึ่งหางจากนครหลวงเวียงจันทนลงมาทางทิศใต 

350 กิโลเมตรพ้ืนท่ีของเมืองเปนพื้นที่ราบเลียนตามสายแมน้ําโขงทางทิศตาวันตะวันตกเปนทุงเพียงและทางทิศตะวัน 

ออกพื้นที่เปนแนวหุบเขาหินปูนมีเทือกเขาทอดยาวและมีผืนปาปกคลุมหนาแนนมีภูเขาหินปูนหินยอยเปนจํานวนมาก

และมีลักษณะเปนปาผสมและมีแรธาตุตางๆรวมท้ังมีพื้นที่ที่เปนประโยชนทางโภชนาการและผลิตภัณฑทางธรรมชาติ 

เพื่อการทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆในการนี้ดวยลักษณะทางภูมิประเทศทําใหแหลงทองเที่ยวสวนใหญตั้งอยูดานทิดตะวัน 

ออกทําใหเมืองทาแขกมีถ้ําเปนจํานวนมากและพื้นที่หลายแหงยังเปนปาธรรมชาติที่ประกอบดวยพรรณไมหลายชนิด 

เมืองทาแขกมีสองฤดูไดแกฤดูฝนและฤดูแลงฤดูฝนเริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูแลงเริ่มจากเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนและลักษณะของภูมิอากาศในสองฤดูดังกลาวมีความแตกตางกันไมมากอุณหภูมิโดย

เฉลี่ยของแตละเดอืนในรอบปมีความแตกตางกันประมาณ 4-6 C องศาแตเมื่อเปรียบเทียบระหวางเดือนที่มีอุณหภูมิ

สูงสุดและเดือนที่มีอุณหภูมิต่ําสุดพบวาอุณหภูมิสูงสุดอยูในชวงเดือนเมษายนไดแก 36 องศาเซลเซียสและเดือนที่มี

อุณหภูมิตํ่าสุดไดแกเดือนมกราคมคือ 10.5 องศาเซลเซียสถึงแมวาอุณหภูมิระหวางเดือนที่มีอากาศหนาวสุดกับเดือน

ที่มีอากาศรอนสุดจะแตกตางกันคอนขางมากแตโดยทั่วไปแลวสวนใหญลักษณะภูมิอากาศที่เมืองทาแขกคอนขางดี

เหมาะสมกับการเพราะปลูกและการทองเท่ียวเนื่องจากมีสภาพอากาศที่ดี   

เมืองทาแขกแขวงคํามวนมีพื้นที่ 918 ตารางกิโลเมตรประกอบดวย 141 หมูบาน 15,192 ครอบครัวมี 

ประชากรทั้งสิ้น 82,484 คน หญิง 42.409 คนและประกอบดวย 3 ชนเผาคือลาวลุมกวม 96% ลาวเทิงกวม 3.5% 

และลาวสูงกวม 0.5% อัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยระ 1.6 ตอปอัตราความหนาแนนเฉลี่ย 26.37 คนตอตารางกิโลเมตร 

ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณรอยละ 70 เชน ทํานาทําไรเลี้ยงสัตวปลูกพืช

และประชากรที่อาศัยอยูเขตเทศบาลเมืองอีกประมาณรอยระ 30 ประกอบอาชีพธุรกิจคาขายทํานารับราชการการ

บรกิารดานการทองเท่ียวและอาชีพอื่นๆ 

1.2. ศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเมอืงทาแขกแขวงคํามวน  

 เมืองทาแขกเปนเมืองที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวมากซึ่งองคประกอบที่สําคัญในการสราง

แรงจูงใจในการดึงดูดนักทองเที่ยวในเมอืงทาแขกไดแกทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาต ิเชน ถ้ําเชียงเลียบทาฝรั่ง 

ถ้ําพระยาอินถ้ํานางแอนถ้ําพระหนองปลาฝาถ้ําฝาเชื่อมและหนองเทาและทั้งสามารถรองรับกิจกรรมการทองเที่ยว 

เชน การเที่ยวชมถ้ําปนหนาผาเดินปาศึกษาธรรมชาติเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นขี่จักรยานยนตหรือขี่จักรยาน

เที่ยวชมธรรมชาติที่สําคัญเมืองทาแขกมีทิวทัศนธรรมชาติที่สวยงามมีอากาศเหมาะสมในการทองเที่ยวโดยแหลง

ทองเที่ยวสวนใหญตั้งอยูไมไกลจากจากถนนเลขที 9 ทําใหการเขาถึงแหลงทองเที่ยวแตละแหงไดสะดวกนอกจากนี้ 

เมืองทาแขกยังตัง้อยูภาคกลางของประเทศจึงทําใหพื้นที่แหงนีม้ีโอกาสไดตอนรับนักทองที่จะเดินทางจากภาพเหนือลง

ภาคใตและเดินทางจากภาคใตลงภาคเหนือของประเทศลาวปจจุบันในเขตเทศบาลเมืองทาแขกมีโรงแรมบานบาน     

รีสอรทบังกะโลจํานวนทั้งสิ้น 98 แหงประกอบดวย 1,250 หองมีรานอาหาร 110 รานประกอบดวย 2,100 ที่นั่ง ดังนั้น

แตละวันสามารถรองรับนักทองเที่ยวไดเปนจํานวนมากทั้งหมดนี้เปนศักยภาพทางดานการทองเที่ยวของเมืองทาแขก
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แขวงคํามวนจากผลการวิจัยพบวาเมืองทาแขกแขวงคํามวนเปนเมืองที่มีความสวยงามและความอุดมสมบูรณไปดวย

ปาไมภูเขาและแมน้ําที่เกิดจากธรรมชาติอยูในระดับสูงซึ่งสอดคลองกับงานวจิัยของ วินิจ วิระยางกูร (2532) กวาไววา

ธรรมชาติเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงามไดแกภูเขาน้ําตกถ้ําบอน้ํารอนเขตสงวนพันธุสัตวอุทยานแหงชาติวน

อุทยานสวนรุกขชาตแิละทะเทในทํานองเดียวกันกับกรมการทองเที่ยวกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ( 2548) รุบุไว

วาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเปนสถานที่ที่เปดใชเพื่อการทองเที่ยวโดยทีทรัพยากรธรรมชาติเปนสิ่งดึงดูดใจให

นักทองเที่ยวมาเยอืน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตนิั้นเหลานี้อาจจะเปนความงดงามตามสภาพธรรมชาติความแปลกตาของ

สภาพธรรมชาติสัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตรอันเปนเอกลักษณหรือเปนสัญลักษณของทองถิ่นนั้นๆ

และสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเปนลักษณะพิเศษ (special environmental features) หรือสภาพแวดลอมที่มีคุณคา

ทางวิชาการก็ไดและสอดคลองกับผลงานวิจัยของเศกสรรค ยงวิณชิยและคณะ (2548) ที่ไดศกึษาเกี่ยวกับบริบทเมือง

วังเวียงวาเมืองวังเวียงหรือกุยหลินแหงเมืองลาวนั้นเปนเมืองเล็กๆที่เงียบสงบอยูทางตอนเหนือของนครหลวง

เวียงจันทนทัศนียภาพทางธรรมชาติของเมืองวังเวียงนั้นเปนพื้นที่ที่มีเทือกเขาหินปูนและเต็มไปดวยถ้ําที่สวยงามอยู

มากมายที่จะรอนักทองเที่ยวมายลโฉมและพื้นที่หลากหลายแหงยังเปนปาธรรมชาติที่ประกอบดวยพรรณไมหลาย

ชนดิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 the Natural Attraction Tourism in Thakhek District Khammoun Province 

2 การประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ในเมืองทาแขก แขวงคาํมวน  

ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขกแขวงคํามวน สปป.ลาวเมื่อพิจารณา

จากองคประกอบหลักทั้ง 5 ดานของการประเมนิแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในทุกดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวของสามารถสรุป 
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ไดวาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเมืองทาแขกแขวงคํามวนดานทรัพยากรการทองเที่ยวอยูในระดับมาตรฐานดีเยี่ยม

ได 85 คะแนนรองลงมาดานการบริหารจัดการทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาตรฐานดีได 70 และ  

75 คะแนนและรองลงมาดานการรักษาคุณภาพและสิ่งแวดลอมและดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นอยูในระดับ

มาตรฐานปานกลางได 60 คะแนนภาพรวมของการประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในเมืองทาแขก 

แขวงคํามวนได 70 คะแนนซึ่งอยูในระดับมาตรฐานดีหรือไดสัญลักษณ  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

สุรียพร ธรรมิกพงษและคณะ (2553) เรื่องการพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณอยางยั่งยืน 

ผลการวิจัยพบวาลักษณะการจัดการดานการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติประเภทน้ําตกที่มีการบริหาร 

จัดการดานการทองเท่ียวแบงออกเปน 3 องคประกอบโดยองคประกอบท่ีหนึ่งคุณคาดานการทองเที่ยวและความเสี่ยง

ตอการถูกทําลายได 61 คะแนน องคประกอบที่สองศักยภาพในการพัฒนาดานการทองเที่ยวได 45 คะแนนสวน

องคประกอบที่สามการบริหารจัดการได 51 คะแนนรวมท้ังสิ้น 157 คะแนนเมื่อเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไวอยูในระดับดี

มาก   

กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี้จะสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของประธานกรรมการท่ีปรึกษาอาจารย ดร. จิระชัย ยมเกิด 

ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษาชวยชีแ้นะแนวทางท่ีถูกตองและทุมเทในการถายทอดความรูใหแกขาพะเจาตลอดมา อาจารย 

ดร. ปานแพร เชาวนประยูรและอาจารย ดร. วินิตรา ลีละพัฒนา กรรมการที่ปรึกษาที่ไดใหขอคิดคําแนะนําตลอดจน

ตรวจสอบแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแมโจและสํานักงานความรวมมือ

เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศที่ใหโอกาสและสนับสนุนทุนการศึกษาใหขาพเจาจนทําใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุง
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บทคัดยอ 

 การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

บานนาดวง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใช

แบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการวิจัยที่สรางครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัยและผานการทดสอบ

ความตรงในเน้ือหาและทดสอบความเชื่อม่ัน ผลการทดสอบความเชื่อม่ันมีคาเทากับ 0.92 และหนวยการวิเคราะหคือ

ครัวเรือนในบานนาดวง จํานวน 104 ครัวเรือน 

 ผลจากการวิจัย พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.32 โดยมีสวนรวมในกระบวนการจัดเตรียมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 

สวนการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชนอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.91 และการมีสวนรวมในการ

ประเมินผลและไดรับผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชนอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 

คําสําคัญ: การทองเที่ยวโดยชุมชน การมีสวนรวม การจัดการการทองเทีย่ว 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the household participation in community-based tourism 

management in Naduang village, Vangvieng district, Vientiane province, Lao PDR. Households were unit of 

analysis in this study and respondents in this study consisted of 104 households in Naduang village, Vangvieng 

district, Vientiane province, Lao PDR. A set of questionnaires passing content validity and reliability test (0.92) 

was used for data collection.  

Regarding to the result of the study on the household participation in community-based tourism 

management in Naduang village, Vangvieng district, Vientiane province, Lao PDR. It was found that most of the 

informants had a moderate level (3.32) which participation in community preparation for carrying capacity had a 

high level (3.72), participation in tourism activities had a moderate level (2.91) and participation in benefit 

sharing and monitoring had a moderate level (3.35) as well. 

Keywords: Community-Based Tourism, Participation, Tourism Management 

 

 

 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1712 
 

บทนํา 

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ในยุคปจจุบันหลายประเทศในโลก ไดให

ความสําคัญเปนพิเศษตอการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติของประเทศ

ตนเอง ทั้งนีก้็เพราะวา การทองเท่ียวไดสรางรายรับที่เปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศ สงเสริมธุรกิจที่เกี่ยวของทั้ง

ทางตรงและทางออม (กระทรวงแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยว, 2553: 1) แขวงเวียงจันทนไดเอาแขนงการ

ทองเที่ยวเปนแขนงการหนึ่งท่ีสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รัฐบาล สปป. ลาวไดจัดลําดับงานการสงเสริมการ

ทองเที่ยวและการบริการเปนลําดับที่ 5 ในจํานวน 11 แผนงานของรัฐบาล บานนาดวงเปนบานหนึ่งที่มีศักยภาพดาน

ทรัพยากรการทองเที่ยว เชน ทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเหมาะสําหรับการ

ที่จะพัฒนาใหกลายเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน (กรมพัฒนาการทองเที่ยวประเทศลาว, 2558:  27) 

การทองเที่ยวของบานนาดวงมปีญหา และสิ่งทาทายที่เปนอุปสรรคตอการดําเนนิธุรกิจดานการทองเที่ยวอยู

บางประการ เชน การตอนรับและการบริการแกนักทองเที่ยวยังไมมีประสิทธิภาพ การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อการ

ทองเที่ยวประชาชนจํานวนหนึ่งยังลักลอบเขาไปหาสัตวปาและพืชผักในปา รวมทั้งเสนทางในการเขาถึงก็ลําบาก ที่

จอดรถไมเพยีงพอ อีกประเด็นหนึ่งน้ําตกตาดแกงยุยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญจะมีน้ําเพียงในฤดูฝนเทานั้น และ

น้ําจะแหงอยูในระยะฤดูแลง ซึ่งตรงกับฤดูการทองเท่ียว (แสงดาว วงคพระจันทร, 2559) 

ดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พบวาการนําเอาหลักการเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนมาใชใน

การบริหารจัดการนั้นเปนหนึ่งในแนวคิดของการพัฒนาที่เปนที่นิยมอยางมากในประเทศไทยและมีการนําเอาแนวคิด

ดังกลาวมาใชในกระบวนการพัฒนาอยางตอเน่ืองและเปนท่ีรับรูรวมกันวาการนําเอาแนวคิดดังนี้มาใชนั้นจะชวยทําให

ชุมชนเกิดความเขมแข็ง และการพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนนั้นเกิดความยั่งยืน ในทางกลับกันการนําเอาแนวคิด

ดังกลาวมาใชใน สปป. ลาว นั้นยังไมไดรับความนิยมเนื่องจากการพัฒนาการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมนั้นตองเกิดจาก

การรวมมือกันอยางสมดุลระหวางรัฐและชุมชน การปกครองใน สปป. ลาว เปนแบบสาธารณรัฐ ในสวนของความเปน

เจาของรัฐเปนเจาของมากกวา ดังนั้นหากนําเอาแนวคิดเร่ืองการมสีวนรวมมาใชในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวจะทําให

ชุมชนเกิดความรวมมือและรูสึกเปนเจาของกับแหลงทองเที่ยวดังกลาวมากขึ้น ซึ่งจะทําใหลดผลกระทบตางๆที่เกิด

จากการทองเท่ียว ชุมชนมีความเขมแข็ง และแหลงทองเท่ียวเกิดความยั่งยนืได 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและหาคําตอบในปญหาการวิจัยที่วา การมีสวนรวมของครัวเรือนใน

การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียงแขวงเวยีงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เปนอยางไร เพื่อใหนักทองเที่ยวเขาไปเท่ียวชม และใชบรกิารที่พักแรมสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอยางตอเนื่องตลอดทั้งป 

และเกิดการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียง

แขวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาพื้นที่บานนาดวง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน โดยกลุมเปาหมายคือ ผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการจัดการการทองเที่ยวบานนาดวง เมอืงวังเวยีง โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิัยดังตอไปน้ี 
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ประชากรและการสุมตัวอยาง 

 ประชากรที่จะใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยูในบานนาดวง เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน มี

จํานวนประชากรทั้งหมด 146 ครัวเรือน (ขอมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 ผูใหญบานบานนาดวง เมืองวังเวียง แขวง

เวียงจันทน) ทําการกําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีกําหนดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปการกําหนดขนาด

ตัวอยางของ Krejcie and Morgan (1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) จึงไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 

104 ครัวเรือน ใชการเลือกตัวอยางแบบโควตา (quota sampling) โดยกําหนดใหหัวหนาครัวเรือนเปนตัวแทนในการตอบ

แบบสอบถามโดยเก็บขอมูลจนครบ 104 ครัวเรือน 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลนี้คือ แบบสอบถาม (questionnaires) ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (close 

- ended question)  

การทดสอบเครื่องมือ 

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลและทดสอบคุณภาพของ

แบบสอบถามในดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อใชเปน

เครื่องมือในการวัดสิ่งที่ตองการศึกษา โดยไดทําการทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) กับประชาชนกลุมตัวอยางจํานวน 30 

ราย ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่แทจริงในการวิจัย เพื่อนําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นโดยการทดสอบหาคาสําประสิทธิ์แอล

ฟา (α Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) ผลการทดสอบความเชื่อมั่นมีคาเทากับ 0.92 ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์ α เกินกวา 

0.70 ขึ้นไปจะถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยูในเกณฑเชื่อถือได 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอร โปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติในการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS) โดยไดดําเนินการวิเคราะหตามขั้นตอน 

ดังตอไปนี ้

1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ 

(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหตามแนวความคิดทฤษฎี

และนําเสนอในรูปแบบตารางและการพรรณนาอภิปรายประกอบ 

เกณฑวัดระดับความคิดเห็นที่มีตอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยใช

เกณฑการประเมินคาแบบเปนตัวเลข (rating scale) โดยกําหนดคะแนนเปน 5 ระดับ ระดับคาคะแนนจากมากไปหานอย 

คือ 5 4 3 2 1 (อัศวิน แสงพิกุล, 2556: 148) ดังนี้   

       ระดับ      คะแนน  

 ระดับมากที่สุด        5 

 ระดับมาก        4 

 ระดับปานกลาง                  3 

 ระดับนอย        2 

 ระดับนอยที่สุด        1 

 จากนั้นจะนําคะแนนท่ีไดจากผูใหขอมูลเลือกตอบในแตละขอความมารวมกันแลวคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ย 

(weight mean score) เพื่อแปลผลขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดหาเกณฑคาเฉลี่ยโดยกําหนดชวงหางของคะแนน  
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ความกวางของแตละระดับ =  
คะแนนมากท่ีสุด – คะแนนต่ําที่สุดจํานวนระดับ

 ความกวางของแตละระดับ 
   

 

ความกวางของแตละระดับ = 
5 - 1

5
= 0.8 

 

เกณฑในการแปลความหมายจึงเปน ดังนี้    

 คาเฉลี่ย     แปลความหมาย  

4.24 - 5.00  ระดับความคิดเห็นทีม่ีตอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชนมากที่สุด  

3.43 - 4.23  ระดับความคิดเห็นที่มตีอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชนมาก  

2.62 - 3.42  ระดับความคิดเห็นที่มตีอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชนปานกลาง  

1.81 - 2.61  ระดับความคิดเห็นที่มตีอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชนนอย  

1.00 - 1.80  ระดับความคิดเห็นที่มตีอการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว

โดยชุมชนนอยที่สุด 

   

ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญ มีอายุเฉลี่ย 47.38 ป โดยมีอายุมากที่สุดคือ 79 ป และอายุ

นอยที่สุดคือ 26 ป สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาศัยอยูในชุมชนเปนระยะเวลาชวง 21-30 ป มี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน มีสมาชิกในครัวเรือนที่มีสวนรวมในการทองเที่ยวไมเกิน 2 คน มีรายไดเฉลี่ย 

189,091.35 บาทตอป โดยมีรายไดของครัวเรือนสูงสุด 1,500,000 บาท และมีรายไดต่ําสุด 50,000 บาท 

ผลการวิจัย พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.32 โดยการมีสวนรวมใน

กระบวนการจัดเตรียมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 สวนการมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมทองเที่ยวในชุมชนอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.91 และการมีสวนรวมในการประเมินผลและไดรับ

ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชนอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยว 

การมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเท่ียว  

โดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียง  

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว 

ผูใหขอมูล (n=104) 

คาเฉลี่ย SD 
ระดับการมี

สวนรวม 

ดานการมีสวนรวมในกระบวนการจัดเตรียมชุมชนเพื่อ

รองรับการทองเท่ียว 

3.72 1.22 มาก 

ดานการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชน 2.91 1.47 ปานกลาง 

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและไดรับ

ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชน 

3.35 1.39 ปานกลาง 

รวม 3.32 1.36 ปานกลาง 

 

การมีสวนรวมในกระบวนการจัดเตรียมชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยว 

จากการศึกษาถึงการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชมุชน บานนาดวง เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว พบวา กลุมผูใหขอมูลมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมในกระบวนการจัดเตรียมชุมชน

เพื่อรองรับการทองเที่ยวในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.72 ผลการศึกษายังพบวา กลุมผูใหขอมูลในระดับมากในประเด็น

การเขารวมประชมุในชุมชนเกี่ยวกับการทองเท่ียวในชุมชน คาเฉลี่ย 4.13 สวนการมีสวนรวมในการจัดตั้งกลุม/องคกรที่

เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.04 ในสวนการมีสวนรวมในการ

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.25 ในดาน

การมีสวนรวมในการกําหนดระเบียบ กฎเกณฑการทองเที่ยวในชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 

3.36 นอกจากนี้การมีสวนรวมในการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวของชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 

4.41 การมีสวนรวมกับสมาชิกในชุมชน สํารวจแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 

3.60 การมีสวนรวมในเขารวมการฝกอบรมเกี่ยวกับการทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.16 

การมีสวนรวมในการดแูลรักษาความสะอาด การกําจัดขยะตามบริเวณสถานที่ทองเที่ยวของชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวม

ในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.35 และการมีสวนรวมในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวน

รวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.20 

การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในชุมชน 

จากการศึกษาถึงการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว พบวา กลุมผูใหขอมูลมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมทองเที่ยวใน

ชุมชนในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.91 ผลการศึกษายังพบวา กลุมผูใหขอมูลในระดับปานกลางในประเด็นมีสวนรวม

ในการใหบริการนําชมสถานที่ทองเที่ยวของชุมชน เชน การเดินปา เที่ยวน้ําตก คาเฉลี่ย 3.21 สวนการมีสวนรวมในการ

ใหบริการที่พักแกนักทองเที่ยวภายในชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.35 ในสวนการมีสวนรวม

ใหบริการอาหารเครื่องดื่มแกนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.60 ในดานการมีสวนรวมใน

การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ระลึกแกนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.18 นอกจากนี ้

การมีสวนรวมในการจัดแสดงการละเลน ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นใหนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.61 การมีสวนรวมในการใหคําอธิบายหรือใหความรูแกนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมใน
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ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.92 การมีสวนรวมในการจัดพิธบีายศรีสูขวัญใหนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 3.55 

การมีสวนรวมในการประเมินผลและไดรับผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชน 

จากการศึกษาถึงการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว พบวา กลุมผูใหขอมูลมีสวนรวมในประเด็นการมีสวนรวมในการประเมินผลและไดรับ

ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชนในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 ผลการศึกษายังพบวา กลุมผูใหขอมูลใน

ระดับปานกลางในประเด็นมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการเขารวมกลุมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชุมชน

อยางเทาเทียมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม คาเฉลี่ย 3.44 สวนการมีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกตามวิถีชีวิต

ชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 ในสวนการมีสวนรวมในการไดรับการพัฒนาการศึกษา อบรม 

การใหความรู การชวยเหลือจากชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.50 นอกจากนี้ การมีสวนรวมใน

การไดรับความรูจากนักทองเที่ยวเขาในการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปาน

กลาง คาเฉลี่ย 3.05 การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวชุมชน ผูใหขอมูลมีสวน

รวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.34 การมีสวนรวมในการประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับ

นักทองเที่ยวชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.86 การมีสวนรวมในการพิจารณาผลกระทบดาน

บวก และดานลบในการทองเที่ยวชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.22 การมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผลตอกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.93 และการมี

สวนรวมในการประเมินดานความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ผูใหขอมูลมีสวนรวมในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.01 

การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนบานนาดวง เมืองวังเวียง 

แขวงเวียงจันทน สปป. ลาว ผลการวิจัยปรากฏวา ผูใหขอมูลในดานการมีสวนรวมในกระบวนการจัดเตรียมชุมชนเพื่อ

รองรับการทองเที่ยวอยูในระดับมาก ในประเด็นเขารวมประชุมในชุมชนเกี่ยวกับการทองเที่ยวในชุมชน มีสวนรวมกับ

สมาชิกในชุมชน สํารวจแหลงทองเที่ยวภายในชุมชน และมีสวนรวมในการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักทองเที่ยว 

เพื่อเปนการรองรับนักทองเที่ยว และใหเกิดความหลากหลายในการทองเที่ยวโดยชุมชนที่สามารถตอบสนองแก

นักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ชนัญ วงษวิภาค (2545: 57) ไดกลาววา การวางแผนจัดการ

ทรัพยากรทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนตองประสานความรูของผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน องคการบริหารสวน

ตําบล และหนวยงานของรัฐ ที่ตองมีขอตกลงรวมกันของสิ่งที่ควรอนุรักษ และสิ่งที่อยากใหเกิดขึ้น ในทํานองเดียวกัน

กับ อมรา อินทจักร (2550: 3) พบวา สมาชิกชมรมการทองเที่ยวไดรวมกันวางแผนการดําเนินงานตามกลยุทธโดย

การมีสวนรวมอยางแทจริงเพื่อกําหนดวิสัยทัศฯ ภารกิจ วัตถุประสงค ตลอดจนการดําเนินการตามกลยุทธ และ

แผนงานที่สมาชิกชมรมการทองเที่ยวรวมกันกําหนดขึ้น เพื่อใหการดําเนินธุรกิจทองเที่ยวโดยชุมชนบานศรีดงเย็น 

ตําบลบานชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม นั้นประสบผลสําเร็จ รวมทั้งการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการ

ที่ชุมชนไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไวโดยอาศัยหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือ และสนับสนุน ตลอดจน

การสงเสริมเพื่อใหเกิดแนวทางการปฏิบัตใิหเปนผลสําเร็จไดอยางแทจริง 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลมีสวนรวมดานการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนในระดับปานกลาง 

ในประเด็น การมีสวนรวมในการใหบริการนําชมสถานที่ทองเที่ยวของชุมชน เชน การเดินปา เที่ยวน้ําตก การมีสวนรวมใน

การใหบรกิารที่พักแกนักทองเที่ยวภายในชุมชน การมีสวนรวมใหบริการอาหารเครื่องด่ืมแกนักทองเที่ยว มีสวนรวมใน
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การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ระลึกแกนักทองเที่ยว และการมีสวนรวมในการใหคําอธิบายหรือใหความรูแก

นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ ชูวิทย ศิริเวชกุล (2544: 52-56) ไดสรุปการบรรยายของ Dr. Erik 

Holm Petersen ผูเชี่ยวชาญพิเศษจากองคการทองเที่ยวโลก ที่กลาวถึงหัวใจสําคัญของการทองเที่ยวเชิงชุมชน คือ 

การมีสวนรวมของชุมชนอันรวมถึงกิจกรรมทางการทองเที่ยว ซึ่งชาวบานในชุมชนเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้การทองเที่ยว

เชิงชุมชนจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากขาดการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งรูปแบบของการทองเที่ยวลักษณะนี้ไดแก การ

จําหนายสินคาที่เปนเอกลักษณของชุมชน กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรม กิจกรรมการทองเที่ยวแคมป การจัดที่พัก

แรมแบบโฮมสเตย และการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและที่พักแรมในหมูบาน 

นอกจากนี้ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูลในดานการมีสวนรวมในการประเมินผลและไดรับ

ผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมในชุมชนอยูในระดับปานกลางในประเด็น ไดรับความรูจากนักทองเที่ยวเขาในการ

พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว

ชุมชน การมีสวนรวมในการประเมินผลการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวชุมชน การมีสวนรวมใน

การพิจารณาผลกระทบดานบวก และดานลบในการทองเที่ยวชุมชน และการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล

ตอกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งผลประโยชนท่ีพวกเขาไดรับขึ้นอยูกับระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมทองเที่ยวที่พวก

เขาไดเขารวม ซึ่งสอดคลองกับ ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ (2531:  241) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา

เปนกระบวนการการดําเนินงานรวมพลังประชาชนกับองคกรภาครัฐ หรือองคกรเอกชน เพื่อประโยชนในการพัฒนา

หรือแกไขปญหาของชุมชน โดยยึดหลักการวาสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะตองรวมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองความตองการ หรือแกไขปญหาของประชาชนในชุมชน และยังสอดคลองกับ อารีย นัยพินิจ ฐิรชญา มณี

เนตร (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทองเที่ยว หมูบานบุไทรโฮมสเตย อําเภอวังน้ํา

เขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว หมูบานบุไทรโฮมสเตย 

อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมอยูในระดับมาก โดยชุมชนมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดอยูใน

ระดับมากที่สุด ชุมชนมีสวนรวมในการรวมลงมะติหรือลงความเห็นที่จะชวยกันในการจัดการทองเที่ยวทุกครั้งที่มีการ

ประชุมในหมูบาน และการเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการรับผลประโยชนตอบแทน ชุมชนไดรับผลประโยชน

จากการมีสวนรวมในการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในแหลงทองเที่ยว การมีสวนรวมในการ

วางแผนโดยรวมอยูในระดับมาก ชุมชนมีการไดประชุมการวางแผนจัดสถานที่บริเวณหมูบานเพื่อการทองเที่ยวอยาง

ตอเนื่อง การมสีวนรวมในการตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก มีการเขารวมตัดสินใจในกิจกรรมรณรงครักษาความ

สะอาด ความสวยงาม และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน การมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลโดยรวมอยู

ในระดับมาก และการไดรับขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะการไดรับขอมูล

ขาวสารดานการทองเทียวภายนอกชุมชนจากสื่อตาง ๆ  ทัศนคติของชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ระดับมากที่สุดคือ อบต. ควรรับฟงขอเสนอแนะของประชาชนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบการจัดการ

การทองเที่ยวในทองถิ่น เนื่องจากองคการบริหารปกครองสวนทองถิ่นยังไมไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ

การทองเที่ยวรวมกับชุมชนเทาที่ควร 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน) ควรจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการกําหนด กฎ ระเบียบ ในการจัดการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนบานนาดวง โดยเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกําหนด กฎ ระเบียบ

ดังกลาว 
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2. ผูนําชุมชน (ผูใหญบาน) ควรเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการวางแผนการ

จัดกิจกรรมการทองเท่ียวของชุมชน 

3. ประชุมแกนนําและคณะกรรมการหมูบานเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการรวมกันวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว

โดยกระบวนการมสีวนรวมของประชาชนในชุมชน 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ผูนําชุมชน หัวหนากลุมการทองเท่ียว สมาชิกของกลุมการทองเที่ยว และคนในชุมชนบานนาดวง ที่มีสวน

รวมในการทองเที่ยว ควรมีการประชุมรวมกันในหมูบานเพื่อใหประชาชนบางสวนที่ไมมีสวนรวมในการทองเที่ยว ได

รับรูถงึการทองเที่ยว ความสําคัญของการทองเที่ยว และประโยชนที่จะไดจากการทองเที่ยว เพื่อใหทุกคนในชุมชนไดมี

โอกาสเขามามีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน 

2. แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และทองเที่ยวแขวงเวียงจันทน สามารถนําเอาขอมูลตางๆที่ไดจากการวิจัย

ครั้งนี้นํามากําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ แผนการพัฒนาและแนวทาง ในการพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่

บานนาดวง และอาจจะนําไปประยุกตใชกับพื้นท่ีอื่นๆที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวได  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครัง้นี้ศกึษาเฉพาะการมีสวนรวมของครัวเรือนในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน บานนาดวง 

เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันท เทานั้น การวิจัยครัง้ตอไปควรขยายพืน้ที่การวิจัยไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่มลีักษณะภูมิประเทศ

ใกลเคียงกัน แลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบและวิเคราะหปญหารวมกัน เพื่อหาแนวทางในการจัดการทองเที่ยวชุมชน

โดยการมีสวนรวมของครัวเรือนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนํามาเปนแนวทาง

ในการวางแผนจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทองเท่ียวโดยชุมชน และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ทองเท่ียวโดยชุมชนใหนอยที่สุด 

กิตตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางสูงของประธารกรรมการที่ปรึกษาหลัก อาจารย ดร. ปาน

แพร เชาวนประยูร ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง แกไข และทุมเทในการถายทอดความรูใหแกขาพเจา

ตลอดมา ขอขอบพระคุณกรรมการที่ปรึกษารวม รองศาสตราจารย ดร. เฉลิมชัย ปญญาดี และอาจารย ดร,        

วราภรณ ดวงแสง ที่ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงวิทยานิพนธฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากขึ้น 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยแมโจ และสํานักงานความรวมมือ เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ที่ใหโอกาส

สนับสนุนทุนการศึกษาใหขาพเจาจนทําใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการกฎหมาย 

ในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  และเพื่อศึกษาการ

ดําเนินการ ปญหา ขอจํากัด และเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  รูปแบบการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการ

ไดมาของผูใหขอมูลสําคัญ คือ 1.การวิจัยเอกสาร และ 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ ไดแก สํานัก

จัดหางานจังหวัดชลบุรี, เจาหนาที่ฝายปกครอง, บุคลากรสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี, เจาหนาตํารวจสถานีตํารวจภูธร

จังหวัดชลบุรี, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, นักวิชาการดานแรงงาน, ผูประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัด

ชลบุรี, ลูกจางแรงงานตางดาว  จํานวน 14 ราย การวิเคราะหขอมูล จะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะห

รวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร วิธีการวิเคราะห คือพรรณนาขอมูลและวิเคราะหตีความขอมูลเพื่อสราง

ขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับการบริหารจัดการแรงงานตางดาวไรฝมอื  

 ผลการวิจัยพบวา 1. หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดาน

แรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมีสํานักบริหารแรงงานตางดาว, กรมการจัดหางาน, 

กระทรวงแรงงานดําเนินการเปนหลัก 2. กฎหมายที่ใชในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พบวามีกฎหมายที่เกี่ยวของหลักอยู 6 ฉบับ 3. ปญหาที่สําคัญของการจัดการ

ความมั่นคงดานแรงงานตางดาว ไดแก 1) ดานความม่ันคง คือ ปญหาดานนโยบายแรงงานแรงงานตางดาวมีลักษณะ

ระยะสั้นแบบปตอป ไมชัดเจน ไรทิศทาง ไมแนนอน การขาดการประสานงาน และบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

รวมถึงความโปรงใสในการทํางานของเจาหนาที่  2) ปญหาดานเศรษฐกิจ พบวาระเบียบในการขออนุญาตทํางาน  

และการตอใบอนุญาตทํางานนั้นมีความยุงยากและซับซอน ไมสะดวกตอผูวาจาง และตัวแรงงานตางดาว 3) ปญหา

ดานสังคม/สาธารณสุข พบวามีปญหาชุมชนแออัดอัน ปญหาความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรม และ 4) ดาน

สิทธมินุษยชน มีปญหาดานการคามนุษย และการเขาถึงการบริการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ของแรงงานตางดาว  

คําสําคัญ:   แรงงานตางดาว  การจัดการความมั่นคง  ภาคอุตสาหกรรม 
 

Abstract 

 This research uses descriptive research method with qualitative approach and focus on three purposes. 

Firstly, it analyzes the stakeholders of government office who involve in Security management of unskilled 

foreign workers in industrial sector of Thailand. Secondly, it analyzes problems and limitations to management 
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policy. And thirdly, it proposes suggestive models management of Security management of unskilled foreign 

workers  in industrial sector of Thailand. The research outcome shows that firstly , the man government office 

who has authority to management policy is the foreign Administrative office , department of employment , 

Ministry of labor .Secondly it shows  6 laws related to management policy. And thirdly, 4  importance limitations 

issue to management policy are 1) the policy Foreign workers are short-term, year-to-year, unclear, lack of 

direction, lack of coordination and integration between agencies and not transparency in staff work. 2) Regulation 

on work permit is complicated not convenient for the employer and foreign  workers. 3) the  impact to social 

safety and security from crowed foreign workers and difference cultures. 4) Human right impact , there are 

trafficking and corruption issue. 

Keywords:   Foreign worker, policy, Security management, Industrial sector   

 

บทนํา 

 ประเทศไทยเริ่มตนการพัฒนาประเทศอยางเปนระบบ เมื่อมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 

เมื่อปพุทธศักราช 2504  สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นอยางมาก โครงสรางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเริ่มเปล่ียนจากภาคการเกษตรมาสูภาคอุตสาหกรรม มีการลงทุนมากขึ้น เกิดการจางงานมากขึ้น รายได

ตอหัวของประชาชนสูงขึ้น ดารพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยรุงเรืองที่สุดในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ตอเนื่องจนถึงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  ใชนโยบาย

ในการเปดประเทศรองรับการลงทุนจากตางชาติ มีการลงทุนกอสรางพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก หรือ

โครงการอีสเทรินซีบอรด การกอสรางทาเรือน้ําลึกที่แหลงฉบัง จังหวัดชลบุรี มีการลงทุนสรางนิคมทั้งของรัฐและ

เอกชน หลายแหงในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เปนตน นโยบายดังกลาวเปนโครงการที่เปลี่ยนประเทศไทยให

เปนประเทศอุตสาหกรรมอยางแทจริง มีการกลาวถึงไทยจะเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมของเอเชีย  รัฐบาลมี

นโยบายสงเสริมการลงทุน มีเงินทุนจํานวนมากจากตางประเทศเขามาลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทย 

ทําใหเกิดความตองการแรงงานจํานวนมาก โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือ หรือกึ่งฝมือที่มีความตองการเพิ่มสูงขึ้น สงผล

ใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (อภชิาต ิจํารัสฤทธริงค และคณะ, 2555, หนา 138)   

 ปญหาแรงงานขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรม สงผลตอความมั่นคงดานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

เพราะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญของไทยเปนโรงงานที่ใชแรงงานเขมขน ทําใหเกิดภาวะแยงตัวแรงงาน คาจาง

แรงงานคนไทยสูงขึ้นขณะเดียวกันสถานการณความรุนแรงในบานเมืองของประเทศเพื่อนบาน อาทิ พมา ลาว กัมพูชา 

มีความรุนแรง ประชาชนจึงหลบหนีเขามาสูไทย สวนหนึ่งหลบหนีเขามาเปนแรงงานรับจาง ปจจัยความตองการ

แรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงดึงดูดใหแรงงานตางดาว ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานจากพมา ลาว และกัมพูชา เขามาทํางาน 

(สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล, 2554)  

 ปญหาแรงงานขาดแคลนโรงงานอุตสาหกรรม สงผลตอความมั่นคงดานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

เพราะโรงงานอุตสาหกรรมสวนใหญของไทยเปนโรงงานที่ใชแรงงานเขมขน ทําใหเกิดภาวะแยงตัวแรงงาน คาจาง

แรงงานคนไทยสูงขึ้น  ขณะเดียวกันสถานการณความรุนแรงในบานเมืองของประเทศเพื่อนบาน อาทิ พมา ลาว 

กัมพูชา มีความรุนแรง ประชาชนจึงหลบหนีเขามาสูไทย สวนหนึ่งหลบหนีเขามาเปนแรงงานรับจาง ปจจัยความ

ตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงดึงดูดใหแรงงานตางดาว ซึ่งเปนประเทศเพื่อนบานจากพมา ลาว และกัมพูชา เขามา
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ทํางาน คาดการณกันวาในอนาคตอันใกลนี้ประเทศไทยจะตองพึ่งพากําลังแรงงานยายถิ่นเพื่อเติมเต็มชองวางความ

ตองการท่ีขยายตัวกวางขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากปริมาณอุปสงคแรงงานที่เพิ่มขึ้น และอุปทานแรงงานที่ลดลง ซึ่งเปนไปได

วาชองวางความขาดแคลนแรงงานนี้จะขยายเพิ่มมากขึ้นเปน 5.36 ลานคนในป พ.ศ.2568 (องคการระหวางประเทศ

เพื่อการโยกยายถิ่นฐาน สํานักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย และศูนยวิจัยการยายถิ่นแหงเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556) ประเทศไทยยังมีปจจัยสําคัญจูงใจใหแรงงานตางดาวตัดสินใจเดินทางเขามาทํางาน 

เนื่องจากเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่ใหโอกาสในการพักพิง ใหสภาพการทํางานที่ดีกวา และมีคาจางสูงกวา

ประเทศของเขา (คณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย (คสรท.), 2551)  

 สถานการณแรงงานตางดาวกระทบตอความมั่นคงของประเทศไทยมาก ทั้งในเรื่องความปลอดภัยของชาติ 

และชีวิตทรัพยสินของประชาชนไทย ความมั่นคงดานสาธารสุข และความมั่นคงดานงานของคนไทย  เพราะการเขามา

มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย เนื่องของแรงงานตางดาว สามารถเขามาทํางาน

ทดแทนแรงงานที่ขาดในตลาดแรงงานประเภทไรฝมือ ประกอบกับประเทศไทยเปนภาคีของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิ

มนุษยชน ทําใหประเทศไทยตองตระหนักถึงการดูแลสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางดาวดวย รวมทั้งแรงงานที่เขามา

อยางถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายตองประสบปญหาตาง ๆ มากมาย เชน การถูกขมขู คุกคาม หรือถูกลอลวง ทําให

แรงงานกลุมนี้พยายาม ดิ้นรนที่จะเอาชีวิตใหรอดดวยการลักลอบหางานทําในตลาดแรงงานไทย ที่ตองซอนเรนแอบ

แฝง และผิดกฎหมายอยูบอยครั้ง ซึ่งหากแรงงานเหลานี้เดินทางเขามา ตองพบกับความเสี่ยงหลายประการ ทั้งจาก

ดานตรวจแนวชายแดน รวมถึงการจับกุมของทหาร ตํารวจ และเหตุการณอื่นๆ ที่มีสวนสําคัญในการกําหนดเสนทาง 

วิธีการ และคาใชจายในการเดินทาง ซึ่งตองจายใหกับนายหนา ที่ใหบริการหลบหนีพาขามพรมแดน  ขบวนการ

นายหนาจะทํางานโดยมีความสัมพันธหรือมีความสามารถในการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐบางคนในรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่ง เชน การจายสวยคาผานทาง จนถึงการเปนหุนสวนในการนําพาแรงงานเขาเมือง แตในบางกรณีที่

เจาหนาที่รัฐเองเปนผูนําแรงงานขามชาติเหลานี้เดินทางขามชายแดน เขามาหางานทําในเมืองใหญ การจายเงินให

นายหนาเพื่อหลบหนีเขาเมืองมาหางานทํามิไดเปนหลักประกันความปลอดภัย เพราะแรงงานขามชาติตองเดินทาง

แบบหลบซอนในรูปแบบตางๆ เชน ซอนตัวอยูในรถขนสงสิ่งของ พืชผักตางๆ ซึ่งคอนขางยากลําบากอันตราย และ

เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต แรงงานหญิงหลายคนเสี่ยงตอการถูกขมขืน ลวงละเมิดทางเพศจากนายหนา

หรือเจาหนาท่ีรัฐเมื่อถูกจับกุมได ขบวนการนายหนาบางสวนทําหนาที่เปนเสมือนพวกคาทาส 

 โดยมีผลการศึกษาเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบของการจัดการแรงงานตางดาวไวมากมายหลาย ๆ ฉบับ

อาทิงานวจิัยของสุทธิพร บุญมาก (2555) ที่ศกึษาการจัดการแรงงานขามชาติกับการเขาประเทศและการจางงานท่ีผดิ

กฎหมายเปนปญหาที่ซับซอนของประเทศไทยและมาเลเซีย พบวา นโยบายในการนําเขาแรงงานขามชาติ และการจาง

งานที่ผิดกฎหมายทั้งสองประเทศยังขาดความชัดเจน และความคงเสนคงวาซึ่งปญหานี้อาจจะนําไปสูผลกระทบทาง

สังคม  อื่น ๆ เนื่องจากการนําเขาและการจางงานแรงงานขามชาติที่ผิดกฎหมายไมเหมือนกับการนําเขาสินคา

โดยทั่วไป ประเทศไทยมีความจําเปนตองมีนโยบายในระยะยาวในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งระดับ

ทักษะ และระดับทักษะต่ํา เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาแรงงานขามชาติ และการจางงานที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้รัฐบาลทั้ง

สองประเทศควรมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อตอบสนองความตองการแรงงานระดับทักษะในประเทศ 

ในขะที่ตองมีการทบทวนนโยบายเศรษฐกิจที่ตองพึ่งพาแรงงานระดับต่ําในอุตสาหกรรมสงออกเพื่อแกปญหาการขาด

แคลนแรงงานระดับทักษะต่ํา  เชนเดียวกับผลการศึกษาของศิริพร              สัจจานันท และคณะ (2557) ที่พบวา

นายจางยังปฏิบัติไมสอดคลองตามกฎหมายในเรื่องสวัสดิการตาง ๆ ในเรื่องการหยุดและการลา  แรงงานตางดาวที่
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หลบหนเีขาเมืองยังไมไดรับการดูแลดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ  ผลกระทบทางลบที่ทําใหผูประกอบการ

ไมปรับตัวใชเทคโนโลยีที่จะสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตระยะยาว สําหรับผลกระทบทางสังคมทางลบ คือมีปญหา

อาชญากรรม  ยาเสพตดิ  การคามนุษย ภาระงบประมาณของรัฐ การจัดใหบริการสาธารณสุข และดานความมั่นคง 

การหลบหนเีขาเมืองเปนจํานวนมากที่ไมทราบแนชัด จากงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวเปนสิ่งที่ยืนยันถึงผลกระทบของ

การไรประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการแรงงานตางดาว 

 จากการคาดการณจํานวนแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยในชวงป 2557 มีจํานวนแรงงาน

ตางดาวประมาณ 2.2 ลานคน และมีแรงงานที่ผิดกฎหมายมากกวา 1 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้  เปนแรงงานจากพมา 

รอยละ 80.00 กัมพูชา รอยละ  15.00 และลาวอีกประมาณ รอยละ 5.00  เปาหมายการแกไขปญหาดังกลาวเพื่อให

แรงงานตางดาวเขาระบบถูกตอง การจัดสภาพแรงงานตางดาวผูประกอบการจึงตองเขมงวดตอกฎเกณฑของผูใช

แรงงาน โดยตองดูแลและลดปญหาแรงงานในภาพรวม เพื่อใหแรงงานตางดาวมีคุณภาพและสวัสดิการแรงงานที่ดีขึ้น 

ทั้งยังชวยลดปญหาสังคม และการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ตาม ยังไดคาดการณไววา ภายใน 3 ป 

แรงงานตางดาวจะกลับประเทศ เพราะคุมคากวาการเขามาอยูในไทย ดังนั้นประเทศไทยจะตองเตรียมการรับมือ

ปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต 

 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดชลบุรี (Gross 

Provincial Product Chonburi) ป 2554 มีมูลคาเพ่ิม ณ ราคาประจําป เทากับ 635,606 ลานบาท แบงเปนภาคเกษตร 

20,266 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 2.55) และนอกภาคเกษตร 615,339 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 97.45) อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รอยละ 11.2 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 594,920 บาท เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ รองจาก

จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสาคร (จังหวัดชลบุรี, 2558) จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาจังหวัดชลบุรี และจังหวัด

ระยองซึ่งเปนจังหวัดในภาคตะวันออก มีศักยภาพอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีแหลงอุตสาหกรรมที่เรียก

ไดวาใหญที่สุดในประเทศ ไดแก โครงการ “อีสเทิรนซีบอรด”  ที่ทําใหเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเจริญมากและเปน

แหลงที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมาก โดยประกอบดวย 7 จังหวัด ไดแก ปราจีนบุรี สระแกว ฉะเชิงเทรา 

ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด (เบญจมาศ สารทสุภาพ. 2555) โดยมี 4 จังหวัดที่เปนแหลงที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

ดังนี้คอื จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจํานวน 3 นิคม จังหวัดชลบุรี มีจํานวน 15 นิคม จังหวัดปราจีนบุรี มีจํานวน 1 นิคม และ

จังหวัดระยอง จํานวน 12 นิคม ทําใหเกิดการจางแรงงานตางดาวเปนจํานวนมาก 

 จากเหตุผลที่กลาวมาเกี่ยวกับแรงงานตางดาวขางตน ผูวิจัยใหความสนใจศึกษา การจัดการความมั่นคง

ดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหผูมีสวน

เกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการ กฎหมาย นโยบายและมาตรการ ในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไร

ฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  และเพื่อศึกษาการดําเนินการ ปญหา ขอจํากัด และเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  การศึกษาคร้ังนี้ใชระเบียบวิธีวจิัยเชงิคุณภาพ (Qualitative Research)โดยการไดมาของขอมูลสําคัญ คือ 

1.ใชวิธีการศึกษาวิชาการ เอกสาร วิชาการ บทความ วารสาร รายงานการวิจัย ขอมูลจากอินเตอรเน็ต ขอระเบียบ 

กฎหมาย  เพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา  สถานการณแรงงานตางดาวไรฝมือ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่

จังหวัดชลบุรีของประเทศไทย และ 2. การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูลที่สําคัญ ไดแก สํานักจัดหางานจังหวัด

ชลบุรี, เจาหนาที่ฝายปกครอง, บุคลากรสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี, เจาหนาตํารวจสถานีตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรี, 
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ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี, นักวิชาการดานแรงงาน, ผูประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี, ลูกจาง

แรงงานตางดาว  ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับการบรหิารจัดการแรงงานตางดาว ไรฝมือภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่

จังหวัดชลบุรีของประเทศไทย  จํานวน 14 ราย 

 เครื่องที่ใชในการวิจัยคือแบบสัมภาษณเจาะลึก โดยมีแนวคําถามครอบคลุมมิติทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดาน

การเมอืงการปกครอง, ดานเศรษฐกิจ, ดานสังคมและสาธารณะสุข, ดานสิทธิมนุษยชนไดแบงเนื้อหาออกเปน 4 สวน 

ดังนี้ประเด็นที่ 1  นโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย เปนอยางไรประเด็นที่ 2 ผูมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงาน

ตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยคือหนวยงานใดบาง และผูรับผิดชอบคอืใครในหนวยงานน้ัน ประเด็น

ที่ 3 การดําเนินการ แกไขปญหา และขอจํากัดของนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตาง

ดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยางไร และประเด็นที่ 4 แนวทางในการพัฒนาการจัดการความมั่นคง

ดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยควรเปนอยางไร 

 การวิเคราะห ขอมูล จะนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหรวมกับขอมูลที่ไดจากการศึกษา

เอกสาร วิธีการวิเคราะหจะเปนไปตาแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือพรรณนาขอมูลใน

ปรากฏการณ หรือรูปธรรม และวิเคราะหตีความขอมูลเพื่อสรางขอสรุปเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการ

บรหิารจัดการแรงงานตางดาวไรฝมือ เพื่อสามารถเสริมสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 

 ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาและวิเคราะหผูมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการใน

การจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 จากการศึกษาสรุปไดวา หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคง

ดานแรงงานตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมีสํานักบริหารแรงงานตางดาว, กรมการจัดหางาน, 

กระทรวงแรงงานดําเนินการเปนหลัก โดยปฏิบัติงานรวมกับกระทรวงตาง ๆ ไดแก กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานสวนภูมิภาคที่มีสวนเกี่ยวของกับนโยบายและมาตรการในการ

จัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ ที่สําคัญคือ สํานักงานหางานจังหวัดศูนยบริการจดทะเบียนแรงงาน

ตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่วาการอําเภอ กองทัพแตละภาค โรงพยาบาลสถานี ตํารวจภูธร และกอง

บังคับการตรวจคนเขาเมือง 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหกฎหมายที่ใชในการจัดการความมั่นคงดาน

แรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 จากการศึกษา และวิเคราะหขอกฎหมายในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยพบวามีกฎหมายที่เกีย่วของหลักอยู 6 ฉบับ ดังนี้ (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 สรุปกฎหมายสําคัญที่ใชในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย 

กฎหมาย สาระสําคัญ 

1. พระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ.2522 

มีวัตถุประสงคเพื่อสกัดกั้น คัดกรองแรงงานตางดาวในการเขามาทํางานใหเปนไปตามคุณสมบัติที่วางไว 

โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดหลักเกณฑของแรงงานตางดาวที่จะเขามาในประเทศไทย รวมถึง

วิธีการปฏิบัติของนายจาง เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําคนงานตางดาวมายังประเทศไทยวา

จะตองดําเนินการอยางไร และการระบุโทษหากผูใดกระทําความผิดตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติคน

เขาเมืองพ.ศ.2522 เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อสกัดกั้น คัดกรองแรงงานตางดาวในการเขามา

ทํางานใหเปนไปตามคุณสมบัติที่วางไว โดยมีสาระสําคัญคือ การกําหนดหลักเกณฑของแรงงานตางดาว

ที่จะเขามาในประเทศไทยวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบาง รวมถึงวิธีการปฏิบัติของนายจาง เจาของ

พาหนะหรือผูควบคุมพาหนะที่นําคนงานตางดาวมายังประเทศไทยวาจะตองดําเนินการอยางไร และการ

ระบุโทษหากผูใดกระทําความผิดตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติคนเขาเมืองพ.ศ.2522  

2. พระราชบัญญัติการทํางานของ

คนตางดาวฉบับป พ.ศ.2551 

เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดประเภทงานของแรงงานตางดาว และหนาที่ที่นายจางตองเนิน

การ รวมถึงการคุมครองดูแลคนงานตางดาวทําใหสามารถควบคุมจํานวนแรงงานตางดาวใหมีความ

เหมาะสมไมมากเกินไปซึ่งมีผลกระทบตอแรงงานชาวไทย และการขอใบอนุญาตก็เพื่อใหสามารถติดตาม 

ปองกันการเกิดอาชญากรรมไดอกีทางหนึ่งโดยกฎหมายฉบับนี้จะระบุถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการขอ

ใบอนุญาตของแรงงานตางดาวที่มีความตองการที่จะเขามาทํางานในประเทศไทย ความผิดของนายจางที่

รับแรงงานตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตอการทํางานของคนตางดาว 

และบทลงโทษในการฝาฝนขอบังคับที่กําหนดเอาไวซึ่งทําใหสามารถควบคุมจํานวนแรงงานตางดาวใหมี

ความเหมาะสมไมมากเกินไปซึ่งมีผลกระทบตอแรงงานชาวไทย และการขอใบอนุญาตก็เพื่อใหสามารถ

ติดตาม ปองกันการเกิดอาชญากรรมไดอกีทางหนึ่ง 

3. พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยพ.ศ.2551 

เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง คุมครองแรงงานตางดาวจากการถูกการคามนุษยจากนายจาง

ชาวไทย และบริษัทจัดหางาน จากการถูกนายจางชาวไทยแสวงหาประโยชนอยางผิดกฎหมาย การบังคับ

ใชแรงงานหรือบริการเกินกวาที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานกําหนดเพื่อเปนการยกระดับ

ประสิทธิภาพในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

4 .  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ ม ค รอ ง

แรงงาน พ.ศ. 2541 

เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดความคุมครองตอการใชแรงงานตางดาวใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันกับแรงงานชาวไทยใหตามหลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาทํางานที่เหมาะสม อัตรา

คาจางขั้นต่ําที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม มีวันลาปวย ลาหยุดใหไดสามารถพักผอนอยาง

เหมาะสม การกําหนดประเภทงาน เวลาใหแกแรงงานเด็กและสตรี รวมถึงการสรางความปลอดภัย

ภายในสถานที่ทํางานที่ถูกตองตามสุขลักษณะ 

5. พระราชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2533 

เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางดานความคุมครองเกี่ยวกับสุขภาพและชีวิต

แรงงานตางดาวใหไดสิทธิเทาเทียมกับแรงงานไทยเพื่อลดความเดือดรอนแกแรงงานตางดาวในการเกิด

เหตุปญหาขึ้นเปนการเพิ่มความปลอดภัยตอตัวแรงงานเองในการประสบกับกรณีตาง ๆ ซึ่งจะไดรับความ

ชวยเหลือจากประกันสังคม และชวยลดผลกระทบตอสังคมตามมาไดอีกทาง  

6. พระราชบัญญัติ เงินทดแทน 

พ.ศ. 2537 

เปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมใหนายจางมีความรับผิดชอบในการจายเงินทดแทนใหแกลกูจาง

แรงงานตางดาวหรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย เมื่อลูกจางแรงงานตางดาวประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญ

หายจากการทํางานใหแกนายจาง เพื่อเปนลดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ และสังคมที่ตามมาจากการที่

ลูกจางไมสามารถหารายไดมาจุนเจือครอบครัวไดดังเดิม 

ที่มา: จากการคนขอมูลของผูวิจัย   
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  จากตารางที่ 1 ขอมูลดังกลาวขางตนเกี่ยวกับกฎหมายในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไร

ฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยซึ่งเปนกฎหมายแมบทในการคุมครองแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานใน

ประเทศไทยทั้งความปลอดภัยในชีวิตจากกระบวนการคามนุษย ความมั่นคงทางดานรายได สุขภาพในการทํางานใน

ประเทศไทยการกําหนดขอปฏิบัตทิี่นายจางชาวไทยที่ตองดําเนินการตอแรงงานตางดาวภายใตหลักสิทธิมนุษยชน 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาและวิเคราะหของนโยบายและมาตรการในการจัดการ

ความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 ในสวนนี้เปนการศึกษา และวิเคราะหนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตาง

ดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยกับแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ไดแก พมา กัมพูชา และลาวมีมาตรการ

ที่สําคัญ ไดแก 

 1. มาตรการในจําแนกประเภทแรงงานขามชาติจากพมา กัมพูชา และลาว นั้นเปนมาตรการที่สรางมาเพื่อ

ลดปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิต และภาคการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงเพื่อขจัดปญหาการเขา

มาทํางานอยางผิดกฎหมาย ที่มีผลกระทบในหลาย ๆ ประเด็น อาทิ ปญหาการคามนุษย การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ปญหาอาชญากรรม เปนตน รัฐบาลทุกสมัยจึงไดมีมาตรการในการจําแนกประเภทแรงงานขามชาติ โดยมี 4 วิธีที่

สําคัญคือ 1. ผอนผันใหแรงงานขามชาติที่อยูในประเทศไทยอยางผิดกฎหมายมาจดทะเบียน เพื่อใหไดรับเลขบัตร

ประชาชน 13 หลัก และออกใบอนุญาตใหพํานักอาศัยชั่วคราว  2. การนําแรงงานขามชาติมาผานการพิสูจนสัญชาติ  

โดยออกเอกสารรับรองพลเมืองของรัฐบาลประเทศพมา ลาว ละกัมพูชา เพื่อสามารถทํางานในประเทศไทยได และ  

3. การบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรอืการทํา MOU เพื่อนบันทึกขอตกลงวาแรงงานจะไดรับสวัสดิการสังคม  สิทธิ

ในการไดรับการรักษาพยาบาล และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ เชนเดียวกับแรงงานไทยและแรงงานขามชาติที่ผานการพิสูจน

สัญชาต ิ

 2. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) เพื่อพิจาณานโยบาย แนวทาง

แผนงาน และมาตรการในการบริหารจัดการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ เมียนมาร ลาว 

และกัมพูชา ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว รวมท้ังปองกันปราบปราม และดําเนินการอื่นที่จําเปนในการบริหารแรงงาน

ตางดาวหลบหนีเขาเมือง  

 3. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยเปนมาตรการ

ลาสุด เปนชวงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งการเรงปราบปรามปญหาทางดานการคามนุษย และ

การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางจริงจัง โดยไดออกเปน ประกาศคณะรักษาความ

สงบแหงชาติฉบับท่ี 70/2557 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 4 เพื่อศึกษาปญหาและขอจํากัดของการดําเนินการ และเสนอแนวทาง

ในการพัฒนาการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยจากการศึกษา

สามารถสรุปปญหา ขอจํากัดของนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  รวมถึงการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาในมุมของผูวิจัยไดดังนี ้
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ตารางที่ 5-2 สรุปแนวทางในการแกไขปญหาตามแนวทางในการแกไขปญหาในมุมของผูวิจัยตามสภาพปญหา 

ขอจํากัดของนโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย ดานความมั่นคง 

สภาพปญหา และขอจํากัด แนวทางในการแกไขปญหา 

1. ดานความมั่นคง 

 1. ดานกฎหมาย และระเบียบการจางแรงงานตาง

ดาว พบวา นโยบายแรงงานแรงงานตางดาวของ

ไทยมีลักษณะระยะสั้นแบบปตอป ไมชัดเจน ไร

ทิศทาง ไมแนนอน การทํางานของเจาหนาที่ยัง

อาศัยการตัดสินใจโดยตองใชดุลยพินิจ เปนชองวาง

ที่ เอื้อตอการทุจริตหรือละเลยการปฏิบัติของ

เจาหนาท่ี และปญหาเชงิปฏิบัต ิ

1) ภาครัฐตองจัดใหมีมาตรการหรือกระบวนการ และการ

ปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนระเบียบตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาคน

ตางดาวหลบหนีเขาเมือง โดยผานกระบวนการวิเคราะหอยาง

เปนระบบเพื่อแกปญหาในระยาว 10-20 ป และตองผานความ

เห็นชอบของทุกภาคสวน 

2) ภาครัฐตองใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของเรงบังคับใชกฎหมายทุกตัวอยางจริงจัง และใช

บทลงโทษขั้นเด็ดขาด และปรับใหรุนแรงมากขึ้น 

2. การเขาออกประเทศ  พบวามปีญหาดังนี ้

   1) จํานวนเจาหนาที่ที่ดูแล ตรวจสอบเกี่ยวกับ

การเขาออกประเทศของแรงงานตางดาวมีไม

เพียงพอ   

   2) ความไมโปรงใสในการทํางานของเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ รวมถึงการสกัดกั้นลักลอบเขามาทํางาน

ของแรงงานตางดาวตามแนวชายแดน  

   3) การปฏิบัติงานมีความไมโปรงใสของเจาหนาที่

รัฐนายหนาจัดหาแรงงาน และมีผูมีอิทธิพลที่

แสวงหาผลประโยชนจากการนําพาแรงงานตางดาว

หลบหนเีขาประเทศ 

   4) การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐเปนไปใน

ลักษณะตางหนวยงานตางทํา ขาดการบูรณาการ 

และประสานงานกัน โดยเฉพาะในเรื่องการ

แลกเปลี่ยนขอมูลแรงงานตางดาว 

1) ใหกองกําลังปองกันชายแดนกองทัพบกและกองทัพเรือ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของสนธิกําลัง

กันควบคุมการผานเขาออกประเทศตามแนว ชายแดนอยาง

เขมงวดและใหเปนไปตามมาตรการท่ีกําหนด  

2) ภาครัฐของไทยตองดําเนินการดานการสกัดกั้นแรงงานตาง

ดาวที่ลักลอบเขาเมืองมาทํางานอยางไมถูกตองตามกฎหมาย

ใหสอดคลองและรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและประชาคม

โลก 

3) การพัฒนาระบบสารสนเทศการตรวจคนเขาเมืองและ

ฐานขอมูลประวัติบุคคลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน รวมถึงการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

4) การเสริมสรางความรวมมือกับประทศเพื่อนบานในการ

เชื่อมโยงขอมูลประวัติบุคคลที่เขามาลักลอบทํางานอยางผิด

กฎหมาย 

5) เปดโอกาสใหผูถูกกระทํา เขามาใหขอมูล และแจงความแก

ตํารวจ โดยตองละเวนความผิดโทษทุกกรณเีพื่อสืบหาถึงตนตอ

ผูกระทําผิด 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 

 

สภาพปญหา และขอจํากัด แนวทางในการแกไขปญหา 

1. ดานความมั่นคง (ตอ) 

 6) เพิ่มบทลงโทษใหมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในความผิดของ

เจาหนาที่ภาครัฐ, นายหนาจัดหางาน และนายจางใน พรบ.การ

ทํางานของคนตางดาวฉบับป พ.ศ.2551 และ พรบ.ปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

7) จัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ 

(one stop service) ในทุกจังหวัด  

8)  ใหกรมการจัดหางานเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการ

ทั้งระบบ โดยรัฐบาลควรใหการสนับสนุนทรัพยากรทางดานการ

บริหาร ทั้งกําลังคนที่มีความรูความสามารถ งบประมาณ และ

อุปกรณที่ทันสมัย เพื่อที่จะสามารถทําการควบคุม พยากรณ และ

ทําการตรวจการเขาออกของแรงงานตางดาวไดอยางถูกตอง 

แมนยํา และมีประสิทธิภาพ 

2. ดานเศรษฐกิจ 

1) ระเบียบในการขออนุญาตทํางาน  และการตอ

ใบอนุญาตทํางานนัน้มีความยุงยากและซับซอน  

   2) การบริหารจัดการแรงงานตางดาวตลอด 20 ป

ที่ผานมายังไมมีความพยายามที่จะลดการพึ่งพา

แรงงานตางดาว ทําใหนายจาง ไมลงทุนปรับปรุง

สภาพแวดลอมการทํางานและเทคโนโลยีการผลิต

ใหดีขึ้น  

   3) ขอจํากัดของแรงงานตางดาวในกิจการบาง

ประเภทที่ตัวแรงงานมีความยากลําบากจะ เขามา

จดทะเบยีนได  

   4) จํานวนบุคลากร และงบประมาณสนับสนุนของ

หนวยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่องแรงงานตางดาว มีไม

เพียงพอ  

   5) นายจางยังไมปฏิบัติตามกฎหมายในการดูแล 

จัดการคาจาง และสวัสดิการใหแกลูกจางแรงงาน

ตางดาวอยางถูกตอง 

   6) การขึ้นทะเบียนหรือตออนุญาตนั้นมีคาใชจาย

ที่สูงเกินไป ไมเปนผลดีตอผูวาจาง 

1) ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติใหสะดวกตอการจางแรงงานตางดาว 

ซึ่งปจจุบันมีความยุงยากและซับซอน 

2) พิจารณา วิเคราะหโดยผานการวิจัยที่ทําโดยผูเชี่ยวชาญในการ

กําหนดงานที่ใหแรงงานตางดาวสามารถทําได และหามทําเพื่อให

ไมเกิดผลกระทบตอแรงงานภายในประเทศ 

3) สนับสนุนกลุมธุรกิจใหพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อลดความ

ตองการในการใชแรงงานภาคการผลิต โดยรวมทุนกับกลุมบริษัทที่

มีเทคโนโลยีชั้นสูงในการพัฒนา 

4) ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติใหสะดวกตอการจางแรงงานตาง

ดาว ซึ่งปจจุบันมีความยุงยากและซับซอน 

5 )  จัดสรรอัตรากํ าลั งพล และงบประมาณใหฝ ายที่ ดู แล 

ควบคุมดูแลเรื่องแรงงานตางดาวใหเพียงพอโดยเฉพาะสํานักงาน

จัดหางานจังหวัด โรงพยาบาลรัฐ และสถานีตํารวจ 

6) พิจารณาระเบียบเกี่ยวกับคาดําเนินการในการขึ้นทะเบียนหรือ

ตออนุญาตในกลุมธุรกิจที่มีความขาดแคลนแรงงาน เพื่อลดตนทุน

การผลิตไดอีกทางหนึ่ง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

 

สภาพปญหา และขอจํากัด แนวทางในการแกไขปญหา 

3. ดานสังคม/สาธารณสุข 

1) ตองใชบุคลากรทางการแพทยของไทยซึ่งมีอยู

อยางจํากัด ยังไมนับรวมถึงแรงงานที่เขามาอยาง

ผิดกฎหมายที่ตองมาใชบริการโรงพยาบาลของ

ประเทศไทย 

2) ปญหาชุมชนแออัดของแรงงานตางดาวในพื้นที่

ตาง ๆ ของหลายจังหวัดเนื่องจากไมมีนโยบาย

ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยของแรงงานตางดาว

ทําใหเกิดความแออัด และไมถูกสุขลักษณะ 

   3 )  ปญ ห า ค ว า ม แ ตก ต า ง ทา ง ด า นภา ษ า 

วัฒนธรรม ซึ่งสงผลตอการทํางานรวมกันระหวาง

นายจาง และลูกจาง รวมถึงความสัมพันธกับ

แรงงานไทยในสถานที่ทํางาน   

1) จัดตั้งจุดควบคุมโรคใหครอบคลุมทุกดานเขาออกของ

ประเทศ  และตรวจสอบผูที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงอยาง

เครงครัด 

2) ความรวมมือกับประเทศตนทาง (MOU) ในการตรวจ

โรคติดตอแกประชาชนของตนกอนจะมาทํางานยังตางประเทศ 

3) ประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับโรคติดตอ

กับประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนเพื่อการเฝาระวัง 

4) เพิ่มอัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุขโดยการเพิ่ม

ผลตอบแทนแกบุคลากรทางการแพทยเพื่อปองกันการยายไป

ทํางานในภาคเอกชน 

5) ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานหลักในการดูแล

ชวยเหลือความเปนอยูของแรงงานตางดาว 

6) กําหนดใหผูวาจางตองเปนผูใหการชวยเหลือเบื้องตนในการ

จัดหาที่อยูอาศัย สถานพยาบาล รวมถึงสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

ใหแกลูกจางแรงงานตางดาว 

7) ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักสูตรฝกอบรมเกี่ยวกับ

ภาษา และวัฒนธรรมไทยใหแกแรงงานตางดาวกอนเขาทํางาน 

โดยใหนายจาง หรือแรงงานตางดาวเปนผูรับภาระคาฝกอบรม

แลวแตสัญญาจาง 
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ตารางที่ 2  (ตอ) 

สภาพปญหา และขอจํากัด แนวทางในการแกไขปญหา 

4. ดานสิทธิมนษุยชน 

1) ปญหาการคามนุษย ยังมีปญหาเกี่ยวกับการ

คุมครองสทิธ ิและสวัสดิการแรงงานตางดาว 

2) ยังมีแรงงานตางดาวที่อยูนอกระบบ เขาเมือง

ทํางานอยางผิดกฎหมาย ภาครัฐ ไมสามารถ

ควบคุมดูแลแรงงานตางดาวกลุมนี้ได 

3) แรงงานตางดาวเขาถึงบรกิารทางกฎหมายไดยาก 

และไมรูถึงสิทธิ์ท่ีมี ทําใหไมรับความเปนธรรม 

4) ยังมแีรงงานที่อยูนอกระบบอีกเปนจํานวนมาก ทํา

ใหภาครัฐไมสามารถคํานวณถึงความตองการในการ

ใชบริการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

5) ปญหาสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิขั้น

พื้นฐาน ปญหาภาระคาใชจายที่รัฐตองจัดหาใหแก

เด็กที่ไมมีสัญชาติไทยในสถานศึกษา ปญหาการ

เรียกรองขอมีสถานะและสิทธิ และปญหาบริเวณ

ชายแดน 

1) รัฐบาลตองดําเนินมาตรการดานการลักลอบคาคนตางดาว

และแรงงานตางดาวใหสอดคลองและรวมมือกับประเทศเพื่อน

บานและประชาคมโลก 

2) ภาครัฐตองใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

เรงบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ปราบปรามผูกระทําผิดดาน

การคามนุษย 

3) มีโครงการจัดการฝกอบรมแกแรงงานตางดาวเกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชนที่จะไดรับทางกฎหมายในการทํางานในประเทศไทย 

โดยใหสํานักจัดหางานแตละจังหวัดเปนผูควบคุมโครงการ 

4) เรงรัด ผลักดันใหแรงงานตางดาวเขาสูระบบทะเบียนใหได

ทั้งหมด  

5) ลดขั้นตอนกระบวนการขอใบอนุญาตทํางานใหนอยลง  

รวมถึงการลดคาธรรมเนยีมของการทํางานบางประเภท 

6) ปรับเงื่อนไขในการใชบริการทั้งในสถานพยาบาล สถานศึกษา  

สาธารณูปโภค ฯลฯ ใหงายตอการใชบริการของแรงงานตางดาว 

ที่มา: สรุปโดยผูวจิัย 

วิจารณผลการวิจัย 

 จากปญหาทางดานความมั่นคงที่พบวาดานกฎหมาย และระเบียบการจางแรงงานตางดาว มีลักษณะระยะ

สั้นแบบปตอป ไมชัดเจน ไรทิศทาง ไมแนนอน การขาดการประสานงาน และบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน 

รวมถึงความโปรงใสในการทํางานของเจาหนาที่  ซึ่งปญหาดังกลาวนี้เปนปญหามาอยางยาวนานซึ่งจะเห็นไดจาก

งานวิจัยของสุทธิพร บุญมาก ในป 2555 พบวานโยบายในการนําเขาแรงงานขามชาติ และการจางงานที่ผิดกฎหมาย

ของประเทศไทยยังขาดความชัดเจน และความคงเสนคงวาซึ่งปญหานี้อาจจะนําไปสูผลกระทบทางสังคม  อื่น ๆ 

เชนเดียวกับผลการศึกษาของสฤษดิเดช ขําปญญา ในป 2555 ที่พบวากระทรวงแรงงานไดดําเนินการโดยการ

จัดทําแผนรองรับการเตรียมความพรอมสําหรับการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 7 สาขาซึ่งแผนนี้เปนแผนของกระทรวงฯ

และในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆอยางไรก็ตามแผนนี้ไมมีการแปลงไปสูการปฏิบัติจึงทําใหไมมีการดําเนินการ

ตามแผน จากขอมูลดังกลาวพอจะเห็นไดวาปญหาทางการกฎระเบียบในการดําเนินงานทางดานแรงงานขามชาติของ

ไทยนั้นมีปญหามาตลอด 

 ดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวาระเบียบในการขออนุญาตทํางาน  และการตอใบอนุญาตทํางานนั้นมี

ความยุงยากและซับซอน ไมสะดวกตอผูวาจาง และตัวแรงงานตางดาว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของสรรพสิร ิอร

ชัยพันธลาภ (2552) ซึ่งพบวาประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายแรงงานตางดาว ยังคงมีปญหาดานนโยบายแรงงาน

ตางดาวขาดความชัดเจนและไมสอดคลองกับปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งผานมาเกือบ 10 ป 

ปญหาดังกลาวยังคงอยู อีกประเด็นก็คือการบริหารจัดการแรงงานตางดาวตลอด 20 ปท่ีผานมายังไมมีความพยายาม
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ที่จะลดการพึ่งพาแรงงานตางดาว ทําใหนายจาง ไมลงทนุปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ตลอดจนเทคโนโลยีการ

ผลิตใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลเสยีตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนในอนาคต   

 ดานสังคม/สาธารณสุข ปญหาทางดานโรคติดตอนั้นเปนปญหา และขอจํากัดตอทรัพยากรทางดานการ

บริหารประเทศเปนอยางมากในการที่ตองใชบุคลากรทางการแพทยของไทยซึ่งมีอยูอยางจํากัด ยังไมนับรวมถึง

แรงงานที่เขามาอยางผิดกฎหมายที่ตองมาใชบริการโรงพยาบาลของประเทศไทย เนื่องจากยังไมมีระบบการจายภาษี

ของแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย กอปรกับบุคลากรทางการแพทยของไทยที่มีอยูอยาง

จํากัดยิ่งเปนปญหาที่เดนชัดมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของสรรพสิริ อรชัยพันธลาภ (2552) ที่พบวา

หนวยงานที่นํานโยบายแรงงานตางดาวไปปฏิบัติขาดความพรอมดานงบประมาณ กําลังคน และวัสดุอุปกรณ 

เชนเดียวกับผลการศึกษาของศิริพรสัจจานันท และคณะ (2557) ที่พบวา การใชแรงงานตางดาวในประเทศไทยนั้น

สงผลกระทบทางลบตอปญหาภาระงบประมาณของรัฐในการจัดใหบริการสาธารณสุข อีกปญหาที่สําคัญคือปญหา

ชุมชนแออัดอันเนื่องจากไมมีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่พักอาศัยของแรงงานตางดาวทําใหเกิดความแออัด และไม

ถูกสุขลักษณะสอดคลองกับผลการศึกษาของศิริพรสัจจานันท และคณะ (2557) ที่ พบวา การใชแรงงานตางดาวใน

ประเทศไทยนั้นสงผลกระทบทางลบตอปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษยและงบประมาณของรัฐในการ

จัดหาสวัสดิการตาง ๆ แกแรงงานตางดาว  

 ดานสิทธิมนุษยชน ยังคงมีปญหาดานการคามนุษย และปญหาเกี่ยวกับสิทธิการเขาถึงการบริการภาครัฐ

ขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวที่อยูนอกระบบ หลบหนีเขาเมืองตามการศึกษาของศิริพรสัจจานันท และคณะ 

(2557) ที่พบวาการเขามาของแรงงานตางดาวนั้นมีผลกระทบเชิงบวกตอดานเศรษฐกิจคือ แรงงานตางดาวชวย

บรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงานระดับลาง ทําใหผูประกอบการยังคงรักษาความไดเปรียบดานตนทุน ดังนั้นผูไดรับ

ประโยชนคือภาคธุรกิจ เพื่อไมใหกระทบตองบประมาณรายจายของประเทศซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทั่วประเทศ 

ภาคธุรกิจท่ีใชแรงงานตางดาวจะตองเปนผูรับผิดชอบ 

 ผลการศึกษาสวนใหญยังคงสอดคลองกับผลการศึกษาในอดตี การจัดการแรงงานตางดาวยังคงมีปญหาเดิม 

ๆ ที่ยังไมไดการแกไขที่ดีขึ้นทั้งความไมชัดเจนของกฎระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการขออนุญาตทํางานในประเทศไทย  

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม และทางดานสิทธิมนุษยชน ยังมีเกิดปญหา ขอจํากัดตอการจัดการแรงงานตาง

ดาวในประเทศไทยเฉกเชนเดิม ซึ่งผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือ

ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยไวอยางละเอียดแลวหวังวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํา

ผลการวิจัยไปใชในการจัดการแรงงานตางดาวภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมและความมั่นคงของประเทศตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาครั้งสามารถสรุปผลตามวัตถุประสงคทัง้ 4 ประเด็นไดดังนี้ 1. หนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ

นโยบายและมาตรการในการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมือภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมี

สํานักบริหารแรงงานตางดาว, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงานดําเนินการเปนหลัก 2. กฎหมายที่ใชในการ

จัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาวไรฝมอืภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย พบวามีกฎหมายที่เกี่ยวของหลักอยู 

6 ฉบบั 3. ปญหาที่สําคัญของการจัดการความมั่นคงดานแรงงานตางดาว ไดแก 1) ดานความมั่นคง คือ ปญหาดาน

นโยบายแรงงานแรงงานตางดาวมีลักษณะระยะสั้นแบบปตอป ไมชัดเจน ไรทิศทาง ไมแนนอน การขาดการ

ประสานงาน และบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน รวมถึงความโปรงใสในการทํางานของเจาหนาที่  2) ปญหาดาน
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เศรษฐกิจ พบวาระเบียบในการขออนุญาตทํางาน  และการตอใบอนุญาตทํางานนั้นมีความยุงยากและซับซอน ไม

สะดวกตอผูวาจาง และตัวแรงงานตางดาว 3) ปญหาดานสังคม/สาธารณสุข พบวามีปญหาชุมชนแออัดอัน ปญหา

ความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรม และ 4) ดานสิทธิมนุษยชน มีปญหาดานการคามนุษย และการเขาถึงการ

บรกิารภาครัฐขั้นพื้นฐาน ของแรงงานตางดาว 

กิตตกิรรมประกาศ 

 งานดุษฎีนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยดี ก็ดวยความอนุเคราะห ชวยเหลือจากผูมีพระคุณ หลายทานที่ไดให

คําปรึกษา ชี้แนะแนวทาง และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดี ทานที่มีพระคุณทานแรกที่

ขอระลึกถึง คือ ดร.อนุรัตน  อนันทนาธร  อาจารยท่ีปรึกษางานดุษฎนีิพนธฉบับนี้ ที่ทานไดใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา 

และแนวทางท่ีถูกตอง ตั้งแตเร่ิมตนหัวขอการวจิัย การวิเคราะหผล จนกระทั่งสําเร็จเปนงานดุษฎีนิพนธฉบับนี้  

 ขอบพระคุณคณาจารย สาขายุทธศาตรและความมั่นคง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ที่สอนในระดับ

ปรญิญาเอกทุกทาน รวมทัง้เจาหนาท่ีโครงการปริญญาเอก ที่ชวยประสานงาน และอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 

แกขาพเจาเสมอมา และทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูลทั้งจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อ

ความสมบูรณของงานวิจัย นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผูที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทํางานงานดุษฎี

นิพนธฉบับน้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดปริมาณ

การซื้อขาวไกนอย ในจังหวัดเชียงขวาง และนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช 

แบบจําลอง Tobit Regression จากผูบริโภคขาวไกนอยจํานวน 400 ราย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภค 

ไดแก การกําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ การกําหนดราคาขาวมีความเหมาะสมกับขนาดที่ใชบรรจุ และ

การกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย เนื่องจากตลาดของขาวไกนอยมีขนาดเล็กควรมุงเนนไปทางสวน

ประสมทางการตลาดเหลานี้ เพื่อนําไปสูการสรางความไดเปรียบทางการคา  

คําสําคัญ: ขาวไกนอย สวนประสมการตลาด แบบจําลอง Tobit 

Abstract 

The objective of the study aimed to analyze marketing mix factors affecting demand quantity of Small 

Chicken Rice in Xieng Khouang province, and Vientiane capital Lao People's Democratic Republic. By means of 

Tobit regression. Data were collected from 400 consumers who bought small chicken rice using purposive 

sampling under question air set. It was found the price determination on quality, packaging size, and on decision 

had influence on increased demand quantity. Hence, marketing of small chicken rice should focus on these 

marketing mixes, leading to trade advantage. 

