


 

 
 
 

PROCEEDINGS 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 
 

 ภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) 

 
 

วันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 



 

ค ำน ำ 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้น เพ่ือให้คณาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
และความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย บทความวิจัยของผู้ เข้าร่วมการน าเสนอผลง านวิจัย ในภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) จ านวน 90 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยก
ตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 16 บทความ 2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
18 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 28 บทความ 4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 9 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 19 บทความ  

บทความวิจัยของผู้เข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัย ในภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งผ่านการตรวจ
ประเมินคุณภาพทางวิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 70 บทความ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินคุณภาพทาง
วิชาการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา 5 กลุ่ม ดังนี้  1) สาขาการศึกษา จ านวน 19 บทความ 
2) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 บทความ 3) วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ จ านวน 9 บทความ  
4) วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 5 บทความ และ 5) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 31 
บทความ  

คณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้   เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย 
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นเครือข่ายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วิจัย นวัตกรรม และสามารถน าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติสืบไป 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ธันวาคม 2563 

  

 

 

 

 

 

 



 

กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
___________________________________ 

 
หน่วยงำนร่วมจัดกำรประชุมวิชำกำร 
เจ้ำภำพหลัก  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
  หน่วยงำน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 คณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ 
 ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้ำภำพร่วม มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ  
สมำคมวิชำกำรทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำ (ประเทศไทย)  
มหำวิทยำลัยรังสิต 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง  
สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ 
 

ประธำนกรรมกำร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์    รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย 
อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสะอาด   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ไวยกุล   คณบดีคณะครุศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิังคหะ   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ    ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
นางลักขณา เตชวงษ์     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน    ผู้อ านวยการกองกลาง 
 

คณะกรรมกำรจัดงำนประชุมวิชำกำรระดับชำติฝ่ำยต่ำงๆ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1209/2563  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ  
 

บรรณำธิกำร/กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กรรมกำรและกองบรรณำธิกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
นางสาวศรินยา โพธิ์นอก    นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์ 
นายอวิรุทธ์ เจียมฮวดหลี    นางสาวสุจิตรา งามบุญปลอด 
นางสาวสุธีรา มูลดี    นางสาวบงกช สมหวัง 
กรรมกำรและเลขำนุกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นางสาวพิมพ์ประภา พลรักษ์   นางสาวอัจฉรา วงษ์หา 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน) 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เนาว์วัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา แก้วกระจาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา ใจค า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา หอมหวล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนนัท สุรชาตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน เลิศทยากุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา เกตุสมบูรณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธภร หลัง่ประยูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรุฬห์ 
ดร.พิชิต โชดก 
ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริด ารง 
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 
ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย 
ดร.สุขรักษ์ แช่เจี่ย

 

 
คณะกรรมกำรพิชญพิจำรย์ (Peer Review) ในกองบรรณำธิกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรฤทัย ภิญญาคง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 



 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ คีรีรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ ตั้งภักดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา เจริญกิจ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เกษแก้ว    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีพาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตยกมล ธานิสพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรนุช กุอุทา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์ ภักดี    มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอราวิล ถาวร   มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.กฤษณะ ช่องศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.ชยาภรณ์ เคารพไทย    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ดร.ชุติวัฒน์ สวุัตถิพงศ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.นรินธน์ นนทมาลย์    มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ดร.พรพิมล รอดเคราะห์    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ    มหาวิทยาลัยสยาม 
ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 



คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคบรรยำย (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง   
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา กุดั่น  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 

คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภำคโปสเตอร์ (Session Chair) 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น  มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต หามนตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ดร.สุรชัย ใหญ่เย็น    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
วันที่ 15 – 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
................................................................................................. 

 

วันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 9.30 น.  พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ “รำชภัฏกรุงเก่ำ” ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการจัดประชุมวิชาการ 

รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ  

09.30 – 12.00 น.  กำรบรรยำยพิเศษ หัวข้อ “ทิศทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น”   
   โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

      นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
      ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) 
      ประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพ่ือการพัฒนา (IFD) 

13.00 – 17.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
 
วันที่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2563 
08.00 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 16.30 น.   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ณ อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) 
   การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
กำรน ำเสนอผลงำน ภำคบรรยำย (Oral Presentation) 

ล าดับที ่ รหัส
บทความ สำขำกำรศึกษำ (ED)  หน้า 

1 ED102 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรยีนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 

1 

    ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์  
2 ED103 ผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
9 

    บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์  
3 ED105 การสอนลักษณะสัทสมัพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี   
15 

    เนตรนภิา เจียมศักดิ์  และ รวมศกัดิ์ เจียมศักดิ ์  
4 ED106 ผลการจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งตอ่การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 21 
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15 MB321 ผลกระทบของคะแนนการก ากับดแูลกิจการและคณุลักษณะของคณะกรรมการที่มตี่อการวางแผนภาษี

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 
312 

   กัญญาพัชญ์ อรณุรัตน์  ชนิดา ชัยวันดี  จารุวรรณ แสงบญุส่ง  ภัทรานิษฐา สุริยันต์   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

16 MB323 ผลกระทบของคุณค่าก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

319 

   ชลอ หนูอินทร์  ณัฐธิดา ถุงทรัพยโ์ต  เกวลิน นิลพฤกษ์  กฤตพร บญุมี   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

17 MB324 การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการก ากับดูแล
กิจการในกลุ่มธรุกิจการเงิน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

325 

   ฉัตรธิมา ยกซิ่ว  ภาวณิี ขันธมาศ  ภาณุวัฒน์ นัยจิตร  ภาณุพงศ์ ทองระย้า  
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

18 MB325 ผลกระทบของ TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้าที่มตี่องบการเงิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

332 

    กรุณา ปัญญายิ่ง  กัณฐิกา เพ็ชรห์นิ  ชาริสา งามบุญแถม  ณัฐพร ก าลังเดช   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

19 MB326 ผลกระทบของความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

339 

    วิชุดา สมงาม  พิมพ์ชนก แตงสี  ปิยพร บุญประเสริฐ  พรนภา สุขสุนทรี   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

20 MB327 ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการก ากบัดูแลกิจการที่มีต่อมลูค่ากิจการ  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอตุสาหกรรมเทคโนโลยี 

346 

    มาลี พรหมชะอ้อน  ลัดดาวลัย์ ทรัพย์พืช  วนิดา สุขสม  มณฑาทิพย์ มาพันธ์สุ   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

21 MB328 ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวยีนของบริษัทจดทะเบียนของกลุม่
ธุรกิจทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

353 

    กุลประภัสสร์ สุขีโรจน์  กัญญารัตน์ บุญเกิด  กษมา พิมลสุข  กมลรตัน์ วงษ์สุดิน   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 
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22 MB329 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรเีมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ฤดูกาล 2561/2562 361 

    ภาณุวัฒน์ ชาตไิทย  และ ธนวิทย ์บุญสิทธ์ิ  
23 MB330 เรื่องส าคญัในการตรวจสอบในหนา้รายงานผูส้อบบัญชีต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
367 

   บุญญารัตน์ ยรรยงพาณิชย์  เพ็ชรตัน์ สุขมานพ  พรพิมนตร์ ธานะกลู  เมธาวี โพธ์ิถวิล   
และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ 

 

24 MB331 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ปี 2552 - 2561 372 

  กิตติภฏั ทองชะนะ และ ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ  
25 MB332 ผลกระทบคณุภาพการสอบบัญชทีี่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร 
377 

  วันวิสา กลิ่นหอม  ลลิตา บัววิจติร  ปวีณา ชาลีผาย วรดา สุขเกษม และ เพ็ญพระพักตร์ มานะปรีชาดเีลิศ  
26 MB334 กลยุทธ์การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
384 

  ปัชฌา ตรีมงคล และ เกษสิริ ศักดานเรศว ์  
27 MB336 ศึกษาคุณลักษณะบคุลิกภาพของนักศึกษาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 392 

   แสงจิตต์ ไต่แสง  
28 MB338 แรงจูงใจของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 396 

   บรรพต กิตสิุนทร  และ วัศวรรณ สุขจินดา   
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สำขำวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (EI) หน้า 

1 EI401 ปริทัศนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาการหาค่าที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรับกระบวนการเผาเซรามิกด้วยโครงข่าย
ประสาทเทียม 

404 

   วิรัลพัชร พรหมจรรย์ และ ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์  
2 EI404 การออกแบบ และพัฒนาเครื่องตน้แบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติกและขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการ

กระจายหนา้ที่เชิงคุณภาพ 
410 

   ช่อเพชร จ าปี และ ธีรพล ทรัพย์บญุ  
3 EI407 การประเมินประสิทธิภาพของอิเลก็โตรดคอปเปอร์ทังสเตนและอิเลก็โตรดกราไฟต์ในกระบวนการกัดอาร์ค 

ด้วยไฟฟ้าบนเหล็กกลา้เอสเคดี61 
418 

   ปทิตตา นาควงษ์  
4 EI408 การศึกษาคุณสมบตัิของผิวทางคอนกรีตพรุนด้วยเทคนิคการสร้างโพรง 426 

   กฤษดา เสือเอี่ยม และ สุพรชัย อุทัยนฤมล  
5 EI410 การปรับปรุงต าแหน่งของ GPS ในสภาพแวดล้อมท่ีรับข้อมลูได้และไม่ได้ โดยใช้ระบบคาลมานสองระบบ 433 

   ภูริภัค ชุนหคาม  ภูริชญา จีนอิ่ม  ภูริช ภุมรินทร ์  อภิชาติ สุธรรม 
สุรพล บญุจันทร ์ ปราโมทย์ วาดเขียน  พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์ และ กฤตภาส เลิศธรีดา 

 

6 EI411 การปรับค่าพารามเิตอร์ของอัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอโีวลลูช่ันเพื่อการแก้ปัญหาการบริหารจดัการ 
แหล่งพลังงาน 

439 

   จักรกฤษณ์ เคลือบวัง และ สวสัดิ์ ยุคะลัง  
7 EI412 การพัฒนาโปรแกรมจ าลองส าหรบัใช้งานวางแผนภารกิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร/์วิศวกรรมศาสตร์ 

ด้วย High-Altitude Balloon 
443 

    วรายุทธ สีทา  ภีมวิชญ์ สุทธิกาญจน์ และ ศรวัฒน์ ชิวปรีชา  
8 EI413 การพัฒนาผลิตภณัฑไ์ม้เทเบิลเทนนิสโดยใช้วัสดุภายในประเทศ 449 

    สิทธิกร สุภาเนตร  และ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ ์  
9 EI414 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟเลี้ยวข้างรถยนต์ กรณีศึกษา 456 

    นพดล เอกโชติ และ กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ ์  
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

1 ST503 ลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมกัท่ีเสริมด้วยกล้วยน้ าว้าสุกและกากน้ าตาลส าหรบัใช้เป็นส่วนผสมใน
อาหารกระต่าย 

464 

   กรรณิกา อัมพุช  
2 ST504 ผลกระทบของมลภาวะทางอากาศต่อความชราของผิว แนวทางการป้องกันและบรรเทา : ทบทวน

วรรณกรรม 
470 

   ปาริศา ชุติพงษ์ไพโรจน์  และ มาศ ไม้ประเสริฐ  
3 ST509 การพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสรมิการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตร ี
478 

   กัมปนาท คูศิริรตัน์  เธียรธาดา หริัญญะชาติธาดา  จุฑามาศ ศรีวิรกัษ์ และ นุชรัตน์ นุชประยรู  
4 ST510 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรูท้างสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 485 

   ไพฑูรย์ สอนทน  
5 ST519 แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติกราฟของ gear graph และ lollipop graph 491 

   รุ่งรัตน์ สมานหมู่ และ นันทพัทธ์ ตระกลูไตรพฤกษ์  
6 ST520 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ของ

กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 
499 

    สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์  มงคล รัชชะ  จักรกฤษ เสลา  อนุ สุราช  และ ชุนิกา แจ่มจ ารสั  
7 ST521 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM 2.5) ของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
504 

   พูนสุข ลาเลิศ  จักรกฤษ เสลา  มงคล รัชชะ  อนุ สุราช  และ สมบรูณ์ ใจประการ  
8 ST523 การย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ในแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกลนูเบยีนโดยวิธีใช้สารบ่งช้ี 510 

   ธนัญชัย เพชรประดับ  อิศราภรณ ์ล้ าวาลีกลุ  จุฑามาส คงวัฒนา  เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์  
และ วนิดา มากศิร ิ

 

9 ST528 การประเมินฤทธ์ิต้านแบคทเีรียของสารสกดัต่าง ๆ จากพืชสมุนไพรพังแหร 516 

   อัปสรสวรรค์ ใจบญุ  เรืองวุฒิ ชุติมา  พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  ภรภัทร ส าอางค ์ ทิวธวัฒ นาพิรุณ  
และ กีรติ ตันเรือน 

 

10 ST529 การประเมินฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร 522 

   พัชรี ยอดยิ่ง  พิสิษฐ์ พูลประเสิรฐ  เรืองวุฒิ ชุติมา  ภรภัทร ส าอางค์  ทิวธวัฒ นาพิรุณ   
และ กีรติ ตันเรือน 

 

11 ST530 การเปรยีบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมลูอสิระของสารสกดัต่าง ๆ จากพังแหร 528 

   ศิริลักษณ์ ไชยพาลี  พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  เรืองวุฒิ ชุติมา  ภรภัทร ส าอางค์   ทิวธวัฒ นาพิรุณ   
และ กีรติ ตันเรือน 

 

12 ST531 พฤติกรรมนกแก้วโม่งในพ้ืนท่ีวัดโพธ์ิประทับช้างจังหวัดพิจิตร 534 

   ณัฐพงค์ เกตุเมา้ และ อรรถพล นาขวา   
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สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ST) หน้า 

13 ST532 การศึกษาและพัฒนาสมบตัิของเนือ้ดินสโตนแวร์ จังหวัดล าปาง เพื่อลดอุณภูมิเผาและน้ าหนักหลังเผาโดย
ใช้วัสดุเหลือท้ิงจากธรรมชาต ิ

541 

   ภาสินี ศิรปิระภา  วรวุฒิ ทาราช  และ อัมพิกา ราชคม  
14 ST541 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรยีปฏิปักษท์ี่มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae สาเหตโุรคขอบใบแหง้ของข้าว 
549 

   ณัฐินา สวสัดิ์พาณิชย์  วราภรณ์ สทุธิสา และ ตันติมา ก าลัง  
15 ST543 การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลนด์้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
556 

   แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  ธนพงษ์ เมืองนก  และ พีระพล ทรัพย์ประเสริฐ  
16 ST545 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณศีึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 564 

   แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  และ กฤศอนันต์ ชาญเชี่ยว  
17 ST546 เส้นทางไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท 571 

   ดวงรัตน์ จิตต์เจรญิ  
18 ST547 ระบบบรหิารจดัการครุภณัฑ์ออนไลน์ กรณศีึกษา : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 578 

   แก้วใจ อาภรณ์พิศาล  ยุราตรี โพธิ์ประสิทธ์ิ  และ ชาลิตา อื้อกงฮะ  
19 ST549 วัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลมูิเนยีมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โดย

กระบวนการหล่อกวน 
585 

   เดช เหมือนขาว  และ ยงยุทธ ดลุยกุล   
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1.เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่ง
ด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และ 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเ พื่อ
การศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ตัวแทนอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 5 คน  โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิจัยคือ ท าแบบประเมิน ความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล ความเหมาะสม
ของทักษะการแก้ปัญหา และความเหมาะสมของ Feedback 

ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
และคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการประเมินดังนี้ ความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล 
ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหา และความเหมาะสมของ Feedback อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนรู้ ,แอคทีบเลิร์นนิ่ง ,ทักษะการแก้ปัญหา 
 
 

Abstract 
 The purpose of this study were To 1 )  Synthesize a conceptual framework, Active learning using Blended 

Learning methods via Online Communications System by Digital Technology for Education and Lesson Learn Model for 

Enhancing Problem Solving Skills of Undergraduate Students in Education ,Educational Technology and Computer 

Program Suan Sunandha Rajabhat University For develop problem  solving skills and 2 ) To develop a Active learning 

using Blended Learning methods via Online Communications System by Digital Technology for Education and Lesson 

Learn Model for Enhancing Problem Solving Skills of Undergraduate Students in Education ,Educational Technology and 

Computer Program Suan Sunandha Rajabhat University For develop problem  solving skills.  
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 The sample group was the sample group. Representative of lecturers from Faculty of Education Suan 

Sunandha Rajabhat University, 5 people, by specifying a sample group using a specific method of selection (Purposive 

Sampling), who is a lecturer of the Faculty of Education. Suan Sunandha Rajabhat University. Is a qualitative research 

Using the research method is evaluate by assessment Consistency of inputs The suitability of the processing stage 

Suitability of problem solving skills And the suitability of Feedback. 
 The study indicated that Development of Active learning using Blended Learning methods via Online 
Communications System by Digital Technology for Education and Lesson Learn Model for Enhancing Problem Solving 
Skills of Undergraduate Students in Education ,Educational Technology and Computer Program Suan Sunandha 
Rajabhat University For develop problem  solving skills. 
Keywords: I Learning model ,Active Learning ,and Problem solving skills 
 
 
1.บทน า 

แผนยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทย 4.0 จะเกิดขึ้นได้โดย
จะต้องมีแผนยุทธศาตร์อื่นๆของส่วนราชการต่างๆ มาสนับสนุน
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ชาติบรรลุตามเป้าประสงค์ ในส่วนของภาค
การศึกษา จะมีแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาไทย 4.0 ดังนั้นในภาค
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงต้องคิดค้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาซึ่งมีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้สอดคล้องกับ การศึกษาไทย 4.0 และ การจัดการเรียนการ
สอนในสภาวะปัจจุบันมีพัฒนาการด้านกระบวนการ และเครื่องมือที่
ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียน การเรียนหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 
2542 และฉบับปรับปรุง 2545 โดยเฉพาะหมวด 4   แนวการจัด
การศึกษาและหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

แต่ว่าการพัฒนาระบบการเรียนการสอนยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้ อาจจะเรียกได้
ว่าการเรียนการสอนยังคงยึดเอาช่ือวิชาเป็นหลัก แต่ระบบการศึกษา
ไม่ได้ยึดเอา คน หรือ ผู้เรียนเป็นส าคัญ และยังบกพร่องกระบวนการ
หรือเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอนจึงท าให้การพัฒนาการ
เรียนการสอนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

การด าเนินการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real 
World) ปลูกฝังนิสัยการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ด้วย
วิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible in How We Teach) เรียนรู้
ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน โดยเช่ือมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์เก่าที่มีอยู่  สุทัศน์ สังคะพันธ์ [1] นอกเหนือจากสิ่งที่
กล่าวมานั้นการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ยังต้องจ าเป็นต้องมี
ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และในปัจจุบันมียุทธศาสตร์การศึกษาไทย4.0 และประเทศไทย4.0 
และทักษะการแก้ปัญหาก็ยังเป็นทักษะส าคัญของศตวรรษที่21 ที่
ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 4.0 และประเทศไทย 4.0 
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และยังมีงานวิจัยและ
งานวิชาการที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบแอคทีปเลิร์นนิ่ง 

อรวรรณ แซ่อึ้ง ระย้า [2] ได้ความหมายไว้ว่า แอคทีปเลิร์นนิ่ง คือ
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมเปิดโอกาสลง
มือกระท ามากกว่าการฟัง ต้องด าเนินจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การ
เรียนรู้โดยการอ่าน  การเขียน  การโต้ตอบ  และการวิเคราะห์
ปัญหา สถาพร  พฤฑฒิกุล [3] ได้ให้ความหมายว่า แอคทีปเลิร์นนิ่ง 
คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์การคิด
ปัญญา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา ดังนั้นแอค
ทีปเลิร์นนิ่งคือกระบวนการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดปัญญารู้
แจ้งในวิชาชานั้นๆ ปรัชญนันท์และปณิตา [4] ได้ให้ความหมายของ
ค าว่าการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือเป็นการจัดเรียนการสอนที่โดยมี
รูปแบบท่ีผสมกันระหว่างการเรียนแบบปกติและออนไลน์ ซึ่งนักวิจัย
ได้ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นรูปแบบการเรียนที่เรียนในห้องเรียนและ
เรียนผ่านระบบเครือข่ายโดยมีการก าหนดลักษณะการเรียนที่ชัดเจน 

กระบวนการถอดบทเรียนเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียน
ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ปฏิบัติในข้ันตอนการเรียนเพื่อหาข้อสรุปว่า
สิ่งที่เรียนรู้ได้มาอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร เป็นการตรวจสอบความรู้
และสกัดความรู้ของผู้เรียน 

ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษ
ที่ 21 โดยนักศึกษาวิชาชีพครูซึ่งอนาคตนักศึกษาวิชาชีพครูต้องไป
ประกอบอาชีพเป็นครู เพราะฉะนั้นการที่มีครูที่มีทักษะที่ต้องการ
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้นว่าที่ครูเหล่านั้นจะมีศักยภาพไป
พัฒนาเยาวชนของชาติในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักวิจัยจ าเป็นต้องหาขั้นตอนกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนมีกทักษะ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยต้องส่งเสริมระบบการคิดวิเคราะห์ 
วางแผน การด าเนินงานและสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยในหัวข้อเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการ
เรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิ ต  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้
ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิ ต  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบ
การสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอด
บทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 

3.สมมติฐานของการศึกษา 
1.ได้กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่าน
ระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอด
บทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

2.ได้รูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ
วิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบการสื่อ
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา 

 
4.ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้
ดังนี ้

1. เนื้ อห าที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ งนี้ เนื้ อห าในรายวิช า 
ETC2502 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 

2.ประชากรที่ใช้ในการศึกษา อาจารย์ประจ าสาขานวัต
กรรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และประจ าหลักสูตรวิทยากร
คอมพิวเตอร์ จ านวน 8 คน 

3.กลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยากรคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง คือส าเร็จหรือก าลังท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบ
การสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอด
บทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครุศาสตร์
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้
ผสมผสานผ่านระบบการสื่อออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
นักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิ ต  สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 1. ศึกษาปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครู 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 3. ออกแบบรูปแบบการเรยีนรู ้
 4. ประเมินรูปแบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ คือกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว ้
 5. สรุปผล อภิปรายผลการวิจยั 

 
5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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6.ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้แบบแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการผสมผสานผ่านระบบการสื่อสารออนไลนด์ว้ยเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษา และ
ถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาครศุาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 
กระบวนการเรียน เริ่มจากปัจจัยน าเข้า คือเป็นการตรวจสอบ
ความพร้อมของการเรียนการสอน กล่าวคือ กระบวนการนี้จะเป็น
บทบาทของผู้สอนเป็นผู้ประเมิน 

1. ระบบนิเวศการเรียนรู้ 
2. อุปกรณ์การเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
5. เครื่องเสียง 

หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนโดยเริ่มจาก 
1. ปัญหา(ใช้กระบวนการออนไลน์)  กล่าวคือผู้เรียนต้อง

เข้าสัมผัสปัญหา หรือ ผู้สอนน าปัญหามาให้ผู้เรียนได้
ศึกษา 

2. จ าแนกปัญหา(ใช้กระบวนการออนไลน์) ผู้เรียนต้องท า
การจ าแนกร่วมกันเป็นกลุ่มว่าปัญหาไหนจ าเป็น ปัญหา
ไหนไม่จ าเป็นหรือ สิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาแต่แท้ที่จริง

                         กระบวนการสอนแบบแอคทีบเลิรน์นิ่งด้วยวิธีการผสมผสานผ่านระบบการสือ่สารออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการแกป้ัญ

หาของนกัศึกษาครุศาสตรบัณ
ฑิต สาขา

เทคโนโลยีการศกึษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

 
 
 
กระบวนการแบบผสมผสาน 
1.ปัญหาใช้กระบวนการออนไลน ์
2.จ าแนกปัญหาใช้กระบวนการออนไลน ์
3.วิเคราะห์ใช้กระบวนการออนไลน์ 
4.ศึกษา แสวงหาวิธใีช้วิธีเข้าช้ันเรียนแบบ
เผชิญหน้า 
5.ด าเนินการแก้ปญัหา ถอดบทเรยีนใช้วิธีเข้าช้ัน
เรียนแบบเผชิญหน้า 
6.สรุปใช้กระบวนการออนไลน ์

ปัจจัยน าเข้า 

ทักษะการแก้ปัญหา 

ผลสะท้อนกลับ 
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แล้วไม่ใช่ปัญหา ตัดข้อที่ไม่ใช่ปัญหาจริงๆออก ท าการ
ประชุมกลุ่มผ่านไลน์กรุ๊บ 

3. วิเคราะห์(ใช้กระบวนการออนไลน์) เป็นขึ้นตอนการหา
สาเหตุของปัญหา ประชุมผ่านไลน์กรุ๊บ 

4. ศึกษา แสวงหาวิธี (ใช้วิธีเข้าช้ันเรียนแบบเผชิญหน้า) 
เป็นขั้นตอนที่แต่ละคนไปค้นหางานวิจัยที่มีความ
ใกล้เคียงปัญหาที่สุด แล้วท ามาอภิปรายในกลุ่ม ผ่าน
ไลน์กรุ๊บ 

5. ด าเนินการแก้ปัญหา  ถอดบทเรียน (ใช้วิธีเข้าช้ันเรียน
แบบเผชิญหน้า) 

6. สรุปผล (ใช้กระบวนการออนไลน์)  ต้องท าอย่างเป็น
ระบบ 
 

 สิ่งที่ได้ จะเกิดเป็นทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน  
 ผลสะท้อนกลับ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่
ปัจจัยน าเข้า 
 

 
ตารางที่  1  ความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า 

ที ่ รายการ X  S.D. แปลผล 

1 ระบบนิเวศการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
2 อุปกรณ์การเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3 คอมพิวเตอร์ 5.00 0.00 มากที่สุด 
4 สัญญาณอินเทอร์เน็ต 5.00 0.00 มากที่สุด 
5 เครื่องเสียง 5.00 0.00 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 1   ความสอดคล้องของปัจจัยน าเข้า  มีความสอดคล้องในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 และมีผล
การประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.00  

 
ตารางที่ 2  ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล 

ที ่ รายการ 
 

X  
 

S.D. แปลผล 

1 ปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
2 จ าแนกปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
3 วิเคราะห์ปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
4 ศึกษาแสวงหาวิธ ี 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
5 ด าเนินการแก้ปัญหา ถอดบทเรียน 4.80 0.45 มากที่สุด 
6 สรุป 4.80 0.45 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.80 0.45 มากที่สุด 

 
  ตารางที่ 2  ความเหมาะสมของขั้นประมวลผล มีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 และมีผลการ
ประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.45   
 
ตารางที่ 3  ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหา 

ที ่ รายการ 
 

X  
 

S.D. แปลผล 

1 ทักษะการแก้ปัญหา 4.80 0.45 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.80 0.45 มากที่สุด 

 
  ตารางที่ 3 ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหาพบว่า ความสอดคล้องของทักษะการแก้ปัญหา มีความสอดคล้องและชัดเจนใน
ระดับ  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4. โดยมีค่า S.D.  เท่ากับ 0.45  
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ตารางที่  4  ความเหมาะสมของผลสะท้อนกลับ 

ที ่ รายการ 
 

X  
 

S.D. แปลผล 

1 Feedback 5.00 0.00 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 

  จากตารางที่ 4 แสดงว่า ผลสะท้อนกลับมีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00  โดยมีค่า  S.D. เท่ากับ 0.00 
  
7.อภิปรายผล 
     1.   อภิปรายผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธี
แอคทีบเลิร์นนิ่งด้วยวิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสาร
ออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1.1  เพื่ อสังเคราะห์รูปแบบ ในรูปแบบประกอบด้วย 
องค์ประกอบ ดังนี้ กระบวนการนี้จะเป็นบทบาทของผู้สอนเป็นผู้
ประเมิน 

1. ระบบนิเวศการเรียนรู้ 
2. อุปกรณ์การเรียน 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
5. เครื่องเสียง 

หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเรียนโดยเริ่มจาก 
1. ปัญหา  กล่าวคือผู้เรียนต้องศึกษา วิเคราะห์ปัญหา หรือ 

ผู้สอนให้ปัญหามาให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ 
2. จ าแนกปัญหา ผู้ เรียนต้องท าการวิเคราะห์จ าแนก

ร่วมกันเป็นกลุ่มว่าปัญหาไหนจ าหรือไม่ใช่ปัญหา  จัด
อันดับปัญหาที่มีผลกระทบ มากไปน้อย ท าการประชุม
กลุ่มผ่านไลน์กรุ๊บ 

3. วิเคราะห์ เป็นเหตุปัจจัยของปัญหา ประชุมผ่านไลน์กรุ๊บ 
4. ศึกษา ค้นหาวิธีการอย่างมีหลักการ  เป็นขั้นตอนที่แต่

ละคนไปค้นหางานวิจัยที่มีความใกล้เคียงปัญหาที่สุด 
แล้วท ามาอภิปรายในกลุ่ม ผ่านไลน์กรุ๊บ 

5. ด า เนิ น ก า รแ ก้ ปั ญ ห า   ถ อ ด บ ท เรี ย น ที่ ได้ จ า ก
ประสบการณ์ 

6. สรุปผล  ต้องท าอย่างเป็นระบบ 
ผลสะท้อนกลับ สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่

ปัจจัยน าเข้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwat and Pallop 
[5] ได้ท าวิจัยเรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วย
วิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุ
ศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1. เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์  2. เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้
แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตทางครุศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทาง
ครุศาสตร์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) วิเคราะห์ความพร้อม
ของปัจจัยน าเข้า (Input) 2) กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการด้วย
วิธีการอภิปรายและถอดบทเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Process)  3) 
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา (Output) 
และ      4) ประเมินผลระหว่างกระบวนการและป้อนกลับ (Evaluate 
& Feedback) 
  1.2 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบวิธีแอคทีบเลิร์นนิ่งด้วย
วิธีการเรียนรู้ผสมผสานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา และถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหา ของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
การศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จาก
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ตลอด
ทั้ งได้  วิ เคราะห์ เนื้ อหาบทเรียนจากหลักสูตร การก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม วางแผนการสร้างและพัฒนา  อีกทั้งยัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็น
ค าถามกับแบบประเมิน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chaiwat and Pallop [6] 
ได้ท าวิจัยเรื่อง พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการ
อภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้แบบ
โครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทาง
ครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้เช่ียวชาญทางด้านการเรียนการสอน 
ทางด้านการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
และทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รวมจ านวน 9 ท่าน 
ซึ่งได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนั้นผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ตามหลักสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ผลการวิจัยพบว่า ประเมินผลระหว่างกระบวนการและ
ป้อนกลับ (Evaluate & Feedback)  2. ผลการประเมิน รูปแบบการ
เรียนรู้แบบโครงการด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตทางครุศาสตร์ พบว่า 1) ผลการประเมินความพร้อม
ของปัจจัยน าเข้า(Input) มีค่าเฉลี่ยรวมที่  ( x ) 4.50 ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 0.80  2) กระบวนการเรียนรู้แบบโครงการ
ด้วยวิธีการอภิปรายและถอดบทเรียน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Process) 
มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.52 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.62  
3) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหา (Output) 
มีค่าเฉลี่ยดังนี้  ค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.62 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 0.72  4) ประเมินผลระหว่างกระบวนการและ
ป้อนกลับมีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.71 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)  0.48  และ 5) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ โดยรวมที่
พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยรวมที่ ( x ) 4.53 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 0.75 ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด  

การที่หาคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้ ภาพรวม
ของรูปแบบทั้งหมดมีคุณภาพในระดับมากเนื่องจาก หัวข้อการ
ประเมิน อยู่ในระดับมากทุกหัวข้อดังนี้ 
   ความสอดคล้ อ งของปั จจั ยน า เข้ า   มี ค วาม
สอดคล้องในระดับ มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00 และมี
ผลการประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.00 
   ความ เหมาะสมของขั้นประมวลผล มี ความ
เหมาะสมในระดับ  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.80 และมี
ผลการประเมินในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่า S.D. เท่ากับ 0.45   
   ความเหมาะสมของทักษะการแก้ปัญหาพบว่า 
ความสอดคล้องของทักษะการแก้ปัญหา มีความสอดคล้องและ
ชัดเจนในระดับ  มากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4. โดยมีค่า 
S.D.  เท่ากับ 0.45  
   Feedback มีความเหมาะสมในระดับ  มากที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 5.00  โดยมีค่า  S.D. เท่ากับ 0.00        
ซึงสอดคล้องกับ พัชรี ศรีสังข์  [7] ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและ
ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการ เรียนรู้วิชาจิตวิทยาสังคมโดยใช้ชุมชนและ
ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของ บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ด้านอารมณ์ ความรู้สึก มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านทักษะทุกทักษะมีค่า
คะแนน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ยกเว้นทักษะการสังเกตอยู่ในระดับ
มากที่สุด สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ก่อนใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้านสติปัญญามีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปรับปรุง ด้าน
อารมณ์ ความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลางและด้านทักษะทุกทักษะ
อยู่ในระดับเล็กน้อยยกเว้นทักษะการสังเกต อยู่ในระดับพอใช้
แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ร ะดั บ  .05 และ            

ชัชวาลย์ บัวริคาน [8] ได้ท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วย
รูปแบบการสอนแบบซิปป้า เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนส าหรับ
นั ก เรี ย น ช้ั น มั ธยมศึ กษ าปี ที่ 5 (LEARNING MANAGEMENT 
USING CIPPA MODEL ON PERMUTATION FOR 
MATHAYOMSUKSA 5 STUDENTS) ผลการวิจัยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินความเหมาะสมของ แผนการจัดการเรียนรู้มีค่า
เท่ากับ 4.29แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีค่า
ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 และแบบวัดทักษะการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.92 ผลการวิจัย 1. ทักษะ
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่5 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปป้า เรื่อง
การเรียงสับเปลี่ยน สูงกว่า เกณฑ์ร้อยละอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  และ ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ และชัยวัฒน์ วารีได้ [9] ท า
วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ LMS Moodle เพื่ อการเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ส วน สุ นั น ทา  A Training cirriculum 
development of online lesson creation by LMS Moodle 
for preparing the readiness of practical training of 
Education students year 2  faculty of Education Suan 
Sunandha Rajabhat University. 
 ผลการวิจัย  การประเมินประสิทธิภาพการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS Moodle เพื่อ
การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา เป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ช้ันปีที่ 2 ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างเป็นระบบ จ านวน 
40 คน รูปแบบการทดลองเป็นแบบ Randomized Control 
Group Pre-Test Post-Test Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
t-Test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัย
พบว่า 1). ความสามารถในการสรา้งบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS 
Moodle เพื่อการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  

 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาค้นคว้า ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เป็นตัวอย่างในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้อื่นๆ 

ต่อไป 
2. ควรส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ สอน

เพราะในบริบทระบบนิเวศการเรียนที่แตกต่างย่อม
มีผลต่อความพึงพอใจได้ 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา 1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา และ 2.ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการ
เรียนผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ สื่อ
การเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เนื้อหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 30 คน วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติ ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยค่าที (t-test) ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของสื่อการเรียน 
ซึ่งมีผลประเมินประสิทธิภาพ มีค่า  E1 /E2  เท่ากับ  83.55 / 85.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ: สื่อการเรียนรู้ สื่อสังคมออนไลน์ ภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
 The purpose of this study were 1)To study the effectiveness of learning media via social media in English 

course  Prathom 1  level Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University and 2). Comparative study of 

academic achievement before and after study before and after learning via social media in English course  Prathom 1  

level Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University. The research instruments were Learning Media 

Packet in English course  Prathom 1  level The researchers English communication content were tried to find out 

efficiency of Learning Media Packet. The sample consisted of 30 students in elementary school, academic year 2019 by 

Purposive Sampling. The data was analyzed by using Percentage value and compare the learning achievement with t-

test. The results of the study showed that the effectiveness of Learning Media Packet. The performance evaluation was E1 / E2 

equal to 83.55 / 85.89  higher than 80/80 defined and Learning Media Packet the results of achievement after learning through higher 

significance at .05 level, according to the hypothesis. 

 
Keywords: Learning Media, Social Media, English Language 
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1.บทน า 
การเรียนการสอนในปั จจุบั นมี พัฒ นาการด้ าน

กระบวนการ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียน การ
เรี ย น ห รื อก ระบ วน ก ารจั ด ก าร เรี ย น รู้ ต้ อ ง เป็ น ไป ต าม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 และฉบับ
ปรับปรุง 2545 โดยเฉพาะหมวด 4   แนวการจัดการศึกษาและ
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

แต่การเรียนการสอนต้องเข้าถึงนักเรียนและผู้ปกครอง 
เนื่องจากประสบการณ์การสอนท่ีผ่านมาครูไม่ใช่แค่สอนนักเรียน
อย่างเดียว แต่ต้องถ่ายทอดให้ผู้ปกครองด้วยเพราะในปัจจุบัน
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะใส่ใจต่อการเรียนการสอนในแต่และวันแต่
ละวิชาโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้ปกครองตระหนักว่าเป็น
วิชาที่ส าคัญต่ออนาคตของลูกหลานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
จนสามารถประกอบอาชีพได้ นั้นการจัดการศึกษาจึงต้องน า
เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้การศึกษาเกิดผลตามทักษะที่ต้องการใน
ศตวรรษที่ 21  

 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนได้เตรียมตัวเพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the 
Real World) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต  (Lifelong Learning) 
ด้ วยวิธีการสอนที่ มี ค วามยื ดหยุ่ น  (Flexible in How We 
Teach) เรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน โดย
เช่ือมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่   สุทัศน์ สังคะ
พันธ์  [1] และยั งเป็นสมรรถนะที่ ส่ วนการศึกษาต้องการ 
ยุทธศาสตร์การศึกษาไทย4.0 และประเทศไทย4.0 และทักษะ
การแก้ปัญหาก็ยังเป็นทักษะส าคัญของศตวรรษที่21 ที่ส่งผล
กระทบต่อยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 4.0 และประเทศไทย4.0 

สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่ครูผู้สอนใช้สอนเพื่อช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรงตาม บุญ
เกื้อ ควรหาเวช [2] ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์ เพื่อท าการถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือ
ความรู้ใหก้ับผู้เรียนเรียนมากที่สุด  

สื่อสังคมออนไลน์ ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบจนถึง
ระดับการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ หรือเรียกว่า สื่อสังคมบนคราว 
หมายถึง ช่องทางการเรียนรู้ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า
สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้การเรียนรู้ที่ดีที่สุด รวดเร็ว สามารถ
เรียนได้ทุกทีเพียงมีระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์รองรับ และ
สามารถเรียนทบทวนซ้ าๆ หลายๆ รอบ ซึ่งเป็นการยืดหยุ่นใน
การเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ นาวิน คงรักษา [3] ได้ให้ความหมาย
ว่า เป็นการประมวลผลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนาดใหญ่ คือเป็นการบริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโทรคมนาคม  ที่ ใช้ด า เนินกิ จกรรมต่ างๆ  ท าให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการใช้งาน 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) เป็นสถานศึกษา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีหน้าทีหลัก คือการ

สอนในระดับประถมศึกษาหรือการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้าง
ฐานความรู้ของนักเรียนให้ก้าวสู่การศึกษาในระดบัสูงต่อไป แต่ใน
การปฏิบัติหน้าที่สอนของอาจารย์ผู้สอนก็ต้องพบเจอปัญหาอุป
สรรค์ในการเรียนรู้มากมาย ผู้วิจัยมีหน้าที่สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จะท าให้ทราบถึงปัญหาที่ส าคัญ
ปัญหา 1 คือ การขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และยังเป็น
นโยบาย แนวปฏิบัติ ให้ผู้สอนท าการสอนในเชิงบูรณาการ 
กล่าวคือ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องจ าเป็นใน
การเร่ง ฝึกทักษะให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะวิจัยใน
หัวข้อ ผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 2.ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน
ด้วยสื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
3.สมมติฐานของการศึกษา 
 1.สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน สูงกว่า หลังเรียนด้วยสื่อ
การเรียนผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ในรายวิชาภาษาอั งกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
4.ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้รายงานได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ไว้ดังน้ี 

1. เนื้ อหาที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เนื้ อหาในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษช้ัน ป.1 

2.ประชากร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
1/2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 
60 คน  

3.กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนช้ันประถมสาธิตชั้นปีที่ 1 ห้องที่ 
2 ปีการศึกษา 1/2562 จ านวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง 

ตัวแปรต้น คือ สื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคมออนไลน์ 
ตัวแปรตาม คือ ผลของการใช้สื่อการเรียนรู้บนสื่อสังคม

ออนไลน์ 
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 4.เครื่องมือในการวิจัย  สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เป็นไปตามหลักสูตรและ
ผ่านเกณฑ์การหาคุณภาพเครื่องมือแล้ว ประกอบไปด้วย สื่อการ
เรียนเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร แบบฝึกหัด 
แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบ 
 5.การหาคุณภาพเครื่องมือ เมื่อนักวิจัยได้สร้างสื่อการ
เรี ยนผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ ในรายวิชาภ าษาอั งกฤษ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แล้ว ได้ใช้วิธีประเมินคุณภาพสื่อเชิงคุณภาพจากการประชุมครู
ผู้เช่ียวชาญในหมวดภาษาต่างประเทศ 2 ท่าน อาจารย์จากคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เชี่ยวชาญด้านภาษา 
1 ท่าน และเทคโนโลยีการศึกษา 2 ท่าน เป็นจ านวน 5 ท่าน 
 6.ขั้นตอนการสอน ประกอบไปด้วย ครูท าการสนทนา
กับนักเรียนด้ วยการพูดคุย แล้วประเมิน ถือว่าเป็นการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้น ครูท าการสอนโดยใช้สื่อการ
เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และครูมอบหมาย แบบฝึกหัด และ
แบบฝึกปฏิบัติโดยให้นักเรียนฝึกสนทนาระหว่าง ครูกับนักเรียน 
และนักเรียนกับนักเรียน โดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากด าเนิน
กิจกรรมเสร็จ นักเรียนจะต้องท าการทดสอบหลังเรียนด้วยการพูด
สนทนาตามแบบทดสอบของครู เนื่องจากยังเป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่ง การอ่านยังไม่คล่องแคล่วจึงจ าเป็นต้องใช้
วิธี ฟังและพูดเป็นหลัก ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญสนทนาตาม
แบบทดสอบของครู เนื่องจากยังเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ซึ่ง การอ่านยังไม่คล่องแคล่วจึงจ าเป็นต้องใช้วิธี ฟังและพูดเป็น
หลัก ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
6.ผลการวิจัย 
 การรายงานผลการใช้สื่อการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี ้
 ตารางที่ 1  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   N=30 
 

 
 จากตารางที่ 1  พบว่า นักเรียนมีคะแนนระหว่าเรียน (E1 ) 
เท่ากับ ร้อยละ 83.55 และมีคะแนนหลังเรียนด้วยสื่อการเรียน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่
1 (E2 ) เท่ากับ ร้อยละ 85.89  แสดงว่าสื่อการเรียนรู้ มีค่า  E1 /E2  
=  83.55 / 85.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ท่ี 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จ านวน
คน 

คะแนน 
ระหว่างเรยีน(E1) 

คะแนน 
หลังเรียน (E2) 

30 คะแนน ร้อยละ 30 คะแนน ร้อยละ 

N = 30 
คะแนน 
เฉลี่ย 
25.07 

E1 
= 

83.55 

คะแนน 
เฉลี่ย 
25.77 

E2 
= 

85.89 
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ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน                    

โดยใช้ ค่าร้อยละของนักนักเรียน N=30 
 

 
 จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยที่ 14.2 และมีค่า
ร้อยละของความก้าวหน้าเฉลี่ยที่ 47.33 
 
 
 

ตารางที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างการประเมิน
ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test 
 

การ
ประเมิน 

N X  
 

D  2
D  t 

ก่อน
เรียน 

30 11.60 426 181,476 52.031* 

หลัง
เรียน 

30 25.80 

  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 , Df =29 
 
 จากตารางที่ 3 คะแนนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 30 คน ก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ด้วย ค่าที ( t-
test) ปรากฏว่า ค่าที ( t-test) เท่ากับ 52.031 มากกว่า ค่าที(t-
ตาราง)คือ 1.6991 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงกล่าวได้ว่า 
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน คะแนนหลังเรียน
มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายความว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้ด้วยสื่อ
การเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ัน
ประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แสดงว่าสื่อการเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา   สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น 
 
7.อภิปรายผล 

1.ผลของการหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีที่1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 83.55 / 85.89ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งสมมติฐานไว้ที่ 
80/80 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์งาน  วิเคราะห์
เนื้อหา วิเคราะห์ผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์วัตถุประสงค์การเรียนรู้
เชิงพฤติกรรมก่อนที่จะน ามาวางแผนในการสร้างและพัฒนาให้ตรง
ตามจุดประสงค์  เชิงพฤติกรรม โดยได้รับค าช้ีแนะและจาก
ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  ในการตรวจสอบความที่ยง
ตรงของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา  ความเหมาะสมในการ
ออกแบบ  วิธีการเรียนและรูปแบบการน าเสนอ แล้วน ามาแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนา  แล้วจึงน าบทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน์ นี้ไป
ใช้ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว  นักเรียนกลุ่มเล็ก  เพื่อหา
ข้อบกพร่องอีกครั้งและน ามาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอีกครั้ง  
ก่อนท่ีจะน าไปใช้ทดลองภาคสนามกับนักเรียนจ านวน 30 คน จาก
การด าเนินการวางแผนอย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบแล้ว จึงน าไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฯ มีค่าเท่ากับ  83.55 / 85.89 ซึ่ง
ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  และผลสัมฤทธิ์ทางการ

ที ่

การทดสอบ 
คะแนน
ความ 

ก้าวหน้า 

ร้อยละ 
ของ

ความก้าวหน้า 
ก่อนเรียน 
30 คะแนน 

หลังเรียน 
30 

คะแนน 

1 13 24 11 36.67 
2 11 27 16 53.33 
3 12 24 12 40.00 
4 11 25 14  46.67 

5 12 25 13 43.33 
6 11 24 13 43.33 
7 11 27 16 53.33 
8 10 25 15 50.00 
9 9 25 16 53.33 
10 11 24 13 43.33 
11 12 27 15 50.00 
12 12 25 13 43.33 
13 12 28 16 53.33 
14 12 26 14 46.67 
15 13 26 13 43.33 
16 12 25 13 43.33 
17 13 28 15 50.00 
18 12 24 12 40.00 
19 11 25 14 46.67 
20 12 28 16 53.33 

26 10 25 15 50.00 

27 10 27 17 56.67 

28 12 27 15 50.00 
29 14 28 14 46.67 
30 12 27 15 50.00 
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เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง ชัชวาลย์ บัวริคาน [4] 
ได้ด าเนินการท าวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
แบบซิปป้า เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนส าหรับนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5  (LEARNING MANAGEMENT USING CIPPA MODEL ON 
PERMUTATION FOR MATHAYOMSUKSA 5  STUDENTS) 
ผลการวิจัย ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งบทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
และ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ [5] วิจัยเรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ีในรายวิชาภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปี
ที่1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัย มี
คะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นไปตาม
สมมติฐาน เท่ากับ83.67 / 86.53 และ หนึ่งฤทัย โสภา [6] ได้ท า
วิจัยเรื่อง   การออกแบบและหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บเพื่อ
ทบทวนวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กลุ่มประชากร เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ภาคเรียน 2/2549 จ านวน 38 คน ได้ผลวิจัยพบคือ 
บทเรียนที่พัฒนามีประสิทธิภาพ 82.64/80.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ท่ีได้ตั้งสมมติฐานไว้  และจากผลการวิจัยในตารางที่ 2 จะ
เห็นได้ว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
คะแนนความก้าวหน้ าเฉลี่ ยที่  14.2 และมีค่ าร้อยละของ
ความก้าวหน้าเฉลี่ยที่  47.33 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล 
นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ได้ และเมื่อดู
ในภาพรวมแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยในการก้าวหน้าจาก
เดิมเฉลี่ ยร้อยละ 47.33 ซึ่ งถือว่ามีความก้าวหน้ าที่ สู งมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์และคณะ [7] ได้
ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ 
โดยใช้โปรแกรม ActivInspire ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการวิจัยนักเรียน
มีความก้าวหน้าในการเรียน เฉลี่ยร้อยละ 49.10 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนเป็นเพราะว่า สภาพการณ์ปัจจุบัน    มีการส่งเสริมให้ครู
ใช้สื่อการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อสร้าง
แรงจูงใจแก่นักเรียน ให้มีความอยากที่จะเรียนรู้ อีกทั้ง การเรียน 
การสอนโดยใช้บทเรียนผ่านสังคมออนไลน์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนได้อย่างดี โดยไม่ซับซ้อน ยุ่งยากมากมาย
นัก สามารถใช้งานได้สะดวก ผู้เรียนลดความกังวล   ลดความกลัว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความกลัวในการเรียนรู้ลงได้มาก  ทั้งนี้เพราะ
ชุดกิจกรรมสามารถ ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์  [8] วิจัย
เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปัญหา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผลการวิจัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
โดยมีค่า t เท่ากับ 58.61 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และ บุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์ [9] วิจัยการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้โปรแกรม ActivInspire ส าหรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ผลการวิจัยชุดการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง อาชีพ โดยใช้
โปรแกรม ActivInspire ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่  1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีค่า t เท่ากับ 58.61 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 

 
8.ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้ 
1.นักวิจัยควรเพิ่มเวลาในการเรียนของนักเรียน 
2.นักวิจัยควรหาวิธีสกัดตัวแปรแทรกซ้อน เช่นการไม่ใช่

ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารนอกเวลาเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.เป็นตัวอย่างในพัฒนาสื่อการเรียนฯ อ่ืนๆ ต่อไป 
2.ควรพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและ

ช่ืนชอบกับผู้เรียนและผู้ปกครอง 
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การสอนลักษณะสัทสมัพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี  

Teaching Suprasegmental Features through English Songs to Develop 
Undergraduate Students’ English Pronunciation 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านทางบทเพลง
ภาษาอังกฤษ (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนลักษณะ      
สัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ และ (3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่  1-2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 คน และเลือกแบบเจาะจง จ านวน 40 คน คือนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และสาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
รวมระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) บทเรียนพร้อมแบบฝึกลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านบทเพลง
ภาษาอังกฤษ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษส าหรับวัดก่อนและหลังเรียน และ 3) แบบส ารวจความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น มีการใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test แบบจับคู่ ผลการวิจัยพบวาบทเรียนพร้อมแบบฝึกลักษณะสัทสัมพันธ์มีประสิทธิภาพในการออกเสียงภาษาอังกฤษคือ
70.98/ 74.43 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาทั้งสองคณะมีพัฒนาการในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพรวมของความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.54  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72     
อยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาจากรายด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรม/เนื้อหา ( = 4.85, S.D = 0.81) ด้านผู้สอน (  =4.64, S.D = 0.77) และด้าน
การน าไปประยุกต์ใช้ (  = 4.43, S.D = 0.66) เรียงตามสามล าดับแรก โดยภาพรวมข้อมูลจากแบบส ารวจส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นใน      
เชิงบวกเป็นหลัก 
 
ค าส าคัญ: การสอน, ลักษณะสัทสัมพันธ์, เพลงภาษาอังกฤษ, การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 

Abstract 
The purposes of the study were (1) to investigate the efficiency of the lessons designed for teaching 

suprasegmental features through the English songs (2) to compare students’ English pronunciation ability before and 
after using teaching suprasegmental features through English songs ,and (3) to survey students’ opinions toward 
teaching suprasegmental features through English songs .The participants were 60,  first and second year students who 
enrolled in English for communication course in the first semester of the 2020 academic year. The population 
comprised 40 students in Teaching English Program, Faculty of Education, and in Western Music Program, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Rajabhat Phranakhon Si Ayutthaya University, selected by using a purposive sampling 
technique. The experiment period was 4 weeks. The research instruments consisted of (1) a coursebook on 
suprasegmental features, (2) a pre–test and a post–test on English pronunciation, and (3) a questionnaire on opinions 
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toward teaching suprasegmental features through English songs. The statistics used to analyze data were mean, 
percentage, standard deviation, and Paired-sample t-test. The research findings were (1) the efficiency value of the 
designed lesson was 70.98/ 74.43, lower than the estimated value 80/80; (2) the students’ post–test score was higher 
than the pre–test. The results were statistically significant difference at 0.05 level; and (3) the students’ opinions toward 
teaching suprasegmental features through English songs were at the highest level (  = 4.54, S.D. = 0.72), including 1) the 
activities/content (  = 4.85,  S.D = 0.81), 2) the instructor (  =4.64, S.D = 0.77), and the daily application (  = 4.43, S.D = 
0.66) respectively. Overall, the majority provided the positive responses to questionnaire items.  
 
Keywords: Teaching, Suprasegmental feature, English song, English pronunciation 
 
 
บทน า 
         ในการศึกษาด้านระบบเสียง หรือสัทวิทยานั้น อภิลักษณ์ 
ธรรมทวีธิกุล [1] ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับสัทสัมพันธ์ว่าเป็นหน่วยทาง 
เสียงที่อยู่สูงกว่าพยางค์ หรือเรียกว่าหน่วยเสียงเหนือหน่วยแยก
ส่วน หมายถึง การเน้นพยางค์ และระดับเสียงสูงเสียงต ่า รวมถึง
ความยาวของเสียงที่แปรเปลี่ยนได้ แลดเดอโฟก์ (Ladefoged) [2] 
กล่าวถึงสัทสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงส่วนย่อยเล็กน้อยทางภาษาศาสตร์ 
แต่เป็นตัวสื่อความหมาย บ่งบอกลักษณะสภาวะทางอารมณ์ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับผู้พูดและสิ่งท่ีก าลังพูดถึง  อยู่ นอกจากนี้ คลากก์
และเฟลชเชอร์(Clark & Fletcher) [3] สรุปไว้ว่าสัทสัมพันธ์หรือ
ลักษณะของภาษาพูดที่อยู่นอกเหนือจากหน่วยเสียงย่อย ๆ ท้ีง
หลายอาจถูกเรียกแตกต่างกันไป  
          นันทนา รณ เกี ยรติ  [4] กล่ าวว่ า เสี ย งพู ด  (speech) 
นอกจากจะมีส่วนของพยางค์ที่สามารถแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ 
เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ยังมีหน่วยเสียงพิเศษ หรือสัทสัมพันธ์        
(suprasegmental) ได้ แ ก่  ค ว าม ดั ง  ( loudness) ค วาม เร็ ว 
(speed) ความยาวของเสียง (length) การลงเสียงหนักเบา 
(stress) จั งห วะ  (rhythm) แ ล ะ ระ ดั บ เสี ย งสู งต่ า  (pitch) 
ประกอบด้วยซึ่งหน่วยเสียงพิเศษนี้จะมีลักษณะครอบคลุมไป
มากกว่าหน่ึงส่วนของพยางค์ 
      สรุปได้ว่า ลักษณะสัทสัมพันธ์หมายถึงลักษณะต่าง ๆ ของ
เสียงพูดซึ่งมมีากกว่าเสียงสระและเสียงพยัญชนะ โดยสัทสมัพันธ์ที่
ส าคัญ ได้แก่ การเน้นเสียง (stress) ระดับเสียง (pitch) ความยาว 
(length) ท านองเสียง (intonation) การเช่ือมเสียง (linking 
sounds) การหยุดเสียง (pause) คุณภาพของเสียง (voice 
quality) ความดังของเสยีง (loudness) นอกจากน้ี ยังมีลักษณะ
ของเสียงต่าง ๆ ที่มีลักษณะของเสียงประเภทสัทสัมพันธ์เหล่านี้ มี
อิสระจากกัน และมีความสัมพันธ์กับกลไกกระแสลม สภาวะกล่อง
เสียงและฐานกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกเสียง 
ส าหรับประเด็นเรื่องการออกเสียงนั้น ภูมิ หุราพันธุ์  [5] ได้ให้
ความหมายของ การออกเสียง (pronunciation)   ที่ใช้กันอย่าง
กว้าง ๆ ส าหรับภาษาอังกฤษว่าเป็นการผสมเสียงเป็นค า และผสม
ค าเป็นประโยค และมีหลักใหญ่ ๆ ท่ีต้องปฏิบัติอยู่  4 ประการ คือ 
1) การท าเสียงต่าง ๆ แต่ละเสียงในภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 2) การ

ผสมเสียงนั้น ๆ เข้าเป็นค า 3) การลงเสียงหนักให้ตรงพยางค์ในค า
ที่มีมากกว่าหนึ่งพยางค์ และ 4) การใช้จังหวะหนักเบาและเสียงสูง
ต่ า ในวลี และประโยคได้อย่างเหมะเจาะ นอกจากนี้ การออกเสียง
ภาษาอังกฤษมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การกลายเสียง 
ของค า (change in pronunciation) การออกเสียงตามที่สะกด 
(spelling pronunciation) ก า รอ อ ก เสี ย งที่ เป็ น ม าต ร ฐ าน 
(standard pronunciation) และห ลั กสั ทศ าสตร์  (phonetic 
principles)  
  ส่วนฟราเซอร์ (Fraser) [6] ได้เสนอความหมายของการ
ออกเสียงว่า การออกเสียงเป็นคุณลักษณะที่ช่วยท าให้การพูดคล่อง
และลื่นไหลได้อย่างง่าย ซึ่งคุณลักษณะทั้งหมดในการออกเสียงนั้น
ประกอบด้วย การเปล่งเสียงพูด การลงจังหวะ การลงท านอง เสียง
สูง-ต่ าและการเน้นเสียงถ้อยค า รวมทั้งลีลาท่าทาง และการสื่อด้วย
สายตา นอกจากนี้ การออกเสียงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ในการพูดสื่อสาร รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น ไวยากรณ์ 
การเลือกใช้ค าศัพท์ รวมถึงการใช้บทเพลงภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บทเพลงนับเป็นสื่อท่ีมี
อิทธิพลอย่างมากในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยเพลง
สามารถถ่ายทอดและสะท้อนให้ เห็น ถึงอารมณ์  ความรู้สึก 
ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตการตั้งใจฟังเพลงเพื่อให้เข้าใจ
เนื้อหาหรือความหมายจึงเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งของผู้เรียน เด
ลเบน (Delbende) [7] กล่าวถึงประโยชน์ของบทเพลงว่าสามารถ
ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพทางภาษา เพราะการ
สอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงเป็นการฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ดาแวนเนลลอส (Davanellos) 
[8] กล่าวว่าครูภาษาอังกฤษจ านวนมากทั่วโลกนิยมใช้เพลง
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเพลงเป็นสื่อช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย อีกทั้งท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติ โดยเฉพาะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่จะช่ืนชอบการร้องเพลง
ภาษาอังกฤษ แต่พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือความหมาย
ของเพลงทั้งหมด ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาที่
แท้จริงนั้นก็คือต้องการให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน
ได้ ไม่ใช่เรียนแต่ตัวภาษา หรือไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว กล่าวได้
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ว่าเพลงถือเป็นหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
เพลงสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
นอกจากนี้ เพลงยังสามารถสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
รวมถึงได้รับความรู้ เนื้อหาสาระ และคติสอนใจที่จะน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
 จากความส าคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงท าให้
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงการพัฒนาการภาษาอังกฤษออกเสียง
ของนักศึกษาผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษด้วยการศึกษาลักษณะ     
สัทสัมพันธ์ เพราะจากประสบการณ์การสอนพบว่านักศึกษา
ส่วนมากยังคงมีปัญหาด้านการสื่อสารกับเจ้าของภาษาเนื่องจาก
การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีผิดและไม่ชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 
          1) เพื่ อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนในการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านทางบทเพลงภาษาอังกฤษ 
          2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการออก
เสียงภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเรียนและ
หลังเรียน  
 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ     
one group pretest and posttest design เพื่ อ เปรียบ เที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนการออกเสียงต่อเนื่องกันใน
ภาษาอังกฤษ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาช้ันปีที่    
1- 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9001103 ภาษาอังกฤษเพื่อ       
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภาคการศึกษา   
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 คน และเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 40 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 25 คน และสาขาดนตรีสากล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 15 คน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1- 
2 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ และสาขา
ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 9001103 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น      
40 คน 
     2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่  

            2.1.1 บทเรียนพร้อมแบบฝึกลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่าน     
บทเพลงภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยได้สร้างบทเรียน เพื่อวัดผลส าหรับ
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จ านวน 7 บท ได้มีการให้ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านภาษาอังกฤษจ านวน 3 ท่าน และด้านดนตรีจ านวน 3 ท่าน 
เพื่อประเมินหาความเที่ยงตรง ความเช่ือมั่น ความเข้าใจตรงกัน 
และเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบวัดเรื่องลักษณะสัท
สัมพันธ์ รวมถึงหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนพร้อมแบบฝึก
ลักษณะสัทสัมพันธ์  
             2.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการออกเสียง
ภาษาอังกฤษส าหรับวัดก่อนและหลังเรียน จ านวน 15 ข้อ 30 
คะแนน 
             2.1.3 แบบส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อ
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ โดยในงานวิจัย
นี้ ได้ก าหนดความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน คือ ได้แก่ ด้านผู้สอน 
ด้านกิจกรรม/เนื้อหาวิชาการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก และด้านการน าไปประยุกต์ใช้ โดยแบ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) โดยค่าระดับแบ่ง
ออกเป็น ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด ระดับ 2 หมายถึง 
ระดับน้อย ระดับ 3  หมายถึง ระดับปานกลาง ระดับ 4  หมายถึง 
ระดับมากระดับ 5  หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 3. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีการ
วัดผลก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  
 4. ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการสอนออกเป็น 4 
สัปดาห์ ดังนี ้
 สัปดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยได้ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับการออก
เสียงต่อเนื่องก่อนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสอน
เรื่องหน่วยเสียงในภาษาอังกฤษและสัทสัมพันธ์เบื้องต้น 
 สัปดาห์ที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการสอนเรื่องเสียงเน้นหนัก และ
เรื่องจังหวะของภาษาพูด 
 สัปดาห์ที่ 3 ผู้วิจัยได้ท าการสอนเรื่องการกลมกลืนเสียง 
และการลดเสียง 
 สัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยได้ท าการสอนเรื่องการเช่ือมโยงเสียง 
ท านองเสียง และระดับเสียง 
 5. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดความเข้าใจ
เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งก่อนและหลังการสอนโดยใช้บท
เพลงภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกัน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 พิจารณาจากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความเข้าใจ
ในการออกเสียงภาษาอังกฤษก่อน และหลังการสอนโดยใช้เพลง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเก็บรวบรวมได้โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย     
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบจับคู่ 
 
สรุปผลการวิจัย 
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 1. บท เรียนพ ร้ อมแบ บฝึ กลั กษณ ะสัท สั มพั น ธ์มี
ประสิทธิภาพในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 70.98/ 74.43 ซึ่งต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 โดยพิจารณาจากการทดสอบท้ายบท
ระหว่างเรียน 70 คะแนน และคะแนนทดสอบการอ่านออกเสียง 
30 คะแนนภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
 2. จาก ก ารวิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล ข อ งค ะแน น ก ารท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างในนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ พบผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและ
หลังเรียนผ่านกิจกรรมเพลง ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษ 

test n score ( ) (S.D.) ( ) S.D. ( ) t df p value 
pre-test 25 30 12.24 2.76  

7.16 
 

1.99 
 

17.96 
 

24 
 

0.000 post-test 25 30 19.40 3.34 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ ใน
การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษหลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านเพลง

ภาษาอังกฤษเท่ากับ 19.40 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 12.24 ผลต่างเฉลี่ย ( ) ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย       
การสอนลักษณะสัทสัมพันธ์เท่ากับ 7.16 ค่าสถิติ t เท่ากับ 17.96  

  
  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษดี

ขึ้นเช่นเดียวกับความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาดนตรีสากล ดัง
ตารางที ่ 2  

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล
ก่อนและหลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษ 

test n score ( ) (S.D.) ( ) S.D. ( ) t df p value 
pre-test 15 30 11.13 2.90 

 

8.93 
 

 

3.22 
 

 

10.75 
 

 

14 
 

0.000 
post-test 15 30 20.07 3.22 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถใน

การออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากลหลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัท
สัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษเท่ากับ  20.07  ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 11.13 ผลต่างเฉลี่ย ( ) ระหว่างก่อน
และหลังเรียนด้วยการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์เท่ากับ 8.93 ค่าสถิติ t 
เท่ากับ 10.75 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน 
พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

จากการวิจัยครั้งนี้ เห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสองคณะ มี
ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษดีขึ้น อย่างไรก็ตามใน
งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อสังเกตบางประการที่ผู้วิจัยเห็นเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ คือในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากลมีค่าคะแนนทั้งก่อนและหลัง
มากกว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ทั้งที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าวไม่มีรายวิชาที่เรียนเกี่ยวกับระบบเสียง 

หรือสัทวิทยาในหลักสูตร อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสาขาดนตรีสากล
ได้มีรายวิชาที่เกี่ยวการขับร้องประสานเสียง (4 รายวิชาต่อเนื่อง) 
ซึ่งเป็นรายวิชาขั้นพ้ืนฐานในหลักสูตร  

3. ส าหรับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสอน
ลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษนั้น แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรม/เนื้อหาวิชาการ 
ด้านสถานที่และสิ่ งอ านวยความสะดวก และด้านการน าไป
ประยุกต์ใช้ รายละเอียดการประเมินพิจารณาจากเกณฑ์ โดยการ
แปลความหมายความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการประเมิน
ทั้ง 4 ด้านให้ระดับคุณภาพ พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจปานกลาง 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจน้อย 

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึง
พอใจน้อยท่ีสุด  
            โด ยมี ก ารแสด งผลส รุ ป ภ าพ รวม  ดั งต ารางที่  3

ตารางที่ 3 ภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากตารางที่ 3 พบว่าภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เรียนที่มีต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านกิจกรรม/เนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.81 รองลงมา
เป็นด้านผู้สอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.77 และด้านการน าไปประยุกต์ใช้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.66 ตามล าดับ หากพิจารณาแต่ละ
ด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด โดย
ภาพรวมข้อมูลจากแบบส ารวจส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นในเชิง
บวก 
 

อภิปรายผล 
 1. จากการที่ประสิทธิภาพของบทเรียนพร้อมแบบฝึก
ลักษณะสัทสัมพันธ์มีค่า 70.98/ 74.43 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่เคยเรียนรู้ลักษณะสัทสัมพันธ์
ของภาษาอังกฤษมาก่อน เพราะสัทสัมพันธ์เป็นหนึ่ งในเนื้อหา
ทางด้ านระบบเสียง หรือสัทวิทยาส าหรับผู้ศึ กษาทางด้ าน
ภาษาศาสตร์เป็นหลัก รวมถึงระยะเวลาอันจ ากัดในการสอน ส่งผล
ให้กลุ่มตัวอย่างยังไม่เข้าใจเนื้อหาเรื่องสัทสัมพันธ์ในเชิงลึกได้ 
 2. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของกลุ่ม
ตัวอย่างสูงขึ้นภายหลังจากการเรียนด้วยการสอนลักษณะสัท
สัมพันธ์ผ่านเพลงภาษาอังกฤษได้อย่างมีนัยส าคัญ นักศึกษาทั้งสอง
คณะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับ เดลเบน 
(Delbende) [7] ที่เห็นว่าการใช้เพลงภาษาอังกฤษมีผลต่อการออก
เสียงของผู้เรียนภาษา และท าให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และ
พัฒนาการออกเสียงของตนได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการใช้กิจกรรมเพลงเป็น
สื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
ดีขึ้น รวมถึงมีความสนุกสนาน บันเทิง และลดความตึงเครียดได้ 
โดยบทเพลงช่วยเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัย อีกทั้งส่งเสริม
พัฒนาการทางอารมณ์ ความรู้สึก สังคม และวัฒนธรรม รวมถึง
ช่วยเพิ่มพูนทักษะทางภาษาโดยเฉพาะการเรียนรู้ค าศัพท์ การฟัง 
และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

  3. ส าหรับภาพรวมของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เรียนที่มี
ต่อการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์จากเพลงภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าด้านกิจกรรม/เนื้อหามีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.81 เห็นได้ว่าผู้เรียน
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับดาแวนเนลลอส (Davanellos) [8] ที่เห็นว่าบทเพลง
ที่มีลักษณะร่วมสมัย มักสร้างความสนใจให้กับนักศึกษาท าให
นักศึกษารูสึกผอนคลาย รูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือประทับใจ 
จึงท าใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนสงผลใหการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาเปนไปดวยความสุข รวมถึงการสรางบรรยากาศที่ดีตอ 
การเรียน ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ตั้งใจฟงเพลงเพื่อใหออกเสียง
ภาษาอังกฤษได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับการใช้บท เพลงภาษาอั งกฤษนั้ น  ควรมี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเพลงที่ใช้ประกอบการสอนลักษณะ สัท
สัมพันธ์อย่างมีระบบ เนื่องจากภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโลก
ปัจจุบันมีหลากหลายส าเนียง (variety of accent) ควรมีการเลือก
บทเพลงที่มีการใช้ภาษาอังกฤษที่ เป็นส าเนียงมาตรฐาน เช่น 
ส า เนี ย งภ าษ าอั งกฤษ แบ บ อั งกฤษ  (British English) และ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ส าหรับผู้เรียนที่
เริ่มพัฒนาด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 2. ค วรมี ก ารห าก ลวิ ธี ท างด้ าน การออก เสี ย ง  ที่
นอกเหนือจากการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
หลากหลาย รวมถึงการสร้างกระบวนการความรู้ที่จะถ่ายทอดให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ 
 3. ควรมีการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจาก
บทเพลงภาษาอังกฤษในการสอนลักษณะสัทสัมพันธ์เพื่อพัฒนา
ด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษ อาทิ ภาพยนตร์ ละครเวที ละคร
ชุด หรือซีรีส์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้มีความหลากหลาย 
และสามารถปรับใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้ งการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ดียิ่งข้ึน 

item evaluation topic ( ) (S.D.) level 
1 ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 4.26 0.65 มาก 
2 ด้านผูส้อน 4.64 0.77 มากที่สดุ 
3 ด้านกิจกรรม/เนื้อหา 4.85 0.81 มากที่สดุ 
4 ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ 4.43 0.66 มาก 

สรุปรวม 4.54 0.72 มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) จ านวน 71 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเกมศึกษาเพื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) 
แบบสอบถามความถึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมเกมศึกษาเพื่อการเรียนรู้วิทยาการค านวณอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: เกมการศึกษา, กิจกรรมการเรียนรู้, วิทยาการค านวณ 
 

Abstract 
This research aimed to 1) compare the students' learning achievement in computational science before and 

after organizing educational game activities and 2) study the satisfaction of students who received educational game 
activities. The sample group used in the research were 71 students in elementary school at Wat Phrakhao School, selected 
by purposive sampling according to the specified qualifications. The instruments used in this research were 1) activity 
packages of educational games for computational learning, 2) academic achievement test, and 3) satisfaction questionnaires. 
The data were analyzed by using mean, standard deviation, and t-test. The research findings revealed that 1) the learning 
achievement in computational science of students who received educational game activities were significantly higher than 
the criteria at the .05 level, and 2) the students were satisfied with organizing educational game activities for learning 
computational science at a highest level. 

 
Keywords: Educational games, Learning activities, Computational science 
 
1. บทน า 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทางการ
ผลิตและ การพัฒนาก าลังคนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลง [1] สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 23 และ 24 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเน้น
กระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
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สนใจและความถนัดของผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [2]  
 การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรุงปรุงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวช้ีวัดโดยยกเลกิมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด สาระที่ 
2 การออกแบบเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ส่งผลให้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกปรับเปลี่ยนไป
เป็นวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ซึ่งถูกบรรจุในตัวช้ีวัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) [3-4] โดยสถาบั นส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสต ร์และ
เทคโนโลยี  (สสวท.) ได้กล่าวว่า สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะการคิดเชิง
ค านวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ในการแก้ปัญหาที่ พบใน ชีวิตจริ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [5] การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ ) มี รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สสวท. ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหานั้นอาจไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอน ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการ
สอน เช่น การสอนอัลกอริทึมโดยใช้กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้น การให้
ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราวที่เขียนอย่างสร้างสรรค์ การ
เขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาลงในกระดาษ เป็นต้น [5] ส่งผลให้ผู้สอน
จ าเป็นต้องหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค านวณที่สอดแทรกความสนุกสนานควบคู่กับการเรียนรู้ได้ 
 ทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ไม่พึงประสงค์
ในตัวผู้เรียนก็ยังคงเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ ในการจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนจนบางครั้งท าให้ครูผู้สอนหลายคนพากันอ่อนล้าเบื่อ
หน่ ายและขาดแรงจู งใจในการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพ [6] จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงช้ัน
ประถมศึกษาที่มีขั้นตอนเร้าความสนใจและความสนุกสนานให้แก่
ผู้เรียนโดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย สามารถจูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ความสนใจและตั้งใจ เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองได้ดีก็คือ เกม  
ซึง่เกมเป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ผู้สอนหรือผู้น าเกมได้มีการก าหนด
เง่ือนไขและวิธีการเล่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้ที่ดีอย่างมี
เป้าหมายเกิดความสนุกสนาน ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สม า ชิก  ก าร เค ารพกฎ และกติ ก า  ค วามมี น้ า ใจ  การรู้ แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัย เป็นต้น [7] การน าเกมมาใช้ในการศึกษาจึงนับเป็น
กิจกรรมในการเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
มีความรู้ความเข้าใจมากข้ึน เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 
รู้จักหาเหตุผลและการตัดสินใจด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนได้เกิดการ

เรียนรู้สิ่งต่างๆ [8-9] ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการเรียน
รวมทั้งช่วยให้เกิดความสนุกสนานท าให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาได้อย่าง
แม่นย าและคงทน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจัดการเรียนรู้สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการ
คิดเชิงค านวณ ซึ่งผู้ เรียนสามารถน าทักษะนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้และเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ จึงควรจัดให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพร้อมกัน โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ดังนั้นผู้วจิัยจึงสนใจศึกษาผล
การจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เนื่องจากการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้
เกิดมีทักษะการคิด หากผู้เรียนมีความสนุกสนานหรือเกิดความสุขใจ
ต่อสิ่งที่ตนก าลังจะเรียนรู้แล้วพฤติกรรมการตอบสนองและผลที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นตามมาโดยไม่ยากนัก  รวมถึง
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้เกมการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. จุดประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิ จั ย ค รั้ งนี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งท ดล องเบื้ อ งต้ น  (Pre-
Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว 
(One Group Pretest Posttest Design) 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 
ระดับช้ันประถมศึกษาที่ก าลังเรียนวิชาวิทยาการค านวณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 133 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลายชั้นปี
ที่  4-5 โร ง เรี ย น วั ด พ ระ ข าว  (ป ระ ช านุ เค ร า ะ ห์ ) จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 71 คน 
ซึ่งท าการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling)  
3.1.2 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) สาระที่  4 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ระดับช้ัน
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ประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง 
3.2.1 แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อ
การเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณที่พัฒนาขึ้น โดยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี  และหลักการจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานและตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาระที่  4 เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ระดับช้ันประถมศึกษา การจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณ กิจกรรมเกมการศึกษา และการการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงค านวณ เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
การศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 6 แผน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษา 

ชื่อกิจกรรม ประสบการณ์ส าคัญ เวลา (นาที) 
1. เกมล่าสมบัติ 
2. เกม sudoku Animal 
3. เกมประกอบร่างให้ฉันที 
4. เกมต่อค าหรรษา 
5. เกมเป็นขั้นเป็นตอน 
6. เกมรวมค่าเรขาคณิต 

การจัดเรียงล าดับ 
การคิดวิเคราะห ์

ความคิดสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา 

การคิดเป็นข้ันตอน 
การคิดวิเคราะห ์

50 
50 
50 
50 
50 
50 

 
 น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้  ออกแบบ
กิจกรรมและแบบฝึกทักษะตามแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
การศึกษา ในการจัดกิจกรรมจ านวน 6 ช่ัวโมง น าแผนการจัด
กิจกรรมให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบความ
เหมาะสมเพื่อพิจารณาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม
การศึกษา ประกอบด้วยด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบกิจกรรม พบว่า
โดยภาพรวมของแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมการศึกษามีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48  
3.2.2 แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยน าแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอน
วิชาวิทยาการค านวณระดับประถมศึกษา จ านวน 3 คน ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับจุดประสงค์ ผลการวิเคราะห์  
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ  
3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน
ข้อค าถาม 12 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 
3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับ
จุดประสงค์ของการประเมิน ผลการวิเคราะห์  ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลทางการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างแล้วตรวจให้คะแนนก่อนการ
ทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 
3.3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมเกมการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างโดยผู้วิจัย
เป็นผู้วิจัยจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยตนเองร่วมกับนักศึกษา
จ านวน 7 คน ใช้เวลาจัดกิจกรรม 1 วัน เวลาทั้งสิ้น 6 ช่ัวโมง ซึ่งมี
รูปแบบกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้จ านวน 6 กิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 71 คน ถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม เวียนเข้าฐานการเรียนรู้ในเวลา 
50 นาทีจากนั้นจะสลับฐานการเรียนรู้จนครบ 
3.3.3 เมื่อกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่ก าหนดแล้ว  
สรุปความรู้ที่ได้รับจากนั้นท าการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้ฉบับเดียวกันกับการทดสอบก่อน
การทดลอง แล้วตรวจแบบทดสอบเป็นคะแนนหลังการทดลอง 
3.3.4 น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้ก่อนการ
และหลังการทดลองไปวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาโดยการใช้สถิติทดสอบค่า t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว (One-
sample t-test) 
3.3.5 ส ารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณ์์ที่ใช้ในการประเมินผลแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยมีเกณ์์พิจารณาค่าเฉลี่ย [10] ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี ้
4.1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ได้ผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
การทดสอบ คะแนนเต็ม  S.D. t p 
ก่อนเรียนรู ้ 20 11.41 2.75 

10.51 .000* 
หลังเรียนรู ้ 20 13.28 3.19 

*p < .05 t(.05, df 70) t = 1.67 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ย
คะแนนก่อนการเรียนรู้ เท่ากับ 11.41 และหลังการจัดกิจกรรมมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนจัด
กิจกรรมเท่ากับ 2.75 และหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.19 จากการ
ทดสอบโดยใช้ค่าทดสอบ t แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว พบว่า t มีค่า
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เท่ากับ 10.51 และมีค่า p เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ที่ก าหนด .05 แสดงว่าผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 

รายการประเมิน  S.D. แปลผล 
1. เ นื้ อ ห า ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

4.46 0.65 มาก 

2. เนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสม
กับฉัน 

4.50 0.63 มาก 

3. วิทยากรอธิบายเนื้อหาเข้าใจง่าย 4.49 0.75 มาก 
4. ฉันเข้าใจวิชาวิทยาการค านวณ
มากขึ้น 

4.55 0.69 มากที่สุด 

5. กิจกรรมช่วยให้ฉันมีความรู้
ทางการคิดค านวณมากข้ึน 

4.49 0.73 มาก 

6. กิจกรรมฝึกให้ฉันได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นและท างานเป็นกลุ่ม 

4.55 0.65 มากที่สุด 

7. ฉันสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4.49 0.67 มาก 

8. กิจกรรมมีความสนุกสนาน 4.62 0.54 มากที่สุด 
9. ระยะเวลาในจัดกิจกรรมมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหา 

4.49 0.63 มาก 

10. ความเหมาะสมของอาหาร
และเครื่องดื่ม 

4.44 0.81 มาก 

11. ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.58 0.67 มากที่สุด 
12. อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก 4.73 0.48 มากที่สุด 

ภาพรวมการประเมิน 4.54 0.65 มากที่สุด 
 
     จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่าภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.65 เมื่อพิจารณาระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดของการ
ประเมิน พบว่า ข้อ 12 อยากให้มีกิจกรรมเช่นนี้อีก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ข้อ 8 กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.54 และข้อ 11 ความเหมาะสมของสถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ตามล าดับ 
 
 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถสรุป
และอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี ้

4.1 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ 
ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณสูงขึ้น ทั้งนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระท าและการปฏิบัติจริงเป็น
การจูงใจผู้เรียนกลับสู่ห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนที่แปลก
ใหม่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานช่วยให้ผู้เรียนมี
ความอยากเรียนมากขึ้น สร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
ได้อย่างเท่าเทียมกัน ท าใหผู้้เรียนในห้องเกิดความสนิทสนมและรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเพื่อนและครู ได้ทั้งความรู้และสามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยน  [11] อีกทั้ งการที่ ผู้ เรี ยน ในระดั บ
ประถมศึกษาซึ่งยังเป็นวัยเด็กอยู่นั้น วิธีหนึ่งที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การคิดของเด็กวัยนี้คือ วิธีการสอนโดยใช้เกมมาบูรณาการร่วมกับ
การเล่นเกม วิธีการเล่น และใช้ผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาอภิปราย
เพื่อสรุปและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  [12-14] สอดคล้องกับ
ฉั ตรมงคล  และพจมาน  [15] ที่ กล่ าวว่ า เกมการศึ กษาเป็ น
กระบวนการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รู้จักสังเกตจ าแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ และเช่ือมโยงซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาดล, รัฐสาน์ และ
รมย์วรินทร์ [16] ที่ ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมเกมการเรียนรู้  
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน และ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหารายวิชาคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 
ตามเกณ์์ที่ก าหนดไว้ นอกจากนั้นผลการวิจัยของกนกวรรณ, ศิตา 
และอารีรักษ์ [17] ที่ได้ศึกษาผลการใช้เกมที่มีต่อการเรียนรู้และความ
คงทนในการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่าผลการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการใช้เกม
สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 2 สัปดาห์ 
 
4.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามี
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้การ
การศึกษาเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ผู้ เรียนรู้สึก
สนุกสนาน ดังสะท้อนมาจากผลการประเมินในหัวข้ออยากให้มี
กิจกรรมเช่นนี้อีก และกิจกรรมมีความสนุกสนาน จากการสังเกต
พฤติกรรมพบว่า ผู้ เรียนมีความสนใจ มีความตั้ งใจ มีความ
กระตือรือร้น ในการปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษานอกจากนั้นเกม
การศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้นับเป็นอารมณ์
หรือความรู้สึกที่ส าคัญที่จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนอันมาจากการได้รับ
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การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนซึ่งเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ผู้เรียน
จะเกิดความพึงพอใจเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความรู้สึก
สบายใจในขณะที่ก าลังอยู่ในบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดขึ้น [6] สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนาและ
สุภาวิณี  [18] ที่ ได้พัฒนาชุดกิจกรรม เพื่ อพัฒนาทั กษะทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การสังเกต การจ าแนกและการเปรียบเทียบ 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ ในระดับดีมาก 
เนื่องจากเกมการศึกษามีความเร้าความสนใจนักเรียนพึงพอใจ สร้าง
ความสนุกสนานเป็นกันเองกับเพื่อน ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เรียนช่วยท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและช่วยผ่อนคลายความเครียดใน
การเรียน ท าให้การเรียนรู้ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เด็กสนใจไม่
เบื่อหน่าย ครูจึงควรน าเกมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้การ
เรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
5.1 ผู้สอนควรศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน
ในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแต่ละแบบให้เข้าใจก่อนน าไปใช้ 
5.2 ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ ยวกับสื่อการสอนที่ ใช้
ประกอบในในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแต่ละฐานของการเรียนรู้
โดยสื่อที่ใช้จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้ 
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างคล่องตัว และการเตรียมประเด็นการ
สนทนาและซักถามผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สอนใช้การเสริมแรงจูงใจให้
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก โดยการใช้วิธีแจกรางวัลส าหรับผู้เรียน 
ที่กล้าพูด กล้าแสดงออกเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด การพูด และ
แสดงความคิดเห็นออกมา 
5.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดด้านอื่น ๆ 
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาโดยใช้เกมการศึกษา เปรียบเทียบกับ
วิธีการสอนแบบอื่นๆ เช่น การสอนการพัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์โดยการสอนแบบโครงงาน 
แบบปัญหาเป็นฐาน เปน็ต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน

ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 2) พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตาม
แนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ และ3) ศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ วิธีด าเนินการวิจัย แบงงออกเปนน   ขั้นตอน กลุงมตัวอยงาง ได้แกง ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย จ านวน 30 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แกง ร้อยละ คงาเฉลี่ย สงวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติที ผลการวิจัยพบวงา 1) 
ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  พบวงา โดย
ภาพรวมอยูงในระดับปานกลาง มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 2.92 และความคาดหวังของครูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับมากที่สุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.63 และมีดัชนีความต้องการ
จ าเปนน (PNI modified) สูงกวงาเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือมากกวงา 0.40 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบวงา ได้หลักสูตรฝึกอบรมและคูงมือการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยูงในระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันทุกรายการ และ3) ผลการการใช้
หลักสูตรฝึกอบรม พบวงา (1) สมรรถนะด้านความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม และสูงกวงาเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 
อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) สมรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยูงในระดับดีมาก มีคงาเฉลี่ยเทงากับ  .87 และสูงกวงา
คงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการ
ฝึกอบรม อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และครูระดับปฐมวัยที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงใน
ระดับมากท่ีสุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ  .78 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย / การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัย / โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 

Abstract 
The objectives of this research were 1) study the competency of the learning experience of teachers at the 

primary level under the concept of school as learning community; Teaching at the preschool level according to the 
concept of school as learning community; and 3) study the results of the use of competency-building training courses; 
The research method was divided into 4 steps. The sample consisted of 30 primary school teachers. The statistics used 
in the research were percentage, mean, standard deviation. And the statistical t-test The results of the research were 
found that 1) the results of the learning experience of teachers at the primary level under the school as learning 
community concept were found that the overall level was at the moderate level 2.92 and Expectation of Primary 
Teachers on the Competency of Early Childhood Teacher Learning Experience in the school as learning community 
Concept The highest level 4.63 and the required index (PNI modified) higher than the specified criteria was greater than 
0.40. There were seven components of the training, which were appropriate at the highest level and consisted of all 
items, and 3) the results of using the training course found that (1) the teachers' knowledge competency after the 
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training was higher than before the training. Training and 80 higher than the established criteria statistically significant at 
.05 level (2), the skill performance after training was very good 4.87 and higher. The mean 3.50 was statistically 
significant at the .05 level (3). The post-training learning experience performance was higher than that of the prior 
training. The study was statistically significant at the .05 level and the primary school teachers who attended the 
training were the most satisfied with the training course 4.78 
 
Keywords: Early Childhood Teacher Competency Development / Early Childhood Teacher Learning Experience 
Development / School as Learning Community   
 
1. บทน า 
 การสงงเสริมคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 มีความส าคัญในบริบทการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เนื่องจากเปนนเงื่อนไขและปัจจัยส าคัญของการเรียนรู้และการด าเนิน
ชีวิตของผู้เรียน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการของชีวิตด าเนิน
ไปตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ที่เผชิญ รวมทั้งเง่ือนไข
พัฒนาการทางรงางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนแตง
ละคน ซึ่งพัฒนาการแตงละด้านของผู้เรียนในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ไปคงอนข้างรวดเร็ว ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในบทบาท
ของครูปฐมวัยและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญและ
จัดกระท าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพราะอาจจะสงงผลตงอ
พัฒนาการในวัยที่มีอายุมากขึ้น ซึ่งมีผลครอบคลุมการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของพัฒนาการด้านรงางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้องกับหลักการของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [1] อีกทั้ งยังมี
ความสัมพันธ์และพัฒนาอยงางตงอเนื่องเปนนล าดับขั้นไปพร้อมกันทุก
ด้าน เนื่องจากเด็กแตงละคนจะเติบโตและมีลักษณะพัฒนาการ
แตกตงางกันไปตามวัย โดยพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะบงงบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กอยงางตงอเนื่อง เริ่มตั้งแตงแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจ าเปนนต้องมีปฏิสัมพันธ์อยงาง
สม่ าเสมอตามวัยของตน ในการแสดงความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการสิ่งตงาง ๆ ที่หลากหลาย เด็กควรได้รับการตอบสนอง
ทางบวกเมื่อแสดง ความสนใจที่จะใช้ภาษาและฝึกให้ใช้ภาษาอยงาง
ถูกกาลเทศะ ยิ่งกวงานั้นเด็กควรได้รับโอกาสสร้างสรรค์ทักษะทาง
สั งคมมากขึ้ น  โดยได้ รับการสนับสนุ น ให้ ด า เนิ น ชีวิตอยูง ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่มีคุณคงาตงอการการใช้ชีวิต
ต าม ค วาม ส าม ารถขอ งต น  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ห ลั ก ก ารข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ [2] อีกทั้งการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3-5 ปี ควรได้รับการพัฒนาอยงางรอบด้านทั้งรงางกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม โดยการจัดให้
ผู้เรียนมีความรู้คูงคุณธรรมและมีความพร้อมในการเรียนตงอระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้นเด็กวัยนี้ควรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่
เสริมสร้างสติปัญญา พัฒนาความคิดที่มีอยูงในตนเองให้ก้าวขึ้นสูงขีด
สูงสุดโดยให้มีโอกาสพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นทางสติปัญญา 
มากกวงาเด็กที่ไมงมีโอกาส ดังกลงาวซึ่งการเรียนในระดับปฐมวัยที่มี
คุณคงาก็จะไมงเรงงรีบพัฒนาเด็กให้เร็วกวงาธรรมชาติเพราะอาจสงงผล

เสีย ตงอการพัฒนาการของเด็กได้ เพราะอาจเปนนการท าให้เด็กเครียด
คับข้องใจ สุขภาพจิตของเด็กโดยธรรมชาติจะมีพัฒนาการเปนนไป
อยงางตงอเนื่องจากงงายไปสูงความซับซ้อน และเด็กแตงละคนมี
พัฒนาการแตกตงางกันในแตงละด้าน สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลยา 
ตันติผลชีวะ [3] ดังนั้นทักษะการเรียนรู้จึงเปนนปัจจัยส าคัญที่ชงวย
น าพาผู้เรียนในวันนี้ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการด าเนินชีวิต
ในอนาคต เนื่องจากแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัย ได้
เปิดกว้างส าหรับการจัดกิจกรรมประสบการณ์ให้ผู้เรียนในลักษณะที่
หลากหลาย ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้น าเสนอแนวคิดไว้
คงอนข้างมาก โดยมุงงเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านรงางกาย 
อารมณ์  จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเริ่มต้นด้วยกิจกรรม
ประสบการณ์ที่ออกแบบส าหรับจัดให้ผู้เรียนผงานการปฏิบัติหรือการ
เลงนแบบงงาย ๆ กงอนไปหาสิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่
เห็นวงาสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
นงาสนใจ ได้แกง แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) 
แนวคิดของ Waldorf และแนวคิด High-Scope ซึ่งแนวคิดดังกลงาว
มีหลักการส าคัญรองรับ กลงาวคือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่อธิบาย
บนพ้ืนฐานแนวคิดของ เพียเจท์ จะเห็นด้วยกับการสร้างสรรค์ความรู้
ของผู้เรียนตามหลักการการสร้างความขัดแย้งทางปัญญาบนเงื่อนไข
ข อ ง  Assimilation, Accommodation แ ล ะ  Equilibrium 
principles สงวนแนวคิดของ Vygotsky จะใช้หลักการ Scaffolding 
และ Zone of Proximal Development หรือ ZPD 
 การสงงเสริมทักษะและพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยท้ัง   
ด้าน จึงต้องได้รับการพัฒนา โดยการพัฒนาครูปฐมวัยในด้านการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งชงวงหลังการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนปฐมวัย
ได้รับความส าคัญจากสงวนกลางมากขึ้น  ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ เพื่อจัดท าแผนการสอน สื่อการสอน วัดผลและ
ประเมินผล ฯลฯ แตงยังมีครูปฐมวัยบางสงวนท่ีเข้ารับการอบรมแล้วไมง
สามารถน าการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนได้ เนื่องจากโรงเรียน
อยูงในถิ่นทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง ชายขอบ และพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ใต้ฯลฯ สภาพบริบทของโรงเรียน ดังนั้นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยจึงไมงได้ผลกับนักเรียนเทงาที่ควรสงงผลตงอการ
ประเมินพัฒนาการของนักเรียนท้ัง   ด้าน และแนวโน้มผลการเรียน
ในระดับประถมของโรงเรียนเหลงานี้จะมีผลสัมฤทธิ์ต่ าถ้ายังไมงได้รับ
การพัฒนาที่ตรงจุดเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและตัวนักเรียนจึง
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เปนนปัญหาส าคัญของโรงเรียนรวมไปถึงผลการเรียนตงอในระดับช้ัน
ประถมศึกษาตงอไป  

แนวคิดของ Waldorf ที่พัฒนาขึ้นใช้โดย Rudolf Steiner 
นั้น จะให้ความส าคัญกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กแรก
เกิดถึง 7 ขวบ ผงานเง่ือนไขการสร้างความคิดแบบจินตนาการ 
การบูรณาการการเรียนรู้ด้าน การปฏิบัติและการแสดงออกทาง
ศิลปะสนับสนุน เพื่อให้เข้าใจในมุมมองของชีวิตความเปนนมนุษย์ที่
เกี่ยวข้องกับรงางกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณ และความมีสปิริต      
ที่สะท้อนพัฒนาการขั้นพื้นฐานจากวัยเด็กสูงวัยผู้ใหญง โดยผู้สอน
จะต้องเข้าใจและยึดมั่นในธรรมชาติความเปนนมนุษย์ของผู้เรียน การ
จัดการเรียนรู้จึงเสริมสร้างงานและประสบการณ์ที่น าไปสูงเจตคติ 
ความเช่ือและการไว้ใจยอมรับ เพื่อสร้างความนับถือในสิ่งที่ดีงาม
ตามความสนใจ ของแตงละบุคคลผงานกิจกรรมทางศิลปะที่เช่ือมโยง
กับแบบของจังหวะ การเคลื่ อนไหว การออกแบบด้วยสีสัน 
เสียงดนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทของธรรมชาติและเนื้อหา
ความรู้ในบทเรียน ที่มีความหมายของความงดงามในสิ่งที่เผชิญแตง
ละเหตุการณ์ โดยให้ความเปนนอิสระในการเรียนรู้แกงผู้เรียนแตงละ
บุคคลมากขึ้น ขณะที่แนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ 
High-Scope จะให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ผงานการลงมือกระท า
หรือจัดให้มีการปฏิบัติของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์พื้นฐาน
ของแตงละคน ดังนั้นหากมีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนในระดับ
ปฐมวัยโดยการประยุกต์และผสมผสานแนวคิดดังกลงาวไว้ในกิจกรรม
ประสบการณ์แกงผู้เรียน ก็เช่ือวงาจะสามารถเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จได้อีกทางหนึ่ง 

การพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครู
ระดับปฐมวัยโดยการให้ความรู้ด้วยการบรรยาย หรือการฝึกอบรมที่
จัดขึ้นเพียงครั้งคราว อาจไมง เพียงพอที่จะสงงเสริมให้การพัฒนา
ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และสมรรถนะด้านตงาง ๆ เปนนไปอยงางตงอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ Costa & Garmston 
[4] การตระหนักถึงวิธีการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยค านึงถึง
หลักการเรียนรู้และความต้องการของครูแตงละคน แตงละกลุงม และ
แตงละวัย กระบวนการและกิจกรรมส าหรับการพัฒนานั้นต้องชงวยให้
ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพท้ังด้านความรู้และกลยุทธ์การจูงใจ  
      จากความเปนนมาที่กลงาวมาข้างต้นผู้วิจัยในฐานะอาจารย์
ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาและ
เสริมสร้างครูผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของผู้ เรียนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในบริบทช้ันเรียนและ
ในเหตุการณ์ชีวิตจริงให้ประสบผลส าเร็จและมีคุณภาพ รวมทั้งเกิด
ความตระหนักใสงใจในการพัฒนางานการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
ตามที่ตนรับผิดชอบ โดยประสานกับเพื่อนรงวมงานในการพัฒนา
บทบาทหน้าที่ความเปนนครูและผลงานวิชาการผงานกระบวนการ 
PLC หรือ Lesson Study และกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

สงวนรงวม ควบคูงระหวงางการด าเนินของโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ SLC นี้ด้วย 
 
2. ค าถามการวิจัย 
 1. สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัยมีอะไรบ้าง 
 2. หลั กสู ต รฝึ กอบ รมการเสริ มส ร้ างสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีลักษณะและ
องค์ประกอบอยงางไร  
 3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยเปนนอยงางไร ผู้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรมีสมรรถนะหลังการอบรมสูงกวงากงอนการ
อบรมหรือไมง 
   
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
 3. เพื่ อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 1. สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพอยูงในระดับมาก
ที่สุด  
 2. หลักสู ต รฝึ กอบรมการเสริม สร้ างสมรรถนะการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ มีความเหมาะสมและความ
สอดคล้องอยูงในระดับมากท่ีสุด 
 3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการ
ฝึกอบรม  
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ในแตงละประเด็นเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ 1) แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ของ วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน และอมลวรรณ วีระธรรมโน [5] ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทิศนา แขมมณี [6] 
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3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบรงวมมือ (Co-operative Learning) ทิศนา 
แขมมณี [6]  ) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
ทิศนา แขมมณี [6] และ5) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอยงาง 
(Case Study) ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ [7]   
 
6. ขอบเขตการวิจัย 

6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ศึ กษ า ได้ แกง  ค รูผู้ ส อน ระดั บป ฐมวั ย            

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 179 โรงเรียน    
รวมทั้ งสิ้น 365 คน กลุงมนโยบายและแผนการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
[8] 

กลุง มตั วอยง างศึ กษา ได้ แกง  ครู ผู้ สอนระดับปฐมวัย           
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 186 คน ก าหนด
สัดสงวนกลุงมตัวอยงางโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan [9] บุญชม      
ศรีสะอาด [10] โดยใช้วิธีสุงมตัวอยงางแบบมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยการหาชงวงของการสุงมค านวณจากขนาด
ประชากรหารด้ วยขนาดกลุงมตัวอยงาง เทง ากับ 18630 = 6 
หมายถึง จัดเรียงล าดับรายชื่อครูผู้สอนระดับอนุบาล ล าดับที่ 1-186 
เลือกสุงมทุก ๆ 6 คน จนครบ 30 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  

6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประเมินผลการ
ทดลองมี 3 ชนิด ได้แกง 
 1. แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
มีลักษณะเปนนแบบปรนัยแบบเลือกตอบ ชนิด   ตัวเลือก จ านวน 30 
ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน มีคงาดัชนีความสอดคล้องระหวงาง 0.50-1.00 มี
คงาความยากอยูงระหวงาง 0.27-0.80 และคงาอ านาจจ าแนกระหวงาง 
0.28-0.79 และคงาความเช่ือมั่นของแบบวัดความรู้ทั้งฉบับ โดยใช้
สูตร KR20 ของ Kuder-Richardson ได้คงาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ มี
คงาเทงากับ 0.86  
 2. แบบประเมินสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
มีข้อค าถาม จ านวน 30 ข้อ มีลักษณะเปนนข้อค าถามปลายปิดแบบ
มาตรประมาณคงา (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ทสเกล (Likert 
Scale) มีคงาความเที่ยงตรงของแบบประเมินโดยใช้คงาดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีคง าตั้ งแตง  0.60 -1.00 และคงาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์ครอนบัคอัลฟา (Cronbach's 
Alpha Coefficient) มีคงาเทงากับ 0.85 และคงาอ านาจจ าแนกตั้งแตง 
0. 0-0.89 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่
มีตงอหลักสูตรฝึกอบรม ลักษณะเปนนข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ เปนน
ข้อค าถามปลายปิดแบบมาตรประมาณคงา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ของลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) หาคุณภาพโดยการประเมินโดยใช้
คงาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีคงาตั้งแตง 0.60-1.00 และคงาความ

เช่ื อ มั่ น  (Reliability) โด ย วิ ธี สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ค ร อ น บั ค อั ล ฟ า 
(Cronbach's Alpha Coefficient) มีคงาเทงากับ 0.89 และคงาอ านาจ
จ าแนกตั้งแตง 0. 2-0.82 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยท าการทดลองภาคสนาม ในชงวงเดือนกรกฎาคม 
2562 กงอนด าเนินการทดลองผู้วิจัยได้สุงมกลุงมตัวอยงาง โดยใช้วิธีการ
สุงมแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) โดยการหาชงวง
ของการสุงมค านวณจากขนาดประชากรหารด้วยขนาดกลุงมตัวอยงาง 
ได้กลุงมตัวอยงางรวมทั้งสิ้น 30 คน 
 2. กงอนด าเนินการทดลอง ผู้วิจัยช้ีแจงกับครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยท่ีเข้ารับการฝึกอบรม      
 3. กงอนการฝึกอบรมผู้วิจัยท าการทดสอบกงอนเข้ารับการ
อบรม (Pretest) ด้วยแบบวัดความรู้เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จ านวน 30 ข้อ  
  . ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ ใช้ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 18 ช่ัวโมง   
    5. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมผู้วิจัยท าการทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม  (Posttest) โดยใช้แบบวัดความรู้ เกี่ ยวกับการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ จ านวน 30 ข้อ (ชุดเดิม) สงวนการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยวัดครั้งเดียวหลังการฝึกอบรม จ านวน 30 ข้อ และใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีตงอหลักสูตร
ฝึกอบรม จ านวน 20 ข้อ   
 6. น าแบบวัดความรู้ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ แบบประเมินสมรรถนะของครูผู้สอนระดับปฐมวัย และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีตงอหลักสูตร
ฝึกอบรม มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่ได้
จากการทดลองภาคสนามมาวิเคราะห์ข้อมูลตงอไป  
 6.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย โดยใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แกง     
ร้อยละ คงาเฉลี่ย และสงวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. เปรียบเทียบผลการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยด้านความรู้ กงอน
และหลังการฝึกอบรม โดยการทดสอบคงาที แบบสองกลุงมสัมพันธ์กัน 
(Dependent Samples t-test) สง ว น ส ม รรถ น ะ ด้ า น ก า รจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ผู้วิจัยวัดครั้ง
เดียวหลังการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาคงาเฉลี่ย และสงวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปลผลเปนนระดับคุณภาพ    
 
7. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) แบงงออกเปนน   ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ข้ันตอนที่ 2 การออกแบบและ
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พัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม และขั้นตอนที่ 
  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม ด าเนินการ
ฝึกอบรมในเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเปนนชงวงปิดภาคเรียนที่ 1 ของปี
การศึกษา 2562 
 
8. ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ ผลจากการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ เพื่อสังเคราะห์เปนนสมรรถนะ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตาม
แนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา  สมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ แบงงออกเปนน 2 สมรรถนะ คือ 1) 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะ คือ (1) การมุงง
ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง 
( ) การท างานเปนนทีม (5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จ านวน 18 ตัวบงงช้ี 2) สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional 
Competency) 6 สมรรถนะ คือ (1) การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การบริหารจัดการช้ันเรียน 
( ) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรี ยน (5) 
ภาวะผู้น าครู (6) การสร้างความสัมพันธ์และความรงวมมือกับชุมชน
เพื่อการจัดการเรียนรู้ จ านวน 21 ตัวบงงช้ี และผลการศึกษาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา โดยภาพรวมสภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิด
โรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับปานกลาง มีคงาเฉลี่ยน
เทงากับ 2.92 และความคาดหวังของครูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับ
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ อยูงในระดับมากที่สุด  
มี คง า เฉลี่ ย เทง ากั บ  4.63 และมี ดั ชนี ความต้ องการจ าเปน น (PNI 
modified) สูงกวงาเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือมากกวงา 0.40 โดยภาพรวม
สมรรถนะ 2 ด้านและรายสมรรถนะ 
 2. ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ได้หลักสูตรฝึกอบรมการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (SLC) ที่มีลักษณะ
เฉพาะที่ค านึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญง การมีสงวนรงวมของครูที่เข้า
รับการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมที่ เน้นครูผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มี
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม จ านวน 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
ความเปนนมา 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) โครงสร้างหนงวยการ
ฝึกอบรม 5) กิจกรรมการฝึกอบรม (PLC) ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 
ได้แกง ขั้นที่ การสร้างทีมครู (Community) ขั้นที่ 2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (Practice) ขั้นที่ 3 (Reflection) ขั้นที่   (Evaluation) และขั้นที่ 
5 (Network Development) 6) สื่อประกอบการฝึกอบรม และ7) การ
วัดและประเมินผล โดยเน้นสมรรถนะส าคัญแบงงออกเปนน 2 สมรรถนะ 

คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 5 สมรรถนะยงอย คือ 
(1) การมุงงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การ
พัฒ นาตน เอง ( ) การท างาน เปน นที ม  (5 ) จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จ านวน 18 ตัวบงงช้ี 2) สมรรถนะประจ าสาย
งาน Functional Competency 6 สมรรถนะยงอย คือ (1) การ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การ
บริหารจัดการช้ันเรียน ( ) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาผู้เรียน (5) ภาวะผู้น าครู (6) การสร้างความสัมพันธ์และ
ความรงวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรยีนรู้ จ านวน 21 ตัวบงงช้ี รวม
ทั้งสิ้น 39 ตัวบงงช้ี โครงสร้างหนงวยการฝึกอบรมมี 3 หนงวยการ
เรียนรู้ และกิจกรรมการฝึกอบรมมี 5 ขั้นตอน ได้แกง 1) ขึ้นกระตุ้น
ความคิด 2) ขั้นระดมความคิด 3) ขั้นสังเคราะห์องค์ความรู้ 4) ขั้น
การประยุกต์ ใช้ และ5) ขั้นก ากับและติดตามผล ด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
รงวมมือ (Co-operative Learning) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีตัวอยงาง (Case Study) จาก
ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ พบวงา หลักสูตรฝึกอบรมและคูงมือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูงในระดับมากที่สุด และหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกันทุกรายการ 
 3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบวงา 1) สมรรถนะด้าน
ความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม และสูงกวงา
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
2) สมรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยูงในระดับดีมาก   
มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.87 และสูงกวงาคงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ3) สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
หลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกจากนั้นครูที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการ
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงในระดับมากที่สุด มีคงาเฉลี่ยเทงากับ 4.78 
 
9. อภิปรายผล 
 1. สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา 
ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
และ2) สมรรถนะประจ าสายงาน Functional Competency ซึ่ ง
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ สมรรถนะของครูระดับปฐมวัยในการด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ จ าแนกเปนน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
การปฏิบัติ  และด้ านสมรรถนะการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระยุทธ ก้อนกั้น และคณะ [11] ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา 
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอนระดับ
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ประถมศึกษา ประกอบด้วยสมรรถนะส าคัญ 3 ด้าน ได้แกง ด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ สงวนงานวิจัยของ หฤทัย อนุสสรราช
กิจ และคณะ [12] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนรงวมกันเพื่อสงงเสริมสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี พบวงา ผลการเรียนรู้ของครู
ปฐมวัย ครูเกิดการพัฒนาตนเองที่สะท้อนการพัฒนาสมรรถนะ การ
จัดการเรียนรู้ในประเด็นหลักของการจัดการเรียนรู้ คือ 1) การ
วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้  2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ และ3) การประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นงคราญ สุขเวชชวรกิจ และคณะ [13] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 พบวงา 
1) ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 
อยูงใน ระดับมากที่สุด รองลงมา คือการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 
และสมรรถนะในการปฏบิัติงาน อยูงในระดับมากท่ีสุด และทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งอยูงในระดับมาก 2) การจัดการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัยมีอิทธิพลโดยรวมตงอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัย 
ในศตวรรษที่  21 มากที่สุด รองลงมา คือทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และสมรรถนะในการ ปฏิบัติงาน 3) แนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 พบวงา ควร
สงงเสริมให้ครูมีการพัฒนารปูแบบและสาระการจัดการเรยีนรู้โดยเน้น 
ผู้เรียนเปนนส าคัญเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
อยงางเต็มที่ และครูควรพัฒนาทักษะตนเองอยงางตงอเนื่อง นอกจากนี้
กระทรวงศึกษาธิการควรสงงเสริมให้มีการประเมินเกณฑ์ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของครูเพื่อให้สอดคล้องกับยุคศตวรรษท่ี 21 
 2. การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พบวงา     
ได้หลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพ ที่ สร้ างขึ้นประกอบด้ วยองค์ประกอบของหลักสูตร 7 
องค์ประกอบ และจากผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้ทรงคุณ
วุฒและผู้เช่ียวชาญ กงอนน าไปทดลองใช้ พบวงา มีความเหมาะสมอยูงใน
ระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกันทุกรายการ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วีระยุทธ ก้อนกั้น [11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา หลักสูตรฝึกอบรมที่สร้างขึ้นมี 10 
องค์ประกอบ ได้แกง 1) สภาพปัญหาและความจ าเปนน 2) แนวคิดพื้นฐาน
ในการพัฒนาหลักสูตร 3) หลักการ 4) เป้าหมาย 5) วัตถุประสงค์ 6) 
โครงสร้างหลักสูตร 7) แนวการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 8) สื่อท่ีใช้ใน
การฝึกอบรม 9) การวัดและประเมินผล และ10) เกณฑ์การผงาน
หลักสูตรฝึกอบรม สงวนงานวิจัยของ โชติกา กุณสิทธิ์ [14] ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเปนนฐาน
ส าหรับครูปฐมวัยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 พบวงา ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แกง 1) ความเปนนมา 2) หลักการ 3) จุดมุงงหมาย 4) 

สมรรถนะส าคัญ 5) โครงสร้างเนื้อหา 6) กิจกรรมการฝึกอบรม 7) สื่อ
และแหลงงเรียนรู้ และ8) การวัดผลและประเมินผล 
 3. การใช้หลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ พบวงา 1) สมรรถนะด้าน
ความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม และสูงกวงา
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 80 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 
สมรถนะด้านทักษะการปฏิบัติหลังการฝึกอบรมอยูงในระดับดีมาก และ
สูงกวงาคงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) 
สมรรถนะด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หลังการฝึกอบรมสูงกวงา
กงอนการฝึกอบรม อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนั้นครู
ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจตงอการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงใน
ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ  วีระยุทธ ก้อนกั้น [11]     
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา 
สมรรถนะด้านความรู้ การจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงของครูผู้สอน 
ภายหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกวงากงอนการทดลองใช้
หลักสูตรฝึกอบรมอยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมิน
สมรรถนะด้านทักษะอยูงในระดับดี ด้านคุณลักษณะอยูงในระดับมาก 
และความพึงพอใจอยูงในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โชติกา กุณสิทธิ์ [14] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเปนนฐานส าหรับครูปฐมวัยสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวงา 1) 
สมรรถนะด้านความรู้ของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการฝึกอบรม 
และสูงกวงาเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 2) สมรรถนะด้านทักษะหลังการทดลองอยูงในระดับดีมาก และสูง
กวงาคงาเฉลี่ย 3.50 อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ3) 
สมรรถนะด้านคุณลักษณะของครูหลังการฝึกอบรมสูงกวงากงอนการ
ฝึกอบรม อยงางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ครูยังมีความ
พึงพอใจตงอการใช้หลักสูตรฝึกอบรมอยูงในระดับมากที่สุด   
         
10. บทสรุป 
 สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
ชุมชนแหงงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ คือ 1) 
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ
ยงอย และ2) สมรรถนะประจ าสายงาน Functional Competency 
ประกอบด้วย 6 สมรรถนะยงอย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติ และสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีหลักการ
เฉพาะของหลักสูตรตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ทฤษฎีการ
เรี ย น รู้ แ บ บ รง ว ม มื อ  (Co-operative Learning) สง วน ก ารจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียน
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ชุมชนแหงงการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด าเนินกิจกรรมการฝึกอบรมการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กรณีตัวอยงาง (Case Study) ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม จะชงวยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้เปนนไป
อยงางมีประสิทธิภาพ   
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้ที่จะน าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ควรจะได้มีการปรับ 
ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของครูและบริบท
ของสถานศึกษา โดยอาจจะมีการรงวมจัดอบรมในลักษณะของกลุงม
โรงเรียน หรือโรงเรียนในเครือขงาย ทั้งนี้เพื่อสามารถน าหลักสูตร
ฝึกอบรมนี้ไปใช้ให้เหมาะสมและมีประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
  1.2 ผู้ด าเนินการฝึกอบรม ควรศึกษารายละเอียดหลักสูตร
ฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพในทุกองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ฝึกอบรมและมีการก ากับ ติดตามประเมินผลอยงางตงอเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะไปใช้เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนการ
สอนในด้านอื่น ๆ ซึ่งเปนนการพัฒนาครูผู้สอนให้จัดการเรียนการสอน
ได้อยงางมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองได้อยงางเต็มตาม
ศักยภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สงงเสริมการจัดประสบการณ์
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่
ประสบความส าเร็จ 
  2.3 ควรมีการศึกษาผลการใช้หลักสูตรึกอบรมการจัด
ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้
วิชาชีพที่มีตงอทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้านอ่ืน ๆ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู

ก่อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 2) ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลัง
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ลงทะเบียนในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 29 คน  โดยใช้วิธีสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. การทดสอบค่าที 
แบบ Dependent sample    t-test ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูของนักศึกษาก่ อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก, กิจกรรมการจัดการเรียนรู้,มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) to compare classroom action research’s subject achievement both 

before and after using active learning for third-year students at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. 2)  to 
develop learning outcomes in Psychology Guidance and Counseling for Teacher for Thailand Qualification Framework 
for Higher Education at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. The sample was comprised of third-year students 
at Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 29 people by purposive sampling . The research instruments were 
active learning plan, classroom action research’s subject achievement test, and Learning outcome development in 
Psychology Guidance and Counseling is follows the higher education learning standard score. The data collection was 
statistically analyzed by mean, standard deviation, and t-test. 

The results of the research study were as follows: 
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1. After use active learning for third-year students, the score was significantly higher than that of the 
before one at .05 

2. Learning outcome development in Psychology Guidance and Counseling follow the national higher 
education qualifications was the high level.  
 
Keywords: Active Learning, Instruction, Learning outcome 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดความ
มุ่งหมาย หลักการในการจัดการศึกษาไว้ว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ [1] ส่งผล
ถึงระบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สอนต้องมีการ
ออกแบบและวางแผนอย่างรอบคอบ เพราะผู้เรียนในยุคปัจจุบันมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ รอบตัว   กระบวนการเรียนการสอนล้วน
แล้วแต่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจบทเรียน  เกิดความรู้สึก
อยากเรียนรู้ต่อไปตลอดชีวิต พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  
 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและ
สาขา/สาขาวิชาต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนด ซึ่งสถาบันการศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาการศึกษา และ
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม [2] 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการจัดการศึกษาหรอืการจัดการเรยีน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนในระดับอื่น โดยประเด็นส าคัญที่อาจารย์
ผู้สอนต้องเข้าใจเป็นเบื้องต้น ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา 
ธรรมชาติ ของผู้ เรี ยน ใน ระดั บ อุ ด มศึ กษ า  และห ลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงเข้าไปสู่การจัดการเรียน
การสอนในระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู จัดอยู่ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ประเภทของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่ม
วิชาชีพครู โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถแสดงออก คิด
แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู ด้าน
ความรู้ มีความรอบรู้หลักการทฤษฎี บูรณาการข้ามศาสตร์ มี
ความสามารถในการคิด ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบท่ีหลากหลาย [2] 
 การจัดการเรียนการสอนของผู้สอนในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นเป็นไปโดยเน้นการพัฒนา
ทักษะ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้
และค าตอบอยู่ตลอดเวลา (Active Leaner) สร้างบรรยากาศให้ใน
ห้องเรียนเป็นห้องเรียนแห่งความสงสัย ความอยากเรียนรู้ อยากหา
ค าตอบ (Community of Inquiry) มุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Learning) ที่จะน าไปสู่การผลิตนวัตกรรม 
(Innovation) การสร้างอาชีพและการเรียนรู้ด้วยตนเองและมุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จากความสนใจรายบุคคลและจากการ
รวมตัวของผู้เรียนที่มีแรงผลักดันเป็นทีม [3] การจัดการเรียนรู้   
เ ชิ งรุ ก  (Active Learning) เป็ น ก ระ บ วน ก าร เรี ย น รู้ ที่ เน้ น
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาวิชาที่เรียน เป็ น
วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
เรียนรู้ในด้านการเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจ และการน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความ
กระตือรือร้นด้านการรู้คิดมากกว่าวิธีสอนโดยให้ผู้เรียนท่องจ า
เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนในการลงมือกระท า
มากกว่าเรียนแบบเป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว [4]  นอกจากนี้ยัง
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดย
การร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ผู้สอนต้องลดบทบาทใน
การสอนและการให้ข้อมูลแกผู้ เรี ยนโดยตรงลง แต่ ไป เพิ่ ม
กระบวนการและกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น
ในการจะท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การ
อภิปรายกับเพื่อนๆ กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ท า
ให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนาน
กว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Passive Learning [5] 
 จากแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา ธรรมชาติของรายวิชาที่มีการพัฒนาผล
การ เรี ย น รู้ ขอ งนั กศึ กษ าตามมาตรฐาน ผลการ เรี ยน รู้ ใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา
ส าหรับครูตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยา
การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูก่อนและหลังจากการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  
 2  เพื่ อศึกษาผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและ
การให้ค าปรึกษาส าหรับครูหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกสูง
กว่าก่อนเรียน 
 2. ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดับสูง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิ จั ย ใน ครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร  (Action 
Classroom Research) แบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ    
เชิงรุก (One Group Pretest-posttest Design)  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ช้ันปีที่  3 จ านวน 29 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครู ภาคเรียนที่ 
2/2562 
 
 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น   คือ  การจัดการเรียนรู้ แบบ เชิงรุก  (Active 
Learning) 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  
 ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ส่วนหนึ่ง
ของเนื้อหาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับ
ครูที่น ามาใช้ในการทดลองจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว (2) บริการแนะแนวในโรงเรียน (3) 
การศึกษารายกรณี และ (4) เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการศึกษารายกรณี 
 
 เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  การสร้างและการหาคุณภาพ
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรี ยนแบบ เชิงรุกจ าน วน  8 แผน 
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก คือ กิจกรรมบทบาทสมมติ 
(Role Play) กิจกรรมคิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Think-pair-Share) 

กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) กิจกรรม
การเรียนรู้โดยการสบืค้น (Inquiry-Based Learning) และกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Graphic Organizer) โดยมี
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต กลุ่มวิชาชีพครู รายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษาส าหรับครู 2) ศึกษาหลักการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
3) พัฒนาแผนการจะจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมประเด็นในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ก าหนดไว้ จ านวน 6 แผนใช้จัดการเรียนการ
สอน 8 สัปดาห์ 4) น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่านพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 12 ข้อ ผลการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นน้ันมีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.33-5.00  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นปรนัย          
5 ตัวเลือก (Multiple choice)  จ านวน 50 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Item Objective Congruence) ผลการพิจารณาพบว่าทุก
ข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง จ านวน 28 คน เพื่อ
หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก เลือกแบบทดสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไปไว้ ได้แบบทดสอบจากเนื้อหา 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว 8 ข้อ (2) บริการแนะแนวในโรงเรียน 
15 ข้อ (3) การศึกษารายกรณี 15 ข้อ และ (4) เทคนิคที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษารายกรณี  12 ข้อ รวม
แบบทดสอบ 50  ข้อ  จากนั้นตรวจสอบคุณภาพความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจริง จ านวน 28 คน เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพของเครื่องมือในด้านความเช่ือมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์    
แอลฟ่าของครอนบาค ผลการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.73  

3. แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษาส าหรับครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบ่งเป็นด้านคุณธรรม จริยธรรม 5 ข้อ ด้านความรู้ 4 ข้อ ด้าน
ทักษะทางปัญญา 6 ข้อ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 4 ข้อ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ข้อ และด้านทักษะการจัดการ
เรียนรู้ 4 ข้อ  โดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) โดยน าไปให้ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน
พิ จ ารณ าค่ าดั ชนี ค วาม ส อด ค ล้ อ ง  ( IOC: Item Objective 
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Congruence)  ผลการพิจารณาพบว่าทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.67-1.00 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
จากนั้นตรวจสอบคุณภาพความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าไป
ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ าห ม ายอื่ นที่ มี ลั กษ ณ ะใกล้ เคี ย งกั บ
กลุ่มเป้าหมายจริงจ านวน 28 คน เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือในด้านความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอน 
บาค ผลการตรวจสอบมีค่าเท่ากับ 0.82  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เชิงรุก การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุก (Pre-test) 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุกตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
และเนื้อหาที่ก าหนดจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) ความรู้เบื้องต้น

เกี่ ยวกับการแนะแนว (2) บริการแนะแนวในโรงเรียน (3) 
การศึกษารายกรณี และ (4) เทคนิคที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการศึกษารายกรณี ภายหลังการจัดการเรียนรู้ครบตามที่
ก าหนด ท าการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Post-test)  และท าการประเมินผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สถิติการ
ทดสอบค่า T  (Dependent sample t-test)  

2. ศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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5. ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก โดยใช้สถิติการทดสอบค่า T (Dependent 
sample t-test) ดังตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (n=29) 
 

ผลสัมฤทธิ ์      
ทางการเรียน 

ค่าสถิติ 
ค่าเฉลี่ย S.D. t Sig.     

(2-tail) 
ก่อนการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก 

26.78 3.876  
24.52* 

 
.00 

หลังการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

41.28 2.156 

 
 จากตารางที่  1 พบว่าค่า t มีค่าเท่ากับ 24.52 และผลการ
ทดสอบค่านัยส าคัญทางสถิติมีค่า .00 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาหลังเรียนมีความแตกต่างกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน (X̄ = 41.28, 
S.D.=2.156)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนเรียน (X̄ = 26.78, S.D.=3.786) 
        2.มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
ตารางที่ 2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา    
ที ่ รายการประเมิน X̄ S.D. การแปล

ความหมาย 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.12 1.01 มาก 
2 ด้านความรู ้ 4.07 0.76 มาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.21 0.93 มาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
4.52 0.56 มากที่สุด 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.19 0.80 มาก 

6 ด้านการจดัการเรียนรู ้ 4.14 1.43 มาก 
 รวม 4.20 0.89 มาก 

 
       จากตารางที่  2 พบว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผล
การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̄ = 4.52, S.D.=0.56) รองลงมาคือด้านทักษะทาง

ปัญญา (X̄ = 4.21, S.D.=0.93)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข         
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̄ = 4.19, S.D.=0.80) 
ด้านการจัดการเรียนรู้   (X̄ = 4.14, S.D.=1.43) ด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม (X̄ = 4.12, S.D.=1.01) และด้านความรู้ (X̄ = 4.07, 
S.D.=0.76) ตามล าดับ 
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ   
เชิงรุก 
 2. ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
แห่งชาติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชาจิตวิทยาการ
แนะแนวและการให้ค าปรึกษาส าหรับครูหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้แบบ    
เชิงรุก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนมากกว่าเนื้อหาวิชาที่เรียน  ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท า
และได้ใช้กระบวนการคิด [6] รวมถึงกลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาที่มีจุดเน้นในการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย  นักศึกษาต้องท างานเป็นทีมและร่วมกัน
เลือกหัวข้อที่สนใจ นักศึกษาต้องเรียนรู้จากการค้นคว้าและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มความรู้ที่ ได้จะต้องได้รับการ
ตรวจทานโดยเพื่อนร่วมชั้น ต้องมีสามารถพิสูจน์ผลจากสิ่งท่ีศึกษาได้
และต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้อื่น ได้  [7] อีกทั้ งยั ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรา  แซ่ลิ่ว [8] ที่ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ในรายวิชาการพัฒนาทักษะ
การคิดส าหรับเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุกช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ และ
สอดคล้องกับ วัฒนา หงสกุล [5] ที่ได้เสนอหลักการจัดการเรยีนรู้เชิง
รุกไว้ว่าเนื้อหาวิชาที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนควรเป็นการบูรณาการความรู้  
ลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้ควรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบร่วมกันใน
กระบวนการเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ สามารถใช้การปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนผลของการเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่าง
ผู้เรียนกับผู้สอน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเองและน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2. มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ต ามกรอบมาตรฐาน คุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
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สมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมบทบาท
สมมติ (Role Play) กิจกรรมคิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน (Think-pair-
Share) กิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) 
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) และ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนผังความคิด (Graphic Organizer) ซึ่ง
ล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ทั้งการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เปิด
โอกาสในการอภิปรายสถานการณ์ต่างๆ การแสวงหาความรู้ 
เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาที่จัดไว้กับความรู้เดิมของนักศึกษาเพื่อให้ง่ายต่อ
การท าความเข้าใจและน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยจ าและทบทวน
เนื้อหาส าคัญๆ ช่วยให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะทางปัญญาผ่านกระบวนการสะท้อนกระบวนการคิดเมื่อพบ
กับภาระงานใหม่ๆ ที่ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์
ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในลักษณะต่างๆ 
รวมทั้งการได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ 
การได้ข้อมูลป้อนกลับต่อผลงานอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยพัฒนา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบรวมทั้งทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่หลากหลายได้เป็นอย่างดี  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัชส์ อินสุขและคณะ [9] ที่ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีผลต่อการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิง
รุก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมเกมส์ การสื่อสาร
มีส่วนช่วยให้ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอยู่ใน
ระดับมาก ช่วยพัฒนาให้นักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุกและประโยชน์ที่จะได้รับเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจท า
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้  และสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

2. กิจกรรมการจัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุกในแต่ละวิธีการอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่อนข้างมากจึงควรมีการปรับ
ระยะเวลาให้เหมาะสม 

 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรมีการเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในแต่ละด้าน เพื่อศึกษาข้อมูล
ตลอดจนข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่จะ
สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตลอดจนควรมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสะท้อนคิดของนักศึกษาหลังจากได้ร่วม
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในแต่ละกิจกรรมเพื่อน าผลการ

สะท้อนคิดเหล่านั้นมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษท้ังใน
สภาพที่พึงประสงค์และสภาพท่ีเป็นจริง (2) พัฒนาการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ 
(3) เปรียบเทียบผลจากการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ประชากร คือ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างคือ ครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการ
อบรมเรื่อง การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟิกเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องที่สมัครใจให้ข้อมูลจ านวน 23 คน ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสัมภาษณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพที่
เป็นจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 (2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับโฟนิกส์ที่ปรากฏในบทเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น 
น าสื่อโฟนิกส์จากอินโฟกราฟิกประกอบการสอนในบทเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศความรู้เรื่องโฟนิกส์จากอินโฟ
กราฟิก (3) ผลจากการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 
 
ค าส าคัญ: โฟนิกส์, สื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก, ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

 
Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study using phonics contents and infographic phonics’ materials in 
English pronunciation in both desirable and realistic conditions (2) to develop the use of phonic contents and 
infographic phonics’ materials to teach English in various fields (3) to compare the results from the use of phonics 
content and infographic phonics’ materials for teaching English. The population were the primary English teachers of 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The sample group were 23 English teachers who 
attended the Phonics design using infographic for correct English pronunciation training. The researcher collected 
quantitative data with questionnaires and qualitative data using interview form. 

The results revealed that (1) using phonics contents and infographic phonics’ materials in English 
pronunciation in desirable and realistic conditions significantly differed at the level of .05, (2) English teachers use 
phonics content and infographic phonics’ materials to teach English in the phonics teaching content that appears in the 
lessons, learning activities, learning management in the classroom, for example, using the infographic phonics’ materials 
to support the lessons, management of learning outside of the classroom, such as labels, knowledge boards of phonics 
from infographics, and (3) the results from the use of phonics contents and infographic phonics’ materials for teaching 
English significantly differed at the level of .05. 
 
Keywords: Phonics, Infographic phonics’ materials, primary English teachers 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วยทักษะที่ส าคัญ 4 
ป ร ะ ก า ร  (the four C’s) ไ ด้ แ ก่ ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(communication) ทักษะการท างานร่วมกัน (collaboration) 
ทักษะการคิดวิ เคราะห์  (critical thinking) และทักษะการมี
ความคิดสร้างสรรค์  (creativity)  โดยมี เป้ าหมายเพื่ อที่ จะ
เตรียมพร้อมไปสู่การเข้าถึงเทคโนโลยีและเพื่อแสดงประสิทธิภาพ
ในการเตรียมพร้อมผู้เรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยควบคู่กับ
การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น
ทุกวันและไม่มีหยุดยั้ง อีกทั้งมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงในด้านการศึกษา โดยเฉพาะกับผู้เรียนที่เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล (digital natives) การน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ห้องเรียนเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสอน  
 ทุกวันนี้โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มนุษย์เราจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีเครื่องมือในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารที่มีปริมาณมาก 
อินโฟกราฟิกจึงมีบทบาทส าคัญในการน าเสนอข้อมูลให้กระจ่างขึ้น
และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้เข้าใจง่ายและรวดเร็ว  [1] การใช้ 
อินโฟกราฟิกในการเรียนการสอนสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ [2] 
 ในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ ครูผู้สอนมักสอนตาม
แบบเรียนหรือหนังสือเรียนด้วยวิธีการสอนตามหนังสือ อาจจะมี
การเปิดซีดีให้ฟัง หรือเปิดลิงค์ทางเว็บไซต์เพื่อประกอบการสอน 
โดยเน้นย้ าเรื่องการสอนออกเสียงค่อนข้างน้อย รักษมน ยอดมิ่ง [3] 
ได้ศึกษาการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษ
ระดับช้ันประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าครูส่วน
ใหญ่ขาดทักษะการเป็นต้นแบบที่ดีในการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ท าให้ขณะสอนนักเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการออก
เสียงที่ถูกต้องอย่างทันทีทันใด ประกอบกับนักเรียนไม่มั่นใจในการ
ออกเสียง ขาดการฝึกฝน ไม่รู้วิธีการออกเสียงของค าศัพท์นั้น ๆ 
โดยสรุปคือ นักเรียนขาดทักษะความรู้ พื้นฐานในการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ แนวทางการแก้ไขปัญหาในการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของครูประถมศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา คือ การฝึกออกเสียงอย่างสม่ าเสมอจากสื่อ 
ต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ ซีดี เป็นต้น การใช้สื่อมัลติมีเดีย หรือ
แบบทดสอบต่าง ๆ มาช่วยในการสอน, การจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนที่สนุก, และการสอนแบบโฟนิกส์ , รวมถึงการเสริมแรง
ให้กับผู้เรียน 
 การสอนออกเสียงแบบโฟนิกส์นั้น เป็นหนึ่งในวิธีการสอนออก
เสียงที่สามารถน ามาแก้ปัญหาการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ 
Wyse และ Styles [4] กล่าวว่า โฟนิกส์เป็นวิธีการสอนท่ีได้รับการ
ยอมรับและแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับ
ใช้เริ่มต้นในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเพื่อให้เกิดทักษะการรู้
หนังสือภาษาอังกฤษ จะเห็นได้จากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แห่งชาติในหลากหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศอังกฤษ 
ประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศแคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และ
ประเทศมาเลเซีย ต่างก็น าเอาโฟนิกส์ไว้เป็นแนวทางในการสอน
ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงได้น าความรู้เรื่องการสอนออกเสียง
แบบโฟนิกส์มาผนวกกับการใช้สื่ออินโฟกราฟิก โดยมีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบสื่อโฟนิกส์โดยใช้อินโฟกราฟิก
เพื่ อการออกเสี ย งภาษาอั งกฤษที่ ถู กต้ อ ง ให้ กับครูผู้ สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดยได้แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ (1) เรื่องความรู้หรือเนื้อหาโฟนิกส์ และ (2) เรื่องการ
ออกแบบสื่อโฟนิกส์ด้วยอินโฟกราฟิกผ่านเครื่องมือออนไลน์ และมี
การศึกษา เก็บข้อมูลต่อยอดมาเป็นการวิจัยเรื่องนี้ ดังจะเสนอ
วัตถุประสงค์การวิจัยในล าดับถัดไป  
  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไป
ใช้ในการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพ
ที่เป็นจริง  
2.2 เพื่อพัฒนาการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไป
ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ  
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลจากการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์
อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ 
   
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพระนครศรอียธุยา 
เขต 1 ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบสื่อ 
โฟนิกส์โดยอินโฟกราฟิกเพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ณ 
ห้องประชุม โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมถ์) อ าเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 12 ช่ัวโมง ระหว่าง
วันที่  1 – 2  สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่สมัครใจให้ติดตามผลจากการใช้
ความรู้จากการอบรม จ านวน 23 คน 
3.2 ขอบเขตของการวิจัย  
 เนื้อหาโฟนิกส์ที่ปรากฏในการวิจัย เป็นเนื้อหาเบื้องต้นของ
กระบวนการเปล่งเสียง (สัทศาสตร์) ความรู้ด้านสัทอักษรสากล 
(International Phonetic Alphabet: IPA) หน่วยเสียงพยัญชนะ
ในภาษาอังกฤษ หน่วยเสียงสระในภาษาอังกฤษ รูปแบบการออก
เสียงโฟนิกส์ทั้งพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ พยัญชนะควบกล้ า 
( consonant blends) แ ล ะ ก า ร ร ว ม ตั ว อั ก ษ ร (letter 
combination) ส่ วนสื่ อ โฟนิ กส์ อิน โฟกราฟิ กนั้ น เป็ นการใช้
เครื่องมือออนไลน์จากเว็บไซต์ Canva ในการออกแบบ 
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการน าเนื้อหา 
โฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ภายหลังการอบรมของครู
ระดับประถมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ประเมินสภาพที่พึงประสงค์ในการน าความรู้จากการอบรมไปใช้ 
ด้านการประเมินสภาพที่เป็นจริงในการน าความรู้จากการอบรมไป
ใช้ และด้านผลการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ แบ่งค่าระดับออกเป็น  
 ระดับ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ 2 หมายถึง ระดับน้อย 
 ระดับ 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง ระดับมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
 และแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นส าคัญได้แก่ การน า
เนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนหรือไม่
อย่างไร นักเรียนให้ความสนใจในการน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟ
นิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้หรือไม่ อย่างไร และมีปัจจัยที่สนับสนุน 
และ/หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการน าเนื้อหาโฟนิกส์ และ 
สื่ อ โฟนิกส์ อิน โฟกราฟิ ก ไป ใช้ ในการสอนหรือ ไม่  อย่ างไร  
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และน าผลการประเมินของ
ผู้ เ ช่ียวชาญ มาหาดั ชนีความสอดคล้อง (Item – Objective 
Congruence: IOC) คัดเลือกข้อที่มี IOC มากกว่าหรือเท่ากับ .50 
ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8 – 1.0 ซึ่งอยู่ใน
ระดับที่ เช่ือถือได้ และมีการปรับปรุงความถูกต้องและความ
เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 

3.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครจ านวน 23 
คน โดยข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ด าเนินการวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลี่ย x̄ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมมากท่ีสุด  
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมมาก  
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง  
 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อย  
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเห็นว่าเหมาะสมน้อยท่ีสุด  
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติหาค่า ที (t-test) 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสอน
ภาษาอังกฤษซึ่งได้จากแบบสอบถามการน าเนื้อหาโฟนิกส์และ
สื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ภายหลังการอบรมของครูระดับ
ประถมศึกษา ผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจากครูภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่อาสาจ านวน 23 คน ได้ผลวิเคราะห์
ตามแบบสอบถามแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1 การประเมินสภาพที่พึงประสงค์ในการน าความรู้จาก
การอบรมไปใช้ ประเด็นที่ 2 การประเมินสภาพท่ีเป็นจริงในการน า
ความรู้จากการอบรมไปใช้ อาทิ การน าความรู้เนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้
ด้านเนื้อหาโฟนิกส์ที่ปรากฏในบทเรียน การน าความรู้เรื่องสื่อ 
โฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ด้านการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน และประเด็นที่ 3 ผลการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยปรากฏดังตารางที่ 1 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่สภาพที่พึงประสงค์ สภาพที่เป็นจริง  
และผลจากการใช้การสอนออกเสยีงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาโฟนิกสแ์ละสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก 

 
การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย SD ระดับ ค่าท ี Sig. 

 
เนื้อหาโฟนิกส ์

สภาพที่พึงประสงค ์ 4.61 0.499 มากที่สุด 4.700 .000* 
สภาพที่เป็นจริง 3.65 0.885 มาก 
ผลจากการใช้ 3.90 0.610 มาก   

 
สื่อโฟนิกส ์

สภาพที่พึงประสงค ์ 4.52 0.511 มากที่สุด 7.854 .000* 
สภาพที่เป็นจริง 3.35 0.647 ปานกลาง 
ผลจากการใช้ 4.04 0.474 มาก   

         * p <0.05 
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จากการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยของการน าเนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้
ในการเรียนการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษในสภาพที่พึงประสงค์กับ
สภาพที่เป็นจริงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยผู้เข้าอบรมที่
น าเนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้ในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ
มากที่สุด (X = 4.61) แต่ครูผู้สอนน าไปใช้ในการสอนจริงตาม
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 3.65) และเมื่อสอบถามความ
คิดเห็นของครูต่อผลการน าเนื้อหาโฟนิกส์ไปใช้ในช้ันเรียนพบว่า
นักเรียนให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 3.90) *เมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของการน าสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนออกเสียง
ภาษาอังกฤษทั้งในสภาพที่พึงประสงค์และสภาพที่เป็นจริง พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 โดยครูที่เข้าอบรมมีความ
คิดเห็นในการน าสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนออกเสียง
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ที่ สุ ด  (X = 4.52) แ ต่ ค รู น า สื่ อ 
โฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปปรับใช้ในการสอนจริงตามความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.35) และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของครู
ต่อผลการน าสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ในช้ันเรียนพบว่านักเรียน
ให้ความสนใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.04)  

 
 นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างข้อมูลเชิงคุณภาพตามประเด็นดังน้ี 
การน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้ 
 ค าพูดที่ 1 “มีการใช้เนื้อหาโฟนิกส์สอนทุกอาทิตย์ ในระดับช้ัน
ประถมต้นจะให้นักเรียนเริ่มรู้จักกับเสียงของแต่ละตัวอักษรและใน
ระดับประถมปลายจะเป็นการฝึกผสมค า” 
 ค าพูดที่ 2 “ใช้สื่อโฟนิกส์ในการอธิบายการออกเสียงสระต่างๆ 
และการผสมค าแบบ CVC ให้นักเรียนหัดอ่านออกเสียง ผสมค า” 
 
นักเรียนให้ความสนใจในการน าเนื้อหาและสื่อโฟนิกส์อินโฟ
กราฟิกไปใช้ในการสอน 
 ค าพูดที่ 3 “นักเรียนสนใจสื่อท่ีครูจัดหามาให้และสามารถปฏิบัติ
ตามได้อย่างดี” 
 ค าพูดที่ 4 “นักเรียนให้ความร่วมมือและให้ความสนใจดีมากครบั 
สามารถปฏิบัติกิจกรรมผ่านการใช้สื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิคได้ดีมาก” 
 
ปัจจัยที่สนับสนุน และ/หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการน า
เนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์ไปใช้ในการสอน 
 ค าพูดที่ 5 “ปัจจัยสนับสนุนคือต้องมีสื่อที่สามารถดึงดูดความ
สนใจของนักเรียนอย่างเช่น สื่อ วิดี โอ อินโฟกราฟฟิ กต่าง ๆ 
อุปสรรคต่อการน าไปใช้ในการสอน คือ สื่อไม่สามารถดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียนได้” 
 ค าพูดที่ 6 “อุปสรรคต่อการน าสื่อไปใช้คือเครื่องแสดงภาพสื่อ
อินโฟกราฟฟิกนั้นเล็กเกินไป ท าให้นักเรียนอาจเห็นสื่อไม่ชัดเจน 
 
5. อภิปรายผล  
 การน าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกมาใช้ใน 
การสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียน 

การสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pazilah and Hashim [2] ที่ศึกษาการใช้
อินโฟกราฟิกในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ในศตวรรษท่ี 21 ในบริบทของภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง (ESL) โดยน าอินโฟกราฟิกมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อน ามาดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และนักเรียนให้
ความสนใจกับครูผู้สอนที่น าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนด้วย  
ซึ่งงานวิจัยของผู้เขียนเองนั้น ได้น าเครื่องมือออนไลน์ อย่างเว็บไซต์ 
Canva มาอ านวยความสะดวกในการออกแบบอินโฟกราฟิกโดยมี
รูปแบบตัวอย่างที่สวยงาม ผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี เหมาะสม
กับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 นอกจากนี้ยังพบว่าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก 
ถือได้ ว่ามีบทบาทส าคัญ ในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ  
จากงานวิจัยของ Yordming [5] ได้ศึกษาปัญหาการออกเสียง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษพบว่า 
หน่วยเสียงภาษาอังกฤษท่ีมีปัญหาในการออกเสียง คือ เสียงที่ไม่มีใน
ภาษาไทย เช่น เสียง /th/ หรือเสียง /sh/ เป็นต้น หากน าแนวคิด
เรื่องการสอนโฟนิกส์ในงานวิจัยนี้ทั้งด้านเนื้อหาและสื่อโฟนิกส์ 
อินโฟกราฟิกไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้ วิจัย เ ช่ือว่าปัญหา 
การออกเสียงภาษาอังกฤษจะลดน้อยลง  
 ทั้งนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษยังได้น าเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์
อินโฟกราฟิกไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในด้านเนื้อหาการสอน
เกี่ยวกับโฟนิกส์ที่ปรากฏในบทเรียน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้ านการจัดการเรียนรู้ ในห้ องเรียน เช่น  น าสื่ อ โฟนิ กส์จาก 
อินโฟกราฟิกประกอบการสอนในบทเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศความรู้เรื่องโฟนิกส์จากอินโฟกราฟิก
อีกด้วย  
 
6. ข้อเสนอในการวิจัยครั้งถัดไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 6.1 ในการวิจัยครั้งถัดไปควรมีการศึกษาความพึงพอใจหรือ
ข้อคิดเห็นของผู้เรียนจากการน าสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิกไปใช้เพื่อ
พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 6.2 ควรมีการจัดท าหลักสูตรการอบรมเรื่องการน าเนื้อหาโฟ
นิกส์หรือสื่อโฟนิกส์อินโฟนิกส์ไปใช้รวมถึงแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่อง 
โฟนิกส์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการจดจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ที่เรียนวิชาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ (บธ 3008303) จ านวน 35 คน ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 2) 
บทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการใช้ Sketchnote สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษาก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน, ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) compare students’ learning achievements of English vocabulary 

retention by using task-based learning and Sketchnote for students, and 2) examine students’ satisfaction on the 
development on the ability of English vocabulary retention by using task-based learning and Sketchnote. Research 
samples comprised of 35 undergraduate students in logistics management program, the course of English for Logistics 
Management (BA 3008303), and 2nd semester in the academic year of 2019. The research instruments were 1) learning 
lesson plans on task-based learning and Sketchnote, 2) lessons on task-based learning and Sketchnote, 3) learning 
achievement tests, and 4) students’ satisfaction assessment on the learning activity by using task-based learning and 
Sketchnote. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. The research findings 
illustrated that students’ post-test scores were higher than their pre-test scores at the significant difference in level of 
.001. Moreover, students had the high satisfaction on the development on the ability of English vocabulary retention by 
using task-based learning and Sketchnote was at high level. 

 

Keywords: Ability of English Vocabulary Retention, Task-based learning, Learning Achievemen 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

45 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

1. บทน า 
 ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งจ าเป็นในการท างานปัจจุบัน และ
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในการรับนักศึกษาจบใหม่ จากผล
การส ารวจกว่า 400 บริษัท พบว่า ทักษะที่นายจ้างต้องการจาก
นักศึกษาจบใหม่คือ อันดับที่หนึ่งคือ ทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน
เขียน อันดับที่สอง คือ ทักษะภาษาอังกฤษ และอันดับสาม คือ 
ทักษะในการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ซึ่งจากผลการส ารวจ 
พบว่า ทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการมากที่สุดติดเป็น 3 
อันดับแรก หรือคิดเป็นร้อยละ 62 โดยต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาที่
เทียบเท่ากับผู้มีประสบการณ์ในการท างาน [1] 
 ส าหรับวิธีการได้มาซึ่งสภาพปัญหาการวิจัย มีดังนี้ 1) ผู้ วิจัยได้
จากการสังเกต (Observation) โดยผู้วิจัยได้มีประสบการณ์สอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ต่อเนื่องมา 3 ปี 
ท าให้ทราบถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 2) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ 
( In-depth interview) นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis) ท าให้ทราบถึงปัญหาในการเรียน และ 3) ผู้วิจัยสัมภาษณ์ 
(In-depth interview) ผู้ใช้บัณฑิตที่มาให้ข้อมูลในโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สู่รายวิชา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 และท าการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ท าให้ทราบ
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในปฏิบัติงานของบัณฑิตสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งผู้วิจัยได้พบปัญหาของนักศึกษา ดังนี้ 1) จาก
การรายงานผลการเรียนใน มคอ. 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 นักศึกษาไม่ชอบท่องและจดจ าค าศัพท์เทคนิคทางการ
จัดการโลจิสติกส ์และจ านวนนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดบั  D+, D, 
และ E คิดเป็นร้อยละ 48.57 ซึ่งจากการสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุ
ของการท าข้อสอบไม่ได้ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และ 2) จากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต พบว่า นักศึกษาฝึกงานและ
บัณฑิตยังมีทักษะด้านทางภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนอยู่ใน
ระดับต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องการจดจ าค าศัพท์เทคนิคทางการ
จัดการโลจิสติกส์ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องการปฏิบัติงานมาก โดยผู้ใช้
บัณฑิตให้ข้อมูลว่าอาจารย์ผู้สอนควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเป็น
ส าคัญ    
 ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote จะท าให้ผู้เรียนยังมีความสนุกใน
การใช้ Application หรือ วาด Sketchnote ด้วยมือ ท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 
นอกจากนี้ ยังสามารถจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะค า
ศัพท์เทคนิคทางการจัดการโลจิสติกส์ และมีความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้ง ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ค าศัพท์เทคนิคทางการ
จัดการโลจิสติกส์อีกด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ 
Sketchnote ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
ความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
       นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
หมู่เรียน 601747301 ที่เรียนวิชา วิชาภาษาอังกฤษส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ (บธ 3008303) จ านวน 35 คน ในภาคเรยีนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2562 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการ
สอนการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 2) 
บทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใ ช้ 
Sketchnote 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
 3.3 วิธีด าเนินการวิจัย 
           การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย 4 
ขั้นตอน ดังนี ้
  1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  
     1.1 ศึกษาข้อมูลจากสื่อการเรียนการสอน แล้วสรุปถึง
ปัญหาในการเรียนการสอนหรือสิ่งท่ีต้องปรับปรุง 
     1.2 ก าหนดหัวข้อท่ีจะท าวิจัยในช้ันเรียน 
     1.3 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการท าวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง การพัฒนาความสามารถ
การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษา
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี 
     1.4 ก าหนดแผนงานและกรอบโครงร่างในการพัฒนา 
เรียบเรียงและจัดท าการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ 
Sketchnote 
  2. ข้ันตอนการปฏิบัติการ (Act) 
       การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกหัดกรณีศึกษา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียน 
(เช่น กลุ่มค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การขนส่ง 
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และคลังสินค้า เป็นต้น) 3) แบบฝึกหัดกรณีศึกษา 4) แบบทดสอบ
หลังเรียน  
  3. ข้ันตอนการสังเกตผล (Observe) 
     3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
     3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อมู ลการจัดการ เรี ยนรู้ แบบเน้นภาระงานร่ วมกับการใ ช้  
Sketchnote 
  4. ข้ันตอนการสะท้อนผล (Reflect)  
     4.1 เขียนรายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี 
     4.2 น าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ และ
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  
     2 )  การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เ ชิ งปริ มาณใ ช้สถิติ บร รยาย 
(Descriptive Statistics) [2] ได้แก่ 
  2.1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้  Sketchnote ส าหรับ
นักศึกษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) 
  2.2) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
   
4. ผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้การจดจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกบั
การใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   โลจิ
สติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้
ค่าสถิติทดสอบที (t-test) 
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ 
Sketchnote  
 

การ
ทดสอบ 

n 
คะแนน 

t p 
µ SD 

ก่อนเรียน 35 9.86 1.93 
-29.870 .000*** 

หลังเรียน 35 19.29 0.67 

*** p≤ .001 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ 
Sketchnote ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า 
ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
พัฒนาความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) แสดงผลดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถ
การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการใช้ Sketchnote 

ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. ความหมาย 

1. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ท างานกันเป็นทีม 4.06 0.68 มาก 
2. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิด
โอกาสให้นักศึกษาใช้ความคิดในการ
ท างานได้อย่างอิสระ 4.11 0.63 มาก 
3. การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
งานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิด
โอกาสให้นัก ศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อนร่วม
ชั้นเรียน 4.11 0.72 มาก 
4.การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ช้  Sketchnote ช่ ว ย
กระตุ้ น ให้นัก ศึกษามีการทบทวน
บทเรียนทั้งก่อนและหลังเรียน 3.94 0.73 มาก 
5.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้
นั ก ศึกษามีความ เข้ า ใจ ในเนื้ อหา
บทเรียนมากขึ้น 4.03 0.79 มาก 
6.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้
นักศึกษาจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้
มากขึ้น 4.11 0.72 มาก 
7.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วย
สร้างบรรยากาศการเรียนให้นักศึกษามี
ความอยากเรียนรู้มากขึ้น 4.03 0.71 มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
ร่วมกับการใช้ Sketchnote 

ระดับความพึงพอใจ 

X̅ S.D. ความหมาย 

8.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วย
ให้นักศึกษาได้น าความรู้จากวิชาอื่นๆ 
มาบูรณาการ 3.86 0.73 มาก 
9.การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วย
ให้นัก ศึกษามีความมั่ น ใจในการ
ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีหรือ เนื้อหาใน
บทเรียนเข้ากับสถานการณ์จริงใน
อนาคต 3.94 0.80 มาก 

ภาพรวม 4.02 0.47 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
พัฒนาความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X ̅= 4.02, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้
ความคิดในการท างานได้อย่างอิสระ (X ̅= 4.11, S.D. = 0.63) การ
จัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับเพื่อน
ร่ วม ช้ันเรี ยน (X ̅= 4.11 , S.D. = 0.72)  และการเรียนรู้ด้ วย 
Sketchnote ช่วยให้นักศึกษาจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 
(X ̅= 4.11, S.D. = 0.72) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่  การ
เรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้นักศึกษาได้น าความรู้จากวิชาอื่น ๆ 
มาบูรณาการ (X ̅= 3.86, S.D. = 0.73) 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยพบว่า ผู้เรียนมี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
  2 .  ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ งผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร พัฒน า
ความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการ
ใช้ Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้ความคิดในการท างานได้
อย่างอิสระ 2) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ 
Sketchnote เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และความ

คิดเห็นกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน และ 3) การเรียนรู้ด้วย Sketchnote 
ช่วยให้นักศึกษาจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ การเรียนรู้ด้วย Sketchnote ช่วยให้นักศึกษา
ได้น าความรู้จากวิชาอื่น ๆ มาบูรณาการ 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการ
จดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ผู้วิจัยพบประเด็นที่ส าคัญควรจะน ามาอภิปรายผล
ดังต่อไปนี้ 
  1. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้การจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สอดคล้องกับรัตฐา ไทรพงษ์
พันธ์ [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระ
ง า น เ ป็ น ฐ า น ร่ ว มกั บ  Sketchnote ส า ห รั บนั ก ศึ กษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  โดยผลการวิจัย  พบว่า  ความสามารถทางการอ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษา หลังเรียนด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบเน้นภาระงานเป็นฐานร่วมกับ Sketchnote สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ      
พิมเนตร เทพปัญญา, จารุณี มณีกุล, และนิธิดา อดิภัทรนันท์ [4] ที่
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ทางความหมายเพื่อ
เพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
จ าค าศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผลการวิจัย พบว่า 
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจาก
เรียนโดยใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ทางความหมาย นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Verena, Mani, และ Aziza [5] ที่ได้
ศึ กษาวิ จั ย เ รื่ อ ง  Sketchnoting: หลักการ ใหม่ ในการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาพและปรับปรุงทักษะการคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และการออกแบบ ซึ่ งผลการวิ จั ยพบว่ า 
Sketchnote ช่วยปรับปรุงการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เข้าใจใน
บทเรียนมากขึ้น และปรับปรุงความสามารถของนักศึกษาในการ
สื่อสารด้วยภาพ นอกจากน้ียังช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการ
จดจ าบทเรียนได้ดีขึ้น และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกด้วย 
  2 .  ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ขอ งผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ ก า ร พัฒน า
ความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานร่วมกับการใช้ Sketchnote ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับรัตฐา ไทรพงษ์พันธ์ [3] ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ด้ วยการจั ดการ เรี ยนรู้ แบบเน้นภาระงานเป็นฐานร่ วมกับ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

48 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

Sketchnote ส าหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยผลการวิจัย พบว่า 
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาความสามารถทางการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงานเป็นฐานร่วมกับ Sketchnote มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1. นักศึ กษาได้ ใ ช้ความคิดสร้ างสรรค์ ในการเขียน 

Sketchnote จัดกลุ่มค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นหมวดหมู่ ท าให้
ง่ายต่อการจดจ า ท าให้มีความสนุกสนานในการเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ช้ินงาน Sketchnote จัดกลุ่มค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

2. อาจารย์ต้องสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังใจ รวมทั้งแสดงให้
นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะค าศัพท์เทคนิคทางการจัดการโลจิสติกส์เพื่อให้นักศึกษา
ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ดียิ่งข้ึน 

3. นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ smart phones และ Tablets 
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ เช่น การใช้ 
application ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจดจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาความสามารถการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
ค าศัพท์เทคนิคทางการจัดการโลจิสติกส์ 
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Abstract 

Speaking is a skill of conveying words or sounds of articulation to express or to deliver ideas, opinion or 
feelings. It means that speaking is used to express ideas easily and accurately. Apart from regular language work, how 
can we help students participate? What sort of questions open up a discussion, or enable a student to delve more 
deeply into a speaking topic? How can the students present an argument well? For this reason, this study outlines the 
effectiveness of Debate-Based Learning style on students’ speaking ability. The two main objectives of the study were, 
to analyze the effectiveness of Debate-Based Learning Methodology on students’ speaking ability, and to outline the 
perceptions of year three English major students of the Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University 
Bangkok, Thailand toward Debate-Based Learning Methodology. The subjects for this study were 57 students in ENE 
3414 (Argumentative and Persuasive English) course of year three students in the English Department, Faculty of 
Education, Suan Sunandha Rajabhat University. The instruments used in this research were a t-test to analyze the 
effectiveness of Debate-Based Learning style on students’ speaking ability and a questionnaire form to outline 
students’ perceptions of Debate-Based Learning technique. The result from the t-test shows a notable improvement on 
the capacity of the students to put words together in a meaningful way to reflect thoughts, opinions, and feelings. The 
post-test shows 50 (88%) of the students got 80% and above in speaking accuracy and fluency compared to zero 
number of the participants in the pre-test which was the mark set by the researcher to test the effectiveness of Debate-
Based Learning Methodology on students’ speaking ability. And also, the data from the questionnaire shows that 57 
(100%) of the participants agreed that Debate-Based Learning Methodology helps to improve their English language 
speaking skills. 

Keywords: debate, fluency, accuracy, Debate-Based Learning 

 
1. Introduction 

In English learning, students have to master four 
language skills. They are listening, speaking, reading and 
writing. The four skills are important but speaking seems 
intuitively the most important one because speaking 
skill represents a real challenge to most language 
learners. Effective oral communication requires the 
ability to use the language appropriately in social 
interactions that involves not only verbal 
communication but also paralinguistic elements of 
speech such as pitch, stress and intonation. Moreover, 
non-linguistic elements such as gestures, body language 
and expressions are needed in conveying messages 
directly without any accompanying speech. 

The research result of T. Plailek on the “Factors 
Affecting English Speaking Abilities of Second year 
English major students in the Faculty of Education, 
Rajabhat Universities in Bangkok Metropolitan Area” 
indicated English learning strategies as a major factor 
affecting the speaking ability of the samples, Plailek 
(2011). The methodologies for language teaching 
therefore are to be based on the linguistic insights as to 
the nature of the language and also on the 
psychological insights as to the processes involved in its 
use for the development of communicative 
competence in the learners. The researcher therefore 
adopts Debate-Based Learning style to provide an 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

50 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

opportunity to the learners to enhance their 
communicative competence. 

Debate provides a very good platform by which 
students can develop competencies in speaking, 
researching current issues, preparing logical arguments, 
actively listening to various perspectives, differentiating 
between subjective and evidence-based information, 
asking cogent questions, integrating relevant information, 
and formulating their own opinions based on evidence. 
The researcher therefore adopts Debate-Based Learning 
style to provide an opportunity to the learners to 
enhance their communicative competence. 
 
1.1. Research Questions 

The following research questions are 
formulated to conduct this study: 

a. Does Debate-Based Learning Methodology 
enhance students’ speaking ability? 

b. What are the perceptions of year three English 
major students of the Faculty of Education, 
Suan Sunandha Rajabhat University Bangkok, 
Thailand toward Debate-Based Learning 
Methodology? 

1.2. Objectives of the Research 
The above questions were transformed into the 

following objectives of the study. 
      a.  To analyze the effectiveness of Debate-Based 
Learning Methodology on students’ speaking ability. 
      b.  To outline the perceptions of year three English 
major students of the Faculty of Education, Suan 
Sunandha Rajabhat University Bangkok, Thailand toward 
Debate-Based Learning Methodology. 
2. Related Literature  

Debates are a great tool for engaging students 
and livening up classroom curriculum. Using debates in 
the classroom can help students improve their English 
language speaking skill, grasp essential critical thinking 
and presentation skills.  

A debate is a speaking situation in which 
opposite points of view are presented and argued (Dale 
& Wolf: 2000).  A debate is about the real or simulated 
issue. The learners’ roles ensure that they have 
adequate shared knowledge about the issue and 
different opinions or interest to defend. At the end of 
activity, they may have to reach a concrete decision or 

put the issue to a vote (Littlewood: 1981).  Debate is 
data in which people take up positions, use arguments 
and expound on their opinions on a range or matters; 
with or without some sort of lead figure or chairperson 
(Carter & Carthy: 1997). 

One of the debate patterns refers to a debate 
between groups of learners in relation to the issues 
presented in the classroom to be used solely by the 
students in order to understand the subject better. It is 
a common practice in many educational systems, but 
now, executive obligation in doing that in religious fields 
are more than academic and scientific ones. 

The importance of this debate is that it is not 
only limited to group reading, however, all members of 
a debate group actively attempts to answer the posed 
question and solve the problem. Thus, multiplicity of 
ideas and the group collaborative effort causes and 
explores the new issues because the learners focus on 
the power of their mind actively, (Pajoohande, 5002). 

This situation occurs in methods such as 
brainstorming, but in debate, it is possible to use more 
from the power of the brain and to expand language 
and speech skills, to strengthen communication skills, to 
change attitudes and even to extend human 
relationships. 

Psychologically, this pattern helps learners to 
be more confident through motivation (Rahimi, 2009).  
And, everyone is required in this model to play their 
role (Pajoohande, 1002). 
2.1 Classroom Debate 

This concept of "debate" refers to the time of 
training and the time of the interaction between 
teachers and learners. In this pattern, firstly a problem 
purposefully will be designed, and then the students 
will be encouraged to participate in debates either 
directly or indirectly. They will search all together 
actively as a team.  

Then each group will present their findings, and 
argue the issue using their own reasons. This approach 
functions as a workshop in which the master is only a 
guide and controller of the discussions. He uses his own 
educational experience to arouse and make the learners 
aware of thinking errors in the path of discovering an 
idea. The results are obtained by the professor and 
cooperation of all groups (Pajoohande, 2001). In this 
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connection, interactive debate engages the learner in 
the learning opportunities and creates changes in the 
structure of individual acquaintance. Some educational 
researchers believe that some part of the weakness and 
inefficacies of university educational system refers to 
absence of this approach and educational vision 
(Rahimi, 2009). 

In order to achieve a comprehensive 
understanding of knowledge, the learners should be 
involved with the new knowledge that cannot be 
achieved only through hearing information (Fazli, 2003). 
And even if these data are transferred to them 
systematically and logically with specialists, the learners 
will not be able to reach their understanding of that 
information and they need to explore and experience it 
in different situations. 

Before participating in a debate, the students 
will need to understand the parts of an argument and 
how they function. Begin with direct instruction of the 
argument pieces: argument, claim, reasons, evidence 
and counterclaim. There might be a need to provide 
these definitions in the students' home languages, but 
also give simplified definitions in English. 

 
3. Methodology 
3.1. The Modality of the Debate-Based Lesson 

During the study, Debate-Based Learning was 
appl ied throughout the semester .  The Asian 
Parliamentary style was chosen by the students and the 
lecturer based on the fact that it is widely used in Asia 
among un ive rs i ty and h igh schoo l s tudents . 
In Asian Parliamentary Style, debates are conducted in 
teams with 4 speakers in each team. The positive side of 
the topic is argued by the GOVERNMENT team; and the 
negative side by the OPPOSITION team. The TEAM LINE 
is the basic statement of “Why the topic is true” (for 
the government) and “why the topic is false” (for the 
opposition). It should be a short sentence, presented by 
the leader of each team and used by the other three 
speakers of each team to enforce the idea of teamwork. 
In a debating team, each speaker has specified roles 
that they must fulfill to play their part in the team. 
Members of the Government Team include the Prime 
Minister, Deputy Prime Minister, Government Whip, and 
Government Reply. While members of the Opposition 

team include the Leader of Opposition, Deputy of the 
Opposition, Opposition Whip, and Opposition Reply.   

Based on the above format, students were 
randomly placed in teams, and within the team 
students could choose the position that best suit them. 
The topics of the debate were chosen by the students 
based on current socio-economic situation in Thai 
society. The topics were approved by the researcher 
based on the following criteria: 1) non-political; 2) non-
racial; and 3) respectful to the monarchy and religions 
of Thailand. English presentation and debating 
techniques were taught to the students by the 
researcher. At the end of the course, a class debate 
competition was held, and three judges were invited to 
judge the debaters’ English speaking skill and debating 
skills. 
3.2. Description of the Subjects Used 

The study was conducted in the English 
department, Faculty of Education, Suan Sunandha 
Rajabhat University, Bangkok. The subjects for this study 
were 57 English major pre-service teachers in ENE 3414 
(Argumentative and Persuasive English) course of year 
three students in the English Department, Faculty of 
Education, Suan Sunandha Rajabhat University. Their 
English speaking ability ranges from low to intermediate 
level of speaking accuracy and fluency while their socio-
economic conditions entail a lot of similarities.  
3.3. Description of Instruments Used 

This study made use of two instruments: The t-
test and the questionnaire form. The content validity of 
the instruments was established by having the items 
evaluated by two ESL teachers and one lecturer in the 
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat 
University. 
3.4. The Questionnaire Form 

This form was designed to have students reflect 
on what they have gained from Debate-Based Learning 
technique. The questionnaire was meant to identify 
students’ views on Debate-Based Learning technique by 
giving them a ten-item questionnaire adapted from 
Ingleton (2000). All the items in the questionnaire were 
designed for a Likert scale response using a four-interval 
scale of “agree”, “strongly agree”, “disagree”, and 
“strongly disagree”. 
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3.5. Data Analysis 
Data obtained from the questionnaire form was 
analyzed and presented in the form of tables. While 
data from the pre-test and post-test was analyzed using 
percentage to show the differences between the results 
of the two tests.  
 
4. Results 

The objectives of this study were to analyze the 
effectiveness of Debate-Based Learning Methodology on 
students’ speaking ability, and to outline the 
perceptions of year three English major students of the 
Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat 
University Bangkok, Thailand toward Debate-Based 
Learning Methodology. 

 
4.1. The T- test results 

A pre-test in the form of a debate was 
administered to the students before the 
implementation of Debate-Based Learning on them so 
as to ascertain their speaking skill. In the same hand, a 
post-test in the form of a debate was given to the 
subjects after a full semester of learning through 
Debate-Based Learning. A score of 50% was the passing 
mark and a score of 80% was the desirable mark set by 
the researcher to test the students’ English speaking 
skills. The result of the pre-test and the post-test are 
presented in Tables 1 and 2. 
 

 

Table 1 Pre-Test Result of English Speaking Accuracy and fluency 

Total Score 
100% 

80% and above 70% 60% 50% 40% 30% 20% Below 20 

Number of students 0 0 3 14 20 20 0 0 

Percentage of students 0% 0% 5% 25% 35% 35% 0% 0% 
From the result of the pre-test in the above table, it can be seen that 70% of the students got below 50% 

which was the passing mark set by the researcher. Conspicuously, no students got up to 80% which was the desirable 
score set by the researcher to test the students’ English language skills. The pre-test result shows that the English 
speaking accuracy and fluency of the participants is inadequate.   

 
Table 2 Post-Test Result of English Speaking Accuracy and fluency 

Total Score 
100% 

80% and 
above 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

 
40% 

 
30% 

 
20% 

 
Below 20 

Number of Students 50 7 0 0 0 0 0 0 
Percentage of Students 88% 12% 0% 0% 0% 0% % 0% 

Unarguably, the data from the post-test 
presented in the table above shows a remarkable 
positive result from the students’ English language 
speaking ability after studying in a Debate-Based Learning 
classroom setting. Interestingly, 50 (88%) of the students 
got 80% and above which was the mark set by the 
researcher to test the effectiveness of Debate-Based 
Learning Methodology on students’ speaking ability. 
While 7 (12%) of the students got 70% which is still a 
hopeful suggestion of the effectiveness of Debate-Based 
Learning Methodology on students’ speaking ability. 

Exceptionally, no students got 50% nor below 50% 
compared to the result of the pre-test.  

As a result, it is ethically right for the researcher 
to state that Debate-Based Learning Methodology has a 
positive effect on the students’ English speaking accuracy 
and fluency skills. 

 
4.2. The Result of the Students’ Perceptions toward 
Debate-Based Learning Methodology 

To find out students’ views toward Debate-Based 
Learning Methodology, the following ten items were 
analyzed in Tables 3 and 4. 
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Table 3 The Result of Students’ Perceptions toward Debate-Based Learning Methodology 

Students’ Questionnaire Form 
Item Agree Strongly 

Agree 
Disagree Strongly 

Disagree 
1. Debate helped me to study in a more relaxed atmosphere. 33 18 4 2 
2. Debate helped me to participate actively in the 

teaching/learning process. 
27 30 0 0 

3. Debate stimulated my critical and analytical thinking skills. 22 35 0 0 
4. Debate helped me to improve my self-confidence in English.  25 32 0 0 
5. Debate fostered exchange of knowledge, information, 

experiences and opinions. 
30 27 0 0 

6. Debate helped me to receive useful feedbacks. 30 27 0 0 
7. My speaking ability improved through debate. 29 28 0 0 
8. Debate has improved my problem-solving skills. 23 33 0 1 
9. Debate makes it difficult getting members to actively 

participate in the tasks. 
31 21 4 1 

10. Debate helped me to have a greater responsibility for 
myself and the group. 

28 28 1 0 

For more clarity and simplicity, “Agree” and “Strongly Agree” responses are combined and presented as 
“Agree” responses. In the same hand, the “Disagree” and “Strongly Disagree” responses are combined and presented 
as “Disagree” responses in Table 4. 
 
Table 4 Combined Results of Students’ Perceptions toward Debate-Based Learning Methodology 

Item Agree 
Responses 

Percentage Disagree 
Responses 

Percentage 

1 Debate helped me to study in a more 
relaxed atmosphere. 

51 90% 6 10% 

2 Debate helped me to participate actively in 
the teaching/learning process. 

57 100% 0 0% 

3 Debate stimulated my critical and analytical 
thinking skills. 

57 100% 0 0% 

4 Debate helped me to improve my self-
confidence in English. 

57 100% 0 0% 

5 Debate fostered exchange of knowledge, 
information, experiences and opinions. 

57 100% 0 0% 

6 Debate helped me to receive useful 
feedbacks. 

57 100% 0 0% 

7 My speaking ability improved through debate. 57 100% 0 0% 
8 Debate has improved my problem-solving 

skills. 
56 98% 1 2% 

9 Debate makes it difficult getting members to 
actively participate in the tasks. 

52 91% 5 9% 

10 Debate helped me to have a greater 
responsibility for myself and the group. 

56 98% 1 2% 
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The results from the questionnaire as shown in 
Tables 3 and 4 above, indicates that 57 (100%) of the 
participants agreed that Debate-Based Learning 
Methodology helps to improve their English language 
speaking skills. The data from the students’ questionnaire 
form reveals a very favorable perception of the 
participants toward Debate-Based Learning Methodology. 
57 (100%) of the students completely agreed on the 
following items:  Debate helped me to participate 
actively in the teaching/learning process; debate 
stimulated my critical and analytical thinking skills; 
debate helped me to improve my self-confidence in 
English; debate fostered exchange of knowledge, 
information, experiences and opinions; debate helped 
me to receive useful feedbacks; my speaking ability 
improved through debate.  
Consequently, the results from the questionnaire is an 
indication of students’ approval of Debate-Based 
Learning Methodology as a viable teaching and learning 
method capable of improving students’ English learning 
interest. 
 
5. Conclusion  

Debate is often seen not only as a means of 
reaching conclusions, but as a practice to expand one's 
mind and develop tolerance. 

For many professionals in the ESL education, 
there is always a concern that students’ learning 
objectives are not being met. Firstly, how do students 
meet their career goals and secondly, how do teachers 
ensure they are also learning more than just the exam. 

Interestingly, the results from both the T-test 
and the questionnaire form indicated positive effects of 
Debate-Based Learning Methodology on students’ 
speaking skill and English language learning in general. 
During the application of the Debate-Based Learning 
Methodology in my classroom, students participated 
actively in the teaching and learning process and their 
critical and analytical thinking skills were highly 
stimulated. This was also stated in Rubiati (2010) when 
she utilized debate technique to enhance students’ 
speaking skill. She concluded that the students were 
extra enthusiastic and bought extra chances to exercise 
speaking. As a result, the students’ ratings in the end of 
her research was at a high level. 

 My students’ perception toward Debate-Based 
Learning Methodology was very encouraging. They all 
attest to the fact that debate helped them to improve 
their self-confidence in English, fostered exchange of 
knowledge, information, experiences and opinions, 
helped them to receive useful feedbacks, and most 
importantly improved their speaking ability. 

To organize a classroom debate, it is 
recommended by the researcher that the students be 
provided with guidelines for topics, arguments and the 
courtesy required in debating a classmate. Since this 
research was mainly on students’ speaking ability, it is 
hereby recommended by the researcher for other ESL 
educators to embark on more researches focusing on the 
effectiveness of Debate-Based Learning Methodology on 
other English language skills and English learning 
behaviors. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย

ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 28 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study 1) self-efficacy, learning management in science using scientific 

argumentation of pre-service science teachers at Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 2) the relationship 
between the making ability of science learning management plans using scientific argumentation. Samples in this 
research were 28 pre-service science teachers of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University. Data collection was done 
by self-efficacy, learning management in science using scientific argumentation questionnaire and science learning 
management plans using scientific argumentation evaluation form. Data analysis was used descriptive statistic such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation and correlation coefficient of Pearson. 

The result of the research revealed that 1) self-efficacy, learning management in science using scientific 
argumentation of pre-service science teachers was at a high level. 2) self-efficacy, learning management in science using 
scientific argumentation of pre-service science teachers did not correlate with the writing ability of science learning 
management plans using scientific argumentation. 

 
Keywords: Self-efficacy, Learning management in science, Scientific argumentation 
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1. บทน า 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เป็นการ
ประเมินความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอที่จะ
กระท าหรือแสดงพฤติกรรมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้ส าเร็จ
หรือไม่ และในระดับใด ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น
ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคาดหวังใน
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ งต น เอ ง  (Efficacy Expectancies) คื อ           
การประเมินความสามารถของตนเองว่าจะท ากิจกรรมนั้นๆ ได้ใน
ระดับใด และ 2) ความคาดหวังต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการกระท า 
(Outcome Expectancies) คือ การคาดคะเนว่าพฤติกรรมที่ท าจะ
น าไปสู่ ผลของการกระท าแบบใด  ทั้ งนี้ บุ คคลที่ มี การรับรู้
ความสามารถของตนเองสูงจะพิจารณางานที่มีความซับซ้อน เป็น
สิ่งที่ท้าทายมากกว่าเป็นความเสี่ยงหรือเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง มี
ความต้องการความส าเร็จสูง มีการใช้ความพยายามในการท างาน 
และล้มเลิกการท างานเมื่อประสบกับปัญหาต่างๆ ได้ยากกว่าบุคคล
ที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองต่ า Bandura. [1]. ; Luthan. 
[2].  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองถูกน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างกว้างขวาง เพื่ อใช้อธิบาย
พฤติกรรมต่างๆ อาทิเช่น การน าไปศึกษากับพฤติกรรมของผู้เรียน
ในระดับช้ันตั้งแต่ปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษา และน าไปศึกษา
กับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เนื่องจากผลของ
การศึกษาสามารถน ามาใช้อธิบายพฤติกรรมของผู้เรียน น ามา
ปรับปรุงรูปแบบหรือปรับใช้ในการสอน น ามาสร้างหลักสูตร และ
น ามาสร้างระบบการช่วยเหลือผู้เรียนได้ 
 การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ผ่านบริบทที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์กับสังคม ท าให้การเรียนนั้นมีความหมายกับผู้เรียน
อย่างแท้จริง การโต้แย้งเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การใช้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาพฤติกรรมและเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เป็น
การเช่ือมโยงระหว่างความรู้และบริบทแวดล้อม นอกจากนั้นเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนสร้างค าถามที่มีความหมายในโลกความจริง เป็น
การเรียนรู้ที่สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันอภิปรายด้วยการโตแ้ย้งอย่าง
มีเหตุผล ซึ่งผู้เรียนมีรูปแบบแนวคิดในการหาเหตุผล และหลักฐาน
เพื่อแก้ปัญหาน าไปสู่ค าตอบของค าถามได้อย่างอิสระ Evagorou. 
[3]. ; Berland. [4]. ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาการโต้แย้งได้รับ
ความสนใจและศึกษาวิจัยอย่างมากในวงการวิทยาศาสตร์ศึกษา 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ให้เป็น
ผู้รู้วิทยาศาสตร์ และมีทักษะการคิดขั้นสูง Yun. [5]. เนื่องจากการ
มีส่ วนร่วมในการโต้แย้ งของผู้ เรียน เป็ นการฝึกปฏิ บั ติ ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจและทักษะการ
มีส่วนร่วมในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ Berland. [4] ผ่านการ
วิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้ของข้อมูล รวมไปถึง
การเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อน าไปสู่การสร้างและสื่อสาร

ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป Iordanou. [6]. 
; Schwarz. [7]. 
 แม้ว่าการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์จะเป็นเป้าหมายส าคัญของการ
สอนวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสะท้อนลักษณะและกระบวนการท างาน
ของนักวิทยาศาสตร์ แต่การโต้แย้งนั้นเกิดขึ้นได้ยากในห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ Newton. [8]. เนื่องจากการโต้แย้งไม่ ได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจังในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ผนวกกับครู
วิทยาศาสตร์เองก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แยง้เชิงวิทยาศาสตร ์
และไม่สามารถออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะดังกล่าว ส่งผลให้มีความจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูผู้สอน โดยเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ช่วงก่อน
ประจ าการ 
 จากประสบการณ์ที่ผู้วิจัยท าการสอนในรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาให้กับนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา โดยก าหนดให้มีการทดลองปฏิบัติการสอนใน
ช้ันเรียน (micro teaching) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์เลือกการใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มาให้ผู้เรียนได้มีการ
อภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน แต่ไม่สามารถจะน าเสนอประเด็น
เหล่านี้อย่างไรให้กระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนในการคิด 
อีกทั้งจะท าอย่างไรให้เกิดความสมดุลกันระหว่างการสอนเนื้อหา
หลักและการพัฒนาทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และไม่ทราบ
ว่ากระบวนการการจัดการเรียนรู้นั้นเป็นไปตามหลักการหรือ
ปฏิบัติการสอนได้ครบขั้นตอนของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
หรือไม่ ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลจาก
การศึกษาจะท าให้ทราบระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ เพื่อผู้วิจัยจะได้น าผลไปปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการสอนในรายวิชา รวมไปถึงเพื่อส่งเสริม และพัฒ นา
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งความสามารถนี้
ประกอบด้วย การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติการสอน ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งให้
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักรู้ในความสามารถของตนเอง 
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนของตนในอนาคต ให้มีทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น อันเนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์นั่นเอง 
 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
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 2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   

3. ขอบเขตการวิจัย 
     3.1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ช้ันปีที่  4 จ านวน 28 คน โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) 
 3.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.2.1 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์  
 3.2.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์  
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย 
 4.1.1 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ต้องการวัดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามการ
รับรู้ ได้แก่ ความเข้าใจหลักการ และจุดมุ่งหมายในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์  
 2) ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาในข้อ 1 ผู้วิจัย
เขียนนิยามตามลักษณะที่ต้องการวัด และเขียนข้อความให้
สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ โดยลักษณะของแบบสอบถาม
การรับรู้เป็นชนิด 
ข้อความ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  
 3) น าแบบสอบถามการรับรู้ไปตรวจสอบหาคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงเฉพาะหน้า (Face Validity) โดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ความ
เหมาะสมด้านเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในข้อความ แล้วใช้เกณฑ์ดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 
 4) น าแบบสอบถามการรับรู้ ไป try out กับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 28 คน แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ ( Item- 
Total Correlation) และการทดสอบความแตกต่างรายข้อของ
กลุ่มสูงกับกลุ่มต่ าโดยใช้สถิติ t-test แล้วเลือกข้อความที่มีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป และค่า t ที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1.2 แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 
 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีการใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในช้ัน
เรียน ก าหนดประเด็นการประเมิน 6 ประเด็น ดังนี้ การเขียน
สาระส าคัญ การเขียนสาระการเรียนรู้ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
การก าหนดขั้นตอนและการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การ
ก าหนดสื่อการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการประเมินผล 
 2) ออกแบบแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เป็น
แบบประเมินระดับความสามารถ ประเมินค่า 3 ระดับ คือ 0 1 2   
 3) น าแบบประเมินไปให้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความ
สอดคล้องของเนื้อหาแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ตามแบบวัดค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.60-1.00 
 4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.2.1 น าแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ให้
นักศึกษาท าแบบสอบถาม จ านวน 28 คน 
 4.2.2 น าแบบประเมินความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไป
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา จ านวน 28 คน 
 4.2.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการ
เขียน 
แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้ แย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ 
 4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
จากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้ แย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวน 28 คน เป็นเพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.10 และ เพศชาย 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.90 มีคะแนนเกรด
เฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 3.01-3.50 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.60 
รองลงมา คือ ช่วง 2.51-3.00 คิดเป็นร้อยละ 21.40 ช่วง 3.51-
4.00 คิดเป็นร้อยละ 17.90 และช่วง 2.00-2.50  คิดเป็นร้อยละ 
7.10 ต ามล าดั บ  ระดับ ช้ันที่ ทดลองปฏิ บั ติ การสอนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.70 รองลงมา คือ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิด เป็นร้อยละ 35.70 และ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามล าดับ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ทดลองปฏิบัติการสอนมากที่สุด คือ 
สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมา คือ 
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ คิดเป็นร้อยละ 64.30 สาระ
ที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และสาระที่ 4 
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.73 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.679 ) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่สูงที่สุดล าดับที่หนึ่ง คือ ข้อที่ 
16 ข้าพเจ้าสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรม
การเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์และผู้เรียนได้ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา คือ ข้อที่ 10 ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอประเด็น 
สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน และข้อที่ 20 ข้าพเจ้าสามารถระบุ
ข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ อยู่ในระดับมาก และข้อที่ต่ าที่สุด คือ 
ข้อที่  3 ข้าพเจ้าสามารถบอกองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
 

5.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ พบว่า ระดับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 
23.11 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.743) มีคะแนนระดับ
ความสามารถมากท่ีสุด คือ 24 คะแนน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 78.58 มีคะแนนระดับความสามารถรองลงมา คือ 23 คะแนน 
จ านวน 3 คน คิด เป็นร้อยละ 10.71 และมีคะแนนระดับ
ความสามารถต่ าที่สุด คือ 17 คะแนน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.71 และประเด็นที่นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต้องปรับปรุงในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ คือ การตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ต้องเน้นด้านทักษะ
พิสัยที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และ
การก าหนดวิธีการประเมินผล ก าหนดเกณฑ์การประเมินต้อง
สอดคล้องกับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับความสามารถในการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึ กษาครูวิทยาศาสตร์  ช้ันปี ที่  4  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.108, p > 0.05)

 
ตารางที่ 1 ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ 

(n = 28) 

ข้อความ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู้ 
1. ข้าพเจ้าสามารถบอกความหมายของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ 3.79  0.568 มาก 
2. ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ใดบ้างท่ีส่งเสริมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 3.50  0.694 ปานกลาง 
3. ข้าพเจ้าสามารถบอกองค์ประกอบของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ 3.46  0.793 ปานกลาง 
4. ข้าพเจ้าสามารถบอกความส าคญัของการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ 3.86 0.705 มาก 
5. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้

3.82  0.772 มาก 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ข้อความ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การรับรู้ 
6. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายลักษณะส าคญัของการจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้

3.54 0.693 มาก 

7. ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้วิธีสอนและกิจกรรมการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้

3.82 0.723 มาก 

8. ข้าพเจ้าสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตรโ์ดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้

3.50 0.694 ปานกลาง 

9. ข้าพเจ้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นล าดับขั้นตอน 3.61 0.786 มาก 
10. ข้าพเจ้าสามารถน าเสนอประเด็น สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนในข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

3.89 0.685 มาก 

11. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายขั้นตอนในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ชัดเจน 

3.68 0.670 มาก 

12. ข้าพเจ้าสามารถอธิบายธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หลักการ ทฤษฎี มโนทัศน์ กฎเกณฑ์ 
เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ ท่ีเกีย่วข้องกับการท ากิจกรรมการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้

3.54 0.637 มาก 

13. ข้าพเจ้าสามารถเลือกใช้ทักษะ / เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนสรุป
ความรู้ด้วยตนเองจากการท ากิจกรรมการเรยีนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด้ 

3.64 0.621 มาก 

14. ข้าพเจ้าสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม มีการใช้ค าถาม และอ านวยความ
สะดวกเพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการเรียนรู้ในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ 

3.86 0.591 มาก 

15. ข้าพเจ้าสามารถสรา้งแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรม
การเรยีนรู้ และการปฏิบัติกิจกรรมการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82 0.612 มาก 

16. ข้าพเจ้าสามารถใช้สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรยีนรู้ในการโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์และผู้เรียนได ้

3.93  0.663 มาก 

17. ข้าพเจ้าสามารถวัดและประเมินผลการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตรด์้วยวิธีการที่สอดคล้อง
กับทักษะการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได ้

3.68  0.670 มาก 

18. ข้าพเจ้าสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองได้ 3.86  0.651 มาก 
19. ข้าพเจ้าสามารถระบุปัจจัยที่สง่เสริมใหเ้กิดการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
โตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตรไ์ด ้

3.82  0.723 มาก 

20. ข้าพเจ้าสามารถระบุข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได ้

3.89 0.629 มาก 

รวม 3.73      0.679 มาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  ระดับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

    ล าดับนักศึกษา 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์กับ
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 
 

สหสัมพันธ ์

ความสามารถในการเขียนแผน 
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
Pearson Correlation P - value 

การรับรูค้วามสามารถของตนเองในการจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การ
โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร ์

0.108 0.554 

หมายเหตุ : **p < .01, p – value คือ Sig. (1 - tailed)  
 
6. อภิปรายผล 
 งานวิจัยนี้พบว่า ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่า
นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ สามารถน าเสนอประเด็น 
สถานการณ์ เรื่องที่จะสอนในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
ชัดเจนในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน แต่ไม่สามารถบอกองค์ประกอบของ
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ทรงศิลป์ 
[9] ที่ได้ท าการศึกษาการรับรู้และสภาพการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 3 คน เพื่อตรวจสอบความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า ครูวิทยาศาสตร์ยังคงให้ความส าคัญที่การสอน
เนื้อหาเป็นหลักมากกว่าการกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการรวมถึงทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ ครูยังไม่
ชัดเจนในการสอนที่แสดงองค์ประกอบการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ 
และการยกตัวอย่างการโต้แย้งที่ดีให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจน และขาด
การให้ข้อมูลย้อนกลับไปสู่การโต้แย้งของผู้เรียน  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งการวัดระดับความสามารถ
ของตนเอง และความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  ควรวัดจากการเข้าร่วมพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ถึงจะท าให้ผลการวิจัยมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้อง
กับ เอนก นรสาร [10] ที่มีการใช้รูปแบบการจัดการความรู้โดย
บูรณาการแนวคิดการรับรู้ความสามารถตนเองและการก ากับ
ตนเอง มาพัฒนาความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม พบวา่ครูวิทยาลัยนาหว้า มี
ระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองและการก ากับตนเองระดับ
มากส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติการสอน เพราะการได้วิ
เคราะห์์ตนเอง ตัดสินใจร่วมกันในการตั้งเป้าหมายความส าเร็จ ใช้

การวางแผน ควบคุม ก ากับพฤติกรรมตนเอง และการก ากับติดตาม
การเปลี่ยนแปลง ท าให้ ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูค้วามสามารถ
ของตนเองและความสามารถในการปฏิบัติการสอน 
 นอกจากนี้ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ต้องมีระดับระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองใน
ระดับมาก และต้องมีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของแบนดูรา Bandura. [11]. ; Luthans. [2]. ได้อธิบายว่า 
ประสบการณ์ที่ประสบความส าเร็จเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
เช่ือในการรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลมากที่สุด โดย
ประสบการณ์นั้นจะส่งผลให้บุคคลกระท าหรือแสดงพฤติกรรมใน
กิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับการรับรู้
ความสามารถของตนเอง 
 
7. ข้อสรุปและการน าไปใช้ 
 7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) จากผลการวิจัยที่พบว่า นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับการ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก สถาบันการผลิตครู
วิทยาศาสตร์สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รูปแบบวิธีการสอน กระบวนการสอน และการ
ออกแบบกิจกรรมการสอน เพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2) นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มีระดับความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้ แย้ งเชิ ง
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก สถาบันการผลิตครูวิทยาศาสตร์
สามารถน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการสอนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ถูกต้อง ครบทุกองค์ประกอบ 
และสอดคล้องกับหลักการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
 3) จากผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่
มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ควรมีการพัฒนา
รูปแบบที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์มี
การรับรู้ความสามารถของตนเองมากขึ้น แล้วน าไปการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์ และความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับช้ัน และสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่
ทดลองปฏิบัติการสอน 
 2) เนื่ อ งจากงานวิจั ยนี้ เป็ นการศึ กษาเชิงปริมาณ  ควร
ท าการศึกษาเชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย โดยใช้การสัมภาษณ์
รายบุคคล รายกลุ่ม หรือใช้แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถใน
รูปแบบข้อเขียนแบบปลายเปิด 
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Abstract 
This research aims to investigate attitudes toward English language learning of English minor students. The 

participants were 30 third-year English minor students who enrolled in the academic year of 2018 at the Faculty of 
Humanities, Naresuan University. The choice of participants was due to convenience sampling. The research instrument, 
that is; questionnaire was used for data collection. The questionnaire of this study was designed in order to investigate 
three main factors which were behavioral, cognitive, and emotional attitudes. The data was analyzed using SPSS 
statistic software and presented in terms of mean and standard deviation. The results of the current study 
demonstrated that the participants had positive attitudes toward English language learning regarding the three aspects 
of attitudes; behavioral, cognitive and emotional. The majority of the participants realized that English is significant for 
them. The students were confident when communicating with others and willing to practice English speaking, because 
they would be proud of themselves if they could speak English fluently in order to develop their personalities. 
 
Keywords: Attitudes, English language learning, English minor students 
 
1.Introduction  
1.1 Rationales of the study 
English has influenced almost every aspect of people's 
life and become a common tool for communication in 
their daily lives (Wanchid and Wattanasin, 2015). Thai 
people realize the vital role of English and use English as 
a foreign language (EFL) to communicate for many 
purposes such as business, tourism, culture and 
education. Since Thailand has participated as a member 
of ASEAN (The Association of South East Asian Nations), 
English is also the language of ASEAN to work together by 
means of an ASEAN community with proportions. The 
citizens of ASEAN countries have to use more English in 
addition to the national language and international 
careers. Therefore, English language learning has 
influenced Thai students especially to push themselves 
up for English learning in order to have English skills to 
communicate and a good career in their future. Attitude 
is one of the most important factors influencing the 
learning language of EFL students (English as a Foreign 
Language) because the attitude helps motivated students 
to learn and raise the students' interests, behaviors and 

actions in their classrooms toward their language 
learning. According to Munir (2015), it was revealed that 
the Pakistani students considered English merely a 
compulsory subject. They did not pay attention to 
English language learning and did not recognize the 
significant of English because their negative attitudes. 
When students have good attitudes toward learning, this 
will make learning more productive. In addition, Imsa-ard 
(2020), proposed that Thai EFL students were enthusiastic 
to learn and develop their English. On the other hand, 
most of them said that English language learning in 
classrooms did not meet their needs, and prevented 
them from developing English skills that were beneficial 
for their real-life incidents or situations. Hence, it was 
crucial for teachers or lecturers to understand and 
perceive their students’ attitudes whilst learning English 
so that they could have more comprehension towards 
Thai students’ attitudes and their problems in English 
language learning. Having taught in Naresuan University 
for more than three years, the researcher found that 
English minor students were likely to have various 
attitudes from positive to negative level in English 
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language learning and subjects. Those who perceived 
negative attitudes toward English language learning or 
English subjects would possess a lack of confidence or 
the low self-esteem issues.  
 
Having good performances in English language learning, 
students can acquire other languages. It can be seen that 
English language learning provides roots for students to 
learn other languages for their future benefits. In 
addition, Humanities students were allowed to choose 
English subjects as their minor to fulfill and improve their 
language skills. However, the most significant thing is the 
attitudes of learners. Learners' attitudes can be defined 
as a collection of feelings involving in language use and 
its status in the society. The feelings are good or bad. 
They can either support or block the learners' abilities or 
the learners' learning processes. In order to help them 
acquire better attitudes toward English learning, lecturers 
need to understand their behaviors and ideas. This study 
investigated attitudes toward English language learning of 
non-English major students by taking the three aspects of 
attitudes which were composed from behavioral, 
cognitive and emotional aspects.  
 
2. Purpose of this study 
To investigate attitudes toward English learning of English 
minor students. 
 
3. Research question 
What are the attitudes of English minor students toward 
English language learning in terms of cognitive, behavioral 
and emotional component? 
 
4. Significance of the study 
According to Hogg and Vaughan (2005, p.150), an attitude 
is "a relatively enduring organization of beliefs, feelings, 
and behavioral tendencies towards socially significant 
objects, groups, events or symbols". Therefore, the 
results of this study will assist EFL lecturers to 
understand students' ideas, attitudes, beliefs as well as 
behaviors so that lecturers can improve their suitable 
teaching styles for particular teaching courses. In addition, 
lecturers will realize and be aware of students' needs 
when studying English. As a result of this study, lecturers 

might be able to design appropriate activities in the 
lesson plans to fit students' needs. With utilizing 
appropriate activities in the classrooms, the EFL lecturers 
could bring about students' positive attitudes towards 
English language learning. 
 
5. Scope of the study 
The study has aimed to investigate English minor 
students' attitudes towards English language by taking the 
three aspects of attitudes which are behavioral, cognitive, 
emotional components. The participants were thirty 
third-year students who were non-English major students 
at the Faculty of Humanities. The questionnaire was the 
instrument used for data collection. This five-point Likert 
scale questionnaire was adopted from Eahghinejad 
(2016). Data collection procedures were conducted 
during the first semester of the academic year in 2018 
amongst the third-year English minor students at the 
Faculty of Humanities in a University. 
 
6. Research Methodology  
6.1 Population and samples 
The participants of this study were 30 third-year English 
minor students who enrolled in the academic year of 
2018 at the Faculty of Humanities at a University. 
Moreover, a total number of 120 students as the 
participants in population were those who selected other 
language subjects such as Thai, Burmese, Korean, 
Japanese, Spanish and Chinese as their minor subject of 
study. The choice of participants was due to convenience 
for students as the research participants. 
 
6.2 Research instrument 
The questionnaire of this study was adapted from 
Eahghinejad (2016). This questionnaire was designed in 
orderto investigate three main factors which are 
behavioral, cognitive, and emotional attitudes. There 
were two main parts. The first part had aimed to elicit 
respondents' personal information. The second part had 
aimed to elicit information regarding the attitudes toward 
English language learning which contained 10 items 
about language attitudes in terms of behavioral (the first 
10 items), cognitive (the second 10 items) and emotional 
(the third 10 items) aspect. The questionnaire was 
translated into Thai, so that the participants would have 
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more understanding of each questionnaire item. The 
participants had been asked to indicate the degree of 
agreement on each questionnaire item. The rating criteria 
of five-point Likert scale are as follows;  
  
  5 means strongly agree  
  4 means agree  
  3 means unsure  
  2 means disagree 
  1 means strongly disagree 
 
7. Data analysis 
After collecting all of the distributed questionnaires, the 
collected data in the second part was analyzed in terms 
of percentage, means and standard deviation. Besides, 
the data was analyzed and presented in order to 
interpret the mean score of students' attitudes toward 
English language learning.  
 
8. Results 
This chapter reports the results of questionnaire 
responses, five outstanding results taken from the 
behavioral aspects are demonstrated below; 
 
Table1: A demonstration of English minor students’ 
attitudes toward English language learning in terms of 
behavioral aspect. 
 

Item 
number 

Behavioral aspect of 
attitudes 

 
x ̅ 

 
S.D. 

4 Studying English helps me 
improve my personality. 

 
4.27 

 
0.785 

3 When I hear a student in 
my class speak English 
fluently, it inspires me to 
practice speaking with 
him/her. 

3.93 0.980 

10 I am able to pay attention 
while studying. 

3.73 0.907 

 
 
 
2 

Studying English helps me 
establish good relationship 
with friends. 

3.50 0.777 

8 I like to practice English the 
way native speakers do. 

 
3.40          

 
0.675 

 

According to table 1, there were the top five of 
behavioral aspect of attitudes. The first one was from the 
questionnaire item number 4 (“studying English helps me 
improve my personality”). The second one was the item 
number 3 (“When I hear a student in my class speak 
English fluently, it inspires me to practice speaking with 
him/her”.) followed by the item number 10 (“I am able 
to pay attention while studying”.) Next, the item number 
2 (“Studying English helps me establish good relationship 
with friends”). The last one was the item number 8 (“I 
like to practice English the way native speakers do”.) The 
item no. 4 of the behavioral aspect (“studying English 
helps me improve my personality”) was perceived as 
having the highest mean score (x ̅ = 4.27, S.D. = 0.785). 
The results showed that the participants had positive 
attitudes toward English. However, the item no. 8 (“I like 
to practice English the way native speakers do”) 
possessed the lowest mean score (x ̅ = 3.40, S.D. = 0.67). 
The result showed that half of the respondents were not 
sure whether the way they practiced English was similar 
to those of native speakers. Having followed the neutral 
mean score which was the item number 3 (“When I hear 
a student in my class speak English fluently, it inspires 
me to practice speaking with him/her.”), (x ̅ = 3.93, S.D. = 
0.980). Besides, the item no. 10, (“I am able to pay 
attention while studying”) and the item no.2 (“Studying 
English helps me establish good relationship with 
friends”) were perceived as having lower mean score (x ̅ = 
3.73, S.D. = 0.907) and (x ̅= 3.50, S.D. = 0.777). Almost half 
of the respondents of these two items were not sure 
whether paying attention while studying English could 
help them to establish a good relationship with their 
friends. 
 
According to table 2 (see table 2 below), there were the 
top five cognitive aspect of attitudes. The first one was 
from the questionnaire item number 5 (“Studying English 
helps me communicate effectively in English”). The 
second one was the item number 4 (“In my opinion, a 
person who speaks more than one language was 
considered a very knowledgeable one”.) followed by the 
item number 7, (“Studying English enables me to create 
new thoughts.”). Next, the item number 2 (“I have better 
knowledge and understanding when studying English.”). 
The last item was number 1 (“Having good English will 
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help me learn other subjects as well.”). The item 
number 5 of the cognitive aspect, (“Studying English 
helps me communicate effectively in English”) was 
perceived as having the highest mean score (x ̅ = 4.13, S. 
D. = 0.681), in contrast, the item number 1, (“Having 
good English will help me learn other subjects as well”) 
possessed the lowest mean score (x ̅ = 3.67, S.D. = 0.802). 
However, the two items which are the item number 4 
and 7 of this aspect demonstrated positive cognitive 
attitudes. The item number 4, (“In my opinion, a person 
who speaks more than one language was considered a 
very knowledgeable one”) was the second highest mean 
score, (x ̅ = 4.00, S.D. = 0.830). Nearly half of the 
respondents agreed that a person who speaks more than 
one language was considered a very knowledgeable. The 
item number 7, (“Studying English enables me to create 
new thoughts”) was ranked the third highest mean score, 
(x ̅ = 3.97, S.D. = 0.765). Half of the respondents also 
agreed that “studying English enables them to create 
new thoughts”. Moreover, the item number 2, (“I have 
better knowledge and understanding when studying 
English”) was the lower score, (x ̅ = 3.70, S.D. = 0.750). 
Nearly half of the respondents were not sure whether 
they had better knowledge and understanding when 
studying English. 
 
Table 2: A demonstration of English minor students’ 
attitudes toward English language learning in terms of 
cognitive aspect. 

Item 
number 

Cognitive aspect of 
attitudes 

 
x ̅ 

 
S.D. 

5 Studying English helps me 
communicate effectively in 
English. 

 
4.13 

 
0.681 

4 In my opinion, a person 
who speaks more than one 
language was considered a 
very knowledgeable one. 

 
4.00 

 
0.830 

7 Studying English enables 
me to create new thoughts. 

 
3.97 

 
0.765 

2 I have better knowledge 
and understanding when 
studying English. 

 
3.70 

 
0.750 

1 Having good English will 
help me learn other 
subjects as well. 

 
3.67 

 
0.802 

 

Table 3: A demonstration of English minor students’ 
attitudes toward English language learning in terms of 
emotional aspect. 
 

Item 
number 

Emotional aspect of 
attitudes 

 
x ̅ 

 
S.D. 

7 I am interested in 
studying English 

4.17 0.699 

8 Knowing English is an 
important goal in my life. 

4.17 0.913 

5 I feel proud when 
studying English language. 

3.83 0.648 

6 Studying English subject 
makes me feel more 
confident 

3.80 0.664 

10 Studying English provides 
me good emotions 
(feelings). 

3.70 0.750 

 
According to table 3, there were the top five emotional 
aspect of attitudes. The first one was from the 
questionnaire item number 7, (“I am interested in 
studying English.”). The second one was the item 
number 8, (“Knowing English is an important goal in my 
life.”), followed by the item number 5 (“I feel proud 
when studying English language.”), and the item number 
6, (“Studying English subject makes me feel more 
confident”). The last one was item number 10, 
(“Studying English provides me good emotions 
(feelings)”). The item number 7 of the emotional aspect, 
(“I am interested in studying English”) received the 
highest mean score (x ̅ = 4.17, S. D. = 0.699). This aspect 
demonstrated that participants had positive emotional 
attitude towards English and there were no negative 
respondents in this item. Moreover, the item number 8, 
(“Knowing English is an important goal in my life”) was 
the second highest score (x ̅= 4.17, S.D. = 0.913). Besides, 
almost half of the respondents had strongly agreed on 
this item. The item number 5, (“I feel proud when 
studying English language”) received lower score, (x ̅ = 
3.83, S.D. = 0.648) which had no negative respondents, 
followed by the neutral mean score or the item number 
6, (“Studying English subject makes me feel more 
confident”), (x ̅ =3.70, S.D. = 0.750). The item number 10, 
(“Studying English provides me good emotions (feelings”) 
received the lowest mean score, (x ̅ = 3.70, S.D. = 0.750). 
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Moreover, almost half of the respondents had agreed on 
this item.  
 
9. Discussion  
The data related to three aspects of attitudes, 
behavioral, cognitive, emotional aspect of attitudes, was 
taken from the questionnaire. The questionnaire was 
divided into two main sections. In the first section, the 
participants were asked to describe their demographic 
information. In the second section, thirty items were used 
to ask thirty participants about their attitudes toward 
English language learning. The study investigated 
attitudes of English minor students toward English 
language learning had relied on three aspects of 
attitudes: behavioral, cognitive and emotional. The 
results of the study demonstrated whether the 
participants had positive attitudes toward English 
language learning at the average level. Therefore, the 
results gained from this current study were similar to the 
study conducted by Eahghinejad (2016). The results of 
this current study demonstrated that the EFL students’ 
attitudes toward English language learning in terms of the 
three attitude aspects were considered positive. The 
attitudes of English minor students toward English 
language learning was in line with Eahghinejad (2016)’s 
study. The fact that these target participants or the third-
year English minor students from this current study had 
positive attitudes in terms of behavioral, cognitive and 
emotional aspect was similar to the results taken from 
freshmen students, Kashan University in Eahghinejad 
(2016)’s study. The majority of the participants realized 
that English is significant for them. The students had 
more confidence when communicating with others and 
they were willing to practice speaking as being able to 
speak in English would make them proud of themselves. 
If they speak fluent English, they can also develop their 
personalities. However, the results from the current study 
were different from the study of Abidin (2011) and Munir 
(2015). The results of the Abidin (2011)’s study on EFL 
students’ attitudes toward English language learning in 
Libyan secondary school in terms of three aspects of the 
attitudes revealed that the majority of the participants 
lacked attention and confidence in English speaking or 
public communication. Hence, these results were based 
on their demographic backgrounds such as genders, 

fields, and years of study. Consequently, the target 
participants from Abidin (2011)’s study demonstrated 
negative attitudes which was different from the current 
study. Moreover, Munir’s (2015) study revealed that 
Pakistanis students also considered English as a 
compulsory subject. It could be seen that the study of 
Munir (2015) revealed negative attitudes of students. 
Whereas, this current study discovered that English minor 
students demonstrated positive attitudes in terms of 
behavioral, cognitive and emotional aspect.  
 
10. Conclusion  
The results of the current study obviously demonstrated 
that the participants had positive attitudes toward English 
language learning regarding the three aspects of attitudes; 
behavioral, cognitive and emotional. In addition, the 
majority of the participants realized that English was 
crucial for them as it could help improve their 
personalities. They would be proud of themselves if they 
were able to communicate fluently and effectively in 
English. However, the results also revealed that they 
might not be sure whether practicing English in the way 
native speakers did was suitable for them. Interestingly, 
most participants had put an effort in English speaking 
practices or drills with their friends outside classrooms. 
This could be perceived that English minor students 
portrayed positive attitudes and their willingness when 
studying English. 
 
11.Recommendation and suggestion for further 
studies.  
As this study was conducted with English minor students, 
a bigger number of students as participants can be 
completed for a larger scale for the further study. In the 
near future, data collection can also be conducted with 
non-English major students from various Faculties in the 
University, so that various results can be compared and 
contrasted with one another. Additional students’ 
interviews can also be conducted to narrow down issues 
and problems causing negative and positive attitudes 
toward English language learning. Eventually, lecturers 
and teachers will benefit from a larger scale of this 
recommended study as perceiving students’ attitudes 
toward English language learning will assist them to 
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comprehend and adjust their teaching styles, lessons to 
suit their learners directly.  
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การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ข้ันบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เร่ือง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
Organizing Student Development Activities based on the STEAM Education to Promote 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 2) เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านการสร้างช้ินงาน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง) จ านวน 83 คน การวิจัยเชิงทดลองมี
รูปแบบการวิจัยแบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลังเรียน มีการเก็บข้อมูลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการท าแบบทดสอบ ความคิด
สร้างสรรค์ในการท าช้ินงาน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษาเครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ผลงาน และ 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ นักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ในลักษณะการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา มีคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก คือ ทักษะการทดลอง นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนในระดับมาก มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานในระดับดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสะตมีศึกษาในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : :  การศึกษาวิทยาศาสตร์, สะตีมศึกษา, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

Abstract 
  The purpose of this study were 1) to study the student development activities based on the STEAM Education 
that affects the development of 5 integrated science process skills of Mathayomsuksa 2 students on mechanical energy 
and the law of conservation of energy 2) to develop creativity of Mathayomasuksa 2 students through create work pieces 
after learning management based on the STEAM Education on mechanical energy and the law of conservation of energy 
3) to study the satisfaction of Mathayomsuksa 2 students towards learning management based on the STEAM Education 
in unit 2 : mechanical energy and the law of conservation of energy. This study was carried out with 83 Mathayomsuksa 
2 students, semester 2, academic year 2019, secondary school under the Office of the Secondary Education Service Area 
5 (Ang Thong Province). Experimental research was used in this research, which was a two-group research, pretest and 
posttest design. Science process skills were collected through testing. Creativity in making pieces and assess the 
satisfaction of students after organizing the student development activities based on the STEAM Education. The tools 
used to collect data were 1) the science process skills test, 2) the creativity assessment form, and 3) the satisfaction 
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questionnaire after organizing the student development activities based on the STEAM Education. Data analyzed with 
arithmetic mean, percentage average, standard deviation. 
  The results of the research were as follows: Students who studied Science of mechanical energy and the law of 
conservation of energy in the manner of learning management based on the STEAM Education, have high level of overall 
of science process skills after learning management based on the STEAM Education. In each aspect, it was found that the 
skill with a very high average was experimental skill. There were creativity in science after studying at a high level, creativity 
of work at a good level. And satisfaction with organizing the student development activities based on the STEAM Education 
at a good level. 
 
Keywords : Science education, STEAM education, Science process skills, Creativity in science 
 
 

1. บทน า 
  สะตมีศึกษา (STEAM Education) เป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรู้โดยการบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Arts) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
องค์ความรู้และสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาจนเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิต [1] โดยมี
ปัจจัยส าคัญในการจัดการเรียนรู้ 3 ส่วน คือ การน าเสนอสถานการณ์ 
(Presentation Situation) การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Design) และการสร้างความจับใจ (Emotional Touch) ผ่านการ
เรียนรู้และการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ได้แก่ 
1) ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2) ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
3) ทักษะการก าหนด และควบคุมตัวแปร 4) ทักษะการทดลอง 5) 
ทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ คือ 1) มีความคิดริเริ่ม 2) มีความคิดคล่องแคล่ว 3) มี
ความยืดหยุ่น 4) มีความคิดละเอียดลออ บุคลิกภาพของบุคคลกับ
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจ ารัส อินทลาภาพร และคณะ [2] ค้นพบว่า ผู้
ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงนั้น มักมีคุณลักษณะที่ เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถ ดังต่อไปนี้  ความฉลาด ( Intelligence)  ความเอาใจ
ใส่ ใฝ่ รู้  (Awareness) ความสามารถที่ ตอบสนองความคิดได้
คล่องแคล่ว (Fluency) ปรับสภาพความคิดได้ ง่าย (Felicity) มี
ความคิดริเริ่ม (Originality) คุณลักษณะประกอบอื่น ๆ ของคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความรอบคอบพิถีพิถัน ช่างสังเกต ความ
ช่างสงสัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของนักวิทยาศาสตร์  
 สภาพปัจจุบันการสอนวิทยาศาสตร์ไม่ได้สนับสนุนหรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการตั้งสมมติฐาน 
การก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดตัวแปร [3] แม้ผู้เรียนจะ
ได้ท าการทดลองมากขึ้นตามเนื้อหา หรือหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุง
ขึ้น แต่ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาทักษะในขั้นบูรณาการเท่าที่ควร เมื่อเรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
นักเรียนจึงขาดทักษะนี้ ส่งผลให้ท าการทดลองไม่ตรงตามจุดประสงค์ 
การทดลองมีความผิดพลาดสูง ผู้เรียนจึงไม่เกิดการเช่ือมโยงความรู้ใน

ด้านเนื้อหา หรือทฤษฎี เข้ากับการปฏิบัติ และเมื่อขาดทักษะดังกล่าว 
ไม่สามารถจ าลองรูปแบบความคิด หรือ ออกแบบผลงานที่สามารถ
อธิบายความเข้าใจได้ [4], [5], [6] ผู้วิจัยจึงน าสภาพปัญหาที่พบ เพื่อ
แก้ไขในบทเรียนหน่วยที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งมีเนื้อหา 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พลังงานศักย์โน้มถ่วงและ
พลังงานจลน์ ส่วนที่ 2 กฎการอนุรักษ์พลังงาน สาเหตุที่เลือกท าการ
วิจัยในหน่วยการเรียนรู้นี้ เนื่องจากข้อมูลจากกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนของสาระที่ 2 พลังงาน ซึ่งผู้เรียนต้องได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิด
สร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการเช่ือมโยงความรู้และความเข้าใจเนื้อหาในระดับ
ลึกอย่างครอบคลุม [7] และต้องการให้ผู้เรียนถ่ายทอดจินตนาการ
ออกมาผ่านผลงาน น าไปสู่การพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ ส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถ ความเช่ือมั่นและความสนใจของนักเรียน สร้าง
แรงบันดาลใจ และแรงจูงใจให้นักเรียนอยากจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
มากขึ้น [8] 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่น าการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการ
เรียนรู้ ของนักเรียน พร้อมทั้ งพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานท่ีดขีึน้ 
และยังได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในวิชา
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามสะตีมศึกษาที่มีผล
ต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 
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ทักษะ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน 
 2. เพื่ อพัฒนาความคิดสร้ า งสรรค์ ของนัก เ รี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผ่านทางผลงงาน หลังการจัดการเรียนรูต้ามแนวคดิ
สะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 
2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 พื้นที่ที่ด าเนินการวิจัย  
     คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดอ่างทอง) 
3.2 ช่วงเวลาในการวิจัย  
    ผู้วิจัยท าการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดย
การสอน 12 คาบ คาบละ 55 นาที โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้ 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัย ในครั้ งนี้  คือ  นัก เรี ยนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 542 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 (อ่างทอง) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 จ านวน 41 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
2/6 จ านวน 42 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 
ห้องเรียน จากทั้งหมด 14 ห้องเรียน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีการจัดช้ันเรียน
แบบคละ 
3.4 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก ่
  ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตามแนวคิด สะ
ตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน 
  ตัวแปรตาม คือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ ความคิดสรา้งสรรคผ์ลงาน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคดิสะตีม
ศึกษา 
3.5 สมมติฐานการวิจัย 
  1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 
ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน มีค่าคะแนนหลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาสูงขึ้นทั้ง 2 
ห้องเรียน 
   2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 

4. วิธีการวิจัย 
    การวิจัยครั้ งนี้  เป็นรูปแบบของการวิจัยกึ่ ง  (Quasi - 
experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยประยุกตต์าม
แบบแผนการวิจัยแบบ Nonrandomized Control Group Pretest-
Posttest Design  
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    ได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
  2. แบบสังเกตทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ 
  3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
4.2 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ปฏิบัติดังนี้ 
   4.2.1 เลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
(อ่างทอง) ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มาจ านวน 2 ห้องเรียน จาก 14 
ห้องเรียน 
  4.2.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
  4.2.3 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยด าเนินการสอนเอง โดย
ใช้เวลาในการสอน 12 คาบ คาบละ 55 นาที 
  4.2.4 เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนด ท าการทดสอบหลัง
เ รี ยน (Posttest) โดยใ ช้แบบสั ง เกตทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน 
  4.2.5 ท าการตรวจให้คะแนนการสร้างสรรค์ช้ินงาน แล้ว
น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน 
   4.2.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจในโดยใช้การจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา ให้นักเรียนตอบแล้ว
น าผลคะที่ได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ต่อไป 
4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
  หลังจากผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยแยกข้อมูลออกเป็นขั้นตอนตามเครื่องมือ
วิจัย ดังนี ้
  1. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และผลการสร้างสรรค์ช้ินงานของนักเรียน ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample 
   2. วิเคราะห์ค่าร้อยละ และความถี่ของข้อค าถามจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา 
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5. สรุปผลการวิจัย 
    ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่ 
ร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการจัดกลุ่มข้อความ  โดย
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 
5.1 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เร่ือง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน (T1) ห้อง ม.2/5 

ทักษะ N คะแนน X ̅ S.D. 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

41 

10 5.25 2.23 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

10 5.45 2.56 

ทักษะการก าหนด และควบคมุ
ตัวแปร 

5 2.68 1.43 

ทักษะการทดลอง 15 12.66 2.61 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
และการลงข้อมูล 

10 5.31 1.44 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ก่อนจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 พบว่านักเรียนมี 
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 
5.25 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 5.45 ทักษะการ
ก าหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 2.68 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่ 
12.66 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
5.31 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน (T1) ห้อง ม.2/6 

การทดสอบ N คะแนน X ̅ S.D. 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

42 

10 5.35 2.13 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

10 5.58 2.26 

ทักษะการก าหนด และควบคมุ
ตัวแปร 

5 3.18 1.31 

ทักษะการทดลอง 15 12.96 2.58 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
และการลงข้อมูล 

10 5.47 1.43 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ก่อนจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ

อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 
5.35 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 5.58 ทักษะการ
ก าหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.18 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่ 
12.96 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
5.47 
 
5.2 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ เร่ือง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
  
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน (T2) ม.2/5 

การทดสอบ N คะแนน X ̅ S.D. 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

41 

10 8.31 3.41 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

10 7.26 2.56 

ทักษะการก าหนด และควบคมุ
ตัวแปร 

5 3.67 1.43 

ทักษะการทดลอง 15 14.23 2.61 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
และการลงข้อมูล 

10 9.13 1.44 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ หลังจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 
8.31 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 7.26 ทักษะการ
ก าหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.67 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่ 
14.23 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
9.13 
 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรียน (T2) ห้อง ม.2/6 

การทดสอบ N คะแนน X ̅ S.D. 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 

42 

10 8.43 3.44 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

10 7.65 2.86 

ทักษะการก าหนด และควบคมุตัว
แปร 

5 3.78 1.83 

ทักษะการทดลอง 15 13.33 2.66 
ทักษะการตีความหมายข้อมลู 
และการลงข้อมูล 

10 8.93 1.49 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ หลังจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎการ
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อนุรักษ์พลังงาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6 พบว่านักเรียนมี
ผลเฉลี่ยคะแนน แต่ละทักษะ ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 
8.43 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 7.65 ทักษะการ
ก าหนด และควบคุมตัวแปร ค่าเฉลี่ย 3.78 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลีย่ 
13.33 และทักษะการตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
8.93 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
 

การทดสอบ ห้อง ม.2/5 ห้อง ม.2/6 
ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

ทักษะการตั้งสมมติฐาน 5.25 8.31 5.35 8.43 
ทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

5.45 7.26 5.58 7.65 

ทักษะการก าหนด และ
ควบคุมตัวแปร 

2.68 3.67 3.18 3.78 

ทักษะการทดลอง 12.66 14.23 12.96 13.33 
ทักษะการตีความหมาย
ข้อมูล และการลงข้อมลู 

5.31 9.13 5.47 8.93 

  จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ ก่อนและหลัง
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา พบว่านักเรียนมีผลเฉลี่ย
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีคะแนนหลังเรียนในแต่ละ
ทักษะในระดับมาก ดังนี้ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ค่าเฉลี่ย 8.37 คิด
เป็นร้อยละ 83.70 ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ค่าเฉลี่ย 
7.46 คิดเป็นร้อยละ 74.56 ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
ค่าเฉลี่ย 3.73 คิดเป็นร้อยละ 74.50 ทักษะการทดลอง ค่าเฉลี่ย 
13.78 คิดเป็นร้อยละ 91.87 และทักษะการตีความหมายข้อมูลและ
การลงข้อมูล ค่าเฉลี่ย 9.03 คิดเป็นร้อยละ 90.30 
 
5.3 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจ าลอง 
ตารางที่ 6 การวิเคราะหค์่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจ าลอง ห้อง ม.2/5 

การทดสอบ N คะแนน X ̅ S.D. 
ความคิดรเิริม่ 

41 

5 3.23 1.53 
ความคิดคล่องแคล่ว 5 4.65 2.86 
ความคิดยดืหยุ่น 5 3.78 1.83 
ความคิดละเอียดลออ 5 3.54 1.66 

 จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
จ านวน 41 มีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย โดยแบ่งย่อยเปน็ 
ความคิดริเริ่ม เท่ากับ 3.23 ความคิดคล่องแคล่ว เท่ากับ 4.65 
ความคิดยืดหยุ่น เท่ากับ 3.78 และความคิดละเอียดลออ เท่ากับ 
3.54 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคะแนน
ชิ้นงาน รถไฟเหาะจ าลอง ห้อง ม.2/6 

การทดสอบ N คะแนน X ̅ S.D. 
ความคิดรเิริม่ 

42 

5 3.83 1.53 
ความคิดคล่องแคล่ว 5 3.68 2.86 
ความคิดยดืหยุ่น 5 4.17 1.83 
ความคิดละเอียดลออ 5 4.56 1.66 

 จากตารางที่ 7 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 
จ านวน 42 มีระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ย โดยแบ่งย่อยเปน็ 
ความคิดริเริ่ม เท่ากับ 3.83 ความคิดคล่องแคล่ว เท่ากับ 3.68 
ความคิดยืดหยุ่น เท่ากับ 4.17 และความคิดละเอียดลออ เท่ากับ 
4.56 
 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบข้อมูลค่าคะแนนความคิดสร้างสรรค์
จากคะแนนชิ้นงาน รถไฟเหาะจ าลอง  

การทดสอบ ห้อง ม.2/5 ห้อง ม.2/6 
ความคิดรเิริม่ 3.23 3.83 
ความคิดคล่องแคล่ว 4.65 3.68 
ความคิดยดืหยุ่น 3.78 4.17 
ความคิดละเอียดลออ 3.54 4.56 
เฉลี่ย 3.80 4.06 

 จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มี
ระดับคะแนนความคิดสร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คิดเป็นร้อยละ 
76.00 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 มีระดับคะแนนความคิด
สร้างสรรค์เฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.20 อยู่ในระดับมาก
ทั้งสองห้องเรียน 
 
5.4 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน  
 
ตารางที ่9 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษา เร่ือง พลังงานกล
และกฎการอนุรักษ์พลังงาน 

ความพึงพอใจ X ̅ S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ 
1. นักเรียนได้รับความ
สนุกสนานในการเรียนรู ้

4.23 0.73 มาก 2 

2. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง

3.77 0.77 มาก 5 
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ความพึงพอใจ X ̅ S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน 
3. ในช้ันเรียนเป็น
บรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ นักเรียนมี
ความสุข 

4.30 0.92 มาก 1 

4. นักเรียนได้
แลกเปลีย่นความคดิเห็น
ร่วมกับเพื่อน 

4.07 0.87 มาก 3 

5. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน นักเรยีนมีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียนรู ้

3.97 0.81 มาก 4 

สรุปด้านบรรยากาศใน
การเรียนรู้ 

4.07 0.53 มาก 3 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน นักเรยีนได้
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่
หลากหลาย 

4.10 0.92 มาก 3 

7. นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้และหาแนว
ทางการแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง 

4.37 0.72 มาก 1 

8. การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา

4.01 0.80 มาก 4 

ความพึงพอใจ X ̅ S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน ท าให้นักเรยีนมี
การบูรณาการความรู้
ตามแนวคิด STEAM 
Education เพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา 
9. นักเรียนได้วิเคราะห์
ปัญหาและวิธีการ
แสวงหาค าตอบท่ีจะ
ศึกษาตามความสนใจ 

4.00 0.83 มาก 5 

10. นักเรียนมีการ
วางแผนค้นหาค าตอบ 
และแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

4.17 0.83 มาก 2 

11. การจัดการเรียนรู้ท า
ให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ท่ีจะเรยีนได ้

4.27 0.93 มาก 2 

สรุปด้านบรรยากาศใน
การเรียนรู้ 

4.15 0.45 มาก 1 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 
12. นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาและแก้ปญัหา
อย่างมีล าดับตาม
ขั้นตอน 

4.03 0.81 มาก 4 

13. นักเรียนไดร้ับ
ประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ จากการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด STEAM 
Education เพื่อส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณา
การ 5 ทักษะ และ
ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน 

3.90 0.71 มาก 7 

14.นักเรียนสามารถ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ได้ด้วยตนเอง 

4.13 0.73 มาก 3 

15. การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด STEAM 
Education ท าให้

4.20 0.71 มาก 2 
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ความพึงพอใจ X ̅ S.D. ระดับ
ความ 

พึงพอใจ 

ล าดับ
ที ่

นักเรียนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ 
16. นักเรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น 

4.00 1.02 มาก 5 

17. การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิด STEAM 
Education ท าให้
นักเรียนกลา้แสดงออก
มากขึ้น 

3.97 0.76 มาก 6 

18. นักเรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

4.50 0.82 มาก 1 

สรุปด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ 

4.11 0.50 มาก 2 

สรุป 4.11 0.43 มาก  
 จากตารางที ่9 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก (= 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X ̅ = 4.15) รองลงมา ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ (X ̅ = 4.11) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (X ̅= 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ X ̅ = 4.50) รองลงมาได้แก่ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (X ̅ = 4.37) 
ในช้ันเรียนเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีความสุข (X ̅= 
4.30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
สะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน (X ̅= 3.77) 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกลและกฎ
การอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
บูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา 6 ขั้นตอน ได้แก่  1. ระบุปัญหาหรือโจทย์ ( Problem 
Identification) 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

(Related Information Search) 3.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
(Solution Design) 4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning 
and Development) 5 .  ทดสอบ ประ เมิ นผล  และปรั บปรุ ง 
( Testing, Evaluation and Design Improvement) แ ล ะ  6 . 
น า เ ส น อ วิ ธี ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  ห รื อ ผ ล ก า ร พัฒน า น วั ต ก ร รม 
(Presentation) ผู้สอนควรจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ ให้นักเรียนท าความเข้าใจปัญหา ซึ่งอาศัยความรู้
พื้นฐานทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ
ศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อีกทั้งควรให้นักเรียนมีการสรุปผลงานของ
ตนเอง และน าผลงานที่เกิดจากการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี ศิลปะศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย โดยผู้สอนอาจน าผู้เรียนไปเผชิญกับสถานการณ์ปัญหา
จริง และฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหา
นั้นอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดการใฝ่
เรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก คือ ทักษะการทดลอง 
นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ทั้งอาจเป็นเพราะการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่เน้นผู้เรียนได้ศึกษา ทดลองด้วย
ตนเอง ร่วมกันออกแบบช้ินงาน โดยบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อ
เช่ือมโยงความรู้น าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกัน จึงส่ งผลให้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับสูง  
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 
พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ในภาพรวมนักเรียนมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้ รองลงมา ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการ
เรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ บรรยากาศในการเรียนรู้ 
จากผลการสอบถามความพึงพอใจข้างต้น เนื่องจากด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี มีขั้นตอนการ
สอนที่ชัดเจน กิจกรรมการเรียนรู้แปลกใหม่น่าสนใจ สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนให้อยากหาค าตอบของปัญหา เพื่ออกแบบ
และสร้างสรรค์ช้ินงาน นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการ
เรียนรู้ สูงกว่าด้านอื่น ๆ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ บรรยากาศ
ในการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูขาด
การเสริมแรงทางบวกในการตอบปัญหา และนักเรียนบางคนยังขาด
ความกล้าแสดงออก ไม่กล้าคิด ไม่กล้าท า และไม่กล้าตอบค าถาม 
ผู้วิจัยจะน าไปปรับปรุงโดยการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกล้าคิด กล้า
ท า และกล้าแสดงออก มากยิ่งขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการวิจัย พบว่า ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน หลังการจัดการเรียนรู้
สูงกว่าผลการเรียนรู้ก่อนการจัดการเรียนรู้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะตีมศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ดังนั้นครูจึงควรน าการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ ที่มี
ความใกล้เคียงกัน เช่น แรงและการเคลื่อนที่ เป็นต้น 
  2. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ควรอธิบายขั้นตอน 
อย่างละเอียดและชัดเจน ควรมีการฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ให้
นักเรียนรู้จักหน้าที่การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี และฝึกการปรับตัวให้เข้า
กับเพื่อนในกลุ่ม การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ครูและ
นักเรียนต้องมีการวางแผนจัดเตรียมล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม 
เพื่อให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะตีมศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา 
วิชาเทคโนโลยี วิชาภาษาไทย เป็นต้น 
   3. ควรมีการศึกษาวิจัยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีม
ศึกษา เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกับตัวแปร
อื่น ๆ เ ช่น ความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ศึกษาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของ

สถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 4) 
ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างคือ  ครูใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 302 คน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ  มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร (  = 4.23) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี (  = 4.22)   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ มีการสนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการในการใช้เทคโนโลยี  และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเท่ากัน (  = 4.18)  2) ทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  
ทักษะด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกฎหมายวิชาชีพ (  = 4.48)   รองลงมาคือ  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ (  = 4.43)  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ทักษะด้านองค์ความรู้ (  = 4.37)  3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทางบวก  ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด  คือ  มีจริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้    4) ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีด้านการสนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการในการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา  โดยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 40  

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  , ทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา 

Abstract 
 The objectives of this research are to 1) To study technological leadership of school administrators 2) To 
study teacher skills in the 21st century of educational institutions 3) To study the relationship between technological 
leadership of school administrators and teacher skills in the century. 4) To study the technological leadership of school 
administrators that affect teachers skills in the 21st century of educational institutions. 302 teachers in educational 
institutions under the Secondary Educational Service Area Office 3, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The overall 
picture was at a high level. When considering each aspect, it was found that it was at a high level in all aspects. Where 
the side with the highest mean is There is technology used in management, followed by vision of technology. The side 
with the lowest mean is 2) The teachers' skills in the 21st century education institutions were at a high level. When 
considering each aspect, it was found that it was at a high level in every aspect Where the side with the highest mean is 
Professional moral, ethical and legal skills followed by creativity. The side with the lowest mean is Knowledge skills 3) 
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The relationship between technological leadership of school administrators and teacher skills in the 21st century of 
educational institutions was positively related The overall picture is moderate. The most interrelated pair is technology 
ethics versus cognitive skills. 4) Technological leadership in advocacy, management and implementation of technology 
impacts the 21st century teacher skills of the facility. Studied by the regression coefficient showing the predictive 
efficiency of 40%. 

Keywords : Technological leadership of school administrators, 21st century teacher skills of educational institutions 
 

1. บทน า (Introduction) 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11[1] 
การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืน  จ าเป็นต้องเสริมสร้างให้
ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ มีความเข้มแข็งขึ้นตามแนวทางการพัฒนา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ  คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ส าคัญในการด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยบุคคลที่มีบทบาทในการให้การศึกษาพัฒนา
คนให้มีคุณภาพจัดเป็นหน้าที่ของครู  ตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542[2] ในมาตรา 4 โดยการจัดการศึกษา
เป็นหน้าที่ของครู   กล่าวว่า  “ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่ง
ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน” 
เมื่อเป็นเช่นนี้ครูจึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคศตวรรษ
ที่  21  แต่เนื่องจากครูในปัจจุบันขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี  
สาเหตุจากผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงไม่ให้ความส าคัญและขาด
การส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีในสถานศึกษา  
สอดคล้องกับแนวคิดของภัทราพร ธัญกิจเจริญสิน  และคณะ [3] 
กล่าวว่า  บุคคลส าคัญที่ท าให้การวางแผนและจัดการ กับเทคโนโลยี
สารสนเทศในระบบการศึกษาประสบผลส าเร็จ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้บริหารต้องเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ก าหนดหลักสูตร  และนโยบาย
ทางการศึกษา เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ   

จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาการศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ขาดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เป็นองค์กรที่มีประสทิธิภาพ  โดยพฤติกรรม
เหล่านี้ส่งผลต่อการท างานของครูผู้สอน  ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขด้วย
การส่งเสริมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีให้กับผู้บริหารสถานศึกษา  
และทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ให้กับครูผู้สอน  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารที่ส่งผลต่อทักษะครู
ในศตวรรษที่  21 ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย (Research Objectives) 
1.เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.เพื่อศึกษาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่  21 ของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4.เพื่ อศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
         3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูผู้สอน สังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต  3 จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2562  ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ  
จ านวน 29 โรงเรียน ครูผู้สอนจ านวน 1,399 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนจากสถานศึกษาของรัฐ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ปีการศึกษา 2562 จ านวน 302 คน ซึ่งได้มา
จากการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น ช้ัน แล้วท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
        3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 แสดงว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นสูง 
ผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็ น แบบ ตรวจสอบรายการ (Checklist) ได้ แก่  เพ ศ   อายุ  
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ประสบการณ์ ในต าแหน่ง (ครูผู้สอนในสถานศึกษา)  และวุฒิ
การศึกษา  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ  ประกอบด้วย  1) มีวิสัยทัศน์ในการใช้
เทคโนโลยี  2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร  3) มีการสนับสนุน 
การจัดการ และการด าเนินการในการใช้เทคโนโลยี  4) มีจริยธรรม 
ในการใช้เทคโนโลยี   

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะครูในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษา  มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  ประกอบด้วย  1)  ทักษะด้านองค์ความรู้  2)  
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  3)  ทักษะด้านการจัดการเรียนการ
สอน  4)  ทักษะด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกฎหมายวิชาชีพ   

4.ผลการวิจัย (Research Results) 
4.1  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.20)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร (  = 4.23) 
รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี (  = 4.22) ส่วนด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ มีการสนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการใน
การใช้เทคโนโลยีและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีเท่ากัน (  = 
4.18)  ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภาวะผู้น าทางเทคโนโลย ี
ของผู้บริหารสถานศึกษา  S.D. ความหมาย 

1. มีวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยี   4.22 0.58 มาก 
2. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร   4.23 0.53 มาก 
3. มีการสนับสนุน การจัดการ และ
การด าเนินการในการใช้เทคโนโลยี   

4.18 0.59 มาก 

4.มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี   4.18 0.56 มาก 
ภาพรวม 4.20 0.57 มาก 

4.2  ทักษะครูในศตวรรษที่  21 ของสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าเขต  3  จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษา  ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (  = 4.42)   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และกฎหมาย
วิชาชีพ (  = 4.48) รองลงมาคือ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  
(  = 4.43)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ทักษะด้านองค์ความรู้ 
(  = 4.37) ดังตารางที่ 2 

ตารางที่  2 ผลการวิ เคราะห์ทั กษะครูในศตวรรษที่  21 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21  
ของสถานศึกษา  S.D. ความหมาย 

1. ทักษะด้านองค์ความรู้  4.37 0.43 มาก 
2.ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  4.43 0.43 มาก 
3. ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  4.42 0.46 มาก 
4. ทักษะด้านคุณธรรม  จรยิธรรม  
และกฎหมายวิชาชีพ  

4.48 0.46 มาก 

ภาพรวม 4.42 0.44 มาก 

4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21  ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาในภาพรวม (Ytot)  อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.63) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด  ได้แก่  
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้ (r = 0.64)  
คู่ที่มีความสัมพันธ์รองลงมา  ได้แก่ มีการสนับสนุน การจัดการ และ
การด าเนินการในการใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้  (r = 
0.63)  และคู่ที่มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ได้แก่  มีวิสัยทัศน์ในการใช้
เทคโนโลยีกับทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม  และกฎหมายวิชาชีพ 
(r =0.44)  ดังตารางที่ 3 

ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัด
ส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ ามั ธยม ศึ กษ า เขต  3 จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

4.4 ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21  ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่า

ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21  
 (Y1)  (Y2)  (Y3) (Y4)  (Ytot) 

(X1) 0.60** 0.49** 0.45** 0.44** 0.54** 
(X2) 0.60** 0.55** 0.51** 0.53** 0.60** 
(X3) 0.63** 0.57** 0.51** 0.52** 0.61** 
(X4) 0.64** 0.56* 0.49** 0.50** 0.60** 

 (Xtot) 0.66** 0.58** 0.52** 0.53** 0.63** 
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ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีด้านการสนับสนุน การจัดการ และการ
ด าเนินการในการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (B)  
เท่ากับ 0.176  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  เท่ากับ 0.259  และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่ง
แสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์  (R2) ร้อยละ40 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อทักษะ
ครูในศตวรรษที่ 21  ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ทักษะครูในศตวรรษที่ 21   
B Std. 

Error 
Beta t Sig. 

1. มีวิสัยทัศน์ในการ
ใช้เทคโนโลยี 

0.013 0.063 0.019 0.208 0.835 

2. มีการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหาร 

0.167 0.086 0.220 1.931 0.054 

3. มีการสนับสนุน 
การจัดการ และการ
ด าเนินการ 
ในการใช้เทคโนโลย ี  

0.176 0.070 0.259 2.529 0.012* 

4. มีจริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี   

0.122 0.076 0.169 1.604 0.110 

ค่าคงที่ 2.417 0.147  16.432 0.000 
R =  0.633a, R2 = 0.401, SEest = 0.314, Adjusted R2 = 0.393, a =  2.417, F = 49.765 

** p < .01 , * p < .05 

ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) ของตัวแปรเกณฑ์ (ทักษะครูใน
ศตวรรษที่ 21)(Y)  และตัวแปรพยากรณ์ (X3) มีค่าเท่ากับ 0.633  
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์
(R2)ได้ร้อยละ 40 และค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดจากการ
พยากรณ์(SEest)เท่ากับ 0.31 

สมการพยากรณ์ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ในรูปคะแนนดิบ มีดังนี ้
                  =     a1 + B 3X3  

    =     2.417 + 0.176 X3  
สมการพยากรณ์ทักษะครูในศตวรรษที่ 21  ของสถานศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ในรูปคะแนนมาตรฐาน มีดังนี้ 

  Ẑ           =     Beta Zx3  
    =     0.259 Zx3  

5.อภิปรายผล (Discussion) 
 จากผลการวิจัยการศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่  21 ของ

สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
 5.1 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา  เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ ในระดับมาก  
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาต้องรู้และเข้าใจบริบทของสถานศึกษา
ของตนเอง  เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในโลกศตวรรษที่ 
21  รวมทั้งต้องมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม
ในห้องเรียน  และสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ใช้เทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ  
พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวทัน 
ก้าวหน้า  และก้าวล้ าในโลกปัจจุบัน จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหาร  ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับ
ใช้ในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตลอดเวลา  ข้อมูลและ
สารสนเทศนั้นต้องเป็นปัจจุบันด้วย  โดยพฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตร
ปกติ  มีการสร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติ  ช่วยเหลือ
ทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้  โดยการสร้างโอกาสการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการ
สอน  และสร้างผลิตภาพของงาน  มีการใช้ระบบบริหารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเข้าถึงข้อมูลบุคคลของครู  เจ้าหน้าที่  
และนักเรียน  มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน  ผู้เช่ียวชาญ  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  
และชุมชน  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 
แปลผลการวิเคราะห์  วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเป็น
รายบุคคล  ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของคอซลอสกี (Kozloski, 2006) [4] 
ที่กล่าวว่า  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีด้านมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานมีการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจ าวัน มีการ
ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์การ
เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน สร้างผลิตภาพของงาน 
สร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้ที่น าเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อการเรียนการสอน  ผู้น าต้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
เก็บ รวบรวมข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์  ใช้เทคโนโลยีในการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ใช้เทคโนโลยีในการ
วินิจฉัยและประเมินระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในสถานศึกษา  และเป็นต้นแบบ
ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิด
ของสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเทคโนโลยี(International 
Society for Technology in Education : ISTE, 2019)[5] ไ ด้
ก าหนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผู้บริหาร
ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรปกติ การ
สร้างทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้ในองค์กรเพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
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การพัฒนางานที่ปฏิบัติเพื่อสร้างผลิตภาพของงาน และการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับงานวิจัยของบรรจบ  บุญจันทร์ 
(2554, หน้า 36)[6]  ที่กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีในการเพิ่มขยายขีด
ความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงาน อันน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ  
 5.2 ผลการวิ เคราะห์ทักษะครูในศตวรรษที่  21 ของ
สถานศึกษา  เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าอยู่ ในระดับมาก  
เนื่องจากครูเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของ
คนในชาติ  ครูจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการผลิตและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับยุคแห่งนวัตกรรมการสอนผ่านการ
ผลิตสื่อสารที่ทันสมัย มีความแตกต่างเพื่อกระตุ้นให้กับผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไป  จนสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็ว  อีกทั้งทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เพื่อความ
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ครูย่อมจะต้องมีความรู้และปรับใช้ใน
ลักษณะต่าง ๆ จึงเป็นเหตุที่ท าให้ครูต้องมีทักษะในการน าความรู้ที่มี
อยู่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  และก้าวทันโลกในยุคศตวรรษที่ 21  จากผลการวิจัย
พบว่า  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา  เมื่อพิจารณาใน
รายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทักษะ
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ  เนื่องจากครูต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในด้านการปฏิบัติตน  ทั้งทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรม อุทิศเวลาให้กับการท างานอย่างเต็มที่  มีความมุทิตา 
ความรัก ความปรารถนา  ความยุติธรรม และความห่วงใยอย่าง
จริงใจแก่ผู้เรียน  มีการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนในการรักษา
คุณธรรม  จริยธรรม  ทางกาย  วาจา ใจ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เคารพนับ
ถือ  และตั้งมั่นอยู่ในความดีงามอยู่เสมอ  เมื่อครูได้ศึกษาข้อมูล
เทคโนโลยีเพิ่มเติมก็ควรมีการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่สืบค้นทาง
เทคโนโลยีให้กับผู้เรียนได้รับทราบ  เพื่อผู้เรียนจะได้ไปค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งมีการค านึงถึงการคัดลอกงาน  การ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดถนอมพร 
เลาหจรัสแสง,  อ้างในศิริพร ปัญญาจันทร์, (2556, หน้า 2)[7] กล่าว
ว่า  ทักษะด้านครูผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความรัก ความ
ปรารถนา และความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน  นับว่าเป็นทักษะที่
ส าคัญที่สุดก็ว่าได้  ทั้งนี้เพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และ
ห่วงใยกับผู้เรียนของครูนั้น จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเช่ือใจต่อผู้สอน 
ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อน
คลาย (relaxed alertness) แทนความรู้สึกวิตกกังวล (anxiety) ใน
สิ่งที่จะเรียนรู้ซึ่งการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ถือว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์ สินลารัตน์  (2556)[8]  ได้ให้
มุมมองเกี่ยวกับครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21 ว่า  ครูต้องเข้มแข็งใน
จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และชักชวนให้คนอื่นๆท าเพื่อ

สังคม ครูจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษาคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นบุคคลหนึ่งในสังคมที่ช่วยให้สมาชิกในสังคมนั้นๆมี
แนวทางในการปฏิบัติตนต่อตนเองและสังคมที่เหมาะสม   
 5.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่าภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 
ของสถานศึกษา  ซึ่งสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับปานกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
เนื่องจากในยุคปัจจุบันภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสอดคล้องกับกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21  ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  
สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่จะส่งผลต่อความท้าทาย
ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องโน้มน้ าวบทบาทของครู ให้มีการใช้
เทคโนโลยีตามการเปลี่ยนแปลงไป  ให้มีทักษะแห่งศาสตร์การเรียน
การสอน  เหมาะสมกับความ เป็นครู ในศตวรรษที่  21 ของ
สถานศึกษา  จากผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะครูในศตวรรษที่ 21 
ของสถานศึกษา  คู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงสุด  ได้แก่  มีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยีกับทักษะด้านองค์ความรู้  เนื่องจากพฤติกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่แสดงออกเป็นแบบอย่างในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในสถานศึกษาที่ต้องค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูลสารสนเทศ และทรัพย์สินทาง
ปัญญาอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เดือดร้อนผู้อื่น  โดยมีการ
ด าเนินการให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยี
ในสถานศึกษา  ก าหนดนโยบายเพื่ อสร้างความตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับประเด็นจริยธรรม  การจัดอบรม
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีให้กับครู  เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน  
รวมทั้ งการก าหนดนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
เทคโนโลยี  การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการ
ค้นคว้าข้อมูลส าหรับการท างานของครูและผู้เรียน  ท่ีมีความสัมพันธ์
กับการค้นคว้าศึกษาองค์ความรู้เพิ่มเติมของครูในยุคศตวรรษที่ 21  
ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีความช านาญและเช่ียวชาญเนื้อหาที่ตน
รับผิดชอบในการสอน  มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไปอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง  ความเข้าใจในเรื่องที่สอน เข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับยุคสมัยทันเหตุการณ์  สามารถสร้างและบูรณาการ
ความรู้เข้ากับสาขาวิชาอื่นๆได้  รวมทั้งมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้เรียนได้
อย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันทา สมใจ และคณะ 
(2561, หน้า 350)[9] กล่าวว่า  สังคม กฎหมาย และจริยธรรม 
(Social, Legal and Ethics Issues) ประเด็นด้านสังคม กฎหมาย
และ จริยธรรม นับเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งที่ทวีความส าคัญเพิ่มมาก
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ขึ้นส าหรับผู้น าเทคโนโลยีในสถานศึกษา เนื่องจากโลกยุคข้อมูล
ข่าวสารและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ต้องอาศัยนวัตกรรมใน
การคุ้มครองข้อมูลและ ข้อตกลงรูปแบบใหม่ในการติดต่อสื่อสาร 
เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิผล  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (2560)[10]  ครูในยุคการศึกษา 4.0 หรือ
ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเป็นครูมืออาชีพ หมายถึง ครูที่มีความรู้ใน
วิชาที่สอนเป็นอย่างดี โดยมีความรู้ในส่วนที่เป็นศาสตร์ด้านเนื้อหา
ความรู้ ที่ ส อน  เช่น  คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภ าษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปศึกษา และมีความรู้ในส่วนที่เป็น
ศาสตร์ด้านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอนหรือมี
ศิลปในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้ดี มีความสามารถใน
ด้าน ICT เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม  และเป็นผู้ที่พัฒนาความรู้
ตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  และสอดคล้องกับแนวคิดของจตุรภัทร
[11] กล่าวว่า  ทักษะครูในศตวรรษที่ 21 เป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ผู้สอนควรต้องมีในฐานะครู  จ าเป็นต้องมีจึงจะสามารถพัฒนาทักษะ
ของตนเอง และผู้เรียนไปยังจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้  ครูในฐานะ
ผู้สอนควรให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   มี การประยุกต์ ใช้ เทคโน โลยี และการสื่ อสารที่
เปลี่ยนแปลงไป  ท าให้เกิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้น
พัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคสมัย ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมอย่างเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ   
 5.4 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  พบว่ามี 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษ
ที่ 21 ของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี  คือ  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
ด้านการสนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการในการใช้
เทคโนโลยีส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่  21 ของสถานศึกษา    
เนื่ องจากผู้บริหารสถานศึกษาควรมี ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีการสนับสนุนครูและเจ้าหน้าที่ในการเชื่อมโยง  สร้าง 
และใช้ระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริหารและการปฏิบัติงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน  มีการจัดการให้เกิดความเข้ากันได้หรือ
ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายของ
สถานศึกษา  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ความต้องการเทคโนโลยีของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  มีการบูรณา
การแผนเทคโนโลยีสู่แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอื่น ๆ ของ
โรงเรียนโดยความตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
สมัยใหม่  รวมทั้งมีการจัดการทดแทน/ปรับปรุงฮาร์ดแวร์และ
ซอร์ฟแวร์ ตามแผนเทคโนโลยีของสถานศึกษา  และมีการสนับสนุน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงให้กับครูใน
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจากศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยี  
เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยีดา้นการสนับสนุน 
การจัดการ และการด าเนินการในการใช้เทคโนโลยีให้กับครู  ครูจะ

ได้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ  ในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันศตวรรษท่ี 21 
ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านองค์ความรู้  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  
ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน  และทักษะด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  และส่งผลดีต่อ
ตนเองและผู้เรียนมากขึ้น เป็นไปตามแนวคิดของศูนย์พัฒนาภาวะ
ผู้ น า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Center for Advance Study of 
Technology Leadership in  Education: CASTLE, 2009)[12]  
กล่าวว่า การสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการและการปฏิบัตินั้ น 
มุ่งเน้นความสามารถในการชักน า  โน้มน้าว และส่งเสริมบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร สู่ระบบ
บริหารงาน โรงเรียนที่เช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู้ภายใต้ความ
ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  สามารถจัดการให้เกิดความเข้ากันได้
หรือผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบาย 
ตลอดจนการกระจายงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
ผู้น าต้องสร้างระบบสนับสนุนส่งเสริมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ผลิตช้ินงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และคอยใส่ใจ
ดูแลให้ความต้องการนั้นด ารงอยู่ตลอด โดยในการสนับสนุนให้ครู
พยายามน าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ต้องพิจารณาถึงความ
พยายามชักน าโน้มน้าวผู้ที่ไม่เต็มใจหรือลังเล ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ จินดา และ
คณะ [13] ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  กล่าวว่าจากสภาพการด าเนินงานที่ผ่านมาและใน
ปัจจุบันพบว่า ปัญหาที่ส าคัญยิ่งไม่ได้อยู่ท่ีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
หรือประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
แต่ประเด็นที่ส าคัญเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน รองรับภารกิจและเป้าหมายที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ทั้งนี้สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้บริหารระดับสูงมองไม่เห็นความส าคัญและขาดการ
ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการพัฒนา ICT  ในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษาการบุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานทางด้าน ICT ท า
ให้เกิดการไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัทราพร  ธัญกิจเจริญสิน และคณะ [3] ได้ศึกษาภาวะผู้น า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 กล่าว
ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญ ในยุคของการ
แข่งขันเพราะท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว 
และกลายเป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินการทุกด้านทุกระบบ รวมไปถึง
ระบบการศึกษาที่ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
พัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น บุคคลส าคัญที่ท าให้การวางแผนและ
จัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการศึกษาประสบผลส าเร็จ 
คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะนอกจากจะมองเห็นประโยชน์ที่
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เกิดขึ้นในระบบของการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้บริหารยังต้อง
เห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกต่างออกไปจากฝ่าย
ปฏิบัติการหรือครูผู้สอน  ต้องเข้าใจและสนับสนุนในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ใหเ้ข้าสู่ทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ด้วย  

6. บทสรุป (Conclusion) 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 มี

การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการระบบการศึกษาของไทยใน
สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษาจึงตองมีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีด้านการสนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการในการ
ใช้เทคโนโลยีให้กับครูเพิ่มมากขึ้น  เป็นผลท าให้ครูได้พัฒนาทักษะ
ด้านองค์ความรู้  ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์  ทักษะด้านการ
จัดการเรียนการสอน  และทักษะด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ
กฎหมายวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ  และน าพาให้สถานศึกษาทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องใช้ความสามารถด้านภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีมาบูรณาการ 
พัฒนาสถานศึกษา  เป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยี  และ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของครู  เพื่อเพิ่มทักษะครูให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 

7. ข้อเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
7.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลของภาวะผู้น าด้านการ

สนับสนุน การจัดการ และการด าเนินการในการใช้เทคโนโลยีที่ส่งผล
ต่อทักษะครูในศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษา 
 7.2 ควรศึกษารูปแบบของการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษ
ที่ 21  ให้สอดคล้องกับความเป็นครูมืออาชีพ  โดยใช้ภาวะผู้น าด้าน
อืน่ๆ 

8. เอกสารอ้างอิง (References) 
[1]  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555 
     – 2559, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ            

สงัคมแห่งชาติ, 2554. 
[2] พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, กระทรวงศึกษาธิการ, 2549. 
[3] ภัทราพร ธัญกิจเจริญสิน, ศรุดา ชัยสุวรรณ และอลงกต ยะไวทย์, 
    “ภาวะผู้น าทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหา ร       

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     
นครราชสีมา เขต 7,” วารสารศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยวงษ 

    ชวลิตกุล., ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 หน้า 55-62, 2559. 
[4] Kozloski, K. C, “Principal leadership for technology  

Integration : A study of principal technology 
leadership,” Philadelphia : Drexel University, (2006). 