Keywords: Small Chicken Rice, Marketing Mix, Tobit model 

 

บทนํา  

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มาอยางยาวนานและ

เปนสินคาเกษตรสงออกที่สําคัญของประเทศ โดยแนวโนมสงออกขาวมีการเพิ่มขึ้นจากประมาณรอยละ 7.72 ในป 

พ.ศ.2556  มาเปนรอยละ 10 ในป พ.ศ.2558 (International Trade center, 2559) นอกจากนั้น สปป.ลาว ก็ยังมีขอ

ไดเปรียบในการผลิตขาวที่เปนเอกลักษณในแตละทองถิ่น โดยเฉพาะขาวเหนียวพันธุไกนอยมีรสชาติและกลิ่นของขาว

มีเอกลักษณเฉพาะตัว  (PEIG, 2007) จึงกลายเปนสินคาที่มีศักยภาพในการแขงขันทางดานตลาดทั้งภายในและ

ตางประเทศ อยางไรก็ตาม สปป.ลาว ไมสามารถผลิตขาวเหนียวพันธุไกนอยในปริมาณมากๆเพื่อไปแขงขันกับผู

สงออกขาวรายใหญอยางประเทศไทยและเวียดนามได เนื่องจากความจํากัดดานปจจัยการผลิต อีกทั้งเกษตรกรขาด

การเขาถึงขอมูลขาวสาร เกษตรกรมีเงินทุนไมเพียงพอ ไมมีเครดิต การเขาถึงตลาดถูกจํากัดดวยการคมนาคมที่ไม
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สะดวก รวมทัง้ระบบการตลาดที่มีผูแขงขันนอยรายทําใหขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆอยูในระดับต่ํา 

(KNIT, 2014) การผลิตขาวเปนหนึ่งในเปาหมายที่สําคัญที่สุดสําหรับการพัฒนาระบบการเกษตรใน สปป.ลาว โดย

รัฐบาลตองการจะพัฒนาระบบกลไกการสงออกขาวใหมีประสิทธิภาพสามารถสงขาวออกไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะ

ขาวพันธุพื้นเมืองไกนอยซึ่งถือเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่สามารถสรางโอกาสทางการแขงขันทางตลาด จากขาวที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัวของทองถิ่น (MAF, 2014) และเตรียมความพรอมในการสรางโอกาสทางตลาดจําเปนตองมีการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในดานผลิตภัณฑ การคัดเกรด และบรรจุภัณฑ การพัฒนาคุณภาพของขาว การกําหนดราคา

ขาวที่เหมาะสมตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายแตละกลุมใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และ

สงเสริมการขายโดยการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขาวไกนอยไปยังตลาดขาวทั้งในอาเซียนและยุโรป 

เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดแกผูบริโภคขาวไกนอย อีกทั้งยังสามารถรองรับความตองการของตลาด ตลอดจนถึง

การพัฒนาระบบการสงออกขาวของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหมีศักยภาพการสงออกในอนาคต 

ขาวเหนียวมีความสําคัญมากสําหรับ สปป.ลาว ขาวเหนียวยังเปนอาหารหลักและมีความสําคัญทางดาน

วัฒนธรรมและการเมือง โดยมีการคาดคะเนวามีการบริโภคขาวสาร 200 กิโลกรัมตอคนตอปและขาวเหนียวยังเปน

พืช 1 ใน 10 ลําดับความสําคัญในการสงออกของ สปป.ลาว แตกลับพบวาการสงออกขาวเหนียวมีเพียงรอยละ 10 

ของการผลิตขาวทั้งหมด (ศูนยสถิติแหงชาติลาว, 2553) นอกจากนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายการสงเสริมการผลิตขาว

เหนียวเพื่อเปนสินคาสงออกทําใหมีการสงออกเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 (ศูนยสถิติแหงชาติลาว, 2558) โดยเฉพาะความ

ตองการขาวเหนียวของตลาดตางประเทศ จากการตรวจสอบการเคลื่อนยายของตลาดการคาของขาวไกนอย มีตลาด

ที่นครหลวงเวียงจันทนเปนตลาดปลายทางขาวไกนอยจากผูจัดจําหนายขาวจังหวัดเชียงขวางและจังหวัดหัวพันธ 

นอกจากนี้ ยังมีประเทศจีน ยุโรปและประเทศเวียดนาม เปนตลาดสงออกที่สําคัญ ในชวง 5 ปที่ผานมา ปริมาณการ

สงออกขาวเหนียวของ สปป.ลาว เพิ่มขึ้นจาก 9,690 ตันขาวสาร ในป พ.ศ. 2554 เปน 66,186 ตันขาวสาร ในป พ.ส.

2558 (International Trade center, 2559) 

สปป. ลาว มีศักยภาพทางดานการผลิตขาวไกนอย (Small chicken rice) ซึ่งเปนขาวเหนยีวพันธุพื้นเมืองที่เปน

เอกลักษณเฉพาะเปนที่นยิมและตองการในหมูผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ การปลูกขาวไกนอยจะปลูกไดปละ

ครั้งในพื้นที่นาน้ําฝนของจังหวัดเชียงขวางและจังหวัดหัวพันธ โดยตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ ทําใหขาวไกนอย

เปนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาคเหนอื เพราะผลผลิตเปนที่ตองการของตลาดและระดับราคาที่สูงกวาขาวเหนียว

พันธุอ่ืนๆ เนื่องจากขาวไกนอยมีที่กลิ่นหอม รสชาติออนนุม อรอย (lao-IRRI, 2006) ซึ่งผูบริโภคใหคุณคากับลักษณะ

ดังกลาวเหนอืกวาขาวสารทั่วไป ทําใหเปนขาวที่ไดรับการยกยองวาเปนขาวคุณภาพดี จึงสงผลใหนายกรัฐมนตรีแหง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกาศวาผลิตภัณฑขาวไกนอย มีขอไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบทางดาน

คุณภาพดีและเปนเอกลักษณเฉพาะในทองถิ่นที่นํามาสูการพัฒนาตลาดการสงออกเพื่อใหเกิดการเขาถึงตลาดที่มี

ศักยภาพ (MAF, 2014) 

ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้ จึงตองการศึกษาการตอบสนองของตลาดขาวไกนอย โดยวิเคราะหความพึงพอใจ

ของผูบรโิภคที่มีตอขาวไกนอย เปนองคประกอบของปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภคในจังหวัด

เชียงขวาง และนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน

กระตุนการสงออกและจูงใจใหภาคเอกชนผลิตขาวไกนอยเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาระบบตลาดของสนิคาขาวไกนอยใหมีโอกาสการแขงขันท่ีเพิ่มมากขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจผูบริโภคขาวไกนอยท่ีจังหวัดเชียงขวาง และนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซือ้ขาวไกนอยของผูบริโภคในจังหวัดเชียงขวาง และนครหลวง

เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือกลุมผูบริโภคขาวไกนอยจํานวน 400 รายในจังหวัดเชียงขวาง และนคร

หลวงเวยีงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งรายละเอียดดังนี ้

 

� =
244,700 + 419,100

1 + 244,700 + 419,100(0.05)�
= 399.99 

 

ดังนั้นจึงใชจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการเก็บแบบสอบถามการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 รายดวยวิธี

กาคัดเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งแบบสอบถามไดแบงเปน 3 สวน ดังตอไปนี้ 1) สภาพ

ทั่วไปของผูบริโภค 2) ความพึงพอใจของผูบริโภคขาวไกนอย 3) ปจจัยมีผลตอปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภค

ในจังหวัดเชยีงขวาง และนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภคในจังหวัดเชียงขวาง 

และนครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาวดังตอไปนี้ 

3.1 การใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก คาเฉลี่ยคารอยละเพื่อวิเคราะหขอมูลสภาพทั่วไปของผูบริโภคซึ่ง

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพจํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได เปนตน และการ

วิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคขาวไกนอยโดยใช Weight Mean Score: Likert Scale 

 Weight Mean Score: Likert Scale คือ สถติิที่ใชบอกระดับของคาคะแนน โดยมีเกณฑความพึงพอใจ 5 ระดับ

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด สวนเกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในชวง

คะแนนตางๆ มีสมการคํานวณอันตรภาคชั้นของคาคาเฉลี่ยเทากับ 0.8 โดยใชสมการ ดังนี ้

ความกวางของอันตรภาคชั้น=
คะแนนสูงสุด�คะแนนต่ําสุด

จํานวนชั้น
  =

���

�
= 0.80 

และมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ 

 1.00-1.80  เทากับ 1  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 1.81-2.60  เทากับ 2  มีความพึงพอใจนอย 

 2.61-3.40  เทากับ 3  มีความพึงพอใจปานกลาง 

3.41-4.20 เทากับ 4  มีความพึงพอใจมาก 

4.21-5.00 เทากับ 5  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.2  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการกําหนดปรมิาณการซื้อขาวไกนอย ดวยTobit regression Model 
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 การใช Tobit regression Model เปนการวิเคราะหในกรณีที่ตัวแปรตามมีลักษณะการกระจายที่ไมปกติ หรือ

ตัวแปรตามมีคาตอเนื่องในบางครัง้และจะมีคาในสวนปลายท่ีขาดหายไปอาจเนื่องมาจากไมสามารถวัดหรือสังเกตคา

ดังกลาวได 

ซึ่ง Y* เปนตัวแปร Latent ที่ขึน้อยูกับคาของตัวแปร x และมีสมการดังนี ้

Y* = α + i X1 + i Xk+ u 

 เราม ี α คือ คาคงที ่

  i  คือ คาสัมประสิทธิ ์

  Y* คือ ตัวแปรตาม 

1,..., kX X คือ ตัวแปรอิสระ 

 u คือ คาความคาดเคลื่อน 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปนสภาพทั่วไปของผูบริโภคขาวไกนอย ความพึงพอใจของผูบริโภคขาวไก

นอย และปจจัยที่มีตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภคในจังหวัดเชียงขวาง และนครหลวง

เวียงจันทน สปป.ลาว มีดังรายละเอียดตอไปนี ้

 สวนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูบริโภคขาวไกนอย 

จากผลวิจัยสภาพทั่วไปของผูบริโภคขาวไกนอย พบวา กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 

60 ซึ่งจะเห็นวาเพศหญิงเปนเพศที่มีโอกาสการใชจายเงินสูงกวาเพศชาย ชวงอายุในการบริโภคอยูระหวาง 21-40 ป 

คิดเปนรอยละ 61.25 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนสวนใหญอยูระหวาง 1-5 คน คิดเปนรอยละ 63.00 สวนใหญมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 64.00 ระดับรายไดสวนบุคคลตอเดือนสวนใหญอยูระหวาง 800-8,000 บาทตอ

เดือน คิดเปนรอยละ 42.50 สําหรับอาชีพสวนใหญเปนขาราชการคดิเปนรอยละ 60 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจของผูบรโิภคขาวไกนอย 

จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวไกนอยใน 4 ดาน (4P’s) คือดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผูบริโภคขาวไกนอย

อยูในระดับมีความพึงพอใจมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.93 โดยมีความพึงพอใจ

ดานชองทางการจัดจําหนายมากที่สุดเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมาไดแกดานผลิตภัณฑเฉลี่ยเทากับ 3.96 ที่เหลือคือ

ดานราคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 และดานการสงเสริมการตลาดมีความพึงพอใจปานกลางเฉลี่ยเทากับ 3.12 ตามลําดับ       

ดังตาราง 1 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวไกนอย 

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวไกนอย   คาเฉลี่ย SD ระดับความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ 

คุณภาพของขาวไกนอยตรงกับความตองการของผูบริโภค 4.36 0.73 มีความพงึพอใจมากที่สุด 

การออกแบบบรรจุภัณฑมคีวามทันสมัย 3.17 1.03 มีความพงึพอใจปานกลาง 

มีบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาดเหมาะกับความตอการของผูบริโภค 3.46 1.02 มีความพงึพอใจมาก 

ขาวไกนอยเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม 4.30 0.78 มีความพงึพอใจมากที่สุด 

ผลิตภัณฑมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวดานความหอมและรสชาต ิ 4.53 0.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.96 0.84 มีความพึงพอใจมาก 

ดานราคา 

การกําหนดราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.87 0.74 มีความพงึพอใจมาก 

การกําหนดราคามีความเหมาะสมกบัขนาดที่ใชบรรจ ุ 3.38 0.82 มีความพงึพอใจปานกลาง 

การกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย 3.47 1.05 มีความพงึพอใจมาก 

มีการติดปายบอกราคาขาวไกนอยอยางชัดเจน 3.88 1.03 มีความพงึพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.65 0.91 มีความพึงพอใจมาก 

ดานชองทางการจําหนาย 

รานคาที่จําหนายขาวไกนอยมีใหเลือกหลายแหง 4.09 0.86 มีความพงึพอใจมาก 

มีความสะดวกตอการหาซื้อ 4.06 0.87 มีความพึงพอใจมาก 

ขาวไกนอยที่วางขายมีการจัดหมวดหมู เพื่อสะดวกในการซื้อ 3.95 0.90 มีความพงึพอใจมาก 

ขาวไกนอยมีปริมาณเพียงพอในการจัดจําหนาย 3.92 1.00 มีความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.01 0.95 มีความพึงพอใจมาก 

ดานการสงเสริมการตลาด 

ความหลากหลายในการใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธขาวไกนอย 3.25 1.22 มีความพงึพอใจปานกลาง 

การจัดแสดงขาวไกนอย ณ จุดขายมีความโดดเดนและดึงดูดผูซื้อ 3.40 1.06 มีความพงึพอใจปานกลาง 

การนําขาวไกนอยเปนของแถมรวมกับรายการอื่น ๆ 2.52 1.09 มีความพงึพอใจนอย 

การขนสงทันกับความตองการของลกูคา 3.31 0.93 มีความพงึพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 3.12 1.08 มีความพงึพอใจปานกลาง 

ความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.70 0.93 มีความพึงพอใจมาก 

 

สวนที่ 3 ปจจัยที่กําหนดปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภค 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภค ซึ่งมีปจจัยที่นํามาวิเคราะหดวย

แบบจําลอง Tobit Regression โดยกําหนดใหสวนประสมทางการตลาด ไดแก ความความพึงพอใจของผูบริโภคขาวไก

นอยจากตาราง 1-1 เปนตัวแปรอิสระ (X) และปริมาณการซื้อเขาไกนอยเปนตัวแปรตาม (Y) ผลการวิเคราะหพบวา

ระบบสมการมีการตัดคา (Y) ปริมาณการซื้อขาวไกนอยตั้งแต 2-10 กิโลกรัมและมากกวา 100 กิโลกรัมออกทิ้งไป 

เนื่องจากขอมูลมีลักษณะการกระจายที่ไมปกติ และจะมีคาในสวนปลายที่ขาดหายไป (อารี วิบูลยพงศ, 2550) ผล

การศึกษาพบวาแบบจําลองโทบิทเปนแบบจําลองที่เหมาะสมสําหรับสถานการณดังกลาวนี้ โดยมีคา Prob> chi2 

เทากับ 0.0000 และคา Pseudo R2 เทากับ 0.0186 หมายความวา ตัวแปรนั้นมีความสามารถและนาเชื่อถือในการ

ทํานายปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสนิใจซื้อขาวไกนอย รอยละ 1.86 ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ปจจัยที่กําหนดปริมาณการซือ้ขาวไกนอยของผูบริโภค 

ตัวแปร 

Variable 

คาสัมประสิทธิ ์

Coefficient 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐานS.D 

ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ Significant 

คุณภาพของขาวไกนอยตรงกับความตองการของผูบริโภค (Xpro_1) -1.3616 1.6672 0.415 

การออกแบบบรรจุภัณฑมคีวามทันสมัย (Xpro_2) -.5558 1.4581 0.703 

มีบรรจุภัณฑใหเลือกหลายขนาดเหมาะกับความตอการของผูบริโภค

(Xpro_3) .5369 1.3543 0.692 

ขาวไกนอยเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม (Xpro_4) 2.8484 1.6628 0.088 

ผลิตภัณฑมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวดานความหอม (Xpro_5) -3.6567 1.8689 0.051 

การกําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (Xpri_1) 5.4895 1.6396 0.001*** 

การกําหนดราคามีความเหมาะสมกบัขนาดที่ใชบรรจ ุ(Xpri_2) -4.6803 1.4469 0.001*** 

การกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย (Xpri_3) 2.2204 0.9846 0.024** 

มีการติดปายบอกราคาขาวไกนอยอยางชัดเจน (Xpri_4) -.2844 1.1356 0.802 

รานคาที่จําหนายขาวไกนอยมีใหเลือกหลายแหง (Xpla_1) 1.3875 1.5026 0.356 

มีความสะดวกตอการหาซื้อ (Xpla_2) 2.4269 1.8529 0.191 

ขาวไกนอยที่วางขายมีการจัดหมวดหมูเพื่อสะดวกในการซื้อ (Xpla_3) -.4433 1.6643 0.790 

ขาวไกนอยมีปรมิาณเพียงพอในการจัดจําหนาย (Xpla_4) .1215 1.4293 0.932 

ความหลากหลายในการใชสื่อเพื่อประชาสัมพันธขาวไกนอย (Xprm_1) -.9135 1.1031 0.408 

การจัดแสดงขาวไกนอย ณ จุดขายมีความโดดเดน (Xprm_2)   1.6219 1.3492 0.230 

การนําขาวไกนอยเปนของแถมรวมกับรายการอื่นๆ(Xprm_3) 1.7086 1.0605 0.108 

การขนสงทันกับความตองการของลูกคา (Xprm_4) .04659 1.1890 0.969 

_cons   12.2329 8.3676   0.145 

/sigma 16.5571 0.6407  

  Log likelihood -1414.1876 

การทดสอบความเหมาะสมแบบจําลอง Prob> chi2 0.0000 

  Pseudo R2 0.0186 

หมายเหต:ุ***ระดับความสําคัญที่ 0.01, **ระดับความสําคัญที่ 0.05    

 

จากตาราง 1-2 ผลการศึกษาพบวา สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไก

นอยน้ัน ไดแก การกําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ (Xpri_1) การกําหนดราคามีความเหมาะสมกับขนาดที่ใช

บรรจุ (Xpri_2) และการกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย (Xpri_3) ซึ่งสามารถอธิบายไดวาเมื่อการ

กําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของขาว (Xpri_1) มีความสัมพันธตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไกนอยที่

ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก เทากับ 5.4898 แสดงวาเมื่อราคาของขาวไกนอยเพิ่มขึ้น 

1 หนวย โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อขาวไกนอยเพิ่มขึ้น 5.4898 กิโลกรัม ในสวนการกําหนดราคามีความเหมาะสมกับ

ขนาดที่ใชบรรจ ุ(Xpri_2) มีความสัมพันธตอการกําหนดปรมิาณการซื้อขาวไกนอยที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดย

มีคาสัมประสิทธิ์เปนลบ เทากับ -4.6803 แสดงวาเมื่อราคาของขาวไกนอยเพิ่มขึ้น 1 หนวย โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อ

ขาวไกนอยลดลง 4.6803 กิโลกรัม และในสวนการกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย (Xpri_3) มี

ความสัมพันธตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไกนอยที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เปนบวก
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เทากับ 2.2204 แสดงวาเมื่อราคาของขาวไกนอยเพิ่มขึ้น 1 หนวย โอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อขาวไกนอยเพิ่มขึ้น 2.2204 

กิโลกรัม 

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวไกนอยอยูในระดับมีความพึง

พอใจมาก ไดแก ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาดมีความพงึพอใจปานกลาง สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดปริมาณการซื้อขาวไก

นอยของผูบริโภคนัน้ ไดแก การกําหนดราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพเมื่อขาวไกนอยมีคุณภาพดีโอกาสที่ผูบริโภค

จะซื้อขาวไกนอยก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยในสวนการกําหนดราคาขาวยังมีความเหมาะสมกับขนาดที่ใชบรรจุซึ่งเปนกลยุทธ

การในกําหนดราคาของผลิตภัณฑขาวไกนอยเพื่อใหผูบริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑขาวไกนอยไดหลากหลายรูปแบบ

และการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑจะชวยสรางความไดเปรียบทางการตลาดและ

นอกจากนั้นการกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอยเนื่องจากการกําหนดราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การซื้อของผูบรโิภคเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอยของผูบริโภคดวย 

การอภิปรายผลการศึกษาเปนการอภิปลายผลจากการทฤษฎี แนวคิดที่คนความา และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ซึ่งสามารถอธบิายปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดปรมิาณการซื้อขาวไกนอยของผูบริโภค ดังนี ้  

การกําหนดราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของขาว (Xpri_1) มีความสัมพันธตอการกําหนดปริมาณ

การซื้อขาวไกนอย เมื่อขาวไกนอยมคีุณภาพดีโอกาสที่ผูบริโภคจะซื้อขาวไกนอยก็เพิ่มขึ้นตามไปดวยซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ ณรงศักดิ์ ศุพิรัตนวนิช (2550) พบวาราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพตอการเลือกซื้อขาวกลองของ

ผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหมและสอดคลองกับการศึกษาของ ศุภวัชร ยาวิสิทธิ์ (2549) พบวาปจจัยสวนประสม

การตลาดมีความสําคัญโดยเฉพาะดานราคาเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขาวสารบรรจุถุงของผูบริโภคใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นอกจากนั้นยังสอดคลองกับการศึกษา ของสมาคมคาขาวไทย (2559) พบวา ขาวที่มี

ราคาและคุณภาพดีตองเปนขาวที่ตลาดมีความตองการและเปนที่นิยมของผูบริโภค และสอดคลองกับการศึกษาของ 

วรัญญา ทิพยมณฑา (2559) พบวาราคาของขาวสารกลองบรรจุถุงมีความคุมคาเมื่อเปรียบเทยีบกับคุณภาพของขาว 

การกําหนดราคาขาวมีความเหมาะสมกับขนาดที่ใชบรรจุ (Xpri_2) ซึ่งเปนกลยุทธรูปแบบหนึ่งในการ

กําหนดราคาของผลิตภัณฑขาวไกนอยเพื่อใหผูบริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑขาวไกนอยไดหลากหลายรูปแบบ และ

การออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑขาวไกนอยจะชวยสรางความไดเปรียบทางการ

ตลาดซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นารีรัตน ฟกเฟองบุญ (2554) พบวา การใหลูกคาสามารถเลือกซื้อสินคา

ชนิดเดียวกันไดในราคาที่หลากหลายและเหมาะสมกับขนาดจะสงผลใหสินคาไดรับการตอบรับจากผูบริโภคมากขึ้น

และยังสอดคลองกับการศึกษาของ เกศรา จันทรจรัสสุข (2555) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 

คือ ปจจัยดานราคา เนื่องจากสินคามีความหลากหลายทางดานราคาและมีใหเลือกตามความเหมาะสมตามที่ผูบริโภค

ตองการ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับทฤษฎีการตัง้ราคาสินคาของ INCQUITY (2557) ถือเปนอกีหนึ่งตัวชวยท่ีจะทําให

สินคาและราคาสอดคลองกันตามเปาหมายที่ตั้งไว และยังเปนการเชิญชวนใหลูกคาเขามาสนใจเลือกซื้ออีกดวยและ

นอกจากนั้นและยังสอดคลองกับแนวคิดของ OKnation (2552) ซึ่งเปนวิธีการสรางรูปแบบบรรจุภัณฑสินคาไดกลาว

วาการออกแบบบรรจุภัณฑจะชวยเพ่ิมความนาซื้อและความนาเชื่อถือใหกับสนิคา เพิ่มเกรดราคาของสินคา และ การ

ออกแบบบรรจุภัณฑที่ดี มีความแข็งแรง สวยงาม ตรงตามลูกคาตองการก็จะสรางความสามารถในการดึงดูดลูกคา

ใหมาสนใจและทดลองใชสินคาได  
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การกําหนดราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อขาวไกนอย (Xpri_3) เพราะราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ซื้อของผูบริโภคเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดวย ซึ่งสอดคลองกับผล

การศึกษาของ สายชล สาละสาลิน (2546) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาพบวา ปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพรองลงมาไดแก การรับประกันคุณภาพสินคา

จากทางราน ความนาเช่ือถือของรานคาที่จําหนายและการโชวสินคาที่สวยงามไวหนารานนั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคามากที่สุด นอกจากนั้นยังสอดคลองแนวคิดทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจซื้อของ สุชาดา รมไทรทอง (2551) 

พบวาความรูสึกของผูบริโภคที่เกิดจากการรับรูถึงคุณภาพสินคาและบริการโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกวาจะ

นําไปสูการตัดสินใจซื้อ และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นเกิดจากการยอมรับของผูบริโภควาคุณคาหรือคุณภาพ

ของสินคาและบริการนั้นมีคุณคาสูงกวาราคาของสินคา และยังสอดคลองกับการศึกษาของ มไหศวรรย มหัทธ

นาภิวัฒน (2554) พบวาปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญปจจัยหนึ่ง เนื่องจากราคาที่เหมาะสมกับ

คุณภาพของสินคาและบริการ และเปนไปตามสภาวะเศรษฐกิจยอมเปนอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ผูบริโภคใชประเมิน

ทางเลอืกกอนการตัดสินใจซื้อสินคา 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ควรสงเสริมสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑขาวไกนอยใน

ดานราคา เพราะขาวไกนอยเปนขาวที่มีคุณภาพมีราคาที่สูงกวาขาวเหนียวชนิดอื่น ๆ และยังเปนผลิตภัณฑที่ใหมยังไม

มีการแปรูปผลิตภัณฑขาวมากนัก ควรมีการเพิ่มรูปแบบการบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลายเพื่อตอบสนองใหกับ

ผูบริโภคไดมีทางเลือกในการซื้อขาวเพิ่มขึ้น และการสงเสริมทางการตลาด เชนแจกสินคาตัวอยางขนาดเล็กเพื่อให

ผูบริโภคไดนําไปทดลองบริโภคและการใหความรูจากผูจําหนายในเรื่องความสําคัญและประโยชนของขาวไกนอย การ

ใหขอมูลรายละเอียดแหลงที่มาของขาวไกนอยทางเว็บไซต เปนสิ่งท่ีควรประชาสัมพันธเปนอยางมาก และควรสงเสริม

การตลาดในกลุมที่มีการบริโภคจํานวนนอยใหเกิดการซื้อที่เพิ่มขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนกระตุนการสงออกและจูงใจใหภาคเอกชน

ผลิตขาวไกนอยเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบตลาดของสินคาขาวไกนอยใหมี

โอกาสการแขงขันที่เพิ่มมากขึ้น 

3. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป แนะนําใหใชสวนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นจาก 4 P’s เปน 6 P’s 

โดยการนําเอาดานกระบวนการผลิต และดานวัฒนะธรรมเขามาเพิ่มเติมจะทําใหบทวิจัยมีความเขมขนขึ้น 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครัง้นี้มวีตัถุประสงค  เพ่ือศกึษานโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสภายในประเทศโดย

การวิจัยเอกสาร(Documentary Analysis) และทิศทางในอนาคตเกี่ยวกับ 1. ชองทางการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา

และ 2. องคกรหรือหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสทาง

การศึกษา  ผลการศึกษาพบวานโยบายการจัดการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสมีเปาหมายการมุงเนนสิทธิการ

ความเทาเทียมกันในบริการการศึกษาคุณภาพการศึกษา  เอกลักษณทางการศึกษา การจัดการพัฒนาอาชีพที่

เหมาะสม  การจัดการศึกษาใหมีสวนรวม  การจัดการตอบสนองตอการตองการพิเศษ โครงการที่สอดคลองตอวิถี

ชีวิตของชุมชนกระบวนการใหบรกิารที่มปีระสิทธิภาพ และการขยายผลโครงการหรือกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จไปยัง

แหลงอื่นๆ โดยมียุทธศาสตรในการใหบรกิารการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส คือการประสานงานระหวางหนวยงาน

ของรัฐและเอกชน การปรับระบบการใหเขาถึงเด็กและมีการมีสวนรวม การผลักดันกฎหมายนโยบายและแผนงาน

ตั้งแตทองถิ่น  และสงเสริม เผยแพร และชื่นชมในสมรรถนะของเด็กดอยโอกาส 

คําสําคัญ: นโยบาย การจัดการศึกษา เด็กดอยโอกาส 
 

Abstract  

The objectives of the research were to: study educational management and policies for Thailand's 

underprivileged children by way of Documentary Analysis as well as organizations or agencies which provide 

support and access to the children's educational opportunities.The outcome indicated the followings: the 

significance of access to equality of education, educational identity, occupational management and development, 

cooperative learning management, responses to specific needs management, community's relevant projects, 

services process efficiency, dissemination of successful projects and activities to relevant agencies or 

stakeholders. The core strategies implemented to support educational services for underprivileged children were: 

cooperation between government agencies and private entities, participation engagement, push forward of laws 

and policies and supporting plans 

Keywords: Policy, Educational Management , Underprivileged Children 

 

บทนํา  

การศึกษาจัดเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและความเปนอยูที่ดี อันเปนฐาน

ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน(นณริฏ พิศลยบุตร, 2559)  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1743 
 

เนื่องดวยการศึกษาเปนกระบวนการผลิต และสรางคุณคาใหกับทรัพยากรมนุษยรูปแบบหนึ่งที่กอใหเกิดการเพิ่ม

ความรู ทักษะ การเพิ่มขีดความสามารถของระดับบุคคล ชุมชน และสังคม(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542) รวมทั้งชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิต (Kell, Lubinski & Benbow) และเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2555)  

อยางไรก็ตาม ความไมเสมอภาคทางการศึกษาเปนประเด็นที่กําลังอยูในความสนใจ  โดยเฉพาะในกลุมเด็ก

ดอยโอกาสในการเขาถึงการศึกษา เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจการเมืองที่สงผลตอการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง

โอกาสและการเขาถึงทางการศึกษาของเด็กดอยโอกาสหลายประการ เชน ครอบครัวยากจน ความบกพรองทาง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ปญหาของชนกลุมนอย  รวมถึงการขาดการสนับสนุนโอกาสปญหาเหลานี้มีแนวโนม

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ และมีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ  เด็กจํานวนหลายรอยลานคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

กําลังกลายเปนปญหาสังคมที่ยากตอการแกไข (Unicef, 2016) โอกาสทางการศึกษาจึงเปนประเด็นทาทายตอการ

พัฒนาหลายประเทศ 

นับตัง้แตป 2554 เปนตนมา มีเด็กทั่วโลกประมาณ 124 ลานคนที่ไมไดเรียนหนังสือทั้งในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนตน (ณัฐฐา กีนะพันธ, 2559) การลงทุนใหกับเด็กที่ขาดโอกาสและเปราะบางที่สุดจะให

ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตัวอยางเชน การใหเงินสนับสนุนโดยตรงสามารถชวยใหเด็กไดไปโรงเรียน

นานขึ้นและไดรับการศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแลว ทุก 1 ปที่เด็กไดเรียนหนังสือนานขึ้น จะชวยเพิ่มรายไดตอน

เติบใหญประมาณรอยละ 10  และลดอัตราความยากจนของประเทศรอยละ 9 (Unicef, 2016) นอกจากนี้ความ

เหลื่อมล้ําเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงและแกไขไดโดยใชมาตรการตาง ๆ เชน การจัดทําขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเด็กกลุมที่

ขาดโอกาสทางการศึกษา การรวมมือกันแกปญหาอยางรอบดานแบบบูรณาการ มีการใชเทคโนโลยีและแนวคิดใหมๆ 

ในการจัดการกับปญหาเดิมๆ ตลอดจนการเนนใหความชวยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษามากที่สุด และการ

เพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน 

อยางไรก็ตามจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของพบวาในการพัฒนากลุมเด็กดอยโอกาสทางการศึกษาแตละ

ประเทศตางมุงเนนใหการเขาถึงโอกาสทางการศึกษาเปนหลัก  เนื่องจากมีความเชื่อวาการศึกษากอใหเกิดความรู 

ความเขาใจในการดํารงชีวิต  การแกไขปญหา รวมถึงการตัดสินใจที่ดีกวา โดยสิ่งที่รัฐบาลแตละประเทศดําเนินการ

คือ พยายามใหกลุมเด็กเหลานี้ไดเขาสูระบบโรงเรียนปกติใหไดมากที่สุด ซึ่งการใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอย

โอกาสทางการศึกษาในประเทศตางๆ ทั่วโลกจึงมีความหลากหลาย และมีการจัดหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคใหเหมาะสมกับบริบทของสภาพพื้นที่แตละพื้นที่ เชนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียน

และกิจกรรมสมบัติ ฤทธเิดช(2554) และการใชสื่อกิจกรรมในชุมชนมาพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเขาใจตนเองและรูจกั

ทองถิ่นของตน  พรรณี เสี่ยงบุญ(2554) อยางไรก็ตาม  การใหบริการการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆปจจัย   

UNICEF (1999) ที่ไดนําเสนอแนวทางพัฒนาเด็กดอยโอกาสวาดวยเรื่องการปฏิวัติการศึกษา และยุทธศาสตรที่

ประเทศสหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร บราซิล ฟลิปปนส และ ออสเตรเลียดําเนินการสําหรับเด็กดอยโอกาสพบวา 

มีความหลากหลายแตก็เชื่อมโยง เกื้อหนุน ซึ่งกันและกัน โดยมุงเนนการสรางสถานการณที่เอื้อประโยชนตอการ

ใหบริการ  การรวมพลัง การกระจายอํานาจ และการสรางเครือขายการทํางาน โดยมีการปรับกระบวนการใหบริการ 

การยืดหยุน การผสมผสาน การเขาถึง การเปนองครวม และการมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีการ

ผลักดันใหกลไกทํางานอยางมีประสิทธภิาพมากขึ้นโดยมกีารรณรงคในระดับกวางและระดับสูง  

จากงานวิจัยดานเด็กของอมรวิชช นาครทรรพ (2557) พบวา ประเทศไทยมีกระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัย

บนฐานขอมูลและความรูที่จะนําไปสูการวางแผนการดําเนินงานรวมกันของทั้งทีมสหวิชาชีพในพื้นที่เพื่อใหเด็กดอย
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โอกาสรายบุคคลไดรับการสงตอและดูแลอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ วชิราพร สุวรรณศรวล และคณะ 

(2556) ไดศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยพบวาดานนักเรียน : ครอบครัวมีฐานะยากจนและไมสนับสนุนใหลูกไดรับการศึกษา ภาษา

เปนอุปสรรคในการเรียน และเด็กพักอยูหางไกลจากโรงเรียน หลักสูตรไมเหมาะสมโรงเรียนตั้งอยูในที่หางไกลจากที่

พักและครขูาดความเขาใจในตัวนักเรยีน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 

(2541) ที่ศึกษาแนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาของเด็กดอยโอกาส และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานสุขภาพอนามัย ดานอาชีพ ดานความรูทั่วไป ดานกฎหมายและดาน

คุณธรรมศีลธรรม เพื่อการอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมและสามารถดําเนินชวีิตไดในสังคมอยางเปนปกติมีคุณคาและ

มีศักดิ์ศรี  นอกจากนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) ไดสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาและ

ใหบริการการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสเทาที่ปรากฏในประเทศตางๆ ซึ่งมอียูมากมายพบวาบางรูปแบบก็จะเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมหนึ่ง ในขณะที่อาจไมเหมาะสมกับอีกสภาพแวดลอมหนึ่ง  และผลการวิจัยของสํานักงานสงเสริม

สังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (2557) ไดศึกษาเด็กดอยโอกาสจุดพลิกผันอนาคตของชาติที่บอกเลา

สถานการณของเด็กดอยโอกาสในประเทศไทยที่ถูกละเลยหรือประเมินความรุนแรงของปญหาที่ต่ํากวาความเปนจริง 

และเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนควรจะรวมกันชวยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินโครงการ เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การใหบริการการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กดอยโอกาสโดยมีการทํางานแบบบูรณาการทุกภาค

สวน 

งานวิจัยนีมุ้งศึกษานโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสภายในประเทศซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน

ที่จําเปนสําหรับการวางแผนพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษานโยบายและรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสของไทย 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ใชวิธีการการสังเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร (Document Analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ที่เกี่ยวกับนโยบายและการจัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสภายในประเทศโดยเนนศึกษา

นโยบายและการดําเนินงานของสถานศึกษาในการสงเสริมการศึกษาของเด็กดอยโอกาสภายในประเทศใน 4 ดานคือ 

     1.1 ดานคุณภาพและการเรียนรูมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน 

     1.2 ดานการผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู ความสามารถ 

     1.3 ดานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม 

     1.4 ดานการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการใหม 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษา 

นโยบายการจัดการศกึษาสําหรับเด็กดอยโอกาสในประเทศประเทศไทยเปนนโยบายที่มุงเนนใน 4 ดานคือ 1. 

ความเสมอภาคและบูรณาการ ซึ่งมุงเนนสิทธิและความเทาเทียมของเด็กทุกคนที่จะไดรับการศึกษา โดยเขาสูระบบ

โรงเรียนใหมากที่สุด 2. คุณภาพของการศึกษา ซึ่งเนนการเรียนรูเพื่อชีวิต โดยตองมีทั้งดานวิชาการ และดานการ

ดํารงชีวิตในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับสภาพและความตองการของเด็กแตละกลุม 3. การศึกษากับการพัฒนาเด็ก ซึ่งเปน
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แนวคิดที่มองการศึกษาในฐานะเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาศักยภาพสวนบุคคลของเด็กใหสามารถมีอาชีพ พึ่งตนเองได 

และมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาสังคม โดยผูกโยงการศึกษาและตัวเด็กเขากับกระบวนการทาง

เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และ 4. เอกลักษณทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนแนวคิดที่มุงเปดโลกทัศนของเด็กใหเห็น

คุณคาของเอกลักษณทางวัฒนธรรมของแตละชาติ และเผาพันธุ ตลอดจนมีจิตสํานึกที่จะจรรโลงเอกลักษณทาง

วัฒนธรรมของตน และยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมของผูอื่นดวย 

โดยมียุทธศาสตรในการจัดการศกึษาสําหรับเด็กดอยโอกาสพอท่ีจะสรุปไดดังนี้ คือ 

1. การสรางสถานการณท่ีเอื้อประโยชนตอการใหบริการ ซึ่งประกอบดวย การรวมพลังของทุกสวนในสังคม 

การกระจายอํานาจในการจัดการและการตัดสินใจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นจนถึงชุมชน และโรงเรียน และการ

เชื่อมโยงประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจ และสถาบันวิชาการ ใหเกิดเครือขายการทํางาน

ที่มปีระสิทธิภาพ 

2. การปรับกระบวนการใหบริการ ใหเกิดความยืดหยุน เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายมีการ

ผสมผสานหลายรูปแบบเพ่ือใหเกดิการใหบรกิารที่ครบวงจรมากขึน้ จัดบริการใหเขาถึงตัวเด็กกลุมนี้ไดมากขึ้น รวมทั้ง

มีความเปนองครวมของกลไกและกระบวนการใหบริการซึ่งตองสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และคํานึงถึงการ

พัฒนารอบดานของเด็ก รวมท้ังครอบครัวและชุมชนของเด็กท่ีซึ่งตองมีสวนรวมในกระบวนการในฐานะกลุมเปาหมาย

และผูมีสวนในการตัดสินใจและดําเนินงานดวย 

3. การผลักดันกลไกตาง ๆ ทั้งกฎหมาย นโยบาย แผนงาน ในระดับชาติและทองถิ่น ตลอดจนการปรับ

ทัศนคติและเสริมทักษะของบุคลากรท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร วิธีการสอนใหมีประสิทธภิาพ และเหมาะสม

กับเด็กกลุมน้ี 

4. การรณรงคทุกระดับมีความจําเปน เพื่อระดมสรรพกําลังและสรางกระแสแนวคิดใหมๆ ในประเด็นที่

เกี่ยวของกับการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส ตลอดจนสงเสริม เผยแพรและแสดงความชื่นชมในสมรรถนะของเด็ก

ดอยโอกาสในแงมุมตาง ๆ โดยที่มีรูปแบบการใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสที่มีความหลากหลายและ

แตกตางกันไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมและความตองการของเด็กกลุมนี้สําหรับรูปแบบการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสของไทยสามารถสรุปรูปแบบการจัดการศึกษาได 9 รูปแบบคือ 

รูปแบบที่ 1 การศึกษาในระบบมีวิธีการตางๆ เพื่อชวยใหโรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความ

ตองการของเด็ก และตอบสนองความตองการเฉพาะ 

 รูปแบบที่ 2 การมุงเขาถึงเด็กโดยตรง เนนรูปแบบการใหบริการที่เขาถึงงาย และดึงดูดเด็กใหมาใชบริการ 

และการเขาถึงตัวเด็ก 

รูปแบบที่ 3 การตั้งสถาบันเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษสําหรับกลุมที่ไมสามารถเรียนรูไดตามปกติและ

จําเปนตองมีกระบวนการพิเศษ 

รูปแบบที่ 4 การผสมผสานรูปแบบหลายรูปแบบเพื่อบริการท่ีเปนองครวมและครบวงจร 

รูปแบบที่ 5 การคํานึงถึงความสัมพันธระหวางการศึกษากับการทํางาน การเปดโอกาสใหเด็กทํางานไปดวย

เรยีนไปดวย และการใชกระบวนการทํางานเปนเครื่องมือใหเกดิการเรียนรู เพื่อชีวิตของเด็กที่จําเปนตองหารายไดเพื่อ

ตนเองและครอบครัว 

รูปแบบที่ 6 การสงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และในกระบวนการพัฒนาสังคม 
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รูปแบบที่ 7 การจัดบรกิารที่ตอบสนองตอความตองการพิเศษของเด็กชายหรือเด็กหญิง ซึ่งจําเปนตองมีการ

แยกกันอยางชัดเจน 

รปูแบบที่ 8 โครงการเล็ก กะทัดรัด งาย และสอดคลองตอวิถีชวีิตของชุมชน 

รูปแบบที่ 9 การพัฒนาองคความรูและกระบวนการใหบรกิารใหมีประสิทธภิาพเพื่อสรุปบทเรียนที่จะนํามาใช

ในการพัฒนางานใหดีขึ้น โดยมีการติดตามประเมินผล การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ เพื่อ

ใชในการปรับปรุงงานและการวางแผนงานสําหรับอนาคต  และเพื่อการพัฒนาความยั่งยนืของโครงการหรอืกิจกรรมท่ี

ประสบผลสําเร็จไปยังแหลงอื่น ๆ ตอไป โดยวิธีการที่ใชในการประเมินผล มีทั้ง1. การประเมินตนเอง  2. การ

ประเมินผลโดยบุคคลภายนอก 3. การประเมินผลเปนกลุมโครงการ และการจัดทํากรณีศึกษา ตลอดจนการบันทึก

และวิเคราะหขอมูลเพื่อการขยายผล ปจจัยที่สําคัญคือ การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ การจัดสรรทรัพยากร

โดยเฉพาะการกําหนดรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม และการมุงให เปนกระบวนการเรียนรู

นอกเหนือไปจากการพิจารณาความสําเร็จและความลมเหลว   

ขอเสนอแนะสําหรับการใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสเกิดจากผลสรุปของการศึกษาที่ไม

สามารถระบุไดวาแนวคิด ยุทธศาสตรและรูปแบบใดจะเหมาะสม และนํามาปฏิบัติไดในประเทศไทย เพราะมีเงื่อนไข

มากมายที่เปนตัวแปรหรอืปจจัยในความสําเร็จและลมเหลวของการดําเนินงาน แตสามารถจัดกรอบของกระบวนการ

ใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสคือ แนวความคิดเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนการเตรียมความ

พรอมของเด็กเพื่ออนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และรุนแรง 

โดยกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของเด็กในศตวรรษที่ 21  มีสติปญญาดีและมีทักษะในการตัดสินใจอยางถูกตอง 

มีอาชีพและพึ่งตนเองได มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม และมีจิตสํานึกเพื่อสังคม มีความสัมพันธอันดีกับผูใหญและ

ผูสูงอายุและมีสํานึกในคุณคาของขนบธรรมเนยีมประเพณีท่ีดี  

ยุทธศาสตรที่จําเปนจะตองคํานึงถึงกอนที่จะจัดระบบการใหบริการการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสใหเหมาะสม

ปจจัย/ลักษณะพิเศษที่จําเปนในการจัดบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค ใน

ระดับมหภาค พบวาจะตองมี  

1. การพัฒนากลไกหลักใหเปนองครวม ทํางานสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  

2. มีการกระจายอํานาจทางการบริหาร และการตัดสินใจจากสวนกลางลงสูทองถิ่น ชุมชน และโรงเรียน 

3. มีการพัฒนาหนวยงานกลาง (Clearing House) เพื่อรับผิดชอบดานขอมูลวชิาการติดตามประเมนิผล ขยาย

ผล และรณรงคเพื่อรวมพลัง และระดมทรัพยากร 

4. สงเสริมและพัฒนากลุมสหวิชาชีพ ซึ่งจะชวยดูแลพัฒนาการอยางเปนองครวมของเด็ก กลุมสหวิชาชีพนี้

ควรจะปรากฏทุกระดับตัง้แตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน  

5. มีการจัดการฝกอบรมเพื่อเสริมทักษะของบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาเด็ก  

6. ปรับปรุงหลักสูตร และหมวดวิชาในสถานศึกษา เพื่อสรางคนรุนใหมสืบสาน และพัฒนางานทางดานน้ี 

7. พัฒนาโครงสรางและกลไกในชุมชนเพื่อรองรับการคืนสูสังคมของเด็ก  

ในระดับจุลภาคซึ่งหมายถึง โครงการและองคกรที่ใหบริการการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสนั้น มีปจจัย

และลักษณะพิเศษที่จําเปนสําหรับประสิทธภิาพของการทํางานดานนี้คือ 

1. มีขนาดเล็กกระบวนการงายไมซับซอนและเหมาะสมกับวิถีชวีิตของทองถิ่น ใชชุมชนเปนฐาน 
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2. มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อใหสามารถดําเนินงานไดดวยตนเอง โดยอาศัยความสนับสนุน

บางสวนจากภายนอก  

3. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเปนองครวม ผสมผสานครบวงจร รวมครอบครัว ชุมชน ไวใน

กลุมเปาหมาย 

4. มีกิจกรรมนาสนใจ ดึงดูดกลุมเปาหมาย เอื้อประโยชนตอชุมชน  

5. มีพลวัตของการประเมินผล ปรับและพัฒนากระบวนการใหตอบสนองตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ  

7. มีการเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินงานและสนับสนุนใหเด็กเปนผูดําเนินกิจกรรม

บางอยางดวยตนเอง  

8. มีมิตเิชื่อมโยงระหวางเทคโนโลยีสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น 

9. มีกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน  

10. มีการติดตามดูแลเด็กที่กลับคืนสูสังคม 

การติดตามประเมินผลประเด็นสําคัญในการติดตามประเมินผลมีดังนี้ ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่

แตกตางกัน 3 ประเภทคือ 

1. โครงการที่ไดรับเงนิอุดหนุน  

2. โครงการที่พึ่งตนเองได  

และ 3. กิจกรรมในชุมชน 

ซึ่งเปาหมายของการประเมินผลมี 2 ประการคือ กระบวนการและผลกระทบโดยวิธีการติดตามประเมินผล 

ควรกระทําแตกตางกันตามลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมคือ1. ใชวิธีการติดตามประเมินผลอยางเปนทางการ/

ครบวงจรกับโครงการที่ไดรับเงนิสนับสนุน 2. ใชวิธกีารประมวลผลกับโครงการที่พึ่งตนเองไดและ 3. ใชวิธกีารทบทวน

งานกับกิจกรรมชุมชน ซึ่งแตละวิธีจะมีกิจกรรมแตกตางกันไป เมื่อโครงการหรือกิจกรรมไดรับการประเมินวามี

ประสิทธิภาพและสมควรขยายผลควรมีการพิจารณาคุณลักษณะที่จะนําไปใชในที่ใหมใหถี่ถวนและควรมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเน่ือง ทัง้กับโครงการและกิจกรรมเดิมและโครงการหรอืกิจกรรมใหม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนโดยมี

ขอกําหนดเบื้องตนในการติดตามประเมินผล คือ 1. ตองมีความตองการและการยอมรับจากโครงการ 2. ตองใช

วิธีการแบบมีสวนรวม และ 3. ตองเกิดประโยชนทั้งกับโครงการและองคกรที่สนับสนุนซึ่งประเด็นที่ทาทายในการ

ติดตามประเมินผลคือ 1. การนําขอเสนอแนะไปปฏิบัติและการติดตามผลการปฏิบัตินั้น 2. ขอบเขตการประมวลผล

โครงการที่พึ่งตนเองไดการปฏิบัติตอโครงการที่ประเมินวาลมเหลวและ 3. การเผยแพรผลการประเมินเพื่อเปน

ตัวอยาง 

การอภิปรายผล 

การศึกษาของภาครัฐที่ใหเปลาเปนการสรางความเทาเทียมกันทางโอกาสทางการศึกษา (อัจฉรีย  ทิพธน

ธรณินทรและสมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ,2556) พบวา การจัดการศึกษาของประเทศไทยมีการรวมศูนยเมืองใหญและ

สถาบันอุดมศึกษามักจะไดรับงบประมาณที่สูงแตผลของการศึกษายังต่ํากวาที่ลงทุน หลักสูตรการจัดการเรียนการ

สอนยังไมใหความสําคัญกับหลักสูตรทองถิ่น  และแตกตางทางเศรษฐกิจและแหลงเรียนรูที่แตกตางกันซึ่งเปนการ

สะทอนใหเห็นถึงการกระจายการศึกษาที่ไมเทาเทียมกัน  สอดคลองกับ(Nelson, Jack L., Carlson, Kenneth, 

Palonsky, Stuart B., 1996, p.108) ที่กลาววา การศึกษาใหเปลาโดยภาครัฐเปนการสรางความเทาเทียมกันทาง
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โอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กทุกคนโดยไมคํานึงถึงสถานะของพอแมผูปกครอง  แตไมมีการรับรองวาโอกาสจะเทา

เทยีมกันทุกคนนโยบายการขยายการขยายโอกาสทางการศึกษาจึงเปนนโยบายที่สําคัญของหลายๆประเทศที่พยายาม

จะทําใหเกิดการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Hill and King, 1993, p.49) ซึ่งโดยภาพรวมพบวาโอกาส

ทางการศึกษามีความสัมพนัธกับการเพิ่มประสิทธิภาพของกําลังแรงงาน เพิ่มอายุเฉลี่ย และปรับปรุงดานสุขภาพของ

ประชากร (Axinn and Barber, 2001, p.481) นอกจากนี้งานวิจัยของวิทยากร เชียงกูร (2551) ยังพบอีกวา คุณภาพ

การศึกษาไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ประเทศไทยมีการศึกษาโดยรวมของประเทศไทยอยูในระดับกลาง และมี

แนวโนมต่ํา ประเทศไทยพยายามสรางความเทาเทียมทางการศึกษา  เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสรางโอกาส

ทางการศึกษา ซึ่ง ทองสุข มันตาทรและคณะ (2550) ศึกษาเรื่องโอกาสและแนวทางการไดรับการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในชุมชนแออัดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการไดรับการศึกษาของเด็กและ

เยาวชนในชุมชนแออัด และศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด  

งานวิจัยของทรงกลด เหล็กสมบูรณ (2555) ศึกษาและวิเคราะหอนาคตภาพการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสําหรับ

ผูดอยโอกาสในชุมชนคนจนเมืองในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2554-2563) ผลการวิจัยสรุปไดวา การจัดการศึกษาควร

ดําเนินงานคือ รูปแบบการจัดการศึกษาควรมีลักษณะวิธีการจัดการศึกษาควรเปนการเทียบโอนประสบการณ และ

การสนับสนุน วชิราพร สุวรรณศรวล (2556) ศึกษาสภาพปญหาสําคัญของการจัดการศึกษาทางเลือกสําหรับเด็ก

ดอยโอกาสในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบดวย ดานนักเรียน ดานโรงเรียน  ซึ่งแตกตางกับ

งานวิจัยของทรงกลด เหล็กสมบูรณ (2555) พบวาการจัดการศึกษาเพื่อใหผูดอยโอกาสที่เปนคนยากจนไดรับการ

พัฒนาดานอาชีพมากขึ้น จึงถือเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะเสริมสรางโอกาสใหคนยากจนเขาถึงแหลงความรูที่สําคัญ

สําหรับทางเลือกและโอกาสในการทํางาน การประกอบอาชีพ การมีรายไดที่พอเพียงตอการยังชีพ และหลุดพนจาก

วงจรความยากจน  Pimpa (2007) ที่พบวา พอแมฐานะปานกลางถึงดีไมนิยมสงลูกเรียนในสายอาชีวะเพราะมุมมอง

วาเปนระดับการศึกษาชนชั้นสองในสังคม และสอดคลองกับการวิจัยของ Gatlin(2008) พบวา ความมั่งคั่งของ

ครัวเรือนมคีวามสัมพันธโดยตรงกับความสําเร็จของการศึกษาของนักเรียนและ เด็กที่มีฐานะดอยกวาจะมีผลสัมฤทธิ์

ต่ําและมีแนวโนมการตัดสินใจเลือกเรียนอุดมศึกษาหลักสูตร 2 ป  และพอแมที่มีการศึกษาในระดับสูงจะมีแนวโนมที่

บุตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามไปดวย (Haveman & Wolfe, 1995) และพอแมที่มีการศึกษาต่ํามีฐานะยากจนใน

ชนบท ถึงแมเด็กจะมีความสามารถทางการศึกษา แตจะมีโอกาสเขาถึงโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศกึษานอยมาก

(ดิลกะ  ลัทธพิพัฒน,2553) ในระดับอุดมศึกษา สินทรัพยครัวเรือนจะเปนตัวเติมชองวางระหวางคาใชจายในการเขา

ศึกษาตอกับรายไดที่มีอยูในปจจุบัน  นอกจากนี้สนิทรัพยทางครัวเรือนยังปองกันการลาออกกลางคันระหวางเรียนเมื่อ

ครอบครัวเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ (Kane, 2004) นอกจากนี ้World Bank(2001) กลาววาโรงเรียนเปนฐานะทางสังคม 

ซึ่งประกอบดวยหลายองคประกอบ เชน นโยบายโรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียน หลักสูตรการสอน พฤติกรรมและ

วิธีการสอนของครูและนักเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล ภาษากลางและภาษาทองถิ่น การมีสวนรวมของ

ชุมชน ปจจัยเหลานี้เปนตัวแปรที่สําคัญตอการเขาถึงโอกาสทางการศกึษาของเด็ก วรัญญา เตียวกุลและคณะ (2555) 

ศึกษาบทบาทของการศึกษาภาคบังคับตอการแกปญหาความยากจน:โอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจนและเด็ก

ดอยโอกาส และพบวา รายไดเฉลี่ยของผูสําเร็จแคการศึกษาภาคบังคับไมพอที่จะยกระดับชีวิตความเปนอยูของ

ครอบครัวใหพนจากภาวะความยากจน สําหรับคนที่มีโอกาสไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นมากกวาที่จะเปนประโยชน

โดยตัวของมันเอง ความเหลื่อมล้ําของการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญตัวหนึ่งที่มีผลตอการกระจายรายได เมื่อเทียบ

รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับเสนความยากจน ผูที่สําเร็จแคการศึกษาภาคบังคับ แมมีรายไดเฉลี่ยเพียงพอสําหรับเลี้ยง
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ตัวเอง วิโรจน ณ ระนอง (2550) ไดวิจัยบทบาทของรัฐในดานการศึกษา: โจทยหลักและบทวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร

การเมอืง ไดเสนอขอคนพบโดยสรุปไดวา การศึกษามีสวนชวยเพิ่มทุนมนุษยและชวยใหคนหลุดพนจากความยากจน

ได แตก็มีตัวอยางเชน ลูกหลานคนจนอาจจบปริญญาตรีพรอมกับการเปนหนี้เพิ่มขึ้น ขณะที่ลูกหลานคนรวยถีบตัวขึ้น

ไปเรยีนปริญญาโทเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ดิเรก ปทมสิริวัฒน (2555) ยังชีช้ัดวา ระดับการศึกษาของคนจนไปติดอยูที่ระดับมัธยมไมสามารถ

กาวสูอุดมศึกษาได สาเหตุหลักมาจากเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว อีกทั้งจํานวนปการศึกษาที่

เพิ่มสูงขึ้น เพ่ือใหคนท่ีมีความสามารถแตยากจนไมถูกกีดกันจากการเขาถึงอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ แตสิ่งสําคัญที่สุดที่

รัฐควรทํา คือ การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพดีในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

Steele and Wolanin (2004) ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาโอกาสสําหรับนักศึกษาที่มีความบกพรอง และ

พบวานักศึกษาที่มีความบกพรองมีโอกาสเทาเทียมในการเขาศึกษา แตยังมีอุปสรรคและโอกาสในการเขาถึงพื้นที่

สาธารณะใน สวน Hadjikakou and Hartas (2007)  ศึกษาขอกําหนดในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ดอยโอกาส

ดานความบกพรองทางการยิน  และพบวา นักศึกษาที่ไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักศึกษา

กลุมดังกลาวไดรับการบรกิารสนับสนุนใหเขาถึงสื่อหรอืสิ่งอํานวยความสะดวกจากสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาไดเขา

ไปเรยีน  

ขอเสนอแนะ  

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูกําหนดนโยบายควรสงเสริมสนับสนุน  และกําหนดนโยบาย วิธีการรูปแบบใน

การจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา 

1. ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบรวมมือระหวางครู 

ผูปกครอง สถานประกอบการ  

2. มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร เชน แลกเปลี่ยนความรูของผูเชี่ยวชาญและอุปกรณทางการศึกษาเพื่อชวย

เด็กที่ดอยโอกาสทางการศึกษา 

3. สงเสริมองคกรที่สนับสนุนเด็กและสรางความเขมแข็งระหวางเครือขายองคกรภาคประชาสังคมและ 

องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานเด็ก 
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แนวทางในการลดตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรรี่  

ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

WAY TO REDUCE LOGISTICS COST OF STRAWBERRY GROWERS  

IN SAMONG DISTRICT CHIANG MAI PROVINCE 
จักรวุฒิ  มุกทอง 

J. Mookthong  
Business Administration Facuity of Business Administration, Maejo University 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ  

จังหวัดเชยีงใหมเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรรี่มากที่สุดในประเทศไทย  โดยเฉพาะอําเภอสะเมิง  ที่มี

การปลูกสตรอเบอรรี่เปนแหลงสรางงานและสรางรายไดใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก  อีกทั้งยังเปนรายไดหลักของ

เกษตรกรอําเภอสะเมิง  ซึ่งปจจุบันอําเภอสะเมิงมีเนื้อที่ปลูกสตรอเบอรีมากกวา 3 พันไร และสรางรายไดใหกับ

เกษตรกรในอําเภอสะเมิงกวา 300-400 ลานบาทตอป  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1.วิเคราะหหาตนทุนโลจิ

สติกสตามหลักการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing:ABC) 2.วิเคราะหการบริหารฐานกิจกรรม 

(Activity–based Management : ABM) และ 3.วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกสตรอเบอรรี่ของเกษตรกร  

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  โดยเริ่มใหความสนใจในเรื่องการ ลดตนทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการคา งานวิจัยนี้มี 

โดยทําการเก็บขอมูลเกษตรกร ดวยการสัมภาษณและแบบสอบถาม รวมกับหลักการหวงโซคุณคา ผลสรุปของ

งานวิจัยนี้ทําใหทราบถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงในแตละขั้นตอน  ทราบตนทุนของผลผลิต  ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต 

ทราบแนวทางในการลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาโลจิสติกสของเกษตรกรเพื่อนําไปสูการลดตนทุนและ ผลกําไรที่มีมาก

ขึ้น 

คําสําคัญ: ตนทุน  โลจิสติกส 

Abstract  
Chiang Mai is the province in which the most strawberries are grown in Thailand, especially in 

Samoeng district. Strawberry growing creates a lot of of works and so with income for the growers. It is the 
main source of income for the farmers in Samoeng district. Today, Samoeng district has the area of more than 
3,000 rai in which strawberries are grown and it generates an income of about 300 – 400 mio. Baht a year. 
This research has the following objectives: 1.To analyze the logistic cost according to Activity Based Costing 
(ABC) 2.To analyze the Activity-Based Management (ABM) and 3.To analyze the return on investment in the 
strawberries growing of the farmers in Samoeng district, Chiang Mai province. The research focuses on the cost 
reduction to increase the market potential. The data collection from the growers by using interviews and 
according to the value chain principles. The research result to found that the real cost of each processes, the 
production cost that occurs in the production process, the methods to reduces the activities that do not increase 
the logistics value for the growers which then will result in cost reduction and profit increase. 

Keywords: Costing, Logistics 
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บทนํา  

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ไดจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบโลจิสตกิส ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ตามภารกิจที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย

ในการเก็บเกี่ยวมูลคาเพิ่มจากโซอุปทาน (Supply Chain Enhancement) ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการโซอุปทาน กลยุทธที่ 1 สงเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูประกอบการเกษตรในโซอุปทานสินคา

เกษตรและอาหารจากตนน้ําถึงปลายน้ํา ดวยการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโลจิสตกิสระดับฟารมใหกับกลุมและ

สถาบันเกษตรกร เพื่อลดตนทุนในกระบวนการและเพิ่มศักยภาพใหเกษตรกรในการเขารวมจัดการและเก็บเกี่ยว

มูลคาเพิ่มจากโซอุปทานของตนเองมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 

2550 

สําหรับการผลิตสินคาเกษตรกรรมที่เปนพืชเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา ประเทศไทย มุงเนนแตการศึกษาถึง

การเพิ่มผลผลิต เทคนิคการผลิต  แตยังไมมีหนวยงานที่ดําเนินการศึกษาตนทุนดานโลจิสติกสในแตละชนิดของพืช

เศรษฐกิจ อยางแทจริง    โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรอเบอรรี่เปนพืชผลที่มีสวนในการสรางความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแกภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือไดแก จังหวัดเชียงราย และจังหวัด

เชยีงใหมซึ่งอําเภอสะเมิงเปนหนึ่งในหลายอําเภอที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาสงเสริมอาชีพ เพื่อการทองเที่ยว 

โดยเฉพาะมีการพัฒนาในอําเภอสะเมิง เปนแหลงปลูกสตอรเบอรี่ที่ใหญที่สุดของประเทศไทย ซึ่งประสบความสําเร็จ

ในการพัฒนาอีกอาชีพใหกับเกษตรกรทั้งนี้ยังไดนําเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช  ปจจุบันอําเภอสะเมิงมีเนื้อที่

ปลูกไรสตรอเบอรร่ีมากกวา 3,000 ไร และสรางรายไดใหแกเกษตรกรใน อําเภอสะเมิง กวา 300-400 ลานบาทตอป 

ทั้งในรูปของผลสตรอเบอรรี่สด  และผลิตภัณฑที่ทําจากสตรอเบอรรี่  เชน สตรอเบอรร่ีอบแหง  ไวนสตรอเบอรรี ่

ดังนั้นจะเห็นไดวาโลจิสติกสมีความสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมการเกษตรคอนขางมาก  เปนงานวิจัยใหม ที่

ยังไมมีผูศึกษาหวงโซคุณคาและการบริหารฐานกิจกรรม (Activity–Based Management) ของสตรอเบอรรี่  ซึ่งมี

ความสัมพันธตอกันในการท่ีจะพัฒนาประสิทธภิาพการผลิตสตรอเบอรร่ีของเกษตรกร งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อ

การศึกษาและวเิคราะหกิจกรรมการดําเนินงานของเกษตรกร โดยวิเคราะหหาตนทุนโลจิสติกสตามหลักการคํานวณ

ตนทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing:ABC)  วิเคราะหการบริหารฐานกิจกรรม (Activity–based Management : 

ABM) และการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการปลูกสตรอเบอรร่ีของเกษตรกร  อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

ทบทวนวรรณกรรม  

การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้มีอยูสองสวนคือ การทบทวนเกี่ยวกับตนทุนฐานกิจกรรม และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้ ระบบตนทุนฐานกิจกรรม Stock & Lambert (2001) ไดอธิบายการวิเคราะห

ตนทุนจากแนวคิดแบบ ดั้งเดมิในงานดานโลจิสติกส โดยมีเปาหมายเพื่อเนน การลดตนทุนรวมมากกวาที่จะลดตนทุน

ในแตละ กิจกรรม เน่ืองจากการมุงเนนลดตนทุนเพียงกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง อาจสงผลตอตนทุนของกิจกรรมอื่นให

สูง ขึ้นได ซึ่งในกิจกรรมในระดับตนน้ําที่ศกึษาจะดําเนินงาน ที่เกี่ยวของกับการจัดหา การขนสง การจัดเก็บปจจัย ใน

การผลิต และการสงมอบสินคา ซึ่งลวนแตเปนกิจกรรม โลจิสติกส โดยกระบวนการผลิตสามารถมีตนทุนที่เกิดขึ้น 

จากกิจกรรมโลจิสติกสทัง้หมด 6 หมวด ไดแก 1) ตนทุน การใหบรกิารลูกคา 2) ตนทุนการขนสง 3) ตนทุนคลัง สินคา 

4) ตนทุนขนาดหรือปริมาณในการสั่งซื้อ 5) ตนทุน ในกระบวนการจัดการคําสั่งซื้อและระบบขอมูลขาวสาร และ 6) 

ตนทุนในการดูแลสินคาคงคลัง จากแนวคิดการพิจารณาเฉพาะตนทุนรวมมี ขอบกพรองที่สงผลใหตนทุนผลิตภัณฑที่

คํานวณได บิดเบือนจากความเปนจรงิ ดวยเหตุผลนี้ Kaplan & Cooper (1988) ไดสนับสนุนแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม 
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ทั้งในเชิงทฤษฎี และการประยุกตใชในทางปฏบิัต ิโดยแบงการดําเนินงานขององคกรออกเปนกิจกรรมตางๆ ตลอดจน

เวลาที่ใชในแตละกิจกรรม สามารถสรุปไดดังนี้ 1) การวิเคราะหกิจกรรม 2) การระบุตนทุนกิจกรรม 3) การระบุตัว

วัดผลการปฏิบัติงาน ตนทุนตอหนวยของผล ที่ได สัดสวนเวลาที่ใช และคุณภาพของผลที่ได 4) การระบุ ความ

เกี่ยวของของผลที่ไดในแตละกิจกรรมและตัวผลักดัน ตนทุน ซึ่งเปนขอมูลในการควบคุมและลดตนทุนของ กิจการ อีก

ทั้งใชเปนฐานในการคํานวณตนทุนของกิจกรรม ที่เกิดขึ้น 5) การระบุตนทุนกิจกรรมกับสิ่งที่จะนํามาคิด ตนทุน ระบบ

ตนทุนฐานกิจกรรมเปนวิธีที่ชวยในการ คํานวณตนทุนของสินคาหรือผลิตภัณฑใหถูกตองมากขึ้น กวาระบบการ

คํานวณตนทุนโดยใชระบบบัญชีท่ัวไป (อางในการศึกษาตนทุนโลจิสติกส โดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา 

เกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดชัยภูมิ,เอกชัย คุปตวาทนิ,วารสารปญญาภิวัฒน.หนา 90 - 91) 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาแนวทางในการลดตนทุนโลจิสติกของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรรี่ ใน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม  โดยมีขั้นตอนการดําเนนิงานโดยสรุปดังนี ้

วิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบเชิงลึกทั้งหมดมา

วิเคราะห  และคํานวณตนทุนกิจกรรมตางๆเพื่อใหสามารถลดตนทุนในกิจกรรมที่ไมจําเปนออกได 

1. การวิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรี่ จะใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด เปนตน 

2. การวิเคราะหตนทุนโลจิสติกสจะนําระบบการวิเคราะหตนทุนตามระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-

Based Costing) มาเปนเครื่องมือที่ชวยใหเขาใจพฤติกรรมของตนทุนที่เกิดขึ้นในองคกรทั้งหมด โดยกระบวนการการ

วิเคราะหมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. การกําหนดวัตถุประสงคในการประยุกตตนทุนฐานกิจกรรม 

2. การวิเคราะหและระบุกิจกรรมทางดานโลจิสติกส 

3. การกําหนดตัวผลักดันทรัพยากรและคิดตนทุนทรัพยากรเขากิจกรรม 

4. การกําหนดตัวผลักดันกิจกรรม 

5. การคํานวณตนทุนฐานกิจกรรมเขาสูสิ่งท่ีตองการคิดตนทุน 

การเก็บขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหจะเปนการเก็บขอมูลจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงจากการ

สังเกตและสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของในแตละกระบวนการเพื่อการวเิคราะหกิจกรรมตามที่เกิดขึ้นจริง  
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ขั้นตอนการทําวิจัย 

 

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการทําวิจัย 

(อางในการศกึษาตนทุนโลจิสติกส โดยใชระบบตนทุนฐานกิจกรรม กรณีศกึษา เกษตรกรผูปลูกสับปะรดจังหวัดชัยภูมิ

,เอกชัย คุปตวาทนิ,วารสารปญญาภิวัฒน.หนา 93) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

สอดคลองกับงานวิจัยของ (จุฑามาศ  เนตรปญญา.หนา 1935)เกษตรจะเริ่มปลูกในชวงเดือนกันยายนถึง

เดือนตุลาคม และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคมของทุกป สายพันธสตรอเบอร

รีท่ี่เกษตรกร นิยมปลูกเพื่อจําหนายในปจจุบัน ไดแก พันธ 329 รองลงมาคือพันธุ 16 และ 72 ตามลําดับ     สวนพันธุ

สตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกของทางโครงการหลวงที่นิยมทางการคา ไดแก พันธุพระราชทาน 80 รอยละ 80 พันธุ

พระราชทาน 72 มีเพียงรอยละ 20 เกษตรกรอาศัยประสบการณในการปลูก บางสวนอาจไดรับการอบรมจาก

เจาหนาท่ีสงเสริม การเกษตร รวมทั้งศูนยการเรียนรูในพืน้ที่ เริ่มตัง้แตการผลิตตนไหลเพื่อใชเปนตนสําหรับปลูกสตรอ

เบอรรี่ จนถึงการเก็บผลผลิต เกษตรกรจะเก็บสตรอเบอรรี่ในชวงเชา ลงในภาชนะทรงตื้น (คุ) และนําไปคัดเกรด

คุณภาพตาม ขนาดของผลและนํามาเรียงบรรจุใสตะกราพลาสติก น้ําหนัก 8 กิโลกรัมตอตะกรา เขียนชื่อกํากับ เพื่อ

พรอม ขนสงและจําหนายใหกับพอคาคนกลาง โดยแยกตาม เกรด จําแนกเปน 9 เกรด ไดแก จัมโบ,ใหญ กลาง,เล็ก 

(สงเขากรุงเทพฯ/เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง) จิ๋ว, แดง เชียงใหม (สงเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง) แดงโรงงาน, แป 

และตัวหัว (สงโรงงานแปรรูปและผูประกอบการแปร รูป) 

การเก็บรวบรวมขอมูลมาจากเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรรี่ ในอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  ที่มีความ

ชํานาญและเชี่ยวชาญ มากกวา 20 ป จํานวน 5 ทาน โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ลงทุนเอง จํานวน 2 ราย และ
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กลุมที่มีผูลงทุนใหโดยหักคาใชจายในการปลูกฯ แลวสงผลผลิตคืนใหพอคา จํานวน 3 ราย  เกษตรกรสวนใหญเปน

เพศชาย มีชวงอายุ อายุ 35 - 44 ป มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เกษตรผูปลูกสตรอเบอรรี่สวนใหญ มี

ครอบครัวขนาดใหญ โดยที่มีสมาชิกในครอบครัว 5 – 8 คน และแรงงานในครอบครัว ที่สามารถลดตนทุนคาแรงงาน

ในการผลิตสตรอเบอรรี่ไดนั้น แตละครอบครัวจะมีแรงงาน 1 - 4 คน  เกษตรกรสวนใหญ ใชพื้นที่ปลูกเพื่อผลิต

ผลผลิต 4 – 5 ไรตอราย เกษตรกรผูที่ลงทุนเองนั้น จะใชทุนเพื่อการลงทุนปลูกสตรอเบอรรี่ 40,000 – 50,000 บาท 

สวนเกษตรกรผูที่มีนายทุนลงทุนใหนั้น ตองปลูกสตรอเบอรรี่ทดแทนคาปุย คายา คาตนกลาพันธุ โดยที่มูลคาเงิน

ลงทุนของนายทุนท่ีลงใหเกษตรไปนั้นมีมูลคาสูงถึง 60,000 – 70,000 บาท 

สรุปและขอเสนอแนะ  

จากผลการศึกษาการใชแนวคิดตนทุนฐานกิจกรรม ในการหาตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกรทั้งในการ 

สังเกตการณการลงมือเพาะปลูก และการสัมภาษณเชิงลึก เกษตรกรทําใหทราบวา ตนทุนโลจิสติกสในการหาปจจัย 

การผลิตของเกษตรกรมคีาใชจายที่สูงสุด เมื่อเทยีบกับ ตนทุนของกิจกรรมดานอื่นๆ คณะผูวิจัยจึงไดเสนอ แนวทางใน

การลดตนทุนโลจิสติกสในการจัดการโซคุณคา ของเกษตรกร ตามกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 1. กิจกรรมการจัดหาปจจัย

การผลิต วิธีการลด คาใชจายคือ การรวมตัวกันภายในกลุมผูปลูกสับปะรด เพื่อรวมกันวางแผนจัดหาปจจัยการผลิต 

การเลือก ยานพาหนะที่เหมาะสมกับการขนสง การวางแผนดาน การเลือกเสนทางการขนสง การลดใชทรัพยากร

ตางๆ ในกระบวนการท่ีไมจําเปน 2. กิจกรรมการเคลื่อนยายผลผลิตในแปลง วิธีการ ลดคาใชจายคือ การวางแผนการ

ผลิตและเก็บเกี่ยว รวมกันเปนกลุมท้ังสมาชิกภายในที่จะอาศัยพึ่งพาแรงงาน ภายในสมาชิกได เพื่อชวยลดคาใชจายใน

การพึ่งพา แรงงานจากภายนอกได 3. กิจกรรมการขนสงผลผลิต วิธีการลดคาใชจาย คือ การรวมกลุมระหวาง

สมาชิกสรางภาคีเครอืขายผูผลิต ในพื้นที่เพื่อรวมกันวางแผนประสานงานในการจัดเสนทาง การขนสงและการจัดหา

ยานพาหนะ ในการขนยายระหวาง เกษตรกรไปยังผูรับซื้อ การวางแผนเสนทางการขนสง ผลผลิตจากผูผลิตถึง

ผูบริโภค การวางแผนการจัดสง แบบรวมศูนยในการขนสงรวมกันใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น 4. กิจกรรมการดูแลคลังสินคา

และสินคาคงคลัง วิธีการลดคาใชจายคือ การลดคาจางแรงงานในการขน ผลผลิตเพื่อเก็บไวรอสงไปยังโรงงานรับซื้อ 

เกษตรกรตอง รวมกลุมในการจัดเก็บผลผลิตเปนลักษณะการรวมศูนย สงผลผลิตเพื่อที่จะสามารถลดคาใชจายให

ต่ําลง และ เปนการลดตนทุนในการขนสงไดอกีทาง 

ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ(จุฑามาศ  ปญญาเนตร หนา 1937) การคาและการตลาดของสตรอ

เบอรร่ีสดในตําบลบอแกว อําเภอสะเมงิ ซึ่งเปนแหลงผลิตที่ใหญท่ีสุดในจังหวัด เชียงใหมนั้นมีผูประกอบการเกี่ยวของ

ไดแก เกษตรกร พอคาคนกลาง โรงงานแปรรูป ผูประกอบการแปรรูป และ บริษัทขนสง โดยพบวาการดําเนินงานของ

เกษตรกรมีผล ตอคุณภาพสตรอเบอรรี่สดเนื่องจากเกษตรกรเพาะปลูก โดยอาศัยประสบการณและความชํานาญ 

นอกจากนี้แลว ขั้นตอนการคัดแยกเกรดและจัดเรียงบรรจุตะกราตอง อาศัยความละเอียดและความชํานาญในการ

เพื่อใหได คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และพบวา ระยะเวลาในการดําเนินงานเกษตรกรในหวงโซจะ สูญเสีย

ไปกับกิจกรรมการขนยายและกิจกรรมการรอ ตรวจสอบคุณภาพผลเปรียบเทียบระหวางการดําเนินงาน เดิมและ

แนวทางท่ีเสนอพบวา สามารถลดขัน้ตอนและลด เวลาการรอตรวจสอบ ตรวจนับสินคาของพอคาคนกลาง ที่รวบรวม

เพื่อคัดแยกตะกรากอนลําเรียงจัดสงไดเร็วขึ้น และปจจุบันไดมีพอคานายทุนไดมาทําโรงงานเพื่อรับซื้อและรับขนสง

ดวย โดยมีรถรับจางขนสงที่เปนรถกระบะตอนเดียว ในโครงกระบะหลัง เปนรถดวนที่สงไปใหทัน เพื่อใหทันกับความ

ตองการของลูกคาหรือพอคาในชั้นตอไป เชนทางตลาดไท สี่มุมเมือง หรือแมในภูมิภาคเดียวกันอยางในจังหวัด
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ผลผลิตนั้นก็ยังไมเพียงพอกับความตองการทางการตลาดของผูบริโภคที่มีอยูทั่วประเทศ 
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งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําใหคนเรรอนออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ  2) เพื่อศึกษา

สภาพความเปนอยูของคนเรรอนเมื่อออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูล

จากการสังเกตการณทัง้แบบมีสวนรวมและการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม   การสัมภาษณขอมูลเชิงลึกจากกลุม

ตัวอยาง คือคนเรรอนในพื้นท่ีสาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแกน  จํานวน 20 ราย ผลการศึกษาพบวาสาเหตุที่ทําให

คนเรรอนออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะ คือ สาเหตุจากลักษณะนิสัยสวนบุคคลที่มีความรักอิสระ ชอบความตื่นเตน,  

ความขัดแยงและปญหาหยารางในครอบครัว, ปญหาดานเศรษฐกิจ,  ปญหาสุขภาพไมมีญาติพี่นองดูแล, การไมมีที่

อยูอาศัยของตนเองทําใหตองยายถิ่นฐานอยูเสมอ และสาเหตุจากการขาดการยอมรับในชุมชนจึงออกมาจากชุมชน

เดิมเพื่อใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ทั้งนี ้ สภาพความเปนอยูของคนเรรอนเมื่อออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะสวนใหญ

พักอาศัยบริเวณสถานที่ขนสงผูโดยสารขอนแกนแหงที่ 1 และเลือกหางานทําในพื้นที่ใกลกับที่พักอาศัย งานสวนใหญ

เปนงานรับจางทั่วไป และเก็บของเกาขาย มีเพียงสวนนอยที่ไมไดประกอบอาชีพ ทั้งนี้ปญหาหลักของคนเรรอนคือ

รายไดที่ไมเพียงพอในการดํารงชีวิตประจําวันและสําหรับการเชาที่อยูอาศัย  ปญหาสุขภาพ รวมทั้งปญหาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 

คําสําคัญ    คนเรรอน     พื้นท่ีสาธารณะ   ชุมชนเมือง   เทศบาลนครขอนแกน 

 

Abstarct 

This research aimed to study the causes which motivated homeless people to spend their lives in public 

spaces and to study the living conditions of homeless people when they came out to live in public spaces. This 

research is a qualitative research which data collected from participant observation, non-participant observation, 

and in-depth interview from group of samples who are 20 homeless people living in public spaces of Khon Kaen 

municipality. From the study, the researcher found out causes which made homeless people decided to live in 

public spaces were their personal characteristics that they loved living independently and willing for excitement, 

conflict and divorce in family, economic problem, health problem without family taking care of them, no owned 

dwelling to live which made them to immigrate frequently, and the lack of acceptance from community which 

made them decide to leave their community and live in public spaces. In aspect of their living conditions, when 

they came out to live in public spaces the mostly lived around Provincial Land Transport Office of Khon Kaen 1, 
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and searched for a job in the area near their shelters. Most of their jobs were working as employees, collecting 

reusable stuffs and selling them. Still, few of them were not working. In conclusion, the main problem of 

homeless people were unstable income to spend their lives or rent for accommodations, health problem, 

including problem in safety of life and property. 

Keywords: homeless people, public space, urban community, Khon Kaen municipality 

 

บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องนับแตเร่ิมมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ฉบับแรกจนถึงปจจุบัน แมในระยะตอมาการพัฒนาประเทศจะมุงเนนการพัฒนาคนและสังคมเพิ่มมากขึ้น แตการ

ขับเคลื่อนนโยบายงานพัฒนาตางๆ ยังมีประเด็นทางเศรษฐกิจที่ถือเปนวาระหลักสําคัญ รูปแบบของสังคมไทยได

ปรับเปลี่ยนจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมืองมากขึ้น และมีผลกระทบโดยรวมสูประชากรทุกระดับชั้น อีกทั้งความ

เหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดไมทั่วถึง ทําใหเกิดปญหาสังคมที่มีผลตอหลากหลายกลุมประชากร บุคคลหลาย

กลุมไมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได โดยเฉพาะกลุมคนที่ยากจนและดอยโอกาสที่ตองตอสูเพื่อความอยูรอด 

ไดอพยพเขามาหางานทําในเขตเมือง ทัง้นี้การแสวงหางานทําไมไดเปนตามคาดหวังในทุกราย ทั้งเรื่องรายไดและที่อยู

อาศัย ธนากร ยุทธพลนาวี (2553)  ดังนั้นจึงเกิดกลุมคนเรรอนในสังคมเมืองออกมาดําเนินชีวิตในพื้นที่สาธารณะ มี

สภาพความเปนอยูท่ีขาดซึ่งปจจัยในการดํารงชวีิต  โดยสวนใหญกลุมคนเรรอนอาศัยอยูยานชุมชนแออัด ริมทางรถไฟ  

ใตสะพานลอย ที่สาธารณะ  อีกท้ังยังไมสามารถดําเนินชวีิตไดปกติเทาเทียมกับบุคคลอื่น และยังถูกจัดใหอยูในความ

เขาใจผิดในเรื่องปญหาของคนเรรอนซึ่งเปนภาพที่สะทอนของการยอมรับในสังคมไทย  งานศึกษาคนเรรอนที่ผานมา

มักมองวากลุมคนเหลานี้เปนขอทาน เปนกลุมคนที่มีปญหา แมจะมีความพยายามทําความเขาใจถึงสาเหตุและการ

แกไขปญหากลุมคนเรรอน แตงานสวนใหญยังไมมีการศึกษาเพื่อเขาใจถึงความซับซอนของวิถีชีวิตของกลุมคนเรรอน 

โดยเฉพาะกลุมคนเรรอนที่ไมไดเปนกลุมคนขอทาน รวมถึงการใชคําถามที่เปนทางการในการเก็บขอมูลคนเรรอน

อาจจะทําใหไดขอมูลที่ยังไมเขาถึงกลุมคนเรรอนมากนัก บุญเลิศ วิเศษปรีชา (2552)  

         จังหวัดขอนแกนเปนศูนยกลางของของการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนชุมชนเมืองมีผูคนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก ดวยลักษณะเฉพาะของที่ตั้งที่อยูในพื้นที่

ศูนยกลางของเมือง เขตเทศบาลนครขอนแกนจึงเปนแหลงสรางงานสรางอาชีพใหกับบุคคลในพื้นที่และในจังหวัด

ใกลเคียง  ทั้งนี้การขยายตัวของชุมชนเมืองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน เกิดกลุมคน

เรรอนในพืน้ที่สาธารณะเพิ่มขึ้นและกลุมคนดังกลาวไมสามารถดําเนินชีวิตไดเทาเทียมกับผูอื่นเพราะถูกการแบงแยก

แบงชนชั้นจากสังคม  ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกนมีจํานวนคนเรรอน 136 คน พรทิพย จอมพุก และรณ

ภูมิ  สามัคคีคารมย (2558) อางถึงใน แคลว มนตรีศรี (2560) ลักษณะสวนใหญของกลุมคนเรรอนมีหลากหลาย

รูปแบบ เชน บุคคลที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเต็มกําลังหรือมีความพิการบกพรองทางรางกายสวนใดสวนหนึ่ง 

กลุมคนที่มีปญหาสุขภาพ กลุมคนที่ทํามาหาเลี้ยงชีพรับจาง กลุมคนขอทาน ซึ่งกลุมคนเหลานี้ไมไดรับการตอบสนอง

เรื่องคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม ประเด็นที่นาสนใจคือเหตุใดคนเรรอนไรบานจึงออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 

แทนที่จะเขาสูตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดขอนแกนที่มีความตองการแรงงานเพื่อเขาสูงานอุตสาหกรรมดังกลาว

จํานวนมากจากการนําเขาแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน  (แคลว มนตรีศรี,2560)   ดังนั้นเพื่อใหผูศึกษาสามารถ

เขาใจวิถีชีวิตและปญหาท่ีเกิดกับกลุมคนเรรอนอยางแทจริง จึงทําใหผูศกึษาสนใจศึกษาสาเหตุในการออกมาใชชีวิตใน
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พื้นท่ีสาธารณะของคนเรรอนและสภาพความเปนอยูในการออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะ รวมถึงปญหาที่เกดิขึ้นเมื่อ

คนเรรอนออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะอันจะนํามาซึ่งขอมูลสําคัญท่ีนํามาสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเรรอนในเขต

เทศบาลนครขอนแกนที่มีประสิทธภิาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหคนเรรอนออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 

2.เพื่อศึกษาสภาพความเปนอยูของคนเรรอนเมื่อออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยมีวิธีการในการดําเนินการศึกษาทั้ง 

การศึกษาเอกสาร (Documentary Study)  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation)  การสังเกต

แบบไมมีสวนรวม (Non-Participant Observation) โดยผูศึกษาลงในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแกน รวมกับเจาหนาที่

และอาสาศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดขอนแกน และการสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ  (Key Informant)  โดย

กลุมตัวอยางคือคนเรรอนในพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาลนครขอนแกนจํานวน 20 คน 

ผลการศึกษา 

1) สาเหตุทีท่ําใหคนเรรอนออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 

 ภูมิหลังความเปนมาของกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุอยูในระหวาง

อายุ 35 - 60 ป  มีภูมิลําเนามาจากตางอําเภอในเขตจังหวัดขอนแกนและมาจากจังหวัดใกลเคียงแถบ                

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดเลย  กาฬสินธุ อุบลราชธานี  นครพนม นครราชสีมา รอยเอ็ด ในบางรายไมมี

ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง จะพักอาศัยตามหองเชา ตามสถานที่รกรางหรือพื้นที่วางของชุมชน สภาพความเปนอยูของ

ครอบครัวคอนขางยากลําบาก สวนใหญมีฐานะทางครอบครัวยากจน  การประกอบอาชีพทํามาหากินยากลําบาก ไม

มีความมั่นคงและสถานที่ประกอบอาชีพมีไมเปนหลักแหลง  รายไดจากการทํางานไมเพียงพอตอการดําเนินใน

ชีวิตประจําวัน ลักษณะของการหาเชากินค่ํา  บางรายเคยยึดอาชีพทางเกษตรกรเปนหลัก  เชน       ทําสวน  ทําไร   

ทํานา หรือบางรายทํางานรับจางท่ัวไป เชน งานแบกหาม อิฐ หิน ปูน ลางจานตามรานอาหาร เปนตน  ผลการศึกษา

แบงประเด็นสาเหตุที่ทําใหคนเรรอนออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะดังนี ้

1. สาเหตุจากลักษณะนิสัยสวนบุคคล 

คนเรรอนกลุมนี้มีความรักอิสระ ชอบความตื่นเตน ไมชอบเรื่องของการถูกบังคับหรือการตักเตือนจาก

บุคคลในครอบครัว  มีความคิดและความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบมีความเปนอิสระเมื่อออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 

และชอบอยูโดยลําพัง โดยไมตองรับฟงหรืออยูภายใตขอบังคับบัญชาจากใคร ชอบความตื่นเตน อยากเห็นโลก

ภายนอก ชอบเที่ยว  โดยคิดวาการออกมาใชชีวิตตามลําพังมีอิสระ อยากจะทําอะไรก็ทําได เชน ดื่มเหลา, บุหรี่ 

เพราะไมไดมีใครมาคอยบังคับ คนเรรอนกลุมนี้ยังไมไดรูสึกวาอยากจะกลับบาน และอยากใชชีวิตในพื้นที่นี้ตอไป

เพราะกลัววาหากกลับบานจะไมไดทําในสิ่งที่ตนอยากทํา และกลาววาการออกมาอยูขางนอกคนเดียวลําพังมีความ

สบายใจกวาอยูท่ีบานของตน 

2. สาเหตุจากครอบครัว 

2.1 ความขัดแยงภายในครอบครัว  
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                       ความขัดแยง การทะเลาะภายในครอบครัว ไมวาจะเปน มารดา ญาติพี่นอง เปนอีกหนึ่งสาเหตุของ

การออกจากบานมาเรรอนในพื้นที่สาธารณะ ความไมเขาใจกันของคนในครอบครัวนํามาซึ่งความขัดแยงและไม

สามารถดําเนินชีวิตครอบครัวไดอยางเดิม โดยความขัดแยงนัน้มักมีอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการมีปากเสียงอยางรุนแรง 

ทําใหคนเรรอนตัดสินใจหนีออกจากบานหรือโดนไลออกจากบาน ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีความคิดที่จะกลับ

บานเนื่องจากไดออกจากบานเปนระยะเวลานานและการทะเลาะกันอยางรุนแรงจึงไมมีความมั่นใจวาจะสามารถ

กลับไปอาศัยอยูกับครอบครัวไดเชนเดิม 

2.2 ครอบครัวหยาราง/แยกทาง/บิดามารดาเสียชีวิต 

                      ปญหาการแยกทาง หยารางของบิดามารดา หรือระหวางสามีและภรรยา รวมทั้งสาเหตุจากบิดา

มารดาเสยีชีวติ เปนสาเหตุหนึ่งที่บุคคลเหลานั้นตองออกจากที่อยูอาศัย ประกอบกับเมื่อไมมีครอบครัวก็ไมมี      คน

ดูแลและไมไดมีญาติพี่นองใหขอความชวยเหลอื จึงออกมาใชชวีิตในพื้นที่สาธารณะเพื่อหางานทํา ในบางรายมีปญหา

ความพิการรวมกับหยารางกับภรรยา เมื่อไมมีคนดูแลก็ตองตัดสินใจมาอยูในพื้นท่ีสาธารณะดวยเชนกัน 

3. สาเหตุทางดานเศรษฐกิจ 

ความยากจนสงผลใหคนเรรอนที่อพยพเขาสูเมืองมาหางานทํา   ทําใหบุคคลภายในครอบครัวคนใดคน

หนึ่งผลกัดันใหตนเองออกจากบาน  มาหางานทําโดยลําพัง เพื่อนําเงินท่ีไดจากการหางานทํากลับไปจุนเจือครอบครัว 

หรือบางรายเกิดจากบุคคลในครอบครัวไมมีอาชีพประจํา หาเชากินค่ําก็เปนอีกหนึ่งปจจัยสาเหตุที่นําไปสูการออกมา

เรรอน  โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางที่ออกจากบานมาไมไดกลับไปหาครอบครัวอีกเลย เพราะไมมีเงินจายคารถ

โดยสารประจําทางกลับบาน อีกทั้งงานที่ทําในแตละวันก็ไมไดเพียงพอตอการเลี้ยงตัวเอง ในบางรายอพยพยายถิ่น

จากชนบทมาสูเมืองออกจากบานมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เพื่อมาหางานทําเนื่องจากงานที่รับจางในทองถิ่นเดิม

ไมไดมีตลอดทุกวัน และรายไดที่ไดรับแตละครั้งประมาณ 100-200 บาท ซึ่งไมเพียงพอตอการใชจายภายใน

ครอบครัว  จึงผลักดันตัวเองออกจากบานเขามาหางานทําที่ในตัวเมืองขอนแกน             เพราะเห็นวาในเมือง

ขอนแกนมคีวามเจริญ และมีโอกาสที่จะมีงานทํามาก ทั้งนี้ ในระหวางที่เขามาชวงแรกเงิน     ติดตัวมีไมมากนัก และ

ยังไมรูจักที่พักจึงนอนพักท่ีสถานีขนสงผูโดยสาร  ในอนาคตคิดวาภายหลังจากที่ทํางานในระยะหนึ่ง มีรายไดเพียงพอ

และมีเงินเก็บสวนหนึ่งจะวางแผนหาหองเชาเล็กๆ พักอาศัย เนื่องจากกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนหากพักที่สถานี

ขนสงผูโดยสาร โดยจะหาหองเชาที่สามารถจายได ในราคาเดือนละไมถึง 1,500 บาท   

4. สาเหตุทางดานสุขภาพ 

 ปญหาสุขภาพเปนปญหาที่สําคัญอีกประการของกลุมตัวอยางที่ทําใหตัดสินใจออกมาใชชีวิตเรรอนใน

พื้นท่ีสาธารณะเพราะปญหาเกี่ยวกับสุขภาพท่ีรุนแรงไดแก  HIV วัณโรค มะเร็งตับ ความพิการ คนเรรอนกลุมนี้จึงเกิด

ความเครียดที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางปกติ บางรายมีอาการทางจิตและมีภาวะภูมิคุมกันภายในรางกาย

บกพรอง เมื่อไมมีผูดูแล ประกอบกับปญหาสุขภาพของบางรายนั้น เปนโรคที่คนในสังคมชุมชนไมยอมรับจึงอาศัยอยู

ในชุมชนคอนขางยากลําบาก จึงออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะ  

5. สาเหตุจากปญหาดานที่อยูอาศัย 

คนเรรอนกลุมนี้ ไมมีที่อยูอาศัยที่มั่นคงตั้งแตเดิม ที่ผานมาจะอาศัยบานญาติหรือพื้นที่วางของชุมชนอยู

อาศัยชั่วคราว  เพื่อหลบแดดหลบฝน  โดยนําแผนปายไวนิลที่ไมใชแลวมาทําเปนที่บังแดดบังฝน เมื่อมีปญหาในชีวิต

เกิดขึ้นตองเปลี่ยนที่อยูอาศัย ซึ่งภายหลังจึงเขามาหางานทําในตัวเมืองขอนแกน โดยไมไดมีคนรูจักหรือไมรูวาจะ

ทํางานที่อะไร พรอมมเีงินติดตัวมาไมเกิน 200 บาท จึงทําใหไมมีที่อยูอาศัย ตองมาหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ  บาง
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รายมีสาเหตุมาจากการขายที่ดินทําใหไมมีบาน/ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง งานที่เคยทําก็ไมเพียงพอตอการ    ใชจาย

จึงออกเดนิทางมาทําอาชีพรับจางในตัวเมืองจังหวัดขอนแกน 

6. สาเหตุจากการขาดการยอมรับในชุมชน 

กรณีดังกลาวมีสาเหตุที่ชุมชนไมยอมรับคนเรรอนจากเหตุผลหลายประการ เชน  การถูกดําเนินคดียา

เสพตดิ เมื่อถูกคดีตองโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดและออกจากเรือนจําในเวลาตอมาแลว ชุมชนไมใหการยอมรับ จึงไมมี

ที่พึ่งและไมมีงานทํา จึงเปนสาเหตุของการออกมาเรรอน  การทะเลาะวิวาทกับคนในชุมชน มีปญหากับคนในชุมชนอยู

บอยครัง้  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหตองออกมาจากชุมชน  ปญหาติดการพนัน นําเงินที่ไดจากการทํางานไปเลนการพนัน

อยูเสมอจนเกิดปญหาทะเลาะวิวาทกับกลุมวัยรุนในชุมชน บางรายถูกคนในชุมชนไมยอมรับเนื่องจากเรื่องเพศสภาพ 

การถูกคนในชุมชนบางกลุมมักมองดวยสายตาและคําพูดที่ทําใหตนเกิดความรูสึกไมพอใจ เนื่องจากชอบแตงตัวเปน

เพศหญงิ จึงออกมาจากชุมชนเพื่อใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะและหางานทํา โดยจะไมกลับไปที่ชุมชนเดิมอีก 

  2) สภาพความเปนอยูของคนเรรอนเมื่อออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ 

การอธิบายเห็นถึงสภาพความเปนอยูของคนเรรอนเมื่อออกมาใชชีวิตพื้นที่สาธารณะ ผูศึกษาแบง

การศึกษาออกเปน  4  สวน  ดังนี้  สวนที่ 1   การเลือกที่พักในบริเวณพื้นที่สาธารณะ สวนที่ 2  ขอมูลการประกอบ

อาชีพในระหวางที่ออกจากบานมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ สวนที่ 3  การดําเนินชีวิตประจําวัน สวนที่ 4  สภาพ

ปญหาในการใชชีวิตในพื้นท่ีสาธารณะ  

  สวนที่  1  การอาศัยหลับนอนในพื้นที่สาธารณะ   

  การเลือกพื้นท่ีหลับนอนของกลุมตัวอยางสวนใหญ  คือบริเวณพื้นที่สถานีขนสงผูโดยสารขอนแกนแหงที่ 1 

เปนหลัก เพราะเปนพื้นที่ท่ีชวงเวลา 20.00-05.00 น. ไมมีผูคนอยูในพื้นที ่กลุมตัวอยางจึงเลอืกพื้นที่แหงนี้เปนสถานที่

หลับนอนอยูเปนประจํา พื้นที่ตอมาคือพื้นที่ สวนสาธารณะรัชดานุสรณ  บึงแกนนคร  สถานีรถไฟ     ตลาด อ.จิระ  

สถานีขนสงปรับอากาศ  ชุมชนเทพารักษ 5  ศาลเจาพอหลักเมืองขอนแกน บริเวณสวนประตูเมือง  ธนารักษอนุสรณ 

และบริเวณเทศบาลนครขอนแกน ซึ่งกลุมตัวอยางมักจะมีเสื่อ  ที่นอน หมอน มีไวในพื้นที่หลับนอนเสมอ  บางราย

นอนตามพื้นหรือนอนบนมานั่งในสถานีขนสงผูโดยสาร  จากการสัมภาษณพบวากลุมตัวอยางไดมาพักอาศัยในพื้นที่

เขตเทศบาลนครขอนแกนเปนเวลา อยางนอย  1-6 ป 

สวนที ่ 2 ขอมูลการประกอบอาชีพ  

สถานที่ประกอบอาชีพที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกอยูในเขตเทศบาลนครขอนแกน ใกลกับพื้นที่ที่พักอาศัย  งาน

สวนใหญเปนงานรับจางทั่วไป เชน งานแบกหาม  งานลางจาน รับจางนวด (นวดผอนคลาย) หรือเข็นผักในตลาดสด  

ซึ่งงานเหลานี้ไมไดทําเปนประจําอยางทุกวัน โดยจะทําสัปดาหละ  1-2  ครั้ง เทานั้น  นอกเหนือจากการทํางานรับจาง

ในแตละวัน พบวาสวนใหญกลุมตัวอยางมักจะเลือกเดินเก็บของเกา เก็บขวดแกวไปขายเพื่อเปนทุนในการซื้ออาหาร 

ยารักษาโรค หรอืเพื่อดําเนนิชีวติไปในแตละวัน  มีเพียงสวนนอยท่ีจะไมประกอบอาชีพ          มีรายไดจากการขอทาน

และนําเงินท่ีไดไปซื้อสุรา  

สวนที่  3  ลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวัน  

 ลักษณะของการดําเนินชีวิตในแตละวันของกลุมตัวอยางสรุปไดดังนี้ คือ ในชวงเชาเวลา 05.00 น.  เปนตนไป 

กลุมตัวอยางจะออกไปหางานจางทําในเขตเทศบาลนครขอนแกนตั้งแตเชามืด เนื่องจากเวลา 05.00 น. จะเริ่มมีผูคน

เขามาใชสถานที่ที่สถานีขนสงผูโดยสารเปนจํานวนมาก การนอน การพักอาศัยจะตองยุติลงในชวงเวลานั้น โดยจะ

ออกไปทํางานตัง้แตเชาถึงเย็น วันไหนไมมีงานจางก็จะเดินเก็บขวดเก็บของเกา  
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 ดานการกิน/อยูของกลุมตัวอยาง สวนใหญจะไมสามารถรับประทานอาหารไดทุกมื้อ เนื่องจากไมมีเงินเพียง

พอที่จะซื้ออาหารใหครบมื้อในแตละวัน  นอกจากชวงเวลาใดที่มีงานทํา มีงานจาง ไดรับคาจางที่ไดจากการทํางานถึง

จะเพียงพอตอการซื้อจายอาหารในแตละวัน ซึ่งหากวันใดไมสามารถซื้ออาหารได จะตองไปรับอาหารจากทางวัด 

หรือรับจากโรงทานในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับที่พักอาศัย หรือกลุมตัวอยางที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนเทพารักษก็จะมี

เพื่อนบาน คนในชุมชนนําอาหารมาแบงปน  

 การอาบน้ําชําระรางกาย  ในพื้นท่ีสถานีขนสงผูโดยสารขอนแกนแหงที่ 1 และสวนสาธารณะรัชดานุสรณซึ่ง

เปนพื้นท่ีใกลเคียงกันและมีกลุมตัวอยางที่อาศัยเปนจํานวนมาก ในบางรายที่มีเงินติดตัวเล็กๆนอยๆ ก็จะเลือกอาบใน

พื้นท่ีหองนํ้าสวนสาธารณะ ครั้งละ 5-10 บาท ซึ่งวันใดที่ไมมีเงนิก็จะไมไดอาบน้ํา หรือตองแอบเขาไปอาบในบางเวลา 

อาบจากกอกน้ําบาง อาบจากขวดน้ําท่ีเหลอืบาง เพ่ือใหไดลางหนาลางตัวในแตละวัน 

สวนที่  4  สภาพปญหาในการใชชีวิตในพื้นทีส่าธารณะ 

พบวาระหวางที่ออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะมีปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลคนเรรอน โดยแบงปญหาใน

ประเด็นดังตอไปนี ้

 ดานเศรษฐกิจ/สังคม ในระหวางที่ออกมาใชชีวติในพื้นท่ีสาธารณะ กลุมคนเรรอนตองหาเลี้ยงชีพเพื่อความ

อยูรอดนั้น การหางานรับจางทําในแตละวันนั้นเปนปญหาหลักของการดําเนินชีวิต เพราะคนในสังคมบางสวนไม

ยอมรับใหทํางาน เน่ืองจากเห็นวาเปนคนเรรอน ทําใหหางานรับจางคอนขางลําบากสงผลใหคาจางที่ไดรับไมเพียงพอ

ตอการใชจายในชีวิตประจําวัน 

 ดานที่พักอาศัย การไมมีที่พักอาศัยที่แนนอนยังคงเปนปญหาสําคัญของกลุมคนเรรอน ซึ่งสอดคลองกับ

รายไดจากงานรับจางหรืองานอื่นๆ ที่ไมเพียงพอในแตละวัน สงผลใหมีความยากลําบากในการเก็บออมเพื่อเชาที่อยู

อาศัย  ทั้งนี้ ดานความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะที่พักอาศัยในปจจุบันนั้น มีกลุมวัยรุนในพื้นที่มักไปมั่วสุมใน

บริเวณดังกลาว และมีพฤติกรรมขมขูกลุมคนเรรอนอยูเสมอ รวมถึงมีปญหาของการลักขโมยกันภายในพื้นที่ที่คน

เรรอนอาศัยอยูรวมกัน 

ดานสุขภาพ โดยกลุมคนเรรอนยังมีปญหาสุขภาพเรื้อรังจากโรคเดิมที่ตนเปน เชน HIV วัณโรค บางราย

ความพิการทางการเคลื่อนไหว  โรคตับ การออกมาเรรอนในพื้นท่ีสาธารณะทําใหกลุมตัวอยางขาดการตอเน่ืองในการ

รักษาหรือไมไดรับการรักษาในโรคประจําตัวของตนสงผลใหปญหาสุขภาพที่มีอยูเดิมกระทบตอสุขภาพของบุคคล

เหลานัน้เพิ่มมากขึ้น 

 ปญหาดานอื่นๆ เชน ปญหาการทะเลาะวิวาท กลุมตัวอยางบางรายมักมีปญหากับคนในชุมชนในแถบ

สถานีขนสงผูโดยสารอยูเสมอ เพราะพฤติกรรมชอบดื่มสุราอยูเปนประจํา ทําใหเกิดปญหาของการทะเลาะวิวาทกับ

คนในพื้นท่ีอยูบอยครัง้ 
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 การอภิปรายผล   

สาเหตุที่ทําใหคนเรรอนออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะ  พบวาสาเหตุจากความขัดแยงภายในครอบครัว  

ปญหาการแยกทาง หยารางของบิดามารดา หรอืระหวางสามแีละภรรยา  ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ครอบครัวมีฐานะ

ยากจน  ไมมีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง หรือในบางรายมีพฤติกรรมรักอิสระ ชอบความตื่นเตน ไมชอบการถูกบังคับ 

แตในบางรายปญหาสุขภาพและการไมมีผูดูแลเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหออกมาใชชวีิตในพืน้ที่สาธารณะ นอกจากนี้การ

ขาดการยอมรับหรือมีปญหากับคนในชุมชนจากการยุงเกี่ยวกับสุรา ยาเสพติดทําใหตองออกจากชุมชน จากญาติพี่

นองมาใชชีวิตตามลําพัง สอดคลองกับงานของอิศรา  ชอบขาย  (2550)  ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตเด็กเรรอนในเขตเทศบาล

นครขอนแกน โดยงานวิจัยดังกลาวแมจะศกึษาในเรื่องที่คลายคลึงกันแตมีขอบเขตกลุมประชากรที่ตางกันคือการเก็บ

ขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางในวัยเด็ก ทั้งนี้ผลการศึกษานั้นสอดคลองในประเด็นสาเหตุที่ทําใหเด็กตองออกมาใชชีวิต

เรรอน ไดแก สาเหตุจากครอบครัว  เชน ครอบครัวแตกแยก  ความขัดแยงในครอบครัว  ปญหาความยากจนของ

ครอบครัว, สาเหตุจากอุปนิสัยเฉพาะตัวของเด็ก  ไดแก  ชอบอสิระ  ชอบเที่ยวเตร  และการที่เด็กหนีออกจากบานจน

ภาพประกอบ  แผนทีแ่สดงทีอ่ยูอาศัยของกลุมตัวอยางคนเรรอนในเขตเทศบาลนครขอนแกน 
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กลายเปนเด็กที่เรรอน  จะมีแนวโนมใหเกิดปญหา คือ ขาดโอกาสทางศึกษา  ขาดการบริการพื้นฐาน  เชน  การ

รักษาพยาบาล  มีความเสี่ยงตอความประพฤติที่ผิด  เชน  ติดยาเสพติด  เปนตน ทั้งนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ

(บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2552 ซึ่งเขียนหนังสือโลกของคนไรบาน โดยปรับปรุงมาจากการศึกษา “เปดพรมแดน โลกของ

คนไรบาน” วิทยานิพนธสาขามานุษยวิทยา เมื่อป 2546 พบวาการเขาสูสภาวะคนเรรอนมาจากสาเหตุที่ซับซอนทั้ง

ทางดานความเปราะบางของสถาบันครอบครัว คนที่ตองออกจากบานโดยมีความขัดแยงครอบครัว หรือไมมีญาติพี่

นองในการสนับสนุนชีวิตในยามสภาวะยากลําบาก  ภาวะไมมีงานทํา การไมมีที่พึ่งที่อาศัยเมื่อพนโทษเนื่องจากมี

ประวัตทิี่สังคมไมยอมรับ ความพิการของรางกายที่มีอุปสรรคทําใหไมสามารถมีรายไดเพียงพอตอการเชาที่อยูอาศัย 

การติดเชื้อ HIV รวมถงึความสมัครใจที่ออกไปใชชีวิตเรรอน ทั้งนี้งานดังกลาวยังกลาวถึงสภาพชีวิตของกลุมคนเรรอน 

สําหรับกลุมที่ไมมีอาชีพประจํา การอาหารตองใชอยางประหยัดที่สุด ซึ่งวิธีการของคนเรรอนในกลุมนี้คือ ขอขาววัด

หรือไปรับแจกจามโรงทานหรือสถานสงเคราะห และวิถีชีวิตการเลี้ยงชีพของคนเรรอนคอนขางคลายคลึงกัน คือการ

เก็บของเกา เก็บกระปองขาย การรับจาง เชน รับจางลางจาน ทั้งนี้ ยังพบวาผลการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาคน

เรรอนในเขตสนามหลวง ซึ่งเปนสถานที่ใจกลางเมือง ดังนั้น เปนขอสังเกตสําคัญวาลักษณะอาชีพของคนเรรอนมี

ความหลากหลายกวากลุมคนเรรอนในจังหวัดของแกน เชน การรับจางแจกใบปลิว  การขายของมือสอง  การถาย

หนังเปนตัวประกอบภาพยนตร การอัดรายการเกมสโชว เปนตน สภาพความเปนอยูของกลุมคนเรรอนในการออกมา

ใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะยังสอดคลองกับการศึกษาของ กรกฤต สมจิตติ์ (2554) เรื่อง ขอเท็จจริงของเด็กเรรอน : 

กรณีศกึษาศูนยสรางโอกาสเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาเด็กออกมาเรรอนมีปญหาดานปจจัย 4 ในการดํารงชีพ 

เชน  ที่อยูอาศัยไมมั่นคงถาวร การไดรับประทานอาหารตองขึ้นอยูกับรายไดที่ไดรับในแตละวัน รวมถึงความไม

ปลอดภัยในชีวิตจากการมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม เชน ลักทรัพย จี้ วิ่งราว ลักขโมย 

เปนตน   

จากขอมูลที่พบแสดงใหเห็นวาสภาพความเปนอยูของคนเรรอนยังไมไดรับการตอบสนองทางดาน

ปจจัยพื้นฐาน ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมถึงการไดรับการตอบสนองตามความจําเปน

พื้นฐานในเรื่องสังคม ชุมชน ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานอันเปนความมั่งคงของมนุษยที่ทุกคนควรพึงมีพึงได

อยางเทาเทียม หากเปรียบเทียบตามแนวคิดความมั่นคงของมนุษย  (Human Security) ของสํานักงานโครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ  (United  Nations  Development  Program - UNDP)  ที่กลาวถึง เสรีภาพจากความกลัว 

(Freedom from fear) และเสรีภาพจากความตองการ (Freedom from want)  ไวใน 7  มิติไดแก  ความมั่นคงทาง

อาหาร  ความมั่นคงทางสุขภาพ  ความมั่นคงสวนบุคคล  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม  

ความมั่นคงทางชุมชน  และความมั่นคงทางการเมือง  สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

(2554) นับวากลุมคนเรรอนท่ีออกมาใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะยังไมไดรับการตอบสนองตามแนวคดิดังกลาว  

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาการใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะของคนเรรอนในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาดังนี้ 

1. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมระหวางชุมชนเมืองรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดขอนแกนและศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดขอนแกน เพื่อดําเนินกิจกรรม

การปองกัน แกไขปญหาการเกิดคนเรรอนไรบานกลุมใหม การสงเสริมกระบวนการ        ใหคําปรึกษา 

คําแนะนําขอมูลที่เปนประโยชนตอกลุมคนเรรอน ไรบาน 
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2. สนับสนุนใหมีการจัดพื้นที่พักอาศัยชั่วคราวสําหรับกลุมคนเรรอน ไรบาน  

3. จัดฝกอบรมอาชีพใหกลุมคนเรรอนสามารถมีทักษะในการทํางานที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน  

 

เอกสารอางอิง 

กรกฤต สมจิตติ์. (2554). ขอเท็จจริงของเด็กเรรอน : กรณีศึกษาศูนยสรางโอกาสเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ.  

แคลว มนตรีศรี, แพนกวินไรบาน(2560). เรื่องราวของคนไรบานที่ขอนแกน. สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2560 จาก 

https://penguinhomeless.com/story-homeless-konkan/.pdf. 

ธนากร ยุทธพลนาว.ี (2553).  การพัฒนาระบบบรกิารสําหรับคนไรบาน: ศึกษากรณีการใหบริการของมูลนิธิพัฒนาที่

อยูอาศัย. วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, กรุงเทพฯ. 

บุญเลิศ  วิเศษปรีชา. (2552).  โลกของคนไรบาน (พิมพครั้งที ่ 2). กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร           

(องคกรมหาชน). 

สํานักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นตงของ

มนุษย (2554). ยุทธศาสตรกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ.ศ. 2555- พ.ศ. 2559. 

สืบคนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จาก http://www.dcy.go.th/data_center/4/4.1/4.1.2.1.pdf  

อิศรรา  ชอบขาย.  (2550).  วิถีชวีิตของเด็กเรรอนในเขตเทศบาลนครขอนแกน. วิทยานิพนธศิลปศาสตร  

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1767 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

Governance Based on Good Governance of Nongkhaem District Office Bangkok 

ราเชนทร นพณัฐวงศกร  ภูกิจ  ยลชญาวงศ  และรวิวงศ  ศรีทองรุง 

R. Noppanatwongsakorn, P. yolchayawong 2 and R. Sritongroong  

Lecturer in Master of Public Administration (M.P.A.) Southeast Asia University, Nongkham District, Bangkok 1016 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบริหารงานของสํานักงานเขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบริหารงาน

ของสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางประชากรที่ใชใน

การวิจัย คือ ประชาชนที่มีภูมิลําเนาอยูในสํานักงานเขตหนองแขม จํานวน 320 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย 

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละคาเฉลี่ย(x̅) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 

ผลการศึกษาพบวา โดยภาพรวมสํานักงานเขตหนองแขม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̅=3.53) โดยดานที่นํามาใชที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด4อันดับแรกไดแกดานหลักนิติธรรม

(x=̅3.58) รองลงมาไดแกดานหลักความรับผิดชอบ (x=̅3.55) ดานหลักความคุมคา (x=̅3.53) และดานการมีสวนรวม 

(x=̅3.51) ตามลําดับ สวนดานท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง มีอยู 2 ดาน คือ ดานความโปรงใส (x=̅3.49) และ

ดานหลักคุณธรรม (x̅=3.43) สําหรับขอเสนอแนะ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดานของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ

หรือความลม เหลวของการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองคกร และควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในดาน

ผลสัมฤทธิ์จากการนําหลักธรรมภบิาลมาใชในการบรหิารองคกรเพื่อเปนตนแบบใหกับองคกรอ่ืนๆ 

คําสําคัญ: การบรหิารงาน, หลักธรรมาภิบาล,สํานักงานเขตหนองแข 

Abstract  
 The research aimed 1) to study the level of implementation of good governance in Nongkhaem District 

Office. The research aimed 1) to study the level of implementation of good governance in Nongkhaem District 

Office. Bangkok 2) Recommendations on the implementation of good governance in Nongkham district office. 

Bangkok is a survey study. Population samples used in the study were the people residing in Nongkhaem District 

Office 320 people using questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis include: Mean, 

percentage (x)̅, and standard deviation (S.D.) Data analysis using computer program for social science research.  

The research found that Overall, Nongkhaem office. There was a good level of good governance in the 

administration (x̅=3.53). The fourth most commonly used aspects were the rule of law (x̅=3.58). The main 

responsibility (x̅=3.55), the main value (x̅=3.53) and participation.(x̅=3.51), respectively. There were two 

aspects of the opinions on the medium level: transparency (x̅=3.49) and moral aspect (x̅=3.43). There should 

be further study of factors that affect success or failure. The Liquidation of Corporate Governance in Corporate 

Governance and there should be further study on the achievement of the adoption of corporate governance 

principles in corporate governance as a model for other organizations. 
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บทนํา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 มีหลัก

พื้นฐานของการบริหารกิจการบานเมืองและ สังคมที่ดี 6 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ

ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ

ขอบังคับเหลานี้โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล (2) หลัก

คุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงามโดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่ใหเปน

ตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ 

ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตเปนนิสัยประจําชาติ (3) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความ

ไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความ โปรงใส มีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารได

สะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได (4) หลักความมีสวนรวม ไดแก การเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจง

ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การแสดงประชามติ หรืออื่นๆ (5) หลักความรับผิดชอบ ไดแก การตระหนักในสิทธิ

หนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการ

แกปญหา ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน (6) หลัก

ความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเปนประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคให

คนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคา และบริการที่มีคุณภาพสามารถแขงขันไดในเวทีโลก และ

รักษาทรัพยากร ธรรมชาตใิหสมบูรณยั่งยืน (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2542) 

การบรหิารงานภาครัฐไดยึดหลักการบรหิารกิจการบานเมืองทีดี เพื่อใหการทํางานเกิดประสทิธิผล มีประสิท 

ธิภาพและความคุมคา เปดเผย โปรงใส และเนนการมีสวนรวมของประชาชน ซึงเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด ีพ.ศ.2546 ซึ่งทําใหสวนราชการตางๆ ตองปรับเปลียนวิธีการคิดให

มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และวิธีการทํางานเพือมุงไปสูการเปนองคกรสมัยใหม ทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ 

คลองตัว รวดเร็ว  มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถรองรับตอโลกแหงการเปลียนแปลงไดตัวอยางหนึ่งของการเปลี่ยน 

แปลง ประกอบกบการบริหารจัดการภาครัฐในปจจุบันยังไดนําแนวคิดในเรื่องของ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

หรือ New Public Management:NPM มาปรับใช โดยใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอผลงาน การควบคุม

ผลสัมฤทธิ์ของการเชอืมโยงใหเขากบการจัดสรรทรัพยากรและการใหรางวัล การปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสม

ตอการปฏิ บัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมี

ประสทิธภิาพ เกิดประ โยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิตอภารกิจภาครัฐ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลด

ขันตอนการปฏิบัตงิานทีเกินจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการ รวมทั้งมี

การติด ตามประเมินผล อยางสม่ําเสมอ (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2546) 

สํานักงานเขตหนองแขม เปนหนวยงานของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยชุมชนทั้งสิ้นจํานวน 73 ชุมชน 16

หมูบานมีประชากร 72,568 คน (สํานักงานเขตหนองแขม, 2559) สํานักงานเขตหนองแขมมีอาจหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุง เทพมหานคร พ.ศ.2528 สํานักงานเขตหนองแขมแบงสวนราชการเปน 10 

ฝาย ไดแก ดานงานการปกครองทองที่ การพัฒนาชุมชน การสงเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่
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สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ํา การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได การรักษาความสะอาด  การ

ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาการควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ไดรับมอบหมาย การ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตหนองแขม นอกเหนือจากภารระหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานครพ.ศ.2528 การดําเนินงานยังเปนไปภายใตแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ป เปนตัวกําหนดทิศ

ทางการพัฒนา  ซึ่งในปจจุบันอยูในระยะของแผน พัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ป (พ.ศ.2556–2560) โดยมี

แผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน เปนตัวรองรับภารกิจตางๆ เพื่อผลของการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 

วดัผลได   เปนไปตามกรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครตรงตามสภาพควมเปนจริง ทั้งนี้  เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่

เขตหนองแขมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนการวัดในดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของ

สํานักงานเขตหนองแขม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค  

      1. เพื่อศึกษาระดับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

      2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

แนวคิดการบรหิารจัดการตามการบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ี (Good Governance) วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 

(2549,หนา 39-40) ไดกลาวไววา เปนแนวทางการบริหารจัดการสําคัญที่รัฐบาลนํามาใชในการจัดระเบียบใหสังคม

และประชาชนอยูรวมกันอยางปกติสุข เพื่อชวยปองกันแกไขหรอืบรรเทาปญหาหรอืวิกฤตตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจสัง 

คมการเมอืง การบรหิารและสิง่แวดลอมท่ีเกิดขึ้นหรอืจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ

ทั้งในสวนกลาง สวนภูมภิาค และสวนทองถิ่น จะตองพัฒนาหนวยงานและตนเอง เพือ่อํานวยความสะดวกและให 

บรกิารประชาชน แนวทางยดึหลักสําคัญ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบาน 

เมืองและสังคมที่ด ี พ.ศ.2542 และตอมาไดพัฒนาเปนพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลกัเกณฑและวิธีการบริหารกจิการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐตองบริหารราชการโดยยึดหลัก 6 ประการ

ไดแก 1. หลักนิติธรรม (Rule of Laws) 2. หลักคุณธรรม (Ethics) 3. หลักความโปรงใส (Transparency) 4. หลักความมี

สวนรวม(Participation) 5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 6. หลักความคุมคา (Value for Money) โดยสามารถ

นํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับองคกรทุกประเภท 

แนวคิดการบรหิาร รังสรรค ประเสริฐศรี (2549, หนา 6-7) ไดกลาวถึงแนวคิดการบรหารวา เปนกระบวน 

การดําเนินงานที่คณะบุคคลรวมกัน วางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุมอันเปนการดําเนินงานในกิจ 

กรรมบริหารตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไวและมีลักษณะคือ 1) การบรหิารตองมีวัตถุประสงค ซึ่ง

จะแตกตางกันไปในองคการแตละประเภท ในกรณีที่เปนองคกรภาครัฐจะมีวัตถุประสงคในการใหบรกิารสาธารณะ 

(Public Affaire) ในดานตางๆ แตถาเปนองคกรภาคเอกชน จะมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร (Profit) จากการประ 

กอบการ การขยายกิจการ (Growth) การดํารงอยู (Survival) ไดในระยะยาว และการรับผิดชอบตอสังคม (Social 

Responsibility) 2) การบรหิารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญ 3)การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหาร

เปนองคประกอบพื้นฐาน 4) การบรหิารดําเนนิการ เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการวางแผน การจัดองคการ การ
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นําและการควบคุม 5) การบรหิารเปนการดําเนนิงานรวมกันของกลุมบุคคลที่มีวัตถุประสงคตรงกัน รวมมือกันดําเนิน 

งานใหบรรลุวัตถุประสงคและ 6) การบรหิารอาศัยความรวมมือรวมใจของบุคคล ฉะนั้น จึงตองอาศัยความรวมใจเพื่อ 

ใหเกิดความรวมมือของกลุมอันจะในไปสูพลังรวมของกลุมที่จะทําใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

วิธีดําเนนิการวิจัย   

           การวิจัยครังนี้ ผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแกประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง และมภีูมิลําเนาอยูในเขต

สํานักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ทัง้หมด จํานวน 72,568 คน (สํานักงานเขตหนองแขม, 2559) 

           1.2 กลุมตัวอยางประชากรทีใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ ประชาชนผูที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปทีมีสทิธิ์

เลือกตั้ง และมีภูมลิําเนาอยูในเขตพื้นทีส่ํานักงานเขตหนองแขม ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

random sampling) ไดกลุมตวัอยางจํานวน 320 คน   

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบสอบ 

ถามที่มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ(Check List) ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํา 

นักงานเขตหนองแขม  รวมท้ังแบบสอบถามปลายเปดของปญหา และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม  ซึ่งมีลักษณะ

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธขีองลิเคิรท(Likert)  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended) ของปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม เพ่ือใหประชาชนที่ตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นไดอยาง

อิสระ 

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี ้

1. ออกหนังสอืนําจากบัณฑิตวทิยาลัย ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตหนองแขม และผูนําชุมชนทั้ 16 หมูบาน

ในพื้นท่ีสํานักงานเขตหนองแขม เพื่อขอเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางตัวอยางประชากรที่ใชในการศึกษา 

2. ผวิจัยไดเดินทางไปแจกแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามจากประชากรคือ

ตัวแทนของชุมชนทั้ง 16 หมูบาน ๆ ละ 20 คน รวม 320 คน จนครบตามจํานวนท่ีตองการ 

4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิเพื่อ

วิเคราะหหาคาสถิต ิดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และการหาคารอยละ 

(Percentage) 
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2. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม โดยการหา

คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.(Standard Deviation) แลวนําเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบความเรียง 

3. การศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนอง

แขมโดยใชคาความถี่ประกอบความเรยีง 

สรุปผลการศึกษา 

 1. สรุปผลการวเิคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาระดับความคดิเห็นเรื่องการบรหิารงานตามหลักธรรมาภบิาลของสํานักงานเขตหนองแขม 

จากกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน  

ดานเพศ จากการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 195 คน 

คิดเปนรอยละ 65.81 สวนเพศหญิงมีเพียง 125 คน คิดเปนรอยละ 34.19 

ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุอยูระหวาง 31-40ปมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.7 

รองลงมาคอื อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 36.3 และอายุตั้งแต 51 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 15.3 ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุนอยที่สุดคอื 18 ป คิดเปนรอยละ 2.7 

ดานการศึกษา จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับอนุปริญ 

ญา /ปวท./ปวส. มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.3 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 31.5 ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.คิดเปนรอยละคิดเปนรอยละ 17.9 ระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 6.2 และนอยท่ีสุดคือ

ปรญิญาเอกคิดเปนรอยละ 2.1  

ดานสถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.2 รอง

ลง มาคือโสด คิดเปนรอยละ 40.1 และนอยท่ีสุดคือหมายคิดเปนรอยละ 3.7 

ดานรายได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนๆ ละ10,001 -15,000 มากที่สุดคิด

เปนรอยละ 63.5 รองลงมา คอืมรีายไดเฉลี่ยเดอืนละ15,001-20,000 คิดเปนรอยละ 23.7 รายได 5,001 -10,000 

คิด เปนรอยละ 9.3 และนอยที่สุดคือมรีายไดมากกวา 30,000 คิดเปนรอยละ 3.5 

2. สรุปความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของสํานักงานเขต

หนองแขม  

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงระดับความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม โดยภาพรวม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตหนองแขม ระดับความคิดเห็น การแปลผล 

 x̅ S.D  

1.หลักนิติธรรม 

2.หลักคุณธรรม 

3.หลักความโปรงใส 

4.หลักการมีสวนรวม 

5.หลักความรับผิดชอบ 

6.หลักความคุมคา 

3.58 

3.43 

3.49 

3.51 

3.55 

3.53 

0.63 

0.57 

0.55 

0.61 

0.64 

0.58 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.53 0.54 มาก 
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           จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การบร ิหารงานของสํานักงานเขตหนองแขมท้ัง 6 ดาน พบวา โดยภาพรวมสํานักงานเขตหนองแขมมีการนําหลักธรร

มาภิบาลมาใชในการบรหิารงานเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x̅=3.53) โดยดานที่นํามาใชท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 4 อันดับแรก 

ไดแก การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานดานหลักนิตธิรรม (x̅=3.58) รองลงมาไดแกดานการนําหลกั

ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานดานหลักความรับผิดชอบ(x̅=3.55) การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บรหิารงานดานหลักความคุมคา(x̅=3.53)และดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานดานการมีสวนรวม 

(x̅=3.51) ตามลําดับสวนดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางมีอยู 2 ดานคือ ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารงานดานหลักความโปรงใส(x ̅=3.49) และดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานดานหลัก

คุณธรรม (x̅=3.43)  

การอภิปรายผล    

  จากผลการศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานของสํานักงานเขตหนองแขม ทั้ง 6 ดานจะ

เห็นไดวาในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขม มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการ

บรหิารอยูในระดับมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาปจจุบันหนวยงานราชการหลายๆแหงไดใหความสําคัญกับการนําหลักการ

บริหารงาน ตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ที่มุงเนนใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานตาม

ภาระหนาท่ีโดยยึดหลักการพื้นฐาน 6 ประการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลในแตละดานไดดังนี ้

1) หลักนิติธรรม พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลกัธรรมาภิบาลมาใชใน 

การบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม ดานหลักนิตธิรรม โดยภาพรวมเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขม มีการนํา

หลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่งการบรหิารงานตามหลักนิติธรรม หมายถึงการเคารพและ 

ปฏิบัติตามกฏกติกา ระเบียบแผน และกฎหมายตางๆ โดยไมละเมิดอยางตัง้ใจหรือจงใจหลีกเลี่ยงโดยมีประเด็นท่ี

สํานักงานเขตหนองแขมนํามาใชมากที่สุดคือ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ใชในหนวยงานโดยนึกถึง 

ความถูกตองและยุตธิรรม มีการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบขอบังคับทุกคนอยางเสมอภาคไมเลือกปฏิบัต ิ ทั้งนีเ้นื่อง 

จากการทํางานของสํานักงานเขตหนองแขม ยึดหลักการทํางานตามกฎระเบียบการบรหิารราชการเปนหลักในการดํา 

เนินงาน เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานของรัฐจึงทําใหการดําเนินงานในดานนี้สอดคลองกับหลักการนิติ

ธรรมที่ไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของพิศสมัย หมกทอง(2555,หนา 123-124) ศึกษาเรื่องการ

บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบรหิารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกนอยกรุงเทพมหานคร 

พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกนอย 

กรุงเทพมหานคร โดย ภาพรวมอยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของสุรเมธ ทองดวง(2556, 

หนา 112-115) ซึ่งศึกษาเรื่องการบรหิารงานตามหลักธรรมภบิาลขององคการบรหิารสวนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพน

ทอง จังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษาความคิดเห็นของบุคลากรตอการบรหิารงานตามหลักธรรมภิบาล ของ

องคการบริหารสวนตํา บลโพธิท์อง ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของบุคลากรตอการบรหิารงานตามหลักธรรมภิ

บาลโดยเฉพาะในดานหลักนิติธรรมถอืไดวาเปนดานที่ถูกนํามาใชมากที่สุดอยูโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู

ในระดับมากสวนดานอื่นๆอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาการบริหารงานในองคกรสวนใหญโดยเฉพาะ 

ในระบบราชการมักจะยึดตาม กฎระเบียบ คําสั่งของกรมการปกครองสวนทองถิ่นเปนหลักในการดําเนินงาน ดังนั้น

การนําหลักธรรมาภิบาลดาน “หลักนิติธรรม” จึงเปนดานที่สามารถนํามาปรับประยุกตใชไดมากที่สุด 
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 2) หลักคุณธรรม พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชใน

การบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม ดานหลักคุณธรรมโดยภาพรวมเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขม มกีารนํา

หลักธรรมาภิบาลดานหลักคุณธรรมมาใชอยูในระดับปานกลาง โดยมีดานท่ีมีการนํามาใชในระดับมากที่สุด คือความ

ซื่อสัตยตองานท่ีรับผิดชอบ รองลงมาคอื มีการบรรจุแตงตัง้โยกยาย และการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยาง

สุจริต โปรงใส คํานึงถึงความรูความสามารถเปนสําคัญ กําหนดมาตรการในการปองกันปราบปรามทุจริต คอรัปช่ัน 

สุจริตในการใชอํานาจ ในการจัดซือ้จัดจาง สวนดานท่ีมีคาเฉลีย่นอยที่สุดคอืดานการฝกอบรมเพื่อสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรม จริยธรรมใหบุคคลากรในหนวยงาน จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาดานการนํา“หลักคุณธรรม” มา

ใชขององคการบริหารสํานักงานเขตหนองแขม ยังมีการนํามาใชอยูในระดับที่ไมมากนักและยงัมีดานท่ีมีระดับคะแนน

เฉลี่ยในระดับนอยโดยเฉพาะในดานการปองกันปราบปรามทุจริต คอรัปช่ัน การจัดซื้อจัดจาง ซึ่งสะทอนใหเห็นวา

ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินการนําหลกัธรรมาภิบาลไปใชใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งก็สอดคลอง

กับขอเสนอแนะของผูแบบสอบถามที่ยังตองการใหสํานกังานเขตหนองแขม ทํางานอยางถูกตองโปรงใส และเปดเผย 

ติดตามประเมนิตรวจสอบอยางถูกตอง ซึ่งดานที่สําคัญอกีดานหนึ่งที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดในดานนีค้ือ “การฝกอบรม

เพื่อสรางจิตสํานกึดานคุณธรรมจริยธรรมใหบุคคลากรในหนวยงาน” ที่ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเฉลี่ยในการนํา 

มาหลักการนี้มาปฏิบัตนิอยท่ีสุด ซึ่งการสรางจิตสาํนึกดานคณุธรรมจริยธรรม ถือวาเปนกระบวนการแรกของการนํา

หลักธรรมาภิบาลไปประยุกตใชเพราะการจะนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใหเกิดผลที่สุด คือทุกคนในองคกรจะตองตระ 

หนักและเขาใจความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ อุบล ยะไวทยณะวิชัย(2553,หนา

286-289)ศึกษาเรื่องการบรหิารจัดการตามหลักธรรมภบิาลขององคการบรหิารสวนตําบล ในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุ 

ประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบล ปจจัยที่สงตอการบรหิาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ีไดใหขอ เสนอแนะแนวทาง การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชใหประสบผลสําเร็จนัน้จะตอง 

ประกอบดวยปจจัย 3 ระดับคือ 1) ปจจัยระดับบุคคล ทั้งผูบรหิารและผูปฏิบัติงานเปนผูมีจิตสาธารณะ มีจิตบริการ 

เปดใจกวางและมีสมรรถนะสูง 2) ปจจัยระดับองคกร มีการมอบอํานาจ การสราง การทํางานเปนทีม และเปนองคกร

แหงการเรียนรู และ 3) ปจจัยระดับชุมชน เปนประชาสังคม ที่เขมแข็งและวัฒนธรรมชุมชนแบบประชาธิปไตย ซึ่งหาก

สํานักงานเขตหนองแขม สามารถนําหลักการดังกลาวมาประยุกตใชไดก็จะทําใหการบริหารงานดานหลักคุณธรรมเปน 

ไปตามแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไดมากขึ้น 

3) หลักความโปรงใส พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม  ดานหลกัความโปรงใส โดยภาพรวมเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขม  

มีการนําหลักธรรมาภิบาลดานหลักความโปรงใสมาใชอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีการนํามาใชระดับมากที่สุด คือ 

ดานการจัดทําแผนพัฒนาสํานักงานเขตหนองแขม มีการจดัตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชมุคณะกรรมการ รองลง 

มาคือดานประชาชนและขาราชการสํานักงานเขตหนองแขม ทุกคนอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายระเบียบขอบังคับ

เดียวกัน สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยคือ การจัดระบบเผยแพรขาวสารขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานใหชุมชนประชาชน มี

การเปดเผยหรอืมีการเผยแพรใหประชาชนไดรับรูทั่วประชาชน/ขาราชการทุกคน สามารถเขาถึงและขอรับขาวสารขอ 

มูลที่ตองการทราบไดตามกฎหมาย  จากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวาในดานหลักของความโปรงใสสํานักงานเขต

หนองแขมยังมีคะแนนเฉลี่ยในดานนี้อยูนอย ซึ่งสอดคลองจากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานขอเสนอ 

แนะที่วาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในสํานกังานเขตหนองแขม สวนมากผูตอบแบบสอบถามยังไมมีโอกาสในการ

เสนอขอคิดเห็นรวมตรวจสอบและการมีสวนรวมในดานอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สรุเมธ ทองดวง (2556, 
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หนา112-115) ไดศึกษาเร่ืองการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ทอง อําเภอโพน

ทองจังหวัดรอยเอ็ด ผลการศึกษา พบวา ดานการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคการบรหิารสวนตําบลโพธิ์ทองจะมี

คา เฉลี่ยดานความโปรง ใสอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน โดยมีขอประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล โดยรวมท่ีควรปรับปรุงตามลําดับตามความถีจ่ากมากไปหานอยสามอันดับคอื ควรมีการชี้แจงรายละเอียด

ในการดําเนินงานตามโครงการและการจัดซือ้จัดจางที่เหมาะสมเปนจริง รองลงมาคอื ควรรายงานผลการดําเนินการ

เกี่ยวกับขอรองเรียนของประชาชนที่ไดรับทราบ แลวแจงผลการพิจารณาที่จะแกไขปญหาท่ีเกดิขึ้นโดยเร็ว และควรมี

การประ ชาสัมพันธรายรับ-รายจายและโครงการจัดซื้อจัดจางใหสาธารณะชนไดรับทราบเพื่อความโปรงใสอยางสม่ํา 

เสมอทุกโครงการ 

4) หลักความมีสวนรวม พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาล

มาใชในการบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขม ดานหลกัการมีสวนรวมโดยภาพรวมเห็นวาสํานักงานเขตหนอง

แขม มีการนําหลักธรรมาภิบาลดานหลักการมีสวนรวมมาใชอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการนํามาใชระดับมากที่สุด

คือมีการจัดทําประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความตองการของประชาชนในพื้นที่กอนกําหนดแผนพัฒนา รองลงมาคอื

ดานมีการสํารวจความตองการของประชาชนเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลการตัดสินใจ กําหนดแผนงานโครงการตางๆเกี่ยว 

กับการจัดทําบริการสาธารณะ มีการรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับทุกฝาย กอนตัดสนิใจสวนดานนอยที ่

สุดคือดานมีการสงเสริมการเรียนรูและสงเสริมศักยภาพของชุมชน/องคกรชุมชนใหสามารถรวมจัดกิจกรรมไดจากผล

การศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขมใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับ

มาก แตทัง้นี้จะเห็นวาการมีสวนรวมดังกลาวเปนไปตามระเบียบ แนวทางในการดาํเนินงานตามกรอบของกฎหมายทัง้

ในดานของการจัดทําประชาคม รับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตัดสนิใจบนหลักของความสําคัญจําเปนเรงดวน 

ดังนั้น ผลที่สะทอนจากความคดิเห็นจึงเปนไปในลักษณะของการใหประชาชน มีสวนรวมตามหลักการแตการปฏิบัติใน

ระดับจรงินั้นการตัดสินใจของผูบริหารสํานักงานเขตหนองแขม ขอเสนอแนะสวนหนึ่งจากการตอบแบบสอบถาม ยัง

เห็นวาการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในสํานกังานเขตหนองแขม สวนมากประชาชนยังไมมโีอกาสในการเสนอขอคิด 

เห็นรวมตรวจสอบและการมสีวนรวมในดานอื่นๆ อยางแทจริงโดยเฉพาะการมีสวนรวมตรวจสอบโครงการตางๆ ซึ่ง

สอดคลองกบัการศกึษาของ อลัมพล เจียมศรีพงษ(2554,หนา78-82) การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ศึกษา

กรณีเปรียบเทียบเทศบาลตําบลนางไผ และองคการบริหารสวนตําบลบางไผ อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยมี

วัตถุเพื่อใหทราบแนวทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของทั้ง 2 เทศบาล และเพื่อใชเปนแนวทางในการนํา

หลักธรรมาภิบาลตอหนวยงานราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอ

การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตําบลนางไผและองคการบริหารสวนตําบลบางไผอยูในระดับมากทั้ง 

6 ดานโดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกบัปญหาในการนําหลักธรรมาภบิาลมาใชในการบริหารงานขององคกรปกครองทองถิ่น 

ในดานการมีสวนรวมของประชาชนที่เปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ควรเนนการทํางานท่ีโปรงใสมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่และมีความยุติธรรม การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการบริหารงาน การรับรูขาวสาร การแสดง

ความคิดเห็น ตัดสินใจ รวมท้ังตรวจสอบประเมินผล 

 5) หลักความรับผิดชอบ พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาล

มาใชในการบรหิารงานของสํานักงานเขตหนองแขมดานหลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมเห็นสํานักงานเขตหนองแขม 

มีการนําหลักธรรมาภิบาลดานหลักความรับผิดชอบมาใชอยูในระดับมาก โดยดานที่มีการนํามาใชระดับมากที่สุดคือ 

ดานเจาหนาที/่พนักงาน/ขาราชการทุกคน มีจิตสํานึกสาธารณะและรับผิดชอบในหนาที ่ รองลงมาคือ มีความเสยีสละ
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หรือมีจิตสาธารณะและลําดับสดุทายคอืดานผูบริหารสํานักงานเขตหนองแขม มีความสํานึกและแสดงความรับผิด 

ชอบตอสิ่งที่คิด และตัดสินใจ  

จากผลการศึกษาดังกลาวจะเหน็ไดวาดานหลกัความรับผิดชอบของสํานักงานเขตหนองแขม มีการนํามาใชอยูในระดับ

มาก ซึ่งสํานักงานเขตหนองแขม ตระหนักถึงการหลกัธรรมาภิบาล ดานความรับผิดชอบมาเปนหลักการในการบร ิ

หารงานอยางแทจรงิแลว ก็จะทําใหองคกรมีการบริหารงานทีด่ ี โดยเฉพาะผูบริหารที่มอีํานาจในการตัดสินใจในการ

ดําเนินงานตางๆ ขององคกรท่ีสอดคลองกับความตองการ ของประชาชน จะตองมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ

และผลจากการกระทําความผิดท่ีเกิดขึ้นในองคกร เชนปญหา ความไมโปรงใส ทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสอดคลองกับ

การศึกษาของคุณากร กรสิงห(2550, หนา 213-217) ศึกษาเรื่องการศึกษาเปรยีบเทียบการนําหลักธรรมาภบิาลมาใช

ในองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทยีบการนําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการบรหิารงานของขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 6 แหง รวมท้ังศึกษาถึงปจจัยดานปญหา อุปสรรคมา

นําหลักธรรมาภิบาลมาใช ซึ่งผลการศึกษา พบวา ในแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารนําหลักธรรมาภิบาล มา

ใชในการบรหิารมากนอยแตกตางกัน โดยดานปญหาอุปสรรคตอการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกรดานปญหา

หลักความรับผิดชอบ คือ อบต. สวนใหญไมคอยเอาใจใสปญหาชุมชนเทาที่ควร นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยทางดานการ 

เมืองการบรหิารมีผลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชท้ังปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายใน เชน ความสัมพันธที่

ดีระหวางฝายบริหารกับฝายนิตบิัญญตั ิ ขาราชการการเมืองกบัขาราชการประจํา สวนปจจัยภายนอกไดแกความสัม 

พันธอันดีระหวางขาราชการสวนภูมิภาคและระหวางองคกรปกครองทองถิ่นสวนอ่ืนๆ  

6) หลักความคุมคา พบวา จากความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช

ในการบริหารงานของสํานกังานเขตหนองแขม ดานหลักความคุมคา โดยภาพรวมเห็นวาสํานักงานเขตหนองแขม มี

การนําหลักธรรมาภิบาลดานหลักความคุมคา มาใชอยูในระดับมาก โดยดาน พบวาดานที่มกีารนํามาใชระดับมาก

ที่สุดคอื มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําบรกิารสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชน/ชุมชนอยาง

คุมคา รองลง มาคือ ดานมีการพจิารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทําโครงการสวัสดิการที่เกี่ยวกับคนชรา คนพิการ เด็ก

และเยาวชนดานการจัดทําบริการสาธารณะ เชน ถนน แหลงน้ํา สิ่งปลูกสราง มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อนํามาใชในการทํางาน และดานที่มคีาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานมีการพฒันาบุคลากรเพื่อใหมี

ศักยภาพ ขีดความสามารถในการทํางานอยางเต็มที่จากความคิดเห็นดังกลาว จะเห็นไดวาดานหลักความคุมคาของ

การใชจายงบ ประมาณของสํานักงานเขตหนองแขมนั้นเปนการใชจายพัฒนาในดานการจัดทําโครงการดานสวัสดกิาร

สังคม โครง สรางพื้นฐานเปนหลัก ซึ่งก็สอดคลองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงอื่นๆ ที่มักจะเนนใหความสําคัญ

การพัฒนาประเด็นเหลานี้เปนอันดับแรกๆ และแมวาสํานักงานเขตหนองแขม จะใหความสาํคัญกับการพัฒนาตาม

ประเด็นดัง กลาวแลวแตประเด็นการพัฒนาตามหลักความคุมคานั้นจากความคดิเห็นของประชาชนบางสวนก็ยังเห็น

วาในการจัดทําแผนพัฒนาของสํานักงานเขตหนองแขม ควรนําเอาโครงการที่เรงดวนมาจัดทําขอบัญญัตริายจาย

ประจําป ควรใชจายงบประมาณใหตรงกับความสาํคัญจําเปนเรงดวนของประชาชนนั้นจงึจะเรียกวาการบรหิารงาน

ตามหลักความคุมคาและตรงกบัความตองการของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจตุพร ผองสุข (2550, 

หนา 135-138) ไดศึกษาเร่ือง การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง อําเภอ

หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการบริหาร งานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน

ตําบลเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของประชาชน ที่มตีอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งการศึกษาได

ใหขอเสนอแนะตอการบรหิารงาน ที่สอดคลองกับการบริหารงานตามหลักคุมคาการบรหิารงบประมาณไมโปรงใส ทํา
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ใหโครงการตางๆ ไมรับงบประมาณอยางเต็มที ่ การแกปญหาไมทันกับความตองการของประชาชน และจัดสรร

งบประมาณอยางไมเปนธรรม ดังนั้น หากตามหลักทฤษฏีการบรหิาร งานอยางคุมคาแลวการดําเนินงานตางๆ ควร

ตัดสินใจบนพื้นฐานของความจําเปนและผลประโยชนที่เกิดขึน้กับคนใหญ ซึ่งหากสามารถดําเนินการไดตามหลักการ

ดังกลาวแลวยอมสงผลตอการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั 

1.1 สํานักงานเขตหนองแขมไดเพิ่มชองทางในการเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเหน็ตอการปฏบิัติ 

งานของผูบริหาร โดยผานทางการเพิ่มการจัดทํากลองรับความคิดเห็นในหมูบานชุมชน และในบริเวณพื้นที่สํานักงาน

เขตหนองแขม นอกจากนัน้ควรจัดใหมีการจัดประชุมเพื่อรับฟงปญหาจากประชาชนเพิ่มเติม พรอมทัง้ใหสํานักงานเขต

หนองแขม ไดประมวลความคดิเห็นท่ีประชาชนไดสงมาและในกรณีที่มีขอทวงติง หรือมีการการใหคําแนะนําจากประ 

ชาชน สํานักงานเขตหนองแขมควรมีการเสนอแนวทางการแกไขปญหา   หรือแนวทางการปฏบิัติท่ีจะดําเนินการตอไป  

1.2 ควรมีการจัดอบรมใหความรูความเขาใจและสรางทัศนคตทิี่ดีตอการนําหลักธรรมาภิบาล ไปปฏิบัติใหกับ

บุคลากรและประชาชนในสํานักงานเขตหนองแขม จัดใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณใน การนาํหลักธรรมาภิบาลไป

ใชในการปฏิบัติงานในชีวติประจําวัน ตลอดจนวางแผนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้น

พรอมทั้งสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรของสํานักงานเขตหนองแขมที่ปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล 

           1.3 ผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานเขตหนองแขม ควรใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภายในองค 

กรอยางจริงจัง สรางจิตสาํนึกใหบุคลากรทุกคนมคีวามรับผิดชอบตอหนาทีทตีนไดรับมอบหมายผูบรหิารควรกําหนด

นโยบายมีแผนแมบทอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยใหชุมชนไดมีสวนรวมในทุกขั้นตอน และสามารถนาํนโย 

บายไปปฏิบัตเิปนรูปธรรมไดควรเปดโอกาสใหบุคลากร และประชาชนที่มภีูมิลําเนาอยูในพืน้ที่สํานักงานเขตหนองแขม

ไดมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน การดําเนินงานตางๆ มคีวาม โปรงใสตรวจสอบได  

2.ขอเสนอแนะในการวิจัยครัง้ตอไป 

2.1 ควรทําการวจิัยในดานของปจจัยที่สงผลตอความสาํเร็จหรือความลมเหลวของการนําหลักการบรหิาร

ตามหลักธรรมาภิบาลไปใชในองคกร 

2.2 ควรมีการวิจัยในดานของผลสัมฤทธิ์จากการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในองคกรโดยเฉพาะองคกรที่

ประสบผลสําเร็จจากการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชเพื่อเปนตนแบบหรือองคกรตัวอยางใหกับองคกรอื่นๆ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพเชิงการแขงขันของผูประกอบวิสาหกิจชุมชนตาม

ระดับของผลิตภัณฑ กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อศึกษาวิธีการดําเนินงาน

ดานการบริหารของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน โดยมีการใชเครื่องมือในการเก็บ

แบบสอบถามจากกลุมประกอบวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในเขตจังหวัดลําพูน ที่มีระดับผลิตภัณฑ 5 ดาว 

จํานวน 100 ราย 

 ผลการวิจัยพบวาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน สูเศรษฐกิจ

อาเซียน พบวาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง 

เนื่องจากปจจัยที่มีผลตอศักยภาพมากที่สุดไปตามลําดับ ดังนี้ ดานการมีสวนรวมของสมาชิก, ดานทรัพยากร 

(สมรรถนะองคกร) และดานของการบริหารจัดการ แตความพรอมในการมุงสูศักยภาพผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

ในจังหวัดลําพูนสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนยังขาด

ทักษะความรูความเขาใจ ตลอดจนความพรอมดานของความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด และ

พัฒนาผลิตภัณฑ ดานความพรอมสูการแขงขันตลาดเสรี ดานของความสามารถในการบริหารเงิน  

คําสําคัญ: ศักยภาพ, ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน, ผาฝายทอ, ประชาคมเศรษฐกิจอาเชยีน 

Abstract 
 Research on the use of cotton weaving in Lamphun province for the ASEAN Economic Community and 
the study of the way to manage the entrepreneurs in the community. Cotton weaving in Lamphun Province 
using tools to collect questionnaires from the group of international mechanical operators. Cotton weaving in 
Lamphun province with 100 products of 5 stars. 