 
 

[5] International Society for Technology in Education, 
(2019). Standard for administrators, retrieved 14 May 

     2019, http://www.iste.org/stabdards/nets-for  
     administrators.ospx 
[6] บรรจบ บุญจันทร์, “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิง

เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,” วิทยานิพนธ์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาขอนแก่น :  

    บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. 
[7] ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (ม.ป.ป.), “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” สืบค้นเมื่อ 4 
ธันวาคม 2562 , จาก http://www.pharmacy.cmu.ac.th/ 

    unit/unit_files/files_download/2014 - 04-10.pdf 
[8] ไพฑูรย์ สินลารัตน์. “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ,” 

กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
[9] สุนันทา สมใจ และวิชุดา กิจธรธรรม, “การบริหารสถานศึกษา 
    ด้วยภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี”กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรี 
    นครินทรวิโรฒ, 2561. 
[10] ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์  และคณะ, “ชุดโครงการเรื่องการพัฒนา 
    สมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาเฉพาะ,” 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. 
[11] จตุรภัทร ประทุม, “ห้องเรียนออนไลน์ครูจตุรภัทร”สืบค้นเมื่อ 
     26 ตุ ล า ค ม  2562, จ า ก https://sites.google.com/a/  

khamnadeepit.ac.th/jaturapad/ 
[12] Castle, (2009). Principal Technology Leadership Assessment, 

retrieved March 2019, from http://schooltechleadership.org/- 
      wordpress/wpcontent/uploads/2010/02/ptla_info_ packet.pdf. 
[13] อมรรัตน์ จินดา และเอกนฤน บางท่าไม้, “สภาพปัญหาและ

แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2” นครปฐม : คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.   

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

84 ภาคบรรยาย

http://www.iste.org/stabdards/nets-for
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/
http://schooltechleadership.org/-


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

การศึกษาทัศนคติและอุปสรรคในการใช้สือ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาของครูในโรงเรียนสังกัด กทม. 

The study of attitude and problems in using computer-mediated instruction 
among the high school teachers under Bangkok Metropolitan Administration 

(BMA)  
 
 

นรินทร์ทิพย์ ทองศรี 
 
 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
Email: Narinthip.tho@stou.ac.th, ntnarinthip@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
กรุงเทพมหานครมีนโยบายสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียน e-classrooms  ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน

ปัจจุบันจึงได้รับการสนับสนุนให้ผลิตและใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ในห้องเรียนของตน อย่างไรก็ตามยังไม่ปรากฏงานวิจัยซึ่งศึกษา
ทัศนคติและปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมากนัก เนื่องจากครูผู้สอนจะเป็นผู้ซึ่งใช้
คอมพิวเตอร์และรวมทั้งเป็นผู้บริหารจัดการและวางแผนการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนของตน จึงนับว่าเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ดังนั้นการศึกษาทัศนคติและปัญหาอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนระดับมัธยมจึงนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติและปัญหาอุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาทัศนคติของครูและปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการใช้
สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งยังเป็นการศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
ข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้มาจากการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของครูผู้สอนซึ่งเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในห้องเรียน ผลของงานวิจัยนี้ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งในเรื่องของงบประมาณ
และการบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนและเพื่อให้ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาในห้องเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์, สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ทัศนคติของครู, กรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 

In an attempt to upgrade the traditional classrooms in Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA) schools to be e-classrooms in relevance to the new main BMA policies, BMA teachers are 
currently being encouraged to produce computerized media for their classroom usage.  However, it 
seems that there has not been much research carried on teachers’ readiness and acceptance to the 
computer technology.  As teachers are considered as the computer users who are at the core of 
teaching and the learning plan, it is quite important to examine and listen to their attitude and problems 
from teaching English through the use of computers.  This study was carried out to focus on BMA English 
language teachers’ use of computers in teaching English as a foreign language in the secondary schools 
in Bangkok, Thailand.  It investigated teachers’ attitudes, the challenges that they faced in using 
computers in teaching English, and their suggestions in order to overcome these challenges.  Feedback 
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gathered from both questionnaire and interview showed that they faced many challenges that 
demotivated and deterred them from using computers in the classrooms.  The results of the study 
suggested that there must be a significant policy and readiness in terms of both financial and 
administrative support to the schools, so that the teachers will be able to efficiently integrate computers 
into their classroom language-learning.   
 
Keywords: Compute-assisted Instruction, Language-Learning Classroom, teachers’ attitude, Bangkok Metropolitan 
Administration 
 
1. บทน า 
ปัจจุบันกทม.มีนโยบายและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนในสังกัด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนใน
สังกัดที่เปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเบญจม
บพิตร โรงเรียนมหรรณพ์ โรงเรียนสวัสดีวิทยา โรงเรียนวัดภาษี 
โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรภาษาจีน 4 แห่ง คือ
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์  โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนราชบพิธ 
โรงเรียนวัดหัวล าโพง โดยใช้ครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 นอกจากให้นักเรียนกทม. เรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแล้ว ยังให้เด็กเรียนภาษาที่สามคือ “ภาษาจีน” ในทุก
โรงเรียนทุกระดับช้ัน และมีหลักสูตรภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น 
อาหรับ ญี่ปุ่น สเปน กทม. ได้จัดสรรงบเรียนฟรีเพิ่มในทุกปี เพื่อให้มี
การจัดงบเรียนฟรีใน 3 หมวด 20 รายการและมีนโยบายจ้างครู
เจ้าของภาษาต่างประเทศประจ าอยู่ทุกโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มี
โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะการผลิตสื่อการสอนและท าวิจัยอีกด้วย 
 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นตลอดเวลา จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาประสิทธิภาพของครูผู้สอนและบุคลากรด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษา และการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมทั้งเพื่อการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่ากับการลงทุน จากรายงานวิจัยของ Kanchan Prapphal 
[1])  ซึ่งพบว่าแม้จะมีหลักฐานงานวิจัยมากมายยืนยันว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้ เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนได้  แต่การที่จะประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้ได้ผลอย่างคุ้มค่านั้น ครูผู้สอนจ าเป็นต้องได้รับการ
ฝึกอบรมในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับช้ันเรียน 
ส่วนผู้เรียนก็ต้องสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความสนใจ และระดับความสามารถในการเรียนรู้ด้าน
ภาษาของตน 

         อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของอัญชลี พงศ์พันธ์ (2530 
อ้างอิงในกษมา นิลแดง [2] พบว่าครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้
ความเข้ าใจในการสร้างบทเรียนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และไม่เคยเรียนหรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนภาษาอังกฤษ มีเพียงส่วนน้อยมากที่เคยเรียนและได้รับการ
อบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมด้านบุคลากรผู้สอนให้มีความพร้อมในด้านการใช้
คอมพิวเตอร์ และรับทราบการยอมรับหรือปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์
ของครูในโรงเรียน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่
พยายามเร่งรัดและยกระดับให้โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่มี
ห้องเรียน e-classroom ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญที่
จะต้องศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียนของบุคลากรผู้สอน และในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการสอนใน
ห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกทม. 
 
2. วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความตั้งใจ ของครูผู้สอนในการใช้

สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นจากการน า

สื่อคอมพิวเตอร์ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
 

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนมัธยมในโรงเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
2. อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์จาก Microsoft Office ใน

การช่วยในการสอนและตรวจงานภาษาอังกฤษในช้ัน
เรียน 

3. ผู้บริหารได้ข้อพิจารณาในความเป็นไปได้ในการน า
คอมพิ วเตอร์มาประยุ กต์ ใช้ ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในช่วงปลายปี 1960 มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นครั้ง
แรกในวงการศึกษา แต่ในการจัดการเรียนการสอนภาษา ได้มีการ
น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนภาษาเป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี 
1980  จากข้อเท็จจริงที่ว่าการเรียนภาษาต้องอาศัยความช านาญ
ในการฝึกใช้ภาษานั้นๆอยู่เป็นประจ าจนเกิดความเชี่ยวชาญในการ
ใช้ทักษะต่างๆของภาษานั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการเรียนการฟัง
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ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนก็จ าเป็นต้องฟังภาษาอังกฤษให้บ่อยครั้ง 
จนกระทั่งเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับฟังจนกลายเป็นความช านาญ
ในทักษะการฟังและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จากจุดเด่น
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะที่ต้องการได้ซ้ า
แล้วซ้ าอีกในเวลาและสถานที่ตามต้องการนี้เอง ท าให้มีการใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในหลากหลายช่องทางเพื่อช่วยในการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มีการใช้ค าว่า CAL (Computer-
Assisted Learning) อย่างกว้างขวางในสหราชอาณาจักรและยุโรป 
แต่ในอเมริกา มีการเรียกการเรียนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ว่า CAI (Computer-Assisted Instruction)   
 Warschauer and Healey [3] ได้จัดแบ่งช่วงเวลาของ
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนการสอนภาษา CALL 
(Computer Assisted Language Learning) ไว้เป็น 3 ช่วงหลัก 
คือ ช่วงแรก (ค.ศ. 1960 – 1970) เป็นยุคที่การสอนภาษาอังกฤษ
เน้ น ห นั ก ไป ต าม แน วท างก ารสอน แบ บ พ ฤติ ก ร รม นิ ย ม 
(Behaviouristic CALL) ในช่วงนี้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ภาษาจะเป็นไปในแนวฝึกปฎิบัติทักษะการเรียนภาษาและเป็น
เหมือนผู้ช่วยสอนกิจกรรมการเรียนภาษาซึ่งเน้นความถูกต้อง 
(Accuracy) มากกว่าความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) 
ช่ วงที่ ส อ ง (ค .ศ . 1970 – 1980)เป็ น ช่ วยที่ มี ก ารน า เค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) มาใช้ในการสอน
ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารโดยมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึก
ทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือในกลุ่มต่างๆ 
การเรียนการสอนในยุคนี้ เป็นการเรียนภาษาโดยผู้ เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์และเน้นความคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา (Fluency) และช่วงสุดท้าย(ค.ศ. 1980 – 1990) เป็นยุคที่มี
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้เครือข่ายมัลติมีเดียเพื่อช่วย
สนับสนุ นกระบวนการเรี ยนการสอนภาษา โดย เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
นี้เป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกทักษะการเรียนภาษาและ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการศึกษาในสถานการณ์
จริง โดยการน าประสิทธิภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยใน
การเรียนภาษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนในสถานที่และเวลาที่ตน
ต้องการได้ ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องไปเรียนภาษาในห้องทดลองภาษา
หรือเรียนภาษาโดยวิธีการท่องจ าอีกต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม
ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการอ่าน เขียนและติดต่อสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและในสถานที่ที่ตน
ต้องการ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งภายใน
และต่างประเทศได้พยายามค้นหาวิธีการและสื่อต่างๆที่สามารถ
น ามาช่วยในการฝึกทักษะการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้น  เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์ เป็นสื่ อทันสมัยที่ ได้น ามา
ประยุ กต์ ใช้กับการเรียนการสอนภาษาอั งกฤษในปัจจุบั น 
ตัวอย่างเช่น ในการตรวจแก้งานเขียนของนักศึกษาในช้ันเรียน
แบบเดิม ก่อนหน้านี้ครูผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจแก้ไข และให้ผล

ย้ อนกลับแก่ นั กศึ กษาแต่ เพี ย งผู้ เดี ย ว แต่ ในปั จจุบั นด้ วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์  ได้มีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ต่างๆซึ่ งมีคุณสมบัติหลากหลายประการเช่น เป็น
เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล บันทึก จัดเก็บ หรือสื่อสารข้อมูลบน
อินเทอร์เน็ต ท าให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกันได้
ในระยะเวลาอันรวดเร็วและประหยัด จากคุณสมบัติ ในข้อนี้เมื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้สอนสามารถส่งผล
ย้อนกลับ (feedback) ข้อมูลงานเขียนของนักศึกษาไปยังตัว
นักศึกษา หรือเพื่อนร่วมช้ัน หรือนักศึกษาสามารถส่งข้อมูลของตน
เพื่อให้เพื่อนร่วมช้ันได้ตรวจแก้ อันเป็นการท าให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้แบบร่วมกัน 
 ในต่างประเทศมีผู้เช่ียวชาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Computer Assisted 
Language Learning) เช่น มีการแสดงตัวอย่างการใช้ซอฟต์แวร์ 
Microsoft เพื่อช่วยในการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อ
การแต่ง เรียบเรียง และตรวจแก้ไขข้อความ การตรวจแก้ไข เรียบ
เรียงล าดับประโยคของข้อความภาษาอังกฤษ โดยให้มีการส่ง
ข้ อค วาม ให้ เพื่ อ น ร่ วม ช้ั น ต รวจแก้ ไขข้ อ ผิ ดพ ล าด  (Peer 
Correction) อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้ Spelling Check และ 
Thesaurus Testing เพื่อใช้ในการช่วยตรวจแก้ไขค าผิดและเรียน
ค าศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกัน  
 ส าหรับในประเทศไทยแม้ว่าจะมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่
มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษไม่มากพอ แต่ก็ยังมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษท้ังในระดับ
โรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจศึกษาและวิจัย
ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ในการสอนภาษาทั้งโดยใช้
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปและการสอนภาษาอังกฤษผ่านเครือข่าย
อิน เทอร์เน็ต จากงานวิจัยของกษมา นิลแดง (2544) พบว่า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้สอน ผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนภาษาอังกฤษคือสื่อการสอนที่เป็นผู้ช่วยครูในการกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ทางภาษา และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองของนักเรียน นักเรียนสามารถเลือกบทเรียนที่เหมาะสม
กับตัวเองได้ และมีการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามโปรแกรม (ประพันธ์ 
กาวิชัย 2540; กิดานันท์ มะลิทอง 2536; กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 
2536; สมบูรณ์ บูรณ์ศิริรักษ์ 2539; Galavis 1998 อ้างใน กษมา 
นิลแดง 2544) แต่ ในขณ ะเดียวกัน  คอมพิ วเตอร์ เป็น เพี ยง
เครื่องจักรชนิดหนึ่งย่อมต้องมีข้อจ ากัด เช่น ต้องมีการลงทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีน้อย เพิ่มภาระแก่ผู้สอนในการจัดเตรียม
โปรแกรม บทเรียนมีการจัดล าดับการเรียนอย่างตายตัว ครูผู้สอน
ภาษามักขาดความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ท าให้
นักเรียนขาดทักษะทางสังคม เป็นต้น (โชคชัย นันทะ 2540; 
สุพัฒน์  สุกมลสันต์ 2531; กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ 2536; Galavis 
1998 อ้างใน กษมา นิลแดง 2544) ดังนั้น การน าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมาใช้ในช้ันเรียนจึงต้องค านึงถึงข้อจ ากัดที่มีของสื่อประเภทนี้
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ด้วย อีกทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องการสอนภาษาต่างประเทศโดย
การน าเทคโนโลยีและการแนะน าวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอาจ
จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยให้รอบด้านยิ่งขึ้น 
 จากผลงานวิจัยของกษมา นิลแดง (อ้างแล้ว) ยังพบว่า 
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการช่วยสอนภาษาอังกฤษ ผู้สอนควร
ระลึกอยู่เสมอว่าคอมพิวเตอร์เป็นเพียงสื่อในการเรียนการสอนชนิด
หนึ่งเท่าน้ัน ไม่สามารถน ามาใช้สอนแทนครูได้ แต่เป็นสื่อช่วยท าให้
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และนอกจากน้ันควรมีการจัด 

อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ครูผู้สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพราะในบางครั้งบทเรียนส าเร็จรูปที่มีอยู่อาจไม่ตรง
กับความต้องการของนักเรียน เนื้อหาหรือจุดประสงค์การเรียน เมื่อ
ครูผู้สอนมีความสามารถในการสร้างบทเรียนช่วยสอน ท าให้
สามารถเลือกและสร้างบทเรียนที่ตรงกับความต้องการของช้ันเรียน
ที่สอน  จะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน าสื่อการสอนประเภทนี้
มาใช้ในการเรียนการสอนภาษา 
 

 

 
ตารางที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยต่างๆในพฤติกรรมการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

 

ทัศนคติ แรงจูงใจ และวัฒนธรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียนที่ เป็ นปั จจัยส าคัญ ในการก าหนดการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเพื่อการประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้สื่อคอมพิวเตอร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ทัศนคติของผู้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์นั้นๆ อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ของ Harris [4] พบว่านอกจากทัศนคติแล้ว ยังมีปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมศาสตร์อีกหลายประการที่เป็นสิ่งก าหนดความส าเร็จใน
การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ดังนี้คือ ความวิตกกังวล แรงกระตุ้น การ
มีปฎิสัมพันธ์ และค่านิยมทางสังคม 

ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล Reasoned Action and 
Planned Behaviour โดย Fishbein & Ajzen [5] 
เป็นทฤษฏ๊ทางพฤติกรรมศาสตร์ที่ได้รับความนิยมใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการกระท าสิ่ง
ต่ างๆในหลากหลายสถานการณ์  ส าหรับในด้ านการศึกษา
พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ทฤษฏีนี้ได้ถูกน ำมำใช้เป็นพื้นฐำน
ของทฤษฎีกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยี  
 

Theory of Technology Acceptance Model โ ด ย  Davis, 
Bagozzi & Warshaw [6] และทฤษฎีนี้ได้ถูกน ามาใช้ในการท านาย
การยอมรับการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลต่างๆโดยการศึกษาความ
ตั้งใจของบุคคลนั้น โดยความตั้งใจนี้ตามหลักการของ Theory of 
Reasoned Action เป็นสิ่งที่เกิดจากการผนวกกันของทัศนคติและ
และค่านิยมทางสังคม และทฤษฎี TAM นี้ก็ประสบผลส าเร็จในการ
ใช้อธิบายและท ำควำมเข้ำใจว่ำท ำไมบุคคลหนึ่งจึงยอมรับหรือ
ปฏิเสธกำรใช้คอมพิวเตอร์ โดยศึกษำจำกองค์ประกอบของปัจจัย
ต่ำงๆดังในรูปโครงสร้ำงองค์ประกอบพฤติกรรมของมนุษย์ข้ำงต้น 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยติตต่อเชิญครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกทม.ทั้งหมดจ านวน 73 โรงเรียนมีผ้เข้าร่วมงาน
วิจัย โดยสมัครใจจ านวน 10 คน โดยเปิดการอบรมการใช้ 
Microsoft word เพื่อช่วยในการสอนภาษาเป็นเวลา 3 ชม. และ
หลังจากการฝึกอบรมได้มีการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจ
พฤติกรรมในการใช้คอมพิ วเตอร์  ประโยชน์   ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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สอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน หลังจากนั้นกลุ่มตัวอย่างของ
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับการสุ่มเลือกโดยการสุ่มแบบง่ายเพื่อ
ติดต่อสัมภาษณ์ผลจากการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้
สอนในห้องเรียน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามที่ได้รับการออกแบบตามหลักการ
ของทฤษฎี TAM ให้แก่ครูที่ ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ทดสอบท าแบบสอบถาม และให้ข้อคิดเห็นซึ่งจะน ามาปรับเปลี่ยน
แก้ไขก่อนที่จะแจกแบบสอบถามให้กับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เข้ารับการ
อบรมการใช้ Microsoft word เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงไว้และน ามาถอดเทปต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและผลสรุป 

ข้อมูลจากแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณ เพี่อหาค่าร้อยละ และการแจกแจงความถี่ของข้อค าถาม
แต่ละข้อเพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของผู้เข้าร่วมงานวิจัยเช่น
ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษใน
ช้ันเรียน ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
สนับสนุนกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์จะน ามาวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเพื่อรวบรวม
ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับความมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์ ปัญหาของครูที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอน 
และข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่าหั วข้อการใช้
คอมพิวเตอร์ในช้ันเรียนท าให้ครูเกิดความมั่นใจ ครูจ านวน 3 คน 
(ร้อยละ 30) เห็นด้วยอย่างยิ่ งกับการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมี
ข้อสังเกต ครู 1 คน (ร้อยละ 10) มีความเป็นกลางและอีก 2 คน 
(ร้อยละ 20) ไม่ค่อยเห็นด้วย ครู 5 คน (ร้อยละ 50) เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 1 คน (ร้อยละ 10) เห็นด้วยโดยมีข้อสังเกต และอีก 2 คน (ร้อย
ละ 20) เห็นด้วยในหลักการที่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเป็น
โอกาสที่ดี ในขณะที่ครู 2 คน (ร้อยละ 20) เป็นกลางคือทั้งเห็นด้วย
และไม่ เห็นด้ วยกับค ากล่าวนี้   ส าหรับประเด็นที่ ว่ าการใช้
คอมพิวเตอร์ในการสอนสร้างโอกาสที่ดี มีครู 3 คน (ร้อยละ 30) 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง และอีก 3 คนเห็นด้วยแบบมีข้อสังเกต และอีก 2 
คน (ร้อยละ 20)เห็นแบบเป็นกลางกับค ากล่าวนี้ ส่วนประเด็นว่า
การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนช่วยท าให้ควบคุมดูแลนักเรียนได้
เต็มที่น้ัน มีครู 3 คน (ร้อยละ 30) เห็นด้วยอย่างยิ่ง อีก 3 คน (ร้อย
ละ 30) เห็นด้วยแบบมีข้อสังเกต และอีก 1 คน (ร้อยละ 10)ด้วย
ตามหลักการ อย่างไรก็ตามมีครู 1 คน (ร้อยละ 10) เห็นด้วยแบบ
เป็นกลาง มีครู 1 คนค่อนข้างไม่เห็นด้วยและอีก 1 คน(ร้อยละ 10) 
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 
 ผลจากการสัมภาษณ์พบว่าครูส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการ
ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนภาษาช่วยลดภาระงานในการเตรียมการ
สอน สื่อการสอนคอมพิวเตอร์น่าสนใจ ใช้ง่าย และนักเรียนส่วน

ใหญ่ ใช้ได้และช่ืนชอบด้วย นอกจากนั้นสื่อคอมพิวเตอร์ยั ง
ประกอบด้วยเสียงและข้อความรูปแบบหลากหลาย เหมาะส าหรับ
การเรียนการสอนทางไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนที่ขาดครู
ชาวต่างชาติ  อีกทั้ งนักเรียนส่วนมากสนใจสื่ อมัลติมี เดียซึ่ ง
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Warschauer & Healy [7] ซึ่ งพบ ว่าสื่ อมั ลติ มี เดี ยและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยในด้านการฝึกทักษะการพูด 
การอ่าน และสื่อสารข้อความต่างๆผ่านเครือข่ายได้ ผลจากงานวิจัย
นี้ยังสอดคล้องกับผลของงานวิจัยของ Chun & Plass [8] ใน
ประเด็นที่ว่า เครือข่ายสภาพแวดล้อมผ่านทางเว็บ (Web-based 
Environment) เหมาะสมกับการน ามาใช้ในการเรียนการภาษาเปน็
อย่างยิ่ง 

ปัญหาใหญ่ที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในงานวิจัยนี้พบก็คือ
การมีห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดช่างเทคนิคคอยช่วยเหลือในห้องคอมพิวเตอร์กรณีที่เกิดปัญหา
ทางเทคนิค ปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอเพื่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์ อีกทั้งควรมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่ครูผู้สอน นอกจากนี้
ผู้บริหารควรมีนโยบายในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนภาษาที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพให้คุ้มค่ากับการลงทุนด้านงบประมาณ 
ผลจากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ward [9] ที่สรุปว่า
ผู้บริหารต้องมีนโยบายในการบริหารจัดการโดยมีการวางแผนอย่าง
ชัดเจนล่วงหน้าเพื่ อลดปัญหาในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ากับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
บทสรุป 
 การประยุกต์ใช้โมเดลของ Fishbien and Ajzen เพื่อ
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคคิ ความตั้งใจของครู  ตลอดจนถึง
พฤติกรรมในการในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ความส าคัญของปัจจัยหลากหลายประการที่สะท้อนให้ เห็น
พฤติกรรมในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในช้ันเรียน ซึ่งใน
กรณีนี้ถือว่าจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความตั้ งใจในการใช้
เทคโนโลยีของครูในปัจจุบันที่ต้องจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (eClassroom) ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เทคโนโลยี และทัศนคติรวมถึงความตั้งใจในการใช้คอมพิวเตอร์หรอื
ความต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้จึงจ าเป็นต้องมีการ
ค้นคว้าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว 

ส าหรับค าตอบข้อแรกของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. “เพื่อศึกษาทัศนคติ ความตั้งใจ ของ
ครูผู้สอนในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่ อ ช่วยในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ” ค าตอบที่ได้จากงานวิจัยนี้ในประเด็นทัศนคติของ
ผู้สอนคือครูมีทัศนคติที่ดีแม้ว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสอนภาษาอังกฤษเท่าใดนัก เหตุผลคือไม่ค่อยมีการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอจึงท าให้ครูผู้สอนไม่มั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน อีกสาเหตุหนึ่งคืออุปกรณ์และหอ้งส าหรับใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่
พอเพียง จึงไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
“เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการน าสื่อคอมพิวเตอร์
ไปช่วยสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน” จากผลของการสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างพบว่าครูสอนภาษาในโรงเรียนสังกัดกทม.ประสบ
อุปสรรคหลายประการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ปัญหาตัวอย่าง
โดยทั่วไปคือห้องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ครูผู้สอนไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอหรือขาดช่างเทคนิคควบคุมดูแลหรือ
ช่วยเหลือครูผู้สอนในห้องคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเมื่อเกิดปัญหา
ด้านเทคนิค 
 
ข้อพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
โดยสมัครใจ และเป็นครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นค าตอบที่
ได้จากงานวิจัยนี้อาจไม่รวมไปถึงครูในระดับช้ันอ่ืนๆ ควรมีการวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นจากทั้งครูผู้สอนและนักเรียนในทุกระดับใน
สังกัดกทม.ซึ่งมีการใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยสอนภาษาอังกฤษ 
และเป็นนโยบายหลักในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
โรงเรียน 
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A Study of Learning Achievement on Probability of the first year  
students’ in Mathematics by 4 MAT Learning Activities. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1 หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 60  โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หมู่เรียน 01 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม(Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครูชั้นปีท่ี 1 หลังได้รับการจัดการเรยีนรู้แบบ 4 MAT 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การศึกษา, ผลสัมฤทธ์ิการเรียน, การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 
 

Abstract 
This research aimed to compare learning achievement on Probability of the first year math students’ in 

Mathematics of Suan Sunandha Rajabhat University by 4 MAT learning activities with 60 percent standard. The sample 
group of this research were 37 students of the first-year students’ Mathematics, during the second semester, academic 
year 2019 of Suan Sunandha Rajabhat University by cluster random sampling. The research instruments were learning 
achievement test. Data were analyzed with statistic methods to find the percentage, mean, standard deviation and t-test.          

These findings showed that the learning achievement in on Probability of the first year students’ in Mathematics 
of Suan Sunandha Rajabhat University after underwent 4 MAT activities were higher than 60 percent at .05 level of 
significant.   

 
Keywords: leaning, leaning achievement, 4MAT 
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1. บทน า (Introduction) 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาทีม่ีบทบาทและมีส าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับ อัมพร ม้าคะนอง [1]        
ที่กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์มีความซับซ้อน
มากขึ้นท าให้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้ ความคิด และการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์ที่แตกต่างไป
จากอดีต คณิตศาสตร์ เป็นสิ่ งที่ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ 
อันเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพ
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์[2]  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้รับการยอมรับและสนใจของ
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้า
ศึกษาต่อเป็นจ านวนมากจากการสมัครสอบคัดเลือกในระบบ TCAS    
ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นครูคณิตศาสตร์ในอนาคต 
 จากการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมามักพบว่านักศึกษาครูส่วน
ใหญ่มีปัญหาในการเรียนเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น ด้วยพื้น
ฐานความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความน่าจะเป็นของนักศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา และไม่สามารถน ามาเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่ก าลัง
ศึกษาได้ ท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ค่อยดี
นัก ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องให้
ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มี ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ที่เพียงพอเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ค านึงถึง
ลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน และความสมดุลของสมองทั้งสองซีก 
ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนได้มากที่สุด จาก
การศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT นั้นเป็น
รูปแบบการสอนที่เน้นการสอนโดยใช้สมองสองซีกสลับกันไปมา โดย
แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ผู้ เรียนแบบที่ 1 (Why) ถนัด
จินตนาการ (Imaginative learners) ผู้เรียนแบบที่ 2 (What) ถนัด
การคิดวิเคราะห์ (Analytic learners) ผู้เรียนแบบที่ 3 (How) ถนัด
ใช้สามัญส านึก (Common sense learners) และผู้เรียนแบบที่ 4 
(If) ถนัดการปรับเปลี่ยน (Dynamic learners) โดยผู้เรียนแต่ละ
แบบต้องใช้สมองทั้ งสองซีกสลับกันไป ผ่านการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้ 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างประสบการณ์ ขั้นที่ 2    
การวิเคราะห์ประสบการณ์หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ 
ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด 
ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิด   
ที่ได้เรียนรู้    ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ช้ินงานของตนเอง ขั้นที่ 7     

การวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ และขั้น   
ที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด [3] 
 จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนจึงสนใจในการน าการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอน   
ที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาและความสมดุลของสมอง
ทั้งสองซีกมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
ท าให้นักศึกษาท่ีมีการเรียนรู้แตกต่างกันได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบ      
ที่ตนเองถนัดและต้องการ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เรื่อง ความน่าจะเป็น ส าหรับนักศึกษาครู ช้ันปีที่  1 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น สามารถ
น าความรู้เรื่อง ความน่าจะเป็นไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูง
ต่อไปและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น  
ของนักศึกษาครู ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 
3. สมมติฐานการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาครู 
ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4 MAT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 
4.1 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น 
 
4.2 ระยะเวลา 
 ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง 
 
5.วิธีการวิจัย 
 
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักศึกษาครู ช้ันปีท่ี 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 76 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หมู่เรียน 01 จ านวน 37 คน       
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุม่(Cluster Random Sampling) 
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5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบ     
แบบปรนัย 20 ข้อ มีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี ้
 1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การสร้าง
แบบทดสอบ  
 2) วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 30 ข้อ 
แล้วน าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตาม เนื้ อหา  โดยพิ จ ารณาการค่ า  IOC (Index of Objective 
Congruence) อยู่ระหว่าง 0.50-1.00 
 4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วไปทดสอบกับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบแล้วเลือกข้อสอบ 
20 ข้อ โดยมีความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.47-0.73 และ           
ค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.30-0.82  
 5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะ
เป็น จ านวน 20 ข้อ ใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง ความ
น่าจะเป็น  
 2) ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง ความน่าจะเป็น 
 3) ตรวจให้คะแนนแล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน 
 
6. ผลการวิจัย(Results) 
 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น 
หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับเกณฑ์ร้อยละ 
60 โดยการทดสอบค่าที (One sample t-test)   
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น สูงกว่าเกณฑ์ 
 
สภาพการณ์ จ านวน

นักศึกษา 
จ านวน
นักศึกษา 

ที่ได้คะแนนสูง
กว่าเกณฑ์ 

ร้อยละของ
จ านวน

นักศึกษาท่ีได้
คะแนนสูงกว่า

เกณฑ ์
หลังเรียน 37 37 100 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 
MAT สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของนักศึกษาทั้งหมด 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
ความน่าจะเป็น หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4 MAT 
 

สภาพ
การณ์ 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ร้อยละ 

60 
X  

 
S.D. 

 
t 

 
Sig 

หลัง
เรียน 

37 20 12 13.89 .70 16.47* .00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะ
เป็น ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. อภิปรายผล (Discussion) 
 จากผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น 
ของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับ
เกณฑ์ร้อยละ 60 นั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการจัด     
การเรียนรู้แบบ 4 MAT เหมาะส าหรับการรับรู้ของนักศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ 
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับขวัญชนก สุนทรสุข [4] ได้
ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการ 4 MAT เรื่อง 
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการ 4 MAT สูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับไกษร เมืองแก้ว [5] ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการคูณโดยใช้รูปแบบ    
การเรียนรู้ 4 MAT พบว่า นักเรียนจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
ท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 ขึ้นไป และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าเฉลีย่ทั้งช้ันเท่ากับ 24.20 คิดเป็นร้อยละ 
80.67 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 75 และในท านอง
เดียวกับจิตราพัชญ์ จันทร์ศิริวรา [6] ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต ามแนววัฏจั กรการเรี ยนรู้  4  MAT เ รื่ อ ง  ความน่ าจะเป็น              
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 การท าวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้สนับสนุนทุนในการท าวิจัยและ
ผู้เชียวชาญที่ได้ตรวจเครื่องมือวิจัยตลอดจนให้ค าแนะน าต่าง ๆ ท า
ให้การท าวิจัยครั้งนีส้ าเร็จด้วยดี 
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Abstract 
 The use of thanking strategies varies culturally. It is generally expected that students majoring in English should 
possess the use of English more efficiently than those with non-English majors. This study aimed to investigate thanking 
strategies used by fourth year Thai students majoring in English and those majoring in Accounting by employing a 
Discourse Completion Test comprising nine situations in which thanking expressions were expected. Data were 
collected online and were analyzed by using thanking strategies categorized by Cheng (2005). The results showed no 
significant relationship between the uses of thanking strategies by students in the two groups; nonetheless, there was a 
difference in the preference order of strategies used. The lack of significant difference may result from the influence of 
the first language and culture where students in the two groups shared, and it implied that pragmatic competence in 
the target language could not be implicitly acquired merely via exposure to language and culture as a whole inside the 
classroom.  
 
Key words: thanking, Thai, English, strategies 
 
1. Introduction 
Expressing gratitude is one of the most commonly used 
speech acts in everyday life. It takes part as a significant 
pragmatic function in terms of social value and social 
relationship [1]. Failing to express gratitude after receiving 
a favor indicates the lack of social etiquette which can 
lead to misunderstanding or even communication 
cessations. In addition, gratitude expressions vary from 
culture to culture; thus, different cultural backgrounds 
may affect communication in terms of misunderstanding 
[2]. In every culture, people use a variety of words and 
phrases to convey different messages [3]. Even people 
with the same language and culture due to several 
factors such as education, age, gender and social status. 
[4]. 

Different groups of people may have different 
languages and cultures, and culture can also be seen in 
people’s languages [5], and nowadays they have been 
interacting with one another worldwide in many ways 

and fields, both in the real world and the virtual world. 
English is an essential source serving as a common media 
of communication between people having different 
native languages and cultures. It is the international 
language in many fields such as education, banking, 
science or tourism [6]. Hence, a large number of non-
native speakers of English around the world learn English 
as a Foreign Language (EFL), that is, as an international 
way of communication with people from diverse 
societies [7] because knowing English increases the 
chances of getting more opportunities. Among native 
English speakers, expressions of gratitude play an 
important role in every life to serve the social function. 
Generally, “thank you” is a common pair of words 
showing appreciation to someone who did a favor. 
However, “Thank you” is not the only one phrase used 
to express gratitude [1].  

While many studies have been conducted on 
the speech act of refusal [8] and greeting [9], there has 
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been very little research on expressing gratitude. 
However, there has been no previous research on how 
expressing gratitude in English used by Thai people. In 
addition, generally, students majoring in English are most 
likely to have higher English proficiency than students 
with non-English majors owing to their different interests 
in subjects and different extents of exposure to English. 
However, English proficiency is not always a measure of 
pragmatic competence [10]. Furthermore, there is no 
investigation on whether or not undergraduate students 
with different majors, English and non-English majors, will 
use different thanking strategies. Therefore, the current 
study is the first attempt to investigate expressions of 
gratitude in English by Thai university students in their 
last year of study. Particularly, it examined expressions of 
gratitude in English produced by English major and non-
English major students in the fourth year. 
2. Research questions 
This study attempts to answer the following questions: 
     1. What are the most commonly used thanking 
strategies by English major and non-English major 
students in the fourth year of a Thai university? 
         2. Is there any significant relationship between 
the thanking strategies used by English major and those 
by non-English major students in the fourth year of a 
Thai university? 
3. Literature Review 
 This part can be divided into two major sections. 
The first section focuses on the classification of 
expressions of gratitude by Cheng [11], and the next part 
deals with the related previous studies. 
 Researchers [1,11] have defined the theory of 
speech act of gratitude in different ways. To determine 
what strategies used in expressing gratitude, the 
researcher used the model developed by Cheng [9], who 
divided the expressions of gratitude in responding to a 
favor into eight categories, as follows:  
1) Thanking  
This category includes the use of the word “thank you”, 
thanking and stating the favor (e.g., Thank you for your 
help), and thanking and mentioning the imposition 
caused by the favor (e.g., Thank you so much for letting 
me borrow it those extra days). 
2) Appreciation 

This strategy includes the use of the word “appreciate” 
(e.g., I appreciate it!) and using the word “appreciate” 
with the imposition caused by the favor (e.g., I really 
appreciate your time and effort). 
3)  Repayment 
It comprises offering or promising service, money, food or 
goods (e.g., next time is my turn), indicating his/her 
indebtedness (e.g., I owe you one), and promising future 
self-restraint or self-improvement (e.g., It won't happen 
again). 
4) Recognition of imposition 
It includes acknowledging the imposition (e.g., I know you 
are not allowed to give me extra time), stating the 
need for the favor (e.g., I cannot do it without your help), 
and diminishing the need for the favor (e.g., You 
shouldn’t do that). 
5) Apology 
This strategy contains using only apologizing English 
words “sorry or apologize” (e.g., I am sorry), using 
apology by stating the favor or the fact (e.g., I am sorry 
for the problem I made), using English words “sorry or 
apologize” and mentioning the imposition caused by the 
favor (e.g., I am sorry for the problem I made), criticizing 
or blaming oneself (e.g., I am such a fool), and expressing 
embarrassment (e.g., I feel embarrassed). 
6) Positive feelings  
This strategy comprises expressing a positive reaction to 
the object of the favor or the favor giver (e.g., You are a 
life saver), and a positive reaction to the outcome of the 
favor (e.g., This book was really helpful). 
7) Alerters 
The strategy is consisted of attention getter (e.g., Hey, Hi, 
Well), title (e.g., Dr., Professor! Sir!), and name (e.g., John, 
Mary). 
8)  Other 
The other strategy includes expressions that do not 
belong to any aforementioned strategies. It includes here 
statements (e.g., Here you go.), small talk (e.g. Your face 
is very familiar to me but I can’t remember where I saw 
you. What do you study?), leaving-taking (e.g., Have a nice 
day!), and joking (e.g., Don’t forget to pay again next 
time). 

So far, the topic of gratitude expressions has 
recently been discussed in a few studies. In an early 
study, Cheng [11] investigated between Chinese and 
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English native speakers of English performing the speech 
act of thanking. The participants responded to the 
Discourse Completion Test (DCT) composed of eight 
situations. The results revealed that the frequency of 
thanking mirrored cultural values. Moreover, Chinese 
learners differed in the use of terms of address when 
interacting with people of higher or lower social status 
than the learners themselves. 

Pishghadam and Zarei [12] explored the uses of 
the gratitude speech act cross-culturally by English 
learners whose first languages were Persian and Chinese 
and those by English native speakers. A Discourse 
Completion Task Questionnaire was applied. The results 
showed that the thanking strategy was the most 
frequently used by Persian EFL learners, Chinese EFL 
learners, and English native speakers probably because it 
is the most convenient way to express gratitude. In 
addition, Chinese EFL learners used the thanking strategy 
more than Persian EFL learners and English native 
speakers. 

In another study, Al-Momani et al. [13] examined 
the use of gratitude speech act by 30 Jordanian EFL 
learners and 30 native speakers of American English. The 
data were collected through DCT questionnaires. The 
findings indicated that Jordanian EFL learners used more 
thanking strategies in comparison with native American 
speakers. Furthermore, the contextual factors (i.e., social 
power and size of imposition) affected the pattern of 
responding between these two groups. 

Cui [14] surveyed six native English speakers, ten 
Filipinos learners of English as a Second Language (ESL), 
and 28 EFL learners with Chinese, Korean, Indonesian, 
and Japanese backgrounds who had lived in the 
Philippines for at least one year. A Discourse Completion 
Test (DCT) was adopted to be an instrument on this 
study. The results showed that English native speakers’ 
data showed no function of indebtedness, and they 
produced lengthier speech of expressing gratitude than 
the non-native speakers. In addition, only native speakers 
of English express gratitude in the form of complimenting 
or promising. Besides, the results also showed that 
female participants tended to use longer expressions 
than male participants when giving thanks.  

Farashaiyan & Tan [15] made a comparison of 
the use of thanking strategies produced by two groups of 

postgraduates. They also explored the difference 
between males and females in in terms of frequency and 
typology in English. The participants were twenty Iranians 
and twenty Malaysians majoring in diverse academic 
fields. This study employed two instruments included 
Nelson English language proficiency test and a Discourse 
Complement Test (DCT). They found that the transfer of 
pragmatic norms and rules from the first language played 
a role in realizing the strategies of speech act.  

Wong [16] focused on the use of shorter and 
longer formulaic sequences of gratitude by Hong Kong 
speakers of English. The results indicated that social 
status was an influential factor for Chinese speakers, and 
they did not produce the wide variety of thanking 
strategies. They usually expressed gratitude with the 
commonest forms - “thanks” and “thank you”. 

In summary, previous studies mostly investigated 
expressions of gratitude on different groups of people 
with different native language backgrounds, and the 
results indicated the influence of the first language and 
culture, as well as contextual factors such as social status 
and gender. 
4. Methodology 
4.1 Participants 
 Two groups of fourth year undergraduate 
students at a Thai University voluntarily took part in this 
research: 35 English major students in the Faculty of 
Humanities and 35 non-English major students majoring 
in Accounting in the Faculty of Business, Economics and 
Communications.  
4.2 Instrument  

The study employed a questionnaire in the form 
of a Discourse Completion Test (DCT) which was 
developed by the researcher using the frameworks of 
Bodman and Eisenstein [1] and Cheng [11]. The DCT 
comprised nine communicative situations related to 
university students in general. An example of situations 
used in the questionnaire is as follows:  

Situation 1: Asking for a ride 
Today it is raining hard. You cannot walk to your 

dormitory, and you do not have an umbrella. You ask for 
a ride from your friend who lives near you and you know 
very well. When you arrive, what would you say? 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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The DCT questionnaire was checked by native 
speakers of English and verified in a pilot study with 
groups of students in the faculties other than the 
subjects of this study. 
4.3 Data collection and analysis 

The data were collected through the DCT online 
questionnaire. The participants were asked to pretend 
themselves as a person in each different communicative 
situation, interacting with an English native speaker. The 
participants were required to respond by writing in the 
given blank spaces. The data were analyzed based on 
Cheng’s [11] classification of thanking strategies. There 
are eight thanking strategies: thanking, repayment, 
appreciation, apology, positive feeling, recognition of 
imposition, other and alerters. The statistics used were 
percentages, and a chi-square test.    
5. Results and Discussion 
 English major and non-English major students 
produced 685 responses of expressions of gratitude, 
which were categorized into strategies developed by 
Cheng (2005) as shown in Table 1 below. 
Table 1. Frequencies of gratitude strategies used by 
English major and Accounting major students 
Major Strategies Frequency Percentage 
English Thanking 258 75.22 
 Appreciation 4 1.17 
 Repayment 9 2.62 
 Recognition 

of imposition 
1 0.29 

 Apology 5 1.46 
 Positive 

feeling 
35 10.20 

 Alerters 0 0.00 
 Other 31 9.04 
 Total 343 100 
    
Accounting Thanking 251 73.39 
 Appreciation 2 0.58 
 Repayment 7 2.05 
 Recognition 

of imposition 
7 2.05 

 Apology 4 1.17 
 Positive 

feeling 
28 8.19 

 Alerters 0 0.00 

 Other 43 12.57 
 Total 342 100 
    

For better understanding, the data in Table 1 above can 
be illustrated in a line chart shown below.  
 
Chart 1. A comparison of percentages of thanking 
strategies used by English major and Non-English major 
(Accounting major) students  

 
In response to the first research question regarding the 
most commonly used thanking strategies used by English 
major and non-English major students in the fourth year 
of a Thai university, Table 1, together with Chart 1 above, 
showed that both English major and Non-English major 
students used the thanking strategy most frequently, 
75.22% and 73.39%, respectively. These results were 
similar to the results of the study by Pishghadam and 
Zarei [12] and those in the study of Wong [16] in that the 
subjects tended to apply the thanking strategy such as 
“thank you” to express gratitude as it was the 
commonest [16] and most convenient [12] to use.  

For English major students, the second most 
frequently used strategy was the positive feeling (10.20%) 
while the second frequently used strategy of Non-English 
major students was the other strategy (12.57%). In 
addition, neither English major nor non-English major 
students employed alerters. Overall, the chi-square test 
result shows no significant relationship between the 
thanking strategies used by English major students and 
those by non-English major students. 

Additionally, the findings indicated that the 
strategy of thanking was used more often than any other 
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strategies. These results are in line with Cheng [11] and 
Wong [14], who found that non-native speakers of English 
used thanking as the most frequently used strategy. It 
seems that thanking is the strategy which people tend to 
learn or hear often before learning any other strategies 
because it is the most simple and convenient way of 
showing gratitude in most cases [10]. Nonetheless, five 
strategies - appreciation, repayment, imposition, apology, 
and alerters - were hardly used by either group of 
students, and alerters was not used by both groups of 
students, which is in contrast with Cheng’s study [9], who 
found that native speakers of Chinese and English used 
alerters as the second most frequently used strategy. In 
addition, English major and non-English major students 
employed the other strategy as the second most 
frequently used strategy in which native speakers of 
Chinese and English barely used it [11]. The responses of 
English major and non-English major students came out 
similarly, and the reason may be that they share the 
same cultural backgrounds. The results were in line with 
those in the study by Farashaiyan & Tan [15] who found 
that the first language had an impact on the use of 
thanking strategies. 

According to the second research question of 
whether there was a significant relationship between the 
strategies used by English major students and non-English 
major students, the chi-square test result revealed a non-
significant relationship between the strategies used by 
English major and non-English major students. This, 
indicated that the two groups of students used each of 
the eight thanking strategies in a similar frequency. In 
other words, the frequent uses of each strategy by the 
two student groups were not significantly different. 
Consequently, it can be concluded that two groups of 
the participants could produce similar levels of 
expressing gratitude, in terms of strategies used. 

Nevertheless, the result also revealed that 
English major students who have studied English as the 
main subject made fewer grammatical errors than non- 
English major (Accounting major) students. Even though 
Accounting major students made more mistakes than 
English major students, the grammatical errors in both 
student groups were similar.  

The following expressions are examples of 
grammatical errors produced by English major students: 

Sorry for disturb your time. (for disturbing) 
Thankyou very much. (Thank you) 
OK, I will watching it. (will watch) 
The following expressions are examples of 

grammatical errors produced by Non-English major 
(Accounting major) students: 

Thank you for take me home. (for taking) 
Thankyou. (Thank you.) 
I’m feel glad to have you be my sis, thanks a lot 

lovely girl. (I feel) 
6. Conclusion 

The current study was an attempt to examine 
the strategies of thanking in English expressed by English 
major and non-English major students at a Thai 
university. This study fills some gaps in linguistic studies 
and helps people from different countries and cultures 
to understand more about the use of English thanking 
strategies by Thai undergraduate students with different 
majors. The results revealed that the thanking strategy is 
regarded as the most frequently used strategy by both 
English major and non-English major students. In 
addition, positive feeling is the second most frequently 
used strategy for English major students while the other 
strategy is the second most frequently used strategy for 
non-English major students.  

However, the uses of thanking strategies used by 
English major students and non-English major students 
were not significantly different. This statistic result 
indicated that the number of English courses and the 
number of years of English study had no noteworthy 
impact on the use of thanking strategies or pragmatic 
competence. It is plausible that speech act like thanking 
should be introduced explicitly in class and practice of 
using thanking strategies, as well as other speech acts, 
should be implemented.  Additionally, the similarities 
between thanking strategies used by students in the two 
groups infer that the influence of Thai culture may play a 
part. Nonetheless, to explore the influence of the Thai 
culture vis-à-vis gratitude expressions and strategies on 
the use of thanking strategies in English by Thais, further 
study on the use of thanking strategies in the Thai 
language used by Thais is recommended.  

Yet, whether responses from both groups of 
students are similar or different from those of native 
speakers of English still needs further exploration.  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการข้อมูลจ านวนรายชื่อ ที่อยู่และ ต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เจ้าของบ้านเรือนไทยใน
เขต อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย ตัวอาคารเรือนไทยมีความสมบูรณ์ สามารถเดินทางเข้า
ติดต่อได้สะดวก มีการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน และได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของบ้านเรือนไทยสามารถเข้าร่วมแผนจัดท า
โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ข้อมูลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้จะถูกน าไปใช้กับโครงการสร้างแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561-2564) ที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นคงสันติสขุ และสังคมคุณภาพ
ที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” ส านักงาน
จังหวัดเพชรบุรี กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 2562 ซึ่งวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยโดยการลงพื้นที่ส ารวจ อ าเภอเมืองเพชรบุรี 
จ านวน 24 ต าบล 184 หมู่บ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดบ้านเรือนไทย
กลุ่มเป้าหมาย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดประวัติที่มาของบ้านเรือนไทย และความ
คิดเห็นในการเข้าร่วมแผนจัดท าโครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบว่า บ้านเรือนไทยที่มีรูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้มีทั้งหมด 41 หลัง ประชาชนที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนไทยเห็นสมควรกับแผนจัดท าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านเรือนไทย ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะเห็นสมควรให้ภาครัฐบาลควรจัดงบประมาณในการซ่อมแซมเพื่อบ ารุงรักษาตัวอาคารบ้านเรือนไทยให้
สมบูรณ์ มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ควรจัดท าถนนเส้นทางการสัญจร การเดินรถ ท่ีจอดรถยนต์ จัดท าวางแผนการท่องเที่ยว ก าหนดวัน
เวลาที่ชัดเจนแน่นอน มีการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และควรท าอย่างต่อเนื่อง ควรจัดให้มีมัคคุเทศก์เป็นผู้ที่
ให้ความช่วยเหลือ ข้อมูล ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ร่วมสมัยต่างๆ แก่บุคคลที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยว แล ะ
เห็นสมควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท างาน มีรายได้ตอบแทนประชาชนในท้องถิ่นจากการจัดท าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านเรือนไทยนี้อย่างต่อเนื่อง  

 
ค าส าคัญ: การส ารวจ, สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย, การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, เพชรบุรี 
 

Abstract 
 
This study aims to Requires information on the number of contacts, addresses and geographic locations. Thai 

house owner in Muang district, Phetchaburi province With Thai architectural styles and elements The Thai building is 
complete. Can travel to contact easily It is currently used for residential purposes. And it has been agreed by Thai 
house owners to be able to participate in the planning of the Thai House Conservation Tourism Project, Muang District, 
Phetchaburi Province. Can be used as an Conservation tourism attraction. Data from this study will be applied to the 
Phetchaburi Province Development Plan. (2018-2021) who want to strengthen security, peace And a sustainable quality 
society with the philosophy of sufficiency economy "Model Sufficiency Economy City And a nice city to eat Interesting 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

101 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

to travel at the country level "Phetchaburi Provincial Office The Provincial Development Strategy Group, 2019, in which 
the method of conducting research studies by visiting the survey area Muang Phetchaburi, total 24 sub-districts, 184 
villages. The tool used for data collection was a questionnaire to collect details of the target group Thai houses. 
Personal information form And in-depth interviews For use in collecting detailed information on the history of Thai 
houses And opinions on participating in the Thai household eco-tourism project plan From target groups who own Thai 
houses in Muang District, Phetchaburi Province The research study found that Thai houses with styles And Thai 
architectural elements Can be used as an Conservation tourism destination, there are 41 houses. People who own Thai 
houses deem appropriate with the plan to formulate the Thai house Conservation tourism project. Most of them 
suggested that the government should budget for repairs to maintain the complete Thai building. With continuous care 
Should prepare roads, traffic routes, car parking, travel planning. Set the exact date and time There is a systematic 
publicity in both Thai and English. And should be done continuously Should provide a tour guide who provides 
assistance, information and cultural understanding. history And various contemporary events For people in travel 
groups And deemed appropriate for local people to participate in their work There is income to compensate the local 
people from the continuation of this Thai house conservation tourism project. 

 
Keywords: Survey, Thai house architecture, Conservation Tourism, Phetchaburi. 
 
 
1. บทน า 
 บ้านเรือนไทยเพชรบุรีเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงถึงความ
เป็นไทยอย่างเด่นชัด บ้านเป็นที่พักอาศัย ลักษณะของบ้านเป็นสื่อที่
บอกวัฒนธรรม ประเพณี  ความเป็นอยู่  แบบแผน การใช้ชีวิต
บ้านเรือนไทยนั้นเป็นบ้านที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นและสง่างาม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งความสบายและวิถีของความเป็นไทย (สมภพ 
ภิรมย์ ,2545 ). [1] วัสดุที่ ใช้ ในการตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้
โดยเฉพาะเรือนไทยนั้นจะเน้นโครงสร้างที่งดงามและความลงตัวของ
รายละเอียดต่างๆของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นฝาผนังซึ่งท าเป็นลวดลายต่าง 
ๆ เช่น ฝาปะกน ฝาสายบัว ฝาส าหรวด และฝาขัดแตะ หรือวงกบ
หน้าต่าง และประตูซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น (ส านักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติกรมศิลปากร ,2540). [2]  ปัจจุบัน
บ้านเรือนไทย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีการรื้อถอน ช ารุด 
ทรุดโทรม ขาดการท านุบ ารุงรักษา และค่อยๆ สูญหายไปจาก
ท้องถิ่น อันเนื่องมาจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ท่ีดินในเขตอ าเภอเมืองมีราคาแพง การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวิถีชีวิตจากการอยู่แบบครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัว
เดี่ยว เทคโนโลยีในการก่อสร้าง ตลอดจนวัสดุใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นมา
ทดแทนไม้ ส่งผลให้การสร้างบ้านเรือนไทยขึ้นมาใหม่ หรือซ่อมแซม
บ้านเรือนไทยหลังเก่าให้คงอยู่สมบูรณ์นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
นิยม อันเนื่องมาจากไม้หายากมีราคาแพง ช่างไม้ที่มีความรู้ และ
ความช านาญในการปลูกสร้างบ้านเรือนไทยหายาก มีอายุมากขึ้น 
และจ านวนลดน้อยลงไปทุกวัน จึงท าให้ประชาชนในเขต อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี จึงนิยมที่จะรื้อถอนบ้านเรือนไทยของตนและ
น าไม้ไปขาย เพื่อน าเงินมาปลูกบ้านพัก หรืออาคารพักอาศัยใน
รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย วัสดุที่ใช้
ก่อสร้างสมัยใหม่ที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง ใช้ อิฐ เหล็ก คอนกรีต มา

ทดแทนไม้ ทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีมีแผนจัดท าโครงการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2561 -2564)  เพื่อใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่ีต้องการเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และ
สังคมคุณภาพท่ียั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “เมือง
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่ าอยู่ น่ ากิน  น่ า เที่ ยว
ระดับประเทศ” ด้วยสาเหตุนี้จึงน าไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
ส ารวจบ้านเรือนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันและสามารถใช้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเรือนไทย อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อส ารวจจ านวนบ้านเรือนไทยในเขต อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี  
 2.2 เพื่อจัดท ารายช่ือ ที่อยู่ และต าแหน่งทางภูมิศาสตร์เจ้าของ
บ้านเรือนไทย  
 2.3 ความคิดเห็นในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการลงพื้นที่
ส ารวจจ านวนบ้านเรือนไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี แบ่ง
ออกเป็น 24 ต าบล 184 หมู่บ้าน ได้แก่  ต าบล ท่าราบ คลอง
กระแชง บางจาน นาพันสาม ธงชัย บ้านกุ่ม หนองโสน ไร่ส้ม เวียง
คอย บางจาก บ้านหม้อ ต้นมะม่วง ช่องสะแก นาวุ้ง ส ามะโรง โพ
พระ หาดเจ้าส าราญ หัวสะพาน ต้นมะพร้าว วังตะโก โพไร่หวาน 
ดอนยาง หนองขนาน และหนองพลับ 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

102 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 ประชากรที่ลงส ารวจ คือ บ้านเรือนไทยของประชาชน ในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม แบบบันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อเก็บข้อมูลเจ้าของบ้าน แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้เพื่อ
ซักถามพูดคุยถึงการมีความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ใช้ GPS ในการเก็บข้อมูลที่อยู่
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ที่ตั้งบ้านเรือนไทย 
 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านในแต่ละต าบล เพื่อนัดประชุม
และเก็บข้อมูลรายชื่อที่อยู่เจ้าของบ้านเรือนไทยในแต่ละต าบล  
 2. เมื่อได้ข้อมูลรายช่ือที่อยู่เจ้าของบ้านเรือนไทยจากผู้ใหญ่บ้าน
แต่ละต าบลแล้ว  ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่บ้าน 
ให้น าเรื่องการวิจัยนี้เข้าวาระการประชุมหมู่บ้าน ซึ่งโดยปกติจะมีการ
ประชุมเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อท าการเก็บข้อมูล นัดสัมภาษณ์เชิงลึก 
เจ้าของบ้าน ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ในแต่ละหลัง 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยเริ่มท าพร้อมๆ กับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

4.4.1. ข้อมูลส่วนบุคคล ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ ต าแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ มีการใช้งานเพื่อการอยู่อาศัยจริง สามารถเดินทาง
ติดต่อได้ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านที่จะเข้าร่วม
โครงการ สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 

4.4.2. ข้อมูลองค์ประกอบบ้านเรือนไทยแบบเรือนเดี่ยว 
และแบบเรือนหมู่ของประชาชนในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทบทวนทฤษฏีวรรณกรรม และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง บ้านเรือนไทยในมีลักษณะเด่นคือ สร้างด้วยไม้
หรือวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติตามท้องถิ่น ใต้ถุนสูง หลังคาหน้าจั่ว 
ชายคายื่น ชานเรือนกว้าง มีหลังคาทรงสูง (วิวัฒน์ เตมียพันธ์ , 
2537) [4] ฝาเรือนไทยเป็น  “แผงประกอบส าเร็จรูป”  เป็นส่วน
ใหญ่  มีหลายแบบตามช่ือเรียก  ดังนี้  ฝาปะกน  ฝาลูกฟัก  ฝา
สายบัว  ฝาส าหรวด  ฝากระแชงอ่อน  ฝาขัดแตะ กันสาด  เป็นส่วน
ที่ต่อจากหลังคาที่ยื่นออกไปโดยรอบ  ลดระดับจากหลงัคาลงมา  ยื่น
พ้นฝาบ้านออกมา  และท ามุมน้อยกว่าหลังคา ประกอบไปด้วย 
จันทัน กันสาด แป กลอน วัสดุมุง ปลายจันทันข้างหนึ่งอยู่ชิดฝาตอก
ยึดอยู่กับเต้าด้วยสลักไม้  ปลายอีกข้างหนึ่งรองรับด้วยค้ ายัน หรือ
เสานางเรียง  กันสาดท าหน้าที่กันฝน และกันแดดที่จะส่องเข้าไป
ภายในบ้าน ปั้นลม  เป็นไม้แผ่นหนาประมาณ 2 -3 น้ิว วางบนปลาย
แปและอกไก่ของด้านสกัดหัวท้ายหลังคา ท าหน้าที่กันไม่ให้ลมตีวัสดุ
มุงจากด้านข้าง  นิยมท าปลายแหลมสูงขึ้นด้านบน ส่วนปลาย
ด้านล่างท าเป็นตัวเหงาหรือหางปลา หน้าจั่ว  เป็นแผงไม้รูป
สามเหลี่ยมสร้างขึ้นจากองค์ประกอบของช้ินไม้ในลักษณะต่างๆ  ใช้
ประโยชน์เพื่อประกบปิดตรงส่วนท่ีเป็นโพรงของหลังคาทางด้านสกัด
หรือด้านขื่อของเรือน  เพื่อป้องกันลม แดด ฝน และเป็นที่ระบายลม

ของหลังคา ได้แก่  จั่วรูปฟัก หรือจั่วพรหมพักตร์ จั่วรูปพระอาทิตย์ 
จั่วใบเรือ (ฤทัย ใจจงรัก,2543) [8] (แสดงดังรูปที่ 1,2,3) 
5. ผลการวิจัย 
     จากการศึกษาส ารวจพบว่ามีจ านวนบ้านเรือนไทยที่มีรูปแบบ
และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย และสามารถใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ทั้งหมด 41 หลัง คือ ต าบลท่าราบ 1 หลัง 
ต าบลคลองกระแชง 1 หลัง ต าบลบางจาน 3 หลัง ต าบลนาพันสาม 
9 หลัง ต าบลธงชัย 1 หลัง ต าบลหนองโสน 1 หลัง ต าบลไร่ส้ม 2 
หลัง ต าบลเวียงคอย 1 หลัง ต าบลบางจาก 4 หลัง ต าบลบ้านหม้อ 
4 หลัง ต าบลต้นมะพร้าว 2 หลัง ต าบลส ามะโรง 2 หลัง ต าบลนาวุ้ง 
1 หลัง ต าบลช่องสะแก 1 หลัง ต าบลหนองขนาน 1 หลัง ต าบลบ้าน
กุ่ม 1 หลัง ต าบลต้นมะม่วง 3 หลัง ต าบลโพพระ 1 หลัง และต าบล
วังตะโก 1 หลัง (แสดงดังรูปที่ 4)  
 6. วิจารณ์ผลการวิจัย 
     ประเด็นข้อคิดส าคัญจากการส ารวจทีพ่บแบ่งออกเป็น 3 ส่วน    
 ส่วนที่  1 เรือนไทยทั้งหมด 41 หลัง จากการส ารวจพบว่า
สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนไทยที่ส่วนใหญ่มี ถนน
ทางเข้า ทางเดิน ทางสัญจร มีขนาดแคบ ไม่สะดวกในการเดิน
รถยนต์ และการเดินเท้าเพื่อการเดินชมส าหรับนักท่องเที่ยว สวน
และบริเวณโดยรอบควรมีการปรับปรุงให้เป็นระเบียบสวยงาม และ
ควรมีการจัดท ารั้ว ที่จอดรถยนต์ส าหรับนักท่องเที่ยวในการเดิน
ทางเข้าเยี่ยมชม   
      ส่วนที่  2 ตัวบ้านเรือนไทยของประชาชน ส่วนใหญ่ลักษณะ
เรือน โครงสร้าง และองค์ประกอบ ซึ่งพบว่าเรือนไทยพื้นถิ่นใน
ชุมชนที่ท าการศึกษายังคงแบบแผนทางประเพณีของชุมชน ตัว
อาคารเป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง และหลังคาสูงทรงจอมแห ลักษณะตัว
เรือนไทยที่พบจากการศึกษามี 2 ลักษณะ คือ เรือนประธานที่มี
พาไล และเรือนประธานที่มีหอหน้า โดยมีพื้นที่นอกชานต่อออกมา 
เรือนเหล่านี้ส่วนใหญ่มักคงส่วนเรือนประธานไว้ตามแบบแผน
ประเพณี ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ ของเรือนมีการปรับเปลี่ยนไป 
ได้แก่ การปิดล้อมนอกชานให้กลายเป็นพื้นที่โถง ปรับระดับพ้ืนเรือน
ภายในให้เสมอกัน และมีการต่อเติมพื้นท่ีใช้สอยช้ันล่าง ส่วนใหญ่ 35 
หลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีเพียง 6 หลังที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม 
ฝาเรือน หลังคาช ารุด และสมควรที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมท าสีให้
สมบูรณ์ 
        ส่วนท่ี  3 คือ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์บ้านเรือน
ไทยของประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดท าโครงการ ประชาชนมี
ความรักและหวงแหนบ้านเรือนไทยของตน มีความยินดีที่จะใช้เป็น
แห่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาหาความรู้ ต้องการรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป 
ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) หรือ
หน่วยงานของรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณในการอนุรักษ์บ้านเรือน
ไทยเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง ควรมีคณะกรรมการฟื้นฟูหลังที่ทรุด
โทรมให้กลับมาคงสภาพท่ีดี และใช้การได้ ควรสอนให้ลูกหลานดูแล
รักษาเห็นคุณค่า และยินดีให้บ้านเรือนไทยของตนเข้าร่วมโครงการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนใน
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การท างานในโครงการ ต้องการให้มี การจัดสรรรายได้เสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น จากโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือน
ไทยนี ้
7. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
    จากการศึกษาส ารวจพบว่าบ้านเรือนไทยที่ยังคงสภาพและมี
รูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทย ตัวอาคารที่สมบูรณ์ 
สามารถเดินทางเข้าถึงติดต่อได้ และเจ้าของบ้านยินดีเข้าร่วม
โครงการเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบุรีพบว่ามีทั้งหมด 41 หลัง จ านวน 35 หลังอยู่ในสภาพ
ที่สมบูรณ์ มีเพียง 6 หลังที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ฝาเรือน หลังคา
ช ารุด และสมควรที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมท าสีให้สมบูรณ์ (แสดง
ดังรูปภาพที่ 4) ซึ่งทั้งหมดได้จัดท ารายช่ือ ที่อยู่ และต าแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ (แสดงดังตารางที ่1) 
 ในด้านความคิดเห็นในด้านการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์
บ้ าน เรือนไทย  ประชาชนให้ความสนใจในระดับปานกลาง 
เนื่องมาจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีรายไดน้้อยจากการท าเกษตรกรรม 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4 ,001-6,000 บาท ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท าให้ไม่สนใจและไม่มีเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประชาชนส่วน
ใหญ่จะเคยได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ระดับ
ความเข้าใจและเห็นถึงประโยชน์อยู่ในระดับต่ า ส่งผลให้ประชาชนไม่
เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน

โครงการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทย ดังนั้นเจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐบาลควรด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มากยิ่งข้ึน เพื่อให้ประชาชนตระหนัก 
และมีความรู้ ความเข้าใจและมองเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ ในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทยของประชาชน  เนื่องมาจาก
ในอดีตที่ผ่านมาภาครัฐบาลมีนโยบายที่ดีแต่ยังขาดการด าเนินการ
การอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 ในด้านแนวทางการปรับปรุงบ้านเรือนไทยของประชาชน
ให้สามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภาครัฐบาลควรเข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านงบประมาณ ในการปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านเรือนไทยให้มีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
เร่งด าเนินการช่วยเหลือ หาแนวทางวางแผนปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยปรับปรุงตัวอาคารบ้านเรือน
ไทย บริเวณทางเข้าออก ทางเดิน ถนนเส้นทางการสัญจร การเดินรถ 
ที่จอดรถยนต์ สวนและบริเวณที่นั่งพักผ่อน จัดซุ้มป้ายช่ือโครงการ 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน และมีสภาพสมบูรณ์ สวยงาม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มี
การวางแผนจัดการอย่างมีระบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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รูปที ่1 รูปแบบและองค์ประกอบบ้านเรือนไทย 
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531) 

 
 
 

 
 

รูปที่ 2 รูปแบบเรือนไทยแบบเรือนเดี่ยว 
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531) 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 รูปแบบเรือนไทยแบบเรือนหมู ่
ที่มา: เสถียร โกเศศ, (2531) 
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ตารางที่ 1 รายชื่อ ท่ีอยู่ ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์บ้านเรือนไทย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 8.1 ประชาชนต้องการให้ภาครัฐบาลและภาคเอกชน เข้ามา
ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการเงิน ส่วนการด าเนินการ การ
บริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆประชาชนในท้องถิ่นจะ
เป็นผู้ด าเนินการเอง และเห็นควรให้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่ การ
แสดงการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
และอื่นๆ 
 8.2 ประชาชนต้องการให้ภาครัฐมีการจัดสรรพื้นที่เป็นเขต
อนุรักษ์บ้านเรือนไทย มีการสร้างจัดวางผังจ าลองขึ้นใหม่ มี
บ้านเรือนไทย เป็นกลุ่มๆ มีการสาธิตการท านา การท าการเกษตร 
การเลี้ยงสัตว์ มีการจัดสวนบริเวณ มีไร่นา มีลานกิจกรรม ที่
สามารถจัดกิจกรรมประจ าปีแสดงให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยว
ได้เข้าเยี่ยมชม และสามารถมีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกันได้ และ
มองเห็นภาพวิถีชีวิต และประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนสามารถ
ออกร้าน จัดแสดงและขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆได้ เพื่อเป็นรายได้
เสริมจากการท านา หรือการท าการเกษตร 
 8.3 ประชาชนต้องการให้มีการมีการจัดท าถนนทางเข้า
หมู่บ้าน ซุ้มทางเข้า และป้ายบอกทาง ท่ีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

ของตน มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยพ้ืนบ้านของตน เห็นได้เด่นชัด 
ทั้งกลางวันและกลางคืน สะดวกต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวท่ีสนใจจะมาพักแรม  
 8.4 ประชาชนต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ทั่ วไป  และนักท่องเที่ ยวทั้ งชาวไทยและนักท่องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศให้สนใจและเดินทางมาเยี่ยมชม และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป 
 8.5 ประชาชนต้องการให้คนในท้องถิ่นมีงานท า และมีรายได้
จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเรือนไทยในชุมชนหรือ
ในหมู่บ้านของตนมากขึ้น  
 8.6 ประชาชนต้องการ มีการด าเนินการ และปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมานั้นไม่มีการด าเนินการอย่างจริงจัง  
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รูปที ่4 รูปแบบและองค์ประกอบเรือนไทยจากการศึกษาส ารวจ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี
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การตั้งชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม  
Shops and Services Naming in Chao Phrom Market 

 
 

ชื่นกมล แป้นเขียว1 โสรยา รุ่งแสง2  อรวรรณ ธนาภิญญานนท์3 และ สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์4 
 
 

1-3 นักศึกษาชั้นปีที ่3 สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
4 อาจารย์ที่ปรกึษา, อาจารย์ประจ าสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

4 Email: surangkhanang_pg@outlook.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  
โดยรวบรวมข้อมูลการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมรวมทั้งสิ้น 72 ร้าน ผลการศึกษาพบว่าการตั้งช่ือร้านค้าและบริการที่ปรากฏ 
มากที่สุด คือ การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือเจ้าของกิจการและช่ือสินค้าที่จ าหน่ายหรือช่ือเรียกการบริการ รองลงมาคือการตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือหรือสกุล
ของเจ้าของกิจการซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมให้ความส าคัญกับการน าเสนอช่ือตนเองและช่ือสินค้า
มากที่สุด ท้ังยังแสดงให้เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับการตั้งช่ือ เนื่องจากการแสดงความเป็นเจ้าของร้านด้วยชื่อตนเองจะช่วยระบุตัวตนให้โดดเด่นแยก
ออกมาเป็นที่จดจ าได้ง่ายที่สุด สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและสร้างอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของร้านได้ชัดเจน โดยมีเรื่องความเชื่อและสิริ
มงคลเป็นองค์ประกอบเสริมเท่านั้น 

 
ค าส าคัญ: ช่ือ, การตั้งช่ือ, ตลาดเจ้าพรหม, พระนครศรีอยุธยา 
 
 

Abstract 
This research aims to study naming of shops and services in Chao Phrom Market, Phra Nakhon Si Ayutthaya. 

By exploring the naming of seventy-two shops and services in Chao Phrom Market, the most popular naming is found. 
The study reveals that the most popular naming is to adopt the owner’s and product’s name or service’s name, while 
adopting the owner’s name is the second by rank. This means that the shop owners significantly focus on presentation 
of their names and their products. Furthermore, the naming concept is also revealed. By adopting the owner’s name as 
the shop’s name, the ownership is performed to build up the shop’s uniqueness. Hence, the shop is easily recognized. 
Then, trust is built and shop’s identity is projected obviously. Nevertheless, belief and auspiciousness are optional 
factors.   
 
Keywords: Name, Naming, Chao Phrom Market , Phra Nakhon Si Ayutthaya 
 
1. บทน า 
 ความเช่ือในการการตั้งช่ือเช่ือว่า หากตั้งช่ือที่ดี  ช่ือที่ เป็นสิ 
ริมงคลย่อมส่งผลดีให้แก่เจ้าของช่ือให้ประสบความส าเร็จ ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบแต่ความสมหวัง แต่ 
หากช่ือ ไม่ดีย่อมส่งผล ร้ ายแก่เจ้าของช่ือให้พบแต่ ความผิดหวัง  
ไม่สมหวังดังต้องการ [2] ความเช่ือดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะ
เพียงเมื่อต้องการตั้งช่ือบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการตั้งช่ือ
สถานท่ี หน่วยงาน องค์กร หรือร้านค้าต่างๆอีกด้วย  

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนาน นอกจากเป็นเมืองมรดกโลกที่อุดม 
ไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติแล้ว ยังเป็นหนึ่งในเขต
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่ ง ประชาชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพ
ค้าขาย โดยมีตลาดหัวรอซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดเป็นแหล่ง
การค้าส าคัญ ต่อมาตลาดหัวรอได้ขยายตัวจากตลาดน้ ามาเป็น 
ตลาดบกริมถนนอู่ทองที่ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้า
อย่างหลากหลายและร้านบริการที่มีความทันสมัยมากขึ้น ต่อมา
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ในช่วงพ.ศ. 2500 เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกมากขึ้น 
จึงส่งผลให้ เกิดการขยายตัวของอาคารพาณิชย์ริมถนนอู่ทอง 
โดยเฉพาะโรงแรม  ธนาคาร ร้านค้าขายสินค้าทันสมัย รวมทั้ง 
เกิดห้างสรรพสินค้าแห่งแรกขึ้นในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาคือ 
“ห้างอัมพร” [1] และได้มีการพัฒนาย่านการค้ามาเป็นการจัดตั้ง
ตลาดในพื้นที่ ชุมชน จนเกิดตลาดส าคัญแห่งหนึ่ งของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในช่ือ ตลาดเจ้าพรหม ซึ่งเป็น
ท่ารถโดยสารของผู้คนที่ต้องการเดินทางสัญจรไปมาทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อมีท่ารถ ความต้องการในการ
ซื้อขายสินค้าและบริการในบริเวณใกล้เคียงก็เพิ่มมากข้ึน จึงมีร้านค้า
เพิ่มขึ้นในบริเวณตลาดเจ้าพรหมมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแหล่ง
รวมร้านค้าและบริการที่ประชาชนท่ัวไปนิยมมาจับจ่ายใช้สอย  
 ร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมมีทั้งร้านที่ด าเนินกิจการมา
ยาวนานและร้านค้าใหม่ที่หมุนเวียนกันมาจับจองพื้นที่ท าการค้า แต่
ละร้านมีช่ือร้านเฉพาะที่ท าให้ลูกค้าจดจ าและบอกต่อกันไปเมื่อมีการ
ถามหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
ตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดหลักของชาวพระนครศรีอยุธยา  
ว่ามีรูปแบบการตั้งช่ืออย่างไรบ้าง และแสดงให้เห็นค่านิยม ความเชือ่ 
หรือโลกทัศน์ของชาวชุมชนตลาดเจ้าพรหมอย่างไร 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษารูปแบบการตั้ งช่ือร้านค้าและบริการในตลาด 
เจ้าพรหม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2.เพื่อวิเคราะห์แนวคิด ค่านิยม และโลกทัศน์การตั้งช่ือร้านค้า
และบริการในตลาดเจ้าพรหม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาช่ือร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งของความเจริญการค้าขาย  
ที่มีร้านค้าตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก จ านวนทั้งหมด 72 ร้าน โดยเลือก
จากร้านค้าที่มีหน้าร้านเป็นห้องตึกแถวในบริเวณตัวตลาดเจ้าพรหม
เท่านั้น โดยการสอบถามเจ้าของธุรกิจร้านค้า เพื่อให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้ามากที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการตั้งช่ือร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม จ าแนกได้เป็น  
๒ ประเด็น ดังนี้ 
 
 
 
 

4.1 กลวธิีการต้ังชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม 
 กลวิธีการตั้งช่ือร้านค้าในตลาดเจ้าพรหม หมายถึง ลักษณะ 
และที่มาของค าที่ใช้ตั้งเป็นช่ือร้าน พบว่าร้านค้าและบริการในตลาด
เจ้าพรหมมีกลวิธีการตั้งช่ือแตกต่างกัน จ าแนกได้เป็น 8 กลวิธี โดย
กลวิธีที่ปรากฏมากที่สุด  คือ การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือเจ้าของกิจการ 

และช่ือสินค้าที่จ าหน่ายหรือช่ือเรียกการบริการ คิดเป็นร้อยละ 
47.22 ของร้านค้าทั้งหมด การตั้งช่ือร้านค้าที่ปรากฏรองลงมา คือ 
การตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือหรือสกุลของเจ้าของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 
25 การตั้ งช่ือโดยใช้ช่ือสินค้าที่จ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 11.11  
การตั้งช่ือโดยใช้ค าที่มาจากเหตุผลเฉพาะตัวอื่น ๆ ของเจ้าของ
กิจการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือสินค้าที่จ าหน่าย 
และช่ือสถานที่ตั้งร้าน เท่ากับ การตั้งช่ือโดยใช้ค าที่มีความหมาย
มงคลตามความเช่ือ คือ คิดเป็นร้อยละ 2.78 และอันดับสุดท้ายคือ  
การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือเจ้าของกิจการและช่ือสถานที่ตั้งร้าน เท่ากับ  
การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือสถานที่ตั้งร้าน คือ คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของ
จ านวนร้านค้าท้ังหมด 
 
 4.1.1 การต้ังชื่อร้านโดยใช้ชื่อหรือสกุลของเจ้าของกิจการ 
 การตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือตัวเอง หรือวงศ์ตระกูลมาตั้งเป็นช่ือร้าน 
เป็นการให้เกียรติกับตนเอง และยังสามารถท าให้รู้สึกภาคภูมิใจได้ 
อีกทั้งยังท าให้กลุ่มผู้ซื้อรู้สึกได้ว่าสินค้านี้มีมานานแล้ว โดยมีช่ือร้าน
ที่ตั้งจากช่ือเจ้าของกิจการร้านค้า ทั้งหมดจ านวน 18 ร้าน คิดเป็น 
ร้อยละ 25 ของจ านวนร้านค้าทั้งหมด เช่น ร้านขายยา ช่ือร้าน  
ศิริบุญญา, ร้านเสริมสวย ช่ือร้าน รัชนีวรรณ, ร้านเสริมสวยและสปา 
ช่ือร้าน คุณไข่, ร้านท าทอง ช่ือร้าน วิริยา, ร้านซ่อมนาฬิกา ช่ือร้าน 
ยงไทย และร้านอาหาร ช่ือร้าน เจ๊กัญญา เป็นต้น 
 
 4.1.2 การต้ังชื่อโดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสินค้าที่
จ าหน่ายหรือชื่อเรียกการบริการ 
 การตั้งช่ือร้านในลักษณะนี้จะท าให้ร้านนั้นเพิ่มความน่าเช่ือถือ
และดึงดูดให้ผู้ซื้อเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ช่วยให้ผู้ซื้อจดจ าร้านค้าได้  
ช่ือร้านค้าที่ดีต้องบอกถึงลักษณะสินค้าของร้านค้าเพื่อจะช่วยให้ 
ผู้ซื้อค้นหาและเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ท าให้ร้านค้าถูกค้นหา 
ได้ง่ายขึ้น โดยมีช่ือร้านที่ตั้งจากช่ือเจ้าของธุรกิจร้านค้าและสินค้า 
ที่จ าหน่าย ตัวอย่างเช่น 
 ร้านย าขนมจีน ช่ือร้าน เจนจัดย าขนมจีน ค าวา่ “เจนจัด” คือช่ือ
เจ้าของกิจการ และระบุว่าสินค้าที่ขายคือ “ย าขนมจีน”  
 ร้านจ าหน่ายวัตถุดิบท าอาหาร ช่ือร้าน เฮียการ์ดหมูสด ค าว่า 
“เฮียการ์ด” คือช่ือเจ้าของกิจการ และระบุว่า “หมูสด” คือสินค้า 
ที่ขาย  
 การตั้ งช่ือร้านลักษณะนี้พบทั้งสิ้น 34 ร้าน และพบว่าเป็น
รูปแบบการตั้งช่ือที่พบมากที่สุดคิด คิดเป็นร้อยละ 47.22 ตัวอย่าง
ช่ือร้านนอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น อาทิ ร้านจ าหน่ายแว่นและ 
วัดสายตา ช่ือร้าน ปรีชาการแว่น, ร้านชุบทองไมครอน ช่ือร้าน  
ต้อยทองไมครอน และร้านอาหาร ช่ือร้าน อาฮุยก๋วยเตี๋ยวเป็ด  
เป็นต้น 
 
 4.1.3 การต้ังชื่อโดยใช้ชื่อเจ้าของกิจการและชื่อสถานที่ต้ังร้าน 
 การตั้งช่ือร้านในลักษณะนี้จะช่วยระบุต าแหน่งที่ตั้งของร้าน  
ท าให้ง่ายต่อการค้นหา และป้องกันการมีช่ือซ้ ากับร้านอื่น เป็นการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

109 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

เน้นย้ าความเป็นปัจเจกของร้าน ทั้งยังเพิ่มความน่าเช่ือถือและ
อ านวยความพะดวกให้ผู้ซื้อที่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น สามารถใช้ช่ือร้าน
เป็นค าส าคัญในการค้นหาต าแหน่งที่ตั้งร้านได้ง่าย และช่วยให้ผู้ซื้อ
จดจ าร้านค้าได้อย่างแม่นย า เนื่องจากประกอบด้วยช่ือเจ้าของและ
ต าแหน่งที่ตั้งในขณะเดียวกัน ช่ือร้านที่ตั้งจากช่ือเจ้าของกิจการและ
ช่ือสถานที่ตั้ง พบจ านวน 1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.38 ได้แก่ ร้าน
กรอบรูป ซึ่งมีท าเลที่ตั้งอยู่ในซอยบัวหวาน ช่ือร้าน บอยบัวหวาน มา
จากค าว่า บอย ซึ่งเป็นช่ือเจ้าของกิจการ และ บัวหวาน ซึ่งเป็นช่ือ
ซอยนั่นเอง 
 
 4.1.4 การต้ังชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าท่ีจ าหน่าย 
 การตั้งช่ือร้านลักษณะนี้ เป็นการให้ความส าคัญกับสินค้าที่
จ าหน่ายมากที่สุด โดยการน าช่ือสินค้าที่จ าหน่ายมาเป็นค าหลักใน
การตั้งช่ือร้าน และอาจเพิ่มค าขยายที่ช่วยสรา้งมโนทัศน์ลกัษณะหรอื
คุณภาพสินค้าที่พึงประสงค์ แต่รูปแบบการตั้งช่ือร้านลักษณะนี้พบ
เฉพาะร้านจ าหน่ายสินค้าเท่านั้น ไม่พบในร้านที่เป็นธุรกิจการบริการ 
รวมจ านวนร้านที่มีการตั้งช่ือด้วยช่ือสินค้าที่จ าหน่ายทั้งหมด 8 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของจ านวนร้านค้าท้ังหมด ตัวอย่างเช่น 
 ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ทางการศึกษา  
ช่ือร้าน ดีจริง ศึกษาภัณฑ์ ร้านนี้น าเสนอค าว่า “ศึกษาภัณฑ์” ซึ่ง
หมายถึงอุปกรณ์ ใดๆที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์
ส านักงาน เช่น เครื่องเขียน ส่วนค าว่า “ดีจริง” เป็นค าที่ใช้เพื่อช่วย
เน้นให้ทราบว่าคุณภาพของศึกษาภัณฑ์ในร้านนี้มีคุณภาพท่ี “ดีจริง” 
เสมือนเป็นการโฆษณาหรือการันตีคุณภาพของสินค้าภายในร้านใน
ขณะเดียวกัน 
 
 4.1.5 การต้ังชื่อโดยใช้ชื่อสินค้าที่จ าหน่ายและชื่อสถานที่ต้ัง
ร้าน 
 การตั้งช่ือร้านในลักษณะนี้ จะช่วยท าให้ภาพลักษณ์ของสินค้า 
ที่จ าหน่ายและสถานที่ที่ตั้งร้านชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะท าให้ผู้ซื้อ 
ทราบว่าขายอะไร และตั้งร้านอยู่บริเวณใด โดยมีช่ือร้านที่ตั้งจาก
สินค้าที่จ าหน่ายและสถานที่ตั้งร้าน ทั้งหมดจ านวน 2 ร้าน ได้แก่ 
ร้านอาหาร ช่ือร้าน ร้านเฝอหลังท่า ค าว่า “เฝอ” คือช่ือสินค้าที่
จ าหน่าย และ “หลังท่า” คือค าเรียกบริเวณที่ตั้งของร้าน และ 
ร้านอาหาร ช่ือร้าน กุยช่าย ว.ค. อยุธยา ค าว่า “กุยช่าย” หมายถึง
สินค้าที่จ าหน่าย และ “ว.ค. อยุธยา” หมายถึงต าแหน่งที่ตั้งเดิม 
ของร้านที่ท าให้ร้านได้รับความนิยมก่อนจะย้ายร้านมายังตลาด 
เจ้าพรหม  
 
 4.1.6 การต้ังชื่อโดยใช้ชื่อสถานที่ต้ังร้าน 
 การตั้งช่ือร้านในลักษณะนี้เกิดจากความต้องการน าเสนอบริเวณ
ท าเลที่ตั้งของร้านเป็นหลัก จึงน าช่ือหรือค าเรียกเรียกสถานท่ีตั้งร้าน
มาเป็นส่วนหนึ่งของช่ือร้าน ซึ่งการตั้งช่ือในรูปแบบนี้ปรากฏเพียง  
1 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.38 คือร้านจ าหน่ายเสื้อผ้า ช่ือร้าน พรหม

พลาซ่า โดยค าว่า “พรหม” มาจากช่ือตลาด “เจ้าพรหม” และ 
“พลาซ่า” เป็นค าเรียกแทนร้านค้า 
 
 
 4.1.7 การต้ังชื่อโดยใช้ค าทีม่ีความหมายมงคลตามความเชื่อ 
 การตั้งช่ือร้านที่ถูกตั้งในลักษณะนี้เป็นความเช่ือ ที่จะสามารถ 
ท าให้คนท่ีเป็นเจ้าของกิจการเกิดความรู้สึกทีด่ี ผู้ที่ได้ยินได้ฟังช่ือร้าน
ก็สามารถเกิดรู้สึกมั่นใจ และช่วยให้กระตุ้นความรู้สึกในด้านสิริมงคล
มากขึ้นได้ด้วย ช่ือร้านที่ตั้งตามความเช่ือ พบทั้งสิ้นจ านวน 2 ร้าน 
คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของจ านวนร้านค้าท้ังหมด ได้แก่  
 ร้านอาหาร ช่ือร้าน นัมเบอร์วัน ซึ่งช่ือร้านนี้เป็นภาษาอังกฤษ
แปลว่า อันดับที่หนึ่ง เป็นการตั้งช่ือที่มีเจตนาน าความหมายของค า
มาน าความเป็นสิริมงคลให้กับร้าน คือหมายถึงร้านของตนจะต้อง
เป็นที่หน่ึง 
 ร้านจ าหน่ายแว่นและวัดสายตา ช่ือร้าน น าเจริญ มาจากค าว่า 
“น า” และ “เจริญ” ซึ่งเป็นค าที่มีความหมายในทางสิริมงคล 
อย่างยิ่ง คือมุ่งหมายให้ความหมายของช่ือร้านช่วยน าความเจริญมา
สู่ร้านค้า ซึ่งเป็นการสะท้อนเป้าหมายหรือความปรารถนาของ
เจ้าของกิจการที่ต้องการความเจริญรุ่งเรือง 
 
 4.1.8 การต้ังชื่อโดยใช้ค าท่ีมาจากเหตุผลเฉพาะตัวอื่น ๆ ของ
เจ้าของกิจการ 
 การตั้ งช่ือร้านในลักษณะนี้ เกิดขึ้นจากเหตุผลส่วนบุคคล 
ในลักษณะอื่นๆ ของเจ้าของกิจการ ซึ่งท าให้มีกลวิธีการตั้งช่ือ 
ต่างออกไปจากข้อ 3.1.1 - 3.1.5 อาจจะเกิดจากประสบการณ์หรือ
เหตุผลที่มาจากผู้ซื้ อหรือลูกค้ าที่ มาใช้บริการ หรืออาจเป็น 
ความต้องการใช้ค าโน้มน้าวใจในเชิงโฆษณาเพื่อความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ เพื่อให้เกิดความแตกต่างกับร้านอื่น ๆ ช่ือร้านที่ตั้งตาม
เหตุผลเฉพาะตัวของเจ้าของกิจการ พบทั้งสิ้นจ านวน 6 ร้าน คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของจ านวนร้านค้าทั้งหมด ได้แก่ ร้านอาหาร ช่ือร้าน  
รสโจ๊ะ, ร้านอาหาร ช่ือร้าน จับกังไฮโซ, ร้านจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด 
ช่ือร้าน ยี่จั๊บเจ้าพรหม, ร้านตัดผม ช่ือร้าน กรรไกรทอง, ร้าน
จ าหน่ายเสื้อผ้า ช่ือร้าน ร้านโปรด และ ร้านจ าหน่ายอาหารสัตว์  
ช่ือร้าน ไทยรวมมิตร 
 
4.2 โลกทัศน์การต้ังชื่อร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม 
 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาด 
เจ้าพรหม พบว่าเจ้าของกิจการนิยมใช้ช่ือตัวหรือช่ือสกุลมาตั้งเป็น
ช่ือร้านหรือใช้เป็นองค์ประกอบหลักในช่ือร้านมากที่สุด รวมไปถึง
การพยายามน าเสนออย่างชัดเจนว่ากิจการของต้นจ าหน่ายหรือ
ให้บริการสิ่งใด นอกจากนี้ยังมีลักษณะของการใช้ช่ือที่แสดงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการใช้ค าที่มีความหมายเป็นสิริมงคล
มาตั้งเป็นช่ือร้าน ลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงค่านิยมและโลกทัศน์
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 2 ประการ ได้แก่ 
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 4.2.1 ชื่อเฉพาะของเจ้าของกิจการมีอิทธิพลต่อมโนทัศน์ของ
ลูกค้า  
 ช่ือร้านค้าและบริการส่วนใหญ่มาจากการใช้ช่ือตัวหรือช่ือสกุล
หรือแซ่ของเจ้าของกิจการมาตั้งเป็นช่ือเรียกของร้าน โดยเฉพาะ 
การตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการร่วมกับช่ือสินค้าหรือ
ช่ือเรียกการบริการ ซึ่งพบเป็นจ านวนมากที่สุด คือมีจ านวนมากถึง
ร้อยละ 47.22 ของช่ือร้านค้าและบริการทั้งหมด และเมื่อรวมช่ือร้าน
ที่มีรูปแบบการตั้งช่ือโดยใช้ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการเป็นหลัก  
รวมกับการตั้ งช่ือที่ ใช้ ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการประกอบกับ
องค์ประกอบอื่น ได้แก่ ช่ือสินค้า ช่ือเรียกการบริการ ช่ือเฉพาะ 
ของสถานที่ตั้งของร้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นการระบุเฉพาะเจาะจง 
ให้ช่ือนั้นแสดงความหมายถึงร้านของตนเพียงร้านเดียวอย่างชัดเจน
นั้น จะมีจ านวนมากถึง 53 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 73.61 ของจ านวน
ร้านค้าทั้งหมด มีร้านค้าและบริการจ านวนเพียงร้อยละ 26.39 
เท่านั้นที่รูปแบบการตั้งช่ือร้านไม่เกี่ยวข้องกับช่ือหรือสกุลของ
เจ้าของกิจการแต่อย่างใด  
 การใช้เชื่อเจ้าของกิจการการสร้างความเป็นปัจเจกให้แก่ร้านค้า
และบริการนั้น ๆ เพราะช่ือหมายถึงค าที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้
แทนคน สัตว์ สิ่งของ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สามารถสัมผัสหรือ 
รู้สึกได้เพื่อน ามาเรียกหรืออ้างถึง ในสังคมมนุษย์มีการตั้งช่ือคนและ
สิ่งต่างๆเพื่อแยกแยะคนหรือสิ่งนั้นๆออกมาจากสิ่งที่คล้ายกันได้  
[4] การใช้ช่ือเจ้าของกิจการจึงเป็นการช่วย “แยกแยะ” ร้านค้าของ
บุคคลเจ้าของช่ือนั้นออกมาจากร้านอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกัน ทั้งยัง
เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของตัวผู้ขายหรือผู้ให้บริการพ่วงไป
กับตัวร้านซึ่งเป็นอาคารสถานที่ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ในการรับรู้
ของลูกค้า เพราะคนจ านวนมากจะนึกถึงร้านค้าและบริการต่าง ๆ 
ด้วยมโนทัศน์ว่า “ร้านเหล่านั้นเป็นร้านของใคร” ด้วย ดังนั้นการใช้
ช่ือเจ้าของกิจการมาตั้งเป็นช่ือร้านค้าและบริการจึงเป็นการสร้าง
ความเป็นเจ้าของและความโดดเด่นหนึ่งเดียวแยกออกจากร้านอื่น ๆ 
ในชุมชนได้ดีที่สุด เช่น 
 ร้านเสริมสวย ช่ือร้าน รัชนีวรรณ เป็นร้านให้บริการด้านการ
เสริมสวยที่ใช้ช่ือเจ้าของกิจการเป็นช่ือร้านเพียงองค์ประกอบเดียว 
มโนทัศน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากช่ือร้านจึงเป็นความคิดเกี่ยวกับ 
“เจ้าของ” โดยตรง โดยลูกค้าจะรับรู้อยู่ก่อนแล้วว่าร้านนี้เป็นร้านค้า
หรือให้บริการด้านใด และจะจดจ าด้วยมโนทัศน์ว่าเป็น “ร้านของ
คุณรัชนีวรรณ” ไม่ว่าร้านนี้จะเป็นร้านอะไร หรือตั้งรวมอยู่กับร้านที่
คล้ายกันเพียงใด แต่ความหมาย “ร้านของคุณรัชนีวรรณ” จะแสดง
ความเป็นเจ้าของที่ชัดเจนและช่วยแยกร้านนี้ออกมาจากร้านอื่น
อย่างง่ายดาย 
 ร้านจ าหน่ายแว่นและวัดสายตา ช่ือร้าน ปรีชาการแว่น มาจาก
ค าว่า “ปรีชา” ซึ่งเป็นช่ือเจ้าของกิจการ และค าว่า “การแว่น” ซึ่ง
หมายถึงการจ าหน่ายและการให้บริการใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับแว่นตา 
ท าให้ลูกค้ามีมโนทัศน์เกี่ยวกับร้านนี้ว่าเป็น “ร้านแว่นของคุณปรีชา” 
ไม่ใช่ร้านแว่นของผู้อื่น  

 ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการสร้างและระบุ
ตัวตนของคนในสังคม ไม่เฉพาะสร้างความเป็นปัจเจกหรือมีตัวตน 
ในแง่ของตัวบุคคลเท่านั้น แต่ในการด าเนินกิจการร้านค้าและบริการ
ต่างๆ การท าให้ร้านของตนโดดเด่นเป็นท่ีจดจ าได้ง่ายที่สุดเป็นเรื่องที่
ดีและเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้มีกิจการเจริญรุ่งเรือง 
 
 4.2.2 โลกทัศน์เกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทย คือ ชื่อร้านที่มี
ความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลสามารถน าสิริมงคลมาสู่ร้านได้ 
 คนไทยแต่โบราณเมื่อจะท าการใดมกัจะถือเคล็ดทางภาษาว่าเป็น
สิริมงคลโดยถือเอาเสียงและความหมายของค าเป็นส าคัญ เสียงที่
ไพเราะ หรือพ้องกับค าที่มีความหมายดีจะถือเป็นสิริมงคล ในทาง
ตรงข้าม เสียงที่พ้องกับค าที่มีความหมายในทางร้ายก็จะถือว่าเป็น
กาลกิณี [7] ความเช่ือนี้แสดงให้เห็นจากความนิยมในการตั้งช่ือ 
เด็กแรกเกิดด้วยการขอให้พระหรือผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์
ช่วยตั้งช่ือตามต าราทักษาปกรณ์ด้วยการผูกดวงหรือดูฤกษ์ยาม 
วันเดือนปีเกิด  
 ในการเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าหรือบริการใดๆก็ตาม เจ้าของ
กิจการย่อมมีความต้องการให้ร้านของตนประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญรุ่งเรือง การตั้งช่ือร้านก็ได้สะท้อนความต้องการเหล่านั้น 
กล่าวคือ มีช่ือร้านจ านวนมากที่ตั้งช่ือด้วยค าใดๆที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งมีมั่งคั่ง รวมไปถึงค าที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินเงินทอ ด้วยแนวคิดที่ว่าช่ือจะสามารถน าพาสิ่งดีๆตาม
ความหมายของค าที่ใช้ตั้งช่ือน้ันได้    
 เนื่องจากคนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ และยึดหลักธรรม
ค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้แนวคิด 
ต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อการตั้งช่ือสิ่งต่าง ๆ ของคนไทย 
โดยเฉพาะเรื่องบาปบุญต่าง ๆ ท าให้คนไทยน าความเช่ือเรื่องบาป
บุญมาเป็นปัจจัยในการตั้งช่ือสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึง 
การตั้งช่ือร้านค้าและบริการต่างๆด้วย  
 ค าที่นิยมใช้ในการตั้งช่ือ สื่อความดี ความงาม เช่นค าว่าบุญ  
ที่มีความหมายว่า การท าความดีตามหลักค าสอนทางศาสนา  
เมื่อช่ือของเจ้าของธุรกิจร้านค้ามีความหมายที่ดีจึงถูกน ามาตั้ง 
เป็นช่ือกิจการร้านค้าท าให้เห็นโลกทัศน์ว่าคนไทยเช่ือว่าการมี 
ช่ือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี  ๆ 
น ามาซึ่งความเจริญ  เช่นเดียวกับการตั้งช่ือร้านค้าและบริการ 
ในตลาดเจ้าพรหม ก็ปรากฏช่ือร้านที่สะท้อนให้ เห็นโลกทัศน์ 
เกี่ยวกับความเช่ือเรื่องบุญบาปและความเป็นสิริมงคลดังกล่าว เช่น 
ร้านขายยา ช่ือร้าน ศิริบุญญา 
 ศิริบุญญา มาจากค าว่า ศิริ หรือ สิริ หมายถึง ศรี, มิ่งขวัญ, 
มงคล [3] รวมกับค าว่า บุญญา มาจากค าว่า บุญ ซึ่งหมายถึง 
ความสุข, การกระท าดีตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา [3]  
เมื่อน าความหมายของทั้งสองค ามารวมกัน ค าว่า ศิริบุญญา จึง
หมายถึง ความสุขหรือความดีอันเป็นมงคล หรือบุญอันเป็นมงคล  
ซึ่งเป็นความหมายในเชิงบวกอย่างยิ่งส าหรับคตินิยมในทางพุทธ
ศาสนาที่เช่ือเรื่องบาปบุญ และความเป็นสิริมงคลของชีวิต เมื่อน ามา
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ตั้งเป็นช่ือร้าน ก็ย่อมมีความมุ่งหมายให้ร้านนั้นประสบแต่สิ่งอันเป็น
มงคลนั่นเอง 
  
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม 
พบว่ากลวิธีการตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการร่วมกับ
ช่ือสินค้าหรือช่ือเรียกการบริการ มีจ านวนมากที่สุด คือมีจ านวนมาก
ถึงร้อยละ 47.22 ของช่ือร้านค้าและบริการทั้งหมด และเมื่อรวม 
ช่ือร้านที่มีรูปแบบการตั้งช่ือโดยใช้ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการเป็น
หลัก รวมกับการตั้งช่ือที่ใช้ช่ือหรือสกุลเจ้าของกิจการประกอบกับ
องค์ประกอบอื่น จะมีจ านวนมากถึง 53 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 73.61 
ของจ านวนร้านค้าทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับ 
การสร้างตัวตนให้โดดเด่นและแยกร้านของตนออกจากร้านอื่น 
ในบริเวณตลาดเจ้าพรหมให้ชัดเจนที่สุด โดยไม่ได้ยึดแนวความเช่ือ
เรื่องความเป็นสิริมงคล ต่างกับค่านิยมการตั้งช่ือคน ภูมินาม หรือ 
ช่ือเฉพาะอื่น ๆ ที่เน้นให้ความหมายน าพาเจ้าของช่ือไปในทิศทาง 
ที่ดี อาจเป็นเพราะในการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
มีลักษณะเป็นการแข่งขันกันทางการค้าและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 
เนื่องจากเป็นพื้นที่หลักของชุมชน กลุ่มลูกค้าเป็นคนในพื้นที่กลุ่มเดิม
เป็นส่วนใหญ่ การให้ความส าคัญต่อการแสดงความโดดเด่นและ 
สร้างการจดจ าในมโนทัศน์ของลูกค้าโดยผูกช่ือเจ้าของกิจการกับ
องค์ประกอบหลักอื่นๆของร้านค้าจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและพึงประสงค์
มากกว่าการมุ่งหมายสิริมงคลแก่ตัวร้านด้วยการตั้งช่ือตามความเช่ือ
หรือหลักโหราศาสตร์ สอดคล้องกับการศึกษาของรติการณ์ สุขเกษม 
[6] เรื่อง ภาษาที่ใช้การการตั้งช่ือธุรกิจการค้าภายในเขตเทศบาล
นครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา ที่พบว่าช่ือธุรกิจการค้ามี
ความหมายที่บอกถึงธุรกิจการค้ามากที่สุด รองลงมาคือความหมาย
ด้านสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง 
 อย่างไรก็ตาม ค่านิยมเรื่องความเป็นสิริมงคลในการตั้งช่ือ 
ก็ยังคงปรากฏให้เห็นจากช่ือของร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม
จ านวนหนึ่ง ดังเห็นได้จากช่ือร้านค้าที่ไม่เน้นช่ือเจ้าของกิจการ  
ล้วนแต่เลือกสรรค าที่มีความหมายในทางบวกมาตั้งเป็นช่ือร้าน 
รวมทั้งค าที่มีความหมายเรื่องบุญบารมีในทางพระพุทธศาสนา  
และค าที่ เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งเป็นความต้องการของ
ผู้ประกอบการร้านค้าและบริการโดยทั่วไป สอดคล้องกับการศึกษา
ของ นควัฒน์ สาเระ [5] เรื่อง การตั้งช่ือร้านค้าในจังหวัดปัตตานี : 
ความสัมพันธ์ระหว่างช่ือร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน พบว่า การตั้งช่ือ
ร้านค้าส่วนหนึ่งแสดงความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมงคล ได้แก่ ความ
เป็นมงคลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัตินิยิมตั้งมากที่สุด ความเป็นมงคล
เกี่ยวกับความก้าวหน้า และความเป็นมงคลในกลุ่มความหมายอื่น ๆ 
เช่น ความซื่อสัตย์ ความมั่นคง ฯลฯ  
 
 
 
 

6. สรุป 
 การศึกษาเรื่องการตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งช่ือ และวิเคราะห์แนวคิด 
ค่านิยม และโลกทัศน์การตั้งช่ือร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหม 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา
พบว่าร้านค้าและบริการในตลาดเจ้าพรหมมีกลวิธีการตั้งช่ือแตกต่าง
กัน จ าแนกได้เป็น 8 กลวิธี ได้แก่ การตั้งช่ือร้านโดยใช้ช่ือหรือสกุล
ของเจ้าของกิจการ, การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือเจ้าของกิจการและช่ือสินค้า
ที่จ าหน่ายหรือช่ือเรียกการบริการ, การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือเจ้าของ
กิจการและช่ือสถานที่ตั้งร้าน, การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือสินค้าที่จ าหน่าย, 
การตั้งช่ือโดยใช้ช่ือสินค้าที่จ าหน่ายและช่ือสถานที่ตั้งร้านการตั้งช่ือ
โดยใช้ช่ือสถานที่ตั้งร้าน, การตั้งช่ือโดยใช้ค าที่มีความหมายมงคล
ตามความเชื่อ และการตั้งช่ือโดยใช้ค าที่มาจากเหตุผลเฉพาะตัวอื่น ๆ 
ของเจ้าของกิจการ โดยการตั้งช่ือร้านค้าและบริการโดยการใช้ช่ือ
หรือสกุลของเจ้าของกิจการและช่ือสินค้าที่น าหน่ ายหรือช่ือการ
บริการเป็นกลวิธีที่พบมากที่สุด ซึ่งกลวิธีการตั้งช่ือทั้งหมดข้างตน
สะท้อนให้เห็นค่านิยมของผู้ค้าและลูกค้าในตลาดเจ้าพรหมว่า ช่ือ
เฉพาะของเจ้าของกิจการมีอิทธิพลต่อมโนทัศน์ของลูกค้า ท าให้
ร้านค้าจ านวนมากถึงร้อยละ 73.61 ของร้านค้าท้ังหมด กล่าวคือการ
ใช้ช่ือหรือสกุลของเจ้าของร้านค้าและบริการจะท าให้ลูกค้าเกิด 
มโนทัศน์มโนทัศน์เกี่ยวกับร้านค้าว่าเป็นร้านของใคร และช่วยให้
จดจ าร้านค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังปรากฏโลกทัศน์เกี่ยวกับสิริมงคล
ของคนไทย คือ ช่ือร้านที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลสามารถน า
สิริมงคลมาสู่ร้านได้ ดังจะเห็นได้จากร้านค้าและบริการส่วนหน่ึงที่ตั้ง
ช่ือด้วยการใช้ค าที่มีความหมายในทางที่ดี สื่อถึงความเป็นสิริมงคล
และความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาเป็นช่ือร้าน 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 1.ศึกษาเปรียบเทียบการตั้งช่ือร้านในตลาดเจ้าพรหมและตลาด
หัวรอ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจท าให้
เห็นความแตกต่างของการตั้งช่ือร้านค้าในแต่ละร้านได้อย่างชัดเจน 
 2.ศึกษาเปรียบเทียบการตั้งช่ือร้านของคนไทยกับคนไทยเช้ือสาย
จีนในตลาดเจ้าพรหม เพื่อหาความเหมือนหรือต่างด้านวัฒนธรรมที่
เกี่ยวกับการตั้งช่ือร้านค้าและบริการต่าง ๆ 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยเรื่องนี้ ส าเร็จได้ด้วยความสามารถและความร่วมมือ 
ร่วมใจของนางสาวกัญญาพร รักษาจิตร์ นางสาวกาญจนา มาภู่ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ลพพึ่ งชู และนางสาวรัตนาภรณ์  คงคาลึก 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปีที่  3 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ร่วม
ท างานวิจัยช้ินนี้ตั้งแต่เริ่มแรกจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีได้ในท่ีสุด  
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การล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช 
Comedic Satire in the Royal Play “Wongtewarach” 

 

 

วิชลดา รอดแก้ว 
 
 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
Email: r.vichol@aru.ac.th, chompoo.vichol@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการล้อเลียนเพื่อสร้าง
อารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ภาคที่ 1 และภาคที่ 2            
ผลวิจัย พบว่า วิธีการล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชมี 4 วิธี ได้แก่ การล้อเลียนตัวละคร              
การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์ และการล้อเลียนภาษา  การล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขัน              
ในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชสามารถสะท้อนถึงพระราชอารมณ์ขันและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงใช้การด าเนินเรื่องที่ยั่วล้อขนบธรรมเนียมการแต่งวรรณคดีไทยและการเสียดสีบุคคลและเหตุการณ์         
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Abstract 
 This research aimed to study the comedic satire techniques in the royal play “Wongtewarach” Part 1 and       
Part 2 written by King Chulalongkorn (King Rama V). 4 comedic satire techniques were found in this play: characteristic 
satire, elemental satire, situational satire, and linguistic satire. The comedic satire techniques in the royal play 
“Wongtewarach” reflect the humor and linguistic intelligence of King Chulalongkorn to neatly tease the traditional 
literature writing style and the events occurring during his reign. 
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1. บทน า  
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั ว รัชกาลที่  5          
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชขึ้น เมื่อปีวอก พ.ศ. 2427 
โดยเป็นการพระราชนิพนธ์ต่อจากผู้แต่งวงศ์เทวราชคนเดิม คือ
หลวงพัฒนพงศภักดี (ทิม สุขยางค์) เมื่อครั้งยังเป็นขุนจบพลรักษ์  
ในกรมพระสุ รั ส วดีที่ ตั้ ง ใจแต่ งเป็ นบทละครให้ เจ้ าพ ระยา              
ม หิ น ท รศั กดิ์ ธ า ร ง เล่ น  แต่ ไม่ ส าม ารถน าม า เล่ น ล ะค รได้                              
ขุนจบพลรักษ์จึงน าไปพิมพ์ขายในท้องตลาด แต่ไม่ได้บอกว่าตนเป็น
ผู้แต่ง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวถึง
สาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช [1] ความว่า 

 “....พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงประชวรไข้  ต้องเสด็จประทับอยู่แต่ ใน         
พระราชมนเทียร  ทรงร าคาญพระราชหฤทัย จึงโปรดฯ ให้
หาหนังสือเรื่อง วงศเทวราชมาอ่านถวาย ไม่ทรงทราบว่า 
เปนของผู้ใดแต่ง แต่ทรงสังเกตเห็นความวิปลาสด้วยความ
เขลาเดาสวดของผู้แต่งโดยส าคัญว่าตนรู้ราชประเพณี  
ห ล าย อ ย่ า ง ...จึ งล อ งท รงพ ระ ราช นิ พ น ธ์ แ ต่ งล้ อ                        
ขุนจบพลรักษ์...”    

 พระอธิบ ายข้ างต้ นสอดคล้ อ งกั บพ ระบรมราชาธิบ าย              
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์เพลง
ยาวบานแพนก[1]  ความว่า 
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   ไม่รู้จักเจ้าของอยากลองล้อ  
  จึงแต่งต่อลองดูหน่อยจะพลอยส่ง 
  หวังจะต่อแต่พอให้จบลง   
  อุส่าห์เลียนให้คงค าเขาใช้ 
  ท าได้นิดหนึ่งลงนอนอ้ือ   
  จะเขียนอ่านหนังสือเองไม่ได้ 
  อยู่นิ่งนิ่งก็ยิ่งร าคาญใจ   
  จึงได้เล่นใหญ่ไปตามแกน 
 เนื่ อ งจากพระบ าทสม เด็ จพ ระจุ ลจอม เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว                    
มีพระราชประสงค์ที่จะล้อบทละครเรื่องวงศ์ เทวราชของเดิม           
ของขุนจบพลรักษ์  เรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นบทละครล้อเลียน 
(Parody) ที่ทรงสร้างความขบขันทั้งในเชิงของเนื้อเรื่อง บุคลิกและ
การแสดงออกของตัวละคร โดยเฉพาะตัวละครเอก และส านวน
ภาษา ตลอดจนทรงน าเรื่องราวที่น่าต าหนิของบุคคลในชีวิตจริง              
มาแทรกไว้ในเนื้อเรื่องอีกด้วย ดังที่ มัลลิกา คณานุรักษ์ [2] กล่าวว่า 
ในบทละครเรื่องวงศ์เทวราชจะมีการเสียดสีบุคคลที่เป็นข้าราชการ 
ประชาชน สมณชีพราหมณ์ที่มีความประพฤติไม่ดี  ทั้งนี้เกิดจาก 
พระราชประสงค์ของรัชกาลที่  5 ที่ ได้ทรงเตือนบุคคลดังกล่าว
ทางอ้อม แต่การเสียดสีดังกล่าวไม่ได้ระบุ โดยตรงว่าเป็ นใคร 
ประกอบกับผู้แต่งอยู่ ในฐานะสูง ผู้ที่ ถูกล้ อหรือผู้ที่สนิทสนม           
จึงมองเป็นเรื่องขบขันและกลายเป็นเรื่องล้อเล่นกันไปในที่สุด 
 เจตนา  นาควัชระ [3] กล่าวว่า เหตุที่ท าให้มนุษย์เกิดอารมณ์ขัน
ได้มี  5 ประการ ได้แก่ 1. การกระท าสิ่งใดก็ตามที่แตกต่างกับ
ลักษณะปกติของชุมชนหรือสังคม 2. อารมณ์ขันเกิดจากการกระท า
ที่มีลักษณะแข็งทื่อ หรือลักษณะที่คล้ายกับเครื่องจักร คือมี               
การกระท าซ้ าซาก เช่น พูดซ้ าซากอยู่แต่ในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น          
3. อารมณ์ขันจะต้องมีลักษณะที่มิใช่อารมณ์รุนแรงและผู้ที่รับ
อารมณ์ขันจะต้องอยู่ในภาวะจิตที่เรียกได้ว่า มิได้เอาตัวเข้าไปผูกพัน
กับสิ่งท่ีขบขันนั้นจนเกินไป 4.มนุษย์จะมีอารมณ์ขันได้ก็ต่อเมื่อตนอยู่
ในฐานะที่เหนือกว่าผู้ที่ท าให้ขบขัน และ 5.อารมณ์ขันอาจจะเกิดขึ้น
ได้จากการแปรสภาพจากความลวงมาเป็นความจริง  มักเป็นอารมณ์
ขันที่มีความชิงชังแฝงอยู่  หรือไม่ก็เป็นอารมณ์ขันที่แสดงออก         
ในรูปแบบของการหัวเราะหรือสมน้ าหน้า  
 ทั้ งนี้ วิ ธีการแสดงออกซึ่ งอารมณ์ ขันอาจมีที่ ม าจากเรื่ อง                
ของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยที่แก้ไม่ ได้  หรืออากัปกิริยา
บางอย่าง มาจากวัตถุหรือสิ่งของที่เป็นองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง
ขบขันนั้น เช่น ที่อยู่อาศัย และอาวุธ เป็นต้น มาจากการสร้าง
เหตุการณ์ที่ชวนให้ขบขัน ซึ่งผูกพันกับจินตนาการและประสบการณ์
ของผู้แต่ง และมาจากเรื่องของภาษาที่ท าให้เกิดความขบขันนั้นถือวา่
เป็นจุดเด่นของวรรณศิลป์  
 ผู้วิจัยเห็นว่าการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์     
บทละครเรื่องวงศ์เทวราชเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และพระบาทสมเด็จ               
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีวิธีการล้อเลียนอย่างไร ที่ท าให้
วรรณคดีเรื่องนี้เป็นท่ีน่าติดตามจึงได้ศึกษาประเด็นดังกล่าว 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อศึกษาวิธีการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์           
บทละครเรื่องวงศ์เทวราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 การล้อเลียนที่ สร้างอารมณ์ ขันนอกจากจะเป็นการสร้าง           
ความสนใจในการด าเนินเรื่องที่ชวนให้ผู้อ่านติดตามแล้วยังสามารถ
สะท้อนถึงพระราชอารมณ์ขันและการสอดแทรกพระราชประสงค์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกทางหนึ่ง   
 
4. ขอบเขตการด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยเลือกศึกษากลวิธีการล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันจาก          
ตัวบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาคที่ 1 และภาคที่ 2 จัดพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์
บ ารุงนุกูลกิจ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2469  
  
5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Reserch) 
ใช้การอธิบายผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ดังที่มีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้  
 5.1 คัดเลือกตัวบทพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช            
ภาคที่  1 และภาคที่  2 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขัน  
 5.2 วิเคราะห์กลวิธีการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขันในตัวบท               
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์ เทวราชของพระบาทสมเด็จ            
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 5.3 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
6. ผลการวิจัย 
 พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช เป็นเรื่องล้อเลียน 
(Parody) เรื่องที่แต่งกันจนแพร่หลายและเป็นที่รู้จักของนักอ่าน  
โดยผู้เขียนจะใช้อารมณ์ขันเป็นสื่อน าความคิดไปยังผู้อ่าน การที่
ผู้อ่านเกิดความขบขันขึ้น ก็เพราะอารมณ์ขันเป็นอารมณ์ที่มีอยู่     
ในตัวมนุษย์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้จากพฤติกรรมหรือกิริยาอาการ            
ที่ท าให้ทราบว่าบุคคลผู้นี้มีอารมณ์ขบขันเกิดขึ้นแล้วคือ การหัวเราะ 
การมีอาการยิ้มที่ดวงตา หรือตาเชื่อมเป็นประกาย [4]  
 เมื่อวิเคราะห์วิธีการล้อเลียนที่สร้างอารมณ์ขันในบทพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชแล้ว พบว่า ในบทพระราชนิพนธ์
เรื่ องนี้ มี วิธีการล้อ เลี ยน 4 วิธี  ได้ แก่  การล้อ เลียนตั วละคร            
การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง การล้อเลียนด้วยการ
สร้างเหตุการณ์ และการล้อเลียนภาษา ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 1. การล้อเลียนตัวละคร   
  การล้อเลียนที่มีที่มาจากเรื่องของตัวละคร หมายรวมถึง รูปร่าง  
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรม  
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1.1 การล้อเลียนนิสัยติดเกยให้แก่เทวราช 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงล้อโดยให้

เทวราชเป็นโรค "ติดเกย" และรักเกยมาก เวลาไปไหนจะขาดเกย
ไม่ได้ ทั้งที่ความจริงแล้วเกยนั้นใช้เป็นที่ประทับ และใช้เวลาขึ้น              
ช้างทรง ม้าทรง หรือที่สูง ๆ ก็ต้องขึ้นเกยก่อน แต่เทวราชนั้น                 
แม้แต่ที่เตี้ย ๆ ก็ต้องหาเกยมาขึ้น ความรักเกยของเทวราชปรากฎ  
ในเรื่องหลายตอน เช่น ตอนที่ไฟไหม้เมืองสมุทร์คีรี แต่วงศ์เทวราช 
ก็ยังห่วงเกยของตน ดังบทกลอนท่ีว่า 
  อัคคียิ่งไหม้ใกล้เข้ามา      พระราชาร้อนกายฉี่ฉี่ 
 ครั้นจะไปก็อาลัยเกยมณี         แลหามมเหสีก็หายไป 
 คิดถึงนงนุชสุดเสียดาย         แต่ยังไม่หายหักรักเกยได้ 
 จะสู้เสียชีวาไม่อาไลย         ตายบนเกยจะได้ไปเมืองฟ้า [5] 
  ความรักเกยของเทวราชถือเป็นพฤติกรรมที่แตกต่างไป
จากลักษณะของปกติวิสัยของคนทั่วไป ถือเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้
ผู้อ่านเกิดอารมณ์ขัน 

1.2 การล้อเลียนบุคลกิลกัษณะของสลุต่านสุวิทธิไชย        
กับนางเวฬ ู
การล้อเลียนบุคลิกลักษณะของสุลต่านสุวิทธิไชยกับ            

นางเวฬูนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไมไ่ดท้รงระบวุา่
ทรงล้อบุคคลใด แต่น่าจะเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือคู่สามีภรรยา
ในรัชสมัยของพระองค์ 
   สุลต่านสุวิทธิชัยมีอายุมากกว่านางเวฬูมาก มีนิสัยขี้ขลาด  
สุขภาพไม่ดี ตกใจง่าย ส่วนนางเวฬูนั้นรู้ใจสามี  และภักดีต่อสามีเป็น
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากตอนหนีไฟไหม้เมืองสมุทร์คีรี 
  เมื่อน้ัน       สุลต่านร้องไห้ใส่อู้อ้ี 
 ไปหรือไฟไหม้ไปไหนดี      เข้าของเรามีท าอย่างไร 
 วิ่งไปฉวยได้แต่หมอนข้าง      ช่วยกันแบกบ้างช่างนิ่งได้ 
 ไฟหรือก๋งจู๊ไม่แน่ใจ      จะอยู่หรือจะไปอย่างไรดี 
  เมื่อน้ัน       นางเวฬูตะโกนมาว่าต้องหน ี
 เข้าของอย่าอาไลยหาใหม่มี    เอาแต่ชีวีให้รอดไว ้
 แลเห็นสุลต่านลนลานมาก     ไปจับแขนกระชากมาให้ได้ 
 สุลต่านกรานไว้ไม่ยอมไป      นางเรียกให้ใครใครช่วยฉุดท ี[5] 
  บทกลอนข้างต้นแสดงให้เห็นบุคลิกลักษณะของสุลต่าน             
สุวิทธิชัยที่ไม่แข็งแรงและขี้ขลาด ต้องมีนางเวฬูคอยช่วยเหลือ 
บุคลิกลักษณะเช่นนี้ท าให้ผู้อ่านเกิดความขัน เพราะผู้อ่านอยู่ในฐานะ                
ที่ เห นื อ ก ว่ า สุ ล ต่ าน สุ วิ ท ธิ ชั ย  ค วาม เห นื อ ก ว่ า ใน ที่ นี้  คื อ                      
ความเหนือกว่าทั้งทางด้านสุขภาพที่แข็งแรงกว่าและการที่ผู้อ่าน
ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์จึงเกิดความขบขันมากกว่าที่จะสงสาร 

1.3 การล้อเลียนพฤติกรรมเจ้าชู้ของสังขปัดวานร   
สังขปัดวานร เป็นทหารเอกขององค์เทวราช แต่เจ้าชู้ 

และอยากได้กวีนไวต์ (Queen White) เป็นภรรยา สังขปัดวานร            
จึงเขียนจดหมายรัก หากวีนไวต์ หวังจะให้นางรับรัก ดังนี้ 

 
 
 

  โอ้ว่าเจ้าดวงพวงพุมเพียง    ช่างขาวเกลี้ยงน่าชมสมปากพี่ 
 แม้นได้น้องมาประคองเปนไมตรี   มิให้มีหมัดเหาเข้ามาตอม 
 จะคอยแกะแคะไค้ให้ยังค่ า          ลูกไม้ซ้ าบ าเรอมิให้ผอม 
 อย่าหน่วงหนักชักให้น้ าใจตรอม    ยอมก็ยอมเสียดีดีวันนี้เอย[1] 
  ความขบขันข้างบทกลอนข้างต้นคือ สังขปัดวานร ใช้การ
พูดโน้มน้าวใจที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตของตน ที่ต้องมีหมัดเหามาเกาะ 
แต่ กวีน ไวต์ เป็นมนุษย์  ไม่ จ าเป็นต้ องมีคนมาค อยแกะแคะ                 
หมัดเหาให้ ความขบขันจึงอยู่ที่ความขัดแย้งกันนี้ นอกจากนี้มัลลิกา 
คณานุรักษ์ [2] ยังได้กล่าวว่า บทกลอนข้างต้นเป็นการล้อเลียน
บุคลิกลักษณะของสมเด็จเจ้าพระยามหาศรี  สุริยวงศ์ กล่าวคือ 
สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์มีฝีปากในเชิงกวี เคยเล่นสักวากับ
คุณพุ่ม ขณะด ารงยศหลวงนายสิทธิ์ ความสามารถเชิงกลอนดังกล่าว
สอดคล้องกับตอนที่สังขปัดวานรสามารถเขียนเพลงยาวให้ แก่          
นางกวีนไวต์ได้ 
 อาจกล่าวได้ว่าการล้อเลียนตัวละครที่แสดงออกผ่านรูปร่าง 
ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของตัวละคร สามารถสร้างความขบขัน
ให้แก่ผู้อ่านได้จากความขัดแย้งกันระหว่างสถานภาพของตัวละครกับ
พฤติกรรมที่แสดงออกมา หรือลักษณะนิสัยตัวละครกับการกระท า 
ความขัดแย้งเหล่านี้ท าให้ผู้อ่านขบขันเพราะแตกต่างกับค่านิยมที่
ผู้อ่านเคยชินและคาดหวังไว้  
 
 2. การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเร่ือง 
    องค์ประกอบในการสร้างเรื่องนี้ หมายถึง วัตถุหรือสิ่งของ           
ในเรื่องที่ท าให้เกิดความขบขัน หากเป็นในเรื่องวงศ์เทวราชจะได้แก่ 
ลูกแก้ว เกย และพระราชพาหนะต่าง ๆ เป็นต้น ในที่นี้ ผู้วิจัย            
ขอยกตัวอย่าง พระราชพาหนะ และแท่นบัณฑุกัมพลของพระอินทร์ 
ดังนี ้ 
    2.1 การล้อเลียนพระราชพาหนะ 
  พาหนะทรงในวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ มักจะเป็นช้างหรือม้า 
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงล้อเลียนพาหนะ
ทรงตามขนบวรรณคดีไทย โดยทรงเปลี่ยนเป็นนกอีมิว บัลลูน แมว 
รถกลไฟ อีแร้ง เต่า และเกย  
  พาหนะทรงบัลลูน  
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่พระราชนิพนธ์
ตอนท้าวนพสูรไปรับนางบุษบงมาเข้าพิธีอภิเษกกับวงศ์เทวราช           
โดยใช้บัลลูน 
  บาลูนเอยบาลูนไชย            กลมใหญ่สูงเยี่ยมเทียมเวหา 
 ข่ายรัดด้วยไหมวิไลตา            พื้นแดงดูจ้าจับอัมพร 
 แขวนกระจาดราชยานยาวกว้าง    แปดเหลี่ยมธงสล้างปักสลอน 
 ผูกเพดานคาดกั้นทินกร            ตั้งราชปัฏฐรณ์ครบครัน [1] 
  พาหนะทรงอีแร้ง 
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้
ว่า เทพเป๋อ หลานชายนางบุญนาคี ยกพลตามวงศ์เทวราชที่ แอบ
ลักลอบได้เสียกับนางเลื่อนลอยฟ้า และพาหนะที่เทพเป๋อใช้ติดตาม
คือ อีแร้ง  
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  แร้งเอยแร้งท่ีนั่ง      ท่วงทีมีก าลังล่ าใหญ่ 
 คอแดงดั่งแสงอโณทัย      ปีกใหญ่กางเต้นเผ่นทยาน 
 หัวผูกภู่แดงแสงสุกจ้า      คอสวมมาลากลิ่นหอมหวาน 
 บนหลังผูกพระที่น่ังอาน      ล้วนแล้วแก้วประพาฬไพฑูรย์[5] 
  จากข้างต้นจะเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงบรรยายพาหนะทรงอีแร้งตามขนบการบรรยาย              
พาหนะทรงในวรรณคดีไทยที่แสดงถึงความสง่างามด้วยเครื่องทรง          
ที่งดงาม แต่ด้วยความแปลกจากการรับรู้เดิมที่มีอยู่ ผู้อ่านจึ งเกิด
ความขบขันเมื่อจินตนาการภาพพาหนะทรงอีแร้งตามที่พระองค์ 
ทรงบรรยาย 
   2.2 การล้อแท่นบัณฑุกัมพลของพระอินทร์ 
  เมื่อม้ากัณฐัศพาเทวราชออกมาจากเมืองสมุทร์คีรีที่ถูก        
ไฟไหม้แล้ว ทั้งม้ากัณฐัศและเทวราชก็สลบลงด้วยความอ่อนล้า            
ท าให้พระอินทร์ที่บนสวรรค์รับรู้ถึงความเดือดร้อนได้จากแท่น
บัณฑุกัมพล 
  บัณฑุกัมพลมณีที่ประทับ    กลายกลับเปนประทัดมัดใหญ่ 
 แตกผัวะผะก้องดังต้องไฟ           ถูกองค์เทพไทเจ็บเต็มที [5] 
  การล้ อ เลี ยนแท่นบัณ ฑุ กั มพลของพระอินทร์ เป็ น               
การล้อเลียนขนบการแต่งวรรณคดีไทย ที่ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อน 
แท่นบัณ ฑุ กั มพลที่ ป ระทับของพระอิ นทร์ก็ จะแข็ งดั่ งศิ ล า            
แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับทรงน ามาล้อว่า 
เป็นประทัดมัดใหญ่ที่ก าลังแตกผัวะผะจนท าให้องค์อินทร์ต้องเจ็บตัว 
ภาพความน่าเกรงขามและความศักดิ์สิทธิ์ของพระอินทร์และแท่น
บัณฑุกัมพลจึงถูกลบภาพไห้ กลายเป็นภาพของความชุลมุน               
วุ่นวายแทน 
 ความขบขันในเรื่องพาหนะทรงและแท่นบัณฑุกัมพลของ               
พระอินทร์นี้จึงเป็นความขบขันที่เกิดจากสิ่งที่ขัดแย้งกับขนบทาง 
วรรณคดี ไทยและขนบความเช่ือที่ ผู้ อ่านได้รับประสบการณ ์        
และการปลูกฝังทางความคิดมา 
     3. การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์ 
     เหตุการณ์ที่ท าให้ขบขันนี้ส่วนใหญ่ เป็นเหตุการณ์ที่ยาก           
จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน หรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราในฐานะ
ผู้อ่านอยู่เหนือกว่าผู้ที่ก าลังประสบเหตุการณ์การณ์อยู่ ผู้อ่านจึงเกิด
ความขบขัน ตัวอย่างเช่น ตอนที่ลูกแก้วเข้าไปอยู่ในท้องวงศ์เทวราช 
วงศ์เทวราชนึกเห็นเป็นของวิเศษจึงเคล้นลูกแก้วในท้องเพื่อเสก
ก๋วยเตี๋ยวมาเสวย ดังนี ้
     นึกฤาหนึ่งถึงแก้วอยู่ในท้อง    จะประคองคลึงเคล้นเห็นจะได้ 
 ไม่ต้องเก็บไม่หายอยู่ภายใน       จะลองใช้ดูสักครั้งฟังท่วงท ี
 ด าริพลางทางตรองหาของสร้าง   จะเอาข้างอะไรให้ต้องที ่
 ท ากวยเตี๋ยวกินเล่นเห็นจะดี       ด้วยเหน็ดเหนื่อยเต็มที่ไม่มีแรง 
 ตริแล้วพระแก้วเคล้นอุทร          เษกคาถาซับซ้อนจนศอแห้ง 
 ไม่ใคร่เกิดสิ่งของท้องไส้แดง    อุตส่าห์แขง็ข้อเน้นเคล้นต่อไป[5] 
 เหตุการณ์ที่วงศ์เทวราขเคล้นลูกแก้วเพื่อเสกก๋วยเตี๋ยวเป็น
อาหารเป็นการล้อเลียนพฤติกรรมของผู้วิเศษที่ไม่สามารถเสกสิ่งใด
ออกมาได้ดั่งที่คาดหวังไว้ ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันจากเหตุการณ์นี้ 

โดยเฉพาะการบรรยายที่ว่า “ตริแล้วพระแก้วเคล้นอุทร เษกคาถา
ซับซ้อนจนศอแห้ง  ไม่ใคร่เกิดสิ่งของท้องไส้แดง  อุตส่าห์แข็งข้อเน้น
เคล้นต่อไป” ยิ่งตอกย้ าให้เห็นถึงความพยายามของวงศ์เทวราช               
ที่ท าให้ผู้อ่ านยิ่ งขบขันกับการอุปโลกน์ว่าตนเองเป็นผู้ วิ เศษ             
รวมถึงตอนที่ตัวสังขปัดเปื้อนน้ าหมากที่นางเวฬูวางกลเอาไว้ จนต้อง
ใช้เม็ดมะยมล้างออก นายแห้วกับนางวอกจึงช่วยกันพ่นเม็ดมะยม           
ใส่ตัวสังขปัด เพื่อล้างน้ าหมากออกไปนั้นก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่ยาก        
จะเกิดขึ้นในชีวิตจริง ดังบทกลอนท่ีว่า  
  ครั้นว่าได้มาเป็นกองใหญ่ เคี้ยวพ่นไปทั่วทุกแห่ง 
 มองหาทั่วไปท่ีไหนแดง  ขาแข้งตลอดตัวหัวจนดี 
 แล้วเข้าคนละข้างกางแขนสี ราคียังไม่ใคร่หมดสิ้น 
 ตักน้ ามาช าระมลทิน  ล้างขนกระบินวุ่นไป [5]  
 เหตุการณ์ที่นายแห้วกับนางวอกช่วยกันพ่นเม็ดมะยมถือเป็น
เหตุการณ์แปลกประหลาดที่ผู้อ่านไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน 
ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันขึ้น อนึ่งการพ่นเม็ดมะยมเพื่อล้างน้ าหมาก
ข้างต้นอาจเป็นการตั้งใจล้อเลียนวิธีการรักษาของหมอชาวบ้าน              
ที่หมอจะอมน้ ามนต์ที่ผสมด้วยสมุนไพรแล้วพ่นที่บริเวณบาดแผล            
ก็เป็นได้ 
 ผู้ อ่ านจะ เห็ น ว่ า  การล้ อ เลี ยนด้ วยการสร้ างเหตุ การณ์                        
ในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชจะเป็นเหตุการณ์ที่แทบ
จะไม่เกิดในชีวิตประจ าวัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นเหตุการณ์ที่มา
จากการคิดจินตนาการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว แต่ที่ผู้อ่านเกิดความขบขันขึ้น เพราะผู้อ่านเข้าใจว่าผู้แต่ง
ก าลังน าเหตุการณ์ต้นทางใดมาล้อเลียน ยิ่งเหตุการณ์ปลายทาง
แตกต่างกับเหตุการณ์ต้นทางมากเท่าใดยิ่งเพิ่มความขบขันได้มากข้ึน 
 
 
 
4. การล้อเลียนภาษา 
 ความขบขันที่มีที่มาจากภาษานี้ อาจจะเกิดจากการล้อเลียน
ส าเนียงต่างประเทศ  การเล่นค าพ้อง หรือการเล่นภาษาต่างระดับ 
ตัวอย่างที่พบในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช ได้แก่             
การล้อเลียนส าเนียงต่างประเทศ และการล้อเลียนการใช้ค า               
ราชาศัพท์ ดังนี ้
       4.1 การล้อเลียนส าเนียงต่างประเทศ 
  การล้อเลียนส าเนียงต่างประเทศที่เป็นการสร้างขบขัน
อย่างหนึ่ง มีสาเหตุมาจากการที่เจ้าของภาษารู้สึกว่าตนเหนือกว่า 
และมองเห็นว่าผู้ที่ออกเสียงภาษาของเจ้าของภาษาไม่ ชัดนั้น        
เป็นเรื่องชวนขบขัน เช่น ตอนที่ราชทูตของจีนมาติดต่อกับราชส านัก
ของวงศ์เทวราช ดังบทกลอนท่ีว่า  
 ส าเนียงจีน 
   บัดนั้น                    ล่ามจีนที่รู้ภาษา 
  จึง่ร้องตอบไปมิได้ช้า             อังลื้อสุ้งมาบัดนี้ 
  ดอูงค์อุ่งห๋องโอลสา                เจ้าพารากุงจีนเลืองศรี 
  จะมาช่วยงารพละภูมี              อสุลีจงแจ้งวิญญาฯ [1] 
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  จากบทกลอนข้างต้นเมื่อน ามาเขียนด้วยส าเนียงแบบไทย
จะได้ดังนี้ 
 ส าเนียงไทย 
   บัดนั้น                    ล่ามจีนที่รู้ภาษา 
  จึ่งร้องตอบไปมิได้ช้า             อันลื้อซึ่งมาบัดนี้ 
  ดูองค์อุนอ๋องโอรสา                เจ้าพารากรุงจีนเรืองศรี 
  จะมาช่วยงานพระภูมี             อสุรีจงแจ้งวิญญาฯ  
  การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้
ส าเนียงภาษาต่างประเทศบรรยายค าพูดของชาวจีนนั้น หากมอง           
ในขั้นพื้นฐานอาจเป็นความตั้งใจของพระองค์ที่ต้องการสร้าง          
ตัวละครให้สมจริงตามเช้ือชาติ แต่หากมองในแง่ของความเหนือกว่า 
ในที่นี้คือคนไทยมีความเหนือกว่าชาวจีนในฐานะเจ้าของประเทศ 
ส่วนชาวจีนเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาอาศัยและท าการค้าร่วมกับคนไทย 
การล้อเลียนส าเนียงจีนจึงท าให้คนไทยขบขัน เพราะเป็นส าเนียงที่
แตกต่างกับคนไทย และการที่ผู้อ่านคนไทยขบขันนั้น สาเหตุส าคัญ
จะมาจากการนึกภาพคนจีนประกอบกับการออกส าเนียงด้วย  
   4.2 การล้อเลียนการใช้ค าราชาศัพท์  
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงล้อเลียนการใช้ภาษา
ต่างระดับในวงศ์เทวราชฉบับของนายทิม สุขยางค์  ด้วยการใช้ระดับ
ภาษาที่ไม่ถูกต้อง คือการใช้ค าว่า "บรม" ในค าราชาศัพท์ ดังนี้ 
 
         ว่าแล้วควักแก้วจากกระเป๋า   
   เสกบรมมนต์เป่าแก้วขยี้  
   ออกบรมมหาวาจี   
   เรียกบรมโกศีฤทธิไกร 
   ขอองค์พระบรมปิตุเรศ    
   ให้สมบรมจิตเจตน์จงได้ 
     แล้วพองลมบรมโอษฐ์เป่าไป   
   น้ าหมากพรูดปรูดใส่เปื้อนท้ังดวง [1]  
  จากบทกลอนข้างต้นผู้อ่านจะเห็นว่า มีการใช้ค าว่า 
“บรม” ที่ฟุ่มเฟือย บางค าไม่ใช่ค าราชาศัพท์ที่ต้องใช้ “บรม” ก็มี
การใช้ การใช้ที่มากเกินพอดีเช่นนี้จึงเกิดเป็นความขบขันขึ้นจาก 
การใช้ค าราชาศัพท์ไม่ถูกต้องนั่นเอง  
  การใช้ค าว่า “บรม” ที่มากเกินความจ าเป็น อาจมาจาก
การล้อเลียนความเข้าใจผิดของผู้ ใช้ภาษา ซึ่ งอาจจะเป็นชาว
ต่างประเทศหรือชาวไทยที่เป็นชาวบ้านที่ไม่รู้ธรรมเนียมการใช้ค า
ราชาศัพท์ท่ีถูกต้องเท่าท่ีควรนัก ผู้อ่านจึงเกิดความขบขันข้ึนก็เพราะ
ใช้ตัวเองเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์ ในฐานะที่ตนเองพอรู้ค าราชาศัพท์         
ในระดับหนึ่ง การใช้ค าราชาศัพท์ที่มากเกินไป ตั้งแต่ค าว่า บรมมนต์ 
บรมโอษฐ์ จึงสร้างความขบขันข้ึนมา  
 การล้อ เลี ยนด้ วยการใช้ภาษา ทั้ งการล้อ เลี ยนส า เนี ย ง
ต่างประเทศ และการล้อเลียนการใช้ค าราชาศัพท์ เป็นการล้อเลียนที่
ท าให้เกิดความขบขัน เพราะผู้อ่านอยู่ในฐานะผู้วิพากษ์วิจารณ์             
การกระท าของตัวละครในเรื่อง เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจและเรียนรู้
ภาษาได้มากกว่าตัวละครในเรื่อง  

 
7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย  
 บทละครเรื่องวงศ์เทวราช เป็นบทละครที่ พระบาทสมเด็จ        
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ที่จะล้อบทละครเรื่อง            
วงศ์เทวราชของเดิมของขุนจบพลรักษ์  เรื่องนี้จึงมีลักษณะเป็นบท
ละครล้อเลียน (Parody) ที่ทรงสร้างความขบขันทั้งในเชิงของ            
เนื้อเรื่อง บุคลิก และการแสดงออกของตัวละครผ่านการเล่าเรื่อง         
ที่ชวนติดตาม 
 เมื่อวิเคราะห์วิธีการล้อเลียนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์
เทวราช ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่า                
มีวิธีการล้อเลียน 4 วิธี ได้แก่ การล้อเลียนตัวละคร การล้อเลียน
องค์ประกอบในการสร้างเรื่อง การล้อเลียนด้วยการสร้างเหตุการณ์ 
และการล้อเลียนภาษา 
 การล้อเลียนตัวละครที่สร้างความขบขันจากความขัดแย้งกันทาง
สถานภาพ พฤติกรรม และลักษณะนิสัยของตัวละคร ท าให้ผู้อ่านเกิด
ความขบขันขึ้นเพราะการแสดงออกของตัวละครจะแตกต่างกับ 
ความเคยชินและค่านิยมทางสังคมที่ผู้อ่านได้รับรู้  
 การล้อเลียนองค์ประกอบในการสร้างเรื่อง ได้แก่ วัตถุหรือ
สิ่งของที่อยู่ในเรื่อง จะปรากฏวิธีการล้อเลียนด้วยการสร้างวัตถุหรือ
สิ่งของเหล่านี้ในลักษณะของการสร้างความขัดแย้งกับขนบทาง 
วรรณคดี ไทยและขนบความเช่ือที่ ผู้ อ่านได้รับประสบการณ์         
และการปลูกฝังทางความคิดมา ความขบขันที่เกิดขึ้นจึงเกิดจาก            
การลบภาพที่ผู้อ่านเคยมีและถูกแทนที่ด้วยภาพใหม่ที่ผู้อ่านไม่เคย
คาดคิดมาก่อน  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เหตุการณ์ในเรื่องล้อเลียน
พฤติกรรมของคนในสังคมร่วมสมัยกับพระองค์ด้วยการสร้าง
เหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในเรื่องวงศ์เทวราช แต่ผู้อ่านก็เกิด      
ความขบขันขึ้น เพราะเข้าใจว่า ผู้แต่งก าลังใช้เหตุการณ์ในเรื่อง        
วงศ์เทวราชยั่วล้อและตั้งค าถามกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่ผู้อ่าน
รับรู้และเข้าใจเป็นทุนเดิม ดังนั้นยิ่งเหตุการณ์ในเรื่องมีความแปลก
ประหลาดมากเท่าใดจึงยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความขบขัน
มากขึ้นเท่านั้น  
 ท้ายที่สุดเป็นเรื่องของการล้อเลียนภาษาที่แบ่งเป็นการล้อเลียน
ส าเนียงภาษาต่างประเทศ และการล้อเลียนการใช้ค าราชาศัพท์  
ล้วนเป็นการล้อเลียนที่แสดงความเหนือกว่าของเจ้าของภาษา ในท่ีนี้
คือ คนไทยที่อยู่ในฐานะเจ้าของประเทศกับชาวต่างชาติที่อยู่ในฐานะ             
ผู้อาศัย และคนไทยที่ รู้ ค าราชาศัพท์กับชาวบ้ านที่ ไม่ เข้ าใจ               
ค าราชาศัพท์ที่เป็นภาษาอีกระดับหนึ่งเท่าที่ควร การที่ผู้ อ่านเกิด
ความขบขันขึ้นได้ก็เพราะเข้าใจถึงบริบทและลักษณะการใช้ภาษา            
ที่ถูกต้องทั้งด้านการออกเสียงและการใช้ภาษาอย่างมีระดับ  
 อาจกล่าวได้ว่า การล้อเลียนเพื่อการความขบขันในพระราช
นิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช เป็นการล้อเลียนที่ไม่ได้มุ่งให้เกิด
ความขบขันเพียงระดับตื้นเท่านั้น แต่ เป็นความขบขันเชิงลึก              
คือ ลึกในแง่ของการสร้างความขบขันอย่างมีระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว          
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ที่พระองค์ต้องการที่ตักเตือนข้าราชการ ประชาชน และสมณ         
ชีพราหมณ์  ที่ ปฏิบั ติ ตนไม่ ถูกต้ องด้ วยการเสียดสีทางอ้อม         
อย่างมีศิลปะโดยไม่ให้เจ้าตัวรู้ และเกิดการคาดเดาอย่างสนุกสนาน             
อน่ึงการจะโน้มน้าวหรือชักชวนให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวได้ก็ต้องเกิด
จากการใช้ภ าษา เชิ งลึ ก ที่ แสด งถึ งวรรณ ศิ ลป์ ด้ วย เช่นกั น                   
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราชจึงเป็นวรรณคดีที่สามารถ
สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านวรรณคดีและด้านอักษรศาสตร์                      
ของพระองค์ได้เป็นอย่างดี  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน

ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเอกสารโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงแนวคิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ งานวิจัย จ านวน 33 รายการ ที่
สืบค้นได้จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปแนวคิด 
ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนประสบปัญหา 3 ด้าน คือ (1) ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากร
ห้องสมุด (2) ด้านงานห้องสมุด ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม และ (3) ด้านทรัพยากรและเครือข่าย ได้แก่ 
ทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ และเครือข่ายและความร่วมมือ ซึ่งการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุด มีครูบรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา, งานวิจัย, ห้องสมุดโรงเรียน 
 

Abstract 
This research was conducted to analyze the research content in problems and guidelines for solving 

problems of the operation of school libraries in Thailand. The study was a documentary research using conceptual 
analysis. The population consisted of 33 research results which were retrieved from Thai Digital Collection database. A 
content analysis form was used as tool to collect data. Research data were analyzed by conceptual summary. The 
results of this study showed that the operation of the school library faced three problems: (1) personnel, including 
administrators, teachers, students, and library personnel, (2) library works, including technical management and service 
and activities, and (3) resources and networks, including information resources, budgets, buildings and equipment, and 
networks and cooperation. The successful development of school libraries is essential for school administrators to 
focus on and support library operations, have qualified teacher librarians, and work with stakeholders who are involved. 

 
Keywords: Content analysis, Research results, School libraries 
 
1. บทน า 
 ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร หนังสือ
และสื่อในห้องสมุดน านักเรียนไปสู่ประสบการณใ์หม่ มีทั้งความรู้และ
ความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการ ความตระหนักและ
เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย [1] ซึ่งห้องสมุดโรงเรียน
นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญใน
การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาให้นักเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มุ่ง
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง [2] ดังนั้น ห้องสมุด
โรงเรียนจึงเป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความส าคัญแก่
นักเรียน 
 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและการส่งเสริมการอ่านให้
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและความเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอนและมีความซับซ้อนของโลกในศตวรรษที่ 21 
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ที่การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในเวทีโลกต้อง
อาศัยความรู้ การวิจัยและการพัฒนาเป็นส าคัญ [1] ซึ่งห้องสมุด
โรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาโดยครูบรรณารักษ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
จะน าไปสู่การพัฒนาพลเมืองแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยเป็นผู้ที่สามารถ
เข้าถึง ประเมินและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และครู
บรรณารักษ์สามารถปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น [3] 
ทัง้นี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของห้องสมุดโรงเรียนท่ีมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้เป็นผู้รู้สารสนเทศซึ่งเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมใน
สังคมนั่นเอง [4] 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทยให้มี
ความก้าวหน้าและเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนได้นั้น การส ารวจสภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนนับเป็น
ประเด็นหนึ่งที่นักวิจัยให้ความส าคัญในการศึกษาวิจัย เพื่อให้รู้ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานห้องสมุดและหาแนวทางหรอืวิธีการ
แก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ที่ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า มีงานวิจัยจ านวนมากที่
ศึกษาและค้นหาค าตอบในเรื่องดังกล่าว นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541-
2562 โดยน าประเด็นปัญหาและแนวทางที่ เป็นข้อค้นพบจาก
งานวิจยัไปสร้างเป็นข้อสรุปได้อย่างครอบคลุม 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อค้นพบที่คล้ายคลึงกัน และยังไม่เคยมี
การน างานวิจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างเป็นข้อสรุป 
เพื่อให้เกิดการน าแนวทางการแก้ปัญหาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ส าคัญดังกล่าวจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย  
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับห้องสมุดโรงเรียนเฉพาะใน
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุด
เท่านั้น ซึ่งผลการวิจัยที่ใช้ศึกษาเป็นรายงานการวิจัยที่สืบค้นได้จาก
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Digital Collection) และก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยโดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จากมาตรฐานห้องสมุด พ.ศ. 2549 ที่จัดท าโดยสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 ที่จัดท า
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 วิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ใช้
วิธีการวเิคราะห์เนื้อหาเชิงแนวคิด (Conceptual analysis)  
 

4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้วิจัย คือ งานวิจัยที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน
ประเทศไทย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยด้วยการใช้ค าค้น 
คือ ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ปัญหาการบริหารงาน
ห้องสมุดโรงเรียน แนวทางการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน และ
แนวทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เป็นแนวทางในการค้นหา
ข้อมูล ได้งานวิจัย จ านวน 33 รายการ โดยคัดเลือกงานวิจัยมา
วิเคราะห์เฉพาะช่วงปี 2541-2562 เนื่องจากมีประเด็นที่กล่าวถึง
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมและบริบททางการศึกษาในปัจจุบัน 
 

4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ วิ จั ย  คื อ  แบ บ วิ เค ราะห์ เนื้ อ ห างานวิ จั ย 
ประกอบด้วยช่ือผู้วิจัย ช่ือเรื่อง ปีพิมพ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ผลิต
งานวิจัย ประเภทของงานวิจัย ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานห้องสมุด  
 

4.4 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการอ่านและสรุปงานวิจัยแตล่ะเรื่อง
ที่น าเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานห้องสมุด โดยบันทึกข้อมูลตามขอบเขตเนื้อหาทีร่ะบุไว้ใน
กรอบแนวคิดของการวิจัย จากนั้นจึงวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
ที่ได้โดยน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา 
 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย 
จ านวน 33 เรื่อง สรุปปัญหาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้าน
งานห้องสมุด และด้านทรัพยากรและเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
[6-38] 
5.1 ด้านบุคลากร 
5.1.1 ผู้บริหาร 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร จ านวน 5 เรื่อง (ร้อย
ละ 15.2) แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ (1) การไม่เห็นความส าคัญของ
ห้องสมุดและบุคลากรห้องสมุด เช่น การก าหนดนโยบายและ
แผนงานห้องสมุด สุขภาพของครูบรรณารักษ์ เป็นต้น (2) การไม่
สนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุด เช่น การให้โอกาสบุคลากร
ห้องสมุดในการศึกษาและดูงาน การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และพัฒนาห้องสมุด การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ห้องสมุด เป็นต้น และ (3) ขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุด ส าหรับแนวทางการ
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แก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหาร มีงานวิจัยจ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 12.1) 
ที่น าเสนอ 3 แนวทาง คือ (1) ผู้บริหารก าหนดประเด็นการ
ด าเนินงานห้องสมุดในนโยบายการด าเนินงานของโรงเรียนและ
วางแผนให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคาร 
สถานที่และครุภัณฑ์ (2) แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสมุดและช้ีแจง
บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และ (3) นิเทศงานห้องสมุดอย่างมีระบบ
และต่อเนื่องเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

5.1.2 ครูผู้สอน 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน จ านวน 1 เรื่อง (ร้อย
ละ 3.0) แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ (1) การไม่ใช้วิธีสอนที่ส่งเสริมให้
นั ก เรี ย น เข้ า ใ ช้ ห้ อ งส มุ ด  แ ล ะ  (2)  ก า ร ไม่ มี ค ว า ม รู้ ท า ง
บรรณารักษศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยงานห้องสมุด ส าหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอน มีงานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง 
(ร้อยละ 6.1) ที่น าเสนอ 3 แนวทาง คือ (1) ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูร่วมมือกันจัดท าแผนการสอนและออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด
โรงเรียน (2) ครูผู้สอนต้องให้ความส าคัญในการใช้ห้องสมุดเพื่อการ
เรียนการสอน โดยจัดช่ัวโมงพบครูบรรณารักษ์เพื่อสอนวิธีการใช้
ห้องสมุดให้กับนักเรียน และ (3) เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนเข้ารับการ
อบรมความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และความรู้อื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการช่วยงานห้องสมุด และ
ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรของห้องสมุดแห่งอื่น 
 

5.1.3 นักเรียน 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน จ านวน 8 เรื่อง (ร้อย
ละ 24.2) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) ขาดทักษะในการใช้ห้องสมุด 
เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ห้องสมุด ซึ่งอาจ
ส่งผลให้นักเรียนไม่รู้วิธีค้นหาทรัพยากรห้องสมุด (2) การมีเวลาที่
จ ากัดในการเข้าใช้ห้องสมุด ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้ทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า (3) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการ
ห้องสมุด เช่น คุยเสียงดัง น าอาหารเข้ามารับประทาน ตัดหรือฉีก
หนังสือ ไม่ระวังรักษาหนังสือ เป็นต้น และ (4) การไม่มีความรู้และ
ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่นักเรียนช่วยงานห้องสมุด 
เช่น การลงทะเบียนหนังสือ การจัดหนังสือขึ้นช้ัน เป็นต้น ส าหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน มีงานวิจัยจ านวน 1 เรื่อง 
(ร้อยละ 3.0) ที่น าเสนอ 4 แนวทาง คือ (1) จัดช่ัวโมงสอนวิธีการใช้
ห้องสมุดและระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียน จัดช่ัวโมงพบ
ครูบรรณารักษ์เพื่อสอนวิธีการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียน และจัด
ช่ัวโมงให้นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดอย่างอิสระ (2) ก าหนดระเบียบการ
ใช้ห้องสมุดให้เป็นลายลักษณ์อักษร (3) ให้ครูบรรณารักษ์แนะน า
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดแก่นักเรียน และ (4) ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนช่วยงานไว้ชัดเจนโดยให้นักเรียน
ช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรักและความพึงพอใจในการท างาน รู้
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 
 
 

5.1.4 บุคลากรห้องสมุด 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรห้องสมุด จ านวน 11 
เรื่อง (ร้อยละ 33.3) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) การไม่มีความรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์ เป็นครูที่ไม่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์แต่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูบรรณารักษ์ ซึ่งอาจส่งผลให้ด าเนินงาน
ห้องสมุดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (2) การรับผิดชอบงานหลาย
หน้าที่ เป็นการปฏิบัติงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานห้องสมุด เช่น งาน
สอน งานในหน้าที่ครูประจ าช้ันและงานพิเศษอื่น ๆ ซึ่งส่งผลให้ไม่
สามารถปฏิบัติ งานเต็มเวลาได้  (3) ขาดบุคลากรช่วยงานครู
บรรณารักษ์ เช่น บุคลากรที่มีความรู้ ในการซ่อมครุภัณฑ์ ซ่อม
หนั งสือที่ ช ารุด  ท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการ
โสตทัศนวัสดุ เป็นต้น และ (4) การไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร เช่น ขาดการสนับสนุนให้ได้รับความรู้เพิ่มเติม ขาดขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ขาดความ
กระตือรือร้นและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด ส าหรับ
แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรห้องสมุด มีงานวิจัยจ านวน 
13 เรื่อง (ร้อยละ 39.4) ที่น าเสนอ 4 แนวทาง คือ (1) บรรจุแต่งตั้ง
หรือโอนย้ายครูที่มีวุฒิทางบรรณารักษศาสตร์ และมอบหมายให้ครู
บรรณารักษ์ปฏิบัติงานห้องสมุดตลอดเวลาทั้งวันท าการ (2) เปิด
โอกาสให้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ 
หรือเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรห้องสมุดอื่น (3) ลด
ช่ัวโมงสอนและภาระงานด้านอื่นของครูบรรณารักษ์เพื่อให้มีเวลา
ปฏิบัติงานห้องสมุดอย่างเต็มที่ และ (4) จัดให้มีครูช่วยงานห้องสมุด
ตามความเหมาะสมกับความรู้  ความสามารถ ความสนใจและ
ประสบการณ์  และจัดให้มี เจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อช่วยงานครู
บรรณารักษ์ 
 

5.2 ด้านงานห้องสมุด 
5.2.1 งานบริหาร 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับงานบริหาร จ านวน 7 เรื่อง 
(ร้อยละ 21.2) แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ (1) ขาดการวางแผนการ
ปฏิบัติงานห้องสมุดที่ชัดเจน อาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ตรงตามเป้าหมาย การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามปฏิทิน การขาด
ความเห็นของผู้บริหารในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ตลอดจนปัญหา
ในการวางแผนด้านบุคลากรและงบประมาณ (2) ขาดระบบและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานธุรการ อาจส่งผลต่อการค้นหาเอกสารที่ใช้
ในการปฏิ บั ติ งาน  (3) ขาดสถานที่ และวัสดุ อุปกรณ์ ในก าร
ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด เช่น ไม่มีสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ 
(4) ขาดการรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุด  ซึ่งอาจเป็นการ
รายงานผลเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา เช่น ไม่มีเครื่องมือ
ประเมินผลงานที่เหมาะสม ไม่น าผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนางานให้ดีขึ้น เป็นต้น และ (5) ขาดความรู้และการ
สนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดของคณะกรรมการห้องสมุด 
ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริหาร มีงานวิจัยจ านวน 
4 เรื่อง (ร้อยละ 12.1) ที่น าเสนอ  3 แนวทาง คือ (1) ประชุม
คณะกรรมการห้องสมุดเพื่อวางแผนการพัฒนาห้องสมุดทั้งแผน
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ระยะสั้นและแผนระยะยาวในแผนปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา (2) จัด
ให้มีการด าเนินงานทะเบียน งานสารบรรณและรายงานเอกสารต่าง 
ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ (3) วางแผนการประชาสัมพันธ์
งานห้องสมุดให้ชุมชนรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
 

5.2.2 งานเทคนิค 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับงานเทคนิค จ านวน 12 เรื่อง 
(ร้อยละ 36.4) แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ (1) การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากขาดการสอบถาม
ความต้องการ อาจส่งผลให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีม่ีจ านวนไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย (2) การจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศไม่
เป็นระบบ อาจเนื่องจากครูบรรณารักษ์ไม่มีเวลามากพอเพราะต้อง
ปฏิบัติงานอื่นด้วย ส่งผลให้ค้นหาได้ยาก (3) ขาดการท าเครื่องมือ
ช่วยค้นสารสนเทศ เช่น บัตรรายการ ดรรชนีวารสาร บรรณานุกรม 
บรรณนิทัศน์  เป็นต้น อาจเนื่องจากครูบรรณารักษ์มีภารกิจที่
รับผิดชอบมากเกินไป (4) ขาดการซ่อมและบ ารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ อาจเนื่องจากไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ ใช้ซ่อม
ทรัพยากรสารสนเทศที่ช ารุด หรือมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่
เพียงพอ และ (5) ขาดการส ารวจและจ าหน่ายออกทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับแนวทางการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานเทคนิค มีงานวิจัยจ านวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 
21.2) ที่น าเสนอ 5 แนวทาง คือ (1) ให้ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอนและ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่
ตรงกับความต้องการ (2) ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
ของผู้ใช้บริการ (3) จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการท า
เครื่องมือช่วยค้นให้แก่บุคลากรที่มาช่วยงานห้องสมุด (4) จัดหา
อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ
ใหเ้พียงพอ และ (5) ส ารวจทรัพยากรสารสนเทศเพื่อป้องกันการสูญ
หายและพิจารณาคัดออกทรัพยากรสารสนเทศ 
 

5.2.3 งานบริการและกิจกรรม 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับงานบริการและกิจกรรม 
จ านวน 17 เรื่อง (ร้อยละ 51.5) แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ (1) ขาด
เครื่องมือส าหรับสืบค้นสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูล อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้า ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด (2) ไม่มีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ อาจ
เนื่องจากหนังสือมีจ านวนน้อย (3) ไม่มีบริการจองทรัพยากร
สารสนเทศ ซึ่งใช้เพื่อการเรียนการสอน (4) ไม่สามารถจัดบริการได้
อย่างเหมาะสม เช่น บริการกฤตภาค บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
บริการแนะน าหนังสือใหม่ บริการโสตทัศนวัสดุ บริการบรรณานุกรม
เฉพาะเรื่อง บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า บริการหนังสือ
อ้างอิง บริการสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น และ (5) ขาด
การจัดกิจกรรมห้องสมุดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อาจเนื่องจาก
ขาดบุคลากรและครูบรรณารักษ์มีภาระงานมาก จึงไม่มีแผนการจัด
กิจกรรมที่ชัดเจน เช่น กิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด กิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด กิจกรรมแสดงผลงานของ
นักเรียน เป็นต้น ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานบริการ

และกิจกรรม มีงานวิจัยจ านวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 24.2) ที่น าเสนอ 3 
แนวทาง คือ (1) จัดให้มีระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของ
ห้องสมุดเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (2) จัดบริการที่
สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะบริการที่ตอบสนองการเรียนรู้
ของนักเรียน และ (3) วางแผนและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดที่หลากหลายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้ครูและนักเรียนเข้า
ใช้ห้องสมุดมากขึ้น 
 

5.3 ด้านทรัพยากรและเครือข่าย 
5.3.1 ทรัพยากรสารสนเทศ 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 
6 เรื่อง (ร้อยละ 18.2) แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ (1) มีจ านวนไม่
เพียงพอ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร จุล
สาร การ์ตูน นวนิยาย เรื่องสั้น และหนังสืออ่านประกอบวิชาต่าง ๆ 
(2) ไม่ตรงความต้องการและไม่สอดคล้องกับหลักสูตร และ (3) ขาด
ความทันสมัย เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร เป็นต้น 
ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ มี
งานวิจัยจ านวน 3 เรื่อง (ร้อยละ 9.1) ที่น าเสนอ 4 แนวทาง คือ (1) 
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ โดยให้มีปริมาณที่ เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานห้องสมุด (2) ให้ครูและนักเรียนผลิตหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ (3) ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก และ (4) ส ารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของ
ครูผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและครอบคลุมในทุกรายวิชา 
 

5.3.2 งบประมาณ 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ จ านวน 15 เรื่อง 
(ร้อยละ 45.5) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) ไม่ เพียงพอในการ
ด าเนินงานห้องสมุด เช่น งบประมาณส าหรับจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ วัสดุและครุภัณฑ์  งบประมาณส าหรับจัดกิจกรรม 
งบประมาณส าหรับเปิดให้บริการนอกเวลา เป็นต้น (2) ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานห้องสมุด อาจเนื่องจาก
ผู้บริหารไม่เห็นความส าคัญของงานห้องสมุด เช่น งบประมาณ
ส าหรับประชาสัมพันธ์ห้องสมุด (3) ขาดการหารายได้เพื่อใช้ในงาน
ห้องสมุด เช่น เงินบริจาค เงินทุนจากภายนอกโรงเรียน รายได้พิเศษ
จากการจัดกิจกรรมห้องสมุด และ (4) ขาดการจัดสรรเงินส าหรับใช้
จ่ายเบ็ดเตล็ด ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ มี
งานวิจัยจ านวน 12 เรื่อง (ร้อยละ 36.4) ที่น าเสนอ 4 แนวทาง คือ 
(1) จัดท าแผนการจัดสรรเงินให้ห้องสมุดส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ที่ชัดเจน (2) เพิ่มงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่
ละปีให้เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน (3) จัดกิจกรรม
ห้องสมุดเพื่อเป็นการหารายได้มาสนับสนุนงานห้องสมุด และ (4) 
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผล
การใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกปี 
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5.3.3 อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และครุภัณฑ ์
จ านวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 24.2) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) พื้นที่
ห้องสมุดคับแคบ อาจส่งผลต่อการถ่ายเทอากาศภายในห้องสมุด 
พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ พื้นที่ไม่เพียงพอส าหรับจัดเก็บ
โสตทัศนวัสดุ และที่ตั้งห้องสมุดไม่เอื้อต่อการขยายในอนาคต (2) มี
ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ เช่น โตะ๊เก้าอีส้ าหรับอ่านหนังสือ ช้ันหนังสือ ช้ัน
วางวารสาร ช้ันวางหนังสือพิมพ์ และตู้บัตรรายการ เป็นต้น (3) ขาด
ครุภัณ ฑ์ ที่ ใช้ ในงานห้องสมุด  เช่น  ครุภัณ ฑ์ ส าหรับ จัด เก็บ
โสตทัศนวัสดุ คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล เครื่องนับจ านวนผู้
เข้าใช้ห้องสมุด เครื่องปรับอากาศ ตู้ส าหรับจัดนิทรรศการ ที่นั่งอ่าน
เฉพาะบุคคล และ (4) มีครุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ขนาดของโต๊ะ
เก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมต่อวัยของนักเรียน เป็นต้น ส าหรับแนวทางการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ มีงานวิจัยจ านวน 6 
เรื่อง (ร้อยละ 18.2) ที่น าเสนอ 3 แนวทาง คือ (1) พัฒนาอาคาร
สถานที่ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก บรรยากาศสวยงาม เป็น
ระเบียบเรียบร้อย แสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ
จัดสัดส่วนพื้นที่ห้องสมุดให้เหมาะสม (2) วางแผนงานพัสดุเพื่อขอ
เงินงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของห้องสมุด และ (3) 
ส ารวจการใช้และความต้องการครุภัณฑ์เพื่อให้ทราบถึงสภาพและ
ความเพียงพอของครุภัณฑ์ 
 

5.3.4 เครือข่ายและความร่วมมือ 
     มีงานวิจัยน าเสนอปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและความร่วมมือ 
จ านวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 6.1) แบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ (1) ขาดการ
ติดต่อให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด และ (2) 
ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการห้องสมุด 
ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและความร่วมมือ มี
งานวิจัยจ านวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 12.1) ที่น าเสนอ 2 แนวทาง คือ 
(1) ผู้บริหารและคณะกรรมการห้องสมุดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
กับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานและปัญหาของห้องสมุด 
และความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดของชุมชน และ (2) จัด
กิจกรรมที่เน้นการระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนงานห้องสมุด 
 
 

6. อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบในการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนว
ทางการแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนในประเทศไทย
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญขององค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์ และความร่วมมือ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหา
และแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะพบว่าองค์ประกอบดังกล่าว
นับว่ามีส่วนสนับสนุนหรือผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหา โดยมีบทบาท
ส าคัญในการเป็นกลไกที่ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้
ประสบความส าเร็จได้นั่นเอง 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผู้บริหาร ซึ่งการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนนั้น ผู้บริหารโรงเรียน

จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของห้องสมุดว่าเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียน ตลอดจนบุคลากรและชุมชน ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้น 
เช่น การไม่มีความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ของครูบรรณารักษ์ 
ครูผู้สอนและนักเรียนช่วยงานห้องสมุด การที่ครูผู้สอนไม่ใช้วิธีสอนที่
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุด การรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ 
การขาดบุคลากรช่วยงานครูบรรณารักษ์ การขาดทักษะในการใช้
ห้องสมุดของนักเรียน การมีเวลาที่จ ากัดในการเข้าใช้ห้องสมุด 
ทรัพยากรสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอ งบประมาณและครุภัณฑ์
ไม่เพียงพอ  เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดยการ
สนับสนุนของผู้บริหาร ผู้บริหารจะต้องก าหนดประเด็นการพัฒนา
งานห้องสมุดใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง [5] ที่ เสนอแนะว่าผู้บริหาร
โรงเรียนต้องเล็งเห็นความส าคัญของห้องสมุดโรงเรียนและให้การ
สนับสนุนในด้านบุคลากรและงบประมาณเช่นเดียวกับงานส่วนอื่น
ของโรงเรียน ผลักดันให้มีการก าหนดอัตราก าลังในต าแหน่งครู
บรรณารักษ์ และเปิดโอกาสให้ครูบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ 

ส าหรับองค์ประกอบประการที่สอง คือ ครูบรรณารักษ์ ซึง่เป็นผู้
ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานห้องสมุด ได้แก่ งานบริหาร งาน
เทคนิค และงานบริการและกิจกรรม หากครูบรรณารักษ์ได้รับการ
สนั บสนุ น จากผู้ บ ริ ห าร โรงเรี ยน  ไม่ ว่ าจะ เป็ นก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการห้องสมุด การเพิ่มพูนความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ครูบรรณารักษ์หรือครูที่ท าหน้าที่ครู
บรรณารักษ์ เพื่อให้ได้ศึกษาและเรียนรู้งานห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากร
สารสนเทศ วัสดุและครุภัณฑ์จะเป็นส่วนช่วยให้การด าเนินงาน
ห้องสมุดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากครูบรรณารักษ์ต้องท า
หน้าที่สอนการใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียนและร่วมงานกับครูผู้สอนใน
การจัดเตรียมแผนการสอนท่ีบูรณาการการใช้ห้องสมุดลงในกิจกรรม
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีเวลามาก
พอที่จะศึกษาค้นคว้าในห้องสมุด ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน [1] ที่
ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ที่จะต้องมี
ความตระหนักและร่วมมือกันในการเตรียมนักเรียนให้มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
สารสนเทศ ทักษะการคิด เป็นต้น 

ส่วนองค์ประกอบสุดท้าย คือ ความร่วมมือ ซึ่งข้อค้นพบจาก
งานวิจัยได้สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนผลักดันการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ เช่น ความร่วมมือในการสอนการ
ใช้ห้องสมุดในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน
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และครูบรรณารักษ์ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานห้องสมุดระหว่าง
ครูบรรณารักษ์ ครูผู้สอน และนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในงานห้องสมุดโดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการห้องสมุด  ครู
บรรณารักษ์ ครูผู้สอน นักเรียน และชุมชน ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน [1] ที่ระบุว่าการด าเนินงานพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนจะ
ประสบความส าเร็จได้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู
บรรณารักษ์ ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนต้องมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ โดยมีการท างาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุน ประเมินผลการด าเนินงานและการปรับปรุงพัฒนา อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง [5] ที่เสนอแนะ
ว่าผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการระดมสมองเพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานห้องสมุดร่วมกันอีกด้วย  

 
 

7. บทสรุป 
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนใน

ประเทศไทยที่เป็นข้อค้นพบจากการวิเคราะห์งานวิจัยในครั้งนี้ ท าให้
รู้ถึงปัญหาที่ เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ (1) บุคลากร ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน และบุคลากรห้องสมุด (2) งานห้องสมุด 
ได้แก่ งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการและกิจกรรม และ (3) 
ทรัพยากรและเครือข่าย ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ งบประมาณ 
อาคาร สถานที่และครุภัณฑ์ และเครือข่ายและความร่วมมือ ซึ่ง
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหามีองค์ประกอบส าคัญที่มีบทบาท
เป็นอย่างมากในการสนับสนุน ผลักดันและแก้ปัญหาให้การ
ด าเนินงานห้องสมุดไปสู่ ความส าเร็จ  คือ ผู้บริหารโรงเรียน
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุด
อย่างมีระบบและต่อเนื่อง ครูบรรณารักษ์จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการท าหน้าที่ รับผิดชอบงานห้องสมุด โดยเป็นผู้ที่
แสวงหาความรู้และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือ 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ ช่วยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงเรียนและพัฒนานักเรียนให้บรรลุตรงตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ อนึ่ง การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556 ที่ได้ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
เกณฑ์การประเมิน และข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละองค์ประกอบไว้
อย่างชัดเจนจะช่วยให้แก้ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียนที่
เกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 
 
 
 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
8.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดนโยบายที่ เป็นแนว
ทางการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โดยจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้
พบปัญหา 3 ประการที่ปรากฏในงานวิจัยจ านวนมากที่สุด ได้แก่ 
ปัญหาเกี่ยวกับงานบริการและกิจกรรม งบประมาณและงานเทคนิค 
8.1.2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ
ประสานขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ให้แก่ครูบรรณารักษ์
และบุคลากรของโรงเรียน 
8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบรรณารักษ์ด าเนินการขอความ
ร่วมมือจากคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
ในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนร่วมกัน 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.2.1 วิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรูด้้วยตนเองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานห้องสมุด เพื่อให้ครูบรรณารักษ์หรือบุคลากรของโรงเรียน
ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานห้องสมุดได้ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้
ของตนเอง 
8.2.2 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการบริการและการจัดกิจกรรม
ห้องสมุด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์ ในการแบ่ งเบาภาระงานของครูบรรณารักษ์  เช่น 
นวัตกรรมการสอนการใช้ห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ นวัตกรรม
การส่งเสริมการอ่าน นวัตกรรมการบริการห้องสมุด เป็นต้น 
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 บทคัดย่อ  
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักการของศาสนาอิสลาม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายความเชิงพรรณนา โดยได้น าเสนอในประเด็นต่อไปนี้ คือ ความส าคัญและเป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ความส าคัญของการศึกษาและเป้าหมายของการศึกษา คือ ความย าเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า การศึกษาในอิสลามนั้นเป็น
ภาระหน้าท่ีทางศาสนาของมุสลิมทุกคน  ส่วนเป้าหมายในการศึกษาอิสลามนั้นเป็นไปเพื่อให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
และวิญญาณ   
 
ค าส าคัญ : การศึกษา, ศาสนาอิสลาม, เป้าหมาย,  
 

Abstract 
 
 This article aims to present a guideline for educational management according to Islamic principles. Use 
document research methodology with content analysis and descriptive narrative. It is presented in the following points 
are Importance and goals of education in Islam. Which the research results showed the importance of education and 
goals are the fear of god. The education in Islam is a religious obligation of Muslims. The goal of Islam is to provide 
mankind with a complete physical, mental and spiritual.  
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1. บทน า 
 อิสลาม (اإلسالم)  เป็นค าภาษาอาหรับ  แปลว่า การ
สวามิภักดิ์ ซึ่งหมายถึง การสวามิภักดิ์อย่างบริบูรณ์แด่อัลลอฮ์พระผู้
เป็นเจ้า ด้วยการปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ อิสลามมีรากศัพท์
มาจากค าว่า อัส-สิลมฺ ( مالسل ) หมายถึง สันติ โดยนัยว่าการ
สวามิภักดิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าจะท าให้มนุษย์ได้พบกับสันติภาพทั้งใน
โลกนี้และโลกหน้า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล 
ตั้งแต่แรกเริ่มของการก าเนิดของมนุษย์จนถึงปัจจุบันและอนาคต  
บรรดาศาสนทูตในอดีตล้วนแตไ่ดร้ับมอบหมายให้สอนศาสนาอิสลาม
แก่มนุษยชาติ ศาสนทูตท่านสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัด บุตรของอัล
ดุลลอฮ์ บุตรของ        อับดุลมุฏเฏาะลิบ จากเผ่ากุเรชแห่งอารเบีย 
ได้รับมอบหมายให้เผยแผ่สาส์น ของอัลลอฮ์ในช่วงปี ค.ศ. 610 - 
632 เฉกเช่นบรรพศาสดาในอดีต โดยมีมะลักญิบรีล (เทวทูตที่ถูก
สร้างมาจากรัศมี) เป็นสื่อระหว่างอัลลอฮ์(พระผู้เป็นเจ้า)และมุฮัมมัด  
พระโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่ทยอยลงมาในเวลา 23 ปี ได้รับการ
รวบรวมขึ้นเป็นเล่มมีช่ือว่า อัลกุรอาน ซึ่งเป็นธรรมนูญแห่งชีวิต
มนุษย์ เพ่ือท่ีจะได้ครองตนบนโลกนี้อย่างถูกต้องก่อนกลับคืนสู่พระผู้
เป็นเจ้า ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า "มุสลิม" (เชาวฤทธิ์ เรือง
ปราชญ์, ม.ป.ป) [1] 
 ศาสนาอิสลาม คือ ความศรัทธา ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติ
และจริยธรรม ซึ่งบรรดาศาสดาที่อัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเป็นผู้น า 
เพื่อมาสั่งสอนและแนะน าแก่มวลมนุษยชาติ สิ่งทั้งหมดเหล่านี้
เรียกว่า ดีน الدين) )  หรือ ศาสนา นั่นเอง ผู้ที่มีความ
ศรัทธาจะตระหนักอยู่เสมอว่า ชีวิตของเขาได้พันธนาการเข้ากับ
อ านาจสูงสุดของพระผู้ทรงสร้างโลก ในทุกสถานภาพของเขาจะ
ร าลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้า และมอบหมายตนเองให้อยู่ภายใต้การ
คุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลา เขาเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงและมีสมาธิ
เสมอ อิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ที่เป็นทางน าในการด ารงชีวิตทุก
ด้านแก่มนุษย์ทุกคนไม่ยกเว้น อายุ เพศ เผ่าพันธ์ วรรณะหรือ
ฐานันดร ศาสนาอิสลามในความหมายของอัลกุรอานนั้น หมายถึง 
"แนวทางในการด าเนินชีวิตที่มนุษย์จะปราศจากมันไม่ได้" ส่วนความ
แตกต่างระหว่างศาสนากับกฎของสังคมนั้น คือศาสนาได้ถูก
ประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนกฎของสังคมเกิดขึ้นจากความคิด
ของมนุษย์ อีกนัยหนึ่งศาสนาอิสลามหมายถึง การด าเนินของสังคมที่
เคารพต่ออัลลอฮ์และเช่ือฟังปฏิบัติตามค าบัญชาของพระองค์ 
 
อัลลอฮ์ ตรัสเกี่ยวกับศาสนาอิสลามว่า 

 
َما سالم     َ ِإنَّ الدِ يَن ِعنَد اَّللَِّ اإلِْ  ﴿

 
 
َتاَب ِإَّلَّ  ت وا اْلكِ اْخَتَلَف الَِّذيَن أ

 َبًْْاا ِمن َبْعِد َما َجاَءه م  اْلِعْلم  

نَّ اتِ اَّللَِّ َفإِ َبًَْنه ْم   َ َمن َيْكف ْر ِبآيَ 

﴾ اَّللََّ سَِريع  اْلحِسَابِ   

 

 ความว่า  แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮ์ คือ อิสลาม บรรดาผู้ที่ได้รับ
คัมภีร์ได้ขัดแย้งกัน นอกจากภายหลังที่ความรู้มาปรากฏแก่พวกเขา 
ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขา และผู้ใดปฏิเสธ
โองการต่าง ๆ ของอัลลอฮ์แน่นอน อัลลอฮ์ทรงสอบสวนอย่าง
รวดเร็ว ((อาละอิมรอน:19)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศ
ไทย,2542) [2] 
 การศึกษาในอิสลามไม่ได้หมายถึงเพียงการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์หรือทักษะจากชนรุ่นหนึ่งไปยังชนอีกรุ่นหนึ่ง แต่ใน
มุมมองของอิสลามการศึกษาจะมีความหมายที่กว้างครอบคลุม
หลายๆ ด้าน กล่าวคือการศึกษาในอิสลามเป็นกระบวนการอบรม
และบ่มเพาะสติปัญญา ร่างกาย และจิตวิญญาณ เพื่อผลิตมนุษย์ที่
สมบูรณ์ การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมหลาย
คุณลักษณะดังต่อไปนี้  (1) อัลตัรบียะฮฺ  (التربًة) 
ห ม าย ถึ ง  ก า รอ บ รม  ก ารขั ด เก ล าจิ ต ใจ  (2) อั ล ต ะ อ ลี ม 
( علًمالت ) หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ซึ่งรวมถึงความรู้
ศาสนาและความรู้ทางโลก (3) อัลตะอดีบ ( أديبالت ) 
หมายถึง การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบ
วินัย (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [3] 
 จากความหมายข้างต้นการศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับ
การศึกษาที่สมบูรณ์ที่ประกอบด้วยการตัรบียะฮฺ ตะอลีม และ    
ตะอดีบ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการขัดเกลาจิตใจ มีสติปัญญาที่ดี 
และมีมารยาทท่ีดีงาม  
 อัลลอฮ์ตรัสว่า  
 

 ً ًَِن ََس وَّلا ه َو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلْ م ِ  ﴿

ْم ِتِه َ ي َزكِ ًهِ مِ ْنه ْم َيْتل و َعَلًِْهْم آَيا

ْكَمَة َ ِإن َ ي َعلِ م ه م  اْلِكَتاَب َ اْلحِ 

ِبًنٍ﴾َكان وا ِمن َقْبل  َلِفي َضالٍل م    
 
 ความว่า  พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง  เราะสูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้
ไม่รู้หนังสือจากพวกเขาเอง เพื่อสาธยายโองการต่างๆ ของพระองค์
แก่พวกเขาและทรงท าให้พวกเขาผุดผ่องและทรงสอนคัมภีร์และ
ความสุขุมของคัมภีร์ภาพแก่พวกเขา และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่
ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม ((อัลญุมุอะฮฺ:62)) (สมาคมนักเรียน
เก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [4] 
 จากโองการดังกล่าวนี้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการขัดเกลา
จิตใจของมนุษย์ให้บริสุทธ์ิผุดผ่องเพื่อพวกเขาจะเป็นบ่าวที่ดีและเป็น
เคาะลีฟะฮฺของพระองค์ตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์
ขึ้นมาดังปรากฎในอัลกุรอานว่า  

 
سَ ِإَّلَّ اْلجِنَّ َ اإلِْنَ َما َخَلْقت   ﴿

﴾ِلًَْعب د  نِ   
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  ความว่า  และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด เว้นแต่เพื่อ
เคารพภักดีต่อข้า ((อัซ-ซาริยาต:56)) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ 
ประเทศไทย,2542) [5] 
 จากค านิยามการศึกษาในอิสลามข้างต้นจะพบว่า การศึกษาใน
อิสลามมีลักษณะดังนี้  (1) เป็นการศึกษาตลอดชีพ (2) เป็นการ
พัฒนาทุกส่วนของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าด้านวิญญาณ สติปัญญา 
และร่างกาย (3) สนองต่อวัตถุประสงค์ของการสร้างมนุษย์ กล่าวคือ
เพื่อเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นตัวแทนบนผืนแผ่นดิน (4) ท าให้
สมาชิกของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเจริญรุ่งเรือง 
 ปรัชญาการศึกษา หมายถึง การน าทัศนะแนวคิดหรือวิธีทาง
ปรัชญามาใช้กับการศึกษา และอีกความหมายหนึ่ง คือ กิจกรรมทาง
ความคิดที่เป็นระบบที่ใช้ปรัชญาเป็นแนวทางในการจัดการระบบ
และก าหนดแนวทางของการศึกษา (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต , 
2551)) [6] 
 ปรัชญาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่รวบรวมหลักการ ความเช่ือ 
แนวคิดและหลักค าสอนต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นกับ
การศึกษา ดังนั้นปรัชญาการศึกษาจึงไม่สามารถที่จะออกมานอก
กรอบของหลักการ ความเช่ือ และแนวคิดของศาสนาได้  บางท่านก็
ให้ความหมายของปรัชญาว่าเป็นความเพียรพยายามค้นหาความจริง
และธาตุแท้ของการศึกษาว่าปัญหาที่เกี่ยวกับการศึกษาที่แท้จริงมี
อะไรบ้าง 
 จากความหมายของปรัชญาการศึกษาข้างต้นพอสรุปได้ดังนี้     
(1) ปรัชญาการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งในประสบการณ์ของมนุษย์ที่มี
ต่อระบบการศึกษา (2) ปรัชญาการศึกษาเป็นกระบวนการคิดที่มี
ระบบ โดยมีปรัชญาเป็นตัวสื่อในการจัดการระบบการศึกษา        
(3) ปรัชญาการศึกษาเป็นที่ใฝ่หาของนักการศึกษาที่ให้ความกระจ่าง
ในการศึกษาตลอดจนเพื่อให้การศึกษาสามารถเข้ากับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นหนึ่งได้ (4) ปรัชญาการศึกษา คือ ทฤษฎีหรือแนวคิดของนัก
การศึกษาที่ เกิดมาจากบุคลิก ลักษณะของนักการศึกษาที่มีต่อ
การศึกษาและการด ารงชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อโครงสร้างสังคมอื่นๆ
กับสถาบันการศึกษาได้ (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) [7] 
 ปรัชญาการศึกษาอิสลามมีลักษณะดังนี้ (1) สามารถที่จะน า
หลักการอิสลามมาใช้เป็นแนวคิดที่จะท าให้เราห่างไกลจากแนวคิด
secular ที่แยกระหว่างกิจกรรมทางศาสนากับกิจกรรมทางโลก (2) 
มุสลิมจะใช้ค าสอนอิสลามมาเป็นแหล่งที่มาส าคัญในการสร้างกรอบ
ของปรัชญาการศึกษา (3) ระบบการศึกษาอิสลามจะท าให้เพิ่มความ
เชื่อมั่นในศาสนา ภูมิใจในความเป็นมุสลิมอันจ าน าไปสู่ความรุ่งเรือง
ดังท่ีเคยในอดีตอีกครั้งหนึ่ง (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2551) [8] 
 อิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความส าคัญในเรื่องการศึกษาอย่างยิ่ง  
เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตของมนุษย์ เป็นหัวใจของ
ความเจริญ ดังที่ได้รู้กันว่าการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ
จ าเป็นต้องอาศัยวิชาความรู้จึงจะได้รับผลความส าเร็จ ดังนั้นตั้งแต่
เริ่มแรกท่ีอิสลามแผ่ขยาย อิสลามได้ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มนุษย์มี
ความรู้ ดังปรากฏในห้าโองการแรกท่ีอัลลอฮ์ทรงประทานให้ท่านนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งได้เริ่มด้วย โองการที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า 

 
 ِباسْ  ﴿

ْ
ِذي ِم ََبِ كَ الَّ اْقَرأ

 َخَلَق، َخَلَق اإِلنسَاَن ِمْن عَ 
ْ
َلٍق، اْقَرأ

، َم ِباْلَقَلمِ َ ََب كَ اْلَْكَرم ، الَِّذي َعلَّ 

﴾  مْ َعلََّم اإِلنسَاَن َما َلْم َيْعلَ   

 
 ความว่า จงอ่านด้วยพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงให้
บังเกิด ทรงให้บังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และผู้อภิบาล
ของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์
ในสิ่งที่เขาไม่รู้ (อัล-อะลัก: 1-5) สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศ
ไทย,2542) [9] 
 ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะความรู้
เกี่ยวกับศาสนา เช่นความรู้เกี่ยวกับการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ 
จริยธรรมมุสลิม เป็นต้น ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ได้กล่าวไว้มีความว่า “ผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขาได้รับความดีงาม 
พระองค์จะทรงท าให้เขาเข้าใจศาสนา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย์) 
โดยเฉพาะความรู้ในด้านการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นยิ่ งมีความส าคัญ
เป็นอันดับแรกอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า 

 

نَّه  َّلَ ِإَلَه ِإَّلَّ 
َ
ِْْفْر  اَّللَّ  َ اسْتَ َفاْعَلْم أ

م ْؤِمَناتِ ِلَذنِبكَ َ ِلْلم ْؤِمِنًَن َ الْ   

 
 ความว่า พึงรู้เถิด (คือต้องหาความรู้) ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่
เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮ์ และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพื่อตัวเจ้า
และเพื่อบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิง” (มุหัมมัด: 
19) (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย,2542) [10] 
  
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงหลักค าสอนของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวกับ
การศึกษา 
 2.2 เพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักการของ
ศาสนาอิสลาม 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะเอกสารที่มุ่งตอบ
ค าถามหรือทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

3.2 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ศึกษาเฉพาะเอกสารที่เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอาหรับท่ีมีการแปลเป็นภาษาไทย 

 
4.วิธีการวิจัย 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสารจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่เกี่ยวข้องและบรรยายความ
เชิงพรรณนา ได้แก่ คัมภีร์อัลกุรอาน หนังสืออัลหะดีษ เอกสารและ
งานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
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4.1 ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอาน จากฉบับที่มีความหมาย
ภาษาไทยคัดเลือกส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา พร้อมศึกษาอัลหะดีษ 
หรือค าสอนของศาสดาที่ขยายความในเชิงปฏิบัติจากที่บอกไว้ใน  
อัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานจะบอกเฉพาะหัวหรือใจความส าคัญๆ
เช่นเดียวกับเป็นรัฐธรรมนูญหรือแผนแม่บท และศาสดาจะเป็นผู้
อธิบายหรือขยายความหรือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน หรือรับรองการกระท าของสหายหรือสาวกว่าถูกต้อง 

4.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยอื่นๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษา 

 
5.ผลการวิจัย 
5.1ความส าคัญของการศึกษาในอิสลาม 
 การศึกษาคือกระดูกสันหลังของศาสนา คือ อิสลามได้ให้
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาถึงขั้นก าหนดให้การศึกษาใน
อิสลามนั้นเป็นภาระหน้าที่ทางศาสนาของมุสลิม  
 ดังท่านศาสดามุฮัมมัดได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 
 ”طلب العلم فريضة على كل مسلم“

 
 ความว่า การศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น (ฟัรฎู) ส าหรับมุสลิมทุกคน 
(บนัทกึโดยอิบนมุาญะ เลข 224) 
 
 “  من سلك طريقا يلتمس فًه  

علما سهل هللا له به طريقا إلى 

 ” الجنة
 
 ความว่า บุคคลใดกต็ามที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้ แน่
นอนอัลลอฮ์ก็จะทรงท าให้หนทางไปสูส่วนสวรรค์เป็นท่ีง่ายดาย
ส าหรับเขา (บันทึกโดยมสุลิม เลข 2699 ) 
  
 การศึกษาไม่ใช่แค่การศึกษาทางธรรมเท่านั้น แต่การศึกษา
หมายถึงการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจ
และอื่นๆ  ความรู้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์  ในศาสนาอิสลามการ
พัฒนาตนเองก็ต้องอาศัยความรู้  การศึกษาจึงท าให้มนุษย์มีความรู้
และน าไปสู่พัฒนาของตนเอง อิสลามต้องการให้มุสลิมศึกษาและ
แสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์เท่านั้นทั้งที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺ  ส่วนความรู้ที่มีประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิตในโลกนี้ ก็เป็นสิ่งท่ีอิสลามสนับสนุนให้ศึกษาเช่นกัน ทั้งนี้
เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในเรื่องโลกหน้า  ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงต้องเอา
ใจใส่ในเรื่องการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เข้าใจศาสนาและปฏิบัติได้
ถูกต้อง โดยต้องหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ใน
โลกนี้หรือโลกหน้า 
5.2 เป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม 
 การศึกษาแรกที่อิสลามให้ศึกษา คือศึกษาในเรื่องของพระเจ้า 
มุสลิมทุกคนต้องศึกษาให้รู้จักพระเจ้าของเขาอย่างแท้จริง เพราะ

เมื่อได้รู้จักพระเจ้าและมีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง เขาจะเป็นบุคคลที่
สร้างสรรค์สังคม ในจิตใจจะมีแต่ความต้องการที่จะน าสิ่งดีๆ มาสู่
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  
 อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่า  
 

ْن ِإنََّما َيخْشَى اَّللََّ مِ  .....  ﴿

﴾ ......ِعَباِدِه اْلع َلَماء    

  
 ความว่า แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์
เท่านั้นท่ีเกรงกลัวอัลลอฮ์ (ฟาฏิร:28) 
 
 อิสลามไม่ห้ามศึกษาด้านต่างๆที่เป็นวิชาการที่มีความรู้  เพราะ
การศึกษาในทัศนะของอิสลามมีอยู่สองลักษณะด้วยกัน คือ 
 1. การศึกษาเป็นข้อบังคับท่ีทุกคนต้องเรียนรู้ (ฟัรดูอีน)  
 ”طلب العلم فريضة على كل مسلم“
การศึกษาที่เกี่ยวกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติ เช่นการศึกษา
รายละเอียดของหลักการศรัทธา การศึกษาหลักการปฏิบัติ เช่น การ
อาบน้ าละหมาด การเรียนรู้วิธีละหมาด การถือศีลอด และอื่นๆ 
 2. การศึกษาท่ีไม่บังคับส าหรับมุสลิมทุกคน แต่เพียงพอถ้ามุสลิม
คนหนึ่งได้ศึกษา (ฟัรดูกิฟายะห์) แต่ถ้าหากไม่มีใครศึกษาเลย ถือว่า
มุสลิมทั้งหมดมีบาป เช่น การศึกษาในอาชีพด้านต่างๆที่มนุษย์
จ าเป็นต้องพึ่งพา ช่างซ่อม นักวิทยาศาสตร์ นักค้นคว้าที่ผลิตสิ่งใหม่
ที่น าประโยชน์มายังมวลมนุษยชาติ หมอ ทหาร ต ารวจ และอีก
มากมายที่จ าเป็นต่อสังคม เป้าหมายของการศึกษาในอิสลาม คือ 
การท าให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
วิญญาณอันจะน าไปสู่การเป็นผู้ที่ภักดีต่อพระเจ้า 
 
6.อภิปรายผล 
 ศาสนาอิสลามให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก
และการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสมบูรณ์ในทุก
มิติทั้ งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ สอดคล้องกับ (แฮรี่  นู ร 
อาลียฺ,2557)[11]ที่ว่าศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา
เป็นอย่างมาก ถึงขั้นก าหนดว่าการศึกษานั้นเป็นภาระหน้าที่ทาง
ศาสนาส าหรับมุสลิม และการศึกษาในอิสลามนั้นมีเป้าหมายเพื่อท า
ให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ วิญญาณ และสติปัญญา 
อันจะน าไปสู่ การเป็นผู้ที่ ภั กดีต่อพระเจ้ า มนุษย์จะประสบ
ความส าเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ล้วนต้องอาศัยความรู้ ซึ่งจะต้อง
ผ่านการศึกษา  
 
7.บทสรุป 
 ศาสนาอิสลามได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่าง
มาก ถือเป็นภาระหน้าที่ของมุสลิมทุกคน โดยที่การศึกษานั้นมี
เป้าหมาย คือ การท าให้มนุษย์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
วิญญาณ และสติปัญญา  
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แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการ 
พื้นที่สาธารณะในเมือง กรณีศึกษา สวนหลวงพระราม 8  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC PARTICIPATION PROCESS      

FOR THE MANAGEMENT OF URBAN PUBLIC SPACES 
A CASE STUDY OF SUAN LUANG RAMA 8 BANG PHLAT DISTRICT BANGKOK 
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1สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2หน่วยปฏิบัติการวิจยัความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1Email: orathaitilakam@gmail.com; 
 2Email: saya21@yahoo.com 

 
บทคัดย่อ 

            ความแออัดของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ยังขาดกลไกของ
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีศักยภาพ งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นที่สาธารณะในเมือง กรณีศึกษา สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีศักยภาพ   โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์และเลือก
วิธีการสุ่มกลุ่มประชากรแบบเจาะจงจากประชากรกลุ่มต่าง ๆ ท่ีท ากิจกรรมในสวนแตกต่างกัน 6 ประเภท จ านวน 12 คน โดยวิเคราะห์ผ่าน
แนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะและทฤษฎีกระบวนการมสี่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้เลือกใช้สวนน้ีเพราะมีการออกแบบพื้นที่
ที่เหมาะกับกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและยังมีบรรยากาศริมแม่น้ าให้ความรู้สึกผ่อนคลาย 2) ผู้ใช้สวนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบพื้นฐาน และ 3) ผู้ใช้สวนไม่มีโอกาสในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ แต่ผู้ใช้สวนมีความต้องการให้เกิดการสร้าง 
การมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้พื้นที่สวนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านข้อเสนอประกอบด้วย 1) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มี
หน้าที่ในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ 2) เพิ่มแนวทางการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของสวนสาธารณะทั้งข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ใช้สวนเพ่ือน ามาสู่การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีศักยภาพ 
 
ค าส าคัญ: พื้นทีส่าธารณะ, สวนสาธารณะ, การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ, กระบวนการมีส่วนร่วม, สวนหลวงพระราม 8 

 
Abstract 

Overcrowded of parks in Bangkok are partly due to the lack of a mechanism for effective participation in 
public space management. The objectives of this reserch are 1) to study the factors affecting the participation in the 
management of city a case study of Suan Luang Rama 8 Bang Phlat District Bangkok 2) recommented policy for the 
development of public participation processes for the management of urban public spaces. Qulitatative method was 
selected to collected the data. From six activitie types in park, 12 indept-interviews were selected from purposive park 
users. The result was analyzed through public space management concepts and participatory process theory. 
Conclusion of this research can be summarized as 1) The reason to choose for using Suan Luang Rama 8 is a good 
design of space that is suitable for various activities. It also has an atmosphere along the river to feel relaxed. 2) Most of 
the park users are unaware of the basic requirements or rules. 3) Park users do not have the opportunity to manage this 
public space. However, the park user need to organize some areas or activities in order to create a participation process 
in the management. The suggestion of park user are 1) Increase the access channel  between park users and those 
responsible for park management. 2) Increase the public awareness guideline of the park, including requirements and 
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regulations, to the park users in order to develop a process for effective participation in the management of public 
spaces. 
 
Keywords: Public spaces, Park, Management of Public Space, Participation Process, Suan Luang Rama 8 
 
1. บทน า : ชีวิต เมือง และพื้นที่สาธารณะ 
 การใช้ชีวิตของมนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ท าในแต่ละวัน 
ซึ่งกิจกรรมที่ท านั้นล้วนต้องใช้เมืองในการรองรับกิจกรรมทั้งสิ้น 
เพราะเมืองมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เรียกว่าพื้นที่สาธารณะเป็น
หัวใจส าคัญ โดยกิจกรรมมากกว่าครึ่งของชีวิตมนุษย์มักเกิดขึ้นที่
พื้นที่สาธารณะ [1] ดังนั้นพื้นที่สาธารณะจึงถือเป็นพื้นที่ ที่มี
ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของคนภายในเมืองเป็นอย่างมาก 
คุณภาพชีวิตจะสมบูรณ์ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีพื้นที่สาธารณะที่ดีและมี
ศักยภาพเพราะพื้นที่สาธารณะจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและ
สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้คนในเมืองได้ [2] 
 แม้ว่าพื้นที่สาธารณะนั้นจะมีอยู่มากมายหลายรูปแบบทั้งพื้นที่
โล่งกลางเมือง พ้ืนที่สีเขียว หรือ ตลอดจนกระทั่งทางเท้าก็ถือเป็น
พื้นที่สาธารณะอย่างหนึ่ง [3] แต่ทั้งนี้ด้วยสภาพความเป็นเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นปัญหาความแออัด
ทั้งใน ด้านประชากร ด้านจราจร และน าไปสู่ปัญหาดา้นความแออัด
ของการใช้พื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแออัดด้านการ
ใช้พื้นที่สีเขียว กล่าวคือในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวอยู่
ที่ 6.20 ตารางเมตรต่อคน [4] ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่ต่ ากว่า ค่า
มาตราฐานขององค์กรอนามัยโลก (WHO) นั้นคืออย่างน้อยที่สุด
ต้องมากกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน โดยพื้นที่สีเขียวได้ถูกนิยามจาก
ส านักงานสวนสาธารณะ ส านักสิ่งแวดล้อม ว่า พื้นที่สีเขียว คือ 
สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นปัญหาของพื้นที่
สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่มีความท้าทายและจ าเป็นต้อง
วางแผนจัดการมากท่ีสุดนั้นก็คือ “สวนสาธารณะ” 
 อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะมีปัจจัยที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งนั่นก็คือ กระบวนการมีส่วนร่วม [5] เนื่องมาจากพื้นที่
สาธารณะควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานและเป็นที่ที่ทุก 
คนสามารถมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การพัฒนา
พื้นที่สาธารณะให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด    
ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะได้อย่างมีศักยภาพ
จ าเป็นต้องค านึงถึง กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส าคัญ  
  จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาถึงแนวทางการบริหาร
จัดการพื้นที่ สาธารณะที่มุ่ งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างมีศักยภาพ  
 
1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
    1.1.1 เพื่อศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่
มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีศักยภาพ   

    1.1.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในเมือง กรณีศึกษา สวนหลวง
พระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
2. ขอบเขตของงานวิจัย : พื้นที่สีเขียวกลางกรุง  
2.1 ศักยภาพของสวนสาธารณะสวนหลวงพระราม 8   
 ในการเลือกพื้นที่ศึกษา แบ่งเกณฑ์และขั้นตอนในการเลือก
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1 ขั้นตอนการเลือกพื้นที่
ศึกษา โดยแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1.1 การเลือกประเภทของพ้ืนที่สาธาณะ 
 พื้นที่สาธารณะในประเทศไทยแบ่งได้เป็นหลายประเภททั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกพื้นที่สาธารณะที่จัดเป็น พื้นที่สีเขียว (Green space) 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการและพัฒนา
จึงเลือกประเภทของพื้นท่ีสาธารณะแบบ “สวนสาธารณะ” 
2.1.2 การเลือกประเภทของสวนสาธารณะ 
  สวนสาธารณะถูกแบ่งออกได้หลายประเภทแต่ทั้งนี้ประเภทที่
ตรงต่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยจะเป็นประเภทสวนชุมชน โดย
เหตุผลที่ส าคัญคือ สวนสาธารณะในประเภทดังกล่าวนี้  จะมี
ความสัมพันธ์กับผู้คนมากกว่า 1 ชุมชนขึ้นไปและท าให้มีกลุ่มผู้คนที ่
เกี่ยวข้องในวงกว้างมากขึ้น  
2.1.3 การระบุพื้นที่ฐาน  
 เมืองที่เป็นศูนย์กลางการปกครอง กรุงเทพมหานคร จะถือเป็น
ตัวแทนของการจัดการกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะของประเทศไทยได้เหมาะสมและชัดเจนที่สุด 
รวมทั้งสวนสาธารณะที่จัดตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองจะให้ประโยชน์
กับคนได้ครอบคลุมมากที่สุดผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ฐานเป็นกรุงเทพช้ัน
กลาง 
 
2.1.4 ผู้มีอ านาจในการออกแบบและจัดการดูแลสวนสาธารณะ 
 สวนสาธารณะที่ถูกเลือกต้องเป็นสวนสาธารณะที่จัดท าโดย
ภาครัฐหรือหน่วยงานในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เอกชน เพื่อให้เข้าใจใน
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่
สาธารณะได้มากท่ีสุด 
2.1.5 ปีที่ท าการสร้างสวนสาธารณะ 
 เนื่องมาจากในปัจจุบันมีสวนสาธารณะเกิดขึน้น้อยลง โดยผู้วิจัย
ตั้งสมมุติฐานว่าการเลือก สวนสาธารณะขึ้นมาในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 5 - 10 ปีท่ีมีการก่อสร้างใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากท่ีสุดโดย
จะมีโอกาสในการออกแบบให้เหมาะสมต่อยุคสมัยมีฟังก์ช่ันในการ
เข้าใช้งานที่หลากหลายจะน ามาสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ได้จริง 
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2.1.6 การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
    หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้สวนสาธารณะประสบความส าเร็จ คือ
สวนสาธารณะที่มีการเข้าถึงโดยระบบขนส่งสาธารณะมากท่ีสุดจะมี
โอกาสการเข้าถึงที่หลากหลายจากผู้คน 
    เมื่อสรุปได้ดังนี้แล้วจึงท าการเลือก กรณีศึกษาคือ สวนหลวง
พระราม 8 ดังรูปที่ 2 ต าแหน่งที่ตั้งของสวนหลวงพระราม 8 
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
    การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อตอบค าถาม
วิจัยหลักเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย 

วิธีการเก็บข้อมูลคือ 1) การสัมภาษณเ์ชิงลึกต่อกลุ่มผูใ้ช้สวนและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง และ 2) การสังเกตการณ์ด้านกระบวนการมีส่วน
ร่วมในพ้ืนท่ีสวนหลวงพระราม 8  
    ทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยนั่น คือ 
ทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation theory) โดยจะใช้
ทฤษฎีกระบวนการมีส่วนร่วมวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและหลักการ
ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะ และใช้เป็นทฤษฎีหลักในการ
ศึกษาวิจัยและเช่ือมโยงไปสู่องค์ประกอบต่าง ๆ ของงานวิจัย ดัง
รายละเอียดในรูปที่ 3 กรอบวิธีวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการคดัเลือกพื้นที่ศึกษา  

รูปที่ 2 ต าแหน่งท่ีตั้งของสวนหลวงพระราม 8 
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2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่จะถูกเลือกต้องเป็นกลุ่มประชากรที่เข้าใช้งานพื้นที่
ศึกษา โดยกระจายเวลาการเก็บข้อมูล เป็น 4 ช่วงเวลา คือ 05.00 
– 09.00 น. 09.00 – 15.00 น. 15.00 – 17.00 น และ 17.00 –
21.00 น.  
      โดยในการเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างนั้นจะเลือกโดยไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) โดยใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยพิจารณาจากการอ้างอิงของตัวผู้วิจัยเอง จ านวน 12 
คน (จาก 6 กลุ่มกิจกรรม) 
 
2.2.2 ลักษณะและขั้นตอนการวิจัย 
     การศึกษามุ่งเน้นแนวทางการพัฒนากระบวนการมีส่วนรว่มของ
ประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ โดยรูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อน ามาสร้าง
เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 
นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมใน
ระดับประชาชน ในพื้นที่ศึกษาสวนหลวงพระราม 8 โดยมี
รายละเอียดดังรูปที่ 4 สรุปขั้นตอนและลักษณะการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
        
 
 

3. แนวคิดและทฤษฎี  
3.1 การบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม 
    หลักการในการบริการจัดการพื้นที่สาธารณะ คือ รูปแบบการ
บริหารจัดการอย่างหนึ่งที่ผู้มีอ านาจหรือรัฐบาลได้บริหารจัดการให้
พื้นที่เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิด
กระบวนการและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม [6] 
    การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ดีจึงควรเป็นการตั้งกฎกติกา
และขอบเขตที่สร้างความมั่นใจว่าพื้นที่สาธารณะนั้นสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ต่าง ๆ  
 
3.1.1 กลไกของผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการ 
    ในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะมีผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการมีเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้มีอ านาจในการบริหาร
จัดการต้องเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจในการท างานร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  1) ภาคเอกชน 2) ภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ  3) รัฐบาลท้องถิ่น และ 4) ชุมชน การสร้างความ
สมดุลระหว่าง 4 ส่วนจะท าให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะ
ที่ดีและมีศักยภาพ [6] 
3.1.2 หลักการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะ 
   การบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะที่ดีนั้นมีมุมมองในการพิจารณา
ที่ส าคัญ 3 มุมมองดังนี้  
    ด้านข้อก าหนด การบริหารจัดการที่ดีผู้ใช้สวนต้องทราบถึง
ข้อก าหนด หรือกฎกติการบ้างอย่างเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับรู้ร่วมกัน 
และต้องมีสิทธิในการสร้างกรอบของข้อก าหนดที่ควรเกิดขึ้นในการ
ใช้งานพ้ืนท่ีสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างการใช้งาน 
    ด้านการลงทุนและดูแลซ่อมบ ารุง ผู้ใช้งานต้องมีสิทธิในการ
ลงทุนเรื่ององค์ประกอบในเชิงกายภาพต่าง ๆ ของสวน รวมทั้งมี
สิทธิในการรักษาบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานที่มีในพื้นที่สาธารณะ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีศักยภาพ 
    ด้านความร่วมมือ การประสานงานในพื้นที่สาธารณะถือเป็นสิ่ง
ที่ท าใหเ้กิความสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ทางตรงหรือทางอ้อม ล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชนและองค์กรผู้มี
อ านาจจัดการดูแล ดังนั้นทั้งผู้ใช้สวนและผู้มีอ านาจในการดูแลสวน
ตอ้งสามารถร่วมมือกันได้อย่างมีศักยภาพ 
3.1.3 แนวทางการใช้พ้ืนที่สาธารณะแบบมีส่วนร่วม  
    การใช้พื้นที่สาธารณะที่ดีควรเป็นพ้ืนท่ีที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ควรประกอบไปด้วยปัจจัย 4 ประการดังนี ้ 
    ความเป็นกันเอง ผู้คนสามารถพบปะเพื่อพูดคุยกันได้อย่าง
สะดวกสบาย ถึงแม้จะเป็นผู้คนที่ไม่เคยรู้จักกัน แต่เมื่อได้เข้ามาถึง
สวนสาธารณะก็ถือเป็นพื้นที่ เปิดที่ท าให้ทุกคนสามารถทักทาย
พูดคุยกันได้  
    การใช้ประโยชน์และกิจกรรม การออกแบบการใช้พื้นท่ีถือเป็น
เรื่องส าคัญในการสร้างกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้คน พื้นที่
ทุกส่วนของสวนต้องถูกใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความสมดุล 

รูปที่ 3 กรอบวิธีวิจัย 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการวิจัย 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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    การเข้าถึงและการเชื่อมโยง การเช่ือมโยงเชิงกายภาพและ    
การเข้าถึง คือ สะดวกทั้งการมองเห็นว่าสวนอยู่ต าแหน่งใด และ
สะดวกทั้งการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่สวน รวมทั้งขอบเขตของพื้นที่
ต้องสร้างคสามดึงดูดและน่าสนใจ 
    ความสะดวกสบายและภาพลั กษ ณ์  พื้ นที่ ให้ มี ความ
สะดวกสบายในการเข้าใช้พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นความสะอาด รวมถึง
ความปลอดภัยของอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ เมื่อพื้นที่มีความ
สะดวกสบายจะถือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของสวนสาธารณะ 
 
4.ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลผู้ใช้พ้ืนที่ สวนหลวงพระราม 8  
    ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ใช้งานสวนหลวง
พระราม 8 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้
4.1.1 จุดเด่นของพ้ืนที่สวนหลวงพระราม 8  
    ผู้ใช้งานสวนหลวงพระราม 8 ได้อธิบายถึงจุดเด่นของสวนหลวง
พระราม 8 ว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีการจัดองค์ประกอบของพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจุดดึงดูดที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสวน
หลวงพระราม 8 คือการที่พื้นที่อยู่ใกล้กับริมแม่น้ าเจ้าพระยา ท าให้
อากาศโปร่งโล่งและช่วยให้รู้สึกถึงการ พักผ่อนจริง ๆ เมื่อมาที่สวน
หลวงพระราม 8 
4.1.2 การเข้าถึงพ้ืนที่สวนหลวงพระราม 8   
    กลุ่มผู้เข้าใช้สวนหลวงพระราม 8 มีการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ด้วย
วิธีการที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก มีทั้งโดยวิธีการเดิน – วิ่ง 
หรือปั่นจักรยาน และเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งผู้ที่ใช้วิธีการ
เข้าถึงสวนด้วยการ เดิน-วิ่ง ส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกับพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 เช่น ชุมชนบ้านปูน (ชุมชน
ในละแวก ที่อยู่ติดกับพื้นที่สวนสาธารณะ) ย่านจรัญสนิทวงศ์         
ย่านเทเวศร์ เป็นต้น 
4.1.3 การใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการใช้พ้ืนที่สวน
หลวงพระราม 8  
    ภายในสวนหลวงพระราม 8 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
คือส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียว และส่วนพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 จาก
การลงพื้นที่ สรุปได้ว่าเกิดการใช้กิจกรรม ทั้ง 2 ส่วนในพื้นที่ โดยมี
การใช้พื้นที่ที่แตกต่างกัน พบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสวน 6 กิจกรรม
หลัก ดังนี้ 1) กิจกรรมการออกก าลังกาย 2) กิจกรรมการนั่งพัก
พ่อน 3) กิจกรรมตกปลา 4) กิจกรรมค้าขาย 5) กิจกรรมกีฬา เช่น 
สเกตบอร์ด 6) กิจกรรมช่ัวคราว เช่น การถ่ายท าภาพยนตร์สั้น 
รายละเอียดในรูปที่ 5 ตัวอย่างกิจกรรมในการใช้พื้นที่สวนหลวง
พระราม 8  

 

  

4.1.4 มุมมองของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อการบริหารจัดการสวนสาธารณะ 
    ด้านข้อก าหนด จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้สวนแทบทุกกิจกรรม
ไม่ทราบถึงข้อก าหนดเบื้องต้นในการเข้าใช้สวน มี เพียงกลุ่ม
กิจกรรมค้าขายที่จะทราบถึงข้อก าหนดเบื้องต้นมากที่สุด ได้แก่ 
เวลา เปิด – ปิด ข้อห้ามการใช้งานพ้ืนท่ี ต่าง ๆ  
    ด้านการลงทุน ผู้ใช้สวนกลุ่มที่ท ากิจกรรมออกก าลังกายที่มี
โอกาส เข้ าใช้สวนทุกวัน ได้แสดงความคิด เห็ น เรื่ อ งการจัด   
การงบประมาณของสวนสาธารณะว่า ผู้ใช้สวนมีความต้องการที่จะ
จัดตั้งกองทุนการพัฒนาพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 และให้ผู้ ใช้สวน
ได้มีโอกาสเป็นบริจาคเพื่อการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในสวน  
    ด้านความร่วมมือ สิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ใช้สวนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ว่าสวนหลวงพระราม 8 เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของใคร 
ดังนั้น หากเกิดปัญหาหรือต้องการร้องเรียนก็ไม่ทราบถึงช่องทางใน
การเข้าถึงหน่วยงานดังกล่าว 
 
4.2 ข้อมูลจากผู้พบเห็น : สวนหลวงพระราม 8 
    ข้อมูลในส่วนน้ีได้จากการเก็บข้อมูลจากการสงัเกต กระบวนการ
มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะ โดยสรุปเป็นประเด็น
ได้ดังนี้ 
4.2.1 ความเป็นกันเองของผู้ใช้สวน 
    จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกิจกรรมที่มักพูดคุยและรู้จักกันอย่าง
สนิทสนมจะเป็นกลุ่มกิจกรรมค้าขาย ที่เป็นคนในละแวกใกล้เคียง
กับพื้นที่ คือ ชุมชนบ้านปูน นอกจากนี้ผู้คนที่เข้าใช้งานสวนท่ีมีเป็น
วัยสูงอายุจะเลือกใช้สวนเป็นจุดนัดพบเพื่อน และพูดคุยขณะออก
ก าลังกาย  
4.2.2 การเข้าถึงและอัตลักษณ์ของสวนหลวงพระราม 8  
    จากต าแหน่งที่ตั้งของสวนแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสวน
หลวงพระราม 8 มีการเข้าถึงที่หลากหลาย อีกทั้งสวนหลวง
พระราม 8 มีจุดเด่น คือ พระบรมราชานุเสาวรีย์ของรัชกาลที่ 8 ที่
เป็นเหมือนจุดสังเกต (Landmark) ของพื้นที่ ดังรูปที่ 6 จุดสังเกต
ของพื้นที่  

 

 

 
4.2.3 ความสะดวกสบายของพ้ืนที่สวนหลวงพระราม 8   
    ภายในพื้นที่สวนสาธารณะ พบว่าการจัดพื้นที่สาธารณะมีความ
โดดเด่นเรื่องการท าความสะอาดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ที่สีเขียว จากการสอบถามผู้ใช้สวนพบว่าเครื่องเล่นเหล่านี้ช ารุด
มาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนแล้วยังไม่ได้รับการซ่อมบ ารุงจากผู้ดูแล 
ดังรูปที่ 7 เครื่องใช้ในพื้นที่ท่ีมีการช ารุด     
 รูปที่ 5 ตัวอย่างกจิกรรมการใช้สวนหลวงพระราม 8 

รูปที ่6 จุดสังเกต (Landmark) ของพื้นที่ 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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5. การอภิปรายผล  
5.1 การสร้างต้นแบบของการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะอย่าง 
มีส่วนร่วม  
5.1.1 ความส าเร็จของการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
สวนหลวงพระราม 8  
    จุดเด่นของสวนหลวงพระราม 8 ที่ตรงกับต้นแบบการบริหาร
จัดการพื้นที่สาธาณณะอย่ างมีส่วนร่วม คือ การที่สวนหลวง
พระราม 8 มีการออกแบบพื้นที่ท่ีมีความหลากหลายและรองรับกับ
กิจกรรมที่หลากหลายท าใหเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายใน  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาถึงงานวิจัย ในโครงการ Project for Public space จะ
พบว่าคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติที่มีความส าคัญและเป็น
จุดเริ่มต้นของพื้นที่สาธารณะที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี[7-8] 
5.1.2 อุปสรรคในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของสวน
หลวงพระราม 8  
    ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของ
สวนหลวงพระราม 8 คือ การไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้พื้นที่ได้มีอ านาจ  
ในการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีศักยภาพร่วมกัน ส่งผลให้พื้นที่
ไม่สามารถพัฒนาได้ในแง่ที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานจริง ๆ  
5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่สาธารณะ สวนหลวงพระราม 8  
    จากการศึกษาพบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการ
พื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมดังนี้  
5.2.1 ปัจจัยด้านพ้ืนที่ 
    จากกิจกรรมที่ปรากฏในพื้นที่สวนหลวงพระราม 8 ประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งภายในพื้นที่สวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่สี
เขียว และเป็นบริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 สะท้อนให้เห็น
ความเช่ือมโยงของพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้กิจกรรมอย่างทั่วถึง
พื้นที่ โดยสวนหลวงพระราม 8 จะมีประตูเปิด-ปิด ระหว่างพื้นท่ีใต้
สะพานพระราม 8 และพื้นท่ีสีเขียว  
       นอกจากนี้พื้นที่ต่าง ๆ ในสวนสาธารณะเอื้อให้เกิดกิจกรรมที่
หลากหลาย ดังท่ีได้อธิบายไปข้างต้น โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วน
ช่วยให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน จากการศึกษางานวิจัย
ด้านพื้นที่สาธาณะ ของสถาบัน World Resources Institute 
พบว่าปัจจัยดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญต่อการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมในบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเป็นอย่างมาก [9-10] 

5.2.2 เสน่ห์ของ “พ้ืนที่สาธารณะ” สวนหลวงพระราม 8  
    ผู้ใช้สวนสวนสาธารณะแห่งนี้ ส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ส าคัญในการ
เลือกใช้สวนหลวงพระราม 8 เพราะมีการออกแบบพื้นท่ีที่เหมาะกบั
กิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้ งยังมีบรรยากาศริมแม่น้ าที่ ให้
ความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้นที่กลางเมืองหลวง และการมีจุดสังเกต (Landmark) อย่าง
สะพานพระราม 8 ยิ่งเป็นเสน่ห์ของพื้นท่ีที่สามารถดึงดูดและเป็นที่
หมายตาในการเดินทางมายังพื้นที่ได้อีกด้วย  
5.2.3 ปัจจัยด้านข้อก าหนดและกฎระเบียบ 
    จากการศึกษาพบว่าผู้ใช้สวนส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงข้อก าหนด 
ระเบียบพื้นฐานในการเข้าใช้พื้นที่ศึกษา โดยสังเกตได้ว่า ข้อก าหนด
ต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้สวนทราบจะเป็นเพียงเวลาเปิด – ปิด ซึ่งถือเป็น  
การคาดการณ์โดยประมาณของผู้ใช้สวนเองเท่านั้น โดยพื้นที่
สวนสาธารณะไม่ได้มีการปิดป้ายประกาศเวลาการเปิด – ปิดของ
สวนให้มีความชัดเจน มีเพียงป้ายขนาดเล็กที่ติดอยู่ข้างก าแพงที่ไม่
สามารถสังเกตุเห็นได้เด่นชัด  
5.2.4 ปัจจัยในการสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของบริหารจัดการ
พ้ืนที่สาธารณะ   
    ผู้ใช้สวนไม่มีโอกาสในการบริหารจัดการสวนสาธารณะร่วมกัน 
เนื่องมาจาก ข้อก าหนดของหน่วยงานราชการที่ตีกรอบความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานในการใช้พ้ืนที่สวน 
    ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการจัดพื้นท่ีบ้างส่วนหรือกิจกรรมบ้าง
อย่างเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น 
การจัดตั้งจอ LED เพื่อบอกข้อก าหนด กฎระเบียบต่าง ๆ บริเวณ
ด้านหน้าสวน และสามารถรับเรื่องร้องเรียนผ่านเครื่องดังกล่าว 
หรือ การจัดให้มีการแสกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ในการใช้สวนต่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการดูแลสวน หรือ  
    มีการจัดตั้งกองทุนและร่วมบริจากเงินเพื่ อการพัฒนาพื้นที่
ภายในสวนหลวงพระราม 8  
 
6. สรุปและเสนอแนะนโยบาย  
    ผู้ใช้สวนสาธารณะมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
จัดการพื้นท่ีสาธารณะที่ตนเองได้เข้าใช้งาน ซึ่งหากเกิดขึ้นได้จริงจะ
สง่ผลให้เกิดศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่สาธาณะอย่างมีส่วน
ร่วมในประเทศไทย  
    หากจะน าสวนหลวงพระราม 8 มาสร้างการเป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการพื้นที่สาธาณะอย่างมีส่วนร่วมนั้นสิ่งส าคัญที่ต้องมีการ
พัฒนาต่อยอด ดังนี ้
6.1 การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มีหน้าที่ใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ  
     มีการจัดท ารูปแบบการเข้าถึงระหว่างผู้ใช้สวนและผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการ สวนหลวงพระราม 8 ได้แก่ ส านักงาน
สวนสาธารณะกรุงเทพมหานครและประชาชนผู้ใช้สวน  

รูปที่ 7 เครื่องใช้ในพื้นที่ท่ีมีการช ารุด 
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6.2 เพ่ิมแนวทางการรับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของสวนสาธารณะทั้ง
ข้อก าหนดและกฎระเบียบต่าง 
    การประชาสัมพันธ์เรื่องข้อก าหนดต่าง ๆ ในพื้นที่สวนหลวง
พระราม 8 จะเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจพื้นฐานในการเข้าใช้
สวน ร่วมทั้งหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ควรให้ความสนใจในการรับรู้
ข่าวสารและเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ใช้สวน  
6.3 บทสรุปสู่แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะอย่างมี
ส่วนร่วมของประเทศไทย  
      พื้นที่สาธารณะในประเทศไทยควรเริ่มต้นจากการออกแบบ
พื้นที่ที่ดีและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน  จากศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้งานพื้นท่ีสาธารณะมักจะอยู่ในบริเวณละแวกใกล้เคียงกับพื้นที่ 
การเปิดโอกาสให้ผู้คนเหล่านั้นได้แสดงความคิดเห็นตั้งแต่ต้นใน
กระบวนการออกแบบพื้นที่สาธารณะจะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ
ในการมีพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่หลากหลาย และน ามาสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะได้ใน
ที่สุด  
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บทคัดย่อ 

รถม้า สัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดล าปางที่มีความผูกพันกับผู้คนในจังหวัดมายาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ ทั งด้าน
โครงสร้างของยานพาหนะ และเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับม้าที่ท างานร่วมกัน งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่อง
รถม้าล าปางในรูปแบบแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่าน  า” ในการเป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
เกี่ยวกับรถม้าล าปาง ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปางส าหรับการเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ จะเริ่มตั งแต่ประวัติ
ความเป็นมา ลักษณะของรถม้าและตัวม้า การฝึกม้า การประกอบตัวถังรถม้า การท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า การตีเกือกม้า การดูแลรักษารถ
ม้า และการเลี ยงม้าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของสารถีรถม้า 2) แนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่า
น  า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ผ่านรูปแบบการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปาง รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการบริการนักท่องเที่ยวในการนั่งรถม้าชมวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละสถานที่ตามเส้นทางรถม้า และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวโดยใช้งานไม้แกะสลักท่ีมีชื่อเสียง และเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 

 
ค้าส้าคัญ: แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น, เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว, บ้านม้าท่าน  า, จังหวัดล าปาง 
 
 

Abstract 
A horse carriage, the tourism symbol of Lampang Province that has long ties with the people of the province. 