The results of the study show that the cotton entrepreneurs in Lamphun province to the ASEAN 
economy found that the entrepreneurs of the textile community in Lamphun were involved in the operation. 
(Organizational performance) and management. But ambition The Asia-Pacific summit in Lamphun to the ASEAN 
Economic Community on the issue. The demand for products is superior to the customer's ability to manage 
money. 
Keywords: Potential, Entrepreneurs Community enterprises, Cotton textiles, Cotton textiles, ASEAN Economies 
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บทนํา 

ประเทศไทยเกิดการพัฒนาในหลายๆดานภายใตการเปล่ียนแปลงของตางประเทศ ซึ่งการรวมกลุมในภูมิภาค

เอเชีย ถือไดวาเปนการรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทย เนื่องจากการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปนการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิกโดยเสรี สงเสริมขีด

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียน ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทยในหลายๆดาน โดยปะเทศไทยตองเตรียมพรอมเพื่อปองกันการผันผวน และความซับซอนของการเปดการคาเสรี

อาเซียน โดยเฉพาะการพัฒนาทัพยากรมนุษยและกลไกดานอื่นที่ประเทศไทยตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดย

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) เนนให “คนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาอยางมีสวนรวม” ในมิติของการเชื่องโยงคน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมืองในบริบทของการ

เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก และปจจัยภายใน  โดยการเนนและใหความสําคัญในการพัฒนาคนเพื่อนําไปสูความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และการมุงพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศใหเขมแข็ง โดยการ

สนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการในภาคการผลิต การคา และการบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ที่เปนกลไกหลักและสําคัญในการขับเคลี่ลนเศรษฐกิจของประเทศใหมีการเจริญเติบโต

อยางตอเนื่อง โดยการใชภูมิปญญา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ในการสราง

ภูมิคุมกันของประเทศในการเตรียมความพรอมสูการแขงขันการเปดการคาเสรีอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : 2558) 

 วิสาหกิจชุมชนเปนองคกรขนาดเล็ก เกิดจาการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อผลิตสินคา และกาบริการ จาก

การนําภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนมาพัฒนาเปนสินคา และบริการในเชิงธุรกิจ เพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดเสริม

ใหกับครอบครัว โดยเกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในรูปแบบของ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” โดยขอมูลจาก

กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพบวาจํานวนวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนมีทั้งหมด 82,049 ราย ภายใตขอกําหนด และ

นโยบายในการสงเสริมปจจุบันมีการกําหนดระดับผลิตภัณฑตั้งแต 5 ดาวไปจนถึง 1 ดาว ในการพัฒนาเรื่องของ

ศักยภาพ มาตรฐาน และความพรอมสูการแขงขันของวิสาหกิจชุมชน  (กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน : 2559) 

 จากขอมูลสํานักงานกระทรวงพาณิชย พบวา ผูประกอบวิสาหกิจชุมชนมีความสําคัญในการพัฒนา และการ

ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นสูการรวมกลุมวิสาหกิจในการดําเนินงาน ซึ่งศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน

แตละชุมชนมีความแตกตางกันในมิติของการเปนผูนํา และดานของการบริหารงาน และในปจจุบันวิสาหกิจชุมชนไดมี

การประสบปญหาดานของผูประกอบการที่เปนลักษณะของความเปนผูนํา ขาดการพัฒนาและตอยอดการนําภูมิ

ปญญาทองถิ่นมาใชในการผลิตสินคา และบริการ ขาดทักษะการบริหารจัดการองคกร การเงิน บุคคล และการตลาด 

จึงเปนเหตุทําใหผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนมีออกสูตลาดนอย แมผลิตภัณฑนั้นจะเกิดจากฝมือที่ประณีตและ

สวยงาม จึงเปนปญหากลายเปนปญหาสําคัญของวิสาหกิจชุมชน เกี่ยวกับการผลิตไมตรงตามความตองการของ

ตลาด เนื่องจากผูประกอบการวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนขาดความรูในหลายๆ ดาน ตลอดจนไมมีรูวิธีการนําทุนภูมิ

ปญญา และทุนตางมาพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชน 

 หัตถกรรมผาทอจังหวัดลําพูน เปนงานฝมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีการดํารงชีวิตของ

คนลําพูน จนกลายเปนเอกลักษณ และภูมิปญญาเหลานี้สรางขึ้นดวยฝมือเชิงศิลปะเพื่อถายทอดและสะทอนคุณคา

ของชุมชนที่เปนอยูลงในเนื้องานทั้งการบงบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึงวัฒนธรรม ความเปนอยู ที่แสดงออกมา

อยางประณีต สวยงาม และทักษะในงานฝมือนี้จะถายทอดจากรุนสูรุน โดยผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนไดมองวา 
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หัตถกรรมผาทอของจังหวัดลําพูนยังมีความไดเปรียบคูแขงขันทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากความชํานาญ ทักษะ

ทางดานการผลิต การใชความประณีต ละเอียดออน และราคาไมแพง แตขอเสียเปรียบคือผูประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน ผาทอของจังหวัดลําพูน ยังขาดทักษะการบริหารจัดการ และกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถแขงขัน

กับตลาดของการคาเสรีอาเซียน 

 ลวดลายผาทอจังหวัดลําพูนที่มคีวามโดดเดนและเปนเอกลักษณ ไดแก ลวดลายผายกลําพูน เปนลวดลายที่

หลากหลายตามแตจินตนาการของผูออกแบบที่จะนําลวดลายตางๆ มาผสมผสานใหวิจิตรงดงามเพียงใด โดยจะนํา

รูปแบบของธรรมชาติมาดัดแปลงออกแบบเชน ลวดลายของดอกไม ตนไม สัตวตางๆ รวมถึงการนําลวดลายรูปทรง

เรขาคณิตและลายไทย มาประยุกตผสมกลมกลืนกัน จึงออกมาเปนรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ทําใหการเรียกชื่อ

ลวดลายที่ออกแบบมานั้นมักเรียกตามที่ผูออกแบบแตละคนตั้งชื่อ จึงทําใหในปจจุบันมีการเรียกชื่อลวดลายที่

หลากหลายและเรยีกไมเหมอืนกัน เชน ลายเม็ดมะยม ลายกุหลาบพันป ลายเอื้องผึ้งจันทนผา ลายสายน้ําผึ้ง และลาย

ใบมะขาม เปนตน แตลวดลายดัง้เดิมของผายกลําพูนที่ยังคงไดรับนิยมนํามาผสมผสานกับลวดลายอื่นๆ มากที่สุดคือ 

ลายดอกพิกุล  และผาทอลายขัด ซื่งเปนลายพื้นฐานและลายผาที่มีโครงสรางที่งายที่สุดและมีความแข็งแรงกวา

โครงสรางผาอื่นเนื่องจากเสนดายแตละเสนขัดสานกันอยางหนาแนน วิธีการทอผาลายขัดนี้ก็งายมาก เพื่อนํามาแปร

รูปเปนผลิตภัณฑ อาทิ ผาคลุมไหล ตัดชุดแตงกาย เปนตน 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ สูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ในจังหวัดลําพูน โดยการเนนศึกษาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับศักยภาพดานการบริหาร

จัดการวิสาหกิจชุมชน และความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจชุมชนสูการเปดการคาเสรี โดยผูวิจัยเลือกที่จะ

ศึกษาผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ จังหวัดลําพูน จํานวน 13 ชุมชน โดยแบงตามระดับของผลิตภัณฑ 

ตั้งแตระดับ 3 ดาว เปนตนไป เพื่อเปนแนวทางแกผูประกอบการวสิาหกิจชุมชน ตลอดจนหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวที่เขา

มาสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ สามารถแขงขันกับในตลาด

การคาเสรีได  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาศักยภาพเชิงการแขงขันของผูประกอบวิสาหกจิชุมชนตามระดับของผลิตภัณฑ กลุมผาฝายทอ ในจังหวัด

ลําพูน สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. เพื่อศึกษาวิธีการดําเนนิงานดานการบรหิารของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน 

กรอบแนวคิด 
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ภาพที่  1  กรอบแนวคิด 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

     1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร ที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ผูประกอบวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ 

 1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในเขตจังหวัดลําพูน ที่มีระดบัผลิตภัณฑ 5 

ดาว ไดแก กลุมทอผาบานแมแรง, กลุมทอผาบานรองชาง, กลุมทอผาบานดอนหลวง และกลุมทอผายกดอก อําเภอลี ้ 

     2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย เครือ่งมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ปจจัยที่มีผลตอศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชมุชน กลุมผาฝายทอ สูประคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในจังหวัดลาํพูน 

 ตอนท่ี 3 มุงสูศักยภาพศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกจิชุมชน กลุมผาฝายทอ สูประคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในจังหวัดลาํพูน 

 ตอนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของทานคืออะไร 

      3. ขั้นตอนการสรางและและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 3.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และการสราง

แบบสอบถามใหครอบคลุมกรอบแนวคิด และนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอคณะกรรมการ อาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตองเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
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 3.2 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวนําไปทดลองใชเพื่อหาความเชื่อมั่นกับประชากรจํานวน 

10 ชุด เพื่อตรวจสอบวาคําถามในแตละสวนสามารถสื่อความหมายและมีความเหมาะสมตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม

โดยนํามาทดสอบความเชื่อมั่นวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่น โดยมีคาอยูที่ 0.826 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจถึงกลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.2 ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม โดยผูวิจัยอธิบายและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค

ของแบบสอบถาม และวิธีการเก็บขอมูลแกผูตอบแบบสอบถามรายบุคคลตลอดจนการรับแบบสอบถามกลับคืนดวย

ตนเอง 

   5. การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบดูความสมบูรในแตละขอ เมื่อไดขอมูล

ครบแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลไปวเิคราะหหาวิธีทางสถิต ิโดยใชโปรแกรม SPSS 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล  

 ในการศึกษาครัง้นี้ผูวิจัยไดจัดทําแบบสอบสอบทั้งหมด 100 ชุด โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบวิสาหกิจชุมชน 

กลุมผาฝายทอ ในเขตจังหวัดลําพูน ที่มีระดับผลิตภัณฑ 5 ดาว ไดแก กลุมทอผาบานแมแรง, กลุมทอผาบานรองชาง, 

กลุมทอผาบานดอนหลวง และกลุมทอผายกดอก อําเภอลี้ มีผลการศกึษาดังนี ้

ดานขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

           ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 85 ราย คิดเปนรอยละ 85 

อายุอยูในชวง 41-50 ป จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 52.5 ระดับการศึกษาสวนใหญจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 49 ราย คิดเปนรอยละ 48 ซึ่งการทอผาสวนใหญถือเปนรายไดหลักของครอบครัวจํานวน 72 ราย คิดเปนรอย

ละ 72 

ปจจัยที่มผีลตอศักยภาพของผูประกอบการวสิาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ  

จากกการศึกษาปจจัยที่มผีลตอศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ ในจังหวัดลําพูน 

ในภาพรวมมีระดับความสําคัญอยูในระดับที่มาก (คาเฉลี่ย 3.25) พบวาดานการมีสวนรวมของสมาชิกมีระดับ

ความสําคัญที่มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.52) รองลงมาระดับที่สองคือ ดานทรัพยากร (สมรรถนะองคกร) มีระดับ

ความสําคัญที่มาก (คาเฉลี่ย 3.63) และระดับท่ีสามเปนดานของการบริหารจัดการ มีระดับความสําคัญอยูในระดับที่

มาก (คาเฉลี่ย 3.55) 

การมุงสูศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุมผาฝายทอ  

          จากการศึกษาปจจัยที่มุงสูศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดลําพูนสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับที่ปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.51) พบวาศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความ

พรอมดานของความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ อยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย 2.89), ดานความพรอมสูการแขงขันตลาดเสรี อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.64) และดานของ

ความสามารถในการบรหิารเงนิอยูในระดับที่นอย (คาเฉลี่ย 2.48) 
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การออกแบบชุดโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก 
Wood Lamp and Mini Pot design 
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บทคัดยอ 

โครงการออกแบบชุดโคมไฟไม และกระถางตนไมขนาดเล็ก  เปนโครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเชิงงานหัตถกรรมสรางสรรค โดยนําไมมาทําการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคพื้นฐานและดั้งเดิม คือ การ

กลึง ควานไม และการสรางผิวดวยการแกะผิวดวยสิ่ว สรางรูปทรงของผลงานดวยรูปทรงที่เรียบงาย ทําการเลือกใช

หลอดไฟแบบไสที่มีรายละเอียดของเสนสายภายในหลอด เพื่อเพิ่มความนาสนใจใหแกชิ้นงานและเลือกใชสายไฟที่มี

การปรับระดับความเขม-ออนของกระแสไฟได เพื่อเพิ่มลูกเลนใหแกโคมไฟ โครงการออกแบบชุดโคมไฟไมและ

กระถางตนไมขนาดเล็กมุงสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการสรางมูลคาใหเกิดขอมูลสําหรับชุมชนหรือผูที่ตองการ

พัฒนาผลิตภัณฑ และยกระดับดานการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ  

คําสําคัญ: การออกแบบ  โคมไฟไม  กระถางตนไมขนาดเล็ก  

Abstract 
The design and development of the wooden lamp inspired by buffalo is the study project focused on 

the development of creative handicraft products. The crafting process was achieved by a traditional technique, 
such as lathing, wood coring and carving by chisel. The idea of this work is the integrated between wooden 
lamp and the inspiration image as a buffalo to recreate the residential interior decoration by simplifying shape 
from realism to simple shapes. The obvious feature of buffalo as buffalo horn and four legs were used as main 
structure for create attractive wooden lamp. An incandescent light bulbs with the details of a light filament was 
selected to increase the interesting of the workpiece. This project also aim to encourage the learning process and 
enhance value of crafting products for the community or those who want to develop the capability in product 
design skill. 

Keywords: Design, Wood Lamp, Mini Pot 
 

บทนํา 

ศิลปะการแกะสลักไม เปนศิลปกรรมอันเกาแกมี ผลงานอันหลากหลายรูปแบบ   ในประเทศไทยแตดั้งเดิม

ผลงานการแกะสลักไม จะถูกรังสรรค ขึ้นเพ่ือรับใชศาสนา  เชน การแกะสลักไมสําหรับประดับ  โบสถ วิหาร ศาลาวัด

หอไตร ฯลฯ ซึ่งมีการสรางสรรคอยางสวยงาม  ประณีต  บรรจง วิจิตร  ตระการตา  ปรากฏ  อยูทุกยุคทุกสมัย  

กระจายตัวอยูแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ชางแกะสลักถายทอดภูมิปญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม ทักษะทางเชิง

ชางจากรุนสูรุนเรื่อยมา บางทําการแกะสลักไมเปนอาชีพหลัก  บางทําเปนอาชีพเสริม  ชวยสรางรายไดมาจุนเจือแก

ครอบครัว  ชางแกะสลักของไทยลวนเปนท่ียอมรับวามีทักษะฝมือทีด่ีเลศิเปนอยางย่ิง 
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โครงการออกแบบชุดโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก เปนโครงการที่เกิดจากความสนใจและประทับใจ

ในงานหัตถอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเทคนิคเชิงชาง ของชางไม และวิถีชนบทแหงทองทุงที่มีความเรียบงาย สงบ และ

จริงใจซึ่งในปจจุบันเทคนิคและกระบวนการสรางสรรค แบบดั้งเดิมของชางไทย ไดรับความสนใจลดนอยลงโดยได ถูก

กระบวนการสรางสรรคในรูปแบบของการใชเครื่องจักรตางๆ มาชวยในการผลิตทําใหสามารถสรางสรรคผลงานที่มี

ความหลากหลายมากขึ้นซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่โดดเดนของชางไม  คือ การแกะสลักรองรอยลงบนพื้นผิวของไมดวยสิ่ว

รูปแบบตางๆ ซึ่งกอใหเกิดความสวยงามจากลักษณะผิวที่มีความพิเศษเฉพาะตัวที่แตกตางกันจึงทําการออกแบบ

ผลงานที่มีความผสมผสานกันระหวางการใชเทคนิคการแกะไมแบบดั้งเดิม และเทคนิคการผลิตแบบอุตสาหกรรมมา

ทําการออกแบบโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก โดยนําเศษของกิ่งไมที่มีขนาดไมใหญนัก  มาทําการออกแบบ

เปนผลงาน  ในรูปแบบของศิลปะรวมสมัย  โดยนําเสนอความงามของความหยาบในรองรอยแบบชนบทและความ

เรียบงายแบบศิลปะสมัยใหม (rustic as modern) ที่สามารถนําไปประดับตกแต งภายในบานรูปแบบตางๆ   เพื่อเปน

การตอยอดและพัฒนาผลงานการแกะสลักใหมีความรวมสมัยมากขึ้น   

วิธีดําเนินการวิจัย 

จากความสนใจในการผสมผสานระหวางเทคนิคทางเชิงชางไม   ตอกระบวนการการสรางสรรค ผลงานไมใน

รูปแบบหัตถอุตสาหกรรม  ที่มุงเนนพัฒนาผลงานซึ่งสามารถนําไปจัดวางประดับตกแตงภายในอาคารได หลากหลาย

รูปแบบ  โดยเลือกใชเศษไมท่ีมีขนาดไมใหญโตจนเกินไป  มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 4 นิ้ว โดย โครงการอกแบบ

ชุดโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก มีกระบวนการในการสรางสรรคผลงาน ดังนี ้

1.การรวบรวมท่ีมาของแรงบันดาลใจ โดยการศึกษาหาขอมูลของโคมไฟประดับในรูปแบบตางๆ เชน โคมไฟ

แบบตั้งพื้น  โคมไฟแขวนเพดาน   โคมไฟติดผนัง   โคมไฟหัวเตี ยง   รูปแบบต าง  ๆ  เพื่อศึกษารูปทรง   ขนาด 

สัดสวน ที่สามารถนํามาสรางสรรคเปนผลงานโคมไฟที่เหมาะสมกับเทคนิคงานไม โดยเลือกใชเทคนิคดั้งเดิมในการ

สรางสรรคผลงานไมแกะสลักคือ การกลึงไม  ควานเนื้อไม  และใชสิ่วสรางพื้นผิวภายนอกเพื่อใหเกิดรองรอย

เฉพาะตัวซึ่งเกิดจากความชํานาญและน้ําหนักมือจากการแกะของชางแตละคน 

2.การรางตนแบบผลงาน หมายถึง วิธี การกําหนดโครงสราง  รูปทรง สัดส วน โครงสรางของผลงานแลวจึง

ถายทอดออกมาในลักษณะของการวาดเสนการขึ้นต นแบบดวยโปรแกรมสามมิติ  เพื่อศึกษา  สังเกต วิเคราะห  

รูปทรงสัดสวน กอนจะทําการคัดเลือก  รูปแบบที่นาสนใจและเหมาะสมไปสรางสรรคเปนผลงาน 
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ภาพที่ 1 แบบรางรูปทรงของโคมไฟและกระถางตนไมขนาดเล็ก 

 

 

 

ภาพที่ 2 แบบรางรูปทรงของโคมไฟและกระถางตนไมขนาดเล็กขึ้นรูปดวยคอมพิวเตอร 3 มิต ิ

3.สรางสรรคผลงานจากแบบราง2 มิติ โดยคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมในการสรางสรรคเปนผลงาน

จริง คัดเลือกแบบโดยอาศัยหลักสุนทรียศาสตรทางศิลปะ โดยเลือกนําเสนอผลงานที่มีความโดดเดนดานดุลยภาพ 

ดุลยภาพเปนคุณลักษณะสําคัญของเอกภาพ ดุลยภาพทั่วไป หมายถึง การถวงน้ําหนักหรือแรงปะทะที่เทากันแต

ในทางศิลปะดุลยภาพมคีวามหมายรวมไปถงึการประสานกลมกลนื ความพอเหมาะพอดีของสวนตางๆ ในรูปทรงหนึ่ง

หรือในงานศิลปะช้ินหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ. 2539: 128)จากแบบราง 2 มิติ รูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนรูปทรงโคมไฟแบบ

สี่เหลี่ยมและรูปทรงโคมไฟแบบกลึงกลม ทั้งสองรูปแบบหลักๆ มีความนาสนใจที่แตกตางกัน โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม

จะใหความรูสึกที่ดูหนักแนน ทบึ ตัน ไมเปนมิตร จากขอบ มุม สันที่มคีวามคม ดูไมสบายตา สวนรูปทรงแบบกลึงกลม 

จะใหความรูสึกที่นุมนวล เปนมิตร มีความเบาสบายจากการที่ใสขาแบบสามเสาทําใหรูปทรงเกิดการยกตัวลอยขึ้น ให
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ความรูสึกเบาสบายจากการมีพื้นที่วางจากการกินอากาศที่มากขึน้ ดังนั้น จึงเลือกสรางสรรครูปทรงโดยอาศัยเทคนิค

การกลึงไม  เพื่อสรางลําตัวของโคมไฟ กลึงดานทายของโคมไฟใหมีลักษณะกลม มน เพื่อทําใหรูปทรงมีความนุมนวล 

ดูเปนมิตรตอผูใชงาน นํากิ่งไมขนาดเล็กยาวประมาณ 3 ซม. จํานวน 3 กิ่ง มาตอในลักษณะสามเสา เพื่อยกลําตัวของ

โคมไฟใหสูงขึ้น สรางพื้นที่วางดานลางของฐาน ทําใหผลงานเกิดมีลักษณะลอยตัว ประดับโคมไฟและกระถาง ตนไม

ขนาดเล็กดวยการสรางรองรอยบนพื้นผิวของไมบริเวณลําตัวจากการ แกะดวยสิ่ว ซึ่งแสดงออกถึงความงามของ

รองรอยจากปลายสิ่วที่ชวยใหผิวไมเรียบเกิดรองรอยเปนจังหวะที่นาสนใจ อันแสดงถึงทกัษะดั้งเดมิของชางไม เลือกใช

หลอดไฟแบบหลอดไส ที่มีการแสดงเสนสายของไสหลอดไฟแบบขด และแบบเสนตั้ง เพื่อสรางความโดดเดนและ

นาสนใจใหแกผลงาน  

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

 

 
 

ภาพที่ 3 ผลงานชุดโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก 

 โครงการออกแบบชุดโคมไฟไมและกระถางตนไมขนาดเล็ก   เปนผลงานที่สรางสรรคโดยใชการลดทอน

รูปรางรูปทรง  การสรางรูปทรงดวยรูปทรงเรขาคณิต  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  3.5 นิ้ว สูง 3.5 นิ้ว และขนาด

เสนผาศูนยกลาง4 นิ้ ว สูง 4 นิ้ ว  ซึ่งเปนขนาดที่ได มาจากเศษไม เหลอืใช ที่ม ีพอเหมาะแก การนํามากลึงได   ขึ้นรูป

ดวยการกลึงไมใหไดทอนไมทรงกระบอกปลายมน  สรางผิวสัมผัสดวยการใชสิ่วแกะผิว เพื่อสรางรองรอยเฉพาะตัว

จากทักษะของชางแต ละคน  ซึ่งรองรอยจากการแกะของชางแตละคนลวนแตกตางกันดวยทักษะและความชํานาญ

เฉพาะตัว  บางแกะถี่ บางแกะลึก   บางแกะร องใหญ   บางแกะร องรอยเล็ก   สะทอนลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของ
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ชาวบานได เปนอยางดี   สรางเอกลักษณของผลงานดวยการนํากิ่งไมมาทําเปนขาของโคมไฟและกระถาง   เพิ่มความ

นาสนใจดวยการเลือกใช หลอดไส ที่มี การแสดงความงามของเสนสายจากลวดลายภายในหลอด   และได เลือกใช

สวิตชไฟที่สามารถเพ่ิมระดับความสวางของหลอดได  เปนการตอยอดการสรางสรรค ดวยการพัฒนาทางรูปทรงและ

การเลือกใช วัสดุอื่น   ๆ  ที่มี ความเหมาะสมและสงเสริมให ผลงานมี ความโดดเดนนาสนใจและรวมสมัยมากยิ่งขึ้น   

เหมาะแก การนําไปใช วางประดับตกแต งภายในบานได หลากหลายรูปแบบ   ทั้ งยังสามารถตอยอดในการ

สรางสรรค ผลงานในรูปแบบอื่น   ๆ ที่นําการผสมผสานระหวางเทคนิคตางๆ ได 

กิตตกิรรมประกาศ  

ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ ที่สนับสนุนเงินทุน และสถานที่ในการทําวิจัย 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ 

โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ที่มีทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) และการ

สนทนากลุม (Focus Group) เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) จากเจาหนาที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานใน

สวนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐผานเครือขายการบริหารจัดการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 18 คน และการสนทนากลุม (Focus Group) จากตัวแทนหนวยงานภาครัฐ, ตัวแทน

ภาคเอกชน และตัวแทนผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล จํานวน 12 คน สวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานสังกัด

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก(Accidental/Convenience 

Sampling) รวมทั้งหมด 400 คน กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตพรรณนา ดวยการหาคา

รอยละ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน และเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติ มี 3 ปจจัย

เรียงลําดับตามคาสัมประสิทธิ์ถดถอยจากมากไปหานอย คือ (1) แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –

2561) (β = 0.401) มี 3 ตัวแปร ไดแก ความชัดเจนของแผนฯ ความเปนไปไดของแผนฯ และคุณคาและประโยชนตอสังคม (2) 

สภาพแวดลอมภายนอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (β = 0.307) มี 2 ตัวแปร ไดแก สภาพแวดลอมทั่วไป และ

สภาพแวดลอมของงานบริการดิจิทัล (3) สภาพแวดลอมภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (β = 0.301) มี 2 ตัว

แปร ไดแก จุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ซึ่งทั้ง 3 ปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของการนําแผนพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติ ไดรอยละ 82.00 (R2 = .820) ไดอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.01 และจากการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวา มีปจจัยสําคัญอื่นที่มีผลตอการพัฒนายุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การบริหารภาครัฐ คือ ปจจัยดานศักยภาพในการแขงขันและบริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบ ดาน

ศักยภาพในการแขงขันและบริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และดานความเชื่อมั่นของประชาชนของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

 

คําสําคัญ : การบรหิารภาครัฐ, ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัล  
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Abstract 

The purposes of this study were : To provide appropriate ways to develop target digital technology 

strategies for public administration. The research methods used for this study were mixed methods including 

qualitative and quantitative methods. For the qualitative data collection, in-depth interviews and focus groups 

were used. The researcher conducted in-depth interviews with 18 government officials working in their positions 

of digital technology for public administration through networks of their own responsible entities under the 

Ministry of Digital Economy and Society. As for the focus groups, the researcher organized focus groups with 12 

representatives from government sector agencies, private sector organizations, and qualified experts in digital 

technology. For the qualitative data collection, survey questionnaire was the instrument to collect data from 400 

representative samples working at government agencies under the Ministry of Digital Economy and Society. The 

sampling method used was accidental sampling or convenience sampling. The scope of error rate is 0.05. The 

analysis of collected data was undertaken by using descriptive statistics to summarize data in forms of 

percentage, and the final findings by descriptive analysis was presented. 

The findings were as follows : There are three key factors to implement the Digital Development for 

Economy and Society Plan following the “regression efficient” from higher to lower as follow (1) Digital 

Development Plan for Economy and Society (B.E.2559-2561) (β = 0.401) which have 3 variables such as the 

clarity of the Development Plan, the possibility of the Development Plan and the social value and utilization. (2) 

External environment of the Ministry of Digital for Economy and Society (β = 0.307) having two variables 

namely: general external factor and the environment of the digital services. (3) Internal environment of the 

Ministry of Digital for Economy and Society (β = 0.301) having two variables such as the “strength and 

weakness” with three factors that can be clarified regarding the variable of the implementation of the Digital 

Development for Economy and Society Plan for services with the percentage of 82.00 (R2 = 0.820) with 

significant meaning for the statistic at the level of 0.01 and from the “Qualitative Analysis”, it was founded that 

there are other factors which will affect the strategy of the Digital Development for public administration. It is 

the efficiency of competitive factor and services of the Ministry of Digital for Economy and Society consisting of 

the efficiency of the competitiveness and trust of the people for the Ministry of Digital for Economy and Society. 

Keywords: Public Administration, The Digital Technology Strategy   

 

บทนํา 

ในปจจุบัน ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้นเปนอยาง

มาก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกดาน และระบบ

การสื่อสารที่ไดรับความนิยมใชกันอยางแพรหลายในขณะนี้ก็คือ สื่อสังคมดิจิทัล มีผลใหเกิดเปนสังคมแหงขอมูล

ขาวสาร เนื่องจากประชาชนลวนมีความตองการรับรูขอมูลขาวสารในทุกๆ ดานเปนจํานวนมาก สื่อสังคมดิจิทัลจึงได

ทวีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับและแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับการขยายตัวในการใชคอมพิวเตอรสวน

บุคคล ที่งายตอการเชื่อมโยงเขามาในเครือขายขอมูลขาวสาร ซึ่งเรียกโดยรวมวา สื่อเครือขายสังคมออนไลน (Social 
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Media Network) เปนสื่อสังคมท่ีและใชกันอยางแพรหลายผานระบบอนิเตอรเน็ต (Internet) จึงทําใหระบบอินเทอรเน็ต

กลายเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารและความคิดเห็นเรื่องตางๆ ของสื่อสังคมออนไลนจากผูคนทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งเปน

แหลงเรียนรูขนาดใหญที่มีขอมูลขาวสารไหลเวียนในระบบเปนจํานวนมาก โดยผูใชงานสามารถคนควาหาขอมูล

ขาวสารไดตลอดเวลา ไมวาจะอยูสถานที่แหงไหนและเวลาใด (Any Where and Any Time) ก็ตาม จะสามารถรับ

ขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง จึงเปนลักษณะเดนของสื่อสังคมดิจิทัล และดวยระบบที่มีประสิทธิภาพสูงจึงสามารถ

เชื่อมตอระหวางกันไดอยางรวดเร็ว ในระบบการรับ-สง และการกระจายขอมูลขาวสาร  

 อินเทอรเน็ต (Internet) มีระบบเริ่มตนในป พ.ศ. 2512 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการใชงานของ

กระทรวงกลาโหม (US Department of Defense) และอารพา (ARPA) ซึ่งเปนหนวยงานทหาร ไดพัฒนาระบบเครือขาย

ที่เรียกช่ือวา “ARPANET” (Advanced Research Project Agency Network) โดยในชวง 19 ปแรกของระบบอินเทอรเน็ต

นั้น ประยุกตใชในดานการศึกษาและการวิจัยเทานั้น แตพอเขาสูปที่ 20 จึงไดเริ่มมีการพัฒนาและประยุกตใชในดาน

ธุรกิจ 

 สําหรับในประเทศไทย เร่ิมมีการทดลองใชงานระบบอนิเทอรเน็ต ในป พ.ศ. 2530 ซึ่งในขณะนั้นอินเทอรเน็ต

จํากัดอยูในวงการดานการศึกษาและการวิจัย ยังไมไดเปนเครือขายที่ใหบริการในรูปแบบของธุรกิจ ตอมาในป พ.ศ. 

2538 ความตองการใชงานดวยระบบอนิเทอรเน็ตจากภาคเอกชนมีมากขึ้น การสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) จึงได

รวมมือกับบริษัทเอกชน เพื่อเปดใหบรกิารระบบอินเทอรเน็ตแกบุคคลทั่วไปดวยการสมัครเปนสมาชิก โดยจัดตั้งขึ้นใน

รูปแบบของบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย (ISP = Internet Service Provider) มีการจัดเก็บคาบริการ

อินเทอรเน็ตในรูปแบบธุรกิจ โดยเริ่มแรกมีผูใหบริการเพียง 2 ราย ไดแก ศูนยบริการอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย 

และบริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต จํากัด โดยมีคณะผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปนคณะที่ปรึกษา ในระยะเวลาตอมาจึงไดมีบริษัทเอกชนที่เปดใหบริการระบบอินเทอรเน็ต

เพิ่มขึ้นอีกหลายแหง ที่สําคัญ เชน บริษัท บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 

(มหาชน) บริษัท สามารถ อินโฟเนต จํากัด และ บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จํากัด (มหาชน) เปนตน ที่มีสวน

ผลักดันการใหบริการระบบอนิเทอรเน็ตในประเทศไทย และพัฒนาระบบการใชงานใหแกผูใชทั่วไปอยางกวางขวางขึ้น

มาก 

 สื่อสังคมออนไลน (Social Media) นับวาเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เรียกวา เว็บ 2.0 (Web 2.0) คือ 

เครื่องมือตางๆ ที่ทํางานบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและระบบเครือขายโทรศัพท มือถือเคลื่อนที่ ที่อนุญาตให

บุคคลเขาถึง แลกเปลี่ยน สรางเนื้อหากับบุคคลอื่นๆ และการเขารวมในระบบสื่อเครือขายสังคมออนไลนตางๆ ซึ่งใน

ปจจุบันการใหบริการในเครือขายอินเตอรเน็ตไดมีการนํามาใชเพื่อสื่อสารระหวางบุคคล เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

หรือการสื่อสารของหนวยงานราชการ รวมถึงองคกรตางๆ มีลักษณะเปนการสื่อสารแบบสองทาง ที่มีรูปแบบการ

ทํางานในลักษณะออนไลน และสามารถที่จะใชงานและเพิ่มเติมเนื้อหาได (แสงเดือน ผองพุฒ, 2556: บทนํา) สื่อ

สังคมออนไลนจึงเปนชองทางของการติดตอสื่อสารสําคัญอีกชองทางหนึ่ง ที่หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของเอกชน ไดนํามาใชเพื่อการติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ เพื่อการเผยแพรขอมูล การให

ความรู การประชาสัมพันธ รวมถึงการติดตอกับสื่อสาธารณะ ซึ่งโดยทั่วไปแลว สื่อสังคมออนไลนจึงมีทั้งขอดีและ

ขอเสีย จะตองมีการพิจารณาและการใชวิจารณญาณในการรับรูขอมูลขาวสารดวยความรอบคอบและชัดเจน เพื่อ

เปนการปองกันการเขาใจที่คลาดเคลื่อน นอกจากนี้ส่ือสังคมออนไลนยังเปนสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

เปนสื่อที่มีการปรับปรุงแกไขขอมูลไดตลอดเวลา จําเปนที่ผูใชงานจะตองติดตามความเคลื่อนไหวของเนื้อหาสาระ
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อยางตอเนื่อง ตลอดจนการตอบขอสงสัยอยางสม่ําเสมอ ตองรักษาความนึกคิดดวยความเปนกลาง และตองไมสราง

ความแตกแยกใหเกิดขึน้ในสังคม อีกดวย 

 เทคโนโลยีดจิิทัลในแบบสื่อสังคมออนไลน เปนรูปแบบของการสื่อสารขอมูลที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่หลากหลายใหเขามามีสวนเกี่ยวของ ทั้งในรูปแบบของการสรางและการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

ปจจุบันการใชงานอินเทอรเน็ตและโทรศัพทแบบเคลื่อนที่ ประเภทสมารทโฟน และอุปกรณพกพา เชน แท็บเล็ต ที่มี

ปริมาณการใชงานที่เพิ่มขึ้นเปนอยางมาก สงผลใหมีการใชงานของสื่อสังคมออนไลนเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําให

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน องคกร หรือกลุมบุคคล ไดนําสื่อสังคมออนไลนมาใชประโยชนเปนอยางมาก ทั้ง

ในการติดตอสื่อสารกันภายในหนวยงาน การเผยแพรประชาสัมพันธ และการติดตอสื่อสารกับประชาชนมากยิ่งขึ้น 

การสื่อสารของระบบสื่อสังคมออนไลนเปนระบบการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งมีคุณลักษณะสําคัญ คือ 1) มีรูปแบบ

ของการทํางานในลักษณะออนไลนเสมอ และ 2) ผูใชสามารถที่จะใชสรางและเพิ่มเติมเนื้อหาได โดยสามารถใชงาน

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนหรืออุปกรณการสื่อสารตางๆ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ) 

แท็บเล็ต และอุปกรณอื่นที่มีลักษณะของการใชงานคลายคลึงกันที่สามารถเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตหรือเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ สื่อสังคมออนไลนจึงเปนชองทางของการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชนทั่วไป สามารถนํามาใชในการตดิตอสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน สื่อสังคมออนไลน

มีใชอยูหลากหลายรูปแบบ โดยเปนท้ังประเภทเครื่องมือและการประยุกตใชงานไดหลายลักษณะ ซึ่งสื่อสังคมออนไลน

บางสื่อมีความสามารถและใหบริการในการใชงานไดมากกวาหนึ่งอยาง เชน Facebook เปนทั้งเครือขายสังคมออนไลน

ที่สามารถแบงปนรูปภาพและภาพเคลื่อนไหวไดอีกดวย หรือ Twitter เปนทั้งเครือขายสังคมออนไลนที่เปนไมโคร   

บล็อกและการแบงปนสถานะ หรือ Youtube, Instagram เปนทั้งเครือขายสังคมออนไลนที่เปนเว็บไซตสวนตัวใหผูใช

สามารถฝากหรือนําสื่อขอมูล รูปภาพ วีดิโอ มารวมแบงปนใหแกผูอื่นท่ีใชงานในสื่อเครือขายสังคมออนไลน เปนตน 

 การบริหารงานของหนวยงานตางๆ ในภาครัฐก็เชนกัน ไดนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารงาน การ

ดําเนินการ และการปฏิบัติงานตางๆ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและประหยัดในเรื่องคาใชจาย หนวยงานภาครัฐที่มีสวน

เกี่ยวของโดยตรงในการบริหารงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการควบคุมสื่อสังคมออนไลน ก็คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม เปนหนวยงานที่ไดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดย

มาตรา 24 ไดระบุขอบเขตอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน สงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกระทรวง หรือสวนราชการที่สังกัดในกระทรวง และมาตรา 25 ไดกําหนดใหมีสวนราชการในสังกัด ไดแก 

สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา และสํานักงานสถิติแหงชาติ นอกจากนี้ กระทรวง

ดิจทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ยังมีหนวยงาน องคการมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ในสังกัด 6 แหง ไดแก 1) บริษัท ทีโอที 

จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 3) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 4) สํานักงานสงเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาต ิ(องคการมหาชน) 5) สํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และ 

6) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (องคการมหาชน)  

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีมุมมองหรือวิสัยทัศนเพื่อเปนองคกรหลักในการเปนกลไกหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันในเวทีประชาคมโลก ดวยการมีภารกิจหรือพันธกิจโดยรวมในการบริหารประเทศ ไดแก 1) เสนอแนะนโยบาย

และจัดทําแผนยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัย
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พิบัติ 2) พัฒนาและบริหารจัดการโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ไปสูประชาชนอยางทั่วถึงและ

ประสิทธิภาพ 3) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดวยการบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

และขอมูลสถิติ ในทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาประเทศอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกตอง

เหมาะสม 4) สงสงเสริม สนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนใหมีความรู ความสามารถในการประยุกตใช และ

มูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 5) สงเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอยางบูรณาการ ใหมี

ประสิทธิภาพ ทันตอเหตุการณ 6) สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล 

 เนื่องดวย พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หมวด 8/1 มาตรา 21/1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการ

วางแผนสงเสริม พัฒนา และดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และ

ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสวนราชการ

ที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ดวยเหตุดังที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะที่เปน

องคกรหลักในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเพื่อการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางยั่งยืน 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ เปนการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ

การนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏบิัติ ผูวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed Methods Research) ที่มีทั้งวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แลวตามดวยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการวิจัย 

ประกอบดวย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 1.1 ประชากร 

   ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้คือ เจาหนาที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การบริหารภาครัฐผานเครือขายการบริหารจัดการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ประกอบดวย 1) สํานักงานรัฐมนตรี 2) สํานักงานปลัดกระทรวง 3) กรมอุตุนิยมวิทยา 4) สํานักงานสถิติแหงชาติ 5) 

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 6) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 7) บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 9) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 

(องคการมหาชน) 10) สํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนกิส (องคการมหาชน) และ 11) สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  

    1.2 กลุมตัวอยาง 

        1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวเิคราะหเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) จํานวน 

16 คน ประกอบดวย 

 (1) เจาหนาท่ีสํานักงานรัฐมนตรี     จํานวน 2 คน  
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 (2) เจาหนาท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง    จํานวน 2 คน  

 (3) เจาหนาท่ีกรมอุตุนยิมวิทยา     จํานวน 2 คน  

 (4) เจาหนาท่ีสํานักงานสถิติแหงชาติ     จํานวน 2 คน  

 (5) เจาหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการดจิิทัล   จํานวน 2 คน 

     เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 

 (6) เจาหนาท่ีบริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน)    จํานวน 1 คน  

 (7) เจาหนาท่ีบริษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   จํานวน 1 คน  

 (8) เจาหนาท่ีบริษัท ไปรษณยีไทย จํากัด    จํานวน 1 คน  

 (9) เจาหนาท่ีสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม   จํานวน 1 คน 

  ซอฟตแวรแหงชาต ิ(องคการมหาชน)  

 (10) เจาหนาที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส   จํานวน 1 คน 

   (องคการมหาชน)  

 (11) เจาหนาที่สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  จํานวน 1 คน  

   (องคการมหาชน) 

 

        2) การสนทนากลุม (Focus Group) โดยทําการสนทนากลุมอยางมีโครงสรางจากตัวแทนหนวยงาน

ภาครัฐ, ตัวแทนภาคเอกชน และตัวแทนผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการใชแบบคําถามการสนทนา

กลุมเพื่อเปนคําถามที่จะใชในการสนทนาเชิงลึก เปนเครื่องมือในการสนทนากลุมนี้ ซึ่งแบบคําถามสําหรับการสนทนา

กลุมไดมีการตรวจสอบเครื่องมือโดยคํานึงถึงคุณภาพของเครื่องมือวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 

โดยนําไปใหที่ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ ตรวจสอบแนวทางการสนทนา การตั้งคําถาม เพื่อ

ตรวจประเด็นคําถามไปเปนวัตถุประสงคของการวิจัยใหไดมากที่สุด และปรับแกไขกอนนํามาใช จากนั้นดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง กลาวคือ ทําบันทึกขอความเชิญ

ผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะจงเขารวมสนทนากลุม พรอมเชิญผูดําเนินการสนทนา (Moderator) และยืนยัน

การตอบรับ จากนั้นจัดการสนทนากลุมโดยมีผูดําเนินรายการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นในการ

สนทนา เพ่ือชักจูงกลุมใหเกิดแนวคิด แสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวางละเอียด

ลึกซึ้ง และมีเลขานุการเปนผูจดบันทึกขอมูล  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมจะทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชวิธี

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คําตอบที่ไดจากการสนทนา โดยการวิเคราะหเนื้อหานั้นจะใหไดคําตอบตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา ในการสนทนากลุมนี ้ไดมีการกําหนดผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม จํานวน  12  คน  คือ 

      (1) หนวยงานภาครัฐ     จํานวน 4 คน 

      (2) ภาคเอกชน      จํานวน 4 คน 

      (3) ผูทรงคุณวุฒทิางดานเทคโนโลยีดิจิทัล   จํานวน 4 คน 

 

       3) กลุมตัวอยางที่ใชในการวเิคราะหในเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเลือกจากบุคคล

ที่เกี่ยวของในการทําวิจัยโดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

ภาครัฐผานเครือขายการบริหารจัดการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไมทราบ
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จํานวนที่แนนอนจึงไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการประมาณคารอยละ จากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวน

ประชากร (รศ.ศิริชัย พงษวิชัย, 2547 : 121) โดยใหคาความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่ง Z ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 หรือ ระดับความเชื่อมั่น 95% มีคา 1.96 (กัลยา วานิชยปญญา. 2545 : 26) โดย

แทนที่ระดับความนาจะเปนของประชากรเทากับ 0.05 คา Z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนที่ 

0.05 จะขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384.16 หรือประมาณ 385 คน อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้

ผูวิจัยไดเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 15 ตัวอยาง ดังนั้นขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเทากับ 400  โดย

จะเลือกตัวอยางแบบวิธีไมทราบความนาจะเปน (Non – probability Sampling) 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย (Data Instrument) 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครัง้นี้ ประกอบดวย 

   2.1 แบบสัมภาษณ เพื่อศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของโดยตรงกับการกําหนดยุทธศาสตร

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ กลาวคือ กลุมผูบริหารของหนวยงานในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ไดแก 1) สํานักงานรัฐมนตรี 2) สํานักงานปลัดกระทรวง 3) กรมอุตุนิยมวิทยา 4) สํานักงานสถิติ

แหงชาติ 5) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 6) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 7) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 8) บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 9) สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) 10) สํานักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และ 11) 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส (องคการมหาชน)  

   2.2 การสนทนากลุม (Focus Group) โดยทําการสนทนากลุมอยางมีโครงสรางดวยการใชแบบคําถามการ

สนทนากลุมเพื่อเปนคําถามที่จะใชในการสนทนาเชงิลึก เปนเครื่องมือในการสนทนากลุมนี้  ซึ่งแบบคําถามสําหรับการ

สนทนากลุมไดมีการตรวจสอบเครื่องมือโดยคํานึงถึงคุณภาพของเครื่องมือวามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) โดยนําไปใหที่ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ ตรวจสอบแนวทางการสนทนา การตั้ง

คําถาม เพื่อตรวจประเด็นคําถามไปเปนวัตถุประสงคของการวิจัยใหไดมากที่สุด และปรับแกไขกอนนํามาใช จากนั้น

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุมผูใหขอมูลในประเด็นปญหาที่เฉพาะเจาะจง กลาวคือ ทําบันทึก

ขอความเชิญผูใหขอมูลในประเด็นปญหาท่ีเฉพาะจงเขารวมสนทนา กลุม พรอมเชิญผูดําเนินการสนทนา (Moderator) 

และยืนยันการตอบรับ จากนั้นจัดการสนทนากลุมโดยมีผูดําเนินรายการสนทนา (Moderator) เปนผูคอยจุดประเด็นใน

การสนทนา เพื่อชักจูงกลุมใหเกิดแนวคิด แสดงความคิดเห็นตอประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวาง

ละเอียดลึกซึ้ง และมีเลขานุการเปนผูจดบันทึกขอมูล  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุมจะทําการวิเคราะหขอมูล

โดยใชวธิีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) คําตอบที่ไดจากการสนทนา โดยการวิเคราะหเนื้อหานั้นจะใหไดคําตอบ

ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  ในการสนทนากลุมนี้ ไดมีการกําหนดผูใหขอมูลออกเปน 3 กลุม จํานวน 12 คน 

กลาวคือ 1) หนวยงานภาครัฐ  2) ภาคเอกชน 3) ผูทรงคุณวุฒทิางดานเทคโนโลยีดิจิทัล    

   2.3 แบบสอบถาม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ ใชกับกลุม

ตัวที่เปนผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนขอคําถามแบบมาตรสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของลิเคอรท (Likert Scale) ใชกับกลุมผูปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานสังกัด

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

    2.4 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมอื 
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         เครื่องมือที่สรางขึ้นไดแก แบบสัมภาษณและแบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การบรหิารภาครัฐ โดยมีวิธีการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดดําเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 

  1) กําหนดจุดประสงคในการสรางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม เพื่อเปนกรอบสําหรับการสราง

แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

  2) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

บรหิารภาครัฐ รวมท้ังตัวอยางเครื่องมือวัดตางๆ ที่เกี่ยวของ 

  3) นําคําจํากัดความยุทธศาสตรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเปนแนวทางในการ

นําไปเขียนขอคําถามใหสอดคลองกับคําจํากัดความ 

  4) การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 

 แบบสอบถามเปนขอคําถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ

ลิเคอรท (Likert Scale) (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเกี่ยวกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การบรหิารภาครัฐ มีการพัฒนาคุณภาพของเคร่ืองมอื โดยเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน คือ  

   (1) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สถาพร  แสงสุโพธิ ์

   (2) อาจารย ดร. อนันต  แยมเยื้อน 

   (3) อาจารย ดร. นพวรรณ  บุญธรรม 

   (4) อาจารย ดร. สุชาดา สายท ิ

   (5) อาจารย ดร. วันชาติ  นภาศรี 

   5) การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ผูวิจัยหาคาความ

เชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collecting) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collecting) ในการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหาร

ภาครัฐ ประกอบดวย  

 3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

  การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถนํามาวิเคราะหเชิงตรรกะและ

สามารถขยายองคความรูโดยอาศัยการวิเคราะหตรรกะ เพื่อขจัดชองวางของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยจะ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interviews) โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่

ไดตั้งคําถามไวลวงหนาเพื่อใหผูที่ไดรับการสัมภาษณตอบ และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) แลวนําผล

ที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็นท่ีตองการหาคําตอบตามวัตถุประสงคของการวจิัยที่เกี่ยวกับ

ยุทธศาสตรเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการบริหารภาครัฐ  

 

 3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ  

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ เปนขอมูลแบบ ขอมูลที่รวบรวมไดจาก

แบบสอบถามนั้นมขีั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้ 

 1) ผูวิจัยไดยื่นขอหนังสือเพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ใหกับกลุมตัวอยางและขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม  
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 2) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง ในพื้นท่ีทําการศกึษาวิจัย 

 3) ผูวิจัยรับแบบสอบถามที่ไดแจกไป เพื่อรับกลับคืนมาใหครบหรือตามที่ตองการ 

 4) นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาแลว ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม  จากนั้นนําผล

ขอมูลท่ีไดไปประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยตอไป 

 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 4.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ดําเนนิการ ดังนี ้

  1) ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ เพื่อคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ 

ถูกตองจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลขอมูล 

  2) ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 

โดยหาคารอยละ (Percentage)  

  3) ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตรโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย

หาคารอยละ (Percentage)  

  4) ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารภาครัฐ ใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิตพรรณนา ดวยการหาคารอยละ สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

ไดแก การวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน 

 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดานบริการไป

ปฏิบัติ  

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

               ดานบริการไปปฏบิัต ิ

ปจจัยที่มผีลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจ 

และสังคม ดานบริการไปปฏบิัต ิ(X) 

ความสัมพันธระหวางปจจัยทีม่ีผล

ตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ดานบรกิารไปปฏบิัติโดย

ภาพรวม (Y) 

r Sig. 

แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –2561) (X1) .765** .000 

สภาพแวดลอมภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) .874** .000 

สภาพแวดลอมภายนอก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X3) .905** .000 

โดยภาพรวม (X) .848** .000 
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จากตารางที่ 1 พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติ โดยภาพรวมอยูในระดับคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

(r=.848, Sig.=.000)  เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติ ไดแก แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –2561) (X1) 

สภาพแวดลอมภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) และสภาพแวดลอมภายนอก กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X3) ทุกดานมีความสัมพันธกับการจัดการผลการปฏิบัติ งาน โดยภาพรวม (r=.768, 

Sig.=.000,r=..874 Sig.=.000,r=.905 Sig.=.000,) 

ตารางที่ 2 ตัวแปรปจจัยบางประการที่ถูกเลือกเขาสูสมการถดถอย 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 

2559 –2561) (X1) 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

2 สภาพแวดลอมภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X2) 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

3 สภาพแวดลอมภายนอก กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X3) 

. Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-

enter <= .050, Probability-of-F-to-

remove >= .100). 

a. Dependent Variable: y 

  

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา การวิเคราะหขอมูลเลือกตัวแปรอิสระปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนา

เทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติ ไดแกแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2559 –2561) (X1) สภาพแวดลอมภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) สภาพแวดลอมภายนอก 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X3) การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis แบบ 

Stepwise) เพื่อคนหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติ ไดผลลัพธ ดังนี ้

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหสหสัมพันธคูณกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณกําลังสองของคาสหสัมพันธ

พหุคูณที่ปรับแก และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .765a .586 .585 .215 

2 .874b .764 .763 .162 

3 .905c .820 .818 .142 

a. Predictors: (Constant), x2 

b. Predictors: (Constant), x2, x1 

c. Predictors: (Constant), x2, x1, x3 
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 จากตารางที่ 3 พบวา คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณมีคา .905 และกําลังสองของคาสหสัมพันธพหุคูณ

มีคา .820 แสดงวา ตัวแปรพยากรณทั้งหมด 3 ตัว รวมกันพยากรณสัมฤทธิผลผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติ ไดรอยละ 82.00 (R2 = .820) โดยคาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณมีคา .142   
 

ตารางที่ 4 แสดงความแปรปรวนที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.925 1 25.925 563.587 .000 

Residual 18.328 398 .046   

Total 44.253 399    

2 Regression 33.828 2 16.914 650.538 .000 

 Residual 10.425 397 .026   

 Total 44.253 399    

3 Regression 36.270 3 12.090 604.5 .000 

 Residual 7.983 396 .020   

 Total 44.253 399    

a. Predictors: (Constant), X2 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

c. Predictors: (Constant), X2, X1, X3 

d. Dependent Variable: y 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4 โมเดลที่ 3 ตามการวิเคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน ผลการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อ

ทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์ถดถอยบางสวน (b) รวม โดยใชสูตร Partial F-Test  พบวา คา F ที่คํานวณได

เทากับ 599.699 ซึ่งมากกวาคาวิกฤต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนย  

แสดงวาคาสัมประสิทธิ์ถดถอยบางสวน ไมเทากับ ศูนย หมายความวา การนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติกับตัวแปรแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –2561) 

(X1) สภาพแวดลอมภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) สภาพแวดลอมภายนอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X3) มีความสัมพันธกันเปนเสนตรงจริง ซึ่งจะตองทดสอบนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์ถดถอย

บางสวนของแตละตัวแปรตอไป 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 

Model B Beta t Sig. 

1 (Constant) 1.078  9.786 .000 

สภาพแวดลอมภายในกระทรวงดิจทิัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (X2) 
.696 .765 23.727 .000 

2 (Constant) .358  3.846 .000 

สภาพแวดลอมภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X2) 
.567 .624 24.289 .000 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2559 –2561) (X1) 
.319 .446 17.348 .000 

3 (Constant) -.063  -.697 .486 

สภาพแวดลอมภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (X2) 
.301 .331 9.509 .000 

แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2559 –2561) (X1) 
.401 .560 22.590 .000 

สภาพแวดลอมภายนอกกระทรวงดจิิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม (X3) 
.307 .364 11.005 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

 จากตารางที่ 5 พบวา  โมเดลที่ 3 จะไมมีตัวแปรใดเขาออกจากสมการอีก จึงเปนสมการที่เหมาะสม โดย

ปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัตเิรยีงลําดับจาก

สัมประสิทธิ์ถดถอยบางสวน (β) จากมากไปหานอย ดังนี้ แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –

2561) (X1) สภาพแวดลอมภายใน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) สภาพแวดลอมภายนอก กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X3) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 นี้ สามารถพยากรณการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไปปฏิบัติ(Y) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถเขียน

สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิและคะแนนมาตรฐานได ดังนี้ 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ      

  Y  =  -.063+.301 (X2)+.401 (X1)+307 (X3) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานได  ดังนี้   

Zr  = .331 (Z2)+.560 (Z 1)+.3642(Z 3) 

 กลาวโดยสรุป  เมื่อพิจารณาตามสมการพยากรณ พบวาการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติ ปจจัยที่มีผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ดานบรกิารไปปฏิบัติ ไดแก แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 –2561) (X1) สภาพแวดลอม
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ภายในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (X2) สภาพแวดลอมภายนอกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(X3) จะมีแนวโนมสงผลใหผลตอการนําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดานบริการไป

ปฏิบัติที่เหมาะสมและเดนชัดไดดขีึ้น 

กิตตกิรรมประกาศ   

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  โดยไดรับความอนุเคราะหจากบุคคลที่ใหความกรุณาหลายทาน 

ไดแก คณาจารยทุก ๆ ทานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

ราชูปถัมภ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารย ดร.พรนภา เตียสุธิกุล และศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง ที่ใหความรูทั้ง

แนวคิด ทฤษฎี วิชาการในดานตางๆ ตลอดจนความรูความสามารถในการทําวิจัย ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปน

อยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูใหสัมภาษณ ผูที่เขารวมการสนทนากลุม และตอบแบบสอบถาม ที่กรุณาสละ

เวลาและใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหการวิจัยในครัง้นี้สําเร็จลุลวงได 

 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอนอมกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวทุกทานที่เปนกําลังใจมาโดยตลอด

ระยะเวลาการศึกษา  
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research)มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการเห็น

คุณคาในตนเองของวัยรุน เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองกอนและหลังเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จังหวัดปตตานี 

จํานวน 20 คน ไดมาโดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเลือกวัยรุนที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองตั้งแต

เปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา โดยมีความสมัครใจเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 คน และเขารวมโปรแกรม

นาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ2 ครั้ง เปนเวลา 6 สัปดาห รวมทัง้สิ้น 12 ชั่วโมง เปนการ

ขับเคลื่อนดวยการแสดงออกทางกายใชการเคลื่อนไหวและจินตนาการปลอยความรูสึกผานบทบาทสมสุมติเพื่อกาว

ขามจากความรูสึกในใจ สงผลใหเกิดความภูมิใจในตนเอง เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมจึงประเมินระดับการเห็นคุณคาใน

ตนเองหลังเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดอีกครั้ง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง 

โดยกําหนดจุดมุงหมายและปรับปรุงแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพื่อสอดคลองกับ

กลุมตัวอยางที่ศึกษา และโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด ที่ผูวิจัยออกแบบโดยใชแนวทางของนาฏกรรมและจิตวิทยาเชิงบวก

ในการเขาโปรแกรมทุกครั้ง  สถิติที่ใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนกอนและหลัง

การใชโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด โดยใชสถิติ t-test แบบไมอิสระตอกัน (t-test for dependent samples) 

              ผลการศึกษาวิจัยพบวา  หลังเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดมีระดับคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให

เห็นวา โปรแกรมนาฏกรรมบําบัดนาจะเปนทางเลือกหน่ึงในการดูแลวัยรุนที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา ผูเกี่ยวของใน

งานนาฏกรรมสามารถนําไปเปนแนวทางเพื่อประยุกตใชในการแกปญหาและเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของ

วัยรุน และเปนประโยชนสําหรับผูที่จะศกึษาวิจัยเร่ืองการเห็นคุณคาในตนเองในกลุมเด็กและเยาวชนตอไป 

คําสําคัญ: โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด การเห็นคุณคาในตนเอง วยัรุน 

 

Abstract  
 

This title is a quasi-experimental research aims to study the level of Self-esteem of adolescents, to 

compare the level of Self-esteem of adolescents according to genders, mean score, and parental status and to 

compare the level of Self-esteem of before and after participating in Dramatic Therapy. The sample of this 
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research was 12 Mathayom Suksa IX students in Dechapattanayanukul School obtained by purposive sampling 

to select adolescents who have Self-esteem before participating in Dramatic Therapy at 25 percentile and 

below and 12 adolescent volunteers participated in Dramatic Therapy to join the Dramatic Therapy of 12 sessions 

of 1 hour duration of 6 weeks and evaluate Self-esteem after participating in Dramatic Therapy again. The 

research instruments were the Self-esteem Questionnaire and Dramatic Therapy Program. The t-test for 

dependent samples was used to analyze the data.  

 The result of the study was as follows after participated the Self-esteem Dramatic Therapy was 

significantly increasing at .05 levels. The Dramatic Therapy probably selected the alternative therapy for 

participants in Dramatic can be applied for the guidelines to solve problem and reinforce the Self-esteem of 

Adolescents and useful for the study to improve the Adolescents who lack of Self-esteem in the other groups. 

Keywords: Dramatic Therapy Program , Self-esteem, Adolescents 

 

บทนํา  

ความสําคัญของปญหา  

ประเทศไทยพยายามมุงมั่นพัฒนาประเทศใหเปนประเทศอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบเรงรีบ 

มีผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอสังคมไทยดังเชน ปญหาการแขงขันเพื่อความสําเร็จทางวิชาการอยางสูงในหมู

วัยรุนทั้งน้ีก็เพื่อความอยูรอด และเพื่อคุณภาพชีวติของวัยรุนที่จะเปนผูใหญในวันหนา วัยรุนอยูในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ

ระหวางความเปนเด็กและผูใหญ จึงเปนระยะที่เด็กตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานตางๆ อยาง

เขมขนในทุกดาน วัยรุนที่เปนปญหา ปญหาบางอยางของวัยรุนหากแกไขไมทัน หรือไมไดรับการแกไขจะยืดเยื้อไปจน

เขาสูวัยผูใหญ ซึ่งการแกไขหรือปรับพฤติกรรมตางๆ ทําไดยากยิ่งขึ้น (ศรเีรอืน แกวกังวาล, 2549) เพราะวัยรุนนั้นเปน

วัยมีความทะเยอทะยานสูงอารมณเปลี่ยนแปลงงาย (สุชา จันทนเอม, 2544) ซึ่งเปนธรรมชาติของวัยรุนที่เปนวัยที่

ตองการมอีิสรภาพเปนอยางมากใหความสําคัญกับเพื่อนทัง้เพศเดียวกันและเพศตรงขาม ไมชอบใหพอแมพี่นองมายุง

เกี่ยวกับเรื่องสวนตัว ปญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่หลายคนมองขาม นานวันอาจกลายเปนปมในใจ (พรพิมล เจียมนาคริ

นทร, 2539) จนกลายเปนความรูสึกดอย (พนม เกตุมาน, 2535) มีสวนกอใหเกิดการรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา เมื่อ

ตองเจอกับสภาพปญหาและการถูกกีดกันทางสังคม (Coopersmith, 1981) ซึ่งเปนบุคคลที่มกีารเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 

ปลีกตัวออกจากสังคม มีความวิตกกังวลสูง (Maslow, 1954) และมักใชกลไกในการปองกันตนเอง รับรูวาตนเองดอย

กวา ไมเชื่อมั่นในตนเอง ไมสามารถสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นได มักอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลอื่นจึงสงผล

ใหบุคคลเกิดความรูสึกดอย (Coopersmith, 1981) วัยรุนที่ประสบปญหาตองไดรับการกระตุนใหคิดริเริ่ม สรางสรรค 

การจะคิดสรางสรรคได ตองใชวิธีการสงเสริมลักษณะการเห็นคุณคาในตนเองตามความเหมาะสมการเสริมสรางให

วัยรุนที่คิดวาตนเองมีความรูสึกดอยและมีการเห็นคุณคาในตนเองตํ่า ไดคิด ไตรตรอง ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนความคิดที่

ฝงอยูในจิตใจใหกลับมาเห็นวาตนเองมีคา ไมไดไรคาตามที่ตนคิดไปเอง เพื่อใหเขาเกิดการเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นได

นั้น ผูวิจัยจึงสนใจ และมองวานาฏกรรมบําบัดที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายเพื่อที่จะพัฒนารางกาย และจิตใจเขามามี

สวนชวยเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองโดยการใหวัยรุนสามารถแสดงความรูสึกจากภายในออกมาในรูปแบบของ

ละคร หรือการแสดงอากัปกิริยาตามความตองการของตัวเอง โดยไมคํานึงถึงความสวยงาม แตตองการสิ่งที่แสดง

ออกมาในรูปแบบของศิลปะ เพื่อใหผูที่รวมนาฏกรรมบําบัดสามารถพัฒนาภาพลักษณในทางบวกพัฒนาการเห็น



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1806 
 

คุณคาในตนเอง ลดความเครียด ความวิตกกังวลและซึมเศรา ลดการแยกตัว การเจ็บปวยเรื้อรังและการเกร็งของ

กลามเนื้อ เพิ่มทักษะในการสื่อสาร และสงเสริมใหรูถึงชีวิตความเปนอยูท่ีดีขึน้ (พิณธร ปรัชญานุสรณ, 2548) 

ผูวิจัยมีความเห็นวาหากวัยรุนมองตนเองใหมีคาแลวลบเลือนความเชื่อที่มองวาตนเองมีความรูสึกดอยที่

กอใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเองต่ําออกจากทัศนคติไดแลว ยอมสงผลตอชวงวัยในชวีิตของวัยรุนอยางมาก เนื่องจาก

การเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต คนที่เห็นคุณคาในตนเองจะมีความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น 

และมักจะไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัว มีเปาหมายและสามารถจัดการกับปญหาไดดี 

ยอมรับตนเองและสามารถใชชีวิตไดอยางมีความสุข (Homeire, 2006) การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง

สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การผสานศิลปะกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (พิลาสินี วงษนุช, 2549) การใหการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวคิดพิจารณาความเปนจริงจําป เสภา (2553) การใหการปรึกษาแบบกลุมตาม

ทฤษฎีเผชิญความจริง (ปุริมาพร แสงพยับ, 2553) การใชกิจกรรมกลุม (ศักรินทร เมืองมูล, 2554) การสอนแบบ

แผนผังมโนทัศน (พุทธพร บัวเพชร, 2549) ผูวิจัยจึงไดนํานาฏกรรมมาผนวกแนวทางและประยุกตใชกับจิตวิทยาเชิง

บวกเพื่อมีสวนชวยเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองตอวัยรุนที่มีความรูสึกดอย เพราะนาฏกรรมนอกจากจะเปน

มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นลักษณะเฉพาะของชาติแลว ยังเปนสวนหนึ่งที่มนุษยใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

เพื่อชวยผอนคลายความตึงเครียด บําบัดโรคภัยไขเจ็บ (บังอร อนุเมธากูร, 2542) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะและ

นาฏศิลปเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการมีสุนทรียภาพ ชื่นชมความงาม 

ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย ชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานจิตใจ รางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา 

ตลอดจนนําไปสูการพัฒนาตนในดานของการรูจักชื่นชมตนเอง รูจักคาของตน เขาใจสภาพแวดลอม สงเสริมใหผูเรียน

มีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน, 2551) 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน ดานรางกาย อารมณ  สังคม สติปญญา 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนกอนและหลังเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด 

สมมติฐาน 

 วัยรุนที่ เขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอน 

การเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยครัง้นี้ เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

นาฏกรรมบําบัดตอการเสริมสรางเห็นคุณคาในตนเองใหแกวัยรุน ดังนี ้

 ประชากร เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล  จ.ปตตานี  ปการศึกษา 2557 

จํานวนทั้งสิ้น  297 คน 

 กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีคะแนนประเมินการเห็นคุณคาในตนเองตั้งแตเปอรเซ็น

ไทลที่ 25 ลงมา จํานวน 20 คน ใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกวัยรุนที่มี

ระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง ตั้งแตเปอรเซ็นไทลท่ี 25 ลงมา จํานวน 20 คน และทําการสุมอยางงาย (Simple 
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Random Sampling) และมีความสมัครใจ มีนักเรียนสมัครใจเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 คน  แลว

ประเมินระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองอกีครั้งหลังเสร็จสิ้นการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด 

เครื่องมือที่ใชในการวจิัย คือ 

 1. แบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง ไดจากการศึกษาแนวทฤษฎี ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยกําหนดจุดมุงหมายและปรับสรางแบบประเมนิการเห็นคุณคาในตนเอง ตามแนวคิดของ Adler เพื่อสอดคลองกับ

กลุมตัวอยางที่ศึกษา การใหคะแนนแบบ (Rating Scale) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย 8 ขอ  ดาน

อารมณ  26 ขอ  ดานสังคม 16 ขอ และสติปญญา 5 ขอ ซึ่งเปนขอคําถามดานลบ รวมทั้งหมด  55 ขอ  และ

นําเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อปรับขอคําถามใหผานเกณฑที่กําหนด นําแบบประเมินวิเคราะหหาคุณภาพ

ของเคร่ืองมอื และนําไปทดสอบคุณภาพเครื่องกับนักเรียนระดับช้ัน ม.5 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 

(Try-out)  

 2. โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด สรางจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนาฏกรรมบําบัด 

เพื่อออกแบบโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน นําโปรแกรมนาฏกรรม

บําบัดใหผู เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พิจารณาเสนอแนะปรับปรุง โปรแกรมนาฏกรรมบําบัด นําสังเกตและ

ขอเสนอแนะที่ไดจาผูเชี่ยวชาญไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และไดปรับแกใหมีความเหมาะสมและ

สมบูรณ จึงจะนําไปใชกับกลุมตัวอยางในการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นเตรียมการ ผูวิจัยสงหนังสือขอความอนุเคราะหสถานที่และใชกลุมตัวอยางในการวิจัยถึงผูอํานวยการ

โรงเรียนฯ และเตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง โปรแกรมนาฏกรรม

บําบัด และจัดเตรียมสถานที่ในการทดลองคือหองกิจกรรมโรงเรียนฯ  

ขั้นดําเนินการทดลอง ผูวิจัยนําแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองไปเก็บขอมูลกับนักเรียนทั้งระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน  297 คน หลังจากนั้นจึงทําการตรวจคะแนนในแบบสอบถามแลวเลือกนักเรียนที่ไดคา

คะแนนในระดับคะแนนตํ่ากวาตั้งแตเปอรเซ็นไทลที่ 25 ลงมา ไดจํานวน 20 คน สมัครใจเขารวมโปรแกรมนาฏกรรม

บําบัด จํานวน 12 คน นํากลุมตัวอยางมาทําการประเมินการเห็นคุณคาในตนเองดวยแบบประเมินการเห็นคุณคาใน

ตนเอง กอนเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด นํากลุมตัวอยางมาเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด ครั้งละ 1 ชั่วโมง 

สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนเวลา 6 สัปดาห ทั้งหมด 12 ครั้ง รวมทั้งสิ้น12 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูวิจัยประเมิน

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองอีกครั้งเปนการทดสอบหลังการเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด เปรียบเทียบความ

แตกตางของระดับคะแนนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด 

การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ และคารอยละ วิเคราะหขอมูล

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน วิเคราะหดวยสถิติคาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนกอนและหลังการใชนาฏกรรมบําบัด โดยใชสถิติ t-

test แบบไมอิสระตอกัน(t-test for dependent samples) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ผลการศึกษา  

 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนกอนและหลังการเขาโปรแกรม

นาฏกรรมบําบัด  รวมทุกดาน  
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                        กอนการเขาโปรแกรม             หลังการเขาโปรแกรม 

การเห็นคุณคาในตนเอง           (n= 12)                        (n= 12) 

 

                         x       S.D.      x       S.D.     t-test     Sig  

 ดานรางกาย                         1.55          0.23          4.31     1.01   2.12    .28* 

 ดานอารมณ                          1.57          0.26    4.12     0.76   2.23    .27* 

 ดานสังคม                             1.56          0.23    4.03     0.93   2.26    .27* 

 ดานสติปญญา                       1.75          0.17    3.71     0.93   2.79    .22** 

                                รวม      1.58          0.22      4.00     0.25   2.31    .26* 

 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 ผลการเปรียบเทียบกอนและหลังการเขาโปรแกรมนาฏกรรมรวมทุกดาน มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล  

จากการวิเคราะหขอมูลการใชโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดตอการเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง สามารถ

สรุปผลการวิจัยตามสมมุติฐานที่กําหนดไวไดวา วัยรุนที่เขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับคะแนนการเห็นคุณคาใน

ตนเองสูงกวากอนการเขารวมนาฏกรรมบําบัด โดยระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนทั้งหมด เปนวัยที่อยูในระยะการ

เปลี่ยนแปลงระหวางเด็กไปสูผูใหญซึ่งมีการพัฒนารวมกันระหวางดานรางกาย จิตใจ สังคม (Maslow, 1954) จํานวน 

297 คน เปนชวงที่มพีัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทั้งดานชีววิทยาการรูคิด

และการเขาสูสังคม (Santrock,2001) ซึ่งจําเปนตองมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ไป

พรอมๆ กัน (พรพิมล ไวทยางกูล, 2548) วัยรุนจึงไมใชเพียงแตการเจริญเติบโตทางรางกาย แตหมายรวมถึงการ

เจริญเติบโตทางสังคมซึ่งอยูในกรอบของวัฒนธรรมของแตละที่ (พรพิมล เจียมนาครินทร, 2539) เมื่อวิเคราะหระดับ

คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนรวมทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญญา 

พบวาระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนโดยรวม มีเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา ( x =1.96) เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานที่ทีคะแนนระดับการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับสูงสุดคือ ดานสติปญญา มีเกณฑเฉลี่ย

อยูในระดับต่ํา( x =2.36) รองลงมาคือ ดานสังคม มีเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา ( x =2.02) และดานที่มีคะแนนระดับ

การเห็นคุณคาในตนเองอยูในลําดับสุดทายคือ ดานอารมณ มีเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา ( x =1.86) 

 ผลการวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนกอนเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริมสราง

การเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน โดยมีวัยรุนที่มีระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองตั้งแตเปอรเซ็นไทนที่ 25 ลงมา 

จํานวน 20 คน การเห็นคุณคาในตนเองต่ําของวัยรุนกลุมตัวอยางนั้น จะมีลักษณะขี้อาย  ลําบากใจ ไมกลาเปดเผย

ความรูสึกของตนเอง ไมกลาแสดงออกในบางครั้ง ไมกลาคิดอะไรที่แตกตาง จากคนอื่น  ปดกั้นตนเอง ปลีกตัวออก

จากสังคม มีความกังวล มีความหมายคลายกันกับบุคคลที่มีความภูมิใจในตนเองต่ํา(Low Self-Esteem) ซึ้งมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ (นพมาศ อุงพระ, 2553) ที่มักใชกลไกในการปองกันตนเอง รับมองวาตนเองดอยกวาและไม
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เชื่อมั่นในตนเอง จะมองวาตนเองเปนคนไมดี ไมมีความสามรถ จึงสงผลใหบุคคลเกิดความรูสึกมีปมดอย ไมชอบแสดง

ตนมักเก็บตัว มี ขาดความนับถือตนเอง  ศึกษาตามแนวทางของ (Sasse, 1978) ไดเสนอวิธีการเสริมสรางการเห็น

คุณคาในตนเอง คือ การสรางความมั่นใจใหแกตนเองโดยนึกถึงความสําเร็จขางหนาในชีวิต ใหรางวัลตัวเอง หรือ

อาจจะชมเชยตัวเอง เมื่อสามารถทํางานลุลวงไปดวยดี สะสมบันทึกความสําเร็จ หาสมุดบันทึกเพื่อเขียนบันทึก

ความสําเร็จที่ตนไดรับสิ่งที่ทําไดดีเปนเวลาติดตอกันหลายสัปดาหหรือหลายเดือน โดยอาจเปนความสําเร็จใน

โครงการ 

 ผูวิจัยไดวัยรุนที่มีความสมัครใจเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 คน กอนเขารวมโปรแกรม

นาฏกรรมบําบัดพบวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน โดยรวม มีเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับต่ําเมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานที่ทีคะแนนระดับการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับสูงสุดคือ ดานสติปญญา รองลงมาคือ ดาน

อารมณ และดานท่ีมีคะแนนระดับการเห็นคุณคาในตนเองอยูในลําดับสุดทายคือ ดานรางกาย  และเขารวมโปรแกรม

นาฏกรรมบําบัด จํานวน 12 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง สัปดาหละ 2 ครั้ง เปนเวลา 6 สัปดาห รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง และ

ประเมินการเห็นคุณคาในตนเองอีกครั้ง พบวา ผลการวิเคราะหระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนหลังเขา

โปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง ผูวิจัย นําแนวทางของ (Bruno, 1983) เพื่อการสราง

เสรมิการเหน็คุณคาในตนเองดวยตัวบุคคลวามีขอควรนํามาประกอบการพิจารณา คือ การรับการเสนอแนะโดยตรง

จากผูอื่นหรือจากตนเอง วิธีน้ีเปนการใหขอมูลท่ีมีผลกระทบใหเกิดกําลังใจ และสรางความภาคภูมใิจในตนเอง แตตอง

ไดรับการเสริมแรงทางบวกอยางตอเนื่อง เพิ่มความสําเร็จใหแกตนเอง เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ลดความ

คาดหวังลงใหพอเหมาะพอดีกับความสามารถที่แมจะจริงของตน และใหหยุดการประเมินคาตนเองโดยใชอารมณ

มากกวาเหตุผล 

 ผูวิจัยประเมินการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนหลังเขาโปรแกรมนาฏกรรมโดยรวม จากการใชแบบ

ทาทางและการเคลื่อนไหวรางกายที่เปนอิสระโดยไมตองเตรียมมากอน สัมพันธกับจังหวะ การใชพื้นที่ของพลังงาน

และรางกายเปนเครื่องมือพื้นฐานในการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดประยุกตความสัมพันธขององคประกอบ

ความเคลื่อนไหวรางกาย เชน ปรมิาณของพลังงาน รูปแบบการลื่นไหล ความเร็วของการกระทําจากความคิด และใช

พื้นท่ีรอบตัวเพื่อใหเกิดการรับรูไดดวยตนเองเขาไปยังความรูสึกของแตละบุคคล นํามาซึ่งการแสดงออกและการเขา

สังคม (พิณธร ปรัชญานุสรณ, 2548) มีเกณฑเฉลี่ยอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคะแนน

ระดับการเห็นคุณคาในตนเองอยูในระดับสูงสุดคือ ดานรางกาย และรองลงมาตามลําดับ คือ ดานอารมณ และดานที่

มีคะแนนระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงอยูในลําดับสุดทายคือ ดานสตปิญญา 

 การศึกษาวจิัยในครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคและสมมุติฐานที่วางไว ไดศึกษาระดับคะแนนการเห็นคุณคา

ในตนเอง ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา และเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน

กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด พบวา วัยรุนที่เขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดจะมีระดับคะแนน

การเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัด 

สรุปและขอเสนอแนะ  

 ผลการเปรียบเทียบระดับคะแนนการเห็นคุณคาในตนเองของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคกอนและหลัง

เขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง พบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน

กอนและหลังการเขารวมโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดรวมทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 โดยมีคาเฉลี่ยหลังการเขาโปรแกรมนาฏกรรมสูงกวากอนเขาโปรแกรมเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดาน



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1810 
 

สติปญญา มีความแตกตางของการเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดกอนและหลังการเขาโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดสูง

กวาดานสังคม  ดานอารมณ และดานรางกาย ตามลําคับ  

 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. ผูที่จะนําโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดไปใชเพ่ือเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน ควรมีความรู

ความเขาใจและทักษะเกี่ยวกับกระบวนการใหการปรกึษา เพื่อประสิทธิผลในการใชโปรแกรมนาฏกรรมบําบดัใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

 2. ควรใหครูผูสอนสอดแทรกกระบวนการกลุมโดยใชรูปแบบโปรแกรมนาฏกรรมเขาไปมีสวนชวยปรับ

พฤติกรรมเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองวันรุนในโรงเรียน 

 3. ผลของนาฏกรรมบําบัดเพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุน จะมีประสทิธภิาพสูงไดนั้น ครู

แนะแนว นักจิตวิทยา หรือครูปกครองนักเรียนในโรงเรียน เปนตน ควรพิจารณากระบวนการและขั้นตอนการใหการ

ปรกึษารูปแบบโปรแกรมนาฏกรรมไปใช นอกจากจะชวยลอดความรุนแรงในดานพฤติกรรมแลวยังสามารถชวย

เสรมิสรางพฤตกิรรมดานดีในวัยรุนอีกดวย 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมกีารสรางชุดฝกทางดานอื่น ๆ นอกเหนอืจากโปรแกรมการฝกนาฏกรรมบําบัด เพื่อใชในการศึกษา

การเห็นคุณคาในตนเอง  และควรนําไปใชในการบําบัดพฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีนองเหนือจากการเห็นคุณคาในตนเอง 

 2. ควรมีการปรับแนวคิดของทฤษฏีที่จะนํามาบูรณาการใหสอดคลองกับโปรแกรมนาฏกรรมบําบัดที่ได

ทดลองในครัง้นี้เพื่อพัฒนาโปรแกรมบําบัดใชที่สามารถฝกไดทั้งกลุมวัยรุนและกลุมอื่นๆ ตอไป        

กิตตกิรรมประกาศ  

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณเปนอยางดีได ดวยความชวยเหลือและความกรุณาอยางยิ่งของ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุใจ สวนไพโรจน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ที่ไดแนะนําขั้นตอนในการศึกษารายวิชา

วิทยานิพนธ ในการวางแผนการศึกษา ออกแบบกระบวนความรู ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนา

ในการทําวิทยานิพนธดวยความเอาใจใสการตรวจสอบแกไขขอบกพรองเสมอมาจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความ

สมบูรณยิ่งขึ้น และไดรับกําลังใจมาโดยตลอด อันเปนสิ่งที่ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่งและ

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณอาจารยผูสอน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร หาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร วิทยาเขตปตตานี ทุกทานที่ไดใหความรู อบรมสั่งสอน ใหแงคิด และมุมมอง เพื่อความสมบูรณในสวนของ

งานวิชาการและเปนประสบการณที่มีคายิ่ง     ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ทุกทาน ที่ไดใหความเอื้อเฟอ ในการประสานงาน และ

อํานวยความสะดวกในดานตางๆ รวมทั้งใหขอมูลที่จําเปนตอการคนควาวิทยานิพนธในครั้งนี้     ขอขอบพระคุณ

ผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่ไดกรุณาตรวจสอบความสมบูรณของเนื้อหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการทําวิจัย 

และขอขอบพระคุณผูอํานวยการสิทธิชัย เลนุกูล ผูอํานวยการโรงเรียนเดชะปตตนยานุกูล จังหวัดปตตานี ที่ได

อนุเคราะหสถานที่และกรุณาอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งนี้ไดอยางสมบูรณ 

           ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานที่ใหคําแนะนํา และคณาจารย ทุกทานที่ไดประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู ตลอดจนใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 
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 ขอขอบคุณผูเขารวมวิจัยทุกทานและผูที่มีความเกี่ยวของท่ีสนับสนุนใหวิทยานิพนธครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

ไปดวยดี ขอขอบคุณ เพื่อนๆ สาขาจิตวิทยาทุกคน และขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับบุพการีผูใหกําเนิดที่ใหโอกาสใน

การศึกษา และใหกําลังใจอยางแรงกลาแกผูวิจัยต้ังแตตนจนกระทั่งวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จโดยสมบูรณ ประโยชนที่

เกิดขึน้สําหรับการวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยขอมอบใหแดผูที่ไดกลาวถึงไว ณ ที่นี้ทุกทาน 

 

ธาราทพิย  มณีอราม 
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A Study on Relationship Between Temperature and Pressure for Hot Stamping on Silk File Cover 
with Hydraulic Thermal: Study Case Out of Box Shop 

นางสาวอรนุช  คําแปน
*  นายศิวกร พงคคําดวง  และ นายธรณินทร มะโนพะเสา   

O. Khampan
*

, S. Pongkumdoung and T. Manopasao  

95 M.2 Chiang Mai-Lampung Road. T.Chang Phueank, Chiang Mai 50300 

*Corresponding author: E-mail : nutch.khampan@gmail.com 

บทคัดยอ  

 ในปจจุบันปกแฟมผาไหมไดถูกนํามาใชในการสําเร็จการศึกษาเพื่อความสวยงามและเปนเอกลักษณของ

สถาบันการศึกษาโดยทั่วไปรูปแบบของปกแฟมผาไหมจะใชผาไหมญี่ปุนหอเปนปกแฟมและใชการเดินรอยรอนดวย

ฟอยล แตในจังหวัดเชียงใหมเปนรูปแบบการสกรีนทองบนปกแฟมผาไหมญี่ปุนทําใหผูวิจัยสนใจการหาความสัมพันธ

ของอุณหภูมิและแรงกดในการเดินรอยรอนปกแฟมผาไหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิ

และแรงกดทับที่เหมาะสมสําหรับการเดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหมโดยใชเครื่องพิมพระบบไฮโดรลิกซสําหรับ     

เพิ่มศักยภาพดานการผลิตใหกับผูประกอบการที่ผลิตปกแฟมผาไหม โดยทดสอบการเดินรอยรอนลงบนปกแฟม     

ผาไหมญี่ปุนดวยแมพิมพ CNC และฟอยลทองยี่หอ Sunny ซึ่งกําหนดอุณหภูมิคือ 90, 100, 110, 120, 130, 140 และ 

150 องศาเซลเซียส แรงกดทับคือ 0.50, 1.00, 1.50 และ 2.00 วินาท ีจากนั้นตรวจสอบคุณภาพการเดินรอยรอนดวย  

แวนขยาย ผลการทดสอบพบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 110 องศาเซลเซียส แรงกดทับ 0.5-2.00 วินาที สามารถ

พิมพงานบนปกฟาผาไหมญี่ปุนไดสมบูรณเพราะอุณหภูมิของแทนนําความรอนมีการถายโอนความรอนที่สัมพันธกับ

การหลุดลอกของเนื้อฟอยลสงผลใหคุณภาพงานเดินรอยรอนบนปกผาไหมญี่ปุนคมชัด แตภาพในสวนขนาดเล็กที่

ฟอยลไมหลุด 

คําสําคัญ: การเดินรอยรอน  ปกแฟมผาไหมญี่ปุน  เครื่องพิมพรอนระบบไฮโดรลิกซ  

Abstract  
 

 At present, silk file covers are applied to attach certificates of graduation to provide beauty and identify 

of institutes. Generally their silk file cover contains Japanese silk wrapping as the file cover with heat bossing 

with gold foil, but in Chiang Mai the silk file cover is a gold screen printing in producing silk file cover. Therefore,    

the researcher was interested on relationship between temperature and pressure for hot stamping with silk file 

cover. The objectives to study on optimum relationship between temperature and pressure for hot stamping on 

the silk file cover and to increase potential in silk file cover production. Procedures are to conduct trials of hot 

stamping on the Japanese silk sheet with CNC block and Sunny gold foil, at temperature: 90, 100, 110, 120, 

130, 140 and 150 degree celsius and pressure: 0.5, 1.00, 1.50 and 2.00 second and then quality of the hot 

stamping was checked with magnifying glass. At the result, 110 degree celsius pressure 0.5-2.00 second, it can 

make the perfect hot stamping on silk file cover because heat plate of temperature transfer relationship to 

peeled of foil resulted a high quality of text but the picture in the small section that foil has not peeled. 

Keywords: Hot Stamping, Japaness Silk File Cover, Hydraulic Thermal Machine 
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บทนํา  

ในปจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษาจนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัยไดยกระดับ

คุณคาการสําเร็จการศกึษาเพื่อใหเปนเกียรติประวัติดวยการมอบวุฒิบัตร ดังนั้นปกแฟมผาไหมจึงนิยมนํามาใชในการ

แนบเอกสารสําเร็จการศึกษาและมีการเดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหมเพื่อแสดงถึงสถาบันการศึกษาที่นักเรียนหรือ

นักศึกษาสําเร็จแลว แตผูประกอบการที่ผลิตปกแฟมผาไหมยังมีจํานวนไมมากนักในจังหวัดเชียงใหมประกอบกับการ

เดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหมทําไดคอนขางยากและตนทุนในการทําคอนขางสูงผูประกอบการจึงนิยมใชระบบการ

พิมพสกรีนสีทองลงไปบนปกแฟมผาไหมแทนการเดินรอยรอน  แตคุณภาพการพิมพระบบสกรีนไมสามารถใหความ

เงา มันวาว ความคมชัดไดเทียบเทากับการใชฟอยลสีทองในการเดินรอยรอนเพราะหมึกพิมพจะถูกดูดซับลงไปบนผา

ไหมทําใหความเงา มันวาว ลดลง  ในกรณีรานเอาทออฟบ็อกซเปนผูประกอบการผลิตปกแฟมผาไหมที่ตองการ

พัฒนาศักยภาพในการผลิตปกแฟมผาไหมดวยเทคนิคการเดินรอยรอนแตดวยชางยังไมมีประสบการณและความรู

มากนักในการใชเครื่องพิมพระบบไฮโดรลิกซเดินรอยรอนทําใหเปนอุปสรรคในการเลือกใชอุณหภูมิและแรงกดทับ   

ไมเหมาะสมสงผลใหลักษณะการยดึติดของฟอยลไมสมบูรณและคุณภาพยังไมไดมาตรฐานตามที่ตองการ จากปญหา

ดังกลาวทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาความสัมพันธของการใชอุณหภูมิและแรงกดทับของการเดินรอยรอน

บนปกแฟมผาไหมดวยเครื่องพิมพระบบไฮโดรลิกซของผูประกอบการใหไดคุณภาพตามที่รานตองการและเพิ่ม

ศักยภาพใหกับผูประกอบการอีกทางเลอืกหนึ่ง 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาความสัมพันธของอุณหภูมิและแรงกดทับที่เหมาะสมสําหรับการเดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหม

ญี่ปุนโดยใชเครื่องพิมพรอนระบบไฮโดรลิกซและเพิ่มศักยภาพใหกับผูประกอบการ 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

วัสดุและอุปกรณ 

1. ฟอยลทอง  

2. แมพิมพโลหะ CNC (ความลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร) 

3. ผาไหมญี่ปุน 

4. กระดาษแข็งสําหรับหุมปกผาไหมญี่ปุน 

5. กระดาษปอนด 80 แกรมสําหรับรองบนผาไหมญี่ปุน 

6. เครื่องพิมพรอนระบบไฮโดรลิกซ  

7. เครื่องทากาวอัตโนมัต ิ

วิธีการศึกษา 
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ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

1. ผลการวิเคราะหคุณภาพของการเดินรอยรอนในแตละอุณหภูมิและแรงกดทับ 

 1.1 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ90 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา การใชอุณหภูมิท่ี 90 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5 วินาทชีั้นสทีองของฟอยลไมตดิบนปกผาไหมญี่ปุน 

แตเมื่อเพิ่มแรงกดทับเปน 2.50 วินาที ชั้นสีทองและชั้นกาวของเนื้อฟอยลยึดติดบนปกผาไหมญี่ปุนไดในสวนเสน

บางสวนแตรายละเอียดในแบบทดสอบสวนอื่นไมสามารถมองเห็นรายละเอียดได  

กําหนดรูปแบบไฟลในการทําแมพิมพประกอบดวย ตัวอักษร เสน  

รูปภาพตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

หุมผาไหมญี่ปุนดวยกระดาษปอนดเพื่อใหผาไหมคงรูปและแข็งตัว

ดวยเครื่องทากาวอัตโนมัต ิ

การทําแมพมิพเดินรอยรอนดวยเทคโนโลยี CNC 

ทดสอบการเดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหมญี่ปุน โดยกําหนดอุณหภูมิ

คือ 90-150 องศาเซลเซียส และกําหนดแรงกดทับคือ 0.5-2.50 วินาท ี

นํามาเปรียบเทียบคุณภาพทางการพิมพแตละอุณหภูมิและแรงกดทับใน

การเดินรอยรอนบนปกแฟมผาไหมญี่ปุน 

วิเคราะหคุณภาพทางการพิมพของตัวอักษร เสน และรูปภาพ 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

สรุปผลการทดลอง 
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ภาพที่ 1 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 0.50 วินาท ี

 

 
ภาพที่ 2 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.2 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา การใชอุณหภูมิท่ี 100 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5 วินาทีชั้นกาวสามารถละลายยึดติดกับชั้นสีทอง

ของฟอยลสามารถมองเห็นรายละเอียดเสน ตัวอักษร และรูปตราสัญลักษณบางสวนไดแตรายละเอียดตางๆ ของภาพ

ไมสมบูรณ เมื่อเพิ่มแรงกดทับที่ 2.50 วินาทคีุณภาพของงานเดนิรอยรอนไมแตกตางจากแรงกดทับที่ 0.5 วินาท ี

 
ภาพที่ 3 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 0.50 วินาท ี

 

 
ภาพที่ 4 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.3 คุณภาพการเดินรอยรอนที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี
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 พบวา การใชอุณหภูมิที่ 110 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5-2.00 วินาทีชั้นกาวและชั้นสีทองของฟอยล

สัมพันธกับความรอนที่แทนนําความรอนของเครื่องเดินรอยรอนทําใหเกิดการยึดติดไดสมบูรณสามารถเห็น

รายละเอียดชัดเจน เมื่อมกีารเพิ่มแรงกดทับที่ 2.50 วินาทชีั้นสทีองของฟอยลถายทอดลงบนแฟมผาไหมมากเกินไปทํา

ใหรายละเอียดบริเวณตราสัญลักษณที่มีขนาดเล็กกวา 2 pt, เกิดการละลายของเนื้อสีมากเกินไปหรือตันไมเห็น

รายละเอียดของภาพ 

 

 
ภาพที่ 5 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.00 วินาท ี

 
ภาพที่ 6 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.4 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ120 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา การใชอุณหภูมิที่ 120 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5 วินาทีชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลยเกิดการ

ละลายตดิลงบนปกแฟมผาไหมไดสมบูรณสามารถเห็นรายละเอียดไดชัดเจนสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐวุฒิ, 2550 

แตยังคงมีรายละเอียดในสวนตราสัญลักษณที่มีขนาดเสนเล็กวา 2 pt. ความรอนจากแทนนําความรอนในเครื่องเดิน

รอยรอนยังไมสามารถถายทอดได เมื่อเพิ่มแรงกดทับที่มากขึ้นสงผลใหเกิดการละลายของเนื้อสีมากเกินไปหรือตันไม

เห็นรายละเอียดของภาพ 
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ภาพที่ 7 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 0.50 วินาท ี

 

 
 

ภาพที่ 8 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.5 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ130 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา การใชอุณหภูมิที่ 130 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5 วินาทีชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลยเกิดการ

ละลายสามารถติดบนปกแฟมผาไหมญี่ปุนไดดี มองเห็นรายละเอียดไดคอนขางชัดเจน  แตตั้งแตแรงกดทับ 1.00-

2.50 วินาทคีวามรอนจากแทนนําความรอนไมเหมาะสมกับชั้นกาวและชั้นสีของฟอยลทําใหเกิดการละลายของเนื้อสี

มากเกินไปหรือตันไมเห็นรายละเอียดของภาพ 

 
ภาพที่ 9 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 0.50 วินาท ี
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ภาพที่ 10 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.6 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ140 องศาเซลเซียสและแรงกดทับท่ี 0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา การใชอุณหภูมิท่ี 140 องศาเซลเซียส แรงกดทับตั้งแต 0.5-2.50 วินาทคีุณภาพการเดินรอยรอนบน

ปกแฟมผาไหมญี่ปุนไมแตกตางจากอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 

 

 
ภาพที่ 11 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 1.00 วินาท ี

 

 
ภาพที่ 12 การยึดตดิของฟอยลท่ีแรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

 1.7 คุณภาพการเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ150 องศาเซลเซียสและแรงกดทับที่ 0.5-2.50 วินาท ี
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 พบวา การใชอุณหภูมิที่ 150 องศาเซลเซียส แรงกดทับที่ 0.5-1.00 วินาทีชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลยเกิด

การละลายสามารถติดบนปกแฟมผาไหมญี่ปุนไดดี มองเห็นรายละเอียดไดคอนขางชัดเจน  แตตั้งแตแรงกดทับ  

1.50-2.50 วินาที บริเวณตราสัญลักษณชั้นสีทองของฟอยลเกิดการละลายกับความรอนในแทนนําความรอนมาก

เกินไปไมสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพได 

 

 
ภาพที่ 13 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 1.00 วินาท ี

 

 
ภาพที่ 14 การยึดตดิของฟอยลที่แรงกดทับ 2.50 วินาท ี

 

2. ผลการวิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน  ตัวอักษร และรูปภาพตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

 1.1 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5 วินาทมีีคุณภาพความคมชัดและความละเอียดของ 

10% คือ เนื้อฟอยลไมติดบนผาไหมญี่ปุน แตระยะแรงกดทับที่ 1.00-2.50 วินาทีมีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที่ 50% คือ ฟอยลตดิบนผาไหมญี่ปุนบางสวน  เพราะอุณหภูมิจากแทนนําความรอนไมเหมาะสมกับชั้นสีและ

ชั้นกาวของฟอยลทําใหสามารถถายโอนลงบนผาไหมบางสวน  
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ภาพที่ 15 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ90 องศาเซลเซียส  

 

 1.2 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 100 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-2.50 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที ่50% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนบางสวน เพราะอุณหภูมิท่ีถายโอนความรอนไปยังแทนนําความรอนผาน

ชั้นสแีละชั้นกาวของฟอยลสัมพันธกัน อีกท้ังแมพมิพ CNC ที่ทําจากทองเหลืองมีการนําความรอนไดจึงทําใหการหลุด

ของฟอยลดีขึน้ 

 
 

ภาพที่ 16 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ100 องศาเซลเซียส  

 1.3 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 110 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-2.50 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที ่90% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนเต็มพืน้ที่และสมบูรณ เพราะอุณหภูมิของแทนนําความรอนเหมาะสมกับ

การละลายของชั้นกาวและชั้นสีทองของฟอยล อีกทั้งลักษณะของแมพิมพ CNC ที่ทําจากทองเหลืองมีคุณภาพการ

ถายทอดภาพไดคมชัด ทนทานตอความรอนในการเดินรอยรอนสงผลใหการหลุดลอกของฟอยลบนปกผาไหมญี่ปุน

คมชัดและมองเห็นรายละเอียดของงานพิมพชัดเจน 
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ภาพที่ 17 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ110 องศาเซลเซียส 

 1.4 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วนิาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 120  องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-1.00 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียด 90% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนเต็มพื้นที่และสมบูรณ แตระยะแรงกดทับที่ 2.00-2.50 วินาที มีคุณภาพ

ความคมชัดและความละเอียดที่ 50% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนบางสวน เพราะการรองหนุน แรงกดทับที่มาก

ถายทอดมายังชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลทําใหการหลุดลอกในบริเวณขอบของงานพิมพไมคมชัดหรือการเลอะของ

ฟอยลบริเวณขอบงาน 

 
 

ภาพที่ 18 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ120 องศาเซลเซียส 

 

 1.5 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 130 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-2.50 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที่ 50% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนบางสวน เนื่องจากความรอน  แรงกดทับที่ถายโอนผานแทนนําความ

รอนมายังชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลมากทําใหการหลุดลอกบริเวณขอบของงานพมิพไมคมชัดหรือการเลอะของฟอยล

บรเิวณขอบงาน 
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ภาพที่ 19 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ130 องศาเซลเซียส 

 

 1.6 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 140 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-2.50 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที่ 50% เชนเดียวกับอุณหภูมิที่ 130 องศาเซลเซียส  เนื่องจากความรอน  แรงกดทับที่ถายโอนผานแทนนํา

ความรอนมายังชั้นสีและชั้นกาวของฟอยลมากทําใหการหลุดลอกบริเวณขอบของงานพิมพไมคมชัด  อีกทั้งแรงกด 

การรองหนุนสงผลใหการลอกของฟอยลมองไมเห็นรายละเอียด 

 
ภาพที่ 20 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส 

 

 1.7 วิเคราะหความคมชัดและความละเอียดของเสน ตัวอักษร และรูปภาพที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสและ       

แรงกดทับที ่0.5-2.50 วินาท ี

 พบวา อุณหภูมิที่ 150 องศาเซลเซียส ระยะแรงกดทับ 0.5-2.50 วินาที มีคุณภาพความคมชัดและความ

ละเอียดที่ 50% เชนเดียวกับอุณหภูมิที่ 140 องศาเซลเซียส  เนื่องจากความรอนที่ถายโอนผานแทนนําความรอนมายัง

ชั้นสแีละชั้นกาวของฟอยลมากทําใหการหลุดลอกบริเวณขอบของงานพิมพไมคมชัด  อีกทั้งแรงกด การรองหนุนสงผล

ใหการลอกของฟอยลมองไมเห็นรายละเอยีด 
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ภาพที่ 21 ลักษณะคุณภาพเสน ตัวอักษรและรูปภาพของงานเดินรอยรอนท่ีอุณหภูม ิ150 องศาเซลเซียส 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบความสัมพันธของอุณหภูมิและแรงกดทับที่เหมาะสมสําหรับการเดินรอยรอนบนปกแฟมผา

ไหมญี่ปุนโดยใชเครื่องพิมพรอนระบบไฮโดรลิกซดวยแบบทดสอบที่ประกอบดวย  เสน ตัวอักษร ตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาบนปกแฟมผาไหมญี่ปุน พบวา ในชวงอุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส ระยะแรง

กดทับ 0.5-2.00 วินาที มีความคมชัดและความละเอียดที่ 90% คือ ฟอยลติดบนผาไหมญี่ปุนเต็มพื้นที่และสมบูรณ 

เพราะอุณหภูมิของแทนนําความรอนเหมาะสมกับการละลายของชั้นกาวและชั้นสีทองของฟอยล อีกทั้งลักษณะของ

แมพิมพ CNC ที่ทําจากทองเหลืองมีคุณภาพการถายทอดภาพไดคมชัด ทนทานตอความรอนในการเดินรอยรอนสงผล

ใหการหลุดลอกของฟอยลบนปกผาไหมญี่ปุนคมชัดและมองเห็นรายละเอียดของงานพิมพชัดเจน อีกทั้งเพิ่มศักยภาพ

ใหกับผูประกอบการในการนําไปประยุกตใชจริงในสถานประกอบการและการทํางาน 
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ศึกษาปจจัยทีส่งผลตอการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 
ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

A STUDY OF THE FACTORS AFFECTING TO THE VIOLATION OF THE 5th OF THE FIVE PRECEPTS OF THE 
YOUTHS IN NAKHON CHIANGMAI MUNICIPAL 

วชิระ  เรืองพรวิสุทธิ์* ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี และ พระมหาวิเศษ ปฺญาวชิโร 

*Corresponding author: E-mail : nutch.khampan@gmail.com 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาเบญจศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 2) เพื่อศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอการละเมิดเบญจศีลขอท่ี 5  3) เพื่อวิเคราะหแนวทางปองกันและแกไขการละเมิดเบญจศีลศีลขอที่ 5 

ของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนการวิจัยเอกสาร ศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก 

ตําราวิชาการ งานวจิัย วิทยานพินธ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ดานเบญจศีลขอท่ี 5 มีประเด็นที่คนพบคือการบัญญัติกฎระเบียบ ที่พระพุทธเจาทรง

บัญญัติขึน้ เพื่อใชเปนกฎใหพระสงฆปฏิบัติตาม เรียกวาพระวินัย และบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแหงความดีความชั่ว 

ที่เรียกวากฎแหงกรรม การทําดีทําชั่ว หรือรักษาศีลละเมิดศีล ยอมไดรับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดาของเหตุปจจัย 2) 

ดานศึกษาปจจัยที่สงผลตอการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 อันไดแก เพื่อนๆ พี่ๆ ชักชวนใหทดลองดื่ม สิ่งแวดลอม ผูคน

เฉลิมฉลองกันดวยแอลกอฮอล การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย การโฆษณาประชาสัมพันธ ไมทราบผลเสีย

ของการดื่ม ดื่มดับความกลุมใจ 3) ดานแนวทางปองกันและแกไขการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 ใหความรักความ

อบอุน ดูแลเอาใจใสบุตรหลาน ศึกษาใหเขาใจถึงพัฒนาการและปญหาของบุตรหลาน ใหความรวมมอืกับทางโรงเรียน

ในการพัฒนาสงเสรมิบุตรหลาน ควรประพฤติปฏบิัติตนเปนแบบอยางที่ดี   ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานเกี่ยวกับ

การคบเพ่ือนท่ีดื่มแอลกอฮอล และใหเยาวชนรับทราบพิษภัยของแอลกอฮอล สวนพุทธปรัชญาเถรวาท ควรใชมงคล 

38 ประการท่ีเกี่ยวของตอการละเมดิเบญจศีลขอท่ี 5 ไดแกมงคลที่ 1 การไมคบคนพาล, มงคลที่ 2 คบบัณฑิต, มงคล

ที่ 20 สํารวมจากการดื่มน้ําเมา มาเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสุขความเจริญทั้งในชีวิตของตนเอง

และครอบครัว 

Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the fifth of the five precepts in Theravada Buddhist 

Philosophy, 2) to study factors affecting the violation of the fifth precept, and 3) to analyze the ways to preventing 

and solving the violation of the fifth precept of the youths in Nakhon Chiang Mai Municipality.   

 The research findings showed: 1) in terms of the fifth of the five precepts, it is found that the rules 

enacted by the Buddha as the rules for the monks to follow, are called disciplinary rules. And they were laid down 

in conformity to the law of goodness and badness, which is called the law of Karma. Those who do good deeds will 

receive good results and those who do evil deeds will receive evil results according to constituent factors, 2) in 

terms of factors affecting the violation of the fifth precept, they consist of the following, such as friends and 

relatives persuading to try drinking, environment, celebrating with alcoholic drinks, easy access to alcoholic drinks, 

alcoholic advertising, not knowing the danger of intoxicant drinks, and drinking to relieve worry, and 3) in terms of 

the ways to preventing and solving the violation of the fifth precept, the parents have to give generosity and 

attention to the youths, try to study and understand juvenile evolutions and problems, and give cooperation with 
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school in relation to developing and promoting the youths. Additionally, the adults should properly behave 

themselves to be good example, follow up their behavior regarding associating with the friend who is a drunkard, 

and try to educate the youths to know of the poison of intoxicant drinks. But in Theravada Buddhist philosophy, the 

Thirty-Eight Mangala related to violation of the fifth of the five precepts such as the 1st Mangala—not association 

with the foolish, the 2nd Mangala—association with the wise, and the 20th Mangala—refraining from intoxicant 

drinks, are used as an important regimen in practice in order to ensure of happiness and prosperity in both personal 

and the familial life.  

 

บทนํา 

 ในปจจุบันสังคมไทยเจริญกาวหนาทางวัตถุตามอารยะประเทศทั่วโลก มีสิ่งปลูกสรางใหมๆ ทันสมัยเกิดขึน้

มากมาย  มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ยอโลกใหแคบลง จากเดิมวิถีชีวิตบานเราที่เคยอยูกันอยางเรียบงาย สมถะใน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม กําลังถูกครอบงําจากวัฒนธรรมตะวันตกที่เขามาทดแทน ทําใหเยาวชนไทยเขาถึงสื่อที่

ผิดศีลธรรมไดงาย การเจริญกาวหนาทางวัตถุ แตทําใหจิตใจของมนุษยตกต่ําทรามลง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

เคารพบูชาคนดี มีศีลธรรม ไปเปนเคารพบูชาคนมีเงิน เห็นเงินเปนพระเจา หวังวาเงินจะเนรมิตทุกสิ่งทุกอยางได จึง

เกิดการแกงแยงการทํามาหากิน การทุจริต ทุกรูปแบบเพื่อใหไดมาซึ่ง “เงิน” รวมถึงการมอมเมาใหประชาชนติดสุรา 

ยาเสพตดิ ซึ่งเปนตนเหตุใหเกิดอาชญากรรมคดีความกันมากมาย 

 พระพุทธศาสนา สอนใหพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไดปฏิบัตตินใหอยูในศีลในธรรม ถือเบญจศีลเปนเบือ้งตน 

เพื่อใหทุกคนไดอยูรวมกันอยางสงบสุข ในเบญจศีลทั้ง 5 ขอ ของพุทธศาสนา มีความสําคัญแตกตางกันไป เปนการ

ปองกันการเกิดเหตุดานตางๆ  ศีลขอที่สําคัญที่สุดก็คือเบญจศีลขอที่ 5  ที่วา สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา  

เวระมะณี คือการงดเวนจากการดื่มสุราเมรัย เครื่องดองของทําใจใหคลั่งไคลมึนเมาตางๆ (พระธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจา) เพราะเมื่อใดคนที่ละเมิดเบญจศีลขอที่ 5  ไปดื่มสุรา ของมึนเมา ยาเสพติด เมื่อนั้นจะขาดสติ 

สัมปชัญญะ ขาดการรับรูผิดชอบชั่วดี ทําให ละเมิดศีลขออื่นๆ ไดอีกมากเชน ทํารายรางกายผูอื่น, ลักทรัพย ทําลาย

ขาวของผูอื่น, ดาทอ พูดปด พูดเท็จ พูดจาเสยีดสีผูอื่น และลวงละเมดิทางเพศในคนรักของผูอื่น เปนตน เมื่อเราทราบ

ตนเหตุวาการละเมิด เบญจศีลขอที่ 5  มีความสําคัญเปนที่สุด เพราะเปนเหตุแหงการละเมิดศีลขออื่นๆได จึงตอง

หาทางปองกันการละเมิด ศีลขอท่ี 5   

 พญ.บุญศิริ จันศิริทงคล นายแพทยชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานยาเสพติดและสุรา สถาบันจิตเวช

ศาสตรสมเด็จเจาพระยา กรมสุขภาพจิต กลาววาคนไทยติดเหลาประมาณ 4.3 ลานคน ซึ่ง 1 ใน 4 เปนเยาวชน อายุ 

15-25 ป หรือ 1 ลานกวาคน ขอมูลจากการสํารวจระบาดวิทยาระดับชาติครั้งลาสุดระหวางป 2551-2554 พบวา 

ผูปวยท่ีมีอาการตดิสุรามีแนวโนมเพิ่มขึ้น ขณะที่เยาวชนอายุระหวาง 15-25 ป อยูที่ 5.9% ทั้งนี้ ในผูที่มีอาการติดสุรา

และมีอาการของโรคจิตเวชรวมดวยมีจํานวน 7.1% และพบวาภายใน 1 เดือน มีผูปวยติดสุราและปวยทางจิตมากถึง 

20 ราย และอายุผูติดสุราเฉลี่ยจาก 30-45 ปขึ้นไป ลดเหลือเพียง 20-30 ป (บุญญิสา เพ็งบุญมา, 2554: ออนไลน) 

 นายพรหมมินทร กัณธิยะ ผูอํานวยการสํานักงานเครอืขายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปดเผยวา องคการอนามัย

โลก (WHO) ออกรายงานฉบับใหมวาดวยการดื่มแอลกอฮอลของโลกประจําป 2557ระบุวา ประชากรทั่วโลกมากกวา 

38% ดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา และมีผูเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล 3.3 ลานรายท่ัวโลกในแตละป และประเทศที่
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มีการดื่มสูงสุดคือ เบลารุส ดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยปละ 17.5 ลิตรตอคน เมื่อจําแนกเปนกลุมอายุ พบวา ผูสูงอายุทั่วโลก

ดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยปละ 6.2 ลิตรตอคน ขณะที่กลุมอายุที่บรโิภคแอลกอฮอลมากที่สุดคือวัย 15 ป  

 สําหรับประเทศไทย มีอัตราการดื่มแอลกอฮอลเฉลี่ยประมาณ 5 ลิตรตอปตอคน และการดื่มแลวขับขี่รถ

คือปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน ซึ่งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สูงถึง 39.1% ขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกําหนด 23.6% จักรยานยนตมากที่สุด และการดื่มทําใหความสามารถในการ

ขับขี่ยานพาหนะลดลง สภาพรางกายไมพรอมที่จะควบคุมรถ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากขับรถขณะมึนเมาและขาดสติ 

ประมาท ขับเร็วเกินกําหนด การเกิดอุบัติเหตุจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากทุกคนรวมมือรวมใจกันลด ละ 

เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็จะชวยใหไมตองเสี่ยงกับอุบัติเหตุทางถนน และไมเปนสาเหตุทําใหผูอื่นเดือดรอน

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการขาดสติของตนเอง (ไทยโพสต, 2557: ออนไลน) 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาเบญจศลีขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท  

 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท  ของเยาวชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม 

 3. เพื่อวิเคราะหแนวทางปองกันและแกไขการละเมิดเบญจศีลศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของ

เยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยนี้  เปนการวิจัยเชิงผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงเอกสารและวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยได

กําหนดขั้นตอนการวิจัยไวดังนี ้

 1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเบญจศีลขอที่ 5 

 2. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของปญหาการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 

 3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการละเมิดเบญจศีลขอท่ี 5 

 4. รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ที่มีปญหาดานการละเมิดเบญจ

ศีลขอที่ 5  

  5. รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีทํางานเกี่ยวกับการแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชน 

 6. นําขอมูลท่ีไดทั้งหมดมารวบรวม วิเคราะห สังเคราะห ประมวลผล ใหเปนหมวด หมู ตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย 

 7. นําเสนอขอมูล ผลการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบของบทความวิจัย 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวา เบญจศีลขอที่ 5 หมายถึง สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี งด

เวนจากการดื่มสุราและเมรัย เครื่องดองของทําใจใหคลั่งไคลตางๆ อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท เปนศีล 1 

ใน 5 ขอของเบญจศีล หรือ ศลี 5 หมายถึง ศีลขั้นพื้นฐานของศีลทั้งปวง กลาวคือ ศีลทุกประเภทไมวาจะเปน

ศีลของอุบาสก อุบาสิกา สามเณร หรือพระภิกษุ ตองตัง้อยูบนพื้นฐานแหงศีล 5 ขอนี้ กําหนดเปนศีลสําหรับ

ผูครองเรือนทั่วไปควรรักษา เปนศีลที่ควรรักษาใหเปนปกต ิ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1829 
 

  1. เบญจศีล หรือ ศีล 5 หมายถึง ความประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให

เรียบรอย การรักษาปกติตามระเบียบวินัย ขอปฏิบัติในการเวนจากความชั่ว ควบคุมตนใหตั้งอยูในความไม

เบียดเบียน เบญจศีล คือ ศลี 5 ไดแก 

   1) ปาณาตปิาตา เวรมณ ีเวนจากฆาสัตวมีชวีิต 

   2) อะทินนาทานา เวรมณ ีเวนจากการถือเอาของท่ีเจาของมไิดให 

   3) กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เวนจากการประพฤติผิดในกาม 

   4) มุสาวาทา เวรมณีเวนจากการกลาวเท็จ 

   5) สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี เวนจากการดื่มน้ําเมา คือ สุรา และเมรัย 

 2. เบญจธรรม (เบญจกัลยาณธรรม) หมายถึง ธรรม หาธรรมอันดีงามหาอยาง คุณธรรมหา

ประการ คูกับเบญจศีล เปนธรรมเกื้อกูลแกการรักษาเบญจศีล ผูรักษาเบญจศีลควรมีไวประจําใจ ไดแก   

    1) เมตตา กรุณาคูกับ ศีลขอที่ 1 

    2) สัมมาอาชีวะ คูกับ ศีลขอที่ 2 

    3) ความสํารวมในกาม คูกับ ศีลขอท่ี 3 

     4) ความมีสัตย คูกับ ศีลขอที่ 4 

    5) ความมีสติรอบคอบ คูกับ ศีลขอท่ี 5 

   3. เบญจศีลขอที่ 5  หมายถึง สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณ ีงดเวนจากการดื่มสุรา 

  4. การลวงละเมิด หมายถึง การประพฤติผิดขอบัญญัติที่ตั้งขึ้น เชน การลวงละเมิดศีลขอที่ 5  ที่วา

ดวยสุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา  คือการผิดศีลที่วาดวยการดื่มน้ําเมา เปนที่ตั้งแหงความประมาท

กอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น  

  ผลกระทบจากการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา มีผลกระทบตอครอบครัวและ

สังคมโดยภาพรวม ดังน้ี  

    1) ดานสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพกายทรุดโทรมและสุขภาพจิตต่ําลง 

    2) ดานการศึกษา สติปญญาไมโปรงใส  

    3) ดานครอบครัวมกีารแตกแยก และสมาชิกในครอบครัวติดสุรามากขึ้น  

    4) ดานเศรษฐกิจการ รายรับไมพอกับรายจายมีหนี้สินมากขึ้น  

    5) ดานสังคมโดยภาพรวม เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางความเดือดรอน

ใหกับตนเองและผูอื่น การกออาชญากรรมเพิ่มสูงขึน้  

  โทษอันเกิดจากการลวงละเมิดศีลขอที่ 5 ทานระบุโทษไว 6 ประการ คือ  

    1) เสียทรัพย สิ้นเงินตรา  

    2) กอความทะเลาะวิวาท  

    3) สุรานําโรคมาให ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บหลายอยาง ตามมาหลายอยาง  

   4) ถูกติเตียนจากคนรอบขางและสังคมทั่วไป เปนเหตุใหเสียชื่อเสียง  

   5) ไมรูจักอาย เปนเหตุใหขาดหริิ  

   6) เปนที่บ่ันทอนกําลังปญญา 

           อานิสงส หรือประโยชนของการรักษาศลี โดยยอม ี3 ประการ คือ  
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             1) สีเลนะ สุคะติง ยันติ ศลีนําผูประพฤตไิปสูสถานที่ด ี 

             2) สีเลนะ โภคะสัมปะทา บุคคลสมบูรณดวยโภคทรัพยไดดวยศีล  

             3) สีเลนะ นิพพุติง ยันติ บุคคลถึงความเย็นใจไดก็ดวยศีล ตัสมา สีลัง วิโสธะเย เพราะฉะนั้น พึง

รักษาศลีใหสะอาดบรสิุทธิ์ 

 ปจจัยที่สงผลตอการละเมิดศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท ของเยาวชนในเขตเทศบาลนคร

เชียงใหม 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการละเมิดเบญจศีลขอที่ 5 ในพระพุทธปรัชญาเถรวาท ของ

เยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม สรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี ้

  1. เพื่อนๆ พี่ๆ ชักชวนใหทดลองดื่ม แสดงความเปนชาย ใหเพื่อนในกลุมยอมรับ ตามเพื่อนๆ เขาสังคม 

เพื่อนซึ่งมีอิทธิพลมากกวา บิดามารดา คนในวัยหนุมสาวมักเชื่อเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนจึงขัดไมได จากดื่มเล็กนอยไป

เรื่อยๆ ก็เริ่มติด ทําใหเยาวชนที่มีความรูสึกรับผิดชอบตัวเองไมได หรือมีสติ ปญญาต่ํา เสยีผูเสียคนไปมากตอมาก  

  2. สิ่งแวดลอม ปจจัยจากสภาพแวดลอม ในสังคม ผูคนเฉลิมฉลองกันดวยแอลกอฮอล และสิ่งเสพติด

อื่นๆ จึงนิยมตาม รวมท้ังพบเห็นคนในครอบครัว ญาติพี่นอง ก็ไมไดเห็นวาผิดอะไร ผูปกครองใหทดลองดื่ม ผูปกครอง

จัดงานวันเกิดใหเด็ก มีการซื้อสุรามาดื่ม เด็กก็เห็นเปนเรื่องธรรมดา พอแมทําตัวอยางไมดีใหลูกเห็น พบเห็นการดื่ม

บุคคลทั่วไปดื่มแอลกอฮอล (สุรา–เบียร) ตามรานอาหาร ภัตตาคาร คาราโอเกะ เปนเรื่องปกติ จึงคิดวาไมผิด

กฎหมาย 

   3. การเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงาย รานจําหนายแอลกอฮอล มีจําหนายอยูทั่วไปทุกหัวระแหง เชน 

รานสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา รานอาหารทั่วไป และรานเหลาตองริมทาง 

   4. การโฆษณาประชาสัมพันธ สื่อสารพัดสื่อ สื่อทีวี สื่อออนไลน โทรศัพทมือถือ เด็กเล็กจะเรียนรูได

รวดเร็ว การบริโภคสื่อ เมื่อมีการนําภาพการดื่มเผยแพรในสื่อตางๆ ยิ่งปจจุบันสื่อโซเชียลมีเดีย นําเสนอไดอยาง

งายดายทุกหนทุกแหง บริษัทขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล จะพยายามโฆษณาโนมนาว ทุกวิถีทาง ใหเด็กๆ เติบโตมาเปน

ลูกคาหนาใหม บรษิัทผูผลิต ตัวแทนจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ก็พยายามจะเผยแพรยี่หอผลิตภัณฑแอลกอฮอล

ของตนเองเพื่อประโยชนการคาใหมากที่สุด  

   5. ไมทราบผลเสียของการดื่ม ไมไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากผูมีประสบการณ ไมมีผูชี้แนะแนวทาง และ

ใหคําปรึกษาถึงโทษของการดื่มแอลกอฮอล  เยาวชนอาจจะหลงใหลไดงายกวาผูใหญ เพราะวิจารณญาณ ขาดเหตุผล  

   6. ดื่มดับความกลุมใจ อกหัก ผิดหวัง มีปญหาการทํางาน  

 วิเคราะหแนวทางปองกันและแกไขการละเมิดศลีขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาทของเยาวชนในเขต

เทศบาลนครเชียงใหม 

 จากผลการวิจัยพบวา แนวทางปองกันการละเมิดศีลขอที่ 5 โดยใชมงคล 38 ประการของพระพุทธเจาที่

เกี่ยวของ 3 ขอ และการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนารายละเอียดดังนี ้

 1. ไมคบคนพาล จะเห็นไดวา การคบคนพาลนัน้ไมดี แมแตชางเพียงแคไดฟงคําพูดของคนพาลบอยๆ ยัง

กลายเปนชางพาล สามารถทําบาปกรรมไปไมรูตัว แตครั้นไดฟงคําของผูมีศีล ก็กลับสํารวม มารยาทงาม กลายเปน

ชางที่ดีเหมอืนเดมิ 
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 2. คบบัณฑิตที่แทจริง บัณฑิตมีการอยู รวมกันเปนสุข เหมือนอยูในสมาคมแหงหมูญาติ เพราะเหตุนั้น

แล นรชนพึงคบบัณฑิตผูมีปญญา เปนพหูสูต เอาการเอางาน มีศีล มีวัตร ไกลจากกิเลส และเปนสัตบุรุษ เปรียบดัง

พระจันทร  คบกับอากาศ อันเปนทางโคจรแหงดวงดาว ฉะนั้น 

 3. สํารวมการดื่มสุรา จะเห็นไดวา การดื่มสุราเมรัย นอกจากจะเปนทางมาแหงความเสื่อมแหงโภคะแลว 

ยังเสื่อมจากสมบัติที่พึงไดในปรโลก และเสื่อมจากนิพพานสมบัติอีกดวย เงินทองที่หามาได แทนที่จะใชใหเกิด

ประโยชน กลับนําไปเปนอุปกรณในการทํารายสุขภาพรางกายตนเอง และทําลายชื่อเสียงเกียรติยศอีกดวย  ดังนั้น 

สุราเมรัยทุกชนิด จึงเปนบอเกิดแหงความประมาท ซึ่งผูประมาทเปรยีบเสมือนคนที่ตายไปแลว คือ ตายจากกุศลความ

ดีทั้งหลาย หาความเจริญรุงเรืองในชวีิตไดยาก 

 4. งดเหลาเขาพรรษา วันงดดื่มสุราแหงชาติ เปนวันสําคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวัน

เขาพรรษาของทุกป  

 5. การสวดมนตขามป “การสวดมนต” ถือเปนมงคลหนึ่งในชีวิต ที่ชวยสรางจิตใหเกิดกุศล จนกอเกิด

เปนความสุข ชวยสรางพลังอํานาจทางจิตใจ ใหมีสติ มีสมาธิ มีปญญา และพินิจพิเคราะหถึงสิ่งตางๆ ไดดีขึ้น เมื่อ

ความคิดนิ่งจะทําใหเราไดอยูกับตนเองมากขึ้น จนซึมซับเอาหลักคําสอนของพระพุทธเจาในบทสวดมนต ไปปรับใช

และเปลี่ยนแปลงตนเองในทางที่ดีขึ้น เสมือนเปนการหลอมรวมใจของคนในชาติ ชวยสรางความปรองดองสามัคคีให

เปนหนึ่งเดียวกันทั่วประเทศได เพราะธรรมที่ดีที่สุดคือ ธรรมที่ลงมือ ‘ทํา’ ฉะนั้นแลว เพื่อใหเรากาวผานคืนขามป

อยางมีคุณคา และใหสิริมงคลแกชวีิต การนอมนําเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน 

ยอมเปนทางเลือกท่ีดีที่สุดในการเฉลิมฉลองวาระขึ้นปใหม แทนการเคาทดาวนดวยการดื่มเหลา ซึ่งกลายเปนคานิยม

ที่ไมถูกตอง กอเกิดปญหาทางสังคม 

 6. หมูบานศีล 5 โครงการหมูบานศีล 5 คือโครงการที่รณรงคเรื่องการนําธรรมะไปสูภาคปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน ฝกฝนพัฒนาสรางนสิัยที่ดี โดยการ “คิดดี พูดดี ทําด”ี อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. สถานศึกษาควรสงเสริมทักษะการปฏิเสธใหเยาวชนรับรูวา ตนเองมีความสามารถหรือมีความ

มัน่ใจที่จะปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในโอกาสตางๆ 

              2. ควรใหผูปกครอง ครูอาจารย สงเสริมใหเด็กมีความสนใจในการศึกษา ซึ่งการศึกษาที่ดีจะชวย

ลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของวัยรุนลงได 

              3. บิดามารดาควรเปนแบบอยางทีด่ี ใหแกบุตรในการไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

              4. หนวยงานราชการ ควรเขมงวดในการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผานสื่อทุกประเภท โดน

เฉพาะอยางย่ิงสื่อโซเชียลมีเดีย ที่เขาถึงกลุมเยาวชนไดเร็วที่สุด 

  5. สมาชิกในครอบครัวควรมีความใสใจตอเยาวชนและ แสดงทาทีที่เหมาะสมเมื่อทราบวาบุตรหลานดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาขอหามของการดื่มสุราเมรัย ที่มีปรากฏอยูในคัมภีรพระพุทธศาสนาเปรียบกับขอหามใน

ศาสนาอื่น ๆ 
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  2. ควรศึกษาสิ่งเสพติดประเภทที่ถูกตองตามกฎหมาย แตผิดศีลธรรมสังคมไทย ไดแกบุหรี่ สุรา

หรือเหลา เบียร ไวน บุหรี่นั้นถือวาเปนอันตรายตอผูสูบและผูอยูใกลเคียง จึงมีคําเตือนแกผูสูบบุหรี่ปรากฏใหเห็น

อยางเดนชัดถึงอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แตในทางตรงกันขาม ถือวาเปนสิ่งเสพติดประเภทที่ถูกกฎหมาย กลับ

ไมมีคําเตอืนใหเห็นอันตรายแกผูเสพ 

  3. ควรศึกษาผลที่เกิดจากการลวงละเมิดศีลขอสุราเมรัย ในทางพระพุทธศาสนา นาจะมีการศึกษา

เปรียบเทียบกับศาสนาอื่นๆ วามีผลเหมอืนกันหรอืตางกันอยางไร 
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การจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน 
ตําบลเมืองปอน อาํเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน 

Knowledge Management on Jong Para Banmungpon of 
Mungpon Subdistrict, Khunyum District, Maehongson Province 

นนทนันท  นาคสมบูรณ1 ทิพยสุดา  ตั้งตระกูล2 ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร2 และสมคิด  แกวทิพย2 

สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*Corresponding author: 

บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง การจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน ตําบลเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัด

แมฮองสอน วัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียนการจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน ปญหาเกิดจาก 

วัฒนธรรมเกิดการสูญหาย และ ขาดการสืบทอด โดยใชกระบวนการจัดการความรู 1) การบงชี้ความรู 2) การสราง

และแสวงหาความรู 3) การจัดการความรูอยางเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 

6) การแลกเปล่ียนเรียนรู และ 7) การเรยีนรู ถอดบทเรยีนโดยวิธีการสัมภาษณปราชญแบบเจาะลึกรายบุคคลจํานวน 

5 คน ทําการบันทึกขอมูล และวิเคราะหเรยีบเรียง ตลอดจนการตรวจสอบเพื่อความถูกตอง  

ผลจากการถอดบทเรียน จองพารา คือ ปราสาทที่ใชรับเสด็จพระพุทธเจา ซึ่งทําจากโครงไมไผเปนรูปทรง

ปราสาท แบงเปน 3 แบบ 1) จองปกตาน 2) จองยอด 3) จองสาน การบูชาเริ่มเวลาเย็นของวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 รุง

เชาวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 หรือวันออกพรรษา นําขาวสวย ขนม ผลไม ใสในกระทงใบตองวางไวในจองพาราเพื่อถวาย

พระพุทธเจา จุดธูปเทียนบูชา ทําตลอดจนครอบ 7 วัน จึงคอยรื้อถอนจองพาราออก การจัดการความรูการทําจอง

พาราบานเมืองปอน ทําใหได “ชุดคูมือความรูวิธีการทําจองพารา” เพื่อใชในการเรียนรูสําหรับผูสนใจและสามารถ

นําไปปฏิบัติไดจริง เปนความรูสําหรับการถายทอดใหแกเยาวชนเพ่ือเปนการอนุรักษ พรอมทั้งการตอยอดในอนาคต 

คําสําคัญ: จองพารา การจัดการความรู ภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญ 

Abtract 

This study aimed to render a lesson on knowledge management on Baan Muang Pon Jongpara making 

due to problems arised from lose culture and inheritance lacking.This was done by using knowledge 

management process consisting of the following : 1) knowledge identification ; 2) knowledge seeking and 

Creation ; 3) Systematic Knowledge management ; 4) Knowledge formulation and verification ; 5) Access to 

knowledge ; 6) Learning exchange ; 7) Learning. The lesson was rendered by in-depth interview conducted 

with 5 local scholars. Obtained data were recorded, analyred, compiled, and verified. 

 Results of the lesson rendering included a bamboo caster used for welcoming the Lord or Buddha and it 

had 3 types : Jong pigtan , Jong yod , and Jong san. The worship started in the afternoon of the 14th day of the 

waxing moon on the 11th lunar month up to the End of Buddhist Lent day. On those days, plain rice , dissert, 

fruits was put in a banana leaf basket called “Krathong”. Then it was put in Jongpara together with candle and 

jossticks offered to the Lord of Buddha. This was done for 7 days and then Jongpara was destroyed. The 

knowledge management of Baan Muang Pon Jongpara process, a manual was obtained (“The Body of 
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knowledge to make Jong para”) to be used in a classroom for interested persons to truly practice. It was the 

knowledge which could be transferred to the youths for conservation and topping up in the future 

Keywards: Jong Para, Knowledge Management, Local knowledge, Local scholars 

 

บทนํา 

ภูมิปญญาการทําจองพาราของชาวไทใหญมีความเชื่อวาจัดทําจองพาราเพื่อบูชาพระพุทธเจา ในวันขึ้น 15 

ค่ําเดือน 11 ของประเพณ ี“ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรือประเพณีออกพรรษาของชาวไทใหญ จะมีการประดับจองพาราไว

จนครบ 7 วัน เพราะมีความเชื่อวาภายในปนั้นครอบครัวจะอยูเย็นเปนสุข ไดบุญกุศลสงผลไปถึงการทํามาหากินที่

สะดวกสบาย คําวา “จองพารา” เปนภาษาไทใหญแปลวา “ปราสาทพระ” มาจากคําวา “จอง”แปลวา วัดหรือ

ปราสาท และคําวา “พารา” แปลวา พระพุทธรูปหรือพระพุทธเจา การบูชาจองพาราหรือการสรางปราสาทเพื่อรับ

เสด็จพระพุทธเจา ที่เสด็จจะลงมาจากสวรรคชั้นดาวดึงส ทําดวยโครงสรางของไมไผบุดวยกระดาษ ตกแตงดวย

กระดาษสีลวดลายเจาะ กระดาษเงนิ กระดาษทอง (คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน มปป: 58-62) 

 สภาพสังคมจังหวัดแมฮองสอนในปจจุบันมีการไหลบาทางวัฒนธรรมเนื่องจากเปนจังหวัดแหงการทองเที่ยว

ทั้งชาวไทยและตางประเทศ ทําใหมีความเจริญกาวหนาทางดานบานเมือง เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดลอม ทําใหการ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของคนแมฮองสอนเปนสวนนอยที่จะอนุรักษประเพณีพื้นบาน ภูมิปญญา

ทองถิ่นสวนมากจะเปนผูสูงอายุในทองถิ่นที่ยังอนุรักษไว ทําใหภูมิปญญาการทําจองพารา นับวันยิ่งจะสูญหาย 

เนื่องจากการขาดการจัดการความรูที่เปนระบบ ทําใหความรูไดสูญหายไป และปจจุบันผูมีความรูเรื่องการทําจอง

พารามีจํานวนนอยลง คนรุนหลังไมคอยใหความสนใจ ในขณะที่การทําจองพาราเปนงานที่ตองใชฝมือ ความชํานาญ 

ทําใหภูมิปญญานี้ไมเปนที่รูจักและไมแพรหลายหรือเปนท่ีรูจักเฉพาะกลุม 

 ดังนั้น ควรมีการเก็บรวบรวบขอมูลการทําจองพาราใหเปนระบบ จัดระเบียบขอมูลใหเขาใจงาย เขาถึงงาย 

แลวนําขอมูลไปประยุกตใชสําหรับผูที่มีความสนใจในการทําจองพาราเพือ่เปนการอนุรักษ สืบทอดตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อถอดบทเรียนองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นในการทําจองพารา บานเมืองปอน ตําบลเมืองปอน อําเภอ

ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน ใชกระบวนการจัดการความรู 1) การบงชี้

ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดการความรูอยางเปนระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู 

5) การเขาถึงความรู 6) การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ 7) การเรียนรู (บุญดี และคณะ 2548)  โดยวิธีการสัมภาษณ

ปราชญแบบเจาะลึกรายบุคคลจํานวน 5 ราย 

ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

1.การศึกษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนความรูที่ชัดเจนจากแหลงตํารา เอกสารตางๆ หรือระบบ

สารสนเทศแลวทําการบันทึกเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทําจองพารา ในขอบเขตดังนี ้

 1.1 ความเปนมาของการทําจองพารา 
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 1.2 รูปแบบจองพารา 

 1.3 วัตถุดิบท่ีใชในการทําจองพารา 

 1.4 วิธีการและขั้นตอนของการทําจองพารา ศึกษาจากขอมูลจากระบบออนไลน 

 1.5 วิธีการบูชาจองพารา 

2. การศกึษาความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนความรูท่ีฝงลึก ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากองคความรูที่ฝงลึก

ในตัวบุคคล และนักปราชญทองถิ่นที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการทําจองพารา เพื่อทําการคนหาองคความรูภูมิ

ปญญา กระบวนการผลิต เทคนิคเฉพาะบุคคล แลวทําการจดบันทึกขอมูลตางๆ บันทกึภาพ  

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation Acquisition) 

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก รายบุคคลจากนักปราชญจองพารา เพื่อเก็บขอมูลที่เปนองคความรูที่

ฝงลึกในตัวบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับความเปนมาของการทําจองพารา รูปแบบของจองพารา องคประกอบ ขั้นตอนของการ

ทําจองพารา วัตถุดิบตางๆท่ีใชในการทําจองพารา วิธกีารบูชาจองพารา 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

เปนการตรวจสอบขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 ทั้งหมด คือ รูปแบบของจองพารา ประเภทองคประกอบของจอง

พาราแตละรูปแบบ ความหมายของจองพาราแตละรูปแบบ ความสําคัญของจองพาราแตละรูปแบบ  

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

ผูวิจัยดําเนนิการตรวจสอบขอมูลปฐมภูมแิละทุติยภูมิ ดังนี ้

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคลเพื่อตรวจสอบขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดานกระบวนการผลิตจอง

พารา 

2. จัดสนทนากลุม เพื่อประมวลและกลั่นกรองความรู ตรวจสอบขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อใหมีความ

ถูกตอง มีการจดบันทึก สรุปขอมูล และการบันทึกภาพ 

3.จัดทําชุดความรูภูมิปญญาทองถิ่นจองพารา  

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

1. การถายทอดความรูท่ีฝงลึกในตวับุคคล (Tacit Knowledge) มีการถายทอดดังนี ้

 1.1 เรียนรูจากสมาชิกกลุมท่ีมีความชํานาญ ณ บานเมืองปอน 

 1.2 เขามาศึกษาและเรียนรูท่ีโรงเรียนชุมชนบานเมอืงปอน 

2. การถายทอดความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) มีดังนี ้

  2.1 ชุดความรูภูมิปญญาทองถิ่นจองพาราพรอมใช 

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

การแลกเปล่ียนความรูของปราชญทําจองพาราบานเมืองปอน เพื่อหาเทคนิคใหมๆเพิ่มเติม ทําใหจองพารา

เกิดความสวยงามมากขึ้น สามารถทําจองพาราไดงายขึ้น 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู (Learning) 

เกิดระบบการเรยีนรูภูมิปญญาทองถิ่นการทําจองพาราสามารถนําความรูไปใชใหเกิดความเปลี่ยนแปลงและ

เกิดประโยชนตอผูที่สนใจ มีการจัดทําหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนชุมชนบานเมืองปอน ถายทอดความรู

ใหกับผูที่สนใจ เปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหาย 
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ผลและวิจารณผลการทดลอง 

กระบวนการจัดการความรู  

1) การบงชี้ความรู 2) การสรางและแสวงหาความรู 3) การจัดการความรูอยางเปนระบบ 4) การประมวลและ

กลั่นกรองความรู 5) การเขาถึงความรู 6) การแลกเปล่ียนเรียนรู และ 7) การเรยีนรู 

ขั้นตอนที่ 1 การบงช้ีความรู 

 จองพาราเกิดขึน้ตั้งแตสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเสด็จลงมาโปรดสัตวโลกในวันออกพรรษา เมื่อทราบ

ขาวการเสด็จจึงมกีารสรางจองพาราขึ้นเพ่ือใชในการรับเสด็จพระพุทธเจา ในอดีตคนไทยใหญหรือคนไต มีการทําจอง

พาราเพื่อถวายพระพุทธเจาทุกหลังคาเรือนในวันออกพรรษาของทุกป คนไตมีความเชื่อวาถาไดถวายจองพาราจะทํา

ใหครอบครัวมีความสุขความเจริญตลอดท้ังป แตในปจจุบันจองพาราไดเริ่มสูญหายไปเพราะ จองพารามีวิธีการทําที่

ยุงยาก ซับซอนทําใหไมเปนที่นิยมและผูที่สามารถทําไดก็มีอายุมากลมหายตายจากไปโดยไมมีการสืบทอดตอให

ลูกหลาน จึงทําใหเกิดการจัดการความรูโดยการหาความรูจากปราชญที่มีความรูเกี่ยวกับวิธีการทําจองพาราทําเปน

รูปเลมหนังสอืสําหรับผูที่สนใจจะสามารถทําจองพาราไดดวยตัวเองและความรูไมสูญหายไปตามกาลเวลา 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู 

การสรางและแสวงหาความรู ของการทําจองพาราเปนการขอมูลฝงลึกที่อยูในตัวของแตละคน เพื่อใหได

ขอมูลเกี่ยวกับการทําจองพารา ผูวิจัยไดแบงวธิีการเก็บขอมูลออกเปน  

1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยสัมภาษณจากกลุมตัวอยางแบบรายบุคคลจํานวน 5 คน หาขอมูลเกี่ยวกับ ประวัติ

ความเปนมาของจองพารา ขั้นตอนวิธกีารทําจองพาราตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขัน้ตอนสุดทาย วิธกีารบูชาจองพารา 

2. การเก็บขอมูลโดยการบันทึกภาพนิ่ง ขั้นตอนการทําจองพาราอยาละเอียด 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

การถวายจองพาราในวันออกพรรษาเปนประเพณีของคนไทใหญที่ทํากันมาตั้งแตบรรพบุรุษเพื่อเปนการรับ

เสด็จพระพุทธเจาในวันออกพรรษาของทุกป ในปจจุบันมีการสูญหายของประเพณีและจองพารามีวิธีการที่ยาก

สลับซับซอนจึงไมมีผูสืบสานตอ เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีสืบตอไป ผูวิจัยไดแบงจองพาราแบงออกเปน 

3 รูปแบบ คือ 1. จองปกตาน 2. จองยอด 3. จองสาน และสามารถทราบถึงวิธีการทําจองพาราแตละรูปแบบตั้งแต

ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายไดดังนี ้ 

1. จองปกตาน 

จองปกตาน ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนฐาน และสวนคอ เปนจองพาราที่ไมมียอด คําวา "ปกตาน" เปน

ภาษาที่ใชรวมกันของชาวพมาและชาวไทใหญ หมายถึง ผาเพดานมุง จองพาราที่ไมมียอด หรืออาจเรียกไดวา จอง

พารายอดตัด จะมีเฉาะสวนของปราสาทและฐานมีสวนประกอบนอยทํางายนิยมทําขึ้นบูชาตามบานเรือนทั่วไป 

(คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดแมอองสอน มปป. : 60) 

2.จองยอด 

จองยอดประกอบดวย 3 สวน คอื สวนฐาน สวนคอ สวนยอด เปนจองพาราที่มีความสวยงาม 

3.จองสาน 

เปนจองพาราที่ทําขึ้นดวยวิธีการใชตอกสานตอกันใหมีลักษณะใกลเคียงกับปราสาท  ไมมียอด สานโดยใช

ตอกคู สานเปนลายขัด (ขัดลายหนึ่ง) 
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การบูชาจองพารา 

การบูชาจองพารา (จองเขงตางสางปุด) ทุกบานและทุกวัดจะทําการบูชาตั้งแตเวลาเย็นของวันขึ้น 14 ค่ํา 

เดือน 11 โดยนําจองพาราขึ้นตั้งบนชั้นนั่งรานที่ลอมรอบดวยราชวัตร(รั้วกั้น)มีความเชื่อวาเพื่อปองกันภูตผีปศาจที่เขา

มาในจองพารา นําเครื่องหอย(ผลไม ขนมนมเนย น้ําหวาน) มาแขวน นําตนกลวยตนออย ดอกไมประดับตกแตงเสา

นั่งรานท่ัง 4 มุม ตกแตงประดาดวยโคมไฟใหสวางไสวในเวลาค่ําคืน เวลาเชามืดของวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซึ่งเปนวัน

ออกพรรษา ก็จะนํา “ขาวซอมตอ” คืออาหารสําหรับถวายพระพุทธองค ประกอบดวยขาวสวย ขนม ผลไม ใสใน

กระทงใบตองมาวางไวในจองพารา จุดธูปเทียนบูชา กลาวอัญเชิญพระพุทธเจาใหเสด็จมาประทับที่จองพาราที่เปนสิริ

มงคล ตลอดจนครอบ 7 วัน ก็รื้อถอนจองพาราออกแลวนําไปทิ้งหรอืเผา ปตอไปจึงจะทําขึ้นมาบูชาใหม  

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลและกลั่นกลองความรู 

การประมวนและกลั่นกรองความรู ทางผูวิจัยไดนําขอมูลที่รวบรวม และเรียบเรียงองคความรูการทําจอง

พาราบานเมืองปอน โดยการนําขอมูลขององคความรูนํากลับไปใหปราชญทั้ง 5 คน ทําการตรวจสอบ ทบทวนขอมูล

ใหเกิดความถูกตองและสมบูรณ 

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู 

การเขาถึงความรู จากการศึกษาการจัดการความรูจองพาราผูวิจัยไดรบรวมองคความรูตางๆที่เปนประโยชน

สําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับวิธีการทําจองพาราโดยนําความรูจัดทําเปนชุดคูมือ วิธีการทําจองพารา เพื่อนําไปใช

ประโยชน เปนการเขาถึงความรูที่งายและสามารถนําไปปฏบิัติจริงไดดวยตนเอง 

ขั้นตอนที่ 6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของปราชญที่มีความรูความชํานาญในการทําจองพารา ทําใหไดความรู

เพิ่มเติม เทคนิคขั้นตอนของแตละบุคคล เพื่อทําใหจองพารามีความสวยงามมากขึ้น เก็บรักษาไดนานขึ้น วิธีการทําที่

งายขึ้นสําหรับผูท่ีสนใจสามารถทําไดดวยตัวเอง 

ขั้นตอนที่ 7 การเรยีนรู 

จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจองพาราโดยใชกระบวนการจัดการความรู 7 ขั้นตอน ทําใหเกิดความรู การ

เรียนรูจากวิถีชีวิต เปนประโยชนหรับผูที่สนใจ โรงเรียน นักเรียน คนในชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเปน

การอนุรักษและรักษาภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไปตามกาลเวลา 

ผลที่ไดจากการเรียนรู 

โรงเรยีนชุมชนบานเมืองปอนมีการจัดทําหลักสูตรภูมปิญญาทองถิ่น (ลดเวลาเรยีนเพ่ิมเวลารู) เพื่อเปนการอนุรักษสืบ

สานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู  

มีงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน ใหกับโรงเรียนชุมชนบานเมืองปอนเพื่อสนับสนุนการทําจอง

พาราในวนัออกพรรษาทุกป 

วิจารณผลการทดลอง 

วิจารณผล 

การวิจัยเรื่องของการจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน เปน

การวิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีสวนรวม  

 ผลจากการดําเนนิงานวิจัย 
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จากผลการวิจัยเรื่อง การจัดการความรูการทําจองพาราบานเมืองปอน อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน มีหัวขอที่

จะอภิปรายดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การบงชี้ความรู ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมองคความรูในการทําจองพารา โดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจาก

เอกสาร ตํารา และแหลงขอมูลปฐมภูมิจากการเลือกปราชญที่มีความรูความชํานาญในการทําจองพาราจํานวน5คน 

ซึ่งสอดคลองกับ ศิวพร (2551) ไดศึกษาเรื่องการจัดการองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานบายศรีสี่ภูมิภาค เปนการ

เก็บรวบรวมองคความรูเพื่อเปนการอนุรักษ ภูมิปญญา โดยไดมาจากสองแหลง คือ แหลงขอมูลทุติยภูมิ สามารถ

คนหาไดจาก เอกสาร และตําราตาง ๆ และแหลง ขอมูลปฐมภูมิจาก พอครู แมครู ครูภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญ

ทองถิ่นของแตละภาคจํานวน 14 คน 

 ขั้นตอนที่ 2 การสรางและแสวงหาความรู ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลสัมภาษณปราชญแบบเจาะลึกเกี่ยวกับจองพารา

สอดคลองกับ ศิระประภา (2555) การเก็บรวบรวมความรูการผลิตผลิตภัณฑผักตบชวา โดยวิธีการสัมภาษณแบบ

เจาะลึกรายบุคคลซึ่งเปนความรูที่ฝงลึกอยูในตัวบุคคลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการผลิตผลิตภัณฑผักตบชวา 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการความรูใหเปนระบบ เปนการนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาสรุปและเรียบเรียง ทําใหทราบถึงวา 

จองพาราแบงออกเปน 3 แบบ คือ 1) จองปกตาน 2) จองยอด 3) จองสาน ขั้นตอนและวิธีการเตรียมวัสดุอุปกรณ 

วิธีการทําอยางละเอียด วิธีการบูชาจองพารา ซึ่งสอดคลองกับไพศาล (2556) นําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาสรุปและ

เรยีบเรียง ทําใหทราบถึงขั้นตอนและวิธีการแกะสลักพระพุทธรูปไม 

ขั้นตอนที่ 4การประมวลและกลั่นกรองความรู ทางผูวิจัยไดมีวิธีการนําขอมูลที่ไดรวบรวม และเรียบเรียงโครงสราง

องคความรูการทําจองพารา นํากลับไปใหปราชญทําการตรวจสอบ พรอมท้ังแกไขขอมูล ทําใหเกิดความสมบูรณมาก

ขึ้นเพื่อจัดทําชุดคูมือความรูจองพารา ซึ่งสอดคลองกับ ไพศาล (2556) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลความ

ถูกตองความนาเชื่อถอืโดยการจัดเวทีชุมชนจํานวนสองคร้ังนําขอมูลมาจัดทําชุดความรูการแกะสลักพระพุทธรูป 

ขั้นตอนที่ 5 การเขาถึงความรู  นําองคความรูที่ไดนํามาทําเปนหนังสือคูมือการทําจองพาราเพื่อใหผูที่มีความสนใจได

เขาถึงขอมูลไดงายที่สุด และนําไปปฏิบัติไดจริงและจาก facebook ซึ่งสอดคลองกับ ศิระประภา (2555) การเขาถึง

ความรู เปดใหความรูที่ ศูนยการเรียนรู ณ บานตอมดง เลขที่ 62 หมู 7 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

และจากเว็บไซดใหความรูเกี่ยวกับเรื่องบายศรโีดยใชชื่อเว็บไซต www.lovelypinkshop.com 

ขั้นตอนที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางปราชญเกี่ยวกับเทคนิคที่ทําใหจองพาราทํา

งายขึ้น เกิดความสวยงามมากขึน้ ซึ่งสอดคลองกับ ไพศาล (2556) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูการแกะสลักทราบ

ถึงเทคนิคตางๆเกี่ยวกับการแกะสลักพระใหเปนท่ีนิยมของตลาดมากขึ้น 

ขั้นตอนที่ 7 การเรียนรู โรงเรียนชุมชนบานเมอืงปอนมีการจัดทําหลักสูตรภูมิปญญาทองถิ่น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู) 

เพื่อเปนการอนุรักษสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู  

มีงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองปอน ใหกับโรงเรียนชุมชนบานเมืองปอนเพื่อสนับสนุนการทําจอง

พาราในวันออกพรรษาทุกป ศิวพร (2551) ประโยชนที่ไดจากการเรียนรูทําใหเกิดประโยชนกับศูนยการเรียนรู กลุม

อาชีพ ขาราชการ นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ มหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการเผยแพรความรู การอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น สรางอาชีพ สรางรายได และประหยัดสามารถทําเองได 

สรุปผลการวิจัย 

จากกระบวนการจัดการความรูเรื่องการทําจองพาราบานเมืองปอน ทําใหไดชุดคูมือองคความรูซึ่งประกอบ

ไปดวยความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของจองพารา วัสดุอุปกรณและวิธีการทําจองพาราอยางละเอียด พิธี
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กรรมการบูชาจองพารา สามารถนําความรูไปปฏิบัติจริงได นําความรูไปถายทอดใหกับเยาวชนและผูที่สนใจและเกิด

การตอยอด 

กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบคุณ ทิพยสุดา ตั้งตระกูล ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และสมคิด แกวทิพย ที่ใหคําปรึกษาใหกับ

งานวิจัยและชี้แนะใหเขียนและแกไขงานวิจัยใหสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณ พอ แม ญาติสนิท มิตรสหายสําหรับกําลังใจ

ขอขอบคุณปราชญจองพาราบานเมืองปอน ที่ชวยใหขอมูลเกี่ยวกับการทําจองพาราอยางละเอียดครบถวน 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายของการวิจัยเพื่อวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 

จํานวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน สถิติที่ใชในการ

วิจัยเปนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยัน โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร โดยใชวิธกีารประมาณคาความเปนไป

ไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

(��= 267.71, df= 240, p=.10, GFI=0.94, AGFI=0.92, CFI=1.00 RMSEA=0.01, SRMR=0.04) โดยเรียงลําดับคา

น้ําหนักมาตรฐานไดดังนี ้สมรรถนะดานความรู (β =0.89) รองลงมาคือ สมรรถนะดานเจตคติ (β =0.88) สมรรถนะ

ดานคุณลักษณะ (β=0.85) สมรรถนะดานทักษะ (β =0.82) และสมรรถนะดานจรรยาบรรณ (β =0.77) ตามลําดับ 

คําสําคัญ: องคประกอบ สมรรถนะผูใหคําปรึกษาในโรงเรยีน ระดับมัธยมศึกษา  
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to factor of counselor competencies of secondary school. The sample 
of research was 360 counselor teachers of Secondary Educational Service Area Office 24 and 25. The statistical 
employed were analyzed by confirmatory factor analysis of maximum likelihood: ML. The research results was 
counselor competencies of secondary school counselor model in accordance was fit with the empirical data (��= 
267.71, df= 240, p=.10, GFI=0.94, AGFI=0.92, CFI=1.00 RMSEA=0.01, SRMR=0.04). The factor of each, in 
descending order as follows: knowledge competencies (β =0.89), attitude competencies  (β =0.88) 
characteristic competencies (β=0.85) skill competencies (β=0.82), and ethic competencies (β=0.77).  