Is unique in both the structure of the vehicle And the story of the bond between people and horses that work together 
Objective of this research is 1) to collect knowledge about Lampang carriages in the form of local learning resources 2) 
to study the development method. "Ban Ma Tha Nam" as a local learning center about Lampang horse carriage The 
results of the research were as follows: 1) Knowledge about Lampang horse carriage for dissemination to tourists or 
those who are interested Will start from the history Characteristics of carriages and horses, training horses, assembling a 
wagon body Horse-drawn carriage tour Horseshoe Caring for the wagon And raising horses where visitors can participate 
in activities to experience the way of life of the horse carriage. 2) Development approach "Ban Ma Tha Nam" as a local 
tourist destination and learning center Through the form of disseminating knowledge about Lampang horse carriages 
Model of community participation in tourist service in horse-drawn carriages Unique arts and culture, each location 
along the horse carriage path And development of tourism souvenir products using famous wood carvings And is a local 
material that has been applied   

 
Keywords: Local Learning Resources, Horse Carriage Routes for Tourism, Ban Ma Tha Nam, Lampang  
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1. บทน้า 
     จังหวัดล าปางเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่เป็นจ านวนมาก  มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  
รวมถึงวิถีชีวิตที่ยังคงเรียบง่าย  ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครล าปางนั น  จะอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของรถม้าอีกด้วย (Horse 
Carriage Route)  รถม้ าล าปางเป็ นสิ่ งดึ งดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก  และเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวล าปาง  ที่กล่าวได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวของประเทศ
ไทยที่ยังคงมีรถม้าให้เห็น  ด้วยเหตุผลนี เองนครล าปางจึงได้ช่ือว่า
เป็นเมืองรถม้า  ดังที่ปรากฏในค าขวัญของจังหวัดล าปางที่ว่า “ถ่าน
หินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งานพระธาตุลือไกล ฝึกช้าง
ใช้ลือโลก” ซึ่งรถม้าได้เข้ามาสู่จังหวัดล าปางครั งแรกในช่วงสมัยของ
เจ้าบุณยวาทย์วงศ์มานิต ตรงกับสมัยรัชกาลที่  5 เนื่องจากใน
ขณะนั นการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ยังไม่พัฒนามานครล าปาง 
พาหนะชนิดเดียวที่สามารถใช้บรรทุกสิ่งของหรือสินค้าที่มีความ
รวดเร็วที่สุดก็คือ “รถม้า” และในปัจจุบันรถม้าได้มีการอนุรักษ์และ
พัฒนามาเป็นพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
ล าปาง [1]  
     ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับ
ก าหนดจุดจอดรถม้าตามสถานท่ีท่องเที่ยวส าคัญ ซึ่งมทีั งหมดจ านวน 
4 เส้นทาง [2] ได้แก่ เส้นทางรถม้าสายสักการะ ประกอบด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญที่รถม้าวิ่งผ่านดังนี  1) วัดบุญวาทย์วิหาร    
2) ศาลหลักเมือง 3) หออะม๊อก 4) บ้านเสานัก 5) บ้านหลุยส์ ที 
เลียวโนเวนส์ 6) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 7) สถานปฏิบัติ
ธรรมหลวงพ่อเกษม  เขมโก 8) วัดเจดีย์ซาวหลัง  
     เส้นทางรถม้าสายประวัติศาสตร์  ประกอบด้วยสถานท่ีท่องเที่ยว
ส าคัญที่รถม้าวิ่งผ่านดังนี  1) สะพานรัษฎาภิเศก 2) กาดหัวขัว(ตลาด
รัษฎา) 3) บ้านเสานัก 4) วัดประตูป่อง 5) กู่เจ้าย่าสุตา 6) ถนนสาย
วัฒนธรรม 7) วัดแสงเมืองมา 8) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม    
9) ก าแพงเมืองประตูม้า 10) สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม     
เขมโก 11) วัดปงสนุก 
     เส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–รถไฟ   ประกอบด้วยสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญที่รถม้าวิ่งผ่านดังนี  1) สถานีรถไฟนครล าปาง       
2) ตลาดเก๊าจาว 3) วัดศรีรองเมือง 4) ห้าแยกหอนาฬิกา และ      
5) วัดศรีชุม  
     เส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–ตลาดจีน  ประกอบด้วยสถานที่
ท่ องเที่ ยวส าคัญ ที่ รถม้ าวิ่ งผ่ านดั งนี  1) สะพานรัษฎาภิ เศก            
2) กาดกองต้า 3) อาคารหม่องโง่ยซิ่น 4) อาคารฟองหลี 5) ห้าแยก
หอนาฬิกา  
     นอกจากเส้นทางรถม้าทั ง 4 เส้นทางที่กล่าวมาแล้ว ในด้านการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าล าปางให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่
ส น ใจ  ท างผู้ วิ จั ย ได้ เล็ ง เห็ น ค วามส าคั ญ ขอ งการสื บ ทอด
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นในรูปแบบแหล่งการเรียนรู้
ที่เป็นแหล่งรวมวิทยาการที่สังคมยอมรับ และถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง
และจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของ โดยเป็นแหล่งหรือที่

รวมองค์ความรู้อาจเป็นสถานที่หรือศูนย์รวมที่ประกอบด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มี ซึ่ง “บ้านม้าท่าน  า”มีส่วนประกอบ
ของกระบวนการเรียนรู้หรือกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้รู้ใน
ท้องถิ่นหรือปราชญ์ท้องถิ่นเป็นคนถ่ายทอด ซึ่งจะสามารถท าให้
นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจตลอดจนการได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่มีในชุมชนท้องถิ่นจะก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนที่
เกี่ยวข้อง และเกิดการสร้างอาชีพตามมาภายหลัง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปางในรูปแบบแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น 
     2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่าน  า” ในการเป็น
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับรถม้าล าปาง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตเชิงพื นที่ 
     แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น “บ้านม้าท่าน  า” ตั งอยู่ในชุมชนท่า
มะโอ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวย่าน
เมืองเก่าหรือที่เรียกอีกช่ือหนึ่งว่า “ย่านเมืองเก่าเขลางค์นคร” โดย
ยังคงสภาพของบ้านเรือน ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่  และการ
อนุรักษ์วิถี ชีวิตในชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นหนึ่งใน
เส้นทางรถม้าที่อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง 
 
4. วิธีการวิจัย 
     การศึกษาวิจัยในโครงการ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น
ตามเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว “บ้านม้าท่าน  า” จังหวัดล าปาง 
ในภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่
น ามาใช้ในการศึกษาครั งนี  ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มาใช้ในการด าเนินการศึกษาโดยสรุปดังนี  
     4.1 การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) 
     ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นและองค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปางในการน ามาใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนา “บ้านม้าท่าน  า” และใช้วิธีการลงพื นที่ส ารวจ โดย
การบันทึกภาพและสังเกตการณ์เพื่อเก็บข้อมูลทางกายภาพของพื นที่ 
วิถีชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน และความเช่ือมโยงกับเส้นทางรถ
ม้าที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
     4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
     ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
โดยมี การออกแบบโครงสร้างค าถามที่ ส ามารถน าไป ใช้ใน
กระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Guide Interview) ซึ่งเป็น
แบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดโครงสร้างของข้อค าถามที่ตายตัว 
แต่ก าหนดแนวข้อค าถามแบบเปิดกว้างหรือเป็นการใช้แบบ
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สัมภาษณ์ปลายเปิด ผู้ ให้สัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ และความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทาง
รถม้าเพื่อการท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องรถม้า
ล าปาง 2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล
นครล าปาง 3) สารถีรถม้า 4) ผู้น าชุมชน รวมทั งสิ น 40 คน โดย
กระบวนวิธีการวิจัยในลักษณะนี จะเปิด โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้      
ความช านาญสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย และมี
มุมมองที่แปลกใหม่ 
 
5. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาทฤษฎี ผลงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น 
     2. การส ารวจพื นที่  จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม สังเกต และ
สมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     3. วิเคราะห์องค์ความรู้ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีในชุมชนที่
เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการหาแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในท้องถิ่น 
    4. ศึกษาทัศนคติและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการจากชุมชน
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป 
     5. ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเตมิ รวมทั งวิเคราะห์รายละเอียด
ขององค์ความรู้ กิจกรรมที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว 
     6. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว “บ้านม้า
ท่าน  า” 
     7. ออกแบบแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับ
เส้นทางรถม้าที่วิ่งให้บริการในเขตเทศบาลนครล าปาง 
     8. สรุปแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น การ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนที่
เกี่ยวข้อง 
 
6. ผลการวิจัย 
     ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
บทความ และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
โดยใช้วิธีการลงพื นที่ส ารวจ การบันทึกภาพ และการสังเกตการณ์ 
เพื่อเก็บข้อมูลด้านกายภาพของพื นที่ ร่วมกับการใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ ก  ( In-Depth Interview) โดยมี การออกแบบ
โครงสร้างค าถามที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Guide Interview) บุคคลที่เป็นผู้ที่มีความรู้และความ
เช่ียวชาญในเรื่องการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตาม
เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สารถีรถม้า และผู้น าชุมชน เป็นต้น 
     6.1 องค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าล้าปาง 
     จังหวัดล าปางถือเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ยังคงมีรถม้า
รูปแบบเดิมจากประเทศอังกฤษใช้จนปัจจุบัน เรียกว่ารถม้าแบบ 
“Victoria” ส่วนใหญ่จะผลิตและน าเข้าจากประเทศอังกฤษ [3] ใน

ยุคแรกนอกจากการใช้ขนส่งสินค้าแล้ว สมัยนั นได้มีบริษัทจาก
ประเทศอังกฤษเข้ามาท าธุรกิจป่าไม้ในจังหวัดล าปาง เช่น บริษัท
บอมเบย์ จ ากัด , บริษัทหลุยส์ ทีเลียวโนเวนส์ โดยนายห้างป่าไม้ซึ่ง
เป็นชาวอังกฤษและเยอรมันได้สร้างสนามตโีปโลและใช้ม้าในการแขง่
เป็นจ านวนมาก  รวมถึงในจังหวัดล าปางมีโรงงานท าล้อเกวียนที่
ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนบน จึงสามารถผลิตล้อรถม้าซึ่ งมี
โครงสร้างคล้ายกับล้อเกวียนขึ นแทนของเก่าที่ช ารุด สามารถซ่อม
และผลิตขึ นใช้เองโดยไม่ต้องสั่งซื อจากต่างประเทศ  
     โดยความเป็นมาของรถม้าล าปางนั นได้เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2458 
ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประเทศไทยได้วางรางรถไฟขึ นมาถึงเมืองล าปาง มีการขนรถม้าจาก
กรุงเทพฯขึ นรถไฟมาด้วย ทั งนี เป็นเพราะโครงการต่อเช่ือมถนนสาย 
3 ซึ่งเป็นถนนสายแรกหลังจากสถาปนากรมทาง โดยเป็นสายที่
ทอดตัวจากล าปางไปถึงเชียงราย รถม้าจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ด้วยการเป็นพาหนะรับส่งผู้โดยสารจากตัวสถานีรถไฟนครล าปางเข้า
สู่ตัวเมือง มีระยะทาง 2 กิโลเมตร รถไฟขบวนแรกที่รถม้าได้รับ
ผู้ โดยสารที่ล าปางคือวันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2459 [4] ปัจจุบัน
บทบาทรถม้าได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รถม้าซึ่งเคยเป็น
พาหนะโดยสารส าหรับผู้คนในท้องถิ่นได้กลายมาเป็นพาหนะเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
     ส่วนประกอบของรถม้าล าปางแบ่งได้ดังนี  คือ 1) ตัวถัง ท าด้วย
ไม้ส าหรับเป็นที่นั่งของผู้โดยสาร 2) ล้อ ล้อหน้ามี 24 ซี่ และล้อหลัง
มี 28 ซี่ 3) หลังคา ใช้บังแดด บังฝน หุ้มด้วยผ้าใบหนังเทียมและ
สามารถพับได้ 4) แหนบ ส าหรับกันแรงกระแทก คู่หน้า 1 คู่ และคู่
หลัง 1 คู่ 5) ลูกโม่ ท าหน้าที่เป็นตัวเลี ยว เป็นจุดหมุนให้รถม้าเลี ยว
ซ้าย–ขวา 6) แม่แรง ต่อจากตัวถังและแหนบรถม้ามาถึงลูกโม่  และ
ยึดติดกับแหนบและล้อ 7) กระดิ่ง เปรียบเหมือนแตรรถยนต์ ต้องใช้
เท้าเหยียบปุ่มที่อยู่ใต้เท้าของคนขับ 8) คานรถม้า เช่ือมต่อระหว่าง
รถม้าและม้า  เพื่อลากจูงรถม้า 9) ตะเกียง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมา
ใช้หลอดไฟเพื่อให้ความสว่างแทน 10) ม้า รถม้าล าปางจะเทียมม้า
เพียง 1 ตัวต่อ 1 คัน 
     นอกจากนี ยังมีส่วนประกอบของเครื่องม้าส าหรับสวมให้ม้าใน
การเทียมรถม้า ดังนี  1) บังตา ม้าเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย จึงต้องปิด
ตาสองข้างเพื่อให้ม้ามองตรงไปข้างหน้า บังตาท ามาจากหนังควาย
ฟอก 2) บังเหียน ท าด้วยเหล็ก ใช้บังคับให้ม้าเดินซ้าย–ขวา โดยใช้
ติดกับหัวม้า 3) ปะอก ใช้รัดอกม้า แล้วน าไปต่อกับตัวม้า เพื่อให้ม้า
ลากตัวรถม้า ท าจากหนังเทียมและยางรถยนต์ 4) เครื่องหลังและ
สายหาง ใช้บังคับม้าและเบรกม้า โดยใช้รัดในช่วงบั นท้ายม้า   

 
รูปที่ 1 รถม้าล าปาง 
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     6.2 เส้นทางรถม้าเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
ล้าปาง 
     จากเส้นทางรถม้า 4 เส้นทางได้แก่ เส้นทางรถม้าสายสักการะ  
เส้นทางรถม้าสายประวัติศาสตร์ เส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–รถไฟ 
และเส้นทางรถม้าสายเศรษฐกิจ–ตลาดจีน ดังที่กล่าวในบทน าไปแล้ว 
ในด้านการบริการสถานีรถม้าส าหรับนักท่องเที่ยว ได้มีสถานีรถม้า
กระจายอยู่ตามในตัวเมืองจ านวน 5 สถานีได้แก่ 1) สถานีรถม้าข้าง
มิวเซียมล าปาง 2) สถานีรถม้าหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 3) สถานีรถ
ม้าข้างโรงแรมเวียงทอง 4) สถานีรถม้าหน้าตลาดอัศวิน 5) สถานีรถ
ม้าหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลล าปาง ซึ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
นักท่องเที่ยวในการเลือกขึ นรถม้าในบริเวณใกล้ที่พัก และในปัจจุบัน
ได้มีระบบการสั่งจองรถม้าผ่านสารถีรถม้าเพื่อให้มารับถึงที่พักได้
นอกเหนือไปจากการขึ นรถม้าที่สถานีรถม้าโดยตรง 
 

 
รูปที่ 2 แผนที่เส้นทางรถมา้ 4 เสน้ทางรอบเขตเทศบาลนครล าปาง 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 

     6.3 แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น “บ้านม้าท่าน ้า” 
     ในการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปางเพื่อการเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตของคนเลี ยงม้าและอาชีพสารถีรถม้ามาก
ขึ นนั น ได้ใช้พื นที่บริเวณริมแม่น  าวังซึ่งนอกจากมีความเป็นธรรมชาติ 
ความเป็นส่วนตัว ความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ ยังมีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นกิจกรรมเลี ยงม้าของนักท่องเที่ยวได้ โดย “บ้านม้าท่าน  า” 
เปรียบได้เหมือนสถานที่ที่เก็บเรื่องราวและความเป็นมาของวิถีชีวิต
และประวัติศาสตร์ของรถม้าล าปาง จากเจ้าของพื นที่ “ว่าท่ีร้อยเอก 
สุพจน์ ใจรวมกูล” ที่มีความผูกพันกับรถม้าและสืบทอดอาชีพสารถี
รถม้า มีการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเยาวชนที่สนใจ และมีความ
ต้องการเปิดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นส าหรับนักท่องเที่ยวที่
มีความต้องการนั่งรถม้าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถ
ม้า ผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย 
      
     6.4 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักท่องเท่ียว 
     ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยวจะประกอบไป
ด้วย 1) การนั่งรถม้าชมเมือง สามารถเริ่มต้นเส้นทางตั งแต่สถานีรถ
ม้าหรือจะเริ่มต้นจาก “บ้านม้าท่าน  า” ก็ได้เพราะอยู่ในบริเวณย่าน
เมื องเก่ า ท าให้ รถม้ าสามารถวิ่ งบริการนั กท่องเที่ ยวพาชม

ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวล าปาง สถาปัตยกรรมโบราณ 
บ้านเรือนที่ยังคงรูปแบบดั งเดิม พื นที่สองข้างทางรายรอบไปด้วย
ต้นไม้ใหญ่ รวมถึงกิจกรรมในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วม
ทั งการตักบาตร การเลือกซื ออาหารท้องถิ่น การท าตุงใย ตุงพญายอ 
การท าดอกเอื องผึ งจากเทียน เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 3 การนั่งรถม้าชมเมือง 

 
     2) กิจกรรมขี่ม้าเลาะริมแม่น  าวัง การอาบน  าม้าและให้อาหารม้า 
เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมนอกจากการนั่งรถม้า
เที่ยว แทรกความรู้ของรถม้าล าปางจากโครงสร้างรถม้า การดูแล
รักษา ท าความสะอาดรถม้า หลังจากนั นน าม้าออกจากคอกเพื่อ
เตรียมอาบน  า โดยมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การให้ความรู้พื นฐานใน
การดูม้า การเตรียมอาหารร่วมกับเจ้าของม้า การทดลองจูงม้าหรือขี่
ม้าเดินเล่นบริเวณรอบๆบ้านไปจนถึงการขี่ม้าเดินเลาะริมแม่น  าวัง
ยามเย็น  
 

 
รูปที่ 4 นักท่องเที่ยวทดลองอาบน  าม้า 

 
     3) การสาธิตการตีเกือกม้าและลง Workshop ร่วมกัน การตี
เกือกม้าแบบโบราณด้วยมือ จากช่างตีเกือกม้าคนสุดท้ายของล าปาง 
โดยจะมีขนาด 11 นิ ว ที่มีความหมายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์การประดิษฐ์ 
คิดค้น การบรรลุเป้าหมาย ทัศนคติที่ดีและอุดมคติที่สูงขึ น มีรูตะปู 8 
รู ซึ่งเลข 8 เป็นเลขมงคลของจีนแปลว่า ความร่ ารวย และยังเป็น
เครื่องหมาย Infinity ที่หมายถึง ไม่มีที่สิ นสุด คนจีนจึงเชื่อว่าเลข คือ
ความร่ ารวยที่ไม่มีที่สิ นสุด และในส่วนกิจกรรม Workshop จะเป็น
การสานตาข่ายบนเกือกม้าในรูปแบบ Dreamcathcher มีความ
หมายถึง “ตาข่ายดักฝัน” ซึ่งโบราณเช่ือว่าจะช่วยกรองฝัน ให้ฝันดี
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อยู่กับตัวและฝันร้ายสลายไป เสริมด้วยการร้อยลูกปัดที่ท าหน้าที่
เหมือนปัดเป่าสิ่งไม่ดี และยังมีลักษณะของเกือกม้าที่หงายเพื่อ
รองรับโชคลาภเงินทอง รวมถึงลวดลายบนเกือกม้าที่เป็นลวดลาย
มงคลของล าปาง  
 

 
รูปที่ 5 สาธิตการตีเกือกม้าแบบโบราณด้วยมือ 

 
7. แนวทางการพัฒนา 
     7.1 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกทางการ
ท่องเท่ียว 
     ในด้านแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกทางการ
ท่องเที่ยวที่เช่ือมโยงกับรถม้าล าปาง และ “บ้านม้าท่าน  า” จะเป็นใน
รูปแบบเกือกม้าสานตาข่ายท่ีนอกจากเป็นกิจกรรม Workshop ของ
นักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้มีการออกแบบฐานวางเกือกม้าส าหรับแขวน 
การออกแบบสีสันและลวดลายบนเกือกม้าให้มีความหลากหลาย 
นอกจากนี ยังมีผลิตภัณฑ์ม้าแกะสลักท่ีวาดลวดลายมงคลของล าปาง
ในช่ือ “อาลีบาบา” ซึ่งเป็นช่ือของม้าที่มีความผูกพันกับเจ้าของ 
“บ้านม้าท่าน  า” ในด้านการท างานร่วมอาชีพรถม้าและการก่อร่าง
สร้างตัวมาด้วยกัน 
 

 
รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 

ประเภทงานเกือกม้า 
 

 
รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว 

ประเภทงานม้าแกะสลัก 
 

     7.2 ความคิดเห็นของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละความเช่ียวชาญใน
เรื่องการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามเส้นทางรถม้าเพื่อ
การท่องเที่ยว เช่น ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สารถีรถม้า และผู้น าชุมชน โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) โดยมีการออกแบบโครงสร้างค าถามที่
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Guide 
Interview) ผู้วิจัยได้น าบทสัมภาษณ์มาสรุปเป็นแต่ละประเด็น ดังนี  
          7.2.1 ความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
“บ้านม้าท่าน ้า” 
          การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับรถม้าล าปางมาเช่ือมโยงกับการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การ
สืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปาง การ
ประยุกต์แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับสถานที่  การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีใน
ท้องถิ่น การสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นในด้านการผลิตชิ นงาน  
          7.2.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 
          เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พ่วงแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ นใหม่ ท าให้การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและยัง
ไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร รวมถึงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่
ส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ใน
กรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นหมู่คณะ ซึ่งอาจต้องมีการแบ่งรอบการท า
กิจกรรมหรือใช้ลานกิจกรรมในชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย  
          7.2.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
“บ้านม้าท่าน ้า” 
          การเร่งประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพ่ือบรรจุเข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยว การปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ของสถานที่ให้เหมาะสมและพร้อมรองรับการให้บริการ
นักท่องเที่ยว การก าหนดรูปแบบกิจกรรมแต่ละประเภทให้ชัดเจนทั ง
เนื อหาและเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนเรื่องของการท าของที่ระลึกที่
ต้องหามาตรฐานการผลิตในกรณีที่ต้องผลิตชิ นงานจ านวนมาก 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
      8.1 การรวบรวมองค์ความรู้เร่ืองรถม้าล้าปางในรูปแบบ
แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
     จากการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เรื่องรถม้าล าปาง โดยการ
ส ารวจและประเมินแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มีความต้องการที่จะ
สืบทอดความเป็นรถม้าล าปางให้คงอยู่ต่อไป ทั งจากผู้ที่มีความสนใจ 
และการสืบทอดในรูปแบบครอบครัว รุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับ 
ธันยธรณ์ สิทธิชุม [5] ที่กล่าวถึงเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์
อาชีพขับรถม้าจังหวัดล าปางว่า สิ่งส าคัญในการอนุรักษ์รถม้าล าปาง
ไม่ใช่อยู่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือรุ่นปู่ ยา ตา ยายเพียงอย่างเดียว แต่
เยาวชนหรือคนรุ่นหลังก็มีความส าคัญในด้านการสืบทอดภูมิปัญญา
เหล่านี ให้คงอยู่ ซึ่งเนื อหาที่ส าคัญอันเป็นหัวใจหลักจะอยู่ที่ประวัติ
ความเป็นมาตั งแต่จังหวัดล าปาง โดยร้อยเรียงเรื่องราวจากความ
เจริญของจังหวัดล าปางในช่วงยุคปีพ .ศ. 2425–2440 ในสมัย
เจ้านรนันทชัยชวลิต เจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 9 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่  
5 ที่ล าปางมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้าที่ส าคัญในฐานะของ
ศูนย์กลางการค้าไม้สักภาคเหนือ และมีการน ารถไฟ รถม้าเข้ามามี
บทบาททางการขนส่ง โดยในระยะแรกรถม้าจะใช้โดยสารและขนส่ง
สินค้าในตัวเมือง พอเริ่มมีรถประจ าทางเข้ามามากขึ นท าให้รถม้าได้
ปรับเปลี่ยนมาเป็นพาหนะโดยสารส าหรับการท่องเที่ยว [6] ส าหรับ
การเปลี่ยนบทบาทของรถม้าเมื่อมาเป็นสัญลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
ของจังหวัดล าปางนั น สารถีรถม้าถือว่ามีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อน
กิจกรรมท่องเที่ยว โดยใช้ประสบการณ์ ความช านาญในการขับขี่รถ
ม้าร่วมกับการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญต่างๆที่รถม้าวิ่งผ่าน 
ส าหรับการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของสารถีรถม้าจะมาจากวิธีการสังเกต 
จดจ า ลงมือท าโดยมีผู้ร่วมอาชีพช่วยแนะน า วิธีครูพักลักจ า และลอง
ผิดลองถูก นอกจากนี  ประสบการณ์ที่สั่งสมจนเกิดความช านาญ ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ เทคนิคในการประกอบอาชีพสารถีรถม้า และ
กลายเป็นภูมิปัญญาเฉพาะตน สอดคล้องกับประดินันท์ อุปรมัย [7] 
ที่ศึกษากระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพในจังหวัด
นนทบุรี ทั งการท าสวนทุเรียน การท าเครื่องปั้นดินเผา และการ
ท าอาหารคาว-หวาน ซึ่งมีวิธีรับการเรียนรู้มาจากการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัว เครือญาติ มีทั งการใช้วิธีจดบันทึก และการ
จดจ าภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านั นพร้อมการฝึกปฏิบัติจนเป็น
ลักษณะเฉพาะของตนเอง 
     8.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนา “บ้านม้าท่าน ้า” ในการ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับรถม้าล้าปาง 
     จากผลการส ารวจและประเมินบทสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า “บ้าน
ม้าท่าน  า” และชุมชนที่อยู่โดยรอบมีจุดเด่นที่การน าองค์ความรู้
เกี่ยวกับรถม้าล าปางมาเช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่
นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าปาง การประยุกต์แนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว ซึ่งบทบาทของ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสามารถช่วยสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง รู้จักคิดแบบองค์รวม และการเรียนรู้ด้วยวิธีที่

หลากหลายเป็นแหล่งเอื ออ านวยให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเกิด 
การเรียนรู้แบบบูรณาการได้ดังนี  1) การได้เรียนรู้จากสภาพชีวิตจริง
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น ชุมชน ธรรมชาติระบบ ความสัมพันธ์
ผ่านบุคคล สถานท่ี และบริบททางสังคม 2) เรียนรู้ในสิ่งท่ีมีคุณค่า มี
ความหมายต่อชีวิต ท าให้เห็นคุณค่า เห็นความส าคัญของสิ่งนั น     
3) สามารถเช่ือมโยงความรู้ท้องถิ่นสู่ความรู้สากล สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่
สิ่งที่อยู่ไกลตัวได้อย่างเป็นรูปธรรม 4) เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร 
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 5) ได้เรียนรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดทักษะ การ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในหลากหลายมิติ 
      นอกจากนี การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นยังสามารถ
น ามาใช้ในลักษณะของแหล่งเรียนรู้ที่สามารถศึกษาได้ทั งในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไว้ดังนี  [8] 1) แหล่งเรียนรู้ตอบสนอง
การเรียนรู้ที่เป็นกระบวนการ (process of learning) การเรียนรู้
โดยการปฏิบัติจริง (learning by doing) 2) เป็นแหล่งท ากิจกรรม 
แหล่งทัศนศึกษา แหล่งฝึกงานและแหล่งประกอบอาชีพของผู้เรียน 
3) เป็นแหล่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ นด้วยตนเอง 4) เป็น
ห้องเรียนทางธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และฝึกอบรม 
5) เป็นองค์กรเปิด ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เต็มที่และทั่วถึง 
6) สามารถเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้เรียนในเชิงรุกสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง ประหยัดและสะดวก 7) มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน  8) มีสื่อประเภทต่างๆประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรยีนการสอนและการพัฒนา
อาชีพ ซึ่งในส่วนของ “บ้านม้าท่าน  า” ได้ด าเนินการด้านการเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้ามาฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องของการดูแลม้า  
รถม้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
เริ่มประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อหลากหลาย
รูปแบบทั งสื่อสิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับรถม้าล าปาง  
     โดยในส่วนของการศึกษาในระบบนั น สามารถน าไปพัฒนาต่อใน
รูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น หรือการบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นเข้า
กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์  และความแตกต่างไปตามแต่ละ
ภูมิภาค 
 
9. บทสรุป 
     การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น “บ้านม้าท่าน  า”เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ ต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒนาองค์ประกอบ
ต่างๆให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี  
1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นนั นๆ 2) ควรมีศูนย์การเรียนรู้
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และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น 3) ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 4) การสร้างกิจกรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตในอดีตที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมและ
เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในสมัยอดีต 5) การสร้างเส้นทางท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมนั่งรถม้าชมเมืองเก่า 
เป็นต้น 6) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าแผนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมที่เช่ืองโยงตลอดทั งปี 
     ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ทางจังหวัดสามารถ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหรือแม้แต่เส้นทางรถม้าเพื่อการท่องเที่ยวใน
รูปแบบกิจกรรมที่มีตามปฏิทินการท่องเที่ยวในแต่ละเดือน การ
น าเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวท่ีเน้นอัตลักษณ์ของล าปางผ่านรถม้า 
สอดคล้องกับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวท่ีสามารถเชื่อมโยงการใช้รถม้า
ที่ เป็นยานพาหนะท้องถิ่น เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวส าคัญในเขต
เทศบาลนครล าปาง รวมถึงการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ทางการท่องเที่ยวตามเทศกาลส าคัญ งานส าคัญของจังหวัด ตามร้าน
ขายของที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยว และในด้านการสืบทอดองค์
ความรู้ที่เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถ
น าเข้าสู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนตาม
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง   
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา  
ผลการวิจัย พบว่า  
1.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.8 มากที่สุด รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 

33.5 และเพศทางเลือก ร้อยละ 3.7 อายุ 21-25 ปี  มากที่สุด นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 พบว่าใช้งานแอพพลิเคช่ัน
ไลน์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.9 และระยะเวลาเปิดใช้บัญชีแอพพลิเคช่ันไลน์สูงสุด คือ 3 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 44.2  และช่วงเวลาที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์คือช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 41.9  ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ย/
ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 30 นาที -1 ช่ัวโมง มากท่ีสุด   ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากท่ีสุดคือ ทุกวัน คิด
เป็นร้อยละ 89.5  ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.4 ด้านการใช้งานฟังก์ช่ันงานแอพพลิเคช่ัน
ไลน์และส่งข้อความมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4  

2.ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  2.89 (ปานกลาง) คือ สามารถท า
ใหค้นสานสัมพันธ์กันมากข้ึน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.16  รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน, มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้
งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.10 มีขั้นตอนการดาวน์โหลดแอพพลิเคช่ันไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.08  ข้ันตอนการใช้งาน
ง่าย, มีสติ๊กเกอร์อีโมชั่นและอีโมจิให้เลือกใช้ได้หลากหลายและแอพพลิเคช่ันไลน์มีผลให้คนติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.06 มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.03  มี Free Call และ Video Call ให้ใช้งานได้
ฟรี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.91 การติดต่อสื่อสารด้วยวีดีโอคอลใช้งานได้สะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.90 สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้
มากกว่า 2 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.88  สามารถแบ่งปันสื่อต่างๆ โดยการโพสต์ที่ Timeline ได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.83 มีความตั้งค่า
ความเป็นส่วนตัวได้หลากหลายระดับ, สามารถเลือกกีดกันผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.82   ราคาของสติ๊กเกอร์  ธีม 
และไลน์คลอ มีราคาเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.77  มีสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.73 สามารถปรับ
ขยายตัวอักษรให้ใหญ่หรือเล็กได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.71  มี Official Accounts ไว้ส าหรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
2.70  มีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่ง  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.65  มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  2.62 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่นไลน,์ ความพึงพอใจ, นักศึกษา 
 

Abstract 
The research about behavior of using Line application of students in Yala Province. The objective is to 1. To 

study usage behavior for Line application in Student for Yala. This qualitative research uses the questionnaires as the 
research tool.  
 1.The result of research found that 62.8 percent of user are female and male are 33.5 percent, almost age 
between 21-25 years old are 51.9 percent. The most users are muslim 73.2 percent. 

2.The usage Line application behavior in Student for Yala. The average time are mostly more than 30 minutes 
and 1 hour a percentage at 89.5 percent, border provinces show that the longest period to used Line application 
account is more than 3 years a percentage at 44.2 percent, almost elder are used Line application in every day a 
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percentage at 89.5 percent, Line user access over smart phone is the most at 90.4 percent, access on Tablet and iPad 
at 4.5 percent, access over Computer PC at 3.5 percent and access via laptop at 1.4 percent. The objective to use Line 
application in Yala for communication at 83.4 percent. 

3. Students satisfaction to Line application have an average at 2.89 percent. (moderate) easy to make people 
relate more at 3.16 percent, followed by the fast and easy to use, with timeline, album and note to use, an average of 
3.10 percent. Download the application process. Line Easy to handle the mean at 3.08 percent. easy to use, Emotion, 
Emoji, sticker at 3.06 percent, The layout is thought to be an average at 3.03 percent, There are free calls and free 
video calls available at 2.91 percent, There are ways to increase the number of cell phone carriers or QR Code, there 
are procedures to use to select the existing calculator at 2.90 percent, can create more than 2 discussion groups, 
average 2.88 percent, to share media, posting on the Timeline is an average at 2.83 percent, To saved data as they 
need at a 2.70 percent. 
 
Keywords: Uses and Gratification, Application Line, Student 
 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการ
สื่อสารผ่านทางโทรทัศน์มือถือเป็นที่นิยมกันอย่างมาก การเกิด
ซอฟแวร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือท่ีเราเรียกกันว่าแอพพลิเคช่ันนั้น ใน
ปัจจุบันมีแอพพลิเคช่ันที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์ เกิดขึ้นเป็น
จ านวนมากและได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถสื่อสารได้
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ออกมาเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้ งาน เป็ นจ านวนมาก  แต่
แอพพลิเคช่ันในการติดต่อสื่อสารที่ได้รับความนิยมในหมู่สมาร์ท
โฟนรองจากเฟซบุ๊คนั้นคือ แอพพลิช่ันไลน์ [1] 

แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้นิยมใช้มากเป็น
อันดับ 2 รองจาก Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ท่ีสามารถ พิมพ์
โต้ตอบส่งข้อความ ข้อความเสียง วีดีโอและมีลูกเล่นที่หลากหลาย 
เช่น การส่ง Sticker ในรูปแบบต่างๆ ที่สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ โดย
สามารถใช้ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์  ในประเทศ
ไทย สถิติข้อมูลจาก Line Official พบว่า ล าดับรายช่ือประเทศที่มี
จ านวนผู้ใช้ LINE มากท่ีสุด 5 อันดับ 1.ญี่ปุ่น 54 ล้านราย 2.ไทย 33 
ล้านราย 3.อินโดนีเซีย 30 ล้านราย 4.สเปน 18 ล้านราย 5. ไต้หวัน 
17 ล้านราย โดยประเทศไทยนั่นมีอัตราการเติบโตสูงถึง 20% [2] 

ด้วยความหลากหลายของรูปแบบการใช้งานประกอบกับ
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมรีะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถใช้ได้อย่างครอบคลุมสะดวกรวดเร็ว และเป็นเครื่องมือการ
ติดต่อสื่อสารที่ราคาถูก มีลูกเล่นมากมาย เช่นด้านรูปแบบการใช้งาน
ที่สามารถสนทนาแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ส่งไฟล์เอกสาร ภาพถ่าย
ต่างๆ ได้จึงท าให้มีผู้ใช้เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็น
กลุ่มยอมรับเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว [3] 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์ และความพึงพอพอใจของนักศึกษาในจังหวัด
ยะลา เนื่องจากปัจจุบันเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่สามารถติดต่อ

ได้ ทุกที่ ทุกเวลา เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นอย่างมาก ผู้วิจัยมีความ
สนใจเลือกกลุ่มประชากรดังกล่าว เพราะเป็นกลุ่มที่สามารถรับและ
เข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ง่าย และเพื่อให้ทราบถึงปัจจัย อิทธิพลและ
การตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษา
แนวทางในการใช้สื่อใหม่ในยุคปัจจุบันต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา  

1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์
ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้แอพพลิเคช่ันไลน์  ความ
จ าเป็น การเปิดรับของนักศึกษาที่มีต่อแอพพลิเคช่ันไลน์ รูปแบบใน
การใช้งาน การใช้สติ๊กเกอร์ การ Chat Group การวีดีโอคลอ ความ
สะดวกสบาย รวดเร็วในการติดต่อ ประหยัดค่าใช้จ่าย [4] 
 1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษาในจังหวัดยะลา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยา
เขตยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พืน้ท่ีจังหวัดยะลา 
 1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.4.1ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา 
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1.4.2 ท า ให้ ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งก า ร ใ ช้
แอพพลิเคชั่นไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา 

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 
 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การกระท า
กิจกรรมต่างๆ หรือบริการบน Facebook, Line, Instagram และ 
Twitter โดยประเมินใน 2 ด้านได้แก่ 1.ระยะเวลาในการเข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึงจ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยต่อวันที่เข้าใช้
บริการ 2.วัตถุประสงค์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การ
กระท ากิจกรรมต่างๆ ผ่านบริการสังคมออนไลน์ [5] อีกทั้งยังเป็น
การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สังคม
ออนไลน์ได้กระท าสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.สร้างฐานข้อมูลส่วนตัวบน
พื้นที่สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะในระบบที่มีขอบเขต  2.เช่ือมต่อ
รายการต่างๆ ที่ผู้ใช้ย่อมให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆ ที่
ติดต่อสื่อสารกัน [6] 3.สามารถเข้าชมและกีดขวางรายการเช่ือมของ
บุคคลภายในระบบได้ เช่น การตั้งค่าส่วนบุคคล [7] สามารถเข้ากลุ่ม
ส่วนตัวส าหรับผู้ที่ช่ืนชอบสิ่งต่างๆ ท่ีเหมือนกัน เช่น กลุ่มออกก าลัง
กาย กลุ่มติวหนังสือ [8]  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
 สื่อสังคมออนไลน์หมายถึง สังคมหรือการรวมกันของกลุ่ม
คนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่าชุมชนออนไลน์ 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท าให้ผู้คนสามารถท าความรู้จักแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง [9] มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว  เขียนอธิบาย
ความ สนใจ และกิจการที่ได้ท าและเช่ือมโยงกับความสนใจและ
กิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย 
การส่งข้อความ อีเมล์ วิดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก [10] อีกทั้งยัง
เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากัน
จนเกิดสภาพ (Talk of the Town) เมื่อมีเรื่องที่น่าสนใจถูกหยิบมา
เป็นประเด็นจนสามารถเผยแพร่ข่าวสารออกไปได้ง่าย มีรูปแบบการ
สนทนาที่สามารถมีผู้อื่นเข้าร่วมได้หลายๆ คน การสนทนาที่เกิดขึ้น
จึงเป็นการรวมกลุ่มทพูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกัน โดยที่ไม่มีใครเข้า
มาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แม้กระทั่งตัวผู้สร้าง เนื้อหาเอง 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิ์เข้าร่วมในรูปแบบของการแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม หรือการเข้าไปแก้ไขเนื้อหานั้นๆ เป็นสื่อที่เปลี่ยน
ผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้สร้างเนื้อหา เมื่อใครผลิตเนื้อหาได้ตรง
ใจคนหมู่มาก ก็จะเป็นผู้ทรงอิทธิพล (Influencer) ซึ่งสามารถโน้ม
น้าวให้ผู้ติดตามตัดสินใจเชื่อ หรือซื้อสินค้าหรือบริการได้โดยง่าย 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับ Application Line  
 ไลน์หมายถึงแอปพลิเคชันส าหรับการสนทนาบนอุปกรณ์
การสื่อสารรูปแบบต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 

(Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การ
สื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งไลน์ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถหลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆด้าน
จุดเด่นที่ท าให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชันส าหรับการสนทนา
รูปแบบอื่นๆคือรูปแบบของ“สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์
และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลายเช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึก
ขั้นพื้นฐานสติกเกอร์ตามเทศกาลและวันส าคัญสติกเกอร์ของตรา
สินค้าต่างๆ [11]  โดยมีลักษณะและบทบาทของไลน์ ดังนี้ 1) เป็น
การสื่อสาร 2 ทาง (Two-w a y Communication) 2) สามารถ
สร้างกลุ่มการสื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) 3) 
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะ เจาะจง 4) สามารถ
สื่อสารได้ตลอดเวลา (Anytime) 5) สามารถส่งรูปแบบสารได้
หลากหลาย (Multi-media) 6) สามารถเลือกปิดกั้นการสนทนาได้ 
(Block) 7) สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call) [12] 8) 
มีสติกเกอร์รูปแบบการ์ตูนที่ช่วยเพิ่มการสนทนา ให้ชัดเจนขึ้น  9) 
สามารถสร้างไทม์ไลน์ได้ เช่นเดียวกับสังคม ออนไลน์อื่นๆ อย่างเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) 10) รับไฟล์ข้อมูลได้
หลากหลาย (Files Support)  
 
2.4 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ (The Uses and 
Gratification Theory) 
 ทฤษฎีนี้เกิดจากความเชื่อท่ีว่าผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสาร
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง การศึกษาในเรื่องนี้
ส่วนใหญ่จะเน้นที่การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อเนื้อหาสาร
ของผู้ ใช้ ผลการศึกษา [13] ได้ ช้ีให้ เห็นว่า ผู้รับสารที่มีสภาวะ
แวดล้อมทางสังคมและสภาวะทางจิตใจแตกต่างกัน ท าให้ผู้รับสารมี
ความต้องการที่แตกต่างกันไป ซึ่งความต้องการที่ต่างกันนี้ก่อให้เกิด
การคาดคะเนว่าสื่อ แต่ละประเภท จะตอบสนองความพอใจของตน
ต่างกัน เกิดความคาดหวัง การประเมินค่าในตัวสื่อซึ่งน าไปสู่การ
เปิดรับ[14] และการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ เป็นตัวก าหนดการใช้สื่อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ของสื่อ 
[15] และผู้รับสารจ าเป็นต้องมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก
สื่อก่อน จึงจะเกิดการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจนั้นได้ ดังนี้ 1. 
1. Cognitive Need คือความต้องการที่ผู้รับสาร เปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ และความเข้าใจในตัวบุคคล เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ 2. 
Affective Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสารได้รับความพึงพอใจ 
ประสบการณ์ทางอารมณ์ ความสวยงาม ศิลปะต่างๆ 3. Personal 
Integrative Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อเพื่อจะ
ได้รับความเช่ือถือ ความมั่นใจ ความมั่นคง และสถานภาพอันเป็นที่
ยอมรับ 4. Social Integrative Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสาร
เปิดรับสื่อ เพื่อให้สถานภาพอันเป็นที่ยอมรับกับครอบครัว คนใน
สังคม กลุ่มเพื่อน 5. Escape Need คือ ความต้องการที่ผู้รับสาร
เปิดรับสื่อเพื่อหลีกหนีจากสภาพความเป็นจริงช่ัวขณะ 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 เกศกนก ยิ้มแย้ม [16] วิจัยเรื่อง การเลือกใช้แอพพลิเคช่ัน
ไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการวิจัยพบว่า ความเช่ือเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้างอิงและแรงจูงใจส่งผลทางตรงต่ออิทธิพลทางสังคม และยังส่ง
อิทธิพลทางอ้อมท าให้เกิดความตั้งใจในการเลือกใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
โดยหากกลุ่มผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางสังคม มีทัศนคติ และรับรู้
ความเพลิดเพลินแล้วนั้นจะส่งผลทางตรงต่อกลุ่มผู้สูงอายุท าให้เกิด
ความตั้งใจในการใช้ คือ สามารถเห็นความเคลื่อนไหวของผู้อื่นได้ 
และง่ายต่อการใช้งาน สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่าย  บุษบา 
ทาธง และคณะ [17] วิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ต่อผลลัพธ์การเรียนรู้และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรายวิชา การพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท 
ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยประยุกต์ใช้แอพพลิเคช่ันไลน์อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.92  ณัฐพัฒน์ ชลวณิช [18] วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความ
คิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ แ อ พ พ ลิ เค ช่ั น ไล น์ ข อ งป ร ะ ช าช น ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้ านพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ ทุกวัน 
รองลงมา มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
โดยมีระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เฉลี่ย 16-30 นาทีต่อครั้ง  
โดยใช้ผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทโทรทศัพท์มือถือ รองลงมา ใช้
แท็บเลต โดยมีรูปแบบการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด 
รองลงมาคือ รูปแบบการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ในส่วนการใช้
งานกลุ่มตัวอย่างใช้เพื่อการส่งข้อความมากที่สุด รองลงมามีลักษณะ
ก า ร ใ ช้ เพื่ อ ส่ ง  Emoji, Emoticon, Sticker  แ ล ะ ส่ ง รู ป ภ าพ
ตามล าดับ  ฐิติ ปฐมชัยคุปต์และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี [19] การวิจัย
เรื่อง อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคช่ัน ท่ีส่งผลต่อ
การจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าส่วนใหญ่จะซื้อสติ๊กเกอร์ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ า
ว่า 200 บาท เลือกซื้อผ่านทาง สติ๊กเกอร์  ช้อป ปัจจัยที่ท าให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อคือ สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักเหมาะกับตนเอง 
ด้านรูปแบบของสติ๊กเกอร์ไลน์ที่ส่งผลต่อการจดจ าตราสินค้าของ
กลุ่ม Gen Y รูปแบบที่เห็นด้วยระดับปานกลางคือ รูปแบบจริงใจ 
รูปแบบสมรรถนะ รูปแบบห้าวหาญ ส่วนระดับมาก คือ รูปแบบ
หรูหรา และน่าตื่นเต้น และรูปแบบด้านอ่ืน คือ ผู้บริโภคจะเลือกซื้อ
สติ๊กเกอร์ไลน์ตามบุคลิกภาพส่วนตัว ตามความชอบเนื่องจาก
รูปแบบของสินค้าในแต่ละด้านจะสะท้อนความเป็นตัวเองออกมา
ผ่านเอกลักษณะ ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) โดยเก็บข้อมูลเป็นการส ารวจ หาค าตอบปัญหาการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่ใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ในชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 400 ราย  
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุ่มแบบแบ่งช้ันภมูิ (Stratified 
Sampling) โดยมี 5 มหาวิทยาลัยทั้งหมดในจังหวัดยะลา ขั้นตอน
ที่ 2 เพื่อจะได้กลุม่ตัวอย่างท่ีดีจะเลือก มา 20% จากมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดที่มีอยู่ 5 มหาวิทยาลยั และแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะเลือกมา 
25%  
 ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักไม่ใช้ความน่าจะ
เป็น (Non-Probability Sampling) ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) ทั้งหมด 5 มหาวิทยาลัยและการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถาม
ให้กับนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ  
       ผู้วิจัยได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ก่อนการน า
แบบสอบถามไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) โดยการไปขอค าแนะนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา, ค าถามตรง

Application Line 

พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 

-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ผ่านระบบปฏบิัติการใด 
-ระยะเวลาในการเปิดใช้งานบัญชีแอพพลิเคชั่นไลน์ 
-ช่วงเวลาที่ใช้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน ์
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ยนานกีช่ั่วโมงต่อวัน 
-ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ยนานกีว่ันต่อสัปดาห์ 
-อุปกรณ์ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ของท่านใช้อุปกรณ์ใด 
-ฟังก์ชั่นในในการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ที่ใช้งานมากที่สุด 
-จุดประสงค์หลักที่ท่านใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
 

ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ 
-การรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบขอ้ความภาพไฟล์วีดโีอหรือลิงค์ 
-ใช้งานง่าย 
-มีตัวอักษรที่สามารถปรับขยายใหญ่ได้ 
-บันทึกข้อมูลข่าวสารรูปภาพได้ตามที่ต้องการ 
-ติดต่อสื่อสารได้อย่างปัจจุบัน- 
-มีสติ๊กเกอร์ให้เลือกได้เต็มรูปแบบ เล่นเกมส์ 
-เข้าถึงข้อมูลคลับ กรุ๊ปตา่งๆ ได้อยา่งง่าย 
-ให้ความบันเทิงได้เต็มรูปแบบ ดูทีว ีตกแต่งภาพ ลิงค์ 
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ประเด็น และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 2. การวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและผ่าน
การแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบเก็บผลก่อนศึกษา (Pre-test) จ านวน 
40 ชุด และน าผลการทดสอบมาค านวณทางสถิติเพื่อทดสอบความ
น่าเช่ือถือของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรทดสอบความน่าเชื่อถือของ 
Cronbachคือ การหาค่าสิทธิ์สัมพันธ์อัลฟา (Alpha-Coefficient / 
α ) 1.พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ เท่ากับ 0.804  2.ความพึง
พอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์  เท่ากับ 0.808  ในการทดสอบ
ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามนั้นสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธิ์ได้กล่าว
ว่า เมื่อทดสอบความน่าเช่ือถือ และพบว่าค่าอัลฟ่า (α)  ที่ได้มีค่า
ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป จะถือว่าค าถามท่ีใช้นั้นมีความน่าเชื่อถือได้ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงท าการลงรหัส 
(Coding) แ ล ะ ป ระ ม วล ผ ล ด้ วย โป รแ ก รม ส า เร็ จ รู ป  SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 
ท าการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นที่ 
95% มีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัยและอธิบายผลการศึ กษาโดยแยก
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Description Statistics)  
 
 4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   เพศ  อายุ  ศาสนา คณะ ช้ันปีการศึกษา 
พบว่านักศึกษาในจังหวัดยะลาใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 62.8 มากที่สุด รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 33.5 และเพศ
ทางเลือก ร้อยละ 3.7 อายุ  21 -25 ปี  คิด เป็นร้อยละ 51.9  
รองลงมาคือผู้ใช้อายุ 17-20 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.8 และ26 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ และก าลังศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมามหาวิทยาลัยกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตยะลา คิดเป็นร้อยละ 24.72  วิทยาลัยชุมชน
ยะลาคิดเป็นร้อยละ 23.20 และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรคิด
เป็นร้อยละ 14.34 และ.วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคิด
เป็นร้อยละ 9ตามล าดับและในด้านการนับถือศาสนาพบว่า นับถือ
ศาสนาอิสลามมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.2 รองลงมา ศาสนาพุทธ 
คิด เป็นร้อยละ 25.8 และศาสนาคริสต์  คิด เป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ ผลวิจัยในด้าน พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ด้านระยะเวลาในการเปิด
ใช้งานบัญ ชีแอพพลิ เค ช่ันไลน์พบว่าระยะเวลาเปิด ใช้บัญ ชี
แอพพลิ เค ช่ันไลน์สู งสุด คือ 3 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.2 
รองลงมาระยะเวลาเปิดใช้บัญชีแอพพลิเคช่ันไลน์ น้อยกว่า 3  เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 31.7 มากกว่า 3 เดือน – 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.1 
และ1 ปีขึ้นไป – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ ด้านช่วงเวลาที่ใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาใช้งาน
แอพพลิเคช่ันไลน์ช่วงเวลา 21.01 - 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ คิด
เป็นร้อยละ41.9 รองลงมา ช่วงเวลา 18.01 - 21.00 น. คิดเป็นร้อย

ละ 40.7 ช่วงเวลา 09.01 - 12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 6 ช่วงเวลา 
15.01 - 18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 5.5  ช่วงเวลา 12.01 - 15.00 น 
คิดเป็นร้อยละ 3.7 และ ช่วงเวลา 00.01 - 09.00 น.คิดเป็นร้อยละ 
2.2 ตามล าดับ 
ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์โดยเฉลี่ย/ช่ัวโมงต่อวัน ส่วนใหญ่ใช้
ระยะเวลา 30 นาที -1 ช่ัวโมง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.9 
รองลงมา น้อยกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.9 มากกว่า 1 ช่ัวโมง 
30 นาที คิดเป็นร้อยละ 21.5 และ มากกว่า 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 
12.7 ตามล าดับ 
ด้านการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ ทุก
วัน คิดเป็นร้อยละ 89.5 รองลงมา 2-3 วันต่อสัปดาห์ และ 4-6 วัน
ต่อสัปดาห์เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และ นานๆ ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 2.3 ตามล าดับ ด้านการใช้งานฟังก์ชันงานแอพพลิเคช่ันไลน์ ใน
ด้านส่งข้อความมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมา คือ ส่ง
รูปภาพหรือวีดีโอคิดเป็นร้อยละ 7 Free call หรือ Video call คิด
เป็นร้อยละ 6.3 และส่งสติ๊กเกอร์ คิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามล าดับ . 
และจุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
90 รองลงมาคือ ด้านติดต่อเรื่องงาน คิดเป็นร้อยละ 8.8 และด้าน
ติดตามข่าวสารจากสินค้าและบริการต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.2 
ตามล าดับ 
ตารางที่  1แสดงความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา 

ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1.ขั้นตอนการใช้งานง่าย 3.06 ปานกลาง 
2.มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ 3.03 ปานกลาง 
3.มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 3.10 ปานกลาง 
4.มีอีโมชั่น สติ๊กเกอร์ และอีโมจิ ให้เลือกใช้ได้
หลากหลาย 

3.06 ปานกลาง 

5.มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้งาน 3.10 ปานกลาง 
6.มี Official Accounts ไว้ส าหรับข้อมลู
ข่าวสารต่างๆ 

2.70 ปานกลาง 

7.สามารถปรับขยายตัวอักษรให้ใหญห่รอืเล็ก
ได้ 

2.71 ปากลาง 

8.ราคาของสติ๊กเกอร์ ธีม และไลน์คอล มีราคา
เหมาะสม 

2.77 ปานกลาง 

9.มีขั้นตอนการดาวนโ์หลดแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ง่ายไม่ยุ่งยาก 

3.08 ปานกลาง 

10.มีขั้นตอนการใช้งานในการเลือกซ้ือ
สติ๊กเกอร์ไลน์ ธีม และการวีดีโอคอลไดง่้ายไม่
ยุ่งยาก 

2.90 ปานกลาง 

11. มีสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ดาวนโ์หลดได้ฟร ี 2.73 ปานกลาง 
12.มี Free Call และ Video Call ให้ใช้งานได้
ฟร ี

2.91 ปานกลาง 

13.มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ 2.62 ปานกลาง 
14.มีวิธกีารเพิ่มผู้สนทนาที่หลากหลาย เช่นแค่
เพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือไอดีไลน์ หรือ QR 
Code 

2.90 ปานกลาง 
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ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

15.สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้มากกว่า 2 คน 2.88 ปานกลาง 
16.สามารถแบ่งปันสื่อต่างๆ โดยการโพสที่  
Timeline ได้ 

2.83 ปานกลาง 

17.มีความตั้งค่าความเป็นส่วนตวัได้
หลากหลายระดับ 

2.82 ปานกลาง 

18.สามารถเลือกกีดกันผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย
ได้ 

2.82 ปานกลาง 

19.มีความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่ง 2.65 ปานกลาง 
20.คุณคิดว่าแอพพลิเคชั่นไลน์ท าให้คนสาน
สัมพันธ์กันมากขึ้น 

3.16 ปานกลาง 

21.แอพพลิเคชั่นไลน์มีผลให้คนติดต่อกันได้
อย่างรวดเร็ว 

3.06 ปานกลาง 

22.แอพพลิเคชั่นไลน์มีความชัดเจนถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ 

2.79 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.89 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  2.89 (ปาน
กลาง) โดยส่วนใหญ่นักศึกษาในจังหวัดยะลาใช้แอพพลิเคช่ันไลน์มี
ความพึงพอใจในการ มีท าให้คนสานสัมพันธ์กันมากขึ้น คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.16  รองลงมาคือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้
งาน, มีไทม์ไลน์ อัลบั้ม และโน๊ต ให้ใช้งาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
3.10 มีขั้นตอนการดาวโหลดแอพพลิเคช่ันไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.08  ขั้นตอนการใช้งานง่าย , มีอีโมช่ัน สติ๊กเกอร์ 
และอีโมจิ ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย , แอพพลิเคช่ันไลน์มีผลให้คน
ติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
3.06   มีการจัดวางรูปแบบหน้าจอที่มีความน่าสนใจ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 3.03  มี Free Call และ Video Call ให้ใช้งานได้ฟรี คิด
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.91 มีวิธีการเพิ่มผู้สนทนาที่หลากหลาย เช่น
แค่เพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือไอดีไลน์ หรือ QR Code, มีขั้นตอน
การใช้งานในการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ ธีม และการวีดีโอคอลได้ง่าย
ไม่ยุ่งยาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.90 สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้
มากกว่า 2 คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.88  สามารถแบ่งปันสื่อ
ต่างๆ โดยการโพสต์ที่ Timeline ได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.83 มี
ความตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้หลากหลายระดับ , สามารถเลือกกีด
กันผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วยได้ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.82   ราคา
ของสติ๊กเกอร์  ธีม และไลน์คอล มีราคาเหมาะสม คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.77  มีสติ๊กเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี  คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 2.73 สามารถปรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่หรือเล็กได้ คิดเป็น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.71  มี  Official Accounts ไว้ส าหรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.70  มีความปลอดภัยของ
ข้อมูลที่รับส่ง  คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.65  มีสติ๊กเกอร์ใหม่เสมอ 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ  2.62 ตามล าดับ และมีค่าเฉลี่ยร่วมทั้งหมด 
 

5. อภิปรายผล  
 5. อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
ด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา 
สอดคล้องกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่แอพพลิเคช่ันไลน์ด้านการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากท่ีสุดคือ ทุกวัน คิดเป็นร้อย
ละ 89.5. และจุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 90 สะท้อนให้ เห็นถึง สร้างฐานข้อมูลส่วนตัวบนพื้นที่
สาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ ที่มีการเช่ือมต่อแบ่งปันข้อมูลไปยัง
บุคคลที่สื่อสารด้วยในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข้อความ คิดเป็นร้อย
ละ 83.4 รองลงมา คือ ส่งรูปภาพหรือวีดีโอ โดยบุคคลที่ติดต่อ
สามารถถึงและใช้ข้อมูลดงกล่าวได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นท่ีมีต่อแอพพลิเคช่ันไลน์ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้ ทุกวัน 
รองลงมา มีความถี่ในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์ 3-4 วันต่อสัปดาห์ 
โดยมีระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์เฉลี่ย 16-30 นาทีต่อครั้ง  
รูปแบบการใช้งานคือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมากที่สุด ลักษณะการ
ใช้งานดังกล่าวนี้ เป็นไปตามลักษณะและบทบาทของไลน์ ตาม
แนวคิดของ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ดังนี้ 1) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
(Two-way Communication) ไลน์เป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่ง
สาร ไปยังผู้รับสาร โดยผู้ส่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร 
หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร เพื่อก่อให้เกิดการ
รับรู้ และพฤติกรรมที่ผู้ส่งสารต้องการ 2) สามารถสร้างกลุ่มการ
สื่อสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมื่อผู้ใช้ต้องการ
พื้นที่ส าหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกันโดยเฉพาะ สอดคล้องผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ สร้างกลุ่มสนทนาได้
มากกว่า 2 คน มีค่าเฉลี่ย 2.88 ระดับความพึงพอใจปานกลาง
สะท้อนการสื่อสารกลุ่มใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า 2  มีการใช้รูปแบบนี้อยู่
แต่ยังไม่เป็นที่นิยมส าหรับกลุ่มนักศึกษาในจังหวัดยะลา 

ผลการวิจัยด้านความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์
ของนักศึกษา ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึง การรับรู้ในคุณประโยชน์
ของแอพพลิเคช่ันไลน์ ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรของผู้รับสาร 
เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ซึ่งเป็นเป็นตัวก าหนดการใช้
สื่อและการรับรู้ในคุณประโยชน์ตามแนวคิดความพึงพอใจของ Katz, 
treadclimber [12]  นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งความพึงพอใจ
ในด้านที่ท าให้คนสานสัมพันธ์กันมากขึ้น พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงเป็น
อันดับหนึ่งน้ัน เป็นสิงที่สะท้อนให้เห็นถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ความพิเศษ ไม่ใช่แค่การยอมรับให้ปัจเจกบุคคลได้พบปะกันบุคคล
แปลกหน้าได้เท่าน้ัน แต่ยังท าให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม
และเครือข่ายนั้นมองเห็นได้ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วย
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม เป็นการสนทนากันจนเกิดสภาพ (Talk of the 
Town) เมื่อมีเรื่องที่น่าสนใจถูกหยิบมาเป็นประเด็นจนสามารถ
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เผยแพร่ข่าวสารออกไปได้ ง่าย  จุดเด่นที่ท าให้ไลน์แตกต่างกับ
แอพพลิเคช่ันส าหรับการสนทนารูปแบบอื่นๆคือรูปแบบของ“สติก
เกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่หลากหลาย
เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพื้นฐานสติกเกอร์ตามเทศกาลและ
วันส าคัญสติกเกอร์ของตราสินค้าต่างๆ ผลการวิจัยในด้าน ราคาของ
สติ๊กเกอร์ ธีม และไลน์คลอ มีราคาเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 2.77 อยู่ใน
ระดับปานกลางนั้น สติกเกอร์ไลน์ถือเป็นจุดเด่นหนึ่งของไลน์ที่มี
ความแตกต่างงจ่ากแอพลิเคช่ันอื่นๆในสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ปัจจัย
ด้านอาชีพและรายได้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความพึงพอพอใจอยู่ใมน
ระดับปานกลางเนื่องด้วยก าลังซื้อเป็นหลัก สอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง อิทธิพลของรูปแบบสติ๊กเกอร์บนไลน์แอพพลิเคช่ัน ท่ีส่งผลต่อ
การจดจ าตราสินค้าของกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่าพฤติกรรมการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าส่วนใหญ่จะซื้อสติ๊กเกอร์ 1 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายต่อครั้งต่ า
ว่า 200 บาท เลือกซื้อผ่านทาง สติ๊กเกอร์    ช้อป ปัจจัยที่ท าให้
ผู้บริโภคเลือกซื้อคือ สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักเหมาะกับตนเอง 
พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคช่ันไลน์และความพึงพอใจในการใช้
แอพพลิเคช่ันไลน์ของนักศึกษาในจังหวัดยะลา สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงความต้องการจาการเปิดรับแอพพลิเคช่ันไลน์ ตามแนวคิด
ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึ งพอใจ (The Uses and 
Gratification Theory) ได้ดังนี้ 1. Cognitive Need กลุ่มนักศึกษา
ส่วนใหญ่ ช่วง อายุ  21 -25 ปี  ที่ เป็น ช่วงที่ มี ความต้องการใช้
เทคโนโลยีและการเปิดรับข้อมลูข่าวสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว มี
ขั้นตอนการดาวโหลดแอพพลิเคช่ันไลน์ ง่ายไม่ยุ่งยาก มีความสพดว
กรวดเร็วในการใช้งาน 2.Social Integrative Need แอพพลิเคช่ัน
ไลน์ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสังคมอนไลน์ขนาดเล็กที่สนองความ
ต้องการเฉพาะเจาะจงเช่น การสร้างกลุ่มเพื่อนเก่า การสร้างกลุ่ม
ครอบครัวซึ่งการสื่อสารภายในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มเฉพาะจะสามารถ
ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่อการยอมรับจาก
สมาชิกภายในกลุ่มได้ง่าย ซึ่งผลการวิจัยด้านการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ไลน์เฉลี่ยวันต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ ทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 89.5 
แสดงให้เห็นถึงสังคมที่ต้องมรีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ าเสมอ 
3.Escape Need โดยปกติกิจวัตรประจ าวันของกลุ่ม นักเรียน 
นักศึกษา มักพบเจอกันในห้องเรียนหรือการท ากิจกรรมประจ าวัน
โดยส่วนใหญ่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการหลีกหนีจากสภาพความ
เป็นจริงบางอย่าง หรือบางเรื่องช่ัวขณะที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
จุดประสงค์หลักด้านสื่อสารกับเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90   
 
6. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

6.1.1.จากผลกาวิจัยพบว่า แอพพลิเคชั่นไลน์สามารถท าให้
คนสานสัมพันธ์กันมากขึ้น ดังนั้นผู้ผลิตสื่อหรือผู้ส่งสารควรให้
ความส าคัญกับเนื้อหาที่ สั้นๆ เข้าใจง่าย สามารถแบ่งปันสื่อต่างๆ 
โดยการโพสที่ Timeline ได้ง่าย เช่น การอธิบายเรื่องยากๆด้วย 

Infographic เพียงภาพเดียว การท า สติ๊กเกอร์ และอีโมจิ ที่มีความ
เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของคนในพ้ืนท่ี 

6.1.2.สามารถน าแอพพลิเคช่ันไลน์ ต่อยอดในมิติด้าน
การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ที่มีเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในชีวิตประจ าวัน 

6.1.3 สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในมิติ เชิงธุรกิจที่
ต้องการเจาะกลุ่มนักศึกษาโดยพัฒนา Line Official Accounts 
ส าหรับไว้ให้บริการเพราะมีฟังก์ช้ันการใช้งานที่แตกต่างจาก Line 
ทั่วไปเช่น การส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ และฟั งก์ชัน การ 
Broadcast ในการส่งโปรโมช่ัน หรือสิทธิพิเศษเพื่อกระตุ้นให้เกิด
ลูกค้าประจ า เป็นต้น 

6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
6.2.1. ผู้วิจัยควรศึกษาเฉพาะเจาะจงด้านเนื้อหาของสารที่

กลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจเป็นพิเศษเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ผลิตเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษเช่น ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารผ่านช่องทางไลน์  

6.2.2. การศึกษาเปรียบ เทียบ เพื่ อหาความสัมพันธ์
พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคช่ันไลน์ของนักศึกษา ในประเด็นด้าน
การศึกษา 

6.2.3. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
อื่นๆ เช่น การเปรียบเทียบ Facebook กับ แอพพลิเคช่ันไลน์ ของ
นักศึกษาในจังหวัดยะลา 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง 
3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์  
และการสนทนากลุ่ม มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 21 คน ผลการวิจัยพบว่า มีกระบวนการด าเนินงานส าคัญสองส่วนคือ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้พบปัญหาส าคัญ 5 ประการ คือ ขาดความพร้อมของวัตถุดิบการผลิต ทัศนะคติที่ไม่ดี
ด้านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกิจการ กรอบระยะเวลาสั้นเกินไป หน่วยงานภาคีในพื้นที่ขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และ
ปัญหากับดักการออกแบบโครงการ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญคือ การออกแบบโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ควรค านึงถึงบริบทด้านพื้นที่ และ
ความยืดหยุ่นส าหรับการน าโครงการไปปฏบิัติให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภาคีเครือข่าย ความพร้อมของวัตถุดิบผา้ในพื้นที่ และผู้ประกอบการ 
 
ค าส าคัญ: หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์, ผ้าไทย, ผ้าพื้นเมือง, ทฤษฎีโครงการ, ทฤษฎีระบบ 
 

Abstract 
This study is qualitative research. There are 3 objectives: 1) to study the implementation of the product development 

and upgrading project of Ang Thong Province; 2) to analyze the problem of developing and upgrading the quality of OTOP 
products, Thai fabrics or local fabrics of Ang Thong Province; 3) to study recommendations Development and upgrading of 
product quality of Ang Thong Province. The data was collected through documentary research, in-depth interviews, and focus 
groups. There were 21 key informants. The research results were found that there are two key operational processes: Product 
design and development and publicize products. In addition, five major problems were found: 1) lack of availability of local 
materials; 2) Attitudes for product development of entrepreneurs; 3) The time frame is too short; 4) Local affiliate agencies lack 
knowledge of fabric product development; And problems with project design. The suggestion is that the project design should 
consider the local context and the flexibility implementation for each area which is related to Network partners, Availability of 
fabric materials in the area and local entrepreneur. 
 
Keywords: OTOP,  Thai fabrics,  local fabrics,  Program Theory,  System Theory 
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1. บทน า 
 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและ 
ผ้าพื้นเมือง เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  
ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมือง ให้มีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียนประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย และต้องไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการสืบสาน 
ภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพรอ่ัตลกัษณผ์้าแห่งสยาม จังหวัดละ 
10 กลุ่ม/ราย รวมทั้งสิ้น 750 กลุ่ม/รายในชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนงานโครงการนี้โดยมอบหมาย
ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์และ
โครงการที่ก าหนด โดยคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
ที่ผ่านการประกวดผ้าตามโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์
ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ในแผ่นดิน ปี 2563 จะมีคุณภาพมาตรฐาน  
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
OTOP ประเภทผ้า มีอาชีพ และรายได้เพิ่มขึ้น 
 อน่ึงในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ด้วยส านักงานจังหวัดอ่างทองซึ่งรับ
มอบนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ เป็นพื้นที่อันน่าสนใจที่มีความท้าทาย
ในเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทยและ 
ผ้าพื้นเมืองไปสู่ระดับประเทศได้ เนื่องจากในพื้นท่ียังขาดผลิตภัณฑ์
ผ้าที่โดดเด่น แต่มีทุนทางวัฒนธรรมด้านผ้าอยู่บ้าง ทั้งผ้าข้าวม้า
พื้นเมืองที่มีสีสันสวยงาม และลวดลายผ้าที่มีรูปเป็นรวงข้าวสะท้อน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกษตรกรรมภาคกลางได้เป็นอย่างดี  
ซึ่งหากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองก็จะ
ช่วยสร้างรายได้และอนุรักษ์ทุนทางสังคมไว้ให้อยู่ในพื้นที่ต่อไป  
แต่เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้เป็นการด าเนินงานที่
อาศัยรัฐเป็นกลไกหลัก และท างานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทั้ง
เครือข่ายภาคี ท้ังจากภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน นักพัฒนา
และนักออกแบบ จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคในการท างานขึ้น  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่ากระบวนการด าเนินงานของ
โครงการข้างต้นเป็นอย่างไร ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและ 
หากจะท าให้เกิดการประสานการท างานของทุกภาคส่วนเพื่อท าให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลลัพธ์ที่คาดหวัง  
ควรด าเนินการร่วมกันอย่างไร ทั้งนี้จึงได้ใช้มุมมองทฤษฎีทางศาสตร์การ
บริหารเข้ามาพิจารณาโดยอาศัยทฤษฎีโครงการ (Program Evaluation) 
และแนวคิดเชิงระบบ (System Theory) เป็นกรอบการศึกษาหลัก 
เพื่อถอดบทเรียนการท างานและน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และเชิงปฏิบัติส าหรับปรับปรุงการการด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  
ทั้งนี้จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 
3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง 2) เพื่อวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
หรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของจังหวัดอ่างทอง ดังจะได้

อธิบายถึง ขอบเขต วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะไว้ในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ปี พ.ศ. 2563 
โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีโครงการ (Program Theory) และ
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นหลัก ประกอบกับงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องส าหรับพิจารณาการด าเนินการและปรากฎการที่เกิดขึ้น
ในเชิงของการบริหารภาครัฐ 

2.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information)  
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญประกอบด้วยกลุ่มคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ 
(พัฒนากร) 4 คน นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 คน นักวิชาการ 1 คน  
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน  

2.3 ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลา  
 วิจัยช้ินนี้ศึกษาการด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของโครงการฯ 
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง คือ ภายในช่วง สิงหาคม – กันยายน  2563  

3. วิธีการวิจัย 
 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ระบุไว้ท้ายบทน า 2 ประการแรก ใช้วิธีการ
ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth interview) เป็นหลัก นอกจากนี้ ใช้การสนทนากลุ่ม 
(Focus group) เพื่อเป็นเวทีถอดบทเรียนร่วมกันและน าไปสู่การ
สร้างข้อเสนอแนะเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 อนึ่งในวิธีการนี้
อาจได้มาซึ่งข้อมูลในข้อที่ 1 และ 2 ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้าด้วย ทั้งนี้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของวิธีการศึกษาแต่ละวิธีข้างต้นจะอธิบายในย่อหน้าต่อไป 
 การศึกษาเอกสาร จะศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศึกษาของผู้วิจัย เช่น หนังสือ ต ารา บทความ งานวิจัย เอกสารราชการ
ของหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องใช้ 
เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัย 2 ข้อ คือ 1) ผู้วิจัยใช้วลีในการสืบค้นใน
ฐานข้อมูลของ THAIJO ว่า “ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP” 
ซึ่งค้นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 36 เรื่อง จากนั้นผู้วิจัยใช้เกณฑ์
ข้อที่ 2) คัดเลือกงานวิจัยในจ านวนนี้ คือ ต้องเป็นงานวิจัยที่มี 
ผลการศึกษาเกี่ยวข้องกับปัญหาการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการด าเนินงาน
ขององค์กรชุมชนใดๆ ภายใต้การสนับสนุนการด าเนินการเหล่านั้น
ของหน่วยงานภาครัฐ จากเกณฑ์ข้อนี้ท าให้ได้งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
10 เรื่อง จ าแนกเป็นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ผ้าโดยตรง 3 เรื่อง 
และ อื่นๆ อีก 7 เรื่อง ผู้วิจัยจึงเลือกงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานที่วิจัย
ที่ เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ งงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องนี้อาจไม่ ได้ศึกษา
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ผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหมดซึ่งเป็นข้อจ ากัด แต่งานวิจัยที่เลือกมาสามารถ
ตอบโจทย์การศึกษาได้เพียงพอแล้วเพราะเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ด าเนินการของโครงการในลักษณะเดียวกันตามที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา
 ส าหรับวิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ จะใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  เกณฑ์ที่ใช้ใน
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) คือ ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการฯ  
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ กล่าวคือ 
แต่ละพื้นที่จะประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าที่รัฐที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนักวิชาการที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองเชิญมาร่วม
ท างาน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในพื้นที่จังหวัด
อ่างทองมีจ านวน 21 คน โดยผู้วิจัยจะใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวนดังกล่าวเกี่ยวกับ
กระบวนการด าเนินงาน และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดการ
สนทนากลุ่มโดยให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญดังกล่าวมาประชุมและพูดคุย
แลกเปลี่ยนถอดบทเรียนร่วมกัน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดขึ้นระหว่าง
โครงการด าเนินการไปแล้วซักระยะหนึ่งเน้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการท างาน ส่วนครั้งที่สองจัดขึ้นหลังการด าเนินการ
โครงการใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งเน้นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนร่วมกันสรุปภาพรวมของการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ
สร้างข้อเสนอแนะส าหรับโครงการร่วมกัน 
  วิธีการวิ เคราะห์ ผู้ วิจั ยจะตรวจสอบความถูกต้ องและ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้าด้านแหล่งข้อมูล (Data 
Triangulate) ก่ อนจากนั้ นน าข้ อมู ลมาวิ เค ราะ ห์ เชิ งเนื้ อห า 
(Content Analysis) เพื่อน าไปสู่การสร้างข้อสรุปของงานวิจัยและ
น าเสนอไว้ในผลการวิจัยในหัวข้อที่ 4 ต่อไป 
 

4. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี ้
 4.1 การด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์  OTOP ผ้ าไทยและผ้ าพื้ นเมือง เป็น โครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย 
จ านวน 14.7 ล้านบาท เพื่อเป็นทรัพยากรในการด าเนินงาน ทั้งนี้
เพื่อให้ เกิดความเข้าใจถึงที่ ชัดเจนเกี่ยวกับทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมการด าเนินงาน กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 
ตลอดจน ผลผลิต และผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ ผู้วิจัยจึงขอ
น าเสนอผลการวิเคราะห์  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เหล่านี้ตาม
กรอบทฤษฎีระบบดังแสดงในรูปที่ 1 ด้านล่างนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามกรอบทฤษฎีระบบ 
(System Theory) โดยผู้วิจัย 
 
 จากรูปที่  1 ในส่วนของกระบวนการท างานจะพบว่าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ส่วนที่สอง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ดังนี ้
 
 ส่วนที่แรก การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  จังหวัด
คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการประกวดผ้าตาม
โครงการประกวดผ้า สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ด ารงไว้ใน
แผ่นดินปี 2563 จังหวัดละ 10 กลุ่ม หรือ ราย หรือ เป็นผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
และมีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
สามารถยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้  จากนั้น
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแสวงหาหน่วยงานภาคีหรือภาคเอกชน
ที่ เป็นนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนักการตลาดอาชีพ 
ร่วมด าเนินการออกแบบพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้นร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  
 
 ส่วนที่สอง การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดท า  E-Catalog เผยแพร่บน
เว็บไซต์ จ านวนอย่างน้อย 2 แห่ง พร้อมทั้งจัดแสดงประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า
จ านวนอย่างน้อย 2 ครั้ง ทั้งนี้ยังมีสนับสนุนนักการตลาดรุ่นใหม่ใน

 

 

 

นักวิชาการ
เจ้าหน้าที่ 

นักออกแบบ, 
นักการตลาด 

งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จ านวน 160,000 บาท  
กิจกรรมที่ 2 จ านวน 36,000 บาท 
กรอบระยะเวลา 4 ส.ค. – 30 ก.ย. 63 

องค์ความรู้ 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ประกอบการ OTOP 
10 กลุ่ม/ราย ได้รับการออกแบบ 
พัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ ์

 

- E-Catalog เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
จ านวนอย่างน้อย  2 แห่ง 

- เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ในงานแสดง
สินค้าจ านวน 2 ครั้ง  

- ผลิตภัณฑ์ผ้ าไทยและผ้าพื้น เมือง         
มีภาพลักษณ์ที่ดี ตรงตามความต้องการ
ผู้บริโภค  
- ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ประเภท
ผ้า มีอาชีพ และรายได้เพิ่มข้ึน 
 

- ผู้ประกอบการOTOP มีโอกาสน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วออกสู่ตลาด  
- เปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP 
เพิ่มมากข้ึน   
- เกิ ด ก ารรั บ รู้ คุณ ค่ าแล ะ เกิ ด ก าร ใช้
ผลิตภัณฑ์ท าจากผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองใน
ตลาดมากข้ึน 
-  
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เรื่องของการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และจ าหน่ายทางออนไลน์  
จังหวัดบันทึกรายงานในระบบ BPM : Budget Project Management 

 4.2 สภาพปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอ่างทอง พบว่า การด าเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองมีปัญหาส าคัญ ดังนี้  
 
 ปัญหาแรก เป็นเรื่องของความพร้อมของวัตถุดิบผ้าที่จะ
คัดเลือกมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ แม้จังหวัดอ่างทอง
จะมีวัตถุดิบผ้าเป็นจ านวนมาก แต่ยั งขาดวัตถุดิบผ้าที่ เป็น
เอกลักษณ์ซึ่งผู้ประกอบการผ้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการที่เน้นการแปรรูปผ้าเป็นหลัก การผลิตสินค้าจึงไม่ได้
เน้นที่ความเอกลักษณ์หรือเรื่องราวของวัตถุดิบผ้า แต่เน้นวัตถุดิบที่
ต้นทุนต่ าเป็นหลัก เจ้าหน้าที่ ก. (2563) [1] ยกตัวอย่างประกอบว่า 
“...ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการรายหนึ่งต้องการตัดเสื้อโดยใช้
ผ้าขาวม้าเป็นวัตถุดิบ ซึ่งผ้าข้าวม้าในอ่างทองราคา 140 บาท/เมตร 
แต่ถ้าสั่งมาจากอีสานราคา 60 บาท/เมตร...” ท าให้ต้องหาวัตถุดิบ
ผ้าจากนอกพื้นที่ซึ่งต้นทุนถูกกว่า ซึ่งก็จะไม่ใช่ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดอ่างทอง  
 
 ปัญหาที่สอง ประเด็นในเรื่องทัศนะคติในการประกอบกิจการ
ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในลักษณะที่ว่าไม่ต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เดิมติดตลาดและสามารถ
จ าหน่ายได้ตามปกติ จึงไม่ต้องการเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพราะ
เห็นว่าเสียเวลา หรือ มองว่าตัวผู้ประกอบการเองไม่พร้อม  
ไม่ต้องการพัฒนาตนเอง และมีทัศนะคติในการผลิตสินค้าโดย 
การแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตามกระแส ไม่ได้ยึดเรื่องราว  
 
 ปัญหาที่สาม  ภาคี เครือข่าย หน่วยงานภาคี ในพื้นที่บาง
หน่วยงานไม่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า หรือ การสร้าง
เรื่องราวให้ผลิตภัณฑ์ผ้าโดยตรง เช่น นักออกแบบ นักวิชาการ ผู้ผลิต 
เป็นต้น ดังเช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ก. (2563) [3] ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
“แม้จะไม่ได้มีประสบการณ์การออกแบบผ้าโดยตรง แต่ก็มีองค์
ความรู้ที่พอจะสามารถให้ความรู้ได้ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ อาจจะมีความรู้แต่ขาดประสบการณ์ด้านผ้านะคะ”  
 
 ปัญหาที่สี่ กระบวนการด าเนินงานเร่งรัดมากจนเกินไปด้วย
เง่ือนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตามกรอบระยะเวลาระบุไว้ว่าให้
ด าเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 4 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563 
(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่ างทอง, 2563) [15] ซึ่งท าให้
กระบวนทั้งในส่วนของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 
การประชาสัมพันธ์ต้องเร่งรีบด าเนินการ จนอาจท าให้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
 ปัญหาสุดท้าย กับดักของการออกแบบโครงการ กล่าวคือ 
โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ผ้าไทยและ 

ผ้าพื้นเมืองได้ออกแบบกระบวนการในลักษณะที่มีการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองร่วมกันโดยอาศัยผู้เช่ียวชาญ  
นักออกแบบ และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งถอดบทเรียนและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ในด้านคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ รูปแบบ ดีไซน์ แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP  
ที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถผลิตได้นั้น ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว 
“แบบผลิตภัณฑ์ผ้า เทคนิคการออกแบบ” เป็นเรื่องของการค้า  
ถ้าในเชิงการแข่งขันนั้นถือเป็นความลับของผู้ประกอบการ หากเปิดเผย
หรือถ่ายทอดให้แก่กันอาจสร้างความเสียเปรียบในการแข่งขันได้ 
เพราะผู้อื่นก็สามารถน าแบบผ้าไปผลิตและลอกเลียนแบบ
ผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ขาดความเป็นเอกลักษณ์ เพราะหัวใจ
ส าคัญของการผลิตสินค้าและบริการคือ การสร้างความแตกต่าง  
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต่างให้ความส าคัญ  

 4.3 ส าหรับการด าเนินการร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ พบว่า  
ยังต้องอาศัยกลไกรัฐเป็นหลัก โดยให้ส านักงานพัฒนาชุมชนมี
บทบาทเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการในฐานะเจ้าภาพ และเป็นตัวกลาง
ในการประสานการท างานของภาคีเข้าด้วยกัน โดยการท างาน
ร่วมกันควรค านึงถึงบริบทความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่  และ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเป็นส าคัญ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มี
ความแตกต่าง และไม่ได้มีวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ทุกที่ จ าเป็น
ต้องการค้นหา เลือกเฟ้น หรือ พัฒนาขึ้นใหม่ที่ต้องใช้เวลานาน 
ดังนั้น การด าเนินการทั้งหมดจึงต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่ตัว
ผู้ประกอบการให้ได้รับองค์ความรู้ที่จ าเป็น และเกิดทักษะในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง มิใช่การมุ่งเน้นที่การ
ผลิตชิ้นงานต้นแบบ หากแต่ต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จาก
ชิ้นงานต้นแบบมากกว่า ซึ่งจะด าเนินการเช่นนี้ได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากนักวิชาการในพื้นที่ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่จ าเป็น และเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ 
ตามความเหมาะสมเนื่องจากบทบาทที่นักวิชาการจะมีความ
ช านาญในเรื่องของการถ่ายถอดองค์ความรู้อยู่แล้ว 
 ส าหรับนักออกแบบ และนักการตลาด มีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงที่ช่วย
สอนฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการ คอยตอบค าถาม และแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ที่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการติดขัดในการด าเนินการพัฒนา
สินค้าของตนเอง เนื่องจากมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาก่อน ซึ่งที่
ผ่านมาบทบาทในการด าเนินการอาจจะมุ่งเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์
ต้นแบบมากจนเกินไป แต่ไม่ได้เกิดการเรียนรู้จนเกิดทักษะที่จะ
สามารถท าให้ผู้ประกอบการสามารถใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
สินค้าด้วยตนเองต่อได้ กล่าวคือ ไม่ได้เป็นการ “ท าให้” แต่ต้องฝึกให้ 
“ท าเองเป็ น” ทั้ งนี้ นั กออกแบบและนั กการตลาดนี้ อาจเป็ น 
ผู้ประกอบการ OTOP ด้วยกันเองที่ประสบความส าเร็จก็จะมีข้อดี คือ 
เข้ าใจบริบทของผู้ประกอบการด้ วยกัน และสามารถแนะน า
ประสบการณ์ได้เต็มที่กว่าในแง่ที่ หากเป็นนักออกแบบและนักการ
ตลาดจากบริษัทเอกชน อาจมีความไม่เข้าใจบริบทของผู้ประกอบการ 
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และท างานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้ประกอบการแบบ “ท าให้” 
มากกว่าสอนให้ “ท าเองเป็น” 
 ทั้งนี้จะท าให้เกิดการประสานการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นโยบายจากส่วนกลางมีความส าคัญจ าเป็นมากที่จะ
ช่วยส่งเสริมการด าเนินการโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการใน
พื้นที่อย่างเข้าใจ มิ ใช่นโยบายที่มุ่ งให้แต่ละพื้นที่ด าเนินการ
เช่นเดียวกันจนขาดความยืดหยุ่นและเข้าใจบริบทที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ อีกทั้งมาตรการสนับสนุนรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยจะท าให้
เกิดก าลังซื้อและช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง 
 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผล 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง มีกระบวนการด าเนินงานส าคัญ  
2 กระบวนงาน คือ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ส าหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
อาศัยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลัก
ท างานร่วมกับผู้ประกอบการผ้าในพื้นท่ี 10 ราย และเครือข่ายภาคี 
นักวิชาการ นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
 สภาพปัญหาการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผ้าไทยหรือผ้าพื้ น เมืองของจังหวัดอ่างทอง  มีปัญหาส าคัญ 
หลายประการ คือ ความพร้อมของวัตถุดิบผ้าที่จะคัดเลือกมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ทัศนะคติในการประกอบกิจการของ
ผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาคีในพื้นที่บาง
หน่วยงานไม่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า กระบวนการ
ด าเนินงานเร่งรัดมากจนเกินไป และ กับดักของการออกแบบ
โครงการ และปัญหาเรื่องการออกแบบโครงการ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า
ปัญหาจะเป็นเรื่องของกระบวนการด าเนินงานเป็นหลัก (Process) 
แต่ในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการมีปัญหา
เด่นๆ คือ ความพร้อมของวัตถุดิบผ้าที่ขาดเอกลักษณ์พื้นถิ่นที่
ชัดเจน  
 ทั้ งนี้ การจะท า ให้ เกิ ดการด า เนินการร่ วมกัน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพยังคงต้องอาศัยรัฐเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ
และเป็นแกนกลางในการประสานการท างานร่วมกับภาคีอื่นๆ คือ 
นักวิชาการ นักออกแบบ และนักการตลาด โดยปรับบทบาทจาก

การมุ่งเน้นพัฒนาให้ได้ช้ินงานต้นแบบ มาเป็นการร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ และฝึกทักษะต่ างๆ  ในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ให้ แก่
ผู้ประกอบการ ใช้กระบวนการพ ฒนาช้ินงานต้นแบบเพื่อท าให้เกิด
การเรียนรู้ที่น าไปใช้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ภายใต้มุมมองของทฤษฎีระบบซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ คือ ปัจจัยน าเข้า  (Inputs) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcomes) (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์, 2559: 96-97) [13] เมื่อพิจารณาปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองจะเห็นว่าเริ่มมีปัญหาตั้งแต่องค์ประกอบแรก คือปัจจัย
น าเข้า ซึ่งก็คือ “วัตถุดิบผ้า” ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองขาดความพร้อม
ที่จะสนับสนุนให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเกิด
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  ทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ยังขาดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และกรอบเวลาที่ เร่งรัด  
เมื่อปัจจัยที่ป้อนเข้าสู่ระบบมีปัญหา กระบวนการด าเนินงานจึงเกิด
ปัญหาหลายอย่างตามไปด้วย การที่ผู้ประกอบการไม่มีวัตถุดิบผ้าที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท าให้ต้องใช้วัตถุดิบผ้าในพื้นที่ข้างเคียง
หรือท่ีหาได้ทดแทน ประกอบกับนักออกแบบขาดประสบการณ์ด้าน
การออกแบบผ้า เพราะการคัดเลือกนักออกแบบมาท างานเป็นภาคี
ต้องด าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาสั้นๆ ท าให้นักออกแบบผ้า
หลายคนในพื้นที่ มีปัญหาเรื่องตารางการท างานซ้ าซ้อนกั บ
โครงการฯ และไม่สะดวกเข้าร่วมท างานเป็นภาคี โครงการจึงขาด
นักออกแบบที่มีประสบการณ์ด้านผ้า การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จึงไม่ได้ช่วยสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของ
ความเป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นทั้งในส่วนของลวดลายที่บอกเล่า
เรื่องราวและวัตถุดิบผ้า ผลที่เกิดขึ้นคือแม้ผู้ประกอบการจะได้
ผลิตภัณฑ์ผ้า แต่ก็ไม่สามารถสร้างขีดสมรรถนะในการแข่งขันเพื่อ
สร้างมูลค่าตามความต้องการของตลาดได้ กล่าวคือ “สินค้ามีมูลค่าสูง  
แต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด” อีกทั้งในส่วนของกระบวนการประชาสัมพันธ์
สร้างการตระหนักรับรู้ สินค้าโดยการท า E-catalog เผยแพร่บน
เว็บไซต์ และงานแสดงสินค้าภายในจังหวัด ซึ่งไม่แน่ชัดว่าสามารถ
เป็นช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุดมากนัก  ดังนั้น ความสัมพันธ์
เชิงองค์ประกอบจะสร้างผลเช่ือมโยงต่อเนื่องถึงความส าเร็จของ
โครงการตามที่ทฤษฎีระบบอธิบายไว้  
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ตารางที่ 1 ปัญหาที่พบจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเฉพาะที่เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ 
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ยุพิน คล้ายมนต์  (2562)     -     - -    - - 

พงศธาดา กีรติเรขา (2562) -  -   - - - -   -  - - 

ฤธรรมรง ปลัดสงคราม (2562)  - - - - - - -  - - -  - - 

ชัชสรัญ รอดยิ้ม (2562) - - - -  -   -     - - 

วีระพันธ อะนันชยัธวัช (2561)  -   - - - - -     - - 

ภัทราพร สวุรรณภูมิ และคณะ 
(2561) 

- - -  - - - - -   -  - - 

พัชรินทร์ เครือเทพ (2559) - - - - -  - - - -  -  - - 

พัชรี ฉลาดธญักิจ (2558) -  - - - - -  - - -  - - - 

สหภาพ พ่อค้าทอง (2557) - - -  -  -  - - -  - - - 

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (2554) - - - -  - - - - - -  - - - 

รวมทั้งสิ้น 2 3 2 4 4 3 1 4 1 4 5 6 6 - - 

ที่มา: สังเคราะห์และอ้างอิงจากเอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้อง [2, 4-12, 14] 
หมายเหต:ุ 4 ช่องสุดท้าย คือ ปัญหาหลักที่งานวิจยัแต่ละชิ้นศึกษาเกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบตามทฤษฎีระบบ   
 
 
 จากตารางที่ 1 ปัญหาที่พบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนา และการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมมานั้น ปรากฎ 
ว่าสอดคล้องกับผลการศึกษาของผู้วิจัย โดยเฉพาะปัญหาที่ 1 - 4  
คือ ความพร้อมของวัตถุดิบผ้าที่จะคัดเลือกมาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทัศนะคติในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาคีในพื้นที่บางหน่วยงานไม่มีองค์
ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหรือการสร้างเรื่องราวให้
ผลิตภัณฑ์ผ้าโดยตรง  และกระบวนการด าเนินงานเร่งรัดมาก
จนเกินไปด้วยเง่ือนระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ผลการศึกษามี
ประเด็นข้อค้นพบที่แตกต่างจากผลการศึกษาอื่นๆ ในเรื่องของ
ปัญหาข้อสุดท้ายที่ผู้วิจัยค้นพบ คือ “กับดักของการออกแบบ
โครงการ” เนื่องจากงานวิจัยส่วนมากไม่ได้ศึกษาจากมุมมองในเชิง
การบริหารภาครัฐ และทฤษฎีระบบ จึงอาจละเลยการพิจารณา
ภาพรวมของกลไกรัฐที่เป็นตัวขับเคลื่อนงาน และไม่เห็นการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปัญหาที่สะท้อนออกมาจากองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่พิจารณาโดยทฤษฎีระบบนั้น คือ เรื่องของการออกแบบ
โครงการ ในประเด็นนี้ Suchman (1967 อ้างถึงในเรืองวิทย์ เกษ
สุวรรณ, 2553: 127) [9] อธิบายถึงความล้มเหลวของโครงการว่า
เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ 1) ความล้มเหลวในการน าไปปฏิบัติ 
( Implementation Failure) ห ม าย ถึ ง  ค ว าม ล้ ม เห ล วขอ ง

โครงการอันเนื่องมาจากการที่โครงการไม่สามารถน ากิจกรรมที่
ตั้งใจไปปฏิบัติได้ และ 2) ความล้มเหลวในเชิงทฤษฎี (Theory 
Failure) หมายถึง ความล้มเหลวของโครงการอันเนื่องมาจากการ 
ที่กิจกรรมของโครงการไม่สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาได้  
 ส าหรับกรณีโครงการที่งานวิจัยช้ินนี้ศึกษามีลักษณะที่สอง 
กล่าวคือ โครงการสามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วยอาศัยประสบการณ์
การท างานและทักษะการประสานงานของผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งหาก
พิจารณาทีผ่ลลัพธ์ของโครงการทีต่้องการให้เกิดการรับรูคุ้ณคา่ของ
ผ้าไทย และกระตุ้นการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในตลาดมากขึ้น 
และ ต้องการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP 
ในพื้นท่ี ซึ่งสุดท้ายก็จะต้องท าให้สินค้าขายได้ สร้างรายได้มากขึ้น 
แข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้นั้น แต่กระบวนการด าเนินการ
และทรัพยากรต่างๆ มีปัญหา ตัวอย่างเช่น ผลลัพธ์ต้องการสร้าง 
การรับรู้และกระตุ้นการใช้ผ้าไทยในตลาดมากขึ้น แต่ทรัพยากร
ด้านกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานกลับเร่งรัดและจ ากัดมาก 
และความบ่อยความถี่ของการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ รวมถึง
ช่องทางการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ไม่ค่อยสอดคล้องต่อการท าให้
เกิดผลลัพธ์จนถึงขั้นท าให้ลูกค้าหันมาสนใจผลิตภัณฑ์มากนัก  
 ทั้งนี้ ปัญหาของการน าโครงการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติมักมี
ปัญหาที่สะท้อนเรื่องการออกแบบโครงการคือ รูปแบบเหมือนกัน
ทั้งประเทศ (One size fit all) ซึ่งแท้จริงแล้วในแต่ละพื้นที่มีความ
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แตกต่างกัน การที่ผู้ประกอบการ OTOP จะแข่งขันกับผู้ประกอบการ
อื่นๆ ในโลกธุรกิจได้นั้น หัวใจส าคัญอยู่ที่ความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ที่สอดรบักับค่านิยมของลูกค้า ฉะนั้น สินค้าจ าเป็นต้องมี
เอกลักษณ์และสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก แต่กระบวนการพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ของโครงการนอกจากมีระยะเวลาสั้นซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่ อคุณ ภาพของการออกแบบโดยตรงแล้ ว  
กลับมีการสร้างรูปแบบวิธีการที่ให้ผู้ประกอบการเข้ามาท างาน
ร่วมกับนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ถ่ายถอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งท าให้สินค้าที่ถูกออกแบบมาไม่เป็น
ความลับทางธุรกิจ และถูกลอกเลียนได้ง่าย สินค้าจึงวางขายทั่วไป 
ไม่มีเอกลักษณ์ ผู้เขียนขอเรียกว่า “เป็นกับดักของการออกแบบ
โครงการ” ซึ่ งหมายความว่าแนวคิดทฤษฎีในการออกแบบ
โครงการล้มเหลว สอดคล้องกับ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2553: 
123, 150-152) [9] อธิบายว่า องค์ความรู้ในเรื่องทฤษฎีโครงการ
ของประเทศไทยมีพัฒนาการที่ไม่ดีนัก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลให้การด าเนินนโยบายสังคมต่างๆ ของประเทศไทยเป็นไป
อย่างสับสนและถูกก าหนดโดยผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นหลัก 
และท าให้การบริหารนโยบายสาธารณะของประเทศไทยในปัจจบุนั
ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า“วิกฤติความรู้ด้านทฤษฎีสาเหตุและผล”  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
 ควรถอดบทเรียนจากผลการวิจัยเพื่อน าตัวแปรไปศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในพื้นที่อื่นๆ ที่มีการด าเนิน
โครงการในลักษณะเดียวกัน หรือ ควรศึกษาวิจัยในพื้นที่อื่นๆ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การด าเนินงานในบริบทพื้นที่ๆ แตกต่างกัน ตามแต่งบประมาณ 
ระยะเวลา และประสบการณ์ทางการวิจัยของผู้ศึกษาจะเอื้ออ านวย 
 
5.3.2 ข้อแนะเชิงนโยบาย 
 1) โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทยก าหนดควรค านึงถึงบริบทด้านพื้นที่เป็นหลัก 
โดยควรก าหนดให้เกิดความยืดหยุ่นส าหรับการน าไปปฏิบัติให้
เหมาะสมแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ภาคีเครือข่าย ความพร้อม
ของวัตถุดิบผ้าในพื้นที่ และผู้ประกอบการ 
 2) ควรปรับมาตรการสนับสนุนนเชิบนโยบายมุ่ง เน้นการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐใส่ผ้าไทยที่เป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ อันจะ
เป็นแรงกระตุ้นหนุนเสริมให้เกิดก าลังซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง  
  
5.3.3 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ  
ในเรื่องการออกแบบและการตลาดโดยภาคีเครือข่ายมากกว่าการ
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นช้ินต้นแบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ

ออกแบบและท าตลาดเองได้ อีกทั้งเป็นการรักษาความลับทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการด้วย ซึ่งจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการ
แข่งขันได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 2) ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการให้
เหมาะสมกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการออกแบบพอสมควร เพื่อท าให้ตารางเวลาในการ
ท างานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย นักออกแบบ 
นักการตลาด และเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
มีโอกาสเข้ามาท างานร่วมกันมากขึ้น 
 3) โครงการฯ ควรมีความยืดหยุ่นและปรับได้ตามความ
ต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ เช่น ผู้ประกอบการบางราย
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เองได้แต่ขาดความรู้ด้านการตลาด  
รัฐก็ควรส่งเสริมเรื่องการตลาดให้ หรือ ผลิตภัณฑ์มีแล้วแต่ยังขาด
มาตรฐาน รัฐควรส่งเสริมให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  
ซึ่งจะด าเนินการในลักษณะนี้ได้ต้องอาศัยการคิดเชิงระบบที่ยึด
ผู้ประกอบการเป็นหลัก 
 4) ควรปรับเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลาย 
เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าของผู้ประกอบการที่ เข้าร่วม
โครงการและเพิ่มความบ่อยความถี่ในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1. ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมา
ท่องเที่ยววัดทั้ง 3 วัดคือท าบุญ ส่วนแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยววัด 3 วัด ซึ่งประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) 
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา 2) ศึกษาประวัติพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ 3) เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต 4) ศรัทธา
ทางพระพุทธศาสนาและชื่นชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา 5) กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อน 6) เพื่อขอพร
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บุคคลอื่นๆแนะน ามา ส่วนแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณผลการวิจัยพบว่าวัดทั้ง 3 วัดมีรูปแบบกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องและแตกต่างกันในแต่ละด้าน 
 
ค าส าคัญ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ 
 

Abstract 
 The objective of the research were to : 1) Study motivations factors of Spiritual tourism sites in Chachoengsao 
Province :  A Case Study of  Wat  Usapharam ,Wat  Savage and Wat  Khao  Din. 2) Determination the guidelines to 
development of Spiritual tourism sites in Chachoengsao Province:  A Case Study of  Wat  Usapharam ,Wat  Savage and 
Wat  Khao  Din.  The finding were as follows: The Motivation for Thai tourists that come to temple are motivated to 
travel the most tourist attractions in order to make a merit. The Motivation of Thai tourists in visiting three temple into 
six major type of motivation: 1) Visit a Buddhist temple 2) Learn to study the history of Buddha statues.3) A fortune of 
life 4.) Faith in Buddhism and Admire the Buddhist religious architecture 5) Travel and leisure activities with family 6.) 
Other people are recommended to come and make a wish. The strategy for the development of tourist attractions in 
three temples had consistent and different strategy. 
 
Keywords: Spiritual tourism 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะ
ประเทศไทยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท าให้ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นการน ารายได้เข้าสู่ประเทศไทยในอันดับ
ต้นๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาลทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการน ารายได้เข้า
สู่ประเทศอย่างมหาศาล ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวมา
โดยตลอด ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นไปอย่างรวดเร็วจะเห็นได้ว่ามีน าทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันนี้การตลาดการท่องเที่ยวแต่ละ
ประเทศนั้นได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็นต้องปรับทิศทางการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นคือการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณซึ่งส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มาเป็น
จุดขายเพื่ อดึ งดูดความสนใจของนักท่องเที่ ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปต่างที่จะ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเยี่ยมชมงานศิลปวัตถุต่างๆ เช่น โบสถ์ 
วิหาร ศาลาการเปรียญ สถูปเจดีย์  ปราสาทหรือพระปรางค์ 
สิ่งก่อสร้างต่างๆล้วนเกิดจากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ
เป็นสิ่งที่ยึดถือทางด้านจิตใจ 
 จังหวัดฉะเชิงเทราหรืออีกช่ือหน่ึงที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือแปด
ริ้วมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและที่ส าคัญการเดินทางไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก ประชาชนได้เดินทางมาไหว้หลวงพ่อพระ
พุทธโสธรที่ขึ้นช่ือความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปส าคัญของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวราราม
วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [1]วัดบางวัว(วัดอุสภา
ราม)เป็นหนึ่งในวัดไทยในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความเก่าแก่ มี
หลวงพ่อน้อย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปประจ าวัด
[2]ภายในวัดแห่งน้ียังมีหลวงพ่อดิ่งซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังซึ่งเป็น
ที่ศรัทธาของคนในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย[3]ส่วนวัดสาวชะโงก
อยู่ในอ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับ
ผู้ทรงวิทยาคุณช่ือดังระดับประเทศนั้นคอืหลวงพ่อเหลือ ซึ่งท่านโด่ง
ดังในด้านการปลุกเสกปลัดขิก ความโด่งดังของหลวงพ่อเหลือนั้น
นอกจากท่านป็นพระนักพัฒนาแล้วยังเป็นพระที่ปฎิบัติดี ปฎิบัติ
ชอบ เชื่อกันว่าปลัดขิกของท่านเป็นอันดับหนึ่ง 

ของประเทศเลยก็ ว่ า ได้ [4]ว ัด เ ข า ด ิน  อ า เภ อ บ า งป ะ ก ง 
ฉะเชิงเทรามีเอกลักษณ์สถานที่ตั ้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ ราย
ล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ท าให้ผู้มาเยือนรู้สึกสบาย  
ใจสดช่ืนทุกครั้งราวกับต้องมนต์อย่างน่าประหลาดใจ ภายใน
วัดแห่งนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายที่น่าสนใจ 
 จากความส าคัญของวัดทั้ง 3 วัดและในปี 2562 รัฐบาลยังคงมี
ความไว้วางใจให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาครัฐที่ก าหนดไว้แผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 –2564 ของกรมการ
ท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับการพัฒนาของแหล่งท่องเที่ยว ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวและจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของวัดทั้ง 3 วัดเพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญณาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงไปทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ: กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงก 
วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ : กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ : วัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและ
วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดซึ่งมี
ความโดดเด่นเป็นท่ีรู้จักนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร: 1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดทั้ง 3 วัดรวมจ านวน 400 
คน 2) ผู้มีส่วนได้เสียของวัดแต่ละวัดประกอบด้วย(1.เจ้าอาวาส/2.
ไวยาวัจกร/3.มรรคนายก/4.ประธานกรรมการวัด/ 5.ผู้ใหญ่บ้าน/6.
ก านัน/7.นายอ าเภอ/8.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/9.นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/10.หัวหน้าฝ่ายกลุ่มส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 3.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 3.3.1 แรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวของวัดอุสภาราม วัด
สาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 3.3.2 สร้างกลยุทธ์(The matching State)ด้วยTow matrix 
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ  : 
กรณีศึกษาวัดอุสาภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ : กรณีศึกษา วัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทราโดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research)แ ล ะ คุ ณ ภ า พ (Qualitative Research) มี วิ ธี ก า ร
ด าเนินงานดังต่อไปนี้   
 4.1 กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบโอกาสที่เดินทางมาท่องเที่ยววัดอุ
สภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน
รวม 400 คน(วัดอุสภาราม 134 คน/วัดสาวชะโงก 133และวัดเขา
ดิน133 คน)การวิเคราะห์ข้อมูล1)ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้การหาค่าความถี่ (Frequency)และค่าร้อยละ
(Percentage)2)ข้อมูลการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากค าถาม
หลายตัวเลือกให้ เลือกตอบเพียงข้อเดียวใช้การหาค่าความถี่
(Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage) 3)แรงจูงใจที่ท าให้
เดินทางมาเที่ยวหาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยและน าไป
แปลผล(1.00-1.80=น้อยที่สุด,1.81-2.60=ระดับน้อย, 2.61-3.40=
ระดับปานกลาง,3.41-4.20=ระดับมาก,4.21-5.0=ระดับมากที่สุด) 
4.)วิเคราะห์ปัจจัย(Factor Analysis)  
 4.2 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ : 1.ศึกษาวิจัยจากเอกสาร 
(Secondary Data) ได้จากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ง
ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลจากการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลจากพื้นที่(Field Research)
ผู้วิจัยประสานงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูม้ีสว่นได้เสียของ
วัดทั้ง 3 วัด เพื่อขอความร่วมมือในการส ารวจและสัมภาษณ์พูดคุย
กับผู้ ให้ข้อมูลหลักโดยใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล ได้แก่ การ
สัมภาษณ์ (Interview) และการสังเกต (Observation)เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุป โดยแบ่งดังต่อไปนี้ 2.1 ลงพื้นที่วัด
อุสภาราม วัดสาวชะโงก วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทราและศึกษา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว(Tourism Resources Audit) ในพื้นที่

อย่างละเอียด 2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพมีวิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)โดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้เสียในแต่ละวัด โดยก าหนดตัวผู้ตอบบางคนแบบเจาะจง
เอาไว้ล่วงหน้า วัด ๆ ละจ านวน 10 คน ประกอบด้วย(1.เจ้า
อาวาส/2.ไวยาวัจกร/3.มรรคทายก/4.ประธานกรรมการวัด/ 5.
ผู้ใหญ่บ้าน/6.ก านัน/7.นายอ าเภอ/8.นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล/9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/10.หัวหน้าฝ่ายกลุ่ม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา) 3. กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ วิ เคราะห์  SWOT Analysis สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment) เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพื่อ
ค้นหาโอกาส อุปสรรคของวัดทั้ง 3 วัด 4.การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง 
ๆ ใน ด้านสถานที่ เวลา และบุคคล น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย เอกสารและนโยบายการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา  5.จับคู่ปัจจัยโดยการท าการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอก(โอกาสและอุปสรรค)และภายใน(จุดแข็ง
และจุดอ่อน) ซึ่งจะได้กลยุทธ์ทั้ง 4 แบบ 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO 
Strategy), 2.กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 3.กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
(WO Strategy) ,4.กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เพื่อเสนอเป็น
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญณาณต่อไป 6. การ
ด าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อยบุคลากรของวัดทั้ง  3 วัด ได้แก่วัดอุ
สภาราม วัดสาวชะโงก วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการร่วมกัน
พิจารณารูปแบบกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวเชิงจิต
วิญญาณของวัดและสรุปผลเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม(วัตถุประสงค์ที่ 
1.ศึกษาแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ : กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงก วัดเขาดิน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 ผลการศึกษาข้อมูลทั่ วไปสรุปได้ว่ากลุ่ มตั วอย่างซึ่ งเป็น
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ช า ว ไท ย  จ า น วน  400 ค น  ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยทีเ่ป็นชาย(ร้อยละ 57.00 ) มีสถานภาพสมรส 
(ร้อย 61.80) ซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี(ร้อยละ28.70) และน้อย
ที่สุดมีอายุ  21-30 ปี  (ร้อยละ5.5) มีการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด(ร้อยละ51.20)รองลงมาอนุปริญญาหรือปวส.
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(ร้อยละ21.80) มีอาชีพเป็นพนักงานในบริษัทหรือท างานใน
ส านักงานมากที่สุด(ร้อยละ23.5) รองลงมาจะเป็นเกษตรกร (ร้อย
ละ21.00)มีรายได้ต่อเดือน 10,001 ถึง 25,000 บาทมากท่ีสุด(ร้อย
ละ39.50)และนักท่องเที่ยวท่ีมีรายได้40,001-55,000 บาท(ร้อยละ
5.50)มาท่องเที่ยวน้อยที่สุดนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีจ านวนมากที่สุด(ร้อยละ 92.30)   
 ส่วนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยท่ีตอบแบบสอบถามก าลังท่องเที่ยววัดอุสภารามจ านวน(ร้อยละ
33.50) วัดสาวชะโงกและวัดวัดเขาดินจ านวนเท่าๆกัน (ร้อยละ

33.50) จ านวนครั้งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาเที่ยวคือครั้ง
สอง(ร้อยละ51.70)รองลงมาคือมาครั้งแรก(ร้อยละ30.50)และมา
ครั้งที่ 3หรือมากกว่า(ร้อยละ 17.80) โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาด้วยตนเอง (ร้อยละ100) มีผู้ร่วมเดินทางมากที่สุดคือ
สามี-ภรรยา(ร้อยละ39.00) รองลงมาญาติพี่น้อง(ร้อยละ 23.0) 
และนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเที่ยวคือ
เช้าไปเย็นกลับ(ร้อยละ 100) 

 
ตารางที่  1  แรงจูงใจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว                                                            (n=400) 

แรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววัด  S.D ระดับ ล าดับที ่

ท าบุญ 4.63 0.54 ระดับมากที่สุด 1 

ขอพรพระพุทธรูปศักดิส์ิทธ์ิประจ าวัด 4.37 0.83 ระดับมากที่สุด 2 

ขอพรพระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด 4.29 0.71 ระดับมากที่สุด 3 

ความเป็นสริิมงคลของชีวิต 4.14 0.81 ระดับมาก 4 

ต้องการใช้เวลาว่างกับครอบครัวและเพื่อน 3.73 0.82 ระดับมาก 5 

หลีกหนีความวุ่นวาย ความจ าเจ 3.72 0.85 ระดับมาก 6 

ต้องการความสงบทางด้านจิตใจ 3.70 0.84 ระดับมาก 7 

เยี่ยมชมวัดทีม่ีชื่อเสียงประจ าจังหวัด 3.64 0.94 ระดับมาก 8 

ความเลื่อมใสพระพุทธศาสนา 3.63 0.76 ระดับมาก 9 

เยี่ยมชมศลิปะ วัฒนธรรม ปฎิมากรรมและสถาปัตยกรรม 3.61 0.76 ระดับมาก 10 

ต้องการท่องเที่ยวในท่ียังไม่เคยเดนิทางไป 3.62 0.84 ระดับมาก 11 

ต้องการที่พ่ึงพิงทางใจ 3.57 0.96 ระดับมาก 12 

เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับศาสนา 3.56 0.90 ระดับมาก 13 

ชมบารมีพร้อมทั้งกราบไหว้และปดิทอง 3.39 1.02 ระดับปานกลาง 14 

ศึกษาประวัติพระเกจิอาจารยด์ังและพระพุทธรูปโบราณของวัด 3.38 0.77 ระดับปานกลาง 15 

เพื่อน ญาต ิพี่น้องแนะน าให้มาเที่ยว 3.34 0.83 ระดับปานกลาง 16 
บนบานต่างๆ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 3.29 0.71 ระดับปานกลาง 17 

เช่าวัตถุมงคลของวัดมาบูชา 3.23 0.91 ระดับปานกลาง 18 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางมา
เที่ยววัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขาดิน  จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมีแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดคือเพื่อมาท าบุญ(มี
ค่าเฉลี่ย 4.63)รองลงมาคือเพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ า
วัด(มีค่าเฉลี่ย4.37)ล าดับต่อมาคือเพื่อขอพรจากพระเกจิอาจารย์
ศักดิ์สิทธ์ิประจ าวัด(มีค่าเฉลี่ย 4.29)และแรงจูงใจท่ีน้อยที่สุดคือเพื่อ

เช่าวัตถุมงคลของวัดมาบูชา(3.23)ผู้วิจัยใช้วิธีการหมุนแกน
องค์ป ระกอบแบบ Orthogonal Rotation ด้ วยวิธี  Varimax 
ปรากฏว่าตัวแปรที่ได้จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบมี
รายละเอียด factor Loading จากการศึกษาพบว่ามีตัวแปรมี
ทั้งหมด 6 องค์ประกอบได้แก่ปัจจัยท่ี1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่ 2) ศึกษาประวัติพระพุทธรูปและพระ
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เกจิอาจารย์ ปัจจัยที่ 3)เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4)
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่5)กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับ
ครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
บุคคลอื่นๆแนะน ามา 
 5.2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
(วัตถุประสงค์ที่ 2. เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณ กรณีศึกษาวัดอุสภาราม วัดสาวชะโงกและวัดเขา
ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา) 
 สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-
depth Interview)โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดตัว
ผู้ตอบบางคนแบบเจาะจงเอาไว้ล่วงหน้าประกอบทั้งหมด(วัดอุสภา
ราม 10 คน/วัดสาวชะโงก 10 คน/วัดเขาดิน 10 คน) 
 5.2.1 วัดอุสภาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ามีแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่ 1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ,ด้านที่ 2 การจัด
ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ,ด้านที่ 3 การจัดหารถโดยสารอ านวยความสะดวกเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวและด้านที่ 4 การคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มี
ความรู้และความสามารถเพื่อส่งเสริมให้ศึกษา 
 5.2.2 วัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านที่ 1 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวล่องเรือ
ชมแม่น้ าบางประกง ,ด้านที่ 2 การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือ
อนุ รักษ์ ,ด้ านที่  3 การสร้างกิ จกรรมทางศาสนาให้มี ความ
หลากหลายและด้านที่ 4 ปรับกิจกกรรมประจ าปีให้มีเช่ือมโยง
แม่น้ าบางประกง 
 5.2.3 วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลาง
การพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงพุทธ,ด้านที่ 2 การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของชุมชนแบบยั่งยืนมุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วม,ด้านที่ 
3 การก าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้างต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรมและพื้นที่ และด้านที่  4 การคัดเลือก
พระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้และมีความสามารถส่งเสริมให้มี
การศึกษา 
 

6.อภิปรายผล 

 จากสรุปผลการวิจัยผู้วิจัยน าผลมาอภิปรายผลตามประเด็นดังน้ี 
 ผลจากการศึกษาแรงจูงใจที่ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง
มาท่องเที่ยวทั้ง 3 วัดพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการ

เดินทางมาเที่ยวมากที่สุดคือเพื่อมาท าบุญ รองลงมาคือเพื่อขอพร
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดและเพื่อขอพรพระเกจิอาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์ประจ าวัดตามล าดับ ส่วนแรงจูงใจน้อยที่สุดเพื่อเช่าวัตถุ
มงคลของวัดมาบูชา ผลที่ได้จากการวิจัยนี ้ช้ีให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย
สอดคล้องกับผลวิจัยของศรินท์ทิพย์  คาวาโนเบะ[5]ที่ได้ศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาอ าเภอ
เมือง จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและภูมิล าเนามแีรงจูงใจท่ีแตกต่างกันในการมา
ท่องเที่ยวและสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิชัย เผือกสม[6]ที่
วิเคราะห์เรื่องคติธรรมความเช่ือกับพฤติกรรมการเข้าวัดของ
พุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยพบว่า
พฤติกรรมการเข้าวัดของพระพุทธศาสนิกชน ในระดับมากคือการ
ให้ทาน 
  ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
วัดทั้ง 3 วัด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 6 ปัจจัย ซึ่งพบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีแรงจูงใจในการเดินทางมายังวัดโดย
เรียงล าดับความส าคัญได้แก่ ปัจจัยที่1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่2)ศึกษาประวัติพระพุทธรูปและพระ
เกจิอาจารย์ ปัจจัยที่ 3)เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4) 
ศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและ ช่ืนชมสถาปัตยกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปัจจัยที่5)กิจกรรมการท่องเที่ยวและพักผ่อนกับ
ครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่
บุคคลอื่นๆแนะน ามา จากงานวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง
ของแรงจูงใจการมาท่องเที่ยวในทัศนะของ Swarbrooke,1999 
อ้างถึงในเลิศพร ภาระสกุล[7]โดยได้กล่าวไว้ว่าในการจ าแนก
แรงจูงใจที่มีความส าคัญๆที่ท าให้คนออกเดินทางมี 6 ชนิดด้วยกัน 
ซึ่งแรงจูงใจเหล่านี้ได้แก่แรงจูงใจด้านสรีระหรือทางด้านกายภาพ 
(physical) แรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม (Cultural) การท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกบางอย่าง (Emotional)แรงจูงใจ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพ (status)แรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
(personal development)แรงจูงใจด้านบุคคล(Personal) 
 การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดอุ
สภาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่1.)กลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์
(SO)กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจาะตลาด
กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ เป็นกลยุทธ์ที่สร้างการรับรู้โดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ สามารถสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และการใช้
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การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
ทางการท่องเที่ยวของวัดเป็นตัวช่วยเร่งการเติบโตทางด้านการ
ท่องเที่ยวของวัดโดยเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มเป้าหมาย
หนึ่งที่ส าคัญในการใช้สื่อออนไลน์ 2.)กลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกลยุทธ์
(ST)ประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณอย่างยั่งยืนโดยวัดควรจัดการประชุมผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ายร่วมกันก าหนดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งทุกประเด็น
ต้องเหมาะสมกับระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้
ก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้ท ากิจกรรมการท่องเที่ยว
ใดบ้าง  3.)กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือกลยุทธ์(WO)รถโดยสารอ านวย
ความสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อโอกาสทางการแข่งขัน
ทางการตลาด วัดควรตั้งรถสาธารณะเพื่อบริการเฉพาะทุกวันเสาร์
และอาทิตย์หรือในกรณีที่วัดมีงานกิจกรรมพิเศษ เช่น งานประจ าปี 
เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปวัด4.)กล
ยุทธ์เชิงรับหรือกลยุทธ์(WT)คือคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มี
ความรู้ความสามารถเพื่อสง่เสริมให้ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยทางวัดสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา เพื่อให้พระภิกษุและ
สามเณรให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อที่
บุคลากรเหล่านี้จะได้มีข้อมูลในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัด 
เพราะถ้าขาดข้อมูลแล้ว การพัฒนาวัดคงจะพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง 
ดังนั้นบุคลากรในวัดจึงควรให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน [8]จากที่กล่าวมาได้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561– 2564 ของกรมการ
ท่องเที่ยวโดยกล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน,ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม,ยุทธศาสตร์
ที่  3 การยกระดับองค์กรและระบบงานสู่ความเป็นเลิศ ,และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอล 

 การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดสาว
ชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่  1.)กลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์
(SO)สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวนั่งเรือชมแม่น้ าบางประกงพร้อม
กับช่ืนชมธรรมชาติสองริมฝั่ งคลอง ซึ่งธรรมชาติน้ าในล าคลอง
สะอาดและวิถีชีวิตของคนในชุมชนสามารถที่จะพัฒนาให้เกิด
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้  2.)กลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกลยุทธ์ 
(ST)สร้างเครื่อข่ายความร่วมมืออนุรักษ์ธรรมชาติสองฝั่งคลอง
พร้อมกับการเชื่อมโยงมายั่งแหล่งท่องเที่ยววัด โดยกลุ่มคนต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวัด ได้แก่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว นักการเมือง
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คนท้องถิ่น ร้านอาหาร ธุรกิจจัดน าเที่ยว 

เกษตรกร นักอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความเข้าใจและการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน 3.)
กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือกลยุทธ์(WO)สร้างกิจกรรมทางศาสนาให้มี
ความหลากหลายเน้นโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม  โดยวัด
จะต้องสร้างกิจกรรมทางศาสนาให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เพราะการท าบุญที่หลากหลาย จะท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ท าบุญได้ครบวงจรถือเป็นจุดที่ส าคัญของการหารายได้เพื่อบ ารุงวัด 
4.)กลยุทธ์เชิงรับหรือกลยุทธ์ (WT) คือปรับเปลี่ยนกิจกกรรม
ประจ าปีให้มีเชื่อมโยงแม่น้ าบางประกงให้มากข้ึนเน้นการมีกิจกรรม
โดยใช้พิธีลอยประทีปบูชาหลวงพ่อเหลือ [8]จากที่กล่าวมาได้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวพ.ศ. 2561 – 
2564 ของกรมการท่องเที่ยวโดยกล่าวไว้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม
และพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่าง
ยั่งยืน,ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบ
องค์รวม,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับองค์กรและระบบงานสู่ความ
เป็นเลิศ,และยุทธศาสตร์ที่4 การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
ระบบดิจิตอล 
 การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการวัดเขา
ดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ 1)กลยุทธ์เชิงรุกหรือกลยุทธ์(SO) คือ
ส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการ
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในชีวิต ปัจจุบันการท่องเที่ยว
เชิงจิตวิญญาณเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากขึ้น มี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากนิยมเดินทางไปวัดเพื่อร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาการปฏิบัติธรรมฯ ดังจะเห็นจากการ เดินทางท่องเที่ยวนี้ได้
แพร่หลายไปในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ซึ่งมักใช้ช่วงเวลาวันหยุด
เทศกาล โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันส าคัญทางศาสนาจะมีการถือศีล
ปฏิบัติธรรมและประชาชนในท้องถิ่น 2)กลยุทธ์เชิงป้องกันหรือกล
ยุทธ์ (ST)การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนแบบยั่งยื น
มุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วนร่วม ในด้านศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือ
ต่างๆ โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มคนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัด 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย การวางแผน และ
การตลาดอย่างชัดเจน ได้แก่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องด้านการ
ท่องเที่ยว นักการเมืองท้องถิ่น อาจารย์  นักศึกษา คนท้องถิ่นที่มีที่
พ านักอาศัย  ร้านอาหาร  ธุรกิจจัดน าเที่ยว เกษตรกร นักอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจและ
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกด้าน 3.)กลยุทธ์เชิงแก้ไขหรือ
กลยุทธ์(WO)ก าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างมีลักษณะที่
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สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติของพื้นที่ของวัด
เขาดิน ต้องการก าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างภายในวัด
มีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติของ
พื้นที่ ซึ่งมีผลท าให้นักท่องเที่ยวประทับใจต่อสิ่งที่พบเห็น รูปแบบ
สิ่งก่อสร้างในชุมชนไม่ว่าเป็นพระอุโบสถ เจดีย์ พระพุทธรูปหรือ
โครงสร้างพื้นฐาน 4.)กลยุทธ์เชิงรับหรือกลยุทธ์ (WT)คัดเลือก
พระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้และมีความสามารถส่งเสริมให้
ศึกษาทางด้านภาษาจีนและอังกฤษโดยวัดสนับสนุนทุนการศึกษา
เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน เพื่อท่ีบุคลากรเหล่านี้จะได้มีความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาวัด เพราะเนื่องจากวัดนี้มี กลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศค่อนข้างมากดังนั้นบุคลากรทางด้านภาษามีความ
จ าเป็นต่อการบริการนักท่องเที่ยว[8]จากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 – 2564 ของ
กรมการท่องเที่ยวโดยกล่าวไว้ว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 –2564 มีทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานทางการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน,ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวแบบองค์รวม ,ยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับ
องค์กรและระบบงานสู่ความเป็นเลิศ ,และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิตอล   

 
7.สรุปผลการวิจัย 
 แรงจูงใจทีท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญาณทั้ง 3 วัด พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจใน
การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อมาท าบุญ ส่วนปัจจัยแรงจูงใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยววัดทั้ง 3 วัด พบว่า มี 6 ปัจจัย 
ได้แก่ปัจจัยที่ 1)เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา ปัจจัย
ที่ 2) ศึกษาประวัติพระพุทธรูปและพระเกจิอาจารย์ ปัจจัยที่ 3) 
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ปัจจัยที่ 4) ศรัทธาพระพุทธศาสนา
และช่ืนชมสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนา  ปัจจัยที่ 5) กิจกรรม
การท่องเที่ยวและพักผ่อนกับครอบครัวและเพื่อน ปัจจัยที่ 6) เพื่อ
ขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่ีบุคคลอื่นๆแนะน ามา ส่วนรูปแบบกล
ยุทธ์การบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวของวัดอุสภาราม วัดสาว
ชะโงกและวัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษาพบว่าวัดอุ
สภาราม จังหวัดฉะเชิงเทรามีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
จิตวิญญาณ ด้านที่ 1 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เจาะ
ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ, ด้านท่ี 2 การจัดประชุมผู้มีส่วนได้

เสียเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ, ด้านที่ 3 การ
จัดหารถโดยสารอ านวยความสะดวกเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและด้าน
ที่ 4 การคัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อส่งเสริมให้ศึกษา ส่วนวัดสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทราจาก
การศึกษาพบว่า มีแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ ด้านที่ 1 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวล่องเรือชมแม่น้ าบาง
ประกง, ด้านที่ 2 การสร้างเครื่อข่ายความร่วมมืออนุรักษ์,ด้านที่ 3 
การสร้างกิจกรรมทางศาสนาให้มีความหลากหลายและด้านที่ 4 
ปรับกิจกกรรมประจ าปีให้มีเช่ือมโยงแม่น้ าบางประกงและวัดเขาดนิ 
จังหวัดฉะเชิงเทราจากการศึกษาพบว่า มีแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ ด้านที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาให้วัดเป็น
ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงพุทธ,ด้านที่ 2 การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือของชุมชนแบบยั่งยืนมุ่งเน้นชุมชนให้มีส่วน
ร่วม,ด้านที่ 3 การก าหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้างต้องมีลักษณะที่
สอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรมและพื้นที่และด้านที่ 4 การ
คัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มีความรู้และมีความสามารถ
ส่งเสริมให้มีการศึกษา  
 

8. ข้อเสอนแนะของการวิจัย 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 8.1.1 ผลจากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวไทยมาท่องเที่ยววัดมี
แรงจูงใจเพื่อมาท าบุญ ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียควรให้ความส าคัญกับ
กิจกรรมการท าบุญเพื่อรักษาอัตลักษณ์สิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป 
 8.1.2 ปัจจัยแรงจูงใจของการมาเที่ยววัดทั้ง 3 วัดแบ่งเป็น 6 
ปัจจัย ผู้มีส่วนได้เสียควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจใน
การเดินทางมาท่องเที่ยววัดเพื่อน าปัจจัยดังกล่าวมาพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเพื่อสนองตอบความพึงพอใจของนักท่องที่ยวชาวไทย 
 8.1.3 ต าม ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เค ร าะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สภาพแวดล้อมภายในคือจุดแข็งและจุดอ่อนกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกของวัดคือโอกาสและอุปสรรคและได้จับคู่ปัจจัยเหล่านี้เข้า
ด้วยกัน(TOWS Matrix Analysis)วัดแต่ละวัดสามารถน ารูปแบบ
กลยุทธ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญณาณได้โดยเลือกรูปแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพวัดของ
ตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 8.2.1 ควรมีวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ตามล าแม่น้ าเพื่อการก าหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวให้เช่ือมโยง
เส้นทางการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววัดสาวชะโงก 
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 8.2.2 ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยววัดเขาดิน
รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่มีต่อคนท้องถิ่นในด้านต่างเช่นด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียหา
มาตรการเตรียมการป้องกันในปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยทันท่วงที
 8.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเส้นทางการเช่ือมโยง
ของแหล่งท่องเที่ยวและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน และ 2) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่ ชาวบ้านในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จ านวน 17 คน 
และหน่วยงานภาครัฐจ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักอยู่ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน และกิจกรรมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวถือได้ว่ามีศักยภาพ 
โดยสามารถจ าแนกศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านความดึงดูดใจ ด้านความสามารถในการเข้าถึง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านท่ีพัก และดา้นกิจกรรม  

 
ค าส าคัญ: ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว, การจัดการการแหล่งท่องเที่ยว, กิจกรรมการท่องเที่ยว, ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 
 

Abstract 
The purposes of this qualitative research were 1) to study tourism activities of Ban Khun Samut Chin 

Community, and 2) to study the tourism management potential of Ban Khun Samut Chin Community. The semi-
structured interview was used as a research instrument. Data were collected from two groups of key informants, 
namely 17 villagers in Ban Khun Samut Chin Community and 6 individuals from government agencies, totaling 23 
individuals. Data collected were then analyzed through content analysis. The results of this study revealed that there 
were three main tourism activities at Ban Khun Samut Chin Community, namely: homestay activities, local way of life-
related activities, and activities in ecological tourism sites. These activities have been implemented through sustainable 
community-based tourism management.  The tourist attractions have been potentially managed. The potential of 
managing tourist attractions could be classified into five dimensions, attractions, accessibility, amenities, 
accommodation, and activities.  
 
Keywords: Potential of tourist attractions, Tourism management, Tourism activities, Ban Khun Samut Chin 
Community 
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1. บทน า 
 การท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือได้ว่ามบีทบาทส าคญั
ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากทั้งในด้านระบบเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มากเป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการจ้างงานใน
ท้องถิ่น ส่งผลท าให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในด้านของการท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ขยายอาณาเขตของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าใกล้วิถี ชีวิตของชุมชนมากขึ้ น และ
นักท่องเที่ยวมีการกระจายตัวสู่ชุมชนมากกว่าในอดีต ที่เมื่อก่อนเคย
กระจุกตัวอยู่เพียงในตัวเมือง หรือเมืองส าคัญต่าง ๆ ในประเทศไทย 
ฉะนั้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถือเป็นอุตสาหกรรมแห่งความหวังที่
จะสามารถสร้างรายได้ และอาชีพให้แก่ผู้คนภายในชุมชน [1] [2] 
 อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว ชุมชนต้องมี
การตื่นตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพราะการท่องเที่ยว
เป็นอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นไวและเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในเชิงลบและเชิงบวกต่อชุมชน การสร้าง
ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา หรือที่เรียกกันว่า 
“การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ถือได้ว่าเป็นการจัดการการ
ท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่ท าให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการ
ท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อให้ประโยชน์จาก
การท่องเที่ยวตกอยู่กับคนในชุมชน โดยใช้การท่องเที่ ยวเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจน
รักษาอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่น [1] 
 ดังนั้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ต้องมี
การศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนทั้งใน
เรื่องของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ความน่าดึงดูด การเข้าถึง สิ่ง
อ านวยความสะดวก ที่พัก และกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ดังเช่น
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี 
และมีสถานที่ตั้งอยู่บนแหลมขนาดเล็กที่ยื่นไปในทะเล โดยมีประวัติ
กล่าว่าในอดีตชุมชนชาวขุนสมุทรจีนสืบเชื้อสายมาจากชาวจีนอพยพ 
เป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวจีนอพยพที่เดินทางมากับเรือ
ส าเภามาค้าขายกับอาณาจักรสยามประเทศ เมื่อล่องส าเภาผ่าน
น่านน้ าทะเลจีนใต้เข้ามาในอ่าวไทยแล้วจึงจอดพักเรือส าเภาขนาด
ใหญ่ที่ปากอ่าว บริเวณแหลมฟ้าผ่าแห่งนี้ เพื่อถ่ายสินค้าลงเรือเล็ก
ขนส่งเข้าสู่อาณาจักรสยามประเทศต่อไป [3] [4] [5] 

ปัจจุบันหมู่บ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชนที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่วิกฤตที่มีปัญหากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงจากวิกฤต
น้ ากัดเซาะนี้เองจึงท าให้ชาวบ้านพบเศษซากวัตถุโบราณบริเวณป่า
ชายเลนเป็นจ านวนมาก เช่น ชามกระเบื้อง ไห ซากเตาเผาโบราณ 
เครื่องใช้เครื่องประดับ และเงินตราแลกเปลี่ยนในสมัยโบราณ 
รวมถึงพบโครงกระดูกจากชุมชนเก่าแก่บริเวณนี้ นอกจากนี้ วัตถุ
ดังกล่าวที่ค้นพบได้ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านขุน

สมุทรจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในชุมชนได้เรียนรู้และ
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนแห่งนี้ [3] [4] [5] 
 จากข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนขุนสมุทรจีนจะเห็นได้ว่าชุมชน
แห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวไม่
ว่าจะเป็นด้านของวัฒนธรรม วิถี ชีวิต โบราณวัตถุ  ตลอดจน
สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นคุณค่าและ
สนใจที่จะศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวและศักยภาพการจัดการ
แหล่งท่องเท่ียวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษากิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีน 
2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้าน
ขุนสมุทรจีน 
 
3. แนวคิดและทฤษฎี 
3.1 การท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างย่ังยืน 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) [6] ได้กล่าวไว้ว่าการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชมอย่างยั่งยืนเป็นยุทธศาสตร์การยกระดับการ
ท่องเที่ยวไทยให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชม (Community-Based 
Tourism: CBT Thailand) ดังนั้นการจะพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้นแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่
ท าให้ชุมชนไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว มี 2 
ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1) ชุมชนไม่เข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมท าไมเพื่อประโยชน์ใด
ตนเองอยู่ตรงไหนของการท่องเที่ยว 

2) ชุมชนไม่รู้ว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร 
 สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการก้าวข้ามปัจจัยท้าทายทั้ง 2 ประการนั้นได้
คือการพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ และทักษะที่
จ าเป็นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการรู้เท่า
ทันข้อดีและข้อเสียของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการและการเพิ่ม
มูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การเล็งเห็นถึงโอกาสใน
การเช่ือมโยงชุมชนกับการท่องเที่ยว เป็นต้น  
 
3.2 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 

การวิเคราะห์และประเมินสภาวะแวดล้อมชุมชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบของการท่องเที่ยว 5 ประการ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า 5 As 
โดย กุลวดี ละม้ายจีน [7] ได้กล่าวไว้ดังนี้ 

1) ความดึงดูดใจ (Attraction) หมายถึง ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมี
ลักษณะชวนตา ชวนใจ มีเสน่ห์เฉพาะตัว อันมีสาเหตุมาจากมีความ
งามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม 
รวมทั้งปลาชนิดต่างๆ ป่าที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ หรือความงดงามที่
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทะเลสาบ รีสอร์ทในหุบเขา 
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2) ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง การที่
จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยวชมแหล่ง
ท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวกและใกล้ชิด ถึงแม้แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามแต่ขาด
ความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางไปเที่ยวชม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสร้าง
การคมนาคมที่สะดวกสบาย 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) หมายถึง การเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง สิ่งท่ีนักท่องเที่ยวต้องการได้รับ 
คือ ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว มีการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานขึ้นใน
แหล่งท่องเที่ยว เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ระบบการสื่อสารต่างๆ 

4) ที่พัก (Accommodation) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยว
นั้น สิ่งที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการ คือ ที่พักแรม เนื่องจากในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อการอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวควรมีการ
จัดบริการ ท่ีพักแรมภายในแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า การล่องแก่ง การพายเรือ หรือกิจกรรม
การร่ายร า การจัดงานรื่นเริง การบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือใน
การวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อความยืดหยุ่นใน
การสัมภาษณ์  เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือชาวบ้านในชุมชน
บ้านขุนสมุทรจีนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน ดังระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัย
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยวิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) [8] โดย
ก าหนดประชากรกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
ชาวบ้านในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 1 
คน ปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน และชาวบ้านทั่วไป 15 คน 2) หน่วยงาน
ภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม
ฟ้าผ่า 2 คน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 2 
คนและเจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจั งหวัด
สมุทรปราการ 2 คน รวมจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น 23 คน  

 
 
 
 
 

4.2  เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจัย  ผู้วิจัยได้เลือกการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured) เป็นเครื่องมือในการวิจัย เนื่องจาก
การสัมภาษณ์ต้องมีความยืดหยุ่นของประเด็นและเวลา ดังนั้นการ
สัมภาษณ์นี้จึงเป็นการสัมภาษณ์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดประเด็น
ค าถามไว้ เป็นแนวทางอย่ างชัด เจน ซึ่ งคล้ ายคลึ ง กับการใช้
แบบสอบถามเพียงแต่เป็นการสนทนาแทนการเขียนตอบ โดยจะมี
การสร้างแบบฟอร์มโครงร่างของค าถามส าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใน
ประเด็นต่าง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม และช่องว่างให้บันทึกค าตอบหรือ
ข้อมูลในประเด็นนั้น ๆ เพื่อความสะดวกต่อการวิเคราะห์ผล [9] 
[10] 
 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมอยู่ 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร 
(Review data) ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว 
และการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก าหนดประเด็นการศึกษา เช่น เอกสารวิชาการ หนังสือ และ
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง [11] และ 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม (Field data) เป็นการด าเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
ข้างต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้มากที่สุด 
[12] 
 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและก าหนดการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด 
โดยแยกให้เห็นถึงส่วนประกอบและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่าง
ส่วนประกอบของข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอน เพราะข้อมูลที่ได้มานั้น
ต้องตรวจสอบแหล่งที่มา เช่น วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสาร
งานวิจัยที่ผ่านมาว่าเนื้อหาที่ได้คล้ายคลึง และสอดคล้อง หรือ
แตกต่างกันอย่างไร หากแตกต่างต้องท าการแยกประเด็นออกมา 
แล้ววิเคราะห์สาเหตุ เช่น เวลาเปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นหรือ
ทัศนคติเปลี่ยน ค่านิยมเปลี่ยน การปรับปรุงพื้นที่ หรือการคงอยู่
หรือไม่คงอยู่ของสิ่งนั้น ๆ เป็นต้น [13] 
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5. กรอบแนวคิด 

 
 
 
6.ผลการศึกษา 
6.1 กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน 
ประกอบด้วย กิจกรรม 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย ์
โฮมสเตย์นั้นได้อาศัยการรวมกลุ่มของชาวชุมชนที่มีความ

ประสงค์เสนอบริการที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวจัดตั้งเป็น ชมรมโฮมส
เตย์บ้านขุนสมุทรจีน โดยมีการแบ่งสรรผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
กัน คือ มีการกระจายจ านวนนักท่องเที่ยวให้เข้าพักอย่างทัดเทียมกัน
ให้แก่ชาวบ้านผู้เป็นเจ้าของโฮมสเตย์แต่ละหลัง กิจกรรมการเข้าพัก
โฮมสเตย์ที่บ้านขุนสมุทรจีนแล้วนั้น นักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมในการ
เข้าพักโดยต้องปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทการเป็นอยู่อย่างแท้จริง
ของชาวชุมชนเพราะที่พักนั้นสร้างด้วยกระท่อมไม้ไผ่ หลังคามุงจาก 
ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากนักเช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องท า
น้ าอุ่น ตู้เย็นและไม่มีห้องน้ าในตัว ซึ่งการได้มาซึ่งประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริงนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของนักท่องเที่ยว
ด้วย 
 2) กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชุมชน 

นักท่องเที่ยวได้ลองได้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านขุนสมุทรจีนที่โดยกา
รนลงมือท าจริง เช่น การท ากิจกรรมงมหอยที่นักท่องเที่ยวสามารถ
ท าได้ในบริเวณที่ชุมชนจัดไว้ให้ และการออกไปจับสัตว์น้ าร่วมกับ
ชาวประมง ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับชาวประมงเพื่อรับนักท่องเที่ยวออก
ทะเลไปจับสัตว์น้ า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
ได้จริง นอกจากนี้ระหว่างการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวิถีชีวิตหมู่บ้าน
ชาวประมง นักท่องเที่ยวสามารถชมและลองท ากิจกรรมแคะหอย

นางรมของชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บและขายหอยนางรม และลองท า
กะปิกับชาวบ้านกลุ่มท ากะปิในชุมชน โดยมีวิธีการท ากะปิที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากข้ึนช่ือของชุมชน  
 3) กิจกรรมในแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศวิทยา  

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ป่าชายเลนและระบบนิเวศวิทยาในชุมชนซึ่ง
ที่มาของความอุดมสมบูรณ์นั้นเกิดจากความร่วมมือของชาวชุมชนที่
เล็งเห็นความส าคัญและอนุรักษ์เอาไว้และได้รับความร่วมมือในการ
ช่วยกันดูแลรักษาให้ความรู้จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รวมถึงความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวท่ีมีจิตส านึกท่ีดีในการท่องเที่ยว
นิเวศวิทยาที่ไม่ท าลาย รบกวน ธรรมชาติ  นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติของป่าชาย
เลนและระบบนิเวศด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและสร้างบ้านเป็น
แหล่งพักพิงให้แก่สัตว์น้ าร่วมกับชาวบ้านได้อีกด้วยซึ่งนักท่องเที่ยว
จะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และรักษาอนุรักษ์ระบบนิเวศผ่าน
การลงมือท า ชาวชุมชนได้พื้นที่ป่าชายเลนและแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ า
เพิ่มขึ้น 

 
6.2 ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีน 

1) ด้านความดึงดูดใจ (Attraction) 
บ้านขุนสมุทรจีนมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลัก ๆ ในการท า

การท่องเที่ยวซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้มี
ความ เปราะบางมาก ทางชุมชนจึ งควรมีการจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยว ในการเข้าท ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดกับทรัพยากรธรรมชาติได้ เช่น พื้นที่กิจกรรม
เก็บหอยควรมีการจ ากัดจ านวนคนเพื่อที่จะเป็นการรักษาสมดุลและ
ไม่สร้างมลภาวะให้เกิดขึ้นในธรรมชาติ 

2) ด้านความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) 
เนื่องจากการเดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบากจึงควรที่จะ

ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถสาธารณะในการ ก าหนด
ตารางเวลาการเดินรถที่แน่นอน และการเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ 
ในชุมชน เส้นทางยังไม่สะดวกและปลอดภัยเท่าที่ควรจึงควรที่จะน า
เงินที่เป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวมาพัฒนาถนนภายใน
ชุมชนให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเดินทางเข้าถึงชุมชนนั้นค่อนข้าง
ล าบาก ซึ่งข้อดี คือ เปรียบเสมือนเป็นการกรองนักท่องเที่ยวไปในตัว 
แต่ในอีกมุมหนึ่งทางชุมชนควรที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การท าป้ายเตือนว่าสะพานช ารุด และป้าย
เตือนว่าระวังรถวิ่งด้วยความเร็ว เป็นต้น 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 
 กลุ่มเป้าหมายหลักของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะเน้นท่ีกลุ่มที่
ชอบธรรมชาติ ความเรียบง่าย และต้องการความเป็นดั้งเดิมของ
ชุมชน และไม่ควรปล่อยให้แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมไม่มีการพัฒนา 
ดั้งนั้นจึงควรมีการพัฒนาในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
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ตามยุคสมัย แต่ ไม่ควรที่จะพัฒนาจนเสียความเป็นตัวตนและ
เอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ควรมีร้านสะดวกของชุมชน (ซึ่งเป็นการ
สร้างงานให้คนในชุมชน) ห้องน้ าที่สะอาด แนวคันดินท่ีแข็งแรง และ
สัญญาณโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต เพื่อง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร 
ท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และสามารถ
ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวได้ 

4) ด้านที่พัก (Accommodation) 
 โฮมสเตย์หรือที่พักภายในชุมชน ได้สร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้จาก
ท้องถิ่น แทบไม่ต้องซื้อวัสดุก่อสร้าง และแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของคนในชุมชน จากการส ารวบพบว่าความปลอดภัยและ
มาตรฐานในบ้านพักยังไม่เพียงพอ พบได้จากกลอนประตูที่ไม่แน่น
หนา ห้องน้ าที่อยู่นอกท่ีพัก ความสะอาดของเครื่องใช้ และแสงสว่าง
รอบที่พัก เพราะหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของเรานั้นคือ 
นักท่องเที่ยวท่ีเป็นนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว 

5) ด้านกิจกรรม (Activity) 
 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน 

กิจกรรมส่วนแรก คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมีความ
เปราะบาง และเกิดผลกระทบทางลบได้ง่ายมาก ดังนั้นทางชุมชนจึง
ต้องมีการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 
ต้องมีการศึกษาว่าต้นไม้ชนิดใดที่เหมาะส าหรับการปลูก จ านวนต้น
ต่อขนาดพื้นที่ในการปลูก การดูแลรักษา และถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักท่องเที่ยว โดยการท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 

กิจกรรมส่วนหลัง คือ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ที่
นักท่องเที่ยวต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันกับคนในชุมชนตามวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น และเมื่อมีนักทอ่งเที่ยวเข้ามามากข้ึน สิ่งที่ตามมาคือกลุ่มคน
ไม่ประสงค์ดีที่จะมาหาประโยชน์จากคนในชุมชน ดังนั้นชาวบ้าน
จะต้องมีภูมิคุ้มกันในตนเองและรู้เท่าทันไม่คล้อยตามคนเหล่านั้น 
 
7.การสรุปผลและอภิปรายผล 

การศึกษาศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุน
สมุทรจีน พบว่าชุมชนแห่งนี้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก 3 กิจกรรม
ด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับโฮมสเตย์ กิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ของชาวชุมชน และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวมีการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเอง เพือ่ด าเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตาม
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่การ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยได้กล่าวเอาไว้ [16] เพราะการจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ไม่ว่าจะกิจกรรมใด ๆ ทุกกิจกรรม
ส่งผลท าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นทั้งในด้านของเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ นอกจากนั้น
ชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจึงท าให้ชาวบ้าน
นั้นเข้าใจว่าควรจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง 

นอกจากนี้ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทร
จีนจะเห็นได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีศักยภาพในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชนทั้งหมด 5 ประการตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
(5 As) [7] คือ ด้านความดึงดูดใจ (Attraction) ด้านความสามารถ
ใน การ เข้ าถึ ง  (Accessibility) ด้ าน สิ่ งอ าน วยค วาม สะดวก 
(Amenity) ด้ านที่ พั ก  (Accommodation) และด้ านกิ จกรรม 
(Activity) ซึ่งสามารถสรุปผลเป็นด้าน ๆ ได้ดังนี้  

1) ด้านความดึงดูดใจของชุมชน คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

2) ด้านความสามารถในการเข้าถึง ในส่วนนี้จะแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือการเข้าถึงข้อมูลทางการท่องเที่ยวและการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนนั้น 
สามารถค้นหาได้โดยทั่วไปตามเว็บไซต์การท่องเที่ยวหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่วนการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้น ยังมีความ
ล าบากเพราะสาธารณูปโภคในการเดินทางนั้นยังไม่เอื้อเท่าไรนัก 

3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีพอสมควร
เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีที่พักให้บริการ อาหารท้องถิ่น และกิจกรรม
การท่องเที่ยวมากมาย ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในการ
ท่องเที่ยวระยะยาวได้ 

4) ด้ านที่ พั กของชุมชนหลัก ๆ คื อ  โฮมสเตย์  เนื่ องจาก
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย และในการเดินทางไป
ท่องเที่ยวนั้นบางครั้งอาจมีการนอนพักค้างภายในแหล่งท่องเที่ยว
เป็นระยะเวลานาน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มกันก่อตั้งโฮมสเตย์เพื่อการ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการเรียนรู้และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนชุมชนบ้านขุน
สมุทรจีน 

5) ด้านกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือกิจกรรมทาง
ธรรมชาติ และกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น โดยชาวบ้านจะเป็นผูด้ าเนินกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด 

อย่างไรก็ตามจากศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านขุนสมุทรจะเข้มแข็งแค่ไหน แต่การจัดการให้การท่องเที่ยวเกิด
ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องได้นั้น หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานทุก
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรเข้ามาให้ความรู้และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอในด้าน
ของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาฝีมือและหัตถกรรม การท า
การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติภายในชุมชนอีกด้วย 
 
8.ข้อเสนอแนะ 
8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ควรมี
แนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย
การน าเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุน
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
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8.2 ชุมชนควรพัฒนาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ความสวยงามและสะอาด เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์แก่การ
ท่องเที่ยวของชุมชน  
8.3 หน่วยงานภาครัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการสร้าง
ความพร้อมด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในเรื่องของสาธารณูปโภค
และการเดินทาง เพื่อลดระยะทางที่ไม่จ าเป็นในการเดินทาง 
8.4 องค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ควร
สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรม การดูงาน หรือการสร้าง
เครือข่ายท่องเที่ยวของชุมชนโดยรอบ 
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เอเชีย ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวางจากฐานข้อมูลของ Numbeo และ UNDP ในปี 2017 โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากยุโรปและเอเชียรวม 52 
ประเทศ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และค่าสถิติที t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยจ านวนปีการศึกษา ดัชนีความปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ และ
ดัชนีสภาพภูมิอากาศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ ดัชนีค่าครองชีพ ดัชนีมลพิษ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติต่อหัว เมื่อเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปกับเอเชียพบว่า  ดัชนีคุณภาพชีวิตทั้งสองภูมิภาคมีความ
แตกต่างกัน โดยดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มในประเทศทวีปยุโรปสูงกว่ากลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ: ดัชนีคุณภาพชีวิต, ดัชนีค่าครองชีพ, ยุโรป, เอเชีย 

 
Abstract 

This article aims to examines factors affecting the quality of life index and compare the quality of life index of 
the European and Asian countries. The data used for this study is a cross-sectional dataset from Numbeo and UNDP in 
2017 with the sample of 52 countries. Multiple regression analysis and t-test were employed for data analysis. The 
results indicated that factors affecting the quality of life index positively were means year of schooling, safety index, 
health care index and the climate index. Whilst factors had a negative impact on the quality of life index were cost of 
living index, pollution index and gross national income per capita. When comparing the quality of life index between 
European and Asia countries, it was found that there were differences between two regions. The quality of life index in 
European countries was higher than those in Asian countries statistically significant at the level of 0.05. 
 
Keyword: Quality of life index, Cost of living index, Europe, Asia 
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1. บทน า 
      การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนับเป็นสิ่งส าคัญและเป็นจุดหมาย
ปลายทางของบุคคล ชุมชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม หาก
ประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  แต่ประชากรใน
ประเทศนั้นด้อยคุณภาพ ประเทศนั้นก็ไม่สามารถเจริญและพัฒนา
ให้ทันหรือเทียบเท่ากับประเทศที่มีประชากรที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะช้ีว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใดเจริญก้าวหน้ากว่าอีก
ประเทศหรือไม่ 
      สาเหตุที่ท าให้คุณภาพชีวิตของประชากรแย่ลงล้วนเกิดมาจาก
มนุษย์ เช่น ปัญหาจ านวนประชากรที่มากเกินไป ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาทางสังคม รวมถึงค่านิยมของสังคม ในประเทศที่มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เป็นหลัก การขยายตัวทางอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาหลาย
ประการตามมา ท้ังในด้านระบบนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม เพราะ
การพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท าลายทรัพยากรที่ส าคัญ 
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ มีแนวโน้มเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรเป็นอย่างยิ่ง [1] 
     ในปี 2018 บริษัทให้ค าปรึกษาทางธุรกิจช้ันน า "เมอร์เซอร์" 
(Mercer) เผยผลการจัดอันดับเมืองที่ประชากรที่มีคุณภาพชีวิตดี
ที่สุดในโลก ปรากฏว่ากรุงเวียนนาของออสเตรีย ครองแชมป์เป็นปี
ที่ 9 ติดต่อกัน ซึ่งกรุงเวียนนามีประชากร 1.8 ล้านคน มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม มีระบบการดูแลสุขภาพของ
รัฐที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีค่าใช้จ่ายส าหรับที่อยู่อาศัยในระดับ
ปานกลาง ส่วนเมืองที่ประชากรที่มีคุณภาพชีวิตดี ในอันดับ
รองลงมา ได้แก่  เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์  เมืองโอ๊กแลนด์ของ
นิวซีแลนด์  นครมิวนิกของเยอรมนี และนครแวนคูเวอร์ของ
แคนาดา ตามล าดับ [2] 
      จากท่ีมาและความส าคัญดังกล่าวแสดงเห็นว่า การที่ประชากร
ในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลต่อการเจริญและการพัฒนาของ
ประเทศ ในทางตรงกันข้าม หากประชากรในประเทศมีคุณภาพ
ชีวิตในระดับต่ า การพัฒนาประเทศก็จะลดลงหรือเป็นไปได้ยาก 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
คุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในยุโรปและเอเชีย เพื่อวิเคราะห์ว่า
ปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบว่าในทวีป
ใดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งผลการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ใน
การวางแผนเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงปัจจัยที่มีปัญหาของประเทศที่
มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรใน
ประเทศให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเอเชีย 
   2. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปกับเอเชีย 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
     บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย จากการศึกษามีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในหลายประเด็น เช่น วิโรจน์ เรืองสอาด (2549) ได้ศึกษา
เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านสหกรณ์กิ่ง อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 165 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมี 4 
ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ
ด้านสิ่งแวดล้อม [3] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงใจ ค าคง 
(2553) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต าบล
ล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง [4] นอกจากนี้ Ibrahim 
and Chung (2003) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใกล้
กับนิคมอุตสาหกรรมในสิงคโปร์ พบว่า สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ของครัวเรือนและขนาดครัวเรือนมี
ความส าคัญต่อคะแนนความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมี
นัยส าคัญ [5] ซึ่งขัดแย้งกับ ดวงกมล คณโฑเงิน (2556) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี มาบ
ตาพุด จังหวัดระยองผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ส าคัญมี 4 ด้านประกอบด้วย ด้านที่อยู่อาศัย ด้านเศรษฐกิจ-
ด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัย [1] 
      ในขณะที่ Yonk, Smith and Wardle (2016) ได้ศึกษาเรื่อง
การสร้างคุณภาพชีวิต กล่าวถึงวิธีการพัฒนาดัชนีการวัดคุณภาพ
ชีวิตและน าไปใช้กับงานระดับมณฑลในสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัย
ทางสถิติส าหรับการเลือกตัวช้ีวัดในการวัดคุณภาพชีวิต คือ ความ
ปลอดภัย สุขภาพ การศึกษา [8]  
     มนตรี เกิดมีมูล (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลทางบวกต่อ
คุณภาพชีวิต ได้แก่  รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน การมีเงินออม 
ความรู้สึกพึงพอใจกับบริการด้านการรักษาพยาบาลของรัฐ 
ความรู้สึกพึงพอใจกับบริการสาธารณูปโภคของรัฐ ความรู้สึกพึง
พอใจกับการจัดการศึกษาของรัฐ ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบ ได้แก่ 
รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนและการมีหนี้สิน [9]   
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4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
      ในการศึกษาครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

5. วิธีการศึกษา 
     ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรปและเอเชีย ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple regression analysis) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้
ข้อมูลภาคตัดขวางจากฐานข้อมูลของ Numbeo และ UNDP ในปี 
2017 ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบจ าลอง
ที่เหมาะสมมี 3 แบบจ าลอง ดังนี ้
 

แบบจ าลองที่ 1 
QLI = α + β1COL + β2LEB + β3EYS + β4SAF +    β5HEC 
+ β6FLT + β7CLM + β8UFMA + β9POP + β10GNI + µ 
 
แบบจ าลองที่ 2 
LnQLI = α + β1COL + β2LEB + β3EYS + β4SAF + 
β5HEC + β6FLT + β7CLM + β8UFMA + β9POP + β10GNI 
+ µ 
แบบจ าลองที่ 3 
LnQLI = Lnα + β1LnCOL + β2LnLEB + β3LnEYS + 
β4LnSAF + β5LnHEC + β6LnFLT + β7LnCLM + 
β8LnUFMA +  β9LnPOP + β10LnGNI + µ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตระหว่างประเทศ 
 

 
 

รูปที่ 2  ประเทศท่ีมีดัชนีคณุภาพชีวิตสูง 10 อันดับแรก 
 

     จากรูปที ่2 แสดงให้เห็นว่าประเทศท่ีมีดัชนีคุณภาพชีวิตที่สูง 10 
อันดับแรกทั้งหมดจะอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งประกอบด้วยประเทศ
ออสเตรีย เยอรมนี เดนมาร์ก สเปน ฟินแลนด์ โปรตุเกส สโลวีเนีย 
เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ และอังกฤษตามล าดับ  
 

 
รูปที ่3 ประเทศท่ีมดีัชนีคุณภาพชีวิตสูงสุด                                     

ในกลุ่มดัชนีคุณภาพชีวิตต่ า 
 

     จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงสุด 10 
อันดับแรก ในกลุ่มดัชนีคุณภาพชีวิตต่ า ส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีป
เอเชียจ านวน 8 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย เวียดนาม มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกาและจีนตามล าดับ 
ส่วนอีก 2 ประเทศท่ีอยู่ในทวีปยุโรป ได้แก่ รัสเซียและยูเครน ซึ่งท้ัง 
10 ประเทศนี้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูง
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ที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ า ซึ่ งสามารถพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงข้ึนและสามารถทัดเทียมกับกลุม่ประเทศ
ยุโรปที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงได้ง่าย 

     จากการเปรียบเทียบเบื้องต้นสรุปได้ว่า กลุ่มประเทศในทวีป
ยุโรปมีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย  ซึ่ง
สามารถทดสอบทางสถิติถึงความแตกต่างนี้ได้ในหัวข้อถัดไป 

 
7. ผลการวิเคราะห์ 
     จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองที่ 1 Linear regression จะประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ 10 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองนี้ใช้ได้เพราะค่า Prob 
> F มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปร
อิสระส่งผลต่อตัวแปรตาม จากแบบจ าลอง ค่า R-squared มีค่า
เท่ากับ 0.9408 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้ง 10 ตัวสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามคือดัชนีคุณภาพชีวิตได้ร้อย
ละ 94 และปัจจัยอื่น ๆส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 6 โดยมีมี
ค่า F เท่ากับ 109.15 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และสามารถอธิบาย
ได้ว่าปัจจัยที่ไม่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตประกอบด้วยอายุขัยเฉลี่ย 
การว่างงาน และจ านวนประชากร ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี
คุณภาพชีวิตในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยจ านวนปี
การศึกษา ดัชนีความปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ และดัชนี
สภาพภูมิอากาศ หากปัจจัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ดชันีคุณภาพ
ชีวิตเพิ่มขึ้นซึ่งมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 3.849 , 0.454 , 0.363 
และ 0.608 ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 , 0.05 
และ 0.01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทางตรงกัน
ข้าม ประกอบด้วย ดัชนีค่าครองชีพ ดัชนีมลพิษ และรายได้มวล
รวมประชาชาติต่อหัว หากปัจจัยเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ดัชนี
คุณภาพชีวิตลดลง โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.227 , 0.964 
และ 0.937ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 , 0.05 
และ 0.01 
     ต่อมาในแบบจ าลองที่ 2 จะอยู่ในรูปแบบโมเดล Log – Lin 
Model ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบจ าลองน้ีมีปัจจัยที่สง่ผลตอ่ดัชนีคุณภาพ
ชีวิตน้อยกว่าแบบจ าลองที่ 1โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต
ทิศทางเดียวกันประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยจ านวนปีการศึกษา ดัชนี
ความปลอดภัย  ดัชนีการดูแลสุขภาพ และดัชนีสภาพภูมิอากาศ 
โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.054 , 0.006, 0.006 และ 0.006 
ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ,0.05 และ 0.01 ส่วน
ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อดั ชนี คุณ ภาพ ชีวิต ในทิ ศทางตรงกั นข้ าม 
ประกอบด้วย ดัชนีมลพิษและรายได้มวลรวมประชาชาติ โดยมีค่า
การเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.007 และ 0.009 ตามล าดับ ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 , 0.05 และ 0.01 แบบจ าลองนี้มีค่า Prob 
>  F เท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระบาง
ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม มีอ านาจในการพยากรณ์ ( R-squared 

) ร้อยละ 93 และมีค่า F เท่ากับ 48.63 แสดงว่าสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
     ส่วนแบบจ าลองที่ 3 เป็นโมเดล Log – Log Model จะเห็นได้
ว่าแบบจ าลองนี้ใช้ได้ เพราะค่า Prob > F มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระบางตัวส่งผลต่อตัวแปรตาม ใน
แบบจ าลองที่ 3 จะมีอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 88 ซึ่งน้อย
ที่สุดใน 3 แบบจ าลอง และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต
น้อยกว่าแบบจ าลองอื่น ๆด้วย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยจ านวนปีการศึกษา ดัชนีการ
ดูแลสุขภาพ และดัชนีสภาพภูมิอากาศ โดยมีค่าการเปลี่ยนแปลง
อยู่ที่ 0.357,0.311 และ 0.170 ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.1, 0.05 และ 0.01 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางตรงข้าม คือ ดัชนีค่าครองชีพและดัชนีมลพิษ โดยมีค่าการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 0.177 และ 0.246 ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.1 และ 0.05   
     จากผลการศึกษาดังกล่าว สามารถอธิบายในเชิงสาเหตุได้ดังนี้ 
     ค่าเฉลี่ยจ านวนปีการศึกษา ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ การมีการศึกษาในระดับสูงจะช่วยยกระดับสถานภาพของ
เศรษฐกิจและท าให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ดัชนีความปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางเดียวกันโดยการที่ประเทศมีความปลอดภัยสูงอาจน าไปสู่
การลดการอาชญากรรมลงได้ จึงท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
     ดัชนีการดูแลสุขภาพ ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทาง
เดียวกัน คือ สุขภาพจัดเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ การปรับปรุง
ส่งเสริมหรือด ารงรักษาสุขภาพจะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคคลที่พึงมีต่อตนเอง หากบุคคลที่มีการดูแลสุขภาพที่ดี 
ภาวการณ์เจ็บป่วยย่อมน้อยลง ส่งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพร่างกาย 
สุขภาพจิตที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย 
     ดัชนีสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศทาง
เดียวกันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ดีจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีและ
คุณภาพชีวิตก็จะดีตามขึ้นด้วย 
      ดัชนีค่าครองชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศ
ทางตรงข้าม เนื่องจากการมีค่าครองชีพต่ าแสดงว่าสินค้าอุปโภค
บริโภคและการบริการมีราคาถูก หากประชาชนมีรายได้เท่าเดิมแต่
ค่าครองชีพต่ าจะท าให้ซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเองมากขึ้น  ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามหากค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นจะท าให้ซื้อสินค้าและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองลดลงส่งผลให้คุณภาพชีวิต
แย่ลง 
      ดัชนีมลพิษ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตในทิศ
ทางตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษ
ทางเสียง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปัญหามลพิษเหล่านี้ถ้าหากมี
เพิ่มมากข้ึนและไม่รีบป้องกันแก้ไข อาจส่งผลเสียที่ไม่ดีต่อคุณภาพ
ชีวิตได้ 
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     รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตใน
ทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากการที่มีรายได้มวลรวมประชาติที่
เพิ่มขึ้นอาจมาจากช่ัวโมงการท างานที่เพิ่มขึ้นและการพักผ่อน
น้อยลง จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่แย่ลง หรือการที่เพิ่มการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นท าให้เกิดการปล่อยควันพิษในอากาศ 
ปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ าซึ่งส่งผลเสียกับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต 
สามารถน าดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและ
เอเชียมาเปรียบเทียบกัน เพื่อต้องการที่จะทราบว่ากลุ่มประเทศใน
ทวีปใดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่ งสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวปี
ยุโรปจะมี จ านวน 31 ประเทศ ในทวีปเอเชียมีจ านวน 21 ประเทศ 
จากค่า Pr (T > t) มีค่าเท่ากับ 0.0000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธสมมติฐานหลักและยอมรับสมมติฐานรองซึ่งหมายความว่า
ดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและเอเชียมีความ
แตกต่างกัน โดยดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มในประเทศยุโรปดีกว่า
กลุ่มประเทศในทวีปเอเชียอยู่ที่ 52.8443 ณ ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
      จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตจะเห็นได้ว่า
แบบจ าลองที่ 1 เป็นแบบจ าลองที่ดีที่สุดเนื่องจากมีตัวแปรอิสระที่
ส่งผลต่อตัวแปรตามและมีอ านาจในการพยากรณ์สูงสุดเมื่อเทียบ
กับอีก 2 แบบจ าลอง และผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่สามารถ
น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาประเทศจนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้ คือ จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาเฉลี่ย ดัชนีความ
ปลอดภัย ดัชนีการดูแลสุขภาพ ดัชนีสภาพภูมิอากาศ ดัชนีค่าครอง
ชีพ ดัชนีมลพิษ และรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว โดยปัจจัยที่
ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ จ านวนปีที่ได้รับการศึกษา
เฉลี่ย และจากการเปรียบเทียบดัชนีคุณภาพชีวิตของกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเอเชียสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ดัชนีคุณภาพชีวิต

ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปสูงกว่าเอเชีย ผลดังกล่าวเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนและนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
     1. รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามสิทธิขั้น
พื้นฐานที่ควรจะได้รับและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
     2. ในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วนภายในประเทศควร
ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม โดยการป้องกันและลด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรส่วนใหญ่ภายในประเทศ 
      3. ควรเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนมาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยในสังคม 
      4. รัฐบาลควรเพิ่มบริการทางด้านสุขภาพโดยการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการสุขภาพท้ังระบบอย่างบูรณาการและเชื่อมโยง
ในทุกระดับ พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ให้มีความทันสมัยควบคู่ไปกับการให้ความรู้ต่อประชาชน
ในด้านการป้องกันและการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง 
     5. รัฐบาลควรก าหนดนโยบาย วางแผนและผลักดันด้าน
ยุทธศาสตร์ครบทุกวงจรในการจัดการ ควบคุมมลพิษของประเทศ 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
     การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับค าช้ีแนะ
จาก อาจารย์  ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ จนผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่
เผยแพร่ความรู้ในหนังสือและบทความของท่านที่ปรากฏในการ
อ้างอิงครั้งนี้ ขอกราบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีคุณภาพชีวิต 

ตัวแปร 
Linear model Log-Lin model Log-Log model 
β 
(t) 

Robust 
S.E 

β 
(t) 

Robust 
S.E 

Β 
(t) 

Robust 
S.E 

CLI 
(Cost of living index) 

-0.227** 
(-2.03) 

0.1118 -0.001 
(-1.07) 

0.0013 -0.177** 
(-2.93) 

0.0606 

LEB 
(Life expectancy at birth)  

0.998 
(1.32) 

0.7585 0.000 
(0.04) 

0.0089 1.454 
(1.84) 

0.7915 

MYS 
(Mean years of schooling) 

3.849** 
(2.43) 

1.5861 0.054** 
(2.88) 

0.0188 0.357** 
(2.21) 

0.1615 

SAF 
(Safety Index) 

0.454** 
(2.63) 

0.1728 0.006*** 
(4.02) 

0.0014 0.169** 
(1.25) 

0.1352 
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หมายเหตุ : * 
มีนัยส าคัญ ณ 
ระดับ 0.1  ** 
มีนัยส าคัญ ณ 
ระดั บ  0 .05  
* * *  มี
นัยส าคัญ  ณ 
ระดับ 0.01 
 

 

ตารางที่ 2 
ผลการ
เปรียบเทยี
บดัชนี
คุณภาพ
ชีวิตของ
กลุ่ม

ประเทศในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย 
Group Obs Mean Std. Err. Std. Dev 
Europe 

Asia 
31 
21 

155.711 
102.8667 

4.898114 
8.144651 

27.27155 
37.32348 

Combined 52 134.37 5.665818 40.85679 
Diff  52.8443 8.952844  

diff = mean (1) – mean (2)                                                                         t = 5.9025    
H0:  diff = 0                                                                          degree of freedom = 50 
Ha: diff < 0       Ha: diff! = 0             Ha: diff >0 
Pr (T < t) = 1.00                         Pr (|T| > |t| = 0.0000)   Pr (T > t) = 0.0000 
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HCI 
(Health Care Index) 

0.363** 
(2.35) 

0.1547 0.003* 
(1.80) 

0.0018 0.311** 
(2.21) 

0.1408 

PLTI 
(Pollution Index) 

-0.964*** 
(-7.78) 

0.1239 -0.007*** 
(-6.66) 

0.0010 -0.246 
(-3.72) 

0.0661 

CMI 
(Climate Index) 

0.608*** 
(12.86) 

0.4730 0.006*** 
(12.86) 

0.0004 0.170*** 
(4.70) 

0.0362 

UPM 
(Unemployment) 

0.293 
(0.89) 

0.3287 0.006 
(1.69) 

0.0039 0.011 
(0.59) 

0.0190 

POP 
(Population) 

0.008 
(0.86) 

0.1005 0.000 
(1.18) 

0.0001 -0.003 
(-0.20) 

0.0148 

GNI 
(Gross national income per capita) 

-0.937*** 
(-4.33) 

0.2164 -0.009*** 
(-4.10) 

0.0024 -0.001 
(-0.05) 

0.0202 

R-squared 0.9408 0.9310 0.8834 
F 109.15 48.63 47.03 

Prob>F 0.0000 0.0000 0.0000 
Obs 52 52 38 
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Abstract 

The objectives of this research study were (1) to explore English vocabulary learning strategies (VLS) of high 
and low proficiency students, and (2) to investigate if there was any significant difference of VLS between high and low 
proficiency students. The participants of this study were 81 third-year English-majored students at a public university in 
Thailand. The data were collected in the first semester of the academic year 2019. A questionnaire was used as the 
research instrument of this study. The findings revealed that the strategy used the most frequently by both high and 
low proficiency groups was the Source strategy. The least used strategy of the high proficiency group was the 
Management strategy, while the least used strategy of the low proficiency group was the Activation strategy. Overall, 
there was significant difference in the use of VLS between the high and low proficiency groups at .05 level of 
significance   
 
Keywords: English vocabulary learning strategies, English as a foreign language, high and low English proficiency  
 
1. Introduction 
 Vocabulary is a crucial part of language; it is a basic 
element for communication, especially at the beginning 
stage of language learning. According to Decarrico [1], 
“Vocabulary learning is central to language acquisition, 
whether the language is first, second, or foreign (p. 
285).” People can read, speak, write, or express their 
opinion successfully if they understand words. According 
to Gass and Selinker [2], vocabulary is more significant 
than other components, and it may be the most 
important component language for learners. Lightbown 
and Spada [3] emphasize the significance of vocabulary 
as saying that people may be able to understand each 
other through words even though the words may be 
incorrectly ordered or mispronounced, but inability to 
use correct words often lead to communication 
breakdown. According to Thaingthum [4 ], a reason that 
Thai students, who learn English as a foreign language 
(EFL), cannot speak English fluently is that they have 
limited vocabulary. 

     Dugan [5 ] defines vocabulary knowledge as “having 
an awareness of words and word meanings” (p. 4 ) .  In 
learning a second language (L2 ) , some knowledge of 
word meanings will allow L2  learners to communicate 
at a basic level despite limited grammatical knowledge. 
Kristanto [6 ]  maintains that sufficient vocabulary 
knowledge will affect students’ language efficiency. 
However, limited vocabulary is a general problem of 
learners who learn English as a foreign language (EFL). 
This problem affects their language performance in 
listening, speaking, reading, and writing. 
     According to Nation [7 ] , all learners need to know 
about 2 ,0 0 0  to 3 ,0 0 0  words in order to function 
effectively in English. Hirsh and Nation [8] also propose 
that it is necessary to have good knowledge of at least 
5 ,0 0 0  words if someone aims to read advanced, 
authentic, academic texts. However, the acquisition of 
vocabulary is not always easy, and learners may have 
difficulty learning new words, especially in another 
language. In order to acquire vocabulary effectively and 
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successfully, EFL learners may need to have appropriate 
vocabulary learning strategies [4 ]. Mongkol [9 ] believes 
language learners can improve their vocabulary if they 
have effective vocabulary learning strategies. Schmitt 
[1 0 ]  also believes that using vocabulary learning 
strategies will help learners to learn vocabulary more 
easily. Moreover, according to Nation [1 1 ] , vocabulary 
learning strategies can help students to have larger 
vocabulary and more vocabulary choices to apply 
during communication. He believes that vocabulary 
learning strategies help learners to control their own 
learning, and this is the responsibility of the learners 
themselves. 
1.1 The categories of vocabulary learning strategies 
(VLS)  
     Several previous research studies on VLS emphasize 
four significant categories including metacognitive, 
cognitive, memory, and activation strategies [1 2 ] .  This 
study, however, adopted Zhang’s proposal [1 3 ] , who 
lists seven categories of VLS: dictionary use, guessing, 
perceptions, encoding, activation, management, and 
sources.   
1. Dictionary Use – Learners look up for the meanings 
of unknown words from a monolingual or bilingual 
dictionary. 
2. Guessing – Learners use available information or 
knowledge (e.g. linguistic, world, or strategic) to infer or 
guess the meanings of unknown words. 
3. Perceptions – Learners decide on “where to focus 
attention, how to focus the attention, and how often to 
give attention to the item” [13, p. 10]. 
4. Encoding – Learners apply several techniques to 
memorize new words such as analysis, association, and 
grouping. 
5. Activation – Learners use a cognitive strategy such 
as practicing new words in a variety of authentic 
situations, repeating, practicing with sounds, writing, 
using reference [Gallo-Crail cited in 13]. 
6. Management – Learners set goals and make a plan 
of their own learning by making use of what they have 
already known to help learn new words. They also 
monitor their own learning and learn from their errors.  
7. Sources – Learners use different sources, e.g. 
textbooks, radio programs, English movies, and prior 
work, to learn new words. There are two specific 

cognitive strategies: resourcing (using any available 
references or information about the target language) 
and note taking (writing down key words and concepts 
to assist in performing a language task). 
     Research on vocabulary learning strategies have 
been conducted during the past decade. Thaingthum [4] 
and Zhang [13] found that learners tended to rely on 
the dictionary use strategies, while other studies found 
that learners employed the combination of the 
dictionary use strategies and other strategies such as the 
determination strategies [e.g. 9, 14], the guessing 
strategies [e.g. 15]. In addition, Mongkol’s study [9] 
revealed that learners at different levels of study relied 
on different strategies: the first-year students most 
frequently used an English-Thai dictionary to find the 
meaning of words while the second-year students used 
the ‘analyze affixes and roots’ substrategy in the 
determination strategies, most often. 
     As can be seen, research studies above have 
revealed some subtle differences in the findings. In 
addition, the English proficiency level can be an 
important factor that determines the use of VLS. Meara 
and Nation [16] assert that English language proficiency 
in general has been found to be closely associated with 
vocabulary knowledge. The current researchers believe 
that learners with high English proficiency, who are 
supposed to have richer vocabulary than low 
proficiency students do, should have different VLS from 
those used by low proficiency learners in terms of both 
types and number. In this study, the researchers, 
therefore, investigated English VLS used by high and low 
proficiency learners in order to see what types of VLS 
were used by these learners the most and the least, 
and if there was any difference in the use of VLS 
between these two groups. The findings of this study 
would help us to have a better understand of these two 
groups of learners and to be able to help them to learn 
vocabulary more effectively. The objectives of this study 
were twofold: 1) to explore English vocabulary learning 
strategies of high and low proficiency learners, and 2) to 
compare the difference of English vocabulary learning 
strategies between high and low proficiency learners. 
With these objectives in mind, the researchers aimed to 
answer the following research questions: 
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1. What were the vocabulary learning strategies used 
the most and the least often by all participants?  
2. What were the vocabulary learning strategies used 
the most often by the high and the low proficiency 
groups?  
3. Was there any significant difference in the use of 
vocabulary learning strategies between the high and the 
low proficiency learners? 
 
2. Materials and Methods 
2.1 Participants 
 The participants of this study were 86 third-year 
English-majored students at a large public university in 
Thailand enrolled in the first semester of the academic 
year 2 0 1 9 .  The participants were divided into three 
groups according to their scores from Cambridge English 
Placement Test (CEPT), the full score of which was 50 . 
All students of the university had to take this test as a 
graduation requirement. The participants who got the 
score of 34 -50 were categorized as the high-proficiency 
group, 28-33 as the average-proficiency group, and 21-27 
as the low-proficiency group. According to Petchinalert 
and Aksornjarung [17], the subjects at the top 33% were 
considered the high proficiency group, while those at 
the bottom 3 3%  were considered the low proficiency 
group. Only the high and the low-proficiency groups 
were used as the data in this study. 
2.2 Research instruments 
 The instrument used for collecting the data was a 
questionnaire taken from Zhang [1 3 ] , which was 
adapted from Ming [cited in 13]. The questionnaire was 
written in both English and Thai to make sure that there 
was no language misunderstanding. The questionnaire 
consisted of two parts. The first part asked for the 
respondents’ personal information, including their CEPT 
score. The second part consisted of 26 items asking the 
respondents about their approaches to vocabulary 
learning, which were divided into seven categories: 
dictionary use, guessing, perceptions, encoding, 
activation, management, and sources. The five-point 
Likert scale criteria were employed to guide the 
respondents to answer each question item with the 
following meanings: 5 = Almost always, 4 = Usually, 3 = 
Often, 2  =  Sometimes, 1  =  Seldom. The mean scores 
received would then be interpreted according to the 

following criteria: 4.50 – 5.00 = Almost always, 3.50 – 
4 .99  =  Usually, 2 .50  – 3 .49  =  Often, 1 .50 – 1 .49  = 
Sometimes, 1.00 – 1.49 = Seldom.   
2.3 Data collection and data analysis 
     The questionnaires were distributed to 86 
participants in person in an English class; however, only 
81 completed questionnaires were returned to one of 
the researchers waiting in the classroom. The data from 
the questionnaire were then analyzed using both 
descriptive and inferential statistics. Means and standard 
deviation were calculated to see which VLS were used 
the most and the least by the participants. An 
independent sample t-test was used to test whether 
there was any significant difference in the employment 
of VLS between the high and low proficiency groups. 
 
3. Results 
 To answer Research Question 1 , the data analysis 
revealed that overall the participants of both groups 
“usually” used VLS (mean=3 .6 3 , S.D.=3 .9 2 ) . The VLS 
that were used the most were guessing (mean=4 .0 8 , 
S.D.=0.78), dictionary use (mean=3.81 , S.D.=1.06), and 
perceptions (mean=3 .81 , S.D.=0 .95 ), which were all at 
the “usually” level, while the VLS that the participants 
used the least often were management (mean=3 .2 2 , 
S.D.=1 . 0 1 ) , which is at the “often” level. When 
considering the sub-strategies, it was found that the top-
three sub-strategies that the participants used the most 
were listening to English songs and radio programs and 
watching English movies (Sources: mean=4 . 4 3 , 
S.D.=0 .7 7 ) , checking to see if their guesses about the 
words were right or wrong (Guessing: mean=4 . 2 3 , 
S.D.=0.72), and paying attention to the examples of how 
a word was used in English (Perceptions: Mean=4 .0 2 , 
S.D.=0.91). The three sub-strategies that the participants 
used the least were reviewing their vocabulary regularly 
(Management: mean=2 . 8 9 , S.D.=0 . 8 7 ) , keeping a 
vocabulary notebook to jot down new words they 
wanted to learn (Management: mean=2.96 , S.D.=1.09), 
and making plans for their vocabulary learning 
(Management: mean=3.00, S.D.=1.03). 
     Regarding Research Question 2, the findings revealed 
that the VLS used the most often by the high-
proficiency group were Guessing (mean=4.30, S.D.=0.59), 
Perceptions (mean=4.12, S.D.=0.61), and Sources 
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(mean=3.88, S.D.=0.55), while the VLS used the most 
frequently by the low-proficiency group were Guessing 
(mean=3.81, S.D.=0.68), Dictionary Use (mean=3.69, 
S.D.=0.65), and Perceptions (mean=3.51, S.D.=0.79). 

   
 

 
 

Table 1 Difference in the Use of Vocabulary Learning Strategies between the High-Proficiency and the 
Low-Proficiency Groups (N=54) 

 

Category 
Mean 

Sig.(2tailed)  
High proficiency (N=27) Low proficiency (N=27) 

Dictionary Use 3.79 3.69 0.563 

Guessing 4.30 3.81 0.008* 

Perception 4.12 3.51 0.003* 

Encoding 3.80 3.47 0.040* 

Activation 3.85 2.93 0.000* 

Management 3.34 3.14 0.317 

Source 3.88 3.50 0.023* 

Overall average 3.87 3.44 0.001* 

*p ≤ .05  

 
     Table 1  displays the mean scores of VLS in all 
categories used by the high-proficiency and low- 
proficiency groups. Apparently, the high-proficiency group 
used VLS more often (mean=3 .87 , S.D.=0 .40 ) than the 
low-proficiency group did (mean=3.44, S.D.=0.46), and an 
independent t-test analysis revealed that this difference 
was statistically significant at .05 level of significance. The 
analysis also showed that the high-proficiency group used 
VLS significantly more frequently than the low- 
proficiency group in five out of seven strategies including 
guessing, perceptions, encoding, activation, and sources. 
 
4. Discussion 
     According to the results, the most often used 
substrategy of the high proficiency group was in the 
source strategy: “I listen to English songs and radio 
programs and watch English movies to increase my 
vocabulary.” This finding was similar to Riankamol [1 8 ] , 
who reported that the students in her study seemed to 
enjoy learning English from real experiences such as 

listening to English songs and watching English movies. 
This finding was also in line with Zhang’s study [1 3 ] , 
which found that the subjects in his study tended to 
favor this strategy because English songs, movies, and 
radio programs were easy to access through the Internet. 
Although Vela and Rushidi [1 9 ]  reported that learners 
found a vocabulary notebook very helpful, this study 
found that this substrategy, “I keep a vocabulary 
notebook to jot down new words I want to learn,” which 
was in the management strategy, was the least used: This 
result was similar to that of Ming’s study [cited in 1 3 ] 
which found that the management strategy was the least 
frequently used by Chinese students among the five 
strategies.  
 Similar to the high-proficiency group, the most 
frequently used strategy of the low-proficiency group was 
listening to English songs and radio programs and 
watching English movies to increase the vocabulary, a 
substrategy of the source strategy. However, the least 
frequently used strategy of this group was an activation 
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substrategy: ‘I make up my own sentences using the 
words I just learned’. This finding was in line with Zhang 
[1 3 ]  and Ming [cited in 1 3 ] , who pointed out that the 
activation strategy was one of the five strategies that 
Chinese students in their studies used the least 
frequently.  According to Gu and Johnson [20], time and 
effort management is important for this strategy. The 
learners seldom used the activation strategy probably 
because they did not know this strategy well, or they 
might not know how to adapt it into their learning. 
   The comparison of VLS between the high-proficiency 
and the low-proficiency groups also shows that the 
strategy use between these two groups was significantly 
different in 5 out of 7 categories: guessing, perceptions, 
encoding, activation, and sources. However, although the 
dictionary use and management strategies were favored 
by both high and low proficiency groups, the dictionary 
use strategy was not included in the top-three popular 
strategies of the high-proficiency group.  There were no 
significant differences in using these two strategies 
between the high-proficiency and the low-proficiency 
groups.  
     This study also shows that high- proficiency learners 
used significantly more VLS than low-proficiency learners 
did. This finding was in line with that of Rojananak and 
Vitayapirak [21] and Zhang [13], which revealed that 
there was significant difference in using VLS between 
good and weak learners. On the other hand, Bristi’s study 
[cited in 22] found no significant difference in VLS 
employed by three different proficiency groups. It is 
possible that high-proficiency learners have more 
language proficiency than low-proficiency learners do, 
and this high language proficiency allows them to use a 
variety of strategies. However, Biçer and Polatcan [cited 
in 23] found that high-proficiency students used less VLS 
than lower-proficiency students. The results regarding the 
language proficiency factor and the use of VLS are still 
inconclusive. 
 
5. Conclusion 
 Although this study did not answer the question 
whether VLS can actually improve learners’ vocabulary 
proficiency, one clear conclusion from this study is that 
high-proficiency learners used more VLS than the low-
proficiency learners did. We cannot conclude if VLS help 

the learners to be proficient in English or if their high 
English proficiency provides them with tools to employ a 
variety of VLS. Even though we have learned which VLS 
are used more by high-proficiency learners, we cannot 
expect that low-proficiency learners will improve their 
vocabulary knowledge by merely adopting these VLS in 
their own learning. Language learners are different 
individually, and a learning strategy that works with one 
learner may not prove effective with another learner. 
Besides, good language learners will choose strategies 
that fit them the most and will be willing to changes 
them if they are not effective. However, this does not 
mean that there is nothing a language teacher can do. 
Making these VLS known to weak learners is like showing 
them possible tools they have, the tools that they can 
try for their vocabulary learning. For teaching 
implications, teachers may train the students, both high 
and low proficiency ones, to use these strategies as Ming 
[cited in 1 3 ]  found that learning problems were 
negatively related to the frequency of strategies use. It 
can be, therefore, assumed that once the learners can 
apply these strategies effectively, they will have fewer 
problems when learning English. Further studies may 
investigate the relationship between the number of VLSs 
used and vocabulary proficiency. Researchers may also 
replicate Ming’s study [cited in 13] to examine if there is 
any relationship between the frequency of VLS use and 
learners’ learning problems. In addition, based on the 
findings of this study, the following recommendations are 
made for further studies.   
1. Since the participants of this study were only English-
majored students, who may already have strong 
motivation to improve their English, further studies can 
be conducted with non-English major students in order 
to see if these students use the same or different 
strategies as used by English-majored students.   
2. In this study, CEPT scores were used to divide the 
participants into different proficiency groups. Further 
studies may consider using scores from other 
standardized tests, especially the vocabulary section, to 
divide learners into different proficiency groups. 
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Abstract 
  This study makes a metatextual analysis of crime fiction in Stieg Larsson’s crime novel The Girl with the Dragon 
Tattoo by investigating the use of elements of sub-genres of crime fiction, namely golden-age detective fiction and 
hardboiled detective fiction, as well as the use of allusions to other crime novels in Larsson’s work. The study aims to 
demonstrate that the author intends to pay homage, albeit with a twist, to the tradition of detective fiction and to 
show that literary genres and sub-genres are by no means rigid and that their generic fluidity can create entertaining 
and interesting literary work. The analytical frameworks employed in the study include O’Donoghue’s six structural 
necessities for detective fiction, namely the interpellation, the investigator, the sidekick, the double narrative, the 
circumscribed setting and the clue, and Routledge’s four main elements for hardboiled detective fiction, namely the 
plain language, the dark, dangerous setting, the tough, post-heroic detective, and the quest-style detection. The 
analysis reveals that a significant section of the novel follows the structural elements of golden-age detective fiction, 
that the characterization of the male and female protagonists conforms to the tradition of hardboiled detective fiction, 
and that allusions to works of crime fiction provide both context and content throughout the course of the novel. By 
pointing out the intriguing deviation from the generic rigidity in terms of plot and characterization, Larsson’s novel 
proves that successful literary works are not necessarily bound by the limitation of any one genre and tradition.   
 
Keywords: Metatextuality, Crime fiction, Detective fiction, The Girl with the Dragon Tattoo, Stieg Larsson 
 
1. Introduction 
 Stieg Larsson’s Millennium Trilogy is one of the best-
selling fictional series of all time [1] and is largely 
credited for the rise in worldwide popularity of 
Scandinavian Crime Fiction, more widely known in the 
media as Nordic Noir, in the first decade of the Twenty-
first Century [2]. The Girl with the Dragon Tattoo, first 
published in 2005 in Swedish, is the first book in the 
series. It features complex and multiple storylines 
involving the lives of journalist Mikael Blomkvist, 
computer-hacker Lisbeth Salander and business tycoon 
Henrik Vanger and his grand-niece Harriet Vanger, whose 
paths cross during an investigation of a cold police case 

that eventually leads to the discovery of gory crimes 
committed by two serial killers in the Vanger family.  
 Thanks to the novel’s thematic focus on social ills – 
such as religious fanatism, political discrimination and 
chronic misogyny – and presentation of the reversal of 
traditional gender roles where the male protagonist 
(Mikael Blomkvist) is shown to be not unlike a sexual 
object desired by virtually all women who encounter him 
whereas the female protagonist (Lisbeth Salander) 
displays a strong, avenging and anti-social personality, 
academic studies on the novel have mostly 
concentrated on either the social and political aspects of 
the novel such as Stenport’s study on the relationship 
between corporations, the welfare state and covert 
misogyny in the novel [3] and Schippers’ investigation of 
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the novel’s polyamory, gender and power [4], or the 
psychological and moral aspects of the work such as 
Grodal’s exploration of viewers’ moral attitudes towards 
the filmic adaptation of the novel [5] and Vaage’s study 
on the violence committed by the female protagonist 
and the entertainment enjoyed by the readers/viewers 
[6]. 
 This study, however, proposes to analyze another 
aspect of The Girl with the Dragon Tattoo, namely the 
metatextuality of crime fiction – that is, the use of other 
works of crime fiction to make a point in a literary work 
that is itself categorized as crime fiction – as can be 
perceived in the novel. Although the novel as a whole is 
more likely to be regarded as a thriller, a sub-genre of 
crime fiction, since it contains all the hallmarks of a 
typical thriller: a single narrative combining the crime and 
the investigation, an intense literary effect, a vast scale of 
threat, verisimilitude and an urgent desire for rough 
justice [7], the analysis aims to illustrate that the novelist 
also relies heavily on elements of detective fiction, 
another sub-genre of crime fiction, to enhance the 
narrative of crime investigation by borrowing the recipe 
for a successful story from the model of golden-age 
detective fiction, led by such literary giants as Agatha 
Christie and Dorothy L. Sayers during the years between 
the two World Wars [7].           
 The aims as well as benefits of the analysis are 
expected to be twofold: to demonstrate that the author, 
Stieg Larsson, intends to pay homage, albeit with a twist, 
to golden-age detective fiction – a sub-genre of crime 
fiction he clearly adores, and to show that literary genres 
and sub-genres are by no means rigid and that their 
generic fluidity can create entertaining and interesting 
literary work.    
 
2. Materials and Methods 
2.1 Primary Text  
 The primary text employed for the analysis in this 
study is Stieg Larsson’s novel The Girl with the Dragon 
Tattoo, translated from Swedish into English by Reg 
Keeland and printed by MacLehose Press, London, in 
2008 [8]. 
 
 
 

2.1 Frameworks for Analysis  
 The analysis of the novel follows the frameworks 
provided by the following scholars: 
 1) O’Donoghue’s six structural necessities for 
detective fiction: the interpellation, the investigator, the 
sidekick, the double narrative, the circumscribed setting 
and the clue [9]. 
 2) Routledge’s four main elements for hardboiled 
detective fiction: the plain language, the dark, dangerous 
setting, the tough, post-heroic detective, and the quest-
style detection [10].  
  
3. Results 
3.1 Structural Conformation  
 In terms of structure, a key portion of The Girl with 
the Dragon Tattoo conforms neatly to the recipe of 
detective story mastered by such renowned authors as 
Sir Arthur Conan Doyle and Agatha Christie whose literary 
brainchild contributed greatly to the Golden Age of 
Detective Fiction in the first half of the twentieth century. 
As O’Donoghue synthesizes, there are six structural 
necessities for detective fiction: the interpellation, the 
investigator, the sidekick, the double narrative, the 
circumscribed setting and the clue [9]. A section in Stieg 
Larsson’s first novel concerning the disappearance of 
Harriet Vanger and Blomkvist and Salander’s investigation 
of the disappearance is a copy of, and a tribute to, the 
success formula of Doyle’s and Christie’s detective 
stories. The six structural necessities in the novel can be 
briefly illustrated as follows:  
 “The interpellation,” or a call to action, occurs when 
Henrik Vanger’s lawyer telephones Mikael Blomkvist and 
requests him to travel to a northern Swedish town for a 
meeting with his employer. 
 “The investigator” is soon acted out by Blomkvist 
when he starts investigating the disappearance of Harriet 
Vanger at the behest, and expense, of Henrik Vanger. 
 “The sidekick” is played by Salander when she joins 
Blomkvist as his research assistant during the investigation 
of Harriet’s disappearance. 
 “The double narrative” comprises the story (narrative) 
of the crime concerning the sexual abuses Harriet 
suffered at the hands of her own father and elder 
brother, which took place long before the beginning of 
the main plot of The Girl with the Dragon Tattoo, and 
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the story (narrative) of the investigation concerning the 
novel’s main plot that is triggered by Henrik Vanger’s call 
to Blomkvist to investigate the disappearance of his 
grand-niece Harriet. 
 “The circumscribed setting” of the disappearance of 
Harriet Vanger is typical of a locked-room mystery – a 
sub-genre of detective fiction in which the setting of a 
crime scene makes it seemingly impossible for the 
criminal to commit a crime and escape without anyone 
noticing [11] – perfected by Golden-Age detective fiction 
writers. Harriet disappeared as if by magic on an island on 
the day when the island was closed off from contact of 
the outside world by an accident on the only bridge that 
connected the island to the mainland: “A sort of locked-
room mystery in island format” (p. 88) as Blomkvist 
himself puts it [8]. 
 Lastly, “the clue” that enables Blomkvist and 
Salander to unravel the mystery of Harriet’s 
disappearance is embedded in a series of old 
photographs taken by a professional photographer and a 
passing-by tourist on the day Harriet suddenly 
disappeared as well as the archive of the Vanger 
Corporation that inadvertently keeps track of the 
activities and whereabouts of the murderers in the 
family. 
 It can thus be inferred that Larsson follows the 
structural components of detective fiction in the portion 
of The Girl with the Dragon Tattoo that deals with the 
disappearance of Harriet Vanger. Nevertheless, after 
paying tribute to the genre of detective fiction, Larsson 
also twists the detective plot by confusing the logic of 
the structural elements. Whereas the clues provided in 
Doyle’s and Christie’s detective stories never fail to lead 
Sherlock Holmes and Hercule Poirot to catch the 
criminals, those initially provided to Blomkvist by Henrik 
Vanger and police investigators lead him nowhere near 
the solution of the crime: “And nothing in the 
investigation seems to follow normal logic. Every 
question remains unanswered, every clue leads to a 
dead end” (p. 217) [8]. The locked-room mystery format, 
moreover, is eventually revealed to be a major deterrent 
factor. Only by overcoming this locked-room mystery 
mindset is Blomkvist able to figure out where the series 
of events leading to the disappearance of Harriet really 
started. He reveals this to his employer towards the end 

of the novel: “Because this isn’t some damned locked-
room mystery novel. If Anita had murdered Harriet, you 
would have found the body years ago. So the only 
logical thing was that she helped Harriet escape and 
hide” (p. 467) [8]. The structural conformation to the 
detective fiction, therefore, comes with a surprising twist 
that both baffles and delights modern readers. 
 In addition, The Girl with the Dragon Tattoo features 
elements of hardboiled detective fiction in the style 
innovated by Dashiell Hammett and perfected by 
Raymond Chandler. According to Routledge [10], 
hardboiled detective fiction contains four distinct 
elements, namely the plain language, the dark, 
dangerous setting, the tough, post-heroic detective, and 
the quest-style detection. These four elements are found 
in Larsson’s novel and can be described concisely as 
follows: 
 “The plain language” is used throughout the novel 
since it is itself a key element of Scandinavian Crime 
Fiction [12]. The use of unembellished language helps 
drive home the message of social critique that 
Scandinavian Crime Fiction invariably aims to deliver. It is 
also a contributing factor to the popularity of the genre 
as general readers are not intimidated by the challenge 
of literary linguistics found in most other genres of 
literature. 
 “The dark, dangerous setting” of the novel extends to 
both the cityscape of Stockholm and the natural 
landscape of Hedestad that play an antagonistic role 
against the well-being of the protagonists. Salander’s 
abuses take place in the city. She is bullied at school, 
attacked in the metro station, and raped in the city 
apartment of her new guardian. Blomkvist meets with 
small-town suspicion and animosity and paralyzingly icy 
climate when he first moves into a cabin in Hedeby 
Island: “According to the Hedestad Courier, Blomkvist’s 
first month out in the country was the coldest in 
recorded memory, or (as Vanger informed him) at least 
since the wartime winter of 1942. After only a week in 
Hedeby he had learned all about long underwear, woolly 
socks, and double undershirts” (p. 173) [8].  
 “The tough, post-heroic detective” is applicable to 
both Blomkvist and Salander. Blomkvist’s crusading, 
earnest personality can be easily likened to Chandler’s 
romantic hardboiled detective, Philip Marlowe. 
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Salander’s tougher attitude and characteristic are more 
comparable to Hammett’s cunning private-eye, Sam 
Spade. Both, however, are troubled souls. Blomkvist 
suffers a personal and professional disgrace at the 
beginning of the novel when he loses a libel court case 
against an influential financier. Salander is a constant 
victim of the social system that empowers men and 
marginalizes women. Both soldier on in their investigative 
work while having to endure their respective personal 
demons. 
 “The quest-style detection” emphasizes the physical 
and spiritual journey of the detective rather than the 
solution of the crime itself [10]. The plot of The Girl with 
the Dragon Tattoo takes the male and female 
protagonists to different locations out of town (from 
Stockholm to Hedestad) and out of the country (from 
Sweden to England and Australia), encountering the town 
femme fatale – the epithet Blomkvist’s Stockholm lover 
assigns to his Hedestad’s lover, solving the mystery of 
Harriet’s disappearance and, perhaps more importantly 
purging Blomkvist of his professional disgrace and 
acquainting Salander with warm human friendship 
previously alien to her. 
 These elements affirm the hardboiled aspect that 
Larsson borrows from his antecedents. Yet, the 
characterization of the novel’s protagonists is not without 
a rebellious streak. While Blomkvist and Salander both 
conform to the characteristics of the tough private-eye 
detectives, Blomkvist is presented untraditionally as an 
object of sexual fantasy of women of all ages; in other 
words, a bimbo, a role usually assigned to a woman. 
Salander, on the other hand, plays the role of a vigilante 
righting the wrongs inflicted by sadistic male characters, a 
role traditionally undertaken by a man. 
 In short, in spite of the novel’s apparent 
conformation to the structural elements of golden-age 
detective fiction and hardboiled detective fiction, The 
Girl with the Dragon Tattoo challenges these sub-genres 
by resisting to submit completely to their formats, thus 
making it simultaneously familiar and fresh as well as 
endearing and intriguing.       
 
3.2 Contextual Homage 
 Apart from being at the center of the novel’s 
narrative, ‘crime fiction’ also features regularly in the 

narrative’s context by means of allusion. When Blomkvist 
says that the circumstances of Harriet’s disappearance 
sound like “A sort of lockedroom mystery in island 
format,” Henrik Vanger responds by alluding to Dorothy 
L. Sayers, a famous British crime fiction writer: “Mikael, 
you don’t know how right you are. Even I have read my 
Dorothy Sayers” (p. 88) [8]. 
 Blomkvist himself is referred to constantly by others 
as “Kalle Blomkvist,” a young detective in Astrid 
Lindgren’s books for children, a nickname he detests 
despite his love for Lindgren’s books: “an epithet 
employed with taunting provocation, not unfriendly but 
not really friendly either” (p. 11) [8]. Like it or not, his 
work as an investigative journalist requires him to do 
research studies and conduct investigations on a regular 
basis, a job that is not unlike that of a professional 
detective.       
 Blomkvist’s choice of reading, moreover, is exclusively 
of crime fiction. Whenever he picks up a book to read, it 
is a crime novel: “He stopped at the library to get 
himself a card and borrowed two mysteries by Elizabeth 
George” (p. 133) [8]; “he sat at the kitchen bench and 
opened a mystery by Sue Grafton (p. 238) [8]; “After that 
he opened a crime novel by Val McDermid entitled The 
Mermaids Singing … It was grisly (pp. 327-339) [8]; and 
“Blomkvist was reading a novel by Sara Paretsky when he 
heard the door handle turn and looked up to see 
Salander. (p. 369) [8]. 
 Even when he is making an inventory of the reading 
stock at Gottfried Vanger’s cabin, Harriet’s childhood 
haunt, a large portion of it consists of detective and 
mystery novels: “Of the books, about half were mystery 
paperbacks from Wahlström’s Manhattan series: Mickey 
Spillane with titles like Kiss Me, Deadly with the classic 
covers by Bertil Hegland. He found half a dozen Kitty 
books, some Famous Five novels by Enid Blyton, and a 
Twin Mystery by Sivar Ahlrud – The Metro Mystery (p. 
272) [8]. This reading list provides a mysterious air about 
the characters both good and evil as well as points 
towards an investigative direction of the novel as a 
whole.  
 Crime fiction, it can be concluded, provides both the 
context and content for Larsson’s The Girl with the 
Dragon Tattoo. It reflects the ambience of the novel and 
controls the direction of its narrative. 
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4. Discussion 
 While acknowledging previous studies on the social, 
political, psychological and moral aspects in Larsson’s 
The Girl with the Dragon Tattoo [3, 4, 5, 6], this study 
chooses to focus more on the novel’s generic 
presentation. As a literary work of crime fiction, the 
novel’s overall style is that of a thriller. When considered 
in sections, nonetheless, the novel displays unmistakable 
signs of a homage to older sub-genres of crime fiction, 
namely golden-age detective fiction and hardboiled 
detective fiction. By conversing with and challenging the 
tradition of detective fiction writing, the novel’s quirky 
structure and characterization help bring fresh air to the 
well-trodden path of mystery writing.    
 
5. Conclusion 
 This study makes a metatextual analysis of crime 
fiction by investigating the use of elements of sub-genres 
of crime fiction as well as the various allusions to crime 
fiction in Stieg Larsson’s The Girl with the Dragon Tattoo, a 
writing classified as crime fiction itself. By demonstrating 
that a significant section of the novel follows the structural 
elements of golden-age detective fiction despite the 
novel’s overall presentation as a thriller, that the 
characterization of the male and female protagonists 
conforms to the tradition of hardboiled detective fiction, 
and that allusions to works of crime fiction provide both 
context and content throughout the course of the novel, 
the analysis shows that Larsson recognizes the influence of 
the tradition of crime fiction writing that most likely 
inspired his literary creation. By pointing out the intriguing 
deviation from the generic rigidity in terms of plot and 
characterization, Larsson’s novel proves that successful 
literary works are not necessarily bound by the limitation 
of any one genre and tradition.     
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านลาวมีลักษณะในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในขั้นพื้นฐานที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดย
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การท าเกษตรกรรม การค้าภายในชุมชนและตลาดภายนอก โดยมีปัจจัยทางด้าน
ภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการด าเนินเศรษฐกิจในลักษณะที่แตกต่างกัน และส่งผลให้ชาวชุมชนบ้านลาวได้เลือกการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
สอดคล้องกับตนเอง เช่นการท านา การค้าขาย การปลูกพืชผักสวนครัว หรือการประกอบอาชีพแบบผสมผสานในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบัน ชุมชนบ้านลาวได้รับการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก ส่งผลให้ชาวชุมชน
บ้านลาวได้มีการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ในครอบครัวและสามารถด ารงชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองได้อย่างเรียบง่ายและมั่นคง และสอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน 

 
ค าส าคัญ: ชุมชนบ้านลาว, เศรษฐกิจ, จังหวัดอ่างทอง 
 

Abstract 
 This research aims to examine the economic of the Ban Lao Village from past to present. The 
result of the study reveals that Ban Lao Village has characteristics of basic economic activities that have 
changed over time. Most of activities are in the basic economic models, including agriculture, Trading 
within and outside communities. There are geographic factors that contribute to different economic 
operations. As a result, people in the Village could choose occupations that suit them best, such as rice 
farming, trading, vegetable farming. However, at present, Ban Lao Village is encouraged by external 
support to carry out other economic activities. As a result, the villagers in the community have been 
able to earn a living, which leads to increasing of their family income and be able to live their lives in a 
simple and sustainable way, and accordance with social changes in the present time. 
 
Keywords: Ban Lao Village, Economic, Angthong Province 
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1. บทน า 
 ชุมชนบ้านลาว เป็น ชุมชนดั้ งเดิมของชาวลาวเวียง เมือง
เวียงจันทน์ ราชอาณาจักรล้านช้าง เข้ามาตั้งถิ่นฐานปะปนกับชาว
ไทยท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในพื้นที่ หมู่ที่ 
1 ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทองในปัจจุบันตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยา และเพิ่มจ านวนมากข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว [1] ชุมชนบ้านลาวที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานมีพัฒนาการตาม
ความเจริญของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง
เรียบง่าย มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและการค้าขาย และ
ยังคงมีประเพณีพิธีกรรมบางอย่างที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
อย่างไรก็ตาม การตั้งถิ่นฐานสืบต่อมาหลายช่ัวอายุคนของชาวลาว
เวียง ได้ส่งผลให้ประชากรรุ่นหลังผสมกลมกลืนไปเป็นพลเมืองไทย
พร้อมกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การ
ขยายอ านาจของรัฐเพื่อควบคุมทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
มนุษย์ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหลังทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา  
 อย่างไรก็ดี ชุมชนบ้านลาวมีความพยายามด ารงอัตลักษณ์ของ
ตนเอง และมีความสัมพันธ์กับชุมทางการค้าในพื้นท่ีภาคกลางมาโดย
ตลอด สภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้านลาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น มี
ลักษณะวิถีการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการค้าขายรองลงมา 
โดยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านลาวที่ตั้ งอยู่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางติดต่อค้าขาย
สินค้าต่างๆ ได้เอื้อให้ชาวชุมชนบ้านลาวสามารถท าเกษตรกรรมเลีย้ง
ชีพรวมถึงน าผลผลิตมาท าการค้าขาย เช่นการท านาปลูกข้าว การ
ปลูกพืชผักต่างๆ โดยชุมชนสามารถติดต่อการค้ากับคนภายในชุมชน
และบุคคลภายที่เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านลาว
ยังมีการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้ากับตลาดภายนอก ท้ังที่
ย่านตลาดในตัวเมืองอ่างทอง และตลาดที่อยู่ในกรุงเทพฯ เช่นตลาด
ท่าเตียนและปากคลองตลาด โดยปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางค้าขาย
ไปตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคมจากทางน้ าไปสู่ทางบกตามความ
เจริญของสังคมในปัจจุบัน การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้าน
ลาวจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามปรับตัวและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรจากการตั้งถิ่นฐาน ในการท ามาค้าขายและติดต่อกับ
สังคมภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงชาติพันธุ์ลาวเวียงใน
พื้นที่จังหวัดอ่างทอง 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว ต าบลเทวราช 
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
     2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ของชุมชนบ้านลาว 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
 
 
 
 
  

3. ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 
     ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสภาพเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลง และการปรับตัวทางเศรษฐกิจของชาวลาวเวียง 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
  ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ต า
เทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 
     2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
     ก ารวิ จั ย ค รั้ งนี้  เป็ น งาน วิ จั ย เชิ งคุณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) สามารถแบ่ งวิธีวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิจัย
ภาคสนามและการวิจัยเอกสาร 
     การวิจัยภาคสนาม เป็นวิธีวิจัยหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ทั้งที่เป็นหลักฐานช้ันต้น (Primary Sources) และหลักฐาน
ช้ันรอง (Secondary Sources) ซึ่งข้อมูลมีลักษณะเป็นค าบอกเล่า 
(Oral History) โดยสามารถแบ่งการวิจัยภาคสนามออกเป็น 5 วิธี 
คือ (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เก็บ
ข้อมูลการจัดการทรัพยากรภายในพื้นที่ ฐานะทางเศรษฐกิจของ
บุคคลในชุมชน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant 
Observation) สังเกตการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรฐกิจ สังเกต
พฤติกรรมความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชน  (3) การสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลัก (Key-Information Interview) เก็บข้อมูลคนในชุมชน
บ้านลาว เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงคน
นอกชุมชนที่มีความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งกับคนในชุมชนบ้านลาว 
(4) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Information-Interview) 
เก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน (5) การสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
      การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารที่เป็นหลักฐานช้ันต้น 
ประเภทจดหมายเหตุ รายงานการเดินทาง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และเอกสารจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
      3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
      รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจาก
เอกสารมาคัดเลือก ตีความ ตรวจสอบความถูกต้อง และน าข้อมูลทั้ง
สองส่วนมาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
ทางประวัติศาสตร์ (17Historical Approach) จากนั้นน าเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
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4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องสภาพเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว ต าบล
เทวราช อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พบว่าชุมชนบ้านลาว มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจจากขั้นพื้นฐานสู่การพัฒนาจนสามารถ
ด ารงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เลี้ยงชีพด้วยการท าเกษตรกรรมและการท าการค้า ทั้ งสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่ชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นทาง
คมนาคมหลักในการเดินทางติดต่อค้าขาย และชุมชนบ้านลาวยังมี
อาณาเขตติดกับพ้ืนท่ีเกษตรกรรมขนาดใหญ ่ที่ใช้ประโยชน์ในการท า
นาปลูกข้าวและปลูกพืชผักต่างๆ ชุมชนบ้านลาวจึงสามารถด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจมาได้อย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ 
 
 4.1  สภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ้านลาว 
 ชุมชนบ้านลาว ตั้งอยู่ที่ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง พ้ืนที่แถบนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าภาค
กลางที่ประกอบด้วยทุ่งกว้าง และมีแม่น้ าสายใหญ่คือ แม่น้ า
เจ้าพระยาไหลผ่านในพ้ืนท่ี ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากร
ดินและทรัพยากรน้ า มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพด้วยการ
ท าเกษตรกรรม ดังเช่นข้อมูลจากเรื่อง ระยะทางเสด็จประพาสล า
แม่น้ าน้อยและล าแม่น้ าใหญ่ มณฑลกรุงเก่าและมณฑลนครสวรรค์ 
ที่พระยาโบราณราชธานินทร์ สมุหเทศาภิบาลเมืองกรุงเก่า ได้
บรรยายถึงสภาพท้องที่ของอ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เมื่อพ.ศ .
2458 ว่า อ าเภอไชโยเป็นท้องที่นาดอน นอกจากการท านา ราษฎร
ปลูกอ้อยและท าไร่ถั่วงาบ้าง [2] จากความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์
ของพื้นท่ีดังกล่าว จึงเอื้อให้มีประชากรเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย ดัง
กรณีของการเข้ามาตั้งรกรากของชาวชุมชนบ้านลาวในอดีต โดย
ชุมชนบ้านลาว มีลักษณะการตั้งชุมชนไปตามริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
ที่ไหลจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ โดยแม่น้ ามีระยะทางยาวประมาณ 
40 กิโลเมตร โดยไหลผ่านท้องที่อ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง ซึ่ง
มีชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ และอ าเภอป่าโมก จากนั้นจึงไหลเข้าสู่เขต
ท้องที่อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามล าดับ 
เส้นทางตามล าแม่น้ าเจ้าพระยาดังกล่าวยังเช่ือมโยงถึงตลาดท่าเตียน 
ที่ตั้ งอยู่ ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย พื้นที่ดังกล่าวจึงค่อนข้าง
เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานและด ารงชีพและด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน การอุปโภคบริโภค การใช้แม่น้ าติดต่อทางการ
ค้า ทั้งการค้าจากภายนอก และการใช้แม่น้ าสัญจรเพื่อค้าขายของ
คนในหมู่บ้าน ส่วนพื้นที่ท าเกษตรกรรมภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะ
พื้นที่ด้านนอกหมู่บ้านฝั่งตะวันตก ยังเป็นท่ีเพาะปลูกท าเกษตรกรรม
ของคนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนบ้านลาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 4.2 วิถีชีวิตเกษตรกรรมของชุมชนบ้านลาวในอดีต 
       ชุมชนบ้านลาวในอดีต มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ส าคัญด้าน
หนึ่งคือการท าเกษตรกรรม จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของ

ชุมชนบ้านลาวซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเป็นหลัก และมีท้องทุ่งอัน
กว้างใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งเสริมให้
มีชาวชุมชนบ้านลาวด ารงชีพด้วยการท านาเป็นหลัก โดยใน
ระยะแรกที่ตั้งชุมชน สันนิษฐานว่าชาวชุมชนบ้านลาวจะมีขั้นตอนใน
การท านาอิงกับวิถีการท านาของคนไทยในพื้นที่ชนบทในสมัยโบราณ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรมในยุคดั้งเดิม   
       ชุมชนบ้านลาวในอดีตนั้น ประกอบอาชีพการท านาเป็น
หลักมาช้านาน ดังข้อมูลที่ผู้สูงอายุในชุมชนได้กล่าวถึงการท านาของ
ชาวบ้านบ้านลาวว่า [3] ที่นาของชาวบ้านจะตั้งอยู่นอกหมู่บ้าน มีช่ือ
เรียกบริเวณแถบนั้นว่า โคกตาล หนองหาด ล าสามง่ามน้อย เป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยคนรุ่นบรรพบุรุษได้บุกเบิกพื้นที่ไว้ 
ในสมัยต่อมาจึงมีการออกโฉนดครอบครอง การท านาจะท าตาม
ฤดูกาลเป็นหลัก คือการท านาปี โดยฤดูกาลเพาะปลูกจะเริ่มในเดือน 
6 ซึ่งเป็นฤดูฝน ชาวนาจะไถดะพื้นที่เสียก่อนหนึ่งครั้ง เพื่อทิ้งระยะ
ให้วัชพืชแห้งตาย เมื่อฝนโปรยลงมาอีกครั้ง ชาวนาจึงไถแปร และจะ
เริ่มหว่าน [4] และท าการหว่านไถต่อ เมื่อฝนตกเต็มที่ ข้าวจะเริ่ม
เจริญเติบโตและออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยว 
           เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะนัดหมายกันลงแขก
เกี่ยวข้าวหมุนเวียนกันไปในแต่ละแปลง มีการร้องร าท าเพลง เช่น
เพลงเกี่ยวข้าวกันอย่างสนุกสนาน เจ้าของนาจะหุงหาอาหารและท า
ขนมเลี้ยงคนที่มาช่วยงาน ส่วนคนที่ไม่มีที่นาเป็นของตนเองจะ
รับจ้างท านาแทน และผู้ว่าจ้างมอบผักผลไม้ให้เป็นการตอบแทนซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญกว่าตัวเงินค่าจ้าง  จากนั้นจะน าข้าวที่เก็บเกี่ยวไว้มามัด
เป็นฟ่อนๆ และน าควายใส่ล้อมาลากข้าวตั้งแต่เวลาเช้ามืดบ้านละ2-
3 คัน ชาวบ้านจะมีการเตรียมลานนวดข้าว โดยจะท าในบริเวณบ้าน
ที่มีพ้ืนท่ีหน้าบ้านกว้างขวาง แล้วเกลี่ยพื้นด้วยมูลควายผสมน้ า รอให้
แห้งจึงจะสามารถใช้เป็นลานนวดข้าวได้ หลังจากนั้นจะมีพิธีเรียก
ขวัญข้าว จากนั้นข้าวที่ถูกตากจนแห้งจะน าเข้ามานวดข้าวเพื่อให้
ข้าวหลุดจากรวงด้วยแรงงานควาย ในคืนนวดข้าวนั้น จะมีการกิน
เลี้ยงกันในลานนวดข้าว บ้างก็สังสรรค์กันด้วยน้ าตาลเมาที่ผลิตกัน
ตามธรรมชาติในท้องถิ่น  
        ช่วงเวลาแห่งการน าข้าวออกจ าหน่ายจะเป็นเวลาล่วงมาอีก
ระยะหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อได้ข้าวเปลือกแล้ว เจ้าของจะน าข้าวไปเก็บ
ไว้ในยุ้งข้าวของตน รอจนถึงเดือน 4 จึงจะน าข้าวท่ีแบ่งไว้ออกมาตัก
ขายได้ โดยจะมีช่วงเวลาที่ก าหนดคือวันศุกร์ เดือน 4 จึงจะน าข้าว
ออกมาตักขายได้ โดยผู้ที่รับซื้อข้าวส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและชาว
ไทยที่เข้ามาติดต่อซื้อข้าว แต่โดยมากจะเป็นชาวจีนท่ีน าเรือเดินทาง
มาจอดริมฝั่งแม่น้ าอันเป็นที่ตั้งของชุมชน และจะรับซื้อข้าวสารไป
ขายตามโรงสีที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามริมแม่น้ าต่อไป  
      นอกจากการท านาแล้ว การท าเกษตรกรรมของชาวชุมชน
บ้านลาว ยังมีการปลูกพืชผักเพื่อจัดจ าหน่ายในท้องถิ่นและส่งไปยัง
ตลาดภายนอกด้วย โดยวิถีการท าเกษตรกรรมในยุคเก่า จะเป็นการ
ปลูกพืชผักตามหัวนาหรือพ้ืนท่ีที่ยังว่างอยู่ โดยปลูกแซมไปกับการท า
นาและดูแลควบคู่กันไป ส่วนภายในหมู่บ้าน ครัวเรือนต่างๆจะ
เพาะปลูกพืชในที่ว่างของตนเอง โดยมีการใช้น้ าจากคลองที่ไหลผ่าน
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หมู่บ้านในการบ ารุงพืชพันธุ์ พืชส่วนใหญ่ที่ชาวชุมชนบ้านเพาะปลูก
จะมีทั้งลักษณะพืชไร่ พืชสวนครัว และไม้ยืนต้น เช่น ข้าวโพด 
แตงโม แตงไทย ถั่วฝักยาว ถั่วเขียว พริก มะกรูด ผักบุ้ง บวบ ฯลฯ 
เป็นต้น  
 
      การปลูกพืชผักภายในชุมชนจะไม่มีระยะเวลาที่ตายตัว 
ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ใช้และโอกาสในการเพาะปลูก ในชาวนาบางราย 
เมื่อหมดเวลาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ก็จะมีเวลาพักช่วงหนึ่ง ในช่วงเวลา
นั้น บรรดาต้นไม้พืชผักต่างๆที่ชาวนาเพาะปลูกไว้จะให้ผลผลิต ท า
ให้สามารถเก็บผลผลิตมาจ าหน่ายได้ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวพอดี 
เช่นการปลูกพริก เมื่อผู้ผลิตเก็บเกี่ยวพริกได้จ านวนมากพอก็จะตาก
แห้งแล้วน าใส่กระสอบไว้รอจ าหน่าย [5] แต่โดยส่วนใหญ่ ผู้ที่มีพื้นที่
ท านาและพื้นที่เพาะปลูกในหมู่บ้านก็มักจะปลูกพืชต่างๆพร้อมๆกัน
ไป เพ่ือเป็นการน ารายได้มาสู่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง 
   การส่งพืชผักเพื่อจัดจ าหน่ายในสมัยที่ความเจริญยังไม่เข้า
มานั้น จะใช้วิถีรวบรวมผลผลิตและโดยสารเรือในแม่น้ าไปขายยัง
ตลาดใกล้เคียงในตัวเมืองอ่างทอง ซึ่งมีทั้งผู้ที่ไปนั่งขายเอง และผู้ที่
ขายผลผลิตต่อให้แม่คา้ที่อยู่ในตลาดนั้นน าไปขายให้ลูกค้าต่อไป และ
มีบางครอบครัวที่น าผลผลิตลงเรือไปขายยังตลาดภายนอกเช่นตลาด
ท่าเตียน ในกรุงเทพมหานครอีกด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้น วิถีเกษตรกรรมของชุมชน
บ้านลาวก็มีการปรับเปลี่ยนทั้งรูปแบบการค้าและลักษณะสินค้าใน
ระยะต่อไป ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปข้างหน้า  
 4.3 ลักษณะการค้าของชุมชนบ้านลาว 
       ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า
เจ้าพระยา แม้ชุมชนบ้านลาวจะมีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ด้วยวิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรมที่มีการผลิตเพื่อยังชีพและแบ่งจ าหน่าย รวมถึง
ลักษณะท าเลที่ตั้งที่สามารถใช้การคมนาคมทางน้ าได้ ปัจจัยเหล่านี้
จึงส่งผลให้ชุมชนบ้านลาวสามารถด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การค้ากับทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชนได้ดังนี ้
        4.3.1 การค้าภายในชุมชนบ้านลาว 
          การค้าขายของคนภายในชุมชนบ้านลาว ในช่วง
ก่อนที่ความเจริญจะเข้ามา ชุมชนบ้านลาวเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มี
การค้าภายในชุมชน โดยมีชาวชุมชนหลายรายที่มีลักษณะเป็นผู้ค้า
ในชุมชน ซึ่งท าหน้าที่ทั้งการรับสินค้าจากตลาดภายนอกมาขายใน
หมู่บ้าน และบางรายได้ขยายกิจการโดยสามารถเปิดร้านค้าขาย
ภายในชุมชนได้ในระยะต่อมา ตัวอย่างบุคคลที่เคยท าการค้าขายใน
ชุมชนบ้านลาวมาอย่างยาวนานจะได้แก่ผู้สูงอายุบางรายในหมู่บ้าน 
ที่มีวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านมาโดยตลอด ดังเช่นคุณ
ยายเฉลียว พุ่มปาน อายุ 84 ปี [6] ซึ่งเคยได้ท าอาชีพค้าขายภายใน
หมู่บ้าน ได้ถ่ายทอดข้อมูลว่า ในอดีตครอบครัวของตนประกอบ
อาชีพท านาเหมือนอย่างครอบครัวอื่นๆในหมู่บ้าน แต่ด้านหนึ่งทาง
ครองครัวได้ผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่ายเพิ่มเติมด้วย ทั้งที่เป็นผลผลิต
จากการเกษตร เช่นพืชผักต่างๆ และการแปรรูปผลผลิต โดยการ
ปลูกผักจะท าควบคู่ไปกับการท านา ใช้ที่ว่างที่ยังเหลือในการปลูก

พืชผักสวนครัวต่างๆ และคนในครอบครัวจะแบ่งหน้าที่กัน เช่นฝ่าย
หนึ่งจะท านา อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นฝ่ายหญิงจะเป็นผู้น าพืชผัก
ที่พร้อมจ าหน่าย เช่นข้าวโพด ถั่วเขียว พริกแห้ง ล าเลียงไปยัง
บริเวณท่าน้ าริมแม่น้ าของหมู่บ้าน แล้วลงเรือไปขายยังตลาดในตัว
เมืองอ่างทอง ส่วนการแปรรูปผลผลิตจ าหน่าย เช่นการท าน้ าตาล
โตนดก้อน ทีน่้ าตาลสดมาเคี่ยวและน ามาหยอดเป็นก้อน จากนั้นพอ
น้ าตาลแห้งก็จะน ามาแบ่งขายในหมู่บ้าน และน าไปขายที่ตลาด
อ่างทอง  
        นอกจากนี้ ชาวบ้านที่เป็นผู้ค้า ยังน าสินค้าจากตลาด
มาแบ่งขายภายในหมู่บ้าน เป็นการขยายอาชีพอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ที่หัน
มาท าการค้าในลักษณะนี้บางส่วนมาจากการที่ครอบครัวเลิกท านา 
เนื่องจากประสบความล าบาก จึงหันมาท ามาค้าขายในหมู่บ้านแทน 
โดยผู้ค้าจะหาสินค้าโดยการลงเรือไปตลาดที่อ่างทอง โดยเรือที่
โดยสารจะเป็นเรือท่ีทางตลาดส่งมารับ จากกนั้นจึงไปขนซื้อสินค้าที่
จ าเป็นมาแบ่งขาย เช่น น้ าตาลปี๊บ น้ ามันบัว น้ ามันก๊าด โดยส่วน
ใหญ่จะซื้อขายกันทีละมากๆ เช่นเป็นกิโล หรือใช้ปี๊บบรรจุมา เมื่อ
ผู้ค้าน าสินค้ากลับมาที่หมู่บ้าน วิธีการค้าขายในหมู่บ้านในระยะแรก
จะใช้การหาบขายไปตามบ้านหลังต่างๆ และตะโกนเรียกลูกค้าเชิญ
ชวนให้มาซื้อของ โดยจะสลับหมุนเวียนสินค้ากันไป ผู้หาบของขาย
รายอื่นๆส่วนมากมักจะขายสินค้าคล้ายกัน หากถึงช่วงหน้าน้ าที่
คลองในหมู่บ้านมีน้ าเข้ามาหล่อเลี้ยงจนเต็ม ผู้ค้าที่เคยหาบของของก็
จะปรับเปลี่ยนไปใช้เรือขนสินค้าพายขายของไปตามบ้านหลังต่างๆ 
เป็นการปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลตามธรรมชาติอย่างเหมาะสม 
              การขยายกิจการอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดร้านค้าขาย
ของช าในหมู่บ้าน จากการส ารวจข้อมูลพบว่า ร้านช าในชุมชนบ้าน
ลาวในสมัยก่อนมีจ านวนน้อย โดยผู้ค้าที่เปิดร้านช ามักจะเป็นราย
เดียวกับบ้านที่หาบของขายภายในชุมชน และดัดแปลงที่อยู่อาศัยมา
เป็นร้านขายของช าอีกส่วนหนึ่ง ของที่ขายจะรับมาจากตลาดที่
อ่างทองเช่นเดิม โดยร้านขายของช า จะมีสินค้าครอบคลุมทั้งของกิน
ของใช้ พืชผักต่างๆจะมีเช่น หอมแดง กระเทียม ที่จะช่ังและขมวด
เป็นพวงไว้เรียบร้อย ส่วนขนม ผู้ค้าจะไปซื้อมาจากร้านขนมขายส่ง
ขนาดใหญ่ในตลาดที่อ่างทอง แล้วน ามาขายที่ร้านช าของตัวเองอีกที 
เช่นขนมแห้งต่างๆ ขนมตัวปลา ปลากรอบ ขนมโก๋ ถั่วตัด ฯลฯ 
การค้าที่ร้านช ามักจะควบคู่ไปกับการหาบของขาย โดยมีการแบ่ง
หน้าท่ีกันในครอบครัว เช่นพ่อแม่เป็นผู้ที่ขายของอยู่ท่ีร้านช า ส่วนรุ่น
ลูกก็จะน าสินค้าใส่หาบไปเร่ขายในหมู่บ้าน เป็นการหารายได้อีกทาง
หนึ่ง  
        นอกจากการค้าภายในหมู่บ้านแล้ว ชาวชุมชนบ้าน
ลาวยังมีการติดต่อค้าขายกับบุคลภายนอกอื่นๆ เช่นพ่อค้าแม่ค้าที่
เดินทางมาจากที่ต่างๆเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อซื้อและขายสินค้า รวมทั้ง
รับซื้อสินค้าจากคนในหมู่บ้านด้วย ยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อข้าวจาก
คนในหมู่บ้านเพื่อน าไปขายต่อ ซึ่งมีทั้งผู้ค้าทั้งชาวไทยและชาวจีน 
แต่ส่วนมากจะเป็นพ่อค้าชาวจีนทั้งจากสุพรรณบุรีและกรุงเทพฯ ที่
เดินทางขึ้นล่องแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อรับซื้อข้าวเปลอืกแล้วน าไปสีตาม
โรงสีข้าวต่างๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า ในส่วนของชุมชนบ้านลาว พ่อค้าจะ
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น าเรือมาจอดเทียบท่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาที่ในอดีตจะ
นับว่าเป็นหน้าหมู่บ้าน บ้านที่ท านาก็จะน าข้าวเปลือกที่เก็บไว้ใส่หาบ
ล าเลียงมายังบริเวณท่าน้ า มีการซื้อขายกันคราวละ 4-5 เกวียน และ
การค้าข้าวเช่นนี้มีตลอดริมฝั่งแม่น้ า เพราะหมู่บ้านแถบนั้นจะมีการ
ท านากันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพ่อค้ารับซื้อข้าวจากคนขายในหมู่บ้าน
แล้ว ก็จะน าข้าวเปลือกไปโรงสีซึ่งตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ าทางไปตัว
เมืองอ่างทอง พ่อค้าบางรายอาจน าข้าวไปสีและขายถึงอ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งที่มีโรงสีขนาดใหญ่อยู่เป็น
จ านวนมาก และส่วนใหญ่จะด าเนินกิจการโดยชาวจีนเป็นหลัก ชาว
จีนที่เข้ามาติดต่อค้าขายถึงในชุมชนบ้านลาวรวมถึงหมู่บ้านอื่นๆ นับ
ได้ว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจของหมู่บ้านใน
ชนบทเป็นอย่างมาก โดยพ่อค้าชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามาในช่วง
ทศวรรษที่ 19 เปลี่ยนฐานะจากแรงงานกุลีเป็นพ่อค้า และเข้าไปตั้ง
รกรากตามแหล่งต่างๆตามล าน้ าใหญ่ หรือลึกเข้าไปตามคลองหรือ
หมู่บ้านใหญ่และท ากิจการค้าขายกับคนในท้องถิ่น เช่นเป็นพ่อค้า
ข้าวเปลือก และพ่อค้าขายของช าเช่น เกลือ น้ าปลา หอม กะปิ พริก 
กระเทียม หมากพลู น้ าตาลทรายแดง น้ าตาลทรายขาว เคียว 
น้ ามันก๊าด เสื้อผ้า หรืออาหาร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวแกง เนื้อหมู ฯลฯ 
[7] ซึ่งหมู่บ้านลาวมีลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนหนี่งที่ส าคัญ
โดยพึ่งพาการท าการค้าของชาวจีนทั้งในการค้าขนาดใหญ่และราย
ย่อย ส่งผลให้ชุมชนบ้านลาวสามารถด ารงวิถีชีวิตการค้าขายโดยไม่
ประสบปัญหาในการซื้อหาหรือรับซื้อสินค้าต่างๆมากนัก 
      ส่วนสินค้าอื่นๆนอกเหนือจากข้าว จะมีของจ าพวก
กระถาง โอ่ง เครื่องดินเผาต่างๆที่ชาวมอญจากเมืองปทุมธานีได้
บรรทุกมาขายผ่านเส้นทางนี้เช่นกัน  ของกินของใช้ในครัวเรือนเช่น
ปลาร้า กะปิ น้ าปลา น้ าตาล หมู เนื้อ และของอุปโภคต่างๆ เช่น 
ชาวจีนจากบ้านมะขามที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา จะน าสินค้า
เช่น เนื้อหมู ของช าต่างๆ เช่น น้ ามันก๊าด สบู่กรด สบู่ซันไลน์ เข้ามา
ขาย ส่วนเนื้อวัว จะมีผู้ค้าจากบ้านชะไว ซึ่งเป็นหมู่บ้านมุสลิมฝั่งตรง
ข้ามแม่น้ าน าเข้ามาขายในหมู่บ้าน ชาวชุมชนบ้านลาวจึงสามารถซื้อ
หาสินค้าได้อย่างสะดวกพอสมควร  
                4.3.2 การค้าของชุมชนบ้านลาวกับตลาดในอ่างทอง
      ชุมชนบ้านลาวมีการติดต่อการค้ากับตลาดภายนอก ท้ัง
ตลาดในตัวเมืองอ่างทองและตลาดที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯซึ่งถือเป็น
พื้นที่ที่อยู่ไกลออกไป การด าเนินกิจกรรมทางการค้าระหว่างชาว
ชุมชนและตลาดต่างๆ จะอยู่ในลักษณะที่ผู้ค้าภายในชุมชนจะน า
สินค้าผลผลิตของตนเดินทางไปขายยังตลาด โดยการค้าของชุมชน
บ้านลาวและตลาดอ่างทองในอดีต เช่ือมถึงกันกับย่านการค้าด้วย
เส้นทางธรรมชาติคือแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณอ าเภอไชโย
เข้าสู่ตัวอ าเภอเมือง และพื้นท่ีอื่นๆของเมืองอ่างทอง ในช่วงที่ยังไม่มี
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกนั้น ผู้คนจากอ าเภอไชโย ซึ่ง
รวมถึงผู้คนจากชุมชนบ้านลาว จึงสามารถเดินทางเข้าไปค้าขายโดย
อาศัยการสัญจรทางน้ าเป็นหลัก 
        ในอดีต ผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาว จะน าผลผลิตทางการ
เกษตรของหมู่บ้านไปค้าขายที่ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ซึ่งเจริญอยู่ในช่วงพ.ศ.2495-2510 [8] ในตัวเมืองอ่างทอง การค้าจะ
เริ่มต้นเวลาเช้ามืดตั้งแต่ช่วงเวลาตี 5-7 โมงเช้า ผู้ค้าในชุมชนบ้าน
ลาวจะรวมตัวกันน าผลผลิตเช่นพืชผักต่างๆ น้ าตาลปึก ใส่เข่ง ใส่
หาบ มารวมกลุ่มรอเรืออยู่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยาด้านหน้า
หมู่บ้านเพื่อเดินทางไปส่งสินค้าและค้าขายที่ตลาด โดยที่ตลาดจะมี
เรือมารับช่ือว่าเรือสุวพันธ์ เป็นเรือเมล์ขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุก
ทั้งคนและของไปยังตลาดได้ เมื่อเรือมาจอดเทียบท่า บรรดาพ่าค้า
แม่ค้าก็จะน าสินค้าขนขึ้นเรือ เมื่อเรือถึงตลาด จะมีจุดรับส่งสินค้า
หลักๆคือแพนายวิสูตร ซึ่งมีลักษณะเป็นทั้งท่าเรือและจุดวางขาย
สินค้า พ่อค้าแม่ค้าจากชุมชนบ้านลาวและที่อ่ืนๆจะกระจายสินคา้ต่อ 
เช่น น าผลผลิตไปขายต่อให้แม่ค้าที่อยู่ในตลาดแห่งนั้นส่วนหนึ่ง หรือ
นั่งขายของบริเวณแพท่า ท่ีท าเป็นจุดขายของแบ่งแผงลอยเป็นล็อคๆ
ให้ผู้ค้าจะเลือกที่นั่งตามใจชอบ และใช้วิธีจ่ายค่าเช่าให้เจ้าของที่ 
ส่วนลูกค้าจะเป็นชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่แถบนั้นเดินทางมาซื้อสินค้าโดย
มีทั้งพายเรือและนั่งเรือยนต์มาบ้าง และซื้อหาสินค้าที่ตัวเองต้องการ
กลับไป ระยะเวลาในการค้าขายของผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาวมักไม่
แน่นอนตายตัว แล้วแต่ว่าใครจะขายของหมดก่อน เมื่อต้องการกลับ
หมู่บ้านก็จะรอเรือที่ขึ้นล่องออกตามเวลา แล้วก็โดยสารเรือกลับไป 
บางคราวคนท่ีขายของหมดก่อนก็จะใช้วิธีเดินกลับมายังหมู่บ้าน บาง
เจ้าก็อาจต้องขายของจนถึงช่วงบ่าย 2 โมง จึงจะกลับไปที่หมู่บ้าน 
[9] ก่อนที่ในระยะต่อมา รถยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสัญจร
มากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบการค้ามีความเปลี่ยนแปลงไป 
                4.3.4 การค้าของชุมชนบ้านลาวกับตลาดในกรุงเทพฯ 
      การค้าของชุมชนบ้านลาวกับตลาดภายนอก ยังได้แก่ 
ตลาดในกรุงเทพฯ โดยตลาดหลักที่ผู้ค้าจากบ้านลาวจะน าสินค้าไป
ขายคือ ตลาดปากคลองตลาด ตลาดท่าเตียน ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งพระนคร
แถวสะพานพุทธ ซึ่งในอดีตตลาดเหล่านี้เป็นแหล่งค้าขายทางน้ าที่
ส าคัญซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าจากที่ต่างๆจะน าสินค้ามาส่งขาย ท้ังจาก
พื้นที่ใกล้ๆเช่นนนทบุรี สมุทรปราการ รวมถึงเมืองในภาคกลางที่อยู่
เหนือขึ้นไปตามล าน้ าเจ้าพระยา เช่นอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เป็น
ต้น โดยผู้ค้าจากชุทชนบ้านลาวจะรวบรวมสินค้าเช่น ผักต่างๆ ผัก
สวนครัว ปลาย่าง ปลาเค็ม ฯลฯ แล้วรวมตัวกันรอเรือที่จะเดิน
ทางเข้าสู่กรุงเทพฯ บริเวณท่าน้ าหน้าหมู่บ้านในเวลาช่วงบ่าย เพื่อรอ
เรือที่จะล่องแม่น้ าลงมาคือเรือเมล์โดยสารขนาดใหญ่ 2 ช้ัน ที่
เดินทางขึ้นล่องปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ถึงกรุงเทพฯ ซึ่งมี 3 
บริษัทคือ บริษัทสุพรรณ (เรือสีเลือดหมู) บริษัทเรือแดง และบริษัท
เรือเขียว [10] ซึ่งชาวบ้านจะเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่าเรือสีเลือดหมู 
เรือเขียว เรือแดง  
                เมื่อเรือเมล์เหล่านี้ เช่นเรือเมล์สีเลือดหมูเดินทางผ่านที่
สิงห์บุรี เรือจะเดินทางต่อเข้ามายังจังหวัดอ่างทอง และจะมาจอดที่
ท่าน้ าหมู่บ้านลาวประมาณ 4 โมงเย็น พ่อค้าแม่ค้าจะขนของขึ้นเรือ
และน าสินค้าที่จะเอาไปขายวางในบริเวณช้ันล่างของเรือ ท่ีสามารถ
วางของได้เป็นจ านวนมาก เช่น ผัก ไข่ ไก่เป็น ไก่ตาย ปลา การ
เดินทางจะใช้เวลายาวนานข้ามคืนจึงจะถึงตลาดท่าเตียนประมาณตี 
4 ของเช้าวันถัดมา ผู้ค้าก็จะขนสิ่งของไปขายที่ตลาดต่างๆเช่นตลาด
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ท่าเตียน ปากคลองตลาด ตลาดยอดพิมาน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กัน
หมด สินค้าที่น ามาจะขายต่อให้กับแม่ค้าที่ตลาดปลายทาง และส่วน
หนึ่งอาจแบ่งไว้นั่งขายเองด้วย เมื่อจ าหน่ายสินค้าจนหมด ผู้ค้าก็จะ
กลับไปกลับไปขึ้นเรือที่ตลาดท่าเตียนเพื่อเดินทางกลับชุมชนบ้าน
ลาวต่อไป [11] 
        4.4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านลาว 
      ใน ช่วงทศวรรษ  2520 เป็ นต้นมา ความ เจริญ ทาง
เทคโนโลยีได้รับการพัฒนามากขึ้นอันเป็นผลจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ด าเนินนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอันได้แก่ถนนหนทาง การลงทุน
ด้ านอุตสาหกรรม การคมนาคมทางบกต่ างๆ  รวมถึ งความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ส่งผลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของคนไทยทั่วไป
รวมถึงผู้คนในชุมชนบ้านลาว ได้แก่  
                 4.4.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรรม  
                 วิถีชีวิตเกษตรกรรม เช่น การท านาของชาวชุมชนบ้าน
ลาวจากในอดีตที่มีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ใช้อุปกรณ์ท้องถิ่น พ่ึงพา
ธรรมชาติ และมีการค้าขายแบบพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงและ
ได้รับผลกระทบจากการคมนาคมทางบกที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ท าให้
การท านามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวก ส่งผล
ให้วิถีการท านาแบบดั้งเดิมของชุมชนแปรเปลี่ยนไป อีกทั้งการ
เปลี่ยนแปลงการคมนาคมจากน้ ามาสู่ทางบกได้ส่งผลให้การติดต่อ
ค้าขายข้าวระหว่างเจ้าของที่นาและโรงสีมีความสะดวกรวดเร็ว โดย
ที่โรงสีจะน ารถเกี่ยวข้าวเข้ามาเกี่ยวข้าวยังที่นาโดยตรงและสามารถ
น าข้าวที่ได้ไปเข้าโรงสีได้เลย การค้าแบบที่เคยอาศัยพ่อค้าคนกลาง
เช่นพ่อค้าชาวจีนจึงได้ลดน้อยถอยลงไป กลายเป็นการท านาเพื่อการ
พาณิชย์แบบสมัยใหม่ในที่สุด ส่วนการเพาะปลูกพืชต่างๆของผู้ผลิต
ในต าบลบ้านลาวในปัจจุบัน เน้นการปลูกพืชสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากดูแลง่ายและให้ผลผลิตไว เช่น ถั่ว มะเขือทุกชนิด หอม 
กะเพรา โหระพา ส่วนไม้ผลมีมะม่วง เป็นต้น โดยตลาดรับซื้อ
เบื้องต้นยังคงเป็นตลาดที่อยู่ในตัวเมืองอ่างทอง แต่ผู้ผลิตเปลี่ยน
วิธีการขนส่งจากการใช้เรือในสมัยก่อนเป็นรถยนต์ และยังมีตลาด
ภายนอก เช่นตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท เป็นต้น   
                 4.4.2 การขยายตัวของย่านการค้าในตลาดอ่างทอง 
       ความเจริญด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 
ได้ส่งผลให้ย่านการค้าในตัวเมืองอ่างทองยังคงมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งผลต่อรูปแบบการค้าขายสินค้าของชุมชนบ้านลาว
เช่นกัน ย่านการค้าและศูนย์กลางเดิมของอ่างทองซึ่งอยู่บริเวณตลาด
ทรัพย์สินฯ เริ่มเปลี่ยนไปตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก 
ชุมชนเมืองได้ขยายตัวออกมาตามเส้นทางรถยนต์ ดังจะเห็นได้จาก
การก่อสร้างตลาดแห่งใหม่คือตลาดนพรัตน์ ตลาดเทศบาล1 ตลาด
เทศบาล 2 ในระหว่างพ.ศ.2512-2516 ท าให้ร้านค้าต่างๆที่อยู่
บริเวณตลาดทรัพย์สินฯต่างพากันย้ายมาอยู่บริเวณตลาดใหม่ [12] 
ในระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาเดียวกับการปรับปรงุและก่อสร้าง
ทางเช่ือมระหว่างจังหวัดและภายในจังหวัดอ่างทองหลายสาย โดย
เส้นทางที่ตัดผ่านพ้ืนท่ีของอ าเภอไชโยและตัดผ่านใกล้กับบริเวณของ

ชุมชนบ้านลาวคือ เส้นทางอ่างทอง-สิงห์บุรี ซึ่งส่งผลให้รถยนต์เริ่ม
เข้ามามีบทบาทในการสัญจรมากขึ้น จากการขยายตัวของย่าน
การค้าและการปรับปรุงเสน้ทางคมนาคมทางบกดังกล่าวได้ท าให้การ
คมนาคมทางน้ าลดบทบาทลง และมีรถสองแถวเข้ามามีความส าคัญ
ในการติดต่อกับชุมชนต่างๆมากขึ้น แม้ในบริเวณชุมชนเดิมจะยังมี
การค้าอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากพื้นที่บริเวณริมน้ ากลายเป็น
พื้นที่ซึ่งอยู่ด้านใน ท าให้ไม่สะดวกต่อการติดต่อค้าขาย เรือขนส่ง
สินค้า เรือโดยสารต่างๆที่เคยวิ่งอยู่ในท้องน้ าก็ลดจ านวนลง บรรดา
ผู้ค้าจากบ้านลาวซึ่งเคยใช้การสัญจรทางน้ าเพื่อเดินทางไปค้าขาย ก็
ต่างต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่นการขนสินค้าไปขายที่
ตลาดแห่งใหม่ๆด้วยการใช้บริการรถสองแถวซึ่งวิ่งผ่านถนนหลัง
หมู่บ้านแทนการนั่งเรือแบบในอดีต สภาพการค้าทางน้ าบริเวณ
ริมน้ าของชุมชนบ้านลาวและตัวตลาดอ่างทองเดิมจึงหมดไปโดย
ปริยาย นอกจากนี้ บรรดาผู้ค้าจากที่ต่างๆรวมถึงบ้านลาวแต่ละ
ครัวเรือน เริ่มมีพาหนะรถยนต์เป็นของตนเอง จึงขนส่งสินค้าไปยัง
ตลาดแห่งใหม่ด้วยการใช้การใช้รถยนต์ในที่สุด และเนื่องจากมีการ
แข่งขันสูง ผู้ค้าจากชุมชนบ้านลาวจึงได้ขยับขยายการส่งสินค้าโดยใช้
รถยนต์ไปยังตลาดอื่นๆเช่น ตลาดเทเวศร์ ตลาดสี่มุมเมือง และตลาด
ไท ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดค้าสิ่งสินค้าทางการเกษตรที่มีขนาดใหญ่
ระดับประเทศจนถึงปัจจุบัน 
                 4.4.3 เศรษฐกิจการค้าในรูปแบบอื่นๆของชุมชนบ้าน
ลาว 
                 เศรษฐกิจการค้าและสังคมที่ เจริญขึ้น ได้ส่งผลให้
รูปแบบการติดต่อการค้าของชุมชนบ้านลาวเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัย เช่น มีการท าเกษตรในลักษณะอื่นๆ อาทิ การปลูกใบตอง
ขาย ซึ่งปัจจุบันนี้อาจนับว่าเป็นสินค้าหลักของชาวชุมชนบ้านลาว 
โดยผู้ค้าใบตองในชุมชนบ้านลาวมีการติดต่อค้าหลักๆ 2 รูปแบบคือ 
รูปแบบแรก ผู้ค้าจะตัดไปตองส่งขายให้กับผูร้ับซื้อรายใหญ่ซึง่เป็นคน
ในหมู่บ้าน แล้วจะรวบรวมพร้อมสินค้าเกษตรอื่นๆไปขายที่ตลาด
อ่างทอง ส่วนอีกรูปแบบหนึ่ง คือส่งขายให้พ่อค้าภายนอกที่จะน ารถ
มารับซื้อใบตองถึงหมู่บ้านและน าไปส่งขายตามตลาดใหญ่ๆใน
กรุงเทพฯและปทุมธานี ปัจจุบันนี้ การค้าใบตองของผู้ค้าในบ้านลาว
นับว่าได้ผลดี เพราะตลาดของการใช้ใบตองกว้างขวางขึ้น ใบตองยัง
เป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงในบางเทศกาล เช่น วันตรุษจีน วัน
สารทจีน วันออกพรรษา และวันลอยกระทง ท าให้ใบตองมีราคา
สูงขึ้น ผู้ค้าในชุนชนบ้านลาวจึงสามารถยึดอาชีพตัดใบตองขาย
เพราะท ารายได้ให้กับผู้ค้าอย่างต่อเนื่องได้ตลอดทั้งปี [13] สะท้อน
ให้เห็นถึงความพยายามเช่ือมโยงรูปแบบทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านให้
มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกลไกกับตลาดภายนอก   
        นอกจากนี้ ภายในชุมชนบ้านลาวยังมีการปลูกพืชผัก
ที่ได้รับความนิยมตามยุคสมัย และได้รับการส่งเสริมให้ทดลองท า
การเพาะปลูกจากหน่วยงานภายนอกเช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การ
ปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะท าในไม่กี่ครัวเรือน และยังมีการ
แปรรูปอาหาร เช่นน้ าพริกบ้านลาว การท าหัตถกรรม เพื่อเป็น
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ทางเลือกให้ชาวชุมชนบ้านลาวได้มีการประกอบอาชีพอื่นๆที่
หลากหลายมากขึ้น และยังช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอายุในบ้านลาวได้มี
กิจกรรมท าในยามว่าง เป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตและเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ส่งผลดีให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการฟื้นฟูสุข
กายแลสุขภาพจิตอ านวยให้ชาวชุมชนในหมู่บ้านลาวได้ด ารงชีวิตโดย
การพึ่งพาตนเองได้อย่างเรียบง่ายและมั่นคง เลือกท าสิ่งที่เหมาะสม
และมีความถนัดในครัวเรือน มีอาชีพในการจุนเจือครอบครัวต่อไป
อย่างยั่งยืน 
                 
5. อภิปรายผล 
 สภาพเศรษฐกิจของหมู่บ้านลาวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้น มี
ลักษณะวิถีการท าเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีการค้าขายรองลงมา 
โดยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ที่ชุมชนบ้านลาวตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
ที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางติดต่อค้าขายสินค้าต่างๆ 
ได้เอื้อให้ชาวชุมชนบ้านลาวสามารถท าเกษตรกรรมเลี้ยงชีพรวมถึง
น าผลผลิตมาท าการค้าขาย เช่นการท านาปลูกข้าว การปลูกพืชผัก
ต่างๆ โดยชุมชนสามารถติดต่อการค้ากับคนภายในชุมชนและบุคคล
ภายที่เข้ามารับซื้อผลผลิตถึงที่ นอกจากนี้ ชุมชนบ้านลาวยังมีการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้ากับตลาดภายนอก ทั้งที่ย่าน
ตลาดในตัวเมืองอ่างทอง และตลาดที่อยู่ในกรุงเทพฯ เช่นตลาดท่า
เตียนและปากคลองตลาด โดยในระยะต่อมา ชุมชนบ้านลาวได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางค้าขายไปตามการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
จากทางน้ าไปสู่ทางบกตามความเจริญของสังคม อย่างไรก็ตาม 
ชุมชนบ้านลาวในปัจจุบันยังคงมีการรวมตัวและตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณเดิมโดยที่มิได้มีการเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่ ท าให้ผู้คนในชุมชน
บ้านลาวส่วนหนึ่งยังสามารถประกอบอาชีพในวิถีเกษตรกรรมได้
เช่นเดิม เช่น การผลิตข้าว การค้าขายใบตอง และพืชผักสวนครัว 
และในปัจจุบัน ชาวชุมชนบ้านลาวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ในการเลือกท าอาชีพที่น่าสนใจใหม่ๆเพิ่มเติม เช่นการท า
หัตถกรรมจักสาน การปลูกผักปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหาร ซึ่ง
หน่วยงานราชการจะเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้และจัดหาตลาด รวมถึง
ให้ตัวแทนของหมู่บ้านไปอบรมเพื่อน าความรู้มาแนะแนวให้กับคนใน
หมู่บ้านต่อไป  
        จากผลการศึกษา แม้จะสรุปได้ว่า สภาพเศรษฐกิจของชุมชน
บ้านลาวมีลักษณะการเปลี่ ยนแปลงอย่างช้าๆ และไม่ ได้ รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสโลภาภิวัฒน์ดังท่ีเกิดกับชุมชนอื่นๆ
และอาจดูมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับต่ า  แต่ด้วย
ลักษณะดังกล่าวของชุมชนบ้านลาวที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การด ารงชีวิตด้วยวิถีเกษตรกรรม จึงส่งผลให้ยังสามารถ
ปรับตัวตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้โดยไม่มีความ
เสียหายมากเฉกเช่นการลงทุนท าการค้าในลักษณะอื่นๆ ใน
ขณะเดียวกัน รูปแบบสินค้าบางอย่าง เช่น การจักสาน การแปรรูป
อาหาร ซึ่งด าเนินการโดยผู้สูงอายุ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคใน
การสานต่อ เพราะไม่เป็นที่นิยมของคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านที่มักจะ

ออกไปท างานข้างนอกมากกว่าเป็นผู้ผลิตในหมู่บ้าน สินค้าเหล่านี้จึง
อาจต้องใช้ระยะเวลาการผลิตมากกว่าปกติ และอาจลดน้อยถอยลง
เพราะมีข้อจ ากัดของผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้สูงอายุ สภาพเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ้านลาวทุกวันน้ีจึงมีความท้าทายในการอยู่รอด ในภาวะความ
พยายามด ารงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียงท่ามกลาง
กระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังคงด าเนินไปใน
ปัจจุบัน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
    ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในชุมชนบ้านลาว 
(1) ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมในชุมชนให้เข้มแข็ง โดยคัดเลือกการ
ผลิตที่ได้ผลดีที่สุดแล้วพัฒนาสายพันธุ์พืชให้เป็นเอกลักษณ์และเป็น
ที่ต้องการของตลาด ส่งเสริมการเพาะปลูกเพื่อขยายตลาด เพิ่ม
รายได้และช่วยให้คนรุ่นใหม่อยู่ท างานในหมู่บ้านมากขึ้น (2) จัด
กิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตรและภูมิปัญญาในชุมชน โดยเชื่อมโยง
สถานศึกษาในพื้นที่กับผู้น าชุมชน เพื่อสร้างความรู้และให้เยาวชน
เห็นความส าคัญ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีบทบาทในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลสนามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดจ าแนกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ 
3) พัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะสามารถใช้งานบนเว็บไซด์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ โดยเก็บข้อมูลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในระดับอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องมือในการ
วิจัย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ปราชญ์ชาวบ้าน ร้านยาแผนโบราณ 
หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ทั้งองค์ความรู้ การถ่ายทอด กระบวนการเรียนรู้  กระบวนการรักษา โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสาม
เส้าข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้การส ารวจที่เช่ือมโยง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล นับตั้งแต่การศึกษาข้อมูลจากเอกสารช้ันต้นและช้ันรองเกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ในภาครัฐ พบว่า การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการมีทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและ
ฟื้นฟู สุขภาพ ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ศูนย์เวชปฏิบัติ
ครอบครัว ศูนย์แพทย์ชุมชน 4 แห่ง ศูนย์แพทย์เทศบาล 2 แห่ง รพ.สต. 18 แห่ง ด้านภาคประชาชน พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 
แห่งและการกระจายตัวของแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีขึ้นทะเบียนต่อสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย รวม
ทั้งสิ้น 108 คน การรวมรวมข้อมูลและจัดหมวดหมู่ข้อมูลให้มีความชัดเจนและสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น ผ่านการใช้งานแผนที่อัจฉริยะบน
เว็บไซด์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มได้ 
 
ค าส าคัญ: แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, สถานบริการสุขภาพ, การแพทย์แผนไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, พระนครศรีอยุธยา 
 
 

Abstract 
This research is a field survey-based study conducted in Phra Nakhorn Si Ayutthaya, a province of Thailand. 