 
Keywords: factor, Counselor Competencies, Secondary School  
 

 

บทนํา  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   (กระทรวงศึกษาธิการ 2542: 3) การพัฒนาคนในระบบ
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การศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษานั้น ประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้น ซึ่งมไิดหมายถึงการจัดการเรียนรูใน 8 กลุมสาระวิชาอันไดแก ภาษาไทย

คณิตศาสตร วิทยาศาสตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีและภาษาตางประเทศเทานั้น แตหมายถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนซึ่งสงเสรมิใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง

อยางรอบดาน มีจริยธรรม มีระเบียบวินัย สามารถจัดการตนเองไดและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 16) ซึ่งกิจกรรมแนะแนวไดถูกบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 

มาตรา 63 ในเรื่องที่วาโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวใหคําปรึกษาและ

ฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษาและผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสมและมีความรับผิดชอบตอสังคม 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2548: 22) รวมถึงกฎกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกําหนดกฎเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัด

ระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษาและผูปกครองเพื่อชวยเหลือ

ดูแลและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาใหเปนบุคคลที่มีความสมดุลทั้งรางกาย ความรูและ

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ 2551: 3) 

 การแนะแนวเปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อชวยเหลือนักเรียนอยางตอเนื่อง มีแบบแผน มีขั้นตอน เพื่อให

นักเรยีนสามารถรูจักและเขาใจตนเอง นําตนเอง สรางทางเลือกตางๆ ดวยตนเอง สามารถแกปญหาและตัดสินใจได

ดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่วแวดลอมไดอยางเหมาะสม นําไปสูการดําเนินชีวิตที่มีความสุข (สกล          

วรเจริญศร ี2558: 18-19) ซึ่งการจัดบรกิารแนะแนวมีเพื่อสนองตอบความตองการของนักเรยีนในสถานศึกษา ทั้งนี้ ผู

ที่รับผิดชอบการแนะแนวควรมีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับผูจะรับบริการวามีความตองการแนะแนวในดานใด ซึ่งการ

บรกิารงานแนะแนวไดจัดประเภทของการแนะแนว ไวดังนี้ การแนะแนวการศึกษาเปนกระบวนการใหความชวยเหลือ

บุคคลใหไดรับความสําเร็จในทางการศึกษาตามความสามารถ การแนะแนวอาชพีอันเปนการใหความชวยเหลือบุคคล

ใหมีอาชีพที่เหมาะสมและประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพ การแนะแนวสวนตัวและสังคมเปนการใหความ

ชวยเหลือบุคคลใหสามารถดํารงชีวิตของตนเองอยางมีความสุขในสังคม การบริการงานแนะแนวประกอบดวย การ

บรกิารเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล การบริการสนเทศ การบริการใหคําปรึกษา การบริการจัดวางตัวบุคคลและ

การบรกิารติดตามผล จากงานบริการแนะแนวทั้ง 5 บรกิารนั้น บริการที่ถือวาเปนหัวใจของงานแนะแนวคือบริการให

คําปรึกษา เนื่องจากมีแนวคิดท่ีวามนุษยทุกคนยอมตองประสบกับปญหาและตองการหาทางทําใหปญหาหมดไป การ

บริการใหคําปรึกษา จึงเปนบริการที่ชวยใหผูประสบปญหาสามารถฝาฟนปญหาและอุปสรรคในชีวิตได ดังนั้นผูให

คําปรึกษาตองเปนผูที่ผานการเรียนรูในระดับสูง มีการฝกอบรมอยางดี มีสมรรถนะในการใหคําปรึกษา เพราะการให

คําปรึกษานั้นเปนวิชาชีพชั้นสูงและหากไมไดฝกฝนมาดีพอจะไมสามารถทําใหการใหคําปรึกษาแกปญหาตรงจุด       

(นิรันดร จุลทรัพย 2551: 82) ซึ่งปจจุบันการใหคําปรึกษาในโรงเรียนเปนหนาที่ของครูผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนหรือ

ครูแนะแนวที่จะตองมีความรูความสามารถในการแนะแนวและการใหคําปรึกษา และพัฒนาการของนักเรียน มีการบูร

ณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักการแนะแนว เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดวยการใหคําปรึกษา 

(พงษพันธ พงษโสภาและวิไลลักษณ พงษโสภา 2556: 9) ซึ่งผูใหคําปรึกษาตองเปนนักวิชาชีพที่ไดรับการเรียนรูและ

ทําการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ จนมีสมรรถนะหรือความสามารถในการใหคําปรึกษาเพื่อชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถ

แกไขปญหา และพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัชรี ทรัพยม ี2554: 8-9) ซึ่งสมาคมงานบุคลากรและการแนะ

แนวแหงอเมริกา (APGA: 1967 อางอิงจาก Patterson 1970) และเพชรสุดา เพชรใส (2547: 136) ไดใหคํานิยามวา 

ผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนควรมีสมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะดานทักษะ และสมรรถนะดาน
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คุณลักษณะในการใหคําปรึกษา นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะดานจรรยาบรรณ ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่สําคัญที่ผูให

คําปรึกษา เพราะเปนกรอบแนวทางที่ทําใหผูใหคําปรึกษามีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพการแนะแนวและมี

คุณธรรมเพิ่มมากขึ้น (สกล วรเจริญศรี 2558: 34) แสดงใหเห็นวา ถาผูใหคําปรึกษามีสมรรถนะในการใหคําปรึกษา

ครบถวนทั้ง 5 ดาน จะทําใหผูใหคําปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาแกผูรับคําปรกึษาไดอยางเหมาะสม   

 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแนะแนวและการใหคําปรึกษา จะเห็นไดวา สมรรถนะของผูให

คําปรึกษาในโรงเรียนมีความสําคัญตอการใหคําปรึกษาแกนักเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ ซึ่งผูวิจัยท่ีเปนบุคลากรทาง

การศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญถึงการใหคําปรึกษาในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 24 และเขต 

25 เนื่องจากเปนเขตที่มีปญหาดานประชากรมากที่สุดในประเทศ (ไทยรัฐ 2557: ออนไลน) จากที่กลาวมาในขางตน 

ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 

ดานความรู ดานเจตคติ ดานทักษะ ดานคุณลักษณะ และดานจรรยาบรรณ เพื่อใหทราบองคประกอบของสมรรถนะ

ของผูใหคําปรึกษาที่สอดคลองกับบริบทไทย เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาใหเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

จุดมุงหมายของการวิจัย 

 เพื่อวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะของผูใหคาํปรึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศกึษา 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย เปนครูที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและมี

ประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 24 และเขต 25 จํานวน 400 คน เมื่อเก็บแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามครบถวน

สมบูรณ มีจํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 90.00 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางเครื่องมือวจิัยดังนี ้

 1. ผูวิจัยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมาเปนแนวทางในการกําหนด

ขอคําถามในแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรกึษาในโรงเรยีน  

 2. ผูวิจัยทําการสรางแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 โดยจะมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดแบบประมาณ

คา (Rating Scale) โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุดใหสอดคลองกับความมุงหมาย

ของการวิจัยและนยิามศัพทเฉพาะ 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อทําการพิจารณาความสอดคลองตามความมุง

หมายของการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แลวผูวิจัยนําขอคําถามของ

แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ไดจํานวนขอคําถามจํานวน 112 ขอ 

 4. ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลแบบสอบถามกับครูผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 โดยเลือกกลุมตัวอยางของคนที่ 10 จากกลุมตัวอยางที่ไดทั้งหมด มาทําการทดลองใช

แบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 

25 ไดจํานวนทั้งสิ้น 40 คน แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชการหาคา

ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) ในแตละดาน ไดขอคําถามจํานวนทั้งส้ิน 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1843 
 

100 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.21-0.71 และมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95  

 5 ผูวิจัยนําแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 มาทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยันตอไป  

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัยจากทางบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถึงผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 เพื่อขอความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 ไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนิสิตนักศึกษา จากนั้นนําแบบสอบถามทักษะการทํางาน

รวมกับผูอื่นท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาตรวจสอบและคัดเลอืกฉบับท่ีสมบูรณ ไดแบบสอบถามทั้งหมด 360 ชุด 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 ที่สมบูรณมาทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยมีการประมาณคาพารามิเตอร โดย

ใชวิธีการประมาณคาความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ซึ่งพิจารณาจากคาไค-สแควร (��) คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลนื (Goodness of Fit Index) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลนืที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of 

Fit Index) คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสอง

ของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation) และคาดัชนีรากมาตรฐานของ

คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลอื (Standard Root Mean Square Residual) 

ผลการศึกษา 

 ขอมูลทั่วไปของครูผูใหบริการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 พบวา ครูสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.50 และเปนเพศ

ชาย คิดเปนรอยละ 37.50 โดยครูสวนใหญอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 34.70 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป คิดเปน

รอยละ 31.40 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 17.50 และอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 16.40 สวนใหญสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 64.17 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 34.72 และปริญญาเอก 

คิดเปนรอยละ 1.11 สวนใหญมีวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 15.30 รองลงมาคือ จิตวิทยาการแนะแนว 

คิดเปนรอยละ 13.40 ภาษาไทย คิดเปนรอยละ 8.30 คอมพิวเตอร คิดเปนรอยละ 7.50 คณิตศาสตรและการบริหาร

การศึกษา คิดเปนรอยละ 7.20 สังคมศึกษา คิดเปนรอยละ 6.10 ภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 3.40 หลักสูตรการสอน 

คิดเปนรอยละ 1.40 พลศึกษา คิดเปนรอยละ 0.80 ดนตรีศึกษา คิดเปนรอยละ 0.60 และไมทราบ คิดเปนรอยละ 

28.70 โดยครูสวนใหญมปีระสบการณการทํางานแนะแนวต่ํากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 39.17 รองลงมาคือ จํานวน 5-

10 ป คิดเปนรอยละ 28.61 จํานวนมากกวา 20 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 11.94 จํานวน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 11.11 

จํานวน 16-20 ป คิดเปนรอยละ 9.17 และครูสวนใหญสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 25 คิดเปนรอยละ 

50.60 และสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 24 คิดเปนรอยละ 49.40 ตามลําดับ 

 การตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.11-0.63 ทุกคูมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1844 
 

สถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทําการตรวจสอบความเปนเมทริกซเอกลักษณ พบวา Bartlett’s Test: ��=3111.21 df=300 

p=.00) เมื่อพิจารณารายตัวแปรสังเกตได พบวา ไคเซอร-ไมเยอร-โอลคิน (KMO) เทากับ 0.91 และความเพียงพอ

ของกลุมการเลือกกลุมตัวอยางโดยรวม (MSA) มีคาอยูระหวาง 0.85-0.95 แสดงผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา มีความสัมพันธกันเพยีงพอท่ีจะนํามาใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตอไปได ดังตาราง 1 

ตาราง 1 คาดัชนีความความสอดคลองและดัชนีเปรียบเทยีบของโมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรกึษาในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา (N=360) 

ดัชน ี เกณฑ คาสถิติในโมเดล 

�� ไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

หรือสัดสวน �� / df ไมเกิน 2.00 

�� =267.71 df=240 p=.10 

267.71/240=1.11 

GFI มากกวา 0.90 0.94 

AGFI มากกวา 0.90 0.92 

CFI มากกวา 0.95 1.00 

RMSEA นอยกวา 0.05 0.01 

SRMR นอยกวา 0.05 0.04 

  

 จากตาราง 1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัดสมรรถนะของผูให คําปรึกษาในโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ ในดัชนกีลุมสัมบูรณ พบวา คาไค-สแควร ( ��) = 267.71, df= 240, p=.10, 

คา GFI=0.94, คา AGFI=0.92, คา RMSEA=0.01, คา SRMR=0.04 สวนในดัชนีกลุมเปรียบเทียบ พบวา คา CFI=1.00 

เมื่อพิจารณาตามเกณฑตามสอดคลอง พบวา คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และดัชนีอื่น ๆ ยังชี้ใหเห็นวา

โมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 

25 มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน มีจํานวน 5 

องคประกอบ ดังตาราง 2 

ตาราง 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะของผูใหคําปรกึษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษา (N=360) 

องคประกอบ น้ําหนักองคประกอบ C.R. 
 β SE t 
สมรรถนะดานความรู 0.89 0.05 13.45** 0.79 
สมรรถนะดานเจตคติ 0.88 0.05 11.58** 0.78 
สมรรถนะดานทักษะ 0.82 0.05 11.69** 0.67 
สมรรถนะดานคุณลักษณะ 0.85 0.05 8.82** 0.73 
สมรรถนะดานจรรยาบรรณ 0.77 0.05 9.01** 0.59 

**p<.01 

 จากตาราง 2 การวิเคราะหองคประกอบเชงิยืนยันของโมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน

มัธยมศึกษา มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง 0.77-0.89 โดยทุกองคประกอบมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยสมรรถนะดานความรูมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุดเทากับ 0.89 มีความแปรผันรวมกับ

สมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนอยูในระดับสูง (รอยละ 79) รองลงมาคือ สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะ

ดานคุณลักษณะ สมรรถนะดานทกัษะ มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.88 0.85 และ 0.82 มีความแปร
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ผันรวมกับสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนอยูในระดับสูง (รอยละ 78 รอยละ 73 และรอยละ 67) สวน

สมรรถนะดานจรรยาบรรณ มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.77 มีความแปรผันรวมกับสมรรถนะ

ของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 59) ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ โมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 
��= 267.71, df= 240, p=.10, GFI=0.94, AGFI=0.92, RMSEA=0.01, SRMR=0.04 

 

 จากภาพประกอบ พบวา สมรรถนะของผูใหคําปรกึษาในโรงเรยีนมัธยมศึกษามคีวามสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ โดยสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย 

สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะดานทักษะ สมรรถนะดานคุณลักษณะ และสมรรถนะดาน

จรรยาบรรณ 

อภิปรายผล 

 การวิเคราะหองคประกอบของสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควรเทากับ 267.71 คา df เทากับ 240 มีคานัยสําคัญทางสถิติ (p) 

เทากับ .10 จะเห็นไดวาคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถแปลความหมายไดวา สมรรถนะของผูให

คําปรึกษาในโรงเรียนมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  สอดคลองกับนงลักษณ วิรัชชัย (2542: 53-

57) ที่กลาววา ถาคาไค-สแควรยิ่งมีคาเขาใกลศูนย แสดงวา โมเดลการวัดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

สวนคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ 0.94 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ 

0.92 ซึ่งคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) และคาดัชนีวัด

ระดับความสอดคลองเปรียบเทียบ (CFI) มีคาเขาใกลหนึ่ง แสดงวาโมเดลการวัดยิ่งมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษมากยิ่งขึ้น สวนสวนคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ 

0.01 และคาดัชนีรากมาตรฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 0.04 ซึ่งมีคาเขาใกลศูนย ยิ่งมี
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ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเปนที่นาพอใจ (นงลักษณ วิรัชชัย 2542: 53-57) ซึ่งสามารถสรุปไดวา โมเดล

การวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน มีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย สมรรถนะดานความรู 

สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะดานทักษะ สมรรถนะดานคุณลักษณะ และสมรรถนะดานจรรยาบรรณ ดังคํากลาว

ของเพชรสุดา เพชรใส (2547: 158) ที่กลาวถึงสมรรถนะในการใหคําปรึกษา ประกอบดวย ประกอบดวย สมรรถนะ

ดานความรู สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะดานทักษะ และสมรรถนะดานคุณลักษณะ  

 นอกจากนี้ การศึกษาโมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา 

สมรรถนะดานความรูมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานสูงสุดเทากับ 0.89 ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ ครูผูให

คําปรึกษาในโรงเรียน มีหนาที่ในการแนะแนวทางการศึกษาเปนแบบแผน มีขั้นตอนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ทางดานการศึกษาและการเลือกอาชีพที่เหมาะสมตอตนเอง โดยครูแนะแนวเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ มีการให

นักเรียนทําแบบทดสอบความพรอมทางอาชีพตามบุคลิกภาพของจอหน แอล ฮอลแลนด (John L. Holland) และให

ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแนะแนว โดยใหนักเรียนไปสัมภาษณ

บุคคลที่ประกอบอาชีพตามท่ีนักเรียนสนใจ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจบริบทในแตละอาชีพไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ดังคํากลาวของสกล วรเจริญศรี (2558: 18-19; 247) ที่กลาวไววา ครูผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนทําหนาที่แนะแนว 

เพือ่สงเสริมและใหความชวยเหลือนักเรียน ใหสามารถคิดและตัดสินใจในการแกไขปญหาดวยตนเอง รวมถึงการเลือก

ประกอบอาชีพในอนาคต ครูผูใหคําปรึกษามีหนาที่นําความรูและหลักการตาง ๆ ชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถเลือก

อาชีพท่ีเหมาะสมกับขอมูล โดยการจัดโครงการอาชพีศึกษา โครงการฝกอาชีพนอกชั้นเรียนและโครงการฝกอาชีพที่ใช

ทักษะในการทํางานและการเรียนควบคูกันไป ตลอดจนการนําแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตางๆ ทางการแนะแนว

อาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพท่ีเหมาะสมแกผูรับคําปรกึษา เพื่อใหคําปรึกษาไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถ

ของตนเองไดในอนาคตไดอยางมีความสุข รองลงมาคือสมรรถนะดานเจตคติ มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

เทากับ 0.88 ทั้งนี้เปนเพราะ ครูมีความคิดและความเชื่อวาตนเองมีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเปนผูให

คําปรึกษาในโรงเรียนได ทําใหครูใหความสําคัญตอการใหคําปรึกษา ครูมีความมุงมัน่ตั้งใจในการแนะนําและเต็มใจให

ความชวยเหลือแกนักเรียนสุดความสามารถ โดยมีความเชื่อวานักเรียนทุกคนมีศักยภาพสามารถคิดและตัดสินใจทํา

สิ่งตาง ๆ ไดดวยตนเอง โดยครูเปนเพียงบุคคลที่ทําหนาที่แนะนําแนวทางใหแกนักเรียนเทานั้น ซึ่งนักเรียนตองเปนคน

ที่คิดและตัดสินใจเรื่องราวทุกอยางดวยตนเอง รวมถึงเมื่อครูมีปญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในการใหคําปรึกษาใน

โรงเรยีน ครูไมไดมองวาสิ่งที่เกิดขึ้นนัน้เปนปญหา แตมมีุมมองวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งท่ีทาทายที่กอใหเกิดการพัฒนา

ตนเอง และดังที่กานดา พูนลาภทวี (2553: 201) ไดนยิามถึงเจตคตขิองบุคคลไววา เจตคตเิปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู

และการสั่งสมประสบการณของบุคคลทั้งทางตรงและทางออม โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีทิศทาง กอใหเกิดการ

แสดงออกทางพฤติกรรมไดทั้งทางบวกและทางลบ สวนสมรรถนะดานคุณลักษณะมีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานเทากับ 0.85 ทั้งนี้เกิดจากการการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันที่เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหครูตองมีการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยการเปดรับสื่อที่มีความหลากหลาย รวมถึงการที่สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 ใหความสําคัญตอการพัฒนาครู จึงมีการจัดฝกอบรม การสัมมนา และการ

ฝกปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาของครูโดยเชิญผูเชี่ยวชาญทางดานจิตวิทยาการให

คําปรึกษา ทําใหครูมีความรูและความเขาใจดานการใหคําปรึกษาและดานจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้น กอใหเกิดคุณลักษณะ

ที่เหมาะสม ดังคํากลาวของสมชาติ กิจบรรยงและอรจรีย ณ ตะกั่วทุง (2550: 17) ที่กลาววา การฝกอบรมทําให

บุคคลไดเรียนรูมีความเขาใจมีทักษะการทํางานของผูอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น กอใหเกิดเจตคติเชิงบวกในการทํางานรวมกัน ทํา
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ใหบุคคลมีการพัฒนาทักษะการทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพ แตครทูี่ไมมีวุฒิการศกึษาทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษา

ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของผูใหคําปรึกษามากนัก เมื่อนักเรียนมาขอรับคําปรึกษา นักเรียนมีอารมณกาวราวรุนแรง 

ครูอาจใชบทบาทในการเปนครูผูสอน แตไมใชครูผูใหคําปรึกษา ทําใหนักเรียนไมไวใจที่จะเลาเรื่องราวใหครูฟง ใน

ขณะเดียวกัน ครูที่ตองใหคําปรึกษาแกนักเรียนที่มีปญหาทางจิตใจอยางรุนแรง ทําใหครูมีอารมณหวั่นไหวไปกับ

เรื่องราวและปญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน ทําใหครูมีไหวพริบปฏิภาณในการแกปญหาที่ไมดีนัก สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการใหคําปรึกษาลดลง ดังคํากลาวของเพชรสุดา เพชรใส (2547: 164) ไดกลาวไววา 

การที่สมรรถภาพในการใหคําปรึกษาดานคุณลักษณะอยูในระดับนอย ทั้งนี้เกิดจากครูที่ไมมีวุฒิการศึกษาทางการ

แนะแนวและจิตวิทยาการใหคําปรึกษา คิดวาตนเองมีความเขาใจปญหาและความรูสึกของผูรับคําปรึกษา มีอารมณที่

ไมมั่นคง ทําใหผูรับคําปรึกษาไมไววางใจ และไมสบายใจที่จะขอรับคําปรึกษา สวนสมรรถนะดานทักษะ มีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานเทากับ 0.82 ทั้งนี้เกิดจากการที่ครูมีบุคลิกภาพที่อบอุนและเปนกันเองแกนักเรียน มีการสบ

สายตาคูสนทนา มีการใชน้ําเสียงที่นุมนวลและนาฟง มีการแสดงออกทางสีหนา และพยักหนา เพื่อแสดงถึงความ

สนใจในการฟงเรื่องราวของนักเรียน และการเลือกใชทักษะในการใหคําปรึกษาท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณ จะทํา

ใหการใหคําปรึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังคํากลาวของอาดัม นีละไพจิตร (2553: 104-105: 111) ที่กลาวไววา 

การใชทักษะในการใหคําปรึกษาโดยการสรางสัมพันธภาพโดยการแสดงพฤติกรรมโดยไมใชวาจาในการสื่อ

ความหมาย ไมวาจะเปนการสบสายตากัน การแสดงออกทางสีหนา การพยักหนาเมื่อเห็นดวยกับเรื่องราวนั้น และ

การใชวาจาในการสื่อความหมายกัน ทําใหผูรับคําปรึกษาเกิดความไววางใจ และเปดเผยเรื่องราวในการใหคําปรึกษา

เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ครูไมไดสําเร็จการศึกษาดานจิตวิทยาการใหคําปรึกษาโดยตรง ทําใหครูใชทักษะการ

สรางสัมพันธภาพและการใชทักษะใหคําปรึกษาเบื้องตนไดไมดีนัก โดยครูจะไมทราบวาจะตองใชทักษะไหนในเวลาใด

ถึงจะทําใหการใหคําปรึกษาสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และสมรรถนะดานจรรยาบรรณมีคาน้ําหนัก

องคประกอบมาตรฐานต่ําสุดเทากับ 0.77 ทั้งน้ีเกิดจากการที่ครูมีความศรัทธาตอวิชาชีพและการยึดมั่นตามคุณธรรม

จริยธรรม ทําใหครูจึงมีความเช่ือวาการใหคําปรึกษาแกนักเรียนมสีวนสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมของ

นักเรยีนใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น ทําใหครูเปนผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนมคีุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบในหนาที่

ของตนเองดี โดยไมมีการละท้ิงงานในหนาท่ี มีการเคารพและรักษาสวัสดภิาพของนักเรียน รักษาความลับของนักเรียน 

มีการปฏบิัติตนเปนตัวอยางที่ดตีอนักเรียน ทําใหนักเรียนไดซึบซับพฤติกรรมที่มีคุณธรรมจริยธรรมของครู กอใหเกิด

การเรยีนรูและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถาวร ดังคํากลาวของสมโภชน เอี่ยมสุภาษิต (2556: 58-59) ที่กลาววา 

การที่บุคคลมีความคิดและความคาดหวังตอการทํางานตอตนเอง กอใหเกิดการเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้น ทํา

ใหบุคคลมีความเชื่อในความรูความสามารถของตนเองในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตนเองตองการได

เปนอยางด ีและดังคํากลาวของเตมิศักดิ์ คทวณชิ (2546: 108: 193) ที่กลาวไววา การเรียนรูเปนกระบวนการของการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากการจัดสถานการณหรือประสบการณ โดยบุคคลมีการเรียนรูจากตัวแบบที่มี

ความความรูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทําใหบุคคลมีความสนใจในสิ่งที่ไดเรียนรูไดงาย เมื่อบุคคลที่ไดรับการฝกฝนอยาง

ชํานาญแลว สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่คอนขางถาวรขึ้น 

 จากโมเดลการวัดสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนในขางตน สามารถสรุปไดวา สมรรถนะของผูให

คําปรึกษาในโรงเรียนมีจํานวน 5 องคประกอบ ประกอบดวย สมรรถนะดานความรู สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะ

ดานทักษะ สมรรถนะดานคุณลักษณะ และสมรรถนะดานจรรยาบรรณ 
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ขอเสนอแนะการวิจัย 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งนี้ 

  การพัฒนาสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

24 และเขต 25 ควรเริ่มตนพัฒนาทักษะที่มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุดไปยังต่ําสุด โดยการพัฒนาสมรรถนะดาน

ความรู สมรรถนะดานเจตคติ สมรรถนะดานคุณลักษณะ สมรรถนะดานทักษะ และสมรรถนะดานจรรยาบรรณ เพื่อ

ทําใหสามารถพัฒนาครูผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมท่ีสุด 

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และเขต 25 โดยการใชการใหคําปรึกษากลุม การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให

สามารถพัฒนาสมรรถนะของผูใหคําปรกึษาในโรงเรยีนไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

  2. ควรทําวิจัยเกี่ยวของกับปจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวกับสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียน เพื่อให

ทราบถึงปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนตอไป 

กิตตกิรรมประกาศ  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครูผูใหคําปรึกษาในโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

24 และเขต 25 ที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถามสมรรถนะของผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนเปนอยางดี 

 

เอกสารอางอิง  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กระทรวงศกึษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรงุเทพฯ : โรงพิมพ 

 คุรุสภาลาดพราว. 

เติมศักดิ์ คทวณิช. (2546). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ไทยรัฐออนไลน. (2557). มข.เรงแกปญหาคนอีสาน 'ยากจน-ไอคิวต่ํา'. ปฏิบัติ. สืบคนเมื่อ 15 ตุลาคม 2557. จาก 

http://www.thairath.co.th/content/414767 

นงลักษณ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

นิรันดร  จุลทรัพย. (2554). การแนะแนวเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี 3 สงขลา : ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยทักษิณ 

กานดา พูนลาภทวี. (2553). การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการประเมินการศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช. 

พงษพันธ  พงษโสภา; และ วิไลลักษณ  พงษโสภา. (2557). ทฤษฎีและเทคนิคการใหบริการปรึกษา = Theories and 

techniques of counseling. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

เพชรสุดา  เพชรใส. (2547). การศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพในการใหคําปรึกษาสําหรับครูแนะแนว. ปริญญานิพนธ 

กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

สมชาติ กิจบรรยงและอรจรีย ณ ตะกั่วทุง. (2550). เทคนิคการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ. 

พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน).  



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1849 
 

สกล วรเจริญศรี. (2558). การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณคาแหงตน (Guidance for Self-Esteem Development) จาก

แนวคิดสูการปฏิบัตเิพื่อการพัฒนาผูเรียน. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: แดเน็กซอนิเตอรคอรปอเรชั่น. 

สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. (2556). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

 มหาวิทยาลัย. 

อาดัม นีละไพจิตร. (2553). การศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการใหคําปรึกษากลุมสําหรับครูในโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม. ปริญญานิพนธ กศ.ด. (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 

Patterson, Cecil H. (1967). The Counselor in the School. New York: MC Graw-Hill. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1850 
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บทคัดยอ 

    การศึกษามีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  

สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  จําแนกตามสถานภาพสถานศึกษา  ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

ธุรการ  โดยกลุมตัวอยางบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  89 คน  กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ   

โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  

ระดับ  มีคาอํานาจจําแนกรายขอระหวาง .24 - .61 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0. 93 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช

คาที (t-test แบบ Independent Samples) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-Way 

ANOVA)    

           ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานธุรการ โดยรวมอยูในระดับ มาก  จําแนกตามสถานภาพ  พบวา  ไม

แตกตางกัน  เมื่อจําแนกตามสถานศึกษาโดยรวม  พบวาแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ปญหาที่พบ  (1) งบประมาณในการสงบุคลากรไปเพ่ิมพูนความรูในสาขางานที่เกี่ยวของ  ไมเพียงพอตอความตองการ 

(2) ไมมีการประเมินผลทัง้กอนการดําเนินงานและการประเมนิระหวางการทํางาน  ขอเสนอแนะ  (1) มหาวิทยาลัยควร

จัดสรรงบประมาณใหบุคลากรในการอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรูในสาขางานที่เกี่ยวของ ในอัตราสวน  20 : 80 หรือ  

30 : 70 (2) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีการประเมนิผลทั้งกอนการดําเนินงานและการประเมินระหวางการทํางาน 

คําสําคัญ: การบรหิารงานธุรการ   บุคลากรสายสนับสนุน    มหาวิทยาลัยนครพนม  

Abstract  
 The purposes of this research to study Administration of educational institutes in vocational education 
level of Nakhon Phhanom University bY academy status problems and suggestions regarding the Administration. 
The sample supporting staff of 89 people. The sample group was specified by using percentage and random in 
stratification. The tool for collecting data was questionnaires that contain of 5 levels. There was discrimination 
classified in each item between .24 - .61 and reliability was 0.93. The statistics for analyzing data were 
percentage, mean, deviation, and hypothesis test by using t – test in independent samples and F – test in One – 
Way ANOVA. 

The result of the study found administration admin was in high level. This study found no difference. (1) 
The budget for personnel to enhance their knowledge in the relevant fields. Not enough demand (2) No 
assessment before implementation, and evaluation of the performance feedback (1) University of budget, 
personnel training seminars to increase knowledge in the field of work involved in the ratio of 20. : 80 or 30: 70 
(2), universities should be encouraged to evaluate both before the operation and during the assessment work. 
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บทนํา 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคุณภาพของประชากรอันเปนแนวทางที่จะนําไปสูการพัฒนา

ประเทศชาติเราพบวาประเทศตะวันตกท่ีพัฒนาแลวประชากรมีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงดังนั้นการศึกษาของประชากรในประเทศ

จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศและประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ การบริหารงานในสถานอุดมศึกษาถือเปน

หนวยงานหลักที่ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเพื่อใหงานของหนวยงานดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพจริงตองมี

หนวยงานที่ชวยสนับสนุนสงเสริมการบริหารแกหนวยงานอื่น ๆ  ใหดําเนินไปสูความสําเร็จนอกจากมีหนวยงานนี้ในการ

บริหารงานควรมีที่ปรึกษาในการชวยดานการวางแผนเสริมหนวยงานใหปฏิบัติงานดําเนินไปดวยดี 

จากแนวความคิดดังกลาวชี้ใหเห็นวาการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยปจจัยสําคัญในการบริหาร  

4 หลัก  คือ  คน (man) งบประมาณ (Money) วัตถุอุปกรณ (Material) และการจัดการ (Management)  แตความสําคัญในการ

บริหารที่ดีที่สุดคือคนเหตุเพราะเปนผูปฏิบัติการทุกอยางและเปนผูใชทรัพยากรทั้งหมดถาคนดีมีความรูความสามารถมีความ

ตั้งใจดีมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม องคกรนั้นก็จะประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคแตในทางตรงกันขามถาคนไมมี

ความรูความสามารถคุณธรรมอันดีงามแลวยากยิ่งนักที่องคกรนัน้จะประสบความสําเร็จไดกลับทําใหองคกรเสียหายขาดความ

นาเชื่อถือยิ่งนักฉะนั้นแตละองคกรจึงคัดสรรในการเลือกบุคคลที่จะมาเปนบุคลากรขององคกรอยางเครงครัดเพื่อการพัฒนา

องคการน้ันใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จในการดําเนินงานกิจการของตน 

สถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศกึษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  จํานวน  5 คณะวิทยาลัย  ประกอบไปดวย  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยธาตุพนม  วิทยาลัยนาหวา   และวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรีสงคราม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ถือวาเปนองคกรประเภทหนึ่ง

ซึ่งประกอบดวยบุคลากรท่ีมีหนาที่แตกตางกันที่จะรอยรัดเพื่อความสําเร็จขององคกรและเปนที่ทราบกันดีวางานธุรการเปนงาน

ที่มีความรับผิดชอบสูงไมวาจะเปนเรื่องระบบเอกสารการจัดการสํานักงานการรับพัสดุจดหมายการเงินและบัญชี  อาคาร

สถานที่  งานสารบรรณ  การประชุม  ดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ  เปนตน  หรือแมแตการอํานวยความสะดวกตอบุคคลภายใน

สํานักงานซึ่งผูทําหนาที่ธุรการสามารถจัดการทรัพยากรในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดคุมคาตอการใชงานของสิ่งนั้น ๆ 

ตามสมควรหากบุคลากรดานธุรการขาดความรอบรูความขยันหมั่นเพียรความมีการงานที่เรียบรอยไตรตรองและความมีมนุษย

สัมพันธท่ีดีแลวยากยิ่งนักที่จะสามารถประกอบกจิการงานธุรการไดอยางสมบูรณแบบโดยครบถวนผูศึกษาจึงเห็นวาประเด็นนี้

เปนเรื่องท่ีนาสนใจในการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย

นครพนม   

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานธุรการของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา   สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม 

การบรหิารงานธุรการมีความสําคัญเปนงานสนับสนุนดานการสอนและบรหิารงานดานอื่นๆ ใหดําเนินการไป

ดวยดีโดยถือหลักความถูกตองความถูกใจประหยัดไดประโยชน งานธุรการเปนงานที่มีขอบขายและหนาที่ความ

รับผิดชอบท่ีกวางมาก  และมีลักษณะงานที่จะตองประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกร  ไมวาจะเปน

การทํางานดานสารบรรณ  การจัดเก็บและคนหาเอกสาร  การจัดเตรียมการประชุม  การติดตอประสานงาน  การ
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ใหบริการ  งานดานการเงินและบัญชี  ดานพัสดุอุปกรณตางๆ  ดานการวัดและประเมินผลรวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากองคกรตางๆ 

หวน  พินธุพันธ(2528)  ระบุชัดเจนวาการบริหารงานธุรการคือการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริการ

หนวยงานตาง ๆ ในโรงเรียนทั้งดานงานสารบรรณงานการเงินงานพัสดุงานอาคารสถานที่งานบุคคลและงานบริหาร

ทั่ว ๆ ไปเพื่อใหดําเนินงานทุกอยางในโรงเรียนบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว 

สุภรณ ประดับแกว (2546)  ใหความหมายของการบริหารงานธุรการในโรงเรียนงานธุรการของโรงเรียนมี

เนื้องานและความสําคัญเกี่ยวของกับผูบริหารโรงเรียนเปนอันมากในดานเนื้องานกลาวไดวามีเนื้องานหลายอยางที่

ผูบริหารโรงเรียนตองปฏิบัติเปนประจําโดยตลอด  สวนในดานความสําคัญนั้นนับวามีความสําคัญสําหรับผูบริหาร

โรงเรยีนเพราะเปนเครื่องบงช้ีถึงความสามารถในดานการบริหารงานเปนการสรางความเชื่อถือไววางใจ นิยมชมชอบ

ใหเกิดขึ้นแกผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาทั้งยังสรางชื่อเสยีงใหแกโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน 

สรุปไดวาขอบขายการบริหารงานธุรการเปนงานท่ีผูบรหิารจะตองรับผิดชอบและบรหิารงานใหสําเร็จลุลวง

อยางมีประสิทธิภาพในการวิจัยคร้ังนี้ผูวจิัยไดนําขอบขายการบรหิารงานธุรการมาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี ้

ประกอบดวย 

  1. ดานงานสารบรรณ 

  2. ดานงานการเงนิและบัญช ี

  3. ดานงานพัสด ุ

  4. ดานงานบุคลากร 

  5. ดานงานอื่นๆ 

ทบทวนวรรณกรรม 

อรุณี ไชยบุตร (2539) ศึกษาสภาพปญหาการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุในโรงเรียน

ประถมศกึษา สํานักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารงานธุรการ การเงิน และ

พัสดุของผูบริหารในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  สวนสภาพการบรหิารงานธุรการ การเงินและพัสดุของครู

ผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการ โดยรวมอยูในระดับสูง แตปญหาการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ของผูบริหาร

โรงเรยีนประถมศึกษา เขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลางโดยรวม และปญหาการบริหารธุรการ

ของครูผูปฏิบัติหนาที่ฝายธุรการอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัติงานมีปญหาในดานการบริหารงาน

ธุรการมากกวาผูบริหาร 

ธีรเดช ดีวัน (2543) ไดศึกษาการบริหารงานธุรการในโรงเรยีนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศกึษา 

  1. มีการใชอุปกรณที่ใชไฟฟาอเิลคทรอนิกสโดยเฉพาะคอมพิวเตอรและเครื่องอานวยความสะดวกในงาน

ธุรการมากที่สุด 

  2. การตรวจสอบ ควบคุม งานสารบรรณ การเงินและบัญชีงานพัสดุยังอาศัยระเบียบปฏิบัติของงาน

ราชการเปนหลักและมีปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นมาก 

  3. งานสารบรรณยังขาดแคลนพนักงานพิมพดีด คอมพิวเตอร งานการเงินและบัญช ีคร-ูอาจารย ไมปฏิบัติ

ตามขัน้ตอนของระเบียบราชการ งานพัสด ุเจาหนาท่ีขาดความละเอียดลออสุขุมรอบคอบ 
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วิธีดําเนนิการวิจัย  

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษาบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปด

สอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยใชประชากรและ

กลุมตัวอยางบุคลากรประชากรสายสนับสนุน  ของคณะ / วิทยาลัย  ที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  ในปการศึกษา  2560  จํานวน  89 คน  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยตารางแสดงขนาด

ของกลุมตัวอยางของ  เกณฑรอยละ  ไดกลุมตัวอยางมาโดยใชรอยละ  

 ตารางที่  1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง สถานศกึษาที่เปดสอนระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  

       สถานภาพ 
 
 
 

หนวยงาน 

บุคลากรสายสนับสนุนการ
สอน 

รอยละ ประชากร 
(คน) 

กลุมตัวอยาง 
(คน) 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50 35 70 
2. คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 16 14 90 
3. วิทยาลัยธาตุพนม 19 17 90 
4. วิทยาลัยนาหวา 9 8 90 
5. วิทยาลัยเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมศรสีงคราม 

15 15 100 

รวม 109 89 100 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)  เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ  ของ

สถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม   โดยผูศึกษาไดปรับปรุงจากแบบสอบถาม

การวิจัยของ  ปญญา  สามัญ (2555 : 54 - 55)  แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 

ตอนที่  1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  (Check  List) 

ตอนที่  2   แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนใน

ระดับอาชีวศกึษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  เปนแบบมาตรฐานสวนประเมนิคา (Rating  Scale)  5 ระดับ  จํานวน  

ทั้งสิน้  37  ขอ 

ตอนที่  3  ปญหาและขอเสนอแนะในการบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับ

อาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  เปนแบบปลายเปด 

 1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1.1  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Index  of  

Congruence : IC) 

1.2  คาอํานาจจําแนกรายขอ  โดยวธิกีารหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้ง

ฉบับ (Item – Total  Correlation) โดยการหาคาสัมประสทิธิ์สัมพันธอยางงาย  ตามวิธีของเพียรสัน (Pearon‘ s Product 

– Moment  Coefficient  of  Correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด  และคณะ. 2551 : 85 - 87) 

  1.3  หาคุณภาพของเคร่ืองมอืโดยการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha-coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  (บุญชม  ศรีสะอาด  และคณะ. 2545 : 96-101)    

 2. สถิติพื้นฐาน  ไดแก     

  2.1 รอยละ   
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  2.2 คาเฉลี่ย  ( ) 

  2.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมุติฐาน    

  3.1  แบบทดสอบคาที  (t-test แบบ  Independent Samples)   

      3.2  วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  ( F – test  แบบ  One – Way  ANOVA) แลวพบวามีอยางนอย  

1  คู ที่แตกตางกันจะทําการทดสอบรายคูโดยใชวธิีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Method) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้

1. ผูวิจัยขอหนังสอืจากวิทยาลัยธาตุพนม  ถึงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี , วิทยาลัยธาตุพนม ,วิทยาลัยนาหวา  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 

2. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลดวยตนเอง  ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี , วิทยาลัยธาตุพนม , วิทยาลัยนาหวา   และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  

สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาเฉลี่ย  (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation)  ผลการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอทั้งโดยรวมและรายดาน 

ตารางที่   2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การบรหิารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับ 

                  อาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยรวมและรายดาน  

 

การบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระดับการดําเนินงาน 

X  S.D. แปลผล 

  1.  ดานการวางแผนงานธุรการ 3.72 0.64 มาก 

  2.  ดานการบริหารงานธุรการ  3.59 0.60 มาก 

  3.  ดานการบริหารงานสารบรรณ 3.78 0.61 มาก 

  4.  ดานการบริหารงานพัสด ุ 3.63 0.54 มาก 

  5.  ดานการบริหารงานการเงินและบัญช ี 3.87 0.51 มาก 

  6.  ดานการวัดและการประเมินผล 3.60 0.57 มาก 

รวม 3.69 0.57 มาก 

 

จากตารางที่  2  แสดงวา การบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยรวมอยูในระดับมาก (X =3.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมาก  6  

ดาน  โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  ไดแก  ดานการบริหารงานการเงินและบัญชี  (X =3.87) ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ไดแก ดานการบริหารงานธุรการ  (X =3.59) 
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ตารางที่  3 เปรียบเทียบการบรหิารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย

นครพนม  จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม  คือ  เพศชาย  11  คน  และเพศหญิง  78  คน   

 (n = 89 ) 

การบริหารงานธุรการของสถานศกึษาที่เปดสอนในระดับ

อาชีวศึกษา   

สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม 

ชาย 

(n = 11 ) 

หญิง 

 (n = 78 ) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. ดานการวางแผนงานธุรการ 3.90 0.64 3.69 0.64 -1.036 0.30 

2. ดานการบริหารงานธุรการ 3.48 0.60 3.60 0.61 0.621 0.53 

3. ดานการบริหารงานสารบรรณ 3.81 0.48 3.77 0.63 -0.203 0.84 

4. ดานการบริหารงานพัสด ุ 3.56 0.55 3.64 0.54 0.494 0.62 

5. ดานการบริหารงานการเงินและบัญช ี 3.90 0.45 3.86 0.52 -0.256 0.79 

6. ดานการวัดและประเมินผล 3.78 0.57 3.57 0.57 -1.151 0.25 

รวม 3.73 0.54 3.68 0.58 -0.255 0.55 

 จากตารางที่ 3  ผลการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ  การบรหิารงานธุรการ  ของสถานศึกษาท่ีเปดสอนใน

ระดับอาชีวศกึษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม จําแนกตามเพศที่แตกตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรหิารงาน

ธุรการ  ของสถานศกึษาที่เปดสอนในระดับอาชวีศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  พบวา  ไมมีความแตกตางกัน  

ตารางที่  4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การบริหารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับ อาชีวศึกษา  สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  ความคิดเห็นของชายและหญงิจําแนกตามสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  คือ  

เพศชาย  11  คน  และเพศหญิง  78  คน   

         (n = 89 )  โดยรวมและรายดาน   
การบริหารงานธรุการของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดบัอาชวีศึกษา   

สังกดัมหาวิทยาลัยนครพนม 
แหลงความแปรปรวน 

 

SS 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

Sig 

1. ดานการวางแผนงานธุรการ 

ระหวางกลุม 11.79 4 2.94 10.05** .000 

ภายในกลุม 24.63 84 .29   

รวม 36.43 88    

2. ดานการบริหารงานธุรการ 

ระหวางกลุม 5.47 4 1.36 4.25** .003 

ภายในกลุม 27.02 84 .32   

รวม 32.50 88    

3. ดานการบริหารงาน    สารบรรณ 

ระหวางกลุม 5.57 4 1.39 4.21** .004 

ภายในกลุม 27.77 84 .33   

รวม 33.35 88    

4. ดานการบริหารงานพัสด ุ

ระหวางกลุม 1.68 4 .42 1.45* .223 

ภายในกลุม 24.34 84 .29   

รวม 26.03 88    

5. ดานการบริหารงานการเงินและบัญช ี

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.65 4 .66 2.67** .037 

20.81 84 .24   

รวม 23.47 88    

6. ดานการวัดและประเมินผล 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

2.86 4 .716 2.28* .067 

26.33 84 .31   

รวม 29.20 88    

รวม 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

3.98 4 .99 4.50** .002 

18.55 84 .22   

รวม 22.54 88    

 ** แทน ระดับนัยสําคัญทางสถติิที ่.01 

 *  แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ .05 
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 จากตารางที่ 4  ผลการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบ  การบริหารงานธุรการฯ  จําแนกตามสถานศึกษาที่เปด

สอนในระดับอาชีวศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยรวมแตกตางกัน

อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  จํานวน  2  ดาน  ไดแก  ดานการบริหารงานพัสดุ  และดานการวัดและประเมินผล  และมีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 4 ดาน ไดแก  ดานการวางแผนงานธุรการ  ดานการ

บรหิารงานธุรการ  ดานการบรหิารงานสารบรรณ  และดานการบริหารงานการเงินและบัญชี  เมื่อพบความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)  

 ตารางที่  5 แสดงการเปรียบเทยีบคาเฉลี่ย  การบรหิารงานธุรการของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  ดานการวัดและประเมินผล 

สถานศึกษาที่เปดสอน

ในระดับอาชีวศึกษา  

สังกัดมหาวิทยาลัย

นครพนม 

 

 

คาเฉลี่ย 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

คณะเกษตร

และ

เทคโนโลยี 

วิทยาลัย 

ธาตุพนม 

วิทยาลัย 

นาหวา 

วิทยาลัย

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรี

สงคราม 

3.44 3.88 3.83 3.77 3.93 

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม   
3.44 - 0.00 0.00 0.07 0.00* 

คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี   
3.88  - 0.76 0.60 0.75 

วิทยาลัยธาตุพนม   3.83   - 0.76 0.53 

วิทยาลัยนาหวา   3.77    - 0.42 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรี

สงคราม   

3.93     - 

 ** แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ .01 

  * แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ .05 

 จากตารางที่ 5  การบรหิารงานธุรการ  ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรมศรสีงคราม  มีระดับการดําเนินงาน  ดานการวัดและประเมินผล   มากกว า  วิทยาลัยธาตุพนม  อย าง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และการบริหารงานธุรการฯ  วิทยาลัยนาหว า  มีระดับการดําเนินงาน   ดานการ

วัดและประเมินผล  มากกวา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

อภิปรายผลการวิจัย 

การบริหารงานธุรการ  คือ  งานที่ โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเปนการบริการหนวยงานตางๆ ของโรงเรียนให

สามารถดําเนินไปตามจุดมุงหมายท่ีตองการหรือที่วางไวแลว งานธุรการถึงแมวาจะไมไดเปนหัวใจของการดําเนิ นงาน 

ของโรงเรียนแตในทางปฏิบัติมักจะมีความยิ่งใหญกวาในแงท่ีเปนหนวยบรกิารแกฝายการสอนและฝายบริการนักเรียน

และยิ่งกวานั้นความผิดพลาดในการดําเนินงานดานธุรการยังเปนที่ประจักษชัดย่ิงกวาดานการสอนและบรกิารนักเรียน
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เปนอันมาก ดังนั้น จึงปรากฏวาไมวาโรงเรียนไหนหรื อสถาบันใดงานธุรการจึ งไดรับความเอาใจใส ยิ่งกวางานที่เปน

หัวใจหรือจุดหมายอันแทจริงของสถาบันน้ัน  (พนัส หันนาคินทร . 2529 : 5) 

การบริหารงานการเงินและบัญชี  ผลการศึกษาพบวา  บุคลากรสายสนับสนุนการสอน มีการดําเนินงาน

จัดทําบัญชี เงินสด บัญชี แยกประเภทรายรับ-รายจ าย ทั้งเงินนอกงบประมาณ เงินงบประมาณและเงินรายไดมาก

ที่สุด รองลงมามีการเก็บหลักฐานการเงินและบัญชีเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัย มีการจัดทําหลักฐานการเงินและ

บัญชีทุกประเภททุกรายการถูกตองเปนปจจุบันตรวจสอบไดตลอดเวลา  มีการจัดทําบัญชี แสดงฐานะทางการเงิน

เพื่อใหสาธารณะชนและผูเกี่ยวของตรวจสอบได  มีการจัดทําแผนการใชเงิน การวางแผนรายป รายภาคเรียนราย

เดือนไว อยางชัดเจน สามารถตรวจสอบได   มีการจัดทําคู มือการบริหารงานการเงิ นและบัญชี  มีการจัดอบรมให

ความรู เกี่ยวกับการจัดทําแผนการใชเงินการวางแผนรายป รายภาคเรียน รายเดือน  ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานธุรการของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  ดานการบริหารงาน

การเงินและบัญชี  มีความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผลการเปรียบเทียบ  สภาพการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัด

มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ได แก เพศ  อายุ

ระดับการศึกษา ประสบการณทํางาน  สถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  ผล

การเปรียบเทียบสรุปผลได ดังนี้ เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลได แก เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ

ทํางาน สถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการ

สอน มีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการในมหาวิทยาลัยนครพนม ท้ัง  6  ดานไมแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  จึงปฏิเสธสมมตฐิานที่ตั้งไว 

ขอเสนอแนะ  การศึกษาการบริหารงานธุรการ ของสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม  สําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

1.   ควรมีการศึกษาการบริหารงานการเงินและบัญชี ของสถานศึ กษาที่เปดสอนในระดับ

อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  

2.  ควรมี การศึกษาปญหาการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถนํามาใชไดจริ ง 

ในสถานศึกษาที่เปดสอนในระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  

3.   ควรมีการศึกษาการวัดและประเมิ นผลการดําเนิ นงานธุรการของสถานศึกษาที่เปดสอนใน

ระดับอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม    
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท  2) เพื่อศึกษาศีลขอที่ 5 ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท และ  3) เพื่อวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยการศึกษาเอกสาร

สําคัญทางพระพุทธศาสนา เอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ มาทําการวิเคราะหโดยวิธีวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวา  1) คุณภาพชีวิต คือ สภาพความเปนอยูที่ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและ

จิตใจเปนความพอใจในการดํารงชีวิตและมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย 2) ศีลขอที่ 5 เปนหลักประกันสติปญญา การงดเวนจาก

การดื่มสุราเมรัย ได คุณภาพชีวิตยอมดีขึ้น  3) ผลของการรักษาศีลขอ 5 ทําใหคุณภาพชีวิตสวนบุคคลดีขึ้น ไมมีโรคภัย 

สุขภาพดี มีเงินเก็บเงินออม ตั้งตนได ปลอดหนีส้ิน และสําคัญที่สุด คือ ครอบครัว และสังคมเปนสุข เพราะไมมีคนเมาเปนขี้โรค

ของสังคมน่ันเอง 

คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ศีลขอที่ 5  พุทธปรัชญาเถรวาท 

Abstract 
The objectives of this thematic paper were 1) to study the quality of life based on Buddhist philosophy, 2) to 

study the fifth precept in the Buddhist philosophy and 3) to analyze the improving quality of life with the fifth precept in 
the Buddhist philosophy through the thematic documentaries in Buddhism and related research works then analyze by 
content analysis and descriptive reports. 

The results were found that 1) life quality is living condition which is reacted by physical and mental needs. And 
it is contentment of safety living. 2) the fifth precept is regarded as an intelligence – security. Without drinking alcohol, 
and intoxicant things, the quality of life would be better. 3) the results of the fifth precepts make the better quality of life 
both personal and family such as healthy, the money savings, The debt-free. And the most importantly is that, family 
and society are happy and peaceful because of no drunken as a sickly man lives in society. 
Keywords: the quality of life development, the fifth precept, theravada Buddhist philosophy 
 

บทนํา 

สังคมไทยในสถานการณปจจุบัน เปนสังคมที่เห็นคุณคาทางวัตถุสิ่งของมากกวาคุณคาทางจิตใจ และศีลธรรมอันดี

งาม ทําใหวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดตั้งแตอดีตไดถูกทําลายลง ผลจากการพัฒนาทางดานวัตถุและเทคโนโลยี

มากขึ้น ก็จะยิ่งทําใหเกิดปญหาจากการพัฒนาตามมา การที่มีเทคโนโลยีและวัตถุสิ่งของที่มีความทันสมัยล้ําหนา ยอมทําให

เกิดความตองการอยากได ซึ่งทําใหคนไมมีความสุขในการใชชีวิต คนไทยในยุคปจจุบันจึงมีปญหาทางดานสุขภาพจิตที่เกิดขึ้น

มากมาย เชน  การมีความเครียดในการดําเนินชีวิตประจําวันที่ตองมีการแกงแยงแขงขัน  คอยเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียน

บุคคลอื่น ๆ ทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดความเมตตาปราณี ทั้งที่มีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ  

พระพุทธศาสนาสอนใหเหลาพุทธศาสนิกชน มีเมตตาธรรมเปนเครื่องค้ําจุนโลกปองกันภัยรายอันตรายตาง ๆ  แตคนไทยใน

ปจจุบันกับตกเปนทาสของระบบทุนนิยมที่มีการผลิตสิ่งของ ที่ใชเปนเครื่องอุปโภคบริโภคใหมาเปนสิ่งลอตาลอใจทั้งที่ไมมีความ

จําเปนใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหคนเราเกิดกิเลสความอยากไดอยากมีเหมือนคนอื่นเขา ทําใหเกิดคานิยมที่ผิด ๆ โดย

ผานระบบการสื่อสารตาง ๆ ที่ทันสมัยแตปราศจากการควบคุมและแยกแยะวา สิ่งไหนถูกหรือสิ่งไหนผิด เปนบอเกิดของความ

อยากไดอยากมี แมไมมีทรัพยสินเงินทองที่พอจะซื้อหามาไดก็จะกระทําการทุจริต การฉอโกง  การลักขโมยทรัพย การฉกชิง
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วิ่งราว การปลนฆาและการขมขืน ดังที่เห็นเปนขาวอยูเสมอ สังคมของไทยในปจจุบันนี้จึงไรซึ่งความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผกัน 

ชอบคิดหมกมุนในสิ่งที่เปนอบายมุขที่มีสิ่งปลุกเลาตัณหาและความอยาก โดยผานระบบการสื่อสารตาง ๆ ที่มีมากมายในสังคม 

เปนสิ่งที่มอมเมาเยาวชนทําใหเกิดอบายมุขตาง ๆ ไดงายขึ้น สาเหตุแหงการเกิดเหตุรายตาง ๆ ในสังคมเกิดจากการดื่มสุรา 

การเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด การคาประเวณีและการพนัน ทําใหสังคมไทยตกอยูในสภาพแวดลอมที่ประสบปญหาวิกฤตทาง

สังคม ทําใหเกิดปญหาจริยธรรมทางสังคมและปญหาเศรษฐกิจตามมา จึงทําใหคนสวนใหญมุงเนนในการหาเงิน เพื่อความ

ตองการที่จะใหไดมาซึ่งวัตถุสิ่งของท่ีตองการโดยคิดวาจะทําใหชีวิตมีความสุข  เกิดความสะดวกและความสบายในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน จึงชอบตามไขวควาหาวัตถุสิ่งของภายนอกมาใหตนเองและครอบครัว สิ่งใดท่ียังไมมีก็จะพยายามหามาใหไดใหมี

เหมือนคนอื่นเขาในสังคม ซึ่งทําใหเกิดการดิ้นรนคนหาโดยมิชอบก็ตาม ถึงแมจะตองกูเงินมาใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนในการ

ดําเนินชีวิต ทําใหมีการทุจริตยักยอกทรัพยของคนอื่นมาเปนของตนและโกหกหลอกลวงคดโกงผูอื่น จึงกระทําการทุจริตตอ

หนาที่การงาน เพื่อท่ีจะใหไดมาซึ่งวัตถุสิ่งของโดยไมสนใจวาจะทําใหผูอื่นเดือดรอนยังไงและไมมีความเพียงพอใจในสิ่งที่ตนเอง

มี เกิดความโลภ ความหลงในส่ิงที่ไมดี    

ปญหาของสังคมไทยในปจจุบัน มีหลายประการ ไมวาจะเปนปญหาครอบครัวลมสลาย  ปญหาอาชญากรรม การ

ทําลายลางผลาญศัตรูคูแขง การปลนชิงทรัพยสิน การลวงละเมิดทางเพศ การโกหกหลอกลวง ตมตุน  ปญหายาเสพสารเสพ

ติดที่ระบาดอยูในสังคมไทย  อุบัติเหตุการจราจร เพราะขาดความระมัดระวัง ไมเคารพกฎหมายการจราจร  ปญหาเหลานี้ 

ลวนสรางความทุกขความเดือดรอน แกสังคมในทุกหยอมหญา  หากจะชี้ไปที่สาเหตุปญหา นอกจากความโลภ ความโกรธแลว 

ยังพบสาเหตุสําคัญอีกอยางหนึ่งคือเกิดจากการดื่มสุราเมรัย และเสพสารเสพติดที่ทําใหมึนเมา ขาดสติสัมปชัญญะเปนที่ตั้ง

แหงความประมาทในการใชชีวิต คนไทยในปจจุบัน สวนใหญที่นับถือพระพุทธศาสนาเพียงพิธีกรรม ไมสนใจศึกษาพระธรรมคํา

สอนที่เปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา และนอมนํามาประพฤตปิฏิบัติ แมเพียงการรักษาศีลท่ีเปนคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย 

หรือ มนุษยธรรม ที่จะเปนเครื่องชวยควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจาและจิตใจ ใหเปนปกติ ทําใหเกิดความทางสุขกาย

ความสุขใจ ดําเนินชีวิตใหมีความเปนอยูที่เรียบงายและสงบสุข ซึ่งจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข มีชีวิตอยูอยาง

ปลอดภัย  ไมตองหวาดระแวงหรือไมตองกลัวอันตรายตาง ๆ ที่จะขึ้นตามมาเบียดเบียน ทํารายรางกายและทํารายจิตใจ  

หากจะชี้ไปที่ตัวสรางปญหา ไมวาจะเปนบุคคลใดหรือสาเหตุใดๆก็ตาม  สวนใหญเกิดจากบุคคลที่ลวงละเมิดศีล 

โดยเฉพาะศีลขอที่ 5  คือการงดเวนจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของเมาสิ่งเสพติดใหโทษทุกชนิด  สารเสพติดเหลานี้ 

ทําใหผูดื่มสุราและผูเสพทั้งหลายเกิดการมึนเมาขาดสติ เกิดความประมาท ขาดความยั้งคิด ทําในสิ่งที่ไมควรทําทุกอยางได

ทั้งหมด ไมมีความละอายตอบาป และเปนมูลเหตุใหทําความชั่วอยางอื่น ๆ ตามมาไดอีกมากมาย การบริโภคสุราเปนประจํา 

ทําใหเกิดผลกระทบที่เปนอันตรายตอสุขภาพรางกายของผูบริโภคเองแลว ยังมีผลกระทบตอสังคมและบุคคลในครอบครัวใน

ดานตาง ๆ ตามมาเชน กอใหเกิดปญหาดานครอบครัว ปญหาดานสังคม ปญหาทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหภาครัฐ

และภาคเอกชน ตองเกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยโดยเปลาประโยชนและยังสิ้นเปลืองเงินคาใชจายในการรักษาพยาบาลที่

ตองดูแลรักษารับผิดชอบตอคนปวยคนพิการในสังคมอีกมากมาย  ซึ่งยังเปนความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจและกอใหเกิด

ปญหาของสังคมตามมา การดื่มสุราเปนสาเหตุอันดับตน ๆ ที่ทําใหเกิดปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน กอใหเกิดความสูญเสียชีวิต 

ทรัพยสินของตนเองและบุคคลอื่นใหไดรับผลกระทบโดยเฉพาะชวงเทศกาลตาง ๆ จะเกิดอุบัตเิหตุมากขึ้นกวาปกติ  การดื่มสุรา

และเสพยาเสพติดใหโทษ  เปนบอเกิดแหงอบายมุข เปนหนทางแหงความเสื่อมและหายนะของบุคคลที่เขาไปเกี่ยวของกับสุรา

และสารเสพติดใหโทษ  

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ทุกคนตองการคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการมีคุณภาพชีวิตที่ด ีการมีชีวิตที่สมบูรณพรอมทั้งดาน

รายกายและจิตใจ ทางดวยรางกาย คือ การที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บมาเบียดเบียน มีกําลังในการทําประโยชนตาง 

ๆ ทางดานจิตใจคือมีสุขภาพจิตที่ดี ยอมรับ เรียนรูและเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้น มีความยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนไดที่ตนมี สามารถ

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมรอบขางไดอยางงายดาย ไมกอความเดือดรอนวุนวายตอสวนรวม สามารถดํารงชีวิตที่เอื้ออํานวย

ประโยชนตอสังคม รวมถึงประเทศชาติ 
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แตอยางไรก็ตาม ประชากรของสังคม แมจะทราบดีถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสาะแสวงหาแตหลายคนกลับหลง

ทางและเขาใจผิดไปวา การใชชีวิตตามที่ใจปรารถนา คือ อยากกิน กิน อยากเที่ยว เที่ยว อยากดื่ม ดื่ม อยากเสพ เสพ  ถือวา 

ไดเติมเสริมสวนที่ขาดไปของชีวิต  แตการกิน การดื่ม การเที่ยว การเสพสิ่งที่เปนโทษยอมเปนสาเหตุการบั่นทอนคุณภาพชีวิต

ลง เสียทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เสียทั้งเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ การเสพคุนสุรายาเมา และยาเสพติด ในสวนตน 

ถือวาทําลายคุณภาพชีวิตของตนลงไป ในสวนของสังคม ถือวาเปนตัวปญหาของสังคม เปนขยะของสังคม เปนภาระของสังคม

ที่ตองทําการเยียวยา บําบัด รักษา ไมอยางนั้น จะทําใหคุณภาพของสังคมยิ่งตกต่ําลงไปดวย  

ดวยเหตุผลและหลักการดังกลาวมา ผูวิจัยเห็นวา การที่ชาวไทยมีสถิติการดื่มสุราและสารเสพติดเพิ่มจํานวนมากขึ้น  

และโดยเฉพาะสตรีและเยาวชนที่มีแนวโนมในการบริโภคสุราที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวัน และอายุเฉลี่ยของผูบริโภคสุราเมรัยก็

ยิ่งมีอายุที่นอยลงไปอีกดวย   จึงสนใจศกึษาการดื่มสุราเมรัยที่มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ทุกคนควร

จะตองรูถึงโทษและผลเสียของการดื่มสุราและสารเสพติด ที่กอใหเกิดความประมาทและขาดสติสัมปชัญญะ  เกิดปญหาดาน

อื่นๆ ในสังคมตามมาอยางมากมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น การงดเวนจากการเสพสุราเมรัยและสิ่งเสพติด ตามหลัก

คําสอนในพระพุทธศาสนา จะเปนกระบวนการในการปองกันและแกไขปญหาในดานตาง ๆ  เชน ปญหาครอบครัว ปญหา

สุขภาพ ปญหาเศรษฐกจิ ปญหาสังคม  เปนตน เขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพของชีวิต ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน ทําใหมี

ความเจริญกาวหนาตอตนเองและตอสังคม ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทที่สามารถเห็นผลอยางเปนรูปธรรม เชิงประจักษ  จึง

ไดทําการวิจัยเรื่องนี ้

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท  

 2. เพื่อศึกษาศีลขอที่ 5 กับคุณภาพชีวิตในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 3. เพื่อวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 วิธีดําเนนิการวิจัย 

 1. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับแนวคิดในเรื่องสุราเมรัยและสารเสพติดโดยทั่วไป 

 2. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาอันเกิดจากสุราและสารเสพติด 

 3. ประมวลและแยกแยะเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 4. เรียบเรื่องสรุปเนื้อหาแกไขสํานวนภาษาใหถูกตองตามหลักภาษา 

 5. นําเสนอผลงานวิจัยแกไขรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ 

สรุปผลการวิจัย 

1. คุณภาพชีวิตตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท “คุณภาพชีวติ” หมายถึง ความพอใจในการดํารงชีวิตและมี

ความรูสึกมั่นคงปลอดภัย ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ การที่จะกอใหเกิดความสุข ความพึงพอใจอันเนื่องมาจากการ

มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจที่ดี ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม ทั้งในทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม ในทางพระพุทธศาสนา คุณภาพชวีิต  มองได 2 ระดับ คือระดับทางโลก และระดับทางธรรม  ชีวิตที่มีคุณภาพ 

คงมิไดมองแตเพียงประโยชนดานตนเปนหลักดานเดียว คงตองมองไปที่ผูอื่นและสังคมรอบตัวดวย โดยหลักการ 

มนุษยนอกจากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหมีความเพียบพรอมสมบูรณกอน แมในระยะขั้นที่กําลังฝกฝน

พัฒนาตนอยูนี้ จะยังไมมีความสมบูรณก็ตาม ในระดับตอไปก็ควรพัฒนาสูการชวยเหลือผูอื่นใหพนจากสภาพทุกขที่

เผชิญอยูเหมือนกับตนเอง  หลักในการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ ไมควรเบียดเบียนผูอื่น  ดังพุทธพจนที่วา “กระทําชีวิต

ของตนใหเปนอุปมา ไมควรฆาหรอืเบียดเบียนผูอื่น สัตวอื่นหรือสิ่งมีชีวติทั้งหลาย ทั้งความคิด การพูด และการกระทํา 

เพราะการไมเบียดเบยีนกันเปนสุขในโลก”   
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 จากหลักพุทธปรัชญาที่วา ชีวิตควรดําเนินไปอยางไรดวยกรอบของมัชฌิมาปฏิปทา และดวยหลัก

เมตตาธรรมเปนตนนี้ ไดชี้ทางดําเนินชีวิตใหเห็นอยางชัดเจนถึงจุดมุงหมายสูงสุด อันเปนความหมายที่แทจริงของ

คุณภาพชีวติ นั้นคือ สันติและความสุขทัง้ของตนเองและผูอื่น  

2. ศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท  ความสําคัญของศีล ในทางพระพุทธศาสนา ถือวา ศีล เปน

พื้นฐานแหงความดีทุกอยาง ศีลน้ันมีความสําคัญ เมื่อตั้งตนมั่นคงในศีล จิตใจไมวิปปฏิสารเดือดรอน ยอมเกิดสมาธิได

งาย เมื่อจิตเปนสมาธิ ยอมมีปญญาพิจารณาเห็นสัจธรรม กําจัดกิเลสได การเวนจากสิ่งเสพติดใหโทษ  เครื่องทําให

มึนเมา เมื่อบุคคลดื่มและเสพแลว เปนเหตุใหเกิดความประมาท ขาดสติยับยั้งชั่งใจ พระพุทธเจาจัดเปนอบายมุข คือ

ทางแหงความเสื่อม การดื่มและการเสพสิ่งเสพติดด ยอมเปนผลเสียทั้งแกสุขภาพกาย และสุขภาพจิต นั่นคือ 

แอลกอฮอล หรือ สุรา มีผลโดยตรงตอระบบประสาท ผูปวยที่ดื่มแอลกอฮอล,สุราอยางตอเนื่องเปนประจํา เปน

ระยะเวลานาน สวนใหญนานมากกวา 10 ป จนเกิดภาวะติดสุรา ตองดื่มสุราตลอดเวลา ไมสามารถควบคุมหรือหยุด

หลังจากดื่มสุรา เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง ตองเพิ่มปริมาณดื่มสุรา ทําใหเปนโรคพิษสุราเรื้อรังจะสงผลให

รางกายสวนตาง ๆ ไดรับผล กระทบ เชน ตับ (โรคตับแข็ง) ตับออน (โรคตับออนอักเสบ) และ ระบบประสาท 

 ถาเพียงแตมนุษยรูจักรักษาศีลขอที่ 5 คือการงดเวนจากการดื่มสุรายาเมาตาง ๆ ได คุณภาพชีวิต

ยอมจะดีขึ้นมา จะไมมีคนปวยดวยโรคพิษสุราเรื้อรัง จะไมมีคําวา “จน เครียด ตองกินเหลา”  จะลดการสูญเสียชีวิต

และทรพัยสินเพราะการดื่มสุรายาเมาเปนเหตุ  นี้คือ ศีลขัอท่ี 5 กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ    

3. การวิเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยศีลขอที่ 5 ในพุทธปรัชญาเถรวาท  

   1) กระบวนการออกกฎหมายและทํากิจกรรมบําบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิษภัยของสุรา มีผล

ตอสุขภาพ คุณภาพชีวิต ทั้งของตนเอง ครอบครัวและมีผลกระทบตอสังคม เปนอยางมาก ซึ่งเทศกาลเหลานี้เปน

เทศกาลแหงความสุข ความรื่นเริงและเปนชวงเวลาที่ไดเดินทางไปพบปะสังสรรคกันระหวางคนในครอบครัว/ญาติ 

หรือเพื่อน โดยเฉพาะในเทศกาลที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวัน อยางไรก็ตามในการเฉลิมฉลองของเทศกาลแหง

ความสุขเหลานี้ยังคงมีความเชื่อท่ีผิดๆ ที่ตองสังสรรคกันดวยสุราหรือเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล ซึ่งเปนสาเหตุหลักของ

การเกิดอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางที่สงผลใหสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยเฉพาะอยางยิ่งอุบัติเหตุจาก

การจราจรทางบก   

    2) วิเคราะหกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยวิธีการปองกันดวยใชหลักพุทธธรรม

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวย จึงเริ่มเวนส่ิงที่ควรเวน(ละความชั่ว กรมกิเลส อบายมุข ) ปฏิบัติคุณงามความดี 

ตั้งตนในทางที่ดีงาม(ทําความดี ไตรสิกขา ทิศ 6 มงคล 38) และพัฒนาตนเองใหรูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทา

ทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข

(ชําระจิตใจใหผองใส เกิดการพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต พัฒนาปญญา  และเขาถึงความสุข ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม) นี่หรือพุทธธรรมท่ีใชพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางเปนเหตุเปนผล และเห็นผลสําเร็จได 

   3) วิเคราะหผลของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยการใชศีลขอที่ 5  สุรา เมรัย แมจะเปนสิ่งที่

สรางรายไดใหกับประเทศ แตกอผลรายอยางมหันต ในระยะใกล เปนสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนทองถนน เปนสาเหตุ

แหงการทะเลาะวิวาท ในระยะยาว เปนสาเหตุของโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ เปนสาเหตุใหขาดสภาพคลองทางการเงิน 

เพราะผูเสพสุราเปนประจํา ยอมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง รักษาพยาบาลยาก ตองตกงาน ขาดรายได ครอบครัวแตกแยก 

เปนตน ทางบานเมอืงตะหนักภัยดังกลาวจึงเรงออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุม แตอยางไรก็ตาม  การควบคุม

โดยกฎหมายเปนการบังคับ ภายนอก ปลายเหตุ การนําหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะการใหรักษาศีลขอที่ 5 คือ การ
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สํารวมจากการดื่มน้ําเมา อันเปนที่ต้ังแหงความประมาทขาดสต ิจึงเปนการแกที่ตนเหตุ คุณภาพชีวิตที่ดี ดองเปนชีวิต

ที่ไมเสียงทางโรคภัยไขเจ็บ  ไมเสี่ยงดวยอุบัติภัยท้ังหลาย ไมเสี่ยงดวยความไมแนนอนทางเศรษฐกิจ ถาเพียงแตมนุษย

รูจักรักษาศีลขอที่ 5 คือการงดเวนจากการดื่มสุรายาเมาตาง ๆ ได คุณภาพชีวิตยอมจะดีขึ้นมา จะไมมีคนปวยดวย

โรคพิษสุราเรื้อรัง จะไมมีคําวา “จน เครยีด ตองกินเหลา”  อีกตอไป    

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ทางรัฐบาลโดยเฉพาะ กระทรวงทรัพยากรและสวัสดิการความมั่นคงของมนุษย 

ควรจะทําโครงการกิจกรรมบําบัดผูสุมเสียงตอการตดิสุราขยายใหครอบคลุมทัง้ประเทศ และเก็บสถิติผูที่สามารถเลิก

สุราไดวา สามารถจะมีคุณภาพชีวติที่ดเีปนทรัพยากรมนุษยที่ทรงคุณคาตอสังคมได 

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรจะศึกษาวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการทํากิจกรรมบําบัดของ

บุคคลที่ละเมิดศีลขออ่ืนๆ เพื่อสรางมาตรการปองกันความเสียงตอชีวิต ทรัพยสิน และครอบครัว โดยเลือกชุมชนที่มี

ปญหาการละเมิดศีล 5 ขออื่นๆ ท่ีเหลอื 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชน้ําของนักศึกษาและ

บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยแมฟาหลวงจังหวัดเชียงรายโดยใชแบบสอบถามจํานวน 339 ชุดและวิเคราะหโดยใชสถิติ

เชงิพรรณนาและหาความความสัมพันธของความรูทัศนคติและพฤติกรรมโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียร

สันผลการวิจัยพบวาความรูเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัดอยูที่ระดับมากปานกลางและนอยคิดเปนรอยละ 41.0 , 

47.20 และ 11.80 ตามลําดับความรูที่มากสุดคือทราบถึงผลการะทบจากการปลอยน้ําทิ้งทําใหเกิดมลพิษ (รอยละ

86.14)และมีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชสวมใหประหยัดน้ํานอยที่สุด (รอยละ 47.47) ทัศนคติเกี่ยวกับการใชน้ําอยูใน

ระดับปานกลาง (รอยละ 84.70) และการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชน้ําอยูในระดับตองปรับปรุง(รอยละ 77.00)ชองทางการ

รับรูขาวสารดานการประหยัดน้ํามากที่สุด 2 อันดับไดแกสื่อออนไลนและปายประชาสัมพันธคิดเปนรอยละ 75.20 

และ 67.00 ตามลําดับความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรมและทัศนคติกับพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชน้ํามี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญแตอยูในระดับต่ําในขณะที่ความรูและทัศนคติไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ดังนั้นควรมีการใหความรูกับนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการประหยัดน้ําเพื่อใหมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นโดยชองทางการ

ประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงไดสะดวกเชนผานทางสื่อออนไลนและปายประชาสัมพันธ 

คําสําคัญ: ความรูการใชน้ํา ทัศนคติการใชน้ํา พฤตกิรรมการใชน้ํา มหาวิทยาลัย  

Abstract  

The purpose of this research was to study knowledge, attitudes and behaviors relate to water usage of 
students and staff at Mae FahLuang University, Chiang Rai province. This studyuse questionnairesfor test of 339 
samples and analyzed by descriptive statistics. To find correlations of knowledge, attitude and behavior, 
Pearson's product moment correlation coefficient was used. The research found that knowledge about water 
conservation at high, moderate and low levels were 41.00%, 47.20% and 11.80%, respectively. They knew 
knowledgeabout“the awareness of the effects of pollutant discharge”accounted to 86.14%and knowledge about 
“the method to save water”accounted to47.47%. The attitude about water-saving consumption was moderate 
level, accounted to84.70%and the practice water-saving consumption was low level, therefore this practice of 
water users should be improved, accounted to77.00%. The best 2 ways of water-saving information were 
online media and knowledge publicity banners, accounted for 75.20 %and 67.00 %, respectively. Knowledge 
about behavior and attitudes towards water use behavior has a significant but low correlation. While,there are 
no significant relationship between knowledge and attitude. Consequently, there should be educated students 
and staff about water-saving waysto better behave through accessible to public media, such as through online 
media and publicity banners. 
Keywords: water-saving knowledge, water-saving attitude, water-saving practice, university 
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บทนํา 

น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอความเปนอยูของมนุษยซึ่งจําเปนตองใชน้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ 

ไดแกอุตสาหกรรมการเกษตร การบริโภค และการสุขาภิบาล เปนตน (Duran-Encaladaet.al., 2017) ปจจุบันประเทศ

ไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มจํานวนประชากร ทําใหการใชน้ําเพิ่มขึ้นตามลําดับ (กฤษฎา สิมมะลีและ

คณะ 2551) ประเทศไทยกําลังเผชิญปญหาการขาดแคลนน้ําและการเขาถึงน้ําสะอาดในบางพื้นที่ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Suma et al., 2017) ในป พ.ศ. 2558เกิดภัยแลงอยางกวางขวางหลายพื้นที่กรม

อุตุนิยมวิทยารายงานวาปริมาณน้ําฝนสะสมพ.ศ. 2557 ต่ํากวาคาปกติอยางมากเทียบกับพ.ศ. 2556 นอกจากนี้

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้ากรมชลประทานไดสรุปวาสถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลางพ.ศ. 