The three main objectives are 1) to classify medical tourist destinations, health care facilities, Thai traditional medicine, 
and local wisdom; 2) to analyze and prepare electronic databases; and 3) to develop a smart mapping database that 
can be used in web bases and smart phones. The research collects data in the districts in Phra Nakhorn Si Ayutthaya. 
Those districts have cultural tourism sites, health care facilities, and Thai traditional medicine services as well as Thai 
local wisdom. The in-depth interview is used in target groups. One of the sample groups is a group of the villagers who 
are normally known as local philosophers. Also, traditional medicine shop operators, ancient doctors or traditional 
doctors are also counted as the sample groups. The work of those sample groups focuses on Thai traditional medicine, 
especially the Thai traditional medicine in the areas of Phra Nakhorn Si Ayutthaya. The research has considered the 
knowledge itself, the way of transferring that knowledge, the learning processes, and moreover, various treatment 
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processes. This is done by verifying the correctness of the data with the means of data triangulation. The research also 
connects the survey with the data collection. The research finds that Thai traditional medicine services and alternative 
traditional medicine include treatments, health promotion, prevention and rehabilitation. In Phra Nakhorn Si Ayutthaya 
Hospital, there is a division entitled Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine Division which is responsible for 
these following centers: the Family Practice Center, the 4 Community Medical Centers, the 2 Municipal Medical Centers, 
and the 18 hospitals. In terms of the public sectors, the research finds that there are 2 medical tourist destinations. 
There are 108 medicine men involving Thai traditional medicine and alternative traditional medicine officially registered.  
Through the use of Smart Mapping in the web and the smart phones, the information gathered and categorized by this 
research is clearer and easier to use. Also, it can be reached by all consumer groups. 

 
Keywords: Medical Tourist Destinations, Health Care facilities, Thai Traditional Medicine, Local Wisdom, Phra Nakhorn Si 
Ayutthaya 
 
1. บทน า 
     ในสังคมที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ดา้นสุขภาพท่ีเผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ท าให้ผู้คนเกิดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ห่างไกลจากโรคและมีอายุยืนยาว ความคิดดังกล่าวนี้ได้ส่งผล
ต่อพฤติกรรมและกิจกรรมในการด าเนินชีวิตในปัจจุบันด้วย โดย
พฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นมักจะสัมพันธ์กับการป้องกันสารพิษ
และโรคภัย รวมทั้งก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการรักษา
และส่งเสริมการมีสุขภาพและสุขภาวะทั้งกายและใจที่ดี ในท่ีนี้หมาย
รวมถึงการการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า  การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ    
     การท่องเที่ยวเชิง หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ/
หรือการบ าบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การรับค าปรึกษาแนะน าด้าน
สุขภาพ การออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การนวด อบ ประคบสมุนไพร 
การฝึกปฏิบัติสมาธิ ตลอดจนการตรวจร่างกาย การรักษาพยาบาล 
และอื่น ๆ โดยเป็นการท่องเที่ยวที่มีจิตส านึกต่อการส่งเสริมและ
รักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
     จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น จังหวัดหนึ่งในภาคกลางของไทย
ที่มีศักยภาพและมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง เพราะไม่เพียงเป็นราช
ธานีเก่าของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน หากแต่
ยังเป็นเมืองท่าการค้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ที่ส าคัญ จนเกิดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตน
ปัจจุบันด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมี
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางวัฒนธรรมสุขภาพมาก็ตาม 
หากแต่ปัจจุบันยังขาดการส ารวจข้อมูลเชิงลึกในการเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในมิติวัฒนธรรมสุขภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้จะได้
ด าเนินการพัฒนาให้เกิดฐานข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นแผนท่ีอัจฉริยะ เป็น
แอพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูล
การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่สู่นักท่องเที่ยว น าเทคโนโลยีไร้สาย
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่กับบริการ

แผนที่ท่องเที่ยวอัจฉริยะ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก 
ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนหนึ่งย่อเมืองไทยไว้ในโทรศัพท์  เป็นการสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสาร
ด้ านการท่ องเที่ ย วของไทย เ ช่น  แอพพลิ เค ชัน เที่ ย วไทยที่
นักท่องเที่ยว สามารถค้นหาข้อมูลและก าหนดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง สามารถบอกเส้นทางการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่าง ๆ บอกงบประมาณที่ต้องใช้ สถานที่พัก ร้านอาหารแนะน าของ
ที่ระลึก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเป็นทัวร์ตามความ
ต้องการ (Tour On demand) โดย พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ [1] ทั้งนี้
ยังสอดคล้องและสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในผู้น าด้านตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย 
และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกด้วย 
       
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 ส ารวจและจ าแนกข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถาน
บริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
     2.2 วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ 
     2.3 พัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะสามารถใช้งานบน
เว็บไซตแ์ละโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด้านข้อมูล  ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ในระดับอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 25 คน ในชุมชน 16 อ าเภอ ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านยาแผนโบราณ 
หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
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4. เครื่องมือที่การวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเครื่องมือท่ีการวิจัยดังนี้  
 4.1 ส ารวจและจ าแนกข้อมูลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ระดับอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           4.1.1 แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นค าถามปลายเปิดที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น
เองมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ส่วน 
ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของปราชญ์ชาวบ้าน การ
ด าเนินการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของปราชญ์
ชาวบ้าน และความต้องการพัฒนาระบบแผนที่อัจฉริยะการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
           4.1.2 แบบบันทึกภาคสนาม จะใช้เมื่อทีมผู้วิจัยสัมภาษณ์
กลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน โดยการบันทึกสภาพทั่วไปของพื้ นที่การ
เดินทาง ข้อสังเกต สภาพแวดล้อม ความพร้อมในการให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของปราชญ์ชาวบ้านและใช้ในการจดบันทึกขณะ
มีการสนทนากลุ่มผู้สูงอายุ 
          4.1.3 ค าถามส าหรับท าการสนทนากลุ่มผู้สูงอายุ เรื่อง 
ความต้องการในระบบการใช้ (Function) ระบบแผนที่อัจฉริยะ 
(Smart Mapping Application) ที่ เหมาะสมกับผู้ สู งอายุ  เป็ น
ค าถามปลายเปิดที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น เองมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง จ านวน 6 ข้อ ท่านรู้จักแอพลิเคชันการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือไม่ ขั้นตอน
การใช้งานง่าย สะดวก มีการแบ่งหมวดหมู่ ชัดเจน สีและขนาดของ
ตัวอักษร ภาพประกอบ รวมไปถึงพื้นหลังมีความเหมาะสมกับ
หน้าจอ การจัดวางองค์ประกอบแต่ละส่วนในหน้าจอมีความน่าสนใจ 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล 
รวมถึงความแม่นย าของสถานท่ีและส่งเสริมการใช้บริการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์ทางเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
     4.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   
          4.2.1 การตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content 
Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าการหาดัชนีความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity Index – CVI) ดังนี ้
               4.2.1.1 อาจารย์ประจ าสถาบันการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 ท่าน 
                 4.2.1.2 ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ท่าน 
                 4.2.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม 1 ท่าน 
หลังจากผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ตลอดทั้งความเหมาะสมของ
ภาษาแล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุง พร้อมทั้งแก้ไข ตามที่

ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาทั้ง
ฉบับของ Waltz and Bausell [2] โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความตรง
ของเนื้อหาของเครื่องมือที่ยอมรับได้คือ .70 ขึ้นไป โดย บุญใจ ศรี
สถิตนรากูล [3] ซึ่งเครื่องมือได้มาจาก การศึกษาจากต าราวิชาการ 
ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและ
ภูมิปัญญาไทย แล้วน ามาก าหนดขอบเขต โครงสร้างของเนื้อหาให้
ครอบคลุมตัวแปรทุกตัวที่ ใช้ในการศึกษาและคะแนนที่ใช้เป็น
แบบสอบถาม ตามสูตรของ Waltz and Bausell [2] ดังนี ้
เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาการหาค่าดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
     1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง 
     2 หมายถึง สอดคล้องบางส่วน 
     3 หมายถึง ค่อนข้างสอดคล้อง 
     4 หมายถึง มีความสอดคล้องมาก 
 สูตรในการค านวณ 
ดัชนีความตรงของเนื้อหาทั้งฉบับ ของ Waltz and Bausell [2] หา
ได้จากจ านวนค าถามที่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนประเมินข้อความถามนั้นใน
ระดับความสอดคล้อง (ประเมินระดับ 3 หรือ 4) หารด้วยจ านวน
ค าถามทั้งหมด 
 CVI=จ านวนค าถามที่ผู้เช่ียวชาญทุกคนให้ความเห็นระดับ 3 และ 4 
                               จ านวนค าถามทั้งหมด 
หลังจากหาค่าดัชนีความตรงของเนื้อหาของเครื่องมือในแต่ละชุด 
สรุปได้ดังนี้ 
     1. ค าถามส าหรับ ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านยา
แผนโบราณ หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย และหมอพื้นบ้าน 
เรื่อง ข้อมูลเชิงลึกผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้ค่าดัชนีความเที่ยวตรง
เชิงเนื้อหา CVI เท่ากับ 1   
     2. ค าถามส าหรับสนทนากลุ่มผูสู้งอายุ เรื่อง ความต้องการระบบ
การใช้  (Function) ระบ บ แผน ที่ อั จ ฉริ ย ะ  (Smart Mapping 
Application) ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุได้ค่าดัชนีความเที่ยวตรงเชิง
เนื้อหา CVI เท่ากับ 1 
 
5. วิธีการวิจัย 
    การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีวิธีการศึกษา ดังนี้  
    5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ทีมผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     5.1.1 ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยการก าห นดพื้ น ที่ วิ จั ยที่ ผู้ วิ จั ย จะ เก็ บข้ อมู ล ในจั งห วัด
พระนครศรีอยุธยาในระดับอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         5.1.2 สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง ภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย จากผู้ประกอบการร้านยาแผนโบราณ 
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หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยใช้โดยโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์จะติดไว้ท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลชุมชน
ทั้ง 14 แห่ง ปราชญ์ชาวบ้านสามารถลงช่ือเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ที่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
โรงพยาบาลชุมชนในแต่ละอ าเภอหรือโทรศัพท์สมัคร ทั้งนี้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะมีการใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ เนื่องมาจากข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกและภาพถ่ายจะน าไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลใน 
Application เพื่ อความสะดวกต่อการค้นหาและให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการสุขภาพได้ 
     5.1.3 ด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ความต้องการในระบบการใช้ 
(Function) ระบบแผนที่อัจฉริยะ (Smart Mapping Application) 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 1 ครั้ง โดยท าการนัดหมายด าเนินการ
สนทนากลุ่มที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ลักษณะกิจกรรมกลุ่มเป็นการ
สัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งระหว่าง
ด า เนิ นการอภิ ป รายกลุ่ ม  จะมี ผู้ ด า เนิ นการอภิ ป รายกลุ่ ม 
(Moderator) ท าหน้าที่ถามค าถามที่เตรียมไว้ และเป็นผู้น าการ
อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งควบคุมการอภิปรายกลุ่ม ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ กระตุ้นให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง   
เท่าเทียมกัน ผู้จดบันทึกการอภิปรายกลุ่ม (Note taker) ท าหน้าที่
จดทั้งค าพูด อากัปกริยาท่าทาง อารมณ์ รวมทั้งบันทึกผังการนั่งของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม และผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ท าหน้าที่เป็นผู้คอยอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม เช่น อาทิ การบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง 
รวมทั้งคอยควบคุมไม่ให้การอภิปรายกลุ่ม ได้รับการรบกวนจาก
ภายนอก การอภิปรายกลุ่ม (Moderator) จะเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุ้นให้ได้แสดง
ความเห็นอย่างทั่วถึง  รวมทั้งคอยจ ากัดเวลาส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
บางรายที่ใช้เวลามากเกินไปในการแสดงความคิดเห็น ใช้เวลาในการ
อภิปรายกลุ่มไม่เกิน 120 นาที  
     5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในรูปแบบออนไลน์และพัฒนา เป็น 
ระบบแผนที่อัจฉริยะ (Smart Mapping Application) ที่สามารถใช้
งานบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการข้อมูลที่
ได้จากการรวบรวมเอกสารงานงานวิจัย ไปจนถึงการเก็บรวมรวม
เอกสารโบราณที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (Content 
Analysis) ประกอบด้วย 

5.2.1 ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ จ านวน 2 แห่ง 
5.2.2 หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย จ านวน 4 แห่ง 
5.2.3 หมอพื้นบ้าน จ านวน 16 แห่ง 
5.2.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 11 แห่ง 

5.2.5 โบราณสถานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 7 แห่ง 
5.2.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ านวน 3 แห่ง 
5.2.7 อาหารเพื่อสุขภาพ จ านวน 22 แห่ง 
5.2.8 ร้านของฝากและของที่ระลึก จ านวน 9 แห่ง  
   

6. ผลการวิจัย 
    6.1 ผลการวิจัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สถานบริการสุขภาพ 
การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสถานบริการของภาครัฐ  มี
ทั้งในด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู สุขภาพ  1) การ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ การรักษาด้วยยาสมุนไพร การ
นวดเพื่อการรักษา ฟื้นฟูสภาพ การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-
ฟื้นฟูสภาพ การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา ฟ้ืนฟูสภาพ การทับ
หม้อเกลือ การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพ การประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์
แผนไทย การฝึกกายบริหารด้วยท่าฤาษีดัดตน 2) การบริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝึกสมาธิบ าบัด การฝังเข็ม การปรับ
สมดุลโครงสร้างร่างกายด้วยมณีเวชหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ในการ
ดูแลของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
โรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว 
ศูนย์แพทย์ชุมชน 4 แห่ง ศูนย์แพทย์เทศบาล 2 แห่ง รพ.สต. 18 
แห่ง  
 ด้านการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
ภาคประชาชน พบว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2 แห่งและการ
กระจายตัวของแพทย์แผนไทยที่ ขึ้นทะเบียนต่อสมาชิกสภา
การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(5) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศ ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งสิ้น 108 คน ทั้งนี้     
องค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น 
ประกอบด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน 
การแพทย์แผนอินเดีย และการแพทย์แผนตะวันตก (สมัยกรุงศรี
อยุธยา) ด้านการถ่ายทอดความรู้เรื่องการแพทย์นั้น ไม่เพียงแต่จะ
เป็นการถ่ายทอดผ่านสายตระกูลของตนแต่ยังมีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนร่วมด้วย เช่น การถ่ายทอดหมอเหยียบเหล็ก
แดง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งถ่ายทอดความรู้ภายในสาย
ตระกูลของตน ปัจจุบันการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์
พื้นบ้านได้ขยายไปสู่ประชาชนที่มีความสนใจ โดยเฉพาะการนวด
แผนไทย กระทั่ งมี โรงเรียนที่ เปิดสอนด้านการนวดแผนไทย
โดยเฉพาะ  
     6.2 การวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์  แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E-R 
Diagram) 
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          6.2.1 การออกแบบระบบ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
        6.2.1.1 ระบบหน้าบ้าน (Front-End) พัฒนาแอพ
พลิเคชันท่ีท างานอยู่บนอุปกรณเ์คลื่อนที่ (Smart Phone) การ
ออกแบบมีลักษณะ ดังนี้  
                 6.2.1.1.1 ส่วนแสดงผลส าหรับหน้าจอทุก
ขนาด สอดคล้องกับข้อมูลของ ศุภชัย สมพานิช [4] 
                             6.2.1.1.2 ประกอบด้วยการท างานที่ ใช้
ส าหรับจัดการข้อมูล  การค้นหา การแสดงผล เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
               6.2.1.1.3 แอพพลิ เค ชันรองรับภ าษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
         6.2.1.1.4 แอพพลิเคชัน ช่ือ “Ayutthaya health 
hub” 
         6.2.1.1.5 สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS 
(Apple Store) และ ระบบปฎิบัติการ Android (Google Play 
Store)  

 
 

ภาพที ่1 ไอคอนแอพพลิเคชัน 
             6.2.1.2 ระบบหลังบ้าน (Back End) ส าหรับการเพิ่ม ลบ 
และแก้ไขข้อมูลต่างๆ  เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
       6.2.2 การพัฒนาแอพพลิเคชัน การสร้างแอพพลิเคชันส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้ภาษา php ในการเขียนโปรแกรม และใช้ 
MySQL ส าหรับจัดเก็บข้อมูล ผลการพัฒนาประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี ้ 
      6.2.2.1 ส่วนของการออกแบบ (Design) 
                6.2.2.1.1 ระบบหน้าบ้าน (Front-End) จะท า
การออกแบบหน้าจอแอพพลิเคชันในแต่ละหน้าว่ามีทั้งหมดกี่หน้า  
หลังจากนั้นจะท าต้นแบบ (Prototype) ของแอพพลิเคชัน เพื่อให้
ทราบว่าแต่ละหน้าของแอพพลิเคชัน มีการเช่ือมโยงและมี การ
โต้ตอบ (Interactive) ตรงส่วนไหนบ้าง 
                          6.2.2.1.2 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Back- 
End) เป็นส่วนของระบบหลังบ้าน เช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูล จะ
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 
        6.2.3 ส่วนของการเขียนโปรแกรม (Coding) ประกอบด้วย 2 ส่วน  
      ส่วนท่ี 1 ระบบหน้าบ้าน (Front-End)  
      Mobile Application พัฒนาด้วย ionic framework 
ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างแอพพลิเคชันที่ท างานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ที่สามารถสร้างที่เดียวใช้งานได้หลายระบบปฏิบัติ ตามที่ ภาณุพงศ์ 
ศุภะรัชฏเดช ได้กล่าว [5] และมีฟังก์ชันในการท างานในการแสดง
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล แสดงพิกัดของผู้ใช้งาน ตามที่ เอกนรินทร์ ค า
คูณ [6] ได้ถ่ายทอดไว้ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แสดงโปรโมช่ันต่าง ๆ 

รวมถึงแสดงรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ ประกอบด้วย
รายละเอียดหลักๆ ดังนี้            

6.2.3.1 หน้าแผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
สถานบริการสุขภาพ การแพทย์แผนไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

6.2.3.2 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

6.2.3.3 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล
การแพทย์แผนไทยหรือหมอโบราณ 

6.2.3.4 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดข้อมูล
ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ 

6.2.3.5 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

6.2.3.6 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดโบราณ
สถานท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2.3.7 หน้าแสดงข้อมูลและรายละเอียดอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

6.2.3.8 หน้าแสดงข้อมูลร้านของฝากและของที่
ระลึก 

6.2.3.9 หน้าแสดงข่าวสารโปรโมช่ัน 
6.2.3.10 หน้าข้อมูลสมาชิก  
6.2.3.11 หน้าการตั้งค่าแอพพลิเคช่ัน 

 

         
  

          
 

ภาพที่ 2 :  ภาพหน้าแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือถือ (หน้าบ้าน) 
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        6.2.1.2 ระบบหลังบ้าน (Back-End) 
                    เ ป็ น ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล  (Web 
Application) พัฒนาขึ้นโดยการใช้โปรแกรมภาษา PHP และได้
สร้างฐานข้อมูลโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) สอดคล้อง
กับ นันท์นภัส สุจิมา และคณะ [7] โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ตั้งแต่ ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบรูปแบบของ
เว็บไซต์ ตกแต่งรูปภาพ เพิ่ม/ลบข้อมูล ข่าวสาร บทความ และ
โปรโมช่ัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ดูแลระบบฯ สามารถจัดการข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง ตามเอกสารที่คู่มือการใช้งานฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่3 :  ภาพหน้าจอระบบบรหิารจัดการข้อมูล (หลังบ้าน) 
 

 6.2.1.3 การตรวจสอบ  ทีมวิจัยได้มีการตรวจสอบเพื่ อหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไขปรับปรุงจนสามารถท างานได้ตามต้องการ 
     6.2.1.4 การน าแอพพลิเคชันขึ้นบนสโตร์ หลังจากแอพพลิเคชัน
ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อย น าแอพพลิเคชันอัพโหลดขึ้น แอปสโตร์ 
ทั้ง  Apple Store  และ Google Store  
     6.2.1.5 น าแอพพลิเคชันไปใช้งานจริง โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
คัดเลือกไว้ 
 
7. สรุป 
 การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สถานบริการ
สุ ขภ าพ  การแพทย์ แผน ไทย ภู มิ ปัญ ญ าท้ องถิ่ น ในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ดังนี ้

7.1  จากการส ารวจข้อมู ล โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึ กจาก
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ ปราชญ์
ชาวบ้าน ร้านยาแผนโบราณ หมอโบราณหรือหมอแผนโบราณหรือ
แพทย์แผนไทย พบว่าสามารถจ าแนกข้อมูลได้ดังนี้  

7.1.1 ผู้ประกอบการร้านขายยาแผนโบราณ  
7.1.2 หมอแผนโบราณหรือแพทย์แผนไทย  
7.1.3 หมอพื้นบ้าน  
7.1.4 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
7.1.5 โบราณสถานท่ีเกี่ยวข้อง  
7.1.6 แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
7.1.7 อาหารเพื่อสุขภาพ  
7.1.8 ร้านของฝากและของที่ระลึก  

7.2  การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ จากข้อมูลที่ได้มาจากการ
ส ารวจและการสัมภาษณ์เชิงลึก 

7.3  การพัฒนาฐานข้อมูลเป็นระบบแผนที่อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น 
สามารถแสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบุต าแหน่งปัจจุบัน
ของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์จากเว็บไซต์ และค้นหาข้อมูล
สถานที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพิมพ์ ปิ่นประยูร และคณะ 
[10] มีผลการพัฒนา คือ การออกแบบและพัฒนาระบบ แบ่งเป็น 2 
ส่วน 1) ระบบหน้าบ้าน (Front-End)  พัฒนาแอพพลิเคชันที่ท างาน
อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Phone) 2) ระบบหลังบ้าน (Back-
End) ส าหรับการเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลต่างๆ  เช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูล เมื่อออกแบบระบบแล้วพัฒนาแอพพลิเคชัน การสร้าง
แอพพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ภาษา php ในการเขียน
โปรแกรม และใช้ MySQL ส าหรับจัดเก็บข้อมูล สอดคล้องกับ ศรี
นวล ฟองมณี  และคณะ [8] ส่วนการเขียนโปรแกรม (Coding) 
ประกอบด้ วย  2  ส่ วน   ส่ วนที่  1  ระบ บหน้ าบ้ าน  (Mobile 
Application) พัฒ นาด้ วย ionic framework มีฟั งก์ ชัน ในการ
ท างานในการแสดงข้อมูล ค้นหาข้อมูล แสดงพิกัดของผู้ใช้งาน แหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ แสดงโปรโมช่ันต่าง ๆ รวมถึงแสดงรายละเอียดของ
สถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา จันทร์ปุ่ม 
และคณะ [9] ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโมบายแอพพลิเคช่ัน
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผลวิจัยพบว่า โมบายแอพพลิเคช่ันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนคร 
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น  สามารถแสดงข้อมูล
สถานที่ ระบุต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน แสดงข่าวประชาสัมพันธ์
จากเว็บไซด์ และค้นหาข้อมูลสถานที่ได้ ส่วนที่ 2 ระบบหลังบ้าน 
(Web Application)  เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูล พัฒนาขึ้นโดย
การใช้โปรแกรมภาษา PHP และได้สร้างฐานข้อมูลโดยโปรแกรมมาย
เอสคิวแอล (MySQL)[7] โดยมีขั้ นตอนการด า เนินงานตั้ งแต่ 
ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ การออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์ 
ตกแต่งรูปภาพ เพิ่ม/ลบข้อมูล ข่าวสาร บทความ และโปรโมชั่น มีไว้
ส าหรับให้ผู้ดูแลระบบฯ สามารถจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้
แอพพลิเคชันดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบ น าขึ้นบนสโตร์ และใช้งาน
จริง โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีคัดเลือกไว้ 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ควรมีการขยายผลการศึกษาไปสู่การท่องเที่ยวในมิติอื่นๆ 
ด้วย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 8.2  ควรมีการขยายพื้นที่การศึกษา หรือน าไปใช้เป็นต้นแบบใน
การศึกษาพ้ืนท่ีอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 
 8.3  ควรน านวัตกรรมไปทดลองใช้จริงและท าการเก็บผลการใช้
งานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จ านวน 682  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีระดับความเช่ือมั่นที่ 0.97 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ  ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งเอกชน พบว่าอยู่ในระดับมาก คือความส าเร็จของงาน การได้รับการประกาศ
เกียรติคุณจากการปฏิบัติงาน การยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมาย
ตรงกับความถนัด ความรับผิดชอบ สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย และความก้าวหน้า มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากความรู้
ความสามารถ การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่าง
กันท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความส าเร็จของงาน และต าแหน่งงานมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การยอมรับนับถือ  ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ และความรับผิดชอบ โดยต าแหน่งหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจ
มากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยแรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, พนักงาน 
 

Abstract 
 The purpose of this study is to study the factors that affect employees' work motivation in private enterprises 
in Chachunsao province. The purpose of this study was to compare the motivations of individual factors among private 
employees. The tool used to collect data is a questionnaire. Statistical mean, standard deviation, t test and F test. 
Incentives for employees of private shipping companies It is found that at a large level is the success of the work. Being 
honored with the performance Respect educators Colleagues respect their sincerity. Active job characteristics The 
assigned task matches the aptitude. Responsibility can work properly as assigned and progress. It is considered to be 
promoted from knowledge and ability.  Comparing the influence of incentive factors on employee performance, we 
find that different incentive factors affect employee performance. The 5.05 level of job success and position 
significantly affected different job performance. Statistically, job characteristics at the level of 5.05 and acceptance of 
responsibility by supervisors, supervisors, and supervisors. Motivation of managers and operators at 5.05 level 
 
Keywords: Factor of  Motivation, Performance, Employees 
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1. บทน า 
 ในการด าเนินงานของกิจการในองค์การในปัจจุบันจะพบว่ามี
ความหลากหลายของบุคลลากรทั้งในด้านเช้ือชาติศาสนา และ
คุณวุฒิทางการศึกษา ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรเป็นพลังในการขับเคลื่อน ในการ
ท าหน้ าที่ และรับผิดชอบภาระงานที่ ได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา การแสดงความสามารถที่เต็มก าลังจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ การสร้างแรงแรงจูงใจจึงมี
ความส าคัญในการกระตุ้นให้บุคลากรแสดงความสามารถออกมาได้
อย่างเต็มที่    แรงจูงใจเป็นแรงขับภายในซึ่ งมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(Garrison, 1997)  กระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาใช้มาตรการต่างๆ 
เพื่ อให้ผู้ปฏิบัติ งานเต็มใจที่ จะท างานให้บรรลุ เป้ าหมายหรือ
จุดประสงค์ มาตรการเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่ม มี
ความต้องการและสามารถใช้พลังงานและความสามารถอย่างเต็มที่
เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จในการท างานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือมี
ความคิดริเริ่มของตนที่น าความส าเร็จมาสูอ่งค์การ (พนัส หันาคินทร์, 
2542) จากเหตุข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แรงจูงเป็นสิ่งส าคัญที่น าไปสู่
กระบวนการสร้างความส าเร็จให้กับองค์การ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเอกชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ข้อมูลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการ
วางแผนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีความภักดีกับองค์การมากข้ึน  

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นให้พนักงานแสดงความสามารถและ
ศักยภาพของตนเองเพื่อประสิทธิภาพ ความส าเร็จขององค์การ 

 
4. กรอบแนวความคิด 
 

 

 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
  ประชากร ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 682  คน ซึ่งใช้วิธีการค านวณของ 
WG.Chochan , 1978 ก าหนดให้มีสัดส่วนที่ 20% มีความเชื่อมั่นที่ 
95 และความคลาดเคลื่อนที่ 3 %  
เคร่ืองมือ 
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ไ ด้ ใ ช้ เค รื่ อ งมื อ  เป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) โด ย แ บ บ ส อ บ ถ าม แ บ่ งอ อ ก เป็ น  2  ส่ วน 
ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและปัจจัย
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน  โดยมี
การน าเครื่องมือจ านวน 30 ชุด ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 
0.970 
 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและต าแหน่งงาน 
สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ  

2. การวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงาน
เอกชน  ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ ด้านความรับผิดชอบและ

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  สถิติที่ใช้ คือ คะแนนเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเอกชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้โดยการหาค่า
ที (t- test) และค่าเอฟ (F-test) 

 
7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 311 45.60 
 หญิง  371 54.40 
2. อาย ุ   
 น้อยกว่า 30 ป ี 87 12.80 
 31 - 40 ป ี 388 56.90 
 41 - 50 ป ี 184 27.00 
 มากกว่า 50 ป ี 23 3.40 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละ ของปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา   
 ต่ ากวา่ปริญญาตร ี 156 22.90 
 ปริญญาตร ี 506 74.20 
 สูงกว่าปริญญาตร ี 20 2.90 
4. สถานภาพ  
 โสด 175 25.70 
 สมรส 469 68.80 
 แยกกันอยู่/หย่าร้าง 38 5.60 
5. ต าแหน่ง  
 ผู้จัดการ 13 1.90 
 หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 110 16.10 
 พนักงานปฏิบัติการ 559 82.00 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 มีอายุ 31-40 
ปี จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 506 คน คิดเป็นร้อยละ 74.20  มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 469 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80  และมีต าแหน่งเป็นพนักงาน
ปฏิบัติ จ านวน 559 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ตามล าดับ  
 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
 
ตารางที่ 2 ด้านความส าเร็จของงาน 

ด้านความส าเร็จของงาน  SD การแปลผล 

1. การได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่งตามความเหมาะสม 

3.60 .943 มาก 

2. การได้รับการประกาศเกียรติ
คุณจากการปฏิบัติงาน 

3.64 .802 มาก 

3. การได้ รับความชื่นชมจาก
เพื่อนร่วมงาน 

3.58 .908 มาก 

รวม 3.60 .852 มาก 

 
จากตารางที่ 2  พบว่าด้านความส าเร็จของงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.60, SD = .852)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากกทุกด้าน คือการได้รับการประกาศเกียติรคุณจาก
การปฏิบัติงาน  (  = 3.64, SD = .802)   รองลงมาคือ การได้รับ
การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งตามความเหมาะสม  (  = 3.60, SD = 
.943)   และ การได้รับความช่ืนชมจากเพื่อนร่วมงาน  (  = 3.58, 
SD = .908) ตามล าดับ   
 
 
 

ตารางที่ 3 ด้านการยอมรับนับถือ 

ด้านการยอมรบันับถือ  SD 
การ

แปลผล 

1. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพดว้ย
ความจริงใจ 

3.66 .956 มาก 

2. เพื่อนร่วมงานมีการยอมรับฟังความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

3.60 .992 มาก 

3. มีการช่วยเหลือและให้ความร่วมมอื
กันในการปฏบิัติงาน 

3.62 .711 มาก 

รวม 3.62 .859 มาก 

 
จากตารางที่ 3  พบว่าด้านการยอมรับนับถือในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.62, SD = .859)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือเพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ 
(  = 3.66, SD = .956)   รองลงมาคือ มีการช่วยเหลือและให้ความ
ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน  (  = 3.62, SD = .711)   และ เพื่อ
ร่วมงานมีการยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  (x ̅ = 3.60, SD 
= .992) ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 4 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ 

ด้านลักษณะงานทีป่ฏบิัติอยู่  SD การแปลผล 

1. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้
ความสามารถ 

3.63 .823 มาก 

2. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัด 4.30 .722 มาก 
3. งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความ
ต้องการ 

3.99 .726 มาก 

รวม 3.97 .757 มาก 

 
จากตารางที่ 4  พบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.97, SD = .757)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัด 
(  = 4.30, SD = .722)   รองลงมาคือ งานที่ได้รับมอบหมายตรง
กับความต้องการ (  = 3.99 , SD = .726)   และงานที่ ได้ รับ
มอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ  (  = 3.63, SD = .823) 
ตามล าดับ   
 
ตารางที่ 5 ด้านความรับผิดชอบ 

ด้านความรบัผิดชอบ  SD การแปลผล 

1.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 3.97 .864 มาก 
2.สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.03 .785 มาก 

3.สามารถปฏิบัติงานได้อยา่งมีคุณภาพ 3.83 .916 มาก 

รวม 3.94 .678 มาก 
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จากตารางที่ 5  พบว่าด้านความรับผิดชอบในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.94, SD = .678)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ  สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ ได้รับ
มอบหมาย  (  = 4. 03, SD = .785)   รองลงมาคือ มีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  (  = 3.97, SD = .864)   และ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ  (  = 3.83, SD = .916) 
ตามล าดับ 
   
ตารางที่ 6 ด้านความก้าวหน้า 

ด้านความก้าวหน้า  SD การแปลผล 

1.มีการพิจารณาเล่ือนขั้นจากอายกุาร
ปฏิบัติงาน 

3.75 .876 มาก 

2.มีการพิจารณาเล่ือนขั้นจากความรู้
ความสามารถ 

3.93 .870 มาก 

ด้านความก้าวหน้า  SD การแปลผล 

3.มีการพิจารณาเล่ือนขั้นจากผลการ
ปฏิบัติงาน 

3.63 .962 มาก 

รวม 3.76 .729 มาก 

 
จากตารางที่ 6  พบว่าด้านความก้าวหน้าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.76, SD = .729)  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน คือมีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากความรู้ความสามารถ   
(  = 3.93, SD = .870)   รองลงมาคือ มีการพิจารณาเลื่อนขั้นจาก
อายุการปฏิบัติงาน (  = 3.75, SD = .876)   และ มีการพิจารณา
เลื่อนขั้นจากผลการปฏิบัติงาน  (  = 3.63, SD = .962) ตามล าดับ 
 

 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเอกชน จ าแนกตามเพศ 

ปัจจัย เพศ N  SD t Sig 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ชาย 311 3.69 .647 
3.270* .001 

หญิง 371 4.12 .657 
ด้านการยอมรับนับถือ 
 

ชาย 311 3.95 .706 
1.611 .108 

หญิง 371 4.05 .798 
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ชาย 311 3.96 .772 
1.800 .072 

หญิง 371 4.07 .767 
ด้านความรับผิดชอบ 
 

ชาย 311 4.07 .710 
.960 .338 

หญิง 371 4.12 .731 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ชาย 311 3.97 .669 
.908 .364 

หญิง 371 4.01 .674 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามเพศ พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามอายุ  

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ระหว่างกลุ่ม .298 3 .099 .229 .877 
ภายในกลุ่ม 294.316 678 .434 
รวม 294.614 681  

ด้านการยอมรับนับถือ 
 

ระหว่างกลุ่ม .445 3 .148 .257 .857 
ภายในกลุ่ม 391.490 678 .577 
รวม 391.935 681  

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.877 3 .626 1.053 .369 
ภายในกลุ่ม 402.919 678 .594 
รวม 404.796 681  

ด้านความรับผิดชอบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.378 3 .459 .881 .451 
ภายในกลุ่ม 353.647 678 .522 
รวม 355.025 681  
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ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.283 3 .428 .947 .417 
ภายในกลุ่ม 306.153 678 .452 
รวม 307.436 681 .264 

รวม 
ระหว่างกลุ่ม .793 3 .407 .649 .584 
ภายในกลุ่ม 275.859 678  
รวม 276.651 681  

 จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามอายุ  พบว่า แรงจูงในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง 
 
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา  

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ระหว่างกลุ่ม .415 2 .207 .478 .620 
ภายในกลุ่ม 294.199 679 .433 
รวม 294.614 681  

ด้านการยอมรับนับถือ 
 

ระหว่างกลุ่ม .810 2 .405 .703 .495 
ภายในกลุ่ม 391.125 679 .576 
รวม 391.935 681  

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ระหว่างกลุ่ม .106 2 .053 .089 .915 
ภายในกลุ่ม 404.689 679 .596 
รวม 404.796 681  

ด้านความรับผิดชอบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.539 2 .769 1.478 .229 
ภายในกลุ่ม 353.486 679 .521 
รวม 355.025 681  

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม .159 2 .080 .176 .838 
ภายในกลุ่ม 307.277 679 .453 
รวม 307.436 681  

รวม 

ระหว่างกลุ่ม .361 2 .181 .444 .642 
ภายในกลุ่ม 276.290 679 .407 
รวม 276.651 681  

 จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า แรงจูง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง 
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามสถานภาพ  

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.344 2 .672 1.556 .212 
ภายในกลุ่ม 293.270 679 .432 
รวม 294.614 681  

ด้านการยอมรับนับถือ 
 

ระหว่างกลุ่ม .982 2 .491 .852 .427 
ภายในกลุ่ม 390.953 679 .576 
รวม 391.935 681  

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ระหว่างกลุ่ม .811 2 .405 .681 .506 
ภายในกลุ่ม 403.985 679 .595 
รวม 404.796 681  

ด้านความรับผิดชอบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.166 2 .583 1.119 .327 
ภายในกลุ่ม 353.859 679 .521 
รวม 355.025 681  

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม .651 2 .326 .721 .487 
ภายในกลุ่ม 306.785 679 .452 
รวม 307.436 681  

รวม ระหว่างกลุ่ม .785 2 .393 .966 .381 
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ภายในกลุ่ม 275.866 679 .406 
รวม 276.651 681  

 จากตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่มีความแตกต่าง 
 
ตารางที ่11 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามต าแหน่งงาน  

แรงจูงใจในการปฏบิัติงาน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ด้านความส าเร็จในการท างาน 
 

ระหว่างกลุ่ม 2.226 2 1.113 2.584 .079 
ภายในกลุ่ม 292.388 679 .431 
รวม 294.614 681  

ด้านการยอมรับนับถือ 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.781 2 1.890 3.307* .037 
ภายในกลุ่ม 388.154 679 .572 
รวม 391.935 681  

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ 
 

ระหว่างกลุ่ม 4.810 2 2.405 4.083* .017 
ภายในกลุ่ม 399.985 679 .589 
รวม 404.796 681  

ด้านความรับผิดชอบ 
 

ระหว่างกลุ่ม 3.494 2 1.747 3.375* .035 
ภายในกลุ่ม 351.530 679 .518 
รวม 355.025 681  

ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
 

ระหว่างกลุ่ม 1.751 2 .875 1.945 .144 
ภายในกลุ่ม 305.686 679 .450 
รวม 307.436 681  

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.070 2 1.535 3.809* .023 
ภายในกลุ่ม 273.581 679 .403 
รวม 276.651 681  

 จากตารางที่ 11  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน จ าแนกตามต าแหน่งงาน  พบว่า แรงจูงในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การยอรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อให้เห็นความแตกต่างผู้วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยตามวิธีการของ LSD ดังตารางที่  12 -15 
 
ตารางที่ 12. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ต าแหน่งงานในภาพรวม 

 
 

ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย พนักงานปฏบิัติการ 

  4.13 4.18 4.00 
ผู้จัดการ 4.13 - -.045 

(.806) 
-.132 
(.456) 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 4.18  - .178* 
(.007) 

พนักงานปฏิบัติการ 4.00   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานในภาพรวมพบว่า หัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 13. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านการยอมรับนับถือ 

 
 

ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย พนักงานปฏบิัติการ 

  4.12 4.17 3.97 
ผู้จัดการ 4.12 - -.044 

(.841) 
.153 
(.470) 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 4.17  - .197* 
(.012) 

พนักงานปฏิบัติการ 3.97   - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานในด้านการยอมรับนับถือ 
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 14  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ 

 
 

ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย พนักงานปฏิบัติการ 

  4.20 4.20 3.98 
ผู้จัดการ 4.20 - .005 

(.982) 
.223 
(.301) 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 4.20  - .217* 
(.007) 

พนักงานปฏิบัติการ 3.98   - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่แรงจูงใจในการปฏบิัติงานตามต าแหน่งงานในด้านลักษณะงานท่ีปฏิบตัอิยู่ 
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 15  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ด้านความรับผิดชอบ 

 
 

ต าแหน่งงาน 
ผู้จัดการ หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย พนักงานปฏิบัติการ 

  4.23 4.26 4.07 
ผู้จัดการ 4.23 - -.029 

(.888) 
.159 
(.431) 

หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย 4.26  - .189* 
(.012) 

พนักงานปฏิบัติการ 4.07   - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งงานในด้านความรับผิดชอบ 
พบว่า หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานปฏิบัติการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6. สรุปผลการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส  และ
มีต าแหน่งเป็นพนักงานปฏิบัติ ตามล าดับ 
 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน 
พบว่าอยู่ ในระดับมาก คือความส าเร็จของงาน การได้รับการ

ประกาศเกียรติคุณจากการปฏิบัติงาน (  = 3.64, SD = .802) การ

ยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความจริงใจ (  = 
3.66, SD = .956) ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมาย

ตรงกับความถนัด (  = 4.30, SD = .722)  ความรับผิดชอบ 

สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย (  = 4.03, SD = 
.785 )  ความก้ าวหน้ ามี การพิ จารณ าเลื่ อนขั้ นจากความรู้

ความสามารถ (  = 3.93, SD = .870)    
 การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน
ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านความส าเร็จของงาน และ
ต าแหน่งงานมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ การยอมรับนับถือ  ลักษณะ
งานที่ปฏิบัติอยู่ และความรับผิดชอบ โดยต าแหน่งหัวหน้างาน/
หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจมากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
7. อภิปรายผล 
 ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน 
ความส าเร็จของงาน การได้รับการประกาศเกียรติคุณจากการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงความสามารถออกมา
อย่างเต็มที่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ประดินันท อุปรมัย (2551) ที่
อธิบายว่าการให้ขวัญและก าลังใจ เช่น การยกย่องชมเชย และการ
ให้ค าแนะน าที่สุภาพ ให้เกียรติเป็นความส าคัญของแรงจูงใจที่ไม่ควร
มองข้าม การยอมรับนับถือ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพด้วยความ
จริงใจ จากการปฏิบัติงานซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของคันสร 
แสงศรีจันทร์ (2550) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ที่พบว่าการได้รับการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ งานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความถนัด 
ความรับผิดชอบ สามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายมี
ความสอดคล้องกับ ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ (2539) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของต ารวจช้ันสัญญาบัตร ที่พบว่าระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้อยู่ใต้บังคับ

บัญชา การได้ท างานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนนั้นจะท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและท างานท่ีได้รบัมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ความก้าวหน้ามีการพิจารณาเลื่อนขั้นจากความรู้
ความสามารถ การสร้างแรงจูงใจท่ีไม่ใช่อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่ท าให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
ฉัตรชฏา จับปรั่ง (2554) ที่อธิบายว่า สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล
ซึ่งไม่เกี่ยวกับวัตถุ เช่น โอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับแตกต่างไปจาก
บุคคลอื่น  จะมีความหมายต่อพนักงานทุกคน ท าให้พนักงานเกิด
ความพยายามที่จะท างาน ด้วยความขยัน และมีความตั้งใจเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
 การเปรียบเทียบปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทเอกชนพบว่าเพศมีปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จของงาน และต าแหน่งงานมีปัจจัย
แรงจูงในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ได้แก่ การยอมรับนับถือ  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ และความรับผิดชอบ โดยต าแหน่งหัวหน้า
งาน/หัวหน้าฝ่ายมีแรงจูงใจมากกว่าผู้จัดการและพนักงานปฏิบัติการ  
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม จ านวน 387 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วนกระจายตามรายหมู่บ้านโดย
ใช้สูตร Taro Yamane ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ค่าไคร์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นเทศบาล
เมืองนครปฐมในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการตัดสินใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
4) ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 5) ระดับความรู้ความเข้าใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นด้านการประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  และ 6) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 6.1) ปัจจัยด้าน สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ โดยพบว่า สถานภาพโสด สมรส หย่าร้างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่
สถานภาพหม้ายมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง 6.2) ปัจจัยด้าน อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นในด้านการประเมินผล โดยพบว่า อาชีพรับจ้าง นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในขณะที่อาชีพ
ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ความรู้ความเข้าใจของประชาชน, การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to study on the people’s cognition level to public participation about 
local governments. 2) To study on the factors affecting people’s cognition level to public participation about local 
governments. The research samples was 387 people who live in Mueang District, Nakhorn Pathom Province, derived by 
stratified random sampling as distributed by villages and used formula’s Taro Yamane to determine sampling. The 
research instrument was a questionnaires constructed by the researcher. The statistics were used percentage, mean, 
standard deviation, Range and Chi-Square. The results of the research are as follows: 
 1. Overall, level of people’s cognition toward participation in local government at Nakhon Pathos Municipality, 
were mostly at the highest level.  
 2. Level of people’s cognition toward participation in local government, decision-making, were mostly at the 
highest level.  
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 3. Level of people’s cognition toward participation in in local government, operation, were mostly at a high 
level.  
 4. Level of people’s cognition toward participation in local government, accountability, were mostly at a high 
level.  
 5. Level of people’s cognition toward participation in local government, evaluative, were mostly at a high level.  
 6. Factors those affect the cognition of people toward participation in local government could be summarized 
as follows.  
     6.1 Factors of status, affected to people’s cognition toward participation in local government on operation. 
The study found that factors of single status, married and divorced were high cognition level, while widow was 
moderate cognition level. 
     6.2 Factors of, career, affected to the people’s cognition toward participation in local government on 
evaluation, and found that student were highest cognition level while merchant and government officer were high 
cognition, level. 
 
Keywords: Cognition of people, Participation in Local government. 
 
 
1. บทน า 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ปกครองท้องถิ่นมักเป็นเพียงการมีส่วนร่วมในเชิงรูปแบบ โดยการถูก
ระดมและเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการมี
ส่วนร่วมท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมากเป็นแบบการ
รับทราบการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Inform) 
ซึ่งนับว่าเป็นการมีส่วนร่วมในระดับท่ีเกือบจะต่ าที่สุด ซึ่งรูปแบบการ
มีส่วนร่วมในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงในฐานะ
พลเมือง สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นยังขาดความเข้มข้น
ในเชิงเนื้อหาสาระและกระบวนการ อีกทั้งยังไม่สามารถเกื้อหนุนให้
เกิดการจัดท าแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องต่อ
การแก้ไขปัญหาของชุมชนและไม่สามารถเกื้อหนุนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีทิศทางที่ชัดเจนได้ ดังนั้นแล้ว การที่จะเสริมอ านาจของ
ประชาชนในการตัดสินใจเพื่อก าหนดทิศทางของชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการสาธารณะจะต้องสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นหัวใจที่มีความส าคัญยิ่งต่อ
กระบวนการปกครองท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จจะแยกออกจาก
แนวคิดของการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ (ไททัศน์ มาลา,มิติปัญหาของ
การปกครองท้องถิ่นไทย,2554,หน้า 37-38) 
 เทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
เป็นองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งที่มีการให้บริการด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน มีบ ารุงทางบกและทางน้ ารักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อส่งเสริมการพัฒนา
สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นหน้าที่อื่นตามที่

กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล (เทศบาลเมืองนครปฐม
,สืบค้น 10 มีนาคม 2563,จาก http://www.npt.go.th/ ) ปัจจุบัน
การบริหารงานของเทศบาลพบปัญหาประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการบริหารงานเทศบาลจึงท าให้
ประชาชนร้องเรียนในเรื่องการบริหารงานของเทศบาลเมืองนครปฐม
ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การบริการประชาชน การเก็บขยะมูลฝอย 
ประปา ถนน รวมถึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เทศบาลค่อนข้างน้อย(สัมภาษณ์,นายสมพร เจริญฉาย ,พนักงานฝ่าย
ธุรการช านาญการ เทศบาลเมืองนครปฐม, 15 มีนาคม 2563) 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน
การปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
นครปฐม 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ได้ท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีรวมถึง
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐมน ามา
ก าหนดเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี ้
 1. ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับ สถานภาพ อาชีพ รายได้ การรับรู้
ข่าวสาร ภูมิล าเนา  
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     2. ตัวแปรตามความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วน
ร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองนครปฐม 
ประกอบด้วย 
     2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
หมายถึง ร่วมตัดสินใจในในรูปของการก าหนดเป้าหมาย การ
วางแผนนโยบาย การวางแผน และการปฏิบัติตามแผน  
     2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ หมายถึง การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากร ร่วมบริหาร
โครงการประสานงานและการขอความร่วมมือจากประชาชนในการ
ริเริ่ม สร้างสรรค์การท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2.3 ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และ
ผลกระทบของการปกครองครองส่วนท้องถิ่น  
     2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลที่
เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
    1. ประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
         1.1 ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม จ านวน 387 คน 
          1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน
กระจายตามรายหมู่บ้าน และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 
Taro Yamane ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม จ านวน 387 คน 
    2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
      ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วน
บุคคลที่ตอบแบบสอบถามที่มีข้อค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา และ การรับรู้ข่าวสาร 
โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
      ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของ 
ประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล
เมอืงนครปฐม  
      ต อน ที่  3  เป็ น แบ บ สอบ ถามป ลาย เปิ ด  เพื่ อ ให้ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติม
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนเอง 
    3. การทดสอบเครื่องมือ 

       3.1 ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือโดยใช้ค่า 
IOC (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เช่ียวชาญมา
ค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปโดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) เห็นว่า
สอดคล้องให้คะแนน +1 2) ไม่แน่ใจให้คะแนน 0 3) เห็นว่าไม่
สอดคล้องให้คะแนน -1 ข้อถามที่มีค่า 0.5-1.0 มีค่าความเที่ยงตรง
สูงถ้าต่ ากว่า 0.5 ต้องปรับปรุง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ , วารสาร
รัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555,หน้า 30) ซึ่ง
จากการค านวณค่า IOC จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน  ได้ค่า IOC 
ข้อค าถามเท่ากับ 1 ทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   
       3.2 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ในส่วนของ
แบบสอบถามการทดสอบ ความรู้  คื อ  ความสามา รถของ
แบบทดสอบในการจ าแนกกลุ่มคนออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น เก่ง และ
อ่อนโดยก าหนดการวัดดังนี้ ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 
+1 ถ้าค่าอ านาจจ าแนกท่ีค านวณได้มีค่าเป็นบวก และมีค่าเข้าใกล้ 1 
แล้ว แสดงว่ามีค่าอ านาจจ าแนกดี แต่ถ้ามีค่าเป็นลบ ถือว่าไม่มีค่า
อ านาจจ าแนก ค่าอ านาจจ าแนกท่ีถือว่าจ าแนกคนเก่งและอ่อนได้จะ
มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งจากการหาค่าอ านาจจ าแนก พบว่าทุกข้อ
ค าถามมีค่าอ านาจจ าแนก มากกว่า 0.20 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
      3 .3  ค่ าความ เช่ือมั่ น  (Reliability) เพื่ อตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Alpha Coefficient Reliability) เป็นการหาความเช่ือมั่นโดยการ
ทดสอบว่าแบบสอบถามแต่ละข้อมีความสัมพันธ์กับข้ออ่ืน ๆ ในฉบับ
เดียวกันหรือไม่โดยใช้คะแนนแอลฟ่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ถ้าน้อยกว่า
นั้นควรปรับปรุงแบบสอบถามหรืออาจตัดบางข้อออก(รุจเรขา วิทยา
วุฑฒิกุล,การวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยทางบรรณารักษาศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์ระดับนานาชาติ ,2553,หน้า 150) ซึ่งจาการน า
แบบสอบถามไปทดลองเก็บข้อมูล (Pretest) จากกลุ่มตัวอย่าง 30 
คน น ามาหาค่าความเช่ือมั่นค่าครอนบอร์คแอลฟ่า ได้เท่ากับ 0.626 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       4.1 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม 
       4.2 ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามรวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง 
       4.3 ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล 
   6. ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
      1. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองนครปฐมในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  
      2. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  
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      3. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
      4. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการรับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
      5. ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นด้านการประเมินผล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
      6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมี
ส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้ 
          6.1 ปัจจัยด้าน สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ 
โดยพบว่า สถานภาพโสด สมรส หย่าร้างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมาก ในขณะที่สถานภาพหม้ายมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
         6.2 ปัจจัยด้าน อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจ
ต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการประเมินผล โดย
พบว่า อาชีพรับจ้าง นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ในขณะที่อาชีพค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วม
ในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนครปฐม 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ สิทธิชัย ตันศรี
กุล (2560 , บทคัดย่อ)การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
องค์ การบริห ารส่ วนต าบลหนองจี ก  อ า เภอบรบื อ  จั งหวัด
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
      ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญ และมุ่งมั่น
พยายามที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล รวมถึงการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครปฐมยังเล็งเห็นถึงความส าคัญในการให้
ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงอาจท าให้ระดับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
      2. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจของประชาชนมในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ 
สิทธิชัย ตันศรีกุล (2560, บทคัดย่อ)การศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
ตัดสินใจในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจีก 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
   ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญทางด้านการ
ตัดสินใจของประชนชน ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นการก าหนด
เป้าหมาย และการมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบาย เป็นต้น จึงอาจ
ท าให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในด้าน
การตัดสินใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 
      3. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วสันต์ จันทจร และ สิทธิชัย 
ตันศรีกุล (2560, บทคัดย่อ) การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติการ
ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจีก อ าเภอบรบือ 
จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
     ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญทางด้านการ
ปฏิบัติการของประชนชน ได้แก่ การสนับสนุนทรัพยากร การมีเข้า
ร่วมในการท ากิจกรรมของทางเทศบาลได้จัดขึ้น เป็นต้น จึงอาจท า
ให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในด้าน
การปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
     4. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการรับผิดชอบของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ 
(2559,บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมในด้านการรับผิดชอบของ
ประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนต่อ
การบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
จินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
   ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญทางด้านการ
รับผิดชอบของประชนชน ได้แก่ การเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น จึงอาจท าให้
ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในด้านการ
รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
    5. จากผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อ
การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลฃองประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แพทรียา พลอยไป และคณะ 
(2558 ,บทคักย่อ) ศึกษาการระดับการมีส่วนร่วมในด้านการ
ประเมินผลของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามความคิดเห็นของ
พนักงานองค์การบริการส่วนต าบล อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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        ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นครปฐม อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้ความส าคัญทางด้านการ
ประเมินผลของประชนชน การติดตาม/ตรวจสอบการท างานของ
เจ้าหน้าที่ การขอดูข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น จึง
อาจท าให้ระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมใน
ด้านการประเมินผลส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
 6. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนรว่มในการปกครอง
ท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ โดยพบว่า สถานภาพโสด สมรส หย่า
ร้างมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ในขณะที่สถานภาพหม้ายมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ กุสุมา เขียวเพกา (2560,บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในองค์การปกครองส่วนต าบล
ร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา
พบว่าสถานภาพมีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วน
ร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการปฏิบัติการ  
        ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากประชาชนที่มีสถานภาพโสด สมรส 
หย่าร้าง ต้องติดต่องานกับเทศบาลอย่างต่อเนื่องและมีความ
จ าเป็นต้องสนใจรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล ในขณะที่ประชาชนที่มี
สถานภาพหม้าย มีจ านวนน้อยและไม่ค่อยมีงานใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทศบาล  ดังนั้นจึงอาจท าให้ปัจจัยด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้าน
การปฏิบัติการ 
   7. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่นในด้านการประเมินผล โดยพบว่า อาชีพรับจ้าง และ 
นักเรียน/นักศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคืออาชีพ
ค้าขาย และ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องการผลงานวิจัยของ สมเกียรติ ตันติวงศ์
วาณิช (2550,บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของชุมชนในเขตลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์
กับความรู้ความเข้าใจต่อการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นใน
ด้านการประเมินผล 
       ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง นักเรียน/
นักศึกษา มีเวลาว่างค่อนข้างมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ จึงมีโอกาสที่จะรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลได้มาก ในขณะที่อาชีพค้าขาย และ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องท างานประจ าภายนอกพื้นที่ท าให้ไม่
ค่อยมีเวลาที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลมากนัก ดังนั้นจึง
อาจท าให้ปัจจัยด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจต่อ
การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในด้านการประเมินผล 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก  และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก  โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสมผสานคือ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดตัวอย่างแบบโควต้า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านแรงงานใน 4 ระดับ 
ประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ แรงงานฝีมือ และแรงงานผู้เช่ียว/บริหาร  ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิง เทรา 
ชลบุรี และระยอง รวมทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญคือ เป็นพนักงานท่ีอยู่ในสถานท่ีท างานในขณะที่คณะผู้วิจัยไป
เก็บข้อมูล ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักวิชาการสถาบันการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษาและระดับ
มหาวิทยาลัย) นักวิชาการแรงงาน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดเป้าหมาย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน และใช้
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือ คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยการเจาะจงบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก พบว่า ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพมี
ปัญหาช่องว่างมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ ตามล าดับ แนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงาน แนวทางที่ 1 
การออกแบบระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยมุ่งเน้นระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย แนวทางที่ 2 การจัดตั้งศูนย์หรือ
หน่วยงาน ท่ีสามารถเปิดโอกาสให้แรงงานในแต่ละกลุ่มได้ยกระดับทักษะของท างานของตนเอง และแนวทางที่ 3 การจัดฝึกอบรมหรือพัฒนา
ทักษะในสถานประกอบการ ที่ยึดปัญหาทักษะแรงงานที่เกิดขึ้นประกอบกับความความต้องการทักษะแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อให้มี
หลักสูตรที่สามารถรองรับการท างานในพ้ืนท่ีได้จริง 

 
ค าส าคัญ: ช่องว่างทักษะแรงงาน, ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก 
 

Abstract 
 This research aimed to compare the problem of labor skills gap in the eastern region. And to provide advice 
on solving the skill gap problem of industrial entrepreneurs in the eastern region using integrated research, namely 
using quantitative research methods set an example with a quota. The data were collected on four levels of labor 
workers, consisting of unskilled workers. Semi-skilled labor, skilled labor and skilled / managerial laborers in 3 provinces, 
consisting of Chachoengsao, Chonburi and Rayong provinces totaling 600 samples. Are employees in their workplace 
while the research team collects data. In terms of qualitative research with the main data provider group: Academic 
Institution (Vocational and university level) Labor scholar and industrial operators in the 3 target provinces There were a 
total of 10 main contributors and a specific sampling method was used. Select a group of informants by identifying 
people in positions relevant to the research. 
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 The research results were found that The problem of labor skills gap in the eastern region industry was found 
that the professional skills was the most problematic, followed by foreign language skills. Managerial skills 
communication skills computer skills and mathematical and computational skills, respectively. Guidelines for solving 
labor skills gaps. Guideline 1: Designing teaching and learning systems in educational institutions focusing on vocational 
and university levels. Agency That can provide opportunities for workers in each group to enhance their own work skills 
and approach 3 organizing training or skills development in the workplace. Based on labor skills problems that arise and 
the skill requirements of entrepreneurs in order to have a course that can actually support working in the area. 
 
Keywords: Labor skills gap, Human resource, Industrial entrepreneurs in the eastern region 

 
1. บทน า 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม ่องค์การธุรกิจจ าเป็นต้อง
มีการปรับตัวทั้งทางด้านธุรกิจ และให้ความส าคัญกับทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะทรัพยากรมนุษย์คือผู้
ผลักดันและด าเนินงานให้นโยบาย แผนการ และมาตรการต่างๆ 
ขององค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประเทศไทยจัดว่า
มีความหลากหลายทางอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการ
บริการ อุตสาหกรรมการขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต และ
อุตสาหกรรมสกัดจากธรรมชาติ ทั้งนี้จากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะความส าเร็จของ
องค์การธุรกิจในอุตสาหกรรมทุกประเภทจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากร
มนุษย์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย อีกท้ัง
ยังจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรม โดยความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศจะมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับทักษะของแรงงานว่า 
สอดคล้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือไม่  และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุค
ใหม่ได้อย่างเท่าทันและรวดเร็ว อันจะเป็นการสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งมั่นคงในการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถใน
การแข่งขันในระดับประเทศ อีกทั้งการด าเนินการพัฒนาด้าน
แรงงานถือว่าเป็นนโยบายหลักของประเทศไทยตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ประเทศ
ไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาวให้มุ่ งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่
สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 
20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยยึดคนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของ
ประเทศ การเตรียมความพร้อมของก าลังคน การพัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 [1]  
  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้สนใจศึกษาปัญหาช่องว่างทักษะ
แรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก โดย
มุ่ งเน้นศึกษา  3 จั งหวัดที่ มี ศักยภาพด้ านอุตสาหกรรม  คือ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งจะมีความร่วมมือใหม่ๆ เช่น 

ความร่วมมือด้านการลงทุน การเปิดเสรีสาขาบริการ การจัดท า
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีการเตรียมความ
พร้อมในหลายมิติ อาทิเช่น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยต้องมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้
สามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในการผลิตก าลังคนให้
มีจ านวนเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ โดยกระทรวงแรงงาน ได้มี
การจัดแบ่งแรงงานออกเป็น แรงงานไร้ฝี มือ แรงงานกึ่งฝีมือ 
แรงงานฝีมือ และผู้เช่ียวชาญ/ผู้บริหาร [2] และจากการศึกษาใน
ประเทศไทยพบความไม่สอดคล้องทางด้านก าลังแรงงาน 3 
ประการ ได้แก่ 1) แรงงานมีคุณลักษณะไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด แรงงาน 2) คุณภาพของแรงงานไม่เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ประกอบการ และ 3) แรงงานขาดความสามารถด้านสมรรถนะ
หลักและสรรถนะตามสายงาน [3] นอกจากนี้ยังพบปัญหาช่องว่าง
ด้านทักษะแรงงาน (Skills gap) ซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่าง
ทักษะของก าลังคนที่นายจ้างต้องการกับทักษะของก าลังคนที่มีอยู่ 
หรือการที่แรงงานมีทักษะในการท างานไม่เพียงพอที่จะท างานใน
ความรับผิดชอบได้ตามความคาดหวังของนายจ้างหรือมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน [4] ซึ่งงานวิจัยนี้จะเน้น
การศึกษาปัญหาช่องว่างด้านทักษะแรงงาน ประกอบด้วย ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการ
ค านวณ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ [5] 
ซึ่งผลการวิจัยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ด้านทักษะแรงงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ีต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาช่องว่างด้านทักษะ
แรงงานของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
  2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาช่องว่างด้าน
ทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
  งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่มี
ผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออก มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
  1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา  การศึกษาวิจัยนี้มุ่ งศึกษา
เกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ แนวคิดเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และแนวคิดช่องว่างทางทักษะในเขตพัฒนา
พิ เศษภาคตะวันออก  ส าหรับตั วแปรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ 
ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ช่องว่างทางทักษะแรงงาน 
ประกอบด้วย ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการใช้
คณิตศาสตร์และการค านวณ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการ
บริหารจัดการ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะความสามารถ
เฉพาะในวิชาชีพ เพื่อน าไปสู่ตัวแปรตาม คือ แนวทางการแก้ปัญหา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออก 
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา
ในการด าเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน
กล่าวคือ เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ และสนับสนุนข้อค้นพบเชิง
ปริมาณด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ใน
ภ าคอุ ต สาห กรรม ใน พื้ นที่ เข ตภ าคตะวัน ออก  3  จั งห วัด 
ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ Cochran 
[6] โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 คณะผู้วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 
385 คน แต่เนื่องจากประชากรที่ศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละ
ระดับแรงงาน และมีการกระจายของประชากรมาก ดั งนั้น
คณะผู้วิจัยจึงต้องมีการขยายกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพิ่มขึ้นเป็น 600 ตัวอย่าง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและแม่นย า
มากขึ้น ซึ่งจะท าให้การประมาณการจากกลุ่มตัวอย่างมีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ และใช้วิธีการก าหนดตัวอย่างแบบโควต้า ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านแรงงานใน 4 ระดับ ประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือ 
จ านวน 50 คน แรงงานกึ่งฝีมือ จ านวน 50 คน แรงงานฝีมือ 
จ านวน 50 คน และแรงงานผู้เช่ียว/บริหาร จ านวน 50 คน ในพื้นที่ 
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวม
ทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในส่วน
ของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นักวิชาการ
สถาบันการศึกษา (ระดับอาชีวศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย) 

นักวิชาการแรงงาน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 
จังหวัดเป้าหมาย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น 10 คน และใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
  2. เคร่ืองมือที่ใช้และการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ในการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามไปให้นักวิชาการและ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านบริหารธุรกิจ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาด้วย
เทคนิคหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งผลการตรวจสอบ พบว่า  
มีค่าเท่ากับ 0.88 หาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์ 
Cronbach’s Alpha ได้ค่าเท่ากับ 0.915 สรุปได้ว่าแบบสอบถามนี้
มีความน่าเช่ือถือหรือมีความเช่ือมั่นได้สูง และใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อน าไปสนับสนุนข้อค้นพบเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก มาเรียบเรียง ท าการตรวจสอบข้อมูล และน า
ข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพของ สุภางค์ จันทวานิช [7] ได้แก่ การจ าแนกข้อมูล 
การเปรียบเทียบข้อมูล การเช่ือมโยงแนวคิดที่สัมพันธ์กัน และการ
สรุปตีความด้วยการบรรยายผล และน าเสนอผลการวิจัย  
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ 
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ประสานงานกับฝ่ายงานผู้รับผิดชอบงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ในการเข้าเก็บข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้รับแบบสอบถามกลับมาและท าการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้จ านวน 600 ฉบับ โดยน า
แบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ด้วยค่าทางสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
 ขั้นตอนที่ 3 ท าการสรุปผลการวิจัย และน าเสนอแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออก  
 

5. ผลการวิจัย 
  คณะผู้วิจัยท าการศึกษาทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูล
เชิงคุณภาพ และสามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยจ านวน 2 ข้อ มีดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
โดยมีการส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตภาค
ตะวันออกในสองประเด็นคือ ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันและ
ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวัง และท าการจัดกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแรงงานระดับไร้ฝีมือ 
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กลุ่มแรงงานระดับกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานระดับฝีมือ และกลุ่มแรงงาน
ระดับผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร โดยผลการวิจัยพบว่า 
  ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังที่มีต่อ
แรงงานระดับไร้ฝีมืออยู่ระหว่าง 3.39 – 3.73 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.32 
– 2.86 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.83 – 1.07 คะแนน 
  ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังที่มีต่อ
แรงงานระดับกึ่งฝีมืออยู่ระหว่าง 1.88 – 2.42 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.95 
– 3.34 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.92 – 1.07 คะแนน 

  ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังที่มีต่อ
แรงงานระดับฝีมืออยู่ระหว่าง 1.71 – 2.86 คะแนน ผลการ
เปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 2.69 
– 3.83คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
อยู่ระหว่าง 0.92 – 1.12 คะแนน 
  ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังที่มีต่อ
แรงงานระดับไร้ผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร อยู่ระหว่าง 2.42 – 3.95 
คะแนน ผลการเปรียบเทียบพบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง 3.33 – 4.67 คะแนน มีความแตกต่างระหว่างช่องว่าง
ทักษะด้านแรงงานอยู่ระหว่าง 0.72 – 0.95 คะแนน  

 
ตารางที่ 1 ช่องว่างทักษะด้านแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก 
 

ประเภททกัษะแรงงาน 

ระดับทักษะ
แรงงานใน
ปัจจุบนั 

ระดับทักษะ
แรงงานที่

ผู้ประกอบการ
คาดหวัง 

ช่องทาง
ทักษะด้าน
แรงงาน 

การจัด
อันดับ 

แรงงานระดับไร้ฝีมือ 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2.55 3.53 0.98 2 
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 2.83 3.66 0.83 6 
3. ทักษะในการสื่อสาร 2.86 3.73 0.87 4 
4. ทักษะในการบริหารจดัการ 2.77 3.65 0.88 3 
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2.84 3.68 0.84 5 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 2.32 3.39 1.07 1 

แรงงานระดับกึ่งฝีมือ 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2.08 3.07 0.99 2 
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 2.42 3.34 0.92 6 
3. ทักษะในการสื่อสาร 2.37 3.31 0.94 4 
4. ทักษะในการบริหารจดัการ 2.25 3.20 0.95 3 
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2.39 3.32 0.93 5 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 1.88 2.95 1.07 1 

แรงงานระดับฝีมือ 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2.50 3.62 1.12 1 
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 2.41 3.33 0.92 6 
3. ทักษะในการสื่อสาร 2.37 3.32 0.95 5 
4. ทักษะในการบริหารจดัการ 1.71 2.69 0.96 3 
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 2.86 3.83 0.97 4 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 2.52 3.61 1.09 2 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

แรงงานระดับผู้เชี่ยวชาญ/ระดับบริหาร 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.45 4.40 0.95 1 
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 3.95 4.67 0.72 6 
3. ทักษะในการสื่อสาร 3.82 4.63 0.81 4 
4. ทักษะในการบริหารจดัการ 2.42 3.33 0.91 3 
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 3.92 4.66 0.74 5 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 3.03 3.97 0.94 2 

 
ตารางที่ 2 สรุปปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก 
 

ประเภททักษะแรงงาน 

ระดับทักษะ
แรงงานใน
ปัจจุบนั 

ระดับทักษะ
แรงงานที่

ผู้ประกอบการ
คาดหวัง 

ช่องทาง
ทักษะด้าน
แรงงาน 

การจัด
อันดับ 

ระดับแรงงานในภาพรวม 
1. ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 2.64 3.65 1.01 2 
2. ทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 2.90 3.75 0.84 6 
3. ทักษะในการสื่อสาร 2.85 3.74 0.88 4 
4. ทักษะในการบริหารจดัการ 2.28 3.21 0.92 3 
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ 3.00 3.87 0.87 5 
6. ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 2.43 3.48 1.04 1 

 
 
  จากตารางที่ 2 การสรุปปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงาน
ของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก 
พบว่า ระดับทักษะแรงงานในปัจจุบัน ในภาพรวมมีคะแนนอยู่
ระหว่าง 2.28 – 3.00 ระดับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
มีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.21 – 3.87 โดยสามารถจัดล าดับปัญหา
ช่องว่างทักษะด้านแรงงานในภาพรวม คือ แรงงานมีปัญหาช่องว่าง
ทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการ
สื่อสาร ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์
และการค านวณ ตามล าดับ 
  ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับปัญหาช่องว่าง
ทักษะด้านแรงงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม
เขตภาคตะวันออก พบว่า ในบริษัทขนาดใหญ่แรงงานที่รับเข้ามา
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีทักษะการท างานต่ ากว่าที่ผู้ประกอบการ
คาดหวังไว้ ท าให้ธุรกิจต้องมีต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงานมากขึ้น 
เพื่อเสริมทักษะความสามารถเฉพาะในการท างานทั้งสมรรถนะใน
การท างานหลัก และสมรรถนะในการท างานเฉพาะต าแหน่ง ทั้งนี้
การจ้างงานมีสัดส่วนการจ้างงานของแรงงานในธุรกิจจะเป็นกลุ่ม
แรงงานระดับกึ่งฝีมือ กลุ่มแรงงานฝีมือ และกลุ่มแรงงานระดับ

ผู้เช่ียวชาญ/ระดับบริหาร ตามล าดับเนื่องจากอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการท างานเป็นหลัก ในส่วนของกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือน้ัน 
ส่วนใหญ่ธุรกิจจะใช้วิธีการจ้างเหมาะหรือท าสัญญาจ้างกับบริษัท
ภายนอกเข้ามา ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมเป็นธุรกิจในขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  มีการใช้
เครื่องจักรอัตโนมัติขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นต้องการก าลังแรงงานใน
ระดับกึ่งฝีมือขึ้นไปในการปฏิบัติงาน 
 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ช่องว่างด้านทักษะแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขต
ภาคตะวันออก จากผลการวิจัยปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานของ
ทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก สามารถ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา เป็น 3 แนวทางดังนี ้
  แนวทางที่ 1 การออกแบบระบบการเรียนการสอนใน
สถาบั นการศึ กษาโดยมุ่ ง เน้ น ระดั บอาชีวศึ กษาและระดั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ให้กับผู้ เรียนให้
สอดคล้องกับปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่ เกิดขึ้น  เมื่อจบ
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การศึกษาไปแล้วจะสามารถช่วยลดช่องว่างทักษะในการท างานที่
เกิดขึ้นได้ 
  แนวทางท่ี 2 การจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงาน ที่สามารถเปิด
โอกาสให้แรงงานในแต่ละกลุ่มได้ยกระดับทักษะของท างานของ
ตนเอง โดยให้แรงงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่ า มีระบบและกลไกการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็น
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน 
  แนวทางที่ 3 การจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะในสถาน
ประกอบการ โดยจะต้องมีการออกแบบหลักสูตรการเรียนร่วมกัน ที่
ยึดปัญหาทักษะแรงงานที่เกิดขึ้นประกอบกับความความต้องการ
ทักษะแรงงานของผู้ประกอบการ เพื่อให้มีหลักสูตรที่สามารถรองรับ
การท างานในพื้นที่ได้จริงและตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ และมีการน าระบบการจัดการความรู้มาใช้เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สู่ภายในสถานประกอบการได้ 
 
6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การศึกษาปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานที่มีผลต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเขตภาค
ตะวันออก คณะผู้วิจัยขอแยกประเด็นในการสรุปผลและอภิปรายผล 
เรียงตามปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด ดังนี้ 
  6.1 ปัญหาช่องว่างทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ 
พบว่า เป็นปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานมากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่ม
แรงงานระดับไร้ฝีมือ และแรงงานระดับกึ่งฝีมือ อันเป็นผลมาจาก
การขาดการฝึกอบรมทักษะในวิชาชีพเฉพาะด้าน ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการจะรับแรงงานระดับไร้ฝีมือ และระดับกึ่งฝีมือเข้า
ท างานโดยดูแค่ระดับการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึง
จ าเป็นต้องมาท าการฝึกฝนในระหว่างการปฏิบัติงานหรือส่งการเข้า
รับการฝึกอบรมการท างานเฉพาะด้าน 
  6.2 ปัญหาช่องว่างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ พบว่า 
เป็นปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานมากท่ีสุด โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงาน
ระดับฝีมือ และแรงงานระดับผู้เช่ียวชาญ/ระดับบริหาร อันเป็นผล
มาจากแรงงานทั้งสองระดับมีความจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัว
ไปยังต่างประเทศและมีคู่ค้าหลายประเทศมากข้ึน แต่แรงงานที่มีอยู่
ในปัจจุบันทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศยังมีไม่เพียงพอ และขาด
ความช านาญในการติดต่อสื่อสาร จึงจ าเป็นต้องเพิ่มการอบรมในการ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมให้พนักงานไปทดสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 
  6.3 ปัญหาช่องว่างทักษะในการบริหารจัดการ พบว่า เป็น
ปัญหาช่องว่างระดับทักษะแรงงานที่อยู่ในระดับปานกลางส าหรับทุก
ระดับแรงงาน อันเป็นผลมาจากการบริหารจัดการเสมือนเป็นหน้าที่
ที่แรงงานทุกระดับจ าเป็นต้องมีในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่องค์การ
มอบหมายให้ส าเร็จ ทั้งนี้องค์การจึงต้องมีการวางระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แรงงานทุกระดับสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

  6.4 ปัญหาช่องว่างทักษะในการสื่อสาร พบว่า เป็นปัญหา
ช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับปานกลางส าหรับทุกระดับแรงงาน 
อันเป็นผลมาจากแรงงานทุกระดับในองค์การจ าเป็นต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งระหว่างส่วนงานภายในองค์การและ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์การ ดังนั้นองค์การจึงต้องมี
วิธีการและวางระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อความ
ถูกต้องและแม่นย าของข้อมูลที่สื่อสารเพื่อลดความผิดพลาดในการ
สื่อสารข้อมูล อันจะน ามาซึ่งความเสียหายให้กับองค์การได้ 
  6.5 ปัญหาช่องว่างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า เป็น
ปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากแรงงานทุก
ระดับในปัจจุบันส่วนใหญ่มีทักษะความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์กันอยู่แล้ว ยกเว้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ความเฉพาะด้านในส่วนงานท่ีมีความเป็นลักษณะเฉพาะตัว องค์การ
จึ งมี การแก้ปัญ หาลด ช่องว่ างโดยการจัดอบรมการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานในกรณีที่มีการน าโปรแกรมหรือ
ระบบงานมาใช้ใหม่ และเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะการ
จัดการความรู้แบบ KM ภายในองค์การ 
  6.6 ปัญหาช่องว่างทักษะการใช้คณิตศาสตร์และการ
ค านวณ พบว่า เป็นปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานอยู่ในระดับน้อย
ที่สุดในแรงงานทุกระดับ อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
มี เครื่องมือที่ เข้ามาช่วยในการคิดค านวณ และการวิ เคราะห์
ระบบงานมากขึ้น แต่องค์การก็ไม่สามารถละเลยปัญหานี้ได้ จึงต้องมี
การสนับสนุนและส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะการใช้คณิตศาสตร์และ
การค านวณอยู่สม่ าเสมอ 
  จากผลการวิจัยปัญหาช่องว่างทักษะแรงงานในแต่ละ
ด้านข้างต้น ท าให้คณะผู้วิจัยเสนอแนะว่า ปัญหาช่องว่างทักษะ
แรงงานที่เกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก ภาครัฐควร
สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้กับแรงงานของ
อุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางวิชาชีพในสถาบันการศึกษาหรือในสถานประกอบการ 
ตามทักษะที่มีประเด็น ช่องว่างอยู่ ในระดับสู ง ได้แก่  ทั กษะ
ความสามารถเฉพาะในวิชาชีพ ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะในการสื่อสาร ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ และทักษะด้านการใช้คณิตศาสตร์และการค านวณ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว [4] ที่
ได้ศึกษาช่องว่างทักษะกับนัยยะที่มีต่อการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศไทยที่พบว่ า ปัญ หาช่องว่ างทั กษะแรงงานในด้ าน
ภาษาต่างประเทศเป็นปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการแรงงานของส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [8] ที่ค้นพบว่า ปัญหา
ช่องว่างทักษะแรงงานในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นปัญหา
มากที่สุด โดยแรงงานที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวัง
ของผู้ประกอบการที่คาดหวังได้นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานใน
สายวิชาการทั้งสิ้น ซึ่งหากภาครัฐไม่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
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ทักษะตามผลการวิจัยแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง มี
โอกาสจ้างแรงงานจากต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน อันจะน ามาซึ่งปัญหา
ต่างๆ ให้กับประเทศไทย เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหาค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ า และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น 
  นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้มีการเสนอแนวทางในการลด
ปัญหาช่องว่างทักษะด้านแรงงาน ในประเด็นด้านการจัดการศึกษา 
โดยภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพปริมาณน้อย 
จึงท าให้เกิดปัญหาช่องว่างทักษะความสามารถเฉพาะในวิชาชีพมาก
ที่สุด ในขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานระดับกึ่งฝีมือที่
จบการศึกษาสายอาชีวศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
พื้นที่อุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออกที่มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพราะความส าเร็จขององค์การ
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมทุกประเภทจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังจ าเป็นต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมกับประเภท
อุตสาหกรรม และภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
ให้กับแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนการเรียนการสอน หรือการจัดอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะวิชาชีพในสถาบันการศึกษาหรือสถานประกอบการ ตามทักษะ
ที่มีประเด็นช่องว่างอยู่ในระดับสูง เนื่องจากแรงงานที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานในสายวิชาการทั้งสิ้น หากภาครัฐไม่ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาแล้วจะส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง มีโอกาสจ้างแรงงาน
จากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงาน ปัญหา
ค่าจ้างแรงงาน และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ประกอบกับการ
ปรับหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
จะต้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
พื้นที่เป็นส าคัญจึงจะสามารถเช่ือมโยงและเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีความสอดรับกันระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาทักษะแรงงานไปควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ควรขยายพื้นที่ศึกษาในเขตอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มี
บริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการแรงงานที่มีความ
แตกต่างกันไป 
  7.2 ควรมีการศึกษาปัญหาช่องว่างแรงงานในด้านอื่นๆ มา
ประกอบเพิ่มเติม เช่น ด้านความรู้ ด้านสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล มาประกอบเพิ่มเติม เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาการด าเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพทีร่วบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการ และผู้ที่ท างานในสถานประกอบการทีม่ีการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ
จีน ด้วยการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยใช้หลักการอ้างอิงผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆ ของสถานประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 
ฝ่ายผลิต รวมถึงฝ่ายจัดจ าหน่าย เพื่อศึกษาวิธีการการด าเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน คือ ปัจจัยด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับสากล ผู้ประกอบการและ
บุคลากรทุกคนจะเน้นคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นส าคัญ ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติของรังนก ไม่มีสีหรือ
กลิ่นผิดปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ด้วยสายตา มีความช้ืนไม่เกิน 18 % โดยน้ าหนัก ปัจจัยรองลงมาคือปัจจัยด้านราคา 
ซึ่งทางบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในราคาที่คู่แข่งท าไม่ได้ ท าให้ลูกค้าจีนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต
มาตรฐานในราคาไม่สูงจนเกินไป และสามารถน าสินค้าไปท าตลาดที่จีนได้ง่ายขึ้น ปัจจัยต่อมาคือการจัดจ าหน่าย โดยทางลูกค้าชาวจีนจะมีการ
จ าหน่ายในศูนย์ Shop ตามแหล่งของลูกค้าเกรด A ใช้บริการอยู่ เป็นที่รู้จักของชาวจีนมากยิ่งขึ้น และสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การส่งออกไปประเทศจีน, รังนก, ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการส่งออก 
 
 

Abstract 
This research studies the export of bird's nest products to China of entrepreneurs in Pattani province, a 

qualitative research. The study uses data collection methods. In-depth interview with entrepreneurs with the target 
group who are working in bird's nest business establishments that have exported bird's nest products to China Select 
key informants using the reference principles of experts in various fields of the workplace. Comprised of raw material 
procurement department, production department and distribution department to study the factors affecting the export 
of bird's nest products to China From the study, it is found that the most influential factor in the export of bird's nest 
products to China of Lamthong Thai Birds Nest Limited Partnership is the product quality and standard factors. The 
product will focus on the quality and standard of the product as the genuine bird's nest, with natural color and aroma 
of the bird's nest. No abnormal color or smell, clean, free from foreign objects that can be seen by eyes Moisture 
content not more than 18% by weight, followed by price factors Which the company will focus on the quality and 
standard of the product At a price that competitors cannot Allowing Chinese customers to buy products that meet 
quality standards at an affordable price. And able to easily bring products to market in China The next factor is 
distribution. Which Chinese customers will sell in the Shop center according to the grade A customers' sources. Better 
known to the Chinese people and can be easier to buy   
 
Keywords: exports to China, bird's nest, factors affecting exports 
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1. บทน า 
 ประเทศจีนได้น าเข้ารังนกจาก 3 ประเทศหลัก คือ ไทย 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยก่อนหน้าปี พ.ศ. 2555 จีนได้ห้าม
น าเข้าทั้งรังนกถ้ าจากธรรมชาติและรังนกบ้านจากทุกประเทศ 
เนื่องจากการตรวจพบสารไนไตรท์ ซึ่งเป็นวัตถุเจือปนอาหารเกิน
มาตรฐาน ในรังนกแดงท่ีน าเข้าจากมาเลเซีย ในการเปิดตลาดอีกครั้ง 
มีการจัดระบบใหม่ด้วยการขึ้นทะเบียน การควบคุมคุณภาพ ทั้งโรค 
ความสะอาดและการป้องกันสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารไน
ไตรท์ มีการควบคุมคุณภาพรังนกตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยการ
จัดระบบตั้งแต่ถ้ ารังนก โรงคัดล้างบรรจุ จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย [1]  
  ในการส่งออกรังนกของไทยไปจีนจะต้องผ่านการรับรองจาก 2 
หน่วยงาน คือ ส านักงานรับรองและควบคุมคุณภาพจีน (CNCA) 
และกระทรวงควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งประเทศ
จีน(AQSIQ) ซึ่งมีข้อก าหนดในการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตรังนกต้องมี
การจัดระบบการป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล มีแผนการ
ตรวจสอบสารตกค้าง โลหะ รวมถึงศูนย์รวบรวมรังนกต้องมีระบบ 
GMP และ  HACCP ที่ได้รับรองโดยกรมปศุสัตว์ ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) [2] 
  จีนเป็นตลาดน าเข้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของไทย ชาวจีนส่วนใหญ่
เห็นว่ารังนกเป็นสินค้าพรีเมียมของทุกเพศทุกวัย จนได้สมญานามว่า 
ไข่มุกแห่งเอเชีย และได้รับความนิยมให้ผู้ป่วยบริโภค หรือเป็น
ของขวัญให้กับผู้ใหญ่ โดยจีนเป็นตลาดน าเข้ารังนกที่ใหญ่ที่สุดของ
ไทยและรังนกไทยได้รับความนิยม เนื่องจากมีคุณภาพสูง เนื้อแน่น 
หอมนุ่ม และไม่ละลายง่าย จึงคาดว่า การเปิดตลาดครั้งนี้ จะช่วยให้
ราคารังนกในประเทศให้สูงขึ้น ท้ังนี้รังนกในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่างของ
ไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก รังนกจากพื้นที่เหล่านี้จึงเป็นท่ีช่ืน
ชอบของชาวจีนมาก [5] ผู้ประกอบการส่งออกรังนกไทยในเขต
จังหวัดปัตตานีจึงมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดส่งออกรังนกไปประเทศ
จีน ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งช่วยเพิ่มการจ้างงานให้แก่
คนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย 
  ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขต
จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่
สนใจด าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ช่วยให้ผู้ประกอบการได้เพิ่ม
ศักยภาพการส่งออก และช่วยให้เกิดการขยายปริมาณการส่งออกรัง
นกไทยไปประเทศจีนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไป
ประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี 
     2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไป
ประเทศจีนของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี 
 
 
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้
ทางด้านการจัดการธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกรังนกไทยไปยังประเทศ
จีน 
 2. ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้ของผู้ประกอบการ ได้รับ
ทราบรูปแบบการด าเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ
จีน สามารถเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน เป็น
ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแนวทางการส่งออกรังไทยไป
ประเทศจีน 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. วิธีด าเนินการวิจัย 
 บ ท ค วาม วิ จั ย นี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative 
Research) ที่รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 
Interview) ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อ
วัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ไปจนถึงฝ่ายจัดจ าหน่าย โดยวิธีการด าเนินการมี
ดังนี ้  
 1. กลุ่มประชากรเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจรัง
นกในเขตจังหวัดปัตตานีที่มีการส่งออกไปประเทศจีน โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ประกอบการและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองรังนกไทยไทย ตั้งแต่ ฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ 
ฝ่ายผลิต ไปจนถึงฝ่ายจัดจ าหน่าย เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินงาน และ
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างแบบสัมภาษณ์  ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) มีการติดต่อผู้ให้

การด าเนินธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกของ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง รังนกไทย 

- ด้านบุคลากร 
- ด้านการผลติ 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการตลาด 
- ด้านการส่งออก 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองรังนกไทย 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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สัมภาษณ์เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ โดยใช้ค าถามที่มีการเตรียมไว้
ล่วงหน้า 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การให้สัมภาษณ์เจาะลึกจากกลุ่มเป้าหมาย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
       ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้  
       ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษาเอกสาร เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมของ
ธุรกิจรังนก โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ 
มาใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน 
      ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด ปัจจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน และ
รูปแบบการด าเนินงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทอง รังนกไทย 
       ขั้นตอนที่  3 ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  และข้อมูลที่ ได้
รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เชิง พรรณนา 
ด้วยการจัดหมวดหมู่ การจัดรูปแบบ การตีความ และสรุปความ
ต้องการของผู้วิจัย เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกสู่ประเทศจีนของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แหลมทองรังนก
ไทย 
 
6. ผลการวิจัย 
    รูปแบบการด าเนินธุรกิจการสง่ออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีน
ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี จากการวิจัย สามารถสรุป
ผลได้ดังนี ้
 6.1 ด้านบุคลากร  
   การคัดเลือกบุคลากรด้านการผลิตจะเน้นบุคคลในพื้นที่
จังหวัดปัตตานีที่มีประสบการณ์ในการท างาน สามารถท าความ
สะอาดรังนกได้ตามรูปแบบที่ก าหนด มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ 
และไม่มีปัญหาเรื่องสายตา เนื่องจากการท าความสะอาดรังนกเป็น
งานละเอียด งานฝีมือ จะต้องใช้สายตาเป็นหลัก โดยไม่ได้มีการ
จ ากัดวุฒิการศึกษา จ านวนบุคลากร 30 ราย แบ่งเป็นฝ่ายที่มีความ
ช านาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รังนก 26 รายและบุคลากรที่มีความ
ช านาญด้านการส่งออก 4 ราย ซึ่งบุคลากรที่มีความช านาญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์รังนกโดยจะแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ   

1) ฝ่ายการคัดแยกผลิตภัณฑ์รังดิบ 
2) ฝ่ายการจ่ายงานผลิตภัณฑ์ 
3) ฝ่ ายการคัด เลือกความสะอาดผลิตภัณ ฑ์  มี  3 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รังเปล รังหมึก และรังเส้น 
4) ฝ่ายประกอบผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของลูกค้า 
5) ฝ่ายบรรจุผลิตภัณฑ์ตามออเดอร์ของลูกค้า 

  ส่วนบุคลากรที่มีความช านาญด้านการส่งออกจะแบ่งเป็น 
2 ส่วน คือ 
  1.ฝ่ายบัญชีการส่งออก โดยการจัดท าบัญชีปิดสต็อก งบ
ก าไรขาดทุน งบดุล ภายในและต่างประเทศ ประจ าเดือน และ
ประจ าปี 

  2.ฝ่ายมาตรฐานการส่งออก จะประกอบไปด้วย GMP 
CODEX,  HACCP CODEX, ฮาลาล , อย., IQTC (ศูนย์วิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์รังนกแห่งประเทศจีน) อีกทั้งจัดท าใบสั่งซื้อ (Purchase 
Order) ที่ระบุรายการผลิตภัณฑ์และจ านวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า
ก าหนด และจัดท าใบแจ้งหนี้ท่ีระบุราคาสนิค้าท่ีลกูค้าต้องด าเนินการ
ช าระหลังจากที่สินค้าได้ส่งมอบถึงลูกค้าเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
ระยะเวลาในการขนส่งผลิตภัณฑ์ภายใน 7 วัน โดยทางพนักงานจะ
ติดต่อกับลูกค้าผ่านทาง E-mail หรือ Line ส่วนตัวของลูกค้า ปัจจัย
ด้านการบริหารบุคคลถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญเช่นกัน เพราะ
การท าธุรกิจระหว่างประเทศหากบุคลากรขาดความเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศก็จะไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้
ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
 6.2 ข้อมูลด้านการผลิต  
      วัสดุและอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย รังนก, 
แหนบ, ถ้วย, แผ่นบล็อก, กรวย, กล้องจุลทัศน์ส่องความสะอาดรัง
นก, ตาชั่ง, เครื่องวัดความชื้น, เครื่องลดความชื้น, พัดลม เป็นต้น  
      ลักษณะและรูปแบบการผลิตจะไม่ใช้เครื่องจักรแต่จะใช้
แรงงานฝีมือในการผลิตคัดแยกความสะอาดโดยกระบวนการผลิตจะ
เริ่มต้นตั้งแต่การน าวัตถุดิบ(รังนกแห้ง) มาคัดแยกประเภทรัง ซึ่ง
แบ่งเป็น รังเปล,  รังหมึก และเศษรัง แล้วน ารังนกท่ีคัดแยกประเภท 
เศษรัง เรียบร้อยแล้วมาล้างท าความสะอาดสิ่งสกปรกทั้งหมด
เพื่อที่จะได้น ารังนกที่สะอาดมาอัดบล๊อคขึ้นรูปท าเป็นรังเปลและน า
เศษรังมาท าเป็นรังแผ่น แล้วน าบล๊อครังนกมาเป่าด้วยพัดลมเพื่อให้
แห้ง หลังจากตากแห้งได้ความช้ืน 5-10 % ตามมาตรฐานของสถาน
ประกอบการ จากนั้นจะท าการแกะรังนกออกจากบล็อกด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดช้ินแตก ต่อด้วยการชัง่น้ าหนกัผลิตภัณฑ์เพื่อ
ควบคุมน้ าหนักต่อกล่องให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ตรวจเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพและความสมบูรณ์
ของรังนกแห้งก่อนบรรจุตามเกรด , ขนาด ตามที่ลูกค้าหรือบริษัท
ก าหนด   
      ก าลังการผลิตต่อปีที่ประมาณ 2,400 กิโลกรัม โดยเฉลี่ยวัน
ละ 6.7 กิโลกรัม และ 200 กิโลกรัมต่อเดือน และลักษณะการ
ควบคุมคุณภาพโดยการเช็คกับเครื่องมือตรวจวัดที่ผ่านการสอบ
เทียบ เช่น ตาชั่งน้ าหนัก, เครื่องวัดความชื้น, และท าการจัดบันทึกใส่
เอกสาร GMP  
      การจัดเก็บสินค้า จะจัดเก็บตามอุณหภูมิห้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์
จะถูกบรรจุใส่กล้องพลาสติก เมื่อมีออเดอร์ฝ่ายผลิตก็จะเอามาฉีด
ความช้ืนที่ 18 % เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้ท าการตกลงไว้กับ
ลูกค้า   
      การคลังสินค้าจะน าผลิตภัณฑ์รังนกที่ได้ไปจัดเก็บในสภาวะ
ที่เหมาะสมเพื่อรอจ าหน่าย จากนั้นก็ด าเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์
โดยการขนส่งสินค้าจะต้องควบคุมสภาพแวดล้อมในการขนส่งให้
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพื่อถนอมรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
บริษัทจนถึงมือลูกค้า 
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      ประเภทการขนส่งของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งผ่าน
ทางไปรษณีย์ และ Kerry ค่าขนส่ง 2,000 บาทต่อกล่อง ต้นทาง 
ปัตตานี - กรุงเทพมหานครฯ - ไต้หวัน - ประเทศจีน จะคิดเป็น
น้ าหนักการขนส่งท่ีตามก าหนด 
 6.3 ข้อมูลด้านการเงิน  
       เงินลงทุนเริ่มต้นของผู้ประกอบการผลิตและส่งออกรังนกใน
เขตจังหวัดปัตตานี เป็นเงินทุนที่ได้ด าเนินการกู้มาจากสถาบัน
การเงินต่างๆ เช่น สถาบันการเงินธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกร
ไทย, ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME ตามแนวประชารัฐโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (Exim Bank) เป็นเงินทุนเริ่มต้นในการจัดการธุรกิจใน
ด้านต่างๆ โดยเงินทุนจากสถาบันการเงินตามที่ทางบริษัทได้ริเริ่มกู้
สถาบันการเงินใช้เป็นการหมุนเวียนเงินทุนในกระบวนการผลิต 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการขนส่งไปยังลูกค้า โดยรายได้รวมของบริษัท
อยู่ท่ีประมาณ 100-150 ร้อยล้านบาทต่อปี 
 6.4 ข้อมูลด้านการตลาด  
       6.4.1 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์   
                  ผู้ประกอบการส่งออกรังนกในเขตจังหวัดปัตตานี 
เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายรังนกสด รังนกแปรรูปและผลิตภัณฑ์เวช
ส าอางค์ที่คัดสรรพิเศษจากธรรมชาติเพื่อตอบโจทย์ส าหรับผู้ที่ใส่ใจ
ในสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นสินค้างานฝีมือ ลวดลายและสีจะท า
ตามออเดอร์ที่ลูกค้าก าหนด โดยผลิตภัณฑ์จะควบคู่กับมาตรฐาน
สินค้า ซึ่งจะผ่านกระบวนการ GMP (หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต
อาหาร) และ กระบวนการ HACCP  (การวิเคราะห์และควบคุมจุด
วิกฤต) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการส่งออก 
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ เป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติ
ของรังนก ไม่มีสีหรือกลิ่นผดิปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็นได้ด้วยสายตา มีความช้ืนไม่ เกิน  18 % โดยน้ าหนัก  
มาตรฐานการรับรองสินค้าท่ีสถานประกอบการได้รับมีดังนี ้

1) Good Manufacturing Practice (GMP CODEX) จ า ก
สถาบัน National Food Institute (NFI)  

2) ( HACCP CODEX) จ า ก ส ถ า บั น  National Food 
Institute (NFI) 

3) การรับรองฮาลาล 
4) การอบรมฮาลาลแห่งประเทศไทย 
5) การรับรองจากสถาบันอาหารและยา (อย.) 
6) การอบรมคัดเลือกความสะอาดรังนก 
7) ใบอนุญาตผลิตอาหาร จากกระทรวงสาธารณสุข 

      6.4.2 ข้อมูลด้านราคา   
                 การก าหนดราคาจะขึ้นอยู่กับการท าข้อตกลงกับลูกค้า 
โดยพิจารณาจากราคารังนกดิบตั้งต้น ส่วนระยะเวลาในการช าระเงิน
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ได้ท าการตกลงกันไว ้รังนกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคา
สู ง เพราะ เป็ นอาหารเสริมบ ารุ งสุ ขภาพ ช้ันดีที่ มี ส รรพคุณ

ครอบจักรวาลทั้งเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมี
มาตรฐาน ใช้กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพระดับสากล จึงสามารถ
ก าหนดราคาได้ค่อนข้างสูง 
      6.4.3 การจัดจ าหน่าย 
              แหล่งตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ ในประเทศจีนที่นิยม
รับประทานผลิตภัณฑ์รังนก เช่น สนามบิน (ขาออก), ศูนย์การค้า
ขนาดใหญ่, มินิมาร์ท, ผู้บริโภคโดยตรง, ศูนย์ทัวร์ต่างๆ ในประเทศ
ไทย และจัดจ าหน่ายโดย สิตา อิมเพรซโซ่ 
      6.4.4 ข้อมูลด้านการส่งเสริมการตลาด 
        การโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางโซเซียล โดยการสร้างเพจ
เฟสบุค ไลน์และอินสตาแกรม เป็นต้น ซึ่งเวลามีสินค้าใหม่ๆทาง
บริษัทฯ จะส่งข้อมูลให้ตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับลูกค้าต่อไป และส่งเสริมการขายโดยการตั้งศูนย์ Shop ตาม
แหล่งของลูกค้าเกรด A ใช้บริการอยู่มาก เช่น สนามบิน (ขาออก), 
ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, มินิมาร์ท, ผู้บริโภคโดยตรงและศูนย์ทัวร์ 
6.5 ข้อมูลด้านการส่งออก 
      6.5.1 ขอ้มูลด้านอัตราแลกเปลี่ยน         
       ปัจจัยด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
นั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกไม่มากนัก เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเลือกป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดย
เลือกให้ลูกค้าชาวจีนช าระเงินเป็นสกุลเงินบาท  
      6.5.2 ขอ้มูลด้านมาตรการทางการค้า 
       การส่งออกรังนกไทยไปจีนได้ต้องผ่านการรับรองจาก 
2 หน่วยงาน คือ CNCA และ AQSIQ ซึ่งมีข้อก าหนดในการขึ้น
ทะเบียนแหล่งผลิตรังนกต้องมีการจัดการระบบการป้องกันโรค
ไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล มีแผนการตรวจสอบสารตกค้าง โลหะ
หนัก รวมถึงที่ศูนย์รวบรวมรังนกต้องมีระบบ GMP และ HACCP  
ดังนั้นปัจจัยด้านมาตรการทางการค้าถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของ
การส่งออก 
      ข้อก าหนดการน าเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทย 

1) ขอบเขตของการน าเข้าผลิตภัณฑ์รังนก 
          ขอบเขตของการน าเข้าผลิตภัณฑ์รังนก : ผลิตภัณฑ์รังนก
จากประเทศไทย ผลิตภัณฑ์รังนก คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคาย
น้ าลายของนกนางแอ่นหรือนกสายพันธุ์เดียวกัน ได้รับการก าจัดสิ่ง
สกปรกและขนเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์จากรังนกที่เหมาะแก่
การบริโภคของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์รังนกขาวจากไทย คือ ผลิตภัณฑ์รัง
นกเพ่ือการบริโภคที่มีสีขาว สีเหลืองหรือสีทอง (สีของรังนกขึ้นอยู่กับ
แหล่งที่อยู่อาศัยของนก) (อ้างอิงจากมาตรฐานเกษตรไทย ฉบับที่ 
TAS 6705-2014) 

2)  ขอข้ึนทะเบียนรัง (ถ้ า) นกนางแอ่นและบริษัทแปรรูป 
          ผลิตภัณฑ์รังนกที่ขนส่งมายังจีนจะต้องมาจากรัง (ถ้ า) นก
นางแอ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย (ก าหนดการกรมปศุสัตว์) เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทที่รับ
แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับส านักงาน
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รับรองและควบคุมคุณภาพจีน (Certification and Accreditation 
Administration of the People’s Republic of China : CNCA) 

3) ข้อก าหนดด้านการจัดการระบบควบคุมคุณภาพ 
3.1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องเข้าควบคุมดูแล
สุขอนามัย โดยก าหนดระบบการควบคุมด้านสุขอนามัยในขั้นตอน
การเก็บเกี่ยวและการขนส่งรังนก รวมถึง ก าหนดแผนประจ าปีด้าน
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และสารพิษ
ตกค้างในผลิตภัณฑ์ 
 3.2. บริษัทที่แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกจะต้องติดตั้งระบบควบคุม
คุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านการควบคุมโรคของ 
ผลิตภัณฑ์รังนกท่ีขนส่งไปจีนนั้น ผลิตภัณฑ์รังนกที่น าเข้าจีนทุกล็อท 
(ยกเว้นผลิตภัณฑ์รังนกที่ผ่ านการแปรรูปแล้ว ) จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตผ่านการตรวจสอบและกักกันโรคพืชและสัตว์  จาก 
AQSIQ 

5) ข้อก าหนดใบอนุญาตน าเข้าผลิตภัณฑ์รังนก 
          ผลิตภัณ ฑ์ รังนกที่ ต้ องการข า เข้ าจะต้ องมี ใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้า ใบรับรองสุขาภิบาลออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ไทยที่เกี่ยวข้อง (กรมปศุสัตว์) ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบและ
มาตรฐานของจีน 
 
      ขั้นตอนการส่งออกรังนก 

1) ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขอ 
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า เช่น Form A, Form D, Form E, 
Form FTA, Form JTEPA, Form C/O ทั่วไป ฯลฯ  

2) ตรวจสอบและขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากกรม 
ศุลกากร เช่น การขอคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร, ขอคืนอากรตาม
มาตรา 19ทวิ, คลังสินค้าทัณฑ์บน, เขตปลอดอากร หรือส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ป ร ะ เท ศ ไท ย ใน เข ต ป ร ะ ก อ บ ก า ร เส รี  ห รื อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ   

3) ตรวจสอบกฎระเบียบของประเทศผู้น าเข้า และขอ 
ใบอนุญาต / ใบรับรอง จากหน่วยงานที่ควบคุมหรือที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ประเทศผู้น าเข้าต้องการ เช่น ขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ อุ ตส าหกรรม จาส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ Certificate of 
Free Sale) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอใช้
เครื่องหมายรับรองฮาลาลและขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อ
การส่งออกจากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทย  

4) การผ่านพิธีการศุลกากร (e-Customs) โดยการ 
ลงทะ เบี ยน เป็ นผู้ ผ่ านพิ ธีก ารศุ ลกากรทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ 
(Paperless)  และส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 
(e-Export) 

5) เลือกรูปแบบการส่งออกทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ 

ตามที่ตกลงกับลูกค้า 
6) ขอหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า จาก กรมการค้า 

ต่างประเทศ เช่น Form A, Form D, Form E, Form FTA, Form 
JTEPA,  Form C/O ทั่วไป ฯลฯ  ขอใบรับรองแหล่งก าเนิดสินค้า 
(Form C/O) จาก หอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย    

7) ส่งเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง (Shipping  
Documents) ไปยังผู้น าเข้าในต่างประเทศ  
      6.5.3 ข้อมูลด้านการช าระเงินระหว่างประเทศ 
   วิธีการท าสัญญาซื้อขาย ฝ่ายส่งออกจะติดต่อส่งใบสั่งซื้อไป
ทางอีเมล์หรือไลน์ส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะด าเนินการช าระค่า
สินค้าโดยการโอนเงินเข้าทางบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เช่น ธนาคาร
กสิกรไทย ผ่าน Swib Code  ซึ่งมีระยะเวลาการช าระเงินภายใน
หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ได้รับสินค้าทั้งหมด การเรียกเก็บเงินระหว่าง
ประเทศฝ่ายส่งออกจะท าการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าในระยะเวลาที่ได้
ตกลงกันไว้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นหนึ่งสัปดาห์หลงจากที่ลูกค้าได้รับ
สินค้าแล้ว และยังมีการให้เครดิตแก่ลูกค้าประจ าเท่านั้น 
      6.5.4 ข้อมูลการได้รับการส่งเสริม และความต้องการการ
สนับสนุนการส่งออก ไม่ได้รับการส่งเสริมแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็น
การส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน การส่งออกรังนกมี
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อก าหนดในการส่งออกค่อยข้างเยอะมาก 
ทางบริษัทจึงต้องการการสนับสนุนการส่งออก ได้แก่ ด้านกฎหมาย
การส่งออกระหว่างประเทศ, การสนับสนุนในการลดอัตราภาษีการ
ส่งออก จากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งออก หรือ 
จ าก  BOI (Board of Investment) ที่ รู้ จั ก ใน น าม  ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน,  และต้องการให้สนับสนุนเรื่องการ
ขนส่งและเอกสารในการส่งออกให้ง่ายและสะดวกมากกว่าน้ี 
            
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 การด าเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของ  
ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี ได้แก่ การบริหารบุคลากรโดย
การเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน มีความสามารถ
ด้านการส่งออก มีความเช่ียวชาญด้านการตลาดต่างประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดผู้บริโภคหลักคือชาวจีน และเน้นจ้างงานคนในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพก่อให้เกิดความรักต่อสินค้า
ท้องถิ่นและผูกพันต่อสถานประกอบการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อุษณีย์  พรหมศรียา และคณะ [3] ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ด าเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตโอทอป ประเภทผ้าและเครื่อง
แต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา พบว่าธุรกิจสามารถประสบความส าเร็จได้ เพราะการบริหาร
ด้านบุคลากร โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ และเป็นคนในพื้นที่ มี
ความช านาญ  
 ในด้านการควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับสากลโลก คือ ผ่าน
มาตรฐาน GMP และ HACCP พบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการ
รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์และรักษาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
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เป็นรังนกแท้ไม่ป่นเปื้อน และมีแพ็คเกจที่ปรับไปตามรสนิยมของ
ผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัปสร อีซอ และคณะ 
[4] พบว่าความส าเร็จของการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว เกิด
จากผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างไปจากคู่แข่ง เน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม และ
ความชอบของลูกค้าในแต่ละประเทศ 
        กล่าวโดยสรุปพบว่าการด าเนินธุรกิจการส่งออกผลิตภัณฑ์
รังนกไปประเทศจีนผู้ประกอบการในเขตจังหวัดปัตตานี  ได้ให้
ความส าคัญปัจจัยด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในระดับ
สากล คือการได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากลอย่าง GMP และ 
HACCP โดยผลิตภัณฑ์จะเป็นรังนกแท้ มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติ
ของรังนก ไม่มีสีหรือกลิ่นผดิปกติ สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่
มองเห็นได้ด้วยสายตา มีความช้ืนไม่เกิน 18 % โดยน้ าหนัก ลูกค้า
หรือผู้น าเข้าจึงเช่ือมั่นและเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์  ท าให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันได้ ปัจจัยรองลงมาคือ
ปัจจัยด้านราคา ซึ่งทางบริษัทจะเน้นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์  ในราคาที่คู่แข่งท าไม่ได้  ท าให้ลูกค้าจีนสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานในราคาไม่สูงจนเกินไป และ
สามารถน าสินค้าไปท าตลาดที่จีนได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มุรณี อาบู และคณะ [6] ที่อธิบายถึงการก าหนดราคาสินค้าให้
ไม่สูงจนเกินไป เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ท าให้เพิ่มยอดจัด
จ าหน่ายในจีนได้หลายๆเมือง ปัจจัยต่อมาคือการจัดจ าหน่าย โดย
ทางลูกค้าชาวจีนจะมีการจ าหน่ายในศูนย์  Shop ตามแหล่งของ
ลูกค้าเกรด A ใช้บริการอยู่ เป็นที่รู้จักของชาวจีนมากยิ่งขึ้น และ
สามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้น  
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
      1. ผู้ประกอบการที่มีการขยายตลาดผลิตภัณฑ์รังนกไป
ประเทศจีน ควรมีบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านภาษาจีนมากกว่า 1-
2 คน เพราะชาวจีนนิยมใช้ภาษาจีนเป็นหลักใช้ภาษาต่างประเทศ
น้อย หากบุคลากรสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ก็จะสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับลูกค้าชาวจีนได้อย่างดี และควรจัดบุคลากร
ออกไปเสาะแสวงตลาดใหม่ๆ เช่น การออกบูทแสดงสินค้า เพื่อการ
เติบโตของธุรกิจในตลาดจีน 
        2. การประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการควรจัดกิจกรรมพิเศษ 
เช่น การจัดอี เว้น  การออกบูธตามเมืองหรือมณฑลต่างๆ  ที่มี
ประชากรจีนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มให้ได้มากยิ่งขึ้น 
        3. ข้อมูลด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการควรเพิ่ม
ทางเลือกการช าระเงินให้กับลูกค้า นอกจากให้ลูกค้าช าระเป็นสกุล
เงินบาทแล้ว ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทและหยวนไม่มี
ความผันผวนมากจนเกินไป ก็ควรให้ลูกค้าได้มีสิทธิ์เลือกช าระเงิน
สกุลอื่นๆด้วย เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า และยังสามารถ
เพิ่มลูกค้าท่ีสะดวกช าระเป็นสกุลเงินอ่ืนๆ อีกด้วย 

        4. ข้อมูลด้านมาตรการทางการค้า รัฐบาลไทยควรเข้ามา
สนับสนุนการส่งออกรังนกและให้ความช่วยเหลือในการท าข้อตกลง
กับรัฐบาลจีนเพื่อลดข้อก าหนดในการส่งออกรังนกไปประเทศจีน  
     8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
      1. ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งออก
ผลิตภัณฑ์รังนกไปประเทศจีนของผู้ประกอบการ โดยแยกเป็นแต่ละ
ด้าน เช่น ปัญหาด้านบุคลากร, ด้านการผลิต, ด้านการเงิน, ด้าน
การตลาด และด้านการส่งออก เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การวางแผน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์รังนก 
สามารถออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีมาตรฐานสากลโลก 
      2. ควรท าการศึกษาถึงปริมาณและความต้องการผลิตภัณฑ์
รังนกของชาวจีนในเขตพื้นที่ที่มีประชากรจีนที่นิยมรับประทาน
ผลิตภัณฑ์รังนกอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพื่อสามารถน าไปสู่การ
ส่งออกได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
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ปัญหาและความตอ้งการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
ของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

Problems and Needs for Exporting Textile and Clothing Products of 
5-Star OTOP Entrepreneurs in Amphoe Mueang, Yala Province. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก รวมถึงความต้องการเพื่อการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รวม 5 คน จาก 
5 ธุรกิจ ผลการวิจัย พบว่า 

1. การด าเนินงานของธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านบุคลากร พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโอทอปส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 10 ปี เกิดจากความชอบ ความใฝ่รู้ และเพื่อสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ 2) ด้านการผลิตเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ของลวดลายและวัตถุดิบเฉพาะของการผลิต 3) ด้านการเงิน ก่อตั้งธุรกิจจากเงินทุนของผู้ประกอบการและจากสมาชิกในกลุ่ม 4) 
ด้านการตลาด เน้นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงวัยท างานท่ีมีรายสงู ให้ความส าคัญกับการปรากฏเครื่องหมายรับรองต่างๆ จัดจ าหน่ายหลากหลายช่องทาง
และส่งเสริมการตลาดแบบผสมผสาน   และ 5) ด้านการส่งออก เน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม และความชอบของลูกค้าในแต่ละ
ประเทศ  

2. ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก พบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลักด้านการเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธุรกิจ
ได้แก้ไขโดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐ และท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน  

3. ความต้องการเพื่อการส่งออก พบว่าต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแลด้านการเงินมากท่ีสุด ในด้านเงินทุนหมุนเวียน การระดมทุน 
รวมถึงดูแลการกู้เงิน และความต้องการด้านการส่งออก คือต้องการให้ดูแลผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่อง และเกิดความส าเร็จของการ
ส่งออกท่ีเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  
 

ค าส าคัญ: การส่งออก, ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย, โอทอป 5 ดาว  
 

Abstract 
This research was aimed to study the business performance, problems and solutions for exporting and 

demanding for exporting textile and clothing products of 5-Star OTOP entrepreneurs in Amphoe Mueang, Yala Province. 
This qualitative research, data collection was collected via in-depth interview. The target group of this research was 5 
entrepreneurs of 5 5-Star rated OTOP businesses in Amphoe Mueang, Yala Province.  The results of this research were 
summarized as follows:    

1. Business performance consists of 5 aspects as follows: 1) Personnel operation was found that the most OTOP 
entrepreneurs have more experience in doing business more than 10 years which founded on passion and to create jobs 
for people in the area. 2) The production focused on the unique patterns and raw materials of the production. 3 ) The 
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Finances was founded by personal money and group members. 4 ) Marketing focused on high-income working women 
groups. It was placed importance on the presence of various certification marks.  Using multi-channel distribution and 
integrated methods of marketing promotion, and 5 )  For Exporting, customizing the product to meet the consumers’ 
needs in each country. 

2. Problems and solutions for exporting were found that the entrepreneurs had financial problems by lack of 
working capital - this was solved by finding a business partner, participated in government programs and financial 
transactions with financial institutions. 

3. The demands for exporting were found that the OTOP entrepreneurs expected mainly to obtain the 
government financial support. In terms of working capital, funding, and loans for OTOP. The export requirements, they 
needed the government supports continuously that allowed to achieve concrete and sustainable growth of exports.  
 

Keywords: Export, Textile and Clothing Products, 5-Star OTOP 
 
1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon 
One Product : OTOP) เป็นโครงการเชิงวัฒนธรรมที่ดึงเสน่ห์ทาง
ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพที่มีจุดเด่นและ
มูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของท้องถิ่น น าไปสู่การสร้างความเจริญ
แก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้
ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้
กลายเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีหลักการ
พื้นฐานสามประการ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและ
คิดอย่างสร้างสรรค์  และการสร้างทรัพยากรมนุษย์ [1]  
 โค ร ง ก า ร  OTOP Product Champion- OPC เป็ น
โครงการที่ด าเนินการโดยกรมพัฒนาชมชุน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 
(กอ.นตผ) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่ อการ
ส่งออก โดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป ระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ แบ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 ประเภท คือ 
1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ้า เครื่องแต่งกาย 4) เครื่องใช้และ
เครื่องประดับตกแต่ง 5) ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก และ 6) 
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา ด้วยการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้าน
การตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้าน
คุณภาพผลิตภัณฑ์ น ามาก าหนดกรอบในการจัดระดับผลิตภัณฑ์ 
(Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 ดาว ถึง 5 ดาว ซึ่ง 1 
ดาว หมายถึง คุณภาพต่ า, 2 ดาว คุณภาพต่ า แต่สามารถพัฒนาได้, 
3 ดาว คุณภาพปานกลางแต่สามารถพัฒนาเพื่อการส่งออกได้ , 4 
ดาว คุณภาพสูงแต่ยังต้องได้รับการปรับปรุง และส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่ได้ 5 ดาว คือคุณภาพสูงสามารถส่งออกได้ [2]  

ในปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอทอปมีทั้งสิ้น 31,740 ราย  
มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมากถึง 127,063 รายการ โดยมีสินค้าที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 5 ดาว จ านวนทั้งสิ้น 3,254 รายการ [3] 
ส าหรับจังหวัดยะลามีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โอทอป 255 ราย  มี
ผลิตภัณฑ์จ านวน 420 รายการ โดยในแต่ละปีผลิตภัณฑ์สินค้าโอ
ทอปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยมียอดจ าหน่วย
รวมสูงถึงประมาณปีละ 80,000  ล้านบาท ที่ผ่านมามีการประมาณ
การมูลค่าการส่งออกต่างประเทศประมาณ 119 ล้านบาท [4] ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ของผลิตภัณฑ์โอทอป ส าหรับประเทศไทยมีขนาดตลาดเครื่องแต่ง
กายมุสลิมในอาเซียนเป็นสัดส่วนเพียงประมาณ 3% หรือคิดเป็น
มูลค่าประมาณ 390 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 1.24 หมื่นล้านบาทต่อ
ปี [5]  
 จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหาและความ
ต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์น าไปสู่การสร้างงาน สร้าง
รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องที่  รวมถึงคงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมที่ดึงเสน่ห์ทางภูมิปัญญาของชุมชนอย่างยั่งยืน 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการโอ
ทอป 5 ดาว เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1.2.3. เพื่อศึกษาความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ 
โอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ศึกษาเนื้อหาการด าเนินธุรกิจเพื่อการส่งออก ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก และความต้องการเพื่อการ
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ส่งออก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านบุคลากร ด้านการผลิต ด้าน
การเงิน ด้านการตลาด และด้านการส่งออก  
 1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอป 
ระดับ 5 ดาวประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 5 ราย จาก 5 ธุรกิจ 
 1.3.3 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี  
ผู้ประกอบการโอทอประดับ 5 ดาวประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ท าให้ทราบถึงการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เพือ่การส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1.4.2 ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1.4.3 ได้ทราบถึงความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

1.4.4 เป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีศักยภาพในการส่งออก
สินค้าสู่ตลาดสากล ตลอดจนน าไปสู่การวางแผนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพให้ผลิตภัณฑ์จน
สามารถส่งออกสินค้าสู่ตลาดสากลได้อย่างมีศักยภาพ  

 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  

โครงการหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์  ถือเป็นนโยบายหลัก
ของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในระดับราก
หญ้า  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของกระทรวง 
ทบวง กรม และฝ่ายสนับสนุนท่ีเป็นภาคเอกชน และถือเป็นรูปแบบ
ของการกระจายรายได้สู่ชุมชนที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยประเทศ
ไทยรับแนวคิดการด าเนินโครงการโอทอป มาจากประเทศญี่ปุ่น 
(Oita International Center: OIC) ทั้ งนี้ มีหลักการพื้ นฐาน 3 
ประการ คือภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การสร้างทรัพยากรมนุษย์  

กรมการค้าต่างประเทศ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมาย
ตราสัญลักษณ์ OTOP  ในประเทศที่เป็นตลาดที่มีศักยภาพ เช่น 
สห รั ฐอ เมริก า ส ห ราชอาณ าจั ก ร  จี น  ญี่ ปุ่ น  ส าธารณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซาอุดิอาราเบีย ฯลฯ ท าให้ผู้ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถฉวยโอกาสน าสัญลักษณ์นี้ไปใช้ได้ ส่งผลให้
การใช้ตราสัญลักษณ์ OTOP ในต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์และ
สร้างโอกาสให้สินค้าโอทอปในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าโอทอปของไทย ท าให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มี
ความน่าเชื่อถือ [6]  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจเพ่ือการส่งออก 
การประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง

หลักเบื้องต้น 6 ประการ ประกอบด้วย ความพร้อมของผู้ส่งออก  
สินค้า  ตลาด  การท าสญัญา การช าระเงิน และพิธีการส่งออก  อีก
ทั้งผู้ส่งออกจะต้องพิจารณาความพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจส่งออก 6 
ด้าน ได้แก่ การจัดการ การเลือกสินค้าและการผลิต การเลือก
ตลาด การท าสัญญาซื้อขาย การช าระเงิน และพิธีการส่งออก [7]  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ [8] วิจัยเรื่องการด าเนินงานทาง
ธุรกิจของกลุ่ม OTOP ในเขตอ าเภอสันก าแพง  กรณีศึกษากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ผ้าและประเภทเครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ผล
การศึ กษ าส าคัญ สรุป ได้  คื อ  ตลาดสิ นค้ าหลั ก เป็ นตลาด
ภ าย ใน ป ระ เทศ  สภ าพการด า เนิ น งาน ท างธุ รกิ จ  พบ ว่ า
ผู้ประกอบการโอทอปส่วนใหญ่มีการวางแผนการด าเนินธุรกิจ
ประจ าปีเพียงร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการ  โดยแบ่งเป็นการ
วางแผนการตลาด ร้อยละ 57.1 การวางแผนการผลิตสินค้า ร้อย
ละ 35 ปัญหาที่พบในการดาํเนินงานธุรกิจ มี 5 ประเด็นคือ ระบบ
เทคโนโลยีการออกแบบ (40 %) ระบบบัญชีและการเงิน(39.3%)  
ระบบ การตลาด (35.7%)  และระบบการผลิตสินค้า (10.7%)  
ตามล าดับ ในภาพรวม ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา
และยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับโอทอป คือ ผู้ประกอบการยัง
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ขาดความรู้ในการจัดท าแผนธุรกิจ  ต้นทุน
วัตถุดิบสูง  เป็นต้น รวมทั้ง ธันยมัย เจียรกุล [9] ได้ศึกษาปัญหา
และแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC 
การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยที่ปัญหา
ของ OTOP โดยรวมของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้าน
การผลิต ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การสนับสนุนจากภาครัฐ สอดคล้องกับศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิและ
อารมย์  ริ้ วอินทร์  [10] บทความวิจัยเรื่ องเงินทุนหมุนเวียน 
ทางเลือกและทางรอดของ SMEs แสดงให้เห็นว่าแนวทางของการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ งที่ SMEs สามารถ
น ามาใช้ต่อสู้เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพนเป็นหนึ่งในปัจจัยความส าเร็จ
ของการบริหารธุรกิจ SMEs อีกทั้ง วรรณพร  พุทธภูมิพิทักษ์ [11] 
ได้วิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ OTOP กับการก้าวเข้าสู่เส้นทาง AEC พบว่า 
ประเด็นหลักที่ส าคัญของผู้ประกอบการ คือ การพัฒนาทักษะของ
พนักงานทั้งทักษะทางด้านภาษา ทักษะในการท างานที่ใช้ทักษะ 
ความช านาญเฉพาะด้าน ทั้งการศึกษาเรียนรู้ การฝึกฝน การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการเติมเต็มผสมผสานกับเทคนิคนวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่สมัยใหม่และความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศซึ่งถือเป็นประเด็นที่ส าคัญของประเทศไทยเนื่องจาก
ผู้ประกอบการ OTOP ชาวไทยยังขาดทักษะเหล่านี้โดยเฉพาะ
ทักษะด้านภาษา และการได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ก้าว
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เข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขัน ระดับ
โลกได้อย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ และการวิจัยการถอด
บทเรียนการด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจโอทอป ระดับ 5 
ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าการ
ด าเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจ เน้นตลาดเป้าหมายคนวัย
ท างาน อายุ 30 ปี ขึ้นไป รายได้ระดับปานกลางหรือมากกว่า  
ธุรกิจเน้นจัดท าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและมีอัต
ลักษณ์ เฉพาะ ภายใต้ราคาที่ เท่ากันหรือสูงกว่าคู่แข่งขัน จัด
จ าหน่ายแบบหลากหลายช่องทาง และส่งเสริมการตลาดแบบ
ผสมผสาน ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินงานด้าน
การตลาดของธุรกิจโอทอประดับ 5 ดาว พบว่ามีปัญหาด้าน
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการขาดความ
พร้อมด้านการจัดจ าหน่าย ปัญหาการขาดทักษะภาษาอังกฤษใน
การขาย งานวิจัยของอัปสร อีซอ, ปวีณา เจะอารง, สุธิดา วัฒนยืน
ยง, และภูตรา อาแล [12]   
 
2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจั ยนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก  

(In-depth Interview) ประชากรในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เพือ่การส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่ง
กาย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา รวมจ านวนทัง้สิ้น 6 ราย จาก 
6 ธุรกิจ [13] ทั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทุก
รายดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วน 100% ซึ่งมี 2 รายคือแบรนด์เก๋บาติก
และกลุ่มเยาวชนบาติกแฮนด์เพนท์คือกลุ่มเดียวกัน ส่งผลให้
กลุ่มเป้าหมายทีม่ีทีต่ั้งของสถานประกอบการในอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ราย จาก 5 ธุรกิจ คือ คุณปิยะ สุวรรณ
พฤกษ์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ตราศรียะลาบาติก , คุณ
ดาริน ดวงเต็ม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ตราเก๋บาติก, คุณ
อาดือนัน กาปา ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ตราอาดือนันบา
ติก, คุณปริญญา ยือราน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ตราบือ
แนบาติก, และคุณต่วนฮาลาวีย๊ะ ยาซิง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้า
คลุมผมปักจักร ตราศรีปุตรี  

ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(In-depth Interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยสัมภาษณ์
เจาะลึกบุคคลส าคัญ (Key Person) เน้นผู้เป็นประธานกลุ่มหรือ
รองประธานกลุ่ม เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจ    
ในการด าเนินงานภาพรวม ทราบถึงสถานการณ์ด้านการส่งออก
ตลาดต่างประเทศ ปัญหาที่ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ รวมถึง
จัดการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์  

ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาและทดสอบความเช่ือถือของ
เครื่องมือวิจัยโดยผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา เอกสาร จากนั้นได้ออกแบบ
เครื่องมือวิจัย และให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์เครื่องมือวิจัยจ านวน 3 
ท่านและน าผลที่ได้มาปรับแก้ประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ส าหรับเครื่องมือวิจัยหรือแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก ได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลด้านการสัมภาษณ์
เจาะลึก ข้อมูลด้านการด าเนินงานของธุรกิจ ข้อมูลด้านปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการส่งออก และความต้องการเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ และการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ที่สถานประกอบการรวม 5 ธุรกิจ โดยข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจะถูกน าไปจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง จ าแนก
ภาพย่อยแต่ละธุรกิจ วิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์และเขียน
พรรณนาเชิงเหตุผล 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 การด าเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตโอทอป ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่  
4.1.1 ข้อมูลด้านบุคลากร ธุรกิจโอทอปส่วนใหญ่ มี

ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 10 ปี มีสมาชิก
กลุ่มประมาณ 15 คน การด าเนินธุรกิจเกิดจากความชอบ ใจรัก 
ความใฝ่รู้ และต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ให้มี
งานท า  

การด าเนินธุรกิจเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของ

ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านการผลิต 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการตลาด 
- ด้านการส่งออก 
 

 
 
 

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือการ
ส่งออกของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว 

ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

ความต้องการเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของ

ผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว จังหวัดยะลา 
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4.1.2 ข้อมูลด้านการผลิต การผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ที่ท่ีตั้งของกลุ่ม ก าลังการผลิตโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 150 ช้ินต่อวัน 
สว่นใหญ่เป็นการผลิตแบบสต๊อกสินค้า 80% ทั้งนี้การผลิตเน้นผลิต
ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยคงความเป็นเอกลักษณ์ของผลติภณัฑ์
ผ่านวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  

4.1.3 ข้อมูลด้านการเงิน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก่อตั้ง
ธุรกิจจากเงินทุนและจากสมาชิกในกลุ่ม โดยเงินลงทุนเริ่มแรก
ประมาณ 15,000 บาท โดยธุรกิจมีรายได้ประมาณเดื อนละ 
50,000 บาท หรือประมาณ 600,000 บาทต่อปี โดยทุกธุรกิจท า
บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายอย่างง่าย 

4.1.4 ข้อมูลด้านการตลาด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้า
ผู้หญิงวัยท างานที่มีรายได้สูง (ระดับ B หรือ B up) ในประเทศ
ประมาณ 80% ส าหรับลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่คือประเทศ
อินโดนีเซีย และญี่ปุ่นตามล าดับ มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเพื่อสร้าง
มูลค่า ท าให้ธุรกิจท าก าไรได้ประมาณ 50% ส าหรับด้านการจัด
จ าหน่ายได้ใช้การจัดจ าหน่ายแบบหลากหลายช่องทาง (Multi-
Channel) ทั้ งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงเน้นการจัด
จ าหน่ายโดยการออกร้านกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนทางอ้อม เป็น
ลักษณะที่ธุรกิจจัดจ าหน่ายผ่านผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และตัวแทน
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ใช้การส่งเสริมการตลาดแบบ
ผสมผสาน  ทั้ ง โฆ ษณ าผ่ าน สื่ อ แบ บ  Offline และ  Online 
Marketing มีการส่งเสริมการขายโดยการลด แลก แจก แถม 
รวมถึงมีการท าการตลาดเพื่อสังคม เช่น การบริจาค เป็นวิทยากร 
อาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชมชุน ฯลฯ 
           4.1.5 ด้านส่งออก การส่งออกมีทั้ งให้ลูกค้าดูแลการ
ส่งออกเองทั้งหมด และดูแลการส่งออกให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑท์ี่
ขายให้กับลูกค้าต่างชาติจะเน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับรสนิยม 
และความชอบของลูกค้าในแต่ละประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความชอบและความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มนั้นๆ แต่จะยังคง
มาตรฐานและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มากท่ีสุด 
4.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาเพ่ือการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของผู้ประกอบการโอ
ทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

ธุรกิจโอทอป 5 ดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีปัญหาร่วมที่คล้ายคลึงกัน ดังนี ้

4.2.1 ปัญหาด้านการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่มีปัญหาในด้าน
เงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้ธุรกิจขาดเงินทุนในการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งธุรกิจได้แก้ไขโดยการหา
พันธมิตรทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการของรัฐเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐท่ีมีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และท า
ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินท่ีให้ดอกเบี้ยราคาพิเศษ และ
หยุดร่วมออกงานแสดงสินค้าท่ีมียอดขายน้อย 

4.2.2 ปัญหาด้านการส่งออก เนื่องด้วยผู้ประกอบการ
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการส่งออก และขาดบุคลากรที่มีความรู้

ด้านการส่งออกและภาษาโดยเฉพาะ ซึ่งท าการแก้ไขโดยการให้
ลูกค้าต่างชาติดูแลการส่งออกด้วยตนเอง รวมถึงไม่รับเงินมัดจ าจาก
ลูกค้าต่างชาติเพื่อลดความเสีย่งจากการถูกปรับหากไม่สามารถผลิต
ได้ตามสัญญา 

4.2.3 ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรขาดแคลน ขาดความ
อดทน รวมถึงขาดทักษะการผลิตลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะด้าน 
ส่งผลให้แก้ไขโดยการเน้นจ้างงานคนในพื้นที่  และหาช่องทาง
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดการอบรมเพื่อฝึกฝีมือให้กับ
คนในพ้ืนท่ีที่สนใจ 

4.2.3 ปัญหาด้านอ่ืนๆ ดังน้ี 
ปัญหาด้านการผลิตที่ไม่สามารถผลิตสินค้าได้จ านวนมาก

ตามค าสั่งซื้อ ซึ่งธุรกิจเปลี่ยนกลยุทธ์การผลิตสินค้าเป็นเพิ่มมูลค่า
และสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า 

ปัญหาด้านความต้องการของลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละพื้นที่  และแต่ละประเทศ ซึ่งธุรกิจได้แก้ไขปัญหาโดย
การศึกษาข้อมูลลูกค้าจากเอกสารต่างๆ และสังเกตกลุ่มลูกค้าทั้ง
จากการออกงานจ าหน่ายสินค้า รวมถึงศึกษาข้อมูลจากฐานลูกค้า 
เพื่อผลิตสินค้าให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการมากท่ีสุด 
4.3 ความต้องการเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา   

จากการศึกษาความต้องการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า 5 ธุรกิจมีความต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐดูแล ได้แก่ ความต้องการให้ดูแลด้านการเงินมี
มากที่สุด โดยต้องการให้ช่วยเหลือด้านการระดมทุน รวมถึงดูแล
การกู้เงินให้กับกลุ่มโอทอปขนาดเล็ก รองลงมาคือด้านการส่งออก 
และด้านบุคลากร ในส่วนของการส่งออกต้องการให้จัดอบรม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งออกที่เห็นเป็นรูปธรรม และให้
หน่วยงานภาครัฐช่วยเป็นตัวกลางในการดูแลกระบวนการการ
ส่งออกเพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินการส่งออกทั้ งด้วยตนเอง 
และผ่านบริษัทคนกลาง ในด้านบุคลากรต้องการให้สนับสนุนการไป
ดูงานต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวคิดใน
การพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการจัดโครงการอบรม
พัฒนาฝีมือด้านการตัดเย็บให้กับคนในท้องถิ่นโดยเฉพาะ เพื่อสร้าง
แรงงานทางเลือก และลดภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานด้านการผลิต
ผ้าและเครื่องแต่งกาย ในส่วนด้านการผลิต ต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นตัวกลางการจัดซื้อวัตถุที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้ได้ราคาส่ง
ทีถู่กกว่าท าให้ได้รับประโยชน์ทั้งผู้ขายวัตถุดิบต้นน้ า และผู้ผลิตขั้น
กลางที่เป็นคนไทยด้วยกัน รวมถึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแล
ผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการส่งออกท่ีเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 
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5. อภิปรายผล  
5.1 การด าเนินงานของธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตโอทอป ผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกายของผู้ประกอบการ   โอทอป 5 
ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
 จากการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโอทอปส่วนใหญม่ี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 10 ปี เกิดจาก
ความชอบ ใจรัก ความใฝ่รู้ และเพื่อสร้างงานให้กับคนในพื้นที่
สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ประกอบการเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้
ธุรกิจประสบความส าเรจ็ เพราะผู้ประกอบการเป็นผู้ก าหนดทิศทาง 
วิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม
และสังคมที่ตนด าเนินอยู่ เพื่อผลักดันธุรกิจให้เกิดการพัฒนา
ความส าเร็จตามที่คาดไว้ [14] ในด้านการผลิตเน้นความเป็น
เอกลักษณ์ของลวดลายและวัตถุดิบเฉพาะของการผลิต ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มีราคาสินค้าสูงกว่าคู่แข่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อัปสร อีซอ และคณะ [12] ที่อธิบายเกี่ยวกับความส าเร็จของการ
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โอทอป 5 ดาว พบว่าความส าเร็จเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างไปจากคู่แข่ง ส าหรับด้านส่งออก เน้นปรับผลิตภัณฑ์ให้
เหมาะกับรสนิยม และความชอบของลูกค้าในแต่ละประเทศ ที่เป็น
เช่นนี้ เพราะหากต้องการ เข้ าถึ งผู้ บริ โภคในแต่ละประเทศ 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
รวมถึงควรมีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ [15]  
5.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ ไขปัญหาเพ่ือการส่ งออก
ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ของผู้ประกอบการโอ
ทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  

จากการวิจัย พบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลักด้าน
การเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งธุรกิจได้แก้ไขโดยการหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ เข้าร่วมโครงการของรัฐเข้ าร่วมโครงการต่างๆ ของ
ภาครัฐที่มีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และท า
ธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินที่ให้ดอกเบี้ยราคาพิเศษ 
สามารถอธิบายได้ว่าการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับประเภทของกิจการ ตรงกับลักษณะและทัศนคติของ
ผู้ประกอบการ จะส่งผลให้กิจการมีสภาพคล่อง มีความสามารถใน
การแข่งขัน และสามารถน าาพาให้ธุรกิจให้อยู่รอดและเจริญเติบโต
ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิริวรรณ  ว่องวีรวุฒิ และ อารมณ์  
ริ้วอินทร์ [10] งานวิจัยของธันยมัย  เจียรกุล [9] ที่พบว่า ปัญหา
ของผู้ประกอบการคือ ด้านการเงินและแหล่งเงินทุน ฯลฯ และ
งานวิจัยของจงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ [8] พบว่า ปัญหาส่วน
ใหญ่ ในการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ คือ ด้านระบบ
เทคโนโลยีการออกแบบและ ด้านระบบการบัญชีและการเงิน ฯลฯ 
และสอดคล้องกับ ส านักงานสถิติแห่งชาติ [16] ที่พบปัญหาขาดแข
ลนเงินทุนในการผลิตสินค้า 

5.3 ความต้องการเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและ
เคร่ืองแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา  

จากการศึกษา พบว่าต้องการให้หน่วยงานภาครัฐดูแล
ด้านการเงินมากที่สุด ในด้านเงินทุนหมุนเวียน การระดมทุน 
รวมถึงดูแลการกู้เงินให้กับกลุ่มโอทอปขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
ผู้ประกอบการโอทอป โดยเฉพาะรายเล็กและรายกลาง มีเงินทุน
จ ากัด ขาดเงินทุนในการมาเสริมสร้างสภาพคล่องต่อยอดให้ธุรกิจ 
และไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจที่
ยากล าบาก [17] สอดคล้องกับงานวิจัยของธันยมัย  เจียรกุล [9] ที่
พบว่า ภาครัฐควรมีการสนับสนุนในการหาแหล่งทุนต้นทุนต่ าและ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโอทอปในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งในการแข่งขันของ
โอทอปทั้งเชิงรับในประเทศและเชิงรุกสู่ต่างประเทศ   

ส าหรับความต้องการด้านการส่งออก คือต้องการให้ดูแล
ผู้ประกอบการโอทอปอย่างต่อเนื่องจนเกิดการส่งออกที่ เป็น
รูปธรรมและยั่ งยืน  ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะการเข้าถึงตลาดและ
ความสามารถในการลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ  เป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
การเร่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้โดยการ ขยายช่องทางการ
จัดจ าหน่ายผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สนับสนุนการใช้
ช่องทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในประเทศและ
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนปัจจัยที่ เอื้อต่อ
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ ให้สามารถด าเนินการได้โดยสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น [18] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณพร  พุทธภูมิ
พิทักษ์ [11] ที่พบว่าต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP ก้าว
เข้าสู่การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
โลกได้อย่างเต็มความสามารถเต็มศักยภาพ เต็มภาคภูมิ อันจะ
น ามาซึ่ งความภาคภูมิ ใจในความเป็นผลิตภัณฑ์  OTOP ของ
ประเทศไทย  

 
6. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ
พัฒนาผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย เพื่อการส่งออก ดังนี ้

6.1.1 ควรมีนโยบายด้านการเงิน หรือการช่วยเหลือใน
การระดมทุนส าหรับผู้ประกอบการโอทอปขนาดเล็กโดยเฉพาะ        

6.1.2 ควรให้ความรู้ ในการส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาด
ต่างประเทศในรูปแบบท่ีเป็นรูปธรรม  

6.1.3 ควรจัดโครงการดูงานต่างประเทศในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และการ
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จัดจ าหน่าย เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจและผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ 
6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

6.2.1 ด้วยข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ งานวิจัยจึงเน้น
ศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการโอทอป 5 ดาว 
เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จึงขอเสนอแนะส าหรับผู้ที่
สนใจศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการส่งออกของผลิตภัณฑ์
โอทอปประเภทอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม 
ประเภทของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ ระลึก และ ประเภท
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบของปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อให้
ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
  6.2.2 งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาและความต้องการเพื่อการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายของผู้ประกอบการ
โอทอป 5 ดาว เฉพาะในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดยะลาเป็นหลัก 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจ ศึกษาพื้นที่นอกเขต
อ าเภอเมือง หรือพื้นที่จังหวัดอื่น รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบเชิง
พื้นที่ ซึ่งอาจท าให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจมาก
ยิ่งข้ึน   
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บทคัดย่อ 
กาแฟได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกวัยในหลายประเทศ ส่งผลให้เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด เป็นสินค้าส่งออกในหลาย

ประเทศท่ัวโลก บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ของประเทศไทยกับ 10 
ประเทศผู้น าการส่งออกของโลก และเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกกาแฟของไทยกับ 10 ประเทศผู้น าการส่งออกโลก โดยใช้ข้อมูล
ภาคตัดขวางจากฐานข้อมูล International Coffee Organization ในปี 2018 มีกลุ่มตัวอย่างประเทศส่งออกกาแฟทั้งหมด 11 ประเทศ และ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน กับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ได้แก่ ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 ราคากาแฟในการส่งออก และจ านวนประชากร ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ราคากาแฟคั่วอัตราเงินเฟ้อ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.1 และจากการเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมล็ด
กาแฟ พบว่า กลุ่มประเทศที่ส่งออกเมล็ดกาแฟในระดับสูง ได้แก่ ประเทศบราซิลและเวียดนาม จะส่งออกเมล็ดกาแฟมากกว่ากลุ่มประเทศท่ี
ส่งออกกาแฟในระดับปานกลางและระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 

 

ค ำส ำคัญ: กาแฟ, กาแฟคั่ว, กาแฟสกัด, ปริมาณการส่งออก 
 

Abstract 
Coffee is popular for consumers in all ages in many countries. As a result, coffee beans, roasted and extracted 

coffee is an export commodity in many countries. This paper aims to examine factors determining the export volume of 
coffee beans, roasted and extracted coffee and to compare the export volume of coffee between countries using a cross-
sectional data from the International Coffee Organization database in 2018  with the sample of coffee export countries. 
Multiple regression analysis and one-way ANOVA are employed for data analysis. The result showed that factors affecting 
coffee bean export were coffee beans output (α = 0.01), export coffee price and number of population (α = 0.05), 
roasted coffee price, inflation rate and coffee output per hectare (α = 0.10). The comparative analysis indicated that the 
high export countries including Brazil and Vietnam had a significant higher level of coffee beans export than those medium 
and low level of coffee beans export at the level of 0.01. 
 

Keywords: Coffee, Roasted coffee, Extracted coffee, Export volume 
 

1. บทน ำ 
     กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากในหลายประเทศท่ัว
โลก ประชาชนนิยมบริโภคในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการบริโภคกาแฟโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 มีอัตรา
การขยายตัวร้อยละ 1.06 โดยประเทศที่มีความต้องการกาแฟ

สูงสุด ได้แก่ ประเทศในสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น 
[1] 
     จากความนิยมในการบริโภคกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นท าให้กาแฟเป็น
สินค้าส่งออกในหลายประเทศ และประเทศที่ผลิตกาแฟรายใหญ่
ของโลก ได้แก่ บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย 
อินเดีย ฮอนดูรัส ยูกันดา  เม็กซิโก กัวเตมาลา [2] ราคากาแฟใน
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ตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามี
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 ถึง 
2562 ราคากาแฟอราบิก้าลดลงจาก 184 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 
90 บาทต่อกิโลกรัม  และราคากาแฟ โรบัสต้า ลดลงจาก 78 บาท
ต่อกิโลกรัม  (2.4 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม) เหลือ 55 บาทต่อกิโลกรัม 
(1.7 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัม) สาเหตุหลักที่ท าให้ราคากาแฟลดลง 
เกิดจากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการ โดยในปี 2558 จน 2562 
ความต้องการกาแฟจากเดิม 2 แสนตัน เพิ่มเป็น 5 แสนตัน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากบราซิลและเวียดนาม [3] 
     ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตกาแฟรายหนึ่ง แต่ด้วยปัจจุบันคนไทยมี
การบริโภคกาแฟที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเติบโต
อย่างรวดเร็ว แม้ประเทศไทยจะผลติกาแฟได้ถึง 30,579 ตัน แต่ก็
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้กาแฟภายในประเทศ ดังนั้น
ประเทศไทยต้องน าเข้ากาแฟจากต่างประเทศเป็นจ านวนถึง 
47,494 ตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,865 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2561 
ทั้งโลกสามารถผลิตกาแฟได้ 8.9 ล้านตัน [2] และประเทศไทยจัด
อยู่ในกลุ่มประเทศที่ผลิตกาแฟได้มาก แต่ยังส่งออกได้ไม่เท่ากับ
กลุ่มผู้น า ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการ
ส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ของไทยกับ 10 
ประเทศผู้น าการส่งออกของโลก 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟ
คั่ว และกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้น าการส่งออกกาแฟ
โลก 
     2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกกาแฟของไทยกับ 10 
ประเทศผู้น าการส่งออกโลก 
 
3. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     บทความนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการส่งออก
เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้น า
การส่งออกของโลก ซึ่งมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นการส่งออก
กาแฟ เช่น การศึกษาของ  Prajanti, Pramono and Adzmin 
(2020) ซึ่งค้นพบว่า ตัวแปรของการผลิตกาแฟในประเทศบางส่วน
ก่อให้เกิดอิทธิพลเชิงบวกและมีนัยส าคัญต่อปริมาณการส่งออก
กาแฟในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามตัวแปรของราคากาแฟใน
ประเทศ ราคากาแฟโลก และอัตราแลกเปลี่ยนรูเปียห์ต่อเงิน
ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้มีผลอย่างมีนัยส าคัญต่อปริมาณการส่งออก
กาแฟในอินโดนีเซีย [5] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kiprono 
(2019) ซึ่งกล่าวว่า ปัจจัยระยะสั้นและระยะยาวที่มีอิทธิพลต่อ
รายได้จากการส่งออกกาแฟในเคนยา คุณภาพและอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แท้จริงมีผลในเชิงบวกต่อการส่งออกกาแฟที่ท า
รายได้ในระยะสั้นและระยะยาว ในทางกลับกันการผลิตกาแฟใน
ประเทศส่งผลเชิงบวกต่อรายได้จากการส่งออกกาแฟในระยะยาว 
ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริงของโลกแสดง

ความสัมพันธ์ผกผันกับรายได้จากการส่งออกกาแฟ [6] และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Amini (2018) พบว่า การผลิตกาแฟ
ของอินโดนีเซีย มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญและมีความสัมพันธ์
เชิงลบในระยะสั้นและระยะยาว การบริโภคกาแฟในประเทศ ไม่มี
นัยส าคัญในระยะสั้น แต่มีนัยส าคัญและมีความสัมพันธ์เชิงลบใน
ระยะยาว ราคากาแฟระหว่างประเทศ ไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญในระยะสั้นและระยะยาว GDP ต่อหัวของญี่ปุ่น ไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญในระยะสั้น แต่ในระยะยาวมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญและความสัมพันธ์เชิงบวก [4] 
     Hong (2016) ค้นพบว่า ปัจจัยหลักของความผันผวนของราคา 
ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนและราคาส่งออกของประเทศผู้ส่งออกอื่น 
เช่น บราซิลและโคลอมเบีย ราคาส่งออกกาแฟบราซิลส่งผลดีต่อ
ราคากาแฟเวียดนามและการแข่งขันระหว่างสองประเทศในตลาด
กาแฟโลกในขณะที่กาแฟโคลอมเบีย ครองส่วนแบ่งการตลาดของ
ตนเอง เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในการส่งออกกาแฟ
เวียดนามจ าเป็นต้องรักษาตลาดที่มีเสถียรภาพและลงทุนมากขึ้น 
[7] 
     จากงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผลผลิตกาแฟ ราคา
ในการส่งออก และอัตราแลกเปลี่ยน มีผลกระทบต่อการส่งออก
เมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดทั้งในระยะสั่นและระยะยาว 
ท าให้เกษตรกรรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกออกเมล็ดกาแฟ 
กาแฟคั่วและกาแฟสกัด เพื่อที่จะมีรายได้จากการส่งออกที่เพิ่ม
มากขึ้น 
 
4. วิธีกำรศึกษำ 
     ในการเทียบปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและ
กาแฟสกัด ของไทยกับ 10 ประเทศผู้น าการส่งออกของโลก ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลและสถิติการทดสอบเอฟ (F-test) ใน
การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกของทั้ง3กลุ่ม
ประเทศ โดยการวิเคราะห์แบบจ าลองประกอบด้วย 3  แบบจ าลอง 
ดังนี ้
แบบจ าลองที ่1 

𝐸𝐼𝑇 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2(𝑝𝑐𝑒) + 𝛽3(𝑃𝐶𝑅) 
              +𝛽4(𝐼𝑁𝐹) + 𝛽5(𝐸𝑋𝐶) + 𝛽6(𝑃𝑂𝑃) 

    +𝛽7(𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8(𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇 

แบบจ าลองที ่2 
𝑙𝑜𝑔𝐸𝐶𝑅 =  𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2𝑙𝑜𝑔(𝑃𝐶𝐸) 

     +𝛽3 log(𝑃𝐶𝑅) + 𝛽4 log(𝐼𝑁𝐹) 
      +𝛽5 log(𝐸𝑋𝐶) + 𝛽6 log(𝑃𝑂𝑃) 

                 +𝛽7𝑙𝑜𝑔(𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8𝑙𝑜𝑔(𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇 

แบบจ าลองที ่ 
𝐸𝐶𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1(𝑃𝐷𝑇) + 𝛽2(𝑃𝐶𝐸) 

+𝛽3(𝑃𝐶𝑅) + 𝛽4(𝐼𝑁𝐹) + 𝛽5(𝐸𝑋𝐶) 
        +𝛽6(𝑃𝑂𝑃) + 𝛽7(𝐶𝐶𝐶) + 𝛽8(𝑌𝐼𝐸𝐿𝐷) + 𝜇 
     แบบจ าลองดังกล่าว มตีัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังนี ้ 
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ตัวแปรอิสระ 
PDT  คือ ผลผลิตเมล็ดกาแฟ (ตัน) 
PCE  คือ ราคากาแฟสกดัในการสง่ออก (USD)  
PCR  คือ ราคากาแฟคั่วในการส่งออก (USD)  
INF   คือ อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (%) 
EXC  คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท) 
POP  คือ จ านวนประชากร (คน) 
CCC  คือ ผู้บริโภคกาแฟหน่วย (แก้วต่อวัน) 
YIELD คือ ผลผลิตต่อเฮกแตร ์
 
ตัวแปรตำม 
EIT  คือ ปริมาณการส่งออกเมลด็กาแฟ (ตัน) 
ECR คือ ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่ว (ตัน) 
ECE คือ ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัด (ตัน) 
     ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทยีบปริมาณการส่งออกกาแฟ 
กาแฟคั่วและกาแฟสกดั โดยจ าแนกตามปรมิาณการส่งออกของแต่
ละประเทศน้ัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) โดยก าหนดให้ ปริมาณการส่งออกสูง = 1 
ปริมาณการส่งออกปานกลาง = 2 และปรมิาณการส่งออกต่ า = 3 
 
5. ข้อมูลทั่วไปของกำรส่งออกกำแฟโลก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1 ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟของโลก พ.ศ. 2560 
ที่มา: International Coffee Organization 

 
     กาแฟของประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุด (ภาพที่ 1) คือ 
ประเทศบราซิล รองลงมาคือ เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย 
ฮอนดูรัส อินเดีย ยูกันดา  เอธิโอเปีย กัวเตมาลา เม็กซิโก และไทย 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการส่งออกกาแฟของบราซิลและเวียดนาม
มีปริมาณสูงมากเมื่อเทียบการปริมาณการส่งออกกาแฟของ
ประเทศอื่น ส่วนการส่งออกกาแฟของไทยมีปริมาณน้อยมากอย่าง
มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับประเทศผู้น าการส่งออกกาแฟโลก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดของโลก พ.ศ. 2560 
ที่มา: FAOSTAT 

 

     เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดของประเทศต่าง ๆ 
(ภาพที่ 2) พบว่า ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดสูงสุด
ของโลก ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก รองลงมาคือ โคลัมเบีย เวียดนาม 
อินโดนีเซีย บราซิล เอธิโอเปีย อินเดีย ไทย ฮอนดูรัส กัวเตมาลา 
และ ยูกันดา ตามล าดับ ซึ่งในกรณีกาแฟสกัด ประเทศไทย
สามารถส่งออกได้มากกว่ายูกันดาและกัวเตมาลา 

 
6. ผลกำรวิเครำะห์ 
6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรส่งออกกำแฟ กำแฟคั่วและกำแฟสกัด
ไทยกับ 10 ประเทศผู้น ำกำรส่งออกโลก 
     การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ 
กาแฟคั่วและกาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้น าพบว่า ตัวแปร
อิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ด
กาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 เนื่องจาก
ค่า Prob > F < 0.05 ในทั้งสามแบบจ าลอง โดยมีผลการศึกษา
ตามล าดับดังนี้ 
     ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟในผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว มีอ านาจในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 99 (ค่า R-squared เท่ากับ 0.9992) โดยปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมารการส่งออกเมล็ดกาแฟ คือผลผลิตเมล็ดกาแฟแต่ละ
ประเทศ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01) ราคากาแฟสกัดในการส่งออก 
(ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05) จ านวนประชากร (ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.05) ราคากาแฟคั่วในการส่งออก (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10) 
อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10) และผลผลิต
ต่อเฮกแตร์ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10) โดยปัจจัยส าคัญส่วนใหญ่มี
ผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ยกเว้น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ และผู้บริโภคกาแฟ ผลผลิตเมล็ดกาแฟแต่ละ
ประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ
เพิ่มขึ้น 0.7432 หน่วย ราคากาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟลดลง 0.0007 หน่วย  จ านวน
ประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ
เพิ่มขึ้น 0.0002 หน่วย ราคากาแฟคั่วในการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น 0.0025 
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หน่วยอัตราเงินเฟ้อของประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณ
การส่งออกเมล็ดกาแฟลดลง 8719.849 หน่วย และผลผลิตต่อเฮก
แตร์ของแต่ละประเทศ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการ
ส่งออกเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น 7.8557 หน่วย ก็จะส่งผลให้ปริมาณ
การส่งออกเมล็ดกาแฟมากขึ้น เนื่องจากมีผลผลิตเมล็ดกาแฟที่สูง 
พื้นที่การผลิตกาแฟก็มีส่วนในการท าให้ปริมาณการส่งออกเพิ่ม
สูงขึ้น 
     ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วในตัวแปรอิสระ
สามารถพยากรณ์ปริมาณการสง่ออกกาแฟคั่วได้ร้อยละ 99 (ค่า R-
squared เท่ากับ 0.9978) โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมารการส่งออก
กาแฟคั่ว คือราคากาแฟคั่วในการส่งออก (ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.01) ผู้บริโภคกาแฟ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05) ผลผลิตต่อเฮก
แตร์ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ  ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10) โดยปัจจัยส าคัญส่วนใหญม่ี
ผลต่อปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ ยกเว้น ผลผลิตเมล็ดกาแฟ
แต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก จ านวนประชากร  
และอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ราคากาแฟคั่วในการส่งออกเพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วเพิ่มขึ้น 1.1167 
หน่วย ผลผลิตต่อเฮกแตร์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟคั่วลดลง 0.6636 หน่วย ผู้บริโภคกาแฟเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วลดลง 0.2926 หน่วย 
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของแต่ละประเทศ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วลดลง 
0.0553 หน่วย จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วมากขึ้น 
เนื่องจากราคาในการส่งออกกาแฟคั่วเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตที่ลดลง 
และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง ก็มีส่วนในการ
ท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วเพิ่มสูงขึ้น  
     ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟกาแฟสกัดในตัวแปร
อิสระสามารถพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกาแฟคั่วได้ร้อยละ 99 
(ค่า R-squared เท่ากับ 0.9973 )โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมารการ
ส่งออกกาแฟสกัด คือราคากาแฟสกัดในการส่งออก (ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.01) ผลผลิตเมล็ดกาแฟแต่ละประเทศ (ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ) ราคากาแฟคั่วในการส่งออก (ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.05 ) อัตราเงินเฟ้อของประเทศ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ) อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ) และ
ผู้บริโภคกาแฟ (ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10) โดยปัจจัยส าคัญส่วน
ใหญ่มีผลต่อปริมาณการสง่ออกกาแฟสกัด ยกเว้นจ านวนประชากร
และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ราคากาแฟสกัดในการส่งออกเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 0.0003 
หน่วย ผลผลิตของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณ
การส่งออกกาแฟสกัดลดลง 0.0439 หน่วย ราคากาแฟคั่วในการ
ส่งออกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัด
ลดลง 0.0004 หน่วย อัตราเงินเฟ้อของประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
จะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 1599.061 หน่วย 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้

ปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 7887.206 หน่วย ผู้บริโภค
กาแฟของแต่ละประเทศเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟสกัดเพิ่มขึ้น 8677.802 หน่วยจะส่งผลให้ปริมาณการ
ส่งออกกาแฟสกัดมากขึ้นเนื่องจากราคาในการส่งออกกาแฟสกัด
เพิ่มมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และผู้
ปริโภคกาแฟท่ีเพิ่มมากข้ึน ก็มีส่วนในการท าให้ปริมาณการส่งออก
กาแฟสกัดเพิ่มสูงขึ้น 
6.2 กำรเปรียบเทียบปริมำณกำรส่งออกกำแฟไทยกับ จ ำแนก
ตำมระดับกำรส่งออก 
     ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบการส่งออกกาแฟ 
กาแฟคั่วและกาแฟสกัด ระหว่างกลุ่มที่มีปริมาณการส่งออกของ
แต่ละประเทศต่างกันค่า Pr (F>t) =0.000 ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.05 แสดงให้เห็นว่า การส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด 
ของไทยกับ 10 ผู้น าการส่งออก โดยจ าแนกตามปริมาณการ
ส่งออกของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 
7. อภิปรำยผล 
     การศึกษาปัจจัยปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและ
กาแฟสกัดของไทยกับ 10 ประเทศผู้น าครั้งนี้  พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟ ได้แก่ปริมาณผลผลิตของแต่ละ
ประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก  ราคากาแฟคั่วในการ
ส่งออก อัตราเงินเฟ้อของประเทศ จ านวนประชากร และผลผลิต
ต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และผู้บริโภคกาแฟ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการ
ส่งออกเมล็ดกาแฟอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสูงสุด คือ ปริมาณ
ผลผลิตเมล็ดกาแฟ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการผลิตและแนวคิดของ
อุปทาน ยิ่งมีปริมาณผลผลิตมากขึ้น ปริมาณการส่งออกเมล็ด
กาแฟก็จะสูงขึ้น 

     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟคั่ว ได้แก่ ราคากาแฟคั่ว
ในการส่งออก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผู้บริโภค
กาแฟ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล ได้แก่ ผลผลิต
ของแต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก อัตราเงินเฟ้อ
ของประเทศ และจ านวนประชากร ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ 
ราคากาแฟคั่วในการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุปสงค์การ
ส่งออก เมื่อราคากาแฟคั่วในตลาดโลกสูงขึ้น ปริมาณการส่งออก
กาแฟคั่วย่อมเพิ่มสูงขึ้นตาม 
     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟสกัด ได้แก่ ผลผลิตของ
แต่ละประเทศ ราคากาแฟสกัดในการส่งออก ราคากาแฟคั่วในการ
ส่งออก อัตราเงินเฟ้อของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และผลผลิตต่อเฮกแตร์ ปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล จ านวน
ประชากร และ ผลผลิตต่อเฮกแตร์ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ราคากาแฟ
คั่วส่งผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดในทิศทางเดียวกัน ส่วน
ราคากาแฟสกัดส่งผลต่อปริมาณการส่งออกกาแฟสกัดในทิศทาง
ตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์ โดยราคาสินค้าที่
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เกี่ยวข้องจะส่งผลในทิศทางเดียวกันกับปริมาณสินค้า ส่วนราคา
สินค้าจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณผลผลิต  

 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อส่งออกเมล็ดกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัด 
ได้แก่ ปริมาณผลผลิต ราคากาแฟในการส่งออก อัตราเงินเฟ้อ 
อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น  จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร 
จ านวนผู้บริโภคกาแฟ ผลผลิตต่อเฮกแตร์ ถ้าปัจจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงไปจะท าให้ปริมาณการส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและ
กาแฟสกัด เปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วย จากผลการศึกษาครั้งนี้ มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
     1. ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการอบรม ให้ความรู้
กับเกษตรกรในการเพิ่มปริมาณการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต ท าให้ผลผลิตกาแฟต่อพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกของประเทศในระยะยาวและเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศด้วย 
 

     2. ควรมีการส่งเสริมการแปรรูปกาแฟ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตกาแฟ การคั่วกาแฟ การสกัดกาแฟ ให้มี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งออก
เมล็ดกาแฟและกาแฟส าเร็จรูป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทย
ในการแข่งขันการส่งออกกาแฟให้ทัดเทียมกับประเทศคู่ค้าอื่นได้ 
     3. ควรมีการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจกาแฟ เพื่อกระตุ้นการ
ผลิตและการบริโภคกาแฟ อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคุณภาพ
และระดับราคากาแฟทั้งในและต่างประเทศ 
 
9. กิตติกรรมประกำศ 
     การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ท่านได้ให้ความรู้  ค าแนะน าซึ่ งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้ งนี้  ขอขอบพระคุณ เหล่า
คณาจารย์หลายท่านฃที่ผมได้น าเอาความรู้จากหนังสือและ
บทความของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้  ผมขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้

 
ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกกาแฟ กาแฟคั่วและกาแฟสกัดไทยกับ 10 ประเทศผู้น าการส่งออกโลก 

ตัวแปร 

ปริมำณกำรส่งออกเมล็ดกำแฟ ปริมำณกำรส่งออกกำแฟคั่ว ปริมำณกำรส่งออกกำแฟสกัด 
Multiple linear regression  Log-log model Multiple linear regression  

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err 

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err 

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err 

PDT 
.7432*** 
(23.50) 

0.0316 -0.2020 
(-2.35) 

0.0861 -0.0439** 
(-9.10) 

0.0048 

PCE 
-0.0007** 

(-4.98) 
0.0001 -0.2257 

(-2.17) 
0.1039 0.0003*** 

(13.67) 
0.0000 

PCR 
0.0025* 
(3.89) 

0.0006 1.1167*** 
(10.22) 

0.1093 -0.0004** 
(-4.65) 

0.0000 

INF 
-8719.849* 

(-3.76) 
2319.40 -0.0553 

(-2.37) 
0.0233 1599.061** 

(4.47) 
357.77 

EXC 
16926.4 
(2.46) 

6882.82 0.1570* 
(3.99) 

0.0394 7887.206** 
(7.82) 

1008.25 

POP 
0.0002** 

(6.66) 
0.0000 0.1254 

(0.53) 
0.2384 -5.26e-06 

(-0.97) 
5.43e-06 

CCC 
22244.97 

(1.29) 
17184.86 -0.2926** 

(-6.09) 
0.0480 8677.802* 

(3.38) 
2565.50 

YIELD 
7.8557* 
(3.58) 

2.1917 -0.6636** 
(-5.68) 

0.1168 0.2175 
(0.65) 

0.3326 

R-squared 0.9992 0.9978 0.9973 
F 22473.55 788.10 1297.80 

Prob>F 0.0000 0.0013 0.0008 
Obs 11 11 11 

หมำยเหต ุ: *มีนยัส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1 **มีนยัส าคัญทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 ***มีนยัส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
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ตำรำงที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ จ าแนกตามระดับการส่งออก 

ตัวแปร 
แหล่งควำม
แปรปรวน 

Sum of 
squares 

df 
Mean 
square 

F p 

ปริมาณ             
การส่งออก 

ระหว่างกลุม่ 2.9346E+12 2 1.4673E12 47.625 0.000** 
ภายในกลุ่ม 2.465E+11 8 3.081E+10   

รวม 3.1811E+12 10    
หมำยเหต ุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 

ตำรำงที่ 3 การเปรียบเทียบรายคู่ปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟ จ าแนกตามระดับการส่งออก ด้วยวิธีการ Scheffé 
Row Mean –  

Column Mean  
กำรส่งออกระดับสูง กำรส่งออกระดับปำนกลำง 

การส่งออกระดับปานกลาง 
-1.0e+06 

0.001 
 

การส่งออกระดับต่ า 
-1.4e+06 

0.000 
-353780 
0.061 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ และเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ จ าแนก
ตามระดับจ านวนประชากร ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากฐานข้อมูล UITP ปี 2018 ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง 92 
เมืองทั่วโลก โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า ได้แก่ จ านวนประชากรในเมือง จ านวนสาย ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 และจ านวนสถานี ก าลังสองของจ านวนสถานี ความหนาแน่นประชากร ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.01 และจากการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า เมืองที่มีจ านวนประชากรสูงมี    อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่จ านวนประชากรระดับปานกลางและ
ระดับต่ า ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ: อุปสงค์, รถไฟฟ้า, ความหนาแน่นของประชากร, จ านวนสายรถไฟฟ้า 

 
 

Abstract 
 This article examines factors influencing demand for electric trains of various countries in 2018. The objectives 
of this article are to investigate factors influencing demand for electric trains and to compare demand for electric trains 
in different countries by level of inhabitants. This study used cross-sectional dataset UITP with the sample of 92 cities 
and using multiple regression analysis and one-way ANOVA for data analysis. It was found that factors influencing 
demand for electric trains were number of urban population, number of lines statistically significant at the level of 0.05, 
number of stations, the square of number of stations and population density, statistically significant at the level of 0.01. 
The one-way ANOVA analysis showed that cities with higher population density had a greater demand for electric trains 
than those with moderate or low level of population density statistically significant at the level of 0.05.  
 
Keywords: Demand, Electric trains, Population density, Number of train lines 
 

1. บทน า 
     การคมนาคมขนส่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการขับเคลื่อน
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศและช่วย เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการเจรจาต่อรองทางการค้าของประเทศได้ในเวที
การค้าโลก ระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมี
ส่วนส าคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในประเทศ อีกท้ังยัง
สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศนั้น ๆ เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและให้
ความส าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศ ให้สามารถ
เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกรวดเร็ว โดยที่ไม่มีการแบ่งแยกว่า

จะเป็นใครท าอาชีพใดไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เด็กคนชราหรือ
แม้แต่ผู้พิการก็สามารถใช้บริการระบบคมนาคมขนส่งได้อย่าง
สะดวกสบาย การมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการ
บริการที่ดีช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความเช่ือถือศรัทธาและเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ซึ่งจะมีผลท าให้เกิดการใช้บริการอีก
ในโอกาสหน้าอีกทั้งท าให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
ขยายตัวของสังคมเมือง เกิดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่และที่ดินต่าง 
ๆ เพราะมีการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งพาณิชยกรรมท าให้ผู้คน
สามารถเข้าถึงพื้นที่น้ัน ๆ ได้ง่าย [1] 
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     รถไฟใต้ดินมีความส าคัญอย่างยิ่งในการเดินทาง ในปี  พ.ศ. 
2560 มีรถไฟใต้ดินในเมือง 178 เมืองจาก 56 ประเทศ มีผู้โดยสาร
เฉลี่ยรวม 168 ล้านคนต่อวัน มีจ านวนผู้โดยสารต่อปีโดยประมาณ 
53,768 ล้านคน มีรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มขึ้น 75 แห่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 ระยะเวลาหกปีท่ีผ่านมาการเจริญเติบโตของระบบการขนส่ง
รถไฟฟ้าใต้ดินทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 8,716 ล้านคนต่อปี [2]  
     ในปัจจุบันการพัฒนาและการเติบโตของโลกนั้นเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ประชากรมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจต่าง ๆ มี
การแข่งขันกันมากขึ้น จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมานั้นท าให้มกีาร
เดินทางเพิ่มมากขึ้น และยังต้องเป็นการเดินทางที่รวดเร็วเพื่อเป็น
การประหยัดเวลา [3] ด้วยสภาพการจราจรที่ติดขัด ปริมาณรถที่
เพิ่มขึ้นทุกวัน และความเร่งรีบของประชาชนในการเดินทาง ส่งผล
ให้เกิดความสูญเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและ
สิ่งแวดล้อมมลพิษบนท้องถนน [4] 
     อย่ างไรก็ต าม  เนื่ อ งจากปั จจุบั น ผู้ บ ริ โภคนอกจากให้
ความส าคัญเรื่องความรวดเร็วในการเดินทางแล้ว ยังให้ความสนใจ
เรื่องความสะดวกสบาย ความปลอดภัย คุณภาพของบริการและ
ระบบบริการขนส่งมวลชนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ขนส่งคนได้เป็นจ านวนมากในระยะเวลาอันสั้น ท าให้เกิดโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าขึ้นจ านวนมาก [5] 
     จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลก เพื่อน าผลไปใช้เป็นข้อมูลให้องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา 
วางแผนกลยุทธ์ รวมถึงปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้โดยสาร  

 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า
ของประเทศต่าง ๆ  
     2. เพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าของประเทศ
ต่าง ๆ จ าแนกตามระดับจ านวนประชากร 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้โดยสารที่ต้องการใช้รถไฟฟ้า
ใต้ดินของแต่ละประเทศ มีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้ Khaled and 
Hany (2014) ได้ศึกษาเรื่อง การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อมุมมองและ
แนวโน้มของผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่า สถาน
ที่ตั้ งของสถานีรถไฟใต้ดิน คุณลักษณะของสถานีรถไฟใต้ดิน 
ลักษณะของสถานีรถไฟใต้ดิน เพศ จ านวนการเดินทางรายวัน 
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง และระยะเวลาการเดินทางโดยเฉลี่ย
ในเมืองโดฮา เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ใช้บริการ
และแนวโน้มที่จะใช้ระบบรถไฟใต้ดินใหม่ [6] 
     ศิริรัตน์ สะหุนิล (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า บีทีเอส ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วน

บุคคลส่วนใหญ่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้โดยสาร
จากการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส อย่างมีนัยส าคัญทางถิติ [7] 
ในขณะที่งานวิจัยของ อัญชลา อัศวเทศานนท์ (2543) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส คือ 
ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความตรงเวลา
และสถาน ี[8] 
     กิรณา สินเจริญ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของ
ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ได้ข้อสรุปว่า 
รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสถานี ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางทั่วไป และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยสารรถไฟฟ้าที่
แตกต่างกันมีผลต่ออุปสงค์ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สาย
เฉลิมรัชมงคล [9] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทศพล ธารา
สุจริต (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยอายุ 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน รายได้ที่ได้รับจากผู้ปกครองต่อ
เดือนและค่าใช้จ่ายต่อเดือน สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า BTS มีนัยส าคัญและสอดคล้องกับการศึกษาของ วรา
ภรณ์ วงษ์จิรากร (2547) [10] ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน ผลการศึกษาพบว่า ราคาค่า
โดยสารและระยะเวลาในการเดินทางไปที่สถานีบริการ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน 
     นอกจากนี้ การศึกษาของ Zhao, Deng, Song, and Zhu 
(2013) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานีรถไฟใต้ดินในประเทศ
จีน พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับจ านวน
ผู้โดยสารรถไฟใต้ดิน ได้แก่ ประชากร พื้นที่ส านักงาน จ านวน
อาคารสถานศึกษา สถานบันเทิงและร้านค้า [11] 
 
4. วิธีการศึกษา 
     ในการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวน
ผู้โดยสารที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน ใช้กลุ่มตัวอย่าง 92 เมืองทั่วโลก โดยใช้
การถดถอยเชิงซ้อน  (Multiple regression analysis) ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสาร โดยมีแบบจ าลองดังนี ้
     แบบจ าลองที่ 1 

𝑛𝑜𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2𝑛𝑜𝑠 + 𝛽3𝑠𝑦𝑠𝑙 
             +𝛽4𝑝𝑜𝑐 + 𝛽5𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽6𝑛𝑜𝑙 
             +𝛽7𝑑𝑒𝑛 + 𝜀 
     แบบจ าลองที่ 2 
𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑝 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2𝑛𝑜𝑠 
               + 𝛽3𝑠𝑦𝑠𝑙 + 𝛽4𝑝𝑜𝑐 + 𝛽5𝑎𝑟𝑒𝑎 
               +𝛽6𝑛𝑜𝑙 + 𝛽7𝑑𝑒𝑛 + 𝜀 
     แบบจ าลองที่ 3                                   𝑙𝑜𝑔𝑛𝑜𝑝 =
𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑢𝑟 + 𝛽2𝑛𝑜𝑠 + 
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   𝛽3𝑛𝑜𝑠2 + 𝛽4𝑠𝑦𝑠𝑙 + 𝛽5𝑝𝑜𝑐 
              +𝛽6𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽7𝑛𝑜𝑙 + 𝛽8𝑑𝑒𝑛 + 𝜀 

 

5. ลักษณะข้อมูลทั่วไป 

รูปที ่1 เมืองที่มีการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุด 

     รูปที่  1 เมืองที่มีการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุด  10 เมือง ได้แก่ 
Beijing รองลงมา คือ Shanghai อันดับ 3 คือ Guangzhou ซึ่ง 3 
อันดับเมืองที่มีอุปสงค์ต่อการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดจะอยู่ในประเทศ
จีน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกกว่า 1 ,400 
ล้านคน รวมถึงเมืองอันดับ 5 Hong Kong ซึ่งเป็นเขตที่มีประชากร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อันดับ 4 คือ Moscow ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ และ 5 อันดับแรกท่ีมี
อุปสงค์ต่อการใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดอยู่ในทวีปเอเชีย 

 

รูปที ่2 ประชากรจ าแนกตามระดบัจ านวนประชากร 

     รูปที ่2  ได้จะเห็นได้ว่า ระดับที่ 1 มีจ านวนประชากรเยอะทีส่ดุ 
เนื่องจากการจัดกลุ่มประชากรในเมืองน้อยกว่า 10,000,000 คน มี
เมืองที่อยู่ในระดับที่ 1 ถึง 75 เมือง ระดับที่ 2 มีจ านวนประชากร
รองลงจากระดับที่  1 เนื่องจากการจัดกลุ่มประชากรในเมือง 

10,000,001 - 20,000,000 คน มีเมืองที่อยู่ในระดับที่ 2 เท่ากับ 
14 เมือง และระดับที่ 3 มีจ านวนประชากรรองลงจากระดับที่ 2 
เนื่องจากการจัดกลุ่มประชากรในเมือง 20,000,001 - 30,000,000 
คน มีเมืองที่อยู่ในระดับท่ี 3 เท่ากับ 3 เมือง 

6. ผลการศึกษา 
6.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า 

     จากการศึกษาทั้งหมด 3 แบบจ าลอง ได้แก่ Linear Model, 
Log-lin Model และ Quadratic Model พบว่าแบบจ าลองที่ดี
ที่สุด คือ Quadratic Model หรือ สมการก าลังสอง เนื่องจากค่า 
R-squared เท่ากับ 0.7614 และตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออุปสงค์
การใช้รถไฟฟ้ามีทั้งหมด 5 ตัว โดยแบบจ าลองนี้จะเพิ่มตัวแปร
อิสระ คือ จ านวนสถานีก าลังสอง (nos2) ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์
การใช้รถไฟฟ้า ได้แก่ จ านวนสถานีและจ านวนสถานีก าลังสอง โดย
ถ้าจ านวนสถานีเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 0.2593 หน่วย เมื่อเพิ่มจ านวนสถานีขึ้นถึงจุดหนึ่งจะส่งผล
ให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าลดลง 0.00006 หน่วย จ านวนประชากร
ในเมืองและจ านวนสาย มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือหากจ านวนประชากร
ในเมืองและจ านวนสายเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์
การใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3.66e-08 และ 0.08563 หน่วย ตามล าดับ 
ความหนาแน่นประชากรมีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าใน
ทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 คือหากความหนาแน่น
ประชากรเปลี่ยนแปลง 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ลดลง 0.00006 หน่วย 
     Log-lin Model เป็นแบบจ าลองดีรองลงมา เนื่องจากค่า R-
squared เท่ากับ 0.6323 ซึ่ งน้อยกว่าแบบจ าลอง Quadratic 
Model และตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามี
ทั้งหมด 4 ตัว ได้แก่ ระยะเวลาที่เปิดให้บริการของสถานี ระยะทาง
ของระบบและจ านวนประชากรในเมือง มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 0.1 และ 0.05 
ตามล าดับ คือหากระยะเวลาที่เปิดให้บริการของสถานีเพิ่มขึ้น 1 
หน่วยส่งผลให้การใช้รถไฟฟ้าเพิ่ มขึ้ น  0.0122 0.00362 และ 
4.32e-08 หน่วย ตามล าดับ และความหนาแน่นประชากรมี
อิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 คือหากความหนาแน่นประชากรเปลี่ยนแปลง 1 
หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าลดลง 0.00004 หน่วย 
     ผลการวิเคราะห์ Linear Model ค่า R-squared มีค่าเท่ากับ 
0.8654 ตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่ออุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามี เพียง 3 
ตัว ซึ่ งน้อยกว่า Log-lin Model ได้แก่  ระยะทางของระบบมี
อิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.001 โดยถ้าระยะทางเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยส่งผลให้อุป
สงค์การใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.7178 หน่วย พ้ืนท่ีของเมืองและความ
หนาแน่นประชากรมีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทาง
ตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ โดยถ้า
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พื้นที่และความหนาแน่นประชากรเพิ่มขึ้นส่งผลให้อุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าลดลง 0.0096 และ 0.0242 ตามล าดับ  
 
6.2 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า จ าแนกตามระดับ
จ านวนประชากร 
     สมมติฐาน : ก าหนดให้ จ านวนประชากรต่ า = 1 จ านวน
ประชากรปานกลาง = 2 จ านวนประชากรสูง = 3 จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าโดยจ าแนกตามระดับจ านวนประชากรค่า p = 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า อุปสงค์การใช้
บริการรถไฟฟ้าโดยจ าแนกตามระดับจ านวนประชากรมีความ
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
     จากการเปรียบเทียบจ านวนอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจ าแนก
ตามระดับจ านวนประชากร โดยวิธีการ LSD พบว่ากลุ่มระดับ
ประชากรปานกลางกับกลุ่มระดบัประชากรต่ า กลุ่มระดับประชากร
สูงกับกลุ่มระดับประชากรปานกลางและกลุ่มระดับประชากรสูงกับ
กลุ่มระดับประชากรปานกลาง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 โดยที่กลุ่มระดับประชากรปานกลางมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
มากกว่ากลุ่มระดับประชากรต่ าอยู่ที่ 683.0636 หน่วย กลุ่มระดับ
ประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่ากลุ่มระดับประชากร
ปานกลางอยู่ที่ 1127.4524 หน่วย และกลุ่มระดับประชากรสูงมีอุป
สงค์ การใช้รถไฟฟ้ ามากกว่ ากลุ่ ม ระดั บประชากรต่ าอยู่ ที่ 
1810.5160 หน่วย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

7. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์
ของการใช้บริการรถไฟฟ้า ดังนี้  
     จ านวนประชากรในเมืองเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุปสงค์การใช้บริการ
รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก ประชากรจ านวนเพิ่มมากขึ้น
ท าให้ผู้ใช้บริการรายใหม่ขึ้นมาจึงเกิดการความต้องการทางด้าน
บริการขนส่งมวลชนมากขึ้นและส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการ
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

     จ านวนสายเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจาก จ านวนสายเพิ่มมากขึ้นท าให้ความหลากหลาย
ในการเดินทางมากขึ้นสามารถท าให้ผู้ใช้บริการไปถึงสถานที่ที่
ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมากเกินไปจึงส่งผลให้อุป
สงค์การใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

     ความหนาแน่นประชากรเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้าในทิศทางตรงกันข้าม เนื่องจาก ความหนาแน่นมากขึ้นท า
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางท า
ให้ผู้ใช้บริการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นแบบอ่ืนแทนที่สะดวก
รวดเร็วกว่า เช่น รถรับจ้าง หรือใช้ทางด่วนจึงส่งผลให้อุปสงค์
การใช้รถบริการรถไฟฟ้าลดลง 

     จ านวนสถานีและจ านวนสถานีก าลังสองเป็นปัจจัยที่ส่งต่ออุป
สงค์การใช้รถไฟฟ้าในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม 
เนื่องจาก จ านวนสถานีเพิ่มขึ้นผู้ใช้บริการสามารถเดินทางได้ไกล
รวดเร็วและยังสะดวกสบายจึงส่งผลให้อุปสงค์การใช้บริการ
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเพิ่มจ านวนสถานีมากเกินไปท าให้อุปสงค์
การใช้บริการรถไฟฟ้าลดลง เนื่องจากการเพิ่มสถานีเยอะเกินไปท า
ให้มีผู้ใช้บริการเยอะเกินไปผู้ใช้บริการจึงเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง
แบบอ่ืนท่ีมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการ
รถไฟฟ้าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปี พ.ศ. 2561 พบว่า จ านวน
ประชากรในเมือง จ านวนสาย มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ จ านวน
สถานี ความหนาแน่นประชากร มีอิทธิพลกับอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้า
ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวผลการศึกษาพบว่า เมืองที่มี
ประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่ประชากรปาน
กลาง เมืองที่มีประชากรสูงมีอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่
มีประชากรต่ า และเมืองที่มีประชากรปานกลางมีอุปสงค์การใช้
รถไฟฟ้ามากกว่าเมืองที่มีประชากรต่ า ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาในส่วนนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
     1. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มจ านวนสถานีมาก
ขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารที่สามารถเข้าถึง
บางพื้นที่ด้วยความสะดวกสบายแต่ไม่ควรเพิ่มจ านวนสถานีเยอะ
มากเกินไป เนื่องจากสถานีเยอะท าให้มีผู้ใช้บริการเยอะมากขึ้น 

     2. รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรเพิ่มจ านวนสายมากข้ึน 
เพื่อให้มีความหลากหลายในการใช้บริการของผู้ โดยสารและ
สามารถลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการได้ 
     3. รัฐบาลควรมีนโยบายที่เกี่ยวกับการเพิ่มจ านวนประชากรใน
เมือง เพื่อที่ผู้โดยสารจะได้เพิ่มมากขึ้น 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
     ในการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ให้
ค าแนะน าต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้น าเอาความรู้
จากหนังสือและต าราบทความของท่านท่ีปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การใช้บริการรถไฟฟ้า 

ตัวแปร 
Linear Model Log-lin Model Quadratic Model 

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝜷 
 (t) 

Robust 
Std. Err. 

dur 
(Duration) 

-0.2588 
(-0.20) 

1.2916 0.0122** 
(3.08) 

0.0040 0.0046 
(1.25) 

0.0037 

sysl 
(System length) 

5.7178*** 
(5.28) 

1.0828 0.0036* 
(1.78) 

0.0020 0.0016 
(1.35) 

0.0012 

poc 
(Population in the city) 

0.00001 
(1.45) 

8.07e-06 4.32e-08** 
(2.20) 

1.97e-08 3.66e-08** 
(2.08) 

1.76e-08 

area 
(Area) 

-0.0096*** 
(-5.68) 

0.0017 6.41e-06 
(0.82) 

7.77e-06 -6.79e-06 
(-1.28) 

5.28e-06 

nol 
(Number of lines) 

26.7960 
(1.48) 

18.1525 -0.0433 
(-0.85) 

0.0510 0.0856** 
(2.40) 

0.0357 

den 
(Density) 

-0.0242** 
(-3.22) 

0.0075 -0.00004** 
(-2.63) 

0.00002 -0.00006*** 
(-4.35) 

0.00001 

nos 
(Number of stations) 

-2.6701 
(-1.18) 

2.2568 0.0071 
(1.51) 

0.0047 0.2593*** 
(6.50) 

0.0040 

nos2 
 

- - - 
 

- 
 

-0.00006*** 
(-7.05) 

9.23e-06 

R-squared 0.8654 0.6326 0.7614 
หมายเหตุ: * มีนยัส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.1  ** มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดบั 0.05  *** มีนยัส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจ าแนกตามระดับจ านวนประชากร 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Squares 

F p 

 
nop 

 

ระหว่างกลุม่ 13922128.23 2 6961064.117 17.700 0.000** 
ภายในกลุ่ม 35001108.65 89 393170.884   

รวม 48923236.89 91    
หมายเหต:ุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถไฟฟ้าโดยจ าแนกตามระดับจ านวนประชากร 
ระดับจ านวนประชากร ประชากรสูง ประชากรปานกลาง ประชากรต่ า 

ประชากรสูง - 1127.4524** 1810.5160** 

ประชากรปานกลาง - - 683.0636** 
ประชากรต่ า - - - 

หมายเหต:ุ ** มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อเปรียบเทียบดัชนีความสุข

ระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จาก
รายงานดัชนีความสุขโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 156 ประเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression 
analysis) และค่าสถิติที (Independent samples t-test) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลกได้แก่ การเอื้ออาทรของ
คนในสังคม สิทธิเสรีภาพ มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และ
การรับรู้การทุจริต มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และจากการเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลก พบว่า ประเทศพัฒนาแล้วมีดัชนีความสุข
โลกสูงกว่าประเทศก าลังพัฒนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับที่ 0.01 
 
ค าส าคัญ: ดัชนีความสุขโลก, ประเทศพัฒนา, ประเทศท่ีก าลังพัฒนา, การเปรียบเทียบ 
 
 

Abstract 
This article aims to examine factors affecting the world happiness index in countries in the world and to compare 

the world happiness index between developed and developing countries. The data used in the study was a cross-sectional 
dataset from the World Happiness Index Report with 156 countries. Multiple regression analysis and independent samples 
t-test were employed for data analysis. The result showed that factors influencing the world happiness index were 
generosity of the people in society, rights and freedom, statistically significant at the level of 0.05, Gross Domestic Product, 
social support, healthy life expectancy and perception of corruption, statistically significant at the level of 0.01. In addition, 
the comparative analysis indicated that the World Happiness Index of developed countries was higher than those of the 
developed countries statistically significant at the 0.01.  
 
Keywords: World Happiness Index, Developed countries, Developing countries, Comparison 
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1. บทน า 
     การพัฒนาในโลกปัจจุบัน ประสบปัญหาและความต้องการความ
เอาใจใส่ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สันติภาพ ความ
ยุติธรรม และสภาพทางจิตใจ ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาจึงไม่ได้มุ่ง
ไปที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ปัญหาสังคมหลาย 
ด้าน เช่น รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเน้นความรุ่งเรือง ความเครียด 
และความทุกข์ในรูปแบบต่าง ๆ ท าให้โลกต้องหาแนวคิดการพัฒนา 
การวัดการพัฒนาที่มีความหมายมากขึ้น การพัฒนายุคใหม่ทั่วโลก
จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเป็นองค์รวมและมีความสมดุล เพื่อสร้าง
สังคมในอนาคตที่มีความสุขและสันติภาพได้ [1] 
      ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก าลังร่วมกันหาตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตเพื่อ
วัดระดับความสุขของประชาชนในประเทศ ต่างมีความเห็นตรงกันว่า
ถึงเวลาแล้วในการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดคุณภาพชีวิตจากเดิมที่วัด
จากการเจริญเติบโตของประเทศหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(GDP) ที่มาจากการค านวณสินค้าและบริการ นักเศรษฐศาสตร์ต่างมี
ความเห็นตรงกันว่า GDP ไม่ใช่ตัวช้ีวัดที่ดีในการวัดคุณภาพชีวิต
เพราะการวัดด้วยวิธีนี้ส่งผลเสียและก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก [2] 
     รายงานความสุขโลก (World Happiness Report) จัดท าโดย
สถาบันโลกของมหาวิทยาลัย Columbia ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ยังคงให้ความส าคัญกับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจ แต่ได้เพิ่มปัจจัยอื่น ๆ เข้ามา เช่น อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากร เสรีภาพในด้านต่าง ๆ และสวัสดิการทางสังคม [3]    
     จากการศึกษาข้อมูลข้างต้น การศึกษานี้จึงได้ท าการศึกษาดัชนี
ความสุขโลก (World happiness index) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วและประเทศก าลังพัฒนา รวม 156 ประเทศ เพื่อเป็นแนวทางใน
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ เสรีภาพ ทั้งประเทศ
ที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไข
และป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ คุณภาพชีวิต
ของประชากร กระตุ้นให้มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชากร 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้ทุกประเทศหันมาเห็นถึง
ความส าคัญของโครงสร้างทางสังคม สิทธิเสรีภาพ และความเท่า
เทียมมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
     2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความสุขระหว่างกลุม่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศก าลังพฒันา  
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุข มีงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมากมาย เช่น งานวิจัยของ ณัฐธิดา ตาแก้ว (2557) ได้
ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีความสุขกลุ่มประเทศในปี 
2012 พบว่า ความพึงพอใจในชีวิต อายุขัยโดยเฉลี่ย รายได้ประชาติ 
จ านวนประชากร มีผลต่อดัชนีความสุขโลกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ณ ระดับ 0.05 [4] เช่นเดียวกับ Helliwell et al. (2562) ที่มีรายงาน
ความสุขโลกครั้งแรกที่ส ารวจการวัดความสุขที่ส าคัญ และปัจจัย
สนับสนุนหลัก มีการปรับข้อมูลความสุข การประเมินชีวิต  
ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ [5] มีความเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยของ  เสาวลักษม์ และคณะ (2550) ช้ีให้เห็นว่าดัชนีความสุข
โลกควรเน้นเป้าหมายด้านความสุขของมนุษย์ และมีกรอบแนวคิด
โดยเน้นการเพิ่มความสุขของประชาชน [6] และ Helliwell et al. 
(2562) ช้ีให้เห็นว่า ความเอื้ออาทรเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญที่ใช้เพื่อ
อธิบายความแตกต่างในการประเมินชีวิตโดยเฉลี่ย เห็นได้ชัดว่ามัน
เป็นเครื่องหมายส าหรับความรู้สึกของการมีส่วนร่วมของชุมชนในเชิง
บวกและท าให้มนุษย์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน [7] 
     จากงานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความสุขใน
ภาพรวมทั่วโลก และในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อดัชนีความสุขระดับโลกและการวัดความสุขในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา  
 
4. วิธีการศึกษา 
     การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี
ความสุขโลก ของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา 
จ านวน 156 ประเทศทั่วโลก โดยตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ดัชนีความสุขโลก (WHI) ใช้ข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
data) จากรายงานดัชนีความสุขโลก โดยใช้การวิเคราะห์ การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และใช้วิธีแก้ปัญหา
แบบ Robust regression ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Stata ในการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล  
     แบบจ าลองในการวิเคราะห์ มี 3 แบบจ าลอง ดังนี้  
 
แบบจ าลองท่ี 1 Multiple linear regression 

WHI = β0 + β1(GDP) + β2(SS) + β3(HLE)
+ β4(FMC) +  β5(GEN) + β6(POC)
+ β7(UNE) +  β8(POP) + μ 

 
 
แบบจ าลองท่ี 2 Lin – log model 
WHI = β0 + β1log(GDP) + β2log(SS) + β3log(HLE)

+ β4log(FMC) +  β5log(GEN)
+ β6log(POC) + β7log(UNE)
+  β8log(POP) + μ 

 
แบบจ าลองท่ี 3 Log – log model 

log (WHI) = β0 + β1log(GDP) + β2log(SS)
+ β3log(HLE) + β4log(FMC)
+  β5log(GEN) + β6log(POC)
+ β7log(UNE) +  β8log(POP) + μ 
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5. ดัชนีความสุขโลกพื้นฐาน 
 

 
 

รูปที่ 1 ประเทศท่ีมดีัชนีความสุขโลกสูงสดุ 10 ประเทศ 
 

     รูปที่ 1 แสดงดัชนีความสุขโลกของประเทศที่มีดัชนีความสุขโลก 
(WHI) สูงสุด 10 ประเทศ  จะเห็นได้ว่าทั้ง 10 ประเทศ เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วทั้งสิ้น ประเทศเหล่านี้ล้วนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับสูง รัฐจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ประชากรอย่างครบถ้วน
ท าให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้ว่าประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวียหรือประเทศทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ได้แก่ 
ฟินแลนด์ เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ รวมทั้ง
ประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ 
และออสเตรีย สองประเทศในทวีปออสเตรเลีย ได้แก่ ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดาจากทวีปอเมริกาเหนือ เป็น
ประเทศท่ีมีดัชนีความสุขโลกสูงสุด 10 ประเทศ  
 

 
 

รูปที่ 2 ดัชนีความสุขโลกสุงสดุในกลุ่ประเทศก าลังพัฒนา 
 

     รูปที่ 2 แสดงดัชนีความสุขโลกของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
จากรูปจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีค่าดัชนีความสุขโลกสูงสุดในกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา  ได้แก่  คอสตาริกา อิสราเอล สหรัฐอาหรับ  เอ
มิเรตส์ เม็กซิโก ไต้หวัน ชิลี กัวเตมาลา ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และ
ปานามา 

 
 
 

6. ผลการศึกษา 
     6.1 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรในแต่ละ
ประเทศ 
     จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก (WHI) ของ 
156 ประเทศ ในครั้ งนี้  โดยท าการวิ เคราะห์แบบจ าลองที่  1 
Multiple regression ดังตารางที่ 1 มีค่า Prob>F เท่ากับ 0.0000 
ค่า R-squared เท่ากับ 0.7883  F เท่ากับ 50  อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
คือ ความยืนยาวของชีวิต และ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสนับสนุนทางสังคม และสิทธิ
เสรีภาพ สัดส่วนตัวแปรอิสระมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศเดยีวกนั
กับตัวแปรตาม สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็น
ร้อยละ 78.83 ซึ่งอธิบายตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ 
คือ ดัชนีความสุขโลก ผลการวิเคราะห์จากแบบจ าลองพบว่าหาก
ความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุข
เพิ่มขึ้น 0.9862 หน่วย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
     แบบจ าลองที่ 2 Lin-log Model  Prob>F เท่ากับ 0.0000 ค่า 
R-squared เท่ากับ 0.7159  F เท่ากับ 45.86 สามารถอธิบายได้ว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 คือ สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้ทุจริต มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การ
สนับสนุนทางสังคม และความเอื้ออาทรของคนในสังคม สัดส่วนตัว
แปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศเดียวกันกับตัวแปรตาม 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็นร้อยละ 71.59 ซึ่ง
อธิบายตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ คือ ดัชนีความสุข
โลก ผลการวิเคราะห์จากแบบจ าลองพบว่าหากสิทธิเสรีภาพเพิ่มขึ้น 
1 หน่วย จะมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น 0.2240 หน่วย ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 แบบจ าลองที่ 3 Log-log Model มีค่า Prob>F เท่ากับ 0.0000  
ค่ า  R-squared เ ท่ า กั บ  0.7222 มี ค่ า  F เ ท่ า กั บ  52.62 ก า ร
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อดัชนีความสุขโลก ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 คือ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม และสิทธิเสรีภาพ สัดส่วนตัวแปรอิสระมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางทิศ เดียวกันกับตั ว แปรตาม  สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็นร้อยละ 72.22 ซึ่งอธิบายตัวแปร
อิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามได้ คือ ดัชนีความสุขโลก ผลการ
วิเคราะห์จากแบบจ าลองพบว่าหากการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะมีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น 0.2405 หน่วย ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
   
6.2 การเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลกระหว่างกลุม่ประเทศพัฒนา
แล้วกับกลุม่ประเทศก าลังพัฒนา  
     การเปรียบเทียบดัชนีความสุขโลกโดยทดสอบโดยใช้ค่าสถิติที 
(Independent samples t-test) ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
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กับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า p  เท่ากับ 
0.000 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุขโลกของทั้งสองกลุ่ม
ประเทศมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีดัชนี
ความสุขโลกสูงกว่ากลุ่มประเทศก าลังพัฒนา โดยประเทศพัฒนาแล้ว
มีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุขโลกเท่ากับ 6.5399 ส่วนประเทศก าลัง
พัฒนามีค่าเฉลี่ยของดัชนีความสุขโลกเท่ากับ 4.9837  
 
7. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาดัชนีความสุขโลกครั้งนี้สามารถอธิบายตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี ้
     1. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขของประชากรใน
แต่ ละประ เทศ  พบว่ าแบบจ าลองที่  2  Lin-log Model เป็น
แบบจ าลองที่ดีที่สุดมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุข ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุน
ทางสังคม ความเอื้ออาทรของคนในสังคม สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้
การทุจริต 
     ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี
ความสุขโลกในทิศทางเดียวกัน เนื่องการที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเป็นการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ หากผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น 
     การสนับสนุนทางสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุข
โลกในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น 
การรับรู้ เข้าใจ การให้ข้อมูล ให้วัตถุสิ่งของ รวมถึงการยอมรับให้
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หากการสนับสนุนทางสังคมเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น 
     ความยืนยาวของชีวิต เป็นปัจจัยที่มีอิทธิต่อดัชนีความสุขโลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประชากรที่มีอายุยืนยาว มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสุขภาพจิตดีเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น 
     สิทธิเสรีภาพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการให้อ านาจตัดสินใจด้วยตนเอง ที่จะ
เลือกด าเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอื่นใดอ้างหรือใช้
อ านาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ดัชนี
ความสุขโลกเพิ่มขึ้น 
     การเอื้ออาทรของคนในสังคม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนี
ความสุขโลกในทิศทางเดียวกัน คือการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุ
สิ่งของโดยไม่หวังผลตอบแทนในสังคมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุข
โลกเพิ่มขึ้น 
     การรับรู้การทุจริต เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลกใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีการรับรู้การทุจริตเป็นการได้รับรูถ้ึงความ
โปร่งใส น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ดัชนีความสุขโลกเพิ่มขึ้น 
     2. ศึกษาดัชนีความสุขเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา โดยการทดสอบการ
วิเคราะห์ค่าสถิติที ( Independent samples t-test) พบว่า ดัชนี
ความสุขของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลุ่มประเทศที่ก าลัง

พัฒนามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วมี
ความสุขมากกว่ากลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา เนื่องจากประชากรใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสนับสนุน
ทางสังคม ความยืนยาวของชีวิต สิทธิเสรีภาพ การเอื้ออาทรของคน
ในสังคม และการรับรู้ทุจริตสูงกว่าประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิต่อดัชนีความสุขโลกของประชากร
ในแต่ละประเทศ พบว่าการวิเคราะห์แบบจ าลองที่  2 Lin-log 
Model  สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 คือ สิทธิเสรีภาพ และการรับรู้
ทุจริต มีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ ความยืนยาวของชีวิต การสนับสนุนทางสังคม และความ
เอื้ออาทรของคนในสังคม และได้น าแบบจ าลองนี้เพื่อเป็นประโยชน์
ในการวางแผนพัฒนาดัชนีความสุขของประชากรในประเทศ จากผล
การศึกษาสามารถสรุปพร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี ้
     1. จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มี
ความส าคัญกับประชากร ควรมีการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม
มากขึ้น เพิ่มการช่วยเหลือ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ประชากรในประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนทาง
สังคมที่สูงข้ึน 
     2. จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ทุจริต เป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึง
การพัฒนาประเทศ หากประชากรตรวจสอบความโปร่งใสได้เพิ่มขึ้น 
ท าให้ประชากรมีความมั่นใจต่อศักยภาพของการพัฒนาประเทศ มี
การรับรู้ทุจริตเพิ่มขึ้นส่งผลให้ดัชนีความสุขในประเทศเพิ่มขึ้น 
     3.  จากการศึกษาพบว่า ความยืนยาวของชีวิตมีอิทธิพลต่อดัชนี
ความสุขสูง ประชากรมีอายุยืนยาวมีความสุขมากกว่าประชากรที่มี
อายุสั้น ควรมีการส่งเสริมความรู้ด้านคุณประโยชน์ของอาหาร ด้าน
การออกก าลังกาย การใช้ชีวิตให้สมดุลไม่หนักและไม่เบา ซึ่งส่งผลให้
มีอายุที่ยืนยาวเพิ่มข้ึนและท าให้ดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น 
     4. จากการศึกษาพบว่า สิทธิ เสรีภาพเป็นปัจจัยที่ควรให้
ความส าคัญอย่างมาก หากประชากรในทุกประเทศมีสิทธิเสรีภาพ
เท่าเทียมในเรื่องของเพศ มีสิทธิในการมีอ านาจตัดสินใจด้วยตนเอง
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และดัชนีความสุขใน
ประเทศดีเพิ่มขึ้น 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
     การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาจาก 
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธ์ิ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ได้กรุณา
ให้ความรู้  การแนะน าแนวทางในการวิจัยจนผู้ศึกษาสามารถ
ประยุกต์ความรู้ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่ดิฉันได้น าความรู้จากหนังสือ 
บทความและเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้   
ผู้ศึกษาขอพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อดัชนีความสุขโลก 
ตัวแปร Multiple regression Lin-log Model Log-log Model 
WHI 

(World happiness index) 
𝛃 
(z) 

Bootstrap 
Std. Err. 

β 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

β 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

GDP 
(Gross domestic product) 

0.8402** 

(3.79) 
0.2218 0.4801** 

(3.06) 
0.1569 0.096297** 

(3.10) 
0.0310 

SS 
(Social support) 

1.0890** 

(3.55) 
0.3064 1.2666** 

(3.70) 
0.3420 0.240539** 

(3.45) 
0.0697 

HLE 
(Healthy life expectancy) 

0.9862** 

(2.93) 
0.3364 0.7254** 

(3.08) 
0.2357 0.131111** 

(2.77) 
0.0472 

FMC 
(Freedom to make life choices) 

1.3471** 

(4.06) 
0.3319 0.2240* 

(2.56) 
0.08745 0.054275** 

(3.08) 
0.0175 

GEN 
(Generosity) 

0.2789 
(0.45) 

0.6193 0.2122** 

(2.09) 
0.1016 0.032736 

(1.63) 
0.0200 

POC 
(Perception of corruption) 

0.8837 
(1.32) 

0.6670 0.1595* 

(2.66) 
0.5995 0.017091 

(1.59) 
0.0107 

UNE 
(Unemployment) 

-1.0144 
(-1.92) 

0.0075 -0.0941 
(-1.046) 

0.0646 -0.019498 
(-1.64) 

0.0118 

POP 
(Population) 

-4.07e-10 
(-1.06) 

3.85e-10 -0.0267 
(-0.89) 

0.0300 -0.0042 
(-0.76) 

0.0056 

R-squared 0.7883 0.7159 0.7222 
F 50 45.86 52.62 

Prob > F 0.0000 0.0000 0.0000 
Obs. 156 156 156 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญ ณ ระดบั 0.05 ** มีนัยส าคัญ ณ ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบดัชนีความสุขระหว่างประเทศท่ีพัฒนา และประเทศท่ีก าลังพัฒนา 
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     สะท้อนการพัฒนาเพื่อความสขุของสังคม.  
[2] สติกลติช์, โจเซฟ. (2551). ทั่วโลกค้นหาดัชนีความสุขแทน จดีีพี.     
     สืบค้นจาก มติชน. หน้า 20. 
[3] Helliwell, Layard, Sachs. (2562). Happiness and  
     Community: An Overview. สืบค้นจาก 
     https://worldhappiness.report/ed/2019/happiness-      
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[4] ณัฐธิดา ตาแก้ว. (2557). ดัชนีความสุขโลกกับการพัฒนาท่ียั่งยืน:     
     การวิเคราะห์เชิงเปรยีบเทียบระหว่างกลุม่ประเทศ ASEAN  EU  
     และ BRICS. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
[5,7] Helliwell, Huang, Wang. (2562). Changing World  
     Happiness. สืบค้นจาก https://worldhappiness.report  
     /ed/2019/changing-world-happiness. 
[6] เสาวลักษม์ และคณะ. (2550). ดัชนีความสุขโลกควรเน้น 
     เป้าหมายด้านความสุขของมนษุย์. สืบค้นจาก https://244386- 
     ArticleText-85026-1-10-20200911.pdf. 

Country Mean 
Difference 

t P df Std.  
Deviation 

Developed  6.5399 60.830 0.000 41 0.9185 
Developing 4.9837 57.929 0.000 115 0.6967 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำนในประเทศไทย 
Factors Affecting Number of Passengers Using the Airport in Thailand 

 
 

มูฮัมหมัดฟำริห์ กำญจนกรกุล1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2 
 
 

1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1Email: faris_sk@hotmail.com.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไทยและเพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการใน
สนามบินแต่ละกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากฐานข้อมูลกรมท่าอากาศยาน และท่าอากาศ
ยานไทย ในปี 2561 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 สนามบิน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) และค่าสถิติ
เอฟในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า สนามบินที่มีจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานมากที่สุด 5 สนามบิน ได้แก่ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติภูเก็ต สนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่  ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยาน ได้แก่ จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ และ
ความปลอดภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 และจากการเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการ พบว่า จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
ของกลุ่มสนามบินนานาชาติมีจ านวนผู้ใช้บริการมากกว่ากลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยานไทย ณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: ท่าอากาศยาน, ผู้โดยสาร, จ านวนเที่ยวบิน, จ านวนสายการบิน, ประเทศไทย 

 
Abstract 

              This article aims to examine factors influencing the number of passengers using the airports of Thailand and 
to compare number of passengers using Thai airports in each category. Data used in the study is a cross-sectional data 
from the Department of Airports and Thai Airports in 2018 with a sample of 30 airports. Multiple regression analysis and 
F-test were employed for data analysis. It was found that top five airports with the highest utilisation include 
Suvarnabhumi Airport, Phuket International Airport, Don Mueang International Airport, Chiang Mai and Hat-Yai 
International Airport. The results indicated that factors affecting number of passengers were number of flights, serving 
airlines and safety significant at the level of 0 .01 . Moreover, a comparison analysis showed that international airports 
had more passengers than airports in the Department of Airport significant at the level of 0.01. 
 

Keywords: Airport, Passenger, Number of flights, Number of airlines, Thailand 

 
1. บทน ำ 
     ธุรกิจการบินถือเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งสร้างมูลค่า
มหาศาลให้แก่ประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ท าให้มีความต้องการ
ใช้บริการโดยสารเครื่องบินเพื่อเดินทางท่องเที่ยวและติดต่อธุรกิจ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่ไทยเป็น

ศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาคและมีข้อได้เปรียบจากท าเลที่ตั้ง 
เนื่องจากมีพรมแดนติดประเทศในอาเซียนถึง 4 ประเทศ ท าให้
ธุรกิจการบินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและ ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ [1]  
    บริษัทการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด ให้บริการสายการบิน
ต่างๆ ประมาณ 9.09 แสนเที่ยวบิน เฉลี่ยเติบโตขึ้นร้อยละ 9 ถึง 
10 ทั้งนี้ทางบริษัท ได้ประเมินว่าในปี  2564 ประเทศไทยจะมี
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เที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 ล้านเที่ยวบินต่อปี และจะเพิ่มขึ้นไปถึง 2 
ล้านเที่ยวบินต่อปีในปี 2570 ในแง่ของผลประกอบการทางการเงิน
ในปี  2559 อุตสาหกรรมสายการบินมีก าไรด าเนินการอยู่ที่
ประมาณ 60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ท่าอากาศยานมีทั้ งสิ้น  129.20 ล้านคน หรือเฉลี่ยประมาณ 
354,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 โดยแบ่งเป็นผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 72.54 ล้านคน และผู้โดยสารภายในประเทศ 
56.66 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.57 และ 9.26 ตามล าดับ ส าหรับ
การขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์มีจ านวน 1.57 ล้านตันเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 11.89  ท่าอากาศยานที่มีปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน
มากที่สุด คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสาร 59.08 ล้านคน 
และมีปริมาณเที่ยวบิน 345,767 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 
และ 3.75 รองลงมาคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีผู้โดยสาร 
37.18 ล้านคน ท่าอากาศยานมี 253,544 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยขึ้น 
7.19 และ 5.38 ตามล าดับ [2] 
     ทั้งนี้การเลือกใช้บริการสนามบินหรือสายการบินขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งอาคารผู้ให้บริการ ลานบินและส่วนต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการให้บริการ การบริการเป็นภารกิจหลักของท่าอากาศยาน
หรือเป็นผลิตผลของท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานทั่วโลกจะ
แข่งขันกันเพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และปรับปรุงการบริการที่ท่า
อากาศยานของตน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจที่สุด เพราะความพึง
พอใจนี้จะน ามาซึ่งความส าเร็จในการด าเนินงานช่ือเสียงของท่า
อากาศยาน และรายได้ของสายการบิน ซึ่งจะส่งผลต่อการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในท่ีสุด [3] 
     จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้บริการของท่าอากาศยานมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้น การทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสาร 
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนปรับปรุงการให้บริการ เพื่อรองรับ
จ านวนผู้ใช้บริการที่มีจ านวนสูงขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ และพัฒนาท่า
อากาศยานไทยให้ทัดเทียมหรือโดดเด่นกว่ากลุ่มประเทศอาเซียน 
 
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณผู้ใช้บริการท่าอากาศยานไทย 
     2. เพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนานาชาติ
กับกรมท่าอากาศยานไทย 
 
3. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทย มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น 
การศึกษาของ โสรยา พูลเกษ (2550) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการ 
หมายถึง คุณสมบัติคุณลักษณะทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ของบริการ
ที่ท าให้ผู้รับบริการรับรู้ได้ว่ามีความโดดเด่นหรือเกินกว่าความ
คาดหวัง เป็นที่น่าประทับใจ และเป็นบริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มารับบริการ [4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สม
วงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการเป็น

ทัศนคติที่ผู้รับบริการสะสม ข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะได้รับจาก
บริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ผู้รับบริการก็จะมีความพึง
พอใจในการให้บริการซึ่งจะมีระดับแตกต่างกัน ไปตามความ
คาดหวังของแต่ละบุคคล [5]     
     นอกจากนี้จากงานวิจัยของ อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ (2558) 
ศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ พบว่าการ
รับรู้คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองด้าน
การเดินทางเข้าถึงสนามบินและการเดินทางภายในสนามบิน ด้าน
การบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบิน ด้านร้านอาหาร
ภายในท่าอากาศยาน ด้านร้านค้าภายในท่าอากาศยาน ด้านระบบ
ความปลอดภัยของ   ท่าอากาศยาน ด้านสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป 
และด้านระบบตรวจคนเข้า/ออกเมืองและระบบศุลกากร มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ [6] 
       ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ และ ปารย์ทิพย์ ธนาภิคุปตานนท์ 
(2554) สรุปว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการในด้าน
ต่าง ๆ มีผลต่อระดับความพึงพอใจและความภักดีของผู้รับบริการ
โดยเฉพาะคุณภาพ การบริการด้านการตอบสนองที่ รวดเร็วจะส่ง
ต่อระดับความพึงพอใจใน ขณะที่ คุณภาพการบริการ ด้าน
ภาพลักษณ์ของสถานที่การสร้างความมั่นใจและด้านการเอาใจใส่
ดูแลของสถานบริการทางแพทย์จะสงผลต่อระดับความภักดีของ
คนไข้ที่เข้ามารับบริการ [7]  
     Hu & Huang (2011) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของคุณภาพ
บริการ นวัตกรรมและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความพึงพอใจและ
ความภักดีของลูกค้าของสถานีขนส่งสินค้าทางอากาศ (The Air 
Cargo Terminals: ACTs) ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการ 
นวัตกรรม และภาพลักษณ์ขององค์กรต่อความพึงพอใจ ความพึง
พอใจของลูกค้ามีผลต่อความภักดีในการใช้บริการสถานีขนส่งสินค้า
ทางอากาศ [8] Nasser and Hussain (2015) ศึกษาเรื่อง คุณภาพ
การบริการและความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินที่ด าเนินงาน
ในดูไบ  การวิเคราะห์ เชิงประจักษ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างคุณภาพการบริการ ภาพลักษณ์ผู้ให้บริการ ความ
คาดหวังของลูกค้า การรับรู้คุณค่า ความพึงพอใจของลูกค้า และ
ความภักดีในตราสินค้าของสายการบินท่ีด าเนินการในดูไบตัวแปรที่
ช้ี วัดคุณ ภาพการวิจัยถู กก าหนดโดยใช้กรอบแนวคิดของ 
SERVQUAL ที่มีการปรับปรุง การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 253 ชุด 
และแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
พบว่า คุณภาพการบริการ การรับรูคุณค่า และภาพลักษณ์ตรา
สินค้าส่งผลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งน าไปสู่ความภักดีในตราสินค้าและการน าไปใช้ประโยชน์ [9] 
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4. วิธีกำรศึกษำ 
     ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional data) จากฐานข้อมูลกรมท่าอากาศยาน และท่า
อากาศยานไทย ในปี 2561 มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 สนามบิน 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้ใช้บริการ และใช้สถิติเอฟในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการระหว่างสนามบินในกรมท่า
อากาศยานสนามบินกับสนามบินนานาชาติการวิเคราะห์การ
ถดถอยมีแบบจ าลอง ดังนี ้
 
แบบจ าลองที่ 1  
NUA = β0  +β1NOF+β2  CVN +β3  SAFE+β4  IC+β5ATP+ 
β6POP 

แบบจ าลองที่ 2 
 Log (NUA) = β0 +β1Log (NOF) +β2 Log (CVN) +β3 Log 
(SAFE) +β4Log (IC) +β5Log (ATP) + β6Log (POP) 

แบบจ าลองที่ 3 
NUA = β0 +β1NOF+β2 CVN +β3 SAFE +β4 SAFE2 +β5 IC 
+β6ATP+ β7POP 

5. จ ำนวนผู้โดยสำรและสำยกำรบินแต่ละสนำมบิน 

 
รูปที่ 1 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรสนำมบินมำกที่สุด 

 

     จากภาพแสดงถึงจ านวนผู้ใช้บริการสนามบิน ซึ่งสนามบินที่มี
ผู้ใช้บริการมากสุด ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติ
ภูเก็ต  สนามบินนานาชาติดอนเมือง  สนามบินนานาชาติเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ 

 

รูปที ่2 จ ำนวนสำยกำรบินที่ให้บริกำรในท่ำอำกำศยำนไทย 

     จากภาพแสดงถึงจ านวนสายการบินที่ให้บริการในท่าอากาศ
ยานไทย ท่าอากาศยานที่มีจ านวนสายการบินให้บริการมากที่สุด 
ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ  สนามบินนานาชาติภูเก็ต  สนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่  สนามบินนานาชาติกระบี่  สนามบินนานาชาติ
เชียงใหม ่

6. ผลกำรศึกษำ 
6.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ ำนวนผู้โดยสำรที่ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน
ในประเทศไทย 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทยในครั้งนี้พบว่ามีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการ และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล โดยได้ท าการวิเคราะห์
ทั้งสามแบบจ าลอง ได้แก่ 
     แบบจ าลองที่ 1 : Linear regression model  
มีค่า Prob> F = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ค่า R-squared 
เท่ากับ 0.972 โดยมีค่า F เท่ากับ 134.24 และสามารถอธิบายได้
ว่า หากจ านวนเที่ยวบินท่ีให้บริการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท า
ให้จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงไป 145.425 
หน่วย ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่ง
สาเหตุท าให้เที่ยวบินที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อจ านวนผู้ใช้บริการท่า
อากาศยาน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่องจาก ยิ่งมีจ านวนเที่ยวบินที่
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ให้บริการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมาก
ขึ้น เนื่องจากมีความหลากหลายในการเดินทาง หรือ มีจ านวนที่
รองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้น 
     แบบจ าลองที่ 2 : Log-log regression model  
สามารถอธิบายได้ว่า จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ และ รายได้ มี
การเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยานมีการเปลี่ยนแปลงไป .750 หน่วย .929 หน่วย ตามล าดับ ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01และสายการบินที่
ให้บริการ จ านวนประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้
จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงไป -.295 หน่วย 
-.448 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ท าให้ 
จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ รายได้ และ 
จ านวนประชากร มีอิทธิพลต่อ จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ใน
ทิศทางเดียวกันนั้น เนื่อง จาก ทักวันนี้โลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในจ านวนที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้ ต้องเพิ่ม เที่ยวบิน และ สาย
การบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพื่อพอต้องผู้ที่ต้องการใช้บริการ
ท่าอากาศยานท่ีใช้ในการเดินทาง 
     แบบจ าลองที่ 3 : Quadratic regression model  
มีค่า Prob> F = 0.000 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม ค่า R-squared 
เท่ากับ 0.983 มีค่า F เท่ากับ 190.90 และสามารถอธิบายได้ว่า 
หากจ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ ความปลอดภัย ความปลอดภัย
ก าลังสอง มีการเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ท าให้จ านวนผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงไป 148.123หน่วย 2.76e+07 
หน่วย 162886.2 หน่วย ตามล าดับ ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  0.01 และ สายการบินที่ ให้บริการ มีการ
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
มีการเปลี่ยนแปลงไป -103439.6 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากจ านวน
เที่ยวบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ มีอิทธิพลต่อ จ านวน
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่อง จาก ทักวันนี้
โลกมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในจ านวนที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้ 
ต้องเพิ่ม เที่ยวบิน และ สายการบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพื่อ
พอต้องผู้ที่ต้องการใช้บริการท่าอากาศยานที่ใช้ในการเดินทางและ
ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยของท่าอากาศยาน เนื่องด้วยความ
ปลอดภัยเป็นหลักส าคัญที่มนุษย์จะเลือกใช้บริการ ถ้าหากมีสาย
การบินที่มาก หรือ จ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่มีความปลอดภัยแล้ว
ละก็ ก็ไม่อาจท าให้ จ านวนผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น 
 
6.2 กำรเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ใช้บริกำรท่ำอำกำศยำน  
 จาการเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
จ าแนกโดยการแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ สนามบินในกรมท่า
อากาศยาน และ สนามบินนานาชาติ โดยวิธี เปรียบเทียบพหุคูณ 
พบว่า กลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยาน และ กลุ่มสนามบิน
นานาชาติ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.01 โดยที่กลุ่มสนามบิน

นานาชาติมีจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมากกว่ากลุ่มสนามบิน
ในกรมท่าอากาศยาน ที่ 24902915.9 หน่วย ณ ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 
 

7. อภิปรำยผล 
     จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายเหตุผลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทย ดังนี้  
     ความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจ านวน
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คือ หากท่าอากาศยานมีความปลอดภัย
เพิ่มมากข้ึนจะส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจาก 
ความปลอดภัย คือปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการเลือกใช้บริการ 
หากท่าอากาศยานไม่มีความปลอดภัย ก็อาจส่งผลให้มีจ านวน
นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการลดน้อยลง แต่ถ้าหากท่าอากาศยานมี
ความปลอดภัย ก็จะเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ท าให้มี
ผู้ใช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
     จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน คือ หากท่าอากาศยานมี
จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้จ านวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มมากขึ้นด้วย เนื่องจาก ยิ่งมีจ านวนเที่ยวบินมากเท่าไหร่ก็
สามารถตอบโจทย์ในการเดินทาง หรือเป็นแผนการเดินทางให้ แก่
ผู้ใช้บริการ ได้สะดวกต่อการเดินทาง ท าให้เกิดความประทับใจใน
การให้บริการของท่าอากาศยาน จ านวนสายการบินที่ให้บริการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศ
ยาน คือ หากท่าอากาศยานมีจ านวนสายการบินท่ีให้บริการเพิ่มขึ้น
จะท าให้จ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานลดลง เนื่องจาก การที่เปิด
สายการบินหลายๆประเทศ ไม่ได้การันตีว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 
หรือในบางครั้งอาจจะไม่มีผู้ใช้บริการเลยในสายการบินนั้น เพราะ
ในบางประเทศไม่ได้นิยมในการใช้บริการสายการบิน ท าให้ไม่
จ าเป็นต้องมาใช้บริการท่าอากาศยาน 
     จากการเปรียบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานระหว่าง
กลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยาน และ กลุ่มสนามบินนานาชาติ  
โดยที่กลุ่มสนามบินนานาชาติมีจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน
มากกว่ากลุ่มสนามบินในกรมท่าอากาศยาน 
 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่า
อากาศยานในประเทศไทย พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลประกอบด้วย 
ความปลอดภัย จ านวนเที่ยวบินท่ีให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ 
หากปัจจัยเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย จะท าให้จ านวน
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 162886.2 หน่วย 148.123หน่วย ตามล าดับ ใน
ทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 สายการบินที่
ให้บริการ มีการเปลี่ยนแปลงไป  
1หน่ วย  จะท า ให้ จ าน วนผู้ ใช้บริก ารท่ าอากาศยานมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไป -103439.6 หน่วย ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ
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นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลที่ได้จาการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์
กับท่าอากาศยานต่างๆในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการ
วางแผนในการขยายคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัย และ 
จ านวนเที่ยวบิน ให้ดียิ่งข้ึน เพื่อรองรับจ านวนผู้ใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น 
     1. จากการศึกษาพบว่า จ านวนเที่ยวบินที่ให้บริการไม่เพียงพอ
แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้บริหารท่าอากาศยานหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องควร ให้ความส าคัญกับปัจจัยการตอบสนองความต้องการ 
โดยต้องเพิ่มจ านวนเที่ยวบินให้แต่ละท่าอากาศยาน เพื่อให้สามารถ
ให้รองรับปริมาณผู้โดยสารทุกช่วงเวลาเพื่อให้ สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ทั่วถึง โดยสิ่งส าคัญที่สุดที่ควรให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
ต้องตระหนักไว้เสมอคือความเอาใจใส่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ 
     2. จากการศึกษาพบว่า ความปลอดภัยนั้น จ าเป็นจะต้องมี
ความปลอดภัยที่เหมาะสมในทางที่ดีหรือก็คือควรมีพนักงานรักษา
ความปลอดภัยประจ าจุดส าคัญ และมีกล้องวงจรปิดตามทางเดิน
และจุดอับ เพราะ ความปลอดภัยของการบริการของท่าอากาศยาน
นั้น ส่งผลต่อปัจจัยของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ หากท่าอากาศยาน 
ไม่มีความปลอดภัย จ านวนผู้โดยสารก็จะลดน้อยลง 

    3. จ านวนสายการบินที่ให้บริการ แต่ละท่าอากาศยาน จะเห็น
ได้ว่า ท่าอากาศยานท่ีเป็นนานาชาติ จะมีจ านวนผู้โดยสารมากกว่า
ท่าอากาศยานในกรมท่าอากาศยานไทย เพราะ มีจ านวนสายการ
บินที่หลากหลาย ท าให้มีจ านวนผู้โดยสารมากกว่า และ เป็น
ตัวเลือกที่ดีในการใช้บริการได้มากว่า ท าให้ ท่าอากาศยานที่มีสาย
การบินที่ให้บริการมากๆ ส่งผลให้มีจ านวนผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ด้วย ทั้งนี้อยากให้พัฒนาท่าอากาศยานในกรมท่าอากาศยานไทยให้ 
มีสายการบินที่เพิ่มขึ้น อาจท าให้มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มมากข้ึน 

9. กิตติกรรมประกำศ 
     การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณา
อย่างยิ่ งจาก อาจารย์  ดร.ธนวิทย์  บุญสิทธิ์  ผู้ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้น าเอาความรู้จาก
หนังสือและต าราบทความของท่านท่ีปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

 

ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจ านวนนักท่องเที่ยว 

ตัวแปร Linear Model Log-log model Quadratic model 
NUA 

(Number of airport 
passengers) 

𝛃 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝛃 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝛃 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

CVN 
(Convenience) 

69096.43 
(0.69) 

100290.2 -2.620 
(-0.91) 

1.625 70555.19 
(0.51) 

91643.77 

SAFE 
(Safety) 

315175.6 
(1.06) 

297235 -.066 
(-0.02) 

2.094 2.76e+07*** 
(-3.92) 

1.45e+07 

SAFE2 
(Safety2) 

- - - - 162886.2*** 
(3.96) 

85953.16 

NOF 
(Number of flights) 

145.425*** 
(3.57) 

40.739 .750*** 
(4.19) 

.332 148.123*** 
(6.61) 

23.030 

IC 
(Income) 

.029 
(0.66) 

.044 .929*** 
(5.59) 

.336 -.010 
(-0.41) 

.029 

ATP 
(Airlines provided) 

-11807.57 
(-0.25) 

47234.44 -.448*** 
(-3.25) 

.106 -103439.6** 
(-1.88) 

76944.14 

POP 
(Population) 

-.593 
(-1.67) 

.355 -.295** 
(-2.10) 

.128 .145 
(0.22) 

.439 

R-squared 0.972 0.976 0.983 
F 134.24 158.50 190.90 

Prob > F 0.000 0.000 0.000 
Obs. 30 30 30 

หมำยเหตุ : ** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
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ตำรำงที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบจ านวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานจ าแนกตามกรมที่สังกัด 

 
Airport 

 
N 

Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference 

 
df 

 
t 

 
F 

 
p 

สนามบิน                 
ในกรมท่าอากาศยาน 

24 -24902915.9*** 4288780.231 28 -5.807 58.44 .000*** 

สนามบินนานาชาต ิ 6 24902915.9*** 9047841.069 5.004 -2.752   
รวม 30       

หมำยเหตุ : ***มีนัยส าคัญที่ระดบั 0.01 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก จ าแนกตามกลุ่มรายได้ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวางจาก
ฐานข้อมูล World’s Top Export ในปี 2018 มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 61 ประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่น าเข้าไวน์มากที่สุด 10 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน แคนาดา 
ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุด 10 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน 
ออสเตรเลีย ชิลี เยอรมนี นิวซีแลนด์ โปรตุเกส อาเจนตินา อังกฤษ ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปรมิาณการน าเข้าไวน์ ได้แก่ จ านวนประชากร 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก าลงัสอง ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการส่งออกไวน์ ได้แก่ จ านวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และความมั่งคั่ง ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 และการบริโภคไวน์
ต่อหัว ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 นอกจากนี้การเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ จ าแนกตามกลุ่มรายได้ พบว่า กลุ่มที่มีรายได้สูง
จะมีปริมาณการน าเข้าไวน์มากกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ค่อนข้างสูง และกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ค่อนข้างต่ า ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ค าส าคัญ: การน าเข้าไวน,์ การส่งออกไวน์, กลุ่มรายได้ 
 

Abstract 
 This study aims to examine factors affecting the volumes of wine import and export in different countries around 
the world and compare the amount of wine import and export classified by income groups. The data use for this study 
is the cross-sectional data from the World's Top Export database in 2018 with 61 countries. Multiple regression analysis 
and one-way ANOVA were employed for data analysis. The top 10 countries with the highest wine import were the United 
States, England, Germany, China, Canada, Japan, the Netherlands, Belgium, Switzerland and France. The top 10 countries 
with the largest export were France, Italy, Spain, Australia, Chile, Germany, New Zealand, Portugal, Argentina and England. 
The results showed that factors affecting the amount of wine imports were number of population, Gross National Product 
and wealth rate significance at the level of 0.01, the gross national product squared significance at the level of 0.05. 
Factors affecting the quantity of wine exports included number of population, GNP and wealth rate significance at the 
level of 0.05, wine consumption per capita significance at the level of 0.01. Moreover, the comparison of wine import 
and export volume classified by income group indicated that high-income countries had more wine imports than relatively 
high-income and low-income countries at the significant level of 0.05. 
 
Keywords: Wine import, Wine export, income group
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1. บทน า  
      ไ วน์  (wine)  เป็น เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ประ เภทหนึ่ ง
เช่นเดียวกับ สุรา เบียร์ วิสกี้ การท าไวน์เป็นอาชีพเก่าแก่ท ากันมา
หลายพันปี เป็นขบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ เมื่อยีสต์เจอ
น้ าตาล จะกินน้ าตาลแล้วคลายแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์
ออกมา การท าไวน์คือการเอาองุ่นซึ่งสุกหวานได้ที่แล้วมาหมักให้
ยีสต์ท างาน น้ าตาลในองุ่นจะเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ แล้วกลายเปน็
ไวน์ในที่สุด [1] [2] ไวน์ที่ดื่มกันในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด 
อาจเรียกช่ือตามประเภทของผลไม้ช่ือผู้ผลิต หรือปริมาณของ
แอลกอฮอล์เป็นเกณฑ์ แบ่งได้หลายชนิด ได้แก่ แบ่งตามชนิดของสี 
แบ่งตามความหวานของไวน์ แบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์ 
แบ่งตามปริมาณแก๊สที่ละลายอยู่ในไวน์ แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ผลิต 
[3] เช่นไวน์ขาว (White Wine) ไวน์แดง (Red Wine) ไวน์โรเซ่ 
(Rose Wine)  ไ วน์ หวาน  (Dessert Wine)  สปาร์ คกลิ้ ง ไ วน์  
(Sparkling Wine)  
     อุตสาหกรรมไวน์ผลไม้เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเพราะ
นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรแล้ว
ยังเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตเพื่อทดแทนการน าเข้าและ
ส่งออกไวน์ราคาแพงจากต่างประเทศได้อีก [4] 
     ในปัจจุบันการบริโภคไวน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้โดยเฉพาะไวน์
น าเข้าจากฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อิตาลี ชิลี และสหรัฐอเมริกา ส่งผล
ให้ยอดขายทั่วโลกจากการส่งออกไวน์มีมูลค่า 37.4 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี 2561 ประเทศที่มีการส่งออกไวน์สูงสุดในปี 2561 15 
ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศสร้อยละ29.5 อิตาลีร้อยละ 19.6 สเปนร้อย
ละ 9.4 ออสเตรเลียร้อยละ5.8 ชิลีร้อยละ 5.3 สหรัฐอเมริการ้อยละ 
3.9 เยอรมนีร้อยละ3.3 นิวซีแลนด์ร้อยละ 3.2 โปรตุเกสร้อยละ 2.5 
อาร์เจนตินาร้อยละ 2.2 อังกฤษร้อยละ 2.2 แอฟริกาใต้ร้อยละ 2.1 
สิงคโปร์ร้อยละ 1.3 ฮ่องกงร้อยละ 1.2 และเนเธอร์แลนด์ร้อยละ 1 
ของการส่งออกไวน์ท้ังหมด [5] 
     จากการที่ไวน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นท าให้มูลค่าของการ
น าเข้าไวน์ทั่วโลกมีมูลค่า 37.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2561 
ประเทศที่น าเข้าไวน์สูงสุดในช่วงปี 2561 มี 15 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริการ้อยละ 17 อังกฤษร้อยละ 11.5 เยอรมนีร้อยละ 8.2 
จีนร้อยละ 7.5 แคนาดาร้อยละ 5.3  ญี่ปุ่นร้อยละ4.4 ฮ่องกงร้อย
ละ 4.1 เนเธอร์แลนด์ร้อยละ 3.6 สวิสเซอร์แลนด์ร้อยละ 3.2 
เบลเยียมร้อยละ 3 ฝรั่งเศสร้อยละ3 รัสเซียร้อยละ 2.8 สวีเดนร้อย
ละ 2.1 เดนมาร์กร้อยละ 2 และสิงคโปร์ร้อยละ 1.7 ของการน าเข้า
ไวน์ท้ังหมด [6] 
     จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมไวน์ได้สร้าง
มูลค่าการน าเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศเป็นจ านวน
มาก  ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบมูลค่าการ
น าเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการน าเข้าและส่งออกไวน์ของแต่ละกลุ่มประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
     2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการศึ กษาปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการน า เข้ าและส่ ง ออก
อุตสาหกรรมไวน์ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น การศึกษา
ของ Leonida, Sofia and Patrícia (2562) ในการวิเคราะห์การ
ส่งออกไวน์ส าหรับ 10 ประเทศหลักที่ผลิตไวน์ในยุโรป โดยใช้
เทคนิคที่ได้รับความนิยมและความสัมพันธ์อันดับของ Spearman 
ระหว่างรอบผลลัพธ์ส าหรับการส่งออกตามมูลค่าเผยให้เห็นถึง
ระดับการประสานที่แข็งแกร่งตลอดช่วงเวลาส าหรับคนส่วนใหญ่
ของประเทศโดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตตลอดเวลา [7] นอกจากนี้ 
Mariarosaria (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกไวน์
ปริมาณและสถานะในตลาดส่งออกที่มากในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปธรรมไปยังตลาดปลายทางที่มี
รายได้สูง [8]    
     นีระนุช โชติพันธ์ และ สุภาพร คูพิมาย (2555)  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลต่อช่องทางการจัดจ าหน่ายไวน์ พบว่า ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายด้านการให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายที่มีความส าคัญมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายไวน์ [9]  
     นงนุช หวังสวาสดิ์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ก าหนด
มูลค่าการน าเข้าไวน์ของประเทศไทย พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
มูลค่าน าเข้าไวน์ คือ ปริมาณการบริโภคในประเทศ และราคาไวน์
ในประเทศเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
ส่วนราคาไวน์น าเข้าเฉลี่ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่
ปริมาณการบริโภคและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าการน าเข้าไวน์ [10] 

4. วิธีการศึกษา 
     ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple regression analysis) มีแบบจ าลอง 3 แบบที่ ใ ช้คือ 
Quadratic model, Log-log model, Log-lin model  
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http://agro-industry.rmutsv.ac.th/agro/alcoholic/unit4/bas_rm.htm
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แบบจ าลองการน าเข้า 

Import = β0 + β1(POP) + β2(ARS) + β3(GROWTH) + β4(GDP)
+  β5(WEALTH) + β6(EXC) + β7(INF) +  β8CONP
+ 𝛽9(𝐶𝑂𝑁𝑃2) + μ 

 
 log Import = β0 + β1 log(POP) + β2 log(ARS) β3 +
                           log(GROWTH) + β4 log(GDP) +   β5 log(WEALTH) +
                             β6 log(EXC) + β7 log(INF) + β8 log(CONP) + μ 
 
 log Import = β0 + β1 log(POP) + β2 log(ARS) +
                           β3 log(GROWTH) + β4 log(GDP) + β5(GDP2) +
                            β6 log(WEALTH) +  β7 log(EXC) + β8 log(INF) +
                             β9 log(CONP) + μ 
 

แบบจ าลองการส่งออก 

log Export  = β0 + β1(POP) + β2(ARS) + β3(GROWTH) + β4(GDP)

+  β5(WEALTH) + β6(EXC) + β7(INF) + β8CONP

+ μ 
log Export = β0 + β1 log(POP) + β2 log(ARS) + β3 log(GROWTH) 

+ β4 log(GDP) + β5 log(WEALTH) + β6 log(EXC)
+ β7 log(INF) + β8 log(CONP) + μ 

 
log Export = β0 + β1(POP) + β2(ARS) + β3(GROWTH) + β4(GDP)

+  β5(WEALTH) + β6(EXC) + β7(INF) + β8CONP
+ β9(CONP2) + μ 

 
5. ปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ 

ภาพที่ 1 ประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าไวน์มากที่สุด 10 ประเทศ 
     ภาพที่ 1 ประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าไวน์มากที่สุด  10 
ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี จีน แคนาดา ญี่ปุ่น 
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์  ฝรั่งเศส ตามล าดับ จะ
เห็นได้ว่าประเทศที่มีการน าเข้ามากที่สุดจะเป็นประเทศที่มีขนาด
ใหญ่และมีประชากรเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการน าเข้ามาก
เป็ นพิ เ ศษ เพื่ อ ตอบสน อ งคว ามต้ อ ง ก า ร ขอ งประ ช า ก ร
ภายในประเทศ 

ภาพที่ 2 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุด 10 ประเทศ 

     ภาพที่ 2 ประเทศที่มีปริมาณการส่งออกไวน์มากที่สุด  10
ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ออสเตรเลีย ชิลี เยอรมนี 
นิวซีแลนด์ โปรตุเกส อาเจนตินา อังกฤษตามล าดับ จะเห็นได้ว่า
ประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุด คือประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรป 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ต่าง ๆ เหมาะกับการเพาะปลูก
องุ่นเพื่อน าไปหมักเพื่อท าไวน์ 

6. ผลการศึกษา 
6.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
     6.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พบว่าจากตารางที่1 แบบจ าลอง Quadratic 
model เป็นแบบจ าลองที่ดีท่ีสุด เนื่องจากมีค่า R-squared เท่ากับ 
0.8414 ซึ่งมากที่สุด โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าคือ
จ านวนประชากร เพราะถ้าจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท า
ให้ปริมาณการน าเข้าไวน์ลงลด 2.431131 เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ  เนื่องจากเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มีการน าเข้าเพิ่มมากขึ้น 678.0098  แต่
เมื่อมีผลิตภัณฑ์มวลรวามประชาชาติเพิ่มมากขึ้นถึงจุด ๆ หนี่งจะ
ส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าไวน์ลดลงเพราะถ้ามีการน าเข้าไวน์มาก
จนเกินไปแต่ผู้บริโภคมีจ านวนเท่าเดิมก็จะท าให้รายได้ของประเทศ
ลดลง การน าเข้าไวน์จึงลดลงตามมาด้วย 
     แบบจ าลองคือแบบจ าลอง Log-log model โดยแบบจ าลองนี้
มีค่า R-squared เท่ากับ 0.8176 ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่ดีเป็นอันดับ
ที่สอง โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อการน าเข้าไวน์ คือ อัตราเงินเฟ้อ 
เพราะถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ปริมาณการน าเข้า
ไวน์ลดลง -0.0642891 หน่วย เนื่องจากถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็
จะส่งผลให้ราคาไวน์ในการน าเข้านั้นเพิ่มขึ้น ดังนั้นการน าเข้าไวน์
จึงลดลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และอัตรา
แลกเปลี่ยน ก็ เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อปริมาณการน าเข้าไวน์
เช่นเดียวกัน เนื่องจากเมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะท า
ให้การน าเข้าไวน์เพ่ิมมากข้ึน 1.195079 และ 0.257143 ตามล าดบั 
แต่ในระดับนัยส าคัญแตกต่างกัน  
     แบบจ าลองสุดท้ายคือแบบจ าลอง Quadratic model ซึ่งมีค่า 
R-squared  เท่ากับ 0.7044 และมีตัวแปรส่งผลต่อปริมาณการ
น าเข้าไวน์ คือ ดัชนีความมั่งคั่งที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.01 และอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยส าคัญ 
0.10 ซึ่งทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า
ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะท าให้ปริมาณการน าเข้าไวน์
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการบริโภคต่อหัว เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.10 เมื่อการ
บริโภคต่อหัวเพิ่มขึ้น จะท าให้ปริมาณการน าเข้าไวน์เพิ่มขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันถ้าการบริโภคไวน์ต่อหัวเพิ่มมากเกินไปก็จะท าให้
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ปริมาณการน าเข้าไวน์ลดลง เพราะอาจจะมาตราการในการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมีอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น ราคา
ไวน์ก็จะเพิ่มขึ้นท าให้การบริโภคน้อยลงส่งผลให้ปริมาณการน าเข้า
ไวน์ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน 
     6.1.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จากตารางที่2 พบว่ามีแบบจ าลองทั้งหมด 3 
แบบจ าลอง ซึ่งแบบจ าลองที่ดีที่สุดคือ แบบจ าลอง Quadratic 
model เพราะมีค่า R-squared เท่ากับ 0.6945 และมีตัวแปรที่
ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์ คือ จ านวนประชากร ที่ส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้าม เพราะว่า ถ้าจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
จะท าให้มีปริมาณการส่งออกไวน์ลดลง -4.17e-08 เนื่องจาก เมื่อ
จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นจะท าให้มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกมากขึ้นส่งผลให้พ้ืนมีพื้นที่เพาะปลูกองุ่นน้อยลง 
ท าให้การผลิตและปริมาณการส่งออกลดน้อยลงด้วย ซึ่งสอดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่เพิ่มขึ้น แล้วท าให้การส่งออก
ลดลง เนื่องจากประเทศมีรายได้มากขึ้นจะท าให้การบริโภค
ภายในประเทศมีมากขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีปริมาณการส่งออกที่
น้อยลง และการบริโภคต่อหัวซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการ
ส่งออกไวน์ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากไวน์เป็นที่นิยมมากขึ้นจึงมี
การส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น 

     แบบจ าลองที่ดีรองลงมาคือ แบบจ าลอง Log-lin model 
เนื่องจากมีปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์เป็นจ านวนมาก
คือจ านวนประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ซึ่งส่งผลใน
ทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 และการบริโภคต่อหวัก็
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวน์ด้วยเช่นกัน แต่ใน
ทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ดัชนีความมั่งคั่งของประเทศก็ส่งผลใน
ทิศทางเดียวกัน เนื่องจากประเทศที่มีความมั่งคั่งจะมีก าลังในการ
ผลิตไวน์เพื่อส่งออกได้เป็นจ านวนมากซึ่งปัจจัยนี้ท าให้การส่งออก
ไวน์เพ่ิมขึ้น 0.005625 หน่วย  
     แบบจ าลอง Log-log model เป็นแบบจ าลองที่มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อปริมาณการส่งออกไวน์คือ การบริโภคต่อหัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส่งผลในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของการบริโภคไวน์ท าให้การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.420394  
หน่วย เพราะการส่งออกท่ีเพิ่มมากขึ้นเป็นการการันตีคุณภาพ และ
ความนิยมในต่างประเทศ 
6.2 การเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกของแต่ละ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
     การเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและการส่งออกไวน์ โดย
จ าแนกตามกลุ่มรายไดน้ั้นไดใ้ช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-
way ANOVA) โดยก าหนดให้ รายได้ต่ า = 1 รายได้ค่อนข้างต่ า = 
2  รายได้ค่อนข้างสูง  = 3 รายได้สูง  = 4  ซึ่ งผลการทดสอบ
สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการน าเข้าและการส่งออก

ไวน์ระหว่างกลุ่มที่มีระดับรายได้ต่างกันค่า Pr (F>t) = 0.006 และ 
0.045 ตามล าดับ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย
ของปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
โดยจ าแนกตามกลุ่มรายได้ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
     จากการเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ของ
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ าแนกกลุ่มรายได้ พบว่ามีปริมาณการ
น าเข้าไวน์ของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต่ ากับกลุ่มที่มีรายได้
สูงและ กลุ่มประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูงและกลุ่มที่มีรายได้สูง
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
จะมีการน าเข้าไวน์มากกว่าประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างสูง 1.1e+09 
หน่วย และประเทศที่มีรายได้สูงมีการน าเข้ามากกว่าประเทศที่มี
รายได้ค่อนข้างต่ า 9.0+08 หน่วย ด้วยเช่นกัน มีความสัมพันธ์ ณ 
ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
7. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณ
การน าเข้าและส่งออกไวน์ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ซึ่งบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการ
น าเข้าและส่งออกไวน์ของประเทศต่าง ๆทั่ วโลก และเพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกไวน์ จ าแนกตามกลุ่ม
รายได้ เนื่องจาก การวิเคราะห์การถดถอย มีความสัมพันธ์กัน ณ 
ระดับนัยส าคัญ 0.01 0.05 และ 0.1 ส่วนและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05  ซึ่งจะมีตัวแปร
อิสระอย่างน้อย1ตัว ส่งผลต่อตัวแปรตามคือปริมาณการน าเข้าไวน์ 
และปริมาณการส่งออกไวน์ มีค่าเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอิสระที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้า 
ได้แก่ จ านวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติก าลังสอง และปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปริมาณการส่งออก คือจ านวนประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ ดัชนีความมั่งคั่ง การบริโภคต่อหัว ซึ่งถ้าปัจจัยเหล่านี้
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไป ก็จะส่งผลให้ปริมาณการน าเข้า
และส่งออกไวน์เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย จากการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Multiple regression analysis) สาเหตุของปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลมีดังนี้ 
     1. รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ 
     2. รัฐบาลควรลงทุนในอุตสาหกรรมไวน์มากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศให้เพิ่มขึ้น 
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     3. รัฐบาลควรจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตรเพราะเมื่อจ านวน
ประชากรเพิ่มมากขึ้นจะท าให้พื้นที่การเกษตรลดลงเพราะสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
     4. รัฐบาลควรศึกษาถึงการขยายตลาดการน าเข้าและส่งออก
ไวน์เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ คิดว่าไวน์มีราคาสูง และเป็นสินค้า
ฟุม่เฟือย 
 
 
 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
     การศึกษาในครั้งนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับ
ความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธรุกจิ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ได้กรุณาให้ความรู้ แนะ
แนวทางในการวิจัยจนผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ในเชิงสห
วิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้น าเอาความรู้
จากหนังสือและต าราบทคามของท่านที่ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ 
ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อปริมาณการน าเข้าไวน์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
 

ตัวแปร 

Quadratic model Log-log model Quadratic model 

𝛽 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝛽 
(t) 

Robust HC2 
Std. Err. 