2557นอยกวา พ.ศ. 2556 ถึง 5,310 ลานลูกบาศกเมตร (สติาวีร ธีรวริุฬห, 2558) 

 เมื่อพิจารณาดานจํานวนประชากร ขนาดและกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยถือเปนเมืองเล็กๆ ที่เปน

แหลงการเกิดมลพิษทางทางตรงและทางออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ําปริมาณสูง (Velazquez et al., 2013) 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงเปนมหาวิทยาลัยที่ผลิตน้ําประปาจากน้ําดิบที่เก็บในอางเก็บน้ําของมหาวิทยาลัย (Suma et 

al., 2017) พบวาปริมาณน้ําดิบในอางเก็บน้ําของในชวงเดอืนเมษายน ป พ.ศ.2559 มีปริมาณลดลงอยางมากเมื่อเทียบ

กับป พ.ศ.2558จากปริมาณ 1.1 ลานลูกบาศกเมตร เหลือเพียง 0.5 ลานลูกบาศกเมตร แสดงใหเห็นวาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลตอปริมาณฝนตกสะสมและอาจสงผลกระทบตอนักศึกษาและบุคลากรในแงของ

การขาดแคลนน้ําใชของมหาวิทยาลัยถือเปนปญหาเรงดวนที่ควรแกไข โดยในปจจุบันปริมาณน้ําที่ใชในมหาวิทยาลัย 

เทากับ 3,888 ลูกบาศกเมตรตอวันนอกจากนี้ยังพบวากิจกรรมที่ใชน้ํามากที่สุดคือกิจกรรมท่ีพักอาศัย คิดเปนรอยละ 

70.79 ของกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด (Suma et al.,2017) แสดงใหเห็นวาการบริหารจัดการน้ําที่เกิดประสิทธิภาพที่สุด

ตองเนนท่ีนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยูทั้งหมด 2,466 คนดวยเหตุนี้การสงเสริมการใชน้ํา

ในมหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรทราบระดับความรู ทัศนคติและพฤติกรรมของผูพักอาศัยเพื่อ

นําไปสูการออกแบบวิธีการบริหารจัดการน้ําตอไป 

 ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรู เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการใหความรู

เกี่ยวกับการประหยัดน้ํา รวมถึงทัศนคติเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ําในระดับมหาวิทยาลัย

และพฤติกรรมของนักศึกษาและบุคลากรตอการใชน้ําในมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ผูใชน้ําใหถูกตอง 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจ โดยประชากรท่ีใชคือนักศึกษาและบุคลากรในมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณตามวิธีของ Taro Yamane (Israel, 2009)รวม 349 ตัวอยาง และทําการ

เก็บขอมูลโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามดานความรู ทัศนคติและพฤติกรรมที่

พัฒนาจากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ โดยแบงออกเปน 4สวน 

ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ประเภทที่พัก การรับรู

ขาวสารเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา รวมทัง้สิ้น 5 ขอ 

 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับการประหยัดน้ํา รวมท้ังสิ้น 10 ขอ 
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 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตอการใชน้ํา ตามแนวคิดของ Likert Scale โดยแปลความหมาย 

5 ระดับ ใหคะแนนตามระดับความคิดเห็นเชิงบวก คือเห็นดวยอยางยิ่ง (5คะแนน) เห็นดวย(4คะแนน) ไมแนใจ

(3คะแนน) ไมเห็นดวย(2คะแนน) และไมเห็นดวยอยางยิ่ง(1คะแนน) สวนระดับความคิดเห็นเชิงลบจะแปลผลคะแนน

ตรงขามกัน คําถามทั้งสิ้น 10 คําถาม เปนขอคําถามเชิงบวกและเชิงลบอยางละ 5 คําถาม 

 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชน้ํา ตามแนวคิดของLikert Scale โดยแปลความหมาย     

3 ระดับ ใหคะแนนตามระดับ คือปฏิบัติประจํา (3 คะแนน) ปฏิบัติบางครั้ง (2 คะแนน) และไมเคยปฏิบัติ (1 คะแนน

คําถามทั้งสิ้น 10 คําถาม 

 การวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) ใชการทดสอบความเชื่อมั่นที่ 0.95 โดยวิธี Cronbach’s alpha 

(พิสณุฟองศรี, 2553) และใชเกณฑพิจารณาคือแบบสอบถามควรมีคาความเชื่อมั่นไมนอยกวา 0.6 จึงเปน

แบบสอบถามที่ดีผลการตรวจสอบโดยนําไปทดสอบกับนักศึกษาและบุคลากร พบวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น

หรือ คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ทั้งฉบับเทากับ 0.61และการวิเคราะหขอมูลนี้จะใชสถิติแบบพรรณนา 

(Descriptive Statistics) โดยใชโปรแกรม SPSS version 20.0 

 การแบงเกณฑระดับทัศนคติการใชน้ํา แบงเปน 5 ระดับ (Best & Kahn, 1993) คือมากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอยและนอยท่ีสุด โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนเกณฑในการแบงระดับทัศนคติ ไดเกณฑ

ดังนี้ ชวงคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 คะแนน (มากที่สุด) ชวงคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 คะแนน (มาก) ชวงคะแนนเฉลี่ย 

2.51-3.50 คะแนน (ปานกลาง) ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 คะแนน (นอย) และชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 คะแนน 

(นอยที่สุด)  

 การแบงเกณฑระดับพฤติกรรมการใชน้ํา แบงเปน 3 ระดับ (วิเชียร เกตุสิงห 2538) คือเหมาะสมดีเหมาะสม

ปานกลางและไมเหมาะสม โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนเกณฑในการแบงระดับพฤติกรรม 

ไดเกณฑดังนี้ชวงคะแนนเฉลี่ย 2.34-3.00 คะแนน (เหมาะสมด)ี ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.67-2.33 คะแนน (เหมาะสมปาน

กลาง) ชวงคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.66 คะแนน (ไมเหมาะสม) 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

ขอมูลทั่วไป 

จากผลการศึกษากลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามจํานวน 339 คน เปนเพศชาย 80 คน และเพศหญิง 259 

คน คิดเปนรอยละ 22.90และ 74.20 ตามลําดับ พบชวงกลุมอายุต่ํากวา 20 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 61.50 และมี

สถานภาพเปนนักศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 93.40 และพบวาชองทางการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการวิธีการใชน้ํา

จากอินเตอรเน็ตและปายประชาสัมพันธ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 75.20และ 67.00 ตามลําดับ  

ผลการศึกษา ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัด 

จากผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัดเมื่อคิดเทียบเปนรอยละของขอที่ตอบไดถูกตอง 

พบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวมากกวารอยละ 80 ทั้งหมด 4 ขอคําถาม คือ สามารถบงชี้แหลงที่กอใหเกิดมลพิษ

ทางน้ํา วิธีการซักผาที่ประหยัดน้ําไดมากที่สุด การลางภาชนะดวยวิธีท่ีประหยัดน้ําไดมากที่สุด และ วิธีที่สามารถชวย

ประหยัดน้ําขณะแปรงฟน คิดเปนรอยละ 86.10, 81.41, 81.17 และ 80.53 ตามลําดับ โดยพบวาขอคําถามที่สามารถ

ตอบถกูนอยท่ีสุดคือ วิธีการใชหองสุขาใหประหยัดนํ้าที่สุด มีผูตอบถูกเพยีง 161 คน จากกลุมตัวอยางทั้งหมด คิดเปน

รอยละ 47.49 ดังนั้นควรจัดใหความรูเรื่องการใชหองสุขาที่ประหยัดน้ํา เพราะการใชชักโครกจะใชน้ําถึง 8–12 ลิตร 

ตอครั้ง เพื่อการประหยัด (การประปานครหลวง, 2560 ) ผลการศึกษาดานทัศนคติตอการใชน้ํา พบวา อยูในชอง
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คะแนน 2.51-3.50 จํานวน 3 ขอคําถาม และอยูในชวงคะแนน 3.51-4.50 จํานวน 7 ขอคําถามนั่นคือทุกขอคําถาม

ดานทัศนคติอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยปานกลาง ถึงชวงคะแนนเฉลี่ยระดับมาก โดยขอที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับสูงสุด 

เทากับ 4.09 เปนขอคําถามเกี่ยวกับหนาที่การประหยัดน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุกคนรูวาการประหยัดน้ํานั้นเปนหนาที่

ของทุกคนท่ีตองชวยกัน สําหรับขอคําถามความคิดเห็นท่ีไดคะแนนเฉลี่ยนอยสุด เทากับ 3.38 เปนขอคําถามเกี่ยวกับ

ปริมาณการใชน้ํากับผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา  นั่นแสดงใหเห็นวาทัศนคติในการใชทรัพยากรยังอยูในระดับปาน

กลาง       

ระดับ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชน้ํา ระดับความรูการใชน้ําจากขอ

คําถามทั้งหมด 10 คําถาม โดยใหคะแนนขอคําถามละ 1 คะแนน พบวาโดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความรู

เกี่ยวกับการใชน้ําอยูในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเปนรอยละ 47.20 สําหรับระดับทัศนคติสวนใหญอยูในระดับปาน

กลาง คิดเปนรอยละ 84.70 ในขณะที่พฤติกรรมในการใชน้ําอยูในระดับตองปรับปรุง คิดเปนรอยละ 77.00 ดังนั้น

ประเด็นที่มีจําเปนตองใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชน้ําของนักศึกษาและ

บุคลากรภายในมหาวทิยาลัยแมฟาหลวง 

ตาราง 1 ระดับความรู ทัศนคต ิและพฤติกรรม  

ระดับ KAB ระดับคะแนน Frequency n (%) 

ระดับความรู (K)    

มาก 8-10 139 (41.00) 

ปานกลาง 5-7 160 (47.20) 

นอย 1-4 40 (11.80) 

ระดับทัศนคติ (A)   

เชิงบวก 37-50 41 (12.10) 

ปานกลาง 24-36 287 (84.70) 

เชิงลบ 10-23 11 (3.20) 

ระดับพฤติกรรม (B)   

ดี 41-55 1 (0.30) 

ปานกลาง 26-40 77 (22.70) 

ตองปรับปรุง 10-25 261 (77.00) 

 Mean= 39.30, SD= 7.97   

 

ความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชน้ํา  

ตาราง 2 ความสัมพันธระหวาง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใชน้ํา 

ตัวแปร p-value  สัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (r) 

ความรู กับ พฤติกรรม 0.01 0.173** 

ความรู กับ ทัศนคต ิ 0.051  - 0.106  

ทัศนคติ กับ พฤติกรรม 0.000 0.209** 
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จากตาราง 2การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ แบบสองทางโดย 

ใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวาความสัมพันธระหวางความรูกับพฤติกรรม มีความสัมพันธกันในรูปเชิง

เสนและทิศทางเดียวกัน (p-value = 0.01, r=0.173) ที่ระดับนัยสําคัญ0.01 แตความสัมพันธอยูในระดับต่ํามาก คือ 

อยูในชวง 0.0-0.3 (Kinkle et al.,1998) นั่นหมายความวาหากมีความรูเกี่ยวกับการใชน้ําเพิ่มขึ้น จะสงผลให

พฤติกรรมการใชน้ําดีขึ้น ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับพฤติกรรม มีความสัมพันธกันในรูปเชิงเสนและทิศทาง

เดียวกัน (p-value = 0.00, r=0.209) ที่ระดับนัยสําคัญ0.01 แตความสัมพันธอยูในระดับต่ํามาก นั่นหมายความวาถา

มีทัศนคติดีขึ้นจะสงผลใหพฤติกรรมดีขึ้น 

กิตตกิรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยนีไ้ดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดวยเทคนิคการเรียนการสอน

แบบโครงงาน(Project based learning) ประจําปงบประมาณ 2560 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครัง้นี้เปนการวจิัยเชงิปฏิบัติการแบบมีสวนรวม มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบเสนทางการทองเที่ยว

เชิงนิเวศวัฒนธรรมและคูมือสื่อความหมายประกอบเสนทางการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ทะเลนอย - พนางตุง แบบมี

สวนรวมของชุมชน ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดยใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการบรรยาย อธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ สถิติเชิง

พรรณนา และการหาคาเฉลี่ย  

 ผลการศึกษา เสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - พนางตุงระยะสั้น มีรูปแบบ

เสนทางวนรอบ ภายในเสนทางเปนพื้นธรรมชาติและคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - 

พนางตุง มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น ระบบนิเวศปาชุมน้ํา ปาสาคู และวิถีชีวิตชุมชนกิจกรรมเสริม

ทักษะที่สอดคลองไปกับเนื้อหา และ มีผลการประเมินพบวารูปแบบมีความเหมาะสม แตควรปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ ในเรื่ององคประกอบของการสื่อความหมาย เพื่อใหมคีวามสมบูรณและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: เสนทางการทองเที่ยวเชงินิเวศวัฒนธรรม , คูมือสื่อความหมาย 
Abstract 

 This research is a participatory action research. The study aimed to design the eco-tourism and 
cultural tourism route guide accompanying interpretive at Thalenoi - Phanangtudg of Pathalung province. And 
the eco-tourism, cultural and community involvement that are appropriate for the area led to the development 
of sustainable tourism. The research methods included qualitative research and quantitative research. The data 
analyses were based on both descriptive statistics and qualitative data. 
 The results of this research were as follows: Eco-tourism and cultural tourism route guide 
accompanying interpretive at Thalenoi - Phanangtudg of Pathalung province the single loop type will be most 
appropriate. This trail focus on meaning in life, using local wisdom knowledge and Wetland. Evaluation layout and 
model is appropriate but it should improve the recommendations about elements in order to convey a complete 
and more appropriate. 

Keywords: Eco - Cultrul Tourism , interpretation 

 

บทนํา  

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตอยางรวดเร็วและมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศ เนื่อง

ดวยการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดกอใหเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายไดไปสูภูมิภาคกอใหเกิดการ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1870 
 

พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับการทองเที่ยว ทําให

เกิดการสรางงาน สรางรายไดและชวยยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนในทองถิ่นอยางทั่วถึง (วิวัฒนชัย  บุณยภักดิ์, 2537: 

32) ทั้งนี้วิถีชีวิตความเปนอยูและวัฒนธรรมไทยในแตละทองถิ่นของประเทศมีเอกลักษณหลากหลายจึงทําให

นักทองเที่ยวสนใจที่จะเดินทางเขาไปสัมผัสเพื่อเรียนรูถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นดวยตนเอง เพื่อสัมผัส

วัฒนธรรมชนบท จึงเปนกิจกรรมหนึ่งที่จะสนองตอบความตองการ และเปนทางเลือกใหกับนักทองเที่ยวที่มีความสนใจการ

ทองเที่ยวเพื่อศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ วีถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนแตละทองถิ่นได (มธุรส ปราบไพรี, ม.ป.ป.: 51) 

สอดคลองกับแนวคิดทวีป  ศิริรัศมี (2552: 155) ที่กลาววาการทองเที่ยวชวยใหฐานะและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดี

ยิ่งขึ้น และถือวาเปนการกระจายรายไดสูทองถิ่นกอใหเกิดการอนุรักษและฟนฟูมรดกทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว

ประเภทธรรมชาต ิวิถีชวีิต และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีความหลากหลายและโดดเดนเปนเอกลักษณจึงถือเปนแรงดึงดูดใจให

นักทองเที่ยวหันมาใหความสนใจซึ่งถือเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เนนการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมในทองถิ่น  “ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่น”มากยิ่งขึ้น 

การทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเปนรูปแบบการทองเที่ยวซึ่งจุดมุงหมายสําคัญในการศึกษาธรรมชาติภายใน

ทองถิ่นที่มีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้นักทองเที่ยวและชุมชนตองอาศัยการปรับตัวเรียนรูใน

การจัดการทองเที่ยวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ (ยุวดี  นิรันดรตระกูล, 2538: 13) อนึ่งยังเปน

การทองเที่ยวในแหลงธรรมชาติและแหลงวัฒนธรรมที่มเีอกลักษณเฉพาะถิ่นมีกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูที่เกี่ยวของ 

(การทองเที่ยวและกีฬา, 2550: 10) ซึ่งหัวใจหลักสําคัญของการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม คือ การมีสวนรวมของ

ชุมชนไดรวมจัดกิจกรรมการทองเท่ียวขึน้ภายในชุมชน นอกจากนี้การพัฒนาการการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตอง

อาศัยการมีสวนรวมของชุมชนสนับสนุนเพื่อใหเกิดแรงขับเคลื่อนแนวทางเกื้อหนุนการพัฒนาบังเกิดผลเปนรูปธรรม 

จําเปนตองมีโครงการปฏิบัติการรองรับ ซึ่งการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน เนนใหชุมชนเขามามีบทบาท 

และมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนพรอมกับการพัฒนาดานสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม (ฉลองศรี  

พิมลสมพงษ, 2542: 13) สอดรับกับแนวคิดของมนัส ศุภลักษณ (2544: 66) ที่กลาววาการที่ชุมชนทองถิ่นมีความรัก

และความผูกพันกับพื้นท่ีอยูอาศัย มีสิทธิท่ีจะดํารงอยูในพื้นที่เพราะไดดูแลปกปองพ้ืนท่ีทําใหชุมชนสามารถดํารงชีพใน

พื้นที่ทองเที่ยวได ชุมชนจึงเปนสวนหนึ่งที่จัดการทรัพยากรธรรมชาติไดอยางรูคุณคาและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้นการจัดการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรม จึงไมไดเกีย่วของแตเฉพาะนักทองเที่ยวและรัฐบาลเทานั้น ดังนั้นชุมชน

ถือเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการทองเที่ยวอยางมีประสิทธภิาพ 

พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนกลุมทางสังคมและนิเวศวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกภาพและพัฒนาการ

ปฏิสัมพันธระหวางชุมชนมาอยางตอเนื่องโดยมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดพัทลุงท้ังหมด พื้นที่สวนใหญของจังหวัดสงขลา

และพื้นที่บางสวนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแมน้ําหลายสายที่กําเนิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผานที่ราบลุมลงสู

ทะเลสาบ ทั้งยังไดรับอิทธิพลของน้ําทะเลอาวไทยไหลเขาสูทะเลสาบตอนลางสงผลใหทะเลสาบสงขลามีทั้งน้ําจืด น้ํา

กรอยและน้ําเค็ม กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพและมอีิทธิพลตอการสรางสรรควัฒนธรรมเพื่อการดํารงชีวิต 

(พรรณิภา  โสติถิพันธและคณะ, 2547: 34) พื้นที่ตําบลทะเลนอยและตําบลพนางตุงเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมน้ํา

ทะเลสาบสงขลามีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดํารงอยูเปนเวลาอันยาวนาน ทั้งสองตําบลตั้งอยูในเขตอําเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง มีประชากรอาศัยอยูประมาณ 10,042 คนและ 6,860 คน ตามลําดับซึ่งเดิมทั้งสองตําบลเคยเปนตําบล

เดียวกัน สภาพชุมชนโดยทั่วไปแบงเปนสองโซนคือ บานบนที่เปนชุมชนบนพื้นที่เนินเขา และบานลางที่เปนชุมชนพื้นที่ริม

ทะเลสาบสงขลาโดยวิถีชีวิตของชุมชนทะเลนอยจะเกาะเกี่ยวอยูกับผืนน้ํามาตั้งแตอดีต ดังนั้นชุมชนในพื้นที่จึงประกอบ
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อาชีพประมงพื้นบานเปนอาชีพหลัก นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพหาผัก เลี้ยงสัตว ทอเสื่อ หาสมุนไพร พืชพันธุและ

ของปาซึ่งเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํารงชีวิต จากสภาพทรัพยากร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ทําใหพื้นที่ทะเลนอย – พนางตุงมีความเปนอัตลักษณของวถิีประชาที่แตกตางทองถิ่นอ่ืน 

จากอัตลักษณที่นาสนใจดังกลาวทําใหพื้นที่ทะเลนอย - พนางตุง มีนักทองเที่ยวทั้งในจังหวัด และ

ตางจังหวัดเขามาทองเที่ยวแตจากการสอบถามขอมูลเบ้ืองตนพบวานักทองเที่ยวสวนมากเปนนักทัศนาจรเสนทางผาน

จึงแวะเขามาชมทิวทัศนและสภาพแวดลอมของธรรมชาติ เนื่องจากนักทองเที่ยวยังไมทราบเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศวัฒนธรรมที่นาสนใจ และเปนเอกลักษณของพื้นที่ อีกทั้งในการมาทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมไมสามารถ

เรยีนรูไดดวยตนเองเพราะบางเสนทางที่กําหนดไวไมมทีั้งปายสื่อความหมาย การลองเรือก็เพียงแคชมธรรมชาติทั่วไป 

ไมมีคูมือศึกษาประกอบเสนทางการทองเที่ยว ปายบอกทาง และสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอีกดวย จากสาเหตุ

ดังกลาวจะเห็นไดวาแหลงทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรมยังขาดการพัฒนา และการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐาน ดังนั้น

ดวยเหตุผลจูงใจดังกลาวผูวิจัยและชุมชนจึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและ

คูมือสื่อความหมายแบบมีสวนรวมของชุมชนพื้นที่ทะเลนอย - พนางตุง จ.พัทลุง นอกจากการทองเที่ยวชวยสราง

รายไดใหกับชุมชนแลวยังเปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมและเผยแพรองคความรูในเรื่องทรัพยากรทองถิ่น ประเพณี

และวัฒนธรรมใหกับนักทองเท่ียวไดเรียนรูและเกิดความตระหนักถึงคุณคาและเล็งเห็นความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น

ในพื้นท่ีทะเลนอย – พนางตุงแลวยังสงผลตอการสรางจิตสํานกึที่ดี สรางความภาคภูมใิจกอใหเกิดแนวทางการอนุรักษ

และฟนฟูใหกับ เยาวชนและคนในทองถิ่นตอไป  

วิธีดําเนนิการวิจัย  

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมทีมวิจัย 

ขั้นตอนของการเตรียมทีมวจิัยจากชุมชนพนางตุง ฝายชุมชน และเตรียมความพรอม มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1.1) การแนะนําตัวผูวิจัยกับองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือแนะนําตัวและสรางความคุนเคยกับทางเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบล 

1.2) การแนะนําตัวและสรางความสัมพันธของผูวิจัยกับทางชุมชน 

1.3) ผูวิจัยจะประสานงานกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเพื่อจัดชี้แจงโครงการและ

วัตถุประสงคของงานวิจัย จากนั้นผูวิจัยคัดสรรผูเขารวมทมีวิจัยจากชุมชน  

1.4) ผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวคิดใหทราบถึงที่มาของงานวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย ประโยชนของ

งานวิจัย และแนวคิดการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อนําไปสูแนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิง

นิเวศวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับทองถิ่นแกทีมวิจัยจากชุมชนซึ่งเปดโอกาสใหทีมวิจัยจากชุมชน ไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและซักถามไดตลอดการประชุม  

1.5) ทีมวจิัยรวมกันวางแผนการดําเนนิวิจัย 

ขั้นตอนที ่2 ขั้นเตรียมวิจัย 

1.1.) ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับการทองเที่ยวของชุมชน รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

วัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการมสีวนรวมของชุมชน และแนวคิดในการศึกษาศักยภาพสถานที่ทองเที่ยว จากเอกสาร

ตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2) สํารวจขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญ สถานที่ทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตชุมชน คุณคาเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตางๆ จากการสํารวจแหลง
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ทองเที่ยวและผูที่เกี่ยวของ ไดแก ปราชญทองถิ่น องคการณภาครัฐ ผูสูงอายุในทองถิ่น และผูนําชุมชน โดยใชการ

สังเกต บันทึก ถายภาพประกอบ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางในการรวบรวมขอมูล รวบรวม วิเคราะหขอมูล และถอด

บทเรียน ดานการทองเท่ียวในตําบลพนางตุงเพื่อวางแผนในการดําเนินงานกิจกรรมทองเท่ียวโดยชุมชน 

1.3) นําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหเปนขอมูลพื้นฐานมาจัดเวทีที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชน 

เพื่อนําไปสูการจัดการทองเท่ียวในขั้นตอนตอไป 

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบรูปแบบการจัดการองคความรู 

ผูวิจัยและทีมวิจัยจากชุมชน ประชุมระดมความคิดรวมกันจัดเวทีเพื่อกําหนดและรางรูปแบบการจัดการองค

ความรูเพื่อการทองเท่ียวชุมชน แบงออกเปน 2 ประเด็นดังนี ้

 2.1)  การออกแบบรูปแบบการจัดการองคความรูเพื่อการทองเที่ยวชุมชน 

1) ผูวิจัยและทีมวิจัยรวมกันวางแผนการดําเนินวิจัย 

2) สํารวจพื้นที่ศึกษาจริง โดยสํารวจแบงเปนระยะๆตามความเหมาะสม โดยศึกษาเกี่ยวกับระบบ

นิเวศที่นาสนใจ สภาพเสนทาง วิถีชีวิตชุมชน และถายภาพประกอบ  

3) วางแผนและจัดองคความรูท่ีรวบรวมใหมีความสําพันธกับวิถีชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน

เพื่อใหไดเสนทางที่สมบูรณและคุมคาที่สุด 

4) รวมกันตรวจสอบองคความรูกอนที่จะนําไปวางแนวทางจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเนนการ

คงอยูของสภาพสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิตของทองถิ่น 

2.2) การสรางและหาคุณภาพเครือ่งมือที่ใชในการประเมิน  

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบประเมินการจัดการองคความรูเพื่อการทองเท่ียว

ชุมชน แบบสังเกต แบบวัดเจตคติ และแบบวัดความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนในการสรางและตรวจสอบ

คุณภาพคุณภาพเคร่ืองมอื ดังนี ้

1) แบบสังเกต ผูวิจัยดําเนินการสรางเปนแบบประเมินเพื่อใชในการสังเกตการณพฤติกรรมทีมวิจัย

และนักทองเที่ยว 

2) แบบวัดเจตคติ ซึ่งเปนตามแบบวัดวิธีของลิเกิรท (ลวน และอังคณา  สายยศ, 2538: 183-186) 

โดยมีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพ ดังนี ้

1.1.1) ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อศึกษากระบวนการทางวทิยาศาสตร และ

เจตคติทางวิทยาศาสตร แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร (กรมวิชาการ, 2545: 91-97) 

2.1.1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบวัดเจตคติตามวิธีของลิเกิรท จากหนังสือหลักการวิจัย

ทางการศึกษา (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538: 183-186) หนังสือการวัดเจตคติ (ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2550: 

55-72) และหนังสือการวัดผลการศึกษา (ไพศาล  หวังพานิช, 2526: 15-42) 

3.1.1)  รวบรวมแบบวัดเจตคติท่ีมีตอกิจกรรม/โปรแกรมการทองเท่ียวโดยชุมชน 

4.1.1)  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบวัดเจตคติ ชนิดประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ โดยกําหนด

น้ําหนักตามวิธีการของลิเคิรท เปนแบบขอความในเชงินิมาน และขอขอความในเชิงนิเสธ 

5.1.1) นําแบบวัดเจตคติ เสนอตอปรึกษาโครงการเพื่อตรวจพิจารณาความถูกตอง พิจารณาความ

เหมาะสมดานเนื้อหา ดานสํานวนภาษา แกไข และปรับปรุงคัดเลอืก  
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3) แบบวัดความพึงพอใจ เปนการประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่ไดทดลองใชเสนทางการ

ทองเที่ยวที่มีการพัฒนาจากการจัดการองคความรู โดยแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ โดยกําหนดน้ําหนักตามวิธีการของลิเคิรท  

ขั้นตอนที่ 4 การวิจัยและพัฒนา  

3.1) ทดลองใชการทดลองใชกิจกรรม/โปรแกรมการทองเที่ยวโดยชุมชน โดยกําหนดผูประเมิน คือ 

อาสาสมัครนักทองเที่ยว จํานวน 30 คน ทําการทดลองใชเสนทาง ประเมินผลโดยแบบวัดเจตคติกอน-หลัง แบบวัด

ความพึงพอใจการใชเสนทางเดินจากนักทองเที่ยวกลุมทดลอง และแบบประเมนิการทดลองใชกิจกรรม/โปรแกรมการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน 

3.2) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

3.3) วิเคราะหและสรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ตอไป 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจาก โดย การศึกษาเริ่มจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน การ

ออกแบบเสนทางและคูมือการทองเท่ียว ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเสนทางการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

และคูมือสื่อความหมายประกอบเสนทางที่เหมาะสมกับกลุมนักทองเที่ยวไดเกิดการเรียนรูสรางความเขาใจกับ

นักทองเที่ยวมากขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวไดประโยชนจากการใชเสนทางการทองเที่ยวอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง

ดําเนินการตามแผนและขั้นตอนที่กําหนดไวรวมกันโดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูที่เกี่ยวของตลอดกระบวนการ

ศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดขั้นตอนของการวิจัย แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน การ

ออกแบบ และการวิจัยและพัฒนาซึ่งผูวิจัยสรุป อภิปรายผล ดังนี ้

1) ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานและสํารวจเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

ผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษาขอมูลบริบทของพื้นที่และสํารวจเสนทางพื้นที่ทะเลนอยพนางตุง เพื่อใหไดเสนทางที่มี

ความเปนไปไดในการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชงินิเวศวัฒนธรรม โดยสํารวจพื้นที่ท่ัวไปและความอุดมสมบูรณของ

พืช สัตว และระบบนิเวศ ซึ่งผูวิจัยไดเดินสํารวจเสนทางขนานไปตามสายคลองและใชเรือในการสํารวจ และบันทึก

ขอมูลรายละเอียดตางๆ ตามหลักการหรือขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบและสรางเสนทางการทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (2544) บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) และซูซานน แทร็ปปและคณะ (1994) ไดแก ลักษณะเสนทาง 

ระยะทาง ระยะเวลา พันธุพืช/สัตวปาที่พบเจอไดบอย พันธุพืช/สัตวปาที่หายาก และสิ่งที่นาสนใจในเสนทาง และ

ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเสนทางเดินเรือ เพื่อศึกษาวิธีในการสํารวจพื้นที่ในเสนทางจากงานวิจัยตางๆ พบวา 

การพัฒนาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยใชเสนทางเดิมที่มีอยู จึงไมมีการสํารวจเสนทาง ซึ่ง จากผลการสํารวจ

เสนทางทั้งหมดผูวิจัยคัดเลือกเสนทางที่มีความเปนไปได ซึ่งมีความหลากหลายของพันธุพืชและสัตว มีความนาสนใจ

หลังจากนั้นผูวิจัยพิจารณาคัดเลือกเสนทางที่มีความเหมาะสมในการจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเพียง 1 

เสนทาง โดยเสนทางเดินน้ันมีลักษณะเปนวนรอบ ระยะทางไมเกิน 3,000 เมตร หรือใชระยะเวลาในการเดินไมเกิน 2 

ชั่วโมง เสนทางเดินวนกลับมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มตนหรอืตําแหนงใกลเคียง เสนทางเดินตองผานพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

ดานธรรมชาต ิวิถีชีวติ และวัฒนธรรม มีความนาสนใจ และมีความสวยงาม ผูใชประโยชนสามารถเขาถึงเสนทางเดิน

ไดงาย และเสนทางจะตองมีสะดวกและปลอดภัยในการทองเที่ยว เสนทางที่ 1 มีระยะทาง 2 กิโลเมตรและเปน

ลักษณะเสนทางวนกลับ ระยะเวลาที่ใชศึกษาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2  ชั่วโมงจุดเดนของเสนทางนีค้ือ วิถีชีวิต
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และวัฒนธรรมชุมชนที่นาสนใจภายในเสนทางระยะทาง 2 กิโลเมตร เปนเสนทางที่มีระยะทางไมยาวเกินไป ใชเวลาใน

การทองเที่ยวไมนานเกินไป ซึ่งจุดเดนของเสนทางนี้คือ มีความหลากหลายของสังคมพืช ตนไมที่หายาก แหลงปาสาคู

ที่สําคัญแหงหน่ึงคลองทาแนะ นอกจากนี้อยูในเงื่อนไขที่ผานเกณฑการพิจารณาตามหลักการหรือขอกําหนดทั่วไปใน

การออกแบบและสรางเสนทางการทองเที่ยวธรรมชาติของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2544) บุญเลิศ จิตตั้ง

วัฒนา (2548) และซูซานน แทร็ปปและคณะ (1994) วิธีการสํารวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกเสนทางในงานวิจัยนี้ ไดคัดเลือก

ตามหลักการหรอืขอกําหนดท่ัวไปในการออกแบบและสรางเสนทาง เพ่ือใหไดเสนทางที่มีความเหมาะสมท่ีสุด  

2) ผลการกําหนดสถานีการเรียนรู  

การกําหนดสถานีการเรียนรูภายในเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ผูวิจัยพิจารณาขอบเขตของ

เนือ้หาที่ใชส่ือความหมายที่แสดงใหเห็นถึงระบบนิเวศและวิถีวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใหผูที่มาทองเที่ยวไดเรียนรู เขาใจ 

และตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและวีถีชีวิตของคนในทองถิ่น เกิดความหวงแหน และเขามามีสวนรวม

ชวยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ตอไป ซึ่งไดกําหนดจุดรวมกับชุมชนโดยคัดเลือกมาใชเปนสถานีการเรียนรู

จํานวน 9 จุด ที่แสดงใหเห็นถึงความโดดเดนของสิ่งมีชีวิต จึงพิจารณาจากขอมูลการสํารวจและขอมูลที่บันทึก 

เกี่ยวกับความหลากหลายของพรรณพืชและสัตวตางๆ  ดังแสดงไวในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การพิจารณากําหนดสถานีการเรียนรู 

จุดศึกษาที่สาํรวจพบ คัดเลือกไว ตัดทิ้ง สอดคลองกับหลักการออกแบบเสนทางฯ/เหตุผล   

1 ยอยักษ   ตัวแทนของตนน้ําลําธารและมีน้ําไหลผาน 

2 วังปลาและเรื่องเลาขาน

ในตํานานคลองปากประ 

  มีจุดวังที่ชดัเจนมีเรื่องราวที่นาสนใจในลักษณะ

เสนทางที่เปนวนรอบได 

3 ดงดอกบัว   ตนไมที่มีความนาสนใจ มีความหลากหลายของระบบ

นิเวศ 

4 ปาสาคูพืชมหัสจรรย   ตนไมที่มีความนาสนใจที่นิยมนําใชประโยชนไดทุกสวน 

และมีระบบนิเวศที่นาสนใจ 

5 พระพุทธรูปยุคศรีวิชัย ณ 

วัดวหิารสูง 

  จุดผานวนเรอืไดมีเร่ืองราวเกาแกสมัยอยุธยา 

6 ประมงพื้นบาน   จุดผานและสามารถศึกษาเรียนรูได โดยไดเห็นจาก

ของจริง 

7 อูทําเรือ   จุดนี้อยูไกลออกจากเสนทางท่ีศึกษา จึงไมเหมาะตอ

การเขาไปศกึษา 

8 วังปลาและเรื่องเลาขาน

ในตํานานคลองปากประ 

  ตนไมที่มีความนาสนใจ โดยเฉพาะเปลือกของตนไมท่ีมี

สีแดงและอยูรวมกันเปนสังคมพชื 

9 ควายน้ํา   เปนจุดที่นาสนใจแตจะตองตัดผานทะเลหลวงซึ่งคลื่น

แรง 

 รวม 7 2  
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จากตารางขางตนผูวิจัยรวบรวมจุดที่จะใชสื่อความหมายที่ไดจากการสํารวจและจดบันทึก เพื่อนํามา

คัดเลือกและกําหนดเปนสถานกีารเรียนรู ซึ่งจุดเหลานี้มีความสอดคลองกับหลักการออกแบบและจัดทําเสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม คือ จุดที่จะใชสื่อความหมายในเสนทางควรมีความนาสนใจ ผานพื้นที่ที่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ และมีความสวยงาม ซึ่งอาจจะผานทิวทัศนที่สวยงามหรือมีหรือมีรองรอยประวัติศาสตร 

โบราณคดี และผูวิจัยยังพจิารณาถึงเสนทางที่เปนลักษณะวนรอบและมีระยะทางไมไกลเกินไป จึงทําการคัดเลือกจุดที่

จะใชเปนสถานีการเรียนรูไว จํานวน 6 จุด ไดแก ประมงพื้นบาน  ยอยักษ  วังปลาและเรื่องเลาขานในตํานานคลอง

ปากประ ดงดอกบัว  ปาสาคูพืชมหัสจรรย พระพุทธรูปยุคศรีวิชัย ณ วัดวิหารสูง สวนจุดศึกษาที่เหลือ จํานวน 2 จุด 

ตัดทิง้ไป  

3) ผลการออกแบบและจัดทําเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติของงานวิจัยนี้มีการออกแบบและจัดทําเสนทางใหมีลักษณะสอดคลองกับ

ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบเสนทางการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรม ไดแก เสนทางเดินแบบวนรอบ ระยะทางไม

เกิน 3,000 เมตร ระยะเวลาในการเดนิประมาณ 1 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที และออกแบบใหใกลเคียงกับธรรมชาติ

มากที่สุด ซึ่งการออกแบบเสนทางยังคํานึงถึงพื้นที่ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวดวย เพื่อเชื่อมโยง

สถานีการเรียนรูตางๆ อยางเปนระบบและเพื่อใหเดินศึกษาธรรมชาติไดสะดวกมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยอื่นๆ ที่มีการออกแบบและจัดทําเสนทางเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พบวา เสนทางการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมนี้มีระยะทาง 2 กิโลเมตรจัดอยูในประเภทเสนทางเดินระยะใกล และระยะเวลาที่ใชใน

การศึกษาธรรมชาติประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งระยะเวลาที่ใชดังกลาวมีความเหมาะสมกับระยะของ

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาตไิมเกิน 3,000 เมตรหรือ 3 กิโลเมตร  

4) ผลการตรวจสอบเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

การประเมินเสนทางการทองเท่ียวของงานวิจัยนี้คลายกับงานวิจัยของรังสรรค เหลาภา (2552) คือ ประเมิน

เสนทางเกี่ยวกับเสนทางการศึกษาธรรมชาติ และสถานีการเรียนรู ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยนี้ที่ไมทําการประเมิน

เกี่ยวกับคูมือหรือแผนพับประกอบเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ แตจะทําการประเมินคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิง

นิเวศวัฒนธรรมในขั้นตอนตอไป โดยผลการตรวจสอบเสนทางการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรมจากผูเชี่ยวชาญ พบวา 

เสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมมีความเหมาะสมอยูในระดับนอย (�̅ = 3.80) และมีความคิดเห็นตรงกันวา

ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนพื้นที่ทะเลนอยพนางตุงนี้มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะถิ่นและดึงดูดใจของพื้นที่ เปด

โอกาสใหผูใชประโยชนเสนทางไดเรียนรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรม และไมสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเสนทางกระจายออกจากพื้นที่เปราะบาง มีความสะดวกและความปลอดภัยในการ

ทองเที่ยว ผูวิจัยจึงดําเนนิในการออกแบบคูมือเสนทางการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรมในขั้นตอนตอไป 

2.2 ผลการสรางคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

1) อภิปรายผลลักษณะของคูมอืเสนทางการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรม ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสาร

การออกแบบคูมือศึกษาธรรมชาตแิละศึกษาจากงานวิจัยตางๆ ยังไมเจองานวิจัยที่มีการพัฒนาเสนทางและออกแบบ

คูมือในการศึกษาเสนทางเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยใชเสนทางเรือ ดังนั้นผูวิจัยจึงทบทวนงานวจิัยจากการพัฒนาคูมือโดย

การศึกษาเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่มีการจัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติและคูมือศึกษาธรรมชาติ เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบและประยุกตใชในการทองเท่ียวเชิงนเิวศวัฒนธรรม ซึ่งคูมือที่ผูวิจัยออกแบบและสรางขึ้นเพื่อ

ใชประกอบคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย – พนางตุง นี้มีลักษณะเปนหนังสือ ขนาด 
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5×7.25 นิ้วหรือครึ่งกระดาษ A4 แนวนอน เพื่อใหผูใชประโยชนเสนทางสามารถเปดอานไดงายและพกพาไดสะดวก 

รวมท้ังพิมพ 4 สีตลอดท้ังเลม เพื่อใหคูมอืเสนทางเดนิศึกษาธรรมชาติมีความนาสนใจมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยอื่นๆ ที่มีการออกแบบและจัดทําคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติของงานวิจัยนี้คลายกับงานวิจัยอื่นๆ คือ 

ขนาดของเลมที่มีความใกลเคียงกันหรือประมาณครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 แนวนอน เพื่อใหผูใชประโยชนเสนทาง

สามารถพกพาไดสะดวก ซึ่งงานวิจัยของสาวิตรี ศรีสุข (2537) ออกแบบขนาดใหมีขนาดครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 

แนวนอนเชนกัน แตไมระบุขนาดอยางชัดเจน ภาพหนาปกของคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติของงานวิจัยทั้งหมด

ถายทอดจุดเดนของพื้นที่ในแตละเสนทาง เพื่อสรางความดึงดูดใจใหผูที่จะใชประโยชนเสนทางเขาเรียนรูและชม

ธรรมชาติเชนเดียวกับงานวิจัยนีเ้ลือกใชภาพที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทะเลนอย รวมท้ังพิมพ 4 สีตลอดทั้งเลม

เพื่อความนาสนใจ ซึ่งการออกแบบคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาตินี้จะตองคํานึงถึงการใชประโยชนของผูใช

ประโยชนเสนทางดวย  

2.3 ผลการทดลองใชเสนทางเดินและคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมพื้นที่ทะเลนอย 

– พนางตุง 

การทดลองการใชเสนทางเปนการทดสอบความพึงพอใจที่มีตอเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

พื้นที่ทะเลนอย – พนางตุง ผูวิจัยจึงทําการศึกษาจากงานวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการทําการทดลองกับ

งานวิจัยนี้ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเหลานี้สามารถใชเปนแนวทางในการประเมินผลความพึงพอใจได ซึ่งการ

ประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอเสนทางและเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมพื้นที่ทะเลนอย – พนางตุง อนึ่ง

การประเมินผลความพึงพอใจที่มีตอคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมพื้นที่ทะเลนอย – พนางตุงนี้ เพื่อ

สอบถามความคิดเห็นของผูใชประโยชนเสนทางเกี่ยวกับรูปแบบเสนทางและภาพรวมของคูมือเสนทางเดินศึกษา

ธรรมชาติในดานการจัดทํารูปเลม การจัดภาพประกอบ ดานเนื้อหาในภาพรวม และดานภาษา และอาจจะใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาคูมือเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติใหดีขึ้นตอไป โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเทากับ 

4.09 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

ดังนั้น ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ไดเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - พนางตุง

ระยะสั้น มีรูปแบบเสนทางวนรอบ ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินศึกษา 1 ชั่วโมง 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 

ภายในเสนทางเปนพื้นธรรมชาติและมีสถานีการเรียนรูทั้งหมด 6 สถานี ไดแก ประมงพื้นบาน ยอยักษ วังปลาและ

เรื่องเลาขานในตํานานคลองปากประ ดงดอกบัว ปาสาคูพืชมหัสจรรย และตํานานพระพุทธรูปยุคศรีวิชัย ณ วัดวิหาร

สูง และคูมือเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - พนางตุงและสมุดบันทึกกิจกรรม มีเนื้อหา

เกี่ยวกับระบบนิเวศปาชุมน้ํา ปาสาคู ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต และวิถีชีวิตชุมชนกิจกรรมเสริมทักษะที่สอดคลองไป

กับเนื้อหาลักษณะของเลมเปนหนังสือแนวตั้ง ขนาด 5×7.25 นิ้ว เพื่อสะดวกในการพกพา นอกจากนี้ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชประโยชนเสนทางที่มีตอเสนทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - พนางตุง 

พบวา มีคะแนนความพึงพอใจมีตอเสนทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม พื้นที่ทะเลนอย - พนางตุงโดยรวมเฉลี่ย

อยูในระดับมาก คือ คะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ 4.08 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

กิตตกิรรมประกาศ   

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและใหเงินทุนสนับสนุนในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอขอบพระคุณชาวชุมชนทะเลนอยและพนางตุงทุกทาน ที่ไดใหความรวมมือตลอดกระบวนการวิจัย ขอขอบคุณอีก

ครั้งสําหรับทีมวิจัยชุมชน ผูนําชุมชน และเจาหนาที่หนวยงานในชุมชน  ที่เอื้อเฟอใหการชวยเหลือและอํานวยความ
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บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด : ศึกษาเฉพาะกรณ ี

ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

THE ABBOT’S ROLE IN WAT DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF  

MEA TEANG SUB-DISTRICT, MEA TEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE 

พระจิรภัทร อินฺทวํโส (แกวเลิศ)* 
J. Indavamso (Kaewlerd)* 

ABBOT OF WAT MOUNG CHUM, MEA TEANG SUB-DISTRICT, MEA TEANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE  50150 

*Corresponding author, E-mail : moungchum@gmail.com 

บทคัดยอ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด 2) เพื่อศึกษาปญหาและ

อุปสรรค ในการพัฒนาวัด และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมบทบาทของในเขตพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด กลุม

ประชากรตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย พระสังฆาธิการที่ประจําอยูและดํารงตําแหนง

ระดับเจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส จํานวน 12 รูป ในเขตตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธี

เจาะจง 

 ผลการวิจัยพบวา 1) พระสังฆาธิการมีบทบาทในการพัฒนาวัดโดย มีการบริหารปกครองโดยหลักเมตตาธรรมตาม

พระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คําสั่งมหาเถรสมาคม มีการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และไดพัฒนากรรมการวัด ไดมี

บทบาทการเผยแผศาสนธรรม โดยมีคณะกรรมการวัด หรือชุมชนเขามามีสวนรวม 2) ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัด

ไดแก การไมเขาใจในพระธรรมวินัยและกฎ ระเบียบ คําสั่งมหาเถรสมาคม การขาดความเขาใจในศาสนพิธีทั้งแบบภาคกลาง

และแบบลานนา การใชประโยชนจากศาสนสถานอยางไมเต็มที ่รวมไปถึงการขาดงบประมาณสนับสนุนและคนดูแลและพัฒนา

วัดที่เพียงพอ 3) พระสังฆาธิการไดเสนอแนวทางสงเสริมการพัฒนาไววา ควรสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาพระภิกษุ

สามเณรเปนหลัก พระสังฆาธิการคณะกรรมการวัด ชุมชน ควรเขามามีสวนรวมในการดูแลศาสนสถาน รักษาศิลปกรรม

ลานนาใหสวยงาม  

คําสําคัญ: บทบาท  พระสังฆาธิการ  การพัฒนาวัด 

Abstract 

 Objective of these 1) Study role of authoritarian monks with development temple. 2) Study problem and barrier 
with development temple. 3) Suggest method advancement of authoritarian monks with development temple. 
Populations sample group that collecting data for analysis consist of authoritarian monks. Take up abbot, deputy abbot 
ant assistant abbot 12 monks at Maetang District,Chiangmai Province area with specific approach. 
 The results revealed that 1) Authority rain monks play a role with development temple and rule with mercy 
principle and Buddhist doctrine discipline order regulation instruction of Sangha Supreme council. Encouragement staying 
Buddhist teaching and develop committed of temple broadcast Buddha teaching that committed of temple of community 
participle. 2) Problem and barrier about development such as understanding about discipline regulation and order Sangha 
Supreme Council. Understanding about religious with that central region and northern region, taking useful not fully from 
religious place include lack budget  supporting and  population develop temple 3) Authoritarian monks that offer method 
permit development that should permit and support education of monks. Authoritarian monks, community should 
participate in take care of religious place. Take care nor then works of be beauty 

Keywords: Role, Abbot, Wat development 
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บทนํา 

 เปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไปตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย ซึ่งปรากฏ

เปนหลักฐานตามประเด็นตางๆ โดยสรุป ดังนี ้

 1. คนสวนใหญในประเทศไทย รอยละ 93.83 ยอมรับนับถือ การยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาของคนไทยมี

มาตั้งแตอดีตสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน 2. มีสัญลักษณแทนพระพุทธศาสนาในสถานที่ราชการ นอกเหนือจากพระบรม

ฉายาลักษณและธงชาติไทยแลว ตามสถานที่ราชการตางๆ มักมีพระพุทธรูปอันเปนสัญลักษณประการหนึ่งของ

พระพุทธศาสนาประดิษฐานไวดวย 3. พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกและทรงเปน

พุทธศาสนิกชนโดยกฏหมายท่ีกําหนดไว ซึ่งเทากับการกําหนดใหสถาบันพระมหากษัตริยมีพระพุทธศาสนาอยูเคียงคู 

รวมทั้งเปนหลักประกันวาพระประมุขของชาติเปนพุทธศาสนิกชน ทรงนับถือพระพุทธศาสนารวมกับประชาชนสวน

ใหญในประเทศ 4. ราชการไดกําหนดใหวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปนวันหยุดทางราชการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

การสงเสริมใหพุทธศนิกชนไดทํากิจกรรมทางศาสนา เชนการทําบุญตักบาตร บําเพ็ญศีล ภาวนา เปนตน (วิทย วิศท

เวทย, 2551 หนา 14-15.) 

 ดังนั้น จึงเปนเหตุผลประการหนึ่งที่ตอบคําถามไดวาเพราะเหตุใดจึงมีวัด หรือศาสนสถานจํานวนมาก

กระจายอยูท่ัวประเทศ ในชุมชนซึ่งมีสํารวจโดยสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาตพิบวา มีวัดอยูประมาณ 37,000 วัด

ในทั่วประเทศ 

 สัญลักษณของศาสนสถานที่สําคัญประการหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่เปนสถานที่ทํากิจกรรมสําคัญคือวัด

นั่นเอง วัดจึงเปนศูนยกลางในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน จะพบวาการทํากิจกรรมของชุมชนทั้งกิจกรรมที่

เกี่ยวกับศาสนาเอง หรือกิจกรรมที่ไมเกี่ยวของกับศาสนา ก็ใชวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินการ ดังนั้นการบริหาร

จัดการในการพัฒนาวัด จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อคงความเปนศูนยกลางของการดําเนินกิจกรรมดังกลาว 

 การพัฒนาวัด จึงเปนกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยหลายดาน เชนการมี

พระสังฆาธกิารที่มคีวามรูความสามารถ การมีผูนําชุมชนที่มีความรูความสามารถ เปนตน ปจจุบันการพัฒนาวัด มัก

เปนหนาที่ของพระสังฆาธิการ ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการปกครองคณะสงฆ และ

ไดรับการเคารพนับถือจากชุมชน ตําแหนงที่สําคัญคือเจาอาวาส เจาอาวาสจึงเปนผูที่กําหนดทิศทางการบริหาร

จัดการเพื่อนําไปสูการพัฒนาวัด การที่วัดจะสามารถพัฒนาไดมากนอยเพียงไร จึงเปนดัชนี หรือตัวชี้วัดของขีด

ความสามารถของเจาอาวาสน่ันเองโดยปกติการดําเนนิการบริหารจัดการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาวัด จะดําเนินการ ดังนี ้

 1. ในดานศาสนบุคคล มีการปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดใหเปนระเบียบเรียบรอย สงเสริมคนรอบวัดหรือ

คนในชุมชนใหบวชเรียน ศึกษาพระธรรมวินัย 

 2 .ในดานศาสนธรรม เปนธุระในการศึกษา อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชติและฆราวาส 

 3. ในดานศาสนสถาน ศาสนวัตถุ จัดการพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ เสนาสนะของวัดใหสะอาด เรียบรอย 

รมร่ืน เหมาสมกับสภาพความตองการและความจําเปนใหมากที่สุด  

 4. ดานศาสนพิธี จัดและพัฒนากิจกรรมของวัดใหเกิดประโยชนแกประชาชนชาวบานรอบวัดใหมากที่สุด 

รวมท้ังการใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล (กองแผนงาน กรมการศาสนา, 2536, หนา 8) 

 ดังกลาวเบื้องตน จึงถือไดวาวาการพัฒนาวัดเปนบทบาทของพระสังฆาธิการ ที่จะตองดําเนินการใหลําเร็จ

ลุลวง ทั้งนี้โดยอาศัยปจจัยหลายอยางสนับสนุน คือ ทั้งโดยสวนตัวของพระสังฆาธิการตองมีคุณธรรมเบื้องตน เชน 

หลักพรหมวหิาร 4 (ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ) คือ 1. เมตตา (ความรักใครปรารถนาดีอยากใหเขามีสุข) 2. กรุณา 
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(ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข) 3. มุฑิตา (ความยนิดีในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข) 4. อุเบกขา (ความวางใจเปนกลาง) หรือ

หลักอิทธิบาท 4 (คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คือ 1.ฉันทะ (ความพอใจ ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยูเสมอ 2. วิริยะ (ความ

เพียร คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม) 3. จิตตะ (เอาใจฝกใฝไมปลอยใจฟุงซานเลื่อนลอยไป) และ     

4. วิมังสา (ความไตรตรอง คือหมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ) (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2538,หนา148-

149, 186-187) เปนตน และสําหรับปจจัยภายนอกไดแก กําลังสนับสนุนจากพระภิกษุสามเณรภายในวัด กรรมการวัด 

กําลังทรัพยจากพุทธศาสนิกชนท่ีมีจิตศรัทธารวมกันบริจาค เปนตน  

 ปจจุบันเราจะเห็นไดวาวัดทุกวัดในประเทศไทยไดมีการดําเนินการพัฒนาวัดทั้ง 4 ดานดังกลาวขางตนเปน

อยางดี ไมวาจะเปนดานศาสนบุคคล เชน การมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาเลาเรียน มี

มหาวิทยาลัยสงฆ 2 แหงใหพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปไดศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษา

ตั้งแตปรญิญาตร-ีปรญิญาเอก ในดานศาสนธรรม การเผยแผธรรมในสมัยปจจุบันก็มีพระนักเทศน นักปาฐกถา รวม

ไปถึงสื่อธรรมะท่ีมีท้ังหนังสือธรรมะ หนังสืออเีล็กทรอนิกส (e-book) ในโลกออนไลน เปนตน ในดานศาสนพิธี ก็มีการ

ทําพิธีกรรมทางศาสนากันโดยทั่วไปในทุกวัด และสวนดานศาสนสถานจะเห็นไดชัดเจน คือ ทุกวัดมีการดูแลศาสน

สถานใหมีความสวยงาม เปนที่นาชื่นชมของทัง้ชาวไทยและชาวตางชาติท่ีไดพบเห็น 

 ดังนั้นผูศกึษาวิจัย ซึ่งดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดมวงชุม ตําบลแมแตง จังหวัดเชียงใหม จึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาใหทราบถึงบทบาทการพัฒนาวัดของพระสังฆาธิการ รวมไปถึงอุปสรรคและปญหาในการพัฒนา เมื่อทราบแลว

ก็จะสามารถสรุปและเสนอแนะแนวทางในการสงเสริมบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด โดยในการนี้จะ

ทําการศึกษาเฉพาะกรณีของวัดในเขตตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะสามารถนําไปปรับใชให

สอดคลองกับบริบทของวัดมวงชุมได หรือมปีจจัยใดบางที่จะสามารถนํามาเปนประโยชน ซึ่งเมื่อศึกษาและจะไดนําผล

จากการศึกษานี้ไปบูรณาการหรอืปรับใชเพื่อการพัฒนาวัดใหเหมาะสมตอไป  

 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาวัดตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการสงเสริมบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด ตําบลแมแตง อําเภอแม

แตง จังหวัดเชยีงใหม 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ในการทําวิจัยนี ้ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดเอาไว โดยศึกษาจากบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด 

โดยจะศึกษาการพัฒนางาน 4 ดาน ไดแก ดานศาสนบุคคล ดานศาสนธรรม ดานศาสนพิธี ดานศาสนสถาน เพื่อให

ทราบถึงปญหาและอุปสรรคอันเปนแนวทางสงเสริมบทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดท้ัง 4 ดาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 ผูวิจัยไดมีขอกําหนดขอบเขตการศึกษาที่พระสังฆาธิการประจําอยูและดํารงตําแหนงระดับเจาอาวาส รอง

เจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส จํานวน 12 รูป ของวัดจํานวน 8 วัด ในเขตตําบลแมแตง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชยีงใหม โดยมีวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนเครื่องมือแบบสัมภาษณ โดยผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิด 

ทฤษฎแีละผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตามปญหาวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัยและการนิยามศัพท ซึ่งมี

ขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือดังนี้ 

 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการเครื่องมือแบบสัมภาษณ 

 2.2 รางเครื่องมือแบบสัมภาษณเพื่อใหครอบคลุมและสามารถตอบวัตถุประสงคได แลวใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกตองตามเน้ือหาและวัตถุประสงคในการวจิัย จํานวน 3 ทาน 

 2.3 นํารางเคร่ืองมอืแบบสัมภาษณ ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะไปแกไขใหถูกตองตามเนื้อหาและ

วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว แลวเสนอตอที่ปรึกษาในการใชสํานวนภาษา ตลอดจนพิจารณาถึงความเหาะสม

ทั่วไปของเครื่องมือแบบสัมภาษณโดยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของเนื้อหา เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองนําไปใช

เก็บขอมูลจริงกับพระสังฆาธิการ โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการเก็บขอมูลโดยจากกลุมเปาหมายที่มีสวนเกี่ยวของ

กับบทบาทพระสังฆาธิการ ระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณเชิงลึกที่เกี่ยวกับ

บทบาทและปญหาอุปสรรคของพระสังฆาธกิาร ซึ่งผูวิจัยไดวางแผนไวดังนี ้

 1.1  มีหนังสือขออนุญาตการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมแนบเอกสารที่เปนเครื่องมือสัมภาษณเชิงลึกแบบมี

โครงสราง ไปยังพระสังฆาธิการกลุมเปาหมายเพื่อใหเตรียมตัวและกําหนดเวลาในการสัมภาษณ 

 1.2 ผูวิจัยนําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลตามวันเวลาที่กําหนดไว พรอมเตรียมอุปกรณในการสัมภาษณ

เชน เทปบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก 

 เมื่อไดขอมูลจากการสัมภาษณแลว ทําการถอดเทปบันทึกเสียงแลวนํามาวิเคราะหประมวลผล ตามกรอบ

แนวคิดที่กําหนดในการวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ในกรณีขอมูลไมสมบูรณผูวิจัยก็เก็บขอมูล

เพิ่มเติมภายหลังจากพระสังฆาธิการ 

 2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการศึกษาเอกสาร งานวิจัย รายงานการวิจัย 

หนังสือวิชาการ บทความวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ สิ่งพิมพตางๆ รวมทั้งการคนควา

จากฐานขอมูลวิทยานพินธอิเล็กทรอนกิส 

 4. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย คือ พระสังฆาธิการที่มีสวนเกี่ยวของกับบทบาทการ

พัฒนาวัด แลวนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยเชื่อมโยงใหเห็นความสัมพันธในแงตางๆ 

ตามความเปนจริงการวเิคราะหออกมาในรูปเชิงพรรณนา และไดจัดหมวดหมูในประเด็นตามวัตถุประสงคของการวิจัย

ที่ตัง้ไว 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

 ผลการศึกษา 

 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด 

 1.1 บทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนบุคคล จากผลการวิจัยพบวา  
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 1. ดานการบริหารปกครองยึดพระธรรมวินัย และการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และถือตามกฎ ระเบียบ คําสั่งมหาเถรสมาคม จารีตประเพณีอันดีงาม และระเบียบแบบ

แผนที่ปกครองสืบ ๆ กันมา โดยใชหลักเมตตาธรรมเปนที่ต้ัง 

 2. ดานการศึกษา สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรไดศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญ

ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลาย รวมถึงสนับสนุนใหศึกษาตอในมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหง สวนพระภิกษุ

สามเณรท่ีบวชใหมไดสงเสริมใหเรียนเกี่ยวกับการสวดมนตและเทศนาธรรมแบบลานนา  

 3. การจัดหาทุนการศึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสม เชน ใหมีรางวัลเมื่อสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

ได จัดหาคาเลาเรียน คาพาหนะ บางวัดมีสวัสดิการใหพระภิกษุสามเณรเปนการสงเสรมิกําลังใจ  

 4. ในดานของกรรมการวัด มีเจาอาวาสเปนประธานกรรมการทุกวัดมีการตั้งไวยาวัจกรดูแลผลประโยชนของ

วัด และคัดเลือกผูมคีวามรูความสามารถเขามาเปนกรรมการวัด 

 1.2 บทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนธรรม จากผลการวิจัยพบวา  

 1. ทุกวัดไดสงเสริม สนับสนุนพระภิกษุสามเณรไดเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลีและมีการทบทวน

บทเรียนกันตามแตเวลาและโอกาสจะเอื้ออํานวย นอกจากนี้ไดมีการจัดหาทุนการศึกษา รวมทั้งพาหนะเดินทางเพื่อ

เปนขวัญและกําลังใจในการศึกษาในระดับที่สูงขึน้ไป  

 2. ทุกวัดจะมีหอพระไตรปฎกเพื่อรักษาคัมภีรไว เชนพระไตรปฎก รวมไปถึงคัมภีรอักษรลานนา (คัมภีรใบ

ลาน) เพื่อเปนการรักษาใหคงสภาพเดิม และบางวัดจัดใหเปนหองสมุดใหคนควาดวย  

 3. ในดานของการจัดธรรมสัญจร พระสังฆาธิการในตําบลแมแตงจะใหความสําคัญมาก โดยจะจัดธรรม

สัญจร โดยอาจจะจัดในรูปแบบของการเทศน โดยสวนมากจัดในชวงเขาพรรษา  

 4. ทุกวัดมีการจัดนิทรรศการในรูปของบอรด (ปาย) สวนสาระตางๆ ที่จะเผยแผธรรมะใหตรงกับวันสําคัญ

เชน วันวิสาขบูชา วันอาสฬหบูชา เปนตน  

 1.3 บทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนพิธี  จากผลการวิจัยพบวา  

 1. ทุกวัดจะใหความสําคัญกับการทําวัตรสวดมนตมาก เพราะถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ บทสวดมนตใชหลัก

สากลเบื้องตน บางครั้งจะมีศรัทธาญาติโยมมารวมสวดดวย ดวยเฉพาะชวงเขาพรรษาจะมีมากเปนพิเศษ นอกจากนี้

เมื่อทําวัตรสวดมนตเสร็จ เจาอาวาสก็จะมีการอบรม ทบทวนสิ่งตาง ๆ  

 2. ทุกวัดไดเนนการอนุรักษพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะแบบแผนลานนา โดยยึดเอาแบบแผนที่

โบราณาจารยไดปฏิบัตมิาเปนสําคัญ แตบางครั้งก็จะประยุกตเปนพิธกีรรมแบบภาคอื่น ๆ บางตามโอกาสอันสมควร 

 3. ในสวนของการจัดงานประเพณีในวันสําคัญ ทุกวัดมีการจัดงานประเพณี เชน วันสําคัญทางศาสนา งาน

ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุ โดยไดรับความรวมมือจากชุมชน เปนการอนุรักษประเพณีอันดงีามของลานนาไดเปนอยางด ี

 4. การใหความรูเกี่ยวกับศาสนพิธีนั้น พระสังฆาธิการทุกรูป ไดดําเนินงานมาตลอด เชนการเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒมิาใหความรู โดยมีการจัดงานบรรยาย อบรม และมอบวุฒิบัตรใหแกผูเขาอบรม  

 1.4 บทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนสถาน จากผลการวิจัยพบวา  

 1. ทุกวัดจะเนนเรื่องความสะอาดเรียบรอยของศาสนสถาน โดยใชหลักการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด 

สุขลักษณะ สรางนิสัย) โดยคณะสงฆอําเภอจะออกตรวจการคณะสงฆปละ 3 ครั้ง  

 2. ทุกวัดไดดําเนินการอนุรักษศิลปกรรมลานนาเปนอยางด ีเชน การบูรณะศาสนสถานโบราณ นอกจากนี้ยัง

มีธรรมาสน หีบธรรม ที่อนุรักษไวไมใหเสียหาย  
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 3. การใชประโยชนจากถาวรวัตถุแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ใชทํากิจของสงฆ และสวนที่ใชประโยชนของ

ชาวบาน และหนวยราชการ เชนหอกระจายขาว ศาลาประชุม และใชบําเพ็ญกุศล เปนตน  

 4. งบประมาณอุดหนุนนั้นสวนมากก็จะไดจากการทําบุญบริจาคในการสรางถาวรวัตถุแตละครั้ง อีกสวน

หนึ่งก็จะไดจากทางราชการเรียกวางบอุดหนุน 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัด 

 2.1 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดดานศาสนบุคคล จากผลการวิจัยพบวา 

 1. พระภิกษุสามเณรไมมีความเขาใจในพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ รวมถึงกฎ ระเบียบมหาเถร

สมาคม โดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรท่ีบวชใหม แตก็เปนไปโดยไมต้ังใจ จึงตองมีการสอนพระธรรมวินัยอยางเขมงวด 

 2. พระภิกษุสามเณรไมคอยตั้งใจเรียน โดยเฉพาะพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปจจุบันหาพระภิกษุสามเณร

เรยีนไดยาก และที่เปนปญหามากก็คือการที่สามเณรที่บวชใหมมักใชสื่อออนไลนมาก ทําใหสนใจการเรียนนอย 

 3. สําหรับดานทุนการศึกษาก็คือบางครั้งเจาอาวาสซึ่งมีตําแหนงเปนเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล ซึ่งมี

พระภิกษุสามเณรในปกครองมากจึงตองใชงบประมาณสนับสนุนมาก แตขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน สวนมากตองอาศัยจากปจจัยสวนของตัวพระสังฆาธิการที่ไดจากการรับกจินิมนตเอง  

 4. สําหรับกรรมการวัดสวนมากก็เปนผูมีความรูความสามารถ เปนที่เคารพนับถือของคนในหมูบาน แตก็จะ