𝛽 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

POP 
(Population) 

1.21e+08 
(0.52) 

2.31e+08 -0.4692658 
(-1.42) 

0.3294827 -2.43113*** 
(-3.34) 

0.7281756 

AREA 
(Area size) 

-5.19e+07 
(-0.69) 

7.50e+07 -0.0991667 
(-0.99) 

0.1002324 - - 

GROWTH 
(Growth rate) 

-7.30e+07 
(-1.34) 

5.45e+07 -0.0171829 
(-0.22) 

0.0775619 2.12e+07 
(1.33) 

1.59e+07 

GDP 
(Gross Domestic Product) 

1.55e+07 
(0.13) 

1.19e+08 1.195079*** 
(4.53) 

0.2637205 687.0098*** 
(3.35) 

194.4971 

GDP2 
(Gross Domestic Product2) 

- - - - -0.0000168* 
(-1.90) 

8.87e-06 

WEALTH 
(Wealth rate) 

176035.3*** 
(2.67) 

65840.04 0.0000319 
(1.25) 

0.0000255 - - 

EXC 
(Exchange rate) 

2.09e+07* 
(1.72) 

1.22e+07 0.0257143* 
(1.78) 

0.0144583 1.24e-07 
(1.62) 

7646887 

INF 
(Inflation) 

-1.89e+08 
(-1.42) 

1.33e+07 -0.0642891* 
(-1.75) 

0.0368277 8997.905 
(1.51) 

5968.216 

CONP 
(Consumption per capita) 

2.78e+08* 
(1.71) 

1.63e+08 -0.1466972 
(-1.29) 

0.1138613 3117464 
(0.07) 

4.18+07 

CONP2   
(Consumption per capita) 

-4.84e+07* 
(-1.74) 

2.78e+09 - - - - 

R-squared 0.7044 0.8176 0.8414 
F 6.81 41.44 7060.28 

Prob>F 0.0000 0.0000 0.0000 
Obs 60 60 61 

หมายเหต:ุ *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10  ** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  ***มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่2 ผลการวิเคราะห์ปจัจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกไวนข์องประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
 

ตัวแปร 
Log-lin model Log-log model Quadratic model 

𝛽 
(t) 

Jackknife 
Std. Err. 

𝛽 
(t) 

Bootstrap 
Std. Err. 

𝛽 
(t) 

Jackknife 
Std. Err. 

POP 
(Population) 

-4.97e-08*** 
(-2.72) 

1.82e-08 0.6033732 
(1.10) 

0.5480272 -4.17e-08** 
(-2.19) 

1.91e-08 

AREA 
(Area size) 

1.81e-07 
(1.07) 

1.69e-07 -0.2369886 
(-0.98) 

0.2423895 1.24e-07 
(0.71) 

1.76e-07 

GROWTH 
(Growth rate) 

0.0616664 
(0.24) 

0.2535877 0.2020919 
(0.94 

0.2139058 0.0822308 
(0.35) 

0.2367238 

GDP 
(Gross Domestic Product) 

-4.99e-06*** 
(-2.87) 

1.74e-06 0.289162 
(0.88) 

0.3302588 -4.38e-06** 
(-2.37) 

1.85e-06 

WEALTH 
(Wealth rate) 

0.00566*** 
(2.99) 

0.0018918 0.0002137 
(-0.54) 

0.0002137 0.0049152** 
(2.48) 

0.001979 

EXC 
(Exchange rate) 

0.041947 
(1.42) 

0.0295279 0.0251399 
(0.80) 

0.0312554 -0.0357683 
(1.26) 

0.0283209 

INF 
(Inflation) 

-0.0000443 
(-0.00) 

0.0849313 0.0689395 
(0.67) 

0.1032471 -0.0000297 
(-0.00) 

0.0689477 

CONP 
(Consumption per capita) 

1.250034*** 
(5.25) 

0.2381353 1.420394*** 
(5.37) 

0.2647123 2.282789*** 
(3.56) 

0.6410567 

CONP2 
(Consumption per capita) 

- - - - -0.196448 
(-1.56) 

0.1257097 

R-squared 0.6627 0.6943 0.6945 
F 17.54 165.75 16.65 

Prob>F 0.0000 0.0000 0.0000 
Obs 61 60 61 

หมายเหต: *มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.10  ** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  ***มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

ตารางที่3 การเปรียบเทียบปริมาณการน าเข้าและส่งออกของแต่ละประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

ตัวแปร แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
squares 

Df Mean 
square 

F p 

Import ระหว่างกลุม่ 1.522E+19 3 5.074E+18 4.550 0.006** 
ภายในกลุ่ม 6.357E+19 57 1.115E+18   

รวม 7.879E+19 60    
Export ระหว่างกลุม่ 2.373E+19 3 7.912E+18 2.852 0.045** 

ภายในกลุ่ม 1.581E+20 57 2.774E+18   
รวม 1.819E+20 60    

หมายเหต:ุ **มีนัยส าคัญระดับ0.05 
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 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ Hybrid ในประเทศยุโรป ในปี 2560 
Factors Affecting Demand for Hybrid Cars in Europe in 2017 

 
 

นิธิโชติ บุรพงศ์1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2 
 
 

1สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
2สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 

1Email: Nitichot3369@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 บทความนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบรดิในทวีปยุโรป ในปัจจุบันรถยนต์ไฮบริดเป็นที่นิยมอย่างมากเพราะเปน็รถยนตท์ี่
ประหยัดพลังงาน การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สงค์ผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด และเพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์
ไฮบริดของแต่ละประเทศในทวีปยุโรปจ าแนกตามกลุ่มระดับรายได้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี 26 ประเทศ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย
เชิงซ้อน (Multiple regression analysis) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย One-way ANOVA จากการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีอุปสงค์รถยนต์
ไฮบริดมากที่สุด 10 ประเทศ คือ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ สวีเดน สเปน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และอิตาลี จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด พบว่า จ านวนประชากร อัตราเงินเฟ้อ ขนาดพื้นที่ ความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบรายได้มวลรวมประชาชาติพบว่าค่าเฉลี่ยของ
อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: อุปสงค์รถยนต์ไฮบริด, รถยนต์ไฮบริด, ประเทศในทวีปยุโรป 
 

Abstract 
 This article examines factors affecting the demand for hybrid cars in Europe. Nowadays, hybrid cars are very 
popular as they are energy-efficient cars. This study aims to investigate factors influencing the demand for hybrid cars 
and to compare the demand for hybrid cars classified by income in European countries using a dataset of 26 countries. 
Multiple regression analysis and one-way ANOVA were employed for data analysis. It was found that the ten highest 
demand for hybrid cars were Norway, Finland, Iceland, Sweden, Spain, Netherlands, Denmark, Ireland, France, and Italy. 
The results showed that factors affecting the demand for hybrid cars were number of population, inflation rate, country 
size, population density statistically significant at the level of 0.05. In addition, the comparison analysis by gross national 
income indicated that the average demand for hybrid cars were differences between each group at the significant level 
of 0.05. 
 
Keywords: Demand for hybrid car, Hybrid cars, European countries,  
 
1. บทน ำ 
     รถยนต์เป็นยานพนะที่มีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ ท าหน้าที่รับส่งระหว่างที่อยู่อาศัยกับที่ท างานให้มีความ
สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดเวลาในการติดต่อธุรกิจหรือ
ติดต่อเรื่องส าคัญหรือเพื่อไปพักผ่อนตามสถานที่ต่าง ๆ แม้แต่
ชนบทหรือถิ่นทุรกันดานก็จ าเป็นต้องใช้รถยนต์เพื่อเข้าถึงสถานที่
ต่าง ๆ ในปัจจุบันราคาน้ ามันเช้ือเพลิงมีราคาสูงขึ้น ประชาชน
ต้องการรถยนต์ที่ประหยัดพลังงานและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

จึงมีการคิดค้นสร้างรถยนต์ไฮบริดเพื่อประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [1] 
     จากภาวะราคาน้ ามันที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้เกิดการหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัด
เช้ือเพลิงทั่วโลก รวมถึงผลกระทบต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม และ
ตลาดรถยนต์ของโลก โดยรถยนต์นั่งขนาดเล็กและรถยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพในการประหยัดเช้ือเพลิงมีแนวโน้มในตลาดดีขึ้น ซึ่ง
สวนทางกับรถยนต์นั่งขนาดใหญ่ที่กินน้ ามันมาก จะเห็นได้ว่า ราคา
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น้ ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากปัจจัยส าคัญ คือ 
ปริมาณพลังงานที่ลดน้อยลงและความต้องการใช้น้ ามันที่มีมากขึ้น 
นอกจากการหาพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนแล้ว อีกวิธี
หนึ่งในเทคโนโลยียานยนต์ประหยัดพลังงานที่ก าลังได้รับความ
สนใจจากทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคในปัจจุบัน ได้แก่รถยนต์ไฮบริด 
รถยนต์ไฮบริดคือ รถยนต์ที่มีแหล่งก าเนิดพลังงานมากกว่า 1 แห่ง 
นั่นคือ น้ ามันและไฟฟ้า เป็นเหตุที่ท าให้รถยนต์ไฮบริดเป็นสิ่งที่
น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยรูปแบบของรถยนต์ไฮบริดที่นิยมใน
ปัจจุบันมีแบบ Power-split หรือ Series-Parallel Hybrid หาก
ขับด้วยความเร็วสูง รถจะใช้เป็นระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามัน ถ้าใช้
ความเร็วต่ า รถจะใช้ระบบเครื่องไฟฟ้า โดยการเอาพลังงาน
แบตเตอรี่มาใช้แทน ระบบจะสามารถช่วยในการประหยัดพลังงาน
น้ ามันมากกว่ารถประเภทอื่น รถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะมีการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 
จึงช่วยลดมลพิษต่อโลก และเมื่อมีการใช้ระบบไฟฟ้า รถจะไม่มีเสียง
ดังซึ่งช่วยลดมลภาวะทางเสียงด้วย [2] 
     รถยนต์ไฮบริดเป็นรถที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน
น้ ามันเช้ือเพลิง ท าให้เป็นที่นิยมมากในยุโรป เพราะไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมายจะเห็นได้ว่า
ยอดขายของรถไฮบริดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปีและยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ในยุโรปยอดขายรถยนต์ไฮบริด เติบโตได้ดีเพราะมีมาตรการจูงใจ
ทางภาษีเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่หันมาใช้รถยนต์ไฮบริดมากขึ้น โดย
รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ซื้อรถยนต์ไฮบริดใหม่ สามารถน าค่าใช้จ่ายใน
การซื้อรถมาใช้ลดหย่อนภาษีในจ านวนที่ก าหนดเพื่อลดภาระภาษี
เงินได้ มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นมา [3] 
     จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทุกประเทศในยุโรปให้
ความส าคัญกับรถยนต์ไฮบริดเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษานี้จึง
สนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดในกลุ่มประเทศ
ในทวีปยุโรปและเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบรดิจ าแนกตามกลุม่
รายได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดในทวีป
ยุโรป 
     2. เพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดของแต่ประเทศโดย
จ าแนกตามกลุ่มระดับรายได้ประชาชาติ 

 
3. วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดในทวีป
ยุโรป มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ กนกกร กิจแก้ว (2555) ได้ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์ไฮบริดจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ตัวแปรที่เป็นไปตามสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลอาชีพ
กับรายได้ ระดับความ พึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์ไฮบริดจ าแนก
ตามปัจจัยการให้บริการและปัจจัยอื่น ๆ  พบว่า ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร
ของรถยนต์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ สถานที่  (โชว์รูม) และคุณภาพ

ของรถยนต์มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์
ไฮบริดอย่างมีนัยส าคัญมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน [4] ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของ อธิป รัฐเมธา (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
เต็มใจจ่ายส าหรับซื้อรถยนต์ไฮบริด กรณีศึกษา ผู้ใช้รถยนต์ พบว่า 
กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ครัวเรือนน้อยจะมีความสนใจรถยนต์ไฮบริด
มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้มาก เนื่องด้วยรถยนต์ไฮบริดมี
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงท าให้ประหยัดค่าน้ ามันลงไปได้ 
และจากการศึกษายังพบว่าผู้บริโภคเพศหญิงมีความเต็มใจ  จ่าย
ส าหรับรถยนต์ไฮบริดสูงกว่าเพศชาย รวมถึงปัจจัยเรื่องขนาด
เครื่องยนต์ รถยนต์ไฮบริดที่มี เครื่องยนต์ขนาดต่ ากว่า 2,000 ซีซี 
จะได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะมีราคาที่ถูกและประหยัดน้ ามัน 
[5] 
     นอกจากนี้การศึกษาของ ณัฏฐ์ โตรุ่งเลิศ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความเป็นไปได้ในการใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อ ประหยัดพลังงาน พบว่า 
การศึกษาความคุ้มค่าในการใช้งานรถยนต์ไฮบริดนั้นแปรผัน ตรง
กับระยะทางที่ใช้งาน ราคาน้ ามัน และสัดส่วนการใช้งานรถยนต์
ย่านใจกลางเมืองโดยถ้ามีการใช้งานรถยนต์ที่มากราคาน้ ามันจะ
แพงและใช้งานย่านใจกลางเมืองจะส่งผลให้รถยนต์ไฮบริดมีความ
คุ้มค่าสูงขึ้น [6] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Wan Ying Chua, 
Alvin Lee & Saalem Sadeque (2553) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท าให้
ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ไฮบริด พบว่า ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดและ
รถยนต์ทั่วไปเมื่อท าการประเมินยานพาหนะโดยมีเจตนาที่จะซื้อ ผู้
ซื้อรถยนต์ที่เติมน้ ามันตามอัตภาพรายงานว่าพวกเขาถือว่าคุณภาพ
และประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการเลือก พวกเขาให้
คะแนนความส าคัญน้อยที่สุดภาพที่ ได้จากการขับขี่รถยนต์
โดยเฉพาะและอิทธิพลทางสังคม ในทางกลับกันผู้ซื้อรถยนต์ไฮบริด
ที่ใช้น้ ามันเบนซินไฟฟ้ารายงานว่าอิทธิพลทางสั งคมและการ
ประหยัดพลังงาน เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการพิจารณาและคุณภาพ
และการดึงดูดความสนใจมีความส าคัญน้อยที่สุด การค้นพบเหล่านี้
ท าให้นักการตลาดโซเชียลมีความเข้าใจที่ส าคัญที่ช่วยในการเลือก
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ยานพาหนะที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม [7]  
     นอกจากนี้การศึกษาของ รัชนู ชยุติแสงไพศาล (2554) ได้
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคม
รี่ ไฮบริด พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน และรายได้ต่อครัวเรือน แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด (Toyota Camry Hybrid) 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาด้านช้องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านกระบวนการให้บริการด้านบุคลากร ลักษณะทาง กายภาพไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด ปัจจัยอุปสงค์
ด้านราคาจ าหน่ายรถยนต์โตโยต้าไฮบริด และด้านสาเหตุในการ
ตัดสินใจซื้อแตกต่าง กันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคม
รี่ ไฮบริด ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยอุปสงค์ด้านราคาน้ ามันที่จะท า
ให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน และด้านราคาน้ ามันที่จะ ท าให้
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เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฮบริดแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด แตกต่างกัน ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ด้าน
ราคาจ าหน่ายรถยนต์ไฮบริด ด้านค่าบ ารุงรักษาระหว่างการใช้งาน
ดา้นค่าอะไหล ด้านความหรูหรามีระดับขับแล้วเกิดความภาคภูมิใจ
และด้านรู้สึกว่ามีส่วนรวมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ไฮบริด [8] 
     Panayotis Christidis & Caralampo Focas (2562) ได้ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้รถยนต์ไฮบริดและยานพาหนะ
ไฟฟ้าในสหภาพยุโรป พบว่า มีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือ
รถยนต์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นและโอกาสในการซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือ
รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2014 และ 2018 ในทุกกลุ่มทาง
สังคม เศรษฐกิจ นี้อาจเป็นผลมาจากประชากรส่วนใหญ่พร้อมที่จะ
น าเทคโนโลยีใหม่มาใช้เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นที่รู้จกั
มากขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานที่แพร่หลายก าลังได้รับการพิสูจน์การ
ติดตั้งอย่างเป็นระบบลดต้นทุนการซื้อและตลาดค่อย ๆ เคลื่อนตัว
โดยทั่วไปจากผู้ใช้ไปสู่ประชาชนทั่วไปแนวโน้มที่ระบุไว้ในการซื้อ
รถยนต์ไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหภาพยุโรปเป็นเพียง
ค่อนข้างใหม่ในส่วนแบ่งการตลาดที่แท้จริงของรถยนต์ไฮบริดและ
รถยนต์โดยสารซึ่งในขณะที่เพิ่มขึ้นยังคงค่อนข้างต่ า หนึ่งสามารถ
สันนิษฐานได้ว่า e เป็นความล่าช้าแต่อาจมีปัจจัยเพิ่มเติมที่ จ ากัด 
ศักยภาพการดูดซับเต็ม เฉพาะส่วนย่อยของสิ่งเหล่านั้นพิจารณาซื้อ
จะท าให้ สามารถคาดการณ์ได้ว่า 13% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต้องการพิจารณาอย่างเหมาะสมและ 24% ที่อาจพิจารณาเมื่อมัน
มาถึงการจัดซื้อจริงการตัดสินใจตัดสินใจที่จะไม่ไปส าหรับรถยนต์
ไฮบริดหรือไฟฟ้าโดยอัตราก าไรขั้นต้นขนาดใหญ่ อาจจะมีการมอง
โลกในแง่ดีในการตอบสนองของผู้ตอบแบบสอบถาม พวกเขาจะ
พิจารณาซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือไฟฟ้า [9] 
 
4. วิธีกำรศึกษำ 
     ในการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์ไฮบริด โดยใช้การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression 
analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด 
และสถิติเอฟ (F-test) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนของ 26 
ประเทศ โดยเป็นการใช้ข้อมูลภาคตัดขวางของปี 2560 แบบจ าลอง
ที่ใช้ในการถดถอยเชิงซ้อน ประกอบด้วย 3 แบบจ าลอง 
 
แบบจ าลองที่1 
     𝐻𝐵𝑆 = 𝛽1 +  𝛽2 𝑝𝑜𝑝 + 𝛽3 𝑖𝑛𝑓 
               + 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽5 𝑡𝑡𝑠 
               + 𝛽6𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝛽7 𝑔𝑑𝑝 
 
แบบจ าลองที่2 
𝐻𝐵𝑆  = 𝑙𝑜𝑔𝛽1 + log 𝛽2 𝑝𝑜𝑝 
              + log 𝛽3 𝑖𝑛𝑓𝑔 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎 + log 𝛽5 𝑡𝑡𝑠 
              +𝑙𝑜𝑔 𝛽6𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝑙𝑜𝑔 𝛽7 𝑔𝑑𝑝 
 

แบบจ าลองที3่ 
𝑙𝑜𝑔𝐻𝐵𝑆 = 𝛽1 +  𝛽2 𝑝𝑜𝑝 +  𝛽3 𝑖𝑛𝑓 + 𝛽4 𝑎𝑟𝑒𝑎 

+ 𝛽5 𝑡𝑡𝑠 + 𝛽6 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 + 𝛽7 𝑔𝑑𝑝 
 
5. ยอดขำยรถยนต์ไฮบริด 
 

 
 

รูปที ่1 ประเทศท่ีมีอุปสงค์รถยนตไ์ฮบริดมากทีสุ่ด 
 

       รูปที ่1 แสดงประเทศท่ีมีอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดมากที่สุดได้แก่ 
Norway, Germany, United kingdom, France, Sweden, 
Belgium, Netherlands, Switzerland, Spain, Austria ซึ่งจะเห็น
ว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดสูงสุดใน
ยุโรป ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐของนอร์เวย์ที่สนับสนุนการ
ใช้รถยนต์ไฮบริดและลดการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานเช้ือเพลิง
แบบเดิม  
 

 
 

รูปที ่2 10 ประเทศท่ีมีระดับ GDP มากที่สุด 
 
      รูปที่ 2 แสดง 10 ประเทศที่มีระดับ GDP มากที่สุด ได้แก่ 
Germany, United kingdom, France, Italy, Spain, 
Netherlands, Switzerland, Sweden, Poland, Belgium  
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6. ผลกำรวิเครำะห์ 
6.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด 
     แบบจ าลองที่1 Linear regression model จากผลการวิเคราะห์
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนค์ไฮบริดได้แก่ จ านวนประชากร
และจ านวนความหนาแน่นของประชากร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 โดยตัวแปรจ านวนประชากรเป็นเชิงลบมีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ส่วนความหนาของประชากรเป็นเชิงบวกมีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกัน นั้นคือถ้าจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผล
ให้อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดดลดลง 0.0012 หน่วย ถ้าจ านวนความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์รถยนต์
ไฮบริดเพิ่มขึ้น 26.7236 หน่วย โดยมีค่า R-squared = 0.67 
     แบบจ าลองที่ 2 Lin-log model จากผลการวิเคราะห์พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนค์ไฮบริดได้แก่ จ านวนประชากร 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนอัตราเงินเฟ้อ และขนาดพื้นที่
ของประเทศอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 โดยตัวแปร อัตราเงินเฟ้อ
และขนาดพื้นที่ของประเทศเป็นเชิงบวกมีอิทธิพลทิศทางเดียวกัน 
สว่นจ านวนประชากรเป็นเชิงลบมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม แต่
ตัวแปรที่อิทธิพลมากที่สุดคือ ขนาดพื้นที่ของประเทศ ถ้าขนาด
พื้นที่ของประเทศ เพิ่มขึ้น1หน่วย จะส่งผลอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
เพิ่มขึ้น 37102.51 หน่วย โดยมีค่า R-squared ค้อนค้างน้อยเมื่อ
เทียบกับ R-squared ของแบบจ าลอง Linear regression model  
     แบบจ าลองสุดท้ายเป็นแบบจ าลองที่ดีที่สุด คือ แบบจ าลอง 
Log-Lin Model โดยปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ได้แก่  
จ านวนประชากร ขนาดพื้นที่ของประเทศ และ จ านวนความ
หนาแน่นของประชากร อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อ มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 โดยพื้นที่ของประเทศและจ านวน
ความหนาแน่นของประชากรเป็นเชิงบวกมีอิทธิพลในทิศทาง
เดียวกันแต่จ านวนประชากรและอัตราเงินเฟ้อ เป็นเชิงลบมีทิศทาง
ตรงกันข้าม ตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ จ านวนความหนนาแน่น
ของประชากร ถ้าจ านวนความหนาแน่นของประชากรเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะส่งผลให้อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดเพิ่มขึ้น 0.016 หน่วย โดยมี
ค่ า  R-squared มากที่ สุ ด เ มื่ อ เที ยบกั บแบบจ าลอ ง  Linear 
regression model และ แบบจ าลอง Lin-log model 
 6.2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
จ ำแนกตำมรำยได้ประชำชำติ 
     การวิเคราะห์สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริด
จ าแนกตามระดับรายได้โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์แบบ
ทางเดียว (One-way ANOVA) 
     ก าหนดให้ รายได้มาก= 1 รายได้กลาง = 2 รายได้ต่ า = 3 จาก
ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบจ านวนผู้โดยสารจ าแนก
ตามระดับรายได้ค่า sig = 0.000 ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า อุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจ าแนกตามระดับรายได้ประชาชาติ
มวลรวมมีความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
     จากการเปรียบเทียบอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริดจ าแนกตาม
กลุ่มรายได้ โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD พบว่าประเทศในกลุ่ม

รายได้สูงมีอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริดมากกว่าประเทศในกลุ่ม
รายได้ต่ าและกลุ่มรายได้ปานกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
0.05 โดยประเทศในกลุ่มรายได้สูงมีอุปสงค์การใช้รถยนต์ไฮบริด
มากกว่ากลุ่มรายได้ต่ าและกลุ่มรายได้ปานกลาง 2,045,967,000 
หน่วย และ 2,381,543,500 หน่วย ตามล าดับ 
 

7. อภิปรำยผล 
     จากการศึกษาในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริด ในทวีปยุโรป 
เนื่องจากแบบจ าลองทั้ง 3 แบบจ าลองนั้น แสดงผลที่เป็นไปได้
เพราะให้ค่า Prob>F ที่มีความสัมพันธ์ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และในทั้ง 3แบบจ าลอง จะมีตัวแปรอิสระไม่น้อยกว่า 1 ตัว ท่ีส่งผล
ต่อตัวแปรตาม มีการเปลี่ยนแปลงตามตัวแปรอิสระที่เปลี่ยนไปและ
ผลที่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีอุปสงค์  ซึ่งประเทศที่มีรายได้สูงมี
แนวโน้มของอุปสงค์เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Panayotis Christidis & Caralampo Focas ( 2562) ซึ่ ง ปั จ จั ย
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการเพิ่มขึ้นของอุป
สงค์ของรถยนต์ไฮบริดในทวีปยุโรป 
 

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบริดใน
ทวีปยุโรป พบว่า จ านวนประชากร อัตราเงินเฟ้อ ขนาดพื้นที่ของ
ประเทศ ความหนาแน่นของประชากร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุป
สงค์รถยนต์ไฮบริด ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ0.1, 0.05 และ 0.01 
การเปรียบทียบอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจ าแนกตามระดับรายได้มี
ความแตกต่างกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะในการ ศึกษาในส่วนน้ีเป็นผลสืบเนื่องมาจากผลลัพธ์ที่
ไ ด้ จากการศึกษา  ดั งนี้   1 .  บริษัทควรพัฒนารถยนต์ ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีการออกแบบดีไซน์ให้สวยงามเพื่อได้ตรง
ต่อรความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคจะท าให้มียอดขายที่
สูงขึ้น  2. รัฐบาลใช้มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนให้
ประชากรในประเทศหันมาใช้รถยนต์ไฮบริดเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
 

9. กิตติกรรมประกำศ 
     ในการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะผู้ศึกษาได้รับ
ความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ท่านได้ให้ความกรุณาให้
ความรู้ ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ในการศึกษาครั้งนี้จนผู้ศึกษาสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสหวิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านท่ี
กระผมได้น าเอาความรู้จากหนังสือและต าราบทความของท่านที่
ปรากฏในการอ้างอิงครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ 
ที่น้ีด้วย
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ตำรำงที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์รถยนต์ไฮบรดิ 
      หมำย
เหตุ : *มี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.1 **มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ***มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  

 
ตำรำงที่ 2 ผลการเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบรดิจ าแนกตามรายได้ประชาชาติ 
 

        ห ม ำ ย
เหตุ : ** มี

นัยส าคัญที่ระดับ 0.05
 
ตำรำงที ่3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอุปสงค์รถยนต์ไฮบริดจ าแนกตามรายได้ประชาชาติ 
         หมำย
เหตุ : ** มี
นัยส าคัญ ที่ระดับ 
0.05
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ตัวแปร Linear Model Lin-Log Model Log-Lin Model 
𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝜷 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

𝜷 
(z) 

Bootstrap 
Std. Err. 

Pop 
(Population) 

-0.0012** 
(-2.53) 

0.00048 
(0.00) 

-48940.6** 
(-2.57) 

19027.2 -1.1e-07 ** 
(-2.09)     

5.26e-08 

Tts 
(Total car sales) 

0.0186 
(1.47) 

0.01269 3930.447 
(0.63) 

6254.913 1.96e-06 
(0.51) 

3.88e-06 

Inf 
(Inflation) 

1904.802 
(1.46) 

1301.754 
 

8177.32* 
(1.98) 

4132.77 -0.436988* 
(-1.80) 

0.243287 

Gdp 
(Gross Domestic Product) 

0.00002 
(1.29) 

0.0000135 16255.32 
(1.57) 

10370.36 1.74e-10 
(0.05) 

3.46e-09 

Area 
(Area) 

0.0519 
(1.55) 

0.033443 37102.51 * 
(1.93) 

22287.41 0.000011** 
(2.93) 

3.86e-06 

Density 
(Density) 

26.7236** 
(2.24) 

3600.078 -139519.8 
(1.39) 

6657.9 0.016** 
(2.36) 

0.00685 

R2 0.67 0.56 0.79 

ตัวแปร แหล่งควำม 
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

Df Mean 
Squares 

F p 

Hbs ระหว่างกลุม่ 1.901E+19 2 9.505E+18 60.502 0.000** 

ภายในกลุ่ม 3.613E+18 23 1.571E+17   

รวม 2.262E+19 25    

ระดับรำยได้ รายได้ต่ า รายได้ปานกลาง รายได้สูง 

รายได้ต่ า - 335576500 2381543500** 
รายได้ปานกลาง - - 2045967000** 

รายได้สูง - - - 
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 การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ 
A Study of Factors Affecting Thai Rice Import Value by Foreign Countries  
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บทคัดยอ 
ในปจจุบันขาวถือเปนสินคาทางการเกษตรท่ีมีการแขงขันทางราคาและคุณภาพในตลาดโลกสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทย ถือ

เปนประเทศท่ีมีช่ือเสียงในการผลิตขาวและขาวถือเปนสินคาสงออกท่ีทํารายไดใหกับคนในประเทศจํานวนมาก การศึกษาในครั้งน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ และเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ
จําแนกตามจํานวนประชากร โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) จากกลุมตัวอยาง 68 ประเทศ และวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) และสถิติเอฟ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาว ไดแก 
มูลคาการสงออกขาว ความหนาแนน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 อัตราแลกเปลี่ยน จํานวนประชากร สงผล ณ 
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และกําลังสองของอัตราแลกเปลี่ยน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 และจากการเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของกลุม
ประเทศ จําแนกตามจํานวนประชากร พบวา กลุมประเทศท่ีมีประชากรมาก มีปริมาณการนําเขาขาวจากไทยสูงกวากลุมประเทศท่ีมีประชากร
นอยและประชากรปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ขาวไทย, มูลคาการนําเขาขาว, มูลคาการสงออก 

 

Abstract 
At present, rice is considered as a high competitive agricultural product in terms of price and quality in the 

world market. Thailand, especially is a country with high reputation for rice production and rice is an export that 
generates huge income for Thai people. This study aims to examine factors affecting the Thai rice import value by 
foreign countries and to compare the value of Thai rice import of countries classified by number of population. A cross-
sectional dataset of a sample of 68 countries was used and the data was analysed using multiple regression analysis 
and F-test. The results showed that factors affecting Thai rice import value were the export value, density, Gross 
National Product significant level of 0.01, number of population, exchange rate at the significant level of 0.05 and the 
square of the exchange rate at the significance level of 0.1. The result from the import comparative analysis indicated 
that the high population countries imported more Thai rice than those with medium and low population countries 
significant at the level of 0.05. 

 
Keyword: Thai rice, Rice import value, Export value 
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1. บทนํา 
     ขาวเปนพืชเศรษฐกิจท่ีถือวาเปนอาหารอันดับหน่ึงของโลกก็วา

ได โดยครึ่งหน่ึงของประชากรโลกจะบริโภคขาวเปนอาหารหลัก

โดยเฉพาะประเทศไทยและชาวเอเชีย ขาวนอกจากรับประทานเปน

ขาวหุงสุกแลวยังสามารถใชเปนวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป เพ่ือการ

ถนอมอาหารและเพ่ือเพ่ิมมูลคาเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แปงขาว 

ขาวกระปอง ขาวน่ึง ขนมจีน  [1] 

     การปลูกขาวและสินคาขาวมีความสําคัญมาก ตอเศรษฐกิจไทย 

เน่ืองจากการปลูกขาวเปนอาชีพของครัวเรือนในชนบทและเปนพืช

เศรษฐกิจหลักของประเทศ มีประชากรเกษตรท่ีมีอาชีพทํานาปลูก

ขาวไมต่ํากวา 3.7 ลานครัวเรือน หรือรอยละ 26 ของครัวเรือน

ท้ังหมด [2] 

     สถานการณ ตลาดข าวโลกในปการผล ิต  2561/2562 มี

ปริมาณผลผลิตขาวลดลง เนื ่องจากจีนและอินเด ีย ซึ ่งเป น

ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตขาวสูงจะมีปริมาณผลผลิตลดลง 

อยางไรก็ตามจีนยังคงมีสตอกขาวคงเหลือปลายปสูงถึง 109 

ลานตัน ซึ่งหากนําขาวในสตอกออกมาขายยังตลาดตางประเทศ

ก็จะเก ิดผลกระทบต อการส งออกขาวของไทย โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุมแอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งเปนตลาดหลัก

ในการสงออกขาวนึ่งของไทย ปจจุบันผู บริโภคสนใจบริโภค

อาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขาวนึ่งเปนหนึ่งในอาหารที่มีคุณคา

ทางโภชนาการสูง ไทยซึ่งมีศักยภาพสูงในการผลิตขาวนึ่ง จึง

ควรศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบรวมทั้งสงเสริมและพัฒนาการ

ผลิตขาวน่ึงใหมีคุณภาพและราคาท่ีไมสูงเมื่อเทียบกับคูแขง [3] 

     โดยในปจจุบันกระทรวงพาณิชยมีการกําหนดเปาหมายการ

สงออกขาวปริมาณ 9.5 ลานตัน และการสงออกขาวในป 2562 

เมื่อเปรียบเทียบกับการสงออกขาวในป  2561 พบวา เดือน

มกราคม 2562 มีการสงออกขาวปริมาณรวมท้ังสิ้น 951,700 ตัน 

ลดลงรอยละ -1.56 คิดเปนมูลคา 471.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ลดลงรอยละ -0.96  [4] 

     จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวามูลคาการนําเขาขาว

ไทยมีการนําเขาท่ีลดลงพรอมๆกับสถานการณตลาดขาวโลกท่ีมีการ

แขงขันเปดกวางจึงทําใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุงผลผลิตและ

คุณภาพเพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

การศึกษาน้ีจึงมุงไปท่ีปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ

ตางประเทศเพ่ือท่ีหาแนวทางแกไขใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด นําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับ

ประเทศคูแขงในตลาดโลกได 

 

 

 

 

2. วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ

ตางประเทศ 

     2. เพ่ือเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของกลุมประเทศ

จําแนกตามจํานวนประชากร 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
     ในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทย

ของตางประเทศ มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของจํานวนมาก เชน งานวิจัย

ของ Adam (2556) ท่ีศึกษาความสัมพันธราคาระหวางตลาด

สงออกและตลาดขาวในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวาการสงออก

ราคาขาวระหวางประเทศผูสงออกและตลาดสงออกควรเปนไปใน

ทิศทางเดียวซึ่งราคาสงออกจะถูกขับเคลื่อนโดยราคาในประเทศ 

แตราคาในประเทศจะไมไดรับผลกระทบจากราคาสงออก [5] ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยท่ีศึกษาอุปสงคการสงออกขาวของไทยใน

ตลาดโลกของนํ้าผึ้ง เทศนา (2551) พบวาราคาสงออกขาวของไทย 

ราคาสงออกขาวของเวียดนาม ปริมาณสงออกขาวของเวียดนาม

และอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยมีผลกระทบตออุปสงคการสงออกขาว

ของไทยในตลาดโลก [6]   

     Hong,Yoshihisa and Yujiro (2549) [7] ศึ ก ษ า ภ า ว ะ

เศรษฐกิจและการเมืองของการเก็บภาษีการสงออกขาวในประเทศ

ไทย ผลการศึกษาพบวาการลดภาษีสงออกสะทอนใหเห็นวา ภาษีมี

ผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ  

     ผลงานวิจัยของ ขานขนิษฐ อัมพุประกา (2548) ท่ีศึกษาการ

วิเคราะหนโยบายและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสงออกขาวไทย 

ระหวางป พ.ศ. 2530-2544 ผลการศึกษาพบวาปริมาณสงออกขาว

ข้ึนกับราคาสงออกปริมาณการคาขาวโลก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วรนุช เกิดมงคลธรรม (2547) [9] ท่ีศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ

แนวโนมมูลคาการสงออกขาวไทยใหสามารถแขงขันในตลาดโลกได 

พบวาปจจัยภายในประเทศดานคุณภาพขาว ดานปริมาณขาว ดาน

ราคาขาว ภายในประเทศและดานโควตาการสงออกขาวมีผลตอ

มูลคาการสงออกขาวไทยไปยังตลาดโลก [8] 

     กเรนทร ถาวร (2546) ไดศึกษาองคประกอบปจจัยท่ีมีผลตอ

การขยายตัวของการสงออกขาวของประเทศไทยพบวามูลคาการ

สงออกขาวโดยรวมของไทยเพ่ิมข้ึนซึ่งปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหมูลคา

การสงออกขาวเพ่ิมข้ึนคือผลจากการกระจายและผลจากการ

แขงขันท่ีแทจริง [10]    

     กัลยา พิมพเพราะ (2543) ไดศึกษาศักยภาพการสงออกขาว

ไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญ ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีแสดงให

เห็นถึงอุปสงคการสงออกขาวไทยข้ึนอยูกับ รายไดท่ีแทจริง ราคา

สงออกขาวไทย [11] 
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     จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนน้ัน จะเห็นไดวามีปจจัยจํานวน

มาก เชน ราคาสงออกขาวของไทย ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน ท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ 

 

4. วิธีการศึกษา 
     ในการศึกษาการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการสงออก

ขาวไทยไปยังตางประเทศ ไดศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลใน

ป 2561 โดยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน(Multiple linear 

regression analysis) ในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลกระทบ 

 

    แบบจําลองท่ี1 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼
+ 𝛽𝛽₄𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽₆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₇𝐺𝐺𝐸𝐸𝐼𝐼 + 𝜇𝜇 

     แบบจําลองท่ี2 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝛽𝛽₃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸2
+ 𝛽𝛽₄𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽₅𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₆𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽₇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₈𝐺𝐺𝐸𝐸𝐼𝐼 + 𝜇𝜇 

      

แบบจําลองท่ี3 

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝛽₀ + 𝛽𝛽₁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽₃𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝛽𝛽₄𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₅𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸
+ 𝛽𝛽₆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝛽𝛽₇𝐺𝐺𝐸𝐸𝐼𝐼 + 𝜇𝜇 

 

การกําหนดตัวแปรและกําหนดความหมายของตัวแปร 

     POP = จํานวนประชากร 

     EXC = อัตราแลกเปลี่ยนของแตละประเทศ 

     INF = อัตราเงินเฟอของแตละประเทศ 

     GDP = ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติของแตละประเทศ 

     ARE = ขนาดพ้ืนท่ีภูมิประเทศ 

     EXP = มูลคาการสงออกขาว 

     DEN = ความหนาแนนของจํานวนประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะขอมลูท่ัวไปของมูลคาการนําเขาขาวไทย 
 

  
 

ภาพ 1 10 ประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขาขาวไทยมากท่ีสุด  

 

     จากภาพ 1 แสดงขอมูลประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขาขาวไทย

มากท่ีสุด 10 ประเทศ โดยอันดับ 1 ไดแก ประเทศเบนิน ท่ีมูลคา

การนําเขาขาวจากประเทศไทยอยูท่ี 21,390.00 ลานบาท ตามดวย

อันดับ 2 ไดแกประเทศจีน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 17,700.60 

ลานบาท และอันดับ 3 ไดแกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลคาการ

นําเขาอยูท่ี 17,589.40 ลานบาท โดยจะเห็นไดวาประเทศเบนิน 

เปนประเทศท่ีเล็กและยากจนมาก แตมีมูลคาการนําเขาขาวไทยสูง

กวาประเทศจีนและสหรัฐท่ีเปนประเทศท่ีใหญและเศรษฐกิจท่ีดีกวา  

   
   ภาพ 2  ประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขาขาวไทยนอยท่ีสุด 10 
ประเทศ 

 
     ภาพ 2 แสดงขอมูลประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขาขาวไทยนอย

ท่ีสุด 10 ประเทศ โดยอันดับ 1 ไดแก ประเทศไนจีเรีย ท่ีมูลคาการ

นําเขาขาวอยูท่ี 93.30 ลานบาท ตามดวยอันดับ 2 ไดแกประเทศ

จอรแดน ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยู ท่ี 93.70 ลานบาท อันดับ 3 

ไดแกประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลคาการนําเขาอยูท่ี 94.20 ลานบาท 

โดยจะเห็นไดวาประเทศไนจีเรีย เปนประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขา

ขาวไทยนอยท่ีสุด เพราะนโยบายของประเทศไนจีเรียท่ีลดการ

นําเขาอาหารเพ่ือสรางความมั่นคงภายในประเทศ สงผลใหมูลคาใน

การนําเขาขาวไทยลดนอยลง 
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ภาพ 3 มูลคาการนําเขาขาวไทยของกลุมประเทศจําแนกตาม

จํานวนประชากร 

 

 
 

     ภาพ 3 แสดงขอมูลกลุมประเทศท่ีมีมูลคาการนําเขาขาวไทย

โดยจําแนกตามระดับจํานวนประชากร ดังน้ี กลุม 1 คือกลุม

ประชากรนอย โดยเปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรตั้ งแต 

100,000 - 100,000,00 คน โดยมีมูลคาการนําเขาขาวไทยรวม

ท้ังสิ้น 105,895.70 ลานบาท ถัดมา กลุม 2 คือกลุมประชากรปาน

กลาง โดยเปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรตั้งแต 100,000,001 – 

200,000,000 คน โดยมีมูลค าการนําเข าข าวไทยรวม ท้ังสิ้ น 

30,176.20 ลานบาท และกลุมสุดทาย กลุม3 คือกลุมประชากร

มาก โดยเปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรตั้งแต 200,000,001 – 

1,500,000,000 คน โดยมีมูลคาการนําเขาขาวไทยรวมท้ังสิ้น 

35,673.80 ลานบาท  

 

5. ผลการวิเคราะห 
     จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทย
ของตางประเทศในครั้งน้ีพบวา มีท้ังปจจัยท่ีไมสงผลตอมูลคาการ
นําเขาขาวไทยและปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศโดยไดทําการวิเคราะหตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ  
     แบบจําลองท่ี 1 ใชแบบจําลอง Linear Model พบวา มีคา
Prob>F นอยกวา0.05แสดงวาตัวแปรอิสระอยางนอย1ตัวมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองมีคา R-squared เทากับ
0.3822 จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเก่ียวกับปจจัยท่ี
สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยท่ี
สงผลกระทบ ไดแก มูลคาการสงออกขาว ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติ ท่ีมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 เพราะถา
ปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป -1.48e-06 ในทิศทางตรงกัน
ขามและ 0.0007205 ในทิศทางเดียวกันตามลําดับ นอกจากน้ี 
ความหนาแนน จํานวนประชากรและอัตราแลกเปลี่ยน ยังมี
ความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพราะถาปจจัยเหลาน้ี
เปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 0.3818674 , 5.39e-06 ในทิศทาง
เดียวกันและ -41.60159 ในทิศทางตรงกันขาม ตามลําดับ 

     แบบจําลองท่ี 2 ใชแบบจําลอง Quadratic model พบวามีคา 
Prob>F นอยกวา0.05 แสดงวาตัวแปรอิสระอยางนอย1ตัวมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองมีคาR-squared เทากับ
0.3940 ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยท่ี
สงผลกระทบไดแก มูลคาการสงออกขาว ผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติและความหนาแนน ท่ีมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 
0.01 เพราะถาปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคา
การนําเขาขาวไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป -1.44e-06 ใน
ทิศทางตรงกันข ามและ 0.0007827 , 0.4304476ใน ทิศทาง
เดียวกันตามลําดับ นอกจากน้ีจํานวนประชากรและอัตรา
แลกเปลี่ยน ยังมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 เพราะถา
ปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป 4.70e-06 ในทิศทางเดียวกัน
และ -99.7919 ในทิศทางตรงกันขามตามลําดับ แตพจนกําลังสอง
ของอัตราแลกเปลี่ยน จะสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศใหเปลี่ยนแปลงไป 0.8197587 ในทิศทางเดียวกัน 
     แบบจําลองท่ี 3 ใชแบบจําลอง Log-lin Model พบวา มีคา 
Prob>F นอยกวา0.05แสดงวาตัวแปรอิสระอยางนอย1ตัวมี
อิทธิพลตอตัวแปรตาม จากแบบจําลองมีคาR-squared เทากับ
0.2546 ผลจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงซอนเก่ียวกับปจจัย
ท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศพบวามีปจจัยท่ี
ส งผลกระทบไดแก  อัตราแลกเปลี่ ยน ความหนาแนน  ท่ีมี
ความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 ถาอัตราแลกเปลี่ยนเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 1หนวย จะทําใหมูลคาการนําเขาขาวไทยของ
ตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป -0.0158207 ในทิศทางตรงกันขาม
และ 0.0002505 ในทิศทางเดียวกัน ตามลําดับ 
     การวิเคราะหสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของมูลคาการ

นําเขาขาวไทยของตางประเทศ โดยจําแนกตามจํานวนประชากร

ของแตละประเทศน้ันไดใชการวิเคราะหแบบทางเดียว ( One-way 

ANOVA) 

     จากสมมติฐานในครั้งน้ี กําหนดใหประเทศท่ีมีจํานวนประชากร 

(100,000 - 100,000,00 = ก ลุ ม 1) , ( 100,000,001 – 

200,000,000 =  กลุม  2) , ( 200,000,001 – 1,500,000,000 = 

กลุม3) ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

มูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศระหวางกลุมท่ีมีจํานวน

ประชากรตางกันคา Pr(F>t) =0.000 ณ ระดับนัยสําคัญ0.05 

แสดงให เห็นวา ค าเฉลี่ ยของมูลค าการนําเข าขาวไทยของ

ตางประเทศ โดยจําแนกตามกลุมจํานวนประชากรของแตละ

ประเทศมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

     จากการเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ

โดยแบงเปน 3 กลุมจําแนกตามจํานวนประชากรของแตละประเทศ 

โดยใชวิธีเปรียบเทียบของ LSD  พบวามีมูลคาการนําเขาขาวไทย

ของกลุมประเทศท่ีมีประชากรมากกับกลุมประเทศท่ีมีประชากร

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

281 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเกา” ประจําป พ.ศ. 2563 วันท่ี 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  
นอย และ กลุมประเทศท่ีมีประชากรมากกับกลุมประเทศท่ีมี

ประชากรปานกลาง แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ

สามารถอธิบายผลไดวาประเทศท่ีอยูในกลุมประชากรมาก จะมี

มูลคาการนําเขาขาวไทยมากกวาประเทศท่ีอยูในกลุมประชากรนอย

ท่ี  10063.8632 หนวยและประเทศท่ีอยูในกลุมประชากรมาก จะ

มีมูลคาการนําเขาขาวไทยมากกวาประเทศท่ีอยูในกลุมประชากร

ปานกลางท่ี 7580.38095 หนวย 

 

6. การอภิปรายผล 

     จากการศึกษาในครั้งน้ีบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว คือการหา

ปจจัย ท่ีส งผลกระทบตอมูลค าการนําเขาข าวไทยและการ

เปรียบเทียบกลุมประเทศโดยจําแนกตามจํานวนประชากร 

เน่ืองจากแบบจําลองท้ัง3แบบน้ัน แสดงผลท่ีเปนไปไดเพราะใหคา 

Prob>F ท่ีมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 และในท้ัง3

แบบจําลอง จะมีตัวแปรอิสระไมนอยกวา1ตัว ท่ีสงผลใหตัวแปล

ตาม(มูลคาการนําเขาขาวไทย) มีการเปลี่ยนแปลงตาม ตัวแปร

อิสระท่ีเปลี่ยนไป และจากการเปรียบเทียบก็พบวามีความแตกตาง

กัน ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 และผลท่ีไดยังสอดคลองกับทฤษฎีอุป

สงคและทฤษฎีอุปสงครวม 

 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
     ผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะนําแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดมาสรุปผลก็
คือแบบจําลองท่ี2 Quadratic model เพราะใหคา R-squared ดี
ท่ีสุด เทากับ0.3940 เห็นไดวาปจจัยท่ีสงผลตอมูลคาการนําเขาขาว
ไทยของตางประเทศมีหลายปจจัยดวยกัน ไดแก ปริมาณการ
สงออก อัตราแลกเปลี่ยน พจนกําลังของอัตราแลกเปลี่ยน ความ
หนาแนน ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ จํานวนประชากร และถา
ปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยจะทําใหมูลคาการนําเขาขาว
ไทยเปลี่ยนแปลงไปดวย 
     ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนใหกับประเทศไทย

เพ่ือเปนแนวทางในการเพ่ิมปริมาณผลผลิตเตรียมพรอมรับมือกับ

สถานการณท่ีจะเกิดข้ึนไดในอนาคตและจากการศึกษาปจจัยท่ี

สงผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทย สามารถอธิบายเหตุผลและ

เสนอแนะแนวทางขอมูลไดดังน้ี 

     1. การสงออกขาวของแตละประเทศ มีผลตอมูลคาการนําเขา

ขาวไทยก็เพราะวา ถาประเทศน้ันๆมีการสงออกขาวนอยลงก็แสดง

วาผลผลิตของประเทศน้ันมีจํานวนจํากัด สงผลใหประเทศน้ันตองมี

การนําเขาขาวจากตางประเทศเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหเพียงพอตอความ

ตองการของคนในประเทศ ขาวไทยก็เปนตัวเลือกท่ีดีในการท่ีจะ

นําเขาดังน้ันก็อาจจะสงผลใหมูลคาการนําเขาขาวไทยเพ่ิมข้ึนดวย

และเพ่ือเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนรัฐบาลควร

สรางตลาดในการขายและความนาเช่ือถือในดานคุณภาพของขาว

ไทยใหเปนท่ียอมรับท่ัวโลก 

     2. อัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา 

ถาเกิดคาเงินบาทของไทยแข็งตัวจะทําใหมูลคาการสงออกขาวของ

ไทยลดลง เน่ืองจากสินคาทางการเกษตรมีการแขงขันทางดานราคา

ในตลาดโลกสูงทําใหประเทศท่ีตองการนําเขาขาวสามารถหันไป

นําเขาจากประเทศอ่ืนๆไดงายหรือประเทศน้ันๆมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานอัตราแลกเปลี่ยน แนนอนวาประเทศท่ีนําเขาขาวจะตอง

เลือกท่ีจะนําเขาขาวจากประเทศท่ีใหราคาท่ีดีและมีความพึงพอใจ

มากท่ีสุด ดังน้ันรัฐบาลควรท่ีจะมีมาตรการท่ีจะทําใหคาเงินบาทไม

แข็งคาหรือออนคาเกินไป 

     3. ความหนาแนนมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา 

ถาความหนาแนนของประชากรแตละประเทศเพ่ิมข้ึน น่ันก็แสดงวา

ประเทศน้ัน ๆ ตองมีความตองการท่ีจะบริโภคขาวเพ่ิมมากข้ึนตาม

สัดสวนของความหนาแนนท่ีเพ่ิมข้ึนมาและเพ่ือเตรียมพรอมรับมือ

กับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน รัฐบาลควรมีการสต็อกปริมาณขาวท่ีมี

คุณภาพเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของตลาดโลก และการ

สรางสัมพันธมิตรกับตางประเทศเพ่ือสรางตลาดในการจําหนายขาว

เพ่ิมมากข้ึน 

     4. จํานวนประชากรมีผลตอมูลคาการนําเขาขาวไทยก็เพราะวา 

การนําเขาขาวไทยน้ันสวนหน่ึงก็เพ่ือใหประชากรไดมีการบริโภค 

ซึ่งหากประเทศน้ัน ๆมีปริมาณการผลิตขาวท่ีไม เพียงพอตอ

ประชากร อาจสงผลใหประเทศน้ันตองมีการนําเขาขาวเพ่ือให

เพียงพอตอความตองการของคนในประเทศเพ่ือใหสอดคลองกับ

ขอความในทฤษฎีอุปสงคท่ีกลาวไววา ปริมาณซื้อข้ึนอยูกับจํานวน

ประชากร  

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

     ในการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี เปนเพราะผูศึกษาไดรับ

ความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธ์ิ อาจารย

ประจําสาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ท่ีทานไดใหความกรุณาให

ความรู ใหคําแนะนําตาง ๆ ในการศึกษาครั้งน้ี จนผูศึกษาสามารถ

นํามาประยุกตความรูในเชิงสหวิทยาการได ซึ่งเปนประโยชนอยาง

ยิ่งในการศึกษาครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยหลายทานท่ี

กระผมไดนําเอาความรูจากหนังสือและตําราบทความของทานท่ี

ปรากฏในการอางอิงครั้งน้ี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว 

ณ ท่ีน้ี 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศ 

 
ตัวแปร 

Linear Model Quadratic Model Log-lin Model 

β 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

β 
(t) 

Robust 
Std. Err. 

β 
(t) 

Jackknife 
Std. Err. 

ARE 6.697 
(0.24) 

28.378 11.611 
(0.38) 

30.562 -0.004 
(-0.38) 

0.119 

EXP -1.48e-06* 
(-3.45) 

4.27e-07 -1.44e-06* 
(-3.52) 

4.09e-07 
 

-3.85e-10 
(-0.76) 

5.05e-10 

EXC -41.601** 
(-2.28) 

18.268 -99.791** 
(-2.16) 

46.106 -0.015* 
(-2.67) 

0.005 

EXC² 
- - 0.819*** 

(1.85) 
0.443 - - 

INF -47.246 
(-0.83) 

57.004 -57.026 
(-0.95) 

60.296 -0.025 
(-0.96) 

0.026 

DEN 0.381** 
(2.26) 

0.169 0.430* 
(3.06) 

0.140 0.0002* 
(3.77) 

0.00006 

GDP 0.0007* 
(4.71) 

0.0001 0.0007* 
(5.53) 

0.0001 1.72e-07 
(1.28) 

1.34e-07 

POP 5.39e-06** 
(2.26) 

2.06e-06 4.70e-06** 
(2.37) 

1.98e-06 1.08e-09 
(24.55) 

2.56e-09 

R-squared 0.382 0.394 0.254  
F 24.23 24.58 4.29 

Prob>F 0.0000 0.0000 0.0006 
Obs 68 68 68 

หมายเหต ุ: * มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.1 ** มีระดับนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 *** มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ0.01 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบมูลคาการนําเขาขาวไทยของตางประเทศโดยจําแนกตามจํานวนประชากร 

ตัวแปร แหลงควาแปรปรวน Sum of squares Df Mean 
square 

F P 

 
IMP 

ระหวางกลุม 313731458 2 156865729 10.05 0.002** 
ภายในกลุม 1.0146e+09 65 15609180.7   

รวม 1.3283e+09 67    
กลุมประชากร ประชากรนอย ประชากรปานกลาง ประชากรมาก 

ประชากรนอย - - - 
ประชากรปานกลาง 2483.48 - - 

ประชากรมาก 10063.86** 7580.38** - 
หมายเหต:ุ ** มีนัยสําคัญระดับ0.05 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวของประเทศยอดนิยมและเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียว

ระหวาง 6 ทวีป โดยใชขอมูลภาคตัดขวาง (Cross – sectional data ) จากฐานขอมูล UNWTO ป 2018 ซึ่งมีกลุมตัวอยาง 50 ประเทศยอดนิยม 
ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis) ในการ
วิเคราะหขอมูล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียว ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ จํานวนมรดกโลก มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 อัตราแลกเปลี่ยน พ้ืนท่ี จํานวนประชากร มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ดัชนีการพัฒนามนุษย มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ณ ระดับ 0.1 และจากการเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกตามทวีป พบวาคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเท่ียวแตละทวีปแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: จํานวนนักทองเท่ียว, ประเทศทองเท่ียวยอดนิยม, ทวีป, การเปรียบเทียบ 

 

Abstract 
This article aims to investigate factors affecting number of tourists in popular countries and to compare number of 

tourists among six continents using cross-sectional data from the UNWTO database 2018 with a sample of 50 popular 
destinations. Multiple regression analysis and one-way analysis were used for data analysis. The study found that factors 
affecting number of tourists were Gross Domestic Product (GDP) and number of world heritage sites significant at the level of 
0.01, exchange rate, area size and number of population, significant at the level of 0.05, Human Development Index (HDI) 
significant at the level of 0.1. A comparative analysis of number of tourists in six continents indicated that the means of 
number of tourists in each continents were different at the significance level of 0.05. 
 
Keywords: Number of tourists, Popular destinations, Continent, Comparison 
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1. บทนํา 
     ในปจจุบันการทองเท่ียวถือเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางมาก เน่ืองจากเปนแหลงท่ีมาของรายได การจางงาน 
การเติบโตทางธุรกิจและบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก โรงแรม ท่ี
พักอาศัย รานอาหาร บริษัทนําเท่ียว รานคาตาง ๆ ท้ังยังเปนตัวชวย
สรางและกระจายความเจริญ ไมวาจะเปนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานเทคโนโลยี ทําใหประเทศท่ีมี
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีเขมแข็. สามารถพัฒนาประเทศไดอยาง
รวดเร็ว ถือเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีสําคัญในการสรางรายไดใหแก
ประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก โดยในป 2558 ผลิตภัณฑประชาชาติดานการ
ทองเท่ียวและการเดินทางของโลกมีสัดสวนถึง 9.80% ของ GDP รวม
ของโลก [1] 
     ประเทศตาง ๆ พยายามพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือ
ดึงดูดนักทองเท่ียวเขาประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศยอดนิยมใน
แตละทวีป เพราะแตละประเทศลวนแตมีจุดเดน เอกลักษณของ
ตั ว เอง ท่ีพรอมจะดึงดูด นักทองเ ท่ียวอยู แลว  แต ยั งมีจํ านวน
นักทองเท่ียวเขาประเทศในจํานวนท่ีหางกันอยางมาก จากสถิติ
นักทองเท่ียวในป 2560 มีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขาประเทศ
ยอดนิยม 10 อันดับแรกของทุกทวีปจํานวน 1,321 ลานคน จาก
ตัวเลข 1,321.75 ลานคนจากทุกทวีปมีถึง 50.76% ในทวีปยุโรป 
24.33% ในทวีปเอเชีย 15.94% ในทวีปอเมริกา 4.76% ในทวีป
แอฟริกา และ 4.22% ในประเทศตะวันออกกลาง จากสถิติเห็นไดวา
จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศยอดนิยมแตละทวีปน้ันมี
อัตราสวนท่ีหางกันมาก นักทองเท่ียวนิยมเดินทางเขาประเทศแถบ
ทวีปยุโรปและเอเชียเปนสวนใหญเพราะประเทศใน 2 ทวีปน้ีมีจุดเดน
และแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวไดดี ตางจากประเทศในทวีปแอฟริกา 
อเมริกา และตะวันออกกลางท่ีมีปญหามากมาย ท้ังสงครามกลางเมือง 
อัตราเงินเฟอท่ีสูงเกินมาตรฐาน ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดิน
ทางเขาประเทศมีนอย [2]  
     จากขอมูลขางตนท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาทุกประเทศท่ัวโลกให
ความสําคัญกับจํานวนผูเดินทางและจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา
ประเทศอยางมาก ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศ เพ่ือเปนประโยชนแกหนวยงานรัฐ
และผูประกอบการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาการทองเท่ียวตอไป 
 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา 
     1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศ
ยอดนิยมในแตละทวีป 
     2. เพ่ือเปรียบเทียบจาํนวนนักทองเท่ียวระหวางกลุมประเทศยอด
นิยมในแตละทวีป 
 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
     ในการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศ
ยอดนิยมในเเตละทวีปท่ัวโลก มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของมากมาย เชน 
การศึกษาของ จุฑาพร สุรเชษฐคมสัน (2532) เรื่อง การศึกษาอุปสงค
การทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตโดยศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยและ
นักทองเท่ียวตางประเทศ โดยใชสมการถดถอยเชิงซอน พบวา ตัวแปร
ท่ีมีนัยสําคัญตอจํานวนนักทองเท่ียว คือ จํานวนหองพักของโรงแรม
ท้ังหมด จํานวนเท่ียวบิน และเหตุการณพิเศษ โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเท่ียวท้ังหมด ขณะท่ีจํานวนเท่ียว
บริการของรถโดยสารระหวางจังหวัด สงผลตอจํานวนนักทองเท่ียว
ท้ังหมดในทิศทางตรงกันขาม [3] 
     นอกจากน้ี เบญจพร แสนพลมาตย (2554) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ี
มีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวตางประเทศของนักทองเท่ียวชาวไทย 
กรณีศึกษานักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปทองเท่ียวประเทศโซน
เอเชีย พบวา ปจจัยท่ีสําคัญในการตัดสินใจของนักทองเท่ียว ไดแก 
ทรัพยากรการทองเท่ียวนักทองเท่ียวใหความสําคัญกับความสวยงาม
ของแหลงทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความมีเอกลักษณของ
แหลงทองเท่ียว และปจจัยท่ีมีผลตอระดับการตัดสินใจเลือกนอยท่ีสุด 
คือ การเปนแหลงเรียนรูศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต 
[4] 
     Chih-Hai Yang, Hui-Lin Lin, Chia-Chun Han (2010) ไดศึกษา
เรื่อง การวิเคราะหนักทองเท่ียวขาเขาระหวางประเทศในประเทศจีน : 
บทบาทของมรดกโลก ผลการวิจัยพบวา รายไดและตนทุนการ
เดินทางและโครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียวมีความสัมพันธเชิงบวก
กับจํานวนนักทองเท่ียวขาเขา และแหลงมรดกโลกมีความสําคัญใน
การดึงดูดจํานวนนักทองเท่ียวตางประเทศและมีผลกระตุนการ
ทองเท่ียว [5] 

 

4. วิธีการศึกษา 
     ในการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอจํานวนนักทองเท่ียวของประเทศ
ยอดนิยมเเตละทวีปท่ัวโลก ใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน 
(Multiple regression analysis) ในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอจํานวนนักทองเท่ียว และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเท่ียวใน 6 ทวีป 
แบบจําลองท่ีใชในการวิเคราะหการถดถอยเชิงซอน ประกอบดวย 3 
แบบจําลอง ดังน้ี  
 

แบบจําลองท่ี 1 Linear model 
    𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛽𝛽1GDP + 𝛽𝛽2 POP + 𝛽𝛽3INF +
𝛽𝛽4 ECR + 𝛽𝛽5HDI + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇  
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แบบจําลองท่ี 2 Quadratic model 
 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝛽𝛽1𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁 + 𝛽𝛽2 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁2 + 𝛽𝛽3INF + 𝛽𝛽4ECR +
𝛽𝛽5𝑁𝑁𝐺𝐺𝑇𝑇 + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇   

  
แบบจําลองท่ี 3 Log-linear model 
  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝛽𝛽1GDP + 𝛽𝛽2 POP + 𝛽𝛽3INF +
𝛽𝛽4ECR + 𝛽𝛽5HDI + 𝛽𝛽6𝐴𝐴𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 + 𝛽𝛽7𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝜇𝜇  
 

5. ลักษณะขอมูลท่ัวไปของจํานวนนักทองเท่ียว 

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะขอมูลท่ัวไปของจํานวนนักทองเท่ียว 

     ภาพท่ี 1 แสดงประเทศท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวมากท่ีสุด 10 
ประเทศ ไดแก ฝรั่งเศส สเปน สหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี เม็กซิโก 
สหราชอาณาจักร ตุรกี เยอรมนี และประเทศไทย เน่ืองจากกลุม
ประเทศดังกลาวมีสิ่งท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวท่ีนาสนใจ เชน สถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสวยงาม สถาปตยกรรมและแหลงมรดกโลก ทําใหกลุม
ประเทศเหลาน้ีเปนกลุมเปาหมายของนักทองเท่ียว  

 

ภาพท่ี 2 ประเทศท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวนอยท่ีสุด 

     ภาพท่ี 2 แสดงประเทศท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียวนอยท่ีสุด 10 
ประเทศ ไดแก โมซัมบิก นามีเบีย บอตสวานา โกตดิวัวร กาตาร 
โอมาน ซิมบับเว แอลจีเรีย อิสราเอล จอรแดน เน่ืองจากประเทศ
เหลาน้ีเปนประเทศท่ีมีปญหาภายใน ปญหาเงินเฟอ สงคราม และ
ปจจัยอ่ืน ๆ ทําใหมีนักทองเท่ียวนอย 

 

6. ผลการวิเคราะห 
 6.1 ปจจัยท่ีสงผลตอจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศยอดนิยม  
     จากการศึกษาท้ังหมด 3 แบบจําลอง ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียว จะพบวาแบบจําลองท่ีดีท่ีสุดคือ
แบบจําลองท่ี 1 Linear model มีคา R-squared ท่ี 0.75 และมี
ปจจัยท่ีสงผลตอจํานวนนักทองเท่ียวประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศและจํานวนมรดกโลกมีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 จะอธิบายไดเมื่อปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไป 1 
หนวย จะสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเปลี่ยนไป 2.8124 คน และ 
981147.7 คน ในทิศทางเดียวกันตามลําดับ และ จํานวนประชากร 
อัตราแลกเปลี่ยนและพ้ืนท่ีภูมิประเทศ มีความสัมพันธ ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 จะอธิบายไดเมื่อปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลง
ไป 1 หนวย จะสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเปลี่ยนไป  0.0198, 
454.2515 และ 1.0511 คนในทิศทางตรงกันขามตามลําดับ และดัชนี
การพัฒนามนุษย มีความสัมพันธ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.1 
อธิบายไดเมื่อปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย จะสงผลให
จํานวนนักทองเท่ียวเปลี่ยนไป  2.26e+07 คนในทิศทางเดียวกัน 
     และแบบจําลองท่ี 2 แบบจําลอง Quadratic model เปน
แบบจําลองท่ีเพ่ิมพจนกําลังสองเขาไปในตัวแปรอิสระในแบบจําลองท่ี 
2 มีคา R-squared ท่ี 0.75 มีปจจัยท่ีสงผลตอจํานวนนักทองเท่ียว
ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ
ท่ีเพ่ิมพจนกําลังสองเขาไป ณ ระดับนัยสําคัญ 0.1 โดยจะอธิบายไดวา
เมื่อประเทศมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย
จะทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป 3.6896 คนในทิศทาง
ตรง กันข าม  และยั งมีปจจัย ท่ีส งผลตอจํ านวนนักทองเ ท่ียว
ประกอบดวย อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีการพัฒนามนุษย พ้ืนท่ีภูมิ
ประเทศ จํานวนมรดกโลกและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีเพ่ิม
พจน กําลังสองเขาไป ณ ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนและพ้ืนท่ีภูมิประเทศจะสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียว
เปลี่ยนแปลง 565.5547 และ 1.1429 คนในทิศทางตรงกันขาม
ตามลําดับ และเมื่อ ดัชนีการพัฒนามนุษยและจํานวนมรดกโลก
เปลี่ยนแปลงไป 4.21e+07 และ 1155 คนในทิศทางเดียวกัน
ตามลําดับ และเมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศท่ีเพ่ิมพจนกําลังสอง
เปลี่ยนแปลงไป 1 หนวยจะสงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2.90e-07 คนในทิศทางเดียวกัน 
     แบบจําลองสุดทายแบบจําลอง Log-lin model เปนแบบจําลอง
ท่ีตัวแปรตามอยูในรูปของ log ฐานสิบ โดยแบบจําลองน้ีมีคา R-
squared ท่ี  0 . 56   มี ป จ จั ย ท่ี ส ง ผลตอจํ านวน นักท อ ง เ ท่ียว
ประกอบดวย ดัชนีการพัฒนามนุษยและจํานวนมรดกโลก ณ ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 จะอธิบายไดวา เมื่อปจจัยเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงจะ
สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป 4.0039 และ 0.0392 
คนในทิศทางเดียวกันตามลําดับ 
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     2. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา
ประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปท่ัวโลก  
     การวิเคราะหวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวท่ี
เดินทางเขาประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปท่ัวโลก 
สมมติฐาน: กําหนดให ทวีป ยุโรป = 1 ทวีปอเมริกาเหนือ = 2 ทวีป
อเมริกาใต = 3 ทวีปเอเชีย = 4 ทวีปแอฟริกา = 5 ทวีป กลุมประเทศ
ภูมิภาคตะวันออกกลาง = 6 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเท่ียวระหวางกลุมทวีปท่ี
แตกตางกัน คา Pr(F>t) = 0.0000  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดง
ใหเห็นวา คาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเท่ียวระหวางกลุมประเทศ
ดังกลาวมีความแตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
     3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกตาม
ทวีป โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD  
     พบวาจํานวนนักทองเท่ียวของประเทศในกลุมทวีปยุโรปกับกลุม
ประเทศในทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกาและประเทศในภูมมิภาค
ตะวันออกกลาง มีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยกลุมประเทศ
ในทวีปยุโรปมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวากลุมประเทศทวีปอเมริกา
ใต  ท วีปแอฟริ ก าและประ เทศ ในภู มิ ภ าคตะ วันออกกลาง 
38525333.3, 39370700 และ 34607100 ลานคนตามลําดับ และมี
ความแตกตางกับกลุมประเทศในทวีปเอเชีย ในระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
จะกลาวไดวาประเทศในทวีปยุโรปมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวากลุม
ประเทศทวีปเอเชีย 19029800.0 ลานคน และจํานวนนักทองเท่ียวใน
กลุมประเทศในทวีปอเมริกาเหนือมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี 
0.01 กับประเทศในกลุมทวีปอเมริกาใต ทวีปแอฟริกาและกลุม
ประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกลุมประเทศในทวีปอเมริกา
เหนือมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวาประเทศในกลุมทวีปอเมริกาใต 
ทวีปแอฟริกาและกลุมประเทศภูมภิาคตะวันออกกลาง 29662833.3, 
30508200.0 และ 25744600.0 ลานคนตามลําดับ และจํานวน
นักทองเท่ียวในกลุมประเทศในทวีปเอเชียมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญท่ี 0.01 กับประเทศในกลุมทวีปแอฟริกา โดยประเทศใน
ทวีปเอเชียมีจํานวนนักทองเท่ียวมากกวาประเทศในกลุมทวีปแอฟริกา 
20340900 ล านคน และประเทศในกลุมทวีปเอเ ชียมีจํ านวน
นักทองเท่ียวมากกวาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง 15577300 
ลานคน มีความแตกตาง ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

7. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอจํานวนนักทองเท่ียวของประเทศ
ยอดนิยมเเตละทวีปท่ัวโลกครั้งน้ีสามารถอธิบายไดตามวัตถุประสงค
ไดดังน้ี   
     1. การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวในประเทศ
ยอดนิยมในแตละทวีป พบวาแบบจําลองท่ี 1 Multiple regression 
เปนแบบจําลองท่ีดีท่ีสุด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียว 

ไดแก  ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ จํานวนมรดกโลก อัตรา
แลกเปลี่ยน ดัชนีการพัฒนามนุษย พ้ืนท่ีภูมิประเทศ จํานวนประชากร   
     ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวน
นักทองเท่ียวในทิศทางเดียวกัน เมื่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพ่ิม
สูงข้ึน มีผลมากจากประชากรในประเทศมีรายไดมากข้ึน สินคาราคา
สูงข้ึนทําใหประเทศเหลาน้ันไมเปนท่ีดึงดูดตอนักทองเท่ียวมากข้ึน 
     จํานวนมรดกโลก เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวใน
ทิศทางเดียวกัน เมื่อจํานวนมรดกโลกแตละประเทศเพ่ิมข้ึนหรือมี
จํานวนมรดกโลกท่ีสําคัญ จะสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
     อัตราแลกเปลี่ยน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวใน
ทิศทางตรงกันขาม เ น่ืองจากเมื่อประเทศน้ัน ๆ มี อัตราการ
แลกเปลี่ยนท่ีสูงข้ึน จะทําใหนักทองเท่ียวมีคาใชจายในการทองเท่ียว
สูงข้ึน สงผลใหจํานวนนักทองเท่ียวลดลง 
     พ้ืนท่ีภูมิประเทศมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียวในทิศทาง
ตรงกันขาม เน่ืองจากประเทศท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีใหญมีการคมนาคมท่ีไม
ท่ัวถึงสําหรับนักทองเท่ียวและทําใหประเทศน้ัน ๆ ไมเปนเปาหมาย
อันดับแรกๆ  ในการเดินทางของนักทองเท่ียว สงผลใหจํานวน
นักทองเท่ียวลดลง 
     2. การศึกษาเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขา
ประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปท่ัวโลก จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวพบวา ทวีปท่ีมีจํานวนนักทองเท่ียว
มากท่ีสุดคือประเทศในทวีปยุโรป เพราะประเทศในทวีปยุโรป
สวนมากเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว และมีจุดดึงดูดมากมาย ตางกับ
ประเทศในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง ท่ีประเทศยังตองเจอกับ
ปญหาสงคราม ปญหาเงินเฟอ ทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางเขา
ประเทศนอยกวาประเทศในทวีปยุโรป  
 

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
     จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถอธิบายปจจัยท่ีสงผลตอจํานวน
นักทองเ ท่ียวของประเทศยอดนิยมเเตละทวีปท่ัวโลกได  โดย
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวคือ ศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอจํานวนนักทองเท่ียว
ท่ีเดินทางเขาประเทศของกลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปท่ัวโลก 
และเพ่ือเปรียบเทียบจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขาประเทศของ
กลุมประเทศยอดนิยมแตละทวีปท่ัวโลกเน่ืองจากการวิเคราะหการ
ถดถอยมีความสําพันธกัน ณ ระดับ 0.01 0.05 และ 0.1 สวนการ
วิเคราะหแปรปรวน มีความสพันธ ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05   
     จากการศึกษาครั้งน้ีพบวาเปนประโยชนตอการวางแผนพัฒนา
ประเทศชาติไดดั่งน้ี  1.ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ รัฐบาลควรให
ความสําคัญกับ GDP ในประเทศ โดยการออกนโยบายเพ่ิมการจับจาย
ใชสอยของประชาชน สนับสนุนการลงทุนในเอกชน เชนลดอัตรา
ดอกเบ้ีย ทําใหมีเงินหมุนเวียนในประเทศเพ่ิมข้ึน จะสงผลให GDP ใน
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ประเทศเพ่ิมข้ึน และสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากตางประเทศได
มากข้ึน 
     2. อัตราเงินเฟอ รัฐบาลควรลดปญหาเงินเฟอในประเทศโดยการ
ใชการคลัง โดยการใชงบประมาณแบบเกินดุล โดยการเก็บภาษี
ประชาชนใหเพ่ิมข้ึน และลดรายจายของรัฐบาล เพ่ือลดปริมาณเงินใน
มือของประชนใหนอยลง เพราะเมื่ออัตราเงินเฟอในประเทศลดลง 
สินคาและบริการในประเทศจะมีราคาท่ีถูกลง สงผลใหดึงดูด
นักทองเท่ียวจากตางประเทศไดมากข้ึน 
     3. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญใน
ประเทศ โดยเพ่ิมการโฆษณาแหลงทองเท่ียวในประเทศเพ่ือดึงดูด
นักทองเท่ียวจากตางประเทศไดมากข้ึน 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
     ในการศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีเปนเพราะผูศึกษาไดรับ
ความกรุณาอยางยิ่งจาก อาจารย ดร.ธนวิทย บุญสิทธ์ิ อาจารยประจาํ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ท่ีทานไดใหคําแนะนําตาง ๆ ซึ่ง
เปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาครั้งน้ี ขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยหลายทานท่ีผมไดนําเอาความรูจากหนังสือและตํารา
บทความของทานท่ีปรากฎในอางอิงครั้งน้ี จนผูศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตใชความรูในเชิงสหวิทยาการไดซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาขอกราบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 

  

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอจํานวนนักทองเท่ียว 
ตัวแปร Multiple regression Quadratic Model Log-lin Model 

Number of Tourists 𝛃𝛃 
(t) 

Robust 
Std Err. 

𝛃𝛃 
(t) 

Robust 
Std Err. 

𝛃𝛃 
(z) 

Bootstrap 
Std Err. 

GDP 
(Gross Domestic Product) 

2.8124*** 
(8.45) 

0.3330 -3.6896* 
(-1.69) 

2.1851 4.76e-08 
(0.48) 

1.64e-07 

NWHP (Number of World 
Heritage Sites) 

981147.7*** 
(4.27) 

229697.4 2.9e-07*** 
(2.88) 

1.01e-07 0.0392*** 
(4.69) 

0.0095 

INF 
(Inflation) 

13468.92 
(0.08) 

168255.7 -0.0125 
(-0.52) 

0.0249462 -0.0125 
(-0.52) 

0.0249462 

ECR 
(Exchange Rate) 

-454.25** 
(-2.17) 

209.4057 -0.000022 
(-0.05) 

0.0001 -0.000022 
(-0.05) 

0.0001 

HDI 
(Human Development Index) 

2.26e+07* 
(2.38) 

1.13e+07 4.0039*** 
(3.03) 

1.0165 4.0039*** 
(3.03) 

1.0165 

AREA 
(Area) 

-1.0511** 
(-2.24) 

0.4683 -2.2e-08 
(-0.36) 

1.26e-07 -2.20e-08 
(-0.36) 

1.26e-07 

POP 
(Population) 

-0.0198** 
(-3.19) 

0.0062 - - 3.32e-11 
(0.02) 

6.40e-09 

GDP2 

(Gross Domestic Product2) 
- - 2.9e-07*** 

(2.88) 
1.01e-07 - - 

R-squared 0.7489 0.7472 0.5677 
หมายเหตุ : *มีระดับนัยสําคญัท่ีระดับ 0.1 **มีระดับนัยสําคญัในระดับ 0.5 ***มีระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
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ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกตามทวีป 

หมาย

เหตุ : 

* *

ระดับ

นัยสําคญัท่ี 0.05    

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจํานวนนักทองเท่ียวจําแนกตามทวีป โดยมีวิธีการเปรียบเทียบ LSD  
ทวีป ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง 

ยุโรป - - - - - - 
อเมริกาเหนือ 8862500.000 - - - - - 
อเมริกาใต 38525333.3*** 29662833.3*** - - - - 

เอเชีย 19029800.0** 10167300.0 -19495533.3 - - - 
แอฟริกา 39370700.0*** 30508200.0*** 845366.667 20340900.0*** - - 

ตะวันออกกลาง 34607100.0*** 25744600.0*** -3918233.333 15577300.0** - 4763600.000 - 

หมายเหตุ : **ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05, ***ระดับนัยสําคญั 0.01 
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Number of tourists 

แหลงความแปรปรวน Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F p 

ระหวางกลุม 1.68e+16 5 2.335e+15 9.224 0.000** 
ภายในกลุม 1.114e+16 44 2532e+14   

รวม 2.282e+16 49    
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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 12 แห่ง ทั้งหมด 170 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า .80 ทุกด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า 
บุ ค ล า ก ร ที่ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส่ ว น ให ญ่ เป็ น เพ ศ ช า ย  มี อ า ยุ  52 ปี ขึ้ น ไป  มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  ใน ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า 
ปริญญาตรี เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 58 คน คณะกรรมการ 112 คน มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปี จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ อายุ และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ และปัจจัยการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากท่ีสุดในด้านการคิดของคนในองค์อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงปัจจัยการท างานเป็นทีมมีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดคือด้านสมาชิกมีความพึงพอใจ
ในทีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ : องค์กรแห่งการเรียนรู้, การท างานเป็นทีม, ความส าเร็จในการท างาน, สหกรณ์ 
 

ABSTRACT 
 This independent study aimed to investigate the influence of learning organization and teamwork on the 
success of the operation of cooperatives: a case study of the agricultural cooperatives in Pathum Thani province. The 
target group consisted of 170 staff members of 12 agricultural cooperatives in Pathum Thani province. The research 
instrument used to collect data was a questionnaire (Cronbach's Alpha> .80). The data were analyzed using descriptive 
statistics including frequency distributions, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The 
study results revealed that most of the respondents were male, aged 52 and older with education lower than the 
undergraduate level. 58 of the respondents were general members of the staff, and 112 were committee members. 
The length of service ranged between two to five years. The hypothesis that personal factors including gender, age, and 
the type of staff members do not affect the success of the operation of cooperatives held true. However, being a 
learning organization had the greatest impact on the success of the operation in terms of systematic thinking of the 
people in the organization. Regarding the influence of teamwork, the satisfaction of team members with their team was 
found the most influential factor at a statistical significance level of 0.05. 
 

Keywords: Learning Organization, Teamwork, Success of Operation, Cooperative 
 
 
 

 
 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

291 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  

1. บทน า 
 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจชุมชนท่ีจัดตั้งโดยการด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยถือหลักความสมัครใจ 
หลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรืออีกนัย
คือ “สหกรณ์” เป็นองค์กรธุรกิจสังคมที่ จัดตั้งและด าเนินการโดย
สมาชิก เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกัน และเพื่อยก
มาตรฐาน ความเป็นอยู่ของสมาชิกและชุมชนให้สูงขึ้นอย่างสันติ
วิธี [1] การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์
ให้ เหมาะสมกับการแข่งขันในสภาวะปัจจุบัน  โดยมีการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเอื้ออ านวยการท างาน มี
ผลงานและการบริการที่มี คุณภาพและประสิทธิภาพผ่านระบบ
ขององค์กรแห่งการเรียนรู้และการท างานเป็นทีมเพื่ อการ
แลกเปลี่ยนทักษะความรู้ ความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น จากการได้เรียนรู้ และ
ได้ลองปฏิบัติงานจริงอันจะส่งผลและน าพาสหกรณ์ให้ ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานทางธุรกิจของสหกรณ์ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของยุคปัจจุบัน 
 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องส่งเสริมทรัพยากร
มนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรขององค์กร มีการ
น า ความรู้มาใช้ในการปรับตัวให้อยู่รอด ท าให้เกิดการปรับตัวที่
เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน Bateman and Snell, 2009 อ้างถึง
ใน ประไพทิพย์ ลือพงษ์ [2] สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วย
การลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การจ าหน่ายสินค้า 
หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของ
บรรดาสมาชิก ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ต้องเผชิญกับปัญหากับการเปลี่ยนแปลงใน ด้านนโยบายและ
กฎหมายใหม่ของสหกรณ์ ด้านเทคโนโลยี สมัยใหม่ และด้าน
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้สหกรณ์ต้องมีการ
ปรับปรุง กระบวนการท างานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ 
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และปรับปรุงการ
ท างานที่ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่ก าหนด 
เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ รูปแบบการท างานให้ทันต่อรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่ งการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าวมีผลให้สหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ต้องมีการพัฒนาและมีการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยมีการอบรมและส่งเสริมให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
มีการคิดที่เป็นระบบ ด าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดย
สอดคล้องต่อระบบเศรฐกิจ และเทคโนโลยี และมีการ เรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งจะน าบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความก้าวหน้าและ
สามารถปรับตัวให้พร้อมกับต่อการ เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ พร้อม
ต่อการพัฒนาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 การท างานเป็นทีมของสหกรณ์นั้นเป็นการบูรณาการ การท างาน
ระหว่างกัน ท างานด้วยความ ตั้งใจ จึงจะด าเนินงานให้ส าเร็จ ซึ่งจะ
ท าได้ก็ต้องอาศัยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของสมาชิกต่อ 
สหกรณ์เป็นส าคัญเพราะหากสมาชิกขาดความภักดีต่อสหกรณ์แล้ว 
การร่วมมือกันและการช่วยเหลือกัน ตามวิธีการสหกรณ์ก็ไม่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ประดิษฐ์ มัชณิมา [1] การท างานของทุกฝ่ายจ าเป็นที่ 
จะต้องอาศัยบุคลากร ในการด าเนินงาน เพื่อที่จะพัฒนาในด้าน
ความคิดรูปแบบการท างานใหม่ ๆ มีนวัตกรรมใหม่ และท าให้การ
ปฏิบัติงานตามนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ก าหนด เอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีการแบ่งหน้าที่และงานท่ีได้
รับผิดชอบตามความรู้ความสามารถ มีการ ประสานงานกัน มีการให้
ความร่วมมือกันในการท างานของบุคลากร การท างานเป็นทีมนั้นมี
ความส าคัญ ในการท างานของบุคลากรในสหกรณ์เป็นอย่างมาก โดย
บุคลากร จะต้องมีความไว้วางใจเชื่อใจกัน มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีประโยชน์ร่วมกัน เต็มใจที่จ าท างานร่วมกัน ให้
โอกาสในการแสดง ความสามารถ ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการท างานร่วมกัน เพราะการที่ บุคลาการมี
ความรู้สึกว่าอยู่ทีมเดียวกัน และมีการร่วมแรงร่วมใจกันท าให้การ
ท างานของสหกรณ์เกิด ความส าเร็จในการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตาม
หลักการ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ ปัจจัยการท างานเป็นทีม ว่ามี
ปั จจัย ใดบ้ างที่ มี ผลต่อความส าเร็จในการท างานสหกรณ์ 
กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะได้น า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการท างานเป็นทีม 
เพื่อท าให้การท างานสหกรณ์ ประสบความส าเร็จ 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่ อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลของบุ คลากรในสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร อายุการท างาน 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ปทุมธาน ี
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยการท างานเป็นทีมที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
 
3.สมมติฐานการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดปทุมธานี มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์  
 2. ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความส าเร็จใน
การท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
 3. ปัจจัยการท างานเป็นทีม มีผลต่อกับความส าเร็จในการ
ท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี 
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                        หมายถึง การมผีลจากตัวแปรต้นไปสู่ตัวแปร
ตาม 

4.กรอบการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรของ
ส ห ก ร ณ์ ก า ร เก ษ ต ร ใน จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  2 4 8  ค น  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาได้มาจากการใช้สูตรของ  
Taro Yamane ในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร โดยขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณเท่ากับ 154 คน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้
ท าการเก็บตัวอย่างส ารองเพิ่มเติมอีกร้อยละ 10 ประมาณ 16 คน 
เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอย่างและ
ป้องกันการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาท้ังสิ้น 170 คน 

 5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เค รื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการวิจั ยค รั้ งนี้ ใ ช้ เป็ น แบ บสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าจาก 
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาเป็นแนวคิด
ในการสร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบ
สอบโดยจะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุการท างาน เป็น
ลักษณะค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้ศึกษาได้
ใช้แนวคิดทฤษฎีของปีเตอร์ เชงกี้ Peter Senge, 1990 อ้างถึงใน 
สุกัญญา มีสมบัติ, 2557[3] ซึ่งจ าแนกองค์ประกอบที่ส าคัญของ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้1.การเป็นบุคคลรอบรู้ 2.การมีรูปแบบ
ความคิด 3.การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 4.การเรียนรู้
ร่วมกันเป็นทีม 5.การคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เป็น
ค าถามแบบ Likert Scale 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม ผู้ศึกษาได้
ใช้แนวคิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2560[4]  แบ่งออกเป็น 4 
ด้าน ดังนี้ 1.ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 2.ด้านสมาชิกมีการ
สื่อสารที่ดี 3.ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.
ด้านผู้น าในการท างานเป็นทีมเป็นค าถามแบบ Likert Scale 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน ผู้
ศึกษาใช้แนวคิดของ สมใจ ลักษณะ ,2546 น. 6-7[5] ความส าเร็จ
ในการท างาน แบ่งข้อค าถามเป็น 4 ด้าน คือ 1.การบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ 2.การจัดหาปัจจัยทรัพยากร  
3.กระบวนการปฏิบัติติงาน 4.ความพอใจของทุกฝ่าย เป็นค าถาม
แบบ Likert Scale 
 โดยน าแบบสอบมาหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
validity) โด ยท าก ารห าค่ า  ค วาม ส อด ค ล้ อ งภ าย ใน ขอ ง
แบบสอบถาม IOC (Item - Objective Congruence Index) โดย
ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินข้อค าถามและ 
ทดสอบเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุดโดยค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 
องค์กรแห่งการเรียนรู ้  
1. การเป็นบุคคลที่รอบรู้ 0.822 
2. การมีรูปแบบความคิด 0.839 
3. การมีวิสันทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 0.910 
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 0.890 
5. การคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ 0.903 
การท างานเป็นทีม  
1.สมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 0.929 
2.การสื่อสารที่ดี 0.926 
3 .ก ารแ ก้ ปั ญ ห าอุ ป ส ร รค ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

0.928 

4.ผู้น าในการท างานเป็นทีม 0.941 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - ระดับการศึกษา 
    - ประเภทบุคลากร 
    - อายุการท างาน 

ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสหกรณ์ 
    - การเป็นบุคคลรอบรู้ 
    - การมีรูปแบบความคิด 
    - การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์การ 
    - การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
    - การคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(Peter Senge,1990 อ้างถึงในสุกัญญา มีสมบัติ, 2557) 

ปัจจัยการท างานเป็นทีม 
    - ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 
    - ด้านสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี 
    - ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    - ด้านผู้น าในการท างานเป็นทีม 
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2560) 

ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ 
    - การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
    - การจัดหาปัจจัยทรัพยากร 
    - กระบวนการปฏิบัติงาน 
    - ความพอใจของทุกฝ่าย 
 (สมใจ ลักษณะ, 2546: 6-7) 
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ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (ต่อ) 
แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 

ความส าเร็จในการท างาน  
1.การบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 0.962 
2.การจักหาปัจจัยทรัพยากร 0.948 
3.กระบวนการปฏิบัติงาน 0.952 
4.ความพอใจของทุกฝ่าย 0.949 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.990 
 

 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานแต่ละข้อดังนี้ 
  - ใ ช้ ส ถิ ติ  Independent Sample t-test เ พื่ อ
เปรียบ เที ยบความแตกต่ างระหว่างข้อมู ลส่ วนบุ คคลกับ
ความส าเร็จในการท างานสหกรณ์ของบุคลากรที่มี 2 กลุ่ม 
  -.ใช้สถิติ One-way ANOVA F-test เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความส าเร็จในการ
ท างานสหกรณ์บุคลากรที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และเปรียบเทียบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยค่า LSD (Least Significant Different) 
  -.ใช้สถิติ  Multiple Regression Analysis: MRA เพื่ อ
หาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ 
 

6. ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมาย
ของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่า บุคลากรของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดปทุมธานี  จากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 170 คน พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีอายุ 52 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.2 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 59.4 เป็นคณะกรรมการคิดเป็นร้อยละ 65.9 และ
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2-5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 34.7 
 
 

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สหกรณ์โดยรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ x SD 
1.ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ 3.91 0.664 
2.ด้านการมีรูปแบบความคิด 3.93 0.702 
3.ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 3.99 0.791 
4.ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 3.92 0.755 
5.ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ 3.88 0.746 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท างานเป็นทีม 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการท างานเป็นทีมโดยภาพรวม ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท างานเป็นทีม 

ปัจจัยการท างานเป็นทีม x SD 
1. ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 3.87 0.750 
2.ด้านการสื่อสารที่ดี 3.86 0.739 
3. ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.75 0.764 

4. ด้านผู้น าในการท างานเป็นทีม 3.90 0.748 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความส าเร็จในการท างาน
สหกรณ์ 
 จากการศึกษาพบว่า ความส าเร็จในการท างานสหกรณ์
โดยรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท างานเป็นทีม 
ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์

การเกษตร 
x SD 

1. ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 3.91 0.763 
2. ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร 3.77 0.771 
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติติงาน 3.88 0.728 
4. ด้านความพอใจของทุกฝ่าย 3.92 0.749 
 

 ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรในสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ ดังตารางที ่5 
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร อายุการท างาน 

1.ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ - - - - √ 
2.ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร - - - - √ 
3.ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน - - - - √ 
4.ด้านความพอใจของทุกฝ่าย - - √ - - 

รวม - - - - √ 
หมายเหตุ  √ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   - ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ดังตารางที ่6

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตร
ในจังหวัดปทุมธานีโดยรวม 

ตัวแปร 

ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
b Std. 

Error 
β 

ค่าคงท่ี 0.629 0.182  3.458 0.001 
1. ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ -0.052 0.078 -0.049 -0.658 0.511 
2. ด้านความมีรูปแบบความคิด 0.009 0.065 0.009 0.145 0.885 
3. ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร 0.200 0.077 0.224 2.612 0.010* 
4. ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 0.303 0.079 0.325 3.823 0.000* 
5. ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ 0.366 0.091 0.387 4.034 0.000* 
R=0.854 R2=0.730 Adjusted R2=0.722 SEEst=0.372 F = 88.743 p = 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากการทดสอบสมมติฐานในตารางที่1 พบว่า ปัจจัยการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์กรได้ค่า t=2.612 มีค่า Sig.=.010 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.200 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้ค่า 
t=3.823 มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 
0.303 ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าเป็นระบบ ได้ค่า t=4.034 
มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.366 โดย

สามารถอธิบ ายความแปรผัน ได้ ร้ อยละ 72.2 (Adjusted 
R2=0.722) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.372 มีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เท่ากับ 0.854 
 สมมติ ฐานที่  3  ปั จจั ยการท างาน เป็ นที ม  มี ผลต่ อกั บ
ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ปทุมธาน ีดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยปัจจัยการท างานเป็นทีมและความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรใน
จังหวัดปทุมธาน ี

ตัวแปร 

ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
b Std. 

Error 
β 

ค่าคงท่ี 0.322 0.143  2.255 0.025 
1. ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม 0.309 0.052 0.329 5.916 0.000* 
2. ด้านการสื่อสารที่ดี 0.183 0.064 0.192 2.881 0.004* 
3. ด้านการแก้ปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 0.279 0.067 0.302 4.195 0.000* 
4. ด้านผู้น าในการท างานเป็นทีม 0.154 0.060 0.163 2.584 0.011* 
R=0.895 R2=0.800 Adjusted R2=0.795 SEEst=0.319 F = 165.276 p = 0.000* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
จากการทดสอบสมมติฐานในตารางที่7 พบว่า ปัจจัยการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนใน
องค์กรได้ค่า t=2.612 มีค่า Sig.=.010 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยเท่ากับ 0.200 ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ได้ค่า 
t=3.823 มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 

0.303 ด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าเป็นระบบ ได้ค่า t=4.034 
มีค่า Sig.=.000 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเท่ากับ 0.366 โดย
สามารถอธิบ ายความแปรผัน ได้ ร้ อยละ 72.2 (Adjusted 
R2=0.722) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 
เท่ากับ 0.372 มีค่าสัมประสิทธ์ิพหุคูณ เท่ากับ 0.854 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ 
อายุ และประเภทบุคลากรที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อความส าเร็จใน
การท างานของสหกรณ์ และปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มี
ผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
ปทุมธานีมากที่สุดในด้านการคิดของคนในองค์อย่างเป็นระบบ 
รวมถึงปัจจัยการท างานเป็นทีมมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีมากที่สุดคือด้านสมาชิก
มีความพึงพอใจในทีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
6.สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผลและอภิปราย 
 1. ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลต่อความส าเร็จใน
การท างานสหกรณ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งในด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดของ
คนในองค์กรอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุกัญญ 
มีสมบัติ 2557 [3]  ศึกษาเรื่องภาวะผู้ตามและประสิทธิภาพ
ทีมงานที่ มี อิทธิพลต่ อองค์ กรแห่ งการเรียนรู้  กรณี ศึ กษา 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าด้านการมี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้การท างานเป็น
ทีม และด้านการคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีส่วนในการ
พัฒนาองค์กร มีการสนับสนุนให้เกิดการท างานแบบร่วมแรงร่วม
ใจ บุคลากรมีความรู้ที่หลากหลายในการท างานท าให้องค์กรได้มี
การพัฒนารูปแบบการท างานที่ เป็นระบบให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์  สอดคล้องกับแนวคิดของปีเตอร์ เซงเก้ (Peter 
Senge,1990 อ้างถึงใน สุกัญญา มีสมบัติ) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
5 ด้าน ดังนี้ ด้านการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร ด้านความมี
รูปแบบความคิด ด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้าน
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดของคนในองค์กรอย่าง
เป็นระบบ เพื่อที่จะที่ส่งเสริมให้องค์กรมีการเกิดการขยายแนวคิด
ใหม่ ๆ ออกไปขอบเขตความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิดผลลัพธ์
อย่างแท้จริง สามารถแสดงออกความคิดได้อย่างเสรี มีการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง ที่ทุกคนสามารถสร้างผลงานตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้และเป็นท่ีที่ทุกคนมีการเรียนรู้ร่วมกัน โดยบุคลากร
ของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี จะต้องมีการใช้แนวคิด
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาระบบการวางแผน มีการคิดวิเคราะห์ การ
ร่วมมือร่วมใจกันในท างานเป็นทีมในการวิสัยทัศน์ และการก าหนด 
เป้าหมายที่จะท าให้สหกรณ์มีความส าเร็จในการท างาน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ ประไพทิพย์ ลือพงษ์ 2556[2]  ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมี 
5 ด้าน คือ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม การจัดการความรู้ในองค์กร 
การเพิ่มอ านาจให้แก่บุคคลในองค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

และการคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนารูปแบบจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพของพนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ โดยพนักงานกลุ่มตัวอย่างมีการ
ปฏิบัติตามรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้มากกว่าก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 2.ปัจจัยการท างานเป็นทีมมีผลต่อความส าเร็จในการท างาน
สหกรณ์ ด้านสมาชิกมีความพึงพอใจในทีม ด้านการสื่อสารที่ดี 
ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านผู้น า
ในการท างานเป็นทีม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับแนวคิดของ เนตร์
พัณณา ยาวิราช 2560[4] ที่ว่าทีมงาน คือกลุ่มของสมาชิกที่มา
ท างานร่วมกันไม่ทุกกลุ่มในองค์กรที่มาท างานร่วมกันเป็นทีม ทีมที่
เกิดขึ้นก็คือกลุ่มทีมงานคือกลุ่มของสมาชิกที่มาท างานร่วมกัน มี
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในปัจจุบัน
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อย่างรวมเร็ว ท าให้ต้องอาศัยการ
ท างานเป็นทีมโดยได้ให้ความส าคัญของทีมงานดังนี้ การท าให้
สมาชิกในทีมมีความพึงพอใจ การท าให้เกิดความเช่ือใจกันของ
สมาชิกและผู้น าทีม มีการสื่อสารที่ดี การท าให้ความขัดแย้งน้อยลง
มากที่สุด มีการแก้ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
ก าร เส ริม สร้ างการรับ รู้ ในการท างานร่ วมกั น  ผู้ น าที ม มี
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ และมีความซื่อสัตย์ เพื่อให้
ทีมงานมีประสิทธิภาพ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานีเป็น
องค์กรหนึ่ งที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกลุ่มกันของผู้มีอาชีพทาง
การเกษตร ท่ีด าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใน
การท างานเป็นทีมของสหกรณ์ได้น าอุดมการณ์ของสหกรณ์ที่ว่า
สหกรณ์เป็นองค์ที่มีความเช่ือที่ว่าการช่วยเหลือตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน าไปสู่การกินดี
อยู่ดี มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกร กรวัชร
เจริญ 2555 [6] ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานเป็น ทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน ) พบว่า  พนั กงานมี ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับการมี
ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีมโดยรวมด้านสมาชิกมีความพึง
พอใจในการท างาน ด้านการสื่อสารที่ดี ด้านการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารงานท าให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จได้อย่าง
รวดเร็ว 
 6.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 1) การศึกษาการเป็นองค์แห่งการเรียนรู้ มีผลต่อความส าเร็จ
ในการท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ในด้าน
การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กร ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็น
ทีม  ด้ านการคิดของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีผลต่อ
ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์  ด้านการบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จ ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร ด้านกระบวนการ
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ปฏิบัติงาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ดังน้ัน สหกรณ์ควรส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทักษะ ความสามารถในการ
ท างานร่วมกันเป็นทีม มีรูปแบบความคิดที่ เป็นระบบ เพื่อที่
บุคลากรของสหกรณ์มีความช านาญในทักษะการด าเนินงาน มีการ
ท างานเป็นทีมที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน จะท าให้สหกรณ์มีความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีการวางแผน
นโยบายการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินการ อีกทั้ง
การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการสหกรณ์ 
ในแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานจะท าให้การบริหารจัดการของ
สหกรณ์เป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้
บุคลากรมีความภาคภูมิใจในงาน และสหกรณ์มีผลการด าเนินงาน 
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการด าเนินงานในรอบปีบัญชี เกี่ยวกับการ
ให้สินเช่ือ การจัดจ าหน่ายสินค้าของสหกรณ์ หรือรูปแบบการ
ด าเนินงานในด้านอื่น ๆ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และตรงตาม
มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
 2) การศึกษาการท างานเป็นทีม มีผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ในด้านสมาชิกมี
ความพึงพอใจในทีม ด้านการสื่อสารที่ดี ด้านการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้น าในการท างานเป็นทีมมี
ผลต่อความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์  ด้านการบรรลุ
เป้าหมายความส าเร็จ ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร ด้าน
กระบวนการปฏิบัติงาน ด้านความพอใจของทุกฝ่าย ดังนั้น 
สหกรณ์จะต้องมุ่งเน้นให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม
เปิดให้แสดงความคิดเห็นในการท างานมากขึ้น ผู้น าของสหกรณ์
ควรที่จะสนับสนุนให้สมาชิกมีการเรียนรู้การท างานร่วมกันตาม
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสหกรณ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อส่งเสริมและสรา้งความสมัพันธ์ มีการแสดง
ความคิด เห็ นต่อปัญ หาและแนวทางการแก้ ไข ก่อให้ เกิ ด
ความส าเร็จในการท างานของสหกรณ์ 
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) สหกรณ์ควรจัดการติดตามการปฏิบตัิงานของบุคลากรอยา่ง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องในส่วนของการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการให้
สินเช่ือของสหกรณ์ การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้
มีรูปแบบการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ  
 2) สหกรณ์มีการส่งเสริมขั้นตอนการท างานที่เหมาะสมแก่
บุคลากรตามนโยบาย และแผนการด าเนินงานในรอบปีบัญชีตรง
ตามมาตราฐาน 
 3) สหกรณ์มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอเพิ่มเปิดมุ่มมองใหม่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของสหกรณ์ 
 4) สหกรณ์ควรเน้นในการท างานเป็นทีมให้มากขึ้นเพื่อให้เกิด
การท างานแบบร่วมแรงร่วมใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
รูปแบบการด าเนินงาน เพื่อที่จะพัฒนาให้สหกรณ์มีผลงานที่ดี
ยิ่งข้ึน 

 5) สหกรณ์มีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ อุปกรณ์การด าเนินงานที่
ทันสมัยเพื่อการส่งเสริมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ท าให้
สหกรณ์มีความส าเร็จในการท างานในแต่ละด้านมากยิ่งข้ึน 
 6.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในอนาคต 
 1) งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาโดยการท าวิจัยเชิงคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก น าไปสู่การวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลละเอียดยิ่งข้ึน 
 2) งานวิจัยนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับสหกรณ์ประเภทอื่น
นอกเหนือจากสหกรณ์การเกษตร เพื่อที่จะให้สหกรณ์ได้มีการ
พัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้การท างาน
เป็นทีม เพ่ือท่ีจะท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
 3) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์แห่ง
การเรียนรู้ การท างานเป็นทีมและความส าเร็จในการท างาน
สหกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวแปรที่ได้ศึกษาแล้ว เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 4) งานวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่
ส่งผลระหว่างปัจจัย 
 5) ควรมีการศึกษาปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานของสหกรณ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการในการพัฒนา
สหกรณ์สู่การเป็นองค์กรที่มีการด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน (ได้แก่ วงจรเงินสด การถือครองเงินสด อัตรา
เงินทุนหมุนเวียน และประสิทธิภาพการบริหารเงินสด) ที่มีต่อความสามารถในการท าก าไร (วัดจากอัตราก าไรขั้นต้น) ของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 จากฐานข้อมูล 
SETSMART จ านวน 52 บริษัท หรือนับเป็น 256 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ผลทางสถิต ิโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า 
พบว่า วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความสามารถในการท าก าไร อัตราเงินทุนหมุนเวียนและประสิทธิภาพการบริหารเงินสด              
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ขณะที่การถือครองเงินสดนั้นไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อผลการด าเนินงาน 
ผลการวิจัยนี้น าไปสู่ข้อเสนอแนะต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไร โดยกิจการควรมี
การติดตามการเก็บเงินจากลูกหนี้ท่ีขายเชื่อให้สั้นท่ีสุด และเงินสดส่วนเกินควรมีการน าไปลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น (สินทรัพย์สภาพคล่องสูง) 
เพื่อสร้างผลก าไร 

 
ค าส าคัญ : การจัดการเงินทุนหมุนเวียน, ความสามารถในการท าก าไร, วงจรเงินสด, การถือครองเงินสด, ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด 
 
 

Abstract 
This research aims to examine the working capital management (Cash conversion cycle, Cash holdings, 

Current ratio and Cash conversion efficiency) on firm performance (measuring by gross profit margin) of listed 
companies in the Stock Exchange of Thailand in Argo & Food companies. Data collection during year 2017 – 2019 from 
SETSMART database of 52 firm as sample for a total of 256 sets of data. The results are analyzed by multiple 
regressions analysis. The result findings show a significant negative relationship between the cash conversion cycle 
impact on firm profitability. The current ratio and cash conversion efficiency are positive impact on firm profitability but 
cash holdings has insignificant impact on firm profitability. The paper therefore recommends that firms should promptly 
collect cash from credit sales, and excess cash should be reinvested in short-term securities (liquid assets) to generate 
profits. 

 
Keywords: Working capital management,  Firm profitability,  Cash conversion cycle, Cash holdings, Cash conversion 
efficiency 
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1. บทน า 
ในปี 2563 เศรษฐกิจไทยประสบภาวะ VUCA World คือการ

เป ลี่ ย น แป ล งอย่ า งรวด เร็ วขอ ง เทค โน โลยี  ก ารแข่ งขั น 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ท าให้
ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นผลมาจาก
กระแสใหญ่ของโลก คือ กระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) 
กระแสแห่งการพัฒนาเทคโนโลยี (Big Bang of Technology) 
และกระแสความเป็นใหญข่องเงินทุน (Financialization)  ซึ่งส่งผล
กระทบให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงต่ ากว่าระดับศักยภาพ 
รวมทั้งผลจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกา และการ
ตอบโต้ของประเทศคู่ค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย [1] รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโรคจากอุบัติใหม่ (COVID-19) การด าเนินธุรกิจ
จึงประสบปัญหาด้านความเสี่ยงในการด าเนินงานสูง ซึ่งภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ ส่งผลให้กิจการประสบปัญหาด้านการเงิน น าไปสู่
โอกาสความล้มเหลวทางด้านการเงินและยังส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ ผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลและ
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการปัญหาในหลายด้ านที่ มี
ความส าคัญต่อกิจการ และการที่กิจการจะสามารถด าเนินงานและอยู่
รอดได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องมีการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพราะเงินทุนหมุนเวียนของ
กิจการที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การด าเนินกิจการเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดมีเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในแต่ละวันและ
เพียงพอส าหรับการช าระหนี้ของกิจการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญในการบริหารสภาพคล่อง  

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Operational Working Capital 
Management) เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการบริหารจัดการทางการเงิน
ของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปยังสินค้าคงคลัง ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้
การค้า ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการบริหารการเงินสดและสินทรัพย์
ในระยะสั้น การศึกษาในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ (Economic Crisis) พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนเป็นหัวข้อที่มีความส าคัญในวงกว้างต่องานวิจัย
ทางการบัญชี โดยเฉพาะการมุ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนและความสามารถในการท าก าไร Chiou J et 
al. [2] ผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นช้ีให้เห็นว่าบริษัทควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก
ในการบริห ารจัดการเงินทุนหมุ น เวียน เพื่ อ ให้ เกิ ดความมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งหมายถึงการลดระยะเวลาการหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้การค้า รวมทั้งการเพิ่มระยะเวลาช าระ
หนี้ให้กับเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยในอดีตพบว่าตัวแปรที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนยังไม่สามารถสรุปผลลัพธ์
ได้ดีที่สุด  Salla Marttonen et al. [3] งานวิจัยนี้จึ งมุ่ งศึกษาการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ในช่วงภาวะ VUCA World เพื่อเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพใน
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าของกิจการ     
ที่สู งขึ้น ในอนาคต เนื่ องจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนกระบวนการผลิต การก าหนด

นโยบายด้านการขาย การให้สินเช่ือ และการจัดหาเงินสดมา
หมุนเวียนภายในกิจการเพื่อบริหารสภาพคล่อง ส่งผลให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันและลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน  
การล้มละลาย ชไมพร รัตนเจริญชัย [4] จากวรรณกรรมในอดีต
พบว่าตัวแปรเงินทุนหมุนเวียนนั้น ในทางปฏิบัติกิจการจะมีนโยบาย
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่แตกต่างกันตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา
เฉพาะกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยพบว่าดัชนีราคา
หลักทรัพย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีค่าเป็นบวก ในขณะที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นปรับตัวลดลงในต้นปี 2563 ประกอบกับรูปแบบ
การด าเนินงานของบริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารนั้น เงินทุนหมุนเวียนถือปัจจัยที่มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน งานวิจัยนี้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
(ว งจร เงิน สด  การถื อครองเงินสด อั ตราเงินทุ นหมุ น เวี ยน 
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด) ต่อความสามารถในการท าก าไร 
(อัตราก าไรขั้นต้น) เพื่อข้อมูลต่อฝ่ายบริหารในการตระหนักถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ในการวางแผนการ
ด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การจัดจ าหน่ายสินค้า และการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนภายในที่มีประสิทธิภาพ จะส่งต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการและมูลค่าที่สูงข้ึน 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

เงินทุนหมุน เวียนสุทธิ  (Net Working Capital) หมายถึ ง 
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) ที่ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และสินค้าคงคลัง ในส่วนท่ีเกินกว่า
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability) ดังนั้น การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน หมายถึง การบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้ การ
บริหารสินค้าคงคลังและเจ้าหนี้การค้า โดยพยายามให้รายการ
เหล่านี้อยู่ในระดับที่เหมาะสม (Optimal)  เพื่อให้กิจการมีต้นทุน
ค่าเสียโอกาสน้อยที่สุดและมีสภาพคล่องที่เหมาะสม โดยแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงสร้างทางการเงินนั้น ได้จ าแนก
แนวคิดการจัดการเงินทุนหมุนเวียนเป็น 2 แนวทาง แนวทางแรก
เป็นการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้บวก โดยบริหารเงินทุน
หมุนเวียนให้มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 
สะท้อนแนวคิดที่กิจการมีเงินทุนหมุนเวียนมากจะช่วยเพิ่มยอดขาย 
เพิ่มจ านวนรอบระยะเวลาของการหมุนเวียนในสินค้าและสามารถ
ช าระหนี้ได้เร็วท าให้ได้รับส่วนลดมากข้ึน ท าให้ส่งผลต่อให้กิจการมี
มูลค่าสูงขึ้น Marc Deloof [5] แนวทางสอง คือ การก าหนดระดับ
เงินทุนหมุนเวียนให้เป็นศูนย์หรือติดลบ จะเป็นการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนที่สินทรัพย์หมุนเวียนนั้นเท่ากับหรือน้อยกว่าหนี้สิน
หมุนเวียน จะท าให้กิจการมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ าส่งผลให้มีก าไร
สูงขึ้น  แต่หากกิจการไม่มีการจัดการเงินทุนห มุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพจะท าให้กิจการมีสภาพคล่องที่ต่ า ส่งผลให้มีโอกาส
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ประสบภาวะความล้มเหลวทางการเงินและมีความเสี่ยงล้มละลายที่
สูงขึ้น จากแนวคิดในการจัดการเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว จะเห็น
ได้ว่าการจัดการเงินทุนหมุนเวียนจะสง่ผลตอ่ผลการด าเนินงาน โดย
ท าให้สามารถสร้างก าไรและก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลม้เหลวทาง
การเงินของกิจการได้  John Sagan [6] โดยตัววัดการจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาได้แก่ 

วงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) การมีวงจรเงินสด
ที่ยาวนาน จะแสดงถึงเงินสดที่จะหมุนเวียนเข้ามาในกิจการมีความ
ล่าช้า จะเกิดปัญหาสภาพคล่องหรือไม่ โดยจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา
การจ่ายช าระหนี้ หากระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้กับระยะเวลาที่
เงินสดจากการขายหมุนเวียนมีความสอดคล้องกัน กิจการจะ
สามารถหมุนเวียนเงินทุนจากการด าเนินงานได้ โดยไม่ต้องอาศัย
เงินทุนจากแหล่งอ่ืนมากนัก กิจการจึงจ าเป็นที่จะต้องมีเงินสดในมือ
จ านวนมากควบคู่กันไปด้วยเสมอ แต่หากกิจการมีเงินสดในมือมาก
เกินไป ก็จะส่งผลให้มีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม 
เนื่องจากการน าเงินสดที่มีไปลงทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต จะให้
ผลตอบแทนแก่กิจการที่สูงกว่าการถือเงินสด วงจรเงินสดจึงนับเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการวัดประสิทธิภาพของการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล [7] 

การถือครองเงินสด (Cash Holdings) การถือครองเงินสดนั้น
จะให้ความส าคัญต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องมากที่สุด การบริหารเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมเงินสด การจ่ายเงินสด และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ช่ัวคราวของเงินสด ผู้บริหารการเงินจะมีหน้าที่
ประเมินแหล่งเงินทุนที่ได้มาและใช้ไปของเงินสด รวมถึงปริมาณ
จ านวนเงินที่ เหลือจากการด าเนินงาน การบริหารเงินสดมี
วัตถุประสงค์ คือ การมีเงินสดที่เพียงพอต่อการช าระหนี้ หรือใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ เพื่อให้กิจการมีสภาพคล่อง และมี
ความสามารถในการท าก าไร นฐัตราภรณ์  ลิ้มสกุล [8] 

อัตราเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้
วัดประเมินสภาพคล่องและความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้น
ของบริษัท ซึ่งอัตราเงินทุนหมุนเวียน วัดจากอัตราส่วนระหว่าง
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อย
กว่า 1 สะท้อนถึงกิจการอาจมีปัญหาในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ 
หากอัตราส่วนนี้มีค่ามากกว่า 1 สะท้อนถึงกิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากพอที่จะช าระหนี้สินระยะสั้น แต่หากมีมากกว่า 1 
มาก ๆ อาจจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของ
กิจการได้ไม่ดีพอ กิตติธัช ถนัดพจนามาตย์ [9] 

ประสิทธิภ าพการบ ริหารเงินสด  (Cash Conversion 
Efficiency) คือ ความสามารถในการขายสินค้าที่ก่อให้เกิดกระแส
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สะท้อนได้จาก การเติบโตของ
ยอดขาย ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารเงินสดวัดได้จากกระแสเงินสด
จากการด าเนินงานต่อการขายอัตราส่วนปัจจุบัน (CR) Amarjit S. 
Gill & Nahum Biger [10] 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการความสามมารถในการท าก าไร 
ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) หมายถึง ผลลัพธ์

ที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจให้ส าเร็จตามเป้าหมาย เป็นสิ่งที่
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ งานวิจัยนี้
ศึกษาผ่านตัวแปร อัตราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Rate)  โดยการ
ประเมินก าไรขั้นต้น กิจการจะต้องค านวณก าไรขั้นต้นของปีก่อน
รวมถึงอัตราก าไรขั้นต้นของคู่แข่ง ทั้งนี้อัตราก าไรขั้นต้นจะมี
เท่าไหร่นั้นขั้นอยู่กับประเภทของสินค้า ถ้าเป็นสินค้าที่ขายได้
ตลอดเวลาและรวดเร็ว เช่น ถ้าเป็นสินค้าที่ทันสมัยและก าลังเป็นที่
นิยม จะท าให้ได้ก าไรขั้นต้นสูง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะท า
ให้ผู้ลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของผู้บริโภค ซึ่ง อัตราก าไร
ขั้นต้นค านวณได้จาก ก าไรขั้นต้นต่อยอดขาย สรียา อัชฌาสัย [11] 

 
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไร 

ขนาด (SIZE) และอายุ (AGE) ของกิจการ พบว่ากิจการที่มี
ขนาดใหญ่และระยะเวลาการด าเนินธุรกิจที่ยาวนาน (นับตั้งแต่วัน
ก่อตั้ง) จะมีเครดิตที่สูงกว่า สามารถรับเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์
ได้ง่ายกว่ากิจการที่มีขนาดเล็ก มักจะมีโอกาสที่เติบโตมากขึ้นซึ่ง
แสดงถึงผลการด าเนินงานที่มากขึ้นด้วยโดยวัดจากรายได้ ซึ่งเป็น
ตัวแทนของขนาดของกิจการ โดยจะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงน าขนาดและอายุของกิจการ
เป็นตัวแปรควบคุม Bana Abuzayed [12] 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย 
ดังนี ้

สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : วงจรเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ลบกับอัตราก าไรขั้นต้น 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : การถือครองเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับอัตราก าไรขั้นต้น 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : อัตราเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับอัตราก าไรขั้นต้น 

สมมติฐานงานวิจัยที่  4 : ประสิทธิภาพการบริหารเงินสดมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับอัตราก าไรขั้นต้น 

การศึกษานี ้จึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เงินทุนหมุนเวียน 
วงจรเงินสด 
การถือครองเงินสด 
อัตราเงินทุนหมุนเวียน
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด 

ความสามารถในการ
ท าก าไร 

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ 
อายขุองกิจการ 
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3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก 

SETSMART ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยจ านวน 5 ปี (2558 – 2562) จ านวน 52 บริษัท  
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

(1) วงจรเงินสด  (CCC) = (ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้+
ระยะเวลาการขายสินค้า) – ระยะเวลาจ่ายช าระหนี้ 

(2) การถือครองเงินสด (CH)  = (เงินสด + หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด) / สินทรัพย์รวม 

(3) อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน  / 
หนี้สินหมุนเวียน 

(4) ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) = กระแสเงินสดจาก
การด าเนินงาน / รายได้จากการขาย 

(5) ขนาดของกิจการ (SIZE) = รายได้รวมของบริษัท  
(6) อายุของกิจการ (AGE) ระยะเวลาที่บริษัทเริ่มก่อตั้งจนถึงปี

ปัจจุบัน (ปี) 

(7) อัตราก าไรขั้นต้น (GPM) = (ก าไรขั้นต้น / รายได้จากการ
ขายสุทธิ) x 100  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวและสมการถดถอยเชิงพหุคู (Multiple 
Regression) ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อความสามารถในการ
ท าก าไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  

โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา คือ  
GPM = β0 +β1CCC +β2CH +β3 CR +β4CCE +β5SIZE 

+β6AGE +  
 

 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 
 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
วงจรเงินสด (วัน)      56.4187       61.3948   (191.8601)    261.2347  
การถือครองเงินสด (เท่า)       0.1160        0.2058        0.0003        2.6019  
อัตราเงินทุนหมุนเวยีน (เท่า)       2.5339        3.5146        0.2327       36.5155  
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (เท่า)       0.0364        0.4355       (5.7568)       0.3087  
ขนาดของกิจการ (ล้านบาท)        22,632.1           73,213.6           10.3      567,820.2  
ขนาดของกิจการ Log.*      15.6801        1.4101        9.2417       20.1573  
อายขุองกิจการ (ปี) 47.6875 31.8842 1 116 
อัตราก าไรขั้นต้น (เท่า)      56.4187       61.3948   (191.8601)    261.2347  

หมายเหตุ: N = 256 Firm year observation * ข้อมูลราคาหลักทรัพย์และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเง่ือนไขในการทดสอบ 
 

จากตารางที่  1  พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่วงจรเงินสด 
(CCC) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.42 วัน โดยมีค่าสูงสุด 261 วัน และค่า
ต่ าสุด – 191 วัน การถือครองเงินสด (CH) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.12 
เท่า อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR) ค่าเฉลี่ย  เท่ากับ 2.53 เท่า  
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.04 เท่า   

ทั้งนี้ ตัวแปรควบคุม พบว่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 73,213.6 ล้านบาท นั่นคือ ขนาดของ
กิจการของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันมาก โดยผู้วิจัย
ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่า

ข้ อ มู ล มี ก า รก ระ จ าย ตั ว ไม่ เป็ น แ บ บ ป ก ติ  (Non-normal 
distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร 
นอกจากนี้อายุ (AGE) ของกิจการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 47 ปี โดยบริษัท
อายุสูงสุดคือ 116 ปี คือบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด(มหาชน) 

ส่วนตัวแปรตาม อัตราก าไรขั้นต้น (GPM) พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 56.42 เท่า โดยค่าสูงสุดเท่ากับ 261.23 เท่า และค่าต่ าสุด 
– 191.86 เท่า  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 
 

 ตัวแปร CCC CH CR CCE LNSIZE AGE GPM 
วงจรเงินสด (CCC) 1.0000       
การถือครองเงินสด (CH) (0.1005) 1.0000      
อัตราเงินทุนหมุนเวยีน (CR) 0.0075 .376** 1.0000     
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) .318** 0.1107 -.469** 1.0000    
ขนาดของกิจการ (SIZE) 0.0956 (0.0660) -.340** .432** 1.0000   
อายขุองกิจการ (AGE) -.343** (0.0624) (0.0968) 0.0590 0.0835 1.0000  
อัตราก าไรขั้นต้น (GPM) -.370** .251** .154* 0.1041 .124* .124* 1.0000 

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง จากผล
การทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.0075 – 0.469 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.65 Robert W. Barnes et al. [13] แสดงว่าตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นอิสระต่อกัน จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และเป็นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห์ Multiple 
regression โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 

ตัวแปร Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) -.0230 -.1875 .8514 
วงจรเงินสด (CCC) -.0015 -8.1648 .0000*** 
การถือครองเงินสด (CH) .0179 .3188 .7502 
อัตราเงินทุนหมุนเวยีน (CR) .0193 5.1801 .0000*** 
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด (CCE) .1605 5.1066 .0000*** 
ขนาดของกิจการ (SIZE) .0180 2.3567 .0192*** 
อายขุองกิจการ (AGE) -.0003 -.9052 .3662 
Adjusted R Square   =  29.1163%, Durbin-Watson = 1.9287 

 
จากตารางที่  3 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ

ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
พบว่า วงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความสามารถ
ในการท าก าไร แสดงให้เห็นว่าหากกิจการมีวงจรเงินสดที่ยาวนาน
นั้นจะส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรขั้นต้นของกิจการที่ลดลง ในส่วน
ของอัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR), ประสิทธิภาพการบริหารเงินสด 
(CCE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการท าก าไร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่าหาก
กิจการมีอัตราเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่สูง (สินทรัพย์หมุนเวียน
มากกว่าหนี้สินหมุนเวียน) รวมทั้งการที่กิจการมีประสิทธิภาพ
บริหารเงินสดที่ สู งขึ้น (นั่ นคือมีกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงานในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้จากการขายสินค้า) ก็จะส่งผล
ต่ออัตราก าไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน แต่พบว่าการถือครอง
เงินสดนั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการ นั่นคือหากกิจการมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาก
หรือน้อยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราก าไรขั้นต้น นอกจากนี้ ใน
ส่ วน ขอ งตั วแป รค วบ คุ ม คื อ  ขน าด ขอ งกิ จ ก าร  (SIZE) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถในการท าก าไร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านอายุการก่อตั้งของ
กิจการ ไม่พบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานและแบบจ าลอง โดย
ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 29.12 และค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ (ค่า 
Durbin-Watson = 1.9287) 

  
  

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

302 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
เงินทุนหมุนเวียนที่มีต่อความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร และวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 
256 ตัวอย่าง ในปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น 5 ปี  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวงจรเงินสด (CCC) มี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่ออัตราก าไรขั้นต้น (ยอมรับสมมติฐานที่ 1) 
แสดงถึงหากกิจการมีวงจรเงินสดที่ยาวนานมากขึ้นก็จะส่งผล
กระทบให้ความสามารถในการท าก าไรลดลง ข้อบ่งช้ีนี้สนับสนุน
ผลงานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย [4] อธิบายได้ว่า วงจรที่
ก่อให้เกิดเงินสดของกิจการ จึงเป็นตัวช้ีวัดว่ากิจการมีความสามารถ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หาก
วงจรเงินสดมีค่าเป็นลบแสดงให้เห็นว่ากิจการสามารถจัดการ
เงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนภายใน ในทางกลับกันหากวงจร
เงินสดเป็นบวก แสดงว่ากิจการมี เงินสดไม่ เพียงพอในการ
ด าเนินงาน ต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนภายนอก ซึ่งจะท าให้
ต้นทุนทางการเงินของกิจการเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ที่มากขึ้น (สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล [7], สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ [14]) 
นอกจากนี้อัตราเงินทุนหมุนเวียน (CR) และ ประสิทธิภาพการ
บริหารเงินสด (CCE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถใน
การท าก าไร (ยอมรับสมมติฐานที่ 3 และ 4) ซึ่งอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน เป็นตัวแปรที่ใช้วัดประเมินสภาพคล่อง ความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะสั้น ของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงกิจการมีสินทรัพย์
หมุนเวียนมากพอที่จะช าระหนี้สินระยะสั้น โดยอธิบายได้ว่ายิ่ง
กิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงก็จะมีความสามารถในการท า
ก าไรสูงด้วยเช่นกัน สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล [7], อนุวัตร รองเงิน 
[15] นอกจากนี้ป ระสิทธิภาพการบริหารเงินสด  (CCE) คื อ
ความสามารถในการขายสินค้าที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน สะท้อนได้จาก การเติบโตของยอดขายซึ่ง
ประสิทธิภาพการบริหารเงินสดวัดได้จากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานต่อการขายหากประสิทธิภาพการบริหารเงินสดมีค่า
สูงขึ้นบริษัทจึงมีศักยภาพในการท าก าไรเช่นเดียวกัน โดย Amarjit 
S. Gill & Nahum Biger [10] ในส่วนของการถือครองเงินสดพบว่า
ไม่มีความสัมพันธก์ับอัตราก าไรขั้นต้น (ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2) 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้เลือกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดัชนีราคาหลักทรัพย์ ใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ ากลับมีทิศทางบวก แต่ในตลาดหลักทรัพย์
ไทยนั้นมีอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย การวิจัยครั้งต่อไปอาจ
ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อดูความแตกต่างในการบริหารจัดการเงินทุน

หมุนเวียนและศึกษาเพิ่ ม เติม ในด้ านของภาระหนี้ สิน  หรือ
คุณลักษณะของบริษัทท่ีมีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ล าดับที่สอง (second order confirmatory factor analysis) ผู้วิจัยเก็บตัวอย่างจากพนักงานพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบโควตา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองด้วย การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling Analysis) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2)  ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ พบว่าอยู่ในระดับสูง ค่า
ความสัมพันธ์ร้อยละ 92 
 
ค าส าคัญ: บรรยากาศองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ, พนักงานเอกชน 
 

Abstract 
The purpose of this study was to 1) study compares the organizational commitment among private employee 

in Nakhon Pathom province by personal characteristics factors 2 ) study the relationship between organizational climate 
and organizational commitment by second order confirmatory factor analysis. The researcher collected samples from 
private employees in Nakhon Pathom province with a quota sampling method. The statistics used were percentage, 
mean, standard deviation, T-test, analysis of the value of One-way analysis of variance (ANOVA), and second order 
confirmatory factor analysis with structural equation modeling (SEM) analysis.  

The research found that 1) The personal characteristics factors of sex age educational level and salary are 
concomitant difference with organizational commitment at the statistical significance of 0.01. 2) The relationship between 
organizational climate and organizational commitment the relation of the high level 92 percent. 
 
Keywords: Organizational Climate, Organizational Commitment, Private Employee 
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1. บทน า 
บรรยากาศในการท างาน มีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะจะท าให้พนักงานให้ความส าคัญกับ
การท างานมากขึ้น เพราะสามารถสร้างความพึงพอใจและความสุข
ในการท างาน แม้ว่า เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่ จะท าให้เรา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้น และรวมถึงผลตอบแทน และ
สวัสดิการในองค์การจะมีความส าคัญ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ความพึง
พอใจของพนักงานในการท างาน จะสร้างประสิทธิภาพ และ ประ
สิทธิต่อองค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าบรรยากาศในองค์การไม่ดี
ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของงานก็ลดลง บรรยากาศองค์การ
จึงมีความส าคัญต่อสมาชิกขององค์การในทุกระดับ เพราะเป็นตัว
แปรส าคัญในการมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนใน
องค์การ ส่วนความผูกพันต่อองค์การ จะส่งผลให้บุคลากรท างาน
อย่างมีความสุข สบายใจ และมีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ มีความ
ช านาญสูง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการท างานมีน้อย เกิด
ความรักความสามัคคี  การท างานเป็นทีม ซึ่ งจะส่งผลดีต่อ
ความก้ าวหน้ าและ เติบ โตขอ งองค์ การ  พร้ อมทั้ งสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน จึง
ถือว่าเป็นการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถสร้างความ
จงรักภักดีของทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์การ ตลอดจนสามารถ
สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์การ [1] อาจสรุปได้ว่า
ความส าเร็จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับบรรยากาศของ
องค์การ โดยอาศัยความผูกพันเป็นตัวแปรยึดโยง [2-3] 

 บรรยากาศขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ มีส่วน
ส าคัญส าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ ทั้งสองปัจจัยจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การและยังช่วยให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลของแต่ละองค์การดีมากข้ึน ในแง่ของการรักษาพนักงานให้อยู่
กับองค์การ มีงานวิจัยเป็นจ านวนหนึ่งที่กล่าวถึง การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารระดับสูง การให้รางวัลต่อผลงาน ความยืดหยุ่นและการ
จัดการความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมในการบูรณาการองค์การ มี
หลายแนวคิดที่มีการศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการบรรยากาศของ
องค์การ อันประกอบด้วย ความท้าทาย การมีส่วนร่วม มีความเป็น
อิสระ ความไว้ใจ การจัดการอารมณ์เมื่ออยู่เผชิญความเครียด ความ
ขัดแย้ง ความคิดที่สนับสนุนการท างาน และจัดการกับความเสี่ยง 
[4-5] บรรยากาศองค์การจะช่วยสร้าง มาตรฐานการท างาน มีผลต่อ
ประสิทธิผลองค์การในด้านผลิตภาพทั้งการผลิตและการบริการมาก
ที่สุด  ทั้งจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ  [6] ส่วนความ
ผูกพันจะท าให้พนักงานที่ท างานมีความภักดีต่อองค์การมากกว่า  มีความ
ตั้งใจที่จะอยู่กับองค์การนานกว่า [7] 

สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การ และความผูกพันในองค์การ 
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมที่ดีของสมาชิกใน
องค์การ อีกทั้งยังเป็นสิ่งเช่ือมโยงระหว่างองค์การ สมาชิก และผล
การปฏิบัติของสมาชิกในองค์การ การบริหารบุคลากรที่ดีนั้น
นอกเหนือจากเรื่องของค่าตอบแทนในการท า งาน ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องเข้าใจว่าพนักงาน ย่อมมีความคาดหวังที่จะได้ท างาน

ภายใต้บรรยากาศองค์การที่ดีมีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ และยิ่งถ้า
ได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในอาชีพจากผู้บังคับบัญชา จะ
ท าให้บุคคลมีก าลังใจในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานในองค์การ
นั้นย่อมมีความสุข  [8-10] งานวิจัยองค์ประกอบของบรรยากาศและ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม 
เกิดขึ้นเพราะคณะผู้วิจัยมีความมุ่งหวังว่าผลการวิจัยน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเพื่อน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์การ ให้มีอนาคต และความยั่งยืนต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค ์ 

1. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

2.  ศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพัน
ต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง 
1.2 กรอบแนวความคิด 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดในเรื่อง บรรยากาศองค์การโดยปรับจากแนวคิด
ของ Hoy (Hoy et al. 2004 as cited in Ehrhart, Schneider and 
Macey [11]) ความผูกพันองค์การ  ของ Dunham, Gibe and 
Castanda [12] และงานวิจัยที่ยืนยันถึงความส าคัญของตัวแปร
ดังกล่าว [1, 6, 11, 13-16] มาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดังนี ้
 

 
รูปที ่1 กรอบแนวความคิด [1, 6, 11, 13-16] 

 
2.การทบทวนวรรณกรรม 
2.1 ความผูกพันต่อองค์การ 

Dunham, Gibe and Castanda [12] ได้สรุปความหมายตาม
ทัศนะของ Meyer ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความสัมพันธ์
ของสมาชิกกับองค์การประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ด้านได้แก่ 

 1. ความผูกพันด้านความรู้สึก (Affective Commitment) 
หมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การมีส่วนร่วมในองค์การ 
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 2 .  ความผู กพั นต่ อ เนื่ อ ง  (Continuance Commitment) 
หมายถึงการที่พนักงานอยู่กับองค์การโดยยึดถือเรื่องต้นทุนเป็น
พื้นฐาน 

 3. ความผูกพันที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคม (Normative 
Commitment) หมายถึงความรู้สึกของพนักงานที่ เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อองค์การ 

 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ก าหนดความผูกพันต่อองค์การไว้อย่างชัดเจน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

 1 .  ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  ( Personal 
Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ระยะเวลา การท างานในองค์การระดับต าแหน่ง 

2. ลักษณะของงาน (Job Characteristics) หมายถึงลักษณะ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติรับผิดชอบอยู่ได้แก่ ความมีอิสระในการท างาน
ความหลากหลายของงานความมีเอกลักษณ์ของงานการมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและผลป้อนกลับของงาน 

 3. ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experiences) หมายถึง
สภาพการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับได้แก่คว ามรู้สึกว่าตนมี
ความส าคัญต่อองค์การความรู้สึกว่าองค์การเป็นที่พึ่งพิงได้ทัศนคติ
ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์การและความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การ (Steers 1977 อ้างถึงใน นฤทธิ์ ฤทธิ์ค ารพ 
และประสพชัย พสุนนท์ [17]) 
 
2.2 บรรยากาศขององค์การ 

Stringer [18] ได้แบ่งมิติของบรรยากาศองค์การออกเป็น 6 
มิติ ประกอบไปด้วย มติิด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านการชื่นชม ด้านการสนับสนุน และด้านความรู้สึก
ผูกพัน Slocum and Hellriegel [19] ระบุว่าบรรยากาศองค์การ
เป็นสิ่งที่มีความส าคญัในการบรหิารงานในองค์การ เพราะจะช่วย
สร้างความพอใจท่ีมตี่อองค์การของพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานเกิด
ความพึงพอใจต่อองค์การแล้วก็จะสามารถสรา้งความส าเร็จตามที่
องค์การต้องการได ้

Ehrhart, Schneider and Macey [11] บรรยากาศองค์การคือ 
ความหมายร่วมกันท่ีสมาชิกในองค์การยึดติดกับเหตุการณ์ นโยบาย
การปฏิบัติ และขั้นตอนที่พวกเขาประสบ น ามาซึ่งพฤติกรรมที่พวก
เขาเห็นว่าเป็นหนทางแห่งความส าเร็จ การได้รับการสนับสนุนและ
คาดหวัง ทั้งนี้ บรรยากาศองค์การ จะประกอบไปด้วย บรรยากาศ
องค์การเน้นการมีส่วนร่วม เน้นผลงานและให้รางวัล เน้นการ
สนับสนุน และ เน้นการพัฒนา 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

อมรรัตน์ แก้วทวี และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี [13] ศึกษาการวิจัย
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสมดุลชีวิตกับการท างาน บรรยากาศ
ความปลอดภัย ในการท างาน กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า  สมดลุ
ชีวิตกับการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อ

องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคใต้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ บรรยากาศความปลอดภัยในการ
ท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14] ท าการ
วิจัยเรื่อง อิทธิพลของการรับรู้บรรยากาศองค์การผ่านความพึงพอใจ
ในงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ผลวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันต่อองค์การและผลการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความพึงพอใจใน
งาน การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพัน
ต่อองค์การ ความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่   ความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพล
ทางบวกกับผลการปฏิบัติ งานตามบทบาทหน้าที่   การรับรู้
บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับผลการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี  และความพึงพอใจในงานมีอิทธิพลทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ  ซึ่ งผลที่ ได้ จากการวิจัยนี้ท า ให้ทราบถึ ง 
ความสัมพันธ์ทางการรับรู้บรรยากาศในองค์การอย่างแท้จริงต่อ
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
ในด้านการวางแผนก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาด้านการรับรู้
บรรยากาศองค์การ ด้านความพึงพอใจในงานในการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์การซึ่งจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
ของบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดใน
องค์การ 

ชุติมา สุทธิประภา นิตยา เพ็ญศิรินภา และพรทิพย์ กีระพงษ์  
[15] ท าการวิจัยเรื่อง บรรยากาศองค์การ และความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลในเครือเอกชนแห่งหนึ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า บรรยากาศองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ ในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล และผลการ
ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และ 
บรรยากาศองค์การโดยรวม สามารถท านายความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การได้ร้อยละ 58.6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 

นาถรพี ชัยมงคล และคณะ [20] ท าการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีและประสิทธิภาพของทีมงานท่ีมีผลต่อ
ผลการปฏิบัติ งานของพนักงาน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้
บรรยากาศองค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง และยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีของพนักงาน นอกจากน้ียังพบว่า บรรยากาศองค์การด้าน
โครงสร้างของงาน ด้านความรับผิดชอบและด้านการยอมรับมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ และบรรยากาศองค์การด้านการ
สนับสนุน ด้านโครงสร้างของงาน และด้านความรับผิดชอบมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน 
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  จุฑา เทียนไทย และคณะ [16] ท าการวิจัยเรื่อง บรรยากาศ
ที่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติงาน และการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่ส่งผลตอ่
ความผูกพันของพนักงานอู่ ซ่อมรถยนต์ ในจังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ความผูกพันของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดนครปฐมมีความแตกต่างกันตามอายุ และระดับการศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) บรรยากาศที่ค านึงถึง
ผู้ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อ ความผูกพันของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ใน
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ การให้ความเป็นอิสระในการปฏบิัติงาน  ส่วน
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานอู่
ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หรือเห็น
แก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง การเป็นผู้มีส านึกในหน้าที่   และการ
พัฒนาตนเอง 
 
3.ระเบียบวิธีการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเอกชนในจังหวัด
นครปฐม เนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่ชัดจึงใช้การขนาดตัวอย่าง
แบบไม่ทราบประชากรของ Cochran [21] ได้ขนาดตัวอย่าง 400 
ราย เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา กระจายสัดส่วน
ไปตามประชากรในแต่ละอ าเภอ ก าหนดเก็บตัวอย่างไว้ดังน้ี 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างที่จัดเก็บ [22] 

อ าเภอ สัดส่วน จ านวนที่จัดเก็บ 
(คน) 

เมือง 0.31 123 
ก าแพงแสน 0.14 57 
นครชัยศร ี 0.12 49 
ดอนตูม 0.05 21 
บางเลน 0.10 41 
สามพราน 0.23 91 
พุทธมณฑล 0.05 18 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ผล 

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  วิเคราะห์ผลโดย
ใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง โดยใช้สมการเชิง
โครงสร้าง ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคม -
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
 
4. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 63.80) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 42.80) 
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 41.50) รายได้ต่อเดือนระหว่าง 
20,000 – 25,000 บาท (ร้อยละ 38.80) 

ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
เอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัด
นครปฐม เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ความ
ผูกพัน 

เพศ อาย ุ การศึกษา รายได้ อ าเภอท่ี
ท างาน 

t sig F sig F sig F sig F sig 
ด้าน
ความรู้สกึ -2.94 <0.01 22.22 <0.01 9.41 <0.01 20.09 <0.01 2.18 0.08 
ความ
ต่อเนื่อง 3.18 <0.01 41.92 <0.01 3.01 0.01 15.22 <0.01 1.12 0.16 
บรรทัด
ฐานสังคม 3.66 <0.01 24.07 <0.01 3.38 7.03 24.70 <0.01 1.66 0.11 
ภาพรวม 3.08 <0.01 29.40 <0.01 2.94 6.48 20.00 <0.01 1.88 0.09 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มี
ความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่อ าเภอที่ตั้งของที่ท างานไม่มีผลต่อต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตอนที่3  การศึกษาความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ล าดับที่สอง 

ผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่ 2 ด้วยสมการเชิง
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดยผลการวิจัย
สามารถน าเสนอในส่วนของตัวแบบก่อนปรับ และตัวแบบหลังปรับ
ได้ดังนี้ 

 
Chi-Square=1971.51, df=291, P-value=0.0000, RMSEA=0.120 
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รูปที ่2 องค์ประกอบของบรรยากาศและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตัวแบบก่อนปรับ 

 
Chi-Square=633.02, df=249, P-value=0.06408, RMSEA=0.049 

รูปที ่3 องค์ประกอบของบรรยากาศและความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม ตัวแบบหลังปรับ 

 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่หนึ่ง ในเรื่อง 

บรรยากาศองค์การ เมื่อเรียงตามค่าน้ าหนักปัจจัยพบว่าประกอบไป
ด้วย บรรยากาศองค์การที่มุ่งเน้นการพัฒนา (λY4=0.98) การมีส่วน
ร่วม (λY1=0.93) การสนับสนุน (λY3=0.92) และ เน้นผลงานและ
ให้รางวัล (λY2=0.90)  ส่วนความผูกพันต่อองค์การ เมื่อเรียงตามคา่
น้ าหนักปัจจัยพบว่าประกอบไปด้วย ความผูกพันต่อองค์การ ในด้าน
บรรทัดฐานทางสังคม (λY7=0.92) ด้านความรู้สึก (λY5=0.81)  
และด้านความต่อเนื่อง (λY6=0.60)  เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ 
ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ 
พบว่าอยู่ในระดับสูงโดยมี ค่าความสัมพันธ์ร้อยละ 92 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักปัจจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั
ล าดับที่1 และ2 

ตัวแปรแฝง ปัจจัย
ล าดับที่1 

ตัวแปรสังเกตได ้ ปัจจัย 
ล าดับที่2 

บรรยากาศเน้นการมี
ส่วนรว่ม 

0.93 สามารถที่จะแสดง
ความคิดเห็นได้อย่าง
เปิดเผย (λY11) 

0.75 

บรรยากาศเน้นผลงาน/
รางวัล 

0.90 ความเป็นธรรมในการ
ให้รางวัลตอบแทน 
(λY21) 

0.75 

บรรยากาศเน้นการ
สนับสนุน 

0.92 สัมพันธภาพที่ดีจาก
เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (λY33) 

0.62 

บรรยากาศเน้นการ
พัฒนา 

0.98 นโยบายต่อเนือ่ง ด้าน
การฝกึอบรมและการ
พัฒนาพนกังาน 
(λY42) 

0.64 

ความผูกพนัด้าน
ความรู้สกึ 

0.81 ท่านมีความยินดทีี่จะอยู่
กับองคก์ารนี้ตลอดชีวิต
ในการท างาน (λY52) 

0.64 

ความผูกพนัด้านความ
ต่อเนื่อง 

0.60 การเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การถอืเป็นใช้ชวีิตที่
คุ้มค่าในการท างาน 
(λY62) 

0.85 

ความผูกพนัด้านบรรทัด
ฐานทางสังคม 

0.92 ท่านยินดจีะท างานเพื่อ
ตอบแทนโอกาสที่ได้รับ
จากองค์การ  (λY71) 

0.60 

 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
5.1 อภิปรายผลการวิจัย 

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม มี
ความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ การศึกษา รายได้  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  Steers (1977 อ้างถึงใน นฤทธ์ิ ฤทธิ์ค ารพ และประสพชัย พสุ
นนท์ [17]) ที่เสนอว่า ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏบิัติงาน (Personal 
Characteristics) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรส ระยะเวลา การท างานในองค์การระดับต าแหน่ง จะส่งผลต่อ
ความผูกพันในการท างาน และงานวิจัยของ จุฑา เทียนไทย และ
คณะ [16] ที่เสนอว่า ความผูกพันของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ ใน
จังหวัดนครปฐมมีความแตกต่างกันตามอายุ และระดับการศึกษา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยดังกล่าวจะขัดแย้ง
กับ  ชุติ มา  สุทธิประภา  นิตยา  เพ็ญศิ ริ นภา  และพรทิพย์   
กีระพงษ ์[15] ที่เสนอว่า ปัจจัยส่วนบุคคล  
จะไม่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ และ 
บรรยากาศองค์การโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ส าหรับบรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับความผูกพัน
องค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลวิจัยดังกล่าวจะสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ อมรรัตน์ แก้วทวี และ อารีย์วรรณ อ่วมตานี [13] 
ที่พบว่า บรรยากาศความปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
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โรงพยาบาลเอกชนเขตภาคใต้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
งานของ สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ [14] 
การรับรู้บรรยากาศในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ อย่างมีนัยส าคัญ งานของ ชุติมา สุทธิประภา นิตยา เพ็ญศริิ
นภา และพรทิพย์ กีระพงษ์ [15] ที่เสนอว่า บรรยากาศองค์การ
โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่
ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ นาถรพี ชัย
มงคล และคณะ [20] ซึ่งงานวิจัยเสนอว่า การรับรู้บรรยากาศ
องค์การของพนักงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอยู่ใน
ระดับสูง และยังมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พนักงาน อีกด้วย 
5.2 สรุป 

ส าหรับผลการสรุปเรื่ององค์ประกอบของบรรยากาศและความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานเอกชนในจังหวัดนครปฐม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20 ,000 – 
25,000 บาท จากการวิจัยพบว่า ในการสร้างความผูกพันต่อองค์การ 
จะมีความแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคลดังนั้นผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องศึกษาถึงความแตกต่างในปัจจัยดังกล่าวเพื่อวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง และ
ความต้องการของพนักงานในองค์การต่อไป ส าหรับบรรยากาศ
องค์การ กับความผูกพันองค์การเป็นสองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน
ระดับสูง การสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดีย่อมจะสร้างความผูกพนั
ที่ดี ในเวลาเดียวกัน ความผูกพันของคนในองค์การ ไม่ว่าจะเป็น
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หรือ นายจ้าง กับพนักงาน ต่างก็มีความหมาย 
และมีความส าคัญต่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ท างาน และจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของทั้งองค์การ ส่วนในแต่ละ
องค์การจะมีการมุ่งเน้นบรรยากาศองค์การที่แตกต่างกันออกไป ผล
ที่ค้นพบจากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับบรรยากาศ
ที่ดีได้แก่ การเปิดโอกาสให้คนในองค์การสามารถที่จะแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปิดเผย การสร้างความเป็นธรรมในการให้รางวัลตอบ
แทน ตามความสามารถของพนักงาน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีจาก
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการมีนโยบายต่อเนื่อง ด้าน
การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน  
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ ท าการวิจัยใน
เชิงภาคตัดขวางในช่วง 6 เดือน รวมถึงใช้การเลือกตัวอย่างแบบไม่
ค านึงโอกาสทางสถิติ หากผู้ที่สนใจจะต่อยอดงานวิจัยดังกล่าว อาจ
ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาสนับสนุน หรือพัฒนาต่อเป็นการวิจัย
แบบผสานวิธี (Mixed Method) รวมถึงขยายเวลาในการเก็บข้อมูล 
โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึงสถิติ ก็น่าจะได้ข้อค้นพบที่ลึกซึ้งกว่า 

2. งานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นเพียงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
บรรยากาศองค์การและความผูกพันเท่านั้นผู้ที่สนใจอาจศึกษาโดย
การเพิ่มตัวแปร และอาจพัฒนาตัวแปรให้เป็นการวิเคราะห์เส้นทาง 
เพื่อหาอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ของแต่ละตัวแปรเพื่อสร้าง
ผลลัพธ์ที่ดีต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ และความผูกพันใน
องค์การต่อไป 

3. ผู้ที่สนใจอาจขยายเขตแดนความรู้ โดยเก็บข้อมูลในจังหวัดอื่น 
เพื่อศึกษาความแตกต่างของผลการวิจัยที่ได้รับ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและคุณลกัษณะของคณะกรรมการที่มีต่อการวางแผน

ภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 347
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการและขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทมีอิทธิพลในเชิงบวกกับการวางแผนภาษีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทางบัญชี
และการเงินและค่าตอบแทนกรรมการไม่มีอิทธิพลกับการวางแผนภาษี แสดงว่าถ้าบริษัทมีคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่ดี และขนาดของ
คณะกรรมการบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการก ากับดูแลกิจการจะส่งผลให้บริษัทมีการวางแผนภาษีท่ีดี  

 
ค าส าคัญ : คะแนนการก ากับดูแลกิจการ, การก ากับดูแลกิจการที่ดี, คุณลักษณะของคณะกรรมการ, การวางแผนภาษ ี
 

Abstract 
This paper aimed to examine the impact of corporate governance score and board characteristics on tax 

planning in property & construction, in the Stock Exchange of Thailand. Data collection from the SET SMART database 
and annual report (56-1) during 2016–2019, totaling 347 firm – year observation. The results are analyzed by multiple 
regressions analysis. The research findings show that the corporate governance score and board size had positive effects 
on tax planning. Furthermore, audit committee with graduation from accounting and/or and financing, remuneration of 
directors insignificant on tax planning. These findings indicated that corporate governance score and board size affected 
tax planning which emphasized the importance of good tax planning. 

 
Keywords: corporate governance score, corporate governance, board characteristics, tax planning 
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1. บทน า 
การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือ การก าหนด

แนวทางการปฏิบ ัต ิที ่เป ็นรูปธรรม เพื ่อการปฏิบ ัต ิในอนาคต
เกี่ยวกับรายการทางการเงิน (Financial Transactions) โดยมี
ความเกี่ยวข้องกับรายการต่าง ๆ ที่ถูกรับรู้ในงบการเงินไม่ว่าจะ
เป็นรายการรายได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และจ านวนก าไรหรือขาดทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ในอันที ่จะป้องกันมิให้เกิดปัญหาภาษีอากรไม่ว่าประการใด ๆ 
โดยมุ่งหมายให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษี
อากรของกิจการเป็นไปโดยถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรก าหนดไว้ และเป็นผลให้
จ านวนภาษีอากรที่ต้องเสียนั้น มีจ านวนน้อยที่สุดหรือสามารถ
ประหยัดภาษีให้ได้มากที ่ส ุด รวมทั ้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากรสูงสุด ทั้งนี้ โดยไม่อาศัยการทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีอากร  [1] 
การวางแผนภาษีเป็นประเด็นที่ส าคัญในการด าเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย [2]  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความส าคัญ
เกี่ ยวกับการน าหลักการก ากับดู แลกิจการที่ ดี  (Corporate 
Governance) มาเป็นกลไกการบริหารจัดการภายในที่สร้างความ
โปร่งใสและความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานของภาครัฐ ผลงานวิจัยในอดีตพบว่าการก ากับดูแล
กิจการมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คุณลักษณะของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด  และ
แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ 
และการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนเป็นหัวข้อหลักของการ
วิจัยเชิงประจักษ์ในศาสตร์บัญชีมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม
หลักฐานจากวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศยังพบว่า
การวางแผนภาษีนั้นยังมีข้อขัดแย้งของผลลัพธ์การวิจัย [3] – [6] 
รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนไทยมีพัฒนาการด้านการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดีมาโดยตลอด โดยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ใช้อยู่เดิมเน้นใน
เรื่องการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ แต่เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนต้องเผชิญกับความ
ท้าทายที่มากขึ้น  ทั้ งเรื่องการสร้างผลตอบแทนให้กับธุรกิจ
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี รวมทั้ง 
ความคาดหวังความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าที่ต้องรับผิดชอบในการด าเนิน
ธุรกิจ (Governance Body) จึงต้องดูแลให้บริษัทมีกลไกที่จะดูแล 
(Govern) ให้การตัดสินใจและการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุกคนใน
องค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ธุรกิจปรับตัว เติบโต และ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการควบคู่ไปกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
โดยรวม ในปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้น า CG 
Code เป็นหลักปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งหวังให้
กิจการมีผลประกอบการที่ดีโดยค านึงถึงความต่อเนื่องในระยะยาว 
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สังคม สิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตั วได้ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ซึ่งเน้นบทบาทของคณะกรรมการ ซึ่งการน า 
CG Code ใหม่ มาปฏิบัติใช้นี้จึงเป็นค าถามของงานวิจัยว่าจะส่งผล
กระทบต่อการวางแผนภาษีอย่างไร ผู้วิจัยจึงต้องการตรวจสอบ
เกี่ยวกับ CG Code ที่สะท้อนผ่านคะแนนการก ากับดูแลกิจการ  
และบทบาทของผู้น าคณะกรรมการ อันได้แก่ ความเป็นอิสระของ
ประธานกรรมการอิสระ ขนาดของคณ ะกรรมการบริษั ท 
คณะกรรมการที่จบบัญชีและการเงิน ว่ามีผลต่อการวางแผนภาษี
หรือไม่ โดยมุ่งศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการ
ก่อสร้าง อันเนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เพียงเพราะด้วยขนาดมลูค่าทาง
เศรษฐกิจของตัวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอง
ยังเกี่ยวพันกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งในภาคการผลิต การค้า และการ
บ ริ ก ารอี ก ม าก ม าย  ก าร เติ บ โต  ห รื อ ถ ด ถอย ขอ งธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
แน่นอนว่าเกี่ยวพันกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฏีตัวแทน (Agency Theory) 
ทฤษฎีตัวแทน น าเสนอโดย Jensen and Meckling [3]  

เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่เป็นตัวการ (Principal) ในการแสวงหา
ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน โดยการว่าจ้างตัวแทน (Agent) ให้
ด าเนินการบริหารจัดการแทนตนเอง และในขณะเดียวกันก็
พยายามควบคุมไม่ให้ตัวแทนด าเนินการที่ ไม่เหมาะสม  ดังนั้น
ตัวการจึงต้องให้ผลตอบแทนที่สามารถจูงใจตัวแทนได้  มิฉะนั้น 
อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
ตัวแทนหรือฝ่ายบริหารจะพยายามหาหนทางในการสร้างมูลค่า
สูงสุดให้ตัวการก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หนทางนั้น เอื้อ
ประโยชน์ให้กับตัวเอง มิฉะนั้นอาจเป็นไปได้ที่ตัวแทนจะปกปิด 
เนื่องจากความขัดแย้งของผลประโยชน์ไม่สามารถขจัดออกไปได้
ด้วยการท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาระด้านต้นทุนให้กับบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอาจไม่สามารถ
ด าเนินการตามภาระผูกพันของสัญญานั้นได้ ดังนั้น การท าสัญญา
จึงเป็นเพียงหลักฐานเชิงประจักษ์ส าหรับการบังคับปฏิบัติหน้าที่
ของผู้บริหาร [4] ทั้งนี้ การก ากับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่บริษัทต่าง ๆ น ามาใช้เป็นกลไกลดความขัดแย้งดังกล่าว รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
ส าหรับความขัดแย้งของผลประโยชน์ท าให้ผู้บริหารต้องน าเสนอ 
ผลการด า เนิ น งาน ของบ ริษั ท ที่ สู ง เกิ น ก ว่ าค วาม จริ งต่ อ
บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  อ า ทิ เ ช่ น  ก า ร จั ด ก า ร ก า ไ ร  (Earnings 
Management) ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล 
(Information Asymmetries) ระหว่างบุคคลภายใน และภายนอก 
น าสู่ความระมัดระวังทางบัญชีที่ต่ าและส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [7] กล่าวว่า ตัวแทน
ตามทฤษฏีในที่นี้คือ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ส าคัญในการ
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ดูแลและด าเนินงานของผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่บริษัทวางไว้ และรับผิดชอบผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสี ย
ภายนอก คณะกรรมการจึงเป็นหลักส าคัญในการท าให้เกิดหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะโครงสร้างของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มาก
พอ บริหารอ านาจอย่ างเป็นกลาง  เพื่ อการด าเนินงานที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าทฤษฎีตัวแทนจึงมีความสัมพันธ์
กับการก ากับดูแลกิจการแ โดยคณะกรรมการมีบทบาทส าคัญใน
การก ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร งานวิจัยนี้ตีความได้ว่าคณะกรรมการที่มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความ
เช่ือมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้ด าเนินไปในลักษณะที่
ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม จะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มสี่วนได้เสียโดยรวม จะสามารถ
สร้างมูลค่ากิจการผ่านการวางแผนภาษีได้ 

แนวคิดของการก ากับดูแลกจิการ 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและ

กลไกการบริหารจัดการภายใน เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่
การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยงานวิจัยของ วรพงษ์ แก้วค า [8] 
และ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และ อนุวัฒน์ ภักดี [9]  อธิบายไว้ว่า 
แนวคิดการก ากับดูแลกิจการคือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้างและของ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน น าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและ
สังคมเป็นหลัก  

การก ากับดูแลกิจการมีความจ าเป็นและเป็นทางเลือกหนึ่ง
ซึ่งช่วยรักษามูลค่าเพิ่มของกิจการและส่วนของเจ้าของได้ เมื่อ
ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่เห็นเฉพาะประโยชน์ส่วนตน และเป็นนักฉวย
โอกาส และสามารถท าลายมูลค่าของกิจการ [10] การสร้างความ
เชื่อมั่นเพียงประการเดียว ยังไม่เพียงพอส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
เนื่องจากทั้งภาคธุรกิจและผู้ลงทุนต่างต้องการผลประกอบการที่ดี
ของกิจการ กิจการสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพธุรกิจได้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้
กิ จการสามารถ เติ บ โตอยู่ รอด ได้ ในระยะยาวด้ วย  ดั งนั้ น 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จึงได้ออก
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  หรือ Corporate Governance 
Code (CG) Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
เป็นผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน าไปปรับใช้ในการก ากับ

ดูแลกิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยมุ่งไปที่ความ
ชัดเจนของบทบาทความเป็นผู้น าของคณะกรรมการ นอกจากนี้
ค ะ แน น การก ากั บ กั บ ดู แ ล จึ ง เป็ น ตั ว วั ด ก ารท า งาน ขอ ง
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทนั้นควรมีความ
หลากหลาย เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนนการก ากับดูแลที่สูงจะท าให้งบการเงินมีความทันต่อเวลา 
คะแนนการก ากับดูแลจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความส าคัญมาก 
เพราะคะแนนการก ากับดูแลกิจการจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานและสอดคล้องกับแนวคิดการก ากับดูแลกิจการที่ดี  [11]  

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนภาษี 
การวางแผนภาษี คือ การก าหนดวิธีปฏิบัติไว้ล่วงหน้า 

หรือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ประหยัดภาษีได้ โดยใช้วิธีการที่ไม่ผิดกฎหมาย (Legal Means) 
นอกจากนี้ การวางแผนภาษีอากร ยังหมายถึงการจัดการธุรกิจ 
หรือการงานส่วนตัว เพื่อช่วยท าให้เสียภาษีน้อยที่สุด การวางแผน
ภาษีอากรเป็นงานส่วนหนึ่งในการประกอบธุรกิจโดยเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการทางภาษีอากร (Tax Management) ทั้ งนี้     
การวางแผนภาษีอากรจะต้องกระท าก่อนเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ใน
ระหว่างประกอบธุรกิจ และแม้จะเลิกประกอบธุรกิจ ก็ต้องมีการ
วางแผนภาษีอากรด้วย นอกจากนี้ ในการท านิติกรรมสัญญาหรือ
ธุรกรรม  
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการวางแผนภาษี 

ขนาดของบริษัท (Firm Size) 
 ขนาดของบริษัท (Firm Size) อิทธิพลกับการวางแผนภาษี 

งานวิจัยของ สัตยา ตันจันทร์พงษ์ และ รัชนียา บังเมฆ [6] ที่ศึกษา
เรื่องอิทธิพลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และโครงสร้างการถือหุ้นที่มีผลต่อการวางแผนภาษี หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากประเทศไทย พบว่า บริษัทขนาดใหญ่นั้นจะมีอิทธิพล
ต่อการวางแผนภาษีท่ีเพิ่มขึ้น  

อัตราผลตอบแทน ต่อสินท รัพย์ รวม  (Return On 
Assets) 
        เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสามารถของกิจการในการสร้าง
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่มี ยิ่งกิจการมีค่า ROA สูง แสดงว่า
กิจการมีการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างดี สามารถใช้สินทรัพย์ใน
การสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างก าไรได้ 
งานวิจัยของ อุทัยวรรณ เสมอจิตร และ สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์ [12]  
และงานวิจัยของ สุชาดา ศรีสกลกิจ [13] พบว่า ความสามารถใน
การท าก าไรของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการวางแผนภาษี
เช่นเดียวกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานในการ
วิจัย ดังนี ้

สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : คะแนนการก ากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษ ี

สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : ขนาดของคณะกรรมการบริษัทมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษ ี
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สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญ
ทางบัญชีและการเงินมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผน
ภาษี 

สมมติฐานงานวิจัยที่  4 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษ ี

การศึกษานี ้จึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก 
SETSMART ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง จ านวน 
4  ปี  (2559 – 2562) จ านวน 347 ข้อมูลรายปี ดังนี ้

ปี 2562 2561 2560 2559 
จ านวนบริษัท 87 89 86 85 

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

(1) คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) = คะแนนการ
ประเมินจาก Thai IOD 

(2) ข น า ด ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  (BSIZE) = จ า น ว น
คณะกรรมการบริษัท 

(3) คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน 
(BACC) = จ านวนคณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและ
การเงิน/จ านวนคณะกรรมการบริษัท 

(4) ค่ าตอบแทนคณ ะกรรมการ  (BC) = จ านวน เงิน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 

(5) ขนาดของกิจการ (FSIZE) = สนิทรัพย์รวม ณ วันสิ้นป ี
(6) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) = ก าไรสุทธิ/

สินทรัพย ์
(7) การวางแผนภาษี (TP) = ค่าใช้จ่ายทางภาษี/ สินทรัพย ์

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุ 
ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการและคุณลักษณะของคณะกรรมการที่มีต่อการวางแผน
ภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบจ าลองที่ใช้
ในการศึกษา คือ  

TP = β0+ β1CGR +β2BSIZE +β3 BACC+ β4BC+ β5 

FSIZE+ β6ROA +  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 

  คะแนนการก ากับดูแลกจิการ (CGR) รวม 
ไม่ปรากฏผลการ

ประเมิน 
ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีเลศิ 

ปีท่ีศึกษา 2562 8 17 28 34 87 
2561 10 27 24 28 89 
2560 17 22 25 22 86 
2559 22 30 19 14 85 

รวม 57 96 96 98 347 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนการประเมินการก ากับดูแล

กิจการของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่
ในระดับดีเลิศ (5 คะแนน) ร้อยละ 28.24 (98/347) รองลงมาคือ 
ระดับดีมาก (4 คะแนน) และระดับดี (3 คะแนน) ในจ านวนที่

เท่ากัน คือร้อยละ 27.67 (96/347) และไม่ปรากฏผลการประเมิน
จาก Thai IOD ร้อยละ 16.43  (57/347) และพบว่าบริษัทมีการ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผลการ
ประเมินในระดับดีเลิศมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 
คุณลักษณะของคณะกรรมการ 

  ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) 
  คณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC) 
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) 

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) 

 

การวางแผนภาษ ี(TP) 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Dev Min. Max. 
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) : คน 6.77 3.37 6.00 15.00 
คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC)  : เท่า
(BACC) 

1.62 1.00 5.00 4.67 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) : ล้านบาท 8,420.71 10,689.74 360.00 84,951.75 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) : Log.* 15.49 0.95 12.79 18.26 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : ล้านบาท 29,997.48 67,013.07 325.32 634,733.23 
ขนาดของกิจการ Log.* 16.22 1.42 12.69 20.27 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) : เท่า 0.05 0.07 -0.65 0.31 
การวางแผนภาษี (TP) : เท่า 0.03 0.32 -0.05 6.05 
หมายเหตุ: N = 347 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการ และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรบัข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมลูทาง
สถิต ิ
 

จากตารางที่ 2  พบว่าขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.77 โดยมีค่าสูงสุด 15 คน และค่าต่ าสุด 6 คน 
คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ  1.62 เท่า อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA) ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 0.05 เท่า และการวางแผนภาษี (TP) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.03 เท่า
เท่า 

ทั้งนี้ พบว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงถึง 10,689.74 ล้านบาท และขนาดของบริษัท (FSIZE)  

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 67,013.07 ล้านบาท นั่นคือบริษัทมี
การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แตกต่างกันมาก รวมทั้ง ขนาด
ของบริษัทซึ่งวัดโดยสินทรัพย์รวมมีความแตกต่างกันอีกด้วยเช่นกัน 
โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 
Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Non-
normal distribution)  จึ งแก้ ไขปั ญ ห าโด ยการลอกาลิ ทึ ม
ธรรมชาติตัวแปร  

 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

  CG BSIZE BACC EC FSIZE ROA TP 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) 1.0000             
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)  .150** 1.0000           
คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC)   0.0616 -.414** 1.0000         
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) .311** .118* 0.0200 1.0000       
ขนาดของกิจการ (FSIZE) .251** 0.0891 0.0258 .667** 1.0000     
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)  .220** .206** -0.0236 .202** .199** 1.0000   
การวางแผนภาษี (TP)  -0.1000 -0.0698 -0.0381 0.0094 0.0173 0.0535 1.0000 

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง โดย
พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่าการทดสอบอยู่ระหว่าง 0.0200 – 0.414 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.65 (Burns & Grove, 1993) จึงไม่
เกิดปัญหา Multicollinearity และเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ 
Multiple Regression และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม พบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 

(CGR) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) และคณะกรรมการที่มี
ความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบการวางแผนภาษี ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกการวางแผนภาษี ในส่วนของตัวแปร
ควบคุมพบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) และอัตราผลตอบแทน
สินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกการวางแผนภาษี 
โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4 

 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปร Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) .006 .651 .516 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) .002 3.517 .001*** 
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)  .000 1.977 .049** 
คณะกรรมการที่มีความเช่ียวชาญทางบัญชีและการเงิน (BACC)   .000 .226 .821 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (BC) .001 1.040 .299 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) -.001 -2.760 .006*** 
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (ROA)  .087 11.729 .000*** 
Adjusted R Square   =  37.10 %, Durbin-Watson = 2.170 

หมายเหตุ *** p-value < 0.01 (two-tailed), ** p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของคะแนนการก ากับดูแลกิจการและคุณลักษณะของ
คณะกรรมการที่มีต่อการวางแผนภาษีในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยพบว่า คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR) และขนาด
ของคณะกรรมการ (BSIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการวางแผน
ภาษี (TP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนคณะกรรมการที่มีความ
เช่ียวชาญ ทางบัญ ชีและการเงิน  (BACC) และค่ าตอบแทน
คณะกรรมการ (BC) ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการวางแผนภาษี แสดง
ให้ เห็ น ว่ า ค ะแน น ก ารก ากั บ ดู แ ลกิ จ ก าร แล ะขน าด ขอ ง
คณะกรรมการมีบทบาทต่อการวางแผนภาษี ในส่วนของตัวแปร
ควบคุมพบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) พบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบต่อการวางแผนภาษี และอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 
(ROA) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการวางแผนภาษี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์การวางแผน
ภาษีได้ร้อยละ 37.10 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์
กันระหว่างตัวแปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 2.170) 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลกระทบของคะแนนการก ากับดูแลกิจการ

และคุณลักษณะของคณะกรรมการที่มีต่อการวางแผนภาษีของ
งานวิจัยนี้  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คะแนนการก ากับดูแล
กิจการและขนาดของคณะกรรมการมีคเชิงบวกต่อการวางแผนภาษี 
(TP)  (ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ 2) แสดงถึงหากกิจการมีคะแนน
การก ากับดูแลกิจการที่สูงขึ้น รวมทั้งหากมีจ านวนคณะกรรมการ
บริษัทเพิ่มขึ้นจะสามารถช่วยเพิ่มการวางแผนภาษี ซึ่งหลักปฏิบัติ
ของ CG Code ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนนการก ากับดูแลกิจการเป็นข้อ
ค้นพบของ สัตยา ตันจันทร์พงษ์ และ รัชนียา บังเมฆ [6]  เกรียง
ไกร บุญเลิศอุทัย และ อนุวัฒน์ ภักดี [9]  สามารถอธิบายได้ว่า 
บทบาทของการก ากับดูแลกิจการจึงมีอิทธิพลต่อการวางแผนภาษี
ของบริษัท พบว่า ในมุมมองของผู้บริหารในฐานะเป็นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นการวางแผนภาษีเชิงรุก (Tax Aggressive Planning) เพื่อให้
ก าไรทางภาษีลดลง ดังนั้น หน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน

ไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดทุน 
ควรส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนไทยนั้นมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
รวมทั้งฝ่ายบริหารสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการจัดสรรทรัพยากร
และการลงทุนให้มีความเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ได้รับ โดย
จัดสรรบุคลากรและงบประมาณเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากน้ีอาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

งานวิจัยนี้พบว่าคณะกรรมการที่จบบัญชีและการเงิน 
(BACC) คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์กับการ
วางแผนภาษีที่ ดังนั้นหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย
และหน่วยงานที่มีส่วนในการพัฒนาตลาดทุน ควรส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนไทยจัดให้มีคณะกรรมการที่มีขนาดตามการประกอบ
ธุรกิจเพิ่มขึ้น รวมทั้งงานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตาม CG Code ในระยะเวลาที่นาน
ขึ้นและเป็นช่วงที่เกิดผลกระทบของโรคอุบัติใหม่ (COVIC-19) และ
เพิ่มลักษณะโครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยได้
ท าการศึกษา อาทิเช่น ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 
เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานที่มีต่อ

ราคาหลักทรัพย์  ซึ่งท าการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยกเว้นบริษัทที่
อยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน กองทุน และบริษัทที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูผลการด าเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 467 บริษัท (1,821 ข้อมูล
รายปี) โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART ในปี พ.ศ. 2558 – 2562 และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลก าไรทางบัญชี และมูลค่าตามบัญชี 
สามารถใช้เป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 
ค าส าคัญ : ก าไรทางบัญช,ี มูลค่าตามบัญช,ี กระแสเงินสด, ราคาหลักทรัพย์ 
 
 

Abstract 
This study aims to determine the impact of the earnings values, book values and cash flows from operating 

activities on the stock price. The empirical research sample are listed companies from the Stock Exchange of Thailand, 
excluding all the firms in financial institution sectors, fund sectors and rehabco sectors, totaling 467 firms (1,821 firm 
years observation).  Data collection from the SET SMART database during 2015–2019, the results are analyzed by 
multiple regressions analysis. The results of the study show that earnings values and book values positive impact on 
stock price. The ash flows from operating activities has insignificant impact on stock price. This can be concluded that 
the earnings and operating cash flow information can be used as fundamental factors to describe the stock price  

 
Keywords: Cash flow, Earnings, Book values, Stock price 
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1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ข้อมูลก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี มีบทบาทส าคัญต่อ

นักลงทุน รวมทั้งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้สนใจร่วมลงทุนกับ
ฝ่ายบริหาร และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจการ 
โดยเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทนั้นมีสภาพคล่องและทิศทางเป็น
อย่างไร จากการศึกษาของ Ball & Brown [1] และ Beaver [2] พบว่า
มีงานวิจัยเป็นจ านวนมากที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเลขใน
งบการเงินของมูลค่าตามบัญชี (Book Value) และก าไรทางบัญชี 
(Earning) โดย Feltham & Ohlson [3] และ Easton [4] ยืนยันว่า 
ผลลัพธ์งานวิจัยทั่วโลก พบว่าตัวเลขจากงบการเงินเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
ในการส่งสัญญาณต่อการประเมินมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity 
Valuation) โดยเฉพาะหลักฐานที่ส าคัญในการศึกษาของ Dechow. 
et., al. [5] และ Landsman. et., al. [6] พบว่า ก าไรทางบัญชีเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการประเมินมูลค่ากิจการมากกว่าข้อมูล
ด้านกระแสเงินสด โดยให้เหตุผลว่า ข้อมูลก าไรทางบัญชีในงบก าไร
ขาดทุนนั้น สามารถพยากรณ์กระแสเงินสดในอนาคตได้มากกว่าข้อมูล
ในด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน ข้อมูลก าไรทางบัญชีและมูลค่าตาม
บัญชี จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่นักลงทุนให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจที่
จะลงทุน อันเนื่องมาจากก าไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคา
หลักทรัพย์ กล่าวคือ เมื่อบริษัทเปิดเผยข้อมูลก าไรทางบัญชีและมูลค่า
ตามบัญชี นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวในการ
พยากรณ์ผลการด าเนินงานในอนาคตและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจเข้าไปร่วมลงทุน วัลลภ บัวชุม และ สุรศักดิ์ 
ดอนปัด  [7] ให้ข้อสรุปไว้ว่า หากบริษัทมีความสามารถในการ
ด าเนินงาน โดยมกี าไรสูง จะส่งผลต่อฐานะของกิจการในอนาคต ซึ่งนัก
ลงทุนสามารถน าข้อมูลมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา และถ้า
บริษัทมีข้อมูลก าไรจากการด าเนินงานในปัจจุบันที่มีคุณภาพ จะส่งผล
ท าให้บริษัทสร้างความเช่ือมั่นได้อย่างน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ที่ต้องการ
ลงทุนได้  ในทางกลับกันหากข้อมูลที่นักลงทุนได้รับไม่มีคุณภาพ และ
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของนักลงทุน หรือข้อมูลถูกบิดเบือน จะส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น อาจเกิด
ข้อผิดพลาดและส่งผลเสียต่อรายได้ของกิจการตามมาในอนาคต ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [8]   

จากข้อมูลในอดีตพบว่าก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีมี
บทบาทส าคัญต่อนักลงทุน โดยก าไรทางบัญชีท าหน้าที่ในการอธิบาย
ราคาหลักทรัพย์ ถ้าข้อมูลรายงานทางการเงินแสดงถึงผลก าไรทาง
บัญชีและมูลค่าตามบัญชีสูง จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย แต่จากการศึกษาของ Ball & Brown [1] และ Beaver [2] นั้น 
ยังพบว่ากระแสเงินสดยังคงเป็นสิ่งบ่งช้ีที่ส าคัญของนักลงทุนโดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของผู้บริหาร 
(Managerial Ability) ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทที่ผ่านมา 
งานวิจัยของ กัญญาวีร์ ทิพย์ธนะกาญจน์ (2559) [9] ยังยืนยันว่า 
นักลงทุนในตลาดทุนไทย ยังใช้ข้อมูลของกระแสเงินสดในการพยากรณ์

สภาพคล่องของบริษัทในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การ
เติบโตของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย 

จากวรรณกรรมข้างต้น เกี่ยวกับข้อมูลของตัวเลขในงบการเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี ซึ่งถูกจัดท ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและข้อมูลที่จัดท าตามเกณฑ์เงินสด ยังพบความ
ขัดแย้งของข้อมูล อันเนื่องจากเป็นก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี 
น าเสนอตัวเลขตามหลักเกณฑ์บัญชีคงค้าง ข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน
นั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด ผลการด าเนินงานของ
บริษัทในงบก าไรขาดทุนจึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน 
งานวิจัยของ เพ็ญนิภา พรหมโคตร และ นงค์นิตย์ จันทร์จรัส [10] 
ยังยืนยันผลการศึกษาเพิ่มเติมว่า งบกระแสเงินสดจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญเนื่องจากให้ข้อมูลถึงแหล่งที่ไปที่มาในกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เงินสด โดยแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเงินสดในบริษัทมีการได้มา
และใช้ไปมากน้อยเพียงใด ท าให้เห็นถึงนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร  
เงินสดของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การช าระหนี้ 
การจ่ายเงินปันผล รวมทั้งสามารถบอกถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงของบริษัท ตลอดจนการวาง
แผนการตัดสินใจทางการเงินได้ในอนาคต งบกระแสเงินสดจึงถือเป็น
ข้อมูลทางบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนเพื่อใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ โดยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์งบการเงินและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผนใน
การด าเนินงานขององค์กรได้อีกด้วย  

คุณค่าของข้อมูลทางบัญชีเหล่านี้จึงเป็นค าถามงานวิจัยใน
บริษัทของประเทศไทยว่า การวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของนักลงทุน
เกี่ยวกับ ก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี รวมทั้ งกระแสเงินสด 
โดยเฉพาะเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน สามารถบ่งช้ีทิศทางของราคา
หลักทรัพย์นั้นได้หรือไม่ โดยคุณค่าของงานวิจัยนี้เพื่อเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ น าเสนอเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนเพื่อ
เพิ่มความถูกต้องและเหมาะสม อาจเกิดประโยชน์อย่างมากกับธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจที่ก าลังพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และเพิ่มการเข้ามาของนักลงทุนต่อบริษัทที่
มีผลการด าเนินการทางก าไรและกระแสเงินสดที่น่าเช่ือถือ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลข่าวสาร 
Bismark Badu & Kingsley Opoku Appiah (2018) [11] 

อธิบายว่าการตอบสนองของตลาดต่อข้อมูลข่าวสารเป็นแนวคิดใน
การสืบหาข้อมูลข่าวสารทางการตลาด มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ที่จะท าความเข้าใจในความหมาย เพื่อให้ชัดเจนในความแตกต่าง
ระหว่าง ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และการสืบหา
ข้อมูล (Intelligence) นักลงทุนมีพฤติกรรมในการเลือกลงทุนโดย
พิจารณาจากข้อมูล  ณ  ระดับความเสี่ยง จึ งเลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีระดับความเสี่ยงต่ า และเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่
ให้อัตราผลตอบแทนสูง นักลงทุนจึงมีความต้องการข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใช้ในการตัดสินใจและประเมินผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต 
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จึงมีพฤติกรรมตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสาร คือ นักลงทุนมี
ความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร จึงมีความเชื่อมั่น และคาดหวังต่อ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่แตกต่างกันไป โดย
ผลตอบแทนในหลักทรัพย์ที่ จะได้ รับ ในอนาคตขึ้ นอยู่ กั บ
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศก าไร 
นักลงทุนจะวิเคราะห์ โดยหากก าไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มี
ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตสูงขึ้น จะเกิดแรงจูงใจในการซื้อ
หลักทรัพย์ ในทางกลับกันหากก าไรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มี
ผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตลดลง จะเกิดแรงจูงใจที่จะขาย
หลักทรัพย์ จุฬารัตน์ กันจันวงศ์ [12]  

แนวคิดเกี่ยวกับก าไรและมูลค่าทางบัญชี 
ก าไรทางบัญชี (Accounting Profit) เป็นรายการในงบ

การเงินที่ส าคัญที่ผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจาก
ผลก าไรแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของบริษัท เพื่อผู้ลงทุนใช้
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ สามารถช่วยในการประเมินถึงกระแสเงินสด        
ในอนาคตและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้อมูลก าไร
ทางบัญชีจึงควรให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจแก่ผู้ลงทุน
มากขึ้น ส่วนมูลค่าตามบัญชี (Book Value) หมายถึง มูลค่าของหุ้น
สามัญของบริษัท ตามงบแสดงฐานะการเงินล่าสุดของกิจการ        
ที่ค านวณจากการน าสินทรัพย์รวมหักด้วยหนี้สินรวม การก าหนด
มูลค่ าหลักทรัพย์ด้ วยมู ลค่ าตามบัญ ชีได้ อ้ างอิ งสมมติฐาน
ความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามบัญชี ซึ่งข้อมูลทาง
บัญชีมีความเกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ เป็นการก าหนดราคา
หลักทรัพย์ที่ใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจใช้ข้อมูลที่มีประโยชน์ใน
การน าราคาหลักทรัพย์มาใช้ หากกิจการได้รับผลขาดทุนจะพบว่า
มูลค่าตามบัญชีเป็นข้อมูลที่อธิบายหลักทรัพย์ได้ดีกว่ารายการก าไร
ทางบัญ ชี ธนสุกานต์  คุ้มยิ้ ม  [13] พบว่า รายการขาดทุนมี
ความสามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์น้อยกว่ารายการก าไรและ
ส าหรับกรณีที่กิจการมีผลประกอบการขาดทุนพบว่ามูลค่าตามบญัชี
เป็นข้อมูลที่สามารถอธิบายราคาหลักทรัพย์ได้ดีกว่ารายการก าไร
ทางบัญชี งานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับก าไรทางบัญชี และมูลค่า
ตามบัญ ชี ได้แก่  Hesham Almujamed & Mishari Alfraih ได้
ท าการศึกษา ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักลงทุนเกี่ยวกับ
ก าไรทางบัญชีและมูลค่าทางบัญชี ในปี 2019 ผลการศึกษาพบว่า 
ตลาดมีความตอบสนองต่อการประกาศตัวเลขในงบการเงินของ
กิจการ แสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนหรือตลาดทุนมีความเช่ือมั่นต่อก าไร
ทางบัญชีมากขึ้น อีกด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ จุฬารัตน์ กันจัน
วงศ์ [12] ท าการศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความมีคุณค่าข้อมูล
ของก าไรทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 
2550 โดยมุ่งประเมินความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบคุณภาพของก าไรที่การรายงานในช่วง
ก่อนและหลังการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการศึกษา
พบว่า ตลาดมีความตอบสนองต่อการประกาศก าไรของกิจการ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการสอบทานรายงานทาง

การเงินให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด จึงแสดงให้เห็นว่าผู้ลงทุนหรือตลาด
ทุนมีความเช่ือมั่นต่อก าไรทางบัญชีมากขึ้นภายหลังการจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งงานวิจัยข้างต้นสนับสนุนว่าก าไรทาง
บัญชีและมูลค่าตามบัญชีสามารถสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ได้อย่างมีนับส าคัญ 

แนวคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสด 
กัญญาวีร์ ทิพย์ธนะกาญจน์ [9] ให้ข้อสนับสนุนว่า กระแส

เงินสด (Cash flow) เป็นสิ่งบ่งช้ีที่ส าคัญของนักลงทุนโดยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของ
ผู้บริหาร (Managerial Ability) ในการบริหาร จัดการเงินสด
รวมถึงช้ีให้เห็นถึงสภาพคล่องของบริษัทที่ผ่านมา (Backward 
Looking Information) นักลงทุนยังสามารถใช้ข้อมูลของกระแส
เงินสดในการพยากรณ์สภาพคล่องของบริษัท ในอนาคต (Forward 
Looking Information) เพื่อเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การ
เติบโตของผลประกอบการอีกด้วย รายงานทางการเงินของบริษัท
เป็นสารสนเทศที่ส าคัญในการสื่อสารข้อมูลของบริษัทไปยังนัก
ลงทุน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็
ตามงบการเงินเหล่านี้จัดท าตามหลักเกณฑ์บัญชีคงค้าง ดังนั้น
ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินนั้น  จะไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อมีการรับหรือ
จ่ายเงินสดเท่านั้น ผลการด าเนินงานของบริษัทในงบก าไรขาดทุน
จึงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน งบกระแสเงินสดเป็น
ประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้งบการเงินทั้งภายในและภายนอก โดยปกติ
บริษัทมหาชนจะมีการจัดท างบกระแสเงินสดตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ และจากการที่บริษัทมีความต้องการแหล่งเงินทุน
จากภายนอก เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่พิจารณาให้สินเช่ือทางการเงินมีความต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายของบริษัท  เพื่อ
น ามาประกอบการพิจารณา ซึ่งข้อมูลเพียงแค่งบก าไรขาดทุนจึงไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยงบกระแสเงินสดสามารถช่วยประเมิน
ความสามารถการจ่ายช าระหนี้ในอนาคต ความสามารถในการจ่าย
ช าระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ในขณะเดียวกันผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น  
ยังต้องการทราบว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่นั้น ไม่
สามารถพิจารณาได้จากผลก าไรหรือขาดทุนท่ีแสดงในงบก าไรเพียง
อย่างเดียว และข้อมูลก าไรสุทธินั้นไม่สามารถบอกถึงกระแสเงินสด
ที่เป็นบวก เนื่องจากงบก าไรขาดทุนจัดท าตามหลักเกณฑ์คงค้าง 
ดังนั้นการที่จะทราบว่าบริษัทมีสภาพทางการเงินอย่างไร ต้อง
พิจารณาจากเงินสดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากงบกระแสเงินสด โดย
การจัดท างบกระแสเงินสดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เพื่อช่วยในการพยากรณ์ความต้องการใช้เงินสดอีกด้วย  ทั้งนี้
รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อมิให้กิจการเกิดภาวะ
ขาดสภาพคล่อง รวมไปถึงเป็นตัวบ่งช้ีถึงจ านวนเงิน ระยะเวลา 
และความแน่นอนท่ีกระแสเงินสดจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 
 ค่าเบต้า (BETA) หรือ Beta Coefficient คือ ค่าความ
เสี่ยงของหลักทรัพย์ ระดับผลตอบแทนท่ีควรจะได้รบัจากการลงทนุ 
ควรขึ้นอยู่กับความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งนักลงทุนจะได้รับการ
ชดเชยเฉพาะความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หรือความ
เสี่ยงทางการตลาด (Market Risk) เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่นัก
ลงทุน ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กาญจนา คงแฟง [14]  

ขนาดของกิจการ (SIZE) วัดโดยสินทรัพย์รวม โดย
Freeman [15] พบว่า ขนาดบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคา
หลักทรัพย์ และบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีราคาหลักทรัพย์ที่สูงกว่า
บริษัทขนาดเล็ก รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่มักจะได้รับความสนใจ
จากนักลงทุนอยู่แล้ว 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึง เป็นที่มาของ
สมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : ก าไรทางบัญชีมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : มูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย ์

สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย ์

 
 
 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 – 
2562 จ านวน 467 บริษัท (1,821 ข้อมูลรายปี) 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

(1) ก าไรทางบัญชี (EPS) = ก าไรสุทธิ / จ านวนหุ้นสามัญ 
ณ วันสิ้นปี 

(2) มูลค่าตามบัญชี (BVPS) = สินทรัพย์สุทธิ / จ านวนหุ้น
สามัญ ณ วันสิ้นปี 

(3) กระแสเงินสด (CF) = กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน / สินทรัพย์รวม 

(4) ค่าเบต้า (BETA) = ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ 
(5) ขนาดของกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม 
(6) ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) = ราคาหลักทรัพย์เฉลี่ย 3 วัน

หลังประกาศงบการเงิน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา

วิ เคราะห์ข้อมูล เกี่ ยวกับตั วแปรและสมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression) ในการวิ เคราะห์ เพื่ อ ศึ กษาเกี่ ย วกับ
ผลกระทบของก าไรทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสดต่อ
ราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงความเช่ือมั่นของนักลงทุน โดย
สามารถแสดงสมการณ์ในการพยากรณ์ ดังนี้  

AFSP =  β0 +  β1ESP+  β2BVPS +  β3CF + β4BETA + 
β5SIZE +  

 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 
 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
ก าไรทางบัญชี (EPS) : เท่า 1.53 7.13 -24.57 189.70 
มูลค่าตามบญัชี (BVPS) : เท่า 17.74 56.73 -1.35 1089.45 
กระแสเงินสด (CF) : เท่า 0.37 7.60 -9.36 280.39 
ค่าเบต้า (BETA) : % 0.72 0.57 -8.21 2.70 
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท 37,417.83 165,538.35 198.08 2,550,004.73 
ขนาดของกิจการ *LNSIZE 15.76 1.56 12.20 21.66 
ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) : บาท 19.30 52.20 0.00 540.60 

หมายเหตุ: N = 1,821 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพยแ์จกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผา่นเง่ือนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ 

 
จากตารางที่ 1  พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ก าไรทางบัญชี 

(EPS) มีค่าเฉลี่ย 1.53 เท่า มูลค่าตามบัญชี (BVPS) มีค่าเฉลี่ย 
17.74 เท่า และกระแสเงินสด (CF) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.37 เท่า 
ส่วนในด้านตัวแปรควบคุม ค่าเบต้า (BETA) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.72 
และตัวแปรตาม คือ ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
19.30 บาท 

 

 
ทั้งนี้จากตารางที่ 1  พบว่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 165,538.35 พันบาท นั่นคือ ขนาดของ
กิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความแตกต่าง
กันมาก โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดย
ใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Non-
normal distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติ
ตัวแปร  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

ตัวแปร EPS BVSP CFO BETA SIZE AFSP 
ก าไรทางบัญชี (EPS) 1.00           
มูลค่าตามบญัชี (BVPS) .821** 1.00         
กระแสเงินสด (CF) -0.01 -0.01 1.00       
ค่าเบต้า (BETA) -.083** -.157** -0.01 1.00     
ขนาดของกิจการ (SIZE) .069** 0.04 -0.01 .103** 1.00   
ราคาหลักทรัพย์ (AFSP) .512** .546** -0.01 -.086** .131** 1.00 

หมายเหตุ ** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าตัวแปรอิสระ  ก าไรทางบัญชี (EPS) 
และมูลค่าตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.821 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กัน เกิน 0.65  ตามหลักเกณฑ์ของ Robert W. 
Barnes, John W. Grove, and Ned H. Burns [16] จึ ง เ กิ ด
ปัญหา Multicollinearity จึงต้องน ามูลค่าตามบัญชี (BVPS) 

ออกจากสมการถดถอย โดยผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ก าไรทางบัญชี (EPS) และราคาหลักทรัพย์ (AFSP) พบว่า 

 มูลค่าตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก
ต่อราคาหลักทรัพย์  (p-value = 0.000 ที่ ระดับความเช่ือมั่น 
99%) โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ดัง
ตารางที ่3 

 
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมลูค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์ 

ตัวแปร B T-Value P-Value 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
(Constant) 55.678 .562 .574 

  
ก าไรทางบัญชี (EPS) 3.532 23.926 .000*** .964 1.037 
กระแสเงินสด (CF) -.033 -.211 .833 .997 1.003 
ค่าเบต้า (BETA) -8.564 -4.503 .000*** .895 1.117 
ขนาดของกิจการ (SIZE) 5.356 7.670 .000*** .896 1.116 
Adjusted R Square = 28.6194%, Durbin-Watson = 1.9571, F = 122.6189, Sig. = 0.000 

 
จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบผลกระทบของ ก าไร

ทางบัญชี มูลค่าตามบัญชีและกระแสเงินสดต่อราคาหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพบว่า 
ก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี (EPS) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ (AFSP) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 สามารถอธิบายได้ว่าหากบริษัทมีก าไรทางบัญชีและ
มูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ประกาศงบการเงินสูงก็จะส่งผลต่อราคา
หลักทรัพย์ที่สูงขึ้นตามไปด้วย  ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานนั้น (CF) ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหลักทรัพย์ (AFSP) 
สามารถอธิบายได้ว่าไม่ว่ากิจการจะมีการได้มาหรือใช้ไปของกระแส
เงินสดมากน้อยเพียงใด ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน 
นอกจากนี้ ในด้านตัวแปรควบคุมยังพบว่าค่าเบต้า (BETA) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่ขนาดของ
กิจการซึ่งพิจารณาจากสินทรัพย์รวมนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับราคาหลักทรัพย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์สูงถึง ร้อยละ 
33.97 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัว
แปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 1.920)  

 
4. สรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของคุณค่า
ของก าไรทางบัญชี  มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสดต่อความ
เช่ือมั่นของนักลงทุนที่สะท้อนผ่านราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้สถิติตาม
วิธี Multiple Regression โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 1,821 ตัวอย่าง ในปี 2558 ถึงปี 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 
5 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าก าไรทางบัญชี (EPS) และมูลค่า
ตามบัญชี (BVPS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ 
กล่าวคือ ถ้าธุรกิจมีก าไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชีเพิ่มสูงขึ้น จะ
ส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ เพิ่มสูงขึ้น ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับ 
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Bismark Badu & Kingsley Opoku Appiah (2018); Hesham 
Almujamed & Mishari Alfraih (2019) รวมทั้ ง เป็ น ไปตามข้อ
ค้นพบของงานวิจัยฐานราก คือ Feltham & Ohlson  ในปี 1995 
Easton ในปี  1999 และ  ในปี  1999 ที่ อธิบายว่า ตั วเลขจากงบ
การเงินเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการส่งสัญญาณต่อการประเมินมูลค่าของ
กิจการ ที่ค้นพบว่า ก าไรทางบัญชีเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินมูลค่ากิจการมากกว่าข้อมูลด้านกระแสเงินสด โดยผลลัพธ์
งานวิจัยนี้ สรุปได้ ว่า ก าไรทางบัญ ชีและมูลค่ าตามบัญ ชี เป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะ
เข้ามาท าการลงทุนกับบริษัทและใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์  

 
5. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาข้อมูลก าไรทางบัญชี มูลค่าตาม
บัญชี และกระแสเงินสดโดยไม่ได้ท าการศึกษากลุ่มสถาบันธุรกิจ
การเงิน งานวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาเพิ่มเติมของกลุ่มธุรกิจ
การเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินเป็นหน่วยงานส าคัญในการระดม
เงินทุนที่กระจายเงินทุนให้กับภาคธุรกิจ ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ประกอบกับข้อมูลก าไรทางบัญชี 
มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสดของกลุ่มสถาบันธุรกิจการเงินเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่นักลงทุนสามารถใช้ในการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุน และควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบว่าก าไร
ทางบัญชี มูลค่าตามบัญชี และกระแสเงินสด ปัจจัยใด    ที่มีอิทธิพล
ต่อราคาหลักทรัพย์มากกว่ากัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการ
ใช้พยากรณ์ราคาหลักทรัพย์ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อราคา
หลักทรัพย์ของธุรกิจการเงิน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
รายงานความยั่งยืน รายงานประจ าปี และ SETSMART พ.ศ. 2560 – 2562 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 51 บริษัท การศึกษานี้เป็นการวิจัย
เชิงประจักษ์) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการจัดท ารายงานความยั่งยืนและคะแนนการก ากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การเปิดเผยรายงานความยั่งยืนและคะแนนการก ากับดูแลกิจการสามารถ
ใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 
ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมูล, รายงานความยั่งยืน, คะแนนการก ากับดูแลกิจการ, ราคาหลักทรัพย์ 
 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study Impact sustainability reporting level and corporate governance score 

on stock price from financial companies listed on the Stock Exchange of Thailand in the sustainability excellence. Data 
collection from sustainability report, annual report and SETSMART database during year 2017 – 2019 of 51 sample firm. 
The study, an empirical research, applies the multiple regression analysis. The results of the study show that impact 
sustainability reporting level and CG score have a positive and significant association with the stock price. This can be 
concluded that the sustainability reporting disclosure and CG score can be used as fundamental factors to describe the 
stock price of listed firm of the Stock Exchange of Thailand. 

 
Keywords: Disclosure, Sustainability report, corporate governance score, stock price 
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1. บทน า 
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจค่อนข้างมีความเสี่ยงในการด าเนิน

กิจการสูง เนื่องจากในหลายกิจการมีการแข่งขันที่รุนแรงรวมทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย จึงท าให้มีความเสี่ยงในการด าเนินกิจการ
เพิ่มมากขึ้น  การด าเนินธุรกิจมีความท้าทาย เนื่ องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการแข่งขัน ความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนไป และแรงผลักดันจาก Digital Transformation 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุรกิจ บุคลากรและ
วัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นกลไกลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้
ประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจึงต้องปรับกลยุทธ์ โดย
มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และโซลูช่ันที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าและน าเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ส าคัญ โดยเฉพาะการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้าง ความยั่งยืนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วน ธัชรินทร์ วุฒิชาติ [1] ประเด็นด้านความยั่งยืนจึงถูก
น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่หลาย
แห่งในโลก ได้น าประเด็นด้านความยั่งยืนมาเป็นเครื่องมือช่วย
คาดการณ์เพื่อน าทางให้ ก้าวผ่านความผันผวนของเศรษฐกิจ อีกทั้ง
เพื่อรองรับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายนอก
และภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การ
ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านความยั่งยืน ยังใช้เพื่อจัดการความ
เสี่ยงเกี่ยวกับประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ ซึ่งท าให้เห็น
ว่าประเด็นความยั่งยืนนี้ได้ถูกยกระดับจากเพียงแค่กิจกรรมด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ไปสู่การเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ธุรกิจ
และการวางแผน การด าเนินงานในระยะยาว ชไมพร รัตนเจริญชัย 
และคณะ [2] 

การเปิดเผยข้อมูลเป็นกลไกส าคัญที่ ช่วยให้บริษัทจด
ทะเบียนได้ติดตาม ประเมิน และทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา ซึ่งปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลผล
การด า เนินงานด้ านสิ่ งแวดล้อม  สั งคม  และบรรษัทภิบา ล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) จึงมีความ 
ส าคัญมากขึ้น เพราะมีความเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานทาง
การเงินและสามารถสะท้อนได้ว่าธุรกิจมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี
และบริหารงานอย่างโปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ในระยะยาว  การด าเนินงานด้านความยั่งยืนมีการ
น าเสนอ ผลการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการรายงานความ
ยั่ งยืน  (Sustainability Report) ที่ครอบคลุมทั้ งมิติ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืนนอกจากให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้ข้อมูลแล้ว บริษัทที่จัดท ารายงาน
ยังได้รับประโยชน์ในด้าน การมีข้อมูลที่ชัดเจนด้านผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถระบุถึงโอกาสและความ
เสี่ยงในกิจกรรมที่ด าเนินอยู่รวมไปถึงการเพิ่มความผูกพันในธุรกิจ
ให้แก่พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและพัฒนาการด าเนินงาน

ให้มีประสิทธิภาพน ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน และการ
เปิดเผยข้อมูลยังเป็นการแสดงให้ผู้ ใช้หลัก (Primary Users) 
ตลอดจน ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ได้ทราบถึงความสามารถในการ
แข่งขัน การด าเนินธุรกิจอย่างชอบธรรมตามกฎหมายมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการ
ด าเนินงานของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย [3] นอกจากนี้ในด้านการก ากับดูแลกิจการ เป็น
กระบวนการก่อให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของ
กิจการ จึงต้องมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี สะท้อนระบบบริหาร
จัดการที่ ก่อให้ เกิ ดความ เป็นธรรม โปร่ งใส  สามารถสร้าง
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ายและเป็นแนวปฏิบัติ  ที่
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืน 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เป็นว่าการเปิดเผยรายงาน
ความอย่างยั่งยืน และการก ากับดูแลกิจการ ต่อราคาหลักทรัพย์อัน
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการด าเนินงานของธุรกิจ โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่ม
ธุรกิจการเงิน อันเนื่องมาจากการระดมทุนส่วนใหญ่นั้นจะมีการ
ระดมทุนผ่านตลาดทุนและตลาดเงิน ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุน โดย
สถาบันการเงินมีบทบาทส าคัญในการเป็นเป็นสื่อกลางในการระดม
เงินออมจากสาธารณชน รวมทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐบาล ดังนั้น
กลุ่มธุรกิจการเงินมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในการท าหน้าที่ระดมเงินทุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผู้วิจัยจึงมี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อราคาหลักทรัพย์เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อนักลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการ
ตัดสินใจลงทุน  

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 

Edward Freeman [4]  กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้เสีย คือ กลุ่ม
และบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรอืได้รับผลกระทบจากความส าเร็จของ
องค์กรซึ่งสอดคล้องกับ James Post et al. [5] ให้นิยามผู้มีส่วนได้
เสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจาก 
การตัดสินใจขององค์กรนโยบาย Michael C. JENSEN & William 
H. MECKLING [6]  กล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารที่ต้อง
สร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ประกอบด้วย 
พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต องค์กรชุมชนในท้องถิ่น R. 
Edward Freeman & Robert A. Phillips [7] กล่าวว่าธุรกิจจะ
ประสบผลส าเร็จได้ต้องสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์และ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย จรัญญา อนันตชัย [8] ซึ่ง
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัท ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นการ
น าเสนอวิธีการใหม่ในการจัดระเบียบความคิดเกี่ ยวกับความ
รับผิดชอบขององค์กร ที่เดิมมุ่งเน้นการอยู่รอดและการประสบ
ความส าเร็จขององค์กรในการสร้างความมั่งคั่งให้กิจการ หรือสร้าง
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ความพึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ไปสู่การพัฒนาแนวคิดว่าต้องค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ ร่วมด้วย ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐานที่
ส าคัญต่อแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ฐิตญา ราชา
วงษ์ [9] จากค านิยามและความส าคัญของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียท า
ให้เข้าใจถึงเหตุผลที่บริษัทควรพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียในมุมมองที่
กว้างกว่าเดิม โดยบริษัทถูกคาดหวังในการบริหารจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้นและต้อง
สนใจดูแลผู้มี ส่วนได้ เสียที่นิ่ งเงียบ เช่น  ชุมชนท้องถิ่นและ
สิ่งแวดล้อม จึงเป็นทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมจากเดิมที่มุ่งเน้นการอยู่รอดและการประสบ
ความส าเร็จของบริษัท ผ่านการสร้างความมั่งคั่งหรือสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ถือหุ้น เปลี่ยนไปไปยังการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 
ร่วมด้วย ดังนั้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียจึงเป็นรากฐานส าคัญต่อการ
สร้างแนวคิดความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยประสานความสมดุลผ่าน
การเชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ธีรพร ทองขะโชค 
[10]  
 ดังนั้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียเป็นพื้นฐานส าคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การประกอบ
ธุรกิจและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้ นด้วยความเป็นธรรม ความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งมี
อิทธิผลต่อการประสบความส าเร็จของบริษัทในการเพิ่มมูลค่า หรือ
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ
บริษัท 
แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรายงานความ
ยั่งยืน 
 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ( Corporate Social 
Responsibility : CSR) หมายถึง การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี และการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการ เพื่อน าไปสู่การด าเนินธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน” สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม [11]; สถาบันไทยพัฒน์ [12] ความ
รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR คือแนวทางที่จะช่วยลดและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ โดยการกระตุ้นให้องค์กร เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกธุรกิจได้รับรู้ อาจเป็นการกระตุ้นให้
ทุกคนมีจิตส านึกและค านึงถึง สภาพแวดล้อมมากขึ้น การเปิดเผย
ข้อมูลในภาคธุรกิจต้องแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสสอดคล้องกับ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  การด าเนินธุรกิจภายใต้หลัก
จริยธรรม ไม่ใช่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อหวังผลทาง
การตลาด หรือเพื่อใช้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจให้ได้การยอมรับจาก
สังคมแต่ CSR ในปัจจุบันมีความส าคัญและกลายเป็น “แนวคิดและ
วิธีการบริหารจัดการธุรกิจ” เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลด
ความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วง
โซ่มูลค่า ที่จะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ธันยพัต ฐานุจีรา
รัตน์ [13]  

 การรายงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อสั งคมของบริ ษั ท 
(Corporate Social Responsibility: CSR) เข้ าม ามี บ ทบ าท ใน
บริษัทมหาชน เป็นอย่างมากเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวั ตน์       
ธรรมาภิบาล ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารในยุค
เทคโนโลยี นักลงทุนและผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นความมี
จริยธรรมของธุรกิจ การมีส่วนร่วมของชุมชนกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ ตลอดจนเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ รวมถึงการเข้ามามี
อิทธิพลของบริษัทข้ามชาติและองค์กรการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ 
อาทิ เช่น  The Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD), The United Nations ( UN) , 
International Labor Organization (ILO) เป็นต้น ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและท าให้เกิดธุรกิจจ านวนมากที่มีแนวคิดเพื่อสังคม
และการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นแนวคิดในการด าเนินธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อการเพิ่มคุณค่าแก่สังคม การอภิปรายในประเด็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาจนถึงปัจจุบัน และพบว่าความรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้นขึ้นอยู่กับจริยธรรมใน การด าเนินงานของผู้บริหารบริษัท
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นการบริหาร
จัดการความสนใจที่หลากหลายของพนักงานมากกว่าการมุ่งหวัง
สร้างผลก าไรที่สูงที่สุดเพื่อตอบแทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว 
บริษัทจะต้องปฏิบัติและด าเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ต่อหุ้น
หรือผู้เป็นเจ้าของบริษัทและต่อชุมชนภายนอกนั้นด้วย ความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทนั้นเป็นภาระที่บริษัทมีต่อผู้ที่มีส่วน
ร่วม สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม [11]; สถาบันไทยพัฒน์ [12] 

จรัญญา อนันตชัย  [8]  พบว่าไม่เฉพาะข้อมูลทางด้าน
การเงินเท่านั้นที่มีผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์แต่การเปิดเผย
รายงานความยั่งยืนยังมีส่วนช่วยนักลงทุนในการประเมินมูลค่าของ
หลักทรัพย์ของกิจการ โดยมีข้อขัดแย้งกับ ฐิตญา ราชาวงษ์ [9] ที ่
พบว่าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมไม่มีความสัมพันธ์
กับผลประกอบการด้านการเงิน แต่พบว่าขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลประกอบการด้านการเงิน 
แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

บรรษัทภิบาลหรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การ
จัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และผู้ถือหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการสร้างประโยชน์ที่
เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์
และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีกลไกในการก ากับดูแลกิจการที่ดี
มาอย่างต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ได้น าผลประเมินตามโครงการมาจัดท าและเผยแพร่อยู่ในรายงาน 
Strengthening Corporate Governance Practices of Thai 
Listed Companies เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการด าเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบัน เพื่อท่ีจะเป็นเครื่องมือไว้ใช้ในการ
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ติดตามการพัฒนาของบริษัทไทย (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย [14] 

ในการประกาศรายช่ือบริษัทที่มีคะแนนการก ากับดูแล
กิจการในช่วงระดับดี-ดีเลิศ ตามช่วงคะแนนท่ีก าหนดขึ้นโดยการใช้
จ านวนตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ นั้น
แสดงระดับคะแนนในแต่ละกลุ่มและมีการประกาศ Top Quartile 
ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด  
 

ช่วง
คะแนน 

สัญลักษณ ์ ความหมาย Description 

09-199   ดีเลิศ Excellent 
09-00   ดีมาก Very Good 
09-00   ด ี Good 
09-00   ดีพอใช้ Satisfactory 
59-50   ผ่าน Pass 

ต่ ากว่า 50 No logo given N/A N/A 
ที่มา: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย [14] 

จากการศึกษางานวิจัยของ วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล 
วิเศษสรรพ์ [15] ที่ศึกษาเรื่องผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของ  นัก
ลงทุนของคุณค่าของรายงานความยั่งยืนการก ากับดูแลกิจการและ
ผลการปฏิบัติทางการเงิน พบว่าระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญในทิศทางบวกต่อมูลค่าตลาด 
กล่าวคือถ้าหากกิจการมีระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่
ระดับสูงแสดงถึงโครงสร้างและกระบวนการด าเนินงานขององค์กร
ที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของนักลงทุนท าให้มี
การลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าตลาด เช่นเดียวกับ อร
พรรณ เลิศรุจิวณิช [16] ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปช่ัน
และมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่าระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญในทิศทางบวกกับมูลค่ากิจการ 
และ จิภัสสร บุญรอด [17] ที่ศึกษาเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนสถาบันและผลตอบแทนจากนัก
ลงทุนสถาบันที่ส่งผลต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าระดับคะแนนการก ากับดูแล
กิจการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญในทิศทางบวกกับมูลค่า
กิจการ และ อรพรรณ ใบดีน [18] ที่ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นองค์ประกอบของคณะกรรมการและการเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรระดับคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการ พบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะส าคัญในทิศทางบวก
กับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม  
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานในการ
วิจัย ดังนี้ 

สมมติ ฐานงานวิจั ยที่  1 ระดั บการเปิ ด เผยข้อมู ล มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ 

สมมติฐานงานวิจัยที่  2 คะแนนการก ากับดูแลกิจการ       
มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่ผ่านเกณฑ์คัด
กรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 
2560 – 2562 จ านวน 51 บริษัท (153 ข้อมูลรายปี) โดยมีเกณฑ์
ในการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  (1) ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) 

1 คะแนน เมื่อไม่มรีายงานความยั่งยนื แตม่ีรายงานประจ าปี 
แตไ่มไ่ดเ้ปดิเผยข้อมลูเกี่ยวกบั CSR 

2 คะแนน เมื่อไม่มรีายงานความยั่งยนื แตม่ีรายงานประจ าปี 
และเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบั CSR 

3 คะแนน เมื่อมรีายงานความยั่งยืน แตไ่มไ่ดเ้ปดิเผยข้อมลูตาม
กรอบ GRI 

4 คะแนน เมื่อมรีายงานความยั่งยืน และเปิดเผยขอ้มลูตาม
กรอบ GRI 

อ้างอิงงานวิจัยของ ชไมพร รัตนเจริญชัย et al., [2] และ
สุมาลี หดค า [19] 
 (2) คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) 

0 คะแนน เมื่อไม่มีคะแนนการก ากับดูแลกิจการจาก IOD 
3 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ “ด”ี 
4 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ“ดีมาก” 
5 คะแนน เมื่อคะแนนอยู่ที่ระดับ “ดีเลิศ” 

 (3) ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 
 ค านวณโดย 
ขั้นที่ 1 (ราคาสูงสุด+ราคาต่ าสุด+ราคาปิด) x ปริมาณซื้อขาย 
                                 3 
ขั้นที่ 2 น าค่าท่ีค านวณได้ในข้ันท่ี 1/จ านวนวันท่ีมีการซื้อขาย 
 อ้างอิงงานวิจัยของ Qin Lei et al. [20]  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา คือ  

STOCK = β0 + β1SR+ β2CG + +  
STOCK คือ ราคาหลักทรัพย์ (Stock Price) 
SR คือ ระดับการเปดิเผยรายงานความยั่งยืน (Sustainability 
Report) 
CG คือ คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG Score) 
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ภาพที่ 1 แสดงระดับการเปดิเผยขอ้มูลรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายระดบัการเปิดเผยข้อมูลรายงานความ
ยั่งยืนและระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืน (SR) พบว่า
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินจ านวน 51 บริษัท มีการรายงานความ
ยั่งยืนตามกรอบ GRI ประมาณร้อยละ 15 เท่านั้น โดยพบว่าส่วน
ใหญ่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงาน
ประจ าปี  ทั้ งนี้พบว่าทุกบริษัทมีการรายงานเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ไม่มีค่าคะแนนเท่ากับ 1) นอกจากนี้ยังพบว่า
การจัดท ารายงานความยั่งยืน ตามกรอบ GRI มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
โดยบริษัทที่มีการจัดท ารานงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI ในปี 
2562 ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) , ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) , 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน), ธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน), บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) จากภาพที่ 1 
พบว่าบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ 50 
ได้รับการประเมินการก ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” (4 คะแนน) 
และพบว่าคะแนนการก ากับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ (5 คะแนน) มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  

 

ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
ระดับการเปดิเผยรายงานความยั่งยืน (SR)  
 

           2.29             0.66  2 4 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG)            3.91             1.18  0 5 
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) : พันบาท 
 

 151,072.69   367,826.54            1.11   2,956,250.02  
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) ** ลอกาลึทึมธรรมชาต ิ
 

           9.07             2.90            0.10              14.90  
หมายเหตุ: N = 253 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพยแ์จกแจงไม่ปกติ จึงปรบัข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมลูทางสถิติ 
 

จากตารางที่  1  พบว่าตัวแปรอิสระ ได้แก่  ระดับการ
เปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.29 คะแนน
การก ากับดูแลกิจการ (CG)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.91  

ทั้งนี้ ตัวแปรตาม พบว่า ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) มีค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 367,826.54 พันบาท นั่นคือ ราคา

หลักทรัพย์ของบริษัทของกลุ่มธุรกิจการเงินมีความแตกต่างกันมาก 
โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ 
Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Non-
normal distribution)  จึ งแก้ ไขปั ญ ห าโด ยการลอกาลิ ทึ ม
ธรรมชาติตัวแปร  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

ตัวแปร SR CG STOCK 
ระดับการเปดิเผยรายงานความยั่งยืน (SR)  
Sig. (2-tailed) 

1.0000 .204* .480** 

 
0.0115 0.0000 

คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) 
Sig. (2-tailed) 

.204* 1.0000 .241** 
0.0115 

 
0.0027 

ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 
Sig. (2-tailed) 

.480** .241** 1.0000 
0.0000 0.0027 

 
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการ

ทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 9.241 – 0.480 ซึ่งมีความสัมพันธ์กันไม่เกิน 9.05 Burns & Grove [21] จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระดับการเปดิเผยข้อมลูรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อราคา
หลักทรัพย ์

ตัวแปร 
ราคาหลักทรัพย์ (STOCK) 

Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) 3.087 3.352 .001 
ระดับการเปดิเผยรายงานความยั่งยืน (SR)  1.992 6.239 .000*** 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) .365 2.064 .041** 
Adjusted R Square   =  24.20%, Durbin-Watson = 1.542, F = 25.2636 

 
จากตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ

ความสัมพันธ์ระดับการเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับ
คะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
พบว่า ระดับการเปิดเผยรายงานความยั่งยืน (SR) และคะแนนการ
ก ากับดูแลกิจการ (CG) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ 
(STOCK) อย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  ที่ ระดับ  0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ  โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อราคาหลักทรัพย์ ร้อยละ 
24.20 และค่าความคลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัว
แปรอิสระ (ค่า Durbin-Watson = 1.542)  
 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  
อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระดับ
การเปิดเผยข้อมูลรายงานความยั่งยืนและระดับคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน การศึกษานี้ใช้สถิติ
ต าม วิ ธี  Multiple Linear Regression โด ย ใช้ข้ อมู ล ขอ งกลุ่ ม
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 153 ตัวอย่าง ในปี 2560 ถึงปี 2502 รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับการเปิดเผย

รายงานความยั่งยืน (SR) และคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CG) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหลักทรัพย์ (STOCK) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ (ยอมรับสมมติฐาน
งานวิจัย) แสดงสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใช้ข้อมูลการเปิดเผย
รายงานความยั่ งยืน และคะแนนการก ากับดูแลกิจการ เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดย
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จรัญญา อนันตชัย [8] รวมถึง สุมาลี 
หดค า [19] ที่พบว่าระดับการเปิดเผยรายงานความยั่ งยืนมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับราคาหลักทรัพย์ และ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ [15] ทีพ่บว่า 
ระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะ
ส าคัญในทิศทางบวกต่อมูลค่าตลาด เช่นเดียวกับ อรพรรณ เลิศรุจิ
วณิ ช  [16] ที่ พ บ ว่ า ระดั บ คะแน น การก ากั บ ดู แ ลกิ จก ารมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับมูลค่ากิจการ กล่าวคือถ้าหากกิจการ
มีระดับคะแนนการก ากับดูแลกิจการอยู่ระดับสูงแสดงถึงโครงสร้าง
และกระบวนการด าเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของนักลงทุนท าให้มีการลงทุนเพิ่มมากข้ึนซึ่งจะส่งผล
ต่อมูลค่าตลาด  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับ
ลูกค้า (TFRS 15) มาถือปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ รายการคงค้างรวม และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 โดยข้อมูลตัวอย่าง จ านวน 468 บริษัท งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ โดยเก็บ
ข้อมูลจาก SETSMART ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบว่าเมื่อน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติในปีแรก มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
รายการคงค้างรวม (TA) ส่วน TFRS15 ไม่พบความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่าการปรับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มีผลกระทบต่อความระมัดระวังในการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ค าส าคัญ : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน, รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า, รายการคงค้างรวม 

 
Abstract 

 The purpose of this research is to study the impact of Thai financial reporting standard (TFRS15) revenue from 
contracts with customers on the changes of revenues, total accrual and return on assets (ROE) of listed companies in 
Thailand in 2019 of 468 firms. Data collection from SETSMART database. The study, an empirical research, applies the 
multiple regression analysis. The results of the study show that impact TFRS15 have a positive and significant 
association with the total accrual. The changes of revenues and return on assets (ROE) not relationship with TFRS15. 
The results show that applying TFRS15 impact conservatism revenue are increased. 

Keywords: Thai financial reporting standard, revenue from contracts with customers, total accrual. 
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1. บทน า 
ในปี  2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีสากล 

( International Accounting Standards Board - IASB) ไ ด้
เผยแพร่มาตรฐานฉบับใหม่เรื่องการรับรู้รายได้ IFRS 15 Revenue 
from contracts with customers ซึ่ ง เป็ น ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Financial Accounting Standards Board – FASB) ใ น ก า ร
พัฒนามาตรฐานฉบับนี้ข้ึน โดยมีจุดประสงค์หลักในการที่ท าให้การ
รับรู้รายได้มีแบบแผนเดียวกันส าหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ของมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( IFRS) โดย
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่
ท ากับลูกค้า (TFRS 15) ซึ่งให้ถือปฏิบัติเริ่มในหรือหลังวันที่  1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ อนุวัตตน์ ภักดี 
[1] บริษัทในประเทศไทยก าลังเผชิญต่อความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี โดยในส่วนของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินไทยฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
ไทยมี 2 ฉบับ คือ TFRS 15  เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 และ TFRS 16 เรื่อง
สัญญาเช่า ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 ส าหรับ TFRS 15 
ที่บังคับใช้แล้วนั้น มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด และหลักการรับรู้
รายได้ คือ ให้รับรู้รายได้จากการขายสินค้า หรือบริการตามสิ่งที่ได้
โอนไปให้ลูกค้า โดยไม่มีการแยกโมเดลการรับรู้รายได้เป็นขั้น
ความส าเร็จของงานเหมือนที่ท าอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการ
ก า ห น ด ให้ พิ จ า ร ณ าภ า ร ะ ที่ ต้ อ งป ฏิ บั ติ  (Performance 
Obligations) ว่า มีรายการสินค้าและบริการที่เป็นรายการแยก
ต่างหากกี่รายการ และพิจารณาราคาของรายการ (Transaction 
Price) เช่น การให้ส่วนลด เงินคืน ค่าตอบแทนท่ีคิดจากยอดขายใน
อนาคต เป็นต้น ซึ่งจะส่งให้วิธีการรับรู้รายได้ หรือจ านวนเงินรายได้
ที่รับรู้ในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนอกจากจะ
กระทบต่อตัวเลขทางการเงินแล้ว ยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลที่ควรจัดเก็บ
อีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการรายงานทางการเงิน 

การรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 กิจการต้องพิจารณาถึงขั้นตอน
การรับรู้รายได้แต่ละขั้นตอน และค านึงถึงการโอนการควบคุมเป็น
หลัก หากการท าสัญญากับลูกค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข กิจการจะไม่
สามารถรับรู้รายได้ดังกล่าวได้ เนื่องจากกิจการต้องแยกการรับรู้
รายได้ในแต่ละรายการ หากสามารถระบุภาระที่ต้องปฏิบัติได้ตาม 
TFRS 15 กิจการมีแนวโน้มที่จะรับรู้ รายได้ ช้าลง ธุรกิจด้าน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ
การสื่อสารได้รับผลกระทบมากเพราะสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดย
ปกติมักจะเป็นสัญญาระยะยาวและมีข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า
หรือบริการในลักษณะเป็นกลุ่มของสินค้าหรือบริการ โดยการรับรู้

รายได้รูปแบบใหม่จะส่งผลต่อระยะเวลาในการรับรู้รายได้หรือ
จ านวนของรายได้ที่แสดงในงบการเงิน เมื่อกิจการน า TFRS 15 มา
ใช้แล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อกิจการ เนื่องจากการรับรู้รายได้แบบ
ใหม่ท าให้กิจการรับรู้จ านวนรายได้ที่ลดลง และใช้ระยะเวลาที่
ยาวนานขึ้น ในระยะเวลาที่มีการน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกับรายได้ คือ การ
เปลี่ยนแปลงของจ านวนรายได้รวม การเปลี่ยนแปลงก าไรก่อน
ดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา การเปลี่ยนแปลงของก าไรสุทธิ
และรายการคงค้างรวมในงวดบัญชีที่น า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และ อนุวัตตน์ ภักดี [2] มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รายงาน
ทางการเงินมีข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นใช้ประโยชน์ ข้อมูลทางบัญชีที่มีอยู่ใน
รายงานทางการเงินเป็นสิ่งท่ีคาดหวังว่าจะสะท้อนถึงความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจและความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมอย่างสมบูรณ์ 
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ [3] งานวิจัยทางบัญชีให้ความสนใจใน
ความส าคัญของข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ซึ่งเป็นรายการส าคัญที่ส่งผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญ โดยพบว่าข้อมูลบัญชีที่แสดงในงบการเงิน
ของบริษัทที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน โดยมี
หลักฐานสนับสนุนจากงานวิจัยของ William H. Beaver [4] ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจต่อการน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติว่ามีผลกระทบต่อ
งบการเงินอย่างไรเพื่อข้อบ่ งช้ีต่อหลักฐานทางวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ 
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 
 เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันมีการเช่ือมต่อ
กันเพิ่มขึ้น ผู้มีส่วนได้เสียในตลาดทุนโดยการสนับสนุนของบริษัท
ข้ามชาติและหน่วยงานก ากับดูแลของประเทศต่าง ๆ จึงได้มีการ
พิจารณาถึงการจัดท ารายงานทางการเงินให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รายงานทางการเงินจากประเทศต่าง ๆ 
สามารถท่ีจะเปรียบเทียบกันได้บริษัทข้ามชาติและหน่วยงานก า กับ
ดูแลของประเทศต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุนให้ใช้รายงานทาง
การเงินเป็นรูปแบบเดียวกันเช่นเดียวกัน เนื่องจากการจัดท า 
รายงานทางการเงินจะเป็นรูปแบบเดียวกันและจะช่วยให้รายงาน
ทางการเงินจากประเทศต่าง ๆ สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้
เกียรตินิยม คุณติสุข & สุธา เจียรนัยกุลวานิช [5] อดีตที่ผ่านมา ยัง
ไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เนื่องจากใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้ระบบมาตรฐานการบัญชีที่พัฒนาขึ้นมาเอง 
คื อ  US Generally Accepted Accounting Principles ( US 
GAAP) ในขณะที่กลุ่มประเทศทางยุโรปได้ใช้มาตรฐานการบัญชีที่
เรียกว่า International Accounting Standards (IAS) ต่อมาทาง
คณ ะกรรมการมาตรฐานการบัญ ชีระหว่างประเทศ (The 
International Accounting Standard Board : IASB) ไ ด้ มี
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แนวคิดและร่วมมือกับคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี
ก า ร เ งิ น ข อ ง ส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  (The Financial Accounting 
Standard Board : FASB) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้มาตรฐานการ
บัญชใีห้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันท่ัวโลก นั่นก็
คื อ  ม าต รฐาน การรายงาน ทางการ เงิน ระห ว่ างป ระ เทศ 
( International Financial Reporting Standards : IFRS) 
เนื่องจากประโยชน์ของการมีมาตรฐานการบัญชีรูปแบบเดียวกันท่ัว
โลกนั้น จะส่งผลให้งบการเงินมีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินฐานะ
การเงินของบริษัทที่อยู่คนละประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้สามารถระดมทุนข้ามประเทศได้ง่ายขึ้นรวมถึงเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ก ากับดูแลในการได้รับข้อมูลทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน วิระยา เจริญกัลป์ [6] สหภาพ
ยุโรปมีก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดท างบการเงินให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IFRS) ภายในปี 2005 
ส่วนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั้น ได้ก าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จ าหน่ายหลักทรัพย์ใน
ตลาดเงินและตลาดทุน ต้องท าบัญชีงบการเงิน ณ สิ้นปี 2005 ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศทุกข้อ 
 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
ได้มีพันธกิจในการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เป็น
สากล ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
เป็นไปตาม IFRS อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความน่าเช่ือถือของ
รายงานทางการเงินให้เป็นระดับสากล จนถึงปัจจุบันนี้ปี 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยได้เข้าสู่ IFRS  และเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ซึ่งส่งผลให้ความน่าเช่ือถือของรายงาน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น และนักลงทุนได้ให้ความเช่ือถือของคุณภาพ
รายงานทางการเงินของไทยดีขึ้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ [7] ในปี 2557 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีสากล 
( International Accounting Standards Board - IASB) ไ ด้
เผยแพร่มาตรฐานฉบับใหม่เรื่องการรับรู้รายได้ IFRS 15 Revenue 
from contracts with customers ซึ่ ง เป็ น ก า ร ร่ ว ม มื อ กั บ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Financial Accounting Standards Board – FASB) ใ น ก า ร
พัฒนามาตรฐานฉบับนี้ข้ึน โดยมีจุดประสงค์หลักในการที่ท าให้การ
รับรู้รายได้มีแบบแผนเดียวกันส าหรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทย ได้ประกาศใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับ
ลูกค้า (TFRS 15) ซึ่งให้ถือปฏิบัติเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2562 เป็นต้นไป ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัตตน์ ภักดี [1]  
 ในปี 2562 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี โดยในส่วนของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินไทยฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่องบการเงิน
ของบริษัทไทยมี 2 ฉบับ คือ TFRS 15  เรื่อง รายได้จากสัญญาที่

ท ากับลูกค้า ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 
TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 
ส าหรับ TFRS 15 ที่บังคับใช้แล้วนั้น มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด 
และหลักการรับรู้รายได้ คือ ให้รับรู้รายได้จากการขายสินค้า หรือ
บริการตามสิ่งที่ได้โอนไปให้ลูกค้า โดยไม่มีการแยกโมเดลการรับรู้
รายได้เป็นขั้นความส าเร็จของงานเหมือนที่ท าอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง
ยังมีการก าหนดให้พิจารณาภาระที่ต้องปฏิบัติ (Performance 
Obligations) ว่า มีรายการสินค้าและบริการที่เป็นรายการแยก
ต่างหากกี่รายการ และพิจารณาราคาของรายการ (Transaction 
Price) เช่น การให้ส่วนลด เงินคืน ค่าตอบแทนท่ีคิดจากยอดขายใน
อนาคต เป็นต้น ซึ่งจะส่งให้วิธีการรับรู้รายได้ หรือจ านวนเงินรายได้
ที่รับรู้ในแต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยนอกจากจะ
กระทบต่อตัวเลขทางการเงินแล้ว ยังคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพิจารณาข้อมูลที่ควรจัดเก็บ
อีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการรายงานทางการเงิน 
Bova and Pereira (2012) [8] ท าการศึกษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อข้อมูลทางการ
บัญชีมีการพัฒนาที่ดีขึ้นหรือไม่ โดยศึกษาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
ประเทศเคนย่า โดยพบว่าการน าใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินสูงขึ้น
และมีความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้ ง Mary Barth et al (2008) [9]  
ท าการศึกษาถึงคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทที่น ามาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ในปี ระหว่างปี 1994 - 2003  
จ านวน 21 ประเทศ พบว่าบริษัทท่ีน าใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศมีข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพที่สูงกว่า ซึ่งวัดได้จากการ
จัดการก าไรลดน้อยลง รับรู้ผลขาดทุนทันเวลามากขึ้น และข้อมูล
ทางการบัญชีกับราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูล
ทางการบัญชีมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน Jun Hao et., 
al. (2019) [10] และ Sherif El-Halaby et., al. (2020) [11]  โต้แย้ง
ว่าหลังจากที่มีการน า IFRS มาบังคับใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบ
การเงินท าให้ข้อมูลทางการบัญชีและงบการเงินของบริษัทมีคุณภาพสูง
ขึ้นก่อนการน าใช้ IFRS หรือไม่  
 จากการทบทวนวรรณ กรรมพบว่างานวิจั ยทั้ งในและ
ต่างประเทศยังมีความขัดแย้งว่าหลังจากที่มีการน ามาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15  เรื่องรายได้ที่ท าสัญญากับลูกค้า 
มาบังคับใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินท าให้ข้อมูลทางการ
บัญชีและงบการเงินของบริษัทมีคุณภาพสูงขึ้นหรือไม่  จากการ
ทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น
บริษัทสถาบันการเงิน ธนาคารและกิจการประกันภัย ในปี 2562 ที่
มีการประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า จ านวน
จ านวน 468 บริษัท  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. การน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ  
 2. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (LEV) = อัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
 3. ขนาดกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม 
 4. รายได้ (REV) = รายได้รวมปีที่ t หักรายได้รวมปีที่ t-1 หาร
ด้วยสินทรัพย์รวมปีท่ี t-1 

 5. รายการคงค้างรวม (TA) = ก าไรสุทธิก่อนหักดอกเบี้ยและ
ภาษีหักกระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 
 6. อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) = ก าไรสุทธิต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มา
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression) ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระดับการเปิดเผย
รายงานความยั่งยืนและคะแนนการก ากับดูแลกิจการต่อราคา  
โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา คือ 
 REV = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε 
 TA   = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε 
 ROE = β0 + β1TFRS15 + β2LEV + β3SIZE + ε 

 

ภาพที่ 1 แสดงการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติในแต่ละกลุม่อุตสาหกรรม 
 

จากภาพท่ี 1 สามารถอธิบายการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ดังนี ้
 การน า TFRS15 มาถือปฏิบัติในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
พบว่าบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ประมาณร้อยละ 11.35 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภคน า TFRS15 มาถือปฏิบัติประมาณร้อยละ 8.98 บริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ

ประมาณร้อยละ 7.80 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์น า 
TFRS15 มาถือปฏิบัติ ประมาณร้อยละ 23.40 บริษัทในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมทรัพยากรน า TFRS15 มาถือปฏิบัติประมาณร้อยละ 
20.09 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ
ประมาณร้อยละ 8.27 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีน า 
TFRS15 มาถือปฏิบัติประมาณร้อยละ 20.09    

 

การน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ  
ตัวแปรควบคุม 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV) และขนาด
กิจการ (SIZE) 

 
 

ข้อมูลทางการบัญช ี
(1) รายได ้(REV)  
(2) รายการคงค้างรวม (TA)  
(3) อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถอืหุ้น (ROE) 
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ตารางที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV) : เท่า 111.78 181.21 (537.43) 2,081.47 
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท 33,316.11 136,747.07 103.03 2,484,438.68 
ขนาดของกิจการ (SIZE) ** ลอกาลิทึมธรรมชาต ิ 15.76 1.56 11.54 21.63 
รายได้ (REV) : ล้านบาท 1.01 22.19 (1.05) 480 
รายการคงค้างรวม (TA) : เท่า (323,142.75) 5258700.10 (82,055,438) 21,586,060 
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : เท่า 0.03 0.29 (3.85) 0.89 
หมายเหตุ : N = 468 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลราคาหลักทรัพย์และขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ 

 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรควบคุม ได้แก่ อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (LEV) ขนาดของกิจการ (SIZE) มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 111.78 เท่า ขนาดของกิจการ (SIZE) มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 33,316.11 ล้านบาท นั่นคือ ขนาดของ
บริษัทของกลุ่มอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันมาก โดยผู้วิจัย
ตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Non-normal 
distribution) จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติ  

 ส่วนตัวแปรตามรายได้ (REV) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 
เท่า โดยค่าสูงสุดเท่ากับ 480 เท่า และค่าต่ าสุดเท่ากับ -1.05 เท่า 
รายการคงค้างรวม (TA) พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -323,142.75 เท่า 
โดยค่าสูงสุดเท่ากับ 21,586,060 เท่า และค่าต่ าสุดเท่ากับ –
82,055,438 เท่า อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) พบว่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.03 เท่า  

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

ตัวแปร TFRS15 SIZE LEV REV TA ROE 
การน า TFRS 15 มาถือปฏิบัติ (TFRS15) 1.00       
ขนาดของกิจการ (SIZE) -0.07 1.00     
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (LEV) 0.05 0.209 1.00    
รายได้ (REV) 0.01 -0.06 -0.02 1.00   

รายการคงค้างรวม (TA)  0.128** -0.215** -0.105* 0.00 1.00  
อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) -0.03 0.152** -0.585** -0.01 0.03 1.00 

** P-value < 0.01 (two-tailed), * P-value < 0.05 (two-tailed). 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.07 - 0.209 จึงไม่เกิด

ปัญหา Multicollinearity และเป็นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห์ 
Multiple Regression โดยการแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 
3  
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ตารางที่ 3 แสดงการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปร REV TA ROE 

Coeff T - Value Sig Coeff T - Value Sig Coeff T - Value 
Value 

Sig 

(Constant) 13.168 1.163 0.246 8,217,160 3.158 0.002 -0.728 -6.403 0.000 

TFRS15 0.831 0.235 0.814 2,131,840 2.622 0.009** 0.027 0.773 0.440 

LEV -0.001 -0.174 0.862 -2,080 -1.556 0.120 -0.001 -17.908 0.000 

SIZE -0.812 -1.198 0.232 -649,579 -4.172 0.000 0.054 7.908 0.000 

Adjusted R Square -0.003%, Durbin-Watson = 2.000 
Adjusted R Square 5.80%, Durbin-Watson = 1.590 
Adjusted R Square 41.90%, Durbin-Watson = 1.949 

 
จากตารางที่ 3 ในการวิเคราะห์การน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุก
กลุ่ ม อุ ตส าหกรรมยก เว้น ธุ รกิ จการ เงิน  พบว่า  TFRS15 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อรายการคงค้างรวม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 (ยอมรับสมมติฐานที่ 2) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อรายได้ร้อยละ 
5.80 และค่าความคาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
อิสระ (ค่าDurbin-Watson = 1.590) โดยสามารถแสดงสมการได้
ดั งนี้  TA  = 8,217,160 + 2,131,840TFRS15 + -2,080LEV + -
649,579SIZE ทั้ งนี้ พบว่า TFRS15 ไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้และอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 และสมมติฐานที่ 3)  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย  
อภิปรายผลการศึกษา  

จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการน า TFRS15 มา
ถือปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นธุรกิจการเงิน การศึกษานี้ใช้
สถิติตามวิธี Multiple Regression โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จ านวนท้ังสิ้น 468 บริษัท ในปี 2562 โดยผลการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่า TFRS15 มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกต่ อ รายการคงค้ างรวม 
ผลการวิจัยครั้งนี้ช้ีให้เห็นว่าการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติยังท าให้
รายการคงค้างรวมเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนคุณภาพของงบการเงิน 
เนื่องจากการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติจะท าให้กิจการรับรู้รายได้
ช้าลง โดยจ านวนรายได้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ต่างๆ จะไม่ถูกรับรูร้ายการ 
จึงท าให้รายได้ที่รับรู้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสดมากข้ึน จึงสรุปได้ว่า
การน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ ช่วยเพิ่มคุณภาพของงบการเงิน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยในอดีต ของ  Bova and Pereira (2012) ที่
อธิบายไว้ว่า  การที่บริษัทน าใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินสูงขึ้น
และมีความโปร่งใสมากขึ้น เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ มุ่งสะท้อนไปยังการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการ

จัดท างบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปที่เดิมบังคับใช้ในประเทศเอง ส่งผล
ต่อมีหลักความระมัดระวังที่สูงกว่า และคุณภาพก าไรที่สูงขึ้น รวมทั้ง
ข้อค้นพบของ Mary Barth et., al. (2008)  ที่ว่าบริษัทท่ีน ามาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศมีข้อมูลทางการบัญชีมีคุณภาพที่สูงกว่า 
สะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นและ
ลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   

ควรศึกษาถึงข้อมูลอื่นๆที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น รูปแบบของสัญญา
ที่ท ากับลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเปิดเผยข้อมูลรายได้แบบ
ใหม่ส่งผลกระทบหรือไม่ รวมทั้งงานวิจัยในอนาคต ควรศึกษาใน
ลักษณะเดียวกันแต่ใช้ข้อมูลที่มากกว่าระยะเวลา 2 ปี เพื่อพิจารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการน า TFRS15 มาถือปฏิบัติ รวมทั้งควร
พิจารณาถึงข้อมูลจากฐานตลาด (Market Based) เพราะการใช้ 
TFRS15 ท าให้ผลการด าเนินงานของกิ จการลดลง หรืออาจ
ประยุกต์ตัวแบบความไม่เท่าเทียมกันของการรับรู้ก าไรและขาดทุน 
(Asymmetric Timeliness) ของ Basu (1997) เพื่ อพิ จารณ า
ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากใช้ TFRS15 นอกจากน้ัน งานวิจัยครั้งนี้
ไม่ได้ค านึงถึงกิจการที่น า TFRS15 มาถือปฏิบัติก่อนปี พ.ศ. 2562 
รวมทั้งการปรับปรุงผลกระทบเมื่อน า TFRS15 มาถือปฏิบัติครั้ง
แรกของแต่ละกิจการ งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาถึงประเด็น
ดังกล่าว เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบกับการวิจัยครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงในการสอบบัญชี (ความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ ความเสี่ยงจากการควบคุม ความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตอบสนอง
ของนักลงทุน (วัดโดยมูลค่าทางการตลาด) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในการออกรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จากฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมจ านวนทั้งสิ้น 152 ตัวอย่าง วิเคราะห์ผลทางสถิติ
โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงสืบเนื่องมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อความเช่ือมั่นของนัก
ลงทุน และความเสี่ยงจากการควบคุม (ขนาดและรายได้ของกิจการ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในขณะทีค่วามเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไม่มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการอย่างมีนัยส าคัญ  

 
ค าส าคัญ : ความเสี่ยงในการสอบบัญชี, การตอบสนองของนักลงทุน, มูลค่าทางการตลาด 
 

Abstract 
  This paper aimed to examine the relationship between audit risk (inherent risk, control risk, audit expertise 

and modified audit opinion)  be the cause of Investors' response (measuring by market capitalization). Data was 
collected the audit report of the Thai listed companies in financial companies from SETSMART database and annual 
report (56-1) with the financial statement with year-end as of December 31, 2017 until December 31, 2019, totaling 152 
firm – year observation. The results are analyzed by multiple regressions analysis. The research findings show that 
inherent risk have negative impact on investor confidence and control risk (size and revenue) have positive impact on 
investor confidence. Audit expertise and modified audit opinion has insignificant impact on investor confidence.  

 
Keywords: Audit risk, Response investors, Market capitalization
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1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
      รายงานทางการเงินเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส าคัญของผู้ใช้   
งบการเงิน เนื่องจากเป็นหลักฐานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้
กิจการต้องแสดงต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึง
ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะการเงินของกิจการ โดย
มีลักษณะเชิงคุณภาพอย่างหนึ่ง คือ ต้องเปิดเผยต่อผู้ใช้งบการเงิน
ได้ทันต่อการใช้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินที่ใช้
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย 
สาธารณชน เจ้าหนี้ ฝ่ายบริหาร นักลงทุน และลูกค้า ท้ังนี้กลุ่มของ
ผู้ใช้งบการเงินท่ีมีความส าคัญและมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ข้อมูล
ทางการเงินประกอบการตัดสินใจ คือ นักลงทุน  ปกติข้อมูลในงบ
การเงินจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ 
ข้อมูลนั้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงิน
กลุ่มอื่นได้ จึงถือความต้องการของนักลงทุนเป็นเกณฑ์ที่ใช้ก าหนด
ว่าข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์และควรแสดงในงบการเงิน โดยผู้ที่ใช้
รายงานทางการเงินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อ
คาดการณ์ถึงผลการด าเนินงานของกิจการและความเสี่ยงในการ
ลงทุน มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ถือเป็นหัวใจส าคัญที่
นักลงทุนจะต้องทราบ เพื่อประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน [1] รายงานทาง
การเงินจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินได้ต้องมีความน่าเช่ือถือ
ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต โดยมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินได้ทันต่อ 
การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบ
บัญชีมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ทันต่อเวลาในการตัดสินใจ ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการสอบบัญชี ได้แก่ ความเสี่ยงสืบเนื่องของ
กิจการ ความเสี่ยงจากการควบคุม ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี
และความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญ ชีที่มี
ความสัมพันธ์กับระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบบัญชีที่จะส่งผล
ต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุน นนทวรรณ ยมจินดา et al. 
[2]  งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีที่ส่งผลต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งศึกษาไปที่กลุ่มธุรกิจการเงิน 
เนื่องจากภาคธุรกิจการเงินเป็นตัวกลางทางการเงินที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ดังนั้นกลุ่มธุรกิจการเงินมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจในการท าหน้าที่ระดมเงินทุนจากผู้มีส่วนได้เสีย
ต่างๆ ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศกึษาผลกระทบของความเสี่ยงใน
การสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงิน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ใช้รายงานทางการเงิน และนักลงทุน สามารถน าผล
จากการวิจัยมาเป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ
ลงทุนในบริษัท  และเพิ่ มประสิทธิภาพในการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีต้องการลงทุน  
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
     ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) น าเสนอโดย Jensen & 
Meckling (1976) ซึ่ งเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงกล ไกการบริหาร
จัดการระบบการควบคุมภายใน ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมของบุคคล
ภายในองค์กร โดยเล็งเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการระบบ
การควบคุมภายในให้เจ้าของกิจการที่ไม่สามารถบริหารได้เพียงผู้
เดียวนั้น มีบุคคลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแทนเจ้าของ
กิจการ จึงเกิดความสัมพันธ์จากบุคคลทั้งสองฝ่าย โดยที่บุคคลฝ่าย
หนึ่งเรียกกว่า ตัวการ (Principal) เป็นเจ้าของกิจการผู้ให้ทรัพยากร
และสิทธิในการบริหารจัดการที่เจ้าของกิจการมีอยู่นั้นให้กับบุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเรียกว่า ตัวแทน (Agency) 
จะได้รับค่าตอบแทนจากการท างานให้ตั วการ เป็นผู้ที่มีหน้าที่
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้ตัวการหรือเจ้าของกิจการได้รับ
ผลตอบแทนสูงที่ สุด กล่าวคือ ผู้ถือหุ้ นเป็นผู้ ให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการแทนตน ท้ังนี้ท้ังสองฝ่ายมีแรงจูงใจที่ต่างกัน เนื่องจากมี
ผลประโยชน์มาเป็นตัววัดค่าผลตอบแทนจากการท างาน จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารต่อผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงเกิด
ปัญหาความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายที่ผู้ถือหุ้นหรือตัวการไม่สามารถ
ควบคุมการใช้อ านาจในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารหรือตัวแทนได้ 
นันทนัช อัญชลีพรสันต์ [3] 
     วิล านุ ช  ผดุ งเดช  [4] กล่ าวว่ า  ทฤษฎี ตั วแทน  (Agency 
Theory) สะท้ อนถึ งความสารถของฝ่ ายบริห ารที่ จะ ได้ รับ
ผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นสูงที่สุด ท าให้เกิดการเลือกนโยบายการ
บัญชีที่น าไปสู่การเพิ่มก าไรของกิจการ เนื่องจากเป็นตัวสะท้อนถึง
ความสามารถในการด าเนินงานของตัวแทน ด้วยเหตุนี้ทฤษฎี
ตัวแทนจึงให้ความส าคัญกับงบการเงินว่าเป็นสื่อกลางของผู้ใช้
รายงานทางการเงินทุกฝ่าย ที่ เข้ามามีส่วนได้ เสียใช้ประเมิน
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาว่าบรรลุผลมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่ เป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผ่านงบ
การเงิน จะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่างๆ ในงบการเงินท่ีท าสัญญาตาม
วัตถุประสงค์ไว้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทฤษฎี
ตัวแทนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการสอบบัญ ชีและ
ระยะเวลาการออกรายงานผู้สอบบัญชี เนื่องจากงบการเงินที่ได้นั้น
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการที่สะท้อนถึงผลการ
ด าเนินงานที่ดีถือเป็นความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการอย่างหนึ่ง 
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ต้องการให้ได้ผลตอบแทนที่
สูงที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขนาดของกิจการขึ้นอยู่กับรายได้ของกิจการ
เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อข้อมูลในรายงานทางการเงินที่อาจขัดต่อ
ข้อเท็จจริงได้ ท าให้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีมาเป็นเครื่องมือตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร น าพาไปสู่การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบที่
เปลี่ยนแปลงไปหากมีการแสดงรายการในงบการเงินที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันมีสาระส าคัญ 
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ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient  Market) 
     ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient  Market) น าเสนอ
โดย Fama (1970) กล่าวว่า ตลาดที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อน
ข่าวสารข้อมูลจากราคาในหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา
โดยทั่วถึง นักลงทุนมีความเชื่อมั่นจากข่าวสารที่อยู่ในรูปของราคา
หลักทรัพย์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อหรือขาย
ในตลาด สามารถแบ่งระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดได้ดังนี้ 
ธัญวรัตม์ เล็กรุ่งเรืองกิจ [5]  
     ดังนั้น ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient  Market) มี
ความสัมพันธ์กับนักลงทุนอย่างมาก เนื่องจากในการวิเคราะห์ 
การลงทุน นักลงทุนจะต้องตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพของ
ตลาด รวมถึงต้องท าความเข้าใจในกระบวนการปรับตัวของราคา
หลักทรัพย์ต่อข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยตลาดที่มีประสิทธิภาพใน
ระดับต่ าจะเผยแพร่ข้อมูลตลาดไปยั งนั กลงทุน  ตลาดที่ มี
ประสิทธิภาพในระดับปานกลางจะเผยแพร่ข้อมูลตลาดและข้อมูล
สาธารณะไปยังนักลงทุน และตลาดที่มีประสิทธิภาพในระดับสูงจะ
เผยแพร่ข้อมูลทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการตัดสินใจของ
นักลงทุน บุลพร วุฒิวาณิชยกุล [6] 
ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory)   
     ทฤษฎีการส่งสัญญาณ  (Signaling Theory) น าเสนอโดย 
Spence (1973) กล่าวว่าการส่งสัญญาณจากฝ่ายบริหารของบริษัท
ไปในตลาดทุน ซึ่งฝ่ายบริหารย่อมมีข้อมูลข่าวสารมากกว่านักลงทุน 
การตัดสินใจลงทุนจึงเป็นสัญญาณที่ฝ่ายบริหารประกาศให้ผู้ลงทุน
ทราบ ว่าฝ่ายบริหารมีความเห็นอย่างไร และฝ่ายบริหารอาจท า 
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางอย่างตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ก าหนด โดยทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้
ใช้ข้อมูลในรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแยกออกจาก
บริษัทท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือระดับ
การตอบสนองของนักลงทุน 
      วัฒนี รัมมะพ้อ และ นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ [7] กล่าวว่า ทฤษฎี 
การส่งสัญญาณ (Signaling Theory) แสดงถึงการส่งสัญญาณของ
ฝ่ายบริหารไปยังนักลงทุน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกรณีที่
ข้อมูลไม่สามารถท าให้ราคาหุ้นแสดงถึงราคาที่แท้จริงได้ ฝ่าย
บริหารจึงเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักลงทุนได้สามารถ
แยกบริษัทที่มีประสิทธิภาพกับไม่มีประสิทธิภาพออกจากกันได้ 
ส่งผลกระทบกับราคาหุ้นต่อระดับการตอบสนองของนักลงทุน และ
ยังพบว่าทฤษฎีการส่งสัญญาณสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัท ซึ่ง
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับนักลงทุน ที่มีหลักฐานความพยายาม
ของฝ่ายบริหารในการส่งข่าวสารที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการ
ด าเนินงานของกิจการ 
     ดังนั้น ทฤษฎีการส่งสัญญาณมีความสัมพันธ์กับการตอบสนอง
ของนักลงทุน เนื่องจากการส่งสัญญาณดังกล่าวจะน าข่าวสารที่ดีไป
ยังนักลงทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ของ

บริษัทและสามารถคาดการณ์การก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิใน
อนาคตได้ และยังสามารถใช้ทฤษฎีการส่งสัญญาณตรวจสอบ 
การตอบสนองของนักลงทุนต่อการประกาศแผนกลยุทธ์ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงส่งผลต่อมูลค่าทางการตลาดที่ใช้
วัดค่าของการตอบสนองของนักลงทุน 
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
     ความเสี่ ยงในการปฏิบัติ งานตามวิชาชีพ (Professional 
Exposure Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ให้บริการต่อลูกค้า อาจเกิดการเผยแพร่ข่าวสารในเชิงลบ ส่งผลให้
ผู้สอบบัญชีเสื่อมเสียช่ือเสียงและถึงขั้นถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ได้  ซึ่ งถือเป็นประเภทความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้สอบบัญ ชี  
มักเกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสงสัยในการปฏิบัติงานของ
ผู้สอบบัญชีว่าเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีหรือไม่ ผู้สอบ
บัญชีจึงจ าเป็นต้องประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ 
โดยพิจารณาว่าผู้ใช้งบการเงินกลุ่มใด มีความเสี่ยงประเภทนี้สูง 
ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากการใช้ข้อมูลในงบการเงินที่
ตรวจสอบมากกว่าปกติ และกลุ่มคนเหล่านี้มักต้องการความเช่ือมั่น
ในระดับสูงจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยหนึ่งในวิธีที่
สามารถจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้ คือ การประเมิน
ความเสี่ยงทุกครั้งก่อนรับงานตรวจสอบ 
     ความเสี่ยงในการสอบบัญชี (Audit Risk : AR) หมายถึง การที่
งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
(Material Misstatement)  ท าให้ เกิดความเสี่ยงที่ผู้สอบบัญชี
แสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสม นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ & ศิลปพร 
ศรีจั่น เพชร [8] การแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น
สาระส าคัญ (Material Misstatement : MM) หมายถึง รายการ
ในงบการเงินที่มีความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน การจัดประเภท
รายการ การแสดงรายการ หรือการเปิดเผยข้อมูลของรายการกับ
รายการที่เป็นไปตามแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้อง และ
ยังรวมเรียกความเสี่ยงสืบเนื่อง ความเสี่ยงจากการควบคุมว่า  
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมู ลที่ ขัดต่อข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ น
สาระส าคัญ  (Risk of Material Misstatement : RMM) นิพันธ์ 
เห็นโชคชัยชนะ & ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [8]; วภัทรา หลวงนา [9] 
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน   
      การลงทุน หมายถึง การออมเงินไว้จ านวนหนึ่ งใน
ช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระแสเงินสดรับใน
อนาคต เพื่อหวังผลก าไรและก าไรจากการขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะ
ชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน และกระแสเงินสดที่ ได้รับควรคุ้มค่ากับ
สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ดังนั้นทฤษฎีการลงทุน (Investment) มีความสัมพันธ์กับระดับ
การตอบสนองของนักลงทุนต่อการลงทุนในแต่ละประเภท ได้แก่ 
การลงทุนเพื่อการบริโภค และการลงทุนในธุรกิจ การลงทุนใน
หลักทรัพย์ นักลงทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกัน
ออกไป ซึ่งล้วนแล้วค านึงถึงผลการตอบแทนเป็นหลัก และสิ่งที่
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ดึงดูดการลงทุนได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับการผลการ
ด าเนินงานของกิจการ หากมีผลก าไรจะส่งผลให้มีผู้มาลงทุนใน
กิจการมาก สุรเชษฐ ชูตระกูลทรัพย์ [10] 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย 
ดังนี ้

สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 : ความเสี่ยงสืบเนื่องมีความสัมพันธ์
ในทิศทางลบกับการตอบสนองของนักลงทุน 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 : ขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบกับการตอบสนองของนักลงทุน 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 3 : รายได้ของกิจการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวกกับการตอบสนองของนักลงทุน 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 : ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการตอบสนองของนักลงทุน 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 5 : ความเสี่ยงจากการแสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชีแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
กับการตอบสนองของนักลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก 
SETSMART ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 3  ปี  (2560 – 2562) 
จ านวน  152 ข้อมูลรายปี ดังนี ้

ปี 2562 2561 2560 
จ านวนบริษัท 52 51 49 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 (1) ความเสี่ยงสืบเนื่อง : Loss =  
  1 เมื่อผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ  
  0 เมื่อผลการด าเนินงานก าไรสุทธิ  
(2) ขนาดของกิจการ: Size = สินทรัพย์รวม 
(3) รายได้ของกิจการ: Revenue = รายได้รวม 
(4) ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4 =  
  1 เมื่อใช้ส านักงานสอบบัญชีในกลุม่ Big 4 
  0 เมื่อใช้ส านักงานสอบบัญชีอ่ืนๆ  
(5) ประเภทการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี : Opinion 

  1 เมื่อแสดงความเห็นแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  0 เมื่อแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข  
(6)  ความเสีย่งทางการเงิน: LEV = หนี้สินรวม/สินทรัพย์

รวม 
(7) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน: CFO = กระแสเงิน

สดจากการด าเนินงานรวม/สินทรัพย์รวม 
(8) มูลค่าทางการตลาด: MARKET CAP = จ านวนหุ้น

สามัญ x ราคาปิด ณ วันสิ้นป ี
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
ในการวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
คือ  
MARKET CAP = β0+ β1 Loss + β2 Size +β3 Revenue + 

β4 Big 4 + β5 Opinion+ + ε

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงในการสอบบัญช ี
    1. ความเสี่ยงสืบเนื่องของกิจการ 
     2. ความเสี่ยงจากการควบคุม (ขนาดของกิจการ และรายได้ของกิจการ) 
     3. ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  
     4. ความเสี่ยงจากการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชีแบบท่ีเปลีย่นแปลงไป 
ตัวแปรควบคุม 
ความเสีย่งทางการเงิน (LEV) และ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) 
 

 

การตอบสนองของนักลงทุน 
(มูลค่าตามราคาตลาด) 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรหุ่น (Dummy Variables) 

  ความเสี่ยงสืบเนื่อง : Loss ความเชี่ยวชาญ 
ในการสอบบัญชี : Big 4 

การแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี : Opinion 

ก าไรสุทธิ ขาดทุนสุทธ ิ Non-Big 4 Big 4 ความเห็นแบบไม่มเีงื่อนไข 
ปีที่ศึกษา 2562 46 6 12 40 52 

2561 45 6 11 40 51 
2560 47 2 11 38 49 

รวม 138 14 34 118 152 
 
      จากตารางที่ 1 พบว่าความเสี่ยงสืบเนื่อง ซึ่งวัดจาก
กิจการที่มีผลด าเนินงานขาดทุนสุทธิ โดยพบว่าในปี 2560 มีจ านวน  
2 บริษัท และในปี 2561 – 2562  บริษัทที่ด าเนินงานมีผลขาดทุน
สุทธิเท่ากัน คือ 6 บริษัท ส่วนความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดย
พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ในธุรกิจการเงิน เลือกใช้บริการส านักงานสอบ

บัญชีในกลุ่ม Big 4 และพบว่าบริษัทในกลุ่มการเงินทั้งหมดมีการ
แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข นั่นคืองบการเงิน
นั้นถูกต้องในสาระส าคัญตามหลักการการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
ทั้งนี้ตัวแปร การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  (Opinion) จึง
เป็นค่าคงที่และไม่น าไปทดสอบในสมการถดถอยเชิงพหุ 

 

ตารางที่ 2 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Dev Min. Max. 
ขนาดของกิจการ: Size (ล้านบาท) 358,408 872,503 789.98 3,293,889 
     ขนาดของกิจการ: ลอการึทึมธรรมชาต*ิ 16.99 2.28 13.58 21.92 
รายได้ของกิจการ: Revenue (ล้านบาท) 25,617 51,837 191 211,155 
     รายได้ของกิจการ: ลอการึทึมธรรมชาต*ิ 15.41 1.81 12.16 19.17 
ความเสีย่งทางการเงิน: LEV (เท่า) 0.66 0.20 0.12 0.90 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน : CFO (เท่า) (0.0017) 0.11 (0.36) 0.62 
มูลค่าทางการตลาด: Market Cap (ล้านบาท) 55,197,022 112,205,448 222,322 555,236,365 
     มูลค่าทางการตลาด: ลอการึทึมธรรมชาต*ิ 22.91 2.01 19.22 27.04 
หมายเหตุ: N = 152 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ และมูลคา่ทางการตลาดแจกแจงไม่ปกติ จึงปรบัข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบ 
ข้อมูลทางสถิติ

      จากตารางที่ 2  พบว่า ขนาดของกิจการ (Size) รายได้
ของกิจการ (Revenue) และมูลค่าทางการตลาด (Market Cap) มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 872,503 ล้านบาท 51,837 ล้านบาท 
และ 112,205,448 ล้านบาท ตามล าดับนั่นคือตัวแปรของบริษัทมี
ความแตกต่างกันมาก โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
เชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็น

แบบปกติ  (Non-normal distribution)  จึ งแก้ ไขปัญ หาโดย
การลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร  
      ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.66 เท่า 
และกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  (CFO) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ - 
0.0017 เท่าสามารถอธิบายได้ว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงานของธุรกิจการเงินใช้ไปมากกว่าได้มา 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

ตัวแปร Loss Size Revenue BIG4 LEV CEO Market Cap 
ความเสีย่งสืบเนื่อง : Loss 
ขนาดของกิจการ : Size 
รายได้ของกิจการ : Revenue 
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4 
ความเสีย่งทางการเงิน : LEV 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน : CFO 

1 
-.286** 
-.293** 
.007 
-.099 
.111 

 
1 

.894** 
.084 
.650** 
.000 

 
 
1 

.144 
.591** 
.118 

 
 
 
1 

.077 

.003 

 
 
 
 
1 

-.179* 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

มูลค่าทางการตลาด : Market Cap -.366** .923** .829** .066 .514** -.039 1 
** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
  
     จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าตัวแปรอิสระพบว่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานมีความสัมพันธ์กับมูลค่าทางการ
ตลาดในทิศทางลบ ในขณะที่ขนาดของกิจการ รายได้ของกิจการ 
ความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และความเสี่ยงทางการเงินมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าทางการตลาดในทิศทางลบ 
 นอกจากนี้ ขนาดของกิจการ (Size) และ รายได้ของกิจการ 
(Revenue) มีความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.894 และพบว่า ความเสี่ยง

ทางก ารเงิน  (LEV) แล ะ  ราย ได้ ของกิ จก าร  (Revenue) มี
ความสัมพันธ์กันสูงถึง 0.650 ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน เกิน 0.65 
(Burns & Grove, 1993) จึงเกิดปัญหา Multicollinearity จึงต้อง
น ารายได้ของกิจการ (Revenue) ออกจากสมการ โดยผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของกิจการ (Revenue) และ 
มูลค่าทางการตลาด (Market Cap) พบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางบวก  อย่ างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ  ที่ ระดับ  0.01 (ค่ า 
Adjusted R Square 68.58% แ ล ะ ค่ า  Durbin-Watson = 
1.852) 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปร Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) 9.031 18.235 .000 
ความเสีย่งสืบเนื่อง : Loss -.626 -2.912 .004*** 
ขนาดของกิจการ: Size .880 24.368 .000*** 
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี : Big 4 -.025 -.176 .860 
ความเสีย่งทางการเงิน: LEV -1.512 -3.825 .000*** 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน: CFO -1.027 -1.847 .067 
Adjusted R Square   =  87.19 %, Durbin-Watson = 1.998 
    
      จากตารางที่  4 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อ
ทดสอบผลกระทบของความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนอง
ของนักลงทุน ในกลุ่มธุรกิจการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า ความเสี่ยงสืบเนื่อง (Loss) ขนาดของกิจการ 
(Size) และความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) มีผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  โดย 
ความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางลบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน สามารถอธิบายได้ว่าหาก
บริษัทมีผลขาดทุนในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งมีหนี้สินหรือความ
เสี่ยงทางการเงินจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง 
(ราคาหลักทรัพย์ลดลง) และขนาดของกิจการ มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน นั่นคือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ 

(สินทรัพย์รวมสูง) นักลงทุนจะมีความเช่ือมั่นมากกว่าบริษัทที่มี
ขนาดเล็ก ส่วนความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี (Big 4) และกระแส
เงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความเช่ือมั่น
ของนักลงทุน นั่นคือไม่ว่าบริษัทจะใช้ผู้ตรวจสอบจากบริษัทสอบ
บัญชีท่ีเป็น Big 4 หรือไม่ ไม่มีผลกระทบต่อปฏิกิริยาการตอบสนอง
ของนักลงทุนเช่นเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงาน 

โดยตัวแปรอิสระตามแบบจ าลองของงานวิจัยนี้สามารถ
พยากรณ์การความเช่ือมั่นของนักลงทุนได้สูงถึง ร้อยละ 87.19 
และ ตัวแปรอิสระต้องเป็นข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์ภายในตัวเอง 
(ค่า Durbin-Watson = 1.998) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของ

ความเสี่ยงในการสอบบัญชีกับการตอบสนองของนักลงทุน ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การศึกษานี้ใช้
สถิติ Multiple regression โดยใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งสิ้น 152 ตัวอย่าง ในปี 2560 ถึงปี 2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 
ปี  ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า  ความ เสี่ ยงสืบ เนื่ อง (Loss)  
ความ เสี่ ยงทางการเงิน  (LEV) มี ผลกระทบในทิศทางลบต่อ 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน เป็นข้อสนับสนุนงานวิจัยของ นนทวรรณ 
ยมจินดา และคณะ [2] เป็นสอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณ 
(Signaling Theory) ของ Spence (1973) สามารถอธิบายได้ว่า
หากบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน มีภาระหนี้สินที่สูง เป็นการส่ง
สัญญาณบ่งบอกถึงข่าวไม่ดีอันเป็นผลมาจากการด าเนินงานตลอดทั้ง
ปีของบริษัทจึงส่งผลต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนที่ปรับตัวลดลง 
ส่วนรายได้ของกิจการ (Revenue) ขนาดของกิจการ (Size) มี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในทิศทางบวก นั่นคือรายได้
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของกิจการ 
กิจการที่มีรายได้มาก แสดงถึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจและ
แสดงถึงศักยภาพในการแสวงหาทรัพยากรให้มีมากเพียงพอ เพื่อการ
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและประสิทธิภาพ รวมทั้งกิจการ
ที่มีขนาดใหญ่ยังได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งรวมถึงนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่น าผลการด าเนินงานการลงทุน 
จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ีสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
 ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยครั้งต่อไป ผู้สนใจอาจจะท าการศึกษาเพิ่มเติมในช่วง
ที่เกิดวิกฤตโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เนื่องจาก
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการสอบบัญชี
มากกว่าเหตุการณ์ปกติ โดยท าการศึกษาเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ที่สะท้อนต่อสถานการณ์ได้ดียิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่า

กิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 
100 ข้อมูลรายปี ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ฐานข้อมูล SETSMART 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (รายงานผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท
จะทะเบียน) การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงประจักษ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression) ผลจากการศึกษาพบว่า 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อมูลค่ากิจการ ในทางกลับกันพบว่าการควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธาน
คณะกรรมการมคีวามสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อมูลค่ากิจการ ในขณะที่ตัวแปรอื่นๆ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลด้านคะแนนการก ากับดูแลกิจการ และการควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการสามารถใช้เป็นข้อมูลปัจจัยพื้นฐานใน
การอธิบายมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ 

 
ค าส าคัญ : คะแนนการก ากับดูแลกิจการ, การก ากับดูแลกิจการที่ดี, คุณลักษณะของคณะกรรมการ, มูลค่ากิจการ 
 

Abstract 
This research aims to study the Impact of and board characteristics and corporate governance score on firm 

value in technology industry. This study uses Thai listed companies which categorized in the stock exchange of 
Thailand (SET) totaling 100 firm – year observation, during 2017–2019 as the study’s samples. Data collection from the 
annual report (56-1 and SET SMART database) and Thai-IOD website (corporate governance report of Thai Listed 
Companies). The study, an empirical research, applies the multiple regression. The results show corporate governance 
score is positive relationship on firm value. CEO Duality is negative relationship firm value. This study shows 
insignificantly effect of other variables. This can be concluded that the corporate governance score and CEO Duality 
information can be used as fundamental factors to describe the firm value of the technology firms in the Stock 
Exchange of Thailand. 

 
Keywords: corporate governance score, corporate governance, board characteristics, firm value 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

346 ภาคบรรยาย

mailto:mmon98@gmail.com
mailto:dream.mttmps@gmail.com


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ในอดีตที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เริ่ม

ศึกษาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ท าให้ประชาชนในประเทศไทย เริ่ม
รู้จักค าว่า “การก ากับดูแลกิจการ” หรือ “บรรษัทภิบาล” อย่าง
แพร่หลาย ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ที่รู้จัก
กันในช่ือ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” หรือที่คนไทยเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจ
ฟองสบู่ แตก กล่าวคือ เป็นภาวะที่ ราคาของสินทรัพย์  เช่น 
อสังหาริมทรัพย์หรือหน่วยลงทุนต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าความ
เป็นจริงจนเกิดอุปสงค์เทียมจากการเก็งก าไรที่ท าให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อย ๆ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นปี
เริ่มต้นรณรงค์ เรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหลักการ        
15 ข้อ และต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยได้ปรับปรุงหลักการใน 15 ข้อ (Organization for Economic 
Co-operation and Development – OECD) นั้ น ให้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยมากข้ึน [1] การก ากับดูแล
กิจการจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง ต่อบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์อย่างมาก เป็นระบบการเช่ือมโยงระหว่างผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ เป็นกลไกส าคัญที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันรวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน บริษัทจดทะเบียนมีแหล่งเงินทุนในการด าเนินธุรกิจที่เกิด
จากการระดมทุนจากสาธารณชน จึงมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นวงกว้าง  
กลไกของตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจึงมีการผลักดันให้มีการน าหลัก
ธรรมาภิบาลเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ในปัจจุบันมี
องค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนา สนับสนุน ส ารวจ ประเมินการ
ก ากับดูแลกิจการ คือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน  

จากความส าคัญดังกล่าวยังคงเป็นค าถามในงานวิจัย ว่า
คุณลักษณะคณะกรรมการแบบใดที่จะสามารถสร้างการก ากับดูแล
กิจการที่ ดี ได้  และนอกจากประเด็นด้ านคุณ ลักษณ ะของ
คณะกรรมการแล้ว ผู้วิจัยยังมุ่งประเด็นไปที่คะแนนการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR) ซึ่ งเป็นการน าเสนอผลจาก
โครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน        
ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดท าขึ้นเป็นประจ า
ทุกปีโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ าทุกปียกเว้น ในปีพ.ศ. 2547 
เพื่อทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางในการประเมินให้มี
ความชัดเจนและสามารถประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
ไทยได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น [2] 

ในการศึกษาครั้งนี้  ได้มุ่งประเด็นความส าคัญไปที่กลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากในปี 2561 -2564 ประเทศไทย

ให้ความส าคัญอย่างเร่งด่วนในการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้ วยการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรม [3] นอกจากประเด็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของ
รัฐบาลแล้ว ในมุมมองของนักลงทุนในตลาดทุน สินค้าเทคโนโลยีที่
เข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนจะ สามารถสร้างมูลค่าและ
ยอดขายที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับการ
ด ารงชีวิตมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง จากผล
ก าไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท าให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังสามารถเข้า
ลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้  งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก ากับดูแลกิจการผ่านคุณลักษณะ
คณะกรรมการและการคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการ
ต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อเป็นการค้นหา
ค าตอบที่ว่าหากกิจการมีการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นจะท าให้     
นักลงทุนมีความเชื่อมั่นโดยตอบสนองผ่านมูลค่าของกิจการได้จริง
หรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทมหาชนนั้น  มีการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
     ทฤษฎีตั วแทน พัฒนามาจากแนวคิดของ Jensen and 
Meckling (1976) มีมุมมองว่าคนทุกๆ คนนั้นมีแรงบันดาลใจใน
การท างานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ผู้บริหารจึงอาจบริหารงาน
อย่างไม่สุดความสามารถ อาจเลือกบริหารงานที่ตนเองจะได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุดมากกว่าที่กิจการจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด [2]  
ทฤษฎีนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย โดยฝ่ายที่มอบ
อ านาจคือ ผู้ถือหุ้น (ตัวการ) ในขณะที่อีกฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจใน
การบริหารงานคือ ผู้บริหาร (ตัวแทน) ซึ่งผู้บริหารจะมีหน้าที่
บริหารงาน รายงานผลการด าเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้ 
ผู้ถือหุ้น เมื่อตัวแทนมีอ านาจการตัดสินใจแทนผู้ถือหุ้นแล้ว ตัวแทน
จะปฏิบัติงานได้สุดความสามารถหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของโอกาส
ด้วยเช่นเดียวกัน โดยโอกาสนั้นตัวแทนอาจท าเพื่อผลประโยชน์ของ
ตนเอง [4] ตามทฤษฎีตัวแทน งานวิจัยนี้มีความสัมพันธ์กับการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับ
ดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติหน้าต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร  

ทฤษฎีประสิทธิภาพทางการตลาด (Efficient  Market 
Theory)  
      ตลาดที่มีประสิทธิภาพเป็นข้อเสนอของ Eugene Fama 
จาก University of Chicago ในปี 1995 โดยให้ความหมายว่า 
ตลาดที่เต็มไปด้วยนักลงทุน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีข้อมูลที่มากพอหรือ
สมบูรณ์เหมือนๆ กัน ซึ่งไม่มีข้อห้ามหรือข้อจ ากัดในการลงทุน ไม่มี
การเรียกเก็บภาษี ไม่มีต้นทุน หรือค่าธรรมเนียมในการประกอบ
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ธุรกรรมต่างๆ และในตลาดแห่งนี้นักลงทุนจะใช้เหตุผลจากข้อมูล
ข่าวสารในการลงทุน โดยในการลงทุนนั้น ผู้ลงทุนจะตระหนักเสมอ
ว่าต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุด และต้องมีความเสี่ยงท่ีน้อยที่สุด
ด้วยเช่นกัน [5] ตามทฤษฎีประสิทธิภาพทางการตลาด งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยของการก ากับดูแลกิจการต่อการ
ตอบสนองของนักลงทุนผ่านมูลค่ากิจการ โดยนักลงทุนจะให้
ความส าคัญกับบริษัท สะท้อนไปยังปฏิกิริยาในการตอบสนองผ่าน
มูลค่ากิจการ  
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาสมมติฐาน 
      ตัวแปรอิสระที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลกิจการ ผู้วิจัยจะเลือกใช้ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการ การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและ
ประธานคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ จ านวนครั้งของ
การประชุมคณะกรรมการ และคะแนนการก ากับดูแลกิจการ  
ผู้วิจัยจะเลือกใช้ตัววัดมูลค่ากิจการ ผ่านตัวแบบอัตราส่วนวัดมูลค่า
ทางการตลาด (Tobin’Q) ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี ้
การก ากับดูแลกิจการ 
     ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ มี
ความสัมพันธ์กับทฤษฎีผู้พิทักษ์ผลประโยชน์  (Stewardship 
Theory) ในที่นี้ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัท คือ ผู้บริหาร
ระดับสู ง (Top Managers) หรือผู้ดู แล (Custodian) กลุ่ มคน
เหล่านี้ ผู้ถือหุ้นมอบหมายคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนติดตาม
ประเมินผลของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการมีระยะเวลา
ในการท างานมากกว่ามักได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับการ
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการที่ระยะเวลาในการท างานน้อย
กว่า เนื่องจากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ โดยการศึกษาของ 
MetteLausten ในปี 2002 [6]  พบว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการมีความสมัพันธ์กับมูลค่าของกิจการ โดย
พบว่าระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกต่อผลการด าเนินงานหรือมูลค่ากิจการ 
เนื่องจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาในการด าเนินธุรกิจ ในทางตรงกัน
ข้าม งานวิจัยของ TakaoKato ในปี 2006 [7]  พบว่าระยะเวลาการ
ด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ลบกับมูลค่าของกิจการ  โดยอธิบายว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของประธานคณะกรรมการที่ยาวนานนั้นมีความกระตือรือร้นใน
การท างานที่ลดลงส่งผลกระทบต่อการประกอบการของบริษัท 
รวมทั้งการที่ประธานกรรมการด ารงต าแหน่งที่ยาวนานนั้นมี
ความสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้นด้วย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย 
ดังนี ้
     สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ 
      ก ารค วบ ต าแห น่ ง ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด แล ะป ระธ าน
คณะกรรมการ มีส่วนส าคัญต่อการก ากับดูแลกิจการ เนื่องจาก
ผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการมีบทบาทในการที่จะ
บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายของกิจการ 

เมื่อเป็นบุคคลเดียวกัน จึงแสดงถึงการบริหารงานที่เป็นหนึ่งเดียว 
ซึ่งท าให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การด าเนินงานที่ดี  [2] บริษัทจะมีต าแหน่งผู้น าที่ชัดเจน ไม่เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ 
แสดงถึงเอกภาพในการบริหารงาน ส่งผลให้ผู้บริหารสูงสุดหรือ
ประธานคณะกรรมการสามารถตอบสนองความต้องการของนัก
ลงทุนได้เป็นอย่างดี เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน และ
ยังท าให้เกิดความเสี่ยงต่ าแก่กิจการ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ 
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ [8] ผู้วิจัยจึงตั้ งสมมติฐาน
งานวิจัย ดังนี ้
     สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและ
ประธานคณะกรรมการ มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ 
     ขนาดของคณะกรรมการ จากการศึกษางานวิจัยของ ทิพย์
ธัญญ า หริณ านนท์  [9]  ศึกพบว่า ขนาดของคณ ะกรรมมี
ความสัมพันธ์ต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุนมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกต่อมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ขนาดของ
คณะกรรมการที่ เหมาะสมกับขนาดของบริษัท จะส่งผลให้
คณะกรรมการมีความสนใจที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้มีความเข้าใจและท าตามบทบาท
หน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เอกภาพ เอก
วิกรัย [2] ที่กล่าวว่าขนาดของคณะกรรมการยิ่งมีมาก จะยิ่งท าให้
การตัดสินใจในการลงทุนมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น 
นอกจากน้ี [10]  ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี้ 
     สมม ติฐาน งานวิ จั ยที่  3 ขน าดของคณ ะกรรมการมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ 
     จ านวนคร้ังการประชุมของคณะกรรมการ มีส่วนส าคัญในการ
แสดงบทบาทการติดตามแก้ไขปัญหา เพราะจ านวนครั้งในการ
ประชุมจะเปรียบเสมือนเป็นตัววัดผลการด าเนินงานว่า หากยิ่งมี
จ านวนครั้งในการประชุมมากขึ้น ก็จะยิ่ งมี ประสิทธิภาพใน        
การด าเนินงานได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าบริษัทมีจ านวนครั้งในการประชุม
น้อยครั้ง ก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริหารบริษัท ไม่ได้
ให้ความส าคัญกับตัวเลขในรายงานทางการเงินหรือตั้งใจไม่ให้
ความส าคัญกับประเด็นนี้ ก็จะท าให้การติดตามและการปรับปรุง
แก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ อาจกล่าว
สรุปได้ว่า ยิ่งมีจ านวนครั้งการประชุมมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งมีการ
ติดตาม การดูแลการด าเนินงานและส่งผลให้ความเสี่ยงต่ า [11] 
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานงานวิจัย ดังนี ้
 สมมติฐานงานวิจัยที่  4 จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ 

การก ากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนทั้งใน
และต่างประเทศ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้ทราบถึงพัฒนาการ
ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการของตลาดทุนไทยอย่างถูกต้อง เกณฑ์
ที่ธนาคารโลกใช้ในการประเมิน คือ หลักการที่ก าหนดโดยองค์กร
เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for 
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Economic Cooperation and Development) ห รื อ เรี ย ก ว่ า 
OECD Principle [4] CGR หรือ CG Rating เป็นเครื่องมือใช้ใน
การวัดค่าโดยมีระดับคะแนนตั้งแต่ 1-5 ซึ่งจะเปิดเผยระดับคะแนน
ในรายงานการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป คือ ดี  ระดับ 4 คือ ดีมาก และระดับ 5 คือ ดีเลิศ โดยบริษัท
ที่ได้รับการประเมินท่ีมีค่าคะแนนต่ ากว่า 3 จะไม่ปรากฏผลคะแนน
การประเมิน [2]   ปัจจุบันผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการ 
(CG Score) เป็ นข้อมู ลส าคัญ ที่ สะท้ อนประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อคุณภาพการก ากับดูแลกิจการของบริษัทต่างๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ งานวิจัยในอดีตพบว่าระดับคะแนนของการก ากับ
ดูแลกิจการที่สูงสามารถช่วยลดต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt) 
ช่วยให้บริษัทมีผลก าไรจากการด าเนินงานที่สูงขึ้น ช่วยเพิ่มมูลค่า
ของกิจการและราคาหลักทรัพย์ และสร้างความเช่ือมั่นต่อผู้มีส่วน
เสียภายในและภายนอก [2], [4], [8]  งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาว่า
คะแนนการก ากับดูแลกิจการมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ถัว

เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย
หรือไม่ จึงก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานงานวิจัยที่ 5 คะแนนการก ากับดูแลกิจการมี
ความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ 

ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ 
      จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าตัวแปรอัตราส่วนหนี้สิน 
(Debt ratio) หรือโครงสร้างเงินทุน  และขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์ต่อมูลค่ากิจการเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากหาก
บริษัทมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นย่อมส่งสัญญาณต่อมูลค่ากิจการที่ลดลง 
[11] รวมทั้งตัวแปรขนาดกิจการพบว่า บริษัทที่มีขนาดใหญ่นั้นจะ
ได้รับความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก [4]-[5], 
[11] 
 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรม การศึกษานี้ จึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
     งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบ
การเงินประจ าปีจากฐานข้อมูล SET SMART และแบบแสดง
รายการ 56 - 1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยระหว่างปี  2560 – 2562 ในกลุ่ มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี โดยตัวอย่างที่ใช้ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยจึงท าให้มีจ านวนตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 
100 ตัวอย่าง) 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ปีที่ศึกษา 2560 2561 2562 รวม 
จ านวนบริษัท 33 36 31 100 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
     (1) ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ 
(TIMEB) = จ านวนปีการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการ 
     (2) การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ 
(DUAL) = ตัวแปรทวิ 0 (ไม่มีการควบรวมต าแหน่ง) และ 1 (มีการ
ควบรวมต าแหน่งในการบริหาร) 

     (3) ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) = จ านวนคณะกรรมการ
บริษัท 
     (4) จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) = 
ผลรวมของจ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ 
     (5) คะแนนการก ากับดูแลกิจการ  (CGS) = คะแนนการ
ประเมินจาก Thai IOD โดย ผลการประเมินระดับดีเลิศ เท่ากับ 5 
คะแนน , ระดับดีมาก เท่ากับ 4 คะแนน , ระดับดี เท่ากับ 3 
คะแนน และไม่ปรากฏผลคะแนน เท่ากับ 0 คะแนน 
     (6) โครงสร้างเงินทุน (DEBT) = หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม 
     (7) ขนาดของกิจการ (FSIZE) = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 
     (8) มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) = (มูลค่าทางการตลาดของหุ้น
สามัญ+ราคาตามบัญชีของหนี้สิน)/ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
     งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนามาและสมการถดถอยเชิง
พหุคูณ  ในการวิ เคราะห์ เพื่ อศึกษาเกี่ ยวกับผลกระทบของ
คุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่
มีต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ดังนี ้
 

คุณลักษณะของคณะกรรมการ 
  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB) 
  การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสดุและประธานคณะกรรมการ (DUAL) 
  ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) 
  จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) 
คะแนนการก ากับดูแลกจิการ (CGS) 
 

 

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 

ตัวแปรควบคุม 
โครงสร้างเงินทุน (DEBT) 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ (DUAL) และคะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGR)  

  การควบต าแหน่ง (DUAL) คะแนนการก ากับดูแลกจิการ (CGS) 
ไม่มีการควบ
รวมต าแหน่ง 

มีการควบรวม
ต าแหน่ง 

ไม่ปรากฏ
คะแนน 

ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเลิศ 

ปีท่ีศึกษา 2562 21 10 0 3 14 14 
2561 32 4 4 4 15 13 
2560 30 3 7 3 11 12 

รวม 83 17 11 10 40 39 
จากตารางที่ 2 พบว่าบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีมีการควบ

ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ ประมาณร้อย
ละ 17 (17/100) และมีความเป็นอิสระของคณะกรรมการตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 83 (83/100) 

ในส่วนของคะแนนการประเมินการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจ
เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเลิศ (5 คะแนน) จ านวน 39 ตัวอย่าง ระดับ
ดีมาก (4 คะแนน) 40 ตัวอย่าง ระดับดี (3 คะแนน) 10 ตัวอย่าง 
และไม่ปรากฏผลคะแนน 11 ตัวอย่าง  

 

ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Dev Min. Max. 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB) : ปี 10.05 9.98 1.00 32.00 
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE) : คน 9.14 2.12 6.00 18.00 
จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) : ครั้ง 58.51 25.11 25.00 178.00 
โครงสร้างเงินทุน (DEBT) : เท่า 0.49 0.22 0.00 0.91 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : ล้านบาท 35,974.95 86,909.89 521.23 523,992.74 
ขนาดของกิจการ Log.* 16.05 1.53 13.16 20.08 
มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) : ล้านบาท 870.65 906.09 0.09 5,176.07 
มูลค่ากิจการ Log.* 6.34 1.21 -2.41 8.55 

หมายเหตุ: n = 100 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของบริษัทและมูลค่ากิจการแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ 
 
      จากตารางที่ 3  พบว่าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของ
ประธานคณะกรรมการ (TIMEB)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.05 โดยมี
ค่าสูงสุด 32 ปี  และค่าต่ าสุด 1 ปี  ขนาดของคณะกรรมการ 
(BSIZE)  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 9.14 คน โดยมีจ านวนคณะกรรมการ
สูงสุด 18 คน และต่ าสุด 6 คน  จ านวนครั้ งการประชุมของ
คณะกรรมการ (MEETING)  มีค่าเฉลี่ย 58.51 ครั้ง ค่าต่ าสุด 25 
ครั้ง และจ านวนสูงสุด 178 ครั้ง (นับจากผลรวมของคณะกรรมการ
ทุกคน) ในส่วนของตัวแปรควบคุมโครงสร้างเงินทุน (DEBT)  มี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.49 เท่า ทั้งนี้ พบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 86,909.89 ล้านบาท และมูลค่ากิจการ 
(Tobin’s Q)  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 906.09  ล้านบาท 
ผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot 
พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบปกติ (Non-normal 
distribution)  จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร  
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ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ตัวแปร TIMEB DUAL BSIZE MEETING CGS FSIZE DEBT 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB) 1.00             
การควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ (DUAL) 0.15 1.00           
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)  0.11 -0.06 1.00         
จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) -.237* -0.13 .393** 1.00       
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGS) 0.13 0.12 0.15 0.04 1.00     
ขนาดของกิจการ (FSIZE) .222* -0.14 .387** .293** .483** 1.00   
โครงสร้างเงินทุน (DEBT) -.273** 0.02 -.367** -0.05 -.351** -.404** 1.00 

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าอยู่ ระหว่าง 0.02 – 0.483 ซึ่ งมี

ความสัมพันธ์กันไม่เกิน 0.65 ตามหลักเกณฑ์ของ Robert W. 
Barnes et al. [15] จึ งไม่ เกิ ดปั ญ ห า Multicollinearity และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์ Multiple Linear Regression  

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย 

ตัวแปร Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) 5.748 3.343 .001 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ (TIMEB) -.024 -1.564 .120 
การควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ (DUAL) -1.228*** -3.084 .003 
ขนาดของคณะกรรมการ (BSIZE)  -.056 -.780 .437 
จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ (MEETING) -.004 -.881 .380 
คะแนนการก ากับดูแลกิจการ (CGS) .434*** 4.074 .000 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) -.602 -.805 .422 
โครงสร้างเงินทุน (DEBT) .030 .295 .768 
Adjusted R Square   =  25.7 %, Durbin-Watson = 2.065, F = 19.177, Sig. = 0.000 

*** p-value < 0.01 (two-tailed), ** p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

      จากตารางที่ 5 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของคุณลักษณะของคณะกรรมการและคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่ากิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าการ
ควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ  (DUAL) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับมูลค่ากิจการ และคะแนนการก ากับ
ดูแลกิจการ (CGS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับมูลค่ากิจการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ส่วนระยะเวลาการด ารง
ต าแห น่ งขอ งป ระธาน คณ ะกรรมการ (TIMEB) ขนาดของ
คณะกรรมการ (BSIZE) จ านวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการ 
(MEETING) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าของกิจการ ในส่วนของ
ตัวแปรควบคุมพบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE) และโครงสร้าง
เงินทุน (DEBT) พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่ากิจการ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่น 0.95 โดยตัวแปรอิสระสามารถอธิบายมูลค่ากิจการได้ 
ร้อยละ 25.7  

สรุปผลการวิจัย    
 จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อผลกระทบของคุณลักษณะ
ของคณะกรรมการและคะแนนการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่า
กิจการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ
ควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ  (DUAL) มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับมูลค่ากิจการ สามารถอธิบายได้ว่าฝ่าย
จัดการบริหารจ าครอบง าการทุจริต และท าให้การด าเนินงานของ
ผู้บริหารสูงสุดหรือประธานคณะกรรมการอาจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงกล่าวสรุปได้ว่า บริษัทที่มีการควบต าแหน่งนั้นจะมีผล
การด าเนินงานที่ด้อยกว่า และมีความเสี่ยงที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีการ
ควบต าแหน่ง ข้อค้นพบนี้สนัสนุนงานวิจัยของ เอกภาพ เอกวิกรัย 
[2], ภัทราพร พาณิชสุสวัสดิ์ และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [4]  วรัญญา 
มโนสุนทร และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [12]  นอกจากนี้คะแนนการ
ก ากับดูแลกิจการ (CGS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับมูลค่า
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กิจการ สามารถอธิบายได้ว่าหากกิจการมีคะแนนการก ากับดูแล
กิจการที่สูงขึ้น จะสามารถช่วยเพิ่มความเช่ือมั่นของนักลงทุน 
สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนใช้ระดับคะแนนของการก ากับดูแลกิจการ
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการซื้อขายหลักทรัพย์   [13] – [14]  Ffp
ผลการวิจัยเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  มีนัยส าคัญใน
มุมมองของนักลงทุนในการบริหารงานอย่างโปร่งใส น าไปสู่ วาม
ได้ เป รียบ ใน มุ มมองของนั กล งทุ นน า ไป สู่ ก ารพั ฒ นาของ
คณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพได้  
ข้อเสนอแนะ  
 นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่ สนใจศึกษา สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ศึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้มีความ
สมบูรณ์ และน่าเช่ือถือยิ่ งขึ้น โดยการน าคุณลักษณะอื่นของ
คณะกรรมการบริษัทมาศึกษาเพิ่มเติม อาทิ เช่น คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งท าการวิจัยเชิง

ประจักษ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มทรัพยากร โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2559 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 139 
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า การควบต าแหน่งผู้บริหารและประธาน
คณะกรรมการ (BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ (BS) ความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยวัดจาก
วงจรเงินสด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่ ระยะเวลาที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่ง (CEOTEN) ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่า การควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการและขนาด
ของคณะกรรมการ มีบทบาทท่ีส าคัญต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทด้วยการ
ท าให้วงจรเงินสดลดลงโดยลดระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้และลดระยะเวลาการขายสินค้า  

 
ค าส าคัญ : การก ากับดูแลกิจการที่ดี, การจัดการเงินทุนหมุนเวียน, วงจรเงินสด 
 

Abstract 
This research aims to study the Impact of corporate governance on working capital management. The 

empirical research samples are listed companies from the Stock Exchange of Thailand of resource firms. Data collection 
from the SET SMART database and annual report (56-1) during 2016–2019, totaling 139 firm – year observation. The 
results are analyzed by multiple regressions analysis. The research findings show that CEO duality (BDUAL) and Board 
size (BS) have positive impact on working capital management, measuring by cash conversion cycle. Number of years 
serving as a CEO (CEOTEN) and Audit committee (AC) has insignificant impact on working capital management. The 
empirical findings shed light that CEO duality and Board size plays significant in working capital management effectively 
with cash conversion cycle reduction by reducing the number of day account receivable and inventories to a 
reasonable minimum. 

 
Keywords: corporate governance, working capital management, cash conversion cycle 
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1. บทน า 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) เป็น
ระบบโครงสร้างความสัมพันธ์และแนวปฏิบัติเพื่อสร้างความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการ 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยทีส่ าคัญยิ่งส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนที่สาธารณชนนั้น เป็นผู้ถือหุ้น เป็นแนวปฏิบัติที่
สนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืน [1] โดยการก ากับดูแลกิจการในประเทศไทยได้มี
พัฒนาการเติบโตมาหลังเกิดวิกฤติทางการเงินในเอเชียในปี 2540 (
Asian Financial Crisis) [2] มีผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงเป็นอันมาก ค่าเงินบาทแข็งค่าเกินความเป็นจริง รวมทั้ง
ความสามารถในการแข่งขันและการมูลค่าการส่งออกที่ตกต่ า การ
จัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารสินเช่ือที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ
ยังไม่มีกลไกบรรษัทภิบาลที่ดี ในการก ากับดูแลธุรกิจทั้งภาค
เศรษฐกิจ และภาคการเงิน ก่อให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจทั่ว
โลกเนื่องจากการแพร่ระบาดทางการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ของไทย
ตกจากจุดสูงสุดถึงร้อยละ 88.5 ภายหลังจากวิกฤติในครั้งนี้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นไดม้ีการส่งเสริมให้บรษิัทจดทะเบียน
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ต่อมาปี 2550 เกิดวิกฤตการณ์การเงินหรือวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ 
ซึ่งเป็นวิกฤติครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้ง
ใหญ่ในคริสต์ทศวรรษ 1930 ส่งผลให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่
จ านวนหนึ่งเสี่ยงต่อการล้มละลายและตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีตก
ต่ าลงในหลายพื้นที่  เกิดการฟ้องขับไล่  การยึดทรัพย์จ านอง 
(Foreclosure) และการว่างงานที่ยาวขึ้น บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก
ล้มละลาย แต่วิกฤติการเงินครั้งนี้กลับมีผลกระทบต่อประเทศไทย
ในระยะเวลาสั้น เศรษฐกิจและธุรกิจไทยกลับมาเข้มแข็งในปีถัดมา 
โดยงานวิจัยจ านวนมากพบว่า การมีกลไกการก าดูแลกิจการ
สามารถส่งผลต่อศักยภาพและผลประกอบการ บริษัทท่ีมีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว  [3]  

การก ากับดูแลกิจการมีบทบาทส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่อยู่
ภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความ
จ าเป็นต้องตัดสินใจในการวางแผนด าเนินงานด้วยความรอบคอบ โดย
กลยุทธ์ที่ส าคัญต่อการด าเนินงานภายใต้ความเสี่ยงที่ส าคัญคือ 
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนผ่านการก าหนดนโยบาย โดยจาก
งานวิจั ยของ Wöhrmann., Knauer, & Gefken ในปี  2012 [12] 
พบว่า บทบาทของประธานกรรมการที่ด ารงต าแหน่งควบคู่กับการ
บริหารจัดการ (CEO Duality) ขนาดของคณะกรรมการ (Board 
Size) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) พบว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ ช่วยกิจการในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ Gill & Shah [4] พบว่า ระยะเวลาที่ผู้บริหาร
ด ารงต าแหน่ง (Number of years serving as a CEO) สามารถเพิ่ม
การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น Dahya & 
Travlos [5] อธิบายถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารที่จะพยากรณ์
และวางแผน (Forecasting and Planning) ด้านการเงิน เพื่ อให้

บริษัทได้ใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของ
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนในระยะยาว ผ่านการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ  [6] - [7] 

จากหลักฐานเกี่ยวกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนข้างต้น ผู้วิจัย
มุ่งเน้นศึกษาไปที่กลุ่มทรัพยากรเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี
แนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน และ
สาธารณูปโภค โดยการก ากับดูแลกิจการงานวิจัยนี้ผูว้ิจัยมุ่งเน้นไปที่
คณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ ได้แก่ (1) ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง (2) 
การควบต าแหน่งของคณะกรรมการ (3) ขนาดของคณะกรรมการ 
(4) ขนาดของคณะกรรมการการตรวจสอบ รวมทั้งจากแนวคิดธรรมาภิ
บาลเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรภายในกิจการ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้น
ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว  รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงท าให้เกิดความ
ต้องการหาคุณลักษณะของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร เพื่อเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้
ลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และในเชิงวิชาการ
ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริม และพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่มีผลต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยง
หรือความล้มเหลวทางการเงิน และรวมไปถึงการลดความขัดแย้ง
ของผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย  

 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
 การก ากับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล  หมายถึง ระบบท่ีจัด
ให้มี โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน น าไปสู่การเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น หลักพื้นฐานของการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
ปรัชญาที่มุ่งเน้นความสมดุลและความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ
ระมัดระวัง และค านึงถึงคุณธรรม การก ากับดูแลที่ดีต้องมีการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท า
หน้าที่ รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและของกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุด และต้องด าเนินงานอย่างมีความโปร่งใส 
ระมัดระวัง ท้ังในเรื่องการบริหารหรือการจัดการโดยไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ฉวยโอกาส [8] ในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ไทยได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการเติบโตของตลาดทุน และยังเป็น
การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ ตลาด
หลักทรัพย์ไทยนั้น ตระหนักดีว่า การส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลของ
ประเทศ มีความเข้าใจเรื่องการก ากับดูแลกิจการอย่างถูกต้อง  มี
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ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นก าลัง
ส าคัญเพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  และร่วมพัฒนาประเทศ  ให้มี
ความก้าวหน้าอย่างมั่ นคงและยั่ งยืน  [1] การก ากับดู แลคือ
หลักประกันในการควบคุมว่าผู้บริหารจะใช้อ านาจในการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นผู้บริหารสูงสุดจึงต้องด าเนินงานที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวเพราะอาจท าให้
การด าเนินธุรกิจ มีปัญหาตามมาได้ หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการ
จึงได้ก าหนดให้ผู้บริหารไม่สามารถควบต าแหน่งของคณะกรรมการ
เพื่อป้องกันการตัดสินใจที่เอาประโยชน์เข้าตัวเนื่องจากด ารงหลาย
ต าแหน่งพร้อมกันท าให้การตัดสินใจเป็นไปได้ง่ายน าไปสู่การทุจริต
ได้นั้นเอง [9] ส านักงานส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ [1] กล่าวว่า หลักการก ากับดูแลกิจการเป็น
การก าหนดขนาดของคณะกรรมการ คือ การแบ่งหน้าที่  ในการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจนให้มีความเหมาะสมกับกิจการถ้ากิจการมี
ขนาดคณะกรรมการแตกต่างกัน สามารถแสดงให้เห็นถึงการกระจาย
หน้าที่ได้ดี เนื่องจากมีคณะกรรมที่เพียงพอท าให้การก ากับดูแลนั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารกิจการ กิจการจะต้อง
ด าเนินงานโดยการผลิตสินค้าหรือเสนอบริการเพื่อขาย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักท่ีจะสร้างมูลค่าของกิจการให้อยู่ในระดับที่สูงที่สุด 
เมื่อวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นเช่นนี้ การก ากับดูแลกิจการและการ
บริหารงานที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะกิจกรรมส่วน
ขยายของการก ากับดูแลกิจการ จะต้องสนับสนุนการสร้างมูลค่าของ
กิจการให้มีระดับท่ีสูงยิ่งๆ ขึ้นไป จึงจะท าให้การก ากับดูแลกิจการมี
ความส าคัญมากพอท่ีจะส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานของ
กิจการได้  ในทางการเงินและการบริหารกิจการ มูลค่าของกิจการ
หมายถึงมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งกิจการสามารถสร้างได้
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กิจการ ด าเนินงาน งานวิจัยของ Martin 
et., al. [10] ได้น าเสนอตัวแบบจ าลองเพื่อการก ากับดูแลกิจการ 
(Enterprise Governance Framework) ส าหรับพรรณ นาการ
เกิดขึ้นของมูลค่าโดยการขยายผลการบริหารงานเพื่อสร้างมูลค่า 
(Value-Based Management) ที่เน้นความส าเร็จของการด าเนิน
กิจกรรมหลักด้านการผลิตสินค้าและบริการ การบริหารจัดการ
สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงิน
ลงทุนหรือการจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยพบว่าการการก ากับดูแล
กิจการผ่านคณะกรรมการนั้นสามารถก่อให้เกิดการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพได้ 
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 เศรษฐกิจโลกปี 2020 ยังคงเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า ท าให้
ธนาคารกลางทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ต้องกลับมาใช้นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยต่ าอีกครั้งเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ ขณะเดียวกัน
หลายประเทศก็เผชิญกับภาวะเงินเฟ้อต่ าจากเศรษฐกิจที่ซบเซาและ
การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ท าให้หลายอุตสาหกรรมยังต้องเผชิญ
กับความยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการแข่งขันด้านราคา
ที่จะยิ่ งทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต ผู้บริหารของกิจการจึง
จ าเป็นต้องมีข้อมูลและเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการปัญหาใน

หลายด้านที่มีความส าคัญต่อกิจการ และการที่กิจการจะสามารถ
ด าเนินงานและอยู่รอดได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนของกิจการให้มีประสิทธิภาพ เพราะเงินทุน
หมุนเวียนของกิจการที่มีประสิทธิภาพสูง จะช่วยให้การด าเนิน
กิจการเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัดมีเพียงพอส าหรับการใช้จ่าย
ในแต่ละวันและเพียงพอส าหรับการช าระหนี้ของกิจการ เมื่อถึง
ก าหนดที่ต้องช าระจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องให้ความส าคัญใน
การบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working  
Capital Management) เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการจัดการทาง
การเงินของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดและรักษาระดับ
ของเงินสด หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ง่าย ลูกหนี้ รวมทั้งสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินทุน
หมุนเวียนเป็นปัจจัยบ่งช้ีถึงสถานะการเงินของบริษัท ที่สามารถ
สะท้อนไปยังความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่องของบริษัท
ได้อีกด้วย [11] โดยเงินทุนหมุนเวียนประกอบไปด้วยสินทรัพย์
หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นรายการที่มีสภาพคล่องสูง 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบคือ (1) เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 
(Net working capital) หรือที่เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียน (Working 
capital) ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหักหนี้สินหมุนเวียน (2) 
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงาน (Operational working 
capital) ประกอบด้วยสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้
การค้าและ (3) เงินทุนหมุนเวียนทางการเงิน (Financial working 
capital) ประกอบด้วยรายการเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ที่ไม่ได้เป็น
รายการในสินทรัพย์หมุนเวียนที่ใช้ในการด าเนินงาน เช่น เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด  [12]  การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจึงมี
ความส าคัญ อย่ างยิ่ งเพื่ อ ให้ บริษั ทด าเนิ นงานไป ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านเงินทุนหมุนเวียนจึงเป็นเสมือนสัญญาณ
เตือนภัยต่อการบริหารการเงิน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกัน
ความเสี่ยงและความล้มเหลวทางการเงิน [13] -  [15]   
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นในบริบทของประเทศไทย ยัง
ไม่พบการศึกษาผลกระทบระหว่างการก ากับดูแลกิจการต่อการ
จั ดการ เงินทุ น  (The Impact of Corporate Governance on 
Working Capital Management Efficiency  โดยจากการศึกษา
ของ Amarjit s. Gill [4]  ที่ศึกษาผลกระทบของการก ากับดูแล
กิจการต่อประสิทธิภาพการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ของธุรกิจ
สัญชาติอเมริกันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยพบว่าการก ากับ
ดูแลกิจการ ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง การ
ควบต าแหน่งของคณะกรรมการ ขนาดของคณะกรรมการ และ
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ นั้นเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการจัด
การเงินหมุนเวียนในช่วงภาวะวิกฤติทางด้านการเงินเป็นอย่างมาก 
จากการตรวจสอบวรรณกรรมย้อนหลัง 5 ปี ผู้วิจัยพบว่าการก ากับ
ดูแลกิจการมีนักวิจัยจ านวนมากที่ท าการศึกษาในบริบทต่างๆ แต่
พบว่ายังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยท าการศึกษาที่มุ่งไปยังการ
จัดการเงินทุนหมุนเวียน ผู้วิจัยจึงมุ่งประเด็นการก ากับดูแลกิจการ
ตามงานวิจยัของ Amarjit s. Gill 
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โดยการศึกษานี้จึงน าเสนอกรอบวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประจักษ์ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากงบ
การเงินประจ าปี (SET SMART) และแบบแสดงรายการ 56 - 1 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่าง
ปี 2559 – 2562 ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยตัวอย่างที่ใช้
ต้องมีข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงท าให้มีจ านวน
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 139 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ปีที่ศึกษา 2562 2561 2560 2559 
จ านวนบริษัท 36 43 34 26 
 
ตัวแปรและการวัดค่าตัวแปร 
(1) ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง (CEOTEN) 

= ระยะเวลาที่ผู้บริหารด ารงต าแหน่ง 
(2) การควบต าแหน่งของคณะกรรมการ  (BDUAL) วัดค่าโดย     

ตัวแปรหุ่น โดย 1 ประธานกรรมการและผู้บริหารเป็นคน
เดียวกัน และ 0 หากไม่ใช่ประธานกรรมการและผู้บริหาร
คนเดียวกัน 

(3) ขนาดของคณะกรรมการ (BS) = จ านวนคณะกรรมการบริษัท 
(4) ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC)  

= จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ 

(5) การเติบโตของยอดขาย (GROW)  
= รายได้จากขายปีปัจจุบัน-รายได้ขายในปีก่อน/ รายได้

จากขายปีปัจจุบัน 
(6) ขนาดของกิจการ (SIZE) = สินทรัพย์รวม 
(7) ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI) วัดค่าโดยตัวแปรหุ่น  

โดย 1 มีรายได้จากต่างประเทศ และ 0 ไม่มีรายได้จาก
ต่างประเทศ 

(8) ผลการด าเนินงาน (FP) = ก าไรสุทธิ/รายได้จากการขาย 
(9) การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM)  

= วงจรเงินสด (ระยะเวลาในการจดัเก็บหนี้ + ระยะเวลา
การเก็บสินค้าคงเหลือ) – ระยะเวลาการจา่ยช าระเจ้าหนี้
การค้า 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสมการถดถอยเชิงพหุ ใน
การวิเคราะห์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการก ากับดูแล
กิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยแบบจ าลองที่ใช้ใน
การศึกษา คือ  

WCM = β0+ β1 CEOTEN +β2 BDUAL +β3 BS + β4 AC 
+ β5 GROW + β6 SIZE + β7 MULTI ++ β8 FP+  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การก ากับดูแลกิจการ 
• ระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสดุด ารงต าแหน่ง (CEOTEN) 
• การควบต าแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL) 
• ขนาดของคณะกรรมการ (BS) 
• ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) 

การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
(WCM) 

ตัวแปรควบคุม 
การเติบโตของยอดขาย (GROW) ขนาดของกิจการ (SIZE) ความเปน็สากลของกิจการ (MULTI) ผลการด าเนินงาน (ROS) 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ (DUAL) และความเป็นสากล (MULTI)  
 

  

การควบต าแหน่งของประธานคณะกรรมการ  ความเป็นสากลของกจิการ  
ไม่มีการควบรวม 

ต าแหน่ง 
มีการควบรวม 

ต าแหน่ง 
มีรายได ้

จากต่างประเทศ 
มีรายได้จาก
ต่างประเทศ 

ปีท่ีศึกษา 2562 30 6 14 22 
2561 34 9 14 29 
2560 27 7 11 23 
2559 23 3 8 18 

รวม 114 25 47 92 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าบริษัทในกลุ่มทรัพยากรมีการควบต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดและประธานคณะกรรมการ ประมาณร้อยละ 18 
(25/139) สามารถอธิบายได้ว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากร
ส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ประธาน

กรรมการเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ) ในส่วนของตัวแปรควบคุม คือ 
ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI) พบว่าบริษัทจดทะเบียนใน
กลุ่มทรัพยากรส่วนใหญ่มีความเป็นสากลนั่นคือมีรายได้จากการ
ขายจากต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 66 (92/139) 

 

ตารางที่ 3 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
 

ตัวแปร Mean Std. Dev Min. Max. 
ระยะเวลาทีผู่้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง (CEOTEN) : ปี 
: ปี 

6.86 7.265 1 37 
ขนาดของคณะกรรมการบริษัท (BS) : คน 10.73 2.374 5 16 
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) : คน 3.24 .523 3 6 
การเติบโตของยอดขาย (GROW) : เท่า -0.05 1.15 -12.75 1.00 
ขนาดของกิจการ (SIZE) : ล้านบาท 79,902 294,532 916.21 2,484,439 
ขนาดของกิจการ LNSIZE.* 16.66 1.63 13.73 21.63 
ผลการด าเนินงาน (FP) : เท่า 0.19 0.32 -0.58 2.20 
การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) : วัน 43.91 146.43 -364.32 863.97 

หมายเหตุ: n = 139 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของบริษัทแจกแจงไม่ปกติ จึงปรบัข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมลูทางสถิติ 
 

จากตารางที่ 3  พบว่าระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง 
(CEOTEN)  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 6.86 ปี โดยมีจ านวนปีสูงสุดที่ด ารง
ต าแหน่งคือ 37 ปี และต่ าสุด 1 ปี ขนาดของคณะกรรมการบริษัท 
(BS) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.73 คน โดยมีจ านวนคณะกรรมการสูงสุด 
16 คน และต่ าสุด 5 คน การเติบโตของยอดขาย (GROW) มี
ค่าเฉลี่ย -0.05 เท่า ผลการด าเนินงาน (FP) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 0.19 
เท่า การจัดการเงินทุนหมุนเวียน (WCM) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 43.91 
วัน 

ทั้งนี้ พบว่า ขนาดของกิจการ (SIZE) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง
ถึง 294,532 ล้านบาท ผู้วิจัยตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูลเชิง
ปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวไม่เป็นแบบ
ปกติ (Non-normal distribution)  จึงแก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิ
ทึมธรรมชาติ (LN) ตัวแปร 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สันระหว่างตัวแปรอิสระ 
 
  CEOTEN BDUAL BS AC GROW SIZE MULTI FP 
ระยะเวลาทีผู่้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง (CEOTEN)  1               
การควบต าแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL) .397** 1             
ขนาดของคณะกรรมการ (BS) -.529** -.374** 1           
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) -.216* -.148 .148 1         
การเติบโตของยอดขาย (GROW)  -.005 -.148 .050 .040 1       
ขนาดของกิจการ (SIZE)  -.273** -.204* .378** -.022 .097 1     
ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI)  -.032 .058 .001 -.015 -.087 .181* 1   
ผลการด าเนินงาน (FP) -.152 .106 -.030 -.104 .154 .201* -.032 1 

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าอยู่ระหว่าง 0.001 – 0.529  ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันไม่ เกิน 0.65   ตามงานวิจัยของ Robert W. 

Barnes et al [16] ตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล จึงไม่เกิดปัญหา 
Multicollinearity และเป็นไปตามเง่ือนไขการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 5 

 
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย 
 
ตัวแปร Coefficients T - Value P-Value 
(Constant) 261.973 1.657 0.100 
ระยะเวลาทีผู่้บริหารสูงสุดด ารงต าแหน่ง (CEOTEN)  -2.492 -1.234 0.220 
การควบต าแหน่งของคณะกรรมการ (BDUAL) 120.694 3.514 0.001*** 
ขนาดของคณะกรรมการ (BS) 18.834 3.071 0.003*** 
ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) -4.708 -0.207 0.837 
การเติบโตของยอดขาย (GROW)  5.270 0.511 0.611 
ขนาดของกิจการ (SIZE)  -26.972 -3.345 0.001*** 
ความเป็นสากลของกิจการ (MULTI)  61.427 2.470 0.015** 
ผลการด าเนินงาน (FP) -2.217 -0.058 0.954 
Adjusted R Square   = 25.7 %, Durbin-Watson = 2.065, Sig. F = 9.747 

 

หมายเหตุ : *** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05  
 
 จากตารางที่ 5 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบของการก ากับดูแลกิจการที่มีต่อการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มธุรกิจทรัพยากร ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า การควบต าแหน่งผู้บริหารและ
ประธานคณะกรรมการ (BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ 
(BS) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนระยะเวลาที่ผู้บริหารสูงสุดด ารง

ต าแหน่ง (CEOTEN) ขนาดคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
 ในส่วนของตัวแปรควบคุม  พบว่าขนาดของกิจการมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางลบต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียน ความ
เป็นสากลของกิจการ (MULTI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 0.05 
ตามล าดับ ส่วนการเติบโตของยอดขาย (GROW) และผลการ
ด าเนินงาน (FP) ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก ากับดูแลกิจการ

ที่มีต่อการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนของกลุ่ม
ธุรกิจทรัพยากร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการควบต าแหน่งผู้บริหารและประธานคณะกรรมการ 
(BDUAL) และขนาดของคณะกรรมการ (BS) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียน สามารถอธิบายได้ว่า
บทบาทของประธานกรรมการที่ด ารงต าแหน่งควบคู่กับการบริหาร
จัดการ (CEO Duality) และขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยกิจการในการรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่
เหมาะสม  [4]  รวมทั้งการด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหารเพิ่มการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  [5] -  [6]  โดย
งานวิจัยของ Marjit s. Gill (2012) อธิบายถึงความรับผิดชอบของ
ฝ่ ายบริห ารที่ จะ  พยากรณ์ และวางแผน  (Forecasting and 
Planning) ประสานงานกับฝ่ ายต่ าง ๆ เพื่ อรับข้อมู ลอัน เป็น
ประโยชน์ต่อการพยากรณ์และวางแผนทางการเงิน ท้ังการพยากรณ์
และการวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว การคาดการณ์
เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสดของกิจการว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้
กิจการได้ใช้เงินทุนเกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสภาพคล่องของ
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผลตอบแทนในระยะยาว รวมทั้ง
การตัดสินใจลงทุนและจัดหาเงินทุน (Investment and Financial 
Decision) รวมทั้งประสานงานและควบคุมอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 
งานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาการก ากับดูแลกิจการ

โดยขยายขอบเขตของการก ากับดูแลกิจการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นการขยายปัจจัยที่น่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก ากับดูแลกิจการกับการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเพิ่มข้อมูล
ที่มีประโยชน์ให้กับนักลงทุนสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ 
และได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อผลการด าเนินงานเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่จะร่วมลงทุน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน
และความน่าเช่ือถือมากขึ้นในและอาจขยายการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
พิจารณาถึงการเงินทุนหมุนเวียนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวมทั้ง
อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ถูก
เพิกถอนว่าก่อนถูกเพิกถอนนั้นมีลักษณะการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนเช่นไร เพื่อเป็นข้อบ่งช้ีทางแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในอนาคต 
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อุปโภคบรโิภค บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย, การประชุมวิชาการะดับชาติและนานาชาต,ิ  
ปีท่ี. 12 หน้าท่ี. 1-10, 2560. 

[16] Robert W. Bars, John W. Grove, & Ned H. Burns, 
"Experimental Assessment of Factors Affecting 
Transfer Length," Structural Journal, Vol. 100, No. 6, 
pp. 740–748, 2003 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 และเปรียบเทียบ
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็นข้อมูลภาคตัดขวาง (Cross-sectional data) โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างเป็นทีมในไทยพรีเมียร์ลีก 16 ทีมและไทยดิวิช่ัน 1 จ านวน 18 ทีม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple regression analysis) และการทดสอบสถิติที (Independence samples t-test) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์ของ
การเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ได้แก่ ความจุของสนาม อัตราการแพ้ชนะของทีม ราคาตั๋วที่สูงที่สุด และอันดับในลีก  ณ 
ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 จากการเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมระหว่างสองลีค พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณการเข้าชมฟุตบอลของไทยพรีเมียร์ลีก
มีปริมาณการเข้าชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไทยดิวิช่ัน 1 ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
 
ค าส าคัญ: ฟุตบอล, ไทยพรีเมียร์ลีก, ไทยดิวิช่ัน 1, ปริมาณการเข้าชม 
 

Abstract 
 This article aims to examine factors affecting attendance of Thai Premier League and Thai Division I and to 
compare number of attendances of between Thai Premier League and Thai Division I.  This study used a cross-sectional 
data of samples of 16 Thai Premier League and Thai Division I.  Multiple regression analysis and the independence samples 
t-test were employed for data analysis. The results showed that factors affecting number of attendances of Thai Premier 
League and Thai Division I football were stadium capacity, the winning-losing rate, highest ticket price, and the place in 
the league at a significant level of 0.1. The comparison of attendances result indicated that the means of attendances of 
Thai Premier League was higher than those of Thai Division I at a significant level of 0.1. 
 
Keyword: Football, Thai Premier League, Thai Division I, Number of attendances 
 

1. บทน า 
     กีฬาฟุตบอลถือเป็นหนึ่งกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก โดยฟุตบอลนั้นอาจนับได้ว่าเป็นกีฬาที่เก่าแก่มากกีฬาหนึ่ง
ก็ว่าได้ ถึงแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีจุดเริ่มต้นที่ประเทศใดก็
ตามแต่ก็มีการกล่าวอ้างถึงกีฬาที่มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับ
กีฬาฟุตบอลในหลาย ๆ ประเทศ พอจะมีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่า
การเริ่มเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างมีกฎกติกาที่ประเทศอังกฤษในปี 
พ.ศ. 2406 ซึ่งหลังจากนั้นฟุตบอลเริ่มกลายเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั่ว
โลกให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี จนท าให้ปัจจุบันกีฬา
ฟุตบอลกลายเป็นกีฬาท่ีได้รับความสนใจมากที่สุดในโลก [1] 

     ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทั้งสโมสรและทีมชาติต้อง
ท าตามกฎเกณฑ์ที่ทางเอเอฟซี ได้วางไว้ เพื่อให้สามารถลงแข่งได้
ทั้งในระดับสโมสรและระดับชาติ โดยกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย
นั้นจะได้รับการควบคุมดูแลโดย “สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์” มากระทั่งในปี พ.ศ. 2552 สมาพันธ์
ฟุตบอลแห่งเอเชียได้มีการออกระเบียบในการจัดการฟุตบอลลีก
อาชีพ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวจนท าให้ฟุตบอลลีกอาชีพในประเทศเกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
โดยใช้ช่ือว่า “ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก” กระทั่งเริ่มได้รับความนิยม
มีผู้ชมเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อย จนปัจจุบันมีผู้ชมฟุตบอลลีกในสนาม
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เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000 –6,000 คน โดยแต่ละสโมสรฟุตบอลก็จะมี
ค่าเฉลี่ยผู้เข้าชมที่แตกต่างกันไป [2] 
     ปัจจุบันกระแสความนิยมในฟุตบอลลีกที่เพิ่มสูงมากขึ้นที่เพิ่ม
สูงมาก อย่างไรก็ตามในฤดูกาลล่าสุดนั้นกลับมียอดผู้ชมเฉลีย่ตกลง
จากฤดูกาลก่อนอย่างน่าประหลาดใจ ส่วนใหญ่จะติดตามข่าวสาร
ผ่านทางดิจิทัลทีวีมาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยช่องทางของโซเชียล
มีเดียและเคเบิลทีวี ส่วนกลุ่มผู้ชมต่างจังหวัดจะเน้นติดตาม
ข่าวสารจากช่องทางดิจิทัลทีวีมากที่สุด อาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผล
เช่น การเดินทาง โปรแกรมการแข่งขัน อายุของผู้ชม ฟอร์มการ
เล่น ราคาตั๋ว รายช่ือนักเตะ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ท า
ให้เกิดความสนใจ [3] 
     จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่น่าสนใจว่าปัจจัยใดส่งผลให้มี
การตัดสินใจในการเข้าชมฟุตบอลในสนาม ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิ ช่ัน 1 ในฤดูกาล 
2561/2562 ในสนามฟุตบอลในไทย และเปรียบเทียบการเข้าชม
ระหว่างสองลีคเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดแข่งขันฟุตบอล
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลของคนไทย
ในการแข่งขันไทยพรี เมี ยร์ลีกและไทยดิวิ ช่ัน 1 ในฤดูกาล 
2561/2562 
     2. เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1  
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ฤดูกาล 2561/2562 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น ณัฐวัฒน์  วิวัฒนาวรารมย์ (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมฟุตบอลในสนามฟุตบอลของ
แฟนบอลไทย พบว่า มีปัจจัยทางการตลาด 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเข้าชมฟุตบอลในสนามฟุตบอลของแฟนบอลไทย ได้แก่ 
ภาพลักษณ์ของสโมสรและการสื่อสาร การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยด้านกายภาพและกระบวนการ [4]    
     ปิยะ ลิ้มปิยารักษ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เ ข้ า ชมฟุ ตบอลลี ก ขอ งส โมสรที่ มี สน ามแข่ ง ขั น  ใน เ ขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ที่แตกต่างกันทั้งเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าชมฟุตบอลไทย 
พรีเมียร์ลีกของสโมสรที่มีสนามแข่งขันในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลไม่แตกต่างกัน [5] ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่หลายเรื่องที่มีผล
การศึกษาในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า ภาพลักษณ์ของสโมสร
ฟุตบอล ช่ือเสียงของทีมฟุตบอล การพัฒนาองค์กรของวงการ
ฟุตบอล ค่านิยมของสังคม การรับรู้สื่อและการประชาสัมพันธ์ 
และทัศนคติมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการรับชมการแข่งขันของ

ฟุตบอลไทย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (วทัญญู ลี
วงศ์วรกุล , 2557 [6] ; ชัยวัฒน์ ชลานันต์ , 2557 [7] ; สุพจน์ 
งดงาม, 2558 [8] )  
     วทัญญู ลีวงศ์วรกุล (2557) พบว่า การพัฒนาองค์กรของ
วงการฟุตบอล ค่านิยมของสังคม การรับรู้สื่อ และทัศนคติที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการ ติดตามกีฬาฟุตบอลไทยของคนไทย ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า การพัฒนาองค์กรของวงการฟุตบอล ค่านิยมของ สังคม 
การรับรู้สื่อ และทัศนคติมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการติดตามกีฬา
ฟุตบอลไทยของคนไทย อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
[6] และยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการชมฟุตบอล
ของธีร์ คันโททอง (2561) [9] ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม ของ
แฟนบอลที่เกิดจากการชมและเชียร์ฟุตบอลของแฟนบอลไทยลีก
นั้นท าให้ เกิดวัฒนธรรมประชา  นิยม ประกอบไปด้วย (1) 
วัฒนธรรมแฟนคลับ (2) วัฒนธรรมท้องถิ่นนิยม (3) วัฒนธรรม
ดาราฟุตบอล (4) วัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (5) 
วัฒนธรรมความรุนแรง (6) วัฒนธรรมการเล่นการพนัน และ (7) 
วัฒนธรรมสตรีนิยม ซึ่งวัฒนธรรมประชานิยมนี้ได้แผ่ขยายมา
พร้อมกับกีฬาฟุตบอลจากสังคม ตะวันตกเข้ามาสู่สังคมไทยและก็
ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเป็นอย่างดี กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในวิถี ชีวิตของผู้คน ซึ่งจะเห็นได้จากกระแสการติดตามชมและ
เชียร์ฟุตบอลไทยลีกของแฟนบอลที่ปรากฎผ่าน ทางสื่อต่าง ๆ 
และยังช่วยสร้างความประทับใจในบรรยากาศการชมและเชียร์
ให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชม และเชียร์ในสนามซึ่งจะท าให้กลับมา
ชมและเชียร์อีกครั้ง 
     จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านบุคคล 
เช่น อายุ เงินเดือน อาชีพ ฯลฯ ภาพลักษณ์ของทีมฟุตบอล 
ช่ือเสียง ค่านิยม ทัศนคติ การสื่อสาร ล้วนส่งผลต่อการเข้าชม
ฟุตบอลในประเทศไทย 
 

4. วิธีการศึกษา 
     ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์
ลีกและไทยดิวิ ช่ัน 1  ใช้การวิ เคราะห์การทดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple regression analysis) แ ล ะ ก า ร ท ด ส อ บ ส ถิ ติ ที  
(Independence samples t-test) เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการ
เข้ าชมฟุตบอลระหว่า ง ไทยพรี เ มียร์ลีกและไทยดิ วิ ช่ัน  1 
แบบจ าลองการวิเคราะห์การถดถอย มีดังนี ้
 
แบบจ าลองที่ 1 

VOL =  𝛽0 + 𝛽2LEAG + 𝛽3PL + 𝛽4PH + 𝛽5DIS
+ 𝛽6CAP + 𝛽7RAT + 𝛽8GOAL
+ 𝛽9NGOAL + 𝛽10WIN
+ 𝛽11DRAW + 𝛽12DEF
+ 𝛽13PEO 
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แบบจ าลองที่ 2 

LnVOL = 𝛽0 + 𝛽2LEAG + 𝛽3PL + 𝛽4PH
+ 𝛽5DIS + 𝛽6CAP + 𝛽7RAT
+ 𝛽8GOAL + 𝛽9NGOAL + 𝛽10WIN
+ 𝛽11DRAW + 𝛽12DEF
+ 𝛽13PEO 

แบบจ าลองที่ 3 

LnVOL = Ln𝛽0 + Ln𝛽2LEAG + Ln𝛽3PL
+ Ln𝛽4PH + Ln𝛽5DIS
+ Ln𝛽6CAP + Ln𝛽7RAT
+ Ln𝛽8GOAL + Ln𝛽9NGOAL

+ Ln𝛽10WIN + Ln𝛽11DRAW
+ Ln𝛽12DEF + Ln𝛽13PEO 

 
5. ผลการศึกษา 
5.1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 
     ผลการศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน 
ด้วยแบบจ าลอง Linear Model, Log – Lin Modelและ Log-
Log Model ได้ผลดังนี ้
     แบบจ าลองที่ 1 Linear Regression จะเห็นได้ว่าแบบจ าลอง
แสดงค่า Prob > F น้อยกว่า 0.05 ค่า R-square เท่ากับ 0.7136 
คือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ร้อยละ 71 โดยมีค่า F 
เท่ากับ 4.8 สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อ
การเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทย ดิวิช่ัน 1 ประกอบไป
ด้วย ความจุของสนาม ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 เปลี่ยนแปลง 1 
หน่วยท าให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป 2.294641 
หน่วย และ อัตราการเสมอของทีม ณ ระดับปัจจัยส าคัญที่ 0.01 
เปลี่ ยนแปลง  1 หน่ วยท า ให้ ปริ มาณการ เข้ า ชมฟุตบอล
เปลี่ยนแปลงไป 14173.62 หน่วย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการแพ้ของทีม ณ ระดับปัจจัย
ส าคัญที่ 0.01 เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยหน่วยท าให้ปริมาณการเข้า
ชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป -13103.4 หน่วย 
     แบบจ าลองที่ 2 ตัวแปรตามอยู่ในรูปของ Log ธรรมชาติ (Ln) 
หรือที่เรียนกว่า Log – Lin Model แบบจ าลองแสดงค่า Prob > 
F น้อยกว่า 0.05 ค่า R-square เท่ากับ0.8501 การเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 85 โดยมีค่า F เท่ากับ 18.07 สามารถ
อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมฟุตบอล
ไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ประกอบไปด้วย ราคาตั๋วที่สูง
ที่สุด ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 เปลี่ยนแปลง 1 หน่วยท าให้ปริมาณ
การเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป 0.0042331 หน่วย และ ความ
จุของสนาม ณ ระดับปัจจัยส าคัญที่ 0.05 เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
ท าให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป 0.0000179 

หน่วย อัตราการชนะและเสมอของทีม ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
เปลี่ ยนแปลง  1 หน่ วยท า ให้ ปริ มาณการ เข้ า ชมฟุตบอล
เปลี่ยนแปลงไป 0.2006988, 0.3199106 ตามล าดับ ส่วนปัจจัยที่
มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการแพ้ของ
ทีม ณ ระดับปัจจัยส าคัญที่  0.01 โดยจะเปลี่ยนแปลงไป -
0.306085 หน่วย 
     ต่อมาแบบจ าลองที่ 3 ตัวแปรตามอยู่ในรูปของ Log ทั้งตัว
แปรตามและตัวแปรอิสระหรือที่เรียนกว่า Log – Log Model 
แบบจ าลองแสดงค่า Prob > F น้อยกว่า 0.05 ค่า   R-square 
เท่ากับ0.8592 แสดงว่าสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามได้ร้อยละ 86 โดยมีค่า F เท่ากับ 13.33 สามารถอธิบาย
ได้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อการเข้าชมฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ประกอบไปด้วย ราคาตั๋วที่สูงที่สุด 
และความจุของสนาม ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 โดยปัจจัยดังกล่าว
เปลี่ ยนแปลง 1 หน่ วยท า ให้ปริ มาณการ เข้ าชมฟุตบอล
เปลี่ยนแปลงไป .5203022, .2299254 หน่วยตามล าดับ และทีม
ในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วยท าให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอล
เปลี่ยนแปลงไป 1.366228 หน่วย ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลในทิศทาง
ตรงกันข้าม ประกอบไปด้วย อัตราการเสมอและแพ้ของทีม และ
อันดับในลีก ณ ระดับปัจจัยส าคัญที่ 0.1 ไป 1 หน่วย ท าให้ปริมาณ
การเข้าชมฟุตบอลเปลี่ยนแปลงไป -0.74243, -0.734196 และ -
0.13338 หน่วย ตามล าดับ 
 
5.2 การเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิชั่น 1 
     ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชม
ระหว่างฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 พบว่า ตารางที่ 1 
ค่า  Pr(T > t) = 0.0000 ณ ระดับนัยส าคัญที่  0.01 แสดงว่ า
ค่าเฉลี่ยของปริมาณการเข้าชมฟุตบอลของแต่ละลีกมีความ
แตกต่างกัน จากตารางที่ 2 กลุ่มไทยพรีเมียร์ลีกมีปริมาณการเข้า
ชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไทยดิวิช่ัน 1 4.8842 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ชมใน
ไทยพรีเมียร์ลีกอยู่ที่ 84880.56 หน่วย ส่วนผู้ชมในไทยดิวิช่ัน 1 
อยู่ท่ี 25628.5 หน่วย 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนปัจจัยที่ส่งผลต่อปรมิาณการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมยีร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 

  ตัวแปร Linear Model Log-Lin Model Log-Log Model 
β 
(t) 

Robust 
S.E. 

β 
 (t) 

Chi-square β 
(t) 

Robust 
S.E. 

LEAG 0 (omitted) 0 (omitted) 1.366228*** .2425409 
PL -110.4197 

(-0.42) 
259.9186 -.0035762 

(-1.34) 
.0026645 -.3209518 .2172039 

PH 267.2473 
(1.70) 

157.479 .0042331* 
(1.91) 

.0022118 .5203022* .2954122 

DIS -201.3183 
(-0.63) 

320.1746 -.0030841 
(-0.89) 

.0034612 -.0434066 .0818405 

CAP 2.294641* 
(1.96) 

1.172146 .0000179** 
(2.14) 

8.33e-06 .2299254* .1126389 

GOAL -835.3403 
(-0.52) 

1591.428 -.0090943 
(-0.46) 

.0199693 -.4099087 .6742089 

NOGL 566.4194 
(0.59) 

954.087 .0124239 
(0.78) 

.0158498 .5292223 .443575 

WIN -7890.968 
(-1.42) 

5562.523 .2006988*** 
(-3.54) 

.0567357 .3004999 .6304587 

DRAW 14173.62*** 
(-2.91) 

4871.053 .3199106*** 
(-6.83) 

.0468535 -.7424342* .3640215 

DEF -13103.4*** 
(-3.43) 

3823.368 -.306085*** 
(-6.50) 

.0470997 -.7341959* .3839365 

PEO -.0002609 
(-0.08) 

.0033679 -5.83e-08 
(-1.52) 

3.84e-08 -.1333788* .0770348 

RAT -15.46943 
(-0.16) 

97.56182 -.0015792 
(-1.30) 

.0012169 -.2589978 .0770348 

R-square 0.7136 0.8501 0.8592 
F 4.80 18.07 13.33 

Prob > F 0.0009 0.0000 0.0000 
Obs 34 34 34 

หมายเหต:ุ * มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1 ** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 *** มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมฟุตบอลระหว่างไทยพรเีมียรล์ีกและไทยดิวิช่ัน 1 

Group Mean Std.Err Std.Dev t Sig 
ทีมในไทยพรีเมยีรล์ีก 84880.56 12117.68 48470.73 4.8842 0.0000*** 

ทีมในไทยดิวิช่ัน 1 25628.5 3898.803 16541.22   

 หมายเหต:ุ ***มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
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6. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายเหตุผลของปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออุปสงค์ของการเข้าชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 
และปริมาณการเข้าชมฟุตบอลหว่างไทยพรีเมียร์ลกีและไทยดิวิช่ัน 1 
ดังนี ้
     ความจุของสนามส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทยด้วย
เนื่องจากถ้าความจุของสนามมีมากขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 เพิ่มมากขึ้น คือหากใน
การแข่งขันแต่ละนัดมีที่นั่งไม่เพียงพอก็จะท าให้ปริมาณของผู้เข้าชม
มีจ านวนจ ากัด แต่ถ้าหากเพิ่มจ านวนที่นั่งให้มากขึ้นก็อาจจะท าให้
ปริมาณผู้เข้าชมที่ต้องการจะเข้าชมในการแข่งขันครั้งนั้นที่ไม่มีที่นั่ง
สามารถเข้าชมการแข่งขันนั้นได้ 
     อัตราการแพ้ชนะของทีมส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทย
มีทั้งส่งผลในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าทีม
ที่มีความชอบส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆหรือทีมที่มีอัตราการชนะสูงก็
จะเป็นการกระตุ้นปริมาณการเข้าชมให้เพิ่มมากขึ้นด้วย และถ้าทีมมี
ผลการแข่งขันที่เสมอก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณการเข้าชมเพิ่มขึ้น
หรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่จะเข้าชมว่ามีความพึงพอใจแค่
ในที่จะเข้าชมฟุตบอลของทีมนั้นต่อไป แต่ถ้าทีมที่มีอัตราการแข่งขัน
ที่แพ้ ก็จะส่งผลให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลลดลงสาเหตุอาจจะ
เป็นเพราะแรงดึงดูดใจ ความเบื่อหน่ายที่จะเข้าชม และอาจจะเลิก
เชียร์ทีมนั้น ๆ ไปเลย 
     ทีมในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับปริมาณการเข้าชมฟุตบอลในไทยเนื่องจาก ทั้งสองลีกนี้
เป็นลีกที่ยอดนิยมที่สุดในประเทศไทยและปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลมีมากที่สุด กล่าวคือถ้าทีมฟุตบอลที่ได้เลื่อนช้ันขึ้นมาอยู่ใน
ทั้งสองลีกนี้ก็จะท าให้มีแฟนบอลของทีมมากขึ้นอาจจะส่งผลให้
ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลนั้นมีมากยิ่งขึ้น แต่ปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลของไทยพรีเมียร์ลีกนั้นมีปริมาณการเข้าชมเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม
ไทยดิวิช่ัน 1 มากถึง 3 เท่าตัว 
     ประชากรในจังหวัดที่ตั้งของทีมมีอิทธิพลต่อปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลในไทยในทิศทางตรงกันข้าม อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของที่ตั้งสนามของแต่ละการแข่งขันไม่อยาก
รับชมการแข่งขันในนัดนั้น ๆ และประชากรจากพื้นที่จังหวัดอื่นไม่
สามารถเข้าชมได้เนื่องจากด้วยระยะทาง ที่พัก สิ่งอ านวยความ
สะดวก หน้าที่การงาน เป็นต้น จึงไม่สามารถมารับชมการแข่งขันที่
อยากจะเข้าชม จึงท าให้ปริมาณการเข้าชมฟุตบอลลดลงนั้นเอง 
     ราคาสูงสุดของตั๋วมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณการ
เข้าชมเนื่องจากราคาตั๋วในราคาที่สูงมีความต้องการของผู้ชม เพราะ
ที่น่ังสบาย มุมมองที่ดีต่อการรับชมฟุตบอล และมีจ านวนน้อย จึงท า
ให้ค่าตั๋วท่ีสูงสุด 
 
 
 
 

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า ความจุของสนาม อัตราการชนะของ 

ทีม อัตราการเสมอของทีม ราคาตั๋วสูงสุดและทีมในไทยพรีเมียร์ลีก
และไทยดิวิ ช่ัน 1 มีอิทธิพลต่อปริมาณการเข้าชมฟุตบอลไทย
พรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ในขณะที่ อัตราการแพ้ของทีม และ
ประชากรในจังหวัดที่ตั้ง มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.1 แสดงว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อปริมาณการเข้าชม
ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการฟุตบอลได้ดังนี้ 
     1. ทีมท่ีอยูในไทยพรีเมียร์ลีกและไทยดิวิช่ัน 1 ควรเพิ่ม 
ความจุของสนามให้มากกว่าเดิมเพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนผู้ที่อยาก
เข้าชม 
     2. ทีมฟุตบอลควรพัฒนาและรักษาผลงานของทีมให้มีสถิติที่ดี
ที่สุดเพื่อกระตุ้นความต้องการในการรับชมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก
และไทยดิวิช่ัน 1 ให้มากยิ่งขึ้น 
     3. ควรเพิ่มพื้นที่การเข้าชมให้แก่ประชาชนจากต่างจังหวัดหรือ
ต่างทีมให้มากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมของนัดที่แข่งนั้น ๆ 
และเป็นการสร้างกระแสฟุตบอลให้เป็นทีนิยมเพิ่มมากข้ึน 
     4. รัฐบาล เอกชนและสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยควรให้
ความส าคัญกับกีฬาชนิดนี้ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และพัฒนาด้านวงการฟุตบอลไทยให้มีความสมบูรณ์แบบและเป็นท่ี
นิยมภายในประเทศและต่างประเทศ 
     5. ควรสร้างมาตรฐานและชื่อเสียงของทีมฟุตบอลในดิวิช่ัน 1 ให้
ทัดเทียมกับทีมในไทยพรีเมียร์ลีกเพื่อให้มีปริมาณการเข้าชมที่สูง
เหมือนทีมในไทยพรีเมียร์ลีก  
 
8. กิตติกรรมประกาศ      

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เป็นเพราะได้รับความ
กรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ท่ีท่านได้ให้ความกรุณาให้
ความรู้ ให้ค าแนะน าต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์หลายท่านที่กระผมได้น าเอา
ความรู้จากหนังสือและต าราบทความของท่านที่ปรากฏในการอ้างองิ
ครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา เรื่องส าคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกลุม่สนิค้าอุตสาหกรรม โดยมีขอบเขตการศึกษาจ ากัดเฉพาะปี 2560–2562 ที่มีจ านวน 183  
ตัวอย่าง โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงประจักษ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 

ผลการศึกษาพบว่าข้อมูล “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ” ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตอบสนองมูลค่าทางการตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค ำส ำคัญ : เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ, ความเชื่อมั่นของนักลงทุน, มูลค่าทางการตลาด 
 

Abstract 
This paper aimed to examine key audit matters in an auditor’s report on investor confidence in industrials 

companies: evidence from stock exchange of Thailand. The paper was based only on the year 2017-2019 and the 
sample size consisted of 183 firm-year. Data collection from the SET SMART database and annual report (56-1). The 
study, an empirical research, applies the multiple regression 

The paper found that the Key Audit Matters” in a new auditor’s report not significant effect on market 
capitalization. Furthermore, firm size have a positive effect on market capitalization. 

 
Keywords: key audit matters, investor confidence, market capitalization 
 
1. บทน ำ 
     วิกฤติการเงินครั้งใหญ่ของโลก (Global Financial Crisis: 
GFC) ในปี 2008 เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของสถาบันการเงิน เป็น
ความเสียหายกับระบบการเงินโลก จากการสูญเสียความมั่นใจของ
นักลงทุนในเสถียรภาพของสถาบันการเงินสหรัฐอเมริกา น าไปสู่
การเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ
ความไม่เพียงพอต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ก ากั บ ดู แ ล กิ จ ก าร  Jim Rooney & Suresh Cuganesan [1] 
รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเช่ือมั่นในรายงานทางการเงิน

ของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Interest Entities: 
PIEs) รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี เนื่องจากการน าเสนอข้อมูล
ในรายงานการเงินของบริษัทจดทะเบียนมีเนื้อหาในปริมาณที่มาก 
มีความสลับซับซ้อน เกิดข้อบกพร่องต่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เนื่องจากไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ  
รวมทั้ งความไม่ สมมาตรของข้อมู ลและความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการ
ของตลาดทุนท าให้เกิดช่องว่างของความคาดหวัง (Expectation 
Gap) ของผู้ มี ส่ วนได้ เสีย โดยเฉพาะนักลงทุน  Patrick Velte 
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[2]รายงานการสอบบัญชีจึงเป็นกลไกที่ส าคัญต่อระบบตลาดทุน 
เป็นเครื่องมือในการปกป้องผู้ใช้รายงานทางการเงินภายนอก ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมีความคาดหวังต่อการสอบบัญชี ทั้งในด้านการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบการทุจริต ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
กลับมาให้ความสนใจอย่างต่อการปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชี 
และเห็นว่ารายงานของผู้สอบบัญชีควรให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่าง
แท้จริงมากกว่าที่เป็นอยู่  รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
โดยส่ วนมากจะเป็นการแสดงความ เห็ นอย่างไม่มี เ ง่ือนไข 
(Unqualified) ซึ่งท าให้รายงานของผู้สอบบัญชีในแต่ละบริษัทไม่มี
ความแตกต่างกัน ปฏิกิริยาต่อความกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทั่วโลก
นี้  ใ น ปี  2014 Financial Reporting Council (FRC) ห รื อ
หน่วยงานการก ากับดูแลของสหราชอาณาจักร ได้น าร่องรายงาน
ของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาใช้ในการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยน าเสนอเป็นรายงานสรุป
ประสบการณ์ในปี 2015 และในปี 2016 ได้น าเสนอรายงานสรุป
ประสบการณ์ซึ่งให้ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น ความเสี่ยงที่ถูกน าเสนอเป็น
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter: KAM) จ านวน
ของความ เสี่ ยงและการวิ เคราะห์ ความ เสี่ ย งตามประเภท
อุตสาหกรรม สภาวิชาชีพบัญชี [3] รวมทั้งคณะกรรมการก าหนด
มาตรฐานการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ 
(IAASB) หนึ่งในคณะกรรมการภายใต้การก ากับของสหพันธ์นัก
บัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) ได้ท าการวิจัยพบว่ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีควรมีลักษณะการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในด้านการสื่อสาร
กับผู้ใช้มากขึ้นกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีแบบเดิม การปรับปรุง
รายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการของ 
IAASB โดยการปรับเอาวรรคความเห็นขึ้นมาไว้เป็นวรรคแรก 
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทราบข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพธุรกิจ 
และให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้อย่างแท้จริง การ
เพิ่มวรรค “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter : 
KAM)” เป็นข้อบ่งช้ีที่ส าคัญ เพราะการระบุความเสี่ยงจะช่วยให้
ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจสภาพทั่วไปและความเสี่ยงของธุรกิจได้ดีขึ้น 
KAM เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีความส าคัญมากที่สุด 
ลดช่องว่างของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร โดยจะ
แสดงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์เปิดเผยข้อมูล   
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [4] 
     ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ผู้วิจัยมีมุมมองว่า เป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะนักลงทุน ในการวิจัยครั้งนี้จึง
ให้ความส าคัญ ยังมีข้อโต้แย้งว่า KAM ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า
ให้กับบริษัทได้หรือไม่ โดยข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลัง 10 ปี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า
บริษัทในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจที่มีการเพิกถอนจาก
ตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม งานวิจัยของ 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) พบว่า จ านวนเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ (KAM) ที่กล่าวถึงในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตอบสนองของตลาดด้านปริมาณ (VC) 
อย่างมีนัยส าคัญ นั่นคือ การที่นักลงทุนได้รับข้อมูลเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบมากขึ้นจะส่งผลให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อ-ขาย
ได้ง่ายยิ่งข้ึน  
 
2. ทบทวนวรรณกรรม 
     เนื้อหาของรายงานของผู้สอบบัญชีได้รับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ 
โดยประเด็นท่ีส าคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คือ การให้มีการ
น าเสนอ “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ” ในรายงานของผู้สอบบัญชี 
(KAM) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งบการเงินที่ต้องการทราบ
ข้อมูลส าคัญที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถสื่อถึง
คุณภาพของงบการเงินที่ตรวจสอบได้ ในขณะที่รายงานในปัจจุบัน ซึ่ง
ให้ข้อมูลเพียงว่า งบการเงินนั้นแสดงถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
หรือไม่เท่านั้น ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ [5] บริษัทจดทะเบียนมีการ
ระดมทุนผ่านตลาดทุน ซึ่งเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวโดยที่ผู้
ต้องการระดมทุนจะออกตราสารทางการเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์
ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั้น เครื่องมือพื้นฐานที่นักลงทุนควรน ามา
วิเคราะห์ในการตัดสินใจลงทุนคือประเด็นที่ส าคัญจากการตรวจสอบ
งบการเงินของผู้สอบบัญชี รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีได้รับ
อนุญาต คือรายงานท่ีผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานว่างบ
การเงินนี้มีความถูกต้องตามควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินอย่างไรบ้าง เพื่อให้นักลงทุนมีความระมัดระวังใน
ใช้ข้อมูลทางการเงิน และน าไปประกอบการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจให้
เกิดประสิทธิภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรสอบบัญชี  
     การสอบบัญชีว่า “กระบวนการของการรวบรวมและประเมิน
หลักฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับ
ความสอดคล้องต้องกัน กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และการสื่อสาร
ผลลัพธ์ให้ผู้ที่สนใจ การสอบบัญชีควรปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้และ
ความสามารถเป็นอิสระ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ได้ระบุว่าการ
ตรวจสอบบัญชีจัดท าเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อของผู้ใช้งบการเงินที่มี
ต่องบการเงิน โดยการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เกิดขึ้นได้โดยการ
แสดงความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีว่างบการเงินได้จัดท าขึ้นใน
สาระส าคัญตามแม่บทรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และ
การจ าแนกประเภทของการตรวจสอบบัญ ชี แบ่ งเป็น การ
ตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงานและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบประเภทต่าง ๆ  วัฒนี รัมมะพ้อ & นิ่มนวล วิเศฐสรรพ์ 
[6]   
ควำมต้องกำรเชิงเศรษฐกิจของกำรสอบบัญชี 
     ผู้ใช้งบการเงินย่อมต้องการสารสนเทศที่น่าเช่ือถือได้ในการ
ตัดสินใจ สารสนเทศที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีความเสี่ยงในสารสนเทศ 
(Information Risk) ส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาดไปจากที่ควรจะ
เป็นความเสี่ยงในสารสนเทศ 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

368 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

กำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
     จัดท างบการเงินเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี
ท าหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินเพื่อแสดงความเห็นและความถูกต้อง 
ของงบการเงินนั้น โดยผู้ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น 
มารยาทของผู้สอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
และการวิจารญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบในหน้ำรำยงำน
ผู้สอบ บัญชี   
     รายงานผู้สอบบัญชีมีความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย  โดยเฉพาะ
นัก ลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีใช้รายงานการสอบ
บัญชีเป็นสารสนเทศในการสื่อสารฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานรวมทั้ง เรื่องอื่นๆ ที่มีความส าคัญกับผู้ใช้งบรายงาน
ทางการเงิน จากเรื่องของ ความส าคัญตรวจสอบเกิดจากวิกฤตทาง
การเงินในปี 2008 เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดของสหรัฐอเมริกา
ในการจัดการความเสี่ยงและการ  ก ากับดูแลกิจการอย่างไม่รัดกุม 
จนเกิดปัญหาของการขาดสภาพคล่อง และความมั่นคงของสถาบัน
การเงินในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งปัญหาได้   ลุกลามท าให้บริษัท
เงินทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานั้นถึงขั้น  ล้มละลาย ซึ่งสาเหตุ
ของการเกิดวิกฤตการเงินครั้งใหญ่นี้เกิดจากประเทศสหรัฐอเมริกามี
เงินทุน เข้ ามาในประเทศมากเกิน ไป  จึ งท าให้  รัฐบาลของ
สห รั ฐอ เม ริ ก ามี ก า รจั ด ก ารท างด้ าน เงิน ทุ น ใน ภ าค ขอ ง
อสังหาริมทรัพย์ โดยวิกฤตในครั้งนี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ 
ภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความ
รุนแรงของระบบเศรษฐกิจโลกโดยรวม โดยเฉพาะบทบาทของ
มหาอ านาจใน โลก และนอกจากนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้
น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขว้าง จึงเป็นหลักการกลไก
ตลาดและการเปิด  เสรีซึ่ งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เป็นวิกฤต
เศรษฐกิจส าหรับทุกประเทศ   บูรฉัตร มณีวรรณ และคณะ [7] 
นอกจากนี้ในองค์กรต่างๆ ในประเทศที่ได้พัฒนาแล้วหลายแห่งยัง
ต่อกลับมาสนใจอย่างจริงจัง  เนื่องจากนักลงทุนรู้สึกผิดหวังต่อ
รายงานของผู้สอบบัญชีเนื่องจากควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนกว่ารายงานฉบับเดิม รวมทัง้
ช่องว่างของข้อมูล (Information Gap) ในที่นี้หมายถึงช่องว่าง
ระหว่างข้อมูลที่จ าเป็นในการตัดสินใจที่สามารถหาได้จากงบ
การเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว จึงมีการ
ช้ีให้เห็นว่าผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัท
มากกว่าข้อมูลที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน 
ตัวอย่างข้อมูลคือความเสี่ยงท่ีส าคัญที่ใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
และการประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บริหารในเรื่องดังกล่าว   นอกจากนี้ประสิทธิผลของการสื่อสาร
เป็นอีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา การใช้ค าบรรยายที่เป็นมาตรฐาน
จึงท าให้ผู้ใช้งบการเงินไม่สนใจในการอ่านเนื้อหาในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี รวมถึงการน าเสนอรายงานของผู้สอบัญชีแบบไม่
ก าหนดค าบรรยายเป็นมาตรฐานที่จะสื่อสารถึงสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ

รับรู้มากกว่า (ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ [5] การจัดท ารายงานของ
ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โดยเกี่ยวกับการน าเสนอ เรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ” (Key Audit Matters: KAMs) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการ
รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย น ามาซึ่งการช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการสื่อสารของ
รายงานผู้สอบบัญชี และมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที ่ 31 ธันวาคม 
2559 เป็นต้นไป เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ [8] 

 

แนวคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน  
     ความเช่ือมั่นของนักลงทุน สะท้อนผ่าน มูลค่ากิจการ (Firm 
Value) ซึ่งหมายถึง มูลค่าปัจจุบันสุทธิรวมของกระแสเงินสดใน 
อนาคต (Future Cash Flow) ส าหรับมูลค่าผู้ถือหุ้น หรือการวัดผล
ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ 
โกศล ดีศีลธรรม [9] จากการทบทวนวรรณกรรมมีผู้ท าการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการและผลงานวิจัยจ านวนมากท่ีให้ความสนใจศึกษาใน
เรื่องมูลค่ากิจการแต่ละผลงานวิจัยต่างก็นิยามความหมายของ 
ระบบการวัดมูลค่าของกิจการที่ค่อนข้างหลากหลายและมีการให้
ความหมายที่แตกต่างกันไป งานวิจัยในอดีตได้มีการศึกษาไว้อย่าง 
กว้างขวางในประเด็นของศาสตร์การสอบบัญชี เพื่อดูผลกระทบต่อ
หรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่ากิจการ เช่นการศึกษาเรื่อง 
ส าคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ศึกษาวิจัย
เชิงประจักษ์ด้าน เรื่องส าคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของ 
ผู้สอบบัญชีต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน พบว่าตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ  
 
3. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้ ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลงบการเงิน จาก 
SETSMART ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จ านวน 3  ปี  (2560 – 
2562) จ านวน 347 ข้อมูลรายปี ดังนี ้
 

ปี 2562 2561 2560 รวม 
จ านวนบริษัท 64 61 58 183 
 
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ตัวแปรอิสระ 
     เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) = จ านวนเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 
ตัวแปรควบคุม 
     ขนาดของกิจการ (FSIZE) = สินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 
ตัวแปรตำม 
     ความเช่ือมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) = จ านวนหุ้นสามัญที่
ออกจ าหน่ายและเรียกช าระแล้ว x ราคาปิด ณ วันสิ้นปี 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
     งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
SETSMART และวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดย ใช้ สถิ ติ เชิ งพ รรณ น า 

นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน โดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพห ุ

ตำรำงที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Dev Min. Max. 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM)  2.19 1.214 1 6 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : พันบาท 17,632,753 66,707,045 177,36

2 
469,255,34

7 ขนาดของกิจการ (FSIZE) * ลอกาลิทึมธรรมชาต ิ 15.2328 1.28179 12.09 19.97 
ความเช่ือมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) : พันบาท 13,785,412 53,711,037 218,06

9 
383,252,00

0 ความเช่ือมั่นของนักลงทุน (MARKET CAP) * ลอกาลิทึมธรรมชาต ิ 21.6975 1.36270 19.20 26.67 
หมายเหตุ: N = 183 Firm year observation 
* เนื่องจากข้อมูลขนาดของกิจการ และความเช่ือมั่นของนักลงทุนซึ่งวัดโดยมูลค่าทางการตลาดแจกแจงไม่ปกติ จึงปรับข้อมลูเพื่อให้ผ่านเงื่อนไข
ในการทดสอบข้อมลูทางสถิต ิ
 
     จากตารางที่ 1  พบว่าเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) มี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2.19 โดยมีเรื่องส าคัญในการตรวจสอบสูงสุด 6 เรื่อง 
และค่าต่ าสุด 1 เรื่อง   
     ทั้งนี้ พบว่า ขนาดของกิจการ (FSIZE)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สู งถึ ง 66,707,045 พั นบาท  และความเช่ื อมั่ นของนั กลงทุ น   
(MARKET CAP)  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 53,711,037 พัน 

บาท นั่นคือสินทรัพย์รวมและมูลค่าทางการตลาดขบริษัทในกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยตรวจสอบการแจก
แจงของข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ Boxplot พบว่าข้อมูลมีการ
กระจายตัวไม่ เป็นแบบปกติ (Non-normal distribution)  จึง
แก้ไขปัญหาโดยการลอกาลิทึมธรรมชาติตัวแปร  

 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงผลการทดสอบตามสมติฐานงานวิจัย  

ตัวแปร  Coefficients T - Value P-Value 
  (Constant)  8.259 10.438 .000 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM)  .055 1.045 .298 
ขนาดของกิจการ (FSIZE) : พันบาท .870 16.640 .000*** 
Adjusted R Square   =  62.7 %, Durbin-Watson = 2.109  

 
     จากตารางที่ 2 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีต่อความเช่ือมั่น
ของนักลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม พบว่า จ านวนเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบ (KAM) ที่กล่าวถึงในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี ไม่ 
มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นของนักลงทุน จึงปฏิ เสธตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ น่ันคือ การที่นักลงทุนได้รับข้อมูลเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบมากข้ึนหรือลดลงก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้ อ -ขายหลั กทรัพ ย์  ในขณ ะที่ ขนาดของกิ จการ (SIZE) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน   
 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
     งานวิจัยนี้พบว่าเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นของนักลงทุน (มูลค่า
ทางการตลาด ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมีนัยส าคัญ 
ผลงานวิจัยนี้  สะท้อนให้เห็นว่าปฏิกิริยาที่นักลงทุนโต้ตอบต่อ
รายงานผู้สอบบัญ ชีรูปแบบใหม่ ไม่ส่ งผลต่อแนวโน้มในการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ มากกว่านักลงทุนที่ได้รับข้อมูลในรูป
แบบเดิม  ส าหรับตัวแปรควบคุมที่ใช้ในการศึกษา พบว่าขนาดของ
กิจการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการความเช่ือมั่นของนักลงทุน
อย่างมีนัยส าคัญ   
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ข้อเสนอแนะของงำนวิจัย  
     งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงาน 
ผู้สอบบัญชีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดย 
ความเช่ือมั่นของนักลงทุน สะท้อนผ่านมูลค่าทางการตลาดซึ่งวัด  
โดยราคาปิด ณ วันสิ้นปี หากท าการทดสอบลักษณะการตอบสนอง
ของนักลงทุนในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการประกาศงบการเงิน  
เพื่อท าให้ได้ผลการศึกษามีความชัดเจน ซึ่งอาจจะท าให้ได้ผลลัพธ์
การวิจัยที่สนับสนุนความสัมพันธ์มากขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ 
ศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเพียงกลุ่มเดียว เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่ 
ชัดเจนมากขึ้น  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนในประเทศไทย ปี 2552 - 2561 
Factors Affecting Competition of Smartphone Sales in Thailand, 2009 - 2018 

 
 

กิตติภัฏ  ทองชะนะ1 และ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์2 
 
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัทักษณิ วิทยาเขตสงขลา 
1Email: kittipatza091@gmail.com; 2Email: thanawit_dome@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละรุ่น ระหว่างปี 2552 ถึง 2561 ข้อมูลที่
ใช้ในการศึกษาได้จากฐานข้อมูล IDC โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 7 รุ่นของสมาร์ทโฟน ได้แก่ Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Sony, Motorola 
และ ZTE โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาและวิเคราะห์แนวโน้ม ผลการศึกษา พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค และ  จ านวนประชากร เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในทิศทางเดียวกัน ส่วนราคาสมาร์ทโฟน ปริมาณการผลิต ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในทิศทางตรงกัน
ข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ: สมาร์ทโฟน, ยอดขายสมาร์ทโฟน, ประเทศไทย 
 
 

Abstract 
This aims to analyse factors affecting smartphone sales in seven models in Thailand during 2009 and 2018. This 

study employed a dataset from IDC comprising of the dataset of seven smartphone models in Thailand including Apple, 
Samsung, Nokia, Huawei, Sony, Motorola, and ZTE. Time-series data analysis with trend model was used for the analysis. 
The result showed that factors affecting the smartphone sales were consumer price index and number of population 
which had a positive effect on smartphone sales while the smartphone price and production quantity had a negative 
effect on smartphone sales statistically significance at the level of 0.05. 
 
Keywords: Smartphone, Smartphone sales, Thailand 
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1. บทน า 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก เพราะในทุก ๆ วันมนุษย์ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งสิ่งที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของคนในยุค
ปัจจุบันนั่นก็คือสมาร์ทโฟน ซึ่งสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์
เป็นอย่างมาก [1] 
     สมาร์ทโฟนเข้ามามีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากโดยปัจจัยที่
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟน คือ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของสมาร์ทโฟน และมีการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนกัน
ในแต่ละรุ่น ถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนยี่ห้อต่าง ๆ จะมีข้อจ ากัดอย่าง
ราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ กับการตลาดที่พยายามบีบผู้บริโภคให้ซื้อ
สมาร์ทโฟน แต่ด้วยประโยชน์ที่สมาร์ทโฟนมอบให้ ท าให้ผู้บริโภค
ยังคงมองว่าสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน และยังคง
ใช้งานกันต่อไป [2] 
     จากรายงานยอดขายสมาร์ทโฟนประจ าปี 2019 ภาพรวมของ
ตลาดสมาร์ทโฟนโลกกลับมาเติบโต 1% หลังหดตัวมานาน 2 ปี 
บริษัทสมาร์ทโฟน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) Samsung ยังครองอันดับ
หนึ่งของวงการสมาร์ทโฟนโลก ด้วยส่วนแบ่ง 22.4% แถมยอดขาย
เติบโต 11% 2) Huawei ยังเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่วนแบ่งเพิ่ม
เป็น 19% แล้ว อัตราการเติบโตสูงสุดในทุกรายที่  29% 3) 
Apple ส่วนแบ่งตลาด 12.3% และจ านวนยอดขายลดลง 7% จาก
ปีก่อน ต้องรอดูผลจาก iPhone11 กันต่อไป 4) Xiaomi ส่วนแบ่ง
ตลาด 9.2% ยอดขายลดลงเล็กน้อย 3% 5) Oppo ส่วนแบ่งตลาด 
9.1% ยอดขายเติบโต 6% น่าจะแซง Xiaomi ได้ในไม่ช้า [3] 
     จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจในการวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายของสมาร์ทโฟนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เป็น
ปัจจัยส าคัญส่งผลให้มียอดขายมากขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เกิดการแข่งขันกันระหว่างค่ายการผลิต ซึ่ง
อาจส่งผลให้มียอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น และยังส่งผลต่อการ
เพิ่มขึ้นของ GDP ในประเทศไทยด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
     เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน ปี 
2552 – 2561  
 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน มี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น การศึกษาของอัจฉราภรณ์ 
จุฑาผาด (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน พบว่า พฤติกรรมของนักศึกษาที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนและการจัดอันดับสมาร์ทโฟนที่
นักศึกษาที่ตัดสินใจซื้อมากที่สุดในปัจจุบัน 5 อันดับแรก พบว่า 
นักศึกษาตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Samsung มากที่สุด อันดับที่ 
2 คือ i-Phone อันดับที่ 3 คือ   i-Mobile อันดับที่ 4 คือ Nokia 

และ อันดับที่  5 คือ Oppo [4] ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ 
ธราธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ซื้อและ
ผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญต่อปัจจัยทาง
การตลาด ด้านราคาโดยรวมในระดับส าคัญมาก และเมื่อพิจารณา
พบว่า ผู้ซื้ อและผู้ ใ ช้สมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครให้
ความส าคัญมากต่อ การมีป้ายบอกราคาชัดเจน รองลงมาคือ มี
หลายราคาให้เลือก เช่น ตามหน่วยความจ า [5] อย่างไรก็ตาม 
งานวิจัยของ เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของ
ผู้บริโภคคนไทย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสม
ของราคาส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของ
ผู้บริโภคคนไทย เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนตราสินค้าต่าง 
ๆ ออกมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคต้องเปรียบเทียบกันด้วย
คุณสมบัติของตัวเครื่องในด้านต่าง ๆ  ให้ตรงกับความต้องการใช้งาน 
รวมทั้งยังค านึงถึงราคาที่คุ้มค่า [6] 
     ธีราทร ภู่เขียว (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคพบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อ [7] ซึ่ งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ วีรชัย กฤษฏาวรกุล (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้าน
ราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ท  โฟนของผู้บริโภค ด้วย
สาเหตุที่ปัจจุบันนี้ สมาร์ทโฟนมีจ าหน่ายหลายรุ่นและหลายระดับ
ราคา ท าให้ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่ราคาที่
เหมาะสมกับก าลังซื้อได้ นอกจากนี้ยังมีช่องทางในการช าระเงินได้
หลากหลายมากข้ึน [8] 
 
4. วิธีการศึกษา 
     ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ทั้ง 7 รุ่น ได้แก่ Apple, Samsung, Nokia, Huawei, Sony, 
Motorola, ZTE โดยใช้การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression 
analysis) ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน 
โดยการวิเคราะห์แบบจ าลองประกอบด้วยแบบจ าลอง ดังนี้ 
 
แบบจ าลองที่ 1 

𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝑨 =  𝜷𝟏(𝑷) + 𝜷𝟐(𝑮𝑬𝑵) + 𝜷𝟑(𝑷𝑹𝑶)
+ 𝜷𝟒(𝑷𝑶𝑷) +  𝜷𝟓(𝑪𝑷𝑰)
+ 𝜷𝟔(𝑮𝑫𝑷) + 𝝁 

 

แบบจ าลองที่ 2 

𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝑨 =  𝜷𝟏𝒍𝒐𝒈(𝑷) + 𝜷𝟐𝒍𝒐𝒈(𝑮𝑬𝑵)
+ 𝜷𝟑𝒍𝒐𝒈(𝑷𝑹𝑶) + 𝜷𝟒𝒍𝒐𝒈(𝑷𝑶𝑷)
+ 𝜷𝟓𝒍𝒐𝒈(𝑪𝑷𝑰) + 𝜷𝟔𝒍𝒐𝒈(𝑮𝑫𝑷) + 𝝁 
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แบบจ าลองที่ 3 

𝒍𝒐𝒈𝑺𝑨𝑳𝑬𝒁 =  𝜷𝟏(𝑷) + 𝜷𝟐(𝑮𝑬𝑵) + 𝜷𝟑(𝑷𝑹𝑶)
+ 𝜷𝟒(𝑷𝑶𝑷) +  𝜷𝟓(𝑪𝑷𝑰)
+ 𝜷𝟔(𝑮𝑫𝑷) + 𝝁 

 

5. ยอดขายและราคาสมาร์ทโฟน 
 

 

รูปที่ 1 ยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018  

     รูปที่ 1 แสดงยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018 จะ
เห็นได้ว่าในปี 2018 ยอดขายที่มากที่สุด คือ Samsung อันดับที่ 2 
คือ Apple และอับดับที่ 3 คือ Huawei  

 

 

 

 

รูปที่ 2 ราคาสมาร์ทโฟนของแตล่ะยี่ห้อในปี 2018  

     รูปที่ 2 แสดงราคาสมาร์ทโฟนของแต่ละยี่ห้อในปี 2018 จะ
เห็นได้ว่า ในภาพรวมราคาสมาร์ทโฟนในปี 2018 ของ Apple มี
ราคาสูงสุด รองลงมาคือ Samsung และ Huawei ซึ่งทั้งสามยี่ห้อ
เป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดสมาร์ทโฟนใน
ประเทศไทยและในตลาดโลก 

6. ผลการศึกษา 
     จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขัน
ยอดขายสมาร์ทโฟน โดยท าการวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองที่ 1 
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 5 ตัว จะเห็นได้ว่าแบบจ าลองนี้ใช้ได้
เนื่องจากค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงให้เห็นว่ามีตัวแปร
อิสระ 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคและมีค่า 
R-squared = 0.988789 แสดงถึงตัวแปรอิสระทั้ ง  5 ตัวแปร 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได้ คิดเป็นร้อยละ 
98.87 ซึ่ งตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค และสามารถวิเคราะห์ผลจากแบบจ าลองได้ว่า ถ้าดัชนี
ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 หน่วยยอดขายแอปเปิ้ลสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้น 
0.194839 หน่วย จะส่งผลให้ค่า ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
     นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า จ านวนประชากรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลในเชิงบวกต่อยอดขายสมาร์ทโฟน ในขณะที่ราคาและปริมาณ
การผลิต ส่งผลในเชิงลบต่อยอดขายสมาร์ทโฟนกรณี Apple ใน
แบบจ าลองที่ 1  
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     แบบจ าลองที่ 2 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 4 ตัว จะเห็นได้ว่า
แบบจ าลองนี้ใช้ได้เนื่องจากค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระ 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคา
ผู้บริโภค และมีค่า R-squared = 0.988501 แสดงถึงตัวแปรอิสระ
ทั้ง 4 ตัวแปร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็น
ร้อยละ 98.85 ซึ่งสามารถอธิบายตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปร
ตามได้ คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค และสามารถวิเคราะห์ผลจาก
แบบจ าลองได้ว่า ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้
ยอดขายแอปเปิ้ลสมาร์ทโฟน เพิ่มขึ้น 14.84076 หน่วย ณ ระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05  
     แบบจ าลองที่ 3 ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 5 ตัว จะเห็นได้ว่า
แบบจ าลองนี้ใช้ได้เนื่องจากค่า Prob > F มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ให้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม และ
มีค่า R-squared = 0.974467 แสดงถึงตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร 
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรได้เป็นร้อยละ 97.44 
ซึ่งสามารถอธิบายตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามได ้คือ จ านวน
การผลิต และจ านวนประชากร และสามารถวิเคราะห์ผลจาก
แบบจ าลองได้ว่า ถ้าจ านวนการผลิตเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้
ยอดขาย ZTE ลดลง 0.015664 หน่วย ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.1 
และถ้าจ านวนประชากร เพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ยอดขาย ZTE 
เพิ่มขึ้น 3.415085 หน่วย ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
7. อภิปรายผล 
     จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟ
นครั้งนี้พบว่า มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน 
และปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพล 
      ดัชนีราคาผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ในทิศทางเดียวกันนั้น เนื่องจาก ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคสูงขึ้น ก็
จะส่งผลให้ยอดขายของสมาร์ทโฟนสูงขึ้นเช่นเดียวกัน 
     จ านวนการผลิต ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการแข่งขัน
ยอดขายสมาร์ทโฟน ในทิศทางเดียวกัน เพราะถ้าจ านวนการผลิต
มาก ก็จะมีสมาร์ทโฟนส่งขายมาก จะส่งผลให้ยอดขายของสมาร์ท
โฟนเพิ่มขึ้น 
     จ านวนประชากร มีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน 
ในทิศทางเดียวกัน เพราะ ถ้าจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้
ยอดขายสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้บริโภคเลือกซื้อสมาร์ท
โฟนมากขึ้น 

 
8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟนในประเทศไทย ปี 2552 – 2561 พบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการ
แข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟน ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคญัที่ 
0.05 และ จ านวนการผลิต จ านวนประชากร ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อยอดขายสมาร์ทโฟน จะมีอิทธิพลต่อการแข่งขันยอดขายสมาร์ท
โฟน ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
     ในประเด็นราคาสมาร์ทโฟน กรณี Apple smartphone จะ
เห็นได้ ว่ า  ราคาส่ งผลเ ชิงลบต่อยอดขายสมาร์ทโฟน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่น ซึ่งแย้งกับงานวิจัยของ ธีราทร ภู่เขียว 
(2555) [7] และ วีรชัย กฤษฏาวรกุล (2557) [8] ซึ่งกล่าวว่าราคา
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ราคา
ไม่ส่งผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟนในกรณียี่ห้ออื่น แต่ส่งผลเชิงลบใน
กรณี Apple สมาร์ทโฟน 
 
     ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาในส่วนนี้ เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา ดังนี้ 
     1. จากการศึกษาพบว่า คุณภาพการใช้งานของสมาร์ทโฟนก็
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคนั้นสนใจที่จะซื้อสมาร์ทโฟน 
เนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะค านึงถึงคุณภาพของสมาร์ทโฟน
เป็นอันดับแรก ซึ่งถ้าสมาร์ทโฟนรุ่นใดรุ่นหนึ่ง มีการผลิตสินค้าออก
มามีคุณภาพสูง ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีสภาพที่คงทน 
แบตเตอรี่อึด หรือกันน้ าได้ ก็จะท าให้สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นเป็นที่ดึงดูด
ตาดึงดูดใจแก่ผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคยินยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าใน
ราคาที่สูงขึ้น แล้วก็ส่งผลให้มียอดขายสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นตามไป
ด้วย 
     2. จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน จะต้องมีการพัฒนา
ฟังก์ ชันการใ ช้งานของสมาร์ทโฟนให้มีความใกล้ เคียงกับ
คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะท าให้ผู้บริโภคหันมาเลือก
ซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพง แทนที่คอมพิวเตอร์ในราคาที่ใกล้เคียงกัน 
เนื่องจากผู้บริโภคมักจะค านึงถึงความสะดวกสบายในการพกพา
และง่ายต่อการหยิบขึ้นมาใช้งาน 
     3. จากการศึกษาพบว่า การแข่งขันยอดขายสมาร์ทโฟนของแต่
ละรุ่น ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สมาร์ทโฟนได้อย่าง
หลากหลายมากข้ึน และยังท าให้ผู้ผลิตในแต่ละบริษัทมีแรงบันดาล
ใจที่จะพัฒนาคุณภาพของสมาร์ทโฟนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
ภายในประเทศดีขึ้นตามไปด้วย 
 
9. กิตติกรรมประกาศ 
     การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ศึกษาได้รับ
ความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ที่ท่านได้ให้ค าแนะน าต่างๆ 
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ
คณะจารย์หลายท่านที่ผมได้น าเอาความรู้จากหนังสือและบทความ
ของท่านที่ปรากฏในอ้างอิงครั้งนี้ จนผู้ศึกษาสามารถน ามาประยุกต์
ในเชิงสหวิทยาการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้  
ขอกราบพระคุณไว้ ณ ทีน่ี้
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลต่อยอดขายสมาร์ทโฟน 

ตัวแปร (1) Log-linear model (2) Log-log model (3) Log-linear model 
SALESA/ 
SALESZ 

𝜷 
(t) 

Robust 
S.E 

𝜷 
(t) 

Robust 
S.E 

𝜷 
(t) 

Robust 
S.E 

Constant -67.07875 28.2564 -101.0011 52.79628 -214.6844 60.31358 
PA - 0.000569** 0.000491 -0.401703 0.646599 - - 

ProA -0.003928** 0.002173 -0.136161 0.186406 - - 
Pop 0.959364** 0.460381 9.871405 13.52135 3.415085** 0.924514 
CPI 0.194839** 0.033282 14.84076** 1.488618 0.077666 0.037015 
GDP -0.000924 0.000406 - - -0.000670 0.000582 
AR -0.880317 0.868901 - - - - 
MA - - -0.999985** 36917.27 - - 
PZ - - - - 3.82e-05 0.001130 

ProZ - - - - -0.015664* 0.005003 
@trend - - - - -0.837549 0.386455 

R-squared 0.988789 0.988501 0.974467 
F 25.20023 42.98051 19.08258 

Prob>F 0.038691 0.005321 0.017308 
Durbin 2.293447 2.078534 1.986073 

หมายเหต:ุ *มีนัยส าคัญ ณ ระดับ 0.1 **มีนัยส าคัญ ณ ระดับ 0.05 ***มีนยัส าคัญ ณ ระดับ 0.01 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชี (ระยะเวลาการสอบบัญชี, ขนาดของบริษัทสอบบัญชี, 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข) ที่มีต่อคุณภาพก าไร ซึ่งท าการวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยเก็บรวมรวบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล SETSMART และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 - 1) ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษารวมทั้งสิ้น 138 
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ส านักงานสอบบัญชี (Big 4) มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับคุณภาพก าไรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ระยะเวลาการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการแสดงความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไขไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพก าไร ผลการวิจัยนี้อธิบายได้ว่า ส านักงานสอบบัญชี (Big 4) มีบทบาทต่อคุณภาพก าไรที่
สูงขึ้น 

 
ค าส าคัญ : คุณภาพการสอบบัญชี, คุณภาพก าไร, ระยะเวลาการสอบบัญชี, ขนาดของบริษัทสอบบัญชี, ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี, การแสดง
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข 
 

Abstract 
 This paper aimed to examine the impact on audit quality (audit tenure, big 4, audit fees, the unqualified 
opinion) on earning quality. The empirical research samples are listed companies from the Stock Exchange of Thailand 
of Argo & Food. Data collection from the SET SMART database and annual report (56-1) during 2017 – 2019, totaling 138 
firm – year observation. The results are analyzed by multiple regressions analysis. The research findings show that Big 4 
have positive impact on earning quality. The audit tenure, audit fees and the unqualified opinion has insignificant 
impact on earning quality. The empirical findings shed light that Big 4 plays significant role in high audit quality. 
 
Keywords: audit quality, earnings quality, audit tenure, big 4, audit fees, the unqualified opinion 
 
 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
   ในยุคที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการขับเคลื่อนเสรี    การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาดทุนจึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นใน
ระบบเศรษฐกิจโลก และเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความสมดุล
ให้กับระบบการเงินและสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในยามเกิดวิกฤติ เห็นได้จากบทบาทของตลาดทุนในการ
ระดมทุนช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อระบบสถาบันการเงินไม่
สามารถท าหน้าที่ได้เป็นปกติ ตลาดทุนมีความส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ดังจะเห็นจากประเทศที่พัฒนา
แล้วส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือประเทศใน
สหภาพยุโรป มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาตลาดทุนเป็นหลัก หรือ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

377 ภาคบรรยาย

mailto:klinhom.w@hotmail.com
mailto:poppu7051@agmail.com


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

แม้แต่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่าง เช่นประเทศสิงคโปร์ 
ประเทศจีน ที่ถือเป็นประเทศก าลังพัฒนา หรือแม้แต่ประเทศไทย
เองก็เช่นเดียวกัน ตลาดทุนไทยอยู่ในช่วงที่ก าลังเติบโตมูลค่าตลาด
อยู่ที่กว่า 7 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ GDP อยู่ที่ประมาณ 4 
แสนล้านดอลลาร์ การวิจัยเชิงประจักษ์ทางบัญชี (Accounting 
empirical research) จึงเป็นศาสตร์ส าคัญควบคู่กับตลาดทุนที่มี
มานานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน
และรายการที่ส าคัญคือ รายได้และก าไรทางบัญชี โดยงานวิจัยที่
ส า คั ญ ข อ ง  Ray Ball & Philip Brown ใน ปี  1 9 6 8  [1] ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การตอบสนองของนักลงทุนต่อข้อมูลทางการ
บัญชี โดยพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเมื่อบริษัทได้ประกาศ
งบการเงิน นักลงทุนในตลาดทุนจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าว
ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ข้อมูลทางการบัญชีสามารถใช้เป็นตัวแทนในการพยากรณ์แนวโน้ม
ในอนาคต ซึ่งเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ท า
ให้มีการขยายการศึกษาวิจัยทางบัญชีเกี่ยวกับประเด็นของข้อมูลใน
ตัวเลขในงบการเงินมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน เพื่อน ามา
อธิบายว่าข้อมูลบัญชีนั้น มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 
รวมทั้งงานวิจัยของ Baruch Lev ในปี 1989 [2] ท าการวิจัยเชิง
ส ารวจวรรณกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลตอบแทนจาก  การลงทุนและการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลก าไร
ทางการบัญชี พบว่า ค่าการพยากรณ์ (R 2 Values) ของสมการ
ถดถอยเชิงพหุมีค่าค่อนข้างต่ า และท าการขยายผลการศึกษาและ
พบว่าสัมประสิทธิ์ การตอบสนองต่อข้อมูลก าไร (Earnings 
Response Coefficients: ERC) มีค่าต่ าเช่นเดียวกัน ต่อมาจึงมี
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพก าไร (Earning Quality) เพิ่มมากขึ้น 
โดยยังพบว่าหากเกิดวิกฤติทางการเงินข้อมูลในงบการเงินจะมี
ความน่าเช่ือถือลดลง รวมทั้งบริษัทที่มีภาวะความเครียดทาง
การเงิน (Financial distress) จะมีการรับรู้ข่าวร้ายที่ไม่ทันเวลา
และมีการรับรู้ข่าวดีในระดับที่สูง อีกทั้ง โดย สัตตกมล ตันติวัง
ไพศาล และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [3]  ยังพบว่า มักจะมีการจัดการ
ก าไรให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าบรษิัทที่ไม่ประสบภาวะความเครียด
ทางการเงิน นอกจากนี้ผลจากการเชื่อมโยงของบริษัท ENRON ซึ่ง
เป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอเมริกา ท าการตกแต่งบัญชี สร้าง
รายได้ และก าไรปลอม รวมทั้งการปกปิดหนี้สิน ด้วยการร่วมมือกับ
บริษัทสอบบัญชี Arthur Andersen และต่อมา Andersen ซึ่งได้
ถูกถอนใบอนุญาตตรวจสอบบัญชีไปในคดี Enron เมื่อปี 2002 ท า
ให้มีการตั้งข้อสงสัยในคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ซึ่งถือ
ว่าเป็นกลไกการก ากับดูแลกิจการภายนอกในการติดตามและ
ควบคุม ด้วยการตรวจสอบรายงานการเงินที่น าเสนอต่อผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก ผู้สอบบัญชีจึงถือได้ว่ามีบทบาทส าคัญในการรักษา
ประสิทธิภาพของตลาดทุน ในด้านการสร้างความเช่ือมั่นต่อ นัก
ลงทุน เพราะท าให้ได้ข้อมูลในรายงานทางการเงินเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปตัดสินใจและท าให้มูลค่ากิจการเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาว 
ส าหรับคุณภาพการสอบบัญชีจากการทบทวนวรรณกรรมทางด้าน

บัญชีในอดีต ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ [4] พบว่า
นักวิจัยส่วนใหญ่มักศึกษา 4 ด้านคือ ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
ในบริษัทลูกค้า ขนาดของส านักงานสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญช ีการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข 

   ด้วยเหตุผลที่อธิบายข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยมีมุมมองว่า 
คุณภาพการสอบบัญชีเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อนักลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้ 
ในการวิจัยครั้งนี้จึงให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของคุณภาพการ
สอบบัญชี ตามงานวิจัยของ ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกร
นัฏ [4] โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบระหว่างคุณภาพการ
สอบบัญชี อันประกอบด้วย ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัท
ลูกค้า ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และ 
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ที่มีต่อคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยมุ่ งศึกษาไปที่ กลุ่ม เกษตรและอาหาร เนื่ องจากในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 8 กลุ่ม 
พบว่าในปี 2563 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง (ราคาหุ้นติดลบ) 
ยกเว้นในกลุ่มเกษตรและอาหารที่ยังมีความแข็งแกร่งในการด าเนิน
ธุรกิจ สวนทางกับดัชนีในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล
ต่อนักลงทุนรวมทั้ งผู้ มี ส่ วน ได้ เสียที่ เกี่ ยวข้องน าไป เพื่ อ ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการประเมินคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) 
 ทฤษฎีตัวแทนมาจากแนวคิดของ Michael C. Jensen & 
William H. MECKLING [5] ที่ เสนอว่าความส าคัญของทฤษฎี
ตัวแทน เกิดจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถบริหารงานได้เพียงล าพัง 
จึงมีความจ าเป็นต้องมีตัวแทนในการบริหารงาน ทฤษฎีตัวแทนเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายที่มีอ านาจ คือ ผู้ถือ
หุ้น (ตัวการ) และฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจในการบริหารงาน คือ 
ฝ่ายบริหารได้แก่ ผู้บริหาร (ตัวแทน) ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานและส่งมอบผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น หาก
ผู้บริหารท างานอย่างเต็มความสามารถ และได้ผลการด าเนินงาน
ตรงตามความต้องการของผู้ถือหุ้นโดยไม่เอาผลประโยชน์ที่ควรจะ
เป็นของ   ผู้ถือหุ้นมาเป็นของตนเอง ก็จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นกับ
บริษัท ในทางกลับกันการบริหารงานผ่านตัวแทนก็ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ได้เช่นกัน การศึกษาของ พิชญ์ณัฏฐ์ เสง่ียม
กลาง และ ชุติมา นาคประสิทธ์ิ [6] อธิบายว่าปัญหาความขัดแย้งนี้ 
เรียกว่า ปัญหาตัวแทน (Agency problem) โดยคาดว่าจะได้รับ
การแก้ไขจากบทบาทของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจึงควรมีคุณภาพ 
นั่นคือความตรงไปตรงมาในการตรวจสอบ โดยการให้ความเชื่อมั่น
ว่ารายงานทางการเงิน  ที่ผู้บริหารจัดท าขึ้นมีความโปร่งใส แสดง
ข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ปิยะณัฐ 
ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ [4] ให้ข้อสนับสนุนเพิ่มเติมว่า 
หลักการของทฤษฎีนี้ คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
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ในส่วนของผู้ถือหุ้นและผู้บริหารแทน เช่น เมื่อรายงานผลด้าน       
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง ก็จะเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้บริหารนั้น พยายามสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น
คาดหวังด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการเหล่านี้ สุภรัตน์ 
ตันฑ์พรชัย [7] กล่าวว่า มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพก าไรของ
บริษัท นั่นคือ ส่งผลกระทบต่อผู้บริหารในการพยายามสร้าง
แรงจูงใจในการปรับแต่งข้อมูลในรายงานทางการเงิน โดยเฉพาะงบ
ก าไรขาดทุนให้มีผลก าไรเพิ่มขึ้น   
 

คุณภาพการสอบบัญชี (Audit Quality) 
      นักวิจัยได้มีการให้ค านิยามเรื่องคุณภาพการสอบบัญชี ว่า
ขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจสอบ ความรู้และความสามารถของผู้สอบ
บัญชีเอง อย่างเช่น Linda Elizabeth Deangelo [8] ให้ค านิยาม
ว่าคุณภาพการสอบบัญชี คือ ผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถตรวจหา
ข้อผิดพลาดของงบการเงิน และการรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
ส่วนงานวิจัยของ Watkins and et., al. ในปี   2004 [9] ให้
ความหมายของคุณภาพการสอบบัญชีไว้ 2 ด้าน คือ ช่ือเสียงของ
ผู้สอบบัญชี และความสามารถในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
โดย ณัฐณิชา  ฟูเฟื่องสมบัติ [10] อธิบายเพิ่มเติมว่า ช่ือเสียงของ
ผู้สอบบัญชีน้ันเกิดจากความพึงพอใจของผู้ที่ใช้งบการเงิน โดยวัดได้
จากการรับรู้ถึงความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
ซึ่งความสามารถและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีนั้นส่งผลถึง
คุณภาพการรายงานทางการเงิน ในส่วนของความสามารถในการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น สามารถวัดได้จากการที่รายงาน
ทางการเงินนั้น สามารถบอกสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทได้ และ
ลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลระหว่างผู้บริหารและผู้ใช้งบ
การเงินอ่ืนๆ  

การวัดคุณภาพงานสอบบัญชี 
       ณัฐณิชา  ฟูเฟื่องสมบัติ [10] อธิบายไว้ว่า คุณภาพการสอบ
บัญชีเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก และเป็นสิ่งที่นักวิจัยมีการโต้แย้งกัน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการสอบบัญชีในอดีต เช่ือว่ามีหลาย
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งสามารถแบ่งประเภท
เครื่องมือในการวัดคุณภาพการสอบบัญชีได้เป็น 2 ทาง คือ การวัด
ทางตรง และการวัดทางอ้อม โดยการวัดคุณภาพการสอบบัญชี
ทางตรง คือ การที่รายงานทางการเงินนั้นเป็นไปตามที่มาตรฐาน
ก าหนดไว้ การควบคุมคุณภาพการรายงาน เป็นต้น ส าหรับ
เค รื่ อ งมื อวั ดท างอ้ อม  ได้ แก่  ขนาดของบริษั ท สอบบัญ ชี 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอบบัญชีและ
ผู้บริหาร ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี ความเช่ียวชาญการสอบ
บัญชี และช่ือเสียงของผู้สอบบัญชี  
      ส่วนใหญ่มีการแบ่งประเภทของส านักงานสอบบัญชี โดยใช้
ขนาดของส านักงานบัญชีเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ 
ส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ หรือ Big4 ประกอบด้วย ส านัก
งานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด, 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด, บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด 
และ ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ส านักงานขนาดใหญ่ หรือ Non-
Big4 งานวิจัยของ connie L. Becker and et., al. [11] ศึกษา
เกี่ยวกับคุณภาพการสอบบัญชี พบว่า ส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่มีคุณภาพการสอบบัญชีที่สูงกว่า โดยพบว่าบริษัทที่ใช้บริการ
จาก ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big4 มีรายการคงค้างทางบัญชีสูง
กว่าบริษัทที่ ใช้บริการจากส านักงานสอบบัญ ชี  Big4 แต่ ใน
ขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่แย้งว่าคุณภาพการสอบบัญชีของส านัก
งานสอบบัญชีขนาดใหญ่นั้นไม่แตกต่างจากส านักงานสอบบัญชีอื่น 
อาทิ เช่น งานวิจัยของ Alpaslan Yasar [12] ที่พบว่าขนาดของ
ส านักงานสอบบัญชีนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อรายการคงค้างทาง
บัญชีส่วนท่ีเกิดจากดุลยพินิจของผู้บริหาร 
      งานวิจัยในอดีตมีความเช่ือว่ายิ่งระยะเวลาการเป็นผู้สอบ
บัญชีที่นานมากขึ้นนั้น ผู้สอบบัญชีจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ลูกค้ามากขึ้น และจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบลดน้อยลง ผู้สอบบัญชีนั้นจะมีความเป็นอิสระน้อยลง 
และเมื่อผู้สอบบัญชีให้บริการแก่บริษัทเป็นระยะเวลานาน ซึ่ง
เป็นไปในทางเดียวกันกับ การที่มีข้อก าหนดให้มีการเปลี่ยนผู้สอบ
บัญชีเมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็มีการศึกษาที่
พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีให้บริการสอบบัญชีเป็นเวลานานจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการตกแต่งก าไรได้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น 
Wuchun Chi and et., al. [13] ที่พบว่ายิ่ งระยะเวลาในการ
ให้บริการสอบบัญชีของหุ้นส่วน (Audit Tenure) และระยะเวลา
การให้บริการทั้ งหมดของส านักงานสอบบัญ ชี (Audit Firm 
Tenure) เพิ่มขึ้น จะมีผลท าให้การตกแต่งก าไรลดน้อยลง 
 คุณภาพก าไร 
      การใช้รายการคงค้าง (Accruals) เป็นตัวแทนในการ
สะท้อนคุณภาพก าไร (Earning quality) เกิดจากแนวคิดที่ ว่า 
คุณภาพก าไรนั้น มีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างก าไร รายการคง
ค้างและกระแสเงินสดที่ เป็นองค์ประกอบของก าไร ก าไรที่มี
องค์ประกอบของรายการคงค้างสูงจะมีคุณภาพก าไรที่ต่ า แต่ก าไรที่
มีองค์ประกอบของกระแสเงินสดสูง จะเป็นก าไรที่มีคุณภาพ 
รายการคงค้างจึงสะท้อนถึงความเป็นเงินสดของก าไรได้ (รายการที่
สูงจะแสดงถึงความเป็นเงินสดที่ต่ า ) และรายการคงค้างจึงมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับคุณภาพก าไร รายการคงค้าง
นี้เกิดขึ้นจากการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยรายการจะถูกบันทึก
และแสดงในงบการเงินตามงวดที่เกี่ยวข้องดังนั้น งบการเงินท่ีจัดท า
ตามเกณฑ์คงค้างนอกจากจะให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งบการเงินเกี่ยวกับ
รายการค้าในอดีตเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินสดแล้ว ยังให้
ภาระผูกพันที่ต้องรับหรือจ่ายเป็น   เงินสดในอนาคตด้วย ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดท าและ
น าเสนองบการเงินตามเกณฑ์คงค้างไว้ว่า เกณฑ์คงค้างจะให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลมากกว่าเกณฑ์เงินสด เนื่องจากเกณฑ์
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คงค้างจะเช่ือมโยงขอมูลทาการเงินที่น าเสนอในงบการเงินเข้ากับ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เหล่านั้น ซึ่งจะช่วยใน
การวัดผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ มีความถูก
ต้องและแม่นย ามากกว่าเกณฑ์เงินสด การรับรู้รายการตามเกณฑ์
คงค้างเป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้หลักการบัญชีจับคู่รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สัมพันธ์โดยตรงกับรายรับได้ต้องรับรู้ในงวด
บัญชีเดียวกันกับที่รับรู้รายได้ ดังนั้น จึงท าให้ก าไรตามเกณฑ์คงค้าง
แตกต่างจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  โดยก าไรตาม
เกณฑ์คงค้างจะประกอบด้วย 2 ส่วนที่เป็นกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานและส่วนท่ีเป็นรายการคงค้าง 
      จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นงานวิจัยนี้ใช้ระยะเวลา
การสอบบัญชี ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี และการแสดงความเห็นองผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข เป็น
ตัวแทนคุณภาพการสอบบัญชี ที่มีต่อผลกระทบต่อคุณภาพก าไร 
โดยมีตัวแปรควบคุม ตามงานวิจัยของ สัตตกมล ตันติวังไพศาล 

และ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร [3] ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบ
ษกรนัฏ [4] และAlpaslan Yasar [12] ประกอบไปด้วย ขนาดของ
บริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 
และอายุของบริษัท จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 
 
      สมมติฐานงานวิจัยที่ 1: ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
      สมมติฐานงานวิจัยที่  2 : ขนาดของบริษัทสอบบัญชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
      สมมติฐานงานวิจัยที่  3 : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร      
 สมมติฐานงานวิจัยที่ 4 : การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
แบบไม่มีเง่ือนไข มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 

 

การศึกษานี้ จึงน าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในงานวิจัยครั้งนี้คือ บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มเกษตรและอาหาร ในปี 
2560 – 2562 จ านวน 48 บริษัท (138 ข้อมูลรายปี โดยมีจ านวน 
6 บริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนในบางปี เช่น จะทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ในปี 2561 เป็นต้น ) 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  (1) ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT) = ตัวแปรหุ่น 1 เมื่อไม่มี
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีภายในระยะเวลา 3 ปี, 0 เมื่อมีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญชีภายในระยะเวลา 3 ปี 
  (2) ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4) = ตัวแปรหุ่น 1 เมื่อ
ส านักงานสอบบัญชีในกลุ่ม Big 4, 0 เมื่อส านักงานสอบบัญชีใน
กลุ่มอื่นๆ  
 

 
  (3) ค่ า ธ ร ร ม เนี ย ม ก า ร ส อ บ บั ญ ชี  (AF) = จ า น ว น
ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี (บาท) 
  (4) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข 
(UO) = ตัวแปรหุ่น 1 เมื่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี
เงื่อนไข, 0 เมื่อ ความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบมีเงื่อนไข 
  (5) ขนาดของบริษัท (SIZE) = สินทรัพย์รวม (บาท) 
  (6) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) = หนี้สินรวม/สินทรัพย์
รวม (เท่า) 
  (7) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) = กระแสเงิน
สดจากกิจกรรมด าเนินงาน/สินทรัพย์รวม (เท่า) 
  (8) อายุของบริษัท (AGE) = จ านวนปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท 
(ปี) 
  (9) คุณภาพก าไร (EQ) = กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน/ก าไรสุทธิ (เท่า) 

คุณภาพการสอบบัญชี 
(1) ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT)   
(2) ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4)  
(3) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF)  
(4) การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข (UO) 
 

 

คุณภาพก าไร 

ตัวแปรควบคุม 
(1) ขนาดของบริษัท (SIZE) (2) ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV) (3) กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) (4) อายุของบริษัท 
(AGE) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
      งานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบแสดงรายงานประจ าปี (56-1) ฐานข้อมูล SETSMART และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการสอบบัญชีต่อคุณภาพก าไร โดยความถดถอยเชิงพหุ 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร จ านวน 48 บริษัท  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 รวมจ านวน 3 ป ีโดยแบบจ าลองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  

EQ = β0 + β1AT+ β2BIG4 + β3AF + β4UO + β5SIZE+ β6LEV+ β7 CFO+ β8 AGE +  
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานตัวแปรหุน่ โดยวิเคราะหผ์ลจากข้อมูลรายปี (ระยะเวลาการสอบบัญชี , ขนาดของบริษัทสอบบัญชี, แสดงความเห็น
ของผู้สอบบัญชี) 

ปีที่ศึกษา 
ระยะเวลาการสอบบัญชี  ขนาดของบริษัทสอบบัญชี  ความเห็นของผู้สอบบัญช ี

ไม่มีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญช ี

มีการเปลี่ยน
ผู้สอบบัญช ี

BIG4 Non - BIG ไม่มีเง่ือนไข มีเงื่อนไข 

2562 20 26 37 9 44 2 
2561 21 27 37 11 46 2 
2560 17 27 36 8 42 2 
รวม 58 80 110 28 132 6 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบริษัทในกลุ่มเกษตรและอาการมี
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.97 
(80/138) และบริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้ส านักงานสอบบัญชี จาก
ส านักงานสอบบัญชีที่อยู่ ในกลุ่ม Big. 4 คิดเป็นร้อยละ 79.14 

(80/138) และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี เป็นการแสดง
ความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข สูงถึงร้อยละ 95.65 (132/138) ซึ่ง
หมายถึงงบการเงินแสดงตามถูกต้องที่ควรตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน 

 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะพื้นฐานของตัวแปร 

ตัวแปร Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (AF) : พันบาท 3,345 3,019 790 18,145 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (AF) ** LN 14.77 0.67 13.58 16.71 
ขนาดของบริษัท (SIZE) : พันบาท 29,897,945 96,110,265 893,375 634,050,559 
ขนาดของบริษัท (SIZE) ** LN 15.78 1.36 13.70 20.27 
ความเสีย่งทางการเงิน (LEV) : เท่า 2.98 7.77 0.02 73.85 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) : เท่า 0.09 0.08 (0.17) 0.31 
อายุของบริษัท (AGE) : ปี 34.89 12.36 1.00 71.00 
คุณภาพก าไร (EQ) : เท่า 5.75 116.99 (861) 1,028 
หมายเหตุ: N = 138 Firm year observation 
** เนื่องจากข้อมูลแจกแจงไม่ปกต ิจึงปรับข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมลูทางสถิต 
 
 
จากตารางที่ 2  พบว่า ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF) มีค่าเฉลี่ย 
3,345 พันบาท และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,019 พันบาท 
และขนาดของบริษัทมีค่าเฉลี่ย 29,897,945 พันบาท และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 96,110,265 พันบาท จากข้อมูลค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรพบว่า มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงนั่น 
คือมีความแตกต่างกันมากของค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีและ

ขนาดของบริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม
เกษตรและอาหาร ผู้วิจัยจึงท าการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
เชิงปริมาณใน Box plot พบว่าข้อมูลกระจายตัวไม่ปกติ จึงปรับ
ข้อมูลเพื่อให้ผ่านเงื่อนไขในการทดสอบข้อมูลทางสถิติ (LN)   
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 ความเสี่ยงทางการเงิน (LEV มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.75 เท่า 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.77 เท่า โดยค่าต่ าสุดเท่ากับ 0.02 เท่า 
และค่าสูงสุดเท่ากับ 73.85 เท่า 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.09 เท่า ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.08 เท่า โดยค่าต่ าสุดเท่ากับ   
 -0.17 เท่า และค่าสูงสุดเท่ากับ 0.31 เท่า 

อายุของบริษัท  (AGE) ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 34.89 ปี  ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.36 เท่า โดยค่าต่ าสุดเท่ากับ  1 ปี เนื่องจาก
มีบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 และค่าสูงสุด
เท่ากับ 71 ปี  

คุณ ภาพก าไร  (EQ) ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  5.75 เท่ า  ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 116.99 เท่า โดยค่าต่ าสุดเท่ากับ -861 เท่า 
และค่าสูงสุดเท่ากับ 1,028 เท่า 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสมัพันธ์เพยีร์สัน 

ตัวแปร AT BIG4 AF UO SIZE LEV CFO AGE EQ 
ระยะเวลาการสอบบญัชี (AT) 1                 
ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4) .138 1               
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (AF) -.038 .221** 1             
การแสดงความเห็นของผูส้อบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข (UO) .038 .334** .145 1           
ขนาดของบริษัท (SIZE) .007 .349** .569** .174* 1         
ความเสีย่งทางการเงิน (LEV) -.070 .066 -.034 .049 -.045 1       
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO)  .126 .245** .086 .220** .020 .061 1     
อายุของบริษัท (AGE)  -.208* .020 -.109 -.028 .009 .074 -.018 1   
คุณภาพก าไร (EQ) -.010 .168* .092 .018 -.045 .148 .163 -.002 1 

** p-value < 0.01 (two-tailed), * p-value < 0.05 (two-tailed) 
 
      จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 เป็นการตรวจสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ของตัวแปรแต่ละคู่ของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการทดสอบพบว่าค่าตัวแปรอิสระ ค่าต่ าสุด 0.007 - .569 
ซึ่งมีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.65 จึงไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
นอกจากนี้พบว่า ระยะเวลาการสอบบัญชี ความเสี่ยงทางการเงิน 
และ อายุของบริษัท มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับคุณภาพก าไร 

ในขณะที่ขนาดของบริษัทสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มี เง่ือนไข ขนาดของ
บริษัท และ กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับคุณภาพก าไร โดยการแสดงผลการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพห ุดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการสอบบัญชีท่ีมีต่อคุณภาพก าไร 

ตัวแปร คุณภาพก าไร (EQ) 
Coefficients T - Value P-Value 

(Constant) -351.69 -1.55 0.12 
ระยะเวลาการสอบบญัชี (AT) 5.20 0.25 0.80 
ขนาดของบริษัทสอบบัญชี (BIG4) 75.49 2.73 0.01*** 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี (AF) 28.74 1.60 0.11 
การแสดงความเห็นของผูส้อบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข (UO) 23.09 0.45 0.65 
ขนาดของบริษัท (SIZE) -4.43 -0.49 0.63 
ความเสีย่งทางการเงิน (LEV) -2.34 -1.85 0.07** 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CFO)  270.78 2.20 0.03** 
อายุของบริษัท (AGE)  0.19 0.23 0.82 
Adjusted R Square   =  6.1%, Durbin-Watson = 2.158,  
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 จากตารางที่ 4 ในการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุเพื่อทดสอบ
ผลกระทบคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร พบว่า ขนาดของ
บริษัทสอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณภาพ
ก าไร สามารถอธิบายได้ว่าหากบริษัทมีการใช้บริการส านักงานสอบ
บัญชีที่เป็น Big 4 ก็จะท าให้บริษัทท่ีคุณภาพก าไรที่สูงขึ้น ในขณะที่ 
ระยะเวลาการสอบบัญชี (AT) ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (AF) 
การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข (UO) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร นั่นหมายถึงคุณภาพก าไรของบริษัท
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี ้
 ในส่วนของตัวแปรควบคุม พบว่า ความเสี่ยงทางการเงิน 
(LEV) มีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับคุณภาพก าไร ส่วนกระแสเงิน
สดจากการด าเนินงาน (CFO) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับ
คุณภาพก าไร โดยขนาดของบริษัท (SIZE) และ อายุของบริษัท 
(AGE) ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพก าไร 
 
สรุปผลการศึกษา  
     จากการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อผลกระทบคุณภาพการสอบ
บัญชีท่ีมีต่อคุณภาพก าไรของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหาร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ขนาดของบริษัท
สอบบัญชี (BIG4) มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับคุณภาพก าไร 
(ยอมรับสมมติฐานที่ 1) อธิบายได้ว่าส านักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 
(Big 4) ได้รับการกล่าวถึงจากนักวิจัยว่าเป็นการสะท้อนถึงคุณภาพ
ของการสอบบัญชี มากกว่าส านักงานสอบบัญชี (Non-Big 4) 
เนื่องจากมีทีมตรวจสอบที่มีคุณภาพได้รับการอบรมมาอย่างดี 
พร้อมทั้งบริษัทเหล่านี้จะมีทรัพยากรพร้อม และมีความระมัดระวัง
เรื่องช่ือเสียงของตนเองเนื่องจากต้องสร้างความน่าเช่ือถือ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมโดยรวม ขนาดของส านักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานบริษัทที่ดีขึ้น ข้อค้นพบนี้สนับสนุน
งานวิจัยงานวิจัยของ สัตตกมล ตันติวังไพศาล และ ศิลปพร ศรีจั่น
เพชร [3] ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม และ สุรีย์ โบษกรนัฏ และ [6] พิชญ์
ณัฏฐ์ เส ง่ียมกลาง และ ชุติมา นาคประสิทธิ์ ที่อ้างอิงในผล
การศึกษาไว้ว่าขนาดของส านักงานสอบบัญชีที่เป็น Big 4 นั้นเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อรายงานทางการเงินที่สะท้อนไปยังคุณภาพก าไร
ของบริษัท 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการด าเนินงานโดยรวมและการด าเนินงานด้านการตลาด 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
และ 3) ก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักจาก 6 วิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมจ านวน  
37 คน และการประชุมกลุ่ม โดยน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับการด าเนินงานโดยรวม การด าเนินการด้านตลาด  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Tows Matrix ผลการวิจัยพบว่า 
สามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาดได้ 4 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต (SO) โดยใช้จุดแข็ง (S) มีผลิตภัณฑ์ที่มี
ช่ือเสียงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใช้โอกาส (O) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต 2) กลยุทธ์สร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (ST) โดยใช้จุดแข็ง (S) มีความรู้ภูมิปัญญาในการผลิตที่สืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษ กับอุปสรรค (T) มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 3) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายด้วยสื่อการตลาดออนไลน์ (WO) แก้ไข
จุดอ่อน (W) ช่องทางการจ าหน่ายที่มีน้อย กับโอกาส (O) ที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและตลาดออนไลน์ และ 
4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (WT) ลดจุดอ่อน (W) ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแหล่ง
เงินทุนที่มีน้อย กับอุปสรรค (T) การมีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยการก าหนดกลยุทธ์เป็นไปตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การตลาด, วิสาหกิจชุมชน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

Abstract 
 

 This research aimed to 1) study overall operations and marketing operations, 2) analyze the environment, and  
3) determine the marketing strategy for community enterprise products according to the sufficiency economy 
philosophy of Sai Noi Sub-district, Bang Ban District, Province. Ayutthaya With observation method In-depth interviews 
Key Informants from 6 Community Enterprises And government officials total number 37 people and group meeting 
The obtained data were used to perform a descriptive analysis of the overall operations. Market action The analysis of 
the environment (SWOT Analysis) and the analysis results were used to define the marketing strategy by using Tows 
Matrix. Four marketing strategies can be defined: 1) Technological in-process (SO) strategy, using strength (S), having a 
well-known product, receiving a product standard, community taking (O) opportunities supported by the unit. 
Government work on production technology 2) Differentiation strategy to create competitive advantage (ST) by using 
strengths (S) Knowledge of manufacturing wisdom inherited from The predecessor to the obstacle (T) has a competitor 
of the same product type 3) The strategy to increase the distribution channels with online marketing materials (WO), fix 
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the weakness (W), the lesser distribution channels (O), the opportunities (O) that government agencies support. 
Distribution channels and online markets; and 4) strategy of building knowledge in production technology and access to 
funding (WT), reducing weakness (W), technology knowledge and less funding sources (T). ) Having a large competitor of 
the same product category By formulating strategies according to the sufficiency economy philosophy 
Keywords: Marketing Strategy, Community Enterprise, Sufficiency Economy Philosophy 

 
1. บทน า (Introduction) 
 วิสาหกิจชุมชนถือเปนองคกรภาคประชาชน ที่เกิดจากการ
รวมตัวของคนในชุมชน เพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญ้า  
ที่มิได้เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ ไม่มีระบบการ
ท างานที่ชัดเจน ท าใหการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบางแห่งไม่
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน มีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาลบ้าง แต่บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
ของเขา ตอมาวิสาหกิจชุมชนได้ถูกจัดเป็นนโยบายการแก้ปัญหา 
ในภาพรวมของประเทศ เนื่ องจากวิสาหกิจชุมชนเป็นการ
ประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชน โดยคนในชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้ และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชนและระหว่างชุมชน นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนยังเป็น
องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างรากฐานที่
มั่นคงใหกับประเทศ วิสาหกิจชุมชนจึงน าไปสู่การเป็นรากฐาน
เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศอยาง
แท้จริง และรัฐบาลยังเห็นว่าเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมถึงวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง แต่มี
วิสาหกิจชุมชนบางส่วนที่อยู่ในระดับไม่พร้อมที่จะแข่งขันทาง
ทางการค้า สมควรให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การสร้างรายได้การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนความสามารถ
ในการจัดการ และการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน อันจะท า
ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหให้มี
ความเข้มแข็งพร้อมส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ไม่ว่า
จะเป็นในระดับใด รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสู่ 
ผู้ประกอบกิจการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป [1] 
 ตลาดของวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นระบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว 
ทีแ่ตกต่างจากระบบตลาดโครงสร้างหลักเพราะปัจจัยหลักที่ส าคัญ
ในการก าหนดตลาด คือ การพึ่งตนเอง การพึ่งพาอาศัยการเน้น
คุณภาพและคุณธรรม 1) ตลาดในระดับแรก คือ การอุปโภคบริโภค
ในครอบครัว 2) ตลาดระดับที่สอง คือ เพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกัน 
3) ตลาดระดับที่สาม คือ ชุมชนในเครือข่ายเดียวกัน  และ 4) 
ตลาดระดับที่สี่ คือการตลาดนอกชุมชน ซึ่งเป็นการน าสินค้าทีเ่หลือ
จากการใช้ภายในชุมชนออกจ าหน่าย น ารายได้จากภายนอกเข้าสู่
ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ [3] 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) [2] ที่มุ่งต่อยอดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 

ปี ให้ความส าคัญกับการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ 
โดย ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไข
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความ
เป็นคนท่ีสมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ [2]  
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีปัญหา
ในเรื่องนโยบายภาครัฐและสิ่งที่รัฐสนับสนุนไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และไม่ทันต่อความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทาง
อุตสาหกรรม ปัญหาทางการเงิน ปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะ
ทักษะแรงงานที่หายาก และแรงงานมีอัตราการเข้าและออกจาก
งานค่อนข้างสูง และขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาด [4] 
และจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
พบว่าในส่วนของวิสาหกิจชุมชนจะต้องปรับปรุงการด าเนินงานใน
เรื่องการตลาด การบริหารการผลิต กระบวนการจัดการสินค้า และ
ความรับผิดชอบต่อชุมชน [5] นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา พบว่า ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี และปัจจัยทาง
นิเวศวิทยา เป็นเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ในด้านปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน คือ ปัญหาด้าน
การตลาด ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหา
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และปัญหาต้นทุนการผลิต โดยแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ส าคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการให้ความรู้ การ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการ
ก าหนดระเบียบต่างๆ เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน [6] และจาก
การทบทวนปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มี
ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าปัจจุบันสถาบันการเงินให้
ความส าคัญกับกลุ่มดังกล่าว แต่หากมีผลิตภัณฑ์สินเช่ือเป็นการ
เฉพาะ ทั้งที่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันหรือใช้เฉพาะบุคคลค้ าประกัน 
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เท่าที่ควรเพราะวิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจด้านการขอสินเช่ือ [7] 
จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในหลายภูมิภาคที่กล่าว
มาข้างต้นนั้นมีลักษณะปัญหาใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะในด้านการ
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ขาดความรู้ ในด้านต่างๆ อัน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของวิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านการตลาด ด้านบัญชีและ
การเงิน ด้านการบริหารการผลิต ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นต้น 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อท าการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชุมชนในต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่าวิสาหกิจชุมชนมีสภาพปัญหาไม่แตกต่างชุมชนอื่น ดังกล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยเฉพะสภาพปัญหาด้านการตลาด ด้านการผลิต 
ด้านเทคโนโลยี และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัย
กลยุทธ์การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1.1.1 เพื่อศึกษาการด าเนินงานโดยรวมและการด าเนินงานด้าน
การตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
1.1.2 เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในการ
ด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน 
1.1.3 เพื่อก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับวิสาหกิจชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ ช้ีแนะแนวทางการ 
ด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถี
ชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการ
พัฒนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการส าคัญเรียกว่า  
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1) พอประมาณ คือ ผลิตอยู่ในระดับสมดุล
และสามารถพึ่ งตัวเองได้โดยการผลิตเอง 2) มี เหตุผล มีการ

ตัดสินใจบนหลักของเหตุผลโดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การผลิตนั้นอย่างรอบคอบ 3) ภูมิคุ้มกัน คือ มีภูมิคุ้มกันในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 2 เง่ือนไข  คือ เง่ือนไขความรู้  
มีการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
ในส่วนของเง่ือนไขคุณ ธรรม คื อ มี ความอดทนพากเพียร  
ใช้สติปัญญาจนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติตาม
แนวทางวิถีแห่งความพอเพียง [9] 
1.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ หรือการ
วิเคราะห์ SWOT ถือเป็นสิ่งจ าเป็นต่อองค์การเพื่อใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบ   

ในการวิเคราะห์ SWOT ท าให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์การแล้ว ผู้บริหารยังสามารถ
น าแนวคิดไปต่อยอดในการก าหนดกลยุทธ์รูปแบบ TOWS Matrix 
เพื่อสร้างกลยุทธ์เชิงสถานการณ์ได้อีกด้วยการก าหนดกลยุทธ์แบบ 
TOWS Matrix สามารถท าได้หลังจากการวิเคราะห์ SWOT ของ
องค์การแล้ว  โดยเป็นการน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เพื่อก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ได้ 4 
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ SO เป็นการใช้ข้อดีจาก จุดแข็งในโอกาส เพื่อ
สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในส่วนของกลยุทธ์ ST เป็นการใช้
จุดแข็งเพื่อลดอุปสรรคให้เหลือน้อยที่สุด องค์การอาจใช้จุดแข็ง
ด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาด เพื่อขจัด
อุปสรรคจากคู่แข่งขัน เป็นต้น ในส่วนของกลยุทธ์ WO เป็นการ
ปรับปรุงจุดอ่อนผ่านการใช้โอกาส และกลยุทธ์  WT เป็นการ
ประเมินจุดอ่อน เพื่อลดอุปสรรคให้เหลือน้อยที่สุด เช่น ใช้วิธีการ
ร่วมลงทุน การลดค่าใช้จ่าย การเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีก าไร [12] 
 

1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การด าเนินงานโดยรวม  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  การก าหนดกลยุทธ์การตลาด (TOWS Matrix) 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 
2. ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
3. การบริหารจัดการตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง Strengths และ จุดอ่อน Weaknesses 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส Opportunities และ อุปสรรค Threats 

 1. กลยุทธ ์SO ใชจุ้ดแข็งที่มอียู่ เพื่อแสวงหาโอกาส 
2. กลยุทธ ์ST ใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อหลกีเลี่ยงอุปสรรค 
3. กลยุทธ ์WO แก้ไขจุดออ่นเพื่อแสวงหาโอกาส 
4. กลยุทธ ์WT ลดจุดออ่นเพื่อหลกีเลี่ยงอุปสรรคให้
เหลือนอ้ยที่สุด 

การด าเนินงานด้านการตลาด (4P)   
 

รูปที่ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1.1 ด้านพ้ืนที ่
 พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้อยู่ในต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล 
จ านวน 6 วิสาหกิจชุมชน คือ 1) กลุ่มน้ าดื่มเทพนาคา 2) การผลิต
สินค้าตากะลาเพื่อสุขภาพ 3) การเกษตรและแปรรูปบ้านทางหลวง 

4) การเกษตรและแปรรูปบ้านมอญ 5) ทัตเทพการเกษตร และ 6) 
น้ าพริกกุ้งกรุงเก่า 
2.1.2 ด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 36 คน จาก 6 วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจละ 6 คน ในต าบลไทร
น้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ของ
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ส านักงานเกษตรอ าเภอบางบาลผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 1 คน รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 37 คน 
2.1.3 ด้านเนื้อหา 
 การด าเนินงานโดยรวม ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสมาชิก 
และการบริหารจัดการตามาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ด าเนินงานด้านการตลาด ซึ่ งเน้นส่วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก (SWOT analysis) ตามหลัก
ปรั ชญ าเศรษฐกิ จพอเพี ยง และก าหนดกลยุ ทธ์ การตลาด 
โดยใช้ TOWS Matrix  
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสังเกตุ 
และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูล  6 วิสาหกิจ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 37 คน และการประชุมกลุ่ม 
(Focus Group) พื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยรวมและสภาพการ
ด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน  
 2. ท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกต
กับการสัมภาษณ์เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลหลักได้พูด ความ
แน่นอนของค าพูดในเรื่องเดียวกันจากผู้ให้ข้อมูลหลายคน 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดเก็บในรูปแบบ หนังสือ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ 
บทความในวารสารวิจัย และเอกสารทางวิชาการต่างๆ โดยรวบรวม
จากส านักงานเกษตรอ าเภอ และห้องสมุด รวมทั้ งสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ต 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานโดยรวม การด าเนินการด้านตลาด และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT analysis)  
 5. ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาตลาดโดยใช้ TOWS Matrix จากผล
การวิ เคราะห์  SWOT ซึ่ งก าหนดกลยุ ทธ์  4 รู ปแบบ ได้ แก่  
1) กลยุทธ์ SO 2) กลยุทธ์ ST 3) กลยุทธ์ WO และ 4) กลยุทธ์ WT  
4. ผลการวิจัย 
4.1 สภาพการด าเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน  
4.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของวิสาหกิจชุมชน  
 ระยะเวลาการก่อตั้งและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าดื่มเทพนาคา และ
วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าตากะลาเพื่อสุขภาพ จดทะเบียน ปี พ.ศ. 
2551 วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้านทางหลวง และ
วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้ านมอญ จดทะเบี ยน  
ปี พ.ศ. 2561 วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกกุ้งกรุงเก่า และวิสาหกิจชุมชนทัต
เทพการเกษตร จดทะเบียน ปี พ.ศ. 2562  
 วัตถุประสงค์การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อประกอบอาชีพรองเพื่อ
การสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิก ยกเว้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ าดื่มเทพ

นาคา ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลัก สนองนโยบายของ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิกเพื่อสร้างรายได้หลักให้กับสมาชิกในกลุ่ม จ านวนสมาชิกเริ่มต้น
และปัจจุบันส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 7 คน ยกเว้นวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มน้ าดื่มเทพนาคา ที่มีสมาชิกในกลุ่มจ านวน 68 คน 
4.1.2 ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของวิสาหกิจชุมชน  
 เพศและอายุ  ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง ส าหรับอายุของประธานและ สมาชิกส่วนใหญ่ มีอายุ
มากกว่า 60 ปี ถือว่ามีอายุค่อนข้างสูง  
 สถานภาพสมรสและระดับการศึกษา ประธานวิสาหกิจและสมาชิก 
ส่ ว น ให ญ่ มี ส ถ าน ภ าพ ส ม รส แ ล้ ว  ส า ห รั บ ก า ร ศึ ก ษ า  
ส่วนใหญ่สมาชิกมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ย ก เว้ น ป ระ ธ าน วิ ส าห กิ จ ชุ ม ช น ก ลุ่ ม น้ า ดื่ ม เท พ น าค า  
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่ สมาชิกมีระดับการศึกษาไม่สูงนัก 
 เงินลงทุนเริ่มแรก เงินทุนหมุนเวียน และแหล่งเงินทุนหลักของ
วิสาหกิจ ส่วนใหญ่เป็นเงินจากการร่วมหุ้นของสมาชิก หลังจากได้
ด าเนินกิจกรรมในแต่ละวิสาหกิจชุมชนได้ระยะหนึ่ง จะได้รับเงินทุน
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และสินเช่ือจากธนาคาร 
 การสนับสนุนจากหน่วยภายนอก วิสาหกิจชุมชนได้รับการ
สนั บสนุ นจากภาครั ฐและเอกชน สถาบั นการศึ กษา ได้ แก่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระ
นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี  หน่วยงานภาครัฐ 
ได้แก่ เกษตรอ าเภอบางบาล ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์  และ
ธนาคารออมสิน เป็นต้น 
4.1.3 การบริหารจัดการวิสาหกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผลการศึกษาการบริหารจัดการพบว่ามีการน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่ เกิดจาการ
รวมกลุ่ม การลงทุนหุ้นของสมาชิกในกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมที่มีความ
พอประมาณในระยะแรก คือผลิตสินค้าพอประมาณและสามารถพึ่ง
ตัวเองได้โดยการผลิตเอง ความมีเหตุผลโดยค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมอย่างรอบคอบโดยการจดบันทึกทุกครั้งที่มี
กิจกรรมรายรับรายจ่าย การจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และการมี
ภูมิคุ้มกัน เรื่องการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก เช่น คู่แข่ง แรงงานฝีมือ สภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ต่างๆ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการด าเนิน
กิจกรรมตามเง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ โดยมีการศึกษาหาความรู้โดย
การเข้ารับการอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และกิจการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและการประเมิน
ระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน และในส่วนของเง่ือนไขคุณธรรม 
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คือ มีการจัดสรรก าไรให้กับสมาชิกตามจ านวนหุ้นอย่างเป็นธรรม โดย
สมาชิกมีความอดทนพากเพียร ใช้สติปัญญาในการผลิตการจ าหน่าย
จนประสบความส าเร็จ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางวิถีแห่งความ
พอเพียง  
4.2 สภาพการด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน  
4.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  
 ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหาร ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
น้ าดื่มเทพนาคา มีผลิตภัณฑ์หลักคือ น้ าดื่ม ผลิตภัณฑ์รอง คือ ขนม
ไทย และธุรกิจบริการโฮมสเตย์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูป
บ้านทางหลวง และวิสาหกิจชุมชนการเกษตรและแปรรูปบ้านมอญ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลิตผลการเกษตรเป็นอาหาร วิสาหกิจ
ชุมชนน้ าพริกกุ้งกรุงเก่า มีผลิตภัณฑ์หลักเป็นน้ าพริกแกง ผลิตภัณฑ์
รองเป็นแกงส าเร็จ และวิสาหกิจชุมชนทัตเทพการเกษตร ผลิตภัณฑ์
หลักเป็นเห็ดหลินจือและถั่งเช่า วิสาหกิจชุมชนการผลิตสินค้าตากะลา
เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ตากะลาเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์รอง
เป็นยาดมสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร โดยผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่เกิดจากความรู้ภูมิปัญญาสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
 แหล่งที่มาของวัตถุดิบหลักและเทคโนโลยีในการผลิต วิสาหกิจ
ชุมชนส่วนใหญ่ จะใช้วัตถุดิบในชุมชน เช่น ไข่เป็ด สั่งซื้อจากฟาร์มใน
ชุมชน แป้ง น้ าตาล ซื้อจากร้านค้าในชุมชน พืชผักสมุนไพรเป็นผลิตผล
การเกษตรจากชุมชนที่วิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ เพื่ออุดหนุนสินค้าใน
ชุมชนฯ ส่วนเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการสนับจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เช่น เครื่องตีไข่ เครื่องอบขนม เครื่องขัดกะลา เป็น
ต้น   
 บรรจุภัณฑ์ฉลากและตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เริ่มต้น
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะพื้นฐานใช้ตราตามช่ือผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการ
จดจ า ต่อมาได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ฉลากและตราสินค้าจากการ
สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น 
 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
การรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกเว้นวิสาหกิจกลุ่มน้ าดื่ม
เทพนาคา ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย อย. และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP มีห้อง Primary GMP ซึ่งขนมฝอยทองได้ 5 ดาว 
ขนมทองหยอด เม็ดขนุนได้ 4 ดาว และขนมจ่ามงกุฎได้ 3 ดาว  

4.2.2 ด้านราคา (Price) วิสาหกิจชุมชนมีการก าหนดราคาขาย
ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจากราคาท้องตลาด แต่ในการคิดต้นทุน
การผลิตของวิสาหกิจไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้รวมค่าแรงของสมาชิก 
ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิต ส าหรับป้าย
แสดงราคาสินค้าไม่มีติดป้ายแสดงราคาสินค้าอาจเป็นเพราะสินค้า
ส่วนใหญ่ขายส่งผ่านร้านค้าท่ัวไปในชุมชน และร้านค้าเป็นผู้ก าหนด
ราคาขายเอง ส่วนวิสาหกิจชุมชนที่มีหน้าร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของตนเองจะมีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า 
4.2.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) วิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่เลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายในพื้นที่เป็นหลัก คือ ร้านค้าและ
ตลาดในชุมชน บางวิสาหกิจจ าหน่ายผ่านคนกลาง ที่ท าการกลุ่ม 
และงานแสดงสินค้า 
4.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการลดราคา
กรณีซื้อปริมาณมาก การจัดแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น  
4.3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของวิสาหกิจชุมชน  
4.3.1 จุดแข็ ง  (Strengths) ผลิตภัณ ฑ์ มี ช่ื อ เสี ยงและได้ รับ  
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น มีความรู้ภูมิปัญญาในการผลิตที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ  
4.3.2 จุดอ่อน  (Weaknesses) ช่องทางการจัดจ าหน่ายน้อย  
ขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
4.3.3 โอกาส (Opportunities) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตรา
สินค้า การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย และการตลาดออนไลน์  
4.3.4 อุปสรรค (Threats) มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวใน
อุตสาหกรรมใหญ่ การขาดความเสถียรภาพทางการเมือง ส่งผลต่อ
นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดความต่อเนื่อง สภาพ
เศรษฐกิจไม่ดีส่งต่อการก าลังซื้อท่ีลดลง  
4.4 กลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชน  
 จากสภาพการด าเนินงานโดยรวม และการด าเนินการด้าน
การตลาด และผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของวิสาหกิจชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปก าหนดกลยุทธ์ได้ต่อไปนี ้
 

 
ตารางที่ 1 ก าหนดกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนด้วยวิธีการ TOWS Matrix 
 

Internal 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

External 
 
 
โอกาส (Opportunities) 
 

กลยุทธ์เชงิรุก (SO) 
กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต  
จุดแข็ง (S) มีผลิตภัณฑ์ที่มชีื่อเสียงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
โอกาส  (O) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิต  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายด้วยการตลาด
ออนไลน์  
จุดอ่อน (W) ช่องทางการจ าหน่ายที่มีน้อย  
โอกาส (O) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเพิ่ม 
ช่องทางการจัดจ าหน่ายและตลาดออนไลน์ 
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อุปสรรค (Threats) 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขัน  
จุดแข็ง (S) ความรู้ภูมิปัญญาในการผลิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  
อุปสรรค (T) มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี 
การผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
จุดอ่อน (W) ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและ 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีน้อย  
อุปสรรค (T) มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

 

 จากตารางที่ 1 สามารถสรุปผลการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของ
วิ สาหกิ จชุ มชนตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ต าบล 
ไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการ TOWS 
Matrix ได้จ านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต 2) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายด้วยสื่อการตลาด
ออนไลน์  3) กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์ ให้แตกต่างเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และ 4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่อง
เทคโนโลยีการผลิตและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 
5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน 
และสภาพการด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน เน้น
พิจารณาเฉพาะองค์ประกอบส่วนประสมการตลาด (4P) พบว่า
วิสาหกิจมีการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง และมี
ความต้องการปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์  ใน
ด้านผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เพชรา บุดสีทา [8] ที่ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดก าแพงเพชรด้านการด าเนินงานของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนทีไ่ด้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมี ความ
ต้องการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สามารถ
อธิบายองค์ประกอบได้ ร้อยละ 67.31 จัดกลุ่มได้ 4 องค์ประกอบ คือ 
การส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางจัดจ าหน่าย 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ปัชฌา ตรีมงคล และคณะ [9] ที่ได้เสนอ
แนวคิดในเรื่องการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมี
ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรมไว้ในงานวิจัย เรื่อง กระบวนการเรียนรู
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจขนาดยอม “กรณีศึกษา
ธุรกิจขนาดยอมภายใตเครื่องหมายการคาช่ือ ดี.ดีดินเดิม จังหวัดนคร
สวรรค”  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) พบว่า จุดแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์มีช่ือเสียงและได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มีแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น รสชาติ

และคุณภาพเป็นท่ียอมรับ สมาชิกมีความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดจาก
บรรพบุรุษ จุดอ่อน คือ ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีน้อย สมาชิกขาด
ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โอกาส 
คือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีการผลิต การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การตลาดออนไลน์ อุปสรรค มีคู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวใน
อุตสาหกรรมใหญ่ การขาดเสถียรภาพทางการเมืองส่งผลต่อนโยบาย
ภาครัฐที่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขาดความต่อเนื่อง สภาพเศรษฐกิจไม่
ดีส่งต่อการก าลังซื้อที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงพล พรหม
สาขา ณ สกลนคร [4] ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบว่ามีปัญหาทางการเงิน เช่น ไม่สามารถยืมเงิน
จากสถาบันการเงิน และขาดความรู้ความสามารถด้านต่างๆ  
 จากผลการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนได้จ านวน 
4 กลยุทธ์ สามารถอภิปรายเป็นกลยุทธ์ดังนี ้
 1) กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต จากจุดแข็ง  
มีผลิตภัณฑ์ที่มี ช่ือเสียงได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กับโอกาส   
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล จตุพร และคณะ [5] ที่ ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรชุมชน และวิสาหกิจ
ชุมชน ท่ีอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เรื่องนโยบายการ
สนับสนุนของภาครัฐ และสิ่งที่รัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนจะต้องปรับปรุงการด าเนินงานใน เรื่อง การ
บริหารการผลิต การจัดการสินค้า และความรับผิดชอบต่อชุมชน  

2) กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายด้วยสื่อการตลาดออนไลน์  
จากจุดอ่อนช่องทางการจ าหน่ายที่มีน้อย กับโอกาสหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายและตลาดออนไลน์  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวนาถ ทองสองยอด และ ภีรกาญจน์ ไค่นุ่น
นา [10] ที่ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์เกลือต าบลบานา จังหวัดปัตตานี ที่ได้เสนอกล
ยุทธเ์พื่อการพัฒนาช่องทางการตลาดด้วยการจ าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์  

3) กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่ งขั น จากจุ ดแข็ งความรู้ ภู มิ ปั ญญาที่ สื บทอดมา 
จากบรรพบุรุษ กับอุปสรรค คู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัญวิริญจ์ แจ้งพลอย และวิโรจน์ เจษฎา
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ลักษณ์ [11] ที่ได้วิจัยเรื่องกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในการด าเนินธุรกิจร้านกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ไม่มีการสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนโดย
ใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และ
ภาพลักษณ์ 

4) กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน จากจุดอ่อน ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีน้อย กับอุปสรรค คู่แข่งผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับอุทัย ปริญญาสุทธิ
นันท์ [7] ที่ได้ทบทวนปัญหาของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน คือไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้เท่าที่ควรเพราะวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดความรู้และ
ความเข้าใจด้านการขอสินเชื่อ 
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
 การศึกษาสภาพการด าเนินงานโดยรวมของวิสาหกิจชุมชน และ
สภาพการด าเนินงานด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน เน้นพิจารณา
เฉพาะองค์ประกอบส่วนประสมการตลาด (4P) พบว่ามีการน้อมน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่มี
การลงทุนหุ้นเพื่อด าเนินการกิจกรรมคือผลิตสินค้าพอประมาณและ
สามารถพึ่งตัวเองได้ โดยการผลิตเอง ใช้ความมีเหตุผล ด้วยการด าเนิน
กิ จ ก ร ร ม อ ย่ า ง ร อ บ ค อ บ โ ด ย ก า ร 
จดบันทึกและการจัดท าบัญชีรับจ่ายของวิสาหกิจชุมชน และการมี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องการยอรับการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่ามีการด าเนิน
กิจกรรมตามเง่ือนไข คือ เง่ือนไขความรู้ โดยหาความรู้เพิ่มเติมด้วยการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ และในส่วนของเง่ือนไขคุณธรรม คือ 
มีการจัดสรรก าไรให้กับสมาชิกตามจ านวนหุ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และ
ผลก าหนดกลยุทธ์การตลาดด้วยวิธี TOWS Matrix ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยเช่นกันทั้ง 4 กลยุทธ์  คือ กลยุทธ์การใช้
เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต กลยุทธ์เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายด้วย
สื่อการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์สร้างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ กลยุทธ์การสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องเทคโนโลยีการผลิต  
 
 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
6.2.1 วิสาหกิจชุมชนควรเน้นเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ (Product) ให้มี
ความแตกต่างโดยการน าความรู้ภูมิปัญญามาสร้างเป็นเรื่องเล่า (Story) 
ให้กับผลิตภัณฑ์ตามกลยุทธ์ ST จากผลการวิจัยนี้ ซึ่งสอดคล้องกับกล
ยุทธ์การตลาดการสร้างความแตกต่างที่ผลิตภัณฑ์ ของ Philip Kotler 
and Gary Armstrong [13] ได้ เสนอกลยุทธ์การตลาด 4 ขั้นตอน 
Segmentation Targeting Differentiation Positioning  
6.2.2 วิสาหกิจชุมชนควรมีความรู้ในเรื่องช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) ออนไลน์  ตามกลยุทธ์  WO จากผลการวิจัยนี้  เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนแล้ว แต่หากชุมชนขาดความรู้ 
ก็จะส่งผลให้กลยุทธน์ี้ไม่ประสบความส าเร็จและยั่งยืนได้ 
6.2.3 วิสาหกิจชุมชนควรมีความรู้ ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิต  
ตามกลยุทธ์ SO และ WT จากผลการวิจัยนี้ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ
ให้ การสนับสนุ นเทคโนโลยี การผลิตแล้ ว หากแต่ หากชุมชน 
ขาดความรู้ก็จะส่งผลให้กลยุทธ์ทั้งสองไม่ประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของบุคลิกภาพวิชาบุคลิคภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
วิชาการพัฒนาบุคลิภาพ ในภาคเรียนที่ 2 เทอม 2/2562 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ คือ การวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่  1 และปีที่  2 วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เทอม 2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนท้ังสิ้น 42 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง 36 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเช่ือมั่นท่ี 0.768 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปจจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 12 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 เป็นเพศหญิง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 สาขาการสอน
ภาษาไทย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 สาขาอาชีวอนามัยและภาษาไทย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
สาขาคหกรรมศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5  ช้ันปีที่ 1 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ช้ันปีที่ 2 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.2 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 อาศัยอยู่กับตายาย  3 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอาศัยอยู่กับญาติ 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ระยะเวลาเดินทางมาเรียนใช้เวลา 30 นาที มี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.6 และใช้เวลาเดินทางช่ัวโมงครึ่ง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  และเดินทางโดยรถยนต์ มีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 เป็นต้น จาก
คุณลักษณะของบุคลิกภาพ วิชาบุคลิกภาพ พบว่า ด้านคุณลักษณะประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะบุคลิกภาพ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก ภาพรวม (¯X = 4.60) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมาบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกระดับ 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะ, ของนักศึกษา, การพัฒนา 
 

Abstract 
 

The purposes of this research was to study the university student is personality for Rajabhat Phranakhorn si 
Ayutthaya University Student of personality Development Major 2/ 2562.  The samples were university student of 
personality Development Major compared 36 students in a questionnaire – based quantitative. Description level 5, at 
reliability 0.768. Statistical analysis was performed in terms of frequency, mean, standard deviation, percentages. The 
findings were as follows: The results showed that most of the 36 student were male 33.33 percent, most of them lived 
with their parents 61.1 percent, show the distinctive personality significantly at the level of 0.05.  The personality of 
University Student at the high level. 

 
Keywords: The Personality, Student, Development 
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1. บทน า 
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย มีบทบาทต่อการ

ขับเคลื่อนให้นักศึกษามีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถใน
การปรับด้านการเรียนให้ประสบความส าเร็จนั้น หน่วยงานภาครัฐ
เข้ามาส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการให้มีการ
เรียนรู้ ในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการใน
การเรียนรู้ การใช้ชีวิตจริง ซึ่งมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้
ของบุคคล และสังคม โดยมีการมุ่งการพัฒนา และการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านการศึกษา ตามหลักทางวิชาการ โดย
มีการสร้างองค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สังคม ซึ่ง
เป็นแนวคิดทฤษฎีลักษณะนิสัยเป็นแนวคิดที่จ าแนกบุคคล ตาม
แนวโน้มลักษณะนิสัย โดยรวบรวม และจัดระบบลักษณะนิสัย ท่ีมี
ความใกล้ เคียงกัน เข้าประกอบเป็นบุคลิกภาพ (กนกพร) [1] 
นอกจากนั้นคุณลักษณะของบุคลิกภาพ ด้านการปรับตัวในการเรียน
วิชาบุคลิกภาพ จึงมีการวางแผน การพัฒนาบุคลิกลักษณะของ
นักศึกษา ให้มีบุคลิกภาพที่ดี  โดยมีการปลูกฝจงจิตใต้ส านึกให้
นักศึกษาตระหนักในการพัฒนาตนเอง โดยการปรับปรุงบุคลิกภาพ
ดีให้มีวินัย และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้มีความเหมาะสมกับ
การแต่งกาย หรือพฤติกรรมที่แสดงออกท่ีหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุง หรือพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสม (Engler) [2] 
บุคลิกภาพเป็นลักษณะส่วนบุคคล ที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของ
บุคคลนั้น โดยสามารถแสดงออกให้เห็นได้จากภายนอก เช่น 
รูปร่าง หน้าตา ท่าทาง ค าพูด และสิ่งที่ เป็นตัวตนภายใน ซึ่ง
สามารถสังเกตเห็นได้ยาก เช่น อารมณ์  ความคิด ความเช่ือ 
สติปจญญา ส่วนบุคลิกภาพเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็น ถึง
ตัวตนของบุคคลนั้นกับ สถานภาพของนักศึกษา ท้ังนี้จึงจะช้ีให้เห็น
ถึงสาระส าคัญที่จะน าไปสู่ความสมบูรณ์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ 
โดยแยกลักษณะของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

จากการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) ที่
จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อน าไปสู่การมีบุคลิกภาพภายนอก หรือการ
มีการประพฤติปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานภาพ
ของนักศึกษาตามสถาณการณ์แวดล้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จากปจญหาของนักศึกษาในรายวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพในแต่ละเทอม ที่มีการศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษามีคุณลักษณะด้านบุคลิกภายไม่เรียบร้อย 
และขาดวินัยในการบริหารจัดการด้านเวลาในการเข้าเรียน รวมถึง
การเรียนในช้ันเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มักมีสมาธิในการ
เรียนค่อนข้างน้อย ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรียน
การสอนในช่วงของการปรับตัวในการเรียน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ปีที่ 1 และยังขาดการปรับตัวในการเรียนเพราะเป็นนักศึกษาใหม่ 
ยังไม่คุ้นชินกับการเรียนที่มีความอิสระในการเรียน และการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน ซึ่งนักศึกษามาเรียนโดยขาดอุปกรณ์การ

เรียนที่น ามาเรียนในห้องเรียน มีเพียงโทรศัพท์มือถือที่น าติดตัวมา
เรียนในช้ันเรียนเท่านั้น   

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาคุณลักษณะบุคลิกภาพของ
นักศึกษาวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
บุคลิกภาพ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพการแต่งกาย และ
การปรับพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมด้านการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา จากการปลูกฝจงพฤติกรรมให้
นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศึกษาปจจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
บุคลิกภาพ วิชาบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
     
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1  ขอบเขตพ้ืนที่  

คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฎพระนครศรีอยุธยา ช้ันปีที่ 1 และช้ันปีที่ 2 มีจ านวน  42 คน 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน 
 
3.2  ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 และปีที่ 2 ที่
เรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ เทอม 2/2562 ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนทั้งสิ้น 42 คน  
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36  คน แบ่งเป็นสาขาการจัดการ มี
จ านวน 2 คน สาขาอาชีวอนามัย มีจ านวน 10 คน สาขาคหกรรม
ศาสตร์ มีจ านวน 6 คน สาขาการสอนภาษาไทย มีจ านวน 16 คน 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวน 5 คน สาขาการปกครอง
ท้องถิ่น มีจ านวน 2 คน และสาขาภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 1 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือสัดส่วนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1  
และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ก าหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ขนาด
กลุ่ มตั วอย่ างที่  จ านวน 36 คน โดยใช้สูตรของ (Krejcie & 
Morgan)[3] 
 
3.3  ตัวแปรอิสระ   

ได้แก่ ปจจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ช้ันปีที่ 
อาศัยกับครอบครัว ระยะเวลาเดินทาง 
  
3.4  ตัวแปรตาม 

คือ คุณลักษณะของบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  
ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหว ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  
ด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ ด้านบุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม และด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
กรอบแนวค ิดในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ได ้จากการศึกษา

แนวค ิดและทฤษฎ ีเกี ่ยวก ับ ค ุณล ักษณะของบ ุคล ิกภาพห ้า
องค์ประกอบ ศึกษาตามแนวคิดของคอสตาและแมคเคร (Costa 
& McCrae) [4] วิ ช าบุ ค ลิ ก ภ า พ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร าช ภั ฎ 
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  สมมติฐานการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปจจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 
มีระดับความคิดเห็นคุณลักษณะของบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ในวิชาการพัฒนาบุคลิภาพ ภาคเรียนที่ 2 เทอม 
2/2562 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับ
ค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ จ านวน 36 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน 
คือ เกี่ยวกับปจจจัยส่วนบุคคล เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และ
ข้อเสนอแนะ สถิติที่ ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ และร้อยละ , 
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
7.1 สรุปผลการวิจัย 

7.1.1  ผลการวิจัย พบว่า ปจจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 เพศหญิง มีจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 สาขาการ
สอนภาษาไทย มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.1 สาขาอาชีวอ

นามัยและสาขาภาษาไทย มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 
สาขาภาษาญี่ปุ่น มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 สาขาคหกรรม
ศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 25.5 ช้ันปีที่ 1 มีจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ช้ันปีที่ 2 
มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับพ่อแม่ 
มีจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 อาศัยอยู่กับตายาย มีจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอาศัยอยู่กับญาติ มีจ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.6 ระยะเวลาเดินทางมาเรียนใช้เวลา 30 นาที มี
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7  ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง มี
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 และใช้เวลาเดินทางช่ัวโมงครึ่ง 
มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4  เดินทางโดยรถยนต์ มีจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

7.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลิกภาพ ด้าน
การปรับตัวในการเรียนวิชาบุคลิคภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของบุคลิกภาพ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ภาพรวม (x ̅  = 4.60) เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายด้าน พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
รองลงมา บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ บุคลิกภาพแบบ
ประนีประนอม บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
7.2  อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของบุคลิกภาพวิชาบุคลิกภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คุณลักษณะของบุคลิกภาพ 
ด้านการปรับตัวในการเรียนวิชาบุคลิกภาพ จ าแนกตามปจจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สาขาอา
ชีวอนามัยและภาษาไทย มีจ านวน 22 คน มีคุณลักษณะของ
บุคลิกภาพ ด้านการปรับตัวในการเรียนวิชาบุคลิกภาพ ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก ซึ่ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ อคัมย์สิริ ลียา
ชัย[5] ได้ศึกษา บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ความฉลาดทางอารมณ์ 
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ พบว่า ลักษณะส่วน
บุคคลทางด้านเพศ และอายุงาน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ โดยเพศหญิง มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ สูงกว่าเพศชาย ช่วงอายุงานน้อยกว่า 10 ปี และช่วงอายุ
งานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การสูงกว่าช่วงอายุงาน ระหว่าง 11 – 15 ปี โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 8.1.1  ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับคุณลักษณะด้าน
การปรับตัวในการเรียนและการปลูกฝจงให้นักศึกษามีวินัยในการ
แต่งกายที่ถูกระเบียบ 
 8.1.2  ควรสร้างเสริมบุคลิกภาพด้านคุณลักษณะการ
แสดงออกท่ีเหมาะสม มีวินัยในการเรียน และมีมารยาทท่ีเรียบร้อย  
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 8.1.3  ควรพัฒนาคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการปรับตัว
ด้านการเรียนรู้และการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาเพิ่มขึ้น 
 8.1.4 ควรปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้านเวลาใน
การเรียนและการวางแผนการเดินทางมาเรียนเพิ่มขึ้น  
  
8.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

8.2.1  การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวในการพัฒนาบุคลิคลิกภาพ อาทิ ด้านการสร้างความมั่นใจ 
ด้านอารมณ์สังคม สติปจญญา พฤติกรรม เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของบุคลิกภาพ ด้ านการปรับตัวในการเรียนวิชา
บุคลิกภาพ ท่ีแตกต่างกัน 

8.2.2  การศึกษาครั้งต่อไป อาจศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการ
ปรับพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
9.  กิตติกรรมประกาศ 

การจัดท างานวิจัยฉบับนี้ จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หาก
ปราศจากผู้ให้การสนับสนุนทุก ๆ ท่าน ที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ
การท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณท่าน ผศ. ดร.ภัทร
นันท สุรชาตรี ที่ปรึกษาที่กรุณาเสียสละเวลาให้ค าช้ีแนะ  ให้
ค าปรึกษาในการท าวิจัยโดยตลอด และให้โอกาสได้เป็นวิทยากร
น าเสนอผลงานวิจัยจากส่วนหน่ึงของวิจัย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่
มีคุณค่าอย่างยิ่ง ท่านยังกรุณาให้ค าแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการท า
วิ จั ย  ท า ให้ งาน วิ จั ย ค รั้ งนี้ ส ม บู รณ์ แ ล ะมี คุ ณ ค่ าม าก ขึ้ น 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่เคารพทุกท่าน รวมถึงคณาจารย์ประจ า
หลั กสู ต รบริห ารธุ รกิ จมหาบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้ าที่ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ให้ความ
ร่วมมือ ประสานงาน และช่วยแนะน าตลอดงานวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ขอขอบคุณ พี่ 
น้อง และเพื่อนทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุน 
และเป็นก าลังใจด้วยดีเสมอ จึงท าให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 
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แรงจูงใจของพนักงาน  
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมซิ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

Employee motivation of  
Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd. 

 
บรรพต กิติสุนทร1 และ วัศวรรณ สุขจินดา2 

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

1Email: bikbki@hotmail.co.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) เพื่อ
ศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 4) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และ 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร จ านวน 39 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05, .0001 
 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับแรงจูงใจของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับปานกลาง ในการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ และปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ร้อยละ 43.0 โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05, .0001 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, ปัจจัยในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract 
Research study Employee motivation of Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd. has 5 objectives 

which consist of one. To study the level of operational factors of operational level employees second, to study the level 
of efficiency in the performance of the employees at the operational level. Third, to study the level of organizational 
commitment of the operational employees. Fourth, to study the level of motivation for performance of the operational 
employees. And the fifth. To study the relationship between operational factors Operational efficiency Commitment to 
the organization Operational incentives and performance of the operational employees. Uses questionnaires as a tool to 
collect data from 39 populations using a specific sampling method. The statistics used for data analysis were frequency, 
mean, standard deviation. And stepwise multiple regression analysis with statistical significance at the level of 0.05, .0001 

 The results of this study found that Employee level of motivation at operational. is at a moderate level. 
Employee performance factor is at the moderate level. Employee performance is at the moderate level. Level of 
engagement with the organization is at the moderate level. In testing the hypothesis, it was found that the factors of 
goodwill to maintain organizational membership. And salary and welfare factors Affect the motivation of employees at 
the operational of Nirvana Foods & Commerce International Co., Ltd. 43.0%, with statistical significance at 0.05, .0001 
level.   

 
Keywords: motivation, performance factor, organizational commitment 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

396 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

1.บทน า  
 การจูงใจ (Motivation) เป็นการน าเอาปัจจัยต่างๆมาเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลแสดงออกมาอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดหมาย
หรือเป้าหมายที่ต้องการที่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่ท าให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาดังความคาดหวังขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้กับบุคลากรของตน การ
สร้างแรงจูงใจเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ส าคัญที่จะน ามาใช้ในการ
บริหารเพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชา สามารถน าไปใช้กับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้โดยจะ
เป็นสินค้าที่ทุกคนมีความต้องการจะมีไว้ให้มากที่สุด เพราะในแต่
ละวันบุคคลต้องการแรงจูงใจเพื่อการด ารงชีพ การช่วยเหลือบุคคล
อื่นและการน าบุคคลต่างๆ ไปสู่จุดมุงหมายของตัวบุคคลเอง การ
สร้างแรงจูงใจนี้จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารงานขององค์การ
หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยบ าบัดความต้องการความจ าเป็น
และความเดือดร้อนของพนักงานในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ผู้ที่
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือหัวหน้างานในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนก็ควรจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานของตนตามความเหมาะสม 
ความสามารถท่ีจะจูงใจให้ตัวเราเองและบุคคลอื่นจะมีผลกระทบตอ่
ความส าเร็จในด้านงานและที่เราจะสามารถปรับปรุงผลงานได้อย่าง
มากมาย เพราะการจูงใจจะเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดของคนและทุกคน
สามารถท าได้ส าเร็จโดยไม่มีการจ ากัดขอบเขตไม่ว่าจะอยู่ ใน
สถานการณ์ใด ก็สามารถน าเอาวิธีการจูงใจมาใช้กับบุคลากรของ
ตนได้เสมอ ดังนั้น จึงสมควรให้ความส าคัญต่อบุคลากรในองค์การ
ด้วยการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้มีประโยชน์ต่อ
บุคลากรที่จะปฏิบัติงาน และท าให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(คันศร แสงศรีจันทร์, 2550) 
 บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด  ได้ตระหนักถึงแรงจูงใจที่ท าให้เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา มีความมุ่งมั่นที่จะฟันฝ่า
อุปสรรคต่างๆ มีความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมนั้นๆอย่างทุ่มเท
และเต็มก าลังความสามารถ หรือมีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความถนัดในงานที่ตรงกับความรู้
ความสามารถและมีเพื่อนร่วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร จึงท าให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่จะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จ   
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร เพื่อที่จะสามารถ
ท าให้พนักงานท างานได้อย่างมีความสุขและจะทุ่มเทก าลังกาย
ก าลังใจ เพื่อให้งานนั้นประสบความส าเร็จสูงสุดและส่งผลให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้น ผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการ
ผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

2.วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 2) เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 3) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน  
 4) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1) ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของ
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิช อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ทั้งสิ้น 39 คน 
 2) ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  2.1) ตัวแปรต้น ได้แก่ 
     2.1.1) ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีจากต าราเอกสารของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551) 
    2.1.2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีจากต าราเอกสารของ โชติกา ระโส (2555)  
      2.1.3) ความผูกพันต่อองค์การ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด 
ทฤษฎีจากต าราเอกสารของ ศุลีพร จิตต์เที่ยง (2554) 
 2.2) ตัวแปรตาม ได้แก่   
     2.2.1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีจากต าราเอกสารของ เจริญ
ผล สุวรรณโชติ (2551) ประกอบด้วย ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถาม  
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งหมดมา
วิ เคราะห์ และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
การศึกษาในครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ ดังนี้  
  1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  2) วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า นปั จ จั ย ใ นก า รป ฏิ บั ติ ง าน  ด้ า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และ
ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
  3) การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ใช้ทดสอบระหว่างตัว
แปรอิสระทุกตัวกับความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
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ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2550) 
ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้
ก าหนดไว้ท่ีระดับ 0.05 
 
3.ผลการวิจัย   
 การศึกษาเรื่องแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ศึกษา
ได้สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 ปัจจัยบุคคลของพนักงาน พบว่า พนักงานในบริษัทเนอร์วาน่า 
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายุระหว่าง 26-45 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี อยู่ Line Pack มีช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-10 ปี 
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ 
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเนอร์วาน่า 
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด พบว่า พนักงาน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ 
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด พบว่า พนักงานส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ 
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 
4.อภิปรายผล   
 จาการศึกษาเรื่องแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท 
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผู้ศึกษา
มีข้อค้นพบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน รองลงมาคือ ด้าน
นโยบายและการบริหาร ด้านบรรยากาศในการท างาน ด้านความ
มั่นคงในการท างาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตามล าดับ 
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พบว่า ความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการ
เปิดโอกาสให้กับพนักงานได้ปฏิบัติงานใหม่ พนักงานสามารถ
ท างานได้อย่างมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานได้

อย่างหลากหลาย และสามารถท างานได้เสร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) 
ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
อยู่ ในระดับมาก ซึ่ งแสดงให้ เห็นว่า  บุคลากรในหน่วยงานมี
ความก้าวหน้าในการท างาน  เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง 
 ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีความ
ยุติธรรมและเหมาะสม มีการให้พนักงานปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมอบหมายงานให้สมควรกับอัตราก าลังของพนักงาน
ในทุกๆฝ่ายและแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน ไม่มีการ
แย่งหน้าที่กันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะวรรณ มารวิชัย (2550) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยในปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทอีซี่ บายจ ากัด 
(มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหาร อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า บริษัทมีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการองค์การที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานขององค์การ 
 ด้านบรรยากาศในการท างาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์  คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่ า ในบริษัท มี
สภาพแวดล้อมโดยทั่วๆ ไปในที่ท างาน มีอากาศร่มรื่น ปลอดโปร่ง 
สะอาด และมีการท ากิจกรรม 5 ส. มีความสมบูรณ์ เพื่อท าให้
องค์การเกิดความสมบูรณ์แบบมากที่สุด มีบรรยากาศที่ดี ที่สดช่ืน 
มีต้นไม้โดยรอบบริษัท เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้รู้สึกอยากท างาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มานะ พิจุลย์ (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านบรรยากาศในการท างาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า 
องค์การมีการจัดการบรรยากาศในการท างาน ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่
ให้พนักงานในองค์การมีแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงาน       
 ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการสร้าง
ความมั่นใจให้กับพนักงาน รู้สึกว่ามีความมั่นคงในอาชีพการท างาน 
มีความแน่นอน ความคงทนของต าแหน่ง และความก้าวหน้าของ
ต าแหน่งงานในองค์การ มีแบบแผนไว้อย่างเหมาะสมที่จะรองรับ
ความมั่นคงให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศักรินทร์ วิชาธรรม (2552) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม
อาชญากรรมของข้าราชการต ารวจกองบังคับการต ารวจนครบาล 7 
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โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความมั่นคงในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า หน่วยงานมีการสร้างความมั่นคงในการปฏิบัติงานเพื่อให้
บุคลากรเช่ือมั่นและมั่นคง  
 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการจ่าย
ค่าแรงตามที่กฎหมายก าหนด มีการขึ้นเงินเดือนตามความรู้ 
ความสามารถที่พนักงานสามารถท าได้และปฏิบัติงานได้จริง มีการ
ให้สวัสดิการ เพื่อเป็นเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีสิ่งกระตุ้นที่อยาก
ท างาน เข้น มีบ้านพักให้พนักงานสามารถอาศัยอยู่ได้ มีการแจก
อาหารว่างในเวลาที่พนักงานท างานล่วงเวลามีบริการแจกนมบ ารุง
ครรภ์ให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิวา 
ปฏิญาณสัจ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่
ส่งผลการท างานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
ส าโรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
รวมถึงสวัสดิการต่างๆ   
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือด้านปริมาณงาน รองลงมาคือ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย 
และด้านคุณภาพงาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า 
 ด้านปริมาณงาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์
วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการก าหนดให้ท าได้ตาม
มาตรฐานเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการใช้เทคนิคในการควบคุม
ปริมาณงาน จ านวนของที่จะให้ได้จ านวนผลงาน หรือผลผลิต
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน)  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปริมาณงาน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการก าหนดปริมาณงานที่
เหมาะสมกับพนักงานในบริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน                
 ด้านเวลา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า 
ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการปฏิบัติงานส าเร็จ ในเวลา
ที่ก าหนดไว้มีการจับเวลาเพื่อเป็นการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เพื่อน ามาก าหนดเวลาที่สมควรให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
ตามเวลาและท าให้งานออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพมากทีส่ดุ 
โดยค านึงถึงระยะเวลาการท างาน ความสามารถที่พนักงานมีการ
ปฏิบัติงานได้ รวมถึงการวางแผนจัดสรรก าหนดเป้าหมายให้อยู่ใน

ขอบเขตของเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติยา 
ฐิติคุณรัตน์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทซันไชน์ อินเตอร์ เนช่ันแนล จ ากัด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลา อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการจัดสรรบริหาร
จัดการเวลาที่เพียงพอในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับพนักงาน
ในบริษัท                 
 ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วา
น่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการบริการในด้านอาหาร
ในราคาถูก มีการจัดสรรอาหารกลางวันอย่างเพียงพอต่อพนักงาน 
และมีอาหารที่หลากหลาย ที่พนักงานสามารถเลือกซื้อในราคาที่
ย่อมเยาว์ มีการจัดสรรบ้านพักให้พนักงานในราคาที่ถูกกว่าตามหอ้ง
เช่าในพื้นที่ และบริษัทอยู่ในพื้นที่ระหว่างชุมชน ท าให้พนักงาน
สามารถไปเลือกซื้อบริโภคอาหารได้ตามความเหมาะสม  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการ
จัดสรรงบประมาณที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
บริหารจัดการบริษัท 
 ด้านคุณภาพงาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์
วาน่า ฟูดส์ แอนด์  คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการจัดการองค์ประกอบ
ด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ มีการก าหนดนโยบาย
คุณภาพไว้อย่างชัดเจน ในแต่ละครั้งของกระบวนการผลิต ท าให้
พนักงานต้องตระหนักถึงนโยบายคุณภาพที่ทางบริษัท ได้ก าหนดไว่
อย่างชัดเจน คือ ผลผลิตดี มีมาตรฐาน ปฏิบัติงานโปร่งใสไปสู่สากล 
เป็นนโยบายที่พนักงานในองค์กรยึดถือและปฏิบัติตามกัน มีการ
จัดการโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เอื้ออ านวย
ต่อการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีสมพร รอดศิริ 
(2551) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีความรู้และทักษะเพื่อ
สร้างให้หน่วยงานมีคุณภาพ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ความผูกพันต่อองค์กร พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร รองลงมาคือ 
ด้านความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
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องค์กร และด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์การ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามเพื่อองค์กร พบว่า 
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็น
ว่าในบริษัทมีการท างานอย่างเต็มก าลังความสามารถ พนักงานเต็ม
ใจที่จะปฏิบัติงานล่วงเวลาให้กับองค์กร แม้ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับ
ไม่คุ้มค่าหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ประกอบกับบุคลากรทุ่มเท
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างเต็มที่และทุ่มเทปฏิบัติงานให้ดีที่สุดทุกครั้ง
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จในการท างาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา หลักทอง (2557) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ผลิตช้ินส่วน
อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความตั้งใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานในบริษัทมีความต็มใจท่ี
จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายของบริษัท และจะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 
 ด้านความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพของ
องค์กร พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ 
แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีความจงรักภักดีต่อองค์การและ
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมีการตั้งใจในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบ
แทนองค์กรและเคารพในกฎ กติกา เพื่อรักษาความเป็นสมาชิกของ
องค์การและมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณิภา นิลวรรณ (2554) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานในองค์กร อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความตั้งใจ มีความ
ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้หน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ 
 ด้านความเช่ือมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ 
คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเห็นว่าพนักงานมีความยินดียอมรับ และพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆของ
องค์การ ประกอบกับการยอมรับเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมของ
องค์การ และมีความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์การนี้เสมอ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวิช อุศมา (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ทวี ฟาร์ม จ ากัด อ าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเช่ือมั่นและการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานใน

บริษัทเช่ือมั่นและยอมรับเป้าหมายขององค์การ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย  
 แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) 
พนักงานส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้การยอมรับนับถือและด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านพบว่า 
 ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัท มีผลงานที่
พนักงานสามารถท าได้ส าเร็จจนได้รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา
เสมอ ประกอบกับพนักงานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์การที่ตั้งไว้ได้เสร็จสิ้นตามที่องค์การก าหนด รวมถึงสามารถ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานได้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล สีหนาจ (2550) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จ
ในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมี
ความรู้ มีความสามารถในการท างาน การบริหารจัดการ และมี
ความรักความสามัคคีในการท างานเพื่อให้เกิดความส าเร็จของงาน  
 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีความรู้  
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งงานง่ายและงานยาก ประกอบ
กับเมื่อมีกระบวนการผลิตและพนักงานไม่เพียงพอ พนักงานใน 
Line อื่นสามารถเข้าไปช่วยเหลือและท าการผลิตได้อย่างเต็ม
ความสามารถ รวมถึงในบางครั้งที่มีการเดิน Line ผลิตไม่หยุด 
สามารถน าพนักงานใน Line อื่นมาสลับกันได้ เพื่อเกิดการท างานที่
มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษบา เชิดชู (2556) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมี
การก าหนดลักษณะของงานที่ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความเอื้ออ านวยในการปฏิบัติงาน 
 ด้านความรับผิดชอบ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเนอร์วา
น่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าพนักงานในบริษัทมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ประกอบกับเมื่อ
ท างานผิดพลาดและกล้ายอมรับความผิด โยไม่โยนความผิดไปให้
เพื่อร่วมงาน เพื่อแสดงถึงการมีความรับผิดชอบต่องาน และบริษัท

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

400 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

ให้โอกาสพนักงานท างานและตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภาคิน ศรีสังข์งาม (2559) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
แรงจูงใจที่มีผลต่อผลลัพธ์ ในการด าเนินงานขององค์การ : 
กรณีศึกษา กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
หน่วยงานมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูล
การปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
 ด้านการได้การยอมรับนับถือ ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการยอมรับใน
ความรู้ความสามารถ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ได้รับความ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพนธ์ พรหมจารี (2550) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคลากรใน
หน่วยงานมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน จนได้ความยอมรับนับถือ  
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่าในบริษัทมีการเลื่อน
ต าแหน่งในการท างานให้กับพนักงานท่ีมีความสามารถให้มีต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการส่งเสริมให้พนักงานที่มีความช านาญงาน 
ไปเรียนรู้และศึกษาดูงานยังต่างประเทศ เพื่อน ามาพัฒนาบริษัทให้
ดียิ่งขึ้น เพื่อเกิดประสบการณ์ที่หลากหลายในการท างาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวะรัตน์ พึ่งโพธิ์สภ (2552) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทธนารักษ์ 
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พนักงานมีความพร้อมใน
การท างาน ท าให้งานมีคุณภาพ ส่งผลให้พนักงานมีความก้าวหน้า
ในการท างาน   
 ในการศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
(กระบวนการผลิต) บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด” ครั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน ปรากฏ
ว่า ผลการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ คือ ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีผล
ต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) 
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรที่จะร่วมกันพยากรณ์ระดบั
ที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลติ) 
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มี 

2 ตัวแปร เรียงล าดับจากตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์
มากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด ได้ดังนี้  ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ตัว
แปรทั้ง 2 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอม
เมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ร้อยละ 43.0 
 นอกจากนี้ทั้ง 2 ตัวแปรนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นตัวแปรที่มี
ผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) 
บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
โดยทั้ง 2 ตัวแปร ได้แก่ ด้านปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกภาพขององค์กร ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีผลใน
ทางบวกทุกตัวแปร ซึ่งเห็นได้ว่าตัวแปนท้ัง 2 ตัวแปร ดังกล่าวนี้   มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแยกกันไม่ออก กล่าวคือ ทั้ง 2 ตัว
แปรนี้ล้วนแต่เป็นตัวแปรที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน (กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอม
เมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  
 ทั้งนี้จึงอธิบายได้ว่าสาเหตุที่ปัจจัยทั้ง 2 ตัวแปรที่ได้กล่าวมา
ข้ า งต้ น  มี ผลต่ อแร งจู ง ใจของพนั ก งานระดั บปฏิ บั ติ ง าน 
(กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด ตัวแปรแรก ด้านความปรารถนาดีที่จะรักษาไว้ซึ่ง
ความเป็นสมาชิกภาพขององค์กรเนื่องจาก พนักงานมีความ
จงรักภักดีต่อองค์การ มีความรู้สึกยินดีที่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ ไม่ปรารถนาที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือลาออกจา
องค์การ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศุลีพร จิตต์เที่ยง (2554, หน้า 22) คือ 
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นของ
สมาชิกในองค์การและเป็นพฤติกรรมที่สมาชิกในองค์กรมีค่านิยมที่
กลมกลืนกับสมาชิกคนอื่นๆ และตัวแปรที่สอง ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ เนื่องจาก ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับเพียงพอต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของพนักงานและเหมาะสมกับงานที่พนักงาน
ได้รับมอบหมายจากองค์การ เช่น การปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นตาม
ความสามารถหรือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จูงใจหรือกระตุ้นให้พนักงานรู้สึกอยากท างานและได้รับ
ผลประโยชน์มากที่สุด ที่องค์การจะสามารถตอบแทนพนักงานได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อภาระงานท่ีพนักงานได้รับมอบหมาย 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัญญา อชิรศิลป์ (2551, หน้า 44) คือ 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุดโดย พิจารณาจากคุณภาพของงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ที่รับผิดชอบ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
และมนุษย์สัมพันธ์ รวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยและ
ความประพฤติอย่างเหมาะสม   
 ดังนั้นทั้ง 2 ตัวแปร ข้างต้นจะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานของบริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากั ด  ให้มี แรงจู ง ใจของพนักงานระดับปฏิบั ติ ง าน 
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(กระบวนการผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด   มากยิ่งข้ึน 
 
5.ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 
 1.1) องค์การควรมีการสร้างหลักความมั่นคงในการท างาน
ใหก้ับพนักงาน เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 1.2) องค์การควรมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นสิ่งกระตุ้นให้พนักงานอยากท างานและ
รู้สึกผ่อนคลายเวลาเครียดจากงาน 
 1.3) องค์การควรประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้งานออกมามีคุณภาพ 
 1.4) องค์การควรให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมเลี้ยงปีใหม่ 
 1.5) องค์การควรมีบรรทัดฐานและระบบค่านิยมขององค์การที่
พนักงานยอมรับได้ 
 1.6) องค์การควรเห็นคุณค่าของพนักงาน เช่น ประกาศ
พนักงานดีเด่นประจ าเดือน เพื่อให้พนักงานนั้นมีความภูมิใจและมี
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนองค์การ 
 1.7) องค์การควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานในด้านการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้พนักงานเกิด
ความก้าวหน้าในการท างาน 
 1.8) องค์การควรให้ความส าคัญกับพนักงานในเรื่องการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อเป็นการยอมรับพนักงาน 
 1.9) องค์การควรมีการให้อิสระกับพนักงานในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อที่จะให้พนักงานมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติงานใน
องค์การ 
 1.10) องค์การควรมีการก าหนดเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
เช่น พนักงานท่ีไม่มีการลาหยุดใน 1 เดือน จะได้รับค่าเบี้ยขยันและ
ค่าความสามารถเพิ่มขึ้น 
 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1) ควรศึกษาด้านอื่นที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานระดับ
ปฏิบัติงาน                                                (กระบวนการ
ผลิต) บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ได้แก่ สภาพแวดล้อม ด้านการบริหาร ภาวะผู้น า เป็นต้น 
 2.2) ควรเพิ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษา เช่น 
พนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัทเนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด   
 2.3) ควรมีการศึกษาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับเชิ ง
ปริมาณ ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การผลิตเซรามิกในทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดล าปางสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการประยุกต์ใช้
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมส าหรับกระบวนการผลิต ให้มีความถูกต้องและแม่นย ามากขึ้น บทความนี้แสดงการ
ประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการหาคา่ที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมส าหรับกระบวนการเผาเซรามิกโดยใช้เตาอัจฉริยะ สุดท้ายระบบท่ี
น าเสนอสามารถควบคุมและเฝ้าตรวจสอบกระบวนการผลิตเซรามิกได้ 
 
ค าส าคัญ: การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด, ปัญญาประดิษฐ์, กระบวนการเผาเซรามิก, เตาเผาอัจฉริยะ 
 

Abstract 
In producing ceramic in Northern Thailand, Especial Lampang Province is able to increase economic value for 

country. The optimal production process will reduce costs and increase efficiency of product. According to literature 
reviews, the articles were found that artificial intelligence was applied to find optimal mixtures of the production 
process, accurately and precisely. In this paper, it demonstrates the application of artificial intelligence to find the 
optimal mixtures in firing process of ceramic manufacturing using intelligent kiln. Finally, the proposed system can 
control and monitoring the ceramic manufacturing process.  
 
Keywords: Optimization, Artificial Intelligence, Ceramic Firing Process, Intelligent Kiln 
 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกไทยมีจ านวนกว่า 
739 ราย มีฐานการผลิตหลักอยู่ที่จังหวัดล าปาง, ราชบุรี, สระบุรี, 
เชียงใหม่, สมุทรสาคร และสุโขทัย โดยปี 2555 ท่ีผ่านมามีมูลค่าการ
ส่งออกเซรามิกในประเทศกว่า 18,139.9 ล้านบาท และกว่า 70% 
ของผู้ประกอบการที่ส่งออกนั้นอยู่ในจังหวัดล าปาง ซึ่งมีโรงงานผลิต
เซรามิกกว่า 200 โรงงาน มีแรงงานรวมกันกว่า 9,000 คน และมีเงิน
ลงทุนรวมกว่า 2,450 ล้านบาท สามารถผลิตเพื่อการบริโภคทั้งใน
และต่างประเทศได้ โดยตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ยุ โรป  และป ระ เท ศ ใน แถบ อา เซี ยน  ซึ่ ง เป็ น ที่ แ น่ น อน ว่ า
ผู้ประกอบการเซรามิกควรต้องค านึงถึงการออกแบบ การสร้าง
เอกลักษณ์ให้โดดเด่นและเกิดความแตกต่างจากโรงงานอื่นให้ดึงดูด

ความสนใจจากลูกค้า [1] และเพื่อให้ได้เซรามิกที่ดีมีคุณภาพจึงต้อง
ลดสาเหตุของการเกิดต าหนิของเสียที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกจุดของ
กระบวนการตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ การเตรียมเนื้อดิน การ
เตรียมน้ าเคลือบ การขึ้นรูปและตกแต่ง การเคลือบ และการเผา ซึ่ง
ต าหนิที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผานั้นถือว่าสร้างความเสียหายมาก
ที่สุดเพราะเป็นขั้นที่ผลิตภัณฑ์มีต้นทุนสูงที่สุดแล้ว และอาจสร้าง
ความเสียหายถึงขั้นส่งมอบของให้กับลูกค้าไม่ทันเวลาได้ ดังนั้นการ
ควบคุมกระบวนการเผาที่ดีจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในการ
แก้ปัญหาของกระบวนการเพื่อหาค่าที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมี
จ านวนมาก ลักษณะของปัญหาต้องอาศัยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
ต้องเป็นปัญหาที่ยากและมีความซับซ้อนมาก ปัญหาเหล่านี้จะถูก
จ าแนกประเภทด้วยการพิจารณาจากชนิดของตัวแปรของปัญหานั้น 
ได้แก่ 1.การหาค่าเหมาะที่สุดของตัวแปรเป็นแบบไม่ต่อเนื่องกันหรือ
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แบบคอมมินาทอเรียล (Combinatorial Optimization) 2.การหา
ค่าเหมาะที่สุดของตัวแปรเป็นแบบต่อเนื่องหรือแบบเชิงตัวเลข 
(Numerical Optimization) 3.ฮิวริสติก (Heuristic) 4.เมตาฮิวริ
สติก (Meta-heuristic) [2]  
 โดยผู้วิจัยมีความสนใจในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและสามารถต่อยอดแนวความคิด
งานวิจัยต่อไปได้ 
 
2. ทฤษฎีทีเ่ก่ียวข้อง 
2.1 ปัญญาประดิษฐ์  
 ปัญ ญ าประดิษ ฐ์  (Artificial Intelligence) หรือ  เอ ไอ  (AI) 
ห ม าย ถึ งค วาม ฉล าด เที ย ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ กั บ สิ่ งที่ ไม่ มี ชี วิ ต 
ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
วิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ในด้านอื่นๆอย่างจิตวิทยา 
ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้ เกี่ยว 
กับกระบวนการการคิด การกระท า การให้เหตุผล การปรับตัว หรือ
การอนุมาน และการท างานของสมอง และสาขาที่มีบทบาทมากใน
ปัจจุบัน ได้แก่ ชีวิตประดิษฐ์ (Artificial life) ปัญญาประดิษฐ์แบบ
กระจาย (Distributed Artificial Intelligence) วิทยาการหุ่นยนต์ 
(Robotics) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural network) อัลกอริธึม
พันธุการ (Genetic-Algorithm) [3] ซึ่งผู้วิจัยได้สนใจศึกษาบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงข่ายประสาทเทียมและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
เท่านั้น  

2.1.1 โครงข่ายประสาทเทียม 
 โครงข่ายประสาทเทียม [4] คือ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่
พัฒนาขึ้นเพื่อจ าลองการท างานของโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย์ 
โดยที่โครงข่ายประสาทของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาท
(Neuron) และจุดประสานประสาทหรือไซแนปส์ (Synapses) โดย
โครงสร้างของการส่งสัญญาณประสาทประกอบจากการเช่ือมต่อ
ระหว่างเซลล์ประสาทหลายพันล้านเซลล์ เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์
ประกอบด้วยแขนงรับสัญญาณประสาทซึ่งเป็นเสมอืนหน่วยรับขอ้มลู
ป้อนเข้า เรียกว่า “เดนไดรท์”(Dendrites) และส่วนปลายของเซลล์
ประสาทในการส่งสัญญาณประสาทซึ่งเป็นเสมือนหน่วยส่งข้อมูล
ออกของเซลล์ เรียกว่า “แอคซอน” (Axon) โดยการส่งสัญญาณ
ประสาทดังกล่าว อาจท าให้เกิดได้ทั้งการกระตุ้นและยับยั้ง ทั้งนี้
นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว วิธีการประมวลผลภายในเซลล์
ประสาทแต่ละเซลล์ยังมีการขยายหรือลดขนาดของสัญญาณอีกด้วย 
โดยสัญญาณจากเดนไดรท์ต่าง ๆ จะรวมกันเข้าสู่เซลล์ประสาท และ
หากสัญญาณรวมมีความแรงเกินค่าระดับ (Threshold) ของเซลล์
ประสาทนั้น ๆ เซลล์ประสาทก็จะส่งสัญญาณออกทางแอคซอน
ต่อไปกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งมีชีวิตจะมีผลให้เกิดการสร้างไซแนปส์
ระหว่างเซลล์ประสาทข้ึนมาใหม่ หรือท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของ
ไซแนปส์ต่าง ๆ ในโครงข่ายของเซลล์ประสาท โครงข่ายประสาทของ
สิ่งมีชีวิตจึงไม่ได้ท างานแบบเป็นล าดับขั้นตอน (Sequential) แต่
เพียงอย่างเดียว 

 โครงข่ายประสาทเทียมมีคุณลักษณะคล้ายกับการส่งผ่าน
สัญญาณประสาทในสมองของมนุษย์ กล่าวคือมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้  (Knowledge) โดยผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ 
(Learning Process) และความรู้เหล่านี้จะจัดเก็บอยู่ในโครงข่ายใน
รูปแบบค่าน้ าหนัก (Weight) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เมื่อมีการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เข้าไป ค่าน้ าหนักท าหน้าที่เปรียบเสมือนความรู้ที่
รวบรวมไว้ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะอย่างของมนุษย์ การ
ประมวลผลต่าง ๆ เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลย่อย เรียกว่า โหนด 
(Node) ซึ่งโหนดเป็นการจ าลองลักษณะการท างานมาจากเซลล์การ
ส่งสัญญาณ (Signal) ระหว่างโหนดที่เช่ือมต่อกัน (Connection) 
จ าลองมาจากการเช่ือมต่อของเดนไดร์ทและแอคซอนในระบบ
ประสาทของมนุษย์ ภายในโหนดจะมีฟังก์ชันก าหนดสัญญาณส่งออก
ที่เรียกว่า ฟังก์ชันกระตุ้น (Activation Function) หรือฟังก์ชันการ
แปลง (Transfer Function) ซึ่งท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนกระบวนการ
ท า งาน ใน เซลล์  โค รงข่ ายประส าท เที ย มป ระกอบ ด้ วย  5 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 1.ข้อมูลป้อนเข้า (Input) เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หากเป็นข้อมูล
เชิงคุณภาพ ต้องแปลงให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณที่โครงข่ายประสาท
เทียมยอมรับได้ 
 2.ข้อมูลส่งออก (Output) คือ ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual 
Output) จากกระบวนการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 
 3.ค่าน้ าหนัก (Weights) คือ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของโครงข่าย
ประสาทเทียม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ค่าความรู้ (Knowledge) 
ค่านี้จะถูกเก็บเป็นทักษะเพื่อใช้ในการจดจ าข้อมูลอื่นๆ ที่อยู่ใน
รูปแบบเดียวกัน 
 4.ฟังก์ชันผลรวม (Summation Function: S) เป็นผลรวมของ
ข้อมูลป้อนเข้า ( ) และค่าน้ าหนัก ( ) 
 5.ฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) เป็นการค านวณการ
จ าลองการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม เช่น ซิกมอยด์ฟังก์ชัน 
(Sigmoid Function) ฟั ง ก์ ชั น ไ ฮ เป อ ร์ โ บ ลิ ก แ ท น เจ น ต์ 
(Hyperbolic-Tangent Function) เป็นต้น 

ลักษณะของโครงข่ายประสาทเทียม 
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วยช้ันของ

ข้อมูลเบื้องต้น 3 ช้ัน คือ ช้ันของข้อมูลป้อนเข้า ช้ันซ่อน และช้ัน
ผลลัพธ์ สามารถแบ่งประเภทของโครงข่ายประสาทเทียมตามความ
ซับซ้อน หรือจ านวนช้ันของข้อมูลในช้ันซ่อนได้ 2 ประเภท คือ 

1.โครงข่ายแบบช้ันเดียว เป็นโครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่ายที่
มีเพียงช้ันรับข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่งข้อมูลออกเท่านั้น โหนดในช้ัน
รับข้อมูลป้อนเข้าท าหน้าที่รับข้อมูลเข้า (Input Value) แล้วส่ง
ข้อมูลผ่านเส้นเช่ือมโยงต่าง ๆ ไปให้โหนดในช้ันส่งข้อมูลออก ความ
เข้มของสัญญาณ หรือปริมาณข้อมูลที่น าเข้าสู่โหนดในช้ันส่งข้อมูล
ออกจะขึ้นอยู่กับค่าน้ าหนักที่อยู่บนเส้นเช่ือมโยง โหนดในช้ันส่ง
ข้อมูลออกจะน าข้อมูลที่ ได้ รับมาค านวณ โดยใช้ฟั งก์ ชันทาง
คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟังก์ชันการแปลง (Transfer Function) ที่
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เหมาะสมกับปัญหา แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นข้อมูลส่งออก เช่น 
โครงข่ายแบบช้ันเดียวแบบเพอเซบตรอนอย่างง่าย (Simple 
Perceptron) แล ะ โค ร งข่ า ย โฮบ ฟิ ล ด์  (Hopfield Networks) 
ลักษณะโครงข่ายแบบช้ันเดียว แสดงดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างโครงข่ายแบบช้ันเดียว 

2.โครงข่ายแบบหลายช้ัน เป็นโครงข่ายที่มีช้ันแอบแฝง
ตั้งแต่ 1 ช้ันขึ้นไป โครงข่ายแบบหลายช้ันจะใช้ในกรณีที่ปัญหามี
ความซับซ้อน ซึ่งโครงข่ายแบบช้ันเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึง
เพิ่มจ านวนโหนดที่มีการค านวณ หรือช้ันแอบแฝงให้กับโครงข่าย 
ตัวอย่างของโครงข่ายแบบหลายช้ัน เช่น การแพร่ย้อนกลับ (Back 
Propagation) เซลฟ์ออร์แกนไนซิ่งแมปซ์ (Self-Organizing Maps) 
และเคาน์ เตอร์พรอพะเกชัน (Counter Propagation) เป็นต้น 
ลักษณะโครงสร้างโครงข่ายแบบหลายชั้น แสดงดังรูปที ่2 

 
รูปที ่2 โครงสร้างโครงข่ายแบบหลายชั้น 

 
2.1.2 อัลกอริธึมพันธุการ 

อัลกอริธึมพันธุการ [2] เป็นการค้นหาแบบฮิวริสติกที่
จ าลองกระบวนการท างานของกกการคัดเลือกพันธุ์ทางธรรมชาติ 
การค้นหานี้เป็นการใช้ประโยชน์จากการเลือกสรรพันธุ์ที่เป็นเสมือน
กับการค้นหาแบบสุ่ม (Random) เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อน าไปสู่การหาพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นอัลกอริธึม
นี้จ าลองกกการวิวัฒนาการทางธรรมชาติของชาร์ล ดาร์วิน 
(Charles Darwin) ที่ว่าด้วย “ความอยู่รอดของผู้ที่เหมาะสมที่สุด 
(Survival of the Fittest)” เพราะว่าในธรรมชาติที่ทรัพยากรมีอยู่
อย่างจ ากัด สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้ดีที่สุดเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้ ในการ
ปรับตัวดังกล่าวสิ่งมีชีวิตใช้กระบวนการเลือกสรรเพื่อการปรับตัวเอง
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้น การเลือกสรรนี้เปรียบเสมือน
กระบวนการในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด (Optimization) วิธี
หนึ่ง 

 

หลักการของอัลกอริธึมพันธุการ 
อัลกอริธึมพันธุการจะหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในระหว่างการ

วิวัฒนาการ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในแต่ละรุ่น (Generation) 
องค์ประกอบส าคัญของอัลกอริธึมนี้คือประชากรของสตริง (Strings) 
สตริงเหล่านี้เกิดจากการเรียงตัวของตัวแปรหรือบิต (Bits) ต่างๆ ที่
แสดงคุณสมบัติของสตริง ในอัลกอริธึมหนึ่งๆ จะมีจ านวนสตริง
จ านวนมากและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ที่เรียกว่าประชากร ซึ่งการ
เรียงตัวของตัวแปรเป็นสตริงนี้ เป็นการเลียนแบบวิธีการของ
โครโมโซมที่มียีนในการแสดงคุณสมบัติ ส าหรับสมาชิกหรือสตริงแต่
ละตัวในประชากรนี้จะแสดงถึงสถานะ (State) หรือค าตอบท่ีเป็นไป
ได้ในปริภูมิปัญหา (Problem Space) และสมาชิกแต่ละตัวของ
ประชากรเหล่านี้จะต้องผ่านกระบวนการของการวิวัฒนาการ สตริง
ที่เป็นตัวแทนของประชากรในอัลกอริธึมพันธุการจะเลียนแบบการ
จัดการโครงสร้างของพันธุการ และเลียนแบบพฤติกรรมของ
โครโมโซม 

กระบวนการแก้ไขปัญหาอัลกอริธึมพันธุการอย่างง่าย 
กระบวนการอัลกอริธึมพันธุการอย่างง่าย (Goldberg, 

1989) ซึ่งได้อธิบายถึงองค์ประกอบพื้นฐานตลอดจนถึงกลไกของ
อัลกอริธึมพันธุการ แสดงดังรูปที่ 3 และอธิบายเป็นข้ันตอนดังนี้ 

1. สร้างกลุ่มของโครโมโซมซึ่งเป็นประชากร (Population) 
เริ่มต้นโดยการสุ่ม 

2. ถอดรหัสโครโมโซมทุกโครโมโซมเพื่อให้ได้ตัวแปรจริงของ
ปัญหา 

3. น าตัวแปรจริงของปัญหาที่ได้มาหาค่าวัตถุประสงค์ของแต่
ละโครโมโซมในประชากร 

4. ค าน วณ ค่ าค ว าม เห ม าะส ม  (Fitness Value) ขอ ง
โครโมโซมจากค่าวัตถุประสงค์ 

5. สร้างประชากรชุดใหม่จากประชากรชุดเก่าด้วยการค า
เลือก (Selection) โดยพิจารณาจากค่าความเหมาะสม 

6. น าประชากรที่ผ่านการคัดเลือกมากระท าด้วยตัวด าเนิน
ทางพันธุกรรม (Genetic Operation) อันได้แก่ การผสม
ข้ามสายพั นธุ์  (Crossing Over) และการกลายพั นธุ์ 
(Mutation) เป็นต้น 

7. กลับไปท าขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 จนกระทั่งลู่เข้าสู่ค าตอบของ
ปัญหาที่ต้องการหรือเท่ากับจ านวนรอบของการท าซ้ าที่
ก าหนดไว้ ซึ่งจ านวนหนึ่งรอบ จากตอนที่ 2 ถึง 6 เรียกว่า 
หนึ่งรุ่นของการค านวณ (Generation) 
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รูปที ่3 แสดงกระบวนการอัลกอรธิึมพันธุการอย่างง่าย 

 
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตในอนาคต 

ปั จจุ บั นอุ ตส าห กรรมการผลิ ต ได้ ป ระสบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงอันยิ่ งใหญ่และการแข่งขันที่สูง เนื่องจากสภาวะ
แวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ดังนั้นระบบการผลิตใน
อนาคตต้องมีลักษณะคล่องแคล่ว อัจฉริยะ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว 
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง รองรับการผลิตปริมาณน้อย ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะราย เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อ และตระหนักใน
สิ่งแวดล้อม ระบบการผลิตที่สามารถสนองตอบต่อคุณลักษณะต่างๆ
ที่ ก ล่ าวม าแล้ วก็ คื อ  ร ะบ บ การผลิ ต อั จ ฉ ริ ย ะ  ( Intelligent 
Manufacturing Systems: IMS) ซึ่งมีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง 
ระบบการผลิตอัจฉริยะสามารถที่จะควบคุมและตรวจสอบตัวเองได้ 
เพื่อท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการออกแบบซึ่ง
ผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตได้ในสภาวะแวดล้อมจ าลอง ระบบการผลิต
อัจฉริยะถูกคาดหวังว่าจะเป็นค าตอบหนึ่งที่จะเอาชนะต่ออุปสรรค
ของอุตสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 21 

3.1 ระบบการผลิตอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการผลิตและวงการศึกษาต้องใช้ความ

พยายามอย่างมากในการค้นหาระบบการผลิตและเทคโนโลยีขั้นสูงที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาซับซ้อนในการผลิตที่เกิดขึ้นมาจากการตลาดแบบ
โลกาภิวัฒน์ ในสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขันที่สูง และข้อจ ากัดที่
มากส าหรับสภาพแวดล้อมของระบบการผลิต เพื่อที่จะจ าลองระบบ
การผลิตที่มีความซับซ้อน ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งเป็ นที่ รู้ จั กกั น ในนามของเครื่ อ งมื อทาง
ค ณิ ต ศ าส ต ร์ ส มั ย ให ม่  (Non-conventional Mathematical 
Tools) หรือวิธีการค านวณที่อัจฉริยะ (Intelligent Computing 
Methods) ได้ถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น โครงข่ายประสาท
เทียม อัลกอริธึมพันธุการ และอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติวิธีเหล่านี้ได้ถูก
น ามาใช้ร่วมกัน เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผน ออกแบบ ควบคุม 

และบูรณาการระบบ การประยุกต์ใช้ที่กว้างขวางของวิธีการค านวณ
ที่อัจฉริยะเหล่านี้ในการผลิตจะสนับสนุนพัฒนาของการจ าลองระบบ
การผลิตอย่างมาก และให้ค าตอบใหม่ส าหรับการผลิตที่ซับซ้อน [5] 

 Arduino 
 Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรเลอรต์ระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source 
คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัวบอร์ด 
Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส าหรับผู้
เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติม พัฒนาต่อ
ยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมได้อีกด้วย ซึ่งความง่ายของบอร์ด 
Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจร
อิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเช่ือมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด 
ดังแสดงในรูปที่ 4 หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ด
เสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ ดังแสดงในรูปที่  5 (เช่น 
Arduino XBee Shield,  Arduino Music Shield,  Arduino 
Relay Shield,  Arduino Wireless Shield และ Arduino GPRS 
Shield) เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียน
โปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย [6] 

 
รูปที ่4 บอร์ด Arduino ต่อกับ LED 

 
รูปที่ 5 บอร์ด Arduino ต่อกับ บอร์ด Xbee Shield 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีทางปัญญาประดิษฐ์ 

S.H. Rahul และคณ ะ (2017) [7] ได้ทดลองหาค่ าที่
เหมาะสมที่สุดของการเคลือบหนาด้วยเซรามิกบนผิวแก้วใน
กระบวนการพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งกระบวนการพิมพ์อิงค์เจ็ทส่วนใหญ่จะ
ใช้ฟิล์มบางๆ (<10µ_m) เคลือบสะสมหลายช้ัน ทางคณะวิจัยจึงมี
แนวคิดที่พัฒนาให้สามารถเคลือบหนาได้โดยไม่ต้องเคลือบหลายช้ัน 
ส าหรับการออกแบบการทดลองใช้วิธีของทากูชิ ใช้ 3 พารามิเตอร์ 
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คือ เวลาเปิด อุณหภูมิของผิวเคลือบ ความเข้มข้นของหมึก และการ
วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางสถิติด้วย ANOVA จากผลการ
ทดลองพบว่า ถ้าเพิ่มเวลาเปิดจาก 400µ_s เป็น 700µ_s  จะท าให้
ได้ความหนาของช้ันเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 1.90µ_m  เป็น 1.91µ_m 
หากเพิ่มไปจนถึง 1000µ_s จะท าให้ ช้ันเคลือบหนาเพิ่มถึง 8.2 
mm. 