เปนคนมีอายุมาก บางครัง้ก็อาจติดขัดเร่ืองสุขภาพ ทําใหการประชุมซึ่งสวนมากมีในเวลากลางคืน  

 2.2 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดดานศาสนธรรม จากผลการวิจยัพบวา 

 1. แมวาทุกวัดจะสนับสนุนใหพระภิกษุสามเณรไดเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี แตปญหาก็คือหา

ผูเรียนไดยากยิ่ง โดยแผนกธรรมหรือนักธรรมนั้นสามารถเรียนควบคูกับแผนกสามัญไดเพราะมีครูสอนมาก แตแผนก

บาลีนั้นหาผูเรียนยากเพราะตองอาศัยความสนใจและสมัครใจเรยีนเอง และยังตองอาศัยความจําอีกดวย จึงมีผูสนใจ

เรยีนนอย  

 2. ปญหาและอุปสรรคในการดูแลรักษาคัมภีร สวนใหญคัมภีรจะเปนใบลานแบบลานนาซึ่งตองใชความ

ระมัดระวังอยางยิ่งในการดูแลรักษา  

 3. ดานธรรมสัญจรนัน้มีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดสวนมากก็คือพื้นที่การจัดกิจกรรม เพราะบางวัด

มีพืน้ที่นอย สถานที่อาจจะคับแคบไปบาง  

 4. ปญหาและอุปสรรคการจัดนิทรรศการดานความสนใจ  เพราะมีผูคนที่ใหความสนใจนอย  

 2.3 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดดานศาสนพิธี จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ปญหาและอุปสรรคของการทําวัตรสวดมนตก็จะมีในสวนของความจํา แตสมัยปจจุบันนี้พระภิกษุสามเณร

ตองไปเรียนแผนกสามัญ ทําใหมีงานที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนมาก ทําใหไมคอยมีเวลาทองบทสวดมนต 

 2. ดานพิธีกรรมปจจุบันนัน้หามรรคนายกหรือผูมีความรูความเขาใจในพิธีกรรม หรือสาระของพิธีกรรมจริง 

ๆ ก็หาไดยากยิง่ จึงเปนการยากที่จะทําใหคณะศรัทธาญาติโยมไดเขาใจพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาไดชัดเจนถองแท 

 3. ปญหาและอุปสรรคของการจัดงานประเพณีทางพระพุทธศาสนาก็คือ ตองอาศัยกําลังจากศรัทธา

พุทธศาสนิกชน แตบางครั้งก็ใหความสนใจนอย ความสําเร็จและความนาพึงพอใจจึงแตกตางกันออกไป 

 4. ความรูดานศาสนพิธีนั้นแมพระสังฆาธิการจะไดดําเนินงานดานนี้มาตลอด แตผลสําเร็จนอยเพราะคณะ

ศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะคนรุนใหมไมคอยใหความสนใจหรอืสนใจแตก็ไมเขาใจ  

 2.4 ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัดดานศาสนสถาน จากผลการวิจัยพบวา  
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 1. ปญหาเรื่องการดูแลรักษาศาสนสถานก็คือ บางวัดมพีื้นท่ีกวางมาก แตคนดูแลมีนอยจึงยากตอการดูแล 

 2. บางวัดมีปญหาและอุปสรรคดานโครงสรางพื้นฐานของอาคารซึ่งสรางมาเปนเวลานาน จึงยากตอการ

ซอมแซม เพราะงบประมาณสนับสนุนก็มนีอย การบํารุงรักษาของเดิมน้ันก็ทําลาชากวาสรางใหม 

 3. การใชประโยชนจากอาคารสถานที่บางอยางยังไมสามารถใชไดอยางเต็มที่ เชน ศาลา ลานวัด เปนตน 

 4. งบประมาณอุดหนุนนั้นไมคอยเพียงพอ ในสวนของภาครัฐที่ใหงบประมาณอุดหนุนก็มีจํานวนนอย 

งบประมาณจากจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนบรจิาคมากวาแตตองใชเวลาในการประชาสัมพันธจึงใชเวลานาน 

 3. แนวทางสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด 

 3.1 แนวทางสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนบุคคล จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ควรสงเสริมใหพระภิกษุสามเณรมีความรูความเขาใจในพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ รวมถึง

กฎ ระเบยีบมหาเถรสมาคม สงเสริมการปกครองใหใชหลักเมตตาธรรมใหมาก  

 ๒. สงเสริมใหพระภกิษุสามเณรศึกษาใหมากขึ้นทั้งพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญ ควร

หาวิทยากรที่มคีวามรูมาใหความรูและฝกความสามารถในวิทยาการสมัยใหม 

 3. สงเสริมใหมีการจัดตัง้มูลนิธิฯ เพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรและเยาวชน  

 4. ควรใหมีการพัฒนาโดยการอบรมสัมมนาในสวนของกรรมการวัดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยเชิญวิทยากร

มาใหความรูทัง้ในสวนของการพัฒนาวัด และในสวนของวิทยาการสมัยใหม  

  3.2 แนวทางสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนธรรม จากผลการวิจัยพบวา  

 1. ควรสงเสริมโรงเรียนพระปริยัติธรรมใหมกีารศึกษาท่ีหลากหลาย เพื่อใหพระภิกษุสามเณรเกิดแรงจูงใจไม

เบื่อหนาย อกีทั้งการศกึษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีควรตองมีการพัฒนาระบบการศึกษา  

 2.  ควรจัดใหมีการศึกษาคําสอนในคัมภีรใบลานเพราะปจจุบันคนรุนใหมไมคอยรูเรื่องราวในคัมภีรเหลานั้น

เพราะเปนอักษรลานนา ควรจัดหาผูมีความรูความสามารถในเร่ืองภาษาลานนามาสอนเพื่อใหคนรุนใหมไดเขาใจ เปน

การอนุรักษภาษาลานนาไปในตัวดวย 

 3.  ควรสงเสริมใหจัดธรรมสัญจรทุกปในชวงเขาพรรษาโดยใหมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เปนการ

เชื่อมความสัมพันธกันดีอกีดวย รวมท้ังควรสงเสรมิใหโรงเรยีน เขามามสีวนรวมในการจัดกิจกรรม  

 4. ควรสงเสริมใหจัดนิทรรศการในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแตใหเนนกิจกรรมที่ไมยุงยากและใช

งบประมาณมากเกินไป  

 3.3 แนวทางสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนพิธี จากผลของการวิจัยพบวา 

 1. ควรสงเสริมใหมีการทําวัตรสวดมนตที่มีความเหมาะสม เชน ใชเวลาไมมากเกินไปไมนอยเกินไป ควร

สงเสริมในภาคปฏิบัติดวย เชน การนั่งสมาธิ เดนิจงกรม เปนตน  

 2. ควรเนนการอนุรักษประเพณีทั้งสองแบบ คือ แบบภาคกลาง และแบบลานนา ไมควรเอาอันใดอันหนึ่ง

และทิ้งอันใดอันหนึ่งเสียเลย 

 3. การจัดงานประเพณีควรสงเสรมิใหทุกฝายรวมมือกันท้ังภาครัฐและเอกชน  

 4. ควรสงเสริมการใหความรูดานศาสนพิธีใหมากยิ่งขึ้น โดยเร่ิมจากเจาอาวาส และพระภิกษุสามเณร 

 3.4 แนวทางสงเสริมบทบาทพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัดดานศาสนสถาน จากผลการวิจัยพบวา 

 1. ทุกวัดควรเนนเรื่องความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยใหดียิ่งขึน้ไปอีกเทาที่จะทําได 
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 2. ควรอนุรักษศิลปกรรมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หากสิ่งไหนที่ยังไมมีควรสรางขึ้นเพื่อเปนการอนุรักษให

คนรุนหลังไดศึกษา และควรสงเสรมิใหจัดงานนิทรรศการอนุรักษศิลปกรรมลานนาโดยความรวมมือของทุกวัด 

 3. ควรมีการสงเสรมิใหเห็นความสําคัญและชวยกันใชใหเกดิประโยชนจากถาวรวัตถุภายในวัด  

 4. ควรสงเสริมหรือขอรับงบประมาณจากสํานักงานพระพทุธศาสนาใหมีความเหมาะสมในแตละป  

 อภิปรายผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการมีการปกครองโดยอาศัยหลักการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ 

พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  การปกครองเปนไปดวยความเรียบรอย นอกจากนั้นยังยึดถือเอาตามตาม

กฎหมายบานเมือง กฎ ระเบยีบ คําสั่งของมหาเถรสมาคม ซึ่งเปนองคกรปกครองคณะสงฆระดับสูงที่สุด  ประกอบทั้ง

จารีตประเพณีของทองถิ่น และลานนา นโยบายตางๆ จากทางจังหวัดและอําเภอประกอบกับองคความรูเกี่ยวกับการ

บริหารงานที่พระสังฆาธิการไดศึกษา อบรมมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ สอดคลองกับงานวิจัยของ พระโกวิทย สุขุ

มาโล (ผิวเผื่อน) (2548) ซึ่งศึกษาเรื่องบทบาทพระสังฆาธิการ (ธรรมยุติ) ที่มีตอการพัฒนาชุมชน พบวาพระสังฆาธิ

การทุกรูป ไดปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาครอบครัว 

ดานการปกครอง โดยใชรูปแบบการเทศนาธรรมเปนหลัก การอาศัยกฎระเบียบตางๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ

พระสมุหกําพร สุชาโต (พิเชฐสกุล) (2554) ซึ่งศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆใน

อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พบวาบทบาทพระสังฆาธกิารในการบริหารกิจการคณะสงฆในอําเภอทองผาภูมิ

ดานการปกครองมีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพื่ออบรมสั่งสอนดานขอวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรม นอกจาก

การใชหลักกฎหมาย กฎระเบียบ ประเพณีในการปกครองแลว พระสังฆาธิการยังใชหลักธรรมในการปกครอง คือ

เมตตาธรรม หลักพระวินัย รวมทั้งแบบแผนที่ครูบาอาจารย วัตรปฏิบัติทางลานนาที่ไดเคยปฏิบัติสืบๆ กันมาในการ

ดูแล บริหาร คุมครอง ปกครอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระสมพาน พุทธสโร (สันวิราช) (2556) ที่ศึกษา

บทบาทการพัฒนาวัดของพระศรีปริยัตยาภรณ (กลีบ วรปฺโ) ซึ่งไดพัฒนาวัดโดยใชหลัก 6 ประการของการ

บรหิารงานคณะสงฆ พบวาทานไดใชคุณธรรมในการปกครอง และนําไปแกปญหาตางๆ ได 

 2. ปญหาและอุปสรรคของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด ดานศาสนบุคคล  

 จากผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคดานศาสนบุคคลนี้ คือพระภิกษุสงฆและสามเณรยังขาดความรู

ความเขาใจในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติตางๆ รวมทั้งนโยบายที่ทางคณะสงฆบังคับใช และพระสังฆาธิการตองใช

หลักเมตตาธรรมในการปกครอง ซึ่งสอดคลองกับงานแนวคิดของ พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺตทิินฺโน) (2548) 

ที่ไดกลาวถึงบทบาทความรับผิดชอบ ของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสวา ตองชวยพัฒนาทองถิ่นในดานการ

เสริมสรางคุณธรรม ใหแกประชาชนในทองถิ่นของตนดวย ในการพัฒนาทองถิ่นนั้นก็ตองเริ่มที่เจาอาวาสตองคุม 

บรรยากาศในวัดใหหอหุมดวยเมตตา สัจจะ สามัคคี คนในวัดรักกัน ซื่อสัตยตอกัน ปรองดองกัน 

 2. ปญหาและอุปสรรคของพระสังฆาธิการในการพัฒนาวัด ดานศาสนธรรม 

 จากผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการไดสงเสริมการศึกษาดานแผนกธรรม บาลี แตมีปญหาวาพระภิกษุ

สามเณรไมคอยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น นิยมศึกษาสายสามัญเทานั้น มีพระภิกษุสามเณรที่สนใจจะศึกษาตอใน

แผนกบาลีนอย อาจมาจากนโยบายทางการศึกษาและนโยบายทางสังคมที่สงเสริมการศึกษาแกเด็กและเยาวชนตาม

กฏหมายการศึกษาแหงชาติ เปนไปตามงานวิจัยของพระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี, ดร. (2556) ที่ศึกษาเรื่อง

การศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรตอการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี  ในจังหวัดอุบลราชธานี 

วา “การจัดการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลีในเขตจังหวัดอุบลราชธานีในปจจุบันนี้ ถือไดวา เปนการ
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จัดการเรยีนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนสอบผานเพียงอยางเดียว ในขณะเดียวกันการศึกษาตอแผนกธรรมและบาลี ถือ

วา เปนขบวนการศึกษาขั้นตน จึงเขาใจวา ยังไมถึงที่สุดของการบวชเรียน จึงเรียนควบคูไปกับการศึกษาสายสามัญ 

เพราะสวนหนึง่มีความเขาใจวา การศึกษาภาษาบาลีเพียงอยางเดียว ยอมไมสามารถดํารงชีพหรือนําไปประกอบอาชีพ

หาเลี้ยงครอบครัวได จึงทําใหบทบาทในการจัดการเรียนการสอนทั้งสองแผนกคอนขางจะลําบาก ครูผูสอนไมมี 

รวมถึงปจจัยที่เอ้ืออํานวยการตอการเรยีนการสอนไมพรอม จึงทําใหขาดแรงจูงใจในการเรียน เมื่อนักเรียนเกิดความ

เบื่อหนายตําราเรยีน ครูผูสอน จึงหันไปเรยีนปริยัติสามัญแทน” 

 3. แนวทางสงเสริมบทบาท  

 จากผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมดานการศึกษา ใหการดูแล คุมครอง บริหาร ใหการอบรมใหความรูและ

เขาใจในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติตางๆ รวมทั้งนโยบายที่ทางคณะสงฆบังคับใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระ

ครูสันติธรรมาวิรัต (นาควิไล) (2554) อางถึงแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่วา “ในเรื่องการ

ปกครองหรือการบริหารตามทัศนะของพระพุทธศาสนาวาการปกครองตามความหมายของพระพุทธศาสนาเปนการ

ปกครองเพือ่การศึกษาการปกครองและความสงบเรยีบรอยท่ีเกิดจากการปกครองนั้นมิใชจุดหมายในตัว แตเปนเพียง

ปจจัยคือสภาพเอื้อ เพื่อชวยใหแตละบุคคลบรรลุจุดหมายของการศึกษา หรือเพื่อเปนหลักประกันของการศึกษา จึง

ถือคติไดวาการปกครองที่มีขึ้นเปนเรื่องของการศึกษาและเพื่อการศึกษาทั้งสิ้น ถาไมปกครองดวยการศึกษาก็ตอง

ปกครองดวยอํานาจ เมื่อปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชงิปฏิปกษที่เอียงไปในทางที่ขัดแยงกัน” 

 ดานการปกครอง ควรสงเสริมใหมกีารปกครองแบบใชหลักธรรมะ โดยอาศัยหลักเมตตาธรรมเปนหลัก และ

อบรมสั่งสอนดานอื่นๆ เชน มีความออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะ เสขิยาวัตร รูจักหนาที่ รูสถานะ  สิ่งไหนควรสิ่ง

ไหนไมควรปฏิบัติ อบรมสั่งสอนอยางนอย อาทิตยละ 1 ครั้ง เพื่อใหไมเปนการปลอยปะละเลย พระภิกษุสามเณร

กระทําสิ่งผิดตางๆ ในสงที่ไมสมควร 

 ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 1. พระสังฆาธิการควรมบีทบาทดานการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี เพราะปจจุบัน

มีพระภิกษุสามเณรใหความสนใจจํานวนนอย โดยเฉพาะภาษาบาลี โดยจัดหาครูผูสอนทั้งพระสงฆและฆราวาสให

เพียงพอ และปจจุบันยังสามารถศึกษาไดทางสื่อออนไลนที่มีในอินเตอรเน็ท หรือสามารถสอบถามจากครูผูสอนใน

สํานักเรยีนใหญๆ ไดตลอดเวลา 

 2. พระสังฆาธิการควรใหความสนใจในศาสนธรรมทั้งที่เปนธรรมะแกนแทของพระพุทธศาสนา รวมไปถึง

รักษาคัมภรีของพระพุทธศาสนาไวใหดีตราบนานเทานาน  

 3. พระสังฆาธิการควรใหอนุรักษและสงเสริมศาสนพิธีอันดีงามของชาวพุทธและศิลปวัฒนธรรมตามแบบ

ลานนาใหดีที่สุดเทาที่จะทําได 

 4. การพัฒนาศาสนสถานนั้น นอกจากพระสังฆาธิการเปนผูนําในการดูแล การบูรณปฏิสังขรณแลว ควร

อาศัยหนวยงานทางราชการ มาชวยดูแลการบูรณปฏิสังขรณดวย ตลอดจนการวางแผนงานการพัฒนาในเรื่องของ

ระบบสาธารณูปการ วางผังวัดใหเปนระบบ เพื่อปองกัน และระแวดระวังอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้น ตลอดถึงเพื่อความเปน

ระเบียบ ดูงามตา และเจริญศรัทธาแกพุทธศาสนกิชน 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
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 1. ควรศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในเขตตําบลใกลเคียง เพื่อทราบถึงบทบาท ปญหาอุปสรรค รวมทั้ง

ขอเสนอแนะของพระสังฆาธิการในตําบลใกลเคียงดังกลาวดวย 

 2. ควรศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการระดับตําบล หรืออําเภอ ที่มีบทบาทเดนสามารถพัฒนาวัดทั้ง 4 ดาน

ดังกลาว 

 3. ควรศึกษาบทบาทพระสังฆธิการที่สามารถพัฒนาวัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางทั้งในระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศตอไป 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของสหกรณใหแกสมาชิก 2) ศึกษา

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัด

สวัสดิการใหแกสมาชิก จํานวนตัวอยางสหกรณมีทั้งสิ้น 8 แหง ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปน

เครื่องมือการวิจัย รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากเอกสาร รายงานกิจการประจําป ขอบังคับ ระเบียบ

สหกรณ รายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิก  

 ผลการวิจัยพบวา สหกรณนํากําไรสุทธิประจําปมาจัดสรรเปนสวัสดิการคืนใหแกสมาชิกเปนสวัสดิการเงิน

ปนผลตามหุนใหแกสมาชิกอัตรารอยละ 5 และจายเฉลี่ยคนืในอัตรารอยละ 6 ของกําไรสุทธิ  สหกรณออมทรัพย จัด

สวัสดิการเปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกอัตรารอยละ 6.65 และจายเฉลี่ยคืนอัตรารอยละ 13 ของกําไรสุทธิ 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน จัดสวัสดิการเปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก อัตรารอยละ 3.85 และจายเฉลี่ยคืนอัตรา

รอยละ 5 ของกําไรสุทธ ิและ สหกรณบริการเดินรถจัดสรรเปนสวัสดิการเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก อัตรารอยละ 

10 ของกําไรสุทธิ และไมมีการจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก เมื่อเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ

พบวา สหกรณทั้ง 5 ประเภทมีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกแบบใหเปลาซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกัน เชน ดาน

การศึกษา ดานการรักษาพยาบาล  ดานผูสูงอายุ ดานผูประสบภัยธรรมชาติ ดานสาธารณประโยชนแกชุมชน เปนตน

สมาชิกฯ ยังมีความไมเขาใจในเรื่องกฎเกณฑการเบิกจายสวัสดกิารบางประเภทของสหกรณ ปญหาการเรียกเก็บเงิน

จากสมาชิกไมได  

แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก สหกรณควรควรดําเนินการดังนี้ 1) ประกาศเพิ่มอัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากแตละประเภท และลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกูใหแกสมาชิกเมื่อสิ้นป 2) จัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนเงิน

ปนผลตามหุน และจัดสรรเปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราที่เหมาะสม 3) จัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปเพ่ือ

เปนทุนสะสมตาง ๆ ตามระเบยีบขอบังคับ 4) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห การประกัน

ชีวิตกลุม การประกันภัยอุบัติเหตุ การเสียชีวิต การประกันหนี้สมาชิก การจัดประกันการเจ็บปวยเปนกลุม การ

ประกันภัยพืชผลการเกษตร และ  5) สหกรณการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมควรรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจของ

สหกรณท้ังจังหวัดเพื่อใหมีจํานวนสมาชิกไดรับเงินคาสงเคราะหศพในจํานวนที่มากและจายเงินสงเคราะหศพในอัตรา

ที่ต่ํา  

คําสําคัญ: การจัดสวัสดิการ สมาชิกสหกรณ จังหวัดเชยีงใหม  
 

Abstract  
This Research aimed to study: 1) To compare the welfare of cooperatives to members; 2) To explore the 

problems, obstacles, and suggestions for the welfare services arrangement for the cooperative members; and 3) To 
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formulate the guidelines in which the cooperatives provide benefits to their members. Eight (8) cooperative samples were 
randomly selected. In-depth interview was employed as research tool including primary data collection from documents, 
annual report, and policy related to welfare services arrangement for cooperative members. 

Results showed that 1) Agricultural cooperatives registered and started their business mostly for over 40 years. 
There are 4,086 average members with average operating capital 819,965,155.70 Baht. Most of the deposits come 
from members with the average of 229,710,269 Baht. 2) Savings Cooperatives registered and operated for over 25 
years, with 1,309 members, average operating capital of 648,981,158.90 Baht, mostly from deposits from members, 
with average of 433,259,427 Baht. 3) Credit Union Cooperatives registered and operated for over 31 years. 2,613 
members have average operating capital of 18,638,665 Baht, mainly from deposits from members, average 8,590,912 
Baht, and 4) Bus service cooperatives registered and operated for over 40 years with 4,238 members with average 
operating capital of 182,456,898 Baht, mainly from loans 216,705,410 Baht. 

For annual net profit, it was found that the cooperatives was reallocated to the following welfares and benefits 
to members such as: 1) Agricultural cooperatives, provides 5% dividend payout for the members and an average return 
of 6% of the net profit. 2) Savings Cooperative, dividend payment offered to members at the rate of 6.65% and paid on 
average at 13% of net profit 3) Credit Union Cooperative, welfares and benefits are paid at the rate of 3.85 per cent to 
members and paid an average return of 5 per cent of net income and; 4) Bus service Cooperative, dividend payment 
offered to members at the rate of 10% of net profit with no average return to the members. Five (5) cooperatives types 
offer welfare benefits to their members for similar purposes, such as educational, medical, elderly, natural disaster 
victims, and public benefit to the community. Members still do not understand the rules on the welfare services of certain 
cooperatives.  

Guidelines for the development of welfare service arrangements for members, cooperatives in Chiang Mai 
should do as follows: 1) announce the increase of each type of deposit rates. Declare interest rates on loans to members 
at the end of the year. 2) allocate annual net income as dividends to shareholders. 3) allocate funds from annual net 
profits to various cumulative funds in accordance with regulations. 4) provide welfares or intermediary funeral ceremony 
welfares for members, group life insurance accident insurance, death, member debt insurance, group sickness insurance, 
and agricultural crop insurance and 5) formed to cooperate in the cremation of cooperatives in the whole province so that 
the number of members receive a large amount of allowance and pay at the level of funeral allowance. 

Keywords: Welfare Services Arrangement, Cooperative Members, Chiang Mai Province 

 

บทนํา   

 ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิมมีขอบกพรองหลายประการ ที่เห็นไดชัดก็คือมีความเหลื่อมล้ํากันในฐานะทาง

เศรษฐกิจ มีเพยีงกลุมคนไมกี่คนที่รํ่ารวยแตมีคนสวนใหญที่มีฐานะที่ยากจน มักจะถกูเอาเปรียบจากคนที่ร่ํารวยหรอืมี

ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวา สหกรณเปนองคกรที่จัดตัง้ขึ้นในกลุมของคนที่ดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อรวมมือกัน

แกปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การรวมมือกันดําเนินกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลอืซึ่งกันและกันมีหลายดาน 

คือ การสรางอํานาจการตอรองในการขายผลผลิตหรือซือ้สัสดกุารเกษตรใหไดราคายุติธรรม การทําหนาท่ีเปนแหลง

เงินกูดอกเบี้ยต่ํา การรับฝากเงินจากสมาชิกในอัตราดอกเบ้ียสูง นอกจากนั้น งานสหกรณยังคาํนึงถึงการจัดสวัสดิการ

ใหแกสมาชิกและชุมชน 

 การจัดสวัสดิการสังคมขององคกรชุมชนเปนแนวคิดหนึ่งที่เนนใหคนในชุมชนมีสวนรวมที่จะวางรากฐานที่จะ

พัฒนาสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง มีระบบ มีการจัดการที่ดีในทุกระดับ โดยใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการ
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พัฒนาและเนนใหความสําคัญในบริบทของความยากจน ความมั่นคงของมนุษย ทุนทางสังคมและชุมชน  การมีสวน

รวม สวัสดิการสังคมและชุมชน  โดยมีแนวคิดพื้นฐานจาก  การออมทรัพย การผลิต  ความเชื่อ จิตวิญญาณ ความ

ศรัทธา  การดําเนนิงานของสหกรณยังไดใหความสําคัญในการใหสวัสดิการแกสมาชิก เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายหรือ

อุดมการณสหกรณที่ตองการใหสมาชกิมีความ อยูดี กินดี มีสันตสิุข โดยสหกรณที่มีผลการดําเนินงานมีกําไรในรอบป 

สหกรณจะมีการประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญเพื่อใหสมาชิกไดรับ

ผลตอบแทนและสวัสดิการตามหลักและวิธีการสหกรณ ซึ่งโดยทั่วไป สหกรณจะจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตาม

กฎหมายสหกรณมาตรา 60 (พระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ.2542) วรรคแรกเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตสหกรณและเปน

ทุนสํารองของสหกรณแลว กําไรสวนที่เหลือ สหกรณอาจจัดสรรเปน เงินปนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่

สมาชิกไดทําไวกับสหกรณแลว สหกรณหลาย ๆ แหงก็จัดสรรเปนทุนสะสม สวัสดิการงานศพสมาชิกสมทบตาง ๆ ที่

กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ เพ่ือเปนสวัสดกิารตาง ๆ ไดแก สวัสดิการคุมครองเงินกู สวัสดิการสมทบเงินสะสม 

สวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก กรรมการและเจาหนาที่ สวัสดิการจัดการศพสมาชิกและครอบครัว

สมาชิก สวัสดิการบรรเทาภัยพบิัติ สวัสดกิารมงคลสมรส สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก สวัสดิการเพื่อการชวยเหลือ

งานศพสมาชกิและครอบครัว สวสัดิการประกันอุบัติเหต ุ

 จากรายการการจัดสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณดังกลาวขางตน สหกรณแตละประเภท มีการจัด

สวัสดิการใหแกสมาชิกไมเหมือนกัน สหกรณประเภทเดียวกัน ก็มีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกแตกตางกัน ตามสภาพ

ความตองการของสมาชิกในที่ประชุมใหญรวมทั้งจํานวนเงนิที่เหลือจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณดวย 

ดังนั้นจึงศึกษาการจัดสวัสดิการของสหกรณแตละประเภทในจังหวัดเชียงใหม วามีรูปแบบการจัดสวัสดิการใหแก

สมาชิกของสหกรณ อยางไรบาง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบการจัดสวัสดิการของสหกรณใหแกสมาชิก 

2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ 

วิธีดําเนนิการวิจัย  

 ประชากร (Population) ในการศึกษาวิจัยการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณในจังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้  

คือสหกรณประเภทตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งหมด 285 แหง  

 กลุมตัวอยาง (Sample) ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางแบบแบบเจาะจง (Purposive sampling ) เปนการเลือกกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางสหกรณอยางงาย (Simple random sampling) โดยกําหนดโควตารอยละ 3 จาก

ประชากรของสหกรณแตละประเภท ซึ่งจะไดจํานวนตัวอยางสหกรณที่จะทําการการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จํานวนทั้งสิ้น 

8 แหง  

 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เพื่อศึกษาบริบทของสหกรณตัวอยางที่จัด

สวัสดิการใหแกสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม ปญหา อุปสรรคแนะขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก  

 การเก็บรวบรวมขอมูล   

 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In depth 

Interview) กับ ประธานกรรมการ หรือผูแทน และ ผูจัดการสหกรณ จากสหกรณตัวอยางที่จัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 
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ในประเด็นวิธีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกของ

สหกรณ   

 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยเก็บรวบรวมจาก เอกสาร ขอบังคับ ระเบียบสหกรณฯ วาดวย 

การจัดสวัสดิการของสหกรณ รายงานกิจการประจําป รายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิก 

เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 การวิเคราะหขอมูล 

 ใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณเชิงลึกใช

การวิเคราะหเนือ้หา 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล   

ผลการศึกษา 

 1. เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของสหกรณใหแกสมาชิก 

 สหกรณการเกษตรสันปาตอง จัดสรรเปนสวัสดิการเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกสูงที่สุดเปนจํานวนเงิน 

5,369,564 บาท หรือคิดเปนรอยละ 53.04 ของกําไรสุทธิ จายเปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ในอัตรารอยละ 

2.5 ของมูลคาหุน สวนสหกรณสหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัดจัดสรรฯ ต่ําที่สุด เปนจํานวนเงิน 

1,479,968 บาท หรอืคิดเปนรอยละ 47.92 ของกําไรสุทธิ (ป 2557 สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด จาย

เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชกิ ในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาหุน) ในทางกลับกัน เมื่อมองในแงของอัตราเงินปนผล

ที่สหกรณจายคืนใหแกสมาชิกแลว พบวา สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด จายอัตราดอกเบี้ยเงินปนผล

ตามหุนใหแกสมาชิก สูงที่สุด คือ รอยละ 5 และสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด จายในอัตรา ต่ําท่ีสุด คือ รอยละ 

2.5 คาเฉลี่ย รอยละ 3.5 (ตารางที่ 1) 

 การจายเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่สมาชิกทําไวกับสหกรณ ในสหกรณภาคการเกษตร เมื่อมองในดาน

จํานวนเงินและรอยละที่จัดสรรสูงที่สุด เปนจํานวนเงิน 1,780,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 17.58 ของกําไรสุทธิ 

(สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด) นอยที่สุด เปนจํานวนเงิน 445,885 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.28 ของกําไร

สุทธิ (สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด) หากจะพิจารณาอัตราการเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกแลว พบวา 

สหกรณท่ีจายเงนิเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจสินเช่ือ สูงที่สุด ไดแก สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จํากัด จายเฉลี่ย

คืนในอัตรา รอยละ 6 สหกรณที่จายเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจสินเชื่อในอัตราต่ําที่สุด ไดแก สหกรณการเกษตรหาง

ดง จํากัด เฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 4  
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ตาราง ที่ 1 แสดงการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณการเกษตรเพื่อเปนสวัสดกิารใหแกสมาชิก  

สวัสดิการที่

จัดสรรใหแก

สมาชิก 

สกก.หางดง จก. สกก.สันปาตอง 

จก. 

สกก.ดอยสะเกด็

ฯ จก. 

สกก.สารภ ีจก. สกก.สัน

ทราย จก. 

จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํานวน รอย

ละ 

จํา 

นวน 

รอย

ละ 

ปนผลตามหุน 5,242,627 47.92 5,369,564 53.04 1,479,968 20.86 2,784,737 55.71 -      -    

เ งิ น เ ฉ ลี่ ย คื น

ตามสวนธุรกิจ 

 

1,286,904 

 

11.76 

 

1,780,000 

 

17.58 

 

583,249 

 

8.22 

 

894,777  

 

17.91 

         

-    

    -   

ทุนศกึษา

อบรม 

 

400,000 

 

3.66 

 

300,000 

 

2.96 

 

500,000 

 

7.05 

 

140,000 

      

2.80  

         

-    

    -   

ทุนการศึกษา

บุตรสมาชิก 

 

100,000 

 

0.91 

                 

-   

        

-   

            -          -                    

-   

        

-   

         

-    

    -   

ทุนบําเหน็จ

สมาชิก 

 

100,000 

 

0.91 

            -          -               -          -                    

-   

        

-   

         

-    

    -   

ทุนสวัสดกิาร 

สังคม 

 

1,000,000 

 

9.14 

 

100,000 

 

0.99 

 

10,000 

 

0.14 

                 

-   

       

-   

         

-    

    -   

ทุนสงเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

50,000 

 

0.46 

                 

-   

        

-   

 

300,000 

 

4.23 

                 

-   

        

-   

         

-    

    -   

ทุนกลุมอาชีพ

สหกรณ 

                   

-   

           

-   

                 

-  

        

-   

5,000.00 0.07                  

-   

        

-   

         

-    

    -   

ทุนสะสมเพื่อ

พัฒนากิจการ

สหกรณ 

 

200,000 

 

1.83 

                 

-   

        

-   

 

2,000,000 

 

28.18 

                 

-   

        

-   

         

-    

    -   

ทุนสาธารณ 

ประโยชน 

 

50,000 

 

0.46 

 

150,000 

 

1.48 

            -          -    

70,000.00 

      

1.40  

         

-    

    -   

ทุนสงเสริม

การตลาดเพื่อ

การจําหนาย 

 

150,000 

 

1.37 

                 

-   

        

-   

            -          -    

50,000 

      

1.00  

         

-    

    -   

ทุนรักษาระดับ

เงินปนผล 

 

50,000 

 

0.46 

 

300,000 

 

2.96 

 

400,000 

 

5.64 

 

50,000 

      

1.00  

         

-    

    -   

ที่มา : รายงานกิจการประจําป 2557 ของสหกรณการเกษตร 

 ผลการศึกษาในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนสวัสดิการคืนใหแกสมาชิกที่

สําคัญอีกสวนหนึ่ง ไดแกการจัดสรรเปนเปนทุนสะสมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ ไดแก ทุนศึกษาอบรม

ทางสหกรณ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ทุนสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกกับสมาชิกสมทบกับคูสมรส ทุนเพื่อ
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สาธารณประโยชน ทุนสวัสดิการสังคม ทุนรวมน้ําใจสหกรณเอื้ออาทรผูยากไร เงินกองทุนบําเหน็จสมาชิกสหกรณ 

ฯลฯ สหกรณการเกษตรหางดง จํากัด มีการจัดสรรฯ เปนทุนสะสมตามรายการตาง ๆ ขางตนในแตละปมากที่สุดเปน

จํานวนเงิน 1,750,000 บาท หรอืคิดเปนรอยละ 16.00 ของกําไรสุทธิประจําป  โดยสหกรณการเกษตรสารภี จํากัด มี

การจัดสรรฯ เปนทุนสะสมนอยที่สุด เปนจํานวนเงิน 260,000บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.20 ของกําไรสุทธิประจําป 

อยางไรก็ตาม โดยเฉลี่ยแลว ทั้งน้ีพบวา สหกรณการเกษตรท้ัง 5 แหง ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสะสมตาง ๆ 

ตามระเบียบขอบังคับ เฉลี่ย 4,075,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 12.29 ของกําไรสุทธิประจําป  

 สําหรับผลการดําเนินงานและการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป ของสหกรณนอกภาคการเกษตร ทั้ง 3 

สหกรณสรุปได ดังนี ้(ตารางท่ี 2) 

ตาราง ที่ 2 แสดงการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณนอกภาคเกษตรเพื่อเปนสวัสดกิารใหแกสมาชิก 

รายการสวัสดิการท่ีไดรับ

จัดสรร 

สอ.แมโจ จก. สค.ลานนากอลฟ จก. ส.เดนิรถลานนา จก. 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน 
รอย

ละ 

เงินปนผลตามหุนแกสมาชิก 14,988,300 50.00 757,734 72.58   -     -    

เงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ 6,099,873 20.35 53,002 5.08 -    -    

ทุนเพื่อสงเสรมิการศึกษา 500,000 1.67 35,000 3.35 -    -    

ทุนเพื่อสงเสรมิสวัสดิการ 600,000 2.00 - -    -     -    

ทุนสาธารณประโยชน - - 10,000 0.96     -      -    

ทุนเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ 900,000 3.00 10,000 0.96   -     -    

ทุนรักษาระดับเงินปนผล 50,000 0.17 10,000 0.96  -     -    

ที่มา : รายงานกิจการประจําป 2557 ของสหกรณการเกษตร 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด มีผลการดําเนินงานที่ไดกําไรสุทธิ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป 

สวัสดิการท่ีจัดสรรใหมากที่สุดไดแก จายคืนเปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก และจัดสรรเงินกําไรสุทธิใหเปนเงินปน

ผลตามหุน เปนจํานวนเงินรวม 14,988,299 บาท อัตราเงินปนผลรอยละ 6.65 สหกรณ ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

ใหเปนสวัสดิการในรูปของเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกจํานวน 6,099,872 บาท อัตราเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 13 

นอกจากนั้นไดจัดสรรเปนเงินทุนสะสมตาง ๆ เพื่อเปนสวัสดิการใหแกสมาชิก ไดแก ทุนเพื่อสงเสริมการศึกษา และทุน

เพื่อสงเสริมสวัสดิการ จัดสรรเปนจํานวนเงิน 1,100,000 บาท เงินทุนที่จัดสรรเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป นี้ ในแตละปสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ไดนําไปจายใหแกสมาชกิตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึง และใน

แตละปก็ยังคงมีเงนิสวัสดิการคงเหลือ  

 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนลานนากอลฟ จํากัด สวัสดิการท่ีจัดสรรใหมากที่สุดไดแก จายคืนเปนเงินปนผลตาม

หุนใหแกสมาชิก จัดสรรเงินกําไรสุทธิใหเปนเงินปนผลตามหุน จํานวนเงินรวม 757,734บาท อัตราเงินปนผลรอยละ 

3.85 จัดสรรเปนสวัสดิการในรูปของเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก สหกรณจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกจํานวน 53,002

บาท อัตราเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 5 นอกจากนั้น ไดจัดสวัสดิการเพื่อเปนเงินทุนสะสมตาง ๆ ตามขอบังคับของสหกรณ 

ไดแก ทุนศึกษาอบรม ทุนสาธารณประโยชน และทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล จัดสรรเปนจํานวนเงนิ 55,000 บาท  
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 สหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด ป 2557 มีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงไมมีการจัดสรรกําไรสุทธิ เพื่อ

เปนสวัสดิการใหแกสมาชิก 

 ผลการศึกษาพบวา สหกรณในภาคการเกษตรท้ัง 5 สหกรณ มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชกิที่มีลักษณะที่

คลายคลึงกัน ไดแกสวัสดิการดานการศึกษาแกสมาชิกคณะกรรมการดําเนินการและบุตรสมาชิก สวัสดิการดานการ

รักษาพยาบาลใหแกสมาชิก สวัสดิการที่จัดใหแกผูสูงอายุ สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยธรรมชาติอุทกภัย

อัคคีภัย วาตภัย สวัสดิการเพ่ือเปนสาธารณประโยชนแกชุมชน และสวัสดิการใหแกครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกกรรม ซึ่ง

สวัสดิการประเภทนี้เปนสวัสดิการที่สหกรณจัดใหสมาชิกมีสวนรวมในการจายเงินบริจาคเพื่อรวมทําบุญเกี่ยวกับศพ

หรือการฌาปนกิจใหแกสมาชิก นอกจากนั้นยังพบวาสหกรณการเกษตร 3 แหง ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

การฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ดําเนินการในรูปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แยกออกตางหาก กับการ

ดําเนินงานของสหกรณ แตมีสหกรณการเกษตรขนาดใหญอีก 2 สหกรณ ยังคงใหสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิตของ

สมาชิกหรอืการฌาปนกิจสงเคราะห ในรูปแบบสวัสดิการของสหกรณ เชนเดยีวกับการใหสวัสดกิารประเภทอื่น ๆ โดย

ไมไดจดทะเบยีนจัดตั้งเปนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกในระหวางป แบบใหเปลา

หลากหลายประเภท โดยสมาชิกไมตองจายเงินบรจิาคหรือสมทบแตอยางใด มีสวัสดิการอีก 2 ประเภท ที่สมาชิกตอง

จายเงินสมทบเพื่อจะไดรับสวัสดิการนั้น ไดแกสวัสดิการสําหรับการประกันชีวิต และสวัสดิการสําหรับการฌาปนกิจ

สงเคราะห สหกรณไมไดดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหเปนของสหกรณเอง แตสหกรณจะ

เปนตัวกลางในการประสานงานใหสมาชิกสหกรณสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหระดับประเทศ 2 

สมาคม ไดแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สส.อค.) และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

 สหกรณเครดติยูเน่ียนลานนากอลฟ จํากัด มีการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกทัง้แบบใหเปลาโดยสมาชกิไมตอง

จายสมทบเชนกัน จัดสวัสดิการแบบใหสมาชิกจายเงนิสมทบ ไดแกสวัสดิการเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) 

นี้ สมาชกิจะตองจายเงนิสมทบศพในอัตราศพละ 0.65 บาท  

 2. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ 

 1.สมาชิกยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑในการปฏิบัติปฏิบัติในการเบิกจายสวัสดิการบางประเภท 

ดังนั้นสหกรณควรประชาสัมพันธทําความเขาใจเขาใจแกสมาชิกผานที่ประชุมกลุม หรือผานประธานกลุม เลขานุการ

กลุม หรือชองทางการสื่อสารทางวิทยุชุมชนของสหกรณเอง นอกจากนั้นคณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณตอง

พิจารณาทบทวน แกไขระเบียบท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการเบิกจาย 

 2. สหกรณการเกษตรที่มกีารเก็บเงินคาสวัสดิการจากสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อนําไปสมทบกับกองทุนสวัสดิการ

ของสหกรณที่มีอยู ทําใหสหกรณตองเรียกเก็บจากสมาชิกจํานวนที่สูง ดังนั้นสหกรณควรจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 

เพื่อสมทบทุนสะสมท่ีเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสวัสดิการที่เกี่ยวกับการ เกิด การสูงอายุ การ

รักษาพยาบาล ไมตองมีการเรียกเก็บจากสมาชิก 

 3.การใหสวัสดิการเกีย่วกับกองทุนสวัสดิการสมทบ (สก.5) ของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนลานนากอลฟ จํากัด 

สมาชิกตองจายคาสวัสดิการเพื่อสงเคราะหศพ ในอัตรา ศพละ 0.65 บาท ซึ่งในแตละเดือนสมาชิกตองจายโดยเฉลี่ย

เดือนละ 250 บาท ปญหาของสมาชิกคือไมมีเงินเพียงพอท่ีจะจายรายเดือน ดังนั้นสหกรณควรจัดสรรเงินกองทุนสวน

หนึ่งเพ่ือเปนสวัสดิการใหสมาชิกกูยืมเพื่อชําระเงินคาสงเคราะหศพรายเดือน แลวเมื่อถึงวันประชุมใหญจึงหักเงินปน
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ผล เงินเฉลี่ยคืนจากสมาชิกทหีลัง และสหกรณควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหกูเงิน ระบุใหสมาชิกกูเงินเพิ่มขึ้น

จากวงเงินเดิม 

 4.สวัสดิการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด ที่มีการเก็บเงินจากสมาชิกใหมีสวนรวม

บรจิาคหรือจายเงินสมทบไดแก การประกันชีวิตกลุม และการฌาปนกิจสงเคราะหของสส.อค. และ สส.ชสอ. ดังนั้น

สหกรณควรสํารองจายเงินคาสงเคราะหศพลวงหนาใหแกสมาชิกไปกอนในชวงเดือนธันวาคม หลังจากนั้นเมื่อมีการ

ประชุมใหญสามัญประจําป ที่ประชุมใหญจะพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เพื่อเปนเงินปนผลตามหุนและเงิน

เฉลี่ยคนืแกสมาชิก 

 5.การเก็บเงินสวัสดกิาร สงเคราะหผูประสบภัย และสวัสดกิารแกผูเสียชีวิตของสหกรณนครลานนาเดินรถ 

จํากัด สหกรณจะเรียกเก็บตอนสมาชิกทํานิติกรรมเกี่ยวกับการเดินรถประจําปทําใหเปนภาระคาใชจายแกสมาชิก 

ดังนั้นสหกรณควรเปดโอกาสใหสมาชิกผอนชําระเงินคาสวัสดิการเปนรายเดือน ตองมีการประมาณการ วางแผนการ

ผอนชําระเงินคาสวัสดิการของสมาชิกใหเหมาะสมกับภาระคาจายของสมาชิก 

 3. แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ 

 รูปแบบการจัดสวัสดิการของสหกรณที่เหมาะสมนั้น ควรขึ้นอยูกับขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจของ

สหกรณ เชน สหกรณขนาดเล็กยอมไมอาจจัดสวัสดิการแบบใหเปลาได เนื่องจากขอจํากัดดานเงินทุน ผูวิจัยจึงขอ

เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ ดังตอไปนี ้

 1. การจัดสวัสดิการของสหกรณแกสมาชิกแบบใหเปลา  

 1.1) การใหสวัสดิการแบบใหเปลาโดยทางตรง เปนวิธีการที่สหกรณไดใหสวัสดิการนี้แกสมาชิกโดยตรง 

หรือการที่สมาชิกไดรับผลประโยชนจากสวัสดิการนัน้จากสหกรณโดยตรง สหกรณอาจประกาศเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงนิ

ฝากแตละประเภทใหแกสมาชิก ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใหแกสมาชิก หรือประกาศลดราคาสินคาตาง ๆ ที่

สหกรณ นํามาจัดจําหนายใหแกสมาชกิ  

 1.2) การใหสวัสดิการแบบใหเปลาโดยทางออม หากสหกรณมีผลกําไรจากการดําเนินงาน สหกรณอาจ

จัดสรรเงินจากกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสะสมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ เพื่อจายเปนสวัสดิการใหกับ

สมาชิกและคณะกรรมการดําเนินงาน ในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก เงินทุนสะสมตาง ๆ เหลานี้ ไมได

เฉพาะเจาะจงใหแกสมาชิกรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะจายสวัสดิการน้ีใหแกสมาชกิผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง

ตามประเภทของสวัสดิการนัน้ ๆ  

 2. การจัดสวัสดิการแบบใหสมาชิกเปนผูจายเงินเพื่อจัดสวัสดิการของตน สหกรณอาจเปนตัวกลางติดตอ

กับบริษัทประกันฯ หลาย ๆ แหง เพื่อใหบริษัทฯ เสนอวงเงินคุมครองและอัตราเบี้ยประกันสมาชิกตอสหกรณให

สมาชิกสมัครใจเลอืกรับบริการและขอเสนอท่ีดีที่สุด 

 3. สหกรณอาจใชวิธี ใหสมาชิกนําเงินมาฝากกับสหกรณโดยจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการสมาชิกและ

ครอบครัว แลวสหกรณนําเงินฝากจากกองทุนดังกลาวไปหารายได เมื่อมีรายไดก็จะนํามาจายเปนสวัสดิการใหแก 

สมาชิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในระเบยีบของสหกรณ 

 4. สหกรณการเกษตรควรรวมตัวจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจของสหกรณ ทั้งจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหมีจํานวน

สมาชิกที่มากเพียงพอ สงผลทําใหไดรับเงินคาสงเคราะหศพในจํานวนที่มากเพียงพอและทําใหสมาชิกไดจายเงิน

สงเคราะหศพในอัตราที่ต่ํา โดยเร่ิมตนจากสหกรณการเกษตรขนาดใหญที่มีสมาชิกมากรวมตัวจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจ



การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 1 
1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition 

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

1896 
 

สงเคราะหแลวเชิญชวนสมาชิกสหกรณขนาดเล็กที่ยังไมมีสมาคมฯ เปนของตัวเองเขารวมเปนสมาชิก หรือ สหกรณ

การเกษตรที่มสีมาคมฯ แลว อาจเขารวมเปนกองที่ 2  

 5. ในการจัดสวัสดิการตาง ๆ ของสหกรณใหแกสมาชิก ควรคํานึงถึงกฎหมายตาง ๆ ที่ เกี่ยวของดวย 

เพราะถึงแมวาสหกรณจะสามารถดําเนินธุรกิจตาง ๆ เพื่อประโยชนของสมาชิก ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ

สหกรณ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พระราชบัญญัตปิระกันสังคม พระราชบัญญัตกิารฌาปนกิจสงเคราะห  

 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณในจังหวัดเชียงใหม พบวาสหกรณที่จัดสวัสดิการ

ใหแกสมาชิก ไดจดทะเบียนและเริ่มดําเนินกิจการมาแลว 25-40 ป มีสมาชิก มากที่สุด 6,787 คน นอยที่สุด 1,309 

คน เฉลี่ย 4,162 คน มีทุนดําเนินงานสูงสุด 922,423,897.58  บาท ต่ําสุด  24,209,408.32 บาท ทุนดําเนินงานของ

สหกรณสวนใหญมาจากเงินรับฝากจากสมาชิก รองลงมาจากทุนเรือนหุน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิเชียร 

มัญญระหงส (2539) อางใน กันตพัฒน เอี่ยมผึ้ง (2542) ที่พบวา สหกรณออมทรัพย มีความมั่นคงในทางการเงินอยู

ในเกณฑดี  

 การเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการของสหกรณใหแกสมาชิกของสหกรณ พบวา สหกรณสวนใหญจะ

สหกรณจะจัดสรรเปนสวัสดิการเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ในอัตราสูงสุดรอยละ 6.65 (สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยแมโจ จํากัด) ต่ําสุด รอยละ รอยละ 2.5 (สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด) ทั้งนี้ไมนับรวมสหกรณที ่

มีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงไมมีการจัดสรรกําไรสุทธิในปนี้(สหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด ) การจัดสวัสดิการ

ของสหกรณใหแกสมาชิก นอกจากจะจายเปนเงินปนผลตามหุนมากที่สุดแลว รองลงมาสหกรณไดจัดสรรเปนการ

จายเงินเฉลี่ยคนืตามสวนธุรกิจที่สมาชิกทําไวกับสหกรณ ในอัตราสูงสุดรอยละ 13 (สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

แมโจ จํากัด) และจายเฉลี่ยคืนนอยที่สุด จํานวน รอยละ 4 (สหกรณการเกษตรหางดง จํากัด) นอกจากการจัด

สวัสดิการใหแกสมาชิกในรูปแบบเงนิปนผลและเงนิเฉลี่ยคืนแลว สหกรณไดจัดสวัสดิการใหแสมาชิกในรูปแบบการให

เปลาโดยการจัดสรรจากเงินกําไรสุทธิประจําป เปนเงินทุนสะสมตาง ๆ ตามขอบังคับของสหกรณ ไดแกสวัสดิการดาน

การศึกษาแกสมาชิกคณะกรรมการดําเนินการและบุตรสมาชิก สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลใหแกสมาชิก 

สวัสดิการที่จัดใหแกผูสูงอายุ สวัสดกิารชวยเหลือสมาชิกผูประสบภัยธรรมชาติอุทกภัยอัคคีภัย วาตภัย สวัสดิการเพื่อ

เปนสาธารณประโยชนแกชุมชน และสวัสดิการใหแกครอบครัวสมาชิกที่ถึงแกกรรม ซึ่งสวัสดิการประเภทนี้เปน

สวัสดิการท่ีสหกรณจัดใหสมาชิกมีสวนรวมในการจายเงินบริจาคเพื่อรวมทําบุญเกี่ยวกับศพหรือการฌาปนกิจใหแก

สมาชิก กรรม ซึ่งสวัสดิการประเภทนี้เปนสวัสดิการที่สหกรณจัดใหสมาชิกมีสวนรวมในการจายเงินบริจาคเพื่อรวม

ทําบุญเกี่ยวกับศพหรือการฌาปนกิจใหแกสมาชิก พบวาสหกรณการเกษตร 3 แหง ไดจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห พ.ศ. 2545 ดําเนินการในรูปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แยกออกตางหาก 

กับการดําเนินงานของสหกรณ แตมีสหกรณการเกษตรขนาดใหญอีก 2 สหกรณ ยังคงใหสวัสดิการเกี่ยวกับการ

เสียชีวิตของสมาชิกหรือการฌาปนกิจสงเคราะห ในรูปแบบสวัสดิการของสหกรณ เชนเดียวกับการใหสวัสดิการ

ประเภทอื่น ๆ โดยไมไดจดทะเบยีนจัดตั้งเปนสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห  

 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ พบวา สมาชิกยังขาดความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑในการปฏิบัตปิฏิบัติในการเบิกจายสวัสดิการบางประเภท สหกรณท่ีมีการเก็บเงินคาสวัสดิการ

จากสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อนําไปสมทบกับกองทุนสวัสดิการของสหกรณที่มีอยู ทําใหสหกรณตองเรียกเก็บจากสมาชิก
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จํานวนที่สูง ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ กันตพัฒน เอี่ยมผึ้ง (2542) พบวา สมาชิกสวนใหญยังไมเขาใจถึง

อุดมการณท่ีแทจริงของสหกรณ ไมไดรับขอมูลขาวสารจากสหกรณอยางเพียงพอ  

 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ พบวา การจัดสวัสดิการของสหกรณที่เหมาะสม

นั้นยอมขึ้นอยูกับขนาดและฐานะทางเศรษฐกิจของสหกรณ ทั้งนี้สหกรณขนาดเล็กยอมไมอาจจัดสวัสดิการแบบให

เปลาได เนื่องจากขอจํากัดดานเงนิทุน ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกสหกรณ ไดแก 

การจัดสวัสดิการของสหกรณแกสมาชิกแบบใหเปลา สหกรณควรกําหนดคาใชจายสําหรับสวัสดิการแบบนี้ จากการ

จัดสรรเงินจากกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ และจากเงินงบประมาณดําเนินการประจําปของสหกรณ และอาจจัด

สวัสดิการแบบใหเปลาทางออม โดยหากสหกรณมีผลกําไรจากการดําเนินงาน สหกรณอาจจัดสรรเงินจากกําไรสุทธิ

เพื่อเปนทุนสะสมตาง ๆ ตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ เพื่อจายเปนสวัสดิการใหกับสมาชิกและคณะกรรมการ

ดําเนินงาน ในกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก เงินทุนสะสมตาง ๆ เหลานี้ ไมไดเฉพาะเจาะจงใหแกสมาชิกรายใด

รายหนึ่งโดยเฉพาะ แตจะจายสวัสดิการนี้ใหแกสมาชิกผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามประเภทของสวัสดิการนั้น ๆ 

ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เสกสรรค แกวรุงเรือง (2554) พบวา ผลการวิจัยโดยภาพรวมของสหกรณออม

ทรัพย พบวา สหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมีรูปแบบการจัดสวัสดิการไมแตกตางกัน กลาวคือ 

มีรูปแบบการจัดสวัสดิการแบบเปนตัวเงนิและรูปแบบการจัดสวัสดิการแบบใหเปลา โดยดานที่ไดรับความนิยมมากสุด

ของสวัสดิการแบบเปนตัวเงนิของสหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยทั้งสองภาค คือ สวัสดิการดานเอื้ออาทรตอชุมชน

และสังคม สําหรับประเภทของสวัสดิการและความแตกตางนั้น สหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยของรัฐจะมีประเภท

ของสวัสดิการที่มากกวาสหกรณออมทรัพยในมหาวิทยาลัยเอกชน เชน ดานการประกันภัย ดานการศึกษา และ

ทุนการศึกษา เปนตน 
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ประกาศมหาวทิยาลัยแมโจ . 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครัง้ที่ ๑  

“เทดิพระเกยีรตวิันแมแหงชาติ สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื” 

---------------------------- 
 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยและประกวดนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึง แตงตั้ งบุคคลที่ดํารง

ตําแหนงและบุคคลที่มีรายนามดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ ครั้งที่ ๑ “เทิดพระเกียรติวันแมแหงชาติ สูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ดังนี ้
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  ๑.๕  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

  ๑.๖  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร 

  ๑.๗  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

  ๑.๘  คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

  ๑.๙  คณบดีคณะศิลปศาสตร 

  ๑.๑๐  คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 

  ๑.๑๑  คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 

  ๑.๑๒  คณบดีคณะพัฒนาการทองเท่ียว 

  ๑.๑๓  คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

  ๑.๑๔  คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑.๑๕  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบสิ่งแวดลอม 

  ๑.๑๖  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

  ๑.๑๗  ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร 

  ๑.๑๘  ผูอํานวยการวิทยาลัยพลงังานทดแทน 

  ๑.๑๙  คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

  หนาที ่



1906 
 

  หนาที ่

  ๑. ใหคาํปรึกษาในงานตาง  ๆใหสาํเร็จลุลวงไปดวยด ี

       ๒. ใหความชวยเหลือทางดานบคุลากรและวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดงาน 
 

          ๒. คณะกรรมการฝายดําเนินงาน 

  ๒.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒   รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย                               รองประธานกรรมการ 

                     ฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

  ๒.๓  ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศริิ  กรรมการ 

  ๒.๔   รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร   กรรมการ 

  ๒.๕   ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน  กรรมการ 

  ๒.๖   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช  กรรมการ 

  ๒.๗  อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค  กรรมการ 

  ๒.๘  อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศิรวิานิช  กรรมการ 

  ๒.๙     อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว  กรรมการ 

  ๒.๑๐ อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี  กรรมการ 

  ๒.๑๑ อาจารยอรจนา  แสนไชย  จันทรประยูร  กรรมการ 

  ๒.๑๒ นางสาวนีร  เรียนกุนา  กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ  กรรมการ 

  ๒.๑๔ นายประสิทธิ์  มหาไม  กรรมการ 

  ๒.๑๕  นางสาวรุงนภา  ชมดวง  กรรมการ 

  ๒.๑๖ นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต  กรรมการ 

  ๒.๑๗ นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน  กรรมการ 

 ๒.๑๘  นางเกษราภรณ  ทองสุก  กรรมการ 

 ๒.๑๙ นางสาวนงครัก  คนด ี  กรรมการ 

               ๒.๒๐ นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์  กรรมการ 

     ๒.๒๑ Mrs. Teresita  Chamnanca  กรรมการ 

   ๒.๒๒ นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ  กรรมการ 

   ๒.๒๓ นางสาวดวงแข  เจริญนวกุล  กรรมการ 

   ๒.๒๔ ดร.วารุต  อยูคง  กรรมการ 

   ๒.๒๕ สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  บุญโคตร  กรรมการ 

   ๒.๒๖ นายธีระวัฒน  รัตนพจน  กรรมการ 

  ๒.๒๗ นางสาวโยษิตา  อุนเปง    กรรมการ  

  ๒.๒๘  นายพัชรพงษ  พานิช  กรรมการ 

  ๒.๒๙  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  กรรมการและ 

        ฝายบรหิารและวิชาการ     เลขานุการ 

๒.๓๐  นางสหัทยา ... 



1907 
 

  ๒.๓๐ นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ ์  กรรมการและ 

        ผูชวยเลขานุการ 

  ๒.๓๑  นางจิรติกานต  พงษศิวัตม  กรรมการและ 

        ผูชวยเลขานุการ 

  ๒.๓๒  นางสาวโสภา  เขียวสุข  กรรมการและ 

         ผูชวยเลขานุการ 
 

 หนาที ่

   ๑. จัดทําโครงการและขออนุมัตจิัดการประชุมวิชาการ 

  ๒. การเชิญวิทยากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

   ๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ  

  ๔. การจัดการรับสมัครที่จุดบริการ One Stop Service  

  ๕. การจัดประชุมผูทรงคุณวุฒ ิกรรมการฝายตาง ๆ 

  ๖. ประสานงานการจัดประชุมทุกประเภท ติดตามความกาวหนาของการจัดงาน 

  ๗. รายงานผลการดําเนนิโครงการ 
 

๓. คณะกรรมการฝายวิชาการ 

   ๓.๑  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

    ฝายบรหิารและวิชาการ 

    ๓.๒   ศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  วงษศริิ  กรรมการ 

    ๓.๓   รองศาสตราจารย ดร.ดวง  พุธศุกร  กรรมการ 

   ๓.๔   รองศาสตราจารย ดร.นพมณี  โทปุญญานนท  กรรมการ 

   ๓.๕  รองศาสตราจารย ดร.จงกลบดินทร  แสงอาสภวิริยะ กรรมการ 

   ๓.๖   รองศาสตราจารย ดร.นิวุฒ ิ หวังชัย กรรมการ 

   ๓.๗  รองศาสตราจารย ดร.พูนพัฒน  พูนนอย กรรมการ 

   ๓.๘   รองศาสตราจารย ดร.นคร  ทพิยาวงศ กรรมการ 

   ๓.๙   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล  กาญจนวงศ กรรมการ 

   ๓.๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลินดา  อริยเดช กรรมการ  

    ๓.๑๑   ผูชวยศาสตราจารย ดร.จตุรภัทร  วาฤทธิ ์ กรรมการ 

   ๓.๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วศิน  เจริญตัณธนกุล กรรมการ 

   ๓.๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรวิัฒน  สาครวาส ี กรรมการ 

   ๓.๑๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท กรรมการ 

   ๓.๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพเพ็ญ  พรเฉลิมพงศ กรรมการ 

   ๓.๑๖  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม กรรมการ 

   ๓.๑๗ ผูชวยศาสตราจารยมรกต  สุกโชติรัตน กรรมการ 

   ๓.๑๘ ผูชวยศาสตราจารยหทยา  อนนัตสุชาติกุล กรรมการ 

   ๓.๑๙ อาจารย ดร.กีรติญา … 



1908 
 

  ๓.๑๙ อาจารย ดร.กีรติญา  จันทรผง กรรมการ    

   ๓.๒๐   อาจารย ดร.ยุวลี  อันพาพรม กรรมการ 

    ๓.๒๑   อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค กรรมการ 

   ๓.๒๒ อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี กรรมการ 

   ๓.๒๓ อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร กรรมการ 

   ๓.๒๔ อาจารย ดร.กีรติ  ตระการศริิวานิช กรรมการ 

   ๓.๒๕   นางสหัทยา  ดํารงเกียรติศักดิ ์ กรรมการและ 

        เลขานุการ 

   ๓.๒๖ นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต กรรมการและ 

                                                                ผูชวยเลขานุการ 

   ๓.๒๗ นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการและ 

        ผูชวยเลขานุการ 

   ๓.๒๘  นางสาวโสภา  เขียวสุข กรรมการและ 

        ผูชวยเลขานุการ 

     

  หนาที่ 

   ๑. วางแผนการดําเนินงานกําหนดเกณฑการประเมินและการตัดสินผลงานวิจัย 

  ๒. กําหนด reader/reviewer ในแตละกลุมสาขาวิชา 

   ๓. ประสานงานกับ reader/reviewer และผูสงผลงานวิจัยและบทคัดยอเพื่อจัดทํา  

            proceeding ฉบับสมบูรณ 

   ๔. ตรวจสอบบทความ จัดลําดับการนําเสนอผลการวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร 

   ๕. จัดกลุมนําเสนอผลงานวิจัยตามกลุมสาขาวิชา 

    ๖. คัดเลือกผลงานวิจัยและตัดสินผลการนําเสนอผลงานวิจัย 
 

 ๔. คณะกรรมการดานการประกวดนวัตกรรม 

  ๔.๑    รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

        ฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

  ๔.๒   รองศาสตราจารย ดร.อัญชล ี สงวนพงษ กรรมการ 

  ๔.๓   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ไชยชนะ กรรมการ 

  ๔.๔    อาจารย ดร.กัลย  กัลยาณมิตร กรรมการ 

  ๔.๕     อาจารย ดร.กาญจนา  นาคประสม กรรมการ 

  ๔.๖     นางปยะฉัตร  ใครวานชิ  เบอรทัน   กรรมการ 

  ๔.๗     นางสาวนฤมล  ทักษะอุดม กรรมการ 

  ๔.๘     นายชาญวิทย  รัตนราศร ี กรรมการ 

 ๔.๙    นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ กรรมการ 

 ๔.๑๐  ดร.วารุต  อยูคง กรรมการ 

 ๔.๑๑ นายธีระวัฒน … 



1909 
 

 ๔.๑๑ นายธีระวัฒน  รัตนพจน กรรมการ 

 ๔.๑๒  นางสาวโยษิตา  อุนเปง กรรมการ 

 ๔.๑๓ นางจิรติกานต  พงษศิวัตม กรรมการและ 

    เลขานุการ 

 ๔.๑๔  นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการและ  

   ผูชวยเลขานุการ 

 

 หนาที่ 

๑. วางแผนการดําเนินงานกําหนดเกณฑการประเมินและการตัดสินผลงานนวัตกรรม 

๒. กําหนดคณะกรรมการตัดสนิผลงานนวัตกรรม 

๓. ตรวจสอบและจัดลําดับการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

๔. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมเพื่อคัดเลือกผลงานและตัดสิน 

           ผลงานการนําเสนอผลงานนวัตกรรม 

  

 ๕. คณะทํางานฝายเตรียมเอกสาร และประชาสัมพันธ 

   ๕.๑   รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

              ฝายบรหิารและวิชาการ 

   ๕.๒  นางสหัทยา  ดาํรงเกียรติศักดิ์  กรรมการ 

   ๕.๓   นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ กรรมการ  

   ๕.๔   นางจิรติกานต  พงษศิวัตม กรรมการ 

๕.๕  นายพงษพิพัฒน  ราชจันทร กรรมการ  

๕.๖  นางสาวธัญชนก  สีหาพล กรรมการ 

   ๕.๗   นางเกษราภรณ  ทองสุก กรรมการ 

   ๕.๘   นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการ 

  ๕.๙   นางสาวนงครัก  คนด ี กรรมการ 

  ๕.๑๐   นางสาวรุงนภา  ชมดวง กรรมการ 

  ๕.๑๑  นางสาวจิราวรรณ  บัณฑติภูรทิัต กรรมการ 

  ๕.๑๒  นายประสิทธิ์  มหาไม กรรมการ 

  ๕.๑๓  Mrs. Teresita  Chamnanca กรรมการ  

  ๕.๑๔  นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ กรรมการ 

  ๕.๑๕   นางสาวดวงแข  เจริญนวกุล กรรมการ 

  ๕.๑๖  ดร.วารุต  อยูคง กรรมการ 

  ๕.๑๗  นายธีระวัฒน  รัตนพจน กรรมการ 

  ๕.๑๘  นางสาวโยษิตา  อุนเปง กรรมการ 

  ๕.๑๙  นายพัชรพงษ  พานิช กรรมการ 

  ๕.๒๐  นายกสโมสร … 



1910 
 

  ๕.๒๐  นายกสโมสรนักศกึษาบัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

๕.๒๑  นางสาวโสภา  เขียวสุข กรรมการและ  

  เลขานุการ 

   ๕.๒๒  นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน กรรมการและ  

     ผูชวยเลขานุการ 

   

  หนาที ่

๑. จัดทําเอกสารเผยแพรทางวิชาการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

๒. จัดเตรยีมตนฉบับรวมบทคัดยอและรายงานการประชุม (Proceeding) ในรูปแบบ CD-ROM 

๓. จัดเตรยีมชุดเอกสารตางๆ วัสดุ อุปกรณประกอบการประชุม 

๔. การจัดทําเอกสารและสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ 

๕. ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อทําขาวประชาสัมพันธ และบันทึกภาพการประชุมและ 

 เผยแพร 

๖. จัดทําประกาศผลและจัดทําเกียรตบิัตรตาง ๆ 
 

 ๖. คณะทํางานฝายตอนรับ พิธีการ 
  ๖.๑  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

  ๖.๒  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 

          ฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

  ๖.๓ อาจารย ดร.นิโรจน  สินณรงค กรรมการ 

  ๖.๔ อาจารย ดร.นทีทิพย  สรรพตานนท กรรมการ 

  ๖.๕ อาจารย ดร.ปานแพร  เชาวนประยูร กรรมการ 

  ๖.๖ อาจารยอรจนา  แสนไชย  จันทรประยูร กรรมการ 

  ๖.๗  นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน กรรมการ 

  ๖.๘ นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการ 

  ๖.๙ นางเกษราภรณ  ทองสุก กรรมการ  

  ๖.๑๐ นางสาวรุงนภา  ชมดวง กรรมการ 

  ๖.๑๑ นางสาวจิราวรรณ  บัณฑิตภูริทัต กรรมการ 

  ๖.๑๒ นางสหัทยา  ดํารงเกยีรตศิักดิ ์ กรรมการและ 

     เลขานุการ 

  ๖.๑๓ นางจิรติกานต  พงษศวิัตม กรรมการและ 

     ผูชวยเลขานุการ 

๖.๑๔ นางสาวโสภา  เขียวสุข กรรมการและ  

  ผูชวยเลขานุการ 

  

 

 หนาที ่… 



1911 
 

 หนาที่  

 ๑. การจัดพิธีเปด – ปดและพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล 

 ๒. ประสานงานและอํานวยความสะดวกในพิธเีปด – ปด 

 ๓. ประสานงานการเดินทางของวิทยากรบรรยายพิเศษ และจัดทําตารางมอบหมาย  

 การตอนรับ 

 ๔. จัดเตรยีมประวัติวิทยากรบรรยายใหกับพิธีกร 

 ๕. จัดทําคํากลาวที่เกี่ยวของกับพิธเีปด - ปด 

 ๖.  จัดทําโปสเตอรตารางเวลาการนําเสนอแตละหอง 

 ๗. จัดทําแผนปายประชาสัมพันธและสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งแผนผังหอง  

   แผนผังงาน 
 

 ๗. คณะทํางานฝายลงทะเบียนและการนําเสนอผลงานวิจัย   

  ๗.๑  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

           ฝายยุทธศาสตรและวิจัย   

  ๗.๒   รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  รองประธานกรรมการ 

           ฝายบรหิารและวิชาการ 

  ๗.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน  ชลประเสรฐิสุข กรรมการ 

  ๗.๔  อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว กรรมการ 

  ๗.๕  อาจารยอัชญา  ไพคํานาม กรรมการ  

  ๗.๖   นายประสิทธิ์  มหาไม กรรมการ 

  ๗.๗   นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ กรรมการ 

  ๗.๘   ดร.วารุต  อยูคง กรรมการ 

  ๗.๙  นางสาวโยษิตา  อุนเปง กรรมการ 

  ๗.๑๐  นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการและ   

   เลขานุการ 

   
  

 หนาที่ 

 ๑. จัดทําเอกสารในการลงทะเบียนผูเขารวมประชุมทุกกลุม 

 ๒. การจัดการรับลงทะเบียนลวงหนาในระบบรับสมัคร 

 ๓. จัดเตรยีมกระเปาเอกสารประกอบการประชุม   

 ๔. รับลงทะเบียน พิธมีอบเกียรตบิัตร 

 ๕. จัดระบบการลงทะเบียนใหดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๖. จัดระบบการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและโปสเตอรใหเปนไปดวยความ 

      เรยีบรอย 

 

๘. คณะทํางาน... 
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 ๘. คณะทํางานฝายการเงินและพัสดุ  

  ๘.๑  รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

   ฝายบรหิารและวิชาการ  

  ๘.๒  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนียา  บังเมฆ กรรมการ 

  ๘.๓  อาจารย ดร.อรุณี  ยศบุตร  กรรมการ 

  ๘.๔  อาจารย ดร.ศฐา  วรุณกูล กรรมการ 

  ๘.๕  อาจารยอัชญา  ไพคํานาม กรรมการ 

  ๘.๖ นางสาวนีร  เรียนกุนา กรรมการ 

  ๘.๗  นางสาวรุงนภา  ชมดวง กรรมการ 

  ๘.๘  นางสาวนงครัก  คนด ี กรรมการและ  

   เลขานุการ 

  ๘.๙  นายประสิทธิ์  มหาไม กรรมการและ  

   ผูชวยเลขานุการ 

   

 หนาที่ 

๑. การตรวจสอบการชําระเงนิคาสมัครในระบบรับสมัคร 

๒. รับเงินคาลงทะเบียน เบิกจายเงินประเภทตาง ๆ ออกใบรับเงิน 

๓. จายคาตอบแทนการพจิารณาบทความ 

๔. จัดหาวัสดุและเบกิจาย 

๕. สรุปยอดรายรับ – รายจายหลังเสร็จสิ้นการประชุม  

 

 ๙. คณะทํางานฝายอาหาร โสตทัศนูปกรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสถานที่  

  ๙.๑   รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

          ฝายบรหิารและวิชาการ  

  ๙.๒   นางสหัทยา  ดาํรงเกียรติศักดิ ์ กรรมการ 

  ๙.๓  นายประสิทธิ์  มหาไม กรรมการ 

  ๙.๔  นางสาวรุงนภา  ชมดวง กรรมการ 

  ๙.๕  นางสาวโสภา  เขียวสุข กรรมการ 

  ๙.๖  นางสาวนงครัก  คนด ี กรรมการ 

  ๙.๗  นางสาวจิราวรรณ  บัณฑติภูรทิัต กรรมการ 

  ๙.๘  นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ กรรมการ 

  ๙.๙   นายพัชรพงษ  พานิช    กรรมการ 

  ๙.๑๐  นายนเรศ  บุญเพิ่มพูน    กรรมการและ  

       เลขานุการ 

   

๙.๑๑  นายทรงเกียรต ิ… 
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  ๙.๑๑  นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการและ  

    ผูชวยเลขานุการ 

  ๙.๑๒   นายธีระวัฒน  รัตนพจน กรรมการและ  

     ผูชวยเลขานุการ 

  หนาที ่

๑. ประสานงาน และดูแลงานดานอุปกรณโสตทัศนูปกรณ การถายภาพ บันทึกเสียง  

    ในพิธีเปด พิธีปด และชวงบรรยายพิเศษ 

๒. จัดเก็บไฟลบรรยายของวิทยากร 

๓. รับผิดชอบจัดเตรียมหองเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร 

๔. รับผิดชอบการจัดเตรียมหองแสดงผลงานนวัตกรรม 

๕. รับผิดชอบการรับ – สงขอมูลทางอินเทอรเน็ต กอน – หลังการประชุม 

๖.  ดูแลการจัดสถานที่หองประชุม อาหารกลางวัน และอาหารวาง 

๗. รับผิดชอบยานพาหนะ รวมถึงประสานงานการจัดบรกิารที่จอดรถยนต 

๘. ประสานงานเรื่องที่พักและการเดินทาง 

๙. การจัดเตรียมยาและอุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตนสําหรับผูเขารวมประชุม 
 

                       ๑๐. คณะทํางานฝายประเมินผล   

    ๑๐.๑ รองคณบดีบัณฑติวิทยาลัย   ประธานกรรมการ 

       ฝายยุทธศาสตรและวิจัย 

    ๑๐.๒  นางจิรติกานต  พงษศิวัตม  กรรมการ 

    ๑๐.๓  นายทรงเกียรติ  ปานพันธโพธิ ์ กรรมการ 

    ๑๐.๔  นายภัทรธนชาติ  อาษากิจ กรรมการ 

    ๑๐.๕  นายธีระวัฒน  รัตนพจน กรรมการ 

    ๑๐.๖  ดร.วารุต  อยูคง กรรมการและ  

         ผูชวยเลขานุการ 

  ๑๐.๗  นางสาวโยษิตา  อุนเปง     กรรมการและ  

            ผูชวยเลขานุการ 

 หนาที่ 

 ๑. จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจในโครงการ   

 ๒. รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม 

 ๓. จัดเก็บขอมูลระหวางการประชุมเพื่อประเมนิผลโครงการ 

 ๔.  สรุปผลการประเมนิโครงการ 

  

   ประกาศ ณ วันที่     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