4.2 การหาค่าที่ เหมาะสมที่สุดด้วยการเปรียบเทียบวิธีทาง
ปัญญาประดิษฐ์ 

Yousef Al-Assaf [8] ท าการวิเคราะห์รูปแบบแนวโน้ม
ต่างๆ ของค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างเวลาและความถี่ โดยท าการ
เปรียบเทียบระหว่างวิธีการวิเคราะห์สัญญาณแบบหลายระดับ และ
โครงข่ายประสาทเทียม ผลสรุปแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิเคราะห์
สัญญาณแบบหลายระดับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า สามารถแบ่ง
ลักษณะแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่าวิธีโครงข่ายประสาทเทียม 

Wen-Chin Chen et.al [9] ได้ท าการทดลองเปรียบเทียบ
ค่าที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ์คุณภาพแบบเคลื่อนไหวของ
กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก 2 โมเดล โดยที่โมเดลแรกใช้วิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) และโมเดลที่ 2 ใช้วิธี
โครงข่ายประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) ร่วมกับโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบคุณลักษณะการจัดการตัวเอง (SOM) ในการ
ออกแบบการทดลองใช้วิธีของทากูชิได้ค่าที่เหมาะสมที่สุดภายใต้
ฟังก์ชันตามแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม คือ เวลาในการฉีด
ประมาณ 1.5 วินาที ต าแหน่งสวิตช์ VP จาก 8 มม. ความดันการ
บรรจุ 34 MPa ความดันการฉีด 150 MPa และความเร็วในการฉีด 
50 มม. / วินาที และวัดค่าประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล ผลจาก
การค านวณค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยก าลังสอง (Root Mean-
Square Error: RMSE) ผลการเปรียบเทียบระหว่าง BPNN และ 
SOM + BPNN ดังแสดงในตารางที่  1 ซึ่งจะเห็นได้ว่าโมเดลที่  2 
(SOM + BPNN) มีความแม่นย ามากกว่าโมเดลที่ 1 (BPNN) 

 
 
 
 
 

Hung-Chun Lin et.al [10] ได้ท าการหาค่าพารามิเตอร์ที่
เหมาะสมเป็นระบบในกระบวนการสปัตเตอริงแบบดูดซึมฟิล์มอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการสปัตเตอริง เนื่องจากวิธี
แบบเดิมใช้ประสบการณ์จากผู้ที่เช่ียวชาญในการตั้งค่าพารามิเตอร์ 
จึงส่งผลท าให้มีข้อบกพร่องเกิดขึ้น จากนั้นจึงได้ออกแบบการทดลอง
โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลและตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น ามา
ประยุกต์ใช้วิธีของทากูชิเพื่อเลือกปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ และ
หาระดับของปัจจัยที่เหมาะสม หลังจากนั้นน าวิธีโครงข่ายประสาท
เทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) มาบูรณาการกับฟังก์ช่ันความพึงพอใจ 
และอัลกอริทึมพันธุการ (GA) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด ผลจาก

การทดลองพบว่าประสิทธิภาพของวิธีแบบบูรณาการจะดีกว่าวิธีของ
ทากูชิและวิธีแบบเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีแบบบูรณาการจะช่วย
ในการประหยัดพลังงาน 9770.5 ktoe. 

Shen Changyu et.al [11] ได้ท าการทดลองหาค่ าที่
เหมาะสมของกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก ด้วยวิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม (ANN ) รวมกับอัลกอริทึมพันธุการ (GA) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการฉีดขึ้นรูป คณะวิจัยได้พัฒนาโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบย้อนกลับ (BPNN) เพื่อท าแผนความสัมพันธ์ไม่
เชิงเส้นที่ซับซ้อนระหว่างเง่ือนไขของกระบวนการและดัชนีคุณภาพ
ของช้ินส่วนแม่พิมพ์ ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นใช้อัลกอริทึม
พันธุการ (GA) ภายใต้เง่ือนไขฟังก์ชันตามแบบจ าลองโครงข่าย
ประสาทเทียม (ANN ) ที่เหมาะสม และในการออกแบบการทดลอง
นั้นใช้วิธีของทากูชิ ท าให้ได้ตัวแปรของกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผลการ
เพิ่มประสิทธิภาพโดย GA กลุ่มตัวอย่าง 30 กลุ่ม และค่าสูงสุดของ
รุ่นก็คือ 250 ค่าอัตราส่วนฟังก์ชันปัญหาการหดตัวของปริมาตรน้อย
สุดตามความเหมาะสมกับรุ่น ดังแสดงในรูปที่ 6 ดังนั้นค่าที่เหมาะสม
ที่สุดภายใต้ฟังก์ชันตามแบบจ าลองเครือข่ายประสาทเทียม คือ 
อุณหภูมิหลอม 200 ◦C อุณหภูมิแม่พิมพ์ 60 ◦C  เวลาในการฉีด 
4.11 วินาที เวลาในการบรรจุ 10.8 วินาที ความดันคงที่  34.42 
MPa ในส่วนการพยากรณ์เครือข่ายประสาทเทียมรูปแบบการหดตัว
ของปริมาตรภายใต้เง่ือนไขกระบวนการ คือ 0.487 ซึ่งมีความ
เหมาะสมกัน และเป็นที่น่าพอใจ 

 

 
รูปที่ 6 แสดงค่าอัตราส่วนฟังก์ชันปัญหาการหดตัวของปริมาตรน้อย

สุดตามความเหมาะสมกบัรุ่น 

4.3 เตาอัจฉริยะ 

Zuobing Chen et.al [12] ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบเตาเผาเซรามิกอัจฉริยะด้วยฐานข้อมูลเชิง
วัตถุ  โดย ใช้ เทค โน โลยี ก าร เขี ยน โปรแกรม เชิ งวัตถุ  (OOP) 
นอกเหนือจากโครงสร้างและวิธีการของฐานข้อมูลเชิงวัตถุแล้ว 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบอัจฉริยะสามารถน า CAD มาบูรณาการร่วมกับ
กระบวนการนั้นก็เพื่อช่วยให้การออกแบบและคุณภาพเซรามิกมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งบทความนี้ได้น าเสนอระบบอัจฉริยะ CAD 
แบบรวมระบบ เน้นแก่นแท้ของฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การออกแบบการ
ค านวณ ระบบผู้เช่ียวชาญและระบบการร่างพาราเมตริกประสาน

Item SOM + BPNN BPNN 

Training RMSE 0.015 0.019 

Testing RMSE 0.0017 0.0029 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

408 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

โดยตรงกับฐานข้อมูลเชิงวิศวกรรม ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการใช้ข้อมูล
ร่วมกันของระบบได้อย่างง่ายดายและเป็นรากฐานส าหรับการ
ออกแบบของเตาเผาเซรามิกอัตโนมัติอัจฉริยะ 

 
5.กรอบแนวคิดเพื่อต่อยอดงานวิจัย 

จากการศึกษาทฤษกีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
จึงท าให้เกิดแนวคิดเพื่อต่อยอดงานวิจัย โดยน า Arduino มาใช้ช่วย
ในการควบคุมความร้อนและอุณหภูมิของเตาเผาแบบดั้งเดิม เพือ่ให้
ได้เตาเผาอัจฉริยะ (Intelligent Kiln) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7 แสดงการควบคุม Arduino ด้วยโทรศัพท์มือถือ 

6. บทสรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าการประยุกต์ใช้วิธีทาง
ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิตสามารถพยากรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการจ าแนกมีความแม่นย าสูงเหมาะส าหรับการ
ผลิตที่มีความซับซ้อน มีจ านวนข้อมูลมาก และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จ านวนมาก ท้ังนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ได้อีก
หลายด้าน ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของ
กระบวนการเผาเซรามิก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเกิด
ต าหนิของเสีย ในกระบวนการเผาลดลง  ดั งนั้ นการควบคุม
กระบวนการเผาเซรามิกที่ดีก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องต้นทุนและส่ง
มอบของให้ลูกค้าได้ จากนั้นน าตัวควบคุมอัจฉริยะหรือ Arduino 
เข้ามามีบทบาทในการควบคุมและเฝ้าสังเกตการท างานของเตาเผา 
เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้สะดวกมากขึ้น 
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การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรบัลดขนาดขวดพลาสตกิและขวดแก้ว  
โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 

Design and Development of Prototypes for Compressing Plastic and Glass Bottles 
Using Quality Function Deployment Technique 
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บทคัดย่อ 
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ที่มีต่อการลดขนาดขยะประเภทขวดพลาสติก และขวดแก้ว

ก่อนการจ าหน่าย  การออกแบบและพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว ให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน การ
ด าเนินงานวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลระบบการจัดเก็บขยะประเภท ขวดพลาสติก และขวดแก้วในธนาคารขยะชุมชน บ้านโรงวัว อ าเภอ
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากนั้นท าการศึกษาเสียงความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชนในการ
ลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะประเภทขวด  และท าการออกแบบสอบถาม เพื่อหาคะแนนความส าคัญในแต่ละความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูล
ความต้องการของผู้ใช้ และคะแนนความส าคัญจะน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD)  การ
วิเคราะห์แยกออกเป็น 2 เมตริกซ์ คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ และเมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วน จากนั้นน าผลข้อก าหนดคุณลักษณะ
ของช้ินส่วนเป็นแนวทางในการพิจารณาออกแบบเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว พร้อมทั้งท าทดสอบสมรรถนะ
เครื่อง โดยทดสอบกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นขยะ ประเภท ขวดพลาสติก ที่เป็นชนิด PET กับชนิด HDPE และขวดแก้ว ที่เป็น สีน้ าตาล     
สีเขียว สีใส  ผลที่ได้จากการด าเนินงานวิจัยพบว่า ข้อก าหนดคุณลักษณะของช้ินส่วนท่ีมีล าดับความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า ขนาดเครื่องไม่เกิน 0.45X2x0.9 เมตร มีสวิทซ์ปิดฉุกเฉิน ผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสามารถลดขนาดขวด
พลาสติกชนิด PET ได้ร้อยละ 39.98 ขวดพลาสติก HDPE ที่ 15.96 และขวดแก้ว สีน้ าตาล สีเขียว สีใส ได้ร้อยละ 98.89,97.24 และ 99.98 
ตามล าดับ 

 

ค าส าคัญ : เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ, เครื่องลดขนาดขวด, ขวดพลาสติก, ขวดแก้ว 
 

Abstract 
 This research aimed to study and analyze the needs of the community to reducing the size of plastic and glass 
bottles before selling, design and develop prototypes for reducing the size of plastic and glass bottles that are suitable 
for use. The methodology began with the study of waste management system the types of plastic and glass bottles in 
the recycle bank of Ban Rong Wua, Lat Bua Luang District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Then, study the needs 
voice of users, the interviewing the needs of the community to reduce bottle storage space and issue a questionnaire 
to determine the importance of each user’s needs. Which information on the needs of the users, the critical score are 
used as inputs for QFD analysis. QFD analysis is split into two matrixes, a product planning matrix and the component 
design matrix. After that, the specifications of the parts were designed of prototypes for reducing plastic and glass 
bottle sizes, along with doing a test of machine performance by tested with plastic bottles that are PET and HDPE and 
glass bottles that are brown, green and transparent. The result of this study presented the 3 prioritized were, The 2 Hp 
electrical motor, the machine size does not exceed 0 .4 5 X2 x0 .9  meters and the with a emergency switch. The 
performance test of the machine was able to reduce the size of PET plastic bottles by 39.98%, HDPE plastic bottles at 
15.96% and the brown, green, transparent glass bottles by 98.89%, 97.24% and 99.98%, respectively. 
 

Keywords :  Quality Function Deployment Technique,  Bottle Compression Machine,  Plastic bottle, Glass bottle
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1. บทน า 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมาย แผนการจัดการขยะ

พลาสติก พ.ศ. 2561-2573   ซึ่งเป็นการด าเนินการป้องกันและ
แก้ ไขปัญ หาการจัดการขยะพลาสติ กของประเทศ  โดย
ตั้งเป้าหมายให้ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และสามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ ได้ 100 % ภายในปี 2570 แผนการจัดการ
ขยะพลาสติกนี้จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องน าไปก าจัดได้
ประมาณ 780,000 ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการ
ขยะมูลฝอย 3,900 ล้านบาทต่อปี  ซึ่ งในปี  2561 มีปริมาณ
พลาสติกในประเทศที่ใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกเป้าหมาย
ปริมาณ 2.22 ล้านตัน ก่อให้เกิดเป็นขยะในปี 2562 ปริมาณ 1.91 
ล้านตัน การจัดการขยะผลิตภัณฑ์พลาสติกภายในประเทศ พบว่า 
มีปริมาณ 1.85 ล้านตัน น าไปรีไซเคิล 0.36 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19 ในส่วนขยะประเภทขวดแก้ว สามารถน า
กลับมารีไซเคิลได้ 100 % [1],[2] 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชน อย่างถูกวิธี ในปี 2563 อยู่ท่ีร้อยละ 83.62 อยู่ในระดับผ่าน
ขั้นต้น [3],[4] มีสาเหตุจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่
ถูกต้อง เช่น การเทกอง ไม่มีการกลบทับด้วยดิน การเผากลางแจ้ง 
การไม่ แยกขยะก่อนทิ้ ง การขาดจิตส านึ กของประชาชน 
นักท่องเที่ยวคณะผู้วิจัย มีแนวคิดที่จะหาวิธีการหรือรูปแบบในการ
สร้างจิตส านึ กในการจัดการขยะใน ชุมชน  จึ งเลือกพื้ นที่
ท าการศึกษาวิจัย ท่ีชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย หมู่ที่ 
3 บ้ านโรงวัว ต าบลคู้ สลอด อ าเภอลาดบั วหลวง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลด้านการจัดการขยะ รางวัล ZERO 
WASTE ชนะเลิศในระดับภาค และรางวัลชนะเลิศโครงการ
ธนาคารขยะระดับจังหวัด [5] จากการส ารวจรูปแบบการจัดการ
ระบบธนาคารขยะในชุมชน พบปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดเก็บขยะ
ที่สามารถขายได้ และขยะอันตราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว และ
ขวดพลาสติก ที่ยังไม่แปรสภาพให้เล็กลง ตลอดจนรถรับซื้อขยะ  
มารับซื้อขยะเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้บริเวณที่รับซื้อขยะมีพื้นที่
จัดเก็บไม่เพียงพอ การแก้ปัญหาขั้นต้นของชุมชน คือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล ถ้าเป็นขวดแก้วก็จะทุบให้แตก ส่วนขวดพลาสติกที่บางจะ
ใช้มือบีบ บรรจุใส่กระสอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 บริเวณพ้ืนที่รับซ้ือขยะของชุมชน 

จากปัญหาการลดขนาดผลิตภัณฑ์ขยะที่สามารถขายได้ การ
เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บขยะ และการสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงได้น าวิธีเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ มา
ออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก 
และขวดแก้ว  ตามความต้องการของผู้ ใช้ในชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางเริ่มต้นในการสร้างจิตส านึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ 

สุเมศ ศรีชู และวิเชษฐ์ สุวรรณศรี [5] ได้ศึกษาการพัฒนา
เครื่องย่อยขวดแก้ว ที่เหมาะสมกับสถานประกอบการขนาดเล็ก 
พบว่า เครื่องย่อยขวดแก้วสามารถคัดแยกขนาดเศษแก้วที่ต้องการ
ได้น้ าหนัก โดยเฉลี่ย 22.1 กิโลกรัม/นาที และแยกขนาดของเศษ
แก้ว ที่ ไม่ต้องการน้ าหนักโดยเฉลี่ย 0.34 กิโลกรัม/นาที   มี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรลดเสียงท่ีเกิดขึ้นขณะย่อยขวดแก้ว   

สมเสียง จันทาสี และคณะ [6] ได้ศึกษาการพัฒนาเครื่องตั้งลูก
กอล์ฟระบบกลไกด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ พบว่า 
ลูกกอล์ฟสามารถวางบนที่ยางได้ตรงต าแหน่งร้อยละ 84.75 และ
การล าเลียงลูกกอล์ฟภายในรางสามารถไหลได้ร้อยละ 100 ส่วน
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง อยู่ในระดับดี 

ถนัดกิต ศรีโชค และคณะ [7] ได้ศึกษาการออกแบบและ
พัฒนาด้ามจับเครื่องมือตัดส าหรับงานกลึง โดยใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่
นี้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง สามารถปรับระดับได้ 
แข็งแรงและใช้เวลาในการปฏิบัติงานลดลง โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จาก 4.09 เป็น 4.44 คิดเป็นร้อยละของการ
เพิ่มขึ้น 8.53 % 

H. H. Purba และคณะ [8] ได้ท าการศึกษา การประยุกต์ใช้
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในอุตสาหกรรมเบาะรถยนต์ 
พบว่า ข้อก าหนดที่มีคะแนนสูง 3 อันดับแรก คือ ความต้องการ
ด้านเทคนิคของเบาะรถยนต์ อยู่ที่ 27,39% รองลงมา ด้านปัจจัย
ของวัสดุ อยู่ที่ 25,94% และ ด้านลักษณะของการสั่นสะเทือน  
อยู่ที่ 19,17% ผลดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพในอนาคตของเบาะรถยนต์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าส่วนใหญ่  

R. Ginting  และคณะ [9] ได้ศึกษา การประยุกต์ใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับหลักการยศาสตร์ กรณีศึกษา 
การออกแบบอุปกรณ์ตัดพื้นรองเท้าส าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  พบว่า 
การใช้ QFD ร่วมกับ หลักการยศาสตร์ สร้างอุปกรณ์ตัดพื้น
รองเท้าต้นแบบ ช่วยให้ลดอาการเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูกโดยเฉพาะบริเวณคอหลังและเอวของพนักงาน ได้ดีกว่า
แบบใช้มือท า ตลอดจนช่วยให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้น และ ลด
ขั้นตอนในการผลิต 

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่าการออกแบบ
เครื่องที่ลดขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นขยะ ส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะการเคลื่อนที่ของชุดใบมีดแบบหมุน ที่ท าการบดหรือตี
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ผลิตภัณฑ์ให้แตกละเอียด จนเกิดเสียดังและอาจมีเศษกระจาย
ออกมาด้านนอกเครื่องเป็นอันตราย ดังนั้นเครื่องที่เหมาะสมต้อง
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสียงขณะเครื่องท างานน้อยลง 
และใช้งานได้ปลอดภัย โดยที่ เครื่องสามารถลดขนาด  แยก
ประเภท และให้ปริมาณที่เหมาะสมไม่มีเศษติดในเครื่อง การ
ออกแบบเครื่องจึงใช้วิธีเทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและออกแบบการสร้าง
เครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้
วิธีเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  และเพื่อทดสอบสมรถ
นะของเครื่องในการลดขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ มที่ เป็นขยะ 
ประเภท ขวดแก้ว ที่สีน้ าตาล สีเขียว สีใส และขวดพลาสติก ที่
เป็นชนิด PET กับชนิด HDPE 
 

2. ขอบเขตของการวิจัย 
การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวด

พลาสติก และขวดแก้ว ใช้ในพ้ืนที่ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านโรงวัว ต าบล
คู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธี
เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ชุมชน ในพื้นที่ กับ กลุ่มผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางด้าน
เทคโนโลยี ใช้การสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม และแบบสอบถาม
ความต้องการ เครื่องลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้วต้นแบบ 
ส าหรับชุมชน  ใช้งานกับขวดเครื่องดื่ม ประเภทพลาสติก ชนิด 
PET และ HDPE กับ ประเภทแก้ว ชนิด สีใส สีชา และสีเขียว ใน
การลดขนาดผลิตภัณฑ์ได้ครั้งละ 1 ขวด ส าหรับ 1 วงรอบการ
ท างานของกลไก ในการทดสอบสมรรถนะของเครื่อง ท าประเภท
ละ10 ขวด ซึ่งขวดแก้ว จะหาจากปริมาณน้ าหนักขวดก่อน และ
หลังผ่านเครื่อง คิดร้อยละของเศษที่ติดค้างในเครื่อง และ ขวด
พลาสติกจะหาจากขนาดของขวดที่ถูกบีบลงไป คิดเป็นร้อยละ 

 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยนี้ ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิง
คุณภาพ ซึ่งกระบวนการประยุกต์ใช้ QFD มีอยู่ด้วยกัน 4 เมตริกซ์ 
คือ เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ เมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วน 
เมตริกซ์การวางแผนกระบวนการ และเมตริกซ์การวางแผนการ
ผลิต ซึ่งน าเอาผลลัพธ์ของเมตริกซ์ ที่ได้มาจากขั้นตอนแรกไปเป็น
สิ่งน าเข้าในตารางวิเคราะห์ของเมตริกซ์ขั้นตอนถัดไป ด าเนิน
ขบวนการแบบนี้จนครบ 4 เมตริกซ์ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นขั้นตอนในการประยุกต์ใช้เมตริกซ์การ
วางแผนผลิตภัณฑ์ จะเป็นการสร้างบ้านแห่งคุณภาพ (House of 
Quality : HOQ) โดยมีองค์ประกอบย่อยอยู่ด้ วยกัน 6 ส่วน      
ดังรูปที่ 2 [10], [11], [12]  
 งานวิจัยนี้น า 2 เมตริกซ์ มาใช้งาน คือ เมตริกซ์การวางแผน
ผลิตภัณฑ์ และเมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วน โดยมีลักษณะการ
เชื่อมโยงกัน ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย ดังรูปที่ 3 [13]  

 3.1 การเตรียมข้อมูลก่อนการประยุกต์ใช้ QFD 
  1. ท าการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งาน โดยวิธีการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามแบบปลายเปิด กลุ่มเป้าหมาย เป็น 
ประชาชนในชุมชน ท่ีน าขวดพลาสติก และขวดแก้ว มาจ าหน่ายที่
ธนาคารขยะชุมชน หลังจากนั้นน าเสียงความต้องการของผู้ใช้ 
(Voice of Customer : VOC) ที่ได้จากการส ารวจความต้องการ
มาจัดเรียงถ้อยค าใหม่ที่เข้าใจได้ง่าย และจัดหมวดหมู่คุณลักษณะ
ความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้แผนภาพต้นไม้ (Tree Diagram) ดัง
รูปที่ 4 มาช่วยในการจัดการข้อมูลเพื่อแก้ไขความสับสนของข้อมูล
ท าให้เกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้น น าไปจัดท าเป็นแบบสอบถาม เพื่อ
ส ารวจคะแนนความส าคัญ ในแต่ละเสียงความต้องการของผู้ใช้ 
โดยแบบสอบถามก าหนดระดับคะแนนดังนี้  ระดับ 5 คือ ระดับ
ความต้องการมากที่สุด , ระดับ 4 คือ ระดับความต้องการมาก
ระดับ 3 คือ ระดับความต้องการปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง 
ระดับความต้องการน้อย และระดับ 1 หมายถึง ระดับความ
ต้องการน้อยท่ีสุด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 องค์ประกอบของบ้านแหง่คุณภาพ  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ความเกี่ยวเน่ืองทางเทคนิค 
(Technical Correction) 

 
 

เทคนคิที่น ามาใช ้
(Technical Response: HOWs) 

 
 

ความสัมพันธ ์
(Relationship:  

WHATs Vs HOWs) 

 

 
ความต้องการของ

ผูบ้ริโภค 
(Customer Need: 

WHAts) 

 
เมททริกซ์การ

วางแผน 
(Planning Matrix) 

 
น้ าหนกัของค่าความส าคญัของ

ข้อก าหนดทางเทคนคิและเป้าหมายการ
ด าเนนิงาน 

(Prioritized Technical 
Descriptors) 
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รูปที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างเมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
และ เมตริกซก์ารออกแบบชิ้นส่วน 

 
 

รูปที่ 4 แผนผังความต้องการของผู้ใช้ต่อการออกแบบเคร่ือง 
 

 จากนั้นจึงน าแบบสอบถามไปส ารวจกับกลุ่มผู้ใช้ในชุมชน 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ มีประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี จ านวน 
30 คน 

 2. การวิเคราะห์คะแนนความส าคัญของความต้องการ
ผู้ใช้งาน  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีลักษณะเป็นการเลือกให้
ระดับคะแนนความส าคัญตามความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นในการ
สรุปค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูลประเภทนี้ต้องใช้วิธีหาค่าเฉลี่ยเลข
คณิต [14] การหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิตที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะ
น าไปใช้ เป็นค่ าคะแนนความส าคัญ  ( Important : IMP) ใน
เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ต่อไป วิธีการค านวณค่าเฉลี่ย
เรขาคณิต ดังสมการที่ (1) 

 

1 2( ...n
nIMP a a a                 (1) 

 

โดยที่  
 

ia คือ ค่าสังเกตของข้อมูลล าดับที่ i (โดยที่ i  =1,2,….. 
n ) 
 n   คือ จ านวนตัวอย่างข้อมูล 
 
 3.2 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพ 
 1. การใช้เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ได้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของแบบสอบถามแล้วน าคา่ที่ได้ใสใ่นเมตริกซ์การ
วางแผนผลิตภัณฑ์ [15,16] ปัจจัยน าเข้าคือความต้องการของผู้ใช้ 
ได้ผลลัพธ์คือ เทคนิคที่ต้องการ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ โดยส่วนท่ีต้องวิเคราะห์หลักแยกได้ 3 ส่วน คือ 
 ส่วนเพดานบ้าน เป็นการรวบรวมความต้องการเฉพาะของ
ผู้วิจัยร่วมกับผู้ที่ดูแลระบบธนาคารขยะของชุมชน เพื่อก าหนด
ลักษณะการออกแบบ 
 ส่วนตัวบ้าน เป็นการรวบรวมความต้องการเฉพาะของผู้วิจัย
ร่วมกับผู้ที่ดูแลระบบธนาคารขยะของชุมชน ในการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะการออกแบบ กับคุณลักษณะ
ความต้องการของผู้ ใช้ ในแต่ละคู่  โดยในงานวิจัยนี้ก าหนด

ความสัมพันธ์ไว้ 4 ระดับ คือ ความสัมพันธ์มาก ได้คะแนน 9, 
ความสัมพันธ์ปานกลาง ได้คะแนน 3, ความสัมพันธ์น้อย ได้
คะแนน 1 และไม่มีความสัมพันธ์ เป็นช่องว่าง  
 ส่วนพื้นบ้าน เป็นการรวมคะแนนของแต่ละคุณลักษณะการ
ออกแบบ กับ คะแนนรวมของทุกคุณลักษณะการออกแบบ เพื่อให้
ได้สัดส่วนเป็นร้อยละ 
 2. การใช้เมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วน เป็นการน าข้อก าหนด
ทางเทคนิค มาแปลงเป็นข้อก าหนดข้อก าหนดคุณลักษณ์ของ
ช้ินส่วน เพื่อให้สามารถแยกแยะส่วนประกอบที่ส าคัญในการ
ออกแบบ ซึ่งข้อมูลก าหนดทางเทคนิคและค่าน้ าหนักความส าคัญ
เปรียบเทียบจาก เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ เป็นข้อมูลน าเข้า 
ในเมตริกซ์การออกแบบช้ินส่วน  
 
 3.3 การออกแบบเคร่ืองต้นแบบส าหรับลดขนาดขวด
พลาสติกและขวดแก้ว  
 เป็นการน าเอาข้อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ เป็น
ข้อมูลในการออกแบบ ดังตัวอย่างรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
 

 
 
 
 
                  
 
               

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบเคร่ืองต้นแบบ 
เคร่ืองลดขนาดขวดพลาสติกที่ได้ข้อมูลจาก QFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการออกแบบเคร่ืองต้นแบบ 
เคร่ืองลดขนาดขวดแก้วท่ีได้ข้อมูลจาก QFD 
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3.4 การหาสมรรถนะของเคร่ือง  
เครื่องประกอบด้วย ชุดลดขนาดขวดแก้ว จะท าการทดลองกับ

ขวด สีชา สีใส และสีเขียว อย่างละ 10 ขวด จากนั้นท าการช่ัง
น้ าหนักก่อนและหลังเข้าเครื่อง เพื่อหาปริมาณที่สูญเสยีไปของเศษ
แก้วที่อยู่ในเครื่อง ส่วนชุดลดขนาดขวดพลาสติกจะท าการทดลอง
ขวด ชนิด PET และ HDPE อย่างละ 10 ขวด จะท าการวัดขนาด
ของขวดก่อนและหลังเข้าเครื่อง โดยท าการวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของส่วนที่เป็นคอขวด กลางขวด และท้ายขวด เพื่อวัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของขวดที่หายไป  
4. ผลการวิจัย 

จากการการออกแบบเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวด
พลาสติก และขวดแก้ว ได้ผลดังมีรายละเอียดดังนี้  

4.1 ผลการประยุกต์ใช้ เทคนิคการกระจายหน้าที่ เชิง
คุณภาพ  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ 
และเมตริกซ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งน าไปใช้เป็นข้อก าหนด 
องค์ประกอบของเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก 
และขวดแก้ว โดยการเปรียบเทียบจนได้ข้อมูลที่สามารถสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานในชุมชน ซึ่งมีข้อก าหนดที่มีล าดับ
ความส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 
แรงม้า ขนาดเครื่องไม่เกิน 0.45X2x0.9 เมตร มีสวิทซ์ปิดฉุกเฉิน 
ผลการวิเคราะห์เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ดังแสดงรูปที่ 7 
และเมตริกซ์การออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังแสดงรูปที่ 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ ์
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รูปที่ 8 เมตริกซ์การออกแบบชิ้นส่วน

  
4.2 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  จากผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ ได้ท าการออกแบบ ตัวเครื่องต้นแบบ ที่เป็นโครงสร้าง
เหล็ก มีช่องส าหรับใส่ขวด และช่องเก็บ แต่ละประเภทแยกออก
จากกัน ระบบขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า ท่ีสามารถปรับ
ความเร็วรอบได้ ส่งถ่ายก าลังโดยสายพาน และมู่เลย์ฟันเฟือง ดัง
รูปที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 ผลการทดสอบสมรรถนะของเคร่ือง 
 จากผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้เทคนิคการหน้าที่เชิงคุณภาพใน

การออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาดขวด
พลาสติก และขวดแก้ว ได้น ามาทดลองโดยใช้ขวดชนิด PET 
จ านวน 10 ขวด และขวด HDPE จ านวน 10 ขวด ได้ผลการ
ทดลองดังตารางที่ 1 และ 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการบีบขวดพลาสติก PET 

ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
ขนาดก่อนบีบ (mm.) ขนาดหลังบีบ (mm.) 

บน กลาง ล่าง บน กลาง ล่าง 
26.00 87.00 89.00 23.81 36.83 41.09 

ร้อยละของการลดขนาด 39.98 

รูปที่ 9 เคร่ืองต้นแบบส าหรับลดขนาดขวดพลาสติก 
และขวดแก้ว 
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  จากตารางที่ 1 การทดลองการบีบขวดพลาสติก PET ที่
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวด ท่ีส่วนบน 26 มม. ส่วนกลาง 
87 มม. และส่วนล่าง 89 มม. พบว่า บริเวณส่วนบนของคอขวด มี
การบีบได้น้อยเนื่องบริเวณนั้น พลาสติกมคีวามหนาและแข็ง         
ดังรูปที่ 10 (ก) 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลองการบีบขวดพลาสติก HDPE 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

ขนาดก่อนบีบ (mm.) ขนาดหลังบีบ (mm.) 
บน กลาง ล่าง บน กลาง ล่าง 

28.00 67.00 71.00 26.77 57.91 49.76 
ร้อยละของการลดขนาด 15.96 

  

 จากตารางที่ 2 การทดลองการบีบขวดพลาสติก HDPE 
ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขวด ที่ส่วนบน 28 มม. ส่วนกลาง 
67 มม. และส่วนล่าง 71 มม. พบว่า ขวดประเภทนี้มีความเหนียว 
และคืนรปูได้ง่ายท าให้ ขนาดที่ลดได้จึงไม่มาก ดังรูปที่ 10 (ข) 

 
 
 
 
 
 
 

(ก) ขวด PET        (ข) ขวด HDPE 
 

รูปที่ 10 ลักษณะของขวดพลาสติกที่ผ่านเคร่ืองลดขนาด 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองลดขนาดของขวดแก้ว 
ค่าเฉลี่ย (�̅�) 

น้ าหนักขวด 
สีเขียว 

น้ าหนักขวด 
สีน้ าตาล 

น้ าหนักขวด 
สีใส 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
478 464.8 387 382.7 433 432.9 

98.89 97.24 99.98 
 

 จากตารางที่ 3 การทดลองการลดขนาดขวดแก้ว ประเภท 
ขวดสีเขียว ที่มีน้ าหนักขวด 478 กรัม สีน้ าตาล ที่มีน้ าหนักขวด 
387 กรัม และสีใส ที่มีน้ าหนักขวด 433 กรัม สามารถลดขนาด 
ขวดแก้ว สีน้ าตาล สีเขียว สีใส ได้ร้อยละ  98.89, 97.24 และ 
99.98 ตามล าดับ โดยที่ขวดสีเขียว มีเศษแก้วติดค้างอยู่ในขวด
มากที่สุด ลักษณะการแตกของขวดแต่ละสี ดังรูปที่ 11 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 11 ลักษณะของขวดแก้วที่ผ่านเคร่ืองลดขนาด 

 
5. อภิปรายผลการทดลอง 
 ผลการออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับลดขนาด
ขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิง
คุณภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้วิธีดังกล่าว การสร้างเครื่องให้มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้คุ้มค่า จากผลของความต้องการลักษณะ
ของเครื่อง ที่มีระดับคะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ มอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้า ขนาดเครื่องไม่เกิน 0.45X2x0.9 เมตร มี
สวิทซ์ปิดฉุกเฉินเพราะในการใช้งานจริง เครื่องต้องท างานทุกวัน 
ในส่วนของประสิทธิภาพในการลดขนาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ท า
การทดลอง พบว่า ขวดพลาสติกชนิด PET สามารถลดขนาดได้มา
กว่า ชนิด HDPE เนื่องจากขวด PET มีความบาง และไม่คืนสภาพ
ได้ง่าย และส่วนขวดแก้วจะเห็นได้ว่าขวดแก้ว ชนิดสีเขียว มีเศษ
แก้วติดอยู่ในเครื่องจ านวนมากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากขวดสีเขียวมี
ความบาง แตกได้ง่าย กว่าขวดสีอื่น  

  
6. สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบ และพัฒนาเครื่องต้นแบบส าหรับ
ลดขนาดขวดพลาสติก และขวดแก้ว โดยใช้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน จากผล
ของความต้องการลักษณะของเครื่อง ที่มีระดับคะแนนท่ี 3 อันดับ
แรก นั้นส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานต้องการเครื่องที่มีความแข็งแรง ขนาด
เหมาะสม มีความปลอดภัยขณะเครื่องท างาน และอายุการใช้งาน
ที่มาก ตลอดจนสามารถท าการซ่อมได้ง่ายเมื่อเครื่องติดขัด เพราะ
ในการใช้งานจริง เครื่องต้องท างานทุกวัน ในส่วนของการทดสอบ
สมรรถนะ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เหมาะกับการใช้งาน คือ ขวด
พลาสติกชนิด PET เนื่องจากเนื้อของพลาสติกมีความบาง ในส่วน
ของขวดแก้วสามารถใช้งานได้เกือบทุกชนิด  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องลดขนาดขวดพลาสติก และขวด
แก้วต้นแบบ พบว่า เครื่องเกิดเสียงขณะท างานพอสมควร และใช้
กับขยะประเภทเครื่องดื่ม ที่เป็นพลาสติก และแก้วเท่านั้น ดังนั้นใน
การพัฒนาเครื่องต่อไป ควรหาวิธีการแก้ปัญหาเสียงขณะเครื่อง
ท างาน และให้เครื่องสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอื่น 
เช่น กระป๋อง ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพ
สิ่ง [17] มาใช้ในรูปแบบของธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน ซึ่งเป็น
การกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรด โดยใช้อิเล็กโตรด 2 ชนิดในการกัดอาร์ค 
ได้แก่ อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรดกราไฟต์ท าการกัดอาร์คบนช้ินงานเหล็ก เอสเคดี61 โดยออกแบบค่าปัจจัยที่ส าคัญในการ
ทดลอง คือ กระแสไฟฟ้า 3 ระดับ ได้แก่ 46, 50 และ 54 แอมแปร์ ความต่างศักย์ที่ 110 โวลต์ ระยะเวลาเปิด 40 ไมโครวินาทีและระยะเวลา
ปิดที่ 60 ไมโครวินาที ผลการทดลองพบว่า กระแสไฟฟ้าที่ 50 แอมแปร์ อิเล็กโตรดกราไฟต์มีประสิทธิภาพในกระบวนการกัดอาร์คบนช้ินงาน
เหล็กเกรด เอสเคดี61 ดีที่สุด โดยมีอัตราการขจัดเนื้องาน สูงสุดที่ 14.47 ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที มีอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดต่ าที่สุดที่ 
1.12 เปอร์เซ็นต์ และมีความเรียบผิวที่ดีที่กระแสไฟฟ้า 46 แอมแปร์ เท่ากับ 9.39 ไมโครเมตร จากนั้นน าช้ินงานไปท าการตรวจสอบพื้นผิวของ
วัสดุภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบคอลโฟคอลชนิดเลเซอร์สแกนพบว่าอิเล็กโตรดกราไฟต์มีอิทธิพลต่อลักษณะพื้นผิว
ที่สม่ าเสมอมากกว่าอิเล็กโทรดทังสเตนทองแดง 

 
ค าส าคัญ: เอสเคดี61, อัตราการขจัดเนื้องาน, อัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด, ความเรียบผิว  
 

Abstract 
This paper aimed to study the effect of process parameters on electrical discharge machining (EDM)  using 

copper tungsten and graphite electrodes for milling the arc of SKD61 steel workpieces.  The experimental design 
consisted of three current levels 46, 50 and 54A, with voltage of 110V, on-time 40 µs and off time 60 µs.  Results 
indicated that the graphite electrode gave a maximum material removal rate of 14.47 m3/min at a current of 50A, with 
electrode wear rate of 1.12%  and good surface roughness at 9.39 µm at a current of 46A.  Surface roughness was 
assessed using a confocal laser scanning microscope.  More uniform surface characteristics were obtained using the 
graphite electrode that had more influence on the surface than the copper tungsten electrode. 

 
Keywords: SKD 61, Material Removal Rate, Electrode Wear Rate, Surface Roughness 
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1. บทน า (Introduction) 
 ผลิตภัณฑ์พลาสติกถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายสาขา 
เช่น  ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ความ
ต้องการแม่พิมพ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพของแม่พิมพ์
ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคุณภาพและความน่าเช่ือถือของพื้นผิว 
ดังนั้นเหล็กแม่พิมพ์พลาสติกแบบใหม่และเทคนิคใหม่ของแม่พิมพ์
พลาสติกจึงได้รับการพัฒนาเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณภาพท่ีเหนือกว่า
และประสิทธิภาพที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น
ของเหล็กแม่พิมพ์ โดยทั่วไปเหล็กแม่พิมพ์มีส่วนผสมของความ
เหนียวทนต่อการกัดกร่อนและความแข็งสม่ าเสมอตลอดส่วนหน้า
ตัดขนาดใหญ่ และมีประสิทธิภาพส าหรับเหล็กแม่พิมพ์ที่ใช้ในการ
ปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและการกัดกร่อนและคุณสมบัติ
เชิงกล อย่างไรก็ตามข้อบกพร่องบางอย่างบนพื้นผิวมาพร้อมกับ
กระบวนการอีดีเอ็ม (EDM; Electrical Discharge Machine) ซึ่ง
เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน จึง
จ าเป็นต้องสร้างความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
จ าเป็นต้องท าการวิจัยที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิวบนพ้ืนผิว 
อีดีเอ็ม กระบวนการอีดีเอ็ม เป็นกระบวนการใช้พลังงานความร้อน
ในการหลอมวัสดุและระเหยวัสดุที่กลึง ในระหว่างกระบวนการ
อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นในช่วง 10,000 ถึง 12 ,000 ° C กระบวนการ     
อีดีเอ็ม มีข้อดีกว่าวิธีการแบบเดิมที่กระบวนการนี้ไม่มีผลเสียต่อ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากการสั่นสะเทือน การเสียรูปและความ
เค้ น เชิ งกล  [1 -2] ในปั จจุบั นกระบวนการผลิ ตแม่ พิ มพ์ มี
กระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การใช้เครื่องกัดอาร์ค
ด้วยไฟฟ้า (Electrical Discharge machine: EDM) การกัดอาร์ค
ช้ินงานที่มีความละเอียดและต้องการความเรียบผิวของแม่พิมพ์มี
ความส าคัญสูง อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในการท าแม่พิมพ์มีการพัฒนาเพิ่ม
มากขึ้นท าให้การผลิตแม่พิมพ์ที่มีความแม่นย าที่สูงและอัตราการ
ขจัดเนื้องานที่ต่ าเริ่มท าได้ยากขึ้น การใช้พลังงานความร้อนใน
ระหว่างการตัดเฉือนจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางโลหะ
วิทยาของพื้นผิวของวัสดุเมื่อเทียบกับวัสดุพื้นฐานจากกระบวนอีดี
เอ็ม นี้ ได้มีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพช้ินงานโดยการศึกษาผล
ของอิเล็กโตรดต่างชนิด Che Haron และคณะ[3] ได้ท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดทองแดงและกราไฟต์ในการตัดเฉือน
ด้วยไฟฟ้าของเหล็กกล้าเครื่องมือ XW42 เพื่อศึกษาผลกระทบของ
กระแสไฟฟ้าและขนาดของอิเล็กโตรดที่มีต่อการตัดเฉือนด้วย
กระบวนการอีดีเอ็ม (EDM) ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราการขจัด
เนื้องานมีค่าสูงเมื่อใช้อิเล็กโตรดทองแดง และอัตราการสึกหรอของ
อิเล็กโตรดทองแดงมีค่าต่ ากว่าอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรกรา
ไฟต์ Ahmad และคณะ [4] ได้ท าการศึกษาอัตราการขจัดเนื้องาน
และประเมินความแม่นของกระบวนการอีดีเอ็ม ส าหรับเหล็ก 
Inconel 718 โดยใช้อิ เล็กโตรดทองแดง ท าการทดลองด้วย
กระแสไฟฟ้าในการกัดอาร์ค 3 ระดับ ระยะเวลาเปิดกระแสไฟฟ้า 3 
ระดับ ผลการทดลองพบว่า กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาเปิดของ
กระแสไฟฟ้ามีผลต่ออัตราการขจัดเนื้องานของเหล็ก Inconel 718 

เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีค่าเพิ่มสูงขึ้น จะส่งให้เกิดความเรียบผิวที่ต่ า 
นอกจากนี้ได้ศึกษาผลของอิเล็กโตรด กราไฟต์และอิเล็กโตรด
ทังสเตนที่มีต่อความเรียบผิว พบว่าการใช้อิเล็กโตรดกราไฟต์ ให้ช้ัน
หลอมขาวที่มีรอยแตกร้าวน้อยกว่าการใช้อิเล็กโตรดทองแดง [5]  
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์บนช้ินงานทังสเตนคาร์
ไบด์ ซึ่งผลกระทบหลักของกระบวนการกัดอาร์คคือ กระแสไฟฟ้า
อย่างมีนัยส าคัญด้วยวิธีทางทากูชิ [6] Long  และคณะ[7] ได้
ท าการศึกษาอิทธิพลของผงไทเทเนียมที่ผสมในของเหลวไดอิเล็ก 
ทริกท่ีมีต่อคุณภาพพ้ืนผิวของเหล็ก เอสเคดี61 ด้วยกระบวนการอีดี
เอ็ม ด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์ ผลของกระบวนการอีดีเอ็ม ท าให้ผิว
ของช้ินงานมีความ เรียบผิวดี ขึ้ น  AJAY และคณ ะ,  [8 ] ได้
เปรียบเทียบพารามิเตอร์เพื่อหาประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดคอป
เปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรดกราไฟต์บนเหล็กกล้าเครื่องมือใน
กระบวนการตัดเฉือนด้วยไฟฟ้า พบว่า อิเล็กโตรดกราไฟต์ ให้ผิว
ส าเร็จดีกว่าเมื่อเทียบกับอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน Mahajan 
และคณะ [9] ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของอิเล็กโตรด 
ได้แก่ อิเล็กโตรดทองแดง อิเล็กโตรดทองเหลือง อิเล็กโตรดกรา
ไฟต์ และอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน ที่มีผลต่อพื้นผิวของช้ินงาน
ภายหลังกระบวนการอีดีเอ็ม [10] จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา
พบว่าช้ันผิวหลังการตัดเฉือนอีดีเอ็ม ประกอบด้วยรอยแตกขนาด
เล็กจ านวนมากความหนาของช้ันสีขาวและค่าความหยาบผิวสูง สิ่ง
นี้ มี ผลต่ อลั กษณ ะการท างานของกระบวนการ อีดี เอ็ม  ใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีขอบเขตมากมายในการปรับปรุง
คุณภาพของพื้นผิวช้ินงานหลังจากกระบวนการอีดีเอ็ม ดังนั้นใน
งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดในการศึกษาปัจจัยของกระแสไฟฟ้าใน
กระบวนการอีดีเอ็ม เพื่อศึกษาอัตราการขจัดเนื้องาน อัตราการสึก
หรอของอิเล็กโตด และความเรียบผิว โดยเปรียบเทียบอิเล็กโตรด
สองชนิดคือ อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน และอิเล็กโตรดกราไฟต์ 

 
2.  วิธีวิจัย (Research Methodology) 
2.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาการกัดอาร์คของเครื่องกัดอาร์ค
โลหะไฟฟ้ า (Electric Discharge Machine) ยี่ ห้ อ  JSEDM รุ่น 
CNC-EB700L ดังรูปที่ 1 ท าการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดแบบแท่ง 
จ านวน 2 ชนิด คือ คอปเปอร์ทังสเตน (Copper Tungsten) และ
แกรไฟต์ (Graphite) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ยาว 
98 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 2 บนช้ินงานเหล็กเกรด เอสเคดี61 กว้าง 50 
มิลลิเมตร ยาว 110 มิลลิเมตร และมีความหนา 5 มิลลิเมตร       
กัดช้ินงานลึก 3 มิลลิเมตร ท าการติดตั้งช้ินงานดังรูปที่ 3  ช้ินงาน
ภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า ดังรูปที่ 4 
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รูปที ่1 เครื่องกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า 
 

 
 

รูปที ่2 อิเล็กโตรดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
 

รูปที ่3 การติดตั้งช้ินงาน 

 
 

รูปที ่4 ช้ินงานภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า 
 
2.2  วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ในการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของการกัดอาร์คไฟฟ้าด้วย
อิเล็กโตรด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลของกระบวนการกัดอาร์คที่
มีต่อความเรียบผิวของช้ินงาน อัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการ
สึกหรอของอิเล็กโตรด จึงได้มีแนวทางในการก าหนดปัจจัยการ
ทดลองเพื่อประเมินผลการวิจัย โดยคงค่ามาตรฐานในการกัดอาร์ค
จากค่าปัจจัยที่ระบุในเล่มคู่มือการใช้เครื่องกัดอาร์คไฟฟ้าด้วย
อิเล็กโตรด จากนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค่าปัจจัยลดและเพิ่มจากค่า
มาตรฐานปัจจัยละ 1 ระดับ ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที ่1 ปัจจัยการทดลอง 

ตัวแปรที่ใชใ้นการทดลอง ค่าที่ใช ้
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 46, 50, 54 
ค่าความต่างศักย์ (โวลต์) 110 

ระยะเวลาเปิด (ไมโครวินาที) 40 
ระยะเวลาปิด (ไมโครวินาที) 60 

วัสดุทดลอง เหล็กเกรด เอสเคด6ี1 
ระยะกัดลึก 3 mm 

อิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน Ø 3 mm 
อิเล็กโตรดกราไฟต ์ Ø 3 mm 

 
จากตารางที่ 1 ปัจจัยการทดลองที่ใช้ในการด าเนินการ เพื่อ

น าไปสู่การวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองตามเง่ือนไขที่
ก าหนดดังรูปที่ 5   

 

 
รูปที ่5 ขั้นตอนในการทดลอง 
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จากรูปที่ 5 สามารถหาความเรียบผิวของช้ินงานภายหลัง
กระบวนการการกัดอาร์คได้จากการใช้กล้องวัดความเรียบผิวโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบคอลโฟคอลชนิดเลเซอร์สแกน (Laser 
Confocal Microscope) ยี่ห้อโอลิมปัส รุ่น OLS5000 จากนั้นหา
อัตราการขจัดเนื้องาน และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดจาก
สมการที่ 1 และ สมการที่ 2 ตามล าดับ 

 

 
ฏบิติังานเวลาในการป

นงของชิน้งาความลึกจริ2เล็กโตรดรัศมีของอิ MRR   (1) 

100
 ็กโตรดหรอของอิเลระยะการสึก

 ิงานท่ีแท้จร ึกของช้ินงระดับความล
EWR    (2) 

 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการทดลอง  
 จากการออกแบบการทดลองด้วยการการศึกษาผลของ
กระแสไฟฟ้าที่มีอัตราการขจัดเนื้องาน ความเรียบผิวของช้ินงาน
และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด จากกระบวนการกัดอาร์คด้วย
อิเล็กโตรดแบบแท่ง ชนิดคอปเปอร์ทังสเตนและกราไฟต์ ผลการ
ทดลองแสดงดังตารางที่ 2 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดลอง 
 
กระแส 
ไฟฟ้า 
 (A) 

MRR (m3/min) EWR (%) Ra (µm) 
คอป
เปอร์

ทังสเตน 

แกรไฟต ์ คอป
เปอร์

ทังสเตน 

แกรไฟต ์ คอป
เปอร์

ทังสเตน 

แกรไฟต ์

46 3.04 12.57 4.52 1.79 12.17 9.39 
50 2.63 14.47 7.00 1.12 16.59 12.38 
54 3.64 13.74 7.85 1.70 31.01 21.10 

 
3.1  ผลอัตราการขจัดเนื้องาน 
 ผลของการกัดอาร์คช้ินงาน เอสเคดี61 ด้วยอิเล็กโตรดคอป
เปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรกราไฟต์ ส่งผลให้เกิดอัตราการขจัดเนื้อ
งานที่แตกต่างกัน จากรูปที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบอัตราการ
ขจัดเนื้องานด้วยอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตนและอิเล็กโตรดกรา
ไฟต์ เห็นได้ว่า อิเล็กโตรดกราไฟต์มีอัตราการขจัดเนื้องานมากที่สุด
ที่กระแสไฟฟ้า 50 แอมแปร์ มีอัตราการขจัดเนื้องานเท่ากับ 14.47 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที และที่ระดับกระแสไฟฟ้าเดียวกันนี้ อัตรา
การขจัดเนื้องานของอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตนมีค่าเท่ากับ 2.63 
ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที 
   

 
 

รูปที ่6 ผลการเปรยีบเทียบอัตราการขจัดเนื้องาน 
 

 

3.2  ผลการตรวจคุณภาพความเรียบผิว 
 ผลการทดลองจากการปรับระดับกระแสไฟฟ้าในกระบวนการ
กัดอาร์คด้วยไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบค่าความเรียบผิวของช้ินงาน     
เอสเคดี61 ภายหลังการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน
และอิเล็กโตรดกราไฟต์ ได้ผลการศึกษาวิจัยมาท าการสร้างกราฟ
เปรียบเทียบ ดังรูปที ่7  
 

 
 

รูปที ่7 ผลการเปรยีบเทียบความเรียบผิว 
 
 

 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อิเล็กโตรดกราไฟต์มีค่าความเรียบ
ผิวที่  9.39 ไมโครเมตร น้อยกว่าการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดชนิด     
คอปเปอร์ทังสเตนซึ่งมีค่าความเรียบผิวอยู่ที่ 12.17 ไมโครเมตร ผลของ
กระแสไฟฟ้าที่มากขึ้นส่งผลให้เกิดความเรียบผิวบนช้ินงานมีความ
หยาบมากขึ้น ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากภาพถ่ายผิวของช้ินงาน 
ดังรูปที่ 8  
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a. Copper tungsten electrode 46 A 

 

 
c. Copper tungsten electrode 50 A 

  

 
 e. Copper tungsten electrode 54 A  

 
b. Graphite electrode 46 A 

 

 
d. Graphite electrode 50 A 

 

  
f. Graphite electrode 54 A 

 
 รูปที ่8 ผิวของชิ้นงานภายหลังกระบวนการกัดอาร์คด้วยไฟฟ้า 
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a. EWR Copper tungsten electrode 46 A 
 

 

c. EWR Copper tungsten electrode 50 A 

 

e. EWR Copper tungsten electrode 54 A 
 

 

b. EWR Graphite electrode 46 A 
 

 

d. EWR Graphite electrode 50 A 

 

f. EWR Graphite electrode 54 A 
 

1 mm. 1 mm. 

1 mm. 1 mm. 

1 mm. 1 mm. 

รูปที ่9 การสึกหรอของอิเล็กโตรดภายหลังกระบวนการกดัอาร์คด้วยไฟฟ้า 
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3.3  ผลอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด 
 ในกระบวนการกัดอาร์คช้ินงานด้วยอิเล็กโตรดชนิดแท่ง 
ภายใต้อิทธิพลของกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ผลของอัตราการสึก
หรอของอิเล็กโตรดทั้งสองชนิดแสดงดังรูปที่  9 และสามารถสร้าง
กราฟเปรียบเทียบได้ ดังรูปที่ 10 
 

 
 

รูปที่ 10 ผลการเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด 
  
 จากรูปที่  9 และ10 เป็นการเปรียบเทียบอิทธิพลของ
กระแสไฟฟ้าที่ส่งผลต่ออัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรด เห็นได้ว่าที่
ระดับกระแสไฟฟ้าเพิ่มสงูขึ้นอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดจะเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 54 แอมแปร์ โดยอัตราการสึกหรอ
ของอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน มีค่าอัตราการสึกหรออยู่ที่ 
7.85% และอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดกราไฟต์อยู่ท่ี 1.70% 
 
3.4  การวิเคราะห์ปัจจัยการทดลอง 
 จากผลการทดลองดังกล่าวท าให้ทราบได้ว่า กระแสไฟฟ้าใน
การกัดอาร์คมีผลต่อกระบวนการอีดีเอ็มด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์
และอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน เห็นได้ว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าในการ
กัดอาร์คเพิ่มสูงขึ้น อัตราการขจัดเนื้องานด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์จะ
มีค่าเพิ่มสูงขึ้นและสูงกว่าอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน ทั้งนี้
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในการกัดอาร์คท าให้เกิดความร้อนระหว่าง
ผิวช้ินงานกับอิเล็กโตรดซึ่งส่งผลให้เกิดบ่อหลอมละลายของช้ินงาน
มากขึ้นท าให้สามารถขจัดช้ินงานได้มากขึ้น [6-9] อีกทั้งคุณสมบัติ
ของอิเล็กโตรดทั้งสองชนิดมีความสามารถในการหลอมเหลวที่
ต่างกันอิเล็กโตรดกราไฟต์ที่มีความสามารถในการหลอมเหลวที่ต่ า
กว่าจะหลอมละลายได้ดีกว่าการหลอมละลายของอิเล็กโตรดกรา
ไฟต์ท าให้เกิดการพอกตัวของอิเล็กโตรดที่หลอมเหลว ส่งผลให้
อัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดกราไฟต์ต่ ากว่าอัตราการสึกหรอ
ของอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน [3, 8] ผลของกระแสไฟฟ้าใน
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอีดีเอ็ม ส่งผลให้เกิดความเรียบผิวของ
ช้ินงาน จากการทดลองสามารถกล่าวได้ว่าในกระบวนการอีดีเอ็ม 
ของอิเล็กโตรดทั้งสองชนิดส่งผลต่อค่าความเรียบผิวที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่อกระแสไฟฟ้าในการกัดอาร์คเพิ่มขึ้น [8] ทั้ งนี้ เป็นเพราะ
กระบวนการกัดอาร์คมีการระเบิดของช้ินงานและอิเล็กโตรดใน

ขณะที่มีความร้อนจากการกัดอาร์คเกิดขึ้น ท าให้เกิดการหลอม
ละลายของช้ินงานซึ่งส่งผลให้เศษของช้ินงานหลุดออกไป 
 
4.  สรุป 
 การทดลองในครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้ท าการทดลองเพื่ อประเมิน
ประสิทธิภาพของอิเล็กโตรดโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกันใน
กระบวนการกัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรด 2 ชนิด ผลของกระแสไฟฟ้าที่
เพิ่มมากขึ้นส่งผลต่ออัตราการขจัดเนื้องาน ความสึกหรอของ
อิเล็กโตรดและความเรียบผิวของช้ินงาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1. กระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในการกัดอาร์คช้ินงาน เอสเคดี
61 คือกระแสไฟฟ้าที่ 50 แอมแปร์ โดยให้อัตราการขจัดเนื้องาน
มากที่สุด 14.47 ลูกบาศก์มิลลิเมตร/นาที ด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์ 

2. ที่กระแสไฟฟ้า 50แอมแปร์ อัตราการสึกหรอของ
อิเล็กโตรดกราไฟต์น้อยกว่าอัตราการสึกหรอของอิเล็กโตรดคอป
เปอร์ทังสเตน โดยอิเล็กโตรดกราไฟต์มีอัตราการสึกหรอ 1.12% 
ส่วนอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน มีอัตราการสึกหรออยู่ที่ 7.00% 

3. ค่าความเรียบผิวของช้ินงานภายหลังกระบวนการกัด
อาร์คพบงานกระแสไฟฟ้าต่ าส่งผลให้ช้ินงานมีความเรียบผิวที่ดีกว่า 
และพบว่าช้ินงานที่กัดอาร์คด้วยอิเล็กโตรดกราไฟต์มีประสิทธิภาพ
ที่ดีโดยมีความเรียบผิวที่ 9.39 ไมโครเมตร และช้ินงานกัดอาร์ค
ช้ินงานด้วยอิเล็กโตรดคอปเปอร์ทังสเตน มีความเรียบผิวที่ 12.17 
ไมโครเมตร 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ให้การสนับสนุนเครื่องมือส าหรับงานวิจัย 
และขอบคุณ บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จ ากัด ที่ให้การสนับสนุน
กล้องจุลทรรศน์แบบคอลโฟคอลชนิดเลเซอร์สแกน (Laser 
Confocal Microscope) ยี่ห้อโอลิมปัส  รุ่น OLS5000 ในการ
ถ่ายภาพและวัดวัดความเรียบผิวของช้ินงาน 
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บทคัดย่อ 

ผิวทางคอนกรีตพรุน (Pervious Concrete Pavement) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมคอนกรีตที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษท่ี
ผ่านมาเนื่องจากช่วยลดผลกระทบจากน้้าท่วมขังผิวทาง ส่งผลให้การใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกมีความปลอดภัยต่อทั้งคนใช้รถและเดินเท้ามากขึ้น 
งานวิจัยนี้เป็นการน้าเสนอผิวทางคอนกรีตรูปแบบใหม่โดยใช้เทคนิคการสร้างโพรง ก้าหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรงตั้งแต่ 2, 3 และ 4 
มิลลิเมตร มีรูปแบบการจัดเรียงโพรงในลักษณะแถวเรียง 3x3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตก้าหนดให้มีก้าลังอัดที่อายุ 28 วันไม่น้อยกว่า 32 
เมกะปาสคาล (MPa) ท้าการทดสอบสมบัติของคอนกรีตสด ได้แก่ การยุบตัวและการก่อตัวของคอนกรีต และสมบัติเมื่อคอนกรีตแข็งตัว ได้แก่ 
ก้าลังอัด ก้าลังดัด การดูดซึมและอัตราการไหลซึมผา่นของน้้า ผลการทดสอบพบว่าผิวทางคอนกรีตที่สร้างโพรงขึ้นมามีประสิทธิภาพในการไหล
ซึมผ่านของน้้าท่ีสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตพรุนเนื่องจากรูปแบบของโพรงมีความต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันปริมาตรโพรงทีต่่้ากว่าส่งผล
ให้คอนกรีตมีก้าลังอัดที่สูงมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ: คอนกรีตพรุน, ผิวทาง, เทคนิคการสร้างโพรง, ก้าลังอัด, การซึมผ่านของน้้า 
 
 

Abstract 
Pervious concrete pavement has been one of the more popular concrete innovations over the past decade as 

it reduces the effects of pavement flooding.  The plash on the road during a rainy day reduces the safety of traffic of 
vehicle and pedestrian.  The research study aimed to present a new type of concrete pavement by using pore making 
techniques. The pore diameter was determined from 2, 3, and 4 mm with a 3x3 row arrangement pattern. The concrete 
mixture was designed to having compressive strength at 28 days greater than 32 MPa.  Fresh concrete properties such as 
slump test and setting time, and hardened properties of concrete such as compressive strength, flexural strength, water 
absorption and water permeability were investigated. The test results indicated that the pore making technique for 
concrete pavement has a higher water permeability performance compared with porous concrete due to its continuous 
pore formation. In addition, the lower pore volume that results in higher compressive strength. 
 
Keywords: Pervious concrete, Pavement, Pore making technique, Compressive strength, Water permeability 
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1. บทน า 
ในเมืองใหญ่จะพบเห็นทั้งถนน ทางเท้าหรือลานจอดรถที่ท้าด้วย

พื้นผิวคอนกรีตมากมาย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากฝนตกคือปรมิาณ
น้้าฝนที่ท่วมขังอยู่บนพื้นผิวที่ไม่ซึมน้้าเหล่านี้ น้าไปสู่ปัญหาต่างๆ 
เช่น น้้าท่วมฉับพลัน มลภาวะของแม่น้้าและชายฝั่งทะเลเนื่องจาก
ขณะที่น้้าฝนไหลผ่านพื้นผิวเหล่านี้จะชะล้างเอาคราบน้้ามันและ
สารเคมีต่างๆ ลงไปยังแหล่งน้้าด้วย การหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นท้า
ได้โดยการลดการปูผิวหรือปิดหน้าดินด้วยวัสดุที่ไม่ซึมน้้า หรืออีกนัย
หนึ่งคือการเลิกใช้ถนน ทางเท้าและลานจอดรถ ซึ่งในความเป็นจริง
ไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ดังนั้น จึงได้มีการแนะน้าให้ใช้
คอนกรีตพรุนเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งคอนกรีตพรุนจะช่วยใน
กระบวนการระบายน้้า โดยจะรองรับน้้าไว้ในช่องว่างของวัสดุและ
ค่อยๆ ไหลซึมลงพื้นดินด้านล่างของถนนคอนกรีตหรือลานจอดรถ 
โดยสามารถเพิ่มปริมาณการรองรับน้้าฝนได้ถึงสองเท่าของพื้นที่  ท้า
ให้ลดปริมาณน้้าฝนท่ีค้างบนผิวถนนจนเกิดการท่วมขังได้เป็นอย่างดี 
[1] จากสภาพผิวทางที่ท้าจากยางแอสฟัลท์หรือคอนกรีตนั้นท้าให้น้้า
ผ่านได้ยาก ดังนั้นเมื่อฝนตกน้้าจะขังหรือกระเด็นขึ้นมาท้าให้ในการ
ออกแบบถนนต้องท้าพื้นผิวให้ลาดเอียงให้เกิดการระบายน้้าออก
ด้านข้าง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้จึงมีการพัฒนาวัสดุที่มีรูพรุน
กว่าแบบเดิม ส่งผลให้น้้าไหลผ่านได้ดี น้้าจะซึมผ่านลงมายังช้ันวัสดุ
ด้านล่างและไหลไปรวมกันยังท่อระบาย ส่งผลให้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากข้ึนเนื่องจากน้้าขังบนพ้ืนถนนได้ยากกว่าเดิม ลดโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุจากพื้นผิวถนนที่ลื่น ลดปริมาณน้้าที่กระเด็นขึ้นมา
จากถนน นอกจากนี้พื้นผิวที่มีรูพรุนท้าให้เสียงผ่านลงไปได้  ลด
ปริมาณเสียงรบกวนที่เกิดจากยานพาหนะวิ่งบนถนน และขับขี่บน
ทางตรงได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องท้าพื้นถนนให้เอียงเพื่อระบายน้้า 
[2] โดยจุดเริ่มต้นของผิวทางแบบพรุนที่ยอมให้น้้าซึมผ่านได้ถูก
คิดค้นและพัฒนาครั้งแรกในยุโรปราว 45 ปีก่อน โดยผิวทางที่เกิด
จากการหล่อคอนกรีตในที่เรียกว่าผิวทางคอนกรีตน้้าซึมผ่านได้ [3] 
ทั้งนี้ผิวทางคอนกรีตน้้าซึมผ่านได้หรือคอนกรีตพรุนถือได้ว่าเป็น
คอนกรีตมวลเบาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคอนกรีต
ทั่วไป คือภายในเนื้อคอนกรีตมีรูพรุนและโพรงที่ต่อเนื่องในปริมาณ
มากที่ยอมให้อากาศหรือน้้าไหลผ่านได้ จากผลของการที่มีโพรงใน
เนื้อคอนกรีตอยู่มากท้าให้คอนกรีตพรุนมีน้้าหนักที่เบาและก้าลังอัด
ต่้ากว่าคอนกรีตทั่วไป [4] ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดในการใช้งานก่อสร้างได้
เฉพาะพื้นผิวทางที่รับน้้าหนักไม่มาก เช่น ทางเท้า ถนนที่มี
การจราจรไม่หนาแน่น ลานจอดรถหรือถนนในบ้านพักอาศัย [5] 
ตลอดจนปัญหาของการอุดตันถ้ามีการก่อสร้างหรือบ้ารุงรักษาไม่
เหมาะสมรวมถึงความทนทานในการใช้งาน [6] 

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบของโพรงหรือช่องว่างที่
สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการซึมผ่านของน้้าส้าหรับผิวทางคอนกรีตที่
ต้องการก้าลังรับแรงอัดที่สูงขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ 

1) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตามมาตรฐาน ASTM 
C150 [7] โดยผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 พบว่ามีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็น
องค์ประกอบหลักร้อยละ 71.83 ส่วนการทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
พบว่า ความถ่วงจ้าเพาะของปูนซีเมนต์เท่ากับ 3.14 ร้อยละการ
สูญเสียน้้าหนักจากการเผาไหม้และอนุภาคเฉลี่ยโดยปริมาตร เท่ากับ 
1.9% และ 24.2 µm ตามล้าดับ โดยผลการทดสอบองค์ประกอบ
ทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบเคมีและสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1  
คุณสมบัต ิ ปูนซีเมนต์  
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)  
ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) 15.49 
อลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) 3.30 
ไอออนออกไซด์ (Fe2O3) 3.57 
แมงกานีสออกไซด์ (MnO) 0.06 
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 1.38 
แคลเซียมออกไซด์ (CaO) 71.83 
โซเดียมออกไซด์ (Na2O) 0.23 
โปตัสเซียมออกไซด์ (K2O) 0.40 
ซัลเฟอรไ์ตรออกไซด์ (SO3) 3.16 
สมบัติทางกายภาพ  
พื้นที่ผิวจ้าเพาะ (cm2/kg) 3,640 
ความถ่วงจ้าเพาะ 3.14 
การสญูเสยีน้้าหนักจากการเผาไหม้ (ร้อยละ) 1.9 
อนุภาคเฉลีย่โดยปริมาตร (µm) 24.20 

 
2) มวลรวม (Aggregate) ประกอบไปด้วยมวลรวมหยาบ ได้แก่ 

หินปูนที่ผ่านการบดย่อยมีขนาดโตสุดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร หรือค้าง
บนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4 มีการกระจายขนาดคละเป็นไปตาม
มาตรฐาน ASTM C33 [7] และมวลรวมละเอียด ได้แก่ ทรายแม่น้้าที่
สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และค้างบนตะแกรงเบอร์ 100 มีการ
กระจายขนาดคละเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C33 [7] โดยการ
กระจายขนาดคละของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบดังแสดง
ในตารางที่ 2 

3) น้้าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ในช่วง 6-7 
4) สารเคมีผสมเพิ่ม ประเภทสารลดปริมาณน้้าจ้านวนมาก

ประเภทคาร์บอกซีเลต ตามมาตรฐาน ASTM C494 [7] 
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ตารางที่ 2 การกระจายขนาดคละของมวลรวมละเอียด และมวล
รวมหยาบ  

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน 
ร้อยละผ่านสะสม (%)  
มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ  

1” (25.00 mm) - 100.00 
3/4” (19.00 mm) - 94.50 
1/2” (12.50 mm) - 49.50 
3/8” (9.50 mm) - 14.00 
No.4 (4.75 mm) 98.40 3.50 
No.8 (2.36 mm) 90.00 - 
No.16 (1.18 mm) 65.20 - 
No.30 (0.60 mm) 33.30 - 
No.50 (0.30 mm) 11.20 - 
No.100 (0.15 mm) 0.00 - 

 
2.2 สัดส่วนผสมของคอนกรีต 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง 
โดยการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตในหนึ่งหน่วยลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณปูนซีเมนต์ มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด เท่ากับ 400, 
1,093 และ 790 กิโลกรัม ตามล้าดับ อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ 
(w/c) เท่ากับ 0.30 และสารเคมีผสมเพิ่มร้อยละ 0.85 ต่อปริมาณ
ปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม ในการทดลองนี้ได้ก้าหนดก้าลังอัดคอนกรตี
ควบคุมที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 32 MPa  
 
ตารางที่ 3 สัดส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง  
วัสดุผสม สัดส่วน (ต่อลูกบาศก์เมตร) 
ปูนซีเมนต ์ 400 กิโลกรมั 
มวลรวมหยาบ 1,093 กิโลกรมั 
มวลรวมละเอียด 790 กิโลกรมั 
น้้า 120 กิโลกรมั 
สารเคมีผสมเพิ่ม 3.4 ลิตร  

 
2.3 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ 

คอนกรีตเมื่อท้าการทดลองผสมจนได้สมบัติของก้าลังอัดตาม
ก้าหนด ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบสมบัติของคอนกรีต
แข็งตัวต้องท้าการสร้างโพรงตามรูปแบบที่ก้าหนดในตารางที่ 4 โดย
ก้าหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเท่ากับ 2, 3 และ 4 
มิลลิเมตร ในลักษณะการจัดเรียงรูปแบบ 3x3 ดังแสดงในรูปที่ 1 
 
ตารางที่ 4 ข้อก้าหนดการสร้างโพรงคอนกรีตที่ใช้ในการทดลอง  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) รูปแบบการจดัเรยีง 
D0 (ไม่มโีพรง) - 
D2 (2 มิลลิเมตร) 3x3 
D3 (3 มิลลิเมตร) 3x3 
D4 (4 มิลลิเมตร) 3x3 

รูปที่ 1 ลักษณะการจัดเรียงโพรงรปูแบบ 3x3 
 
2.4 วิธีการทดสอบ 

หลังจากผสมตัวอย่างคอนกรีต ท้าการทดสอบสมบัติของ
คอนกรีตสด และสมบัติของคอนกรีตแข็งตัว ประกอบด้วย 

1) การทดสอบหาค่าการยุบตัว (Slump Test) ของคอนกรีตตาม
มาตรฐาน ASTM C143 [7] เป็นการประเมินความข้นเหลวของ
ตัวอย่างคอนกรีต ท้าให้ทราบถึงความสามารถในการท้างาน 
(Workability)  ของคอนกรีตมีความ ง่ายหรือยากเพียงใด  ใน
ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยท้านายสมบัติทางด้านก้าลังของ
คอนกรีตได้อีกด้วย 

2) ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้น ( Initial Setting Time) และ
สุดท้าย (Final Setting Time) ของตัวอย่างคอนกรีต ตามมาตรฐาน 
ASTM C403 [7] 

3) ทดสอบก้าลังอัด (Compressive Strength) ของตัวอย่าง
คอนกรีต จากแท่งตัวอย่างขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ตาม
มาตรฐาน British Standard BS 1881 [8] โดยการบ่มน้้าตลอดอายุ
การทดสอบที ่3, 7 และ 28 วันตามล้าดับ 

4) ทดสอบก้าลังดัด (Flexural Strength) ของตัวอย่างคาน
คอนกรีตขนาด 10 x 10 x 50 เซนติเมตร โดยรูปแบบการวาง
น้้าหนักทดสอบวิธี Third-Point Loading ตามมาตรฐาน ASTM 
C78 [7] โดยการบ่มน้้าตลอดอายุการทดสอบที่ 3, 7 และ 28 วัน
ตามล้าดับ 

5) ทดสอบการดูดซึมน้้า (Water Absorption) ของตัวอย่าง
คอนกรีต จากแท่งตัวอย่างขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ตาม
มาตรฐาน ASTM C642 [7] ท่ีอายุ 28 วัน 

6) ทดสอบอัตราการซึมผ่านของน้้า (Water Permeability) ของ
ตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ที่ได้ท้าการสร้าง
โพรงตามก้าหนด โดยการขังน้้าบนกล่องพลาสติคใสท้าการบันทึก
เวลาเมื่อระดับน้้าเปลี่ยนแปลงไปเพื่อค้านวณค่าสัมประสิทธิ์การซึม
ผ่านของน้้า (มิลลิเมตรต่อวินาที) จากอัตราส่วนของระดับน้้าที่
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เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น วิธีการทดสอบถูกน้าเสนอโดย Yang 
and Jiang [9] 

 
3. ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ท้าการสมบัติของคอนกรีตสด ประกอบไป
ด้วยการยุบตัวและการก่อตัวของคอนกรีต ในขณะที่สมบัติด้านก้าลัง
เมื่อคอนกรีตแข็งตัว ประกอบไปก้าลังอัดและก้าลังดัด ในขณะที่
สมบัติอื่น อาทิเช่น การดูดซึมและอัตราการซึมผ่านของน้้า ได้ผล
ดังต่อไปนี้  
 
3.1 สมบัติของคอนกรีตสด (Fresh Concrete Properties) 

จากผลการทดสอบสมบัติของคอนกรีตสดได้แก่ ค่าการยุบตัว 
(Slump Test) ของคอนกรีต พบว่า คอนกรีตสดหลังจากท้าการผสม
เมื่อบรรจุในกรวยตัดขนาดมาตรฐาน ท้าการแบ่งบรรจุ 3 ช้ันเท่ากัน
โดยปริมาตร ซึ่งแต่ละช้ันท้าการต้าด้วยแท่งเหล็ก (Tamping Rod) 
จ้านวน 25 ครั้งจนเต็มกรวย ท้าการยกกรวยขึ้นในแนวดิ่ง วัดค่าการ
ยุบตัวของคอนกรีต คอนกรีตมีค่าการยุบตัว 6 ซม. โดยกระบวนการ
ทดสอบทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 150 วินาที เป็นไปตามค้าแนะน้าของ
มาตรฐาน ASTM C143 [7] ซึ่งค่าการยุบตัวที่ได้จากการทดลองจะมี
ความแตกต่างจากคอนกรีตพรุนซึ่งเป็นคอนกรีตที่มีความสามารถใน
การท้างานได้ต่้า คอนกรีตหลังจากผสมแล้วจะมีความข้นสูงมากจนมี
ค่าการยุบตัวที่ต่้าหรือไม่มีการยุบตัวเลย (Zero Slump) [4, 10-11] 
ปริมาณน้้าในส่วนผสมถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อค่าการยุบตัว
ของคอนกรีต เมื่อเพิ่มปริมาณน้้าในส่วนผสมส่งผลให้ค่าการยุบตัว
ของคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และยังอาจส่งให้คอนกรีตเกิดการ
แยกตัว (Segregation) ได้อีกเช่นเดียวกัน [11] 

การทดสอบการก่อตัวของคอนกรีต เมื่อปูนซีเมนต์ท้าการผสม
กับน้้าจะยังคงอยู่ในสภาวะพลาสติกช่วงหนึ่งไม่นานนัก จากนั้นจะ
เริ่มก่อตัวและแข็งตัว การทดสอบการก่อตัวของคอนกรีตจึงท้าการ
วัดออกเป็น 2 ระยะส้าคัญ ได้แก่ การก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting 
Time) ซึ่งเป็นเวลาที่มอร์ตาร์มีความต้านทานการกด (Penetration 
Resistance)  ได้  3.5 MPa ในขณะที่การก่อตัวสุดท้าย (Final 
Setting Time) ซึ่งเป็นเวลาที่มอร์ตาร์มีความต้านทานการกดได้ 
27.6 MPa จากการทดลองพบว่าคอนกรีตตัวอย่างทดสอบมี
ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นเท่ากับ 230 นาที และการก่อตัวสุดท้าย 
เท่ากับ 325 นาที ตามล้าดับ ทั้งนี้ค่าอัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ 
(w/c) ถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อตัวของ
คอนกรีต เมื่ออัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ลดลง ระยะเวลาการก่อตัว
ของคอนกรีตจะไวขึ้นด้วย นอกจากนี้ชนิดของปูนซีเมนต์ อุณหภูมิ
และสารเคมีผสมเพิ่มยงัป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลตอ่ระยะเวลาในการกอ่
ตัวของคอนกรีตเช่นกัน [12] 

 
3.2 ก าลังอัด (Compressive Strength) 

ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตดัง
แสดงในรูปที่ 2 พบว่าก้าลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อ

ระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนาของปฏิกิริยา        
ไฮเดรช่ันที่เกิดขึ้นระหว่างน้้าและปูนซีเมนต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ส้าหรับคอนกรีตควบคุม (D0) มีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 24.6, 28.9 และ 
38.0 MPa ที่ อ ายุ คอนกรี ต  3, 7 และ  28 วั น  ตามล้ าดั บ  ใน
ขณะเดียวกันก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
ก้าลังอัดของตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณหรือช่องว่างเพิ่มขึ้น 
[13] โดยโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่า
ก้าลังอัดเท่ากับ 22.4, 27.0 และ 36.5 MPa ที่อายุคอนกรีต 3, 7 
และ 28 วัน ตามล้าดับ โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร 
(D3)  มีค่ าก้ าลั งอัด เท่ ากับ 20.6, 25.0 และ 34.9 MPa ที่ อายุ
คอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร (D4) มีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 19.8, 24.0 และ 
34.1 MPa ทีอ่ายคุอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ โดยก้าลังรบั
แรงอัดของโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับสัดส่วนผสมและการอัดแน่นเป็นหลัก 
แต่จากการทดสอบคอนกรีตตัวอย่างพบว่ามีค่าก้าลังอัดที่สูงกว่า
คอนกรีตพรุนเนื่องมาจากคอนกรีตพรุนมีปริมาณโพรงที่สูงมากกว่า 
โดยทั่วไปคอนกรีตพรุนจะมีก้าลังอัดไม่สูงมากโดยอยู่ระหว่าง 2.8-28 
MPa [4] รวมถึงการมีส่วนผสมของมวลรวมที่มีขนาดคละที่เล็กลง 
(ทราย) ในส่วนผสมคอนกรีตยังส่งผลต่อก้าลังอัดของตัวอย่าง
คอนกรีตที่สูงกว่าคอนกรีตพรุนอีกด้วย [11] นอกจากนี้อัตราส่วนน้้า
ต่อปูนซีเมนต์ (w/c) และอัตราส่วนมวลรวมต่อปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นถือ
เป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่ลดลง [10]  
 

 
 
 
 
3.3 ก าลังดัด (Flexural Strength) 

เนื่องจากการหาก้าลังดึงของคอนกรีตโดยตรงท้าได้ยาก จึงนิยม
หาก้าลังดึงของคอนกรีตจากการทดสอบคานคอนกรีตภายใต้แรงดัด
แทน โดยค่าแรงดึงจะเกิดสูงสุดที่บริเวณท้องคานที่เรียกว่า โมดูลัส
การแตกร้าว (Modulus of Rupture) ซึ่งค่าที่ได้จากการทดสอบ
ก้าลังดัดนี้ มีประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพงานคอนกรีตในงาน
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ถนนและพื้นสนามบิน เนื่องจากคอนกรีตดังกล่างต้องรับน้้าหนักใน
ลักษณะของแรงดัด [10, 12] โดยการจัดวางคานตัวอย่างคอนกรีต
ทดสอบบนฐานรองรับ จัดวางระบบแรงใหอยกูึง่กลางของแรงกระท้า 
น้าแท่งกดแรงสมผัสกับผิวหน้าของคานคอนกรีตทดสอบที่ต้าแหน่ง
รอยแบ่ง 1 ใน 3 ของชวงคานระหว่างฐานรองรับ ท้าการเพิ่มแรงกด
อย่างต่อเนื่องดวยอัตราคงที่จนกระทั่งเกิดการแตกราว จากนั้นท้า
การค้านวณค่าโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีต ค่าเฉลี่ยของผลการ
ทดสอบก้าลังดัดของตัวอย่างคอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 3  
 

 
 
 
 

จากรูปที่ 3 พบว่าโมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมีแนวโน้ม
สูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น แนวโน้มเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับผลการทดสอบก้าลังอัด ส้าหรับคอนกรีตควบคุม (D0) มีค่า
โมดูลัสการแตกร้าวเท่ากับ 3.66, 4.01 และ 4.58 MPa ที่อายุ
คอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ ในขณะเดียวกันค่าโมดูลัสการ
แตกร้าวของตัวอย่างคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น  โดยโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 
มิลลิเมตร (D2) มีค่าโมดูลัสการแตกร้าวเท่ากับ 3.46, 3.78 และ 
4.38 MPa ที่อายุคอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ โพรงที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (D3) มีค่าโมดูลัสการแตกร้าว
เท่ากับ 3.26, 3.58 และ 4.14 MPa ที่อายุคอนกรีต 3, 7 และ 28 
วัน ตามล้าดับ และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 
(D4) มีค่าโมดูลัสการแตกร้าวเท่ากับ 3.15, 3.48 และ 4.02 ที่อายุ
คอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าสูงมากกว่าความ
ต้านทานก้าลังดัดของคอนกรีตพรุน โดยทั่วไปมีค่าความต้านทาน
ก้าลังดัดอยู่ในช่วงระหว่าง 2.0-3.0 MPa [3] ก้าลังดึงและก้าลังดัด
ของคอนกรีตที่ไม่มีส่วนผสมของมวลรวมละเอียดมีค่าต่้ากว่า
คอนกรีตปกติ ทั้งนี้ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อก้าลังดัดของคอนกรีตได้แก่ 
การอัดแน่น อัตราส่วนน้้าต่อปูนซีเมนต์ ความพรุน และอัตราส่วน
มวลรวมต่อปูนซีเมนต์ที่สูงขึ้นส่งผลก้าลังดัดของตัวอย่างคอนกรีตที่
ลดลง [10, 14] 

 
3.4 การดูดซึมน  า (Water Absorption) 

การทดสอบการดูดซึมน้้าของคอนกรีตเป็นวิธีการทดสอบเพื่อหา
อัตราการดูดซึมของน้้าจากช่องว่างหรือรูพรุนในเนื้อคอนกรีตโดย
หลังจากบ่มคอนกรีตตัวอย่างเป็นเวลา 28 วัน ท้าการน้าตัวอย่าง
คอนกรีตทดสอบขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ไปอบในเตาอบที่
อุณหภูมิ 1005C ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จนกระทั่งมีมวลคงที่ 
จากนั้นน้าคอนกรีตตัวอย่างไปแช่น้้าเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ท้าการวัด
การเพิ่มขึ้นของมวลของตัวอย่างคอนกรีตหลังจากที่ได้ท้าการดูดซึม
น้้าผ่านผิวหน้าตัวอย่างคอนกรีต จากนั้นท้าการค้านวณค่าการดูดซึม
น้้าจากสัดส่วนของน้้าหนักน้้าที่ถูกดูดซึมต่อน้้าหนักของตัวอย่างหลัง
อบแห้ง ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการดูดซึมน้้าของตัวอย่าง
คอนกรีตดังแสดงในรูปที่ 4 พบว่า ที่อายุคอนกรีต 28 วัน คอนกรีต
ควบคุม (D0) มีค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 4.04 ซึ่ งมีค่าที่ต่้ากว่า
คอนกรีตตัวอย่างที่มีการสร้างโพรงขึ้นมา โดยที่อายุคอนกรีต 28 วัน 
โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่าการดูดซึม
น้้าร้อยละ 5.06 โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร (D3) 
มีค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 6.19 และโพรงท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
4 มิลลิเมตร (D4) มีค่าการดูดซึมน้้าร้อยละ 7.28 โดยร้อยละการดูด
ซึมน้้ าที่ เพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ผิวที่สัมผัสน้้า  (Surface Water 
Absorption) ของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้การดูดซึมของ
น้้าจากช่องว่างหรือรูพรุนในเนื้อคอนกรีตสูงขึ้น [15] 
 

 
 
 
 
3.5 การไหลซึมผ่านของน  า (Water Permeability) 

การไหลซึมผ่านของน้้าเป็นคุณสมบัติส้าคัญของคอนกรีตพรุนที่
ยอมให้น้้าหรืออากาศสามารถไหลผ่านเนื้อคอนกรีตได้เป็นอย่างดี 
โดยการใช้กล่องพลาสติคใสขนาด 10 x 10 x 30 เซนติเมตร วาง
ซ้อนบนตัวอย่างคอนกรีตขนาด 10 x 10 x 10 เซนติเมตร ท้าการขัง
น้้าด้านบนและบันทึกเวลาต่อหน่วยปริมาตรน้้าทีเ่ปลี่ยนแปลงไปหรอื
ที่เรียกว่าค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของน้้า (มิลลิเมตรต่อวินาที) โดย
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ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการซึมผ่านน้้าของตัวอย่างคอนกรีตดัง
แสดงในรูปที่ 5 พบว่าที่อายุคอนกรีต 28 วัน คอนกรีตควบคุม (D0) 
ไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้าเนื่องจากเป็นก้อนตัวอย่าง
คอนกรีตทึบน้้าที่ไม่มีการสร้างโพรงขึ้นมา ในขณะที่ตัวอย่างที่มีการ
สร้างโพรงขึ้นมา ที่อายุคอนกรีต 28 วัน โพรงที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร (D2) มีค่าสัมประสิทธ์ิการไหลซึมผ่านของน้้า
เท่ากับ 4.95 มิลลิเมตรต่อวินาที โพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
มิลลิเมตร (D3) มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้าเท่ากับ 
10.81 มิลลิเมตรต่อวินาที และโพรงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 
มิลลิเมตร (D4) มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้าเท่ากับ 
13.51  มิลลิเมตรต่อวินาที โดยค่าสัมประสิทธ์ิการไหลซึมผา่นของน้า้
เพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงที่เพิ่มขึ้น โดยการ
ไหลซึมผ่านน้้าของคอนกรีตมีความสัมพันธ์กับปริมาณและขนาดของ
โพรงที่สร้างขึ้นในก้อนตัวอย่างคอนกรีต โดยคอนกรีตซึ่งมีปริมาณ
โพรงมากกว่าจะมีค่าการซึมผ่านของน้้ามากตามไปด้วย แต่อย่างไรก็
ตามค่าการซึมผ่านน้้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณโพรงเพียงอย่างเดียวแต่
ยังข้ึนกับขนาดของโพรงและความต่อเนื่องของโพรงอีกด้วย [4] 
 

 
 
 
 
3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตรโพรง ก าลังอัดและการ
ซึมผ่านของน  า 

จากรูปที่ 6 แสดงถึงความความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตร
โพรง ก้าลังอัดและการซึมผ่านของน้้าของคอนกรีตตวัอย่าง เห็นได้วา่
ก้าลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อร้อยละปริมาตรโพรงที่
สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่าน
ของน้้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อร้อยละปริมาตรโพรงที่สร้างขึ้นมา
เพิ่มขึ้น  
 

 
 
 
 
 

โดยคอนกรีตพรุนท่ียอมให้น้้าไหลผ่านได้ดีจะมีขนาดช่องว่างของ
โพรง (Pore Size) อยู่ในช่วง 2-8 มิลลิเมตร มีปริมาณโพรง (Void 
Content) อยู่ระหว่างร้อยละ 15-35 มีค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึม
ผ่านของน้้าอยู่ในช่วง 2-6 มิลลิเมตรต่อวินาที และมีก้าลังอัดอยู่
ในช่วง 2.8-28.0 MPa [4, 6, 10] แต่จากการศึกษาทดลองเทคนิค
การสร้างโพรงช่องว่างในขนาดที่ ใกล้เคียงกัน อยู่ ในช่วง 2-4 
มิลลิเมตร เพื่อช่วยในการระบายน้้าของคอนกรีตผิวทาง พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการไหลซึมผ่านของน้้าได้ดีกว่า ในขณะที่ปริมาตร
โพรงต่้ากว่ามากซึ่งส่งผลให้คอนกรีตมีก้าลังอัดที่สูงมากขึ้นตามไป
ด้วย ทั้งนี้ปริมาตรโพรงหรือช่องว่างในคอนกรีตพรุนมีทั้งโพรงที่
ต่อเนื่อง (Connected Voids) และโพรงไม่ต่อเนื่อง (Unconnected 
Voids) ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการไหลซึมผ่านของน้้า [4] 
ดังนั้นการท้าให้รูปแบบของโพรงมีความต่อเนื่องมากที่สุดย่อมส่งผล
ต่อความสามารถในการไหลซึมผ่านของน้้าด้วยเช่นกัน [6] 
 
4. บทสรุป 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ก้าลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบม่

เพิ่มขึ้น ส้าหรับคอนกรีตควบคุมมีค่าก้าลังอัดเท่ากับ 24.6, 28.9 
และ 38.0 MPa ที่อายุคอนกรีต 3, 7 และ 28 วัน ตามล้าดับ ใน
ขณะเดียวกันก้าลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้น 

2) โมดูลัสการแตกร้าวของคอนกรีตมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อ
ระยะเวลาในการบ่มเพิ่มขึ้น แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับผล
การทดสอบก้าลังอัด ส้าหรับคอนกรีตควบคุมมีค่าโมดูลัสการ
แตกร้าวเท่ากับ 3.66, 4.01 และ 4.58 MPa ที่อายุคอนกรีต 3, 7 
และ 28 วัน ตามล้าดับ ในขณะเดียวกันค่าโมดูลัสการแตกร้าวของ
ตัวอย่างคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
โพรงเพิ่มขึ้น 
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3) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบการดูดซึมน้้าของตัวอย่างคอนกรีต
เพิ่มขึ้นเมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงเพิ่มขึ้นโดยร้อยละการ
ดูดซึมน้้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผัสน้้าเพิ่มขึ้น 

4) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของโพรงที่เพิ่มขึ้น โดยการไหลซึมผ่านน้้าของ
คอนกรีตมีความสัมพันธ์กับปริมาณโพรงและขนาดรูพรุนของ
คอนกรีต โดยคอนกรีตซึ่งมีปริมาณโพรงมากกว่าจะให้ค่าการไหลซึม
ผ่านน้้าที่มากขึ้น 

5) ความความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละปริมาตรโพรง ก้าลังอัดและ
การซึมผ่านของน้้าของคอนกรีตตัวอย่าง เห็นได้ว่าก้าลังอัดของ
คอนกรีตมีแนวโน้มลดลงเมื่อร้อยละปริมาตรโพรงที่สร้างขึ้นมา
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่านของน้้ามี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อร้อยละปริมาตรโพรงที่สร้างขึ้นมาเพิ่มขึ้น 
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การปรับปรุงต าแหน่งของ GPS ในสภาพแวดล้อมที่รับข้อมูลได้และไม่ได้  
โดยใช้ระบบคาลมานสองระบบ 
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ENVIRONMENT BY TWO KALMAN SYSTEM 

 
 

ภูริภัค ชุนหคาม1 ภูริชญา จีนอ่ิม1 ภูริช ภุมรินทร์1  

อภิชาติ สุธรรม1 สุรพล บุญจันทร1์ ปราโมทย์ วาดเขียน1 
พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์2 และ กฤตภาส เลิศธีรดา3 

 
 

1สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรงุเทพฯ 10520  
 2ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรงุเทพฯ 10530 

3บริษัทคิวอาร์เอสจีพีเอส จ ากัด, 41/141-142 ถนนกัลปพฤกษ์ บางแค กรุงเทพฯ 10160  
1Email: paramote.wa@ kmitl.ac.th; 3Email: info@qrsgps.co.th; 

 
บทคัดย่อ 

ในงานวิจัยนี้ได้น าเสนอการปรับปรุงการระบุต าแหน่งพิกัด GPS ด้วยการใช้ตัวกรองคาลมาน โดยน าเสนอเป็นสองแบบด้วยกัน 
แบบที่หนึ่งรับต าแหน่งจาก GPS และป้อนเป็นอินพุตให้กับตัวกรองคาลมานหนึ่งมิติ และเมื่อรับค่าต าแหน่งจาก GPS ไม่ได้จะใช้ต าแหน่ง
สุดท้ายเป็นข้อมูลให้ตัวกรองคาลมานท านายต าแหน่งต่อ ๆกันไป โดยแทนอินพุตของตัวกรองคาลมานด้วยค่าต าแหน่งที่ท านายไว้ก่อนหน้าหนึ่ง
ต าแหน่ง และเมื่อรับต าแหน่งที่แท้จริงได้จาก GPS ก็กลับเข้าสู่การท างานเดิม แบบที่สองจะเหมือนกันกับแบบแรกแตกต่างกันที่เมื่อรับค่า
ต าแหน่งไม่ได้จะใช้ความเร็ว ทิศทาง และต าแหน่งสุดท้ายที่รับมาได้จาก GPS เป็นข้อมูลให้กับตัวกรองคาลมานตัวที่สอง ท าการท านายค่า
ต าแหน่งต่อไป และเมื่อรับต าแหน่งได้ก็เข้าสู่การท างานของตัวกรองคาลมานตัวที่หนึ่งต่อไป นอกจากนี้ในสภาวะการปกติ ความเร็วและทิศทาง
ที่ได้มาจาก GPS ยังได้ถูกน ามาใช้ค านวณค่าต าแหน่งเปรียบเทียบกับท่ีรับได้จาก GPS โดยตรง เพ่ือเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับพิกัดดังกล่าว 
 
ค าส าคัญ: จีพีเอส, ตัวกรองคาลมาน, NMEA, อาร์ดูโน่, Moving average 
 
 

Abstract 
In this research, the GPS performance improving in a good and bad situation with Kalman filter is proposed. 

With two models, the first one, the GPS position that gets from the satellite system is feed through the input of the 
Kalman filter. When it loses the GPS position, the last GPS position is used to be input data of the Kalman filter to 
predict the next position and used that output position as above to predict the consecutive position. And it came back 
to the normal mode structure when it gets back to received data once again. The second model, is the same as the 
first model, but it is a little different, namely, when it loses the GPS position, the last velocity, direction, and position is 
employed to be input data feed to the second Kalman module to predict the next position when normal situation 
come back it switches to Kalman algorithm one. Besides, in a normal situation, instantaneous velocity and direction 
that get from the GPS are yet used to figure out the position and it is compared with the position that gets from normal 
GPS. The result demonstrates that the position achieve from the Kalman filter gives an accurate and consistent more 
raw GPS position. 

 
Keywords: GPS, Kalman filter, NMEA, Arduino UNO, Moving average 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันยานพาหนะที่ใช้คมนาคมขนส่งทั้งขนส่งผู้คน และ
สิ่งของมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับรถยนต์ทั้งส่วนบุคคลที่
มีความต้องการระบุต าแหน่งของรถยนต์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม
และการติดตามเมื่อรถถูกโจรกรรมหรือเคลื่อนย้ายอย่างไม่พึง
ประสงค์ ในขณะที่การรักษา พยาบาลโดยรถฉุกเฉินก็มีความ
ต้องการต าแหน่งที่แม่นย าของรถพยาบาลเพื่อการเตรียมการต่าง ๆ
ของโรงพยาบาลในการรองรับคนไข้ในแต่ละกรณี  และส าหรับ
ผู้ประกอบการขนส่งสิ่งของที่มีความต้องการทราบต าแหน่งของยาน
ยนต์ขนส่งสินค้าเพื่อการบริหารจดัการให้ส่งของไปถึงมือผู้รบัไดอ้ย่าง
รวด เร็วและประหยัดต้นทุนอีกทั้งยังเป็นการควบคุมผู้ขับรถยนต์ให้
ปฏิบัติหน้ าที่ ในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
โดยทั่วไปแล้วในปัจจุบันระบบระบุต าแหน่งหลักที่มีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายก็คือ ระบบ GPS (Global positioning System) 
[1] ซึ่งเป็นระบบระบุพิกัด (ต าแหน่ง  โดยใช้ดาวเทียมหลายดวง
กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังเครื่องรับท่ีต้องการระบุพิกัดโดยน า
สัญญาณจากดาวเทียมหลายๆดวงมาประมวลผลเพื่อระบุต าแหน่งที่
เครื่องรับอยู่  หรือยานพาหนะนั้นเอง (หากเครื่องรับนั้นอยู่กับ
ยานพาหนะ  อย่างไรก็ตามในหลายๆสถานการณ์ เช่น ฝนฟ้าคะนอง
,ตีนเขา ,หรือในป่ารกทึบ ก็มีอุปสรรคในการรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมเพื่อระบุต าแหน่งได้หรือในสถานการณ์ที่ยานพาหนะวิ่งเข้า
ไปในอุโมงค์ก็จะไม่สามารถรับสัญญาณเพื่อระบุต าแหน่งได้ หรือระบุ
ต าแหน่งได้แต่มีความคลาดเคลื่อน จากปัญหาดังกล่าวก็ได้มีนักวิจัย
หลายคนพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการน าตัวกรองคาลมาน มา
ใช้ปรับปรุงความคลาดเคลื่อนของต าแหน่งที่ได้จาก GPS [1] แต่
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่มีการขาดหายไปของสัญญาณ GPS 
เป็นเวลาที่ยาวนาน การใช้ตัวกรองคาลมานร่วมกับ GPS [2] ก็ไม่
เพียงพอที่จะระบุต าแหน่งที่แท้จริงได้อย่างแม่นย า ต่อมาจึงต้องมี
การน าระบบ GPS มาใช้งานร่วมกับตัวตรวจจับ IMU [3] เพื่อน า
ข้อมูลจาก IMU ซึ่งก็ได้แต่ความเร่งเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุม รวม
ทั้ ง ตั ว ต ร ว จ จั บ ส น า ม แ ม่ เห ล็ ก ม า  [4 ]  Navigation with 
IMU/GPS/Digital Compass with Unscented Kalman Filter 
ใช้เป็นข้อมูลให้กับตัวกรองคาลมาน [5-6] เพื่อใช้ในการท านายการ
ระบุต าแหน่งให้มีความแม่นย ามากขึ้น และสุดท้ายในปี 2018 [4] 
นาย Eunseok Choi and Sekchin Chang ได้มีการน าเสนอการใช้ 
GPS ร่วมกับ IMU และ OBD2 ของรถยนต์เพื่อเพิ่มความแม่นย าใน
การระบุต าแหน่งโดยน าเอาความเร็วของรถยนต์จาก OBD มาใช้ร่วม 
แต่งานดังกล่าวก็ยังคงมีความซับซ้อนเพราะใช้ความเร่งเชิงเส้น ,
ความเร็วเชิงมุม,ใช้สนามแม่เหล็กถึงสามแกนในการระบุต าแหน่ง ซึ่ง
ในยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนพ้ืนดินอาจจะไม่มีความจ าเป็น 
 ดังนั้นในงานวิจัยนี้จงึไดน้ าเสนอการน าตัวกรองคาลมานมาใช้ ใน
การช่วยปรับปรุงความคลาดเคลื่อนของต าแหน่ง ที่ได้มาจาก GPS 
ด้วยกันสองรูปแบบ โดยแบบที่ 1 จะใช้เฉพาะข้อมูลต าแหน่งเพียง
อย่างเดียวในการประมวลผลในสภาวะที่รับต าแหน่งได้ปกติ และเมื่อ
รับต าแหน่งไม่ได้ก็จะใช้ต าแหน่งสุดท้ายเป็นข้อมูลในการท านาย

ต าแหน่งที่ขาดหายไป ส่วนแบบที่ 2 จะใช้ ทิศทางความเร็วและ
ต าแหน่งสุดท้ายท่ีรับได้ก่อนท่ีสัญญาณต าแหน่ง GPS จะหายไป เป็น
ข้อมูลให้ระบบคาลมานท านายต าแหน่งที่ขาดหายต่อไป ซึ่งจะท าให้
ลดภาระการค านวณและความซับซ้อนลงได้ และมีความแม่นย าใน
ระดับที่น่าพอใจ โดยไม่ต้องเพิ่มเติมส่วนฮาร์ดแวร์ใดๆให้กับระบบ 
 การจัดการในบทความนี้ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนท่ีหนึ่ง
กล่าวถึงความเป็นมาของงานวิจัย และ หลักการโดยสรุปของ คาล
มานถูกแสดงไว้ในส่วนที่ 2 , ส าหรับหลักการปรับปรุงที่น าเสนอ
แสดงไว้ในส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 ได้แดงผลของการท างานของระบบ 
และ บทสรุปได้ถูกอธิบายไว้ในส่วนท่ี 5 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวกรองคาลมาน จัดได้ว่าเป็น Bayesian optimum estimator 
ส าหรับประเมินสถานะระบบที่มีพลวัตเกาเชียนเชิงเส้น เป็นระบบที่
เหมาะสมที่ถือก าเนิดครั้งแรกด้วยการใช้ตัวแปรสถานะกับงานวิจัย
ช่ื อ  A New Approach to Linear Filtering and Prediction 
Problems โดย R. E. KALMAN ตีพิมพ์ในวารสาร Transaction of 
the ASME-journal of Basics Engineering, 1960 [8]  และมีการ
น าไปใช้ในการน าร่องยานอพอลโลไปยังดวงจันทร์ ท าให้คาลมาน
ได้รับความสนใจและน ามาประยุกต์ใช้งานในหลากหลายสาขาอาทิ
เช่น การท านายทราฟฟิกของโทรศัพท์เพื่อการวางแผนขยาย
โครงข่าย การท านายหุ้น การก าจัดสัญญาณรบกาน เป็นต้น โดย
หลักๆ การท างานของคาลมานจะประกอบไปด้วยสองส่วนหลกัๆ คือ 
ส่วนท านาย และส่วนแก้ไข ดังแสดงดังรูปที่ 1 โดยส่วนการท านาย
ประกอบไปด้วยการท านายการประเมนิสถานะ ˆ

kxและความผิดพลาด
โควาเรียนซ์ 

kP  ในขณะที่ส่วนการปรับปรุง ก็จะมีการปรับค่าความ
ผิดพลาด

ky  การปรับอัตราขยายคาลมาน 
kK การปรับการประเมิน

สถานะ ˆ
kx  และการปรับความผิดพลาดโควาเรียนซ์ 

kP   และ
kZ ค่าที่

ได้จากการวัด  ,Q R  คือ แวเรียนซ์ของสัญญาณรบกวน , ,B H F คือ
เมทริกซ์ 

kU  คือ อินพุตของระบบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที ่1 สองส่วนหลักของการท างานของตัวกรองคาลมาน 
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2.1 หลักการท างานที่น าเสนอ 
 ในการท างานของโปรแกรมจะแบ่งการน าเสนอเป็น 2 โมเดล ซึ่ง
โมเดลที่ 1 จะเป็นการท านายต าแหน่ง GPS เมื่อรับสัญญาณไม่ได้ 
โดยการใช้ตัวกรองคาลมาน ในการท านายต าแหน่ง โดยมีหลักการ
การท างานของระบบ ดังนี้  
 ในการท างานของโปรแกรมโมเดลที่ 1 จะท าการรับค่าต าแหน่ง 
Latitude และ Longitude จาก GPS และท าการตรวจสอบว่า 
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้หรือไม่ ถ้ารับสัญญาณ GPS ได้จะน า
ต าแหน่งที่ได้น าไปผ่านตัวกรองคาลมาน เพื่อให้เกิดความแม่นย าที่
มากขึ้น และน าค่าที่ได้แสดงผลแบบ Real time จากนั้นน าค่า
ต าแหน่งที่ได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่ถ้าระบบไม่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ได้ ระบบจะน าค่าต าแหน่งสุดท้ายที่สามารถรับได้นั้น
ส่งให้ตัวกรองคาลมานเพื่อท านายต าแหน่งถัดไป จากนั้นผ่าน 
อัลกอริทึมเพื่อให้สัญญาณที่ได้มีความราบเรียบเพื่อเพิ่มความแม่นย า
ในการระบุต าแหน่ง และท าการแสดงค่าต าแหน่งที่ท านายได้แบบ 
Real time จากนั้นน าค่าต าแหน่งที่ท านายได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล 
เช่นเดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่2 Block Diagram โมเดลที่ 1 
 
 ในส่วนโมเดลที่ 2 จะใช้ความเร็วและทิศทางของยานพาหนะมา
เป็นอินพุตท านายต าแหน่งด้วยตัวกรองคาลมาน โดยจะมีการท างาน
ของระบบดังน้ี 
 

 ในการท างานของโปรแกรมโมเดลที่ 2  จะท าการรับต าแหน่ง
จากสัญญาณ GPS จากนั้นท าการตรวจสอบว่าสามารถรับสัญญาณ 
GPS ได้หรือไม่ ถ้ารับสัญญาณได้จะน าค่าต าแหน่งที่ได้ไปผ่านตัว
กรองคาลมานเพื่อเพ่ิมความแม่นย า เช่นเดียวกับโมเดลที่ 1 แต่ถ้ารับ
สัญญาณ GPS ไม่ได้จะท าการท านายต าแหน่งถัดไปโดยใช้ความเร็ว
และทิศทางของรถยนต์มาใช้เป็นองค์ประกอบในการท านายต าแหน่ง
ถัดไป โดยการดึงความเร็วและทิศทางจาก GPRMC Protocol 
จากนั้นน าต าแหน่งที่ได้ไปผ่านตัวกรองคาลมาน เพื่อเพิ่มความ
แม่นย าของต าแหน่ง และเก็บเป็นต าแหน่งสุดท้ายในการท านายครั้ง
ต่อไป พร้อมทั้งแสดงค่าต าแหน่งแบบ Real time และน าค่าที่
ท านายได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล และกลับไปเช็คอีกครั้งว่า สามารถรับ
สัญญาณ GPS ได้หรือไม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 Block Diagram โมเดลที่ 2 
 
3. การทดลองและผลการทดลอง 
 บทความนี้จะท าการน าเสนอการทดลองและผลการทดลองโดย
ในการทดลองจะวัดผลของทั้งสองโมเดลพร้อมกันในชุดทดลอง
เดียวกัน โดยจะท าการวัดผลทั้งหมด 5 ครั้งโดยใช้เส้นทางเดิม
จากนั้นน าผลที่ได้มาพล็อตหา Error Density Function โดยใช้ค่า 
mean และค่า variance มาเฉลี่ยซึ่งได้จากการเก็บผลทั้งหมด 5 
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ครั้ง และในการทดลองทั้งหมดจะใช้ GPS รุ่น neo 6m v2 ในการ
ทดลอง และใช้สายอากาศแบบ Active เพื่อให้สามารถรับข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เส้นทางรอบมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ทดลองซึ่ งเป็นลักษณะทางที่มีทั้ งทางตรงและทางโค้ง  และมี
การจราจรที่ติดขัดและถนนโล่งเป็นบางช่วงของเส้นทาง และใน
ตารางผลการทดลองจะเป็นหนึ่งในชุดผลการทดลองซึ่งจะแสดงค่า
ต าแหน่ง 20 ต าแหน่ง จากทั้งหมด 569 ต าแหน่ง และค่าความ
ผิดพลาดของระยะทางเฉลี่ยมาจากความผิดพลาดของระยะทาง 569 
ต าแหน่ง 
 
3.1 การทดลองและผลการทดลองของระบบการท านายต าแหน่ง
โมเดลที่ 1 
 ในการทดลองระบบโมเดลที่ 1 จะท าการเขียนโปรแกรมตาม 
Block Diagram ดังรูปที่ 2 เมื่อท าการรับสัญญาณ GPS จะเห็นได้
ว่า ต าแหน่งที่ได้รับจะไม่ตรงกับเส้นทางที่เดินรถจริง เนื่องจาก เกิด
สัญญาณรบกวนที่อาจเกิดจากสภาพอากาศ อยู่ใต้สะพาน หรือลอด
เข้าอุโมงค์ การเคลื ่อนผ่านสถานที ่ที ่อับสัญญาณ จะได้ผลการ
ทดลองจากการรับสัญญาณ GPS ที่มีการรบกวน ดังแสดงในตาราง
ที่ 1 และน าค่าต าแหน่งที่ได้พล็อตลงบนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 4 

ตารางที่ 1 ค่าต าแหน่งท่ีรับจาก GPS ที่มีสัญญาณรบกวน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่4 ต าแหน่งท่ีรับจาก GPS ที่มีสัญญาณรบกวน 
 

 เมื่อได้รับต าแหน่ง Latitude และ Longitude จาก GPS แล้ว
น าข้อมูลต าแหน่งที่ได้ผ่านตัวกรองคาลมาน เพื่อเพิ่มความแม่นย าใน

การระบุต าแหน่ง และจากนั้นน าผ่านอัลกอริทึม เพื่อเพิ่มความ
ราบเรียบและเพิ่มความแม่นย าในการระบุต าแหน่งให้มากขึ้น ได้ผล
ของต าแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มความ
ราบเรียบ ดังแสดงในตารางที่ 2 และน าค่าต าแหน่งที่ได้พล็อตลง
บนแผนที่ ดังแสดงในรูปที่ 5 
 
ตารางที่ 2 ค่าต าแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5 ต าแหน่งหลังผ่านตัวกรองคาลมาน และอัลกอริทึม 
 
3.2  การทดลองและผลการทดลองของระบบการท านายต าแหน่ง
โมเดลที่ 2 
 ในการทดลองระบบโมเดลที่ 2 จะท าการเขียนโปรแกรมตาม 
Block Diagram ดั งรูปที่  4 โดยจะจ าลองสถานการณ์ จริงคือ 
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้เป็นบางช่วงเวลา กล่าวคือ ในการ
ทดลองนี้มีข้อมูลทั้งหมด 569 ต าแหน่ง ซึ่งจะมี 5 ต าแหน่งที่รับมา
จาก GPS (อนุมานว่าสามารถรับสัญญาณ GPS ได้  และอีก 564 
ต าแหน่ง จะเป็นการท านายต าแหน่ง (อนุมานว่าไม่สามารถรับ
สัญญาณ GPS ได้  โดยใช้ข้อมูลความเร็วและทิศทางของยานพาหนะ 
โดยน าความเร็วและมุมมาจาก GPRMC protocol และน าต าแหน่ง
ที่ได้ผ่านตัวกรองคาลมาน จะได้ต าแหน่งที่ท านายได้ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และน าค่าต าแหน่งที่ได้พล็อตลงบนแผนที่ ดังแสดงในรูป
ที่ 6 
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ตารางที่ 3 ค่าต าแหน่งท่ีได้จากการท านายด้วยความเร็วและทิศทาง 

 

 

 

 

 

4. สรุปผลการทดลอง 
 จากการสร้างโมเดลทั้งสองระบบ สามารถหาค่าความ
คลาดเคลื่อนของการท านายทั้งสองโมเดล เมื่อเทียบกับต าแหน่งจริง 
ของการท านายทั้งในโมเดลที่ 1 และโมเดลที่ 2 จากข้อมูลทั้งหมด 5 
ชุด และน าค่าความคลาดเคลื่อนของระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่ง
จริงของแต่ละชุดมาหา Gaussian distribution จากนั้ นสร้าง 
Gaussian distribution โดยอาศัยข้อมูลจากชุดข้อมูลทั้ง 5 ชุด จะ
ได้ Gaussian distribution เฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุดดังแสดงในรูปที่ 8  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6 ต าแหน่งที่ได้จากการท านายด้วยความเร็วและทิศทาง 
 

 เมื่อน าค่าความแตกต่างของระยะทางจากต าแหน่ง 569 
ต าแหน่งมาพล็อตกราฟจะได้กราฟดังรูปที่ 7 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่7 กราฟความแตกต่างระยะทางเมื่อเทียบกับระยะทางจริง 
 

ตารางที่ 4 ค่าความแตกต่างของระยะทางเฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุด
เมื่อเทียบกับระยะทางจริง 
 

สัญญาณต าแหน่ง 
Average Error 
Distance (km) 

GPS+noise 0.066260 
GPS+noise+kalman 0.046272 
GPS+noise+kalman+smooth 
(Model1) 

0.299695 

GPS predict(gprmc)+kalman 
(Model2) 

0.030832 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8 Gaussian distribution 
 
 จากข้อมูลค่าความแตกต่างของระยะทางเฉลี่ยจากข้อมูล 5 ชุด
เมื่อเทียบกับระยะทาง เมื่อน าไปหา Gaussian distribution พบว่า 
สญัญาณต าแหน่งที่มีสัญญาณรบกวน (GPS + noise) จะมีค่าเฉลี่ย
ที่ผิดพลาดของระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่งจริง 0.066260 
กิโลเมตร และมีค่าความแปรปรวน  เท่ากับ 0.027635 และ
สัญญาณต าแหน่งที่มีการรบกวนจากนั้นน าไปผ่าน ตัวกรองคาล
มาน  (GPS + noise + Kalman) จะมีค่าเฉลี่ยที่ผิดพลาดของ
ระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่งจริงเท่ากับ 0.0462725 กิโลเมตร 
และมีค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.020385  และสัญญาณต าแหน่ง
ที่มีการรบกวนจากนั้นน าไปผ่านตัวกรองคาลมาน และ อัลกอริทึม 
[GPS + noise + Kalman + smooth (Model1 ] จะมีค่าเฉลี่ยที่
ผิดพลาดของระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่งจริง 0.0299695 
กิโลเมตร และมีค่าแปรปรวนเท่ากับ 0.01392 และ สัญญาณ
ต าแหน่งที่ได้จากการท านายโดยใช้ความเร็วและทิศทาง [Model2] 
จะมีค่าเฉลี่ยที่ผิดพลาดของระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่งจริง 
0.030832 กิโลเมตร และมีค่าแปรปรวนเท่ากับ 0.008395 
 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าต าแหน่งที่ได้จากการท านายโดยใช้
ความเร็วและทิศทางจาก GPRMC protocol [model 2(B.)] มีค่า 
error ของระยะทางเมื่อเทียบกับต าแหน่งจริง มีค่าใกล้เคียงกับ
ต าแหน่งที่รับจาก GPS หลังผ่านตัวกรองคาลมานและ อัลกอริทึม 
ในการเพิ่ มความราบเรียบของสัญ ญาณ  model1(A.) และ 
model2(B.) ที่ได้ออกแบบขึ้น จะมีค่า error ของระยะทางน้อย
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กว่า การรับสัญญาณต าแหน่งที่ รับมาจาก GPS โดยตรงจาก
ดาวเทียม และ model 2(B.) ที่ออกแบบจะสามารถท านาย
ต าแหน่งได้ หากอยู่ภายในพื้นที่อับสัญญาณ หุบเขา  หรือไม่
สามารถรับสัญญาณ GPS ได้ และแนวทางการพัฒนาต่อ จะใช้
ความเร็วจาก OBD2 จากยานพาหนะและใช้ทิศทางจาก Magnetic 
sensor ที่มีความแม่นย าในการบอกทิศทางการเดินทางของ
ยานพาหนะ 
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การปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอรธิึมดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลลูชั่น 
เพื่อการแก้ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งพลังงาน 

Parameter Setting of Differential Evolution Algorithm for 
Solving the Energy Resources Management Problem    
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บทคัดย่อ 

ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ หรือ smart grid เป็นรูปแบบใหม่ของระบบไฟฟ้าที่อยู่ในความสนใจของทั่วโลก ปัญหาการบริหารจัดการ
แหล่งพลังงาน (energy resources management problem หรือ ERM) ก็เป็นลักษณะหนึ่ งของระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ งานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาการปรับค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูช่ัน (differential evolution algorithm 
หรือ DE) ส าหรับแก้ปัญหา ERM โดยอาศัยทรัพยากรจากเวทีการแข่งขัน WCCI/GECCO 2020 ERM ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคณะผู้วิจัย
ประเทศโปรตุเกส การเปรียบเทียบสมรรถนะการค้นหาหรือความสามารถแก้ปัญหา ERM ของแต่ละอัลกอริธึม การทดลองนี้ใช้ตัวช้ีวัดอันดับ 
(Ranking Index หรือ RI) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมใช้งานนี้อยู่แล้ว โดยค่า RI ยิ่งน้อยยิ่งดี ผลการทดลองพบว่า DE พร้อมด้วยค่าประชากร 
20 ค่าจ านวนรอบการค้นหาสูงสุด 250 ค่าตัวประกอบการผ่าเหล่า  0.3 ค่าตัวประกอบการการรวมตัวใหม่ 0.5 ค่ากลยุทธ์ 1 และ ค่าเงื่อนไข
ขอบเขต 1 จะให้ค่า RI ต่ าที่สุด ท่ี  319.8263 ซึ่งน้อยกว่าค่าอ้างอิงที่ RI = 442.6449 หรือ RI_normalize = 0.7225 จึงเป็นแนวทางเพื่อการ
ตั้งค่าพารามิเตอร์ของ DE ส าหรับการแก้ปัญหา ERM ให้ดีขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: อัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชั่น, ระบบบริหารจัดการแหล่งพลังงาน และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
 

Abstract 
Smart grid has been a new interesting framework of the electric powers around the world. The energy 

resources management problem (ERM) is a paradigm of the smart grid idea. The objective of this paper is to present a 
study in setting parameters of the differential evolution algorithm (DE) used for solving the ERM. Main source codes in 
this work came from the WCCI/GECCO 2020 ERM competition under successful services of a research team in Portugal. 
To comparing among those various DEs, ranking index (RI) which was built in the used software has been underlying 
referred. Smaller RI means better performance. The result found that DE with 20 populations, 250 maximum iterations, 
0.3 mutation factor, 0.5 recombination constant, 1st strategy and 1st type of boundary constraint, obtained the minimum 
RI at 319.8263 or normalized RI 0.7225 with respect to the reference RI (442.6449). It may hopefully conduct to obtain 
better parameter set of DE for solving the ERM. Keywords: differential evolution algorithm, energy resource 
management and smart grid.1   
Keywords: differential evolution algorithm, energy resource management and smart grid. 
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1 Electrical Energy Research Unit, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Tak, 63000 
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1. บทน า 
 ปัญหาการจัดการแหล่งพลังงาน หรือ ERM (energy resources 
management problem) เป็ น รูป แบบ หนึ่ งของระบ บ ไฟฟ้ า
อัจฉริยะ [1] มีเป้าหมายส าคัญเพื่อการบริหารจัดการพลังงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในหลาย ๆ มิติ เช่นการลดต้นทุนให้ต่ าที่สุด การ
ปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และการสร้างผลตอบแทน
ให้มากที่สุด เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้ ERM มีความยุ่งยาก
และซับซ้อนในการแก้ปัญหา เทคนิควิธีทางปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence หรือ AI)  อย่างเทคนิคการค้นหาเชิงส านึก 
(heuristic search technique) จึ งเป็นทางเลือกหนึ่ งที่นิ ยมใช้
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนลักษณะแบบนี้ เช่น คณะวิจัยประเทศ
โปรตุ เกส  ได้ประยุกต์ ใช้อัลกอริธึมดิฟเฟอเรนเชียลอี โวลู ช่ัน 
(differential evolution algorithm หรือ DE) เพื่อแก้ปัญหา ERM 
[2-3] เป็นต้น ด้วยทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยถูก
วางเป้าหมายให้ เป็นระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในอนาคตรวมถึงการ
ขับ เคลื่ อน เทค โน โลยี เหล่ านี้ จ า เป็ นต้ อ งอาศั ย เทคนิ คทาง
ปัญญาประดิษฐ์ ผู้ประพันธ์จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่ต้องเตรียมความ
พร้อมด้านองค์ความรู้และทักษะ ผ่านการศึกษาจากโปรแกรม
ต้นแบบของการแข่งขัน WCCI/GECCO ERM 2020 [4] 
 
2. วิธีการศึกษา 
2.1 ERM  
 ปัญหา ERM มีลักษณะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมภายใต้เง่ือนไขทีมีความผันผวนตลอดเวลา ดังรูปที่ 1 ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งลมและ
แสงแดดที่พึ่งพาปัจจัยหลักจากธรรมชาติ และด้านผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็น
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ evs (electric vehicles) ซึ่งบางครั้งก็สามารถ
ท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตได้ด้วยโดยการแปลงพลังงานสะสมในแบตเตอรี่
ป้อนกลับเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าตามโอกาสและความสะดวก
นอกจากน้ี     ยังมีปัจจัยด้านการตลาดที่ต้องพิจารณาประกอบการ 
ตั ดสิ น ใจของผู้ ก ากับ กิ จการพลั งงาน  (aggregator) อี กด้ วย 
รายละเอียดตัวแปรด้านเข้าที่ต้องวางแผนล่วงหน้า 24 ช่ัวโมงแสดง
ดังรูปที่ 2 ซึ่งมีจ านวนตัวแปรทั้งสิ้น 3,408 ตัว                      

2.2 DE 
     เทคนิคการค้นหาแบบ DE เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพทาง AIที่
นิยมวิธีหนึ่ง [5-6] ถูกพัฒนาโดย Storn และ Price [7] ต่อมาได้รับ
การเผยแพร่ครั้งแรกราวปี ค.ศ.1995 [8]  
 
2.3 การทดสอบ 
     ชุดค าสั่งที่ใช้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้จัดการแข่งขัน 
WCCI/GECCO ERM 2020 [3] ซึ่งเขียนด้วยโปรแเกรมแมทแลบ การ
ทดลองโดยแปรค่าพารามิเตอร์ DE ทั้ง 6 ค่า ได้แก่ N คือ จ านวน
ประชากร (จ านวนเต็มบวก) M คือ จ านวนรอบการค้นหาสูงสุด 
(จ านวนเต็มบวก) W คือ ตัวประกอบการผ่าเหล่า (จ านวนจริงบวก) 
C คือ ตัวประกอบการรวมตัวใหม่ (จ านวนจริงบวก) S คือ ชนิดของ
กลยุทธ์ (1 หรือ 2) และ B คือ เง่ือนไขขอบเขต (1 2 หรือ 3) การ
ทดสอบด าเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ตัวประมวลผลรุ่น 
AMD A10-9620P Radeon R5, 2500MHz, หน่ วยความจ า 20 
RAM ขนาด 8 GB และ หน่วยความจ า HDD ขนาด 1 TB แบ่งการ
ทดลองออกเป็น 22 ชุด ตาม DE 22 แบบ ที่ตั้งค่าพารามิเตอร์
ต่างกันไป โดยใช้ DE อ้างอิงไว้หนึ่งค่าแสดงดับตารางที่ 1 แต่ละแบบ
จะต้องท าการทดสอบทั้งสิ้น 20 ครั้งเพ่ือท าการประเมิน 

 

 

 
 

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการบริหารจดัการแหล่งพลังงาน [3] 

 
รูปที ่2 ลักษณะตัวแปรด้านเข้าของปัญหา ERM [3] 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินดัชนีช้ีวัดอันดับ (RI) ของ DE ที่พารามิเตอร์ต่าง ๆ 
 

RI (Normalized) 
พารามิเตอร์ของ DE 

N M W C S B 
442.6449         (1.0000) 10 500 0.5 0.9 1 2 

483.0200         (1.0912) 10 500 0.5 0.9 2 2 

396.7413        (0.8963) 10 500 0.5 0.9 1 1 

397.7184         (0.8985) 10 500 0.5 0.9 1 3 

445.7262         (1.0069) 9 500 0.5 0.9 1 2 

467.2518         (1.0555) 7 500 0.5 0.9 1 2 

472.8966        (1.0683) 5 500 0.5 0.9 1 2 

441.2976         (0.9969) 10 400 0.5 0.9 1 2 

455.0390        (1.0280) 10 300 0.5 0.9 1 2 

455.0573         (1.0280) 10 200 0.5 0.9 1 2 

467.1581         (1.0553) 10 100 0.5 0.9 1 2 

438.2064        (0.9899) 10 500 0.4 0.9 1 2 

454.0620         (1.0258) 10 500 0.3 0.9 1 2 

462.4147          (1.0446) 10 500 0.1 0.9 1 2 

452.3361         (1.0218) 10 500 0.6 0.9 1 2 

423.1807         (0.9560) 10 500 0.5 0.7 1 2 

424.6740         (0.9594) 10 500 0.5 0.3 1 2 

462.6274         (1.0451) 10 500 0.5 0.1 1 2 

394.8567        (0.8920) 20 250 0.3 0.5 1 2 

339.2716         (0.7664) 20 250 0.3 0.5 1 3 

319.8263         (0.7225) 20 250 0.3 0.5 1 1 
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4. ผลการทดลอง 

     การทดลองโดยแปรค่าพารามิเตอร์ DE ทั้ง 6 ค่า ได้แก่ N คือ 
จ านวนประชากร (จ านวนเต็มบวก) M คือ จ านวนรอบการค้นหา
สูงสุด (จ านวนเต็มบวก) W คือ ตัวประกอบการผ่าเหล่า (จ านวนจริง
บวก) C คือ ตัวประกอบการรวมตัวใหม่ (จ านวนจริงบวก) S คือ 
ชนิดของกลยุทธ์ (1 หรือ 2) และ B คือ เง่ือนไขขอบเขต (1 2 หรือ 
3) แล้วพิจารณาสมรรถนะการแก้ปัญหา ERM นี้ ผ่านดัชนีจัดอันดับ
หรือ Ranking Index (RI) ได้ผลแสดงดังในตารางที่ 1 
  
5. สรุป 
     จากการศึกษาผลของพารามิเตอร์ DE ต่อความสามารถการ
ค้นหาค าตอบที่ เหมาะที่ สุดส าหรับปัญหา ERM พบว่า ค่าตัว
ประกอบการผ่าเหล่า (W) และค่าตัวประกอบการการรวมตัวใหม่ 
(C) มีปัจจัยต่อการปรับปรุงค่าดัชนีอันดับ (RI) อย่างมีนัยส าคัญ ส่วน
จ านวนประชากร (N) และ ค่าจ านวนรอบการค้นหาสูงสุด (M) 
จ าเป็นต้องปรับค่าภายใต้เงื่อนไขขีดจ ากัดจ านวนครั้งการประเมินค่า
วัตถุประสงค์สู งสุด  คือ 50,000 ครั้ ง ค่า RI ที่ ดีที่ สุดที่ ได้คือ 
319.8263 หรือ RI_normalize = 0.7225 เมื่อเทียบกับค่าอ้างอิง 
หากคิดเป็นสัดส่วน DE พารามิเตอร์ใหม่สามารถลดค่าดัชนีอันดับลง
ได้ 27.75% 
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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันการทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ บนช้ันบรรยากาศด้วยวิธีการปล่อยบอลลูนบรรจุด้วยแก๊สฮีเลยีมหรอื
ไฮโดรเจนก าลังเป็นที่นิยม บนช้ันบรรยากาศที่มีความสูงจากพื้นดินขึ้นไปมากๆ จะมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิและความดัน
บรรยากาศที่คล้ายคลึงกับอวกาศ เหมาะแก่การทดสอบและพัฒนาในเรื่องของดาวเทียม โดยทั่วไปแล้วในการปล่อยบอลลูนข้ึนสู่ชั้นบรรยากาศ
นั้น จะต้องอาศัยหลักการและทฤษฎีของแก๊สในการค านวณซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับน้ าหนักของโหลดทั้งหมดและความเร็วในการปล่อย เพื่อ
แก้ปัญหาในการค านวณที่มีความซับซ้อนนี้และสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น จึงได้ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับใช้งานวางแผนภารกิจ
การทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นมา โดยโปรแกรมสามารถที่จะหาพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ ปริมาตรและน้ าหนักของแก๊สที่
ต้องบรรจุ ความเร็วขึ้น แรงยก เวลาทั้งหมดของภารกิจ รวมไปถึงการก าหนดความเร็วขาลงที่มีความสัมพันธ์กับการออกแบบร่มชูชีพแบบ 
Semi-Spherical ซึ่งต้านอากาศได้ดี การออกแบบนั้นจะแสดงออกมาในรูปแบบของ Graphical User Interface ผ่านโปรแกรม MATLAB 
โดยโปรแกรมยังสามารถเช่ือมต่อส่วนการค านวณเพื่อพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและภูมิอากาศในช่วง
ระยะเวลานั้นอย่างอัตโนมัติ และแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ดังกล่าวในรูปแบบ 3 มิติผ่านโปรแกรม Google Earth 
 
ค าส าคัญ: บอลลูนบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียม, ร่มชูชีพ, การวางแผนภารกิจ, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ 
 

Abstract 
 At present, scientific and engineering experimental which have to testing on the atmosphere are becoming popular. 
By using High-Altitude Balloon (HAB) with helium or hydrogen gas, it can lifts up the experimental device to near space, which 
physical environment such as temperature and pressure are similar to space. Hence, HAB is suitable for developing and testing 
of miniaturized satellites. Generally, HAB calculating will uses the theory of gases to calculate the gas volume required that relate 
to mass and ascent velocity of payload. Turning complex problems into an easy task, we can design and develop the software 
for HAB mission planning. The proposed software is able to calculate the volume of gas required, ascent velocity, lifting force 
and period time along with calculate the suitable dimension of parachute relate to decent velocity. The proposed design has 
shown in form of Graphical User Interface (GUI) using MATLAB program. The software also connected to an online computational 
engine in order to predict the balloon trajectory automatically based on the wind and weather at time of day. Finally, the results 
show the path of HAB in 3D format through the Google Earth program. 
 
Keywords: High-Altitude Balloon, Parachute, Mission Planning, Software Development, Science/Engineering Testing. 
 
1. บทน า 
 การทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
นั้นสามารถทดสอบได้โดยการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่บรรยากาศ [1]  
โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก 
เนื่องจากในช้ันบรรยากาศนั้นมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับ

อวกาศ การทดสอบด้วยบอลลูน [2] เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ใช้ต้นทุน
ที่ไม่สูงมาก นอกจากนั้นแล้วอาจมีภาระกิจในการตามเก็บกู้โดย
จะต้องมีการคาดคะเนการตกของวัตถุทีข่ึ้นอยู่กับแรงและทิศทางของ
ลม โดยทั่วไปแล้วนั้นจะใช้เว็บไซต์ในการช่วยคาดการณ์ส าหรับการ
เตรียมพร้อมในภารกิจการเก็บกู้  
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 เพื่อออกแบบและพัฒนาได้ตามความต้องการตลอดภารกิจการ
ทดสอบ ยกตัวอย่างเช่น ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตก ความเร็ว
ขาขึ้น ระยะเวลารวมทั้งหมด เป็นต้น ในการปล่อยบอลลูนขึ้นสู่ช้ัน
บรรยากาศนั้นจะอาศัยหลักการของแก๊สในอุดมคติซึ่งหมายถึงมวล
ของแก๊สที่ต้องบรรจุเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ในการที่
บอลลูนจะขึ้นไปถึงในระดับความสูงที่ต้องให้บอลลูนแตกนั้นจะใช้
การค านวณเพื่อหาปริมาตรของแก๊สที่จะบรรจุใส่เข้าไป และเมื่อ
ความสูงเพิ่มขึ้นจะท าให้บอลลูนเกิดการขยายตัวมากขึ้นและความ
ดันในบอลลูน ณ ระดับความสูงจุดหนึ่งจะเท่ากับความดันภายนอก
และเกิดการระเบิดขึ้นในการใช้พารามิเตอร์ที่ระดับความสูงต่างๆที่
น ามาใช้ในการค านวณนั้นจะอ้างอิงจากมาตราฐานช้ันบรรยากาศ
ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Standard Atmosphere) [3]  
 การออกแบบของโปรแกรมนั้นมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความ
สะดวกต่อการใช้งานในการค านวณหาพารามิเตอร์ที่ส าคัญส าหรับ
แต่ละภารกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปและลดระยะเวลาในการ
ค านวณด้วยตัวเองลง รวมไปถึงการออกแบบร่มชูชีพแบบ Semi-
Spherical ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการชะลอการตกของบอลลูน
เนื่องจากต้านอากาศได้ดี อีกทั้งยังออกแบบให้โปรแกรมแสดง
ผลลัพธ์ผ่าน GUI by MATLAB โดยพารามิเตอร์ที่ได้จากการค านวณ
ของโปรแกรมนั้นจะถูกน าไปใช้ในการพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่
ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและภูมิอากาศ [4] ในช่วงระยะเวลา
นั้นอย่างอัตโนมัติ และแสดงเส้นทางแบบสามมิติผ่านโปรแกรม 
Google Earth  
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

ภารกิจโดยทั่วไปของ high-altitude balloon [5] ที่ใช้งานกัน
จะมีภารกิจแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ตรวจสอบสภาพ
อากาศบนช้ันบรรยากาศ การถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น โดยผู้วิจัย
ได้น าวิธีการนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบต้นแบบดาวเทียม 
KMITL-CubeSat ในลักษณะของ Functional Test ในสภาวะ
ใกล้เคียงอวกาศที่ระดับความสูงกว่า 25 กิโลเมตรขึ้นไป  โดยในการ
ออกแบบการปล่อยบอลลูนนี้จะอ้างอิงทฤษฎีและหลักการในเรื่อง
ของแก๊สในอุดมคติที่ต้องบรรจุในบอลลูนในปริมาณที่มากพอที่จะ
ส่งผลต่อแรงยกตัวของบอลลูนที่ผูกไว้กับโหลดให้ไปถึงบนความสูงที่
ต้องการและเกิดการแตก  ขนาดของโหลดมีผลต่อแรงยกลอยตัวของ
บอลลูนที่อัดแก๊ส  โดยปริมาณแก๊สนั้นจะต้องมากพอที่จะท าให้เกิด
แรงลอยตัวที่มีค่ามากกว่าน้ าหนักของโหลด  
2.1 แก๊สในอุดมคติ 

จากทฤษฎีกฏของแก๊ส [6] ที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน 
ปริมาตรและอุณหภูมิแต่ยังมีสมบัติที่ควรค านึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ 
ปริมาตรหรือจ านวนโมล (n) ของแก๊สในระบบ จากกฎของอาโวกา
โดรที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมี
จ านวนอนุภาคเท่ากัน  นอกจากนี้จ านวนโมลของแก๊ส ยั งมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับ จ านวนอนุภาคและปริมาตรของแก๊สอีก
ด้วย กล่าวคือแก๊ส 1 โมลจะมีจ านวน 6.02 x 1023 อนุภาคและ

ปริมาตร 22.4 ลิตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตรที่ STP จึงสามารถเขียน
นิยามของกฎอาโวกาโดรได้ดังสมการที่ (1) 

 

 
PV nRT kt

m

 
   

 
 

(1) 
 

เมื่อ V เป็นปริมาตรของแก๊ส หน่วยเป็นลกูบาศก์เมตร (m3) 
P  เป็นความดันของแก๊ส หน่วยเป็นปาสกาล (Pa) 
T เป็นอุณหภมูิอุณหพลวัต หน่วยเปน็เคลวิน (K) 
n  เป็นจ านวนโมลของแก๊ส 
R  เป็นค่าคงตัวแก๊สอุดมคติ (ประมาณ 8.3145 จูลต่อ 
(โมล เคลวิน) (J/K) 
k  เป็นค่าคงที่ของ Boltzman’s (ประมาณ 1.38 × 10-23 J/K) 
  เป็นความหนาแน่นของแก๊ส He 3( / )kg m  
m  เป็นมวลของแก๊ส ( )kg  

 
2.2 มาตราฐานชัน้บรรยากาศโลกของสหรัฐอเมริกา  

เนื่องจากบนช้ันบรรยากาศแต่ละช้ันนั้นจะมีอุณหภูมิ ความดัน 
และความหนาแน่นของอากาศที่ไม่เท่ากัน แต่มีความสัมพันธ์กัน โดย
ในที่นี้ผู้วิจัยจะอ้างอิงจาก มาตราฐานช้ันบรรยากาศ 1976 ส าหรับ
การออกแบบภารกิจการปล่อยบอลลูนดังรูปที่ 1 
2.3 แรงลอยตัว ความเร็วและระยะทาง 

ขนาดของโหลดมีผลต่อแรงยกลอยตัว [7] ของบอลลูนที่อัดแก๊ส
โดยปริมาณแก๊สนั้นจะต้องมากพอที่จะท าให้เกิดแรงลอยตัวที่มีค่า
มากกว่าน้ าหนักของโหลด โดยจะสามารถหาได้จากความสัมพันธ์
ของปริมาตรและความหนาแน่นของแก๊ส [8] ดังสมการที่ (2) 

 
 

รูปที่ 1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหูมิ ความดัน และความ
หนาแน่นของอากาศ 
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 ( )Fb V He Air g    (2) 
      

โดยที่  V   คือปริมาตรของแก๊ส  3( )m  

 He   คือ ความหนาแน่นของแก๊ส He 3( / )kg m  
 Air  คือ ความหนาแน่นของอากาศ 3( / )kg m  
       g       คือ ความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลก 2( / )m s  

 
นอกจากปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญคือ 

ความเร็วต้นในการปล่อยของบอลลูน [9] โดยจะส่งผลต่อระยะเวลา
ตั้งแต่ท าการเริ่มปล่อยจนถึงจุดที่บอลลูนแตกนั้นสามารถหาได้จาก
ความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการ ดังสมการที่ (3) 

 
 4 ( )

3

d He Air g
v

Cd Air

 




  

(3) 
 
เมื่อ v  คือความเร็วขาขึ้น ( / )m s  

 r  คือรัศมีของบอลลูน ( )m  
 He  คือความหนาแน่นของแกส๊ฮเีลยีม ณ จดุ ปล่อย 3( / )kg m  

Air  คือความหนาแน่นของอากาศ ณ จดุปล่อย 3( / )kg m  

Cd  คือค่าของแรงต้านอากาศมีค่า 1.75 
g  คือความเร่วของแรงโน้มถ่วงโลก 2( / )m s  
จากจุดที่บอลลูนแตกจนกระทั่งถึงพื้นนั้นจะชะลอความเร็วใน

การตกด้วยร่มชูชีพ นอกจากนั้นยังท าให้โหลดได้รับความเสียหาย
น้อยลงเมื่อตกสู่พื้นดินซึ่งจะอาศัยแรงต้านอากาศในการลดความเร็ว
ขาลง โดยร่มชูชีพนั้นมีความหลากหลายให้เลือกมากมาย ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้เลือกร่มชูชีพชนิด Semi-spherical [10] ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ต้านแรงอากาศได้ดี แสดงได้ดังรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 ร่มชูชีพแบบ Semi-Spherical 

การออกแบบร่ม ชีพแบบ semi-spherical parachute นั้ น
จ าเป็นต้องค านวณหารัศมีของร่มชูชีพที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
น้ าหนักของโหลดและความเร็วขาลง จากสมการที่ (4) 

 
 

2

1 8

2

mg
r

AirCdv
  

(4) 
 
เมื่อ  r  คือ รัศมีของร่มชูชีพ ( )m  
      m คือ มวลของโหลดทั้งหมด ( )kg  
      g  คือ ความโน้มถ่วงโลกมีคา่ 9.8 2( / )m s  

        คือ ค่าคงท่ี มีค่าประมาณ 3.14159 
        คือ ความหนาแนน่ของอากาศ มีค่าเท่ากับ 1.225 3( / )kg m  

       Cd   คือ สัมประสิทธ์ิแรงต้านอากาศมีค่าเท่ากับ 1.75 
      v  คือ ความเร็วในการตกของรม่ชูชีพ ( / )m s  

 
ในการสร้างร่มชูชีพแบบ semi-spherical parachute นั้น จะ

เกิดจากการสร้างช้ินส่วนที่คล้ายคลึงสามเหลี่ยมจ านวนหลายช้ินมา
เย็บต่อกันเป็นลักษณะวงกลมุม 360 องศา จากนั้นเย็บเชือกที่ส่วน
ปลายของร่มชูชีพ โดยเมื่อเราค านวณหารัศมีของร่มชูชีพได้แล้วนั้น 
จะสามารถน ามาใช้ในการค านวณหาความยาวแต่ละส่วนของแต่ละ
ช้ินนี้ได้จากรูปแบบช้ินส่วนของร่มชูชีพดังรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3 รูปแบบอัตราส่วนของแต่ละชิ้นส่วนของร่มชูชีพ 
 
 

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์และผลลัพธ์ของการค านวณจากการออกแบบ 
พารามิเตอร์ ผลลัพธ ์

ความสูงในการแตกของ
บอลลูน (อินพุต) 

30000 m 

น้ าหนักโหลดรวมบอลลูน 
(อินพุต) 

1 kg 

ความดัน ณ จดุแตก 8.7898 Torr (0.0116 n/m2) 

อุณหภูมิ ณ จุดแตก 226.650 K 
ความหนาแน่นของอากาศ 1.8×10-2 kg/m3 

มวลของแก๊สฮเีลียม 6.68 × 10-27 kg 

ความหนาแน่นของฮีเลียม 0.0025 kg/m3 
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ปริมาตรแก๊สทีต่้องบรรจ ุ 64.4773 m3 
มวลของแก๊สที่ต้องบรรจ ุ 0.1614 Kg 

รัศมีของบอลลูน 2.4879 m 
แรงยกตัว 634.5105 N 

ความเร็วขาขึ้น 5.5052 m/s 
ความเร็วขาลง (อินพุต) 5 m/s 

เวลาขาข้ึนท้ังหมด 5449 s (1.5137 Hr) 
เวลาขาลงท้ังหมด 6000 s (1.6667 Hr) 
รัศมีของร่มชูชีพ 0.3414 m 

 
3. การออกแบบ 

ในส่วนนี้จะแสดงการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ผ่านบล็อค
ไดอะแกรมและตัวอย่างการค านวณเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญ
และแสดงในรูปแบบของตารางนอกจากนั้นแล้วยังแสดงตัวอย่างการ
ค านวณขนาดความยาวของแต่ละอัตราส่วนแต่ละชิ้นของร่มชูชีพ 
 

 
 

รูปที่ 4 บล็อคไดอะแกรมแสดงล าดับการค านวณและการแสดงผล 
 

จากรูปที่ 4 ในการออกแบบระบบพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ จะรับ
อินพุตจากผู้ใข้งานได้แก่ ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตกในหน่วย
กิโลเมตร น้ าหนักโหลดที่รวมน้ าร่มแล้วในหน่วยกิโลกรัม และ
ความเร็วขาลงในหน่วยเมตรต่อวินาที อินพุตน้ าหนักโหลดและความ
สูงในการแตกนั้นจะใช้ส าหรับการค านวณหาปริมาตรแก๊สที่ต้องใช้ใน
การบรรจุบอลลูน โดยใช้ทฤษฎีบทของแก๊สในอุดมคติ โดยจะเริ่ม
จากการหาความหนาแน่นของแก๊สฮีเลียมที่บรรจุ ณ ความสูงที่
ต้องการแตก และน าไปหาปริมาตร และมวลในหน่วยกิโลกรัมรวมไป
ถึงรัศมีของบอลลูนที่ต้องใช้ ปริมาตรที่ท าการหาได้จะไปค านวณหา
แรงลอยตัว ความเร็วต้นและเวลาขาข้ึนท้ังหมดต่อไป ส่วนของอินพุต
ความเร็วขาลงนั้นจะใช้ส าหรับการออกแบบร่มชูชีพโดยการ
ค านวณหารัศมีของร่มชูชีพ และขนาดอัตราส่วนในแต่ละชิ้นของร่มชู
ชีพที่ต้องน ามาประกอบเป็นวงกลม นอกจากนั้นแล้วยังสามารถหา
เวลาที่ใช้ขาลงทั้งหมด ข้อมูลที่ผ่านการค านวณจะสามารถแสดงได้
ผ่าน GUI by MATLAB  โดยโปรแกรมสามารถเช่ือมต่อเข้ากับ
ฐานข้อมูลและส่วนการพยากรณ์จาก http://predict.habhub.org/ 
เพื่อท าการท านายเส้นทางการเคลื่อนที่ของบอลลูนจากจุดปล่อยถึง
จุดสูงสุดจนกระทั่งกลับสู่จุดตกบนพ้ืนดิน ที่อาศัยพื้นฐานการค านวณ
ร่วมกับข้อมูลการพยาการณ์ทิศทางและความเร็วกระแสลม จากนั้น
แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูนในรูปแบบ 3 มิติผ่าน
โปรแกรม Google Earth 

การค านวณการออกแบบในส่วนต่างๆนั้นสามารถแสดงตัวอย่าง
ดังตัวอย่างเมื่อต้องการให้บอลลูนแตกที่ความสูง 30 กิโลเมตรจาก
พื้นดินที่บรรจุด้วยแก๊สฮีเลียม และมีน้ าหนักโหลดรวมน้ าหนักของ
บอลลูนแล้ว 1 กิโลกรัม โดยที่ความสูง 30 กิโลเมตรจะมีอุณหภูมิ 
226.650 เคลวิน ความดัน 8.7898 Torr (0.0116 n/m2)  และความ
หนาแน่นของอากาศ 1.8×10-2 kg/m3 โดยอ้างอิงจากมาตราฐานช้ัน
บรรยากาศ (U.S. Standard 1976) เมื่อค านวณหาค่าพารามิตเอร์ที่
ต้องการแล้วจะแสดงได้ดังตารางที่ 1 

จากรัศมีของร่มชูชีพที่ได้จากการค านวณนั้นสามารถน ามาแทน
ค่าลงในแบบอัตราส่วนของช้ินส่วนร่มชูชีพจะได้ขนาดความยาวแต่
ละส่วนดังรูปที่ 5 หลังจากได้ความยาวของแต่ละอัตราส่วนแล้วนั้น 
ท าการตัดตามรูปแบบและเย็บตามรอยให้ครบทั้ง 8 ช้ิน จะได้ร่มชู
ชีพที่มีลักษณะครึ่งวงกลมที่มีมุม 360 องศา และเย็บเชือกที่ส่วน
ปลายของร่มชูชีพตามล าดับ ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 5 ขนาดความยาวของแต่ละอัตราส่วนแต่ละช้ินของร่มชูชีพท่ีได้

จากการค านวณ 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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รูปที่ 6 การท าร่วมชูชีพแบบ Semi-Spherical 

4. ผลการทดลอง 
ส่วนของผลการทดลองของโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้แสดง

ผ่ านหน่าต่ าง  GUI by MATLAB และทดสอบการใ ช้งานของ
โปรแกรมโดยการใช้โปรแกรมคาดการณ์จุดตกก่อนท าการปล่อยจริง
และเปรียบเทียบข้อมูลหลังจากการปล่อยแล้วเพื่อหาความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 7 หน้าต่าง GUI by MATLAB ของโปรแกรมส าหรับใช้งาน
วางแผนภารกิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ ด้วย 

High-Altitude Balloon 
 

จากรูปที่ 7 แสดงผลการทดลองของซอฟต์แวร์ที่ได ้จากการสรา้ง 
GUI by MATLAB โดยมาจากการค านวณด้วยพารามิเตอร์อินพุต
จากความต้องของผู้ใช้งานที่ประกอบไปด้วย น้ าหนักโหลดทั้งหมด
หน่วยกิโลกรัม ความสูงที่ต้องการแตกหน่วยเมตรและความเร็วขาลง
หน่วยเมตรต่อวินาที ละติจูดและลอง ณ จุดปล่อย วันที่และเวลาที่
ท าการปล่อย (กรอบสีแดงหมายเลข 1) จากข้อมูลอินพุตทั้งหมดที่
กล่าวมานั้นจะสามารถค านวณถึงปริมาตรสุทธิหน่วยลูกบาศก์เมตร 
มวลของแก๊สหน่วยกิโลกรัม รัศมีของบอลลูนท่ีต้องใช้ ความเร็วขาขึ้น 
ระยะเวลาทั้งหมดหน่วยวินาทีจากจุดเริ่มปล่อยไปถึงจุดที่ต้องการ
แตกของบอลลูน รวมไปถึงระยะเวลาขาลงทั้งหมดอีกด้วย นอกจากนี้
แล้วยังสามารถค านวณหาความยาวรัศมีหน่วยเมตรของร่มชูชีพที่
ต้องออกแบบให้สามารถตกลงสูพื้นด้วยความเร็วที่ต้องการ โดยใน
การออกแบบนี้จะแบ่งส่วนของร่มออกเป็นทั้งหมด 8 ช้ิน และแต่ละ
ช้ินจะมีอัตราส่วนความยาวที่ต่างกันตามความยาวรัศมี (กรอบสีน้ า
เงินหมายเลข 2) นอกจากพาริมิเตอร์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว ยังมี
อิทธิพลในเรื่องของทิศทางและแรงลมที่ระดับความสูงต่างกันซึ่งใน

วิจัยเล่มนี้ไม่ได้กล่างถึง หลังจากนั้นเมื่อท าการกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์
ต าแหน่งเส้นทางอยู่ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .KML (กรอบสีเขียว
หมายเลข 3) และแสดงผ่านโปรแกรม Google Earth โดยอัตโนมัติ 
ในการทดสอบการใช้งานของโปรแกรมนั้นจะท าได้โดยการใช้น า
ค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญที่ได้ไปใช้งานปล่อยจริง จากนั้นท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงที่ได้เพื่อวิเคราะห์หาความคลาดเคลื่อนที่
เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 8 ต าแหน่งเส้นทาง 3 มิติผา่นโปรแกรม Google Earth จาก
ข้อมูลพารามเิตอร์ก่อนการปล่อยจริง 

 

จากรูปที่ 8 แสดงต าแหน่งเส้นทางคาดการณ์ก่อนท าภารกิจโดย
เริ่มปล่อยที่ ละติจูดที่ 13.294 และ ลองติจูดที่ 101.163 (โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี) จุดแตกของบอลลูน ละติจูดที่ 13.324 
และ ลองติจูดที่  100.902 ที่ความสูง 30 กิโลเมตร และจุดตก 
ละติจูดที่ 13.345 และ ลองติจูดที่ 100.810 ความเร็วขาขึ้นท่ีได้จาก
การค านวณที่ 3 เมตรต่อวินาที ความเร็วขาลงที่ 3.5 เมตรต่อวินาที 
ระยะเวลาทั้งหมดของภารกิจท่ี 3 ช่ัวโมง 

 

 

รูปที่ 9 ต าแหน่งเส้นทาง 3 มิติผา่นโปรแกรม Google Earth จาก
ข้อมูลพารามเิตอรห์ลังการปล่อยจริง 

จากรูปที่ 9 แสดงต าแหน่งเส้นทางคาดการณ์ก่อนท าภารกิจโดย
เริ่มปล่อยที่ ละติจูดที่ 13.294 และ ลองติจูดที่ 101.163 (โรงเรียน 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี) จุดแตกของบอลลูน ละติจูดที่ 13.331 
และ ลองติจูดที่ 100.980 ที่ความสูง 23.8 กิโลเมตร และจุดตก 
ละติจูดที่ 13.352 และ ลองติจูดที่ 100.933  ความเร็วขาขึ้นที่ได้
จากข้อมูลจริงที่ 5.3 เมตรต่อวินาที ความเร็วขาลงที่ 9 เมตรต่อ
วินาที ระยะเวลาทั้งหมดของภารกิจท่ี 1 ช่ัวโมง 55 นาที 

1 

3 

2 
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จากการวิเคราะห์เส้นทางที่คาดการณ์จากโปรแกรมและจาก
ข้อมูลจริงนั้นมีทิศทางที่คล้ายคลึงกันโดยความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ระยะทางระหว่างจุดตกที่ได้จากการคาดการณ์ผ่านโปรแกรมที่ถูก
พัฒนาขึ้นและจุดตกจริงที่ 12.5 กิโลเมตร จุดแตกที่คลาดเคลื่อน 
8.31 กิโลเมตร ความเร็วขาขึ้นที่คลาดเคลื่อน 2.3 เมตรต่อวินาที 
ความเร็วขาลงที่คลาดเคลื่อน 6.5 เมตรต่อวินาที ระยะเวลาทั้งหมด
ของภารกิจที่คลาดเคลื่อน 1 ช่ัวโมง 5 นาที ความเร็วขาลงที่มีความ
คลาดเคลื่อนมากอาจมีสาเหตุ เนื่องมาจากร่มชูชีพขาลงเป็น
แบบครอส ซึ่งส่งผลต่อเวลาที่คลาดเคลื่อนมากตามไปด้วย 

 

5. สรุปผล 
บทความนี้น าเสนอซอฟต์แวร์ส าหรับใช้งานวางแผนภารกิจการ

ทดสอบทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการ
ค านวณพารามิเตอร์ส าคัญที่มีผลต่อภารกิจการปลอ่ยบอลลูนข้ึนสูช้ั่น
บรรยากาศ โดยโปรแกรมถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานป้อนอินพุตที่
ต้องการ คือ ความสูงที่ต้องการให้บอลลูนแตก น้ าหนักโหลดทั้งหมด 
และความเร็วขาลง และโปรแกรมจะค านวณเอาต์พุต ได้แก่ ปริมาตร
และน้ าหนักของแก๊สที่ต้องบรรจุ ความเร็วขาขึ้น และเวลาทั้งหมด
ของภารกิจ อีกทั้งโปแกรมยังออกแบบร่มชูชีพที่มีความสัมพันธ์กับ
พารามิเตอร์เอาต์พุต และแสดงออกมาในรูปของ GUI by MATLAB 
ซึ่งสามารถเช่ือมต่อส่วนการค านวณกับฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อ
พยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนที่ผ่านของบอลลูนตามสภาพลมและ
ภูมิอากาศในช่วงระยะเวลานั้นอย่างอัตโนมัติ จากนั้นแสดงเส้นทาง
การเคลื่อนที่ดังกล่าวในรูปแบบ 3 มิติผ่านโปรแกรม Google Earth 
ซึ่งโปรแกรมสามารถรองรับการท างานได้จริง ซึ่งผ่านการทดลองโดย
การน าข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมไปใช้งานจริงและท าการเปรียบเทียบ
กับข้อมูลจริงที่ได้นั้นมีทิศทางแนวโน้มที่ใกล้เคียงกันและความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นอาจะมีสาเหตุหลักมาจากลักษณะทางกายภาพ
ของแรงลมและทิศทางรวมไปถึงอุปกรณ์ในการทดสอบ โดยงานวิจัย
นี้ยังสามารถต่อยอดได้ด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้ เป็นแบบ 
portable ที่สามารถแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจใช้งานท่ัวไปได้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวอย่าง  และเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองของความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ โดยการประยุกต์เทคนิคการกระจาย
หน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Fuction Deployment : QFD) โดยรวบรวมความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ เทเบิลเทนนิสด้วย
แบบสอบถาม จ านวน 30 ชุดเพื่อจัดล าดับความส าคัญของความต้องการผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี้ห้อ A และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากเมทริกซ์การวางแผนปฏิบัติการผลิต คือ ด้านคุณภาพ เนื้อไม้ไม่ทนต่อแรงกระแทกและเนื้อไม้ดูดซึมเหง่ือมากเกินไป  ด้าน
รูปแบบ น้ าหนักไม้ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้ าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม  ด้านประโยชน์การใช้งาน การควบคุมลูกได้เท่ากับผลิตภัณฑ์A แต่ได้
ความเด้งที่มากกว่าผลิตภัณฑ์A  ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล ตามล าดับ รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม
ผลการวิจัยที่ได้รับให้ตอบสนองความพึงพอใจของนักกีฬามากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ, ไม้เทเบิลเทนนิส , การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 

Abstract 
Objectives of this research is to study the problems of product design and development of a sample 

company and propose guidelines for designing and developing quality table tennis racket products in order to meet the 
needs of target customers by applying Quality Function Deployment (QFD). By combining customer needs for table 
tennis products with a series of 30 questionnaires to prioritize the demand for table tennis racquet products When 
compared to product A. And the result of the operational planning matrix is in terms of quality, the wood is not impact 
resistant and the wood absorbs too much sweat. Weight without counterweight on the handle Benefits of use Ball 
control is equal to product A But the price is more rebound than the product A in terms of price, respectively, as well 
as suggesting ways to improve the production process in order to meet the research results received to meet the 
satisfaction of athletes even more 

  
Keywords: Quality Function Deployment (QFD), table tennis racket, product design 
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันกีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นกีฬาที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก 
และในประเทศไทยนิยมเล่นกันมาเป็นระยะเวลานานจัดได้ว่าเป็น
กีฬาที่ได้มาตรฐานสากลเหมือนกับกีฬาประเภทอื่น ๆ จึงมีผู้ที่เล่น
กีฬาเทเบิลเทนนิสมีมากขึ้น โดยดูจากยอดลงทะเบียนนักกีฬาของ
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจ านวน 13,948 คน ท าให้
อุปกรณ์ กีฬาเทเบิลเทนนิสได้มีการจ าหน่ายอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้เทเบิลเทนนิสซึ่งยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตไม้เทเบิลเทนนิสในประเทศไทยจึงต้องน าเข้าจากต่างประเทศใน
ที่สุดจากกระแสที่ว่าในประเทศไทยนั้นไม่สามารถผลิตไม้เทเบิล
เทนนิสได้ เนื่องจากวัสดุที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้นอาจจะยังไม่เป็นที่
นิยมที่จะน ามาผลิตเป็นไม้เทเบิลเทนนิส จึงตระหนักและเล็งเห็นถึง
ค วาม ส าคั ญ ของการส ร้ า งน วั ต ก รรมจากวั ต ถุ ดิ บ ที่ ห า ได้
ภายในประเทศมากยิ่งข้ึน โดยจากการส ารวจวัสดหุลัก ๆ ทีใ่ช้ผลิตไม้
เ ท เ บิ ล เ ท น นิ ส จ า ก แ บ ร น ด์ ร ะ ดั บ โ ล ก ต่ า ง ๆ ข อ ง
www.stervinou.net/ttbdb/brand.php 
ตารางที่ 1  วัสดุที่น ามาใช้ท าไม้เทเบิลเทนนิส 
Arylate เป็นผลึกโพลีเมอร์เหลวที่ท าด้วยเรซินโดยใช้

ความแข็งแรงสูง โดยทั่วไปแล้วจะมีความแกร่ง
และแข็งกว่าKevlar เส้นใยมักเป็นสีฟ้าหรือสี
เหลืองอ่อน เป็นเส้นใยเสริมแรงให้ไม้ปิงปองมี
ความนุ่มและยังให้การควบคุมการสั่นสะเทือน 

Arylate 
Carbon (ALC) 

เป็นการทอรวมกันของ Arylate และ Carbon 
ใช้ในไม้ เทเบิลเทนนิสรุ่นยอดนิยม เช่น รุ่น 
Timo Boll spirit จะให้ความเร็วและให้ความ
นุ่มของคาร์บอนท่ีดี 

Carbon ช้ันของคาร์บอนในช้ันไม้เทเบิลเทนนิสเพื่อเพิ่ม
ความเร็วและความนุ่มในการตี ท าให้เพิ่มพ้ืนผิว
ของไม้ในการสัมผัสลูกมากขึ้น ในขณะที่ไม้ เท
เบิลเทนนิสมีความนุ่มมาก แต่ก็ให้การควบคุม
การตีได้ยากเช่นกัน 

Carbotox นุ่มนวลและยืดหยุ่นกว่าไฟเบอร์และคาร์บอน 
ยี่ห้อท่ีใช้ carbotox ก็คือ DONIC, ANDRO 

Glass Fiber มีวัตถุประสงค์คล้ายกับคาร์บอน แต่จะท าให้ไม้
มีความนุ่มกว่าเล็กน้อย 

Zylon 
Carbon(ZLC) 

เส้นใยZylon ถักทอกับคาร์บอน สัดส่วนทั่วไป 
Zylon50% Carbon50% ท าให้ ไม้มีน้ าหนัก
เบาลง 10%-15% และคงความเร็วไว้คงเดิม 
ความแข็งลดลงเล็กน้อยและความรู้สึกท่ีนุ่มขึ้น 

 
จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า วัสดุที่ใช้จะผลิตได้ในต่างประเทศเป็น
ส่วนใหญ่และหาได้ยาก ซึ่งส่งผลท าให้ราคาไม้เทเบิลเทนนิสราคาสูง
มากจากการน าเข้าจากต่างประเทศคือนักกีฬารุ่นเด็กที่อยากพัฒนา
ฝีมือไม่มีก าลังซื้อไม้เทเบิลเทนนิสในการฝึกซ้อมและแข่งขัน 

จากปัญหาที่ประเทศไทยไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไม้เทเบิล
เทนนิสดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้จัดท าปัญหาพิเศษ มีแนวคิด
ในการพัฒนาไม้ เทเบิ ลเทนนิส โดยใช้วัสดุที่ มีตามท้องตลาด
ภายในประเทศ และควาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งส าหรับ
นักกีฬาที่มีก าลังซื้อน้อยและผู้ประกอบการที่มีแนวคิดที่จะผลิตไม้เท
เบิลเทนนิสที่เป็นแบรนด์ของคนไทย ซึ่งจะมีผลดีในระยะยาวที่จะ
ช่วยให้คนไทยมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ของไม้เทเบิลเทนนิสจากวัสดุ
ภายในประเทศ 
 1.2.2 เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพ
ของไม้เทเบิลเทนนิสตามความต้องการของนักกีฬา 
 
2. ขอบเขตของการวิจัย 
 2.1 ศึกษาองค์ประกอบของไม้เทเบิลเทนนิสของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 
เพื่อหาว่าคู่แข่งใช้วัสดุอะไรที่ท าให้ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิ สมี
ประสิทธิภาพสูงตอบสนองความต้องของนักกีฬาและให้เกิดความพึง
พอใจมาก 
 2.2 วิเคราะห์การใช้ไม้เทเบิลเทนนิสจากนักกีฬาระดับแข่งขัน 
 2.3 ท าการศึกษาเปรียบเทียบเพียงแค่คุณภาพการใช้ งาน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
กล่าวถึงล าดับขั้นตอนของการด าเนินงานวิจัย โดยน าเทคนิค QFD 
มาประยุกต์ใช้ในแปรความต้องการของนักกีฬาไปสู่การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปออกแบบและพัฒนาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักกีฬาได้อย่างตรงจุด และยัง
สามารถท าให้การออกแบบและพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมี
ต้นทุนในการด าเนินงานลดลง ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาการพัฒ นาเทคนิ ค  QFD มาประยุ กต์ ใช้  เพื่ อท าการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักกีฬาต่อผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กรณีศึกษากับคู่แข่ง โดยวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ QFD แบบ 
4 เฟสในบทนี้เป็นการประยุกต์ใช้เอาเฟสที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการของนักกีฬาและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาด้านการออกแบบและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักกีฬา 
การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD กับกรณีศึกษาในบทนี้เริ่มจากการ
รวบรวมความต้ องการของนั กกีฬาเกี่ ยวกับผลิตภัณ ฑ์ ด้ วย
แบบสอบถาม และน าผลที่ได้มาพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ของไม้เท
เบิลเทนนิสที่ผลิตจากวัสดุภายในประเทศ และเพื่อเป็นแนวทางการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของไม้เทนนิสตามความต้องการของ
นักกีฬา มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี ้
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รูปที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัย 
 
3.1 ศึกษาผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสก่อนการผลิต 

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตใด้านวัสดุที่
น ามาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ไม้เทเบลิเทนนิส วิธีกาผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิล
เทนนิสผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสส่วนประกอบต่าง ๆ ตลอดจน
ขั้นตอนจ านวนคนในการผลิตและต้นทุนของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิล
เทนนิส โดยจากการส ารวจวัสดุหลัก ๆ ที่ใช้ผลิตไม้เทเบิลเทนนิสจาก
แบรนด์ระดับโลกต่าง ๆ ตัวอย่างยี่ห้อผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสที่
เป็นที่นิยม 
 
3.1.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ BUTTERFLY 

 
 
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ BUTTERFLY 
 
ช่ือสินค้า : HARIMOTO TOMOKAZU INNERFORCE SUPER ZLC 
ช้ันไม้ : 5 PlyWood 
ขนาดหน้าไม้ : 158x153 mm 

ความเร็วไม้ : ไม้รุ่นนี้ให้คุณสมบัติการเด้ง ที่สุดในบรรดาโครงสร้าง
ของไม้ Innerfiber จึงท าให้ไม้ชนิดนี้ส าหรับนักกีฬาที่ต้องการตีบุก
อย่างหนักหน่วงตัว Super ZL-Carbon และให้ความรู้สึกในการ“ 
ควบคุมลูกเทเบิลเทนนิส” บนไม้ได้ดี 
ผลิตโดย : ญี่ปุ่น   
ราคา : 12,500 บาท 
 
3.1.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อ JOOLA 
 

 
 

รูปที ่3 ผลติภัณฑ์ไมเ้ทเบิลเทนนิสยี่ห้อ JOOLA 
 
ช่ือสินค้า : Energon Super PBO-C 
ช้ันไม้ : 7 PlyWood 
ขนาดหน้าไม้ : 158x153 mm 
ความเร็วไม้ : เร็วมาก การสัมผัสบอลเร็วมาก  
ผลิตโดย : เยอรมัน โมเดลที่มีการประสมเข้ากับเทคโนโลยี Super 
PBO-C Fibres ช้ั น ไ ม้ ที่ ใ ห้ ม า  koto ,Super PBO-c Fibre 
,medium -Hard Fast Limba Veneer , soft Kiri การบุกที่ท าให้
เกมการเล่นได้โดดเด่น 
ราคา : 6,000 บาท 
 จากตัวอย่าง ยี้ห้อไม้เทเบิลเทนนิสข้างต้นใช้วัสดุที่น ามาผลิตไม้
เทเบิลเทนนิสที่หาได้ยากในประเทศไทย ซึ่งมีราคาที่สูงท าให้เกิด
อุปสรรคในการพัฒนาทักษะของนนักกีฬาเพราะด้วยราคาที่สูง ท า
ให้นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่มีทุนทรัพย์มากพอในการซื้อมาใช้งาน จึงเกิด
แนวความคิดจะท าการทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิส โดย
ใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดที่มีราคาไม่สูงมากนักเพื่อลดต้นทุนแต่
ยังคงรักษาคุณภาพของไม้เทเบิลเทนนิสส าหรับนักกีฬาระดับแข่งขัน 
 
 
 

ศึกษาผลติภณัฑ์ไม้เทเบลิเทนนสิก่อนการผลติ 
 
 

กระบวนการสร้างผลติภณัฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของงานวิจัย 
 
 

ศึกษาผลติภณัฑ์คู่แข่ง 
 
 
 ขั้นตอนการรวบรวมเสียงเรยีกร้องของนักกีฬาเพื่อวิเคราะหผ์ล

และจัดท าตาราง QFD 
 
 
 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
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3.2 กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของ  
งานวิจัย 
 
ตารางที่ 2 วัสดุที่น ามาใช้ในการผลิตในงานวิจัย 

  

 
รูปที่ 4 ขนาดของผลิตภัณฑไ์มเ้ทเบิลเทนนิส 

 
 

 
 

รูปที่ 5 ส่วนประกอบของช้ันไม้เทเบิลเทนนสิ 
 
3.3 กระบวนการผลิตไม้เทเบิลเทนนิส 
3.3.1 น าแผ่นไม้หน้ากว้าง6นิ้ว เข้าเครื่องไสขนาดให้ได้ความหนา 3 
มิลลิเมตร 
3.3.2 ใช้เลื่อยฉลุตัดแผ่นไม้ให้ได้รูปทรงไม้เทเบิลเทนนิส 
3.3.3 ทากาวลงไปที่แผ่นหน้าไม้ทั้งสองด้าน 
3.3.4 น าวัสดุไส้ (ผ้าใบหนา 0.45 มิลลิเมตร) มาแปะที่หน้าไม้ทั้งสอง
ด้าน 
3.3.5 ตัดผ้าใบทั้งสองด้านให้เข้ารูปไม้เทเบิลเทนนิส 
3.3.6 ทากาวที่แผ่นไม้วีเนียร์หนา 1 มิลลิเมตร ทั้งสองด้าน แล้ว
น าไปประกบกับแผ่นไม้ที่ติดไส้ไว้เรียบร้อยแล้ว 
3.3.7 ใช้เอ็ฟแคล้มป์ 4 ตัวหนีบช้ินงาน เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง 
3.3.8 น าเอ็ฟแค้มป์ออกแล้ว ตัดไม้วีเนียร์ให้เข้ารูปไม้เทเบิลเทนนิส 
3.3.9 น าด้ามมาทากาวแล้วประกบ รอกาวแห้ง 
3.3.10 ขัดและตกแต่งให้ได้ตามขนาด 
 

 
 

รูปที ่6 ผลิตภัณฑ์ไม้เทเบลิเทนนิสของงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

วัสด ุ คุณสมบัต ิ
 

 
ไม้สน 

 
เป็นไม้ที่แข็งแกร่งทนทาน
มาก ไม่ผุง่าย แต่ยังคงไว้ที่
น้ า ห นั ก เ บ า  ท า ใ ห้ มี
ความรู้สึกขณะเล่นท่ีดี 

 

 
แผ่นผ้าใบ 

 
เป็นผ้าใบที่ท าจากเส้นใยโพ
ลีเอสเตอร์เคลือบพีวีซีสอง
หน้า ขนาดความหนา 0.45 
มิลลิเมตร สามารถกันน้ าซึม
ได้100% มีความคงทนสูง 

 

 
ไม้วีเนียร ์

 
แผ่นไม้วีเนียร์ความหนา0.5 
มิ ล ลิ เม ต ร  เป็ น ไม้ ที่ ให้
ค ว า ม รู้ สึ ก สั ม ผั ส ที่ ดี  มี
ล ว ด ล าย ให้ เลื อ ก อ ย่ า ง
หลากหลาย ท าความสะอาด
ง่าย  มี อ ายุ ก าร ใช้ งาน ที่
ยาวนาน 

 

 
กาวลาเท๊กตดิไม ้

 
เป็นกาวที่เหมาะส าหรับงาน
ไม้โดยเฉพาะ ทนต่อการดูด
ซึมของน้ า ไม่มีกลิ่นจากสาร
ระเหย 

153 มม. 

250 
มม. 

ไม้แกนกลาง 

ไม้วีเนียร ์

แผ่นผ้าใบ 
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3.4.การก าหนดผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพื่อท าการเทียบเคียง 
   ส าหรับเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่งนั้น ผู้วิจัยได้ท าการวัด
เทียบเคียงสมรรถนะกับผลติภัณฑ์คู่แข่ง 1 แบรนด์ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ 4 ข้อ ดังนี้ 
   3.4.1 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งจัดอยู่ในระดบัแบรนด์ชั้นน าระดับโลก 
   3.4.2 บริษัทคู่แขง่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเชิงธุรกิจ 
   3.4.3 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งเป็นสินค้าระดับโลก นักกีฬาระดับโลกส่วน
ใหญ่เลือกใช้ 
   3.4.4 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งจ าหน่ายสินค้าราคา4,600-12,500 บาท 
 

ผู้วิจัยได้ท าการเลือกผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสคู่แข่งมาทั้งสิ้น 5 
ยี่ห้อ คือ ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง A B C DและE เพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความพึ่งพอใจของผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสตัวอย่าง จากนั้นจึงมา
พิจารณาความนิยมของนักกีฬาที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในตลาดปัจจุบัน 
เพื่อท าการค้นหาผลิตภัณฑ์คู่แข่งที่เหมาะสมส าหรับการเทียบเคียง
กับผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสของงานวิจัยนี้ 
คุณสมบัติของไม้เทเบิลเทนนิสยี่ห้อต่างๆ 
    คุณสมบัติยี่ห้อ A ผลิตจากโรงงานในเอเชีย มีความประณีต
สามารถใช้งานได้หลากหลายทักษะใช้งานได้ง่าย มีความแข็งแรง
ทนทาน น้ าหนักสมดุลเมื่อติดกับแผ่นยางไม้บุก ที่เบา สร้างท๊อป
สปินหนักหน่วง และให้การควบคุมที่ดีเยี่ยม 
    คุณสมบัติยี่ห้อ B ผลิตจากโรงงานในยุโรปสามารถใช้งานได้
หลากหลายทักษะมีความรู้สึกตอบสนองที่ ดี แต่วัสดุไม่แข็งแรง
เท่าที่ควร ถ้าเหงื่อซึมบ่อยๆจะท าให้กาวหลุดได้ง่าย 
    คุณสมบัติยี่ห้อ C ผลิตจากโรงงานในเอเชีย ไม้มีความกระดอน
ของลูกสูงเหมาะส าหรับคนที่ชอบไม้เด้งๆ แต่จะมีข้อจ ากัดในการฝึก
ทักษะต่างๆ ไม้จะมีน้ าหนักเยอะ ราคาไม่แพงจนเกินไป 
    คุณสมบัติยี่ห้อ D ผลิตจากโรงงานในยุโรปมีความตอบสนองการ
สั่นขณะใช้งาน น้ าหนักเบา ราคาไม่แพงจนเกินไป แต่เนื้องานไม่
ปราณีตเสี้ยนหลุดลอกง่าย ด้ามจับสีสันไม่สวยงาม 
    คุณสมบัติยี่ห้อ E ผลิตจากโรงงานในยุโรป  ใช้งานยากยังไม่
สามารถตอบโจทย์นักกีฬาระดับสูงได้ โดยมีน้ าหนักที่มากและความ
แข็งกระด้าง เนื้องานไม่ประณีต 
 
ตารางที่ 3 สรุปการพิจารณาระดับความพึงพอใจและความนิยมของ
นักกีฬาในการเลือกใช้ไม้เทเบิลเทนนิสของแต่ละยี่ห้อ 
 
ไม้เทเบลิเทนนสิแต่

ละยี่ห้อ 
ความพึงพอใจ ความนิยมของ

นักกีฬา 
ยี่ห้อ A 5 1 
ยี่ห้อ B 4 2 
ยี่ห้อ C 3 3 
ยี่ห้อ D 2 4 
ยี่ห้อ E 1 5 

 

จากตารางที่3 แสดงไม้เทเบิลเทนนิสของแต่ละยี่ห้อของบริษัท
ระดับช้ันน า 5 อันดับแรกที่ได้จากการส ารวจความนิยมจากนักกีฬา
สรุปว่าไม้เทเบิลเทนนิสของยี่ห้อ A และ B ได้รับความนิยมในระดับ 
1 และ 2 ตามล าดับ ดังนั้นบริษัทที่ได้รับความนิยมทั้งในล าดับแรก
คือ A จึงเหมาะสมส าหรับการท าการเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้
ศึกษาก าลังต้องการพัฒนาส าหรับการจัดเรียงแบบสอบถามฉบับ
ทดลองนั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดลองส ารวจข้อมูลและแบบสอบถามที่
ได้จัดท าขึ้นโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบสอบถามฉบับทดลองกับกลุ่ม
นักกีฬาทดลองและน าข้อมูลเบื้องต้นที่ ได้รับมาวิเคราะห์และ
ประเมินผล 
 
3.5. ศึกษาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

 

 
 

รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์คู่แข่งยี่ห้อ A 
 
คุณสมบัติ เป็นไม้ 5 ช้ัน สอดใส้ ZL-Fiber ด้วยจึงมีน้ าหนักเบา 
สร้างท๊อปสปินได้อย่างหนักหน่วง และให้การควบคุมที่ดีเยี่ยม เป็น
ไม้ที่ให้จุดสัมผัสและพลังตามแบบสไตล์ไม้ใส้คาร์บอน แต่มีความ
ยืดหยุ่นของวัสดุ ZL-Fiber ที่ท าให้ดูดลูกได้กว่าไม้คาร์บอนตัวอื่น
เพิ่มเวลาที่ลูกอยู่บนไม้จึงท าให้สามารถเพิ่มความเร็วและแรงหมุนได้ 
เป็นไม้ที่เหมาะสมกับนักบุกท่ีชอบการดึงลูกกับตบลูกเพื่อเอาแต้ม 
 
4. ขั้นตอนการรวบรวมเสียงเรียกร้องของนักกีฬาเพื่อ
วิเคราะห์ผลและจัดท าตาราง QFD 
 
4.1ส่วน A ความต้องการของลูกค้า 
    จากการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้าจากการสัมภาษณ์
นั กกีฬา  โดยใช้ค าถามปลายเปิด  (Open-ended questions) 
สัมภาษณ์นักกีฬาจ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปจัดระเบียบโดย
ใช้แผนภาพกลุ่มเช่ือมโยง (Affinity diagram) 
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ตารางท่ี 4 สรุปรายการความต้องการของนักกีฬาต่อผลิตภัณฑ์ไม้เท
เบิลเทนนิส 

ความต้องการของนักกฬีา
แต่ละด้าน 

รายละเอียดความต้องการแต่
ละด้าน 

1.ด้านคุณภาพ  ไม้ทนทานต่อแรงกระแทก 
ความประณีตของช้ินงาน 
เนื้อไมไ้ม่แตกง่าย 
เนื้อไมไ้ม่ดดูซึมเหง่ือมากเกินไป 

วัสดุคงทน 
2.ด้านรูปแบบ  ขนาดไดม้าตรฐาน 

น้ าหนักไม้ขนาดมาตรฐานจะอยู่
ระดับ 82-88 กรัม 
น้ าหนักไมต้้องถ่วงที่ด้าม 
ด้ามมรีูปแบบสวยงาม 

3.ด้านประโยชน์การใช้งาน สามารถควบคุมลูกไดด้ ี
ให้ความเด้งท่ีพอด ี
สามารถเล่นได้หลากหลาย
ทักษะ 
สามารถติดกับยางได้ทุกสไตล ์

4.ด้านการดูแลรักษา เมื่อดูดน้ าหรือเหง่ือจะไมม่ีกลิ่น
เหม็น 
ท าความสะอาดได้ง่าย 

5.ด้านราคา  ราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 
 
4.2 ส่วน B ส่วนวางแผน (Planning Matrix) 
    ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ ์ถูกน าไปจัดท าแบบสอบถามชุดที ่1 
เพื่อรวบรวมคะแนนความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์จากนักกีฬาภายนอก
จ านวน 30 คน และในเวลาเดียวกันใช้แบบสอบถามชุดเดียวกันใน
การประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้าคู่แข่ง ในส่วน B 
นี ้ประกอบด้วยข้อมลูจ านวน 3 คอลัมน ์ดังแสดงในตารางที่ 5 และ
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 QFD ส่วน B 

ความต้องการของนักกีฬา 
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1.ไม้ทนทานต่อแรง
กระแทก 

4.00 4.07 3.80 

2.ความประณีตของ
ช้ินงาน 

3.97 4.10 4.00 

3.เนื้อไม้ไม่แตกง่าย 3.83 3.83 3.87 
4.เนื้อไม้ไม่ดดูซึมเหง่ือ
มากเกินไป 

3.90 3.93 3.87 

5.วัสดุคงทน 4.00 4.00 4.00 
ด้า
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ูปแ
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6.ขนาดไดม้าตรฐาน 4.43 4.40 4.40 
7.น้ าหนักไม้อยูร่ะดับ 
82-88 กรัม 

4.33 4.07 3.77 

8.น้ าหนักไม้ต้องถ่วงที่
ด้าม 

3.77 3.77 3.77 

9.ด้ามมีรปูแบบ
สวยงาม 

4.00 4.03 4.03 
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10.สามารถควบคมุลูก
ได้ด ี

4.00 4.00 4.00 

11.ให้ความเด้งท่ีพอดี 4.00 4.03 4.07 
12.สามารถเล่นได้
หลากหลายทักษะ 

4.17 4.17 4.17 

13.สามารถตดิกับยาง
ได้ทุกสไตล ์

4.13 4.13 4.13 

ด้า
นก

าร
ดูแ
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 14.เมื่อดูดน้ าหรือ

เหงื่อจะไมม่ีกลิ่นเหม็น 
3.83 3.83 3.83 

15.ท าความสะอาดได้
ง่าย 

4.00 4.00 4.00 

ด้า
นร

าค
า 

(P
ric

e)
 16.ราคาเหมาะสมกับ

คุณภาพ 
4.43 3.97 4.47 

จากตารางที่ 5 QFD ส่วน B วิเคราะห์ได้ว่า จุดด้อยผลิตภณัฑ์ของ
งานวิจัยนี้กับผลติภณัฑ์ A มีดังนี้ ด้านคุณภาพ เนื้อไม้ไม่ทนต่อแรง
กระแทกและเนื้อไมดู้ดซมึเหง่ือมากเกินไป  ด้านรูปแบบ น้ าหนักไม้
ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้ าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม  ด้านประโยชน์
การใช้งาน การควบคุมลูกได้น้อยกว่าผลิตภณัฑA์ แต่แลกกับความ
เด้งที่มากกว่าผลิตภัณฑA์ ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล 
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5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
   5.1 สรุปแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสเป็นไปตาม
ขั้นตอนเริ่มต้นของเทคนิค QFD คือจะต้องรู้ถึงความต้องการหรือ
ความคาดหวังของลูกค้าจากผลิตภัณฑ์ไม้เทเบิลเทนนิสซึ่งความ
ต้องการนี้เรียกว่าความต้องการของลูกค้าซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้รับ
มาจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพราะ
เป็นสิ่งที่ท าให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์มีสิ่งใดที่ต้องท าการปรับปรุงเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจกับลูกค้าการระดมความคิดเป็นสิ่งที่มี   ความส าคัญ
มากส าหรับเทคนิค QFD 
   ผลที่ ได้ รับจากการท าวิจัยด้วยเทคนิค QFD นั้นเมื่อท าการ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ A จากการท าแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความพึ่งพอใจของนักกีฬา จ านวน 30 คน แล้วประเมิณ 
ด้วยเทคนิค QFD ผลสรุปได้ว่า ด้านคุณภาพ เนื้อไม้ไม่ทนต่อแรง
กระแทกและเนื้อไม้ดูดซึมเหง่ือมากเกินไป  ด้านรูปแบบ น้ าหนักไม้
ยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นน่าพอใจ น้ าหนักไม่ถ่วงที่ด้าม  ด้านประโยชน์
การใช้งาน การควบคุมลูกได้เท่ากับผลิตภัณฑ์A แต่ได้ความเด้งที่
มากกว่าผลิตภัณฑ์A  ด้านราคา ราคาสมเหตุสมผล 
     5.2 ข้อเสนอแนะ 
      จากงานวิจัยนี้ ลูกค้ามีข้อเสนอแนะส าหรับผู้วิจัย น าเทคนิคการ
เปลี่ยนแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ QFD ไปใช้ในการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัยในอนาคต มีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
      5.2.1 น้ าหนักโดยรวมไม่สมดุลกัน โดยที่น้ าหนักเอียงไปด้านใด
ด้านหนึ่ง 
      5.2.2 การแปลงค าพูดของลูกค้าให้เป็นความต้องการของลูกค้า
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์เป็นอย่างมาก 
      5.2.3 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีข้อจ ากัดด้านเงินลงทุนในการ
ท าตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างด้านวัสดุไม้ที่ใช้ ในการท าตัวอย่าง
เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเรื่องความภักดีต่อสินค้าเมื่อผลิตภัณฑ์มีการ
เปลี่ยนแปลง 
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การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไฟเลี้ยวข้างรถยนต์ กรณีศึกษา  
Improving the efficiency of vehicle side turn signal production process,  

case study 
 
 

นพดล  เอกโชติ1 และ  กนกพร  ศรีปฐมสวัสดิ์2 
 
 

1,2ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1Email: jjjprecision26@gmail.com; 2Email: kanokporn.s@cit.kmutnb.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี้ เป็นการนําหลักการวิศวกรรมมาใช้ในการ วิเคราะห์  คุณค่าของกระบวนการผลิต ไฟเลี้ยวรถยนต์
เนื่องจากสายการผลิตดังกลา่วมีการใช้คนและเครื่องจักรรว่มทั้งอุปกรณ์ช่วยผลิตอื่นๆ เช่น จิ๊กและฟิกส์เจอร์ตลอดจนจํานวนแรงงานท่ีใช้ในการ
ผลิตเป็นจํานวนมาก โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตในส่วนของต้นทุนแรงงานที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตที่ไม่จําเป็นและไม่ก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นขั้นตอนการผลิตที่ไม่เกิดประสิทธิภาพออกไปให้ได้มากที่สุด การปรับปรุงที่เกิดขึ้นได้  ดําเนินตามแผนงาน
วิศวกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ การเลือกโครงการและทําการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม แล้วทําการวิเคราะห์หน้าที่การทํางานแต่ละ
ขั้นตอนโดยทฤษฎี Yamazumi  และ Man machine เพื่อไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง  
 
ค าส าคัญ: ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต , เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน , ลดเวลาในการทํางานลง 
 

Abstract 
This self study It is the application of engineering principles to analyze the value of the production process. Automobile 
Turning Lights Since the production line uses both people and machines, as well as other production aids such as jigs 
and figures, as well as a large number of labor required in the production. The aim is to reduce production costs in 
respect of labor costs arising from unnecessary production processes and do not add value to the product. It is also the 
production process that is not efficient as possible. Possible improvements Follow the engineering plan starting from 
Choosing a project and collecting the information that About engineering Then analyzed the functions of each step by 
Yamazumi theory and Man machine to be used as a guideline for improvement. 
 
Keywords: Reduce costs in the production process , Improve work efficiency , Reduced working time
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1. บทน า 
    จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผันผวนและไม่อาจคาดการณ์
เศรษฐกิจในอนาคตได้ ทําให้บางธุรกิจที่ไม่สามารถทนต่อการขาดทนุ
ที่มากและราคาวัตถุดิบยังคงระดับสูงและยังมีความผันผวน อยู่มาก
โดยมีแนวโน้มในระยะยาวจะมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอีกทั้ งภาวะการณ์ แข่งขันทางธุรกิจของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขันท่ีสมบูรณ์ การ
สร้างผลกําไรที่ได้จากการปรับเพิ่มราคาขายของสินค้าทําได้ยากมาก 
ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดในธุรกิจในสถานการณ์เช่นนี้ ทําให้โรงงาน
ต้องปรับตัวเพื่อให้คงสภาพผลกําไร และดําเนินธุรกิจให้สามารถยืน
หยัดเพื่อท่ีจะเติบโตต่อไปภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนของปัจจุบัน โดย
ผู้บริหารโรงงานกรณีศึกษาจึงมีนโยบายให้ลดต้นทุนการผลิตและลด
ความสูญเปล่าใน กระบวนการผลิต โดยกําหนดเป้าหมายในการ
ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาและลดการสูญเปล่าใน กระบวนการผลิต
เพื่อให้รองรับกับจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของสายการผลิตด้วย 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นลดจํานวนงาน
ในระหว่างกระบวนการ  ลดการรอคอยในกระบวนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและ เครื่องจักร ด้วยเหตุนี้
การจัดสมดุลสายการผลิตจึงเป็นกลยุทธ์สําคัญต่อความสําเร็จของ
องค์กรใน ปัจจุบัน ที่จะแข่งขันกับเศรษฐกิจทั่วโลก การได้รับแรง
กดดันจากลูกค้าที่มีความต้องการลดราคา สินค้าลงในขณะที่ราคา
วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นลูกค้ายั งเน้น
ความสําคัญกับคุณภาพและการผ่านมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่แต่ละ
ประเทศกําหนด รวมถึงการส่งมอบที่ตรงเวลา ความคาดหวังของ
ลูกค้าที่มีต่อสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้จําเป็นในการปรับปรุง
กระบวนการ ผลิตและวิธีการทํางานให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1 Product (Side turn lamp) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            

2. วิธีวิจัย 
2.1 ข้อมลูจ าเพาะของสายการผลิต side turn lamp 
ศึกษากระบวกการผลิตของผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn 
lamp) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้คนและเครื่องจักรใน
กระบวนการผลิตซึ่งมีทั้งหมด 3 Station และได้เห็นว่ากระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn lamp) นี้สามารถที่จะ
ปรับปรุงประสิทธิได้ จึงเหมาะกับการทําการวิจัยที่เกี่ยวกับสาขา จึง
ได้นําไลน์ผลิต ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn lamp) มาปรับปรุง
กระบวนการผลิตและออกแบบเครื่อง function test side turn 
lamp 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสายการผลติ Side turn lamp ก่อนปรับปรุง 
 

รายละเอียด จ านวน หน่วย 

1. จํานวนพนกังาน 3 คน 

2. กําลังการผลิต 124 ชิ้น/ซม. 

3. ค่าแรงพนักงาน 440 บาท/วัน/คน 

4. จํานวนวนัทํางาน 25 วัน/เดือน 

5. ค่าแรงพนักงาน 11,000 บาท/เดอืน/คน 

6. ค่าล่วงเวลาพนกังาน 6,188 บาท/คน/เดือน 

7. รวมค่าแรงทั้งหมด 51,564 บาท/เดอืน 

   รวมค่าแรงพนกังาน 618,768 บาท/เดอืน 

 
2.1.1 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต (ก่อนการปรับปรุง) 
    ซึ่งในกระบวกการผลิต  Side turn lamp นั้นจะมีทั้งหมด 3 
Station แต่ละ Station จะใช้เครื่องและพนักงานในการทํางานดัง 
รูปที่ 2  
 

 
 
รูปที่ 2 เครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต (ก่อนการปรับปรุง) 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดของส่วนประกอบ SIDE TURN LAMP 
  

 
2.1.2 รายละเอียดของส่วนประกอบ SIDE TURN LAMP 
    ผลิตภัณฑ์ ไฟเลี้ยวด้านข้าง (side turn lamp) จะประกอบด้วย
ช้ินส่วนอยู่ 5 ช้ินได้แก่  1. Len 2. Housing 3. Terminal 4. Bulb 
และ 5. Cap ซึ่งแต่ละช้ินส่วนก็จะมีวัสดุและการผลิตที่แตกต่างกัน
ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็จะประกอบไปด้วยช้ินส่วนที่เราผลิต
ขึ้นเองหรือสั่งผลิตจาก Supplier เพราะช้ินส่วนบางช้ินส่วนได้ถูก
ออกแบบและวิเคราะห์ได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเห็น
ได้ว่าผลิตภัณฑ์จะประกอบไปด้วยช้ินส่วนท่ีบริษัท แอพพาส ผลิตขึ้น
เองและสั่งผลิตจาก Supplier ดังตารางที่ 2  
 
2.1.3 ท าการศึกษาเวลามาตรฐานของการผลิตแบบเดิม 
    โดยทําการจับเวลาการทํางานของแต่ละขั้นตอนการผลิตจํานวน 
30 ช้ินและนําค่าท่ีได้แต่ละชิ้นมาหาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 3 , 4 , 5  
 
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการทํางาน Station 1  
 

ข้ันตอนการท างาน เวลา(วินาที) S.D

1.1 วาง Housing ลงบน Jig 3.61 0.29

1.2 Check Terminal 3.92 0.28

1.3 ประกอบ Terminal เข้ากบั Housing 2.22 0.59

1.4 Check Terminal 3.92 0.30

1.5 ประกอบ Terminal เข้ากบั Housing 2.22 0.32

1.6 กด ปุม่ Start 0.96 0.23

1.7 รอเคร่ือง 6.18 0.28

1.8 Check (Go , No Go) 1.9 0.14

1.9 มาร์คและส่งชิ้นงาน 2.95 0.16

รวม 28.92 1.46

Station 1

 
 
 
 
 

 
 

 
ตารางที่ 4 ขั้นตอนการทํางาน Station 2 
 

ข้ันตอนการท างาน เวลา(วินาที) S.D

2.1 วาง Lens ลงบน Jig 1.35 0.15

2.2 ประกอบหลอดไฟเข้ากบั Housing 1.85 0.13

2.3 เปา่ลมชิ้นงาน 2.09 0.08

2.4 ประกอบ Cap เข้ากบั Housing      1.46 0.15

2.5 เปา่ลมชิ้นงาน 2.85 0.25

2.6 วาง Lens ลงบน Jig 1.05 0.25
2.7 ประกอบ Housing เข้ากบั Lens 1.39 0.12

2.8 กดปุม่ Start 2.02 0.14

2.9 รอเคร่ืองเชื่อมท างาน 3.64 0.05

2.10 ส่งชิ้นงาน Station ต่อไป 3.02 0.14

รวม 20.7 0.75

Station 2

 
 
ตารางที่ 5 ขั้นตอนการทํางาน Station 3 
 

ข้ันตอนการท างาน เวลา(วินาที) S.D

3.1 วางชิ้นงานลงในเคร่ือง Leak Test และกด 4.31 0.15

3.2 มาร์คชิ้นงานจากเคร่ือง Function Test 4.95 0.17

3.3 ตรวจสอบและส่งชิ้นงาน 3.03 0.13

3.4 รอเคร่ือง Leak Test ท างาน 3.85 0.07

3.5 หยิบชิ้นงานจากเคร่ือง Leak Test ออกและมาร์ค 3.13 0.12

3.6 วางชิ้นงานลงในเคร่ือง Function Test และกดStart 1.64 0.11

รวม 20.9 1.06

Station 3

 
 
    หลังจากที่ได้ทําการศึกษาขั้นตอนการทํางานทั้ง 3 Stationจะ
เห็นได้ว่า Station 1 ใช้เวลามากที่สุด จึงใช้ Yamazumi Chart มา
ทําการวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึนดังรูปที่ 3 
 

ล าดับ ชิ้นส่วน ผู้ผลิต จ านวน(ชิ้น) รูป รายละเอียด 

1 Len Ampas 1 

 

บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection 

2 Housing Ampas 1 

 

บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection 

3 Terminal Supplier 2 

 

มีขายตามท้องตลาดและได้มาตรฐาน 

4 Bulb Supplier 1 

 

มีขายตามท้องตลาดและได้มาตรฐาน 

5 Cap Ampas 1 

 

บริษัทแอมพาสผลิตเองเพราะส่วนมาก
เป็นงาน Injection 
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รูปที ่3 Yamazumi Chart 
 

    ซึ่ งจากการวิ เคราะห์ด้ วย  Yamazumi Chart จะเห็ นได้ ว่า 
Station 1 ใช้เวลามากที่สุดในกระบวนการผลิต รวมเวลาทั้งหมด 
28.92 วินาทีจึงได้ทําการปรับปรุงวิธีการประกอบ 
 
2.2 เสนอแนวคิดการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน(Station1,3) 
โดยใช้ Man  Machine  Chart มาวิเคราะห ์  

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 1 ก่อนปรับปรุง 
 

Man เวลา(วินาที) Status Machine Status

1.วาง Housing ลงบน Jig 3.61 1. Housing ถูกวาง

2.Check Terminal 3.92 2. รอ

3.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal 2.22 3. Housing ถูกประกอบ

4.Check Terminal 4.46 4. รอ

5.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal 2.76 5. Housing ถูกประกอบ

6.กดปุม่ Start 0.96 6. เล่ือนเข้าต าแหน่ง

7.รอ 6.18 7. Pressing

8.Check  Go  No-Go 1.9

9.มาร์คและส่งชิ้นงาน 2.95

6.18

8. รอ 4.85

เวลา(วินาที)

3.61

3.92

2.22

4.46

2.76

0.96

 
 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 1 หลังปรับปรุง 
 

Man เวลา(วินาที) Status Machine Status

1.วาง Housing ลงบน Jig 3.61 1. Housing ถูกวาง

2.Check Terminal 3.92 2. รอ

3.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal 2.22 3. Housing ถูกประกอบ

4.Check Terminal 4.46 4. รอ

5.ประกอบ Housingเข้ากับ Terminal 2.76 5. Housing ถูกประกอบ

6.กดปุม่ Start 0.96 6. เล่ือนเข้าต าแหน่ง

7.รอ 6.18 7. Pressing

8.Check  Go  No-Go 1.9

9.มาร์คและส่งชิ้นงาน 2.95

6.18

8. รอ 4.85

เวลา(วินาที)

3.61

3.92

2.22

4.46

2.76

0.96

 
 

    จากการศึกษาด้วย Man  Machine  Chart  ขั้นตอนการทํางาน
ของ Station 1 มีทั้งหมด 7 ขั้นตอนซึ่งได้วิเคราะห์และมีแนวทาง
ปรับปรุงขั้นตอนท่ี 6 , 7 โดยเปลีย่นจากเครื่องกึ่งอัตโนมัติในการกด 
Terminal เข้ากับ Housing เป็นใช้พนักงานกดแทนดังตารางท่ี 8 

 
ตารางที่ 8 ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง (Station 1) 
 

ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

  
28.92 วินาท ี/ ชิ้น 23 วินาที / ชิ้น 

 
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์กระบวนการผลิต Station 3 ก่อนปรับปรุง 
 

Man เวลา(วินาที) Status Machine เวลา(วินาที) Status

1.วางชิ้นงานลงในเคร่ือง Leak Test 

   พร้อม กด Start 

2.มาร์คชิ้นงานจากเคร่ือง Function Test 4.95 2.ชิ้นงานถูกมาร์ค 4.95

3 ตรวจสอบและส่งชิ้นงาน 3.03 3.รอ 3.03

4.รอ 3.85 4.เคร่ือง Leak Test ท างาน 3.85

5.หยิบชิ้นงานจากเคร่ือง Leak Test
   และมาร์คชิ้นงาน

6.วางชิ้นงานลงในเคร่ือง Function Test  

   พร้อมกด Start
1.64 6.เคร่ือง Function Test ท างาน 1.64

4.31 4.31

3.13 5.รอ 3.13

1.ชิ้นงานถูกวางลงในเคร่ือง

 
 

    จากการวิเคราะห์ด้วย Man Machine Chart  จะเห็นได้ว่า 
Station 3 เป็นการ Test ช้ินงานที่ประกอบเสร็จมาจาก Station 1 
และ Station 1 ซึ่งไม่มีใช้สกิลของพนักงานเลยจึงได้มีแนวคิดที่จะ
ออกแบ บ เครื่ อ ง Function test ( Station 3) โด ย ใช้  Robot 
ทดแทนขั้นตอนเดิมของการทํางานด้วยคนขั้นตอนที่ออกแบบใหม่
เป็นดังนี ้ 

                        
  
                รูปที่ 4 Concept เครื่อง Function test  
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ตารางที่ 10 รายละเอียดแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเครื่อง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่ 
 

 
    จากตารางที ่10 แนวคิดในการออกแบบโครงสรา้งคือ 1. ต้องมี
ความแข็งแรง 2. ไม่เกิดสนิม 3. สามารถต่อเติมได้ง่าย 
    ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบท่ี 2 เพราโครงสร้างมีความแข็งแรง
วัสดุเป็นอลูมิเนยีม(6061) สามารถตัดหรือต่อเติมได้ง่ายเพราะถูก
ออกแบบมาเพื่องานท่ีระบบอัตโนมัติและไมต่้องพ่นสี 
 
ตารางที่ 11 รายละเอียดแนวคิดในการออกแบบ Jig เครื่องอัตโนมัติ
ที่ออกแบบใหม่ 
 

    จากตารางที่ 11 แนวคิดในการในการ Jig คือ 1. ต้องสามารถ
นํามาทําหรือ Machine ได้ง่าย 2. ควรเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับตัว
ช้ินงานที่จะนําใช้โดยคํานึงถึง ผิวของช้ินงานและการใช้งานในระยะ
ยาว 
    ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 3 เพราะ Machine ได้ง่ายและ
ด้วยตัววัสดุ (Pom) มีความแข็งถึง 80 Shore D จึงสามารถคุมค่า
ความละเอียดได้ดีอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  12 รายละเอียดแนวคิดในการเลือกตัว Slide เครื่อง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่ 
 

 
    จากตารางที่  12 แนวคิดในการในการเลือกตัว Slide คือ 1. 
แข็งแรงต่อการรับโหลดของช้ินส่วนที่นํามายึด 2. สามารถปรับ
ความเร็วในการเครื่องที่ ได้ 3. สามารถหยุดตามนําแหน่งที่ เรา
ต้องการได้ 
    ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 6 เพราะรับโหลดตัวช้ินส่วนที่
จะนํามายึดได้ และสามารถหยุดตามตําแหน่งที่เราต้องการได้ 
 
ตารางที่ 13 รายละเอียดแนวคิดในการเลือกตัวจับช้ินงานเครื่อง
อัตโนมัติที่ออกแบบใหม่ 
 

No Design Solution Detail 
 
7 

 

ลั ก ษณ ะยางมี ผิ ว เรี ยบ ค วาม แข็ ง  70 
ShoreAถ้าจับชิ้นงานที่ฝุ่นอาจจะลื่นได้ 

 
8 

 

ลักษณะยางมีลายตรงความแข็ง 70 Shore 
Aสามารถจับชิ้นงานที่มีฝุ่นได้ 

 
    จากตารางที่ 3-24 แนวคิดในการเลือกตัวจับช้ินงาน คือ 1. เวลา
จับหรือหนีบช้ินงานต้องไม่เป็นรอย 2. เวลาจับหรือหนีบช้ินงาน
ช้ินงานต้องไม่หลุดหรือหล่นเพราะจะทําให้งานเสียหายได้ 
     ดังนั้นจึงพิจารณาตัวเลือกแบบที่ 8 เพราะเป็นยางความแข็ง 70 
Shore A ซึ่งแข็งน้อยกว่าช้ินงานที่จับหรือหนีบจึงไม่ทําให้ช้ินงาน
เป็นรอย และลายของตัวยางนั้นยังช่วยให้จับช้ินงานได้ดีกว่าแบบ
เรียบเพราะหน้างานจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะลายของตัวยางจึงจับและ
หนบีได้ดีโดยชิ้นงานไม่หล่น 
 
 
 
 
 

No Design Solution Detail 
 
 
1 

 

ลักษณะของโครงสร้างใช้เป็นเหล็กกล่อง
(SS400)เชื่ อ มแข็ งแรงแต่ จะต่ อ เติ ม
ลําบากเพราะต้องเชื่อมและต้องพ่นสีเพื่อ
กันสนิม 

 
 
2 

 

ลักษณะโครงสร้างใช้เป็นอลูมิเนียมโปร
ไฟล์(6061)แข็งแรงและสามารถต่อเติม
ได้ง่ายไม่ต้องพ่นสี 

No Design Solution Detail 
 
3 

 

วัสดุที่นํามาใช้คือ Epoxy สามารถนํามา
ทํา Jig ได้ง่ายแต่ไม่สามารถคุมค่าได้ 

 
4 

 

วัสดุที่นํามาใช้คือ Pom สามารถนํามา
ทํ า  jig ได้ ง่า ย และ คุ ม ค่ าที่ มี ค ว าม
ละเอียดได้อีกด้วย 

No Design Solution Detail 
 
 
5 

 อุปกรณ์ที่นํามาใช้คือ ราง slide แบบ
กระบอกสูบโดยใช้ลมสามารถเคลื่อนที่ได้
เร็วเข้าสุดออกสุดแต่ไม่สามารถหยุดตาม
ตําแหน่ งที่ ต้องการได้ รับ โหลดได้  10 
กิโลกรัม 

 
 
 
6 

 

 
อุปกรณ์ที่นํามาใช้คือ ราง Slide โดยใช้
ระบบไฟฟ้าเครื่องที่ได้เร็วสามารถหยุด
ตามตําแหน่งที่เราต้องการได้รับโหลดได้ 
10 กิโลกรัม 
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2.2.1 สรุปการออกแบบเคร่ือง Station 3 ดังรูปที่ 5 
                                                Before 

 
 
 
 
2.2.2 ค่าความความพึงพอใจต่อเคร่ืองStation3ก่อนและหลัง 
    ข้อมูลความต้องการของลูกค้าจากการสอบถามลูกค้าโดย
สัมภาษณ์ลูกค้า(วิศวกร)จํานวน 30 คนแล้วนําข้อมูลที่ได้ไปจัด
ระเบียบโดยใช้แผนภาพกลุ่มเช่ือมโยงสามารถแบ่งความ
ต้องการของลูกค้าออกมาเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้าน
วัสดุ และด้านการใช้งาน แสดงในตารางที่ 
 
ตารางที่ 14 ค่าความความพึงพอใจต่อเครื่อง ก่อนและหลัง 
 

             

โครงสร้างมีความแข็งแรง 4.40 4.20 4.50

ประกอบง่าย 4.53 4.23 4.63

สามารถต่อเติมได้ง่าย 4.10 4.10 4.50

ความสวยงาม 4.20 4.00 4.20

น้ าหนกัเบา 3.60 3.93 4.10

วัสดุมีความเหมาะสม 4.50 4.20 4.33

ราคาเหมาะสม 4.70 4.50 4.63

หาซ้ือได้ง่าย 4.10 4.00 4.00

ทนต่อสภาพอากาศ 4.20 4.17 4.20

อปุกรณ์ในการหนบีชิน้งาน 4.30 4.40 4.43

สามารถเคล่ือนย้ายได้ง่าย 3.83 3.23 3.90

มีความปลอดภยั 5.00 4.10 4.90

หยิบชิน้งานได้ทีละ 2 ชิน้ 4.20 3.60 4.30

สามารถ common ได้ 4.50 4.20 4.50

สามารถ manual ได้ 4.37 4.27 4.40

สามารถ Maintenance 

ได้สะดวก
4.50 4.40 4.50

ความต้องการของลูกค้า
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               After 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ผลการวิจัย 
3.1 สรุปการปรับปรุง Line Side turn lam ของ (Station 1) 
    Station 1 เวลาการทํางานจากเดิมใช้เวลา 28.90 หลังจาก
ปรับปรุงกระบวกการผลิตทําให้CT ลดลงจึงส่งผลให้กําลังการผลิต
เพิ่มขึ้น 

Station 3 เวลาเท่าเดิมแต่ลดพนักงานไป 1 คนของ Line side 
turn lamp จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทและสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับลูกค้ามากข้ึนอีกด้วย 

 
ตารางที่ 15 สรุปผลการปรับปรุงของ (Station 1) 

 
 
 

 
ตารางที่ 16 สรุปผลการปรับปรุงของ (Station 3) 

 

     

 
 
 
 
 

Summary Before After Result 
Cycle Time   (sec. / pcs.) 28.90 23 20.16 % 
Capacity  (pcs. / hr.) 124 156 25.8 % 

รายละเอียด Before After 
จํานวนพนักงาน(คน) 3 2 
กําลังการผลิต (ชิ้น/ชม) 124 156 
ค่าแรงพนักงาน (บาท/วัน/คน) 440 440 
จํานวนวันทํางาน (วัน/เดือน) 25 25 
ค่าแรงพนักงาน (บาท/เดือน/คน) 11,000 11,000 
ค่าล่วงเวลาพนักงาน (บาท/คน/เดือน) 6,188 6,188 
รวมค่าแรงพนักงานทั้งหมด (บาท/เดือน) 51,564 34,376 
รวมค่าแรงพนักงาน (บาท/ปี) 618,768 412,512 206,256 

รูปที่ 5 เครื่อง Function test (Station 3) ก่อนและหลังปรับปรุง 
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4. บทสรุป 
    จากการศึกษาวิจัย การนําระบบการผลิตอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้
ในกระบวนการผลิต Side turn lamp คือการลด CT และต้นทุนใน
กระบวนการผลิตอาทิ เช่น ลด 1. CT ในกระบวนการผลิตซึ่งช่วยให้
การผลิตต่อช้ินลดลงและไม่ต้องเปิด OT 2. ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ 
Robot มาช่วยในกระบวนการผลิตและข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัย
ในฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะเสนอแนะแนวทางเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาเครื่อง Function test โดยทําการพิจารณาหาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่อง Function test โดยอาศัยเทคนิค 
QFD เพื่อหาความสัมพันธ์ของความต้องการของลูกค้ากับความ
ต้องการเชิงเทคนิคและทําการแปลงความต้องการเชิงเทคนิค
ดังกล่าวมาเป็นกระบวนการผลติในการพัฒนาเครื่อง Function test 
ดังได้แสดงไว้ในบทที่ 3  เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้คือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดและ
พัฒนาด้วยเทคนิค QFD โดยสามารถสรุปแนวทางปรับปรุงแก้ไข
แนวทางในการดําเนินงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค
ที่พบในงานวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 6 Before  
 

 
 

รูปที่ 7 After  
 
(Station 1) ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานจึงทําให้เวลาในการ
ทํางานลดลง 
(Station 2 ) ไม่ได้ทําการแก้ไขอะไรเพราะทุกข้ันตอนจําเป็นท้ังหมด 
(Station 3) ได้เปลี่ยนจากการทํางานจากคนมาเป็น Robot แทน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานปฏิบัติงานอุตสาหกรรมฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
เนื่องจากได้รับการอนุเคราะห์ในการให้คําแนะนําเป็นอย่างดี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์  ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักของโครงการนี้ รวมถึงอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความสะดวกใน
การปฏิบัติงานรวมทั้ งคณะกรรมการสอบรายวิชาปฎิบัติงาน
อุตสาหกรรมที่ให้คําแนะนําตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อความ
สมบูรณ์แบบและถูกต้องของรายงานปฎิบัติงานอุตสาหกรรมฉบับนี้
ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ผู้จัดทําต้องขอกราบขอบพระคุณครอบครัว
ของข้ าพ เจ้ าที่ คอยพลักดันและให้กํ าลั งใจตลอดเป็นสิ่ งที่ มี
ความหมายมากกว่าทุกสิ่ง ไม่สามารถจะกล่าวคําขอบคุณใจที่จะมี
ความหมายที่ดีไปกว่านี้ ได้ขอขอบคุณ บริษัท แอมพาส อินดัสตรี 
จํากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ปฎิบัติงานในการหา
ข้อมูลและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ ใช้ปฎิบัติ งาน 
ขอขอบคุณรุ่นพี่ ๆ ที่ให้คําปรึกษาในการทําเล่มรายงานปฎิบัติงาน
อุตสาหกรรม และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือท่ีให้การศึกษาในครั้งนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักท่ีเสริมด้วยกล้วยน้้าว้าสุกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอาหารกระต่าย โดย
แบ่งหญ้าหมักออกเป็นสามสูตร สูตรละห้าซ้้า ได้แก่ สูตรที่ 1 หญ้าเฮมิลกินนี สูตรที่ 2 หญ้าเฮมิลกินนีผสมกล้วยน้้าว้าสุกและกากน้้าตาล และ
สูตรที่ 3 หญ้าเฮมิลกินนีผสมกล้วยน้้าว้าสกุ โดยหมักหญ้าทั้งสามสูตรในขวดพลาสติกใสฝาเกลียวขนาด 1.4 ลิตร สูตรละ 5 ขวด ระยะเวลาการ
หมักนาน 29 วัน เมื่อครบก้าหนดจึงเปิดขวดเพื่อประเมินคุณภาพได้แก่ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และค่าความเป็นกรดด่าง และแปลผลออกมาเป็น
คะแนนคุณภาพ ซึ่งพบว่า หญ้าหมักทั้งสามสูตรมีคะแนนคุณภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสา้คัญทางสถิติ (P<0.05) โดยหญ้าหมักสูตรที่ 2 
และ 1 มีคะแนนไม่ต่างกัน คือ 14.6 และ 13.2 คะแนน ในขณะที่หญ้าสูตรที่ 3 มีคะแนนคุณภาพรวมต่้าที่สุดคอื 12.8 คะแนน จากคะแนนเตม็ 
25 โดยคะแนนของหญ้าหมักทั้งสามสูตรอยู่ในช่วงคะแนน 6-14 ซึ่งตามเกณฑ์คุณภาพของกรมปศุสัตว์จัดอยู่ในหญ้าหมักคุณภาพปานกลาง 
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า หญ้าหมักสูตรที่มีการเสริมกล้วยน้้าว้าและกากน้้าตาล เป็นสูตรที่ดีที่สุด และสามารถพัฒนาต่อยอดใช้เป็นส่วนผสมในการ
ท้าอาหารกระต่ายได้ เช่น คุกกี้กระต่ายเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสูตรอาหาร แต่ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาการเลือกใช้หญ้าชนิดอื่นเพื่อลด
ความเป็นกรดที่เกิดในหญ้าหมักและอาจส่งผลต่อการกินได้ในอนาคต หรือ ให้กินโดยเสริมอาหารหยาบชนิดอ่ืนเพื่อลดความเป็นกรด 

 
ค้าส้าคัญ : หญ้าหมัก, กล้วยน้้าว้าสุก, อาหารกระต่าย 
 

Abstract 
This research aimed to study the physical characteristics of a silage supplemented with ripe banana to use as a 

rabbit feed ingredient. Three formulas of the silage with five replications each were assigned. The first one was a hamil 
guinea grass silage (H), the second one was hamil guinea mixed with ripe banana and molasses (HBM) and the last one 
was hamil guinea grass mixed with ripe banana (HB). Each of those formulas was packaged in five clear plastic bottles 
with screw cap, 1.4 liters size. The silages were ensiled for 29 days. At the end of the period, physical characteristics; 
color, odor, texture, and pH were evaluated and converted into a quality score. The results showed that all of formulas 
were differed in a quality score (P<0.05). H and HBM groups had the same score (14.6 vs 13.2 out of 25), while HB group 
was lower score than H group (12.8 out of 25). The scores of all three silage formulas were in a score of 6-14, which, 
according to the Department of Livestock Development's quality criteria, were classified as medium-quality silage. So, it 
can be concluded that silage supplemented with ripe banana and molasses is the best, and it is possible to add a ripe 
banana into the silage and can be further developed as an ingredient in rabbit feed such as rabbit cookies to increase 
the variety of recipes. However, an alternative grass may need to be considered to reduce the acidity generated in the 
silage and may affect a rabbit feed intake in the future or supplemented with other roughage. 
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1. ค้าน้า 
หญ้าหมัก (silage) จัดเป็นอาหารหยาบสดประเภทหนึ่ง หมายถึง 

พืชอาหารสัตว์ชนิดต่างๆ ที่เก็บรักษาไว้ในสภาพความชื้นสูงในที่ท่ีไม่
มีอากาศ ซึ่งเป็นการเก็บถนอมพืชอาหารให้สามารถเก็บไว้ใช้เลี้ยง
สัตว์ได้เป็นเวลานาน โดยส่วนประกอบต่างๆ และคุณค่าทางอาหาร
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดซึ่งนิยมใช้ในฤดูที่ขาด
แคลนหญ้าสด [1] ปัจจัยที่ควบคุมคุณภาพพืชหมัก เช่น ชนิดของพืช
ควรมีเปอร์เซ็นต์น้้าตาลสูงมากกว่า 6 เปอร์เซ็นต์เพื่อใช้เป็นอาหาร
ของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักซึ่งมีอยู่หลายชนิด 
[2] พืชที่ใช้อายุไม่ควรแก่หรืออ่อนเกินไปควรมีเปอร์เซ็นต์ของวัตถุ
แห้งระหว่าง 25-35 เปอร์เซ็นต์ ในขั้นตอนการหมักหากคุณภาพพืช
ไม่เหมาะสมสามารถเติมสารช่วยหมักเพื่อเร่งการหมักได้ เช่น 
กากน้้าตาล ร้าละเอียด มันเส้น และเมล็ดธัญพืช เป็นต้น [1] โดยสาร
เสริมที่ใส่ลงไปในหญ้าหมักมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความช้ืน และเพิ่ม
ปริมาณน้้าตาลให้กับจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดการสร้างกรดแลคติคใน
กระบวนการหมักซึ่งเป็นกรดที่ท้าให้หญ้าหมักยังคงสภาพการหมัก
ดองได้ตลอด ซึ่งการท้าหญ้าหมักเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เกษตรกร
และนักวิจัยได้ท้าและทดลองอย่างต่อเนื่องโดยการใช้พืชชนิดและ
สารเสริมชนิดต่างๆ เพื่อใช้เลี้ยงโคกระบือเป็นต้น [2,3]  

ส้าหรับกล้วยน้้าว้า ใช้เป็นอาหารทั้งคนและสัตว์หลายๆ ชนิด [4] 
เช่น ใช้เลี้ยงปลา สุกร และ ไก ่เป็นต้น โดยผลกล้วยเมื่อแก่เตม็ทีจ่ะมี
น้้าเป็นส่วนประกอบ 60-70 เปอร์เซ็นต์ มีวัตถุแห้งประมาณ 30-40 
เปอร์เซ็นต์ มีแป้งคิดจากน้้าหนักแห้งประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
กล้วยสุกแป้งจะถูกเปลี่ยนเป็นน้้าตาล ท้าให้มีรสหวานอาจจะมีกลิ่น
หอมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วย [5] ทั้งนี้ สัตว์ทุกชนิดชอบกินผล
กล้วยสุก เนื่องจากมีความหวาน และมีความน่ากิน ผลกล้วยจัดเป็น
แหล่งพลังงานส้าหรับสัตว์มากกว่าโปรตีน เพราะมีโปรตีนคิดจาก
น้้าหนักแห้งเพียง 3-5 เปอร์เซ็นต์และท้าให้สัตว์ฟื้นจากการป่วยเร็ว
ขึ้น ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากกล้วยสุกมีรสหวานมีความน่ากิน เป็นการ
กระตุ้นให้สัตว์กินอาหาร และในกล้วยสุกมีพลังงานสูงสามารถย่อย
ได้มาก ท้าให้สัตว์ได้รับพลังงานในเวลารวดเร็วและมีความแข็งแรง
เร็วขึ้น การน้าผลกล้วยหมักร่วมกับอาหารหยาบคุณภาพต่้า เช่น 
ฟางข้าว ชานอ้อย ผักตบชวา น้้าตาลจากผลกล้วยจะเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาการหมักให้ เร็วขึ้น ท้าให้อาหารหมักมีคุณภาพดีขึ้น 
นอกจากนั้น การใช้กล้วยสุกเป็นแหล่งพลังงานเสริม ส้าหรับโค-
กระบือ ซึ่งเลี้ยงด้วยฟางหมักยูเรีย หรือชานอ้อยหมักยูเรีย จะท้าให้
สัตว์กินอาหาร และใช้ประโยชน์จากอาหารมากขึ้น [5]  

กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เลี้ยงง่าย กินอาหาร
ไม่เลือก แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง และมี
วงจรในการผลิตสั้น [7] กระต่ายเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเท่านั้น 
ต่างจากสัตว์ฟันแทะที่กินได้ทั้งเนื้อและพืช ทั้งนีจ้ัดได้ว่ากระต่ายเป็น
สัตว์ที่ใช้ประโยชน์จากอาหารได้อย่างกว้างขวางเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัตว์กระเพาะเดี่ยวด้วยกัน ตั้งแต่การใช้เศษอาหารในครัวเรือน เศษ
ผัก หรือเศษเหลือทางการเกษตร จนถึงการใช้ประโยชน์จาก
อาหารเม็ด [8] รวมไปถึงใบไม้เกือบทุกชนิด ใบกล้วย ใบต้าลึง 

ผักตบชวา และไมยราพยักษ์ เสริมด้วยเศษข้าวที่เหลือในครัวเรือน 
แต่หากจะให้กระต่ายโตไว และให้ผลผลิตสูง ควรใช้อาหารส้าเร็จรูป
ซึ่งมีจ้าหน่ายทั้งอาหารกระต่ายเอง หรืออาหารสุกรรุ่น อาหารไก่รุ่น
ให้กระต่ายกินเสริม ก็จะท้าให้กระต่ายแข็งแรงโตไวขึ้น โดยควรให้
อาหารชนิดอัดเม็ด กระต่ายกินอาหารไม่เปลือง จะกินอาหารแค่วัน
ละ 1-2 ขีด/ตัว/วัน ส้าหรับน้้าเป็นสิ่งที่กระต่ายจะขาดไม่ได้
เช่นเดียวกับคนและสัตว์ชนิดอื่น [6] หากจะจัดระบบการเลี้ยง
กระต่ายโดยอ้างอิงจากการให้อาหารสามารถแบ่งได้เป็นสาม
ประเภทคือ ประเภทที่หนึ่งระบบเร่งรัดผลผลิต ใช้อาหารส้าเร็จรูป
อัดเม็ดแข็งอย่างเดียวโดยมีสารอาหารคือ โปรตีน 18 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 2.5 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยรวม 13-14 เปอร์เซ็นต์ พลังงานในรูป 
TDN 600-680 กรัม รวมทั้งวิตามินและแร่ธาตุ ประเภทท่ีสอง ระบบ
กึ่งเร่งรัดผลผลิต ใช้อาหารประเภทเยื่อใย เช่น ใบผัก หญ้า พืช
ตระกูลถั่วกินเต็มที่และเสริมด้วยอาหารข้นอัดเม็ดหรือกากเมล็ดพืช 
และประเภทสุดท้ายคือ ระบบการเลี้ยงของเกษตรกร เลี้ยงด้วย
อาหารประเภทเยื่อใยเป็นพื้นฐาน และอาหารอื่นๆ เท่าที่มี โดยไม่มี
โปรแกรมการให้อาหารที่แน่นอน [9] ดังนั้นจึงสามารถแบ่งอาหาร
ของกระต่ายอย่างกว้างๆ ได้เป็นสามประเภท คือ 1) อาหารหยาบ 
ทั้งอาหารหยาบสดและอาหารหยาบแห้ง เช่น พืชตระกูลหญ้าให้ได้
ทุกชนิด พืชตระกูลถั่วต่างๆ ได้เกือบทุกชนิดยกเว้นใบกระถินสด ผัก
ต่างๆ เศษเหลือจากครัวเรือน วัชพืชน้้าต่างๆ เป็นต้น 2) อาหารข้น 
เช่น เมล็ดธัญพืช และหัวและรากพืชที่ให้แป้งประมาณ 60-80 
เปอร์เซ็นต์ โปรตีนจากเมล็ดถั่วและโปรตีนจากสัตว์และวิตามินแร่
ธาตุต่างๆ เป็นต้น และ 3) อาหารส้าเร็จรูป [8] ส้าหรับประเทศที่ยัง
ไม่พัฒนามากนักการใช้อาหารเม็ดส้าเร็จรูปเลี้ยงกระต่ายอาจมีไม่
เพียงพอหรือมีราคาแพงส้าหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น การพัฒนา
อาหารที่เป็นอาหารหยาบเป็นหลักและอาจเสริมแหล่งพลังงานอื่นๆ
เพิ่มเติมจะสามารถช่วยพัฒนาการเลี้ยงกระต่ายได้ เช่น การใช้ถั่ว
แลปแลป (Lablab purpureus) ทั้งในรูปสดหรือแห้ง ร่วมกับ
กากน้้าตาลก้อน แต่เมื่อเทียบกับการได้รับอาหารข้นเพียงอย่างเดียว
ก็ยังถือว่ายังให้ผลผลิตน้อยอยู่ [10] แต่อย่างไรก็ตามการใช้อาหาร
หยาบทดแทนอาหารข้นบางส่วนในสูตรอาหารก็จะช่วยลดต้นทุน
การผลิต และกระต่ายยังคงสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ 
เช่น การใช้ถั่วฮามาต้าสดหรือแห้ง สามารถทดแทนอาหารข้นได้ถึง 
50 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ท้าให้ผลผลิตลดลงในช่วงฤดูแล้ง  [11] มี
ค้าแนะน้าส้าหรับการให้อาหารเม็ดควรให้กระต่ายกินเพียง 5-10 
เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ในขณะที่หญ้าแห้งหรือหญ้าสดกินได้ถึง 80-90 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนขนมขบเคี้ยวควรให้ในปริมาณน้อย [12] ส้าหรับพืช
ตระกูลหญ้ามีงานวิจัยท่ีได้ทดลองใช้หญ้ากินนีแห้งแต่ไม่ควรกินอย่าง
เดียวเพราะจะท้าให้น้้าหนักตัวของกระต่ายลดลงได้ [11] นอกจาก
ประเภทของอาหารกระต่ายจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการให้ผล
ผลิตและการเจริญเติบโตแล้ว ยังส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมด้วย
เช่นกัน เช่น การให้อาหารที่มีส่วนผสมของหญ้าแห้งหรือหญ้าแห้ง
อย่างเดียวกระต่ายจะไม่แสดงพฤติกรรมผิดปกติ มีการกินในท่าทาง
ที่เป็นธรรมชาติ และกินได้นานขึ้น เมื่อเทียบกับการให้กระต่ายกิน
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อาหารผสมระหว่างธัญพืชและผลไม้ (Muesli) เพียงอย่างเดียวที่
พบว่า กระต่ายใช้ระยะเวลาในการกินอาหารน้อยกว่า และอยู่เฉยๆ 
มากกว่า [13] ดังนั้น อาหารของกระต่ายจึงควรจะต้องมีส่วนผสม
ของหญ้าสดหรือหญ้าแห้งเป็นองค์ประกอบหลักเพื่อให้สัตว์มีความ
สมดุลด้านการเจริญเติบโตและพฤติกรรมที่เป็นปกติ ตัวอย่างสูตร
อาหารกระต่ายในประเทศไทยที่แนะน้า เช่น ให้หญ้าสดเต็มที่และ
เสริมด้วยเมล็ดธัญพืชกับถั่วต่างๆ เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง สัดส่วน 4 :1 
ตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่ ใบหญ้าสดผสมใบพืชตระกูลถั่วเต็มที่ และให้
มันเส้นตากแห้งบดผสมกับเมลด็ถั่วต่างๆ สัดส่วน 3:1 หรือ เศษเหลอื
จากพืชผักต่างๆ เต็มที่ และให้เมล็ดธัญพืชตั้งให้กระต่ายกินเต็มที่ 
เป็นต้น [8] ส้าหรับค้าว่าคุกกี้กระต่ายนั้น หมายถึง อาหารเสริม
ส้าหรับกระต่ายที่ข้ึนรูปเหมือนคุกก้ี คุกกี้กระต่ายมีคุณค่าทางอาหาร
ค่อนข้างสูง ทั้งโปรตีน พลังงาน แร่ธาตุ วิตามิน และเยื่อใย เหมาะ
ส้าหรับกระต่ายทุกวัย ให้กระต่ายกินเป็นอาหารเสริม กรมปศุสัตว์ได้
มีการพัฒนาคุกกี้กระต่ายขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับถั่วอาหารสัตว์
แห้งที่ป่นละเอียด [14] โดยสูตรที่กรมปศุสัตว์ได้ทดลองท้าและ
แนะน้าให้เกษตรกรท้าไว้ใช้เลี้ยงกระต่ายเอง คือ ถั่วคาลวาลเคดแห้ง 
40 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับกล้วยน้้าว้าสุก 60 เปอร์เซ็นต์เพื่อท้าหน้าที่
เป็นตัวเช่ือมให้ขึ้นรูปได้ ซึ่งในตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยหรือ
กลุ่มผู้เลี้ยงกระต่ายได้มีการท้าคุกกี้ส้าหรับกระต่ายในหลายๆ สูตร
โดยมีวัตถุดิบหลักสองส่วนคือหญ้าแห้งและตัวประสานซึ่งนิยมใช้
ผลไม้เป็นหลัก ในประเทศไทยมีผลไม้หรือผักหลากหลายชนิดที่
สามารถน้ามาใช้เป็นอาหารกระต่ายได้ ตัวอย่างงานวิจัยเช่นการใช้
มันเทศสีม่วง และฟักทองไทยเป็นตัวประสานร่วมกับใช้หญ้าเนเปียร์
เป็นแหล่งอาหารหยาบสด ซึ่งพบว่ามีคุณค่าทางอาหารในระดับที่ดี 
[15] แต่อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันต้องค้านึงถึงต้นทุน
การผลิตเป็นหลัก ดังนั้น หากสามารถหาวัตถุดิบที่ หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นมาใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อให้เกิดความหลากหลายก็จะเกิดประโยชน์
มากขึ้น  ในการศึกษาครั้งนี้จึงทดลองท้าหญ้าหมักสูตรต่างๆ  และ
ทดสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนน้าไปเป็นส่วนประกอบของคุกกี้
กระต่ายเพื่อทดแทนหญ้าสดหรือหญ้าแห้ง โดยมีความสนใจในหญ้า
เฮมิลกินนี ซึ่งเป็นหญ้าที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่สาธารณะภาคกลาง 
น้ามาหมักร่วมกับกากน้้าตาลและเพิ่มกล้วยน้้าว้าสุกซึ่งปกติในหญ้า
หมักส้าหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องทั่วไปจะไม่มีการเสริมผลไม้หรือผักลงไป 
หญ้าเฮมิลกินนี (Panicum maximum, hamil guinea) เป็นหญ้า
อาหารสัตว์ในตระกูลหญ้ากินนีที่ปัจจุบันองค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ใช้เป็นหญ้าชนิดหลักใน
การท้าหญ้าหมักเพื่อใช้ภายในฟาร์ม เนื่องจากขึ้นและขยายพันธุ์ได้
ง่าย และให้ผลผลิตสูง ส้าหรับกล้วยน้้าว้าจัดเป็นแหล่งของวิตามินที่
สามารถน้ามาใช้เลี้ยงกระต่ายและหาได้ง่ายทั่วไปตามบ้านเรือนของ
เกษตรกรเอง ซึ่งการใช้หญ้าหมักน้ามาใช้เลี้ยงกระต่ายยังไม่พบ
รายงานการวิจัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูป
ออกมาเป็นคุกกี้กระต่าย ส้าหรับงานวิจัยของต่างประเทศ พบว่า 
สามารถให้กระต่ายกินหญ้าหมักได้  เช่น ใช้หญ้าหมักชนิดต่างๆ 
ข้าวโพดหมัก มันเทศหมัก ใบของหัวบีทและใบข้าวโพดหมัก ให้

กระต่ายเนื้อกินตั้งแต่อายุ 38 วันจนกระทั่งส่งโรงฆ่าที่ 90 วัน พบว่า 
คุณภาพซากและเนื้อไม่ได้รับผลกระทบจากการกินหญ้าหมัก [16] 
หรือการใช้ข้าวโพดหมัก ผสมกับอาหารพื้นฐานในสัดส่วน 30 ต่อ 70 
และอัดเม็ดให้กระต่ายกิน พบว่า อาหารมีค่าการย่อยได้ค่อนข้างดี
และมีค่าพลังงานสูง แต่พบว่า การกินได้ของกระต่ายเมื่อกินหญ้า
หมักจะลดลงเมื่อเทียบกับกินอาหารปกติ แต่อัตราการเปลี่ยนอาหาร
เป็นเนื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเป็นไปได้ว่าสัดส่วนของหญ้าหมัก
ในสูตรอาหารอาจจะมีมากเกิน [17]  

ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทาง
กายภาพของหญ้าหมักที่เสริมด้วยกล้วยน้้าว้าสุกเพื่อใช้เป็นส่วนผสม
ในอาหารกระต่ายเบื้องต้นก่อนที่จะได้พัฒนาต่อยอดหาสัดส่วนที่
เหมาะสมเพื่อผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ ส้าหรับท้าคุกกี้กระต่ายต่อไป 

 
2. วิธีด้าเนินการวิจัย 
2.1 การท้าหญ้าหมัก 

ใช้หญ้าเฮมิลกินนีทั้งต้น อายุ 3 เดือนจากแปลงหญ้าของ
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จ.สระบุรี น้ามาสับให้
มีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร โดยหมักในขวดพลาสติกใสมีฝาปิด
ขนาดบรรจุ 1.4 ลิตร โดยแบ่งหญ้าออกเป็นสามสูตรเพื่อท้าหญ้า
หมัก คือ 

สูตรที่ 1 หญ้าเฮมิลกินนี อย่างเดียว  
สูตรที่ 2 หญ้าเฮมิลกินนี ผสมกับกล้วยน้้าว้าสุก สัดส่วน 1 ต่อ 1 

และกากน้้าตาล 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้้าหนักหญ้าสด  
สูตรที่ 3 หญ้าเฮมิลกินนี ผสมกับกล้วยน้้าว้าสุก สัดส่วน 1 ต่อ 1  

แต่ละสูตรเมื่อผสมเสร็จแล้วจะบรรจุหญ้าหมักลงในขวดพลาสติกใส
สูตรละ 5 ขวด (ซ้้า) โดยอัดให้แน่นเพื่อไล่อากาศออกให้ได้มากท่ีสุด
เมื่อบรรจุเรียบร้อยจึงน้าไปเก็บไว้ในถุงด้าเพื่อไม่ให้โดนแสงเป็น
ระยะเวลา 29 วัน 
2.2 การเก็บข้อมูล 

เมื่อครบก้าหนดจึงสุ่มตัวอย่างในแต่ละขวดมาวิเคราะห์ ลักษณะ
ทางกายภาพเบื้องต้น ได้แก่ กลิ่น สี เนื้อสัมผัสโดยนักวิจัย ตลอดจน
วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) โดยสุ่มตัวอย่าง 20 กรัมจากทุกขวดใส่
ลงในบิกเกอร์และละลายด้วยน้้ากลั่น 180 มิลลิลิตร ปั่นด้วยเครื่อง
ปั่น กรองด้วยผ้าขาวบางสองช้ัน น้้าที่ได้น้ามาวัดค่า pH ด้วย pH 
meter ทั้งนี้ การประเมินจะอ้างอิงตามมาตรฐานการประเมินพืช
หมักของกรมปศุสัตว์ [18] โดยการให้คะแนนคุณภาพและน้าผล
คะแนนมารวมกัน โดยใช้แบบประเมินดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แบบประเมินคุณภาพพืชหมักทางกายภาพ  

ลักษณะกายภาพ รายละเอียด คะแนน 
1. กลิ่น -  หอมคล้ า ยกลิ่ น ผล ไม้ ดอ ง  ห รื อ

น้้าส้มสายชู 
- ไม่หอม มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย 
- มีกลิ่นฉุนมาก และเหม็นเล็กน้อย 
- เหม็นเน่า หรือมีกลิ่นรา 

9-12 
 

5-8 
1-4 
0 
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2. เนื้อพืชหมัก - แน่น มีส่วนใบและล้าต้นที่ยังคงสภาพ
เดิมและไม่มีสิ่งเจือปน 
-  แน่นมีส่ วนใบและล้ าต้นเปื่ อยยุ่ย
เล็กน้อยลื่นเป็นเมือก 
- แน่น ส่วนใบและล้าต้นเปื่อยยุ่ยมาก มี
สิ่งเจือปน 
- เละเป็นเมือก และสกปรกมาก 

3-4 
 
2 
 
1 
 
0 

3. สี - เหลืองอมเขียว หรือ สีกากี 
- เขียวอมเหลือง หรือ เขียวเข้ม 
- น้้าตาลทอง 
- น้้าตาลเข้ม หรือ ด้า 

3 
2 
1 
0 

4. pH 3.5-4.2 
4.4-4.7 
4.7-5.1 
มากกว่า 5.1 

5-6 
3-4 
2 
0 

คะแนนรวม  25 
คะแนนคุณภาพ 20-25 ดีมาก, 15-19 ดี, 6-14 ปานกลาง, 0-5 ต่้า 

ที่มา: [18] 
 

2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลทั้งหมดน้ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้แผนการ

ทดลองแบบสุ่มตลอดจ้านวน 3 กลุ่มทดลองๆ ละ 5 ซ้้า และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
2.4 สถานที่และระยะเวลาในการวิจัย  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 

 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

สี สีของหญ้าหมักเป็นดัชนีท่ีบอกถึงคุณภาพของหญ้าหมักได้เป็น
อย่างดี หญ้าหมักคุณภาพดีจะมีสีเหลืองอมเขียว ส่วนหญ้าหมักที่มีสี
น้้าตาลไหม้หรือด้า บ่งบอกถึงระยะการหมักเกิดความร้อนสูงเกินไป 
การบรรจุและการอัดไม่ดี [19] จากการสังเกตพบว่า หญ้าหมักส่วน
ใหญ่มีสีตั้งแต่สีน้้าตาลทองขึ้นไป ไม่พบส่วนที่เป็นสีด้าดังนั้นเมื่อ
ประเมินคุณภาพจึงมีคะแนนเฉลี่ยในช่วง 1.2-1.8 ซึ่งไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05) 

กลิ่น หญ้าหมักที่ดีกลิ่นจะไม่ฉุน หากมีกลิ่นฉุนสัตว์จะไม่กินหรือ
กินก็จะกินได้น้อย กลิ่นที่ เกิดเป็นกลิ่นของกรดบิวไทริคหรือ
แอมโมเนีย หรือ กลิ่นเหม็นอับ ไม่ควรจะน้าไปให้สัตว์กิน [19] ซึ่ง
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า เมื่อเปิดขวดกลิ่นที่รับรู้ได้คือกลิ่นผลไม้ดอง
ผสมกับกลิ่นฉุนเล็กน้อย เป็นกลิ่นที่เหมือนกับหญ้าหมักตามฟาร์มโค
นมทั่วไป 

เนื อสัมผัส หญ้าหมักที่มีเนื้อหยาบแสดงว่าประกอบไปด้วยล้าต้น
และเมล็ดเป็นส่วนใหญ่ หรือพืชที่ตัดมาค่อนข้างแก่ส่งผลให้การย่อย
ได้ต่้า [19] และเนื้อของพืชหมักต้องไม่เป็นเมือก ไม่เละ เอามือถูเนื้อ
พืชไม่หลุดออก ไม่มีราหรือส่วนบูดเน่า [18] ซึ่งจากการทดสอบ

พบว่า เนื้อของพืชหมักไม่เละยังคงสภาพเดิม แต่บางขวดจะพบเช้ือ
ราบริเวณปากขวดเท่านั้น ซึ่งในการน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์จ้าเป็นต้องตัก
ส่วนน้ีทิ้งไม่ควรให้สัตว์กิน 

ค่า pH ค่าความเป็นกรดด่างของพืชหมักที่ดี เมื่อทดสอบด้วย
กระดาษลิตมัส อยู่ในช่วง 3.5-4.2 และไม่ควรสูงกว่านี้ หรือเป็นกรด
มากเกินไป [18] ซึ่งจากการศึกษาโดยการใช้ pH meter พบว่า ค่า
ส่วนใหญ่จะต่้ากว่าช่วงที่ก้าหนด และไม่สามารถให้คะแนนได้ การที่
ค่าความเป็นกรดต่้าเกินไปหมายถึงกระบวนการหมักในช่วงท้ายมี
การผลิตกรด หรือ มีแบคทีเรียชนิดที่ทนกรดในปริมาณมาก ซึ่งอาจ
พบได้กรณีพืชหมักมีวัตถุแห้งน้อยเกินไป ส่งผลให้แบคทีเรียที่ผลิต
กรดแลคติคต้องท้างานมากเพื่ออให้หญ้านั้นอยู่ในสภาพหมักดองได้ 
หากน้าไปใช้เลี้ยงสัตว์อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจาก
อาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะกระเพาะเป็นกรดในสัตว์กรณีได้รับพืช
หมักที่เป็นกรดจัดในปริมาณมาก [20] ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึง
ไม่สามารถให้คะแนนคุณภาพได้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ในตารางที่ 1  

คะแนนคุณภาพโดยรวม เมื่อประเมินค่าที่ได้อ้างอิงจากตารางที่ 
1 พบว่า หญ้าหมักทั้ง 3 สูตรพบว่ามีคุณภาพปานกลาง  
 
ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของหญ้าหมักส่วนใหญ่ทั้งสามสูตร 

สูตร สี กลิ่น เนื อสัมผัส 
1. น้้าตาลทอง คล้ายผลไม้ดองแต่มี

กลิ่นฉุนเล็กน้อย 
ราบ้างเล็กน้อยบาง
ขวดบริเวณปาก
ขวด 
ใบไม่เละยังคง
สภาพเดิม 

2. เหลืองอมเขียว หอมเปร้ียวคล้ายผลไม้
ดองฉุนเล็กน้อย 

มีราบ้างเล็กน้อย
บางขวดบริเวณ
ปากขวด 
ใบไม่เละยังคง
สภาพเดิม 

3.  น้้าตาลทอง เปรี้ยวแบบจางๆคล้าย
ของดอง ไม่ฉุน 

มีราบริเวณปาก
ขวดเป็นบางขวด 
ใบเปื่อยเล็กน้อย
แต่ยังคงสภาพเดิม 

หมายเหตุ: สูตร 1 คือ หญ้าเฮมิลกินนีอย่างเดียว, สูตร 2 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+
กล้วย+กากน้้าตาล, สูตร 3 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วย 
  
ตารางที่ 3 ค่าความเป็นกรดด่างและคะแนนคุณภาพของหญ้าหมัก
สูตรต่างๆ 
 

หญ้าหมักสูตร pH 
1. หญ้าเฮมิลกินนี 2.73a 
2. หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วยน้้าว้าสุก+กากน้้าตาล 2.47b 
3. หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วยน้้าว้าสุก 2.39b 
sig. ** 

หมายเหตุ: อักษร ab ที่ก้ากับในค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่แตกต่างกันมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์  
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ตารางที่ 4 คะแนนคุณภาพของหญ้าหมักสูตรต่างๆ 
 

หญ้า 
หมัก 
สูตร 

คะแนนคุณภาพ (คะแนนเต็ม) 
เกณฑ์
คุณภาพ pH 

(6) 
ส ี
(3) 

กลิ่น 
(12) 

เนื อสัมผัส 
(4) 

รวม 
(25) 

1 - 1.2a 8.0a 4.0a 13.2ab ปานกลาง 

2 - 1.8a 8.8a 4.0a 14.6a ปานกลาง 

3 - 1.2a 8.8a 2.8b 12.8b ปานกลาง 

sig. - ns ns ** *  
หมายเหตุ: อักษร ab ที่ก้ากับในค่าเฉลี่ยแนวตั้งที่แตกต่างกันมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 95 เปอร์เซ็นต์ ,สูตร 1 คือ หญ้าเฮมิลกินนีอย่างเดียว 
สูตร 2 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+กล้วย+กากน้้าตาล, สูตร 3 คือ หญ้าเฮมิลกินนี+
กล้วย 
 

4. สรุป 
หญ้าหมักสูตรที่ 2 คือ เสริมกล้วยน้้าว้าสุกและกากน้้าตาล มี

คุณภาพทางกายภาพดีกว่าสูตรที่ 1 โดยได้หญ้าหมักที่มีคุณภาพใน
ระดับปานกลาง  

 
5. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้สามารถน้ามาเป็นส่วนผสมในการท้าคุกกี้
กระต่ายได้แต่อาจจะต้องลดสัดส่วนหญ้าหมักลงเพื่อลดปัญหาเรื่อง
ความเป็นกรดโดยอาจผสมกับหญ้าสดและฟักทองจากงานทดลองที่
ผ่านมา [15] ทั้งนี้งานวิจัยที่จะด้าเนินการต่อเป็นการวิเคราะห์
คุณภาพทางเคมีต่อไปเพื่อยืนยันผลทั้งทางเคมีและกายภาพ 
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บทคัดย่อ 
ภาวะความชราของผิวหนังเกิดจากการที่ผิวได้รับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพผิวไปจากปกติ จากการศึกษาพบว่า

มลพิษทางอากาศสามารถเกิดผลเชิงลบต่อสุขภาพผิวได้บ่อยและมีอุบัติการณ์สูง มลพิษทางอากาศที่มีผลลบต่อสุขภาพผิวมี 5 ชนิด ได้แก่  
มลพิษที่มีสถานะก๊าซ มลพิษตกค้างยาวนาน ฝุ่นละออง โลหะหนัก และมลพิษจากจราจร โดยมี 4 กลไกท่ีท าให้เกิดการเสื่อมน าไปสู่ภาวะความ
ชราของผิวหนัง คือ การยับยั้งการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิว การกระตุ้นการ
ท างานของ AhR  (Aryl hydrocarbon Receptor) และการปรับเปลี่ยนจลุินทรียป์ระจ าถิ่นของผิว   นอกจากน้ียังสามารถสร้างผลกระทบผ่าน
หลายระบบของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการแสดงออกถึงภาวะผิวหนังแก่ชราอย่างการสร้างเม็ดสี ริ้วรอยที่ผิวก่อนวัยอันควร  อาการระคายเคือง
ทางผิวหนังและภาวะผิวบอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น การสัมผัสมลพิษทางอากาศสัมพันธ์กับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันเกินสมดุล สร้างความ
เสียหายต่อเซลล์ผิวช้ันหนังก าพร้า เนื่องจากเกิดการยับยั้งการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับวิตามินซีและวิตามินอีในไมโตคอนเดรีย 
ส่งผลท าให้ไมโตคอนเดรียเสียความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระ เพิ่มการสะสมความเสื่อมจนกลายเป็นภาวะผิวแก่ชรา การดูแลผิวด้วย
การลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศท าได้โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ การใช้เครื่องส าอางที่มีส่วนผสม
ของจุลินทรีย์ชนิดดี การใช้สารต้าน AhR การให้ความส าคัญกับการขจัดสิ่งสกปรกบนผิว  การปกป้องผิวด้วยครีมที่มีลกัษณะเป็นฟิล์ม การใช้
ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวสูญเสียน้ า เพิ่มความแข็งแรงของเกราะป้องกันผิว และการหลีกเลี่ยงการชะล้างผวิมากเกินไป 

 
ค าส าคัญ: มลพิษทางอากาศ ความแก่ชราของผิวหนัง ความเสื่อมของผิวหนัง สารออกฤทธ์ิ ผลิตภัณฑ์ชะลอริ้วรอย  

 

Abstract 
The condition of Skin Aging is getting some factors cause changing the normal skin condition. According to the 

research, ambient air pollutants are divided into five types; Gaseous pollutants, Persistent Organic Pollutants, 
Particulate matter, Heavy metals and Traffic-related pollutants. There are four mechanisms which cause of skin aging: 
generation of free radicals, induction of inflammatory cascade, activation of the AhR and alterations to skin microflora. 
They generate the effects on many parts of body system and show in the forms of pigment and skin aging.  The 
conditions of irritating and sensitive skin that expose ambient air pollutants, related to imbalanced oxidation. They 
damage epidermis because the result of the inhibition function of antioxidants, the reduction of vitamin C and E in 
mitochondria. They makes mitochondria lose the ability against free radicals and also increases the accumulating 
degradation which becomes the condition of Aging skin. To reduce the effects is using antioxidants in the group of 
flavonoids, using the skincare which consists of probiotic and using AhR Antagonist. It’s very vital to focus on the 
cleaning process and protect the skin by applying the film cream. Moreover, the use of moisturizer can impulse the 
strength of emollients and avoid cleaning the skin too often.  

 
Keywords: ambient air pollutants, skin aging, skin degeneration, active ingredients, anti-aging skincare 
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1. บทน า (Introduction) 
 ภาวะความชราของผิวหนัง (Skin Aging) เป็นปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่พบได้เมื่ออายุเพิ่มขึ้น เป็นผลจาก
ปัจจัยภายในที่ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมตามกาลเวลาของร่างกาย 
หรือการได้รับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพผิวไปจากปกติ อาทิ  แสงแดด มลภาวะต่าง ๆ เป็นต้น 
ลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บ่งช้ีภาวะความชราของผิวหนัง 
ได้แก่ ความหยาบกร้าน ภาวะผิวแห้ง สูญเสียความชุ่มชื้น การเกิด
ริ้วรอยเหี่ยวย่น ผิวขาดความยืดหยุ่น และมีภาวะเม็ดสีผิดปกติ  ท า
ให้มีจุดด่างด า หรือกระเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้การปรากฎสัญญาณ
ความเสื่อมของผิวจึงสามารถส่งผลเชิงลบต่อภาวะจิตใจและอารมณ์  
ตลอดจนอาจกระทบต่อพฤติกรรมการด าเนินชีวิต อาทิ เกิดผล
กระทบเชิงลบต่อบุคลิกภาพและลดระดับความมั่นใจในตนเองลงได้
โดยเฉพาะในเพศหญิง [1] 
 โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ คน
ส่วนมากมักให้ความสนใจเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิ โรค
ปอด โรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด 
เป็นต้น ในขณะที่ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพผิวไม่
ค่อยถูกกล่าวถึง ทั้งที่ข้อมูลจากการศึกษาพบว่ามลพิษทางอากาศ
สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพผิวได้ ซึ่งมีรายงานของ
ประเทศกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงประเทศในแถบเอเชียที่ประสบ
ปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ ว่าพบอุบัติการณ์ความผิดปกติ
เกี่ยวกับการเกิดภาวะผิวบอบบาง (Sensitive Skin) ที่เป็นปัญหา
จากความบกพร่องของกลไกปกป้องสารหรือสิ่งแปลกปลอมของ
ผิวหนัง (Skin Barrier) มากขึ้น [2] ด้วยเหตุว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่
ท าหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันด่านแรก จึงมีโอกาสสูงในการสัมผัส
กับสารมลพิษทางอากาศได้โดยตรง และผิวหนังมีกลไกการเกิด
ภาวะเสื่อมจากการสัมผัสมลพิษที่แตกต่างจากอวัยวะอื่น [3] ด้วย
เหตุนี้ แนวทางในการชะลอการเกิดความเสื่อมขอ งผิวหนั ง 
จ าเป็นต้องได้รับการบ ารุงและปกป้องที่เหมาะสม [1] 
 
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อช้ีชัดว่ามลพิษทางอากาศส่งผลต่อการชราภาพของ
ผิวหนังโดยตรง โดยภาวะผิวหนังแก่ชราคือมกีารสร้างเม็ดสี ริ้วรอย
ทีผ่ิวก่อนวัยอันควร  อาการระคายเคืองทางผิวหนังและภาวะผิว
บอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น 
 

3. ขอบเขตการวจิัย 
 เป็นการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทบทวนข้อมูลความรู้เรื่อง
ความเสื่อมของผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ 
โดยต้องการรวบรวมความรู้ที่ถูกต้องเรื่องสาเหตุ รูปแบบการส่งผล
กระทบ ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน หรือชะลอความเสื่อมชรา
ของผิวหนัง ภายใต้ขอบเขตเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 
 
 

3.1 ลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ  
3.2  กลไกของมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อกระบวนการเสื่อมที่
น าไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง  
3.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อความเสื่อมของผิวหนงัที่
น าไปสู่ภาวะความชรา  
3.4 แนวทางการป้องกันหรือลดผลกระทบของผิว จากการสัมผัส
มลพิษทางอากาศ  
 
4. เนื้อหา 
4.1 ลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ 
 ในปี ค.ศ. 2014 ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ทั่วโลก
มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร จ านวน 7 ล้านคน จากการได้รับมลพิษ
ทางอากาศเข้าสู่ร่างกาย จึงก าหนดให้มลพิษทางอากาศเป็นความ
เสี่ยงด้านสุขภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลก [4] สอดคล้อง
กับรายงานจากส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Environmental Protection Agency -EPA) ว่ามีชาวอเมริกัน
กว่า 142 ล้านคนที่พักอาศัยอยู่ในเขตคุณภาพอากาศต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ซึ่ งนับเป็นความเสี่ยงทางสุขภาพที่มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตประชากร และข้อมูลเรื่องการจ าแนกประเภทมลพิษ
ทางอากาศจากการศึกษาของ Mancebo และ Wang [5] พบว่า
มลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพผิว สามารถจ าแนกตามลักษณะ
ได้ 5 ชนิด ได้แก่ 
 
4.1.1 มลพิษที่มีสถานะเป็นก๊าซ (Gaseous pollutants) ได้แก่ 
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) 
สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds : 
VOCs) โอโซน (O3)  และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)  
 
4.1.2 ม ล พิ ษ ต ก ค้ า ง ย า ว น า น (Persistent Organic- 
Pollutants: POPs)  มีมากกว่า 400 ชนิด มีสารส าคัญคือ 2, 3, 
7, 8-tetrachlorodibenzoparadioxin (TCDD) จัดอยู่ในประเภท
สาร Polychlorinated biphenyls dioxin มีช่วงระยะสลายตัว
ประมาณ 7 – 11 ปี เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้ระยะไกล
และสะสมได้ในสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์และสัตว์ จากการศึกษา
ของ Schecter และคณะ [6] พบว่าสารประกอบไดออกซิน 
สามารถปนเปื้อนในดินได้ด้วยความเข้มข้นระดับสูง  และลดระดับ
ความเข้มข้นลงเมื่อปนเปื้อนในอากาศ แต่ยังคงสามารถส่งผลต่อ
การตกค้างในสิ่งมีชีวิต พืช และอาหารได้ เนื่องจากสารประกอบได
ออกซินสามารถจับกับไขมันและเยื่อหุ้มเซลล์ไขมัน 
 
4.1.3 ฝุ่นละออง (Particulate matter: PM) เป็นส่ วนผสม
ระหว่างของเหลว หรือละอองของแข็งที่ลอยตัวปะปนกับก๊าซใน
อากาศ ได้แก่ PM 0.1, PM 2.5 และPM 10 คือ ละอองฝุ่นที่มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตร, น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร 
และระหว่าง 2.5 – 10 มิลลิเมตร 
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 การได้รับฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อาจ
ก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนจากอันตรายแฝงของสารอื่น ๆ ที่ปะปนมา
กับฝุ่นละอองได้ด้วย อาทิ แบคทีเรีย สารก่อมะเร็ง กรด  มลพิษ
ตกค้างยาวนานและธาตุโลหะต่างๆ [7]   
 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ก าหนดมาตรฐานฝุ่นละเอียด (PM 2.5) 

ที่ 
ประเทศ 

หรือ องค์กรที่ก าหนด
เกณฑ ์

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร) 

ค่าเฉลี่ยรายป ี
(ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร) 
1 องค์การอนามัยโลก ไม่ควรเกิน 25 10 

2 
องค์กรพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม (USEPA) 

35 12 

3 สหภาพยุโรป - 25 

4 
ประเทศไทย   
โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 25 

 
 จากตารางที่  1 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการก าหนดค่า
มาตรฐานที่ต่ ากว่าองค์กรต่าง ๆ ท่ัวโลกมาก ดังนั้นเรื่องฝุ่นละออง
หรือ PM2.5 นั้นประชากรในประเทศไทยควรมีการตระหนักยิ่งขึ้น
และไม่สามารถใช้ค่าฝุ่นที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ก าหนดเป็นค่ามาตรฐานท่ีจะท าให้ไม่เกิดโรคภัยไขเ้จ็บได้ 
 
4.1.4  โลหะหนัก (Heavy metals) เช่น แคดเมียม (Cadmium) 
ตะกั่ว (Lead) และปรอท (Mercury) สามารถปนเปื้อนเป็นมลพิษ
ทางอากาศ และก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยการสะสมใน
สิ่งมีชีวิต [7]  
 
4.1.5 มลพิษที่เกิดจากจราจร (Traffic-related pollutants: 
TRP) เป็ นการผสมระหว่า งมลพิ ษที่ ถู กปล่อยออกมาจาก
ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซลและเบนซิน ประกอบด้วยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ก๊าซ
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 
ฝุ่นละออง (PM) สารตะกั่ว (Lead) และสารเคมีที่เป็นพิษอื่น ๆ 
เช่น Formaldehyde และ 1, 3- butadiene [8]  
 มลพิษทางอากาศชนิดต่าง ๆ มีลักษณะ คุณสมบัติ  และ
แหล่งที่มาแตกต่างกัน ท าให้ระดับความเข้มข้นของมลพิษทาง
อากาศชนิดต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิต และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ล้วนแต่มีแนวโน้มให้
เห็นชัดเจนว่าปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศก าลังเป็นปัญหาที่
แพร่กระจายไปท่ัวโลก [2]  
 
 
 

4.2 กลไกของมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อกระบวนการเสื่อมที่
น าไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง  
 จากหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีในปัจจุบันพบว่า 
เมื่อผิวหนังสัมผัสหรือได้รับสารต่าง ๆ จากมลพิษทางอากาศ  
สามารถกระตุ้นกลไกที่มีผลกระทบต่อการเกิดภาวะผิวชราได้ 4 
กลไก  
 
4.2.1 การยับยั้งการท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ โอโซน (O3) 
เป็นมลพิษทางอากาศที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อช้ันผิวที่
มองเห็นได้ น าไปสู่การเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง และ
เกิดภาวะผิวแก่ก่อนวัย  อย่างการเกิดความผิดปกติของเม็ดสีหรือ
กระ มีการสร้างสารอนุมูลอิสระปริมาณสูง ตลอดจนน าไปสู่การ
อักเสบของเซลล์ผิวได้ [2] ในปี ค.ศ. 2013 มีการทดลองโดยใช้
เซลล์คีราติ โนไซต์จากช้ันผิวหนังของมนุษย์ (Normal Human 
Epidermal Keratinocytes: NHEKs) น าไปสัมผัสกับโอโซนใน
ระดับใกล้เคียงกับโอโซนตามธรรมชาติ ส่งผลให้ DNA เสียหาย เกิด
การลดระดับความสามารถในการสร้างพลังงาน ATP และลดระดับ
ระดับเซอทูอิน 3 จึงเปลี่ยนแปลงการท างานของไมโตคอนเดรีย ท า
ให้ เสียความสามารถในการผลิต เอนไซม์ ชนิด  Superoxide 
dismutase 2 ที่ใช้ก าจัดอนุมูลอิสระได้ลดลง [9]  
 ในปี ค.ศ. 2006 ได้ศึกษาผลกระทบในมนุษย์ที่มีโอกาสสัมผัส
โอโซนตามธรรมชาติ ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ โดยใช้วิธีประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และทางคลินิกที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง พบว่า
ร่ างกายมี ระดับวิตามิน อีลดลง 70% และเกิดภาวะ Lipid 
hydroperoxide (LOOHs) จ า ก ไข มั น ช นิ ด ไม่ อิ่ ม ตั ว  เ ช่ น 
Phospholipids หรือคอเลสเตอรอลที่แทรกอยู่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ 
เนื่องจากเกิดปฏิกิริยาจากสารอนุมูลอิสระที่บริเวณช้ันบนสุดของ
หนงัก าพร้าเพิ่มขึ้น 230% [10] 

 
ภาพที่ 1 มลพิษทางอากาศกระตุ้นอนุมูลอิสระในระดับ DNA 
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4.2.2 ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิว 
(Skin barrier) ฝุ่นละอองสามารถแทรกซึมเข้าสู่ช้ันผิว มีผลกระตุ้น
ภาวะอักเสบของเซลล์ผิวหนังให้รุนแรงมากขึ้น ผิวหนังที่มีเกราะคุ้ม
กันผิวบกพร่อง ฝุ่นละอองสามารถแทรกผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรง 
ซึ่งความถี่ในการสัมผัสฝุ่นละอองซ้ า ๆ เป็นเหตุให้ผิวช้ันหนังก าพร้า
หนาตัวขึ้น เกิดภาวะอักเสบรุนแรงที่ผิวช้ันหนังแท้จากกลไกของ
เซลล์นิวโทรฟิล และสร้างผลกระทบสูงต่อการอักเสบของเซลล์
ผิวหนัง ซึ่งน าไปสู่ความเสื่อมชราของผิว อาทิ หยาบกร้าน ผิวแห้ง 
เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ [11]  
 
4.2.3 การกระตุ้นการท างานของ AhR  (Aryl hydrocarbon 
Receptor)   
 AhR คือโปรตีนตัวรับที่เป็นปัจจัยในกระบวนการถอดรหัสของ
ยีน   ท าหน้ าที่ ควบคุมการแสดงออกของยีนตรวจจับสาร
แปลกปลอมภายในเซลล์กลุ่ม Xenobiotic เช่น สารเคมี ยา ยาฆ่า
แมลง สารก่อมะเร็ง มลภาวะต่าง ๆ เป็นต้น มีผลต่อเอนไซม์กลุ่ม 
Cytochrome P450 ซึ่ง AhR สามารถพบได้ในเซลล์ผิวหนังหลาย
ชนิด มีอิทธิพลต่อการควบคุมการแบ่งเซลล์ การอักเสบ และกลไก
การสร้างเม็ดสี [12] หากเกิดความผิดปกติสามารถท าให้เซลล์แก่
ชราได้ โดย AhR ถูกกระตุ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ  ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงล าดับการท างานของค าสั่งรหัสสร้างโปรตีน
ภายในนิวเคลียสของเซลล์ ด้วยการจับต าแหน่งล าดับ Nucleotide 
จ า เพ าะ ใน  DNA ช่ือ  XRE (Xenobiotic response element) 
และส่งผลกระทบต่อการท างานของ Cytochrome P450 และ 
CYP (Detoxification enzymes) [13] เมื่อผิวสัมผัสกับฝุ่นละออง
จากอนุภาคเขม่าด า รวมถึงสาร PAHs ที่กระตุ้นการแสดงออกทาง
พันธุกรรมของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดริ้วรอยและการสร้างเม็ดสี 
ซึ่งเป็นผลจากการกระตุ้นการท างานของ AhR ในเซลล์ผิว ท าให้มี
ปริมาณสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น และการสัมผัสอนุภาคคาร์บอน
เพียงอย่างเดียว สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังและอาจส่งเสริมการ
กระตุ้นเซลล์ผิวให้เกิดความเสื่อมได้ [14]   
 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าโอโซนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ล าดับการท างาน AhR ในนิวเคลียส ให้มีการเคลื่อนย้าย เพิ่มการ
แสดงออกของ mRNA ใน AhR  มีการเพิ่ มขึ้นของโปรตีนที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของไอโซฟอร์มในเอนไซม์ CYP1 อย่าง
ชัดเจน [15] ดังนั้นการกระตุ้น AhR มีบทบาทส าคัญทีเ่ป็นสื่อกลาง
ให้เกิดผลกระทบต่อผิวจากสารพิษที่แฝงในมลพิษทางอากาศ [16] 
 
4.2.4 การท าใหเ้กิดการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ประจ าถิ่นของผิว    
 จุลินทรีย์ประจ าถิ่น (Microflora) เป็นจุลินทรีย์หลากหลายสาย
พันธุ์ที่อาศัยอยู่บนผิวหนัง มีหน้าที่ช่วยรักษาสภาวะสมดุล  ยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคหรือเช้ือจุลชีพที่เป็นอันตราย ซึ่งการ
สัมผัสมลพิษทางอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนของจุลินทรีย์ประจ าถิ่นบนผิวหนัง ข้อมูลจากการศึกษา
เรื่องโอโซนมีผลต่อการท าลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ประจ าถิ่นท่ีอาศัยอยู่บนผิวหนัง  มีการทดลองด้วยเนื้อเยื่อ
ผิวหนังที่ผ่านการฉายโอโซน พบว่าจุลินทรีย์ประจ าถิ่นที่อาศัยอยู่
บนผิวหนังลดจ านวนลง 50% เมื่อสัมผัสโอโซนเป็นเวลา 1 วัน [10] 
 
 มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ประจ าถิ่นที่อาศัยอยู่
บนผิวหนังกับกระบวนการเผาผลาญสาร PAHs ด้วยการน าเช้ือ
แบคทีเรียจากผิวหนังจ าพวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสาร 
benzo[a]pyrene (BaP) ที่เป็นสารประกอบกลุ่ม PAHs  พบว่าผล
ของการสลายสาร benzo[a]pyrene (BaP) โดยแบคทีเรียบางชนิด
ที่อาศัยอยู่บนผิวหนังสามารถให้ได้ทั้งผลเชิงบวกและเชิงลบต่อ
สุขภาพผิว ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการย่อยสลาย หากย่อยสลาย
ได้สมบูรณ์สาร PAHs จะให้ผลเชิงบวก ในขณะที่การย่อยสลายไม่
สมบูรณ์ หรือย่อยสลายได้บางส่วนอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
หรือสร้างความเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ หรือต่อจุลินทรีย์ประจ าถิ่นบน
ผิวหนัง ผิวท่ีเสียสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ประจ าถิ่น 
อาจกระทบต่อสุขภาพผิวในเรื่องความสี่ยงต่อการอักเสบ [17]  
 

 
 
 
 
 
4.3 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อความเสื่อมชราของ
ผิวหนัง (Pollution effect Skin Aging)  
 จาก 4 กลไกที่มลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อภาวะผิวชรา
ดังท่ีกล่าวมา มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการรวบรวมองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์และการวิจัยเรื่องผลกระทบของสุขภาพผิวที่เกิดจาก
การสัมผัสมลพิษทางอากาศหลายการศึกษาให้ข้อสรุปที่ชัดเจนถึง
ผลอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้น ตามตัวอย่างการศึกษาในตารางที่ 2 

ภาพที่  2 กลไกทั้ ง 4 กลไกของมลพิษทางอากาศที่ มี ผลต่ อ
กระบวนการเสื่อมที่น าไปสู่ภาวะความชราของผิวหนัง 
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ตารางที่ 2 ผลกระทบต่อสุขภาพผิวหลังสมัผสัมลพิษทางอากาศจากหลักฐานเชิงประจักษซ์ึ่งไดร้ับการยอมรับอยา่งชัดเจน 
ปี ค.ศ. ผู้วิจัย สถานที่ ผลการศึกษา 

2009 
Larrieu  
และคณะ [20] 

เมือง Bordeaux 
ประเทศฝรั่งเศส  

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และโอโซนที่ระดับ 10 มก./ลบ.ซม. สัมพันธ์กับการเพิ่มความเส่ียงการเกิดผื่นผิวหนังมากขึ้น  

2009 
Krämer  
และคณะ [21] 

เซ่ียงไฮ้ 
ประเทศจีน 

เด็กอาย ุ6 ปี ทีอ่าศัยอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น สัมพันธก์ับการเพิ่มความเส่ียงโรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ ้
โอโซนที่ระดับ 10 มก./ลบ.ซม.สัมพันธก์ับการเกิดโรคลมพิษ  โรคผิวหนังอักเสบผื่นแพ้  ผื่นแพจ้ากการสัมผัส และ
ผืน่ผิวหนัง ในผู้ป่วยโรคผิวหนังห้องฉุกเฉิน 

2013 
Kim  
และคณะ [22] 

 ฝุ่นละออง  กา๊ซ และสารอินทรีย์ไอระเหยจากภายนอกอาคาร  สัมพันธก์ับการเพิ่มการกระตุ้นภาวะอกัเสบในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคผิวหนัง 

2014 
Krutmann 
และคณะ [2] 

 การสัมผัสฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อปอดและการไหลเวียนโลหิตซ่ึงน าไปสู่ผลเชิงลบต่อสุขภาพผวิ หรือกระตุ้น
ปฏิกิริยาอักเสบได้พร้อมกัน 

2010 
ถึง 

2015 

Vierkötter 
และคณะ  
[23-25] 

ประเทศเยอรมนี  ผู้หญิงที่สัมผัสฝุ่นละอองจากถนนเป็นเวลานาน   สัมพันธ์กับการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร  

ประเทศจีน  ผู้หญิงทีส่ัมผัสมลพิษทางอากาศสัมพันธก์ับการเกิดเม็ดส-ีกระ-จุดด่างด า  และการเกิดริ้วรอยกอ่นวยัอันควร  
 ผิวของประชากรเพศหญิงชาวเอเชียมีแนวโน้มอ่อนแอต่อการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศมากกว่าประชากรเพศ

หญิงชาวเยอรมัน 
ปักกิ่ง และไท่ซู 
ประเทศจีน 

การสัมผัสควันจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงประเภทถ่าน เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดริ้วรอยหยาบกร้านที่ผวิ  

2015 Adam และ
คณะ [26] 

 การได้รับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีผลต่อการลดประสิทธิภาพการท างานของปอด ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมให้เกิด
ความเสื่อมของผวิอย่างชัดเจน  

2015 AHüls และ
คณะ [27] 
(ศึกษาต่อ
ยอดจาก 
Vierkötter 
และคณะ 
[23-25]) 

 การสัมผัสฝุ่นละอองจากการจราจรเป็นประจ า  มีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดกระบนใบหน้าของผู้หญิงชาว Caucasian 
ซ่ึงเป็นผลกระทบจากการได้รับมลพิษจากฝุ่นละออง รว่มกับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่มีความเข้มข้น  

เมืองไท่ซู  
ประเทศจีน 
 

 การสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) สัมพันธ์อย่างชัดเจนกับการเพิ่มจ านวนของกระที่ผิวบริเวณแก้ม  
โดยเฉพาะผู้หญิงอายุมากกวา่ 50 ป ี 

 ส่งผลต่อผิวผู้หญิงชาวเอเชีย และผู้หญิงชาว Caucasian ได้ไม่แตกต่างกัน  

 
4.4 แนวทางการป้องกันหรือลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ 
4.4.1 การใช้สารต้านอนุมูลอิสระ มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากการ
ศึกษาวิจัยรองรับว่า  สารฟลาโวนอยด์สามารถป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้
ถูกท าลายจากการได้รับสารอันตรายในมลพษิทางอากาศ เนื่องจาก
มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบที่มี
ประสิทธิภ าพ  [18] ได้ แก่  สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่ งเศ ส 
(Pycnogenol), สารสกัดจากชาเขียว (Catechin), Ferulic acid, 
การใช้สารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดร่วมกัน เช่น สารกลุ่ม 
Carotenoids ร่วมกับวิตามินซี และวิตามีนอี  
4.4.2 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ชนิดดี 
(Probiotics) Probiotic มีบทบาทส าคัญต่อโครงสร้างทางสาย
พันธุ์ และปริมาณของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติ ด้วย
กลไกการหมักของจุลินทรีย์ชนิดดีจะเกิดการผลติคา่ความเป็นกรดที่
มีคุณสมบัติคล้ายกรดเลคติก ช่วยปรับค่า pH ของผิวหนังให้
เหมาะสม ซึ่งค่าความเป็นกรดของผิวที่สมดุลสัมพันธ์กับการ
แทรกแซงการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค และเป็นผลดีต่อการเจริญ
ของ Probiotic ตามธรรมชาติของผิว [19]  
 
 

4.4.3 การใช้สารต้าน AhR (AHR Antagonist) เหมาะกับผิวที่
ถูกท าลายจากเขม่าควันด าที่มีสาร PAHs ปนเปื้อนมาด้วยสาร 
PAHs เป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลัน เป็นสาเหตุให้เกิดริ้ว
รอย และเม็ดสี จุดด่างด าต่าง ๆ ในเซลล์เคราติโนไซท์ และเมลาโน
ไซ ต์ ที่ อ ยู่ ใน ผิ ว ช้ั น ห นั งก าพ ร้ า  โด ย มี ก าร ใช้ ส าร  E/Z-2-
benzylidene-5,6-dimethoxy-3,3-dimethylindan-1-one 
(BDDI) ในเครื่องส าอางมาท าหน้าที่จับกับ AhR ไว้ช่ัวคราวเพื่อปิด
กั้นผลกระทบของสาร PAHs ที่จะเกิดกับผิว  กลไกของสาร BDDI  
ช่วยลดการแสดงออกของยีน Proopiomelanocortin (POMC) ที่
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการสร้าง Adenocorticotropic Hormone 
(ACTH) [28] 
 สารอีกชนิดที่นิยมใช้เป็นส่วนผสมส าคัญในเครื่องส าอาง และเวช
ส าอาง คือ สารเอคโตอิน (Ectoin) เป็นสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กที่
สร้าง และสะสมไว้โดยจุลินทรีย์ซึ่งอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยาก
ต่อการด ารงชีพ จึงมีความสามารถป้องกันการแสดงออกทาง
พันธุกรรมของยีนในเซลล์เคราติโนไซท์ และเอนไซม์ MMP-1 [2] 
การประยุกต์ใช้กับ โดยสกัด เอคโตอิน จากแบคที เรียจ าพวก 
Halophiles ร่วมกับสาร β-carotene สามารถช่วยคงเสถียรภาพ
ของเอนไซม์ และเซลล์ได้ดี [29]  
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4.4.4 ข้อควรปฏิบัติท่ัวไปในการปกป้องผิวจากความเสียหายท่ี
เกิดจากมลพิษทางอากาศ 
 ควรให้ความส าคัญกับการขจัดสิ่งสกปรกบนผิว  การปกป้อง
ผิวด้วยครีมที่มลีักษณะเป็น Film Forming Polymer  เช่น มีสาร 
Biosaccharide gum-4 เป็นส่วนประกอบ การใช้ผลิตภณัฑล์ดการ
สูญเสียน้ าผ่านผิวหนัง และเพิ่มความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว 
และหลีกเลีย่งการชะลา้งผิวหนังมากเกินไปในการป้องกันความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการสมัผสัมลพิษทางอากาศได้  
 
5. บทสรุป (Conclusion) 
 เมื่อกล่าวถึงผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ  ส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคปอด หรือ
โรคหัวใจ  แต่ในความจริงการสัมผัสมลพิษทางอากาศสามารถเพิ่ม
โอกาสเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพผิวได้บ่อย และมีอุบัติการณ์
สูงกว่ามาก โดยเฉพาะปัญหาผิวแก่ชรา ที่มีตัวช้ีวัดอันได้แก่ ความ
หยาบกร้าน ภาวะผิวแห้ง สูญเสียความชุ่มช้ืน การเกิดริ้วรอยเหี่ยว
ย่น ผิวขาดความยืดหยุ่น และมีภาวะเม็ดสีผิดปกติ  ท าให้มีจุดด่าง
ด า หรือกระเพิ่มมากขึ้น [1]  ผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับความเสื่อมของผิวหนังที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศตามเกณฑ์ก าหนดจากการศึกษาของ Mancebo และ 
Wang [5]ในปี ค.ศ. 2015  เรื่องมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ
ผิว ซึ่ งจ าแนกเป็น  5 ชนิด  ได้แก่  มลพิษที่ มี สถานเป็นก๊ าซ  
(Gaseous pollutants)  มลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent 
Organic Pollutants: POPs)  ฝุ่นละออง (Particulate matter: 
PM)  โลหะหนัก (Heavy metals) และมลพิษที่เกิดจากการจราจร 
(Traffic-related pollutants: TRP)  

โดยมลพิษทางอากาศมีกลไกส่งผลต่อกระบวนการเสื่อมที่
น าไปสู่ภาวะความชราของผิวหนังได้ 4 กลไก ได้แก่ 1. การยับยั้ง
การท างานของสารต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ น าไปสู่การเพิ่ม
การแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง และเกิดภาวะผิวแก่ก่อนวัย  อย่าง
การเกิดความผิดปกติของเม็ดสีหรือกระ มีการสร้างสารอนุมูลอิสระ
ปริมาณสูง ตลอดจนน าไปสู่การอักเสบของเซลล์ผิวได้ [2]   2. การ
ก่อให้เกิดการอักเสบและความผิดปกติของเกราะคุ้มกันผิว สร้าง
ผลกระทบสูงต่อการอักเสบของเซลล์ผิวหนัง ซึ่งน าไปสู่ความเสื่อม
ชราของผิว อาทิ หยาบกร้าน ผิวแห้ง เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ [11] 3.
การกระตุ้นการท างานของ AhR ในเซลล์ผิวหนังหลายชนิด มี
อิทธิพลต่อการควบคุมการแบ่งเซลล์ การอักเสบ และกลไกการ
สร้างเม็ดสี [12]  และ 4. การท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์
ประจ าถิ่นของผิว ส่งผลให้ผิวเสียสมดุลอาจกระทบต่อสุขภาพผิวใน
เรื่องความสี่ยงต่อการอักเสบ [17]  อีกทั้งกลไกดังกล่าวยังสามารถ
สร้างผลกระทบต่อผิวผ่านหลายระบบของร่างกาย  แล้วแสดง
ออกเป็นความเสื่อมชราทางผิวหนัง ด้วยการสร้างเม็ดสีผดิปกต ิการ
เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร  มีอาการระคายเคืองทางผิวหนัง ภาวะ
ผิวบอบบางไวต่อสิ่งกระตุ้น และเพิ่มปฏิกิริยาการอักเสบของเซลล์
อันน าไปสู่การเสื่อมประสิทธิภาพการท างานในระบบ ซึ่งหากมี

โอกาสสัมผัสมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ยิ่ง
สัมพันธ์กับการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเกินสมดุลที่เป็นอันตรายต่อ
ผิวช้ันหนังก าพร้า โดยเฉพาะกลไกท่ีท าใหม้ีผลยับยั้งการท างานของ
สารต้านอนุมูลอิสระ เกิดการลดระดับวิตามินซี และวิตามินอีในไม
โตคอน เดรีย มีผลต่อการลดปริมาณการสร้างพลังงาน ATP และ
ระดับเซอทูอิน 3 ท าให้ไมโตคอนเดรียเสียความสามารถการจ ากัด
สารอนุมูลอิสระ และน าไปสู่การสะสมความเสื่อม จนกลายเป็น
ภาวะผิวแก่ชราในที่สุด  

การดูแลผิวด้วยการลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษทาง
อากาศเพื่อลดการเกิดริ้วรอย และเม็ดสีที่ผิวหนังก่อนวัยอันควร 
สามารถท าได้โดยการใช้สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงกลุ่ม
สารฟลาโวนอยด์ เช่น Pycnogenol, สารสกัดจากชาเขียว, สาร 
Ferulic acid ที่มีส่วนผสมวิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น หรือการใช้
เครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของ Probiotic  หรือการใช้สารต้าน AhR 
เช่น สาร BDDI และสารเอคโตอิน (Ectoin) ที่เป็นส่วนผสมที่ส าคัญ
ในเครื่องส าอาง และเวชส าอางเพื่อลดการถูกท าลายจากเขม่าควัน
ด าที่มีสาร PAHs ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอย เม็ดสี และจุดด่างด าที่
ผิว  นอกจากน้ีควรให้ความส าคัญกับการขจัดสิง่สกปรกบนผิว  การ
ปกป้องผิวด้วยครีมที่มีลักษณะเป็น Film Forming Polymer  เช่น 
มีสาร Biosaccharide gum-4 เป็นส่วนประกอบ การใช้ผลิตภัณฑ์
ลดการสูญเสียน้ าผ่านผิวหนัง และเพิ่มความแข็งแรงของเกราะคุ้ม
กันผิว และหลีกเลี่ยงการชะล้างผิวหนังมากเกินไปในการป้องกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศได้ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความส าคัญกับโอกาสความ
เป็นไปได้ทางการตลาดในการพัฒนากลยทุธ์ทางด้านความงาม หรือ
เครื่องส าอางที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการสัมผัสมลพิษ
ทางอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉพาะปัญหาเหล่านี้ 

 อาการระคายเคือง คัน แสบแดงจากภาวะผิวบอบบาง   
 การเสื่อมถอยของสุขภาพผิว เช่น ผิวหยาบ รูขุมขนกว้าง 

ขาดความยดืหยุ่นชุ่มชื้น 
 การเพิ่มขึ้นของกระ และจุดด่างด าบนผิวหน้า 
 การเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร 

 ควรน ามาค านึงถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยปกป้อง หรือ
ลดปัญหาผิวจากการสมัผัสมลพิษทางอากาศที่ผู้ศึกษามีความเหน็วา่
ต่อไปในอนาคตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใช้ในการปกป้องผิวหนังจาก
มลพิษทางอากาศมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจาก
สภาวการณ์ของระดับของมลพิษทางอากาศที่เพ่ิมขึ้นและประชากร
มีความสนใจ มีความตระหนักเรื่องผลกระทบและต้องการการ
ป้องกันตนเองมากขึ้น   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และ 3) 
เพื่อประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 23 คนและ
ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย จ านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) สื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก เรื่อง การคัดแยกขยะ  2) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมโีครงสร้าง 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 4) 
แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และ 5) แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังชมสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่ผ่านการตรวจ
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่ก าหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ได้สื่ อโมชัน
อินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะ ระยะเวลาในการด าเนินเรื่อง 3.02 นาที ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 
จากผู้เช่ียวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก และผลประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
1.51 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, สื่อโมชันอินโฟกราฟิก, รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน 
 

 

Abstract 
 The aim of this research is to: 1) develop the motion infographic, 2) evaluate the efficiency of motion 
infographic and 3) evaluate the effective of motion infographic. The sample are 23 students of Animation and Digital 
Media Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University , 5 computer and digital media experts selected by purposive 
sampling method. The research tools are: 1) motion infographic media for waste separation behavior, 2) structural 
interview form for experts, 3) questionnaire for experts, 4) efficiency form and 5) pre-test and post-test form which have 
passed the criteria. Mean and standard deviation are used to analyze the collected data. It is explored that the motion 
infographic have 3.02 minutes, the efficiency of the motion infographic is at high level and the effectiveness index of 
motion infographic is 1.51 which is higher than Merguigans’ criteria. 

Keywords: efficiency, effective, motion infographic, Waste Separation Behavior 
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1. บทน า 

จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยทั้งประเทศ ปี 2562 พบว่า 
ประเทศไทยมีปริมาณขยะ 28.7 ล้านตัน  และมีอัตราการน ากลับมา
ใช้ประโยชน์เพียง 12.6  ล้านตันหรือร้อยละ 44 [1] และมีแนวโน้มมี
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการจัดการขยะ
จากส่วนกลาง ทั้ งงบประมาณ  จ านวนเจ้าหน้าที่ และปัญหา
สิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวประชาชนในชุมชนต้องตระหนักถึง
ผลกระทบของขยะที่มาจากครัวเรือน จึงต้องให้ความรู้ผลที่จะเกิดขึ้น
และเข้าใจการจัดการขยะในครัวเรือน  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นช่วงวัยที่มีการขับเคลื่อนต่อ
การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวและระดับสังคม เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอันจะเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เหล่านี้จะเป็น
พื้นฐานส าคัญต่อครอบครัวและสังคมในอนาคต  ผู้วิจัยเห็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมการให้ความรู้ในการจัดการขยะแก่นักศึกษา เนื่องจาก
นักศึกษาจะเป็นผู้ที่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในการบอกกล่าว
กับคนในครอบครัว และมีความสามารถในการปฏิบัติการคัดแยกขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะก้าวสู่การ
ท างานในอนาคตและสร้างครอบครัวในอนาคต จะได้น าความรู้ 
ความเข้าใจนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และเพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจการคัดแยกขยะ  ด้วยการใช้สื่อโมชัน
กราฟิก เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย  เป็นสื่อข้าม
วัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  และด้วยสื่อ  โมชันอินโฟกราฟิก
เป็นสื่อที่ได้รับความสนใจในการน าเสนอเนื้อหาความรู้จากเนื้อหาที่
ซับซ้อนให้ง่ายต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับชมบรรลุผลการรับรู้เนื้อหาที่
คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็น
อย่างดี ด้วยการน าภาพกราฟิกเคลื่อนไหวมาน าเสนอเนื้อหาที่ยากให้
เข้าใจง่ายขึ้นสอดคล้องกับนพพร ปิงเมืองและคณะ [2] ที่กล่าวว่าสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิกช่วยท าให้ผู้ชมสามารถรับรู้ข้อมูลได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้นเป็นตัวช่วยในกระบวนการรับรู้เนื้อหา อีกทั้งการแปลง
ข้อมูลสารสนเทศเป็นภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้ ชมมีความรู้และ
เข้าใจเร็วขึ้นกว่าการสื่อสารในรูปแบบอักษรอย่างเดียว จึงสามารถ
เลือกใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกผสมผสานกับการจัดการความรู้ โดยน า
เนื้อหาสาระของความรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ ภาพ 
หรือเสียงที่มีขนาดพอเหมาะ สร้างตามมาตรฐานสากล และน าเสนอ
เผยแพร่ออนไลน์ใช้ซ้ าในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต  

ดังนั้นเพื่ อเป็นการส่งเสริมการรับรู้การคั ดแยกขยะใน
ครัวเรือน ผู้วิจัยจึงพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริมการ
รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการขยะในชุมชนและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและประเทศต่อไป 

         

2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริมการรับรู้

การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
          2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
          3. เพื่อประเมินประสิทธิผลการรับรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 
 

3. สมมุติฐานการวิจัย 
          1. ประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส่งเสริมการรับรู้
การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ใน
ระดับ มาก  
           2. ประสิทธิผลการรับรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก การคัด
แยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มีค่ามากว่า 1 
ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
 
 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบและ

สร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ตามหลักการอินโฟกราฟิก ที่มีหลักการ
ออกแบบ 2 ด้าน คือ ด้ านข้อมูล เป็นการน าเสนอข้อมูลที่มี
ความหมาย น่าสนใจ เรื่องเปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง  และด้าน
การออกแบบ เป็นแบบแผน โครงสร้าง หน้าที่การท างานและความ
สวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่ายและใช้งานได้จริง [3] 
รวมทั้งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเวชยันต์  ปั่นธรรม [4] วิจัยเรื่อง
การผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล  
พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลังการใช้สื่อ พบว่าหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และความพึงพอในอยู่ในระดับ
มาก  และท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หลักการใช้สี การใช้เสียง หลักการใช้ลักษณะตัวอักษร จิตวิทยาการ
สื่อสารของมนุษย์ และการย่อยข้อมูล  จากแนวคิดและทฤษฎี
ดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการรับรู้ในการจัดคัดแยก
ขยะในครัวเรือนที่สามารถท าการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน รวมทั้งนักศึกษาสามารถจดจ าเนื้อหาได้ง่าย เข้าใจเนื้อหา
ได้รวมเร็ว และสามารถน าไปบอกเล่าเนื้อหาที่ได้จากสื่อให้บุคคลอื่น
ได้ง่าย 

 
5. วิธีการด าเนินการวิจัย  
       การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบ่งขอบเขตเป็นด้าน 
ดังนี ้
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        5.1 ขอบเขตด้านประชากร 
        ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมชันและดิจิทัลมี เดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 142 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย   
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง  (Purposive Random Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 คือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจ านวน 23 คน ส าหรับประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชัน
กราฟิก และประสิทธิผลการรับรู้ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และกลุ่ม
ที่ 2 คือ ผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย ที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จ านวน 5 คน ในด้าน
ความเหมาะสมการน าไปใช้งาน 
       5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
       1. สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง การคัดแยกขยะ 
       2.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมโีครงสรา้ง 
เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ที่
ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-
1.00 
       3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ เป็นลักษณะ
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       4. แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เป็น
ลักษณะค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการหาค่าสัม
ประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       5. แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังชมสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก เป็นลักษณะค าถาม 4 ตัวเลือก ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00  
 

5.3 การเก็บรวมรวมข้อมูล  
       ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เนื้อหาประเภทขยะจาก
ครัวเรือน วิธีจัดการขยะจากครัวเรือน  และจิตวิทยาการสื่อสาร การ
รับรู้ข้อมูลจากสื่อ  โดยศึกษาจากหนังสือ ต ารา เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงด าเนินการสอบถามผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 คน เพื่อก าหนดเนื้อหาและล าดับการน าเสนอของสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก  
        ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับ
ส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน มีกระบวนการ 3 
กระบวนการ ดังน้ี 

                2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)  เป็น
ขั้นตอนการเตรียมงานส าหรับการออกแบบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 
โดยใช้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิก เพื่อท าการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบและผลิต
สื่อโมชันอินโฟกราฟิก ท่ีประกอบด้วย ด้านเนื้อหาของสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก ท าการวิเคราะห์จากเนื้อหาการจัดการขยะในครัวเรือน 
รวมทั้งการวิเคราะห์จากสื่อวีดิทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อดิจิทัลจาก
เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ไ ด้ แ ก่  www.facebook.com  
www.youtube.com จ านวน 10 ตัวอย่าง ที่มีผู้ชมมากกว่า 1,000 
ครั้ง เป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก  และด้านการออกแบบและผลิตสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 
เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล สกัดความรู้จากข้อมูลการจัดการขยะใน
ครัวเรือน ก าหนดหัวข้อและเนื้อหาในการน าเสนอ สร้างบทอินโฟ
กราฟิก พากษ์เสียงบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดจังหวะ
เวลาในการเคลื่อนไหวของตัวพิกโตแกรม/ไอคอน  น าไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน พิจารณา และท าการปรับปรุง
แก้ไขจะได้เป็นบทอินโฟกราฟิกท่ีน าไปใช้ จากน้ันท าการออกแบบพิก
โตแกรม/ไอคอนตามเนื้อเรื่องและท าการผลิตร่างพิกโตแกรม/ไอคอน  
ก าหนดร่างพิกโตแกรม/ไอคอนวางตามบทอินโฟกราฟิก ท าการ
จัดล าดับของเนื้อหา ก าหนดผังงาน (Flowchart) และสร้างบท
ด าเนินเรื่อง (Story Board) น าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญด้านเนื้อหา
จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเนื้อหาและล าดับเนื้อเรื่อง 
และน าเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญทางด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 
จ านวน 3 คน เพื่อพิจารณาแนะน าข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             รูปที่ 1 บทด าเนินเรื่อง(Story Board)  
 

               2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนการ
พัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกจากบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) ที่เตรียม
ไว้ โดยจัดท าเป็นแอนิเมติก (Animatic) จัดท าพิกโตแกรม/ไอคอน
และฉากหลัง ด้วยโปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ และท าการลงสีให้
สมบูรณ์ จากนั้นก าหนดการเคลื่อนไหวของพิกโตแกรม/ไอคอนและ
ฉากหลังทั้งเรื่อง ตรวจสอบข้อผิดพลาด น ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
น าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาแนะน าข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข 
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รูปที่ 2 พิกโตแกรม/ไอคอน ของสือ่โมชันอินโฟกราฟิก 

           

                 2.3 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เป็น
ขั้นตอนที่น าสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่สร้างเสร็จแล้วน ามาตัดต่อด้วย
โปรแกรมตัดต่อและสร้างภาพพิเศษ เพื่อเรียงล าดับเรื่องตามบท
ด าเนิน เรื่อง (Storyboard) และต่อจากนั้นท าการบันทึกเสียง
ประกอบ เสียงดนตรี และปรับแต่งเสียง ใส่บทน าเรื่องและเครดิต
ของเรื่อง ท าการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอและน าไปใช้  
        ขั้นตอนที่ 3 ทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ผู้วิจัยได้น าสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก ไปด าเนินการทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มทดลอง
รายบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน เพื่อทดสอบจังหวะการ
น าเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว ข้อความ และความรู้สึกร่วมของผู้ชม 
ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยน าสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก ที่ปรับปรุงด าเนินการทดสอบกับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มทดลองรายบุคคล จ านวน 5 คน ทดสอบ
ความสมบูรณ์ในภาพรวมของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก พบว่าการ
เคลื่อนไหวบางฉากยังไม่สมบูรณ์ ข้อความเขียนผิด เสียงบางช่วงดัง
และเบาแตกต่างกัน และน าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้น
น าไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใหญ่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
และไม่ใช่กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จ านวน 13 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดี และพบเสียงเพลงบรรเลงกับค าบรรยายในช่วงกลาง
เรื่องมีเสียงซ้อนกัน น าข้อเสนอแนะไปบปรับปรุง และน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป  
          ขั้นตอนที่ 4  ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และสื่อดิจิทัลมีเดีย จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 
           ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผล
การรับรู้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 23 คน โดยใช้เวลาในการวิจัย 20  
นาที  ด้วยการให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินการเรียนรู้ก่อนใช้สื่อ
โมชันอินโฟกราฟิกฯ เมื่อเสร็จแล้วให้กลุ่มตัวอย่างชมสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกที่มี เนื้อหา 3.02 นาที  เมื่อชมเสร็จให้ท าแบบประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิกฯ  เพื่อท าการหาประสิทธิภาพ

ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ฯ  จากนั้นให้ท าแบบประเมินการรับรู้หลัง
ชมสื่อโมชันอินโฟกราฟิก  ผู้วิจัยน าผลการทดลองไปประมวลผล
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล ด้วยค่าตามหลักทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และสรุปผลประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์เมกุยแกนส์ 

6. ผลการวิจัย 
        1. ผลการพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส่งเสริมการรับรู้การคัด
แยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเภทของขยะ  วิธีการจัดการขยะ วิธีการคัดแยกขยะ ผลการคัด
แยกขยะ ความยาวของเรื่อง 3.02 นาที ขนาด 1,280 x 720 pixel  
แสดงผลการพัฒนาสื่อโมขันอินโพกราฟิก ดังรูปที่ 3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           รูปที่ 3 ตัวอย่างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก  
 
 

 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า ประสิทธิภาพ
ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.23 S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.60 S.D. = 0.55) รองมาคือ ด้านพิกโตแก
รม/ไอคอนในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และด้านประโยชน์ที่ได้จากการ
รับชม มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.40 S.D. = 
0.55) ถัดมาคือ ด้านฉากหลังในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และด้านเสียง
ในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 
(  = 4.20 S.D. = 0.84)  ถัดมาคือ ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง 
เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.00 S.D. = 1.00)  ถัดมาคือ ด้าน
การเคลื่อนไหวในสื่อโมชันอินโฟกราฟิกมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่
ในระดับ มาก  (  = 3.80 S.D. = 0.84) 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีโดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5) 

รายการ 
 

S.D. แปลผล ล าดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

4.60 0.55 มาก
ที่สุด 

1 

ด้านพิกโตแกรม/
ไอคอนในส่ือโมชัน
อินโฟกราฟิก 

4.40 0.55 มาก 2 

ด้านฉากหลังในสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก 

4.20 0.84 มาก 3 

ด้านการเคลื่อนไหว
ในส่ือโมชันอินโฟ
กราฟิก 

3.80 0.84 มาก 5 

ด้านเสียงในส่ือโมชัน
อินโฟกราฟิก 

4.20 0.84 มาก 3 

ด้านข้อความ
ตัวหนังสือถูกต้อง 
เหมาะสม 

4.00 1.00 มาก 4 

ด้านประโยชน์ที่ได้
จากการรับชม 

4.40 0.55 มาก 2 

ค่ า เ ฉ ลี่ ย ค ว า ม
เหมาะสม 

4.23 0.73 มาก  

 ผลประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน พบว่า ผล
การประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริม
การรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (  = 4.16 S.D.= 0.67) เมื่อแยกพิจารณา
ในแต่ละรายการพบว่า ด้านภาพรวมของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ในระดับ มาก (  = 4.30 S.D.= 0.56) รอง
มาคือ  ด้านพิกโตแกรม/ไอคอนในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก อยู่ในระดับ 
มาก (  = 4.22 S.D.= 0.74)  ถัดมาคือ ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ มาก (  = 4.22 S.D.= 0.71)  ถัดมาคือ 
ด้านฉากหลักในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก อยู่ในระดับ มาก (  = 4.17 
S.D.= 0.58)  ถัดมาคือ ด้านเสียงในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก อยู่ใน
ระดับ มาก  (  = 4.13 S.D.= 0.69) ด้านการเคลื่อนไหวในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก อยู่ในระดับ มาก (  = 4.09 S.D.= 0.67) และถัดมา
คือ ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม อยู่ในระดับมาก (  = 
3.96 S.D.= 0.82) แสดงข้อมูลตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี โดยนักศึกษา (n=23) 

รายการ 
 

S.D. แปลผล ล าดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

4.22 0.74 มาก 3 

ด้านพิกโตแกรม/
ไอคอนในส่ือโมชัน
อินโฟกราฟิก 

4.26 0.62 มาก 2 

ด้านฉากหลังในสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก 

4.17 0.58 มาก 4 

ด้านการเคลื่อนไหว
ในส่ือโมชันอินโฟ
กราฟิก 

4.09 0.67 มาก 6 

ด้านเสียงในส่ือโมชัน
อินโฟกราฟิก 

4.13 0.69 มาก 5 

ด้านข้อความ
ตัวหนังสือถูกต้อง 
เหมาะสม 

3.96 0.82 มาก 7 

ด้านประโยชน์ที่ได้
จากการรับชม 

4.30 0.56 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสม 

4.16 0.67 มาก  

 3. ผลประเมินประสิทธิผลการรับรู้สื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน พบว่า มีค่าประสิทธิผล
เท่ากับ 1.51  ซึ่งมากกว่า 1 สรุปได้ว่าสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับ
ส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ แสดงข้อมูลตาม
ตารางที่ 3 
 
 

ตารางที่ 3 ผลประเมินประสิทธิผลการรับรู้สื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (n=23) 

คะแนน
เต็ม 

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน
หลังเรียน 

เมกุยแกนส ์

20 247 372 1.51 
 
 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
    สรุปผลการวิจัย 
         1. ได้สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมการรับรู้การคัดแยก
ขยะ ระยะเวลาในการด าเนินเรื่อง 3.02 นาที ขนาด 1,280 x 720 
pixel   
         2. ผลประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จาก
ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก  
         3. ผลประเมินประสทิธิผลการเรียนรูต้่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 1.51 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
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     อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริมการ
รับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมี
การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง สอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา เพื่อสกัดความรู้
จากข้อมูลการจัดการคัดแยกขยะในครัวเรียนทีซับซ้อนให้เข้าใจง่าย 
เพื่อสร้างบทอินโฟกราฟิก สอดคล้องกับกัมปนาท คูศิริรัตน์ [5] ที่
กล่าวถึงเนื้อหาในสื่อโมชันอินโฟกราฟิกมีความส าคัญต้องวิเคราะห์
เนื้อหาและย่อยเนื้อหาเป็นความรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร และสอคล้องกับ Jun [6] กล่าวว่าการตัดข้อมูลที่ไม่จ าเป็น
เพื่อย่อยข้อมูลให้กระชับ น าเสนอด้วยภาษาที่กระชับเข้าใจง่าย เพื่อ
น ามาใช้จะส่งผลต่อผู้รับชม  รวมทั้งมีการก าหนดเสียงบรรยายก่อน
สร้างพิกโต  แกรม/ไอคอนท าให้ก าหนดจังหวะและเวลาในการ
ด าเนินเรื่องได้สะดวกขึ้น และมีผลต่อการออกแบบพิกโตแกรม/
ไอคอนที่เหมาะสมกับบทอินโฟกราฟิสอดคล้องกับสรพงษ์ วงศ์ธีระ
ธรณ์ และปุณยนุช อยู่สะอาด [7] ที่ให้ข้อเสนอว่าตัวละครเป็น
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการวิจัยนี้ได้ออกแบบพิกโตแกรม/
ไอคอนที่ออกแบบเป็นการ์ตูนส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ชมที่มีความ
ซับซ้อนของเนื้อหาให้สามารถอธิบายได้ง่ายขึ้น   
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
ส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ได้น าไปทดสอบเบื้องต้นกับกลุ่มทดลองรายบุคคล 
เพื่อทดสอบจังหวะการน าเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว ข้อความ และ
ความรู้สึกร่วมของผู้ชม ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้น
ผู้วิจัยน าสื่อโมชันอินโฟกราฟิกที่ปรับปรุงด าเนินการทดสอบกับกลุ่ม
ทดลองรายบุคคล เพื่อทดสอบความสมบูรณ์ในภาพรวมของสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก น าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากนั้นน าไปประเมิน
ประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใหญ่ น าผลการทดสอบไปปรับปรุงแล้ว
จึงน าไปประเมินกับผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า 
มีค่าเฉลี่ยประเมินด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ
เบญจวรรณ  สุปะมะตัง และธวัชชัย สมพงษ์ [8] ที่ ได้ประเมิน
คุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่นจาก
ผู้เช่ียวชาญ ที่พบว่าสื่อมีความน่าสนใจ เนื้อหากระชับดูง่าย อีกทั้ง
ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จึงท าให้สื่อโมชัน
กราฟิกมีคุณภาพในระดับ ดี และการประเมินระสิทธิภาพกับ
นักศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ เนื่องจากด าเนินการวิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ด าเนิน
ตามหลักการท างานตามกระบวนการ 3 P (Pre-production, 
Production, Post-production) อย่ างเคร่ งครัด ในการพัฒ นา 
ท างานอย่างเป็นล าดับขั้นนตอนและได้รับการแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
ทุกขั้นตอน จึงท าให้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกส าหรับส่งเสริมการรับรู้
การคัดแยกขยะในครัวเรือน มีความถูกต้องทั้งข้อมูลด้านเนื้อหา 
รวมทั้งการออกแบบพิกโตแกรม/ไอคอน องค์ประกอบต่าง ๆ เนื่อง
ด้วยได้ท าการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับ
กิจติพงษ์ ประชาชิด [9] ที่กล่าวว่า เมื่อทุกขั้นตอนการผลิตสื่อโมชัน

อินโฟกราฟิกมีคุณภาพ การน าส่วนประกอบท่ีมีคุณภาพมารวมกันท า
ให้สื่อโมชันกราฟิกนี้มีคุณภาพด้วย   

3.  ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้สื่อ โมชันอินโฟ
กราฟิกส าหรับส่งเสริมการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า มีค่าประสิทธิผลตามเกณฑ์ของเม
กุยแกนส์ เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากได้ศึกษาเนื้อหา
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และน ามาวิเคราะห์ สกัดความรู้
จากเนื้อหาด้วยการท าบทอินโฟกราฟิกที่กระชับไม่ซับซ้อน ท าให้
ผู้ชมเข้าใจกระตุ้นให้ผู้ชมจดจ า และถ่ายทอดเนื้อหาด้วยเหตุและผล
เชื่อมโยงระกว่างสิ่งเร้ากับการสอบสนองที่เหมาะสมกัน [10] เพราะ
การรับรู้ (Perception) เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชม
เกิดความสนใจ ดังนั้นสิ่งเร้าที่ส าคัญของแอนิเมชันเรื่องนี้ คือด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการชมจึงท าให้เนื้อหาความรู้ที่นักศึกษาได้รับรู้
เนื้อหาสาระในหัวข้อการคัดแยกขยะในครัวเรือน มีประสิทธิผลใน
การเรียนรู้ สอดคล้องกับพงษ์พิพัฒน์ สายทอง [11] ที่กล่าวว่าการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการน าเสนอข้อมูลรูปของโมชันอินโฟกราฟิกจะเป็น
การกระตุ้นความสนใจและช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
         1. รูปแบบตัวอักษรที่น ามาใช้ควรเลือกให้ เหมาะสมกับ
โปรแกรมที่ใช้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสระและวรรณยุกต์ภาษาไทย
ลอย 
          2. ในการใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกต้องพิจารณาความ
เหมาะสมของอุปกรณ์ในการรองรับทั้งภาพและเสียง 
        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
         1. ติดตามผลการรับรู้ของผู้ชมและสังเกตพฤติกรรมการรับรู้
ของผู้ชมในการคัดแยกขยะ 
         2. เป็นแนวทางในการผลิตสื่อโมชันกราฟิกในลักษณะ 3 มิติ 
หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (AR) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์

แบบภาคตัดขวาง ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่ง ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง 
ตุลาคม พ.ศ. 2562 ท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและแบบกลุ่มสองขั้นตอน ได้กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วย 544 คนจากโรงพยาบาล 3 แห่ง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการให้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติ Multiple binary  logistic Regression โดยใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากมีการควบคุมตัวแปร ระดับการศึกษาและการได้รับสุขศึกษา
โดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
(adjusted odds ratio [AOR]= 2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) นอกจากนี้ยังพบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
(AOR= 0.10; 95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001) และการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน(AOR= 1.82; 95%CI= 
1.25–2.65; p-value= .002)  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นได้ว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมหรือจัดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้
ทางสุขภาพระดับต่ า เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูง   
 
ค าส าคัญ: ความรอบรู้ทางสุขภาพ, พฤติกรรมสุขภาพ, โรคเบาหวานชนิดที่ 2 
 

Abstract 
The present study investigates the relationship between health literacy with health behaviors. This study was 

employed a cross-sectional analytical study from 544 patients with type2 diabetes mellitus at three hospitals, 
Phetchabun province. Participants were selected by using stratified two-stage cluster sampling from 11 public hospitals 
who were follow-up in year 2019. Data were collected by a questionnaire with a self-administered. Descriptive statists 
and multiple binary logistic regression was performed using the R statistical language. A significance level of 0.05 was 
used throughout all analysis. The result shown that after adjusting for education level, and receiving health education 
by talking face to face in the community, we found that the high level of health literacy (adjusted odds ratio [AOR]= 
2.66; 95% confidence interval [CI]= 1.76–4.05; p<.001) was a strongly associated with a high level of health behaviors. 
Moreover, bachelor and higher education level (AOR=  0.10; 95%  CI=  0.03–0.35; p-value<.001) , and received health 
education by talking face to face in the community (AOR= 1.82; 95%  CI= 1.25–2.65; p-value<.001) were also strongly 
associated with a high level of health behaviors.  This study demonstrates that a high level of health literacy is 
associated with a high level of health behaviors.  Therefore, healthcare personnel should be arrange activities and 
channels to accessing health information for patients who have low levels of health literacy to improve high levels 
health behaviors.  
 
Keywords: health literacy, health behaviors, patients with type 2 diabetes mellitus 
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บทน า 
  โรคเบาหวานชนิดที่  2 เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ เป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโลก เนื่องจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด
ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ท าให้
กระบวนการดูดซึมน้ าตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ใน
ร่างกายมีความผิดปกติหรือท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ท าให้
ระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง
ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว[1] ความ
ชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลก จาก
การประมาณการของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ พบว่า ความ
ชุกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ทั่วโลกเพิ่มจากร้อยละ 9.3 (463 
ล้านคน) ในปี ค.ศ.2019 เป็นร้อยละ 10.9 (578 ล้านคน) ในปี 
ค.ศ. 2030  และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.9 (700 ล้านคน) ในปี ค.ศ. 
2045 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ในปี ค.ศ. 2030 และร้อยละ 51ในปี 
ค.ศ. 2045[1] โดยในปี ค.ศ.2025 จ านวนผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้น
สูงที่สุดในประเทศที่ก าลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 170 หรือเพิ่มขึ้นจาก 
84 ล้านคนเป็น 228 ล้านคน หรือกล่าวได้ว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ทั่วโลกอาศัยอยู่ในประเทศที่ก าลังพัฒนาสูงถึงร้อยละ 75 
[2]  ในประเทศไทย จากการส ารวจระดับชาติในประชากรไทยโดย
การสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย พบว่า ความชุกของโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในปี ค.ศ. 2004 เป็นร้อยละ 7.8 
ในปี ค.ศ. 2009 และร้อยละ 9.9 ในปี ค.ศ. 2014 โดยมีอัตราความ
ชุกสูงที่สุดในกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย[3]  ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ท าให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่ส าคัญ เช่น โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ เกิดการติดเชื้อและการสูญเสีย
คุณภาพชีวิต [4] ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือ
สูญเสียปีสุขภาพในล าดบัต้นๆของโลก[5] และสูญเสียค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพอย่างมหาศาล โดยในปี ค.ศ.2015 ทั่วโลกสูญเสียค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณร้อยละ 
2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก[6] 
  ผลลัพธ์ที่ส าคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
คื อ  ผู้ ป่ ว ย ส าม าร ถค วบ คุ ม ระดั บ น้ า ต าล ส ะสม ใน เลื อ ด
(Hemoglobin A1C: HbA1C)ให้น้ อยกว่าร้อยละ7 [7]  แต่ ใน
ประเทศไทย ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาล HbA1C ให้น้อยกว่าร้อยละ7 ยังต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร้อยละ 40 (ร้อยละ 37.19 )[8] สาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ป่วยควบคุม
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือดไม่ได้คือการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่
เหมาะสม[9] พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 ที่กระทรวง
สาธารณสุขน ามาใช้ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดร่วมกับการ
ใช้ยาลดระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย[10] เพราะพฤติกรรม
สุขภาพเป็นพฤติกรรมที่ครอบคลุมในเรื่อง การออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเน้นผักผลไม้ การหลีกเลี่ยง
อาหารที่เค็มจัด มีไขมันสูงและมีรสหวาน การจัดการความเครียด 

การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [10] 

การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมจะช่วยท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 มีดัชนีมวลกายลดลง[11] มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความพึง
พอใจในชีวิต[12] นอกจากน้ัน ในกลุ่มประชาชนท่ัวไป หากสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างครอบคลุมในทุกเรื่อง สามารถ
หลีกเลี่ยงการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ถึงร้อยละ 14.1[13]   
  ความรอบทางรู้สุขภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลท าให้ผูป้่วย
โรคเบาหวานชนิดที่  2 มีพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม [15] 

เนื่องจากความรอบรู้สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นทักษะ
ที่จ าเป็นในด้านการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน การอ่านและเข้าใจตัวเลขเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ เป็น
ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งใน
อนาคตหรือเง่ือนไขการใช้ชีวิตส าหรับตนเองในการดูแลรักษา
โรคเบาหวาน[14] ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ประเทศไทยพบ
เพียงการศึกษาเดียวและเจาะจงในผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ าตาลใน
เลื อด ไม่ ได้ [15] เพื่ อยื นยั นผลความสั มพั นธ์ส าห รับผู้ ป่ วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทย ความรู้จากงานวิจัยนี้จะ
น าไปใช้ในการสื่อสารรณรงค์เพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพแก่
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มี
พฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสมต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพของผู ้ป ่วย โรค เบาหวานชน ิด ที ่ 2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทาง
สุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  
วิธีการวิจัย  
  รูปแบบงานวิจัย  เป็ นการวิจัย เชิงวิ เคราะห์ แบบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่  2 ที่มารับ
บริการตรวจติดตามการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
ของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 11 
แห่ง ในป ีพ.ศ. 2562 จ านวน 51,159 คน        
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับ
บริการตรวจติดตามการรักษา ณ แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาล
ของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้จาก
วิธีการสุ่ม ในช่วงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า คือ อายุ 20 ปีขึ้นไป เคยมารับ
การตรวจติดตามการรักษาด้ วยโรค เบาหวานชนิดที่  2 ใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ต่ ากว่า 1 ปี ช่วยเหลือตนเองได้ดี อ่านและ
เขียนหนังสือภาษาไทยได้ และมีเกณฑ์การคัดออกคือ เป็นผู้ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่เป็นอันตราย  
   

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

การค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรประมาณค่าสัดส่วน 
ดังนี้   

  สูตร  
 

  
  
  เมื่อก าหนดให้ n = ขนาดตัวอย่าง, Z คือระดับความ
เช่ือมั่นที่ก าหนด ระดับนัยส าคัญ 0.05 , Z = 1.96 , P คือ ค่า
สัดส่วนของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
สุขภาพอยู่ในระดับดี ร้อยละ 76.22 จากการทบทวนงานวิจัยเรื่อง 
ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่ ไม่
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด[15] ดังนั้น P = 0.76, Q = 
1-P, 1-0.76 = 0.24, และ d คือ ค่าสัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% เท่ากับ 0.05  แทนค่าในสูตร ค านวณ
ขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 280 เพื่อลด design effect เนื่องจากเป็น
การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและแบ่งกลุ่ม (Stratified two-stage 
cluster sampling) จึ งคูณด้วย  design effect มากกว่า 1[16] 
ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มตัวอย่างเพียงพอจึงคูณด้วย 1.9 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 532 คน และงานวิจัยนี้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ได้ทั้งสิ้น 
544 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิและสุ่ม
ตัวอย่างจากแต่ละช้ันภูมิแบบกลุ่มสองขั้นตอน (Stratified two-
stage cluster sampling) ดังนี้ แบ่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งหมด 11 แห่ง เป็น 3 ระดับ 
(ช้ันภูมิ) ได้แก่ ขนาดใหญ่  ขนาดกลางและขนาดเล็ก และสุ่ม
ตัวอย่างโรงพยาบาลอย่างง่ายมาระดับละ 1 แห่งได้ดังนี้ ขนาดใหญ่
ได้แก่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ขนาดกลางได้แก่ โรงพยาบาลหนองไผ่
และขนาดเล็กได้แก่โรงพยาบาลชนแดน ผู้ช่วยผู้วิจัยท าการสุ่ม
ตัวอย่างผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนนัดผู้ปว่ย
แต่ละวัน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 15-20 คนต่อวัน จนครบตาม
สัดส่วนจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลแต่ละ
แห่ง รวมทั้งสิ้น 544 คน  
  เคร่ืองมือวิจัย  เป็นแบบสอบถามที่ขออนุญาตใช้จาก
แบบวัดมาตรฐานดังนี้ 
            ความรอบรู้ทางสุขภาพ เป็นแบบวัดความแตกฉาน
สุขภาพส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานของกองสุขศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข[10] ประกอบด้วย ความต้องการความชว่ยเหลือ
ด้านข้อมูลสุขภาพ 2 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 
ระดับ การอ่านศัพท์พืน้ฐาน 66 ข้อ เป็นแบบ Check list 
ความสามารถในการอ่านและเข้าใจตัวเลข 8 ข้อ เป็นการจับคู ่
ความสามารถในการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูลสุขภาพ 5 ข้อ 
เป็นแบบให้เลือกตอบถูกหรือผิด 2 ตัวเลือก ความรู้ความเข้าใจ 
30 ข้อ เป็นแบบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก การปฏิบัติในกรณีถูก
ถามปัญหาตา่งๆ 17 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

ระดับ และการตัดสินใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในอนาคตหรือ
เงื่อนไขการใช้ชีวิต แบ่งเปน็ การตัดสินใจกรณีต่างๆ 4 ข้อ เป็น
แบบให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และสิ่งที่ต้องปฏบิัติเมื่อต้อง
เดินทางออกไปนอกพื้นที่ 7 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 4 ระดับ รวมคะแนนทั้งสิ้น 234 คะแนน  
            พฤติกรรมสุขภาพ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติตัว 
ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข[10] ประกอบด้วย การ
ออกก าลังกายจนรู้สึกเหนื่อยพูดไม่ออก 1 ข้อ การรับประทาน
อาหารที่เน้นผักผลไม้ เลือกและปรุงอาหารที่ไม่เค็มจัด เลือก
อาหารที่ไม่มีไขมันหรือไขมันต่ าและเลือกอาหารที่รสไม่หวาน
เป็นหลัก รวม 4 ข้อ การควบคุมอารมณ์จิตใจไม่ให้เครียดหรือ
วิตกกังวลมากเกินไป 1 ข้อ งดการสูบบุหรี่ 1 ข้อและงดการดื่ม
สุรา 1 ข้อ ค าถามมีระดับการปฏิบัติ 5 ระดับ ไม่ท าเลย นานๆ 
คร้ัง 3 วันต่อสัปดาห์ 5 วันต่อสัปดาห์และทุกวัน รวม 8 ข้อ 
  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ดังนี ้

ความตรงเชิงเนื้อหา ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 
คน ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสุขศึกษาและโรคเบาหวาน เพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
ขอ งการวิ จั ย  (Index of Item-Objective Congruence ห รื อ 
IOC) ทั้งความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพได้ค่า IOC ไม่ต่ า
กว่า 0.6  

ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยการน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลบึงสามพัน 
ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยเครื่องมือที่มีลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่าน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น(Reliability) 
โดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้  
ความต้องการความช่วยเหลือด้านข้อมูลสุขภาพ 0.76 การปฏิบัติใน
กรณีถูกถามปัญหาต่างๆ 0.82 และสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อต้องเดินทาง
ออกไปนอกพ้ืนที่ 0.74 และพฤติกรรมสุขภาพ 0.78 ส่วนเครื่องมือ
ที่เป็นการวัดความรู้  ได้ค่าความยากง่ายของข้อค าถามแต่ละข้อ
ดังนี้ การอ่านศัพท์พื้นฐาน 0.2-0.7 ความสามารถในการอ่านและ
เข้าใจตัวเลข 0.3-0.7 ความสามารถในการเข้าถึงหรือแสวงหา
ข้อมูลสุขภาพ 0.4-0.6 ความรู้ความเข้าใจ 0.4-0.7 และการ
ตัดสินใจกรณีต่างๆ 0.4-0.7 สรุปได้ว่าข้อค าถามแต่ละข้อมีความ
ยากง่ายที่เหมาะสม(0.2-0.8)   
  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการให้ตอบแบบสอบถามใน
วันที่มารับบริการตรวจติดตาม ณ คลินิกโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาล  โดยมีผู้ ช่ วยผู้ วิจั ยที่ เป็นพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลซึ่งผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น
อย่างดี ท าหน้าที่ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถาม 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย ให้ค าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม
และรับแบบสอบถามคืนกลับ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม ใช้เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของกอง

สุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข[10] ดังนี้ ความรอบรู้ทางสุขภาพ 
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูง ได้คะแนน≥75% หรือ 177 คะแนน
ขึ้นไป และระดับต่ า ได้คะแนน <75% หรือไม่เกิน 176 คะแนน 
พฤติกรรมสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับสูงหมายถึง ปฏิบัติ
ทุกพฤติกรรมหรือทั้ง 8 ข้อ 3 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปและระดับต่ า 
หมายถึง ปฏิบัติบางพฤติกรรมต่ ากว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ multiple binary logistic 
regression เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพ
กับ ระดั บ พฤติ ก รรมสุ ขภ าพ  น า เสนอค่ า  adjusted odds 
ratio(AOR) พ ร้ อ ม ช่ ว ง เ ช่ื อ มั่ น  95%  confidence interval 
(95%CI) และค่า p-value ใช้โปรแกรม R Version 3.2.4 และ
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 
 

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง (Ethical approved) 
   งานวิจัยนี้ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขท่ี
รับรอง 028/2562 ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
 
ผลการวิจัย 
  ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ ท างสุ ขภาพกับ
พฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพระดับสูง (AOR= 
2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นยัง
พบว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า (AOR=  0.10; 
95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001)และการได้รับสุขศึกษาโดย
การพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน (AOR= 1.82; 95%CI= 1.25–
2.65; p-value= .002) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2   
 

ความรอบรู้ทางสุขภาพ
และปัจจัยอื่นๆ 

n พฤติกรรมสุขภาพ         Simple binary logistic     
     ระดับสูง                    regression 

Multiple binary logistic 
regression 

n % COR 95%CI  p-value   AOR   95%CI    p-value 
ความรอบรู้สุขภาพ      <.001   <.001 
 ระดับต่ า* 180 43 23.89 1      
 ระดับสูง 364 150 41.21 2.23 1.50–3.34  2.66 1.76–4.05  
ระดับการศึกษา      <.001   <.001 
 ประถมศึกษา* 352 140 39.77 1   1   
 มัธยมศึกษา  154 50 32.47 0.73 0.49–1.09 .119 0.68 0.45–1.05 .080 
 ปริญญาตร/ีสูงกว่า 38 3 7.89 0.13 0.04–0.43 <.001 0.10 0.03–0.35 <.001 
อาชีพ      .014   - 
 เกษตรกร* 249 90 36.14 1   -   
 รับจ้าง 141 52 36.88 1.03 0.67–1.58 .885 - - - 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 2 7.14 0.14 0.03–0.59 .007 - - - 
 อื่นๆเช่น ค้าขาย อิสระ 126 49 38.89 1.12 0.72–1.75 .603 - - - 
การได้รับสุขศึกษา          
โดยการพูดคุยแบบ          
ตัวต่อตัว      <.001   .002 
  ไม่ไดร้ับ*  330 97 29.39 1   1   
  ได้รับ 214 96 44.86 1.95 1.37–2.80  1.82 1.25–2.65  

หมายเหตุ: *: กลุ่มอ้างอิง; COR: crude odds ratio; AOR: adjusted odds ratio; 95%CI: 95%confidence interval; n: number 
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อภิปรายผล 
  ความรอบรู้ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ระดับ
การศึกษาและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ อภิปรายผลดังนี ้
  ความรอบรู้ทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ป่วยที่มีความรอบรู้
ทางสุขภาพระดับสูง มีโอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงเป็น 2.66 
เท่า (AOR= 2.66; 95%CI= 1.76–4.05; p-value<.001) ของผู้ป่วย
ที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพระดับต่ า เมื่อมีการควบคุมตัวแปร ระดับ
การศึกษาและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวใน
ชุมชน อภิปรายได้ว่า ผู้ป่วยที่มีความรอบรู้ทางสุขภาพระดับสูง จะ
เป็นผู้ที่มีทักษะในการแสวงหาและเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน สามารถอ่านและเข้าใจตัวเลขเกี่ยวกับข้อมูล
สุขภาพ มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน สามารถตัดสินใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งในอนาคตหรือ
เงื่อนไขการใช้ชีวิตในการดูแลรักษาโรคเบาหวานของตนเอง[14] จึง
มีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาใน
ประเทศอิหร่าน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพ
กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่
พบว่า ความรอบรู้ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ(p-value<.05)อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต[ิ17]  
  ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีโอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงเป็น 
0.10 เท่า (AOR= 0.10; 95%CI= 0.03–0.35; p-value<.001) ของ
ผู้ป่วยที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา เมื่อมีการควบคุมตัวแปร 
ความรอบรู้ทางสุขภาพและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัว
ต่อตัวในชุมชน ซึ่งเป็นท่ีน่าแปลกใจว่า ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือสูงกว่าจะมีโอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับต่ ามากกว่าผู้มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ด้วยบริบทของการท างาน ท าให้การใช้ชีวิตประจ าวัน
อาจมีความเร่งรีบ ท าให้ไม่มีเวลาในการออกก าลังกายหรือการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  มีความเครียดหรือความกดดันใน
การท างานสูงหรือต้องเข้าสังคมตามโอกาสต่างๆเป็นประจ า ท าให้ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือการดื่มสุราได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในประเทศเกาหลี ใต้ เรื่อง ผลกระทบของปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพการควบคุมโรคเมตาโบลิก
และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่า ระดับ
การศึกษาที่สูงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการไม่ควบคุมน้ าตาลใน
เลือด(AOR= 0.63; 95%CI= 0.43–0.91;p-value= .021)หรือกล่าว
ได้ว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงจะมีพฤติกรรมในการควบคุมน้ าตาลใน
เลือดที่ไม่เหมาะสม[18] 

 การได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยผู้ป่วยที่ได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน มี
โอกาสมีพฤติกรรมสุขภาพระดับสูงเป็น 1.82 เท่า (AOR= 1.82; 
95%CI= 1.25–2.65; p-value= .002) ของผู้ป่วยที่ ไม่ ได้รับสุข
ศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัวในชุมชน เมื่อมีการควบคุมตัวแปร 
ความรอบรู้ทางสุขภาพและระดับการศึกษา อภิปรายได้ว่า ผู้ป่วยที่
ได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตวัต่อตัวในชุมชน จะได้รับการดแูล
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)เป็นอย่างดี เพราะเป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง ท าให้เกิดความเข้าใจ และความไว้วางใจ  ท าให้ผู้ป่วย
เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามค าแนะน า จึงมีพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศอิหร่าน เรื่อง ผลของ
การให้สุขศึกษาโดยใช้แบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพต่อพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลอง(Quasi experimental study) พบว่า ผลของการให้สุข
ศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ[19]  
 
บทสรุป 
  ความรอบรู้ทางสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
สุขภาพระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อมีการควบคุมตัวแปร 
ระดับการศึกษาและการได้รับสุขศึกษาโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว
ในชุมชน ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขควรจัดกิจกรรมหรือเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวานแก่ผู้ป่วยที่มีความ
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บทคัดย่อ 

ให้กราฟ G  = ( ( ), ( ))V G E G  เป็นกราฟที่มีเซตของจุดยอด คือ ( )V G  และเซตของเส้นเช่ือม คือ ( )E G  เซต D  ( )V G  จะเป็น
dominating set ของกราฟ G ถ้าจุดยอดทุกจุดที่ไม่อยู่ในเซต D มีเส้นเชื่อมมายังจุดยอดใน D อย่างน้อยหนึ่งจุดยอด independent set ของ
กราฟ G คือเซตของจุดยอดที่สองจุดยอดใด ๆ ในเซตไม่มีเส้นเช่ือมกัน เซต D  ( )V G  เป็น independent dominating set ของกราฟ G  
ถ้า D เป็นทั้ ง independent set และ dominating set ของ G  independent domination number ของกราฟ  G  ถูกแทนด้วย
สัญลักษณ์ ( )i G  คือขนาดที่เล็กที่สุดของ independent dominating set ของ G   เราจะเรียก independent dominating set ที่มีขนาด
เท่ากับ ( )i G ว่า ( )i G -set เรานิยาม -independent dominating graph ของ G  ซึ่งจะถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ ( )ID Gg  คือกราฟที่มีจุด
ยอดเป็น ( )i G -set ทั้งหมด และสอง ( )i G -set จะเช่ือมกันใน ( )ID Gg  ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันเพียงหนึ่งจุดยอด ในงานวิจัยนี้เรา
พิจารณา -independent dominating graph ของ gear graph และ lollipop graph 
 
ค าส าคัญ: แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติงกราฟ, โดมิเนติงเซต, อินดิเพนเดนท์เซต 
 
 

Abstract 
Let G  = ( ( ), ( ))V G E G  be a graph with vertex set ( )V G  and edge set ( )E G . A set D  ( )V G  is a dominating set 

of G if every vertex not in D  is adjacent to some vertex in D . An independent set of a graph G is a set of pairwise 
nonadjacent vertices of G. A set D  ( )V G  is an independent dominating set of G if it is both an independent set and a 
dominating set of G. The independent domination number of G , denoted by ( )i G , is the minimum cardinality of an 
independent dominating set of G. An independent dominating set of cardinality ( )i G  is called a ( )i G -set. We introduce 
the -independent dominating graph of G , denoted by ( )ID Gg , as the graph whose vertex set is the set of all ( )i G -
sets, and two ( )i G -sets are adjacent in ( )ID Gg  if they differ by one vertex. In this paper, we present the -independent 
dominating graphs of gear graphs and lollipop graphs.  
 
Keywords: -independent dominating graph, dominating set, independent set 
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1. บทน า 
 ทฤษฎีกราฟเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญอันหนึ่งในทางคณิตศาสตร์ ที่
ถูกใช้เป็นตัวแบบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น การหาเส้นทางที่มีระยะที่สั้นที่สุดในการเดินทางจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง หรือ ใช้ช่วยในการพิจารณาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย เป็นต้น กราฟ G  ประกอบด้วยเซตจ ากัดที่ของสมาชิกที่
เรียกว่าจุดยอด แทนด้วย ( )V G  และ เซตของเส้นเช่ือม ซึ่งเป็น
เซตจ ากัดของคู่ ไม่อันดับของจุดใน ( )V G และแทนเซตนี้ด้วย 

( )E G  เซต D  ( )V G  จะถูกเรียกว่า dominating set ถ้าทุก ๆ 
จุดยอดในกราฟที่ไม่ได้อยู่ใน D  มีเส้นเช่ือมมายังจุดยอดใน D  
อย่างน้อยหนึ่ งจุดยอด และเราจะกล่าวว่าแต่ละจุดยอดจะ 
dominate ตัวเองและ dominate ทุกจุดยอดที่มีเส้นเช่ือมมายัง
จุดยอดนั้น แนวคิดเกี่ยวกับ domination ได้ถูกน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการวางแผนออกแบบที่ตั้ง
แหล่งสาธารณูปโภค เพื่อให้สาธารณูปโภคเหล่านั้นสามารถถูก
เข้าถึงได้ด้วยทุก ๆ หน่วยในชุมชน นอกจากนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับ 
dominating set ยังมีการเพิ่มสมบัติบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ถูกน าไปใช้ เช่น ในการตั้งเสาสัญญาณการสื่อสาร
บางอย่างนอกจากจะต้องวางแผนการติดตั้งเพื่อให้สามารถส่ง
สัญญาณให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ีให้บริการแลว้ เสาสัญญาณก็ไม่ควร
อยู่ใกล้กันเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนระหว่างกัน ซึ่งเป็น
ลักษณะหนึ่งของ dominating set ที่ถูกเรียกว่า independent 
dominating set คือ dominating set ที่สองจุดยอดใด ๆ ในเซต
นั้นไม่มีเส้นเช่ือมกัน 
 ขนาดที่เล็กท่ีสุดของ dominating set ของกราฟ G ถูกเรียกว่า 
domination number ของ G แทนด้วยสัญลักษณ์ (G) และ 
dominating set ที่มีขนาดเท่ากับ (G) ถูกเรียกว่า (G)-set ในปี 
ค .ศ .2010 Lakshmanan แ ล ะ  Vijayakumar [5] ไ ด้ นิ ย า ม 
gamma graph ของกราฟ G  แทนด้วย .G คือกราฟที่เซตของ
จุดยอดเป็นเซตของ (G)-set ทั้งหมด และสอง (G)-set จะเช่ือม
กันใน .G ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันเพียงหนึ่งจุดยอด ใน
งานวิจัยช้ินนี้พวกเขาได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง clique 
number และ independence number ของ G  และ .G 
 อีกกราฟหนึ่งที่เซตของจุดยอดมีความสัมพันธ์กับ dominating 
set ได้ถูกนิยามในปี ค.ศ.2014 โดย Haas และ Sayffarth [3] 
พวกเขานิยาม k-dominating graph ( )kD G  เป็นกราฟที่ เซต
ของจุดยอดเป็นเซตของ dominating set ทั้งหมดที่มีขนาดน้อย
กว่าหรือเท่ากับ k  และสอง dominating set จะเช่ือมกันใน 

( )kD G  ถ้าเซตหนึ่งได้มาจากอีกเซตหนึ่งโดยการเพิ่มหนึ่งจุดยอด 
หรือลดหนึ่งจุดยอด พวกเขาแสดงว่ากราฟ ( )kD G  เป็นกราฟ
เชื่อมโยง 
 ในปี ค.ศ.2017 อลงกต วงศ์ศรียา และ นันทพัทธ์ ตระกูลไตร
พฤกษ์ [1] ได้นิยาม -total dominating graph ของกราฟ G 
แทนด้วย ( )TD Gg คือ กราฟที่มีจุดยอดคือ total dominating 

set ทั้งหมดที่มีขนาดเล็กที่สุดของ G และสอง total dominating 
set เหล่านี้จะเช่ือมกันใน ( )TD Gg ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกัน
แค่หนึ่งจุด โดยพวกเขาได้ศึกษาลักษณะของ -total dominating 
graph ของ path และ cycle ในปีต่อมา ปัณณวัฒน์ เอกกวินรุจี 
และ นั นทพัทธ์  ตระกูล ไตรพฤกษ์  [2] ได้ นิ ยาม  -paired 
dominating graph ของกราฟ G แทนด้วย ( )PD GG คือกราฟที่
มีจุดยอดคือ paired dominating set ทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ของ G และสอง paired dominating set เหล่านี้จะเช่ือมกันใน 

( )PD GG ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันแค่หนึ่งจุดยอด โดยในงาน
ช้ินนี้พวกเขาได้ศึกษาลักษณะของ -paired dominating graph 
ของบาง path 
 ขนาดที่ เล็กที่สุดของ independent dominating set ของ
กราฟ G  ถูกเรียกว่า independent domination number 
ของ G  และแทนด้วยสัญลักษณ์ i(G) เราจะเรียก independent 
dominating set ที่มีขนาดเท่ากับ ( )i G ว่า i(G)-set ในปี ค.ศ.
2019 เราได้นิยาม  -independent dominating graph [4] 
ของกราฟ G  ซึ่งแทนด้วย ID(G) คือกราฟที่เซตจุดยอดคือเซต
ของ ( )i G -set ทั้ งหมด  และสอง ( )i G -set จะ เช่ื อมกั น ใน 

( )ID Gg ถ้าทั้งสองเซตมีสมาชิกต่างกันเพียงหนึ่งจุดยอด ในบทความ
วิจั ยนั้ น เราศึ กษา -independent dominating graph ของ 
path และ cycle รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างกราฟ G และ ( )ID Gg  
 
2 นิยามศัพท์และทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 กราฟ G ประกอบด้วยเซตจ ากัดที่ของสมาชิกที่เรียกว่าจุดยอด 
แทนด้วย ( )V G  และ เซตของเส้นเช่ือม ซึ่งเป็นเซตจ ากัดของคู่ไม่
อันดับของจุดใน ( )V G และแทนเซตนี้ด้วย ( )E G เราจะเขียนแทน
เส้นเช่ือม e  ที่เช่ือมจุดยอด , ( )u v V G ด้วย uv  ให้ G และ H  
เป็นกราฟใด ๆ กราฟ mG คือกราฟที่ประกอบด้วยกราฟ G 
ทั้งหมด m ชุด กราฟ G  H คือกราฟที่มีเซตของจุดยอดคือเซต 

( ) ( )V G V H  และสองจุดยอด 1 1( , )u v  และ 2 2( , )u v  มี เส้น
เช่ือมใน G H  ถ้า 1 2u u  และ 1v  มีเส้นเช่ือมไปยัง 2v  ใน
กราฟ H  หรือ 1 2v v  และ 1u  มีเส้นเช่ือมไปยัง 2u  ในกราฟ G 
เพื่อความสะดวกเราจะเขียนจุดยอด ( , )i ju v  แทนด้วย ,i ju   
 Path nP  คือกราฟท่ีเป็นล าดับของจุดยอด n  จุดยอดที่ต่างกัน 
สองจุดยอดที่ติดกันจะมีเส้นเช่ือม แทน path nP  ที่ ( )nV P =  

1 2{ , , , }nv v vK  และ 1( ) { | i 1, 2, , 1}n i iE P v v n+= = -K  
ด้วย 1 2 nv v vL  ส าหรับ  Cycle nC  เป็น path ที่มี n จุดยอด 
โดยจุดยอดแรกและจุดยอดสุดท้ายจะมีเส้นเช่ือม ให้ n  4 เป็น
จ าน วน เต็ ม  wheel graph nW  เป็ น ก ร าฟ ที่ มี  n จุ ด ย อ ด
ประกอบด้วย cycle ที่มี  1n-  จุดยอดและจุดยอดทุกจุดใน 
cycle นี้มีเส้นเช่ือมไปยังอีกจุดยอดหนึ่งที่เรียกว่า hub ส าหรับ 
Gear graph nG  คือกราฟที่ได้จากกราฟ nW  โดยเพิ่มจุดยอด
หนึ่งจุดยอดบนทุกเส้นเช่ือมของ 1nC -  ของกราฟนั้น ตัวอย่าง
กราฟ 5W  และ 5G  ถูกแสดงในรูปที่ 2  
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 Complete graph nK  คือกราฟที่มี n  จุดยอดโดยที่สองจุด
ยอดใด ๆ ในกราฟมีเส้นเช่ือมถึงกันหนึ่งเส้น ดีกรีของจุดยอด v  
คือจ านวนเส้นเช่ือมที่เชื่อมมายัง v จะเห็นว่าทุก ๆ จุดยอดในกราฟ 

nK  มีดีกรีเท่ากับ 1n-  ส าหรับ (m,n)-lollipop graph เขียน
แทนด้วย Lm,n คือกราฟที่ ได้จากเช่ือมจุดยอดหนึ่งจุดยอดใน 
complete graph mK  ไปยังจุดยอดหนึ่งจุดยอดที่มีดีกรีหนึ่งใน 
path nP  ตัวอย่างของ lollipop graph 6,5L  ถูกแสดงในรูปที่ 3 
 independent domination number ส าหรับ path และ 
cycle ได้ถูกพิจารณาโดย Goddard และ Henning [7] และ 
independent domination number ส าหรบั gear graph ได้ถูก
พิจารณาโดย Vaidya และ Pandit [6] ดังแสดงในทฤษฎีบท
ต่อไปนี ้
 

ทฤษฎีบท 2.1  

ถ้า  3n  เป็นจ านวนเต็ม แล้ว ( )ni P  = ( )ni C  =  
  3

n
          

ทฤษฎีบท 2.2  

ถ้า  4n  เป็นจ านวนเต็ม แล้ว ( )ni G  = 
 

  

2( 1)

3

n
        

 ใน ก ารศึ ก ษ า  -independent dominating graph ข อ ง 
path และ cycle [4] เราได้นิยามกราฟ stairgrid ทีมีขนาด k 
แ ท น ด้ ว ย  kS  คื อ ก ร า ฟ ย่ อ ย ข อ ง  k kP P  ที่  ( )kV S = 

  ,{u | 1 }i j i j k  เมื่อ ,i ju  คือจุดยอดในต าแหน่งแถวที่ i  
และหลักที่ j  ของ k kP P  และ ( )kE S  คือเซตของเส้นเช่ือมทุก
เส้นใน k kP P  ที่ เช่ือมระหว่างจุดยอดสองจุดยอดใน ( )kV S  
กราฟ twisting stair ที่มีขนาด k แทนด้วย Tk เป็นกราฟท่ีมีสมบัติ
ส าม ข้ อต่ อ ไป นี้  (1) ( )kV T  เป็ น เซต ของจุ ด ยอด  ,i ju ขอ ง 

 2 1 2 1k kP P  ที่    0 1j i k   (2) ( )kE T  คือเซตของเส้น
เชื่อมทุกเส้นใน  2 1 2 1k kP P  ที่เช่ือมระหว่างจุดยอดสองจุดยอด
ใน ( )kV T  และ (3) จุดยอด 1, iu  และ   1,2 1i k ku  เป็นจุดยอด
เดียวกันส าหรับ  {1, 2, , }i kK  ตัวอย่างกราฟ 4S  และ 4T  ถูก
แสดงในรูปที่ 4 
 นอกจากนี้ในงานวิจัยเดียวกันเราได้ผลลัพธ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับ 

( )nID Pg และ ( )nID Cg  ดังทฤษฎีบทและบทแทรกต่อไปนี้ 
ทฤษฎีบท 2.3 ถ้า 1k  เป็นจ านวนเตม็ แล้ว 3 1( )kID P Kg @  
บทแทรก 2.4  
ให้ 1k เป็นจ านวนเต็ม ส าหรับ  3 1 1 2 3 1k kP v v vL  แล้วจะ
มี  3 1( )ki P -set ที่ บ ร ร จุ จุ ด ย อ ด  1v  ทั้ ง ห ม ด   1k  เซ ต 
และ 3 1( )ki P -set เหล่านี้จะเช่ือมกันเป็น path โดยที่จุดยอด
ภายในของ path นี้จะมีดีกรีสามใน 3 1( )kID Pg +  
ทฤษฎีบท 2.5 ถ้า 0k  เป็นจ านวนเตม็ แล้ว 3 1 1( )k kID P Sg + +@  
บทแทรก 2.6  
ให ้ 0k  เป็นจ านวนเต็ม ส าหรับ  3 2 1 2 3 2k kP v v vL  แล้วจะ
มี 3 2( )ki P -set เพียงเซตเดียวที่บรรจุจุดยอด v1 และ 3 2( )ki P -

set นี้จะมีดีกรีหนึ่งใน 3 2( )kID Pg + และจะมีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน
กับ 3 2( )ki P -set ที่บรรจุจุดยอด 3 2kv  
ทฤษฎีบท 2.7 ถ้า 0k  เป็นจ านวนเตม็ แล้ว 3 2 2( )k kID P Pg + +@  
ทฤษฎีบท 2.8 ถ้า 2k  เป็นจ านวนเตม็ แล้ว 3 1( ) 3kID C Kg @  
ทฤษฎีบท 2.9 ถ้า  1k เป็นจ านวนเตม็แล้ว 3 1( )k kID C Tg + @  
ทฤษฎีบท 2.10 ถ้า  1k เป็นจ านวนเตม็แล้ว 3 2 3 2( )k kID C Cg + +@  
 
3. ผลการวิจัย 
 ในงานวิจัยชิ้นนี้เราได้พิจารณา -independent dominating 
graph ขอ ง  gear graph แ ละ  lollipop graph เร าจะศึ ก ษ า
ลักษณะของกราฟดังกล่าวโดยเริ่มจากบทแทรกต่อไปนี้  
 

บทแทรก 3.1  ถ้า 4n  เป็นจ านวนเตม็ แล้ว 
2( 1)

1
3

n
n

  
  

                       

พิสูจน์   ถ้า 4n   เราจะได้ว่า 3 2   

           ให้จ านวนเต็ม 4k   สมมุติ 2( 1)
1

3

k
k

  
  

 เราจะ

แสดงว่า 2

3

k
k  

  
 

  พิจารณา   1k       2( 1)

3

k  
  

    

              k    2( 1)
1

3

k   
  

  

         2 2 3

3

k   
  

   2 1

3

k  
  

   2

3

k 
  

      

ทฤษฎีบท 3.2  
ถ้า 4n เป็นจ านวนเต็มแล้ว 2 2( ) ( )n nID G ID Cg g -@  
พิสูจน์ เราก าหนดช่ือของจุดยอดในกราฟ nG  ดังนี้ ให้ hub ของ 

nW  เป็นจุดยอด c ให้จุดยอดบนวงด้านนอกที่มีเส้นเช่ือมมายังจุด
ย อ ด  c ใ ห้ เ ป็ น  0 1 2, , , nv v vK  ต า ม ล า ดั บ  ส า ห รั บ 
 {0,1, , 1}i nK  ให้ iu  เป็นจุดยอดที่อยู่ระหว่างจุดยอด iv  

และ 1iv  และ 2nu  เป็นจุดยอดที่อยู่ระหว่างจุดยอด 2nv  และ 
0v  ดังแสดงในรูปที่ 5 

 ในอันดับแรกเราจะแสดงว่าแต่ละ ( )ni G -set จะไม่สามารถ
บรรจุจุดยอด c ได้ เราจะพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้ง สมมติว่ามี
บาง ( )ni G -set ที่บรรจุจุดยอด c จะเห็นว่าเซตนี้จะไม่สามารถ
บรรจุจุดยอด iv  ได้ เพราะทุก iv มีเส้นเช่ือมมายังจุดยอด c ท าให้
ส าหรับทุก i  จุดยอด iu  จะต้องอยู่ ใน ( )ni G -set นี้  ดังนั้น 
( )ni G -set นี้มีสมาชิก n จุดยอด จากบทแทรก 3.1 และทฤษฎีบท 

2.2 เราจะได้ว่า 2( 1)
( )

3
n

n
n i G

  
  

 ส าหรับทุก 4n  จึง

เกิดข้อขัดแย้ง ดังนั้นแต่ละ ( )ni G -set จะบรรจุเฉพาะจุดยอดที่อยู่
บนวงรอบนอกเท่านั้น เราพิจารณาวงรอบนอกนี้เป็น cycle ที่มี 
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2 2n  จุดยอด โดยทฤษฎีบท 2.1 จะได้ว่า 2 2
2 2

( )
3

n
n

i C -

-é ù
= ê ú
ê úê ú

 

นั่นคือ 2 2( )ni C - -set จะมีขนาดเท่ากับ ( )ni G -set 
 ล าดับถัดไปจะแสดงว่าทุก 2 2( )ni C - -set ของวงรอบนอกเป็น 
( )ni G -set นั่นคือทุกเซตต้องสามารถ dominate จุดยอด c  ด้วย 

จากนิยามของ gear graph จุดยอด c จะเช่ือมไปยังทุกจุดยอด iv  
ดังนั้น 2 2( )ni C - -set ที่บรรจุอย่างน้อยหนึ่งจุดยอด iv ส าหรับบาง 
i  ก็จะเป็น ( )ni G -set ด้วย เราจะพิสูจน์โดยการหาข้อขัดแย้ง 
สมมุติว่ามีบาง 2 2( )ni C - -set ที่ไม่บรรจุจุดยอด iv  ส าหรับทุก 

{0,1, , 2}i n K  ท าให้ทุกจุดยอด iu  จะต้องอยู่ใน 2 2( )ni C - -
set และขนาดของ 2 2( )ni C - -set มี 1n  จุดยอด ซึ่งขัดแย้งกับ
บทแทรก 3.1 ดังนั้น 2 2( ) ( )n nID G ID Cg g -@         
 

 ส าหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบท 3.3 – 3.7 เราก าหนดช่ือของจุด
ยอดในกราฟ ,m nL  ดังนี้ ให้จุดยอดของ mK  คือ 1 2, , , mu u uK  จุด
ยอดของ nP  คือ 1 2, , , nv v vK  โดยที่  1 ( )i i nv v E P  ส าหรับ
ทุก i  โดยที่ยอด 1u  เช่ือมกับจุดยอด 1v  ตัวอย่างกราฟ 5,5L  ถูก
แสดงในรูปที่ 6 
 ให้ n  เป็นจ านวนนับ ถ้า {1,2}m  เราจะได้ว่า ,m n m nL P   
เราสามารถพิจารณา ,( )m ni L  และ ,( )m nID Lg  จาก [7] และ [4] ได้
ตามล าดับ ดังนั้นในทฤษฎีบทต่อไปเราจะพิจารณา ,( )m ni L  และ 

,( )m nID Lg  เฉพาะกรณีที่ 3m  ดังต่อไปนี้ 
 

ทฤษฎีบท 3.3 ให้ 3m  และ 1n  เป็นจ านวนเต็ม แล้ว 

,
2

( )
3

m n
n

i L
 

  
 

พิสูจน์ จะสังเกตว่า independent dominating set ของกราฟ 
,m nL  มีสองลักษณะ คือ บรรจุจุดยอด 1u  และ ไม่บรรจุจุดยอด 1u  

เราพิจารณาสามกรณีดังนี้ 
 กรณีที ่1  3n k  ส าหรับบางจ านวนเต็ม 1k    
 ถ้า independent dominating set ของ ,3m kL บรรจุจุดยอด 

1u  แล้ วจุ ด ยอดอื่ น  ๆ  ใน เซต นี้ จ ะ ต้ อ งเลื อ กจ ากจุ ด ยอด 
2 3 3, , , kv v vK  มากไปกว่านั้นจุดยอดที่เลือกต้อง dominate จุด

ยอด 2 3 3, , , kv v vK  ทั้งหมดด้วย เราจะมอง 3 1k   จุดยอดนี้
เป็นกราฟ 3 1kP   จากทฤษฏีบท 2.1 จะได้ว่า 3 1( )ki P k   ดังนั้น
ขนาดที่เล็กที่สุดของ independent dominating set ที่บรรจุจุด
ยอด  1u  คื อ  1k   ถ้ า  independent dominating set ขอ ง 

,3m kL  ไม่บรรจุจุดยอด 1u  เราต้องเลือกหนึ่งจุดยอดใน mK  ที่ไม่ใช่
จุดยอด 1u  และ เลื อกจุดยอดอื่ น  ๆ  ใน เซตนี้ จากจุ ดยอด 

1 2 3, , , kv v vK  มากไปกว่านั้นจุดที่เลือกต้อง dominate จุดยอด 
1 2 3, , , kv v vK  เหล่านี้ด้วย เราจะมอง 3k  จุดยอดนี้เป็นกราฟ 

3kP  ท าให้ขนาดท่ีเล็กท่ีสุดของ independent dominating set ที่
ไม่บรรจุจุดยอด 1u  คือ 3( ) 1 1ki P k    ดั งนั้น  ,3( )m ki L  = 

1k   = 3 3

3

k  
  

 = 3 2

3

k  
  

 = 2

3

n 
  

 

 กรณีที่ 2  3 1n k   ส าหรับบางจ านวนเต็ม 0k    
 ถ้า independent dominating set ของ ,3 1m kL   บรรจุจุด
ยอด 1u  แล้วจุดยอดอื่น ๆ ในเซตนี้จะต้องเลือกจากจุดยอด 

2 3 3 1, , , kv v vK  เร าจะม อ ง 3k  จุ ด ยอด นี้ เป็ น ก ราฟ  3kP  
พิจารณาในท านองเดียวกันกับกรณีแรก จะได้ขนาดที่เล็กที่สุดของ 
independent dominating set ของ ,3 1m kL   ที่บรรจุจุดยอด 1u  
คือ 3( ) 1 1ki P k    และถ้า independent dominating set 
ของ ,3 1m kL   ไม่บรรจุจุดยอด 1u  เราต้องเลือกหนึ่งจุดยอดใน mK  
ที่ ไม่ ใ ช่ จุ ดยอด  1u  แล ะ เลื อกจุ ดยอดอื่ น  ๆ  ใน เซตนี้ จ าก 

1 2 3 1, , , kv v vK ขนาดที่เล็กท่ีสุดของ ,3 1m kL ที่ไม่บรรจุจุดยอด 1u  

คือ 3 1( ) 1 2ki P k     ดังนั้น ,3 1( )m ki L  = 1k   =   
  

1 3

3

n  

= 2

3

n 
  

 

 กรณีที่ 3  3 2n k   ส าหรับบางจ านวนเต็ม 0k    
 พิจารณาในท านองเดียวกันจะได้ว่าขนาดที่ เล็กที่สุดของ 
independent dominating set ของ ,3 2m kL   ที่บรรจุจุดยอด 1u  
คือ 3 1( ) 1 2ki P k     และถ้า independent dominating set 
ของ ,3 2m kL   ไม่บรรจุจุดยอด 1u  ขนาดที่เล็กท่ีสุดส าหรับกรณีนี้ คือ 

3 2( ) 1 2ki P k     ดั ง นั้ น  ,3 2( )m ki L  = 2k   = 3 6

3

k  
  

 = 

3 4

3

k  
  

 = 2

3

n 
  

           

 

 เราสรุปข้อสังเกตจากทฤษฎีบท 3.3 เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้
ในการพิสูจน์ทฤษฎีบท 3.5, 3.6 และ 3.7 ได้ดังนี ้
 

ข้อสังเกต 3.4  
1) ถ้า 1k   เป็นจ านวนเต็ม แล้ว ,3( ) 1m ki L k    

และจะมี ,3( )m ki L -set ที่บรรจุจุดยอด 1u  และมี 
,3( )m ki L -set ที่ไม่บรรจุจดุยอด 1u  

2) ถ้า 0k   เป็นจ านวนเต็ม แล้ว ,3 1( ) 1m ki L k    
และทุก ,3 1( )m ki L  -set จะบรรจจุุดยอด 1u  

3) ถ้า 0k  เป็นจ านวนเต็ม แล้ว ,3 2( ) 2m ki L k    
และจะมี ,3 2( )m ki L  -set ที่บรรจุจุดยอด 1u  และมี 

,3 2( )m ki L  -set ที่ไม่บรรจุจดุยอด 1u  
 

ทฤษฎีบท 3.5 ให้ 3m  และ 1k   เป็นจ านวนเต็ม แล้ว 
,3 ,( )m k m kID L Lg @  

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (1) เราจะได้ว่า ,3( ) 1m ki L k   และจะ
มี  ,3( )m ki L -set ที่ บรรจุ  1u  และมี  ,3( )m ki L -set ที่ ไม่ บรรจุ  1u
อันดับแรกพิจารณา ,3( )m ki L -set ที่บรรจุ 1u  จะได้ว่าอีก k จุดยอด
ในเซตนี้ต้องเลือกจากจุดยอด 2 3 3, , , kv v vK  เราจะมอง 3 1k   
จุดยอดเหล่านี้เป็นกราฟ 3 1kP   จากทฤษฎีบท 2.1 เราทราบว่า 

3 1( )ki P k   ดังนั้น ,3( )m ki L -set ในกรณีนี้ คือ 1{ }u  3 1( )ki P  -set 
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ให้ 1D  เป็นกราฟย่อยของ ,3( )m kID Lg  ที่มีจุดยอดคือ ,3( )m ki L -set 
ทั้งหมดที่บรรจุ 1u  และเส้นเช่ือมที่มีจุดปลายเป็น ,3( )m ki L -set 
เห ล่ า นี้  จ า ก ท ฤ ษ ฎี บ ท  2.7 จ ะ ได้ ว่ า  1 3 1( )kD ID P     

   3( 1) 2 1( )k kID P P  
 พิจารณา ,3( )m ki L -set ที่ไม่บรรจุ 1u  เราจะต้องเลือกหนึ่งจุด
ยอด iu  เมื่อ 1i   ใน mK  ซึ่งเลือกได้ 1m  วิธี และเลือกอีก k 
จุดยอดในเซตนี้จาก 1 2 3, , , kv v vK  เราจะมอง 3k  จุดยอด
เหล่านี้เป็นกราฟ 3kP  เนื่องจาก 3( )ki P = k  ดังนั้น ,3( )m ki L -set ใน
กรณีนี้คือ { }iu  3( )ki P -set ส าหรับ 1i   ให้ 2D  เป็นกราฟย่อย
ของ ,3( )m kID Lg  ที่มีจุดยอดคือ ,3( )m ki L -set ที่ไม่บรรจุ 1u  และเส้น
เชื่อมที่มีจุดปลายเป็น ,3( )m ki L -set เหล่านี้ จากทฤษฎีบท 2.3 จะมี 

3( )ki P -set เพียงเซต เราจะได้ว่า 2 1mD K   
 ต่อไปเราพิจารณาเส้นเช่ือมระหว่างจุดยอดในกราฟย่อย 1D  
แ ล ะ  2D  ข อ ง  ,3( )m kID Lg  เนื่ อ ง จ า ก จุ ด ย อ ด ใน  1D  คื อ 

1{ }u  3 1( )ki P  -set และจุดยอดใน 2D  คือ { }iu  3( )ki P -set เมื่อ 
1i   ดังนั้นสองเซตจะมีเส้นเช่ือมกันก็ต่อเมื่อ 3 1( )ki P  -set ของ 

2 3 3kv v vL  และ 3( )ki P -set ของ 1 2 3kv v vL  เป็นเซตเดียวกัน 
จากบทแทรก 2.6 เราทราบว่ามี 3 1( )ki P  -set ของ 2 3 nv v vL  
เพียงเซตเดียวที่บรรจุจุดยอด 2v  และเซตนี้จะมีดีกรีหนึ่ งใน 

3 1( )kID Pg -  ให้ 3 1( )ki P  -set นี้เป็นเซต A  ดังนั้น 1{ }u  A  มีดีกรี
หนึ่ งในกราฟย่อย 1D และจะเห็นว่า A  เป็น 3( )ki P -set ของ 

1 2 3kv v vL  ด้วย ดังนั้น 1{ }u  A  ใน 1D จะมีเส้นเช่ือมไปยังทุก 
1m  จุดยอดใน 2D  จะได้ว่า ,3 ,( )m k m kID L Lg @  ตัวอย่างรูปที่ 7 

แสดงกราฟ 5,6 5,2( )ID L Lg @          
 

ทฤษฎีบท 3.6 ถ้า 3m  และ 0k   เป็นจ านวนเต็ม แล้ว 
,3 1 1( )m kID L Kg + @  

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (2) เราจะได้ว่า ,3 1( ) 1m ki L k    และ
ทุก ,3 1( )m ki L  -set จะบรรจุจุดยอด 1u  ดังนั้นอีก k จุดยอดในเซตนี้
จะต้องเลือกจากจุดยอด 2 3 3 1, , , kv v vK  และต้อง dominate 
จุดยอด 2 3 3 1, , , kv v vK  เหล่านี้ด้วย เราจะมองจุดยอดเหล่านี้
เป็นกราฟ 3kP  จากทฤษฎีบท 2.1 เราทราบว่า 3( )ki P k  ดังนั้น 

,3 1( )m ki L  -set คือ 1{ }u  3( )ki P -set และจากทฤษฎีบท 2.3 จะได้
ว่า ,3 1 3 1( ) ( )m k kID L ID P Kg g+ @ @           
 

 ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่อไป เราจะนิยาม gun graph ขนาด 
( , )m k  แทนด้วยสัญลักษณ์ ,m kG  เป็นกราฟท่ีมีสมบัติดังนี้ 
1) ,( )m kV G = 1( ) ( )m k kV K P V S   
2) ,( )m kE G = 1( ) ( )m k kE K P E S   1, , 1{ | 1,2, , }j i js u i m  K  
ตัวอย่างกราฟ 4,3G  แสดงในรูปที่ 8 
 

ทฤษฎีบท 3.7 ถ้า 3m  และ 0k   เป็นจ านวนเต็ม แล้ว 
,3 2 1, 1( )m k m kID L Gg + - +@  

พิสูจน์ จากข้อสังเกต 3.4 (3) เราจะได้ว่า ,3 2( ) 2m ki L k    และ
จะมี ,3 2( )m ki L  -set ที่บรรจุ 1u  และมี ,3 2( )m ki L  -set ที่ไม่บรรจุ 

1u  อันดับแรกพิจารณา ,3 2( )m ki L  -set ที่บรรจุ 1u  จะได้ว่าอีก 
1k   จุดยอดในเซตนี้จะต้องเลือกจากจุดยอด 2 3 3 2, , , kv v vK  

เร า จ ะ ม อ ง จุ ด ย อ ด เห ล่ า นี้ เป็ น ก ร า ฟ  3 1kP   เนื่ อ ง จ า ก 
3 1( ) 1ki P k    ดั ง นั้ น  ,3 2( )m ki L  -set ใ น ก ร ณี นี้ คื อ 
1{ }u  3 1( )ki P  -set ให้ 1D  เป็นกราฟย่อยของ ,3 2( )m kID Lg +  ที่มี

จุดยอดคือ ,3 2( )m ki L  -set ทั้งหมดที่บรรจุ 1u  และเส้นเช่ือมที่มีจุด
ปลายเป็น ,3 2( )m ki L  -set เหล่านี้  จากทฤษฎีบท 2.5 จะได้ว่า 

1 3 1 1( )k kD ID P Sg + +@ @  
 พิจารณา ,3 2( )m ki L  -set ที่ไม่บรรจุ 1u  เราจะต้องเลือกหนึ่งจุด
ยอด iu  เมื่อ 1i   ใน mK  ซึ่งเลือกได้ 1m  วิธี และเลือกอีก 

1k   จุดยอดในเซตนี้จาก 1 2 3 2, , , kv v vK  เราจะมอง 3 2k   
จุดยอดเหล่านี้เป็นกราฟ 3 2kP   เนื่องจาก 3 2( ) 1ki P k    ดังนั้น 

,3 2( )m ki L  -set ในกรณีนี้  คือ { }iu  3 2( )ki P  -set ส าหรับ 1i   
จากทฤษฎีบท 2.7 เราทราบว่า 3 2 2( )k kID P Pg + +@  ดังนั้น ส าหรับ 

{2,3, , }i m K แต่ละ iu  เซต { }iu  3 2( )ki P  -set ทั้งหมดจะมี
เส้ น เ ช่ื อ ม กั น เป็ น  path ที่ มี  2k   จุ ด ย อด  แ ล ะ ส าห รั บ 

{1,2, , 2}t k K  แ ต่ ล ะ  tB  ที่ เป็ น  3 2( )ki P  -set จ ะ ได้ ว่ า 
{ }iu  tB  ทั้งหมดจะมีเส้นเช่ือมกันเป็น complete graph ที่มี 

1m  จุดยอด ให้ 2D  เป็นกราฟย่อยของ ,3 2( )m kID Lg +  ที่มีจุด
ยอดคือ ,3 2( )m ki L  -set ที่ไม่บรรจุ 1u  และเส้นเช่ือมที่มีจุดปลาย
เป็น ,3 2( )m ki L  -set เหล่านี้ เราจะได้ว่า 2 1 2m kD K P    ดังแสดง
ในรูปที่ 9 
 ต่อไปเราจะพิจารณาเส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดในกราฟย่อย 1D  
แ ล ะ  2D  ข อ ง  ,3 2( )m kID Lg +  เนื่ อ ง จ า ก จุ ด ย อ ด ใน  1D  คื อ 

1{ }u  ,i jA  เมื่อ ,i jA คือ 3 1( )ki P  -set ของ 2 3 3 2kv v vL  ที่อยู่
ในต าแหน่งแถวที่ i   และหลักที่ j  ของ 1kS   และจุดยอดใน 2D

คื อ  { }iu  tB เมื่ อ  tB  คื อ  3 2( )ki P  -set ข อ ง  1 2 3 2kv v vL  
ดังนั้นสองเซตนี้จะมีเส้นเช่ือมกันก็ต่อเมื่อ ,i j tA B  จากบทแทรก 
2.4 เราทราบว่าจะมี 3 1( )ki P  -set ของ 2 3 3 2kv v vL  ที่บรรจุ 2v  
ทั้งหมด 1k   เซต และเซตเหล่านี้จะประกอบกันเป็น path อยู่ใน
แถวที่หนึ่งหรือหลักที่ 1k   ของ 1kS   โดยไม่เสียนัยทั่วไปสมมุติ
ให้ 3 1( )ki P  -set เหล่านี้อยู่ในแถวที่หนึ่งของ 1kS   นั่นคือ ส าหรับ 

{1,2, , 1}j k K แล้ว 1, jA จะบรรจุจุดยอด 2v  และจะเป็น 
3 2( )ki P  -set ของ 1 2 3 2kv v vL  ด้วย จากทฤษฎีบท 2.7 ส าหรับ

แต่ละ iu  เซต { }iu  jB  จัดรูปเป็น path ใน 2D จากบทแทรก 
2.6 โดยไม่เสียนัยทั่วไปเราสมมุติให้ 1B  เป็นเซตเดียวที่บรรจุจุด
ยอด 1v  นั่นคือ 2 3 1, , , kB B B K  บรรจุจุดยอด 2v และ 1kB  เป็น
เซตเดียวท่ีบรรจุจุดยอด 3 2kv   ซึ่งมีดีกรีหนึ่งใน path ดังนั้นส าหรับ
ทุ ก  {1,2, , 1}j k K  จ ะ ไ ด้ ว่ า  1, 1j jA B   ดั ง นั้ น 

,3 2 1, 1( )m k m kID L Gg + - +@           
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v1
v3v2 v4 v6v5 v7

{v1,v3,v6} {v1,v4,v7}{v1,v4,v6}

{v2,v4,v7}{v2,v4,v6}

{v2,v5,v7}
 

 

รูปที่ 1 กราฟ G และ ( )ID Gg  
 

 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟ 5W  และ 5G ตามล าดับ 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟ 6,5L  
 

u1,1 u1,4u1,3u1,2

u2,2 u2,5u2,4u2,3

u3,3 u3,6u3,5u3,4

u4,4 u4,7u4,6u4,5

u5,5 u5,8u5,7u5,6

u6,6 u6,9=u1,1u6,8u6,7

u7,7 u7,8

u8,8

u9,9=u1,4

u8,9=u1,3

u7,9=u1,2

u1,1 u1,4u1,3u1,2

u4,4

u3,4u3,3

u2,2 u2,3 u2,4

S4 : T4 :

 
 

รูปที่ 4 กราฟ 4S  และ 4T  ตามล าดับ 
 

 

 

 

 
 

 
รูปที่ 5 กราฟ nG  

 

v1 v3v2 v4u1

u4

u3

u5

v5

u2
 

รูปที่ 6 กราฟ 5,5L  
 

{u5,v2,v5}

{u2,v2,v5}
{u3,v2,v5}

{u4,v2,v5} {u1,v3,v6}{u1,v3,v5}{u1,v2,v5}

 
รูปที่ 7 กราฟ 5,6( )ID Lg  

G : 

ID(G) : 

v0 

v1 
u0 

v3 

v2 

vn-2 

u2 

u1 

un-2 

c 
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u4,1

u2,1

u3,1
u1,1

u4,2

u2,2

u3,2
u1,2

u4,3

u2,3

u3,3
u1,3

u4,4

u2,4

u3,4
u1,4

s1,1 s1,3s1,2

s2,3s2,2

s3,3  
รูปที่ 8 กราฟ 4 ,3G  

 
{u2}UB1

{u3}UB1

{um}UB1

{u4}UB1

{u2}UB2

{u3}UB2

{um}UB2

{u4}UB2

{u2}UBk+2

{u3}UBk+2

{um}UBk+2

{u4}UBk+2

{u2}UB3

{u4}UB3

{u1}UA1,1 {u1}UA1,k {u1}UA1,k+1{u1}UA1,2

{u3}UB3

{um}UB3

{u2}UBk+1

{u3}UBk+1

{um}UBk+1

{u4}UBk+1

{u1}UA2,k{u1}UA2,2
{u1}UA2,k+1

{u1}UAk-1,k {u1}UAk-1,k+1

{u1}UAk,k+1  
 

รูปที่ 9 กราฟ ,3 2( )m kID Lg +  
 

4. สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ 
แกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเนติงกราฟสามารถใช้ประโยชน์ในการ

พิจารณาความเสถียรของ ( )i G -set นั่นคือถ้าในแกมมาอินดิเพน 
เดนท์โดมิเนติงกราฟ ( )i G -set ใดที่มีเส้นเชื่อมจ านวนมาก จะแสดง
ว่ามีเซตนั้นมีความเสถียรมาก คือ ถ้ามีจุดยอดใดในเซตเสียหายก็มี
ความน่าจะเป็นที่เราสามารถแทนจุดยอดนั้นด้วยจุดยอดอื่นเพียงจุด
ยอดเดียวและเซตนั้นยังคงเป็น ( )i G -set  

  เรายังสามารถขยายผลการศึกษาแกมมาอินดิเพนเดนท์โดมิเน 
ติงกราฟ ไปยังกราฟรูปแบบต่าง ๆ ได้อีกมากมาย รวมทั้งโดมิเนติง 
กราฟได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง และมีอีกหลายคุณสมบัติให้ศึกษา
นอกเหนือจากความเป็นอินดิเพนเดนท์เซต ซึ่งแต่ละคุณสมบัติก็ใช้ใน

การพิจารณาปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกัน  ท าให้สามารถสร้างงานวิจัย
ได้อย่างกว้างขวาง 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อ  
ไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

Factors associated with protection health behaviors during COVID–19 
pandemic among workers at Suvarnabhumi Airport 

 
 

สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์1 มงคล รัชชะ2 จักรกฤษ เสลา3 อนุ สุราช4 และ ชุนิกา แจ่มจ ารัส5 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม พฤติกรรมการป้องกันตนเอง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในระดับสูง มีพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 ในระดับสูง 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตาม อายุ ประสบการณ์การท างาน และ ความรู้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการป้องกันตนเอง, เชื้อไวรัส COVID-19, การแพร่ระบาด, ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน 
 

Abstract 
 This study was a cross-sectional survey. The objectives of this study were to study personal factors, 
predisposing factors, enabling factors, reinforcing factors, protection health behaviors and to study the association 
between factors with protection health behaviors during COVID-19 pandemic. The participants were 385 workers who 
worked at Suvarnabhumi Airport. The results of the study were shown that most of the participants had a high level of 
knowledge, attitudes, awareness about the COVID-19 pandemic and the protection health behaviors during COVID-19 
pandemic as well. Furthermore, the factors association with protection health behaviors during COVID-19 pandemic 
were statistically significant at the 0.05 level included monthly income, attitudes, perceptions, enabling factors, 
reinforcing factors. However, age, work experience and knowledge were not associated with protection health behaviors 
during COVID-19 pandemic at the 0.05 level. 
 
Keywords: Protection health behaviors, COVID–19, Pandemic, Workers at Suvarnabhumi Airport 
 
 
1. บทน า 
 การล้มป่วยจากการติดเช้ือไวรัส COVID–19 พบครั้งแรกใน
ประชาชนเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงเดือนธันวาคม 
2562 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและแพร่กระจายไปทั่วโลก

ก่อให้เกิดการติดเชื้อมากกว่า 30 ล้านคน และ เสียชีวิตมากกว่า 9.5 
แสนคน [1] 
  อาการของผู้ติดเช้ือไวรัส COVID–19 จะส่งผลต่อระบบทางเดิน
หายใจเป็นอันดับแรก มีไข้ กระสับกระส่าย ไอ เจ็บคอ หายใจ
เหนื่อยหอบง่าย ท้องเสีย และรุนแรงจนกระทั่งปอดอักเสบ การติด
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เชื้อมักเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น ละอองจากการ
ไอ จาม เป็นต้น ระยะฟักตัวของอาการประมาณ 2-14 วัน ผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่ามีการติดเช้ือก็มีอาการรุนแรงมากแล้ว [2] 
 การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือไวรัส COVID–19 ท าได้
ดั งนี้ คื อ  ส วมหน้ ากากอนามั ย  ล้ างมื อด้ วยน้ าสะอาด  สบู่  
หรือเจลล้างมือที่ผสมแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ ปิดปากและจมูกในขณะไอ
หรือจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่มีการติดเช้ือ ปรุงอาหารให้สุกและ
ใหม่ สวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือเมื่อสัมผัสสัตว์ป่า หลีกเลี่ยงไป
ในสถานท่ีแออัด ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมตัวกับผู้อื่น [3]  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยพบว่า มีผู้ติดเช้ือ
จ านวน 3,500 ราย และเสียชีวิต 59 ราย [4] โดยที่กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองและควบคุมการ
ติดเช้ือไวรัส COVID–19 ดังนี้  มาตรการแรกคือการคัดกรองผู้
เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใน 6 
ท่าอากาศยาน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย 
กระบี่  และภูเก็ต มาตรการต่อมาคือ การท าการคัดกรองผู้ป่วยที่มี
อาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินระบบหายใจ มาตราการสุดท้าย คือ
การให้ความรู้ประชาชนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังในชุมชน [5] 
 จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานมีโอกาศ
เสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID–19 ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการ
สัมผัสโรคจากผู้มาเยือนประเทศไทยทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศท่ีมีความเสียงที่เดินทางเข้ามาในประเทศ
ไทย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 ของกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานในท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย 
เพื่อน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังการติดเช้ือไวรัส 
COVID–19 ของผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม 
และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID–19 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกัน
ตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID – 19 ของผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย
รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (cross-sectional 
descriptive research) โดยมีระเบียบวิธีวิจัยและการด าเนินการ
ดังนี ้
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสืออนุญาตในการท าวิจัยและเก็บข้อมูลจากคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อประสานงานไปยัง

กลุ่ มป ระชากรที่ สน ใจเป็ นอาสาสมั ครในการเข้ าร่ วมตอบ
แบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการท าความเข้าใจและอธิบายขั้นตอนวิธีการเก็บข้อมูล 
โดยการใช้แบบสอบถามให้กลุ่มวัยท างานเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง หากกลุ่มตัวอย่างวัยท างานไม่เข้าใจในข้อค าถามของ
แบบสอบถาม ผู้ท าการศึกษาวิจัยจะเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดของ
แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามหลังจากท่ีกลุ่มตัวอย่าง
วัยท างานได้ตอบแบบสอบถามเสร็จหากแบบสอบถามใดตอบไม่
สมบูรณ์ผู้ท าการวิจัยก็สอบถามเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ผู้ท าการศึกษาวิจัยส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท า
การเก็บข้อมูล 
 4. ผู้ท าการศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
ความครบถ้วนของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป 
 5. น าแบบสอบถามที่ได้ไปบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่มี
อายุในระหว่าง 20-60 ปี และมีอายุงานไม่ต่ ากว่า 1 ปี การศึกษาใน
ครั้งนี้  ใช้สูตรค านวนตัวอย่างของ คอแครน (Cochran) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 385 คน 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการคึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เองจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 5 
ส่วนดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด และเติม
ค าในช่องว่าง รวมทั้งหมด 8 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยน า ประกอบด้วย 3 
ตอนคือความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้  ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID–19 จ านวน 10 ข้อส่วนที่ 4 ปัจจัยที่
ส่งเสริมการป้องกันการติดเช้ือไวรัส COVID–19 จ านวน 9 ข้อและ
ส่วนที่5 แบบสอบถามพฤติกรรมการการป้องกันการติดเช้ือไวรัส 
COVID–19 จ านวน 10 ข้อ 

หาความเที่ ยงตรงเชิงเนื้อหา(Index of Item – Objective 
Congruence) โดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้มีค่าเท่ากับ 0.78 และผล
การทดสอบของเครื่องมือแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  ได้ความ
เช่ือมั่นค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach s alpha 
coefficient)  เท่ากับ 0.72 

 
3.4 สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย 

สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ได้แก่  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และ สถิติ
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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500 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ท างานในสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-40 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาท ไม่มีโรคประจ าตัว 
และอายุงานไม่เกิน 10 ปี รายละเอียดดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ส่วนบุคคลของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ   
               (n=385) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
  ชาย 
  หญิง 

 
227 
158 

 
59.0 
41.0 

อายุ 
  20-30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  51 ปีขึ้นไป 

 
172 
130 
61 
22 

 
44.7 
33.8 
15.8 
5.7 

สถานะ 
  โสด 
  สมรส 
  หม้าย 
  หย่าร้าง 

 
257 
118 
  1 
  9 

 
66.8 
30.6 
0.3 
2.3 

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา 
 ปวช/ปวส 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
8 
37 
79 
261 

 
2.1 
9.6 
20.5 
67.8 

ศาสนา 
 พุทธ 
  คริสต์ 
  อิสลาม 

 
383 
1 
1 

 
99.5 
0.3 
0.3 

รายได้ต่อเดือน(บาท) 
  10,000-30,000 บาท 
  30,001-50,000 บาท 
  50,001-ขึ้นไป 

 
242 
55 
88 

 
62.9 
14.3 
22.9 

โรคประจ าตัว 
  ไม่มีโรคประจ าตัว 

 
385 

 
100 

อายุการท างาน 
  1-10 ปี 
  11-20 ปี 
   21 ขึ้นไป 

 
276 
87 
22 

 
71.7 
22.6 
5.7 

 

4.2 ปัจจัยที่ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส 
COVID-19 
 1. ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ 
         พบว่าผู ้ที ่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน 
ร ้อ ยละ  80  ม ีค วาม รู ้ ท ัศน คต ิ แ ล ะ  ก ารร ับ รู ้ใน ระด ับ ส ูง  
ดังตารางที่ 2  
     ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกมากที่สุดด้านความรู้คือ คือ 
เชื ้อไวรัส COVID-19 ติดต ่อได้จาก ไอ จาม การล้างมือด ้วยเจ
แอลกอฮอล์ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัส COVID-19 และ 
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ช่วยลดโอกาส
เสี่ยงต่อการเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าคะแนน
สูงสุด การห้ามนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ช่วยป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การหลีกเลี ่ยง
พื้นที่มีคนแออัดจะช่วยป้องกันการติดเช้ือไวรัส การรับรู้การป้องกัน
การติดเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า ข้อค าถามที่มีค่าคะแนนสูงสุด ผู้
ที่ร่างกายอ่อนแอมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ผู้ที่
อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยมีโอกาสติดเช้ือไวรัส เป็นต้น 
 
ตารางที่ 2 ระดับคะแนน ปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการ
รับรู้ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ (n=385) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
ด้านความรู ้
   ระดับสูง 
   ระดับปานกลาง 
   ระดับต่ า 

 
371  
9 
5 

 
96.4 
2.3 
1.3 

Mean = 9.405, S.D. = 1.132 คะแนน,  
Min = 0.00 คะแนน, Max = 10.00 คะแนน 
ด้านทัศนคต ิ
   ระดับสูง  
   ระดับปานกลาง  
   ระดับต่ า  

 
340 
43 
2 

 
88.3 
11.2 
0.5 

Mean= 4.215 คะแนน, S.D. = 0.482 คะแนน,  
Min = 2.20 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
ด้านการรบัรู ้
   ระดับสูง  
   ระดับปานกลาง  
   ระดับต่ า  

 
334 
49 
2 

 
86.8 
12.7 
0.5 

Mean= 4.168 คะแนน, S.D. = 0.499 คะแนน,  
Min = 2.30 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
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 2. ปัจจัยเอื้อ 
     พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 80 มีระดับคะแนนปัจจัยเอื้อสูง ดังแสดงในตารางที่ 3 และพบว่า 
ปัจจัยเอื้อท่ีมีค่าคะแนนสูงสุด ที่อยู่อาศัยมีสุขลักษณะที่ดี และ มีน้ า
สะอาดเพียงพอต่อการ อุปโภค บริโภค เป็นต้น ปัจจัยเอื้อที่มีค่า
คะแนนต่ าสุดคือ ท่านหาซื้อเจลแอลกอฮอล์และ หน้ากากอนามัยได้
ง่าย 
 
ตารางที่ 3 ระดับคะแนน ปัจจัยเอื้อของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
   ระดับสูง 
   ระดับปานกลาง 
   ระดับต่ า 

309 
76 
0 

80.3 
19.7 
0.00 

Mean = 4.152 คะแนน, S.D. = 0.589 คะแนน,  
Min = 2.60 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
 
 3. ปัจจัยเสริม 
     พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 60 มีระดับคะแนนปัจจัยเสริมในระดับสูง ดังตารางที่ 4 
      พบว่า ปัจจัยเสริมที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเช้ือไวรัส COVID-19 ทางสื่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด 
รอ งล งม า  ค ือ ข ้อ  ได ้ร ับ ข ้อ ม ูล ข ่า วส าร เกี ่ย วก ับ เชื ้อ ไวร ัส  
COVID-19 ทางสื่อโทรทัศน์ ปัจจัยเสริมที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 จากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4 ระดับคะแนน ปัจจัยเสริมของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
   ระดับสูง 
   ระดับปานกลาง 
   ระดับต่ า 

261 
117 
7 

67.8 
30.4 
1.8 

Mean = 3.942 คะแนน, S.D. = 0.767 คะแนน,  
Min = 1.89 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
 
 4. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส 
COVID-19 
     พบว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่เกิน ร้อย
ละ 90 มีระดับคะแนนพฤติกรรมในระดับสูง ดังตารางที่ 5 
     พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ คือใช้ช้อนกลางเมื่อ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น  รองลงมา คือ สวมหน้ากากอนามัย 
ข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือไม่น ามือมาสัมผัส ตา จมูก ปาก 
  
 

ตารางที่ 5 ระดับคะแนน พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบิน
สุวรรณภูมิ (n=385) 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
   ระดับสูง 
   ระดับปานกลาง 
   ระดับต่ า 

363 
21 
1 

94.3 
5.5 
0.3 

Mean = 4.387 คะแนน, S.D. = 0.448 คะแนน,  
Min = 2.20 คะแนน, Max = 5.00 คะแนน 
 
4.3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ 
และปัจจัยเสริม อย่างไรก็ตาม อายุ ประสบการณ์การท างาน และ 
ความรู้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

 
 

รายละเอียด 

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 

r P-value 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
   อาย ุ
   รายได้ต่อเดือน 
   อายุการท างาน 
ปัจจัยน า 
  ความรู้ 
  ทัศนคติ 
  การรับรู้ 
ปัจจัยเอื้อ 
ปัจจัยเสริม 

 
0.035 
0.126 
-0.001 

 
-0.005 
0.220 
0.170 
0.197 
0.250 

 
0.493 
0.013* 
0.985 

 
0.981 
0.000* 
0.001* 
0.000* 
0.000* 

หมายเหตุ * มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปผู้ปฏิบัติงานในสนามบินส่วนใหญ่อยู่อายุ 20-40 ปซีึ่ง
เป็นช่วงวัยแรงงานที่มีความส าคัญของประเทศมีสุขภาพแรงแรง มี
การศึกษาอยู่ในระดับดีและมีเดือนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบค่าแรงขั้นต่ า
ของประเทศไทย [6] 
 เมื่อศึกษาปัจจัยน า ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ของกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน พบว่าอยู่ในระดับสูงแสดงว่าผู้ปฏิบัติงานใน
สนามมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส 
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COVID–19 และมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี มีทัศนคติที่ดีและมี
การรับรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19 
 เมื่อศึกษาปัจจัยเอื้อพบว่าผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน พบว่ามีปัจจัย
ที่เอื้อต่อการป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ในระดับสูง เช่น มีที่อยู่
อาศัยมีสุขลักษณะที่ดี และ มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการ อุปโภค 
บริโภค แสดงให้เห็นถึงสภาพที่มีอยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการ
บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อย่างไรก็ตาม การหาซื้ออุปกรณ์ต่าง 
ๆ ที่จ าเป็นหาซื้อได้ค่อนข้างยากเช่น เจลแอลกอฮอล์และ หน้ากาก
อนามัยได้ เนื่องจากขาดแคลนและมีการขึ้นราคาสินค้า ซึ่งหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องเข้มงวดและดูแลต่อไป 
 เมื่อศึกษาปัจจัยเสริม พบว่ามีปัจจัยเสริมต่อการป้องกันเชื้อไวรัส
ในระดับสูงและพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตและ ทางสื่อโทรทัศน์ มากที่สุด ส่วน จากบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขพบน้อยที่สุดอาจเนื่องมากจากบุคคลกร
ทางด้านสาธารณสุขในประเทศมีน้อยและไม่เพียงพอที่จะรณรงค์
ส่งเสริมในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสนามบิน แสดงว่าการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสนามบินที่มากสุดคือการใช้
สื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อโทรทัศน์   
 พฤติกรรมการป้องกันกันตัวเองจาการติดเช้ือไวรัส COVID-19
ของผู้ที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิอยู่พฤติกรรมในระดับสูงมี
  มีพฤติกรรมการใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
มากที่สุดและมี สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและใน
ที่ท างาน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้มือมือมาสัมผัส ตา จมูก 
ปากปฏิบัติได้น้อยที่สุดเนื่องจากมีการปฏิบัติกันจนเป็นนิสัย จึงต้อง
ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทัศนคติ การรับรู้ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัย
เสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และพบว่า อายุ ประสบการณ์การท างาน และ ความรู้ ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID–19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธก์ับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
 (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง                            

factors associated with protection behavior of small particles less than 2.5 
microns (PM 2.5) of Security guard at Ramkhamhaeng University 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน  2.5 ไมครอน (PM 2.5) และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 118 คน ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 69.49 มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 70.34 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงู 
ร้อยละ 98.31 และพบว่าความรู้และทัศนคติ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากกับพฤติกรรม พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) อย่างมีนัยส าคัญสถิติ ที่ระดับ 0.05                 

ค าส าคัญ: ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน, พฤติกรรมการป้องกันและพนักงานรักษาความปลอดภัย 

      ABSTRACT      
 This research was a Cross-Sectional Correlative Descriptive Research Study. The objective of this study ware to 
study personal factors, knowledge, attitude, protection behavior and factors associated with protection behavior of small 
particles less than 2.5 microns (PM 2.5) of Security guard at Ramkhamhaeng University by using questionnaires as a tool 
for collecting data and analyzing data with descriptive statistics and analyzing relationships using Pearson correlation. This 
study was conducted 118 participants. The study was found that most of participants had the knowledge of protection 
behavior of small particles less than 2.5 microns (PM 2.5) at a high level (69.49%), the attitude of protection behavior of 
small particles less than 2.5 microns (PM 2.5) was high level (70.34%) and the protection behavior of small particles less 
than 2.5 microns (PM 2.5) was high level (98 . 3 1% ). When analyzing factors associated to protection behavior of small 
particles less than 2.5 microns (PM 2.5) by using Pearson's correlation.  The result was found that knowledge of protection 
behavior of small particles less than 2.5 microns (PM 2.5) and attitude of protection behavior of small particles less than 
2.5 microns (PM 2.5) were very low statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: Particles less than 2.5 microns (PM 2.5), Behavior and Security guard 
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1. บทน า (Introduction)  
 ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมเป็นอย่าง
มาก ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้า    การคมนาคม
ขนส่งเป็นจ านวนมาก เริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ได้เริ่มมีการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ เน้น
โครงสร้างพื้นฐานเช่น การชลประทาน การสร้างถนน เกิดเขื่อน
ส าคัญได้แก่ เขื่อนภูมิพล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในส่วน
ภูมิภาค มีการบุกรุกพื้นที่ป่า เผาป่าเป็นจ านวนมาก เปลี่ยนพื้นที่
เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมท าให้ประเทศไทยมีการเกิดโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จนเกิดปัญหาทางมลพิษทาง
อากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฝุ่น
ละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแส
เลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการท างานในอวัยวะต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้ อรัง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญใน
ปัจจุบัน  ท าให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ก าหนดให้ PM 2.5 จัด
อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุ
ให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สอดรับกับ
รายงานของธนาคารโลก (World Bank) ที่ระบุว่า ประเทศไทยมี
ผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควรมากถึง 50,000 ราย ซึ่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี้
ส่งผลกระทบไปถึงระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่รัฐจะต้อง
สูญเสียเกี่ยวเนื่องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจากมลภาวะทาง
อากาศนี้อีกด้วย (จินตนา ประชุมพันธ์,2561) [1] จากผลการศึกษา
ทั่วโลกพบว่า หากฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงกว่าค่ามาตรฐาน จะส่งผล
ใหก้ารตายด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 20 
การป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 การตาย
ด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 
การป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 
ผู้สูงอายุป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ผู้สูงอายุ
ป่วยด้วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 และยัง
ท าให้สภาพปอดในเด็กแย่ลง (รศ.ดร.พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช,2555) 
[2] ฝุ่ น ล ะออง เป็ นปัญหามลพิ ษที่ ส า คั ญอั นดั บหนึ่ ง ของ 
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.2541 ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้
ทุนสนับสนุนการศึกษา เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยมี
ระดับความรุนแรงใกล้เคียงกับผลการศึกษาจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก 
โดยระดับของฝุ่นขนาดเล็ก อาจท าให้คนในเขตกรุงเทพมหานคร
ตายก่อนเวลาอันควรถึง 4,000 – 5,500 รายในแต่ละปี (นพภาพร
และคณะ,2547) [3] จากสถิติย้อนหลัง ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2560 
– มกราคม 2563 พบว่า มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5) ระดับสูงสุดคือ เดือนมกราคม 2561 มีขนาด 
183 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลงมาคือ เดือนมกราคม 2563 มี
ขนาด 180 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งในระดับนี้เริ่มมีผลต่อ
สุขภาพของประชาชนตามเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทย  พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย

รามค าแหงมีความเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอนมาก เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านนอกและด้านภายใน
อาคารและไม่ได้รับการป้องกันอันตรายจากฝุ่นอย่างเพียงพอ ท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5
ไมครอน (PM 2.5) ได้                       

2. วัตถุประสงค์การวิจัย    
 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่ เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

3. วิธีการศึกษา (Methods)                   
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มประชากรคือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ท างาน
ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนทั้งสิ้น 170 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จนไดครบกลุ่ม
ตัวอย่าง 118 คน  
 การค านวณกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 118 คน 
โดยใช้สูตรการค านวณของ เครซี่และมอร์แกน โดยมีวิธีการค านวณ
ดังนี้              

     n =  𝑥2𝑁𝑝(1−𝑝)

𝑒2(𝑁−1)+𝑥2𝑝(1−𝑝)
                           

 n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   
 N = ขนาดของประชากร          
 e = ระดับความคลาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได ้
 𝜒2= ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่นร้อย
ละ 95 (𝜒2 =3.841)                               
 p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้
ก าหนด p = 0.5)                                 
แทนค่า      

 n = (3.841)(170)(0.5)(0.5)

0.052(170−1)+3.841(0.5)(0.5)
  

    = 118 คน      
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสอบถาม การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อ เสนอแนะ ตรวจสอบความเ ช่ือมั่ น  (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปทดสอบกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัย การกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 30 คน ได้
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.754 โดยที่แบบสอบถามจะประกอบไป
ด้วยส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ   
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 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามที่มลีักษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด มีจ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โรคประจ าตัว การ
สูบบุหรี่ การได้รับความรู้เกีย่วกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
2.5 ไมครอน  
 ส่วนท่ี 2 แบบทดสอบความรูเ้รื่องการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีจ านวน 16 ข้อ มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี 
ข้อความ               ข้อความเชิงบวก         ข้อความเชิงลบ        
ใช่                    1   คะแนน              0   คะแนน                                                                                    
ไม่ใช่                 0  คะแนน                1   คะแนน
 ก าหนดระดับคะแนนเป็น 3 ระดับดังนี ้      
เกณฑร์ะดับ              คะแนนท่ีได้     การแปลความหมาย 
น้อยกว่าร้อยละ 60    0 - 9  คะแนน ความรู้ระดับต่ า   
ร้อยละ 60 – 79     10 - 12 คะแนน   ความรู้ระดับปานกลาง                                                  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป    13 - 16 คะแนน    ความรู้ระดับสูง  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามทัศนคติเรือ่งการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีจ านวน 15 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบประเมินคา่ (Rating Scale) ให้แสดงความ
คิดเห็น โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Likert Scale มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี ้                       
ข้อความ                    ข้อความเชิงบวก      ข้อความเชิงลบ   
เห็นด้วยอย่างยิ่ง                5 คะแนน       1 คะแนน           
เห็นด้วย             4 คะแนน               2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ                3 คะแนน               3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  2 คะแนน     4 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 คะแนน     5 คะแนน       
 การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้                                            
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.33   หมายถึง ทัศนคติระดับต่ า        
คะแนนเฉลี่ย  2.34 - 3.67   หมายถึง ทัศนคติระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  3.68 – 5.00  หมายถึง  ทัศนคติระดับสูง      
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนจ านวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) ให้แสดงความคิดเห็น โดย
ประยุกต์ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของ Likert Scale มีเกณฑ์การให้
คะแนนดังน้ี      
ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง  มีการปฏิบัตเิป็นประจ าสม่ าเสมอ
(ปฏิบัติ 3–4 วันในรอบ 1 สัปดาห)์             
ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง    มีการปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ    
(ปฏิบัติ 1–2วันในรอบ 1 สัปดาห์)            
ไม่เคยปฏิบัติ   หมายถึง ไมไ่ด้มีการปฏิบัตเิลยในรอบ 1 สัปดาห ์                                                                                                                 
 การแปลผล แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี ้                                                                                                                                                                    
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 1.00 หมายถึง พฤติกรรมระดับต่ า                                                                                                
คะแนนเฉลีย่ 1.01 – 2.01 หมายถึง พฤติกรรมระดับปานกลาง                                                                 
คะแนนเฉลีย่ 2.02 – 3.00 หมายถึง พฤติกรรมระดับสูง  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวม    
 1. สร้างแบบเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไ มครอน  (PM2.5) ของพนั ก งานรั กษาความปลอดภั ย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีทั้งหมด 4 ด้าน ติดต่อประสานงาน ขอ
ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ก าหนดไว้ด้วยตนเอง
 2. น าแบบสอบถามไปยื่นให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง พร้อม
แจ้งขอความร่วมมือวัตถุประสงค์ อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถาม 
และแจ้งก าหนดการรับคืนแบบสอบถาม   
 3. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาพิจารณาความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถามเพื่อท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ
ต่อไป      
3.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้   
 1.ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม   
 2.ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้  ทัศนคติกับ
พฤติกรรม    

4. ผลการศึกษา                    
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน โรคประจ าตัว การสูบ
บุหรี่ การได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่
เกิน 2.5 ไมครอน ดังแสดงในตารางที่ 1                               
ตารางที่1 แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 118 คน) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน)   ร้อยละ 
1.เพศ   
      ชาย 105 88.98 
      หญิง 13 11.02 
2.อาย ุ   
      20 – 30 ปี 35 29.66 
      31 -40 ปี 45 38.14 
      41 -50 ปี 35 29.66 
      51 ปีขึ้นไป 3 2.54 
3.ระดับการศึกษา   
     ประถมศึกษา 11 9.32 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 38 32.20 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 35 29.66 
     ปวส. / อนุปริญญา 28 23.73 
     ปริญญาตร ี 6 5.08 
     สูงกว่าปริญญาตร ี - - 
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4.ประสบการณ์การท างาน   
      0 - 5 ปี 49 41.53 
      6 – 10 ป ี 31 26.27 
      11 – 15 ปี 20 16.95 
      16 – 20 ปี 12 10.17 
      มากกว่า 20 ปี 6 5.08 
5.โรคประจ าตัว   
      ไม่ม ี 105 88.98 
       มี 13 11.02 
6.การสูบบุหรี ่   
       สูบ 70 59.32 
       ไม่สูบ 48 40.68 
7.การไดร้ับความรู้เกี่ยวกับฝุ่น   
        เคย 71 60.17 
        ไม่เคย 47 39.83 

4.2 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกนิ 2.5 
ไมครอน     
 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน พบว่า ความรู้ภาพรวมอยู่ในระดับสูง จ านวน      82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.49 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง    จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 และระดับต่ า จ านวน     3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.54 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 2                   
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ของระดับความรู้ในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน) 
ระดับความรู ้ ช่วงคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า 0 – 9 คะแนน 3 2.54 
ปานกลาง 10 – 12คะแนน 33 27.97 
สูง 13 -16 คะแนน 82 69.49 

รวม 118 100.00 
          
4.3 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน     
 ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน พบว่า ทัศนคติภาพรวมอยู่ในระดับสูง จ านวน   83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.34 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.66 และไม่มีทัศนคติระดับต่ า ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 3    
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของระดับทัศนคติในภาพรวมของ
กลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน) 
ระดับทัศนคต ิ ช่วงคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ า 1.00 – 2.33 0 0.00 
ปานกลาง 2.34 – 3.67 35 29.66 
ระดับสูง 3.68 – 5.00 83 70.34 

รวม       118        100.00 

4.4 พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ เกิน 2.5 
ไมครอน      
 พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 
ไมครอน พบว่า พฤติกรรมภาพรวมอยู่ในระดับสูง จ านวน   116 
คน คิดเป็นร้อยละ 98.31 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 และไม่มีพฤติกรรมระดับต่ า ตามล าดับ ดัง
แสดงในตารางที่ 4                              
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ของระดับพฤติกรรมในภาพรวม
ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 118 คน) 

ระดับพฤติกรรม ช่วงคะแนน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต่ า 0.00 – 1.00 0 0.00 
ปานกลาง 1.01 – 2.01 2 1.69 
สูง 2.02 – 3.00 116 98.31 

รวม      118        100.00 
           
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
      
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  พบว่า อายุ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน  (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิ ทยาลั ย รามค าแหง  ( r = 0 .166 , p-value = 0 .073 ) 
ประสบการณ์การท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (r = 0.122, 
p-value = 0.190) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากกับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (r = 0.294, 
p-value = 0.001) และทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากกับ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 
2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (r 
= 0.202, p-value = 0.028) ดังแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัย 

พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

 r 
p-

value 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 
1.ปัจจัยส่วนบุคคล    
  - อายุ (ปี) 0.166 0.073 ไม่มีความสมัพันธ์ 
  - ประสบการณ์
การท างาน 

0.122 0.190 ไม่มีความสมัพันธ์ 

2.ความรู ้
0.294* 0.001 

มีความสมัพันธ์ใน
ระดับต่ ามาก 

3.ทัศนคติ 
0.202* 0.028 

มีความสมัพันธ์ใน
ระดับต่ ามาก 

หมายเหตุ  *   มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ               
5.1 สรุปและอภิปรายผล    
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล  จากการศึกษา  พบว่า อายุ  และ
ประสบการณ์การท างาน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ  ณัฐนันท์ หมั่นภักดี  (2553) [4] 
การศึกษาแหล่งก าเนิดฝุ่นขนาดเล็กภายในอาคารที่พักอาศัยรมิถนน 
ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้พบว่าข้อมูลทั่วไปที่
ประกอบด้วย เพศ อายุ น้ าหนัก ลักษณะการประกอบอาชีพ (หลัก
หรือเสริม) ระยะเวลาการท างานต่อวัน เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
เปรียบเทียบกัน 3 กลุ่มศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ (p>0.05) แต่ข้อมูลด้านระยะเวลาการประกอบอาชีพต่อ
ปี พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) ส าหรับ
ข้อมูลสุขภาพอาการและอาการ แสดงของโรคระบบทางเดินหายใจ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) ส่วนความ
เสี่ยงต่อการเกิดอาการและอาการแสดงของโรคระบบทางเดิน
หายใจ ที่มีหนึ่ งอาการหรือมากกว่ าหนึ่ งอาการของผู้ ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (1.246 เท่า) ต่อผู้ขับข่ี
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรองสูงกว่าของผู้ขับขี่
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนหลัก (0.938 เท่า) ต่อผู้ขับข่ี
จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย และสูงกว่าของผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนรอง (0.711 เท่า) ต่อผู้ขับ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่อยู่บริเวณริมถนนในซอย ตามล าดับ 
    
 2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน จากการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ

พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (r = 0.294, 
p-value = 0.001)  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จิราภรณ์ หลาบ
ค า,จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา และธนาพร ทองสิม (2560) [5] ศึกษา
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหินของพนักงานโรงโม่หินในอ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษา พบว่า พนักงานโรงโม่หินมี
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ทั ศ น ค ติ ก า ร ป้ อ ง กั น ฝุ่ น หิ น อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี                       
ร้อยละ 96.30 และ 98.80 ตามล าดับนอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้
กั บ ทั ศ น ค ติ ข อ ง พ นั ก ง า น โ ร ง โ ม่ หิ น ใ น อ า เ ภ อ น้ า ยื น                           
จังหวัดอุบลราชธานี มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นหิน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)    

 3. ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (r = 0.202, 
p-value = 0.028) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของ ศิริอุมา เจาะจิตต,์ 
ปนัดดา พิบูลย์, น้ าเพชร หมื่นราช และอโณทัย เกื้อกูล (2561) [6] 
ได้ท าการวิจัยเรื่องศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการรับสัมผัสฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร ระหว่างชุมชนที่อยู่ใกล้และ
ไกลโรงโม่หิน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากฝุ่น
ละอองของกลุ่มตัวอย่างนั้น พบว่า ทั้ง 2 ชุมชน ไม่มีพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและชุมชนใกล้โรงโม่หิน พบกลุ่ม
ตัวอย่างมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบ ร้อยละ 6 
ภูมิแพ้ ร้อยละ 4 ปอดอักเสบ  ร้อยละ 2 ผลการประเมินความเสี่ยง
ในการรับสัมผัสฝุ่นละออง พบว่าท้ังสองชุมชนมีความเสี่ยงในการรบั
สัมผัสฝุ่นละออง โดยชุมชนใกล้โรงโม่หินมีความเสี่ยงมากกว่าชุมชน
ที่ไกลจากโรงโม่หิน ซึ่งความเสี่ยงนี้ส่วนหนึ่งมาจากการ การอาศัย
อยู่ในพ้ืนท่ีเป็นเวลานานและพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น การสูบบุหรี่      
การดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง การออกก าลังกาย โดยปัจจัยทาง
พันธุกรรมก็มีส่วนในอาการแสดงดังกล่าวได้เช่นกัน 

5.2 ข้อเสนอแนะ    
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา   
 1) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 64.49 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก การป้องกันแก่
พนักงานรักษาความปลอดภัย    

 2) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 70.34 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ค าแนะน าแก่พนักงานรักษา
ความปลอดภัย และจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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การป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อใช้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    

 3) จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 98.31 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสนับสนุนงบประมาณ 
อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก   

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) ให้ครอบคลุมทั้งในนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง     

 2) ควรมีการติดตามพฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาด
เล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยต่อเนื่อง      

 3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันฝุ่น
ละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัย ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ 

 4) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติมที่คาดว่าจะมีผลต่อ
พฤติกรรมการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 
2.5) ของพนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง
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การย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ในแพะเนือ้ลูกผสมบอร์แองโกลนูเบียนโดยวิธีใช้สารบ่งชี้  
Forages Digestibility in Anglo – Nubian Crossbred Meat Goat by Use  

Indicator Method. 
 
 

ธนัญชัย เพชรประดับ1  อิศราภรณ์ ล้้าวาลีกุล1 จุฑามาส คงวัฒนา1 เจนจินา แต้มเรืองอิทธิ์1 และวนิดา มากศิริ1 
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บทคัดย่อ 

  การทดลองครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของโภชนะของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้า   
เนเปียร์ปากช่อง 1 โดยวิธีใช้สารบ่งช้ี ใช้แพะเนื้อเพศเมียพันธุ์ลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน จ านวน 8 ตัว อายุเฉลี่ย 4 เดือน วางแผนการทดลอง
แบบสลับทรีทเมนต์ (Change over design) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่มการทดลองคือ กลุ่มที่ 1 แพะได้รับกระถินสดอย่างเต็มที่ กลุ่มที่ 2 
แพะได้รับใบมะขามเทศสดอย่างเต็มที่ กลุ่มที่ 3 แพะได้รับหญ้าแพงโก่ล่าสดอย่างเต็มที่ และกลุ่มที่ 4 แพะได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด
อย่างเต็มที่ ผลการทดลองพบว่าปริมาณการกินอาหารได้น้ าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิต ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้งของกระถิน และใบมะขามเทศมีค่าเท่ากับ 58.93 และ 55.16 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
มีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่าเท่ากับ 37.17 และ 49.23 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของ
โปรตีนของกระถิน และใบมะขามเทศ (75.34 และ 73.06 เปอร์เซ็นต์) มีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (51.54 และ 
40.08 เปอร์เซ็นต์) (P<0.05) ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย NDF พบว่าพืชอาหารหยาบท้ัง 4 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย ADF ในกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่าเท่ากับ 55.93, 56.96 และ 48.80 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่าที่มีค่าเท่ากับ 43.03 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่ากระถินมีปริมาณโปรตีนสูง มี
ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีนที่สูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และกระถินเป็นพืชที่หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณมากกว่าใบมะขามเทศ จึงเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมในการน ามาใช้เลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน   
 
ค้าส้าคัญ: การย่อยได้, พืชอาหารสัตว์, แพะเนื้อ, สารบ่งช้ี 
 

Abstract 
 The experiment was study to feed intake and nutrient digestibility of Leucaena leucocephala, Manila tamarind 
leaves, Pangola grass and Pakchong 1 Napier grass by use indicator method. Eight female Anglo-Nubian Crossbred meat 
goat had age average 4 month. The trials were change over design. The feed treatments were divided into 4 groups: 
group 1) fed with l. leucocephala group 2) fed with Manila tamarind leaves group 3) fed with Pangola grass and group 4) 
fed with Pakchong 1 Napier grass, each group fed forage as ad libitum. The results showed that fresh feed intake of      
l. leucocephala, Manila tamarind leaves, Pangola grass and Pakchong 1 Napier grass were not significantly different 
between groups. Digestion coefficient of dry matter in l. leucocephala and Manila tamarind leaves were 58.93 and 
55.16 percent which higher than that in Pangola grass and Pakchong 1 Napier grass (37.17 and 49.23 percent) (P<0.05). 
Digestion coefficient of protein in l. leucocephala and Manila tamarind leaves (75.34 and 73.06 percent) had higher than 
that in Pangola grass and Pakchong 1 Napier grass (51.54 and 40.08 percent) (P<0.05). Digestion coefficient of NDF were 
not significantly different between groups. Digestion coefficient of ADF in l. leucocephala, Manila tamarind leaves and 
Pakchong 1 Napier grass were 55.93, 56.96 and 48.80 percent which higher than that in Pangola grass. The conclusion of 
this study, l. leucocephala has high protein content and digestion coefficient of dry matter and protein higher than that 
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in Pangola and Pakchong 1 Napier grass. l. leucocephala is a  readily available local plant that contains higher amounts 
of Manila tamarind leaves. Therefore, it is a suitable animal forage used to raise Anglo-Nubian Crossbred meat goat. 
 
Keywords: Digestibility, Forage, Meat Goat, Indicator 
 
 
1. บทน้า 
 การเลี้ยงแพะเนื้อในการเลือกสายพันธ์ุของแพะลูกผสมบอร์แอง
โกลนูเบียนถือว่าส าคัญต่อเกษตรกร ซึ่งแพะเนื้อลูกผสมบอร์แอง
โกลนูเบียนนั้นเหมาะสมต่อสภาพอากาศในบ้านเราที่มีอากาศแบบ
ร้อนช้ืน และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ส่วนอาหารที่น ามาใช้ใน
การเลี้ยงแพะนั้นมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เนื่องจากเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแพะ ซึ่งแพะเนื้อจะกิน
อาหารหยาบเป็นหลัก และอาจมีการเสริมอาหารข้นในบางช่วงของ
การเลี้ยง โดยอาหารหยาบที่น ามาเลี้ยงแพะเนื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็น
พืชตระกูลหญ้าหรือถั่วที่ข้ึนตามธรรมชาติ หรือหญ้าที่ปลูกในแปลง 
เช่น หญ้าแพงโกล่า หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ และหญ้ากินนี เป็นต้น 
นอกจากหญ้าที่เป็นพืชอาหารหยาบสดแล้ว ยังมีพืชตระกูลถั่วที่เป็น
ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ เช่น กระถิน ใบมะขามเทศ แค และใบจามจุรี 
ที่สามารถน าใบและต้นมาให้แพะกินได้ ทั้งนี้พืชอาหารหยาบสดที่
เกษตรกรน ามาใช้เลี้ยงแพะนั้น แต่ละชนิดจะมีค่าโภชนะ และค่า
การย่อยได้ที่แตกต่างกันออกไป ถ้าเกษตรมีการใช้พืชอาหารหยาบ
สดที่มีคุณค่าทางโภชนะ และการย่อยได้สูงจะช่วยให้การกินได้และ
การย่อยได้ของแพะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการการเจริญเติบโต
ของแพะที่ดี และพืชอาหารหยาบชนิดใดที่มีคุณค่าทางโภชนะ และ
การย่อยได้สูงจะท าให้ลดการใช้อาหารข้นลงได้ซึ่งจะเป็นการลด
ต้นทุนในการเลี้ยงแพะ ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการย่อยได้ของพืช
อาหารสัตว์นั้น ได้แก่องค์ประกอบของอาหาร ค่าเยื่อใยในอาหาร 
องค์ประกอบที่ขัดขวางการย่อยได้เช่น ลิกนิน (lignin) หรือซิลิกา  
(silica) ท าให้การย่อยได้ของเยื่อใยลดลง  การบด การสับ หรือท า
ให้ละเอียดจะท าให้อาหารถูกย่อยได้ง่ายขึ้น ท าให้ค่าการย่อยได้
สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญมาก คือ เยื่อใยที่เป็นองค์ประกอบใน
พืชอาหารหยาบสด เนื่องจากองค์ประกอบของเยื่อใย ผนังเซลล์ 
Neutral detergent fiber (NDF) แ ล ะ Acid detergent fiber 
(ADF) ซึ่งมีผลต่อปริมาณการกินได้ และการย่อยได้ของแพะเนื้อ 
โดยค่า NDF และ ADF มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราการกินได้
ของแพะ ซึ่งถ้าค่า NDF สูงจะมีสัดส่วนกับคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้
มากข้ึน ส่วนค่า ADF จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอัตราการย่อยได้
ของแพะ ซึ่งถ้าค่า ADF สูง แสดงว่าพืชอาหารสัตว์นั้นจะมีสัดส่วน
ของลิกนิน ซึ่งแพะย่อยไม่ได้อยู่มาก เช่นเดียวกัน ค่า ADF ที่ต่ า 
แสดงว่าอาหารหรือพืชอาหารสัตว์มีการย่อยได้สูง [1] ทั้งนี้ปริมาณ
ค่าเยื่อใย NDF และ ADF จะขึ้นอยู่กับอายุการตัดของพืชอาหาร
สัตว์ ซึ่งยิ่งมีอายุการตัดที่มากจะมีเยื่อใยสูงมากขึ้น ท้ังนี้พืชอาหาร
หยาบชนิดต่างๆ ที่เกษตรกรน ามาใช้เลี้ยงแพะยังมีข้อมูลอยู่น้อยใน
เรื่องการศึกษาการเปรียบเทียบการย่อยได้ของพืชอาหารหยาบ 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาค่าการย่อยได้ของกระถิน 
ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่าสด และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด ที่
เกษตรน ามาใช้ในการเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน 
เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรื่องการให้อาหาร
หยาบชนิดต่างๆ และการเสริมอาหารข้นที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของแพะเนื้อต่อไปในอนาคตได้ 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
สัตว์ทดลอง 
 แพะเนื้อเพศเมียพันธุ์ลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน จ านวน 8 ตัว   
ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 4 เดือน ก่อนท าการทดลองแพะทุกตัวจะได้รับการ
ก าจัดปรสิตภายนอกและภายใน ด้วยยาไอโวเม็ก-เอฟ  (IVERMEC-
F) และยาบ ารุง ทั้ งนี้ ให้แพะมี เวลาปรับตัวกับอาหารทดลอง
ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนเก็บข้อมูลจริงโดยการทดลองใช้เวลาเลี้ยง 
2 เดือน 
การวางแผนการทดลอง 
 การทดลองในครั้งนี้ใช้วิธีตามแผนการทดลองแบบสลับทรีท
เมนต์ (Change over design) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 กลุ่มการ
ทดลองคือ 
 กลุ่มที่ 1 แพะไดร้ับกระถินสดอย่างเต็มที ่
 กลุ่มที่ 2 แพะไดร้ับใบมะขามเทศสดอย่างเต็มที ่
 กลุ่มที่ 3 แพะไดร้ับหญ้าแพงโกล่าสดอย่างเต็มที่  
 กลุ่มที่ 4 แพะได้รับหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สดอย่างเต็มที่ 
 กระถินที่น ามาใช้จะตัดวัดความสูงจากยอดลงมาประมาณ 1.5 
เมตร และน ามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ใบมะขามเทศจะตัด
ทั้งกิ่งอ่อนและน ามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ส่วนหญ้าแพงโก
ล่ า และหญ้ าเน เปี ยร์ปากช่อง 1 จะตัด ให้ เหนือพื้ นดิน  10 
เซนติเมตร และน ามาสับให้มีขนาด 1-2 เซนติเมตร ก่อนน าไปให้
แพะกิน 
โรงเรือนทดลอง 
 โรงเรือนทดลอง เป็นโรงเรือนโปร่ง ยกพื้นสูงประมาณ 1.5 
เมตร หลังคากระเบื้อง โดยแพะทุกตัวจะได้รับการเลี้ยงดูในคอกขัง
เดี่ยวขนาด 1.20 × 1.50 เมตร ด้านหน้ามีรางอาหารส าหรับให้
อาหาร มีน้ าสะอาดและก้อนแร่ธาตุให้ตลอดเวลา 
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การให้อาหาร 
 แพะทดลองจะได้รับอาหาร 2 มื้อ คือ ช่วงเช้า และช่วงเย็น จะ
มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ กระถินสับสด ใบมะขามเทศสับสด หญ้าแพง
โกล่าสับสด และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สับสด โดยแพะทุกตัวจะ
ให้กินอาหารแต่ละชนิดเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยแบ่ง 7 วันแรก
เป็นช่วง preliminary หลังจากนั้น ท าการวัดปริมาณการกินได้และ
การย่อยได้เป็นเวลา 7 วัน แล้วจึงให้อาหารชนิดอื่นต่อจนครบทั้ง 4 
ชนิด 
การเก็บตัวอย่างและบันทึกผล 
 1. ก่อนการทดลองแพะแต่ละตัวจะถูกช่ังน้ าหนักเริ่มต้น  
 2. บันทึกปริมาณการกินได้ของแพะการบันทึกปริมาณการกิน
ได้ โดยการช่ังปริมาณอาหารที่ให้และปริมาณอาหารที่เหลือทุกวัน 
และค านวณอาหารที่กินได้ 
 3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทีแ่พะกิน และมูลแพะ น ามาวิเคราะห์
หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash, AIA) เพื่อใช้เป็น
ตัวบ่งช้ีในการค านวณสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโภชนะต่างๆ [2]    
  

สัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง =    100 – (100 x % AIA ในอาหาร) 

              % AIA ในมูล 

 โดยเก็บตัวอย่างมูลแพะในทุกวัน เก็บมูลแพะในช่วงเย็น เป็น
ระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน จากนั้นน าไปแช่ตู้เย็น หลังจากเก็บครบ 
7 วัน น ามูลแพะแต่ละตัวมาผสมรวมกัน แล้วน ามาอบที่อุณหภูมิ 
65-70 องศาเซลเซียส น ามาบดผ่านตระแกรงขนาด 1 มิลลิเมตร 
และน าไปวิเคราะห์หาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด (acid insoluble ash 
, AIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารที่แพะกินทั้งหมดที่ใช้ตลอดการ
ทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีในห้องปฏิบัติการ 
โดยวิเคราะห์ปริมาณวัตถุแห้ง เถ้า ไขมัน และโปรตีน โดยวิธี 
proximate analysis [3] ปริมาณเยื่อใยในรูป NDF และ ADF) [4] 
 เปรียบเทียบการย่อยได้ของโภชนะของอาหารหยาบ ได้แก่ 
กระถิน มะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สด  
โดยใช้วิธีวิ เคราะห์วาเรียนซ์ (Analysis of Variance, ANOVA) 
ตามแผนการทดลองแบบสลับทรีทเมนต์ (Change over design)
และเปรียบ เทียบหาความแตกต่ างด้ วยวิธี  Duncan’s New 
Multiple Range โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
 
3. ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
องค์ประกอบทางเคมีในอาหารทดลองและปริมาณการกินอาหาร
ได้ของแพะ 
 ผลการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบทางเคมีของกระถิน ใบมะขาม
เทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (ตารางที่  1) 

พบว่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าที่มีความช้ืนสูงถึง 85.60 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความชื้นในหญ้าเนเปียร์จะมีผลต่อปริมาณการกินได้
วัตถุแห้งของแพะต่ าลง (ตารางที่ 2) ค่าเถ้าในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 จะมีค่าสูงถึง 13.12 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเถ้าของกระถิน 
ใบมะขามเทศ และหญ้าแพงโกล่า มีค่าเท่ากับ 7.51, 9.17 และ 
9.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนโปรตีนจะพบว่า กระถิน และใบ
มะขามเทศจะมีค่าสูงเท่ ากับ 20.99 และ 17.80 เปอร์ เซ็นต์ 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 มีค่าเท่ากับ 10.61 และ 5.05 เปอร์ เซ็นต์  ตามล าดับ ทั้ งนี้
เนื่องจากกระถิน และใบมะขามเทศเป็นพืชตระกูลถั่ว จะมีปริมาณ
โปรตีนในใบสูง ส่วนหญ้าแพงโกล่า และเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพืช
ตระกูลหญ้าซึ่งจะมีโปรตีนที่ต่ ากว่าพืชตระกูลถั่ว แต่ทั้งพืชตระกูล
หญ้า และถั่วจะมีองค์ประกอบของเยื่อใยที่สูงใกล้เคียงใกล้กันตาม
อายุการตัด [5] ในส่วนของหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 นั้น จะมีค่า
โปรตีนต่ ากว่าหญ้าแพงโกล่าเป็นเพราะหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะ
มีลักษณะล าต้นใหญ่ และมีสัดส่วนใบน้อยกว่าหญ้าแพงโกล่า จาก
การทดลองนี้จะแสดงให้เห็นได้ว่าพืชตระกูลถั่ว ซึ่งได้แก่ กระถิน 
และใบมะขามเทศ จะมีระดับเยื่อใย NDF และ ADF ใกล้เคียงกับ
พืชตระกูลหญ้า ซึ่งได้แก่ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 
1 โดยในกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์
ปากช่อง 1 จะมีระดับเยื่อใย NDF เท่ากับ 72.38, 63.84, 72.46 
และ 82.04 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทั้งนี้ปริมาณเยื่อใย NDF ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดปริมาณการกินอาหารได้ของสัตว์ ซึ่งถ้าในพืชอาหารสัตว์
มีค่า NDF สูงกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ จะท าให้การกินได้ของสัตว์ลดลง 
ส่วนเยื่อใย ADF ควรมีค่าไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ จึงจะส่งผลท าให้
สัตว์สามารถย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้น [6] จากผลการทดลองจะพบว่า
ระดับเยื่อใย ADF ในกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมีค่าเท่ากับ 61.93, 47.38, 60.94 และ 
65.38 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากการทดลองนี้จะเห็นได้ว่าระดับ
เยื่อใย NDF และ ADF ในหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมีค่าสูงกว่าพืช
อาหารหยาบชนิดอื่นๆ เนื่องจากหญ้าเนเปียร์จะมีสัดส่วนของล าต้น
ที่ใหญ่ จึงมีองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชมากกว่าพืชอาหารหยาบ
ชนิดอื่นๆ และส่วนใหญ่เยื่อใยจะเป็นองค์ประกอบของล าต้น
มากกว่ าใบ  ในส่ วน ใบจะมีปริม าณ โปรตีนที่ สู งกว่ าล าต้ น 
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในกระถิน และใบมะขามเทศจึงมีระดับ
โปรตีนสูง และเยื่อใยต่ ากว่าหญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ 
นอกจากนั้นประสิทธิภาพการย่อยสลายของพืชอาหารสัตว์ใน
กระเพาะรูเมน ถ้าพืชอาหารสัตว์มีคุณภาพต่ า (มีโปรตีนหยาบต่ า
กว่า 7%) จุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจะไม่สามารถย่อยสลายพืช
อาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัตว์จะสูญเสียน้ าหนักตัว
เพิ่มขึ้น [7] 
 ปริมาณการกินอาหารได้น้ าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ 
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่าเท่ากับ 1.19, 
0.82, 1.20 และ 1.33 กิโลกรัม/ตัว/วัน ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ จากการทดลองนี้ปริมาณการกินพืชอาหารหยาบสดของ
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แพะมีค่าเฉลี่ย 8.72 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ซึ่งแพะมีน้ าหนักตัว
เฉลี่ย 13 กิโลกรัม ทั้งนี้ปริมาณการกินอาหารหยาบสดของแพะมี
ค่าต่ ากว่าค่าปกติ โดยแพะจะต้องการอาหารหยาบเฉลี่ยวันละ 10 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว [5] ปริมาณการกินอาหารในรูปวัตถุแห้ง
ของกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้าแพงโกล่า มีค่าเท่ากับ  312, 
345 และ 334 กรัม/ตัว/วัน ซึ่งคิดเป็นต่อเปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัวจะมี
ค่าเท่ากับ 2.40, 2.65 และ 2.57 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีค่าสูง
กว่าการกินได้ของหญ้าเนเปียร์ มีค่าเท่ากับ 192 กรัม/ตัว/วัน และ 
1.47 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) เนื่องจากความช้ืนในหญ้าเนเปียร์สูง
ส่งผลท าให้ปริมาณการกินได้ในรูปวัตถุแห้งลดลง (ตารางที่ 2) 
การย่อยได้ของโภชนะโดยวิธีใช้สารบ่งชี้ 
 การศึกษาการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโภชนะในพืชอาหารทั้ง 
4 ชนิด ได้แก่ กระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้า    
เนเปียร์ปากช่อง 1 โดยท าการศึกษาการย่อยได้ในตัวแพะ และใช้
เถ้าที่ไม่ละลายในกรด (Acid Insoluble Ash: AIA) เป็นสารบ่งช้ี 
และให้แพะทดลองทุกตัวได้รับพืชอาหารสตัว์ทั้ง 4 ชนิด อย่างเต็มที่
ตลอดการทดลอง พบว่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งของ
กระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
มี ค่ า เท่ า กั บ  58.93, 55.16, 37.17 แ ล ะ  49.23 เป อ ร์ เซ็ น ต์ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้งของ
กระถินในการทดลองนี้มีค่าใกล้เคียงกับการทดลองของ Marcos et 
al., 2014 [8] มีค่าเท่ากับ 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งสัมประสิทธิ์
การย่อยได้วัตถุแห้งของกระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่า
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการให้แพะกิน
กระถิน และใบมะขามเทศแพะจะเล็มกินใบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในใบ
จะมีองค์ประกอบของเยื่อใย NDF และ ADF ที่ต่ ากว่าล าต้นจึง
ส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้สูงกว่าหญ้าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 โดยหญ้าทั้ง 2 ชนิดจะมีสัดส่วนของล าต้นที่
มากกว่ากระถิน และใบมะขามเทศ ถึงแม้จะมีการสับลดขนาดของ
หญ้าแล้วก็ตามแต่องค์ประกอบของเยื่อใย NDF และ ADF ที่มีสูงใน
ล าต้นจะส่งผลท าให้ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ต่ าลง Chobtang et 
al. (2008) [9] รายงานว่า ในหญ้ าเขตร้อนซึ่ งโดยปกติจะแก่ 
(mature) ค่อนข้างเร็วมาก อายุการตัดที่เพิ่มขึ้นแต่องค์ประกอบ
ทางเคมีที่เป็นประโยชน์ของหญ้า เช่น โปรตีน จะลดลงเร็วมาก 
ในทางกลับกันหญ้าจะเพิ่มผนังเซล  (cell wall) อย่างรวดเร็ว 
เช่นเดียวกับรายงานของ Ogden et al. (2006) [10] ที่พบว่า หญ้า
แพงโกล่า มีคุณค่าทางโภชนะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บเกี่ยวหญ้า
ที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น จีระศักดิ์ และคณะ (2555) [11] พบว่า หญ้า
แพงโกล่าตัดที่อายุ 28 และ 45 วัน มีเปอร์เซ็นต์ผนังเซลล์ และลิก
โนเซลลูโลส ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่าหญ้าแพงโกล่า
มีการสะสมเยื่อใยได้มากตั้งแต่มีอายุการงอกใหม่น้อยๆ ซึ่งในพืช
อาหารสัตว์ที่มีอายุมากจะมีการสะสมเยื่อใย ADF ในปริมาณที่สูง
มากขึ้น และจะมีส่วนของลิกนินท่ีเอนไซม์จากจุลินทรีย์ในกระเพาะ
หมักของสัตว์ไม่สามารถย่อยสลายได้จึงส่งผลให้ค่าการย่อยได้ของ
สัตว์ลดลง 

 ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโปรตนีจะพบว่าในกระถิน และใบ
มะขาม เทศจะมี ค่ า เท่ ากั บ  75.34 และ  73.06 เป อร์ เซ็ น ต์ 
ตามล าดับ ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโปรตีนของกระถินมีค่าสูง
กว่าการศึกษาของ Marcos et al., 2014 [8] มีค่าเท่ ากับ 63 
เปอร์เซ็นต์  ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของโปรตีนสูงกว่าหญ้า
แพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ (51.54 และ 40.08 เปอร์เซ็นต์) ทั้งนี้
เนื่องจากองค์ประกอบโปรตีนในกระถิน และใบมะขามเทศมีค่าสูง
กว่าจึงส่งผลท าให้ค่าการย่อยได้ของโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นตามค่า
องค์ประกอบของโปรตีนในพืชอาหารสัตว์ วัชรพงษ์  วัฒนกูล 
(2541) [12] รายงานว่าการย่อยได้ของโปรตีนจะขึ้นอยู่กับปริมาณ
โปรตีนในอาหาร ถ้าปริมาณโปรตีนสูงจะมีการย่อยได้สูงขึ้น แต่ถ้า
อาหารมีโปรตีนต่ าการย่อยได้ของโปรตีนจะลดลง ส่วนค่าสัมประ
สิทธ์การย่อยได้ของเยื่อใย NDF พบว่าทั้งในกระถิน ใบมะขามเทศ 
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีค่าไม่แตกต่างกันทาง
ส ถิ ติ  มี ค่ า เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ  58.96, 60.54, 52.08 แ ล ะ  53.02 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของเยื่อใย ADF 
ของกระถิน ใบมะขามเทศ (55.93 และ 56.96 เปอร์เซ็นต์) จะมีค่า
สูงกว่าของหญ้าแพงโกล่า (43.03 เปอร์เซ็นต์) แต่ไม่แตกต่างกับ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (48.80 เปอร์เซ็นต์) จากการทดลองครั้งนี้
จะเห็นได้ว่าค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีนของ
กระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่าของหญ้าแพงโกล่า และ
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าแพะจะเลือกกินเฉพาะ
ใบกระถิน และใบมะขามเทศ แต่ในการให้หญ้านั้นจะมีการสบัให้ทั้ง
ใบและต้นผสมกันแพะจะกินรวมทั้งต้น และใบจึงส่งผลให้มีค่าการ
ย่อยได้ที่ลดลง และในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของเยื่อใย 
ADF ของหญ้าแพงโกล่านั้นจะมีค่าต่ าอาจมีผลมาจากในหญ้าแพง
โกล่าจะมีองค์ประกอบของลิกนินที่สูงกว่าในพืชอาหารสัตว์ชนิด
อื่นๆ [13] ดังนั้นในการน าพืชอาหารสัตว์ไปใช้เลี้ยงแพะเนื้อนั้นจะ
เห็นได้ว่าการย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืชตระกูล
ถั่วกระถิน หรือใบมะขามเทศ และกลุ่มพืชตระกูลหญ้าแพงโกล่า 
หรือหญ้าเนเปียร์นั้นจะมีค่าการย่อยได้ของวัตถุแห้งเฉลี่ยเพียง 
37.17-58.93 เปอร์เซ็นต์ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเสริมอาหาร
ข้นให้กับแพะเนื้อด้วยในอัตรา 1.5-2.0 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
แพะ จึงจะส่งผลท าให้การย่อยได้สูงขึ้นและมีผลต่ออัตราการ
เจริญเติบโตที่ดีขึ้น เพราะอาหารข้นจะมีค่าการย่อยได้ที่สูงกว่าพืช
อาหารสัตว์  และการเลือกใช้กระถินหรือใบมะขามเทศเป็นอาหาร
หยาบจะส่งผลท าให้ค่าการย่อยได้ของโปรตีนสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ
การเพิ่มจุลินทรีย์โดยเฉพาะเช้ือราและแบคทีเรียที่ย่อยเยื่อใย 
(cellulolytic bacteria) ในกระเพาะรูเมนได้ [8] ทั้งนี้การเลือกใช้
พืชอาหารสัตว์ต้องพิจารณาจากท้องถิ่นในพื้นที่ว่ามีพืชอาหารสัตว์
ชนิดใด ในส่วนของกระถิน และใบมะขามเทศน้ันจะมีโปรตีนสงูและ
มีขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ถ้าในช่วงฤดูแล้งจะมีการขาดแคลนและ
หายาก ส่วนหญ้าแพงโกล่าและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ส่วนใหญ่
เกษตรกรจะปลูกใช้เองภายในฟาร์มซึ่งปริมาณและคุณภาพ
เกษตรกรสามารถก าหนดได้จากอายุการตัดหญ้า โดยถ้าจะน าหญ้า
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แพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มาใช้เป็นอาหารหยาบ
ส าหรับเลี้ยงแพะนั้นควรตัดที่อายุไม่เกิน 60 วัน จึงจะมีค่าเยื่อใย 
NDF และ ADF ต่ าส่งผลให้การกินได้ และการย่อยได้เพิ่มสงูมากขึน้ 
และที่ส าคัญต้องให้อาหารข้นเสริมอย่างน้อย 1.5 เปอร์เซ็นต์ของ
น้ าหนักตัวแพะ  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ปริมาณการกินอาหารได้น้ าหนักสดของกระถิน ใบมะขามเทศ 
หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิต ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของวัตถุแห้ง และโปรตีน
หยาบของกระถิน และใบมะขามเทศจะมีค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า 
และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ค่าสัมประสิทธิ์การย่อยได้ของเยื่อใย 
ADF ของกระถิน ใบมะขามเทศ และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 จะมี
ค่าสูงกว่าหญ้าแพงโกล่า โดยหญ้าแพงโกล่าจะมีค่าสัมประสิทธิ์การ
ย่อยได้ของวัตถุแห้งต่ าที่สุด การย่อยได้ของพืชอาหารสัตว์ทั้ง 4 
ชนิดมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 37.17-58.93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ

ต่อการเจริญเติบโตที่ดีต่อแพะเนื้อจึงต้องมีการเสริมอาหารข้นให้กับ
แพะเนื้อด้วยจึงจะท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดียิ่งขึ้น  
 ข้อเสนอแนะ 
 การน ากระถินมาใช้เป็นพืชอาหารหยาบหลักในการเลี้ยงแพะ
เนื้อนั้นจะต้องมีการเสริมอาหารข้นในปริมาณ 300-500 กรัม/ตัว/
วัน เพื่อจะให้แพะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น เพราะเนื่องจาก
กระถินมีปริมาณโปรตีนสูง แต่ค่าการย่อยได้ยังต่ ากว่าอาหารข้น
เพราะกระถินเป็นพืชอาหารที่มีผนังเซลล์ NDF และ ADF ที่จะท า
ให้ค่าการย่อยในตัวสัตว์ลดลง 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณสาขาวิชา
สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ท่ีเอื้อเฟ้ืออุปกรณ์ และสถานท่ีในการทดลองวิจัย 
 

 
ตารางที่ 1 แสดงค่าองค์ประกอบทางเคมีของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

องค์ประกอบทางเคม ี กระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่าสด หญ้าเนเปยีรส์ด 

วัตถุแห้ง (%) 26.21 42.06 27.85 14.40 

ความช้ืน (%) 73.79 57.94 72.15 85.60 

เถ้า (%) 7.51 9.17 9.19 13.12 

ไขมัน (%) 2.75 5.55 2.48 1.53 

โปรตีน (%) 20.99 17.80 10.61 5.05 

ผนังเซลล์ (NDF) 72.38 63.84 72.46 82.04 

ลิโนเซลลโูลส (ADF) 61.93 47.38 60.94 65.38 

 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณการกินได้และปริมาณการกินวัตถุแห้งของแพะเนื้อลูกผสมบอร์แองโกนูเบียน 
 

ลักษณะท่ีศึกษา  กลุ่มการทดลอง  P-value 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 

ปริมาณการกินได้ 
(กิโลกรัม/ตัว/วัน) 

1.19±0.22 0.82±0.21 1.20±0.36 1.33±0.56 0.0531 

ปริมาณการกินวัตถุแห้ง 
(กรัม/ตัว/วัน) 

    312±56.65a 345±88.73a 334±99.71a 192±81.34b 0.0033 

a,b ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะต่างๆ ของกระถิน ใบมะขามเทศ หญ้าแพงโกล่า และหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
 

กลุ่มการทดลอง ค่าสัมประสิทธ์ิการย่อยได้ของโภชนะ* 
DM CP NDF ADF 

กลุ่มที่ 1 58.93±8.88a 75.34±5.02a 58.96±8.35 55.93±8.96a 
กลุ่มที่ 2 55.16±4.20a 73.06±1.49a 60.54±2.19 56.96±2.38a 
กลุ่มที่ 3 37.17±5.05c 51.54±4.33b 52.08±4.28 43.03±5.09b 

กลุ่มที่ 4 49.23±5.62b 40.08±5.11c 53.02±4.01 48.80±4.37ab 

P-value <0.0001 <0.0001 0.0988  
a,b,c ตัวอักษรที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากส่วนเปลือกต้น ใบ และช่อดอกช่อผลของพืชสมุนไพรพังแหร ต่อการยับยั้ง
การเจริญของเช้ือแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa และ 
Staphylococcus aureus น าส่วนต่าง ๆ ของสมุนไพรพังแหรมาแยกสกัดด้วยวิธีแช่ยุ่ย โดยมีเมทานอลเป็นตัวท าละลาย เป็นเวลา 10 วัน 
กรองและระเหยเมทานอลจนแห้ง และท าการแยกช้ันของสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ตามล าดับ จากนั้นศึกษาฤทธิ์
ยับยั้งแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นท่ีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด 
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งตั้งแต่ 7.33±0.58 - 9.33±0.58 มิลลิเมตร โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ P. mirabilis ได้ดี
ที่สุด ขณะที่สารสกัดคลอโรฟอร์มของใบ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 2 ชนิด คือ P. aeruginosa (9.33±1.15) และ S. 
aureus (8.33±0.58) และสารสกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 9.67±0.58 มิลลิเมตร ขณะที่สารสกัดอื่น ๆ ไม่สามารถยับยั้งแบคทีเรียทดสอบได้ นอกจากน้ีเมื่อทดสอบหา
ค่าความเข้มข้นต่ าสุด (MIC) ด้วยวิธี Micro well dilution พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตทยับยั้ง E. coli และ P. 
mirabilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 250 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และค่า MIC ในการยับยั้งเช้ือ P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 
500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสารสกัดอื่น ๆ มีค่า MIC เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรกับแบคทีเรียทดสอบ 
 

ค าส าคัญ: ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, พังแหร, วงศ์กัญชา 
 

Abstract 
 This research study aimed to evaluate antimicrobial activity of various extract from different parts (Stem bark, 
Leaf and Inflorescence and Infructescence) of Trema orientalis (L.) Blume against five pathogenic bacterial (Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus) by disc-diffusion and 
microwell dilution methods. Different parts of T. orientalis were separately extracted by maceration with methanol, 
then filtered and evaporated until dryress. The crude extracts were partitioned with chloroform, hexane and ethyl 
acetate, respectively. The results showed that the ethyl acetate fraction of Stem barks exhibited antibacterial activity 
against all bacteria tested with inhibition zone diameters of 7.33±0.58 - 9.33±0.58 mm., inwhich P. mirabilis was the 
most sensitive strain. The chloroform fraction of leaves showed antibacterial activity against P. aeruginosa (9.33±1.15) 
and S. aureus (8 .33±0 .58 ), and the ethyl acetate fraction of Inflorescence and Infructescence exhibited antibacterial 
activity against only P. aeruginosa (9.67±0.58). Whereas, the other extracts were inactive. Furthermore, E. coli and P. 
mirabilis were the most sensitive strain inhibited by the ethyl acetate fractions of Stem bark (MIC 250 μg/mL), followed 
by P. aeruginosa and S. aureus with MIC of 500 μg/mL, while other active fractions exhibited MIC of 1,000 μg/mL 
against bacteria tested. 
 

Keywords: Antibacterial, Trema orientalis, Cannabaceae 
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1. บทน า 
 พังแหร (Trema orientalis Linn. Blume) เป็นไม้ยืนต้นไม่
ผลัดใบอยู่ในวงศ์กัญชา (Cannabaceae) ซึ่งพชืในวงศ์นี้หลายสกุลมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ และมีสารส าคัญที่สามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาเป็นยารักษาโรค [1-2] พังแหรสามารถพบในพื้นที่ป่าผสมผลดั
ใบ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบช้ืน ป่าดิบเขา พื้นที่ เสื่อมโทรม และพื้นที่
เกษตรกรรม เป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็ว เปลือกต้นเรียบหรือมีรอยแตก
ยาวบาง ๆ มีสีเขียวอมเทาหรือน้ าตาล ลักษณะในเป็นใบเดี่ยวเรียง
สลับ รูปไข่แกมใบหอก หรือรูปไข่แกมหัวใจ ปลายใบเรียวแหลม ผิว
ใบสาก ออกดอกเป็นช่อสั้น ๆ ขนาดเล็ก กระจุกอยู่ที่ซอกใบ มีสีขาว
อมเขียว ผลสดจะกลมแข็ง ผลเป็นสีเขียวเมื่อผลสุกจะเปลี่ยนเป็นสี
ด า ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน [3] จากรายงาน
การศึกษาสารประกอบหลักทางพฤกษเคมี ในปั จจุบันของ 
Adinortey et al. [4] ได้ท าการทบทวนการใช้ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรพังแหร พบว่าแต่ละส่วนของพืชมีการน ามาใช้รักษาโรคที่
แตกต่างกัน เช่น ใบใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบติดเช้ือ 
หนองใน มีสารส าคัญกลุม่แทนนินและฟลาโวนอยด์ [5] เปลือกต้นใช้
เกี่ยวกับการลดไข้ ลดการอักเสบ และติดเช้ือ มีสารส าคัญกลุ่มคูมา
ริน และสารประกอบฟีนอลิค รากใช้ห้ามเลือดและอาการปวดท้อง 
มีสารส าคัญกลุ่มคูมาริน และสเตอรอล และช่อดอกช่อผลชงดื่ม
บรรเทาอาการไอ หลอดลมอักเสบ และภาวะปอดติดเช้ือในเด็ก [6] 
มีสารส าคัญกลุ่มสเตอรอล ส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นพืชสมุนไพรที่ใช้
รักษาเกี่ยวกับการติดเช้ือแบคทีเรีย [7-9] จะเห็นได้ว่าส่วนประกอบ
ของใบ ช่อดอกช่อผล เปลือกต้นและเมล็ดของพังแหร แสดงกิจกรรม
ทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ เช่น เป็นยาระบาย ฤทธิ์ลดน้ าตาล ยาลดไข้ 
ยาแก้ปวด ยากันชัก และมีคุณสมบัติเป็นยาต้านเช้ือจุลชีพ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าในส่วนต่าง ๆ ของพังแหรมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
ส าคัญ 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าพังแหรเป็นหนึ่งในพืชสมุนไพรกลุ่มไม้
ต้นในวงศ์กัญชาที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับสารส าคัญที่มีฤทธิ์
เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคติดเชื้อจากจุลชีพ การศึกษาทางพฤกษเคมี
และลักษณะทางเคมีของพืชจึงมีความส าคัญและเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ตลอดจนการพัฒนายาจากพืช
สมุนไพรดังกล่าว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเช้ือได้ในอนาคต 
งานวิจัยนี้จึงได้ด าเนินการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธ์ิต้านจุลนิทรีย์ของ
สารสกัดส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรพังแหรที่กระจายพันธุ์ในพื้นที่
กลุ่มป่าภูเมี่ยง-ภูทอง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับโอกาสในการ
พัฒนาพืชสมุนไพรดังกล่าวให้มีมาตรฐานทางสมุนไพรตลอดจนการ
พัฒนายารักษาโรคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาพฤกษเคมีเชิงนิเวศของพืชสมุนไพรพังแหร โดยการเก็บ

ตัวอย่างตัวแทนจากในพื้นที่กลุ่มป่าภูเมี่ยง–ภูทอง ซึ่งประกอบด้วย 5 
พื้นที่ที่มีนิเวศวิทยาถิ่นอาศัยแตกต่างกัน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย และจังหวัด

อุตรดิตถ์ น าส่วนของใบ เปลือกต้น และช่อดอกช่อผล มาสกัดโดยใช้
ตัวท าละลายที่แตกต่างกัน ได้แก่  Chloroform, Hexane และ 
Ethyl acetate น าสารสกัดหยาบที่ได้มาศึกษาฤทธ์ิในการยับยั้งการ
เจริญ ของเช้ือแบคที เรีย  Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus mirabilis โดยใช้วิธี agar disc diffusion และทดสอบหา
ค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (minimum 
inhibitory concentration, MIC)  
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเก็บตัวอย่าง 
 ด าเนินการขออนุญาตเข้าศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า
เพื่อเป็นตัวแทนของสังคมพืช ส าหรับพื้นที่ประเภทขอบป่า พื้นที่
เสื่อมโทรม และพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง ได้ด าเนินการสุ่มเก็บ
กระจายในทุกพื้นที่ของกลุ่มป่าที่มีการพบตัวอย่างพืช แล้วท าการ
บันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืช ตัวอย่างพืชที่น ามา
ศึกษาจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างดองในส่วนของ
ช่อดอกช่อผลในเอทลิแอลกอฮอล์ (70% ethanol) 
 
3.2 การเตรียมสารสกัด 
 น าส่วนใบ เปลือกต้น และช่อดอกช่อผล ตากแห้งในที่ร่มบน
กระดาษเยื่อบางจนแห้งสนิท น าไปบดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าจน
ละเอียด เติม methanol ให้ท่วมตัวอย่าง เก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 
10 วัน จากนั้นน ามากรองเอาเฉพาะส่วนของสารละลายด้วย
กระดาษกรองเบอร์ 1 น าสารละลายที่กรองได้มาท าให้แห้งด้วย
เครื่องกลั่นระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) จะได้
สารสกัดหยาบ (Crude extract) ท าการ Partition crude extract 
ด้วยกรวยแยก โดยใช้คุณสมบัติการละลายในน้ ากลั่นและตัวท า
ละลายคลอโรฟอร์ม  (Chloroform) เฮก เซน  (Hexane) และ
เอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate) ตามล าดับ ด้วยอัตราส่วน 1:1 ใช้
เวลาพักสารตัวท าละลายให้เกิดการแยกช้ัน 30 นาที จากนั้นไขเก็บ
เฉพาะส่วน lipophilic extract มาระเหยจนแห้ง ช่ังน้ าหนักแล้ว
เติม methanol ในอัตราส่วนสารสกัด 0.1 กรัมต่อเมทานอล 1 
มิลลิลิตร  
 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ด้วยวิธี Agar disc diffusion 
 ทดสอบฤทธ์ิต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรพัง
แหรด้วยวิธี agar disc diffusion เตรียมอาหารแข็ง Nutrient agar 
(NA) ปิเปตสารละลายจุลินทรีย์ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ลงบน
ผิวหน้าอาหารแข็ง แล้วใช้ Spreader เกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอาหาร 
จากนั้นวางแผ่น paper disc (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร) 
ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วลงบนจานอาหาร NA หยดสารสกัดที่ต้องการ
ทดสอบลงบนแผ่น paper disc โดยหยดสารสกัดต าแหน่งละ 10 
ไมโครลิตร ใช้ตัวท าละลายนั้น ๆ เป็นตัวควบคุมเชิงลบ (negative 
control) และยาปฏิชีวนะ Streptomycin เป็นตัวควบคุมเชิงบวก 
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(positive control) จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น ามาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณ
ยับยั้ง (inhibition zone) หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 
3.4 การหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ (Minimal inhibitory concentration, MIC) 
 น าหลอดทดลองที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว จ านวน 10 หลอด ปิเปต
อาหารเลี้ยงเชื้อ NB ใส่ในหลอดที่ 2-10 หลอดละ 1 มิลลิลิตร ปิเปต
สารสกัดที่ต้องการทดสอบใส่ในหลอดที่ 1 จ านวน 2 มิลลิลิตร จาก
นั้นปิเปตสารสกัดหลอดที่ 1 จ านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดที่ 2 
ท าซ้ าในท านองเดียวกันไปจนถึงหลอดที่ 10 ให้มีความเข้มข้นตั้งแต่ 
4,000 – 7.81 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปิเปตสารสกัดแต่ละหลอดใส่
ลงใน Microplate หลุมละ 100 ไมโครลิตร เติมอาหารเลี้ยงเช้ือ NB 
85 ไมโครลิตร จากนั้นเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปหลุมละ 15 ไมโครลิตร 
แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 – 18 
ช่ัวโมง น าไปวัดความขุ่นด้วยเครื่อง microplate reader ที่ความ
ยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยเทียบความขุ่นกับตัวควบคุม 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ ต้ านแบคที เรีย ด้วยวิ ธี  Agar disc 
diffusion 
 จากการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย 
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ  Staphylococcus aureus 
ของส่วนเปลือกต้น ใบ และช่อดอกช่อผล ท่ีสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮ
กเซน และเอทิลอะซิ เตท ที่ ความเข้มข้นของสารสกัด 1,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นที่สกัดด้วย
เอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเช้ือแบคทีเรียทดสอบได้
ทุกชนิด โดยมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ P. mirabilis ได้ดีที่สุด 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 9.33±0.58 
มิลลิเมตร ดังรูปที่ 1 รองลงมาคือ E. coli (8.67±1.15) ส่วนสาร
สกัดของใบที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือแบคทีเรียทดสอบได้ 2 ชนิด คือ P. aeruginosa (9.33±1.15) 
และ S. aureus (8.33±0.58) ในขณะที่ช้ันของเอทิลอะซิเตทสามา
รถยับยั้ งการเจริญของเช้ือได้ เพียงชนิด เดียว คือ B. subtilis 
(6.67±0.58) และสารสกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิ
เตท มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 9.67±0.58 มิลลิเมตร ดังรูป
ที่  2 ขณะที่ยาปฏิ ชีวนะ Streptomycin ที่ความเข้มข้น 1,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียทดสอบได้ทุก
ชนิดและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเช้ือ B. subtilis, 
E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa แ ล ะ  S. aureus เท่ า กั บ 
29.7±0.58, 20.7±1.15, 18.3±0.58, 20.7±0.58 และ 17±2.65 
มิลลิเมตร ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 

4.2  ผลการหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดของสารสกัดที่ยับยั้งการเจริญ
ข อ งเชื้ อ แบ ค ที เ รี ย  (Minimal inhibitory concentration, 
MIC) 
 การศึกษาความเข้มข้นต่ าที่สุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
(MIC) ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพังแหร ใช้วิธี Micro well 
dilution โดยอาศัยผลของสารสกัดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้
ด้วยวิธี agar disc diffusion ได้ผลดังตารางที่ 2 จากตารางพบว่า
สารสกัดเอทิลอะซิเตทของเปลือกต้นมีฤทธิ์ยับยั้ง E. coli และ P. 
mirabilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า MIC เท่ากับ 250 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร รองลงมาคือ P. aeruginosa และ S. aureus ที่มีค่า MIC 
เท่ากับ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ B. subtilis มีค่า MIC 
เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดคลอโรฟอร์ม
ของใบพังแหรมีค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 1 ,000 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร และสารสกัดเอทิลอะซิเตทของใบ มีค่า MIC ที่สามารถ
ยับยั้งเช้ือ B. subtilis ได้ เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วน 
Streptomycin มีค่าการยับยั้งต่ าที่สุดต่อเช้ือ B. subtilis, E. coli, 
P. mirabilis, P. aeruginosa และ S. aureus เท่ากับ 31.25, 125, 
62.5, 62.5, 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
 
 
5. วิจารณ์ผล 
 การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa และ Staphylococcus aureus ของส่วนเปลือกต้น 
ใบ และช่อดอกช่อผล ที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะ
ซิเตท พบว่าสารสกัดของเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์
ในการยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียทดสอบได้ทุกชนิด เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี disc diffusion และจากการศึกษาความเข้มข้นต่ าที่สุดที่
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย (MIC) พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้นมีฤทธิ์ยับยั้ง E. coli และ P. mirabilis ได้ดีที่สุด โดยมีค่า 
MIC เท่ ากับ  250 ไม โค รกรัมต่ อมิ ลลิ ลิ ตร  รองลงมาคื อ  P. 
aeruginosa และ S. aureus ที่มีค่า MIC เท่ากับ 500 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร และ B. subtilis มีค่า MIC เท่ากับ 1,000 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Osanaiye [10] ที่ศึกษาสาร
สกัดเอทิลอะซิเตทจากเปลือกล าต้นพืชสมุนไพรพังแหรพบว่าที่ความ
เข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเช้ือการเจริญของ
เช้ือ E. coli ได้ ซึ่งฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากพังแหรนี้ยัง
สอดคล้องกับตะขบป่าซึ่งเป็นพืชในวงศ์กัญชา โดยพัทวัฒน์ และ
คณะ [11] ได้รายงานว่าสารสกัดจากเปลือกของตะขบป่าที่สกัดด้วย
เอทานอลมีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย E. coli, B. subtilis, P. 
aeruginosa และ S. aureus ขณะที่สารสกัดจากส่วนอื่น ๆ ของ
สมุนไพรพังแหรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ทดสอบ
ได้บางชนิดเท่านั้น อาทิ สารสกัดของใบที่สกัดด้วยคลอโรฟอร์ม มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียทดสอบได้ 2 ชนิด คือ 
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P. aeruginosa และ S. aureus ในขณะที่ช้ันของเอทิลอะซิเตทของ
ใบสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือได้เพียงชนิดเดียว คือ B. subtilis 
และสารสกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดดว้ยเอทิลอะซิเตท มีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งการเจริญของ P. aeruginosa และ E.coli สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Rahman et al. [12] ที่รายงานว่าสารสกัดเอทานอล
จากใบของพืชสมุนไพรพังแหรพบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือ E. coli ได้ดี
ที่สุด โดยมีค่า MIC คือ 1.25 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และสามารถ
ยับยั้งเชื้อ B. subtilis ที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จาก
รายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาด้านพฤกษเคมีและสารส าคัญของพัง
แหรนั้นมีการรายงานสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเช้ือ 
ได้แก่ ส่วนใบมีส่วนประกอบของสารทรีมามอล (Trematol), แทน
นิน (Tannins), ฟลาโวนอยด์ (Flavovoids) เป็นต้น [5] ส่วนเปลือก
ต้นมีส่วนประกอบของสารสโคโปเลติน (Scopoletin), ทรีมามอล 
(trematol), สเวอร์โรไซด์ (sweroside) เป็นต้น [13-14] ส าหรับ
พิษวิทยาของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของพังแหรนั้น กล่าวขวัญ 
และคณะ [15] ศึกษาสารสกัดหยาบส่วนเปลือกต้นพบว่าสามารถ
ยับยั้งการผลิตสารพรอสตาแกลนดินที่ก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์
แมคโครฟาจได้ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ สารสกัดเฉพาะส่วนใบ
ใช้เกี่ยวกับการรักษาโรคหลอดลมอักเสบตดิเช้ือ หนองใน ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากแบคทีเรียก่อโรค และสารสกัดส่วนเปลือกต้นให้ผลการยับยั้ง
ที่ดีต่อเช้ือแบคทีเรียที่ท าให้เกิดปอดติดเชื้อ [16] และแม้ว่าสารสกัด
เปลือกต้นของสมุนไพรพังแหรซึ่งเป็นส่วนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน
การยับยั้ งแบคที เรียทดสอบจะมีค่า MIC สูงกว่ายาปฏิ ชีวนะ 
Streptomycin ที่มีค่า MIC ต่อแบคทีเรียทดสอบระหว่าง 3.125 - 
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แต่สารสกัดเปลือกต้นของสมุนไพรพัง
แหรแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นสารต้านแบคทีเรียจาก
ธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
6. สรุปผล 
 สารสกัดของเปลือกต้นพังแหรที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ใน
ก ารยั บ ยั้ งก าร เจ ริ ญ ขอ ง เ ช้ื อ แ บ ค ที เรี ย  Bacillus subtilis, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa แ ล ะ  Staphylococcus aureus แ ล ะ มี ค่ าค ว าม
เข้มข้นต่ าสุดในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเท่ากับ 1000 250 
250 500 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สารสกัดของใบที่สกัด
ด้วยคลอโรฟอร์ม มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย P. 
aeruginosa และ S. aureus ขณะที่ช้ันของเอทิลอะซิเตทสามารถ
ยับยั้งการเจริญของเช้ือได้เพียงชนิดเดียว คือ B. subtilis และสาร
สกัดของช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท มีฤทธิ์ในการยับยั้ง
การเจริญของ P. aeruginosa และ E. coli 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
     คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2563 คลัส
เตอร์สมุนไพรไทย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) ที่ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ส าหรับการเอื้อเฟื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 
8. เอกสารอ้างอิง 
[1] Kostic, M., B. Pejic and P. Skundric. “Quality of 

chemically modified hemp fibers.” Bioresource 
Technology, Vol. 99, pp. 94-99, 2008. 

[2] Marks, M. D., L. Tian, J. P. Wenger, S. N. Oumburo, W. 
Soto-Fuentes and J. He. “Identification of candidate 
genes affecting D9-tetrahydrocannabinol biosynthesis in  
Cannabis sativa.” Journal of Experimental Botany, Vol. 
60, pp. 3715-37726. 

[3] สารวุธ สังข์แก้ว, “รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology),” 
Thail Pharmaceutical and Health Science Journal, Vol. 
4, No. 4, 2562. 

[4] Adinortey, M. B., I. K. Galyuon and N. O. Asamoah. 
“Trema orientalis Linn. Blume: A potential for 
prospecting for drugs for various uses.” Pharmacognocy  
Reviews, vol. 7, No. 13, pp. 67-72, 2013. 

[5] Accra, G. “Ghana Herbal Pharmacopeia,” The Adventist 
Press, Ghana. 1992. 

[6] Zhang, H.L., Jin, J.J., Moore, M.J., Yi, T.S. and Li, D.Z. 
“Plastome characteristics of Cannabaceae.” Plant 
Diversity, Vol. 40, pp. 127-137, 2018. 

[7] ว งศ์ ส ถิ ต  ฉั่ ว กุ ล , “ส มุ น ไพ ร พื้ น บ้ า น แ ก้ ไ อ ,” Thai 
pharmaceutical and Health Science Journal, ปีที่ 4, ฉบับ
ที่ 4, หน้า 2435-449, 2009. 

[8] ปฐมา จันทรผล, ศรายุทธ ตันเถียร และอรทัย เนียมสุวรรณ, 
“ความหลากหลายของพืชสมุนไพรส าหรับรักษาอาการไข้จาก
อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ ,” วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น., ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, หน้า 
313-326, 2557. 

[9] อิศรารัจน์ พุ่มทอง และอรทัย, “สมุนไพรที่ใช้รักษาไข้ในเกาะพะ
งัน อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี,” รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1, สงขลา, 2558, 
หน้า 52-62. 

[10] Osanaiye, “Scientific Approach on the Antimicrobial 
Potentials of Bioactive Phytochemicals of Trema 
Orientalis Leaves and Stalk,” European academic 
Research, Vol. 3, No. 12, pp. 12972-12981, 2016. 

[11] พัทวัฒน์ สีขาว, เรณุกา เช้ือบุญมี, ปณิธาน สุระยศ, สาธิต ฉัตร
พันธุ์ และนฤมล เถื่อนกุล, “การประเมินสารพฤกษเคมีเบื้องต้น 
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพจากสารสกัดเอทานอล
ข อ ง ผ ล ต ะ ข บ ป่ า ,” Research Journal Rajamangala 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

519 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

University of Technology Thanyaburi, Vol. 19, pp. 124-
136. 

[12] Rahmen, Bairagi, Kabir and Uddin, “Antibacterial 
Potentiality and Brine Shrimp Lethality Bioassay of the 
Methanol Extract of Trema orientalis Leaves,” South 
Asian Research Journal of Natural Products, Vol. 1, No. 
2, pp. 1-9, 2018. 

[13] Ogunkoya, T.D., Cartier, G., Dijoux-Franca, M.G. and 
Tsamo, A.M. “A new triterpenoid alcohol from Trema 
orientalis,” Phytochemistry, Vol. 16, pp. 1606-1608, 
1997. 

[14] Tchamo, D.N., Dijoux-Franca, M.G., A.M., Tsamo, E., 
Daskiewicz, J.B., Bayet, C., “Prenylated xanthones as 
potential P-glycoprotein modulators,” Bioorganic & 

Medicinal Chemistry Letters, Vol. 10, pp. 1343-1345, 
2000. 

[15] กล่าวขวัญ ศรีสุข, สาวินีย์ สีมาขันธ์, ปริยาภา เกตุกูล, พรสุดา 
กันแก้ว, เอกรัฐ ศรีสุข, กาญจนา หริ่มเพ็ง, เบญจวรรณ ชิวปรีชา 
และค ารณ เลียดประถม, “ฤทธ์ิต้านการอักเสบของพื้ชสมุนไพร
บางชนิดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด จังหวัดจันทบุรี
,” วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ, หน้าที่  304-311, 
2557. 

[16] Rout, J., Sajem, M. and Sengupta, M., “Antibacterial 
efficacy of bark extracts of an ethnomedicinal plant 
Trema orientalis Blume,” Current Trends in 
Biotechnology and Pharmacy, Vol. 6, No. 4, pp. 464-
471, 2012. 

 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณยับยั้งของสารสกัดชนิดต่าง ๆ  
 

สารสกัด 
ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับย้ัง (mm) 

B. subtilis E. coli P. mirabilis P. aeruginosa S. aureus 
เอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้น 8.33± 2.08 8.67± 1.15 9.33± 0.58 8.33± 0.58 7.33± 0.58 

คลอโรฟอร์มของใบ
พังแหร - - - 9.33± 1.15 8.33± 0.58 

เอทิลอะซิเตทของใบ
พังแหร 6.67± 0.58 - - - - 

เอทิลอะซิเตทของช่อ
ดอกช่อผล - 9.00 - 9.67± 0.58 - 

Streotromycin 29.7± 0.58 20.7± 1.15 18.3± 0.58 20.7± 0.58 17± 2.65 
 
 
ตารางที ่2 ค่า MIC ของสารสกัดพืชสมุนไพรพังแหรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
 

สารสกัด 
ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ (µg/mL) 

B. subtilis E. coli P. mirabilis P. aeruginosa S. aureus 
เอทิลอะซิเตทของ
เปลือกต้น 1,000 250 250 500 500 

คลอโรฟอร์มของใบ
พังแหร - - - 1,000 1,000 

เอทิลอะซิเตทของใบ
พังแหร 1,000 - - - - 

เอทิลอะซิเตทของช่อ
ดอกช่อผล - 1,000 - 1,000 - 

Streotromycin 3.125 12.5 6.25 6.25 100 
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รูปที่ 1 วงใสที่เกิดจากการยับยั้งการเจริญของ Proteus milabilis  
ของสารสกัดเปลือกต้นที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท 
หมายเหตุ : 1 = Chloroform fraction 
   2 = Hexane fraction 
  3 = Ethyl acetate fraction 
 
 

รูปที่ 2 วงใสที่เกิดจากการยับยั้งการเจริญของ Pseudomonas 
aeruginosa ของสารสกัดช่อดอกช่อผลที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท 
หมายเหตุ : 1 = Chloroform fraction 
   2 = Hexane fraction 
  3 = Ethyl acetate fraction 
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การประเมินฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของสารสกดัจากพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร  
Evaluation of Antioxidant Activity of Lasianthus lucidus Blume Extracts 
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร น าส่วนใบและเปลือกต้น
ของพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสารมาแยกสกัดด้วยวิธีการแช่ยุ่ย โดยมีเมทานอลเป็นตัวท าละลายเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นกรองและระเหย 
เมทานอลออกแล้วน าสารสกัดหยาบเมทานอลมาแยกช้ันด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ตามล าดับ การประเมินฤทธิ์ต้าน 
อนุมูลอิสระช้ันคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท จากพืชทั้ง 2 ส่วน ใช้วิธี 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging, ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ  azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) จาก
การทดลองพบว่าศักยภาพในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนใบและเปลือกต้นรวมถึงตัวท าละลายที่ใช้ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยสารสกัดช้ันเอทิลอะซิเตทของส่วนใบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด โดยมีค่า IC50 = 1.11±0.04 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ขณะที่สารสกัดช้ันคลอโรฟอร์มของส่วนเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP และ ABTS 
โดยมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระเท่ากับ 386.54±7.32 และ 323.55±18.58 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด 
 
ค าส าคัญ: วงศ์เข็ม, ก าลังเจ็ดช้างสาร, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  
 

Abstract 
 

The objectives of this study were to determine antioxidant activity of Lasianthus lucidus Blume extracts. 
Leaves and stem barks parts were separately extracted by maceration with methanol for 10 days, then filtered and 
evaporated until dryness. Methanol crude extracts were fractionated with chloroform followed by hexane and ethyl 
acetate, respectively. The antioxidant activities of chloroform fraction (CF), hexane fraction (HF) and ethyl acetate 
fraction (EF) of the both parts based on 2,2’-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, ferric reducing 
antioxidant power (FRAP) and azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) were analyzed. The obtained 
results showed significant difference (P<0.05) in the antioxidant potential among leaves and stem barks extracts, and 
also solvents used. The ethyl acetate fraction of leaves part exhibited the highest DPPH radical scavenging activity (IC50= 
1.11±0.04 mg/mL), while the chloroform fraction of stem barks part showed strongest antioxidant activity in the FRAP 
and ABTS assays of 386.54±7.32 and 323.55±18.58 mg gallic acid equivalent/g extract 
 
Keywords: Lasianthus, Lasianthus lucidus, antioxidant 
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1. บทน า 
 อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่ง
อนุมูลอิสระเกิดได้ทั้งจากกระบวนการท างานของร่างกายและเกิด
จากมลภาวะต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม การก าจัดอนุมูลอิสระเกิดจากการ
ท างานของสารต้านอนุมูลอิสระ โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระที่พบ
ในผักและผลไม้จึงท าให้ผู้บริโภคนิยมรับประทานผักและผลไม้สด 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชสมุนไพร 
 ก าลังเจ็ดช้างสาร มีการน ามาใช้ประโยชน์เป็นยาสมุนไพร
พื้นบ้ าน เป็นพืชในสกุล Lasianthus วงศ์กาแฟหรือวงศ์ เข็ม 
(Rubiaceae) โดยมีรายงานว่าพืชในสกุลนี้ อาทิ กาแฟ มีฤทธิ์ยับยั้ง
การท างานของอนุมูลอิสระสูง และเป็นพืชที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจอย่างมากในปัจจุบัน ขณะที่พืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร 
เป็นพืชที่พบการกระจายพันธ์ุบริเวณป่าดิบเขาขอบป่าหรือใกล้ชุมชน
ในบางพื้นที่ มีสรรพคุณในการบ ารุงเลือด บ ารุงก าลัง แก้ปวดเมื่อย 
แต่ยังไม่มีรายงานวิจัยของการน ามาใช้ประโยชน์ที่แน่ชัด ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จึงต้องการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด
หยาบจากพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสารเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชสกุลนี้ต่อไป 
 
2. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เก็บตัวอย่ างพืชสมุนไพรก าลังเจ็ด ช้างสาร 
ชนิด Lasianthus lucidus Blume ที่ใบแก่เต็มที่ ไม่มีโรคและแมลง 
และเปลือกล าต้นหรือเปลือกกิ่งที่มีสีน้ าตาล เอาเฉพาะส่วนเปลือก 
ไม่เอาเนื้อไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก 
เตรียมสารสกัดหยาบด้ วยเมทานอล และแยกสกัดด้ วย ช้ัน
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิ เตท  ประเมินฤทธิ์ต้ าน 
อนุ มู ลอิ ส ระด้ วยวิ ธี  2,2’-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
(DPPH), Ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ 2,2’-
Azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) 
 
3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเก็บตัวอย่าง 
 ท าหนังสือขออนุญาตเข้าไปท าการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรก าลัง
เจ็ดช้างสาร ส่วนของเปลือกล าต้น และใบในเขตพื้นที่อุทยาน 
ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก โดยเลือกลักษณะที่สมบูรณ์ เพื่อใช้
เป็นตัวอย่างอ้างอิง และน ามาเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
3.2 การเตรียมสารสกัดพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร 
 น าตัวอย่างสดของพืชส่วนใบ และเปลือกต้นส่วนละ 100 กรัมมา
ท าความสะอาดและตากในที่อากาศถ่ายเทได้  โดยไม่โดนแสงแดด 
เมื่อตัวอย่างแห้งดีแล้ว น าไปบดให้ละเอียดพร้อมกับช่ังน้ าหนักแห้ง 
ได้น้ าหนักตัวอย่างพืชส่วนใบ 82.08 กรัม และส่วนเปลือกต้น 33.84 
กรัม จากนั้นแช่แต่ละส่วนด้วยสารละลายเมทานอลปริมาตร 300 

มิลลิลิตรให้ท่วมตัวอย่างในขวดแก้ว ทิ้งไว้ 10 วันในที่ทึบแสง กรอง
ด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 น าไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุน ที่ความดัน 337 mbar อุณหภูมิ 48 องศา
เซลเซียสสารสกัดจากการกลั่นระเหยที่ ได้ เติมน้ ากลั่ นและ
คลอโรฟอร์ม อัตราส่วน 1:1 เขย่าสารก่อนน าไปแยกช้ันในกรวย
กรอง 30 นาที ไขช้ันคลอโรฟอร์มไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องระเหย
สุญญากาศแบบหมุน ที่ความดัน 472 mbar อุณหภูมิ 48 องศา
เซลเซียส แล้วน าสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปช่ังน้ าหนักและเติม
เมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 
0.1 กรัมต่อตัวท าละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร บันทึกเป็นสารสกัด
ช้ันคลอโรฟอร์ม (Chloroform fraction; CF) น าช้ันท่ีเหลือในกรวย
กรองมาสกัดซ้ าด้วยเฮกเซนปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าแล้วตั้งทิ้ง
ไว้ให้แยกช้ัน 30 นาที ไขส่วนของช้ันเฮกเซนไปกลั่นระเหยด้วย
เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่ความดัน 240 mbar อุณหภูมิ 
48 องศาเซลเซียส แล้วน าสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปช่ังน้ าหนัก
และเติมเมทานอลเก็บใส่ขวดสีชา บันทึกเป็นสารสกัดช้ันเฮกเซน 
(Hexane fraction; HF) (น้ าหนักสาร 0.1 กรัม: สารละลายเมทา
นอล 1 มิลลิลิตร) น าช้ันที่เหลือท าเช่นเดียวกับการแยกช้ันเฮกเซน 
โดยเปลี่ยนเป็นการสกัดด้วยเอทิลอะซิเตท กลั่นระเหยด้วยความดัน 
360 mbar จะได้ ส ารสกั ด ช้ัน เอทิ ลอะซิ เตท  (Ethyl acetate 
fraction; EF)  น าสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปช่ังน้ าหนักและเติม
เมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัดหยาบ 
0.1 กรัมต่อตัวท าละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร เพื่อการน าไปใช้
ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้ันตอนต่อไป 
 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
3.3.1 วิธี 2,2’-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) 
 ความสามรถในการจับกับสารอนุมูลอิสระท าได้โดยการผสมสาร
ตัวอย่าง 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร ของ DPPH  
0.1 มิลลิโมลาร์ ในเอทานอล ส่วนตัวอย่างควบคุมจะประกอบด้วย 
เมทานอล 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร ของ DPPH 
น าตัวอย่างมาเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที ดัดแปลงตามวิธี
ของ สุภกร และคณะ (2558) [1] และ Brainina และคณะ (2019) 
[2] วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร การค านวณค่าการ
ยับยั้งสารอนุมูลอิสระ ดังนี้ 
 

 
Ac = ค่าการดดูกลืนแสงของตัวอย่างควบคุม 
As = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอยา่งทดลอง 
 
ค่ายับยั้งที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ค านวณจากการสร้างกราฟระหว่างค่า
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งกับความเข้มข้นของสารสกัด 
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3.3.2 วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) 
 การเตรียมสารละลาย FRAP ประกอบด้วย 10 มิลลิโมลาร์ 
ของสารละลาย TPTZ ใน 40 มิลลิ โมลาร์ Hydrochloric acid 
(20 มิลลิลิตร), 20 มิลลิโมลาร์ Ferric (II) chloride (20 มิลลิลิตร)
และอะซิเตทบัฟเฟอร์ ( 5 มิลลิลิตร, 300 มิลลิโมลาร์, pH 3.6)
ดัดแปลงตามวิธีของ Brainina และคณะ (2019) [2] และ กิตติพัฒน์ 
และปานทิพย์ (2560) [3] โดยเตรียมใหม่ทุกครั้ง ในการทดลองน า
ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับ FRAP reagent (1.5 มิลลิลิตร) และ 
1.4 มิลลิลิตร ของอะซิเตทบัฟเฟอร์ (300 มิลลิโมลาร์ , pH 3.6) 
จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาทีและน าไปวัดค่าการ
ดู ดกลืนแสงที่  593 นาโนเมตร โดยใช้  Gallic acid เป็ นสาร
มาตรฐานและค่า FRAP value ค านวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัม
สมมูลกรดแกลลิก/กรัมของสารสกัด 
 
3.3.3 วิธี 2,2’-Azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid) (ABTS) 
 ความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS ท าได้
โดยการผสม  2.45 มิลลิ โมลาร์  Potassium persulfate กับ  7  
มิลลิโมลาร์ ABTS อัตราส่วน 1:1 แล้วเก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 16-18 
ช่ัวโมง อุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามาเจือจางด้วย 50 มิลลิโมลาร์ 
Phosphate buffer (pH 7.4) ให้ มี ค่ าการดู ด กลื น แสงใน ช่วง 
0.700±0.200 ดัดแปลงตามวิธีของ Brainina และคณะ (2019) [2] 
และ กิตติพัฒน์ และปานทิพย์ (2560) [3] ส าหรับการทดสอบใช้
ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตรกับสารละลาย 3.0 มิลลิลิตร ของ ABTS ส่วน
ตัวอย่างควบคุมจะประกอบด้วยเมทานอล 0.1 มิลลิลิตรกับ
สารละลาย 3.0 มิลลิลิตร ของ ABTS จากนั้นน าตัวอย่างมาเขย่าแล้ว
ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีจากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 
นาโนเมตร โดยใช้ Gallic acid เป็นสารมาตรฐานและค่าการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ ABTS ค านวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกล
ลิกต่อกรัมสารสกัด  
 
3.3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของการทดลองใช้โปรแกรม SPSS 
(Statistical package for the social science) วิ เคราะห์ ความ
แป รป รวนของข้ อมู ล  (Analysis of Variance, ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s Multiple 
comparison test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้าง
สาร 
 จากการเตรียมสารสกัดเมทานอลของส่วนใบและเปลือกต้นของ
พืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร และแยกช้ันสารสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม
เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ได้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตระหว่าง 0.17-2.57 
(ตารางที่ 1) โดยสารสกัดช้ันคลอโรฟอร์มของใบมีค่าเปอร์เซ็นต์

ผลผลิตสู งที่ สุ ด (2.57%) รองลงมาคือสารสกัดคลอโรฟอร์ม 
เปลือกต้นที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เท่ากับ 1.86 ขณะที่สารสกัดช้ัน
เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิตต่ า (<1%) 
ลักษณะของสารสกัดส่วนใบและเปลือกต้นมีสีเข้มในตัวท าละลายชั้น
คลอโรฟอร์ม และใสในตัวท าละลายช้ันเฮกเซนและเอทิลอะซิเตท 
โดยแบ่งเป็นลักษณะสีของสารสกัดส่วนใบจะให้สีเขียวและสารสกัด
เปลือกต้นให้สีน้ าตาล ตรงตามลักษณะของสีโครงสร้างพืชสมุนไพร
ก าลังเจ็ดช้างสาร 
 
4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพร
ก าลังเจ็ดช้างสาร 
 จากการทดสอบฤทธิ์ ต้ านอนุ มู ลอิ ส ระของสารสกั ด ช้ัน
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตทจากส่วนใบและเปลือกต้น
ของก าลังเจ็ดช้างสาร ด้วยวิธี DPPH, FRAP และ ABTS ได้ผลดัง
ตารางที่ 2 ในการทดสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชันด้วย
วิธี DPPH พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทของส่วนใบมีฤทธิ์ต้าน 
อนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่ สุ ด (P<0.05) โดยมีค่า IC50 เท่ ากับ 
1.11±0.04 มิ ลลิ กรัมต่ อมิ ลลิ ลิ ต ร  รองล งมาคื อสารสกั ด ช้ัน
คลอโรฟอร์มและเอทิลอะซิเตทของส่วนเปลือกต้น ที่มีค่า IC50 

เท่ ากั บ  2.44±0.37 แ ล ะ  5.61±0.09 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร 
ตามล าดับ ขณะที่สารสกัดคลอโรฟอร์มของส่วนใบและสารสกัด 
เฮกเซนของทั้งส่วนใบและเปลือกต้นมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ 
DPPH ที่ต่ า (IC50 >10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร) ขณะที่การทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่าสารสกัดช้ันคลอโรฟอร์ม
ของส่วนเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (P<0.05) เท่ากับ 
386.54±7.32 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมา
คือสารสกัดเอทิลอะซิเตทและคลอโรฟอร์มของส่วนใบที่มีค่า FRAP 
value เท่ากับ 111.49±6.98 และ 100.69±7.29 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ ขณะที่สารสกัดอื่นๆ มีค่า
การต้ านอนุ มู ลอิ ส ระต่ า โด ยมี ค่ า  FRAP value อยู่ ร ะหว่ า ง 
1.80±0.32 ถึง 22.85±3.91 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสาร
สกัด ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS พบว่าสาร
สกัดช้ันคลอโรฟอร์มของเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด 
(P<0.05) เท่ากับ 323.55±18.58 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัด  รองลงมาคือสารสกัด ช้ัน เอทิ ลอะซิ เตทและ
คลอโรฟอร์มของส่วนใบ และช้ันเอทิลอะซิเตทของส่วนเปลือกต้น  
มี ค่ า เท่ า กั บ  156.99±16.03, 93.85±8.01 แ ล ะ  53.86±7.34 
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด  ขณะที่สารสกัดช้ัน 
เฮกเซนของส่วนใบและเปลือกต้นมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระต่ า 
เท่ากับ 8.69±0.5 และ 4.25±0.9 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อ
กรัมสารสกัดตามล าดับ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรก าลัง
เจ็ดช้างสารในเมทานอล  ที่ ใช้ตัวท าละลายคลอโรฟอร์ม (CF)  
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เฮกเซน (HF) และเอทิลอะซิเตท (EF) พบว่าผลผลิตของสารสกัดคิด
เป็นร้อยละ 0.17-2.57 (ตารางที่  1) และเมื่อน าสารสกัดแต่ละ 
ส่วนของพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสารมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ โดยทดสอบฤทธิ์ต้านการออกซิเดชัน 3 วิธี ได้แก่ 2,2’-
diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, ferric 
reducing antioxidant power (FRAP) แ ล ะ  azino-bis (3 -
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พบว่า สารสกัด
ช้ันเอทิลอะซิเตทของใบก าลังเจ็ดช้างสารมีความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด (IC50= 1.11 mg/mL) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวท าละลายเฮกเซนและคลอโรฟอร์ม ซึ่งเอทิลอะซิเตทเป็นตัวท า
ละลายที่มีขั้วสูงกว่าท าให้สามารถสกัดสารเคมีที่เป็นโมเลกุลที่มีขั้ว
และมีคุณสมบัติในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ออกมาได้มากกว่า
ซึ่งมีประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการสกัดสารจากพืชหรือกลุ่มพืช
สกุล Lasianthus ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยในการวิเคราะห์ 
และติดตามสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงรูปแบบการทดสอบทาง
เคมี และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภกร บุญยืน และคณะ [1] ที่ได้ศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระและ
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากดอก ก้านดอก ใบ และก้านใบ
ของโบตั๋น และพบว่าสารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทของก้านใบโบตั๋นมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและปริมาณสารฟลาโวนอยด์มากที่สุด
และยังมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่สุด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยัง
ได้น าสารสกัดจากก าลังเจ็ดช้างสารมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธี FRAP และ ABTS เพิ่มเติมด้วย พบว่าส่วนเปลือกต้นในช้ัน
คลอโรฟอร์มมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูงถึง 386.54 
และ 323.55 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัดแห้ง
ตามล าดับ โดยในการติดตามปฏิกิริยาของทั้งสองวิธี จะพิจารณา
ตามการเปลี่ยนแปลงของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นที่ใช้เป็น
ตัวช้ีวัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และการเปลี่ยนสีของสารละลาย ตามวิธี
มาตรฐานในการทดสอบ [2], [3] ซึ่งผลการทดลองนี้ท าให้ทราบว่า
การใช้ตัวท าละลายคลอโรฟอร์มสามารถน าไปพัฒนากระบวนการ
สกัด และศึกษาสารออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่ในสารสกัดเปลือกต้นของพืช
สมุนไพรชนิดนี้ได้ในอนาคต งานวิจัยที่ผ่านมามีรายงานถึงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรสกุลก าลังเจ็ดช้างสารหลายชนิด 
Choudhury และคณะ [4] ได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกั ด เมท านอลจากพื ชก าลั งเจ็ ด ช้ างส ารชนิ ด  Lasianthus 
oblongus King & Gamble และพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิระสูง อีกทั้งยังได้รายงานถึงการพบสารสโคโปเลตินซึ่งเป็น
สารกลุ่มฟีนอลโคมารินเป็นองค์ประกอบหลักในทุกส่วนของสมุนไพร
สกุลก าลังเจ็ดช้างสาร นอกจากนี้ Tal และ Robeson [5] มีการ
รายงานถึงคุณสมบัติการเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้านอื่น ๆ ของ
พืชสกุลก าลังเจ็ดช้างสารอีกหลายประการ อาทิ ความสามารถใน
การยับยั้งการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อ ฤทธิ์ต้านโรคเบาหวานและยังสามารถใช้เป็น
สารกันเลือดแข็งตัวได้อีกด้วย (Adesina [6], Chang และคณะ [7])  
นอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงฤทธิ์ต้านการติดเช้ือจากแบคทีเรีย

หลายชนิด เช่น Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa , Bacillus cereus และ Escherichia coli ของสาร
สกัดจากพืชก าลังเจ็ดช้างสาร (Souza และคณะ [8], Deng และ
คณะ [9], Rai และ Lalramnghinglova [10], Napiroon และคณะ 
[11,12]) 
 
6. สรุปผลการวิจัย 

สารสกัดจากพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสารในเมทานอลที่ใช้
ตัวท าละลาย คลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตท และเฮกเซน มาทดสอบ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH, FRAP และ ABTS พบว่า สาร
สกัดส่วนใบช้ันเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ 
DPPH สูงที่สุด (IC50= 1.11 mg/mL) สารสกัดส่วนเปลือกต้นช้ัน
คลอโรฟอร์มมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP 
และ ABTS สูงที่สุดเท่ากับ 386.54±7.32 และ 323.55±18.589
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิก/กรัมสารสกัด ตามล าดับ ผลงานวิจัยนี้
แสดงให้ เห็นถึงศักยภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของพืช
สมุนไพรสกุลก าลังเจ็ดช้างสารที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาและใช้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ต่อไป 
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ตารางที่ 4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลติของสารสกดัพืชสมุนไพรก าลังเจด็ 
ช้างสาร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 4.2 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดพืชสมุนไพรก าลังเจ็ดช้างสาร

 

 

ค ่าเฉ ลี่ ย ±  ส่วนเบ ี่ยง เบ นมา ตรฐานจาก ก ารทด ลอง  3 ซ  ้า

*ตัวเล ข ที่มีอัก ษรพมิพ์เล็ก กา้ก ับ มคีวาม แ ตก ตา่ง กนัท างสถ ิตทิี่ระดั บค วามเ ชื่อมั่น  95%

 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

สารสกัด ตัวท าละลาย 
เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 

สีของสารสกัด 

ใบ คลอโรฟอรม์ 2.57 เขียวเข้ม 
เฮกเซน 0.33 ใส 

เอทิลอะซิเตท 0.17 เขียวใส 
เปลือกต้น คลอโรฟอรม์ 1.86 น้ าตาล 

เฮกเซน 0.66 ใส 
เอทิลอะซิเตท 1.36 ใส 

สารสกัด ตัวท าละลาย DPPH IC50 

(mg/mL) 
FRAP 

(mg gallic acid equivalent/g extract) 
ABTS 

(mg gallic acid equivalent/g extract) 

ใบ 
คลอโรฟอรม์ >10d 100.69±7.29c 93.85±8.01c 

เฮกเซน >10d 18.37±6.70d 8.690±0.5e 

เอทิลอะซิเตท 1.11±0.04a 111.49±6.98b 156.99±16.03b 

เปลือกต้น 
คลอโรฟอรม์ 2.44±0.37b 386.54±7.32a 323.55±18.58a 

เฮกเซน >10d 1.80±0.32e 4.253±0.9e 

เอทิลอะซิเตท 5.61±0.09c 22.85±3.91d 53.86±7.34d 
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การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต่าง ๆ จากพังแหร 
Comparison of In vitro Antioxidant Properties of Various Extracts from  

Different Parts of Trema orientalis (L.) Blume 
 
 

ศิริลักษณ์ ไชยพาลี1 พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ1 เรืองวุฒิ ชุติมา2 ภรภัทร ส าอางค์3  
ทิวธวัฒ นาพิรุณ4 และ  กีรติ ตันเรือน2 

 
 

1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

3สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
4ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Corresponding author E-mail: keerati.t@psru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากส่วนต่าง  ๆ ได้แก่ ใบ เปลือกต้นและช่อดอก ของพัง

แหรโดยการน าแต่ละส่วนของพืชมาแยกสกัดด้วยวิธีการแช่ยุ่ยโดยมีเมทานอลเป็นตัวท าละลายและแยกช้ันของสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน 
และเอทิลอะซิเตท ตามล าดับ น าสารสกัดชั้นคลอโรฟอร์ม (CF), เฮกเซน (HF) และเอทิลอะซิเตท (EF) ไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
พบว่า สารสกัดชั้นเฮกเซนของเปลือกต้นมีฤทธิ์ยับยั้ง 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) สูงที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 24.90±3.73 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (P<0.05) ขณะที่สารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตทของใบและเปลือกต้นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เมื่อทดสอบด้วย วิธี 
ferric reducing antioxidant power (FRAP) แ ล ะ ว ิธ ี 2,2’-azino-bis (3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) ม ีค ่า
เท่ากับ 458.51±2.70 และ 373.76±0.18 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด  

 
ค าส าคัญ: พังแหร, สารต้านอนุมูลอิสระ, วงศ์กัญชา 
 

Abstract 
The present study was designed to investigate the in vitro antioxidant potential of different parts ( leaves, 

stem barks, and inflorescences)  of Trema orientalis ( L.)  Blume. All plant parts were separately extracted by 
maceration with methanol and fractionated with chloroform, and ethyl acetate and hexane, respectively. The 
obtained fractions including chloroform fraction (CF), hexane fraction (HF) and ethyl acetate fraction (EF) were used 
to investigate antioxidant activities based on 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging, ferric reducing 
antioxidant power (FRAP) and 2,2’-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS). The results showed that 
the hexane extract of stem barks part expressed the highest antioxidant activity in DPPH free radical scavenging with 
an IC50 of 24.90±3.73 µg/mL ( P<0.05) . Whereas, the ethyl acetate fractions of leaves part and stem bark part 
exhibited the highest antioxidant activities in FRAP and ABTS assays of 458.51±2.70 and 373.76±0.18 mg GAE/ g 
extract, respectively. 
 
Keywords: Trema orientalis, Antioxidants, Cannabaceae 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันการบริโภคอาหารเสริมหรือการรับประทานยาที ่มี
ส่วนผสมของพืชสมุนไพรได้รับความนิยมจากผู ้บริโภคมากขึ ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมี 
สารอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุหนึ ่งที ่ท าให้เกิดโรคต่างๆ อาทิเช่น 
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรความจ าเสื ่อม โรคภูมิแพ้ และเกิดความ
ผิดปกติของระบบประสาท [1] โดยพืชสมุนไพรเป็นแหล่งของสาร
ต้านอนุมูลอิสระที ่มีความสามารถในการยับยั ้งอนุมูลอิสระแต่มี
ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ซึ ่งอนุมูลอิสระที่เป็นทั้งเอนไซม์และ
ไม่ใช่เอนไซม์ เช่น วิตามินบี, วิตามินอีและบีตา-แคโรทีน [2] ด้วย
เหตุนี้การศึกษาเพื่อประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพร
ก่อนการน าไปใช้เป ็นส ่วนประกอบในผล ิตภ ัณฑ ์ต ่าง ๆ จ ึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 พืชสมุนไพรในวงศ์กัญชา หรือ Cannabaceae โดยเฉพาะ
ก ัญชา (Cannabis) เป ็นพ ืชสม ุนไพรที ่ก าล ังได ้ร ับความน ิยม
เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อย่างไรก็
ตามแม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ทางยาแต่ก็
ยังมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้ค่อนข้างมาก [3] การศึกษาสรรพคุณ
ต่างๆ ของพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่อยู่ในวงศ์นี้จึงมีความน่าสนใจ โดย
พ ังแหร (Trema orientalis (L.) Blume) เป ็นพ ืชที ่อยู ่ในวงศ์
กัญชา ส่วนใหญ ่พบในเขตร้อนและเขตอบอุ ่นทั ่วโลก ส ่วนใน
ประเทศไทยมักพบขึ้นตามที่โล่งแจ้ง ป่าเบญจพรรณและตามชาย
ป่าดงดิบ อย่างไรก็ตามรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ทางชีวภาพ
และการใช้ประโยชน์ของพังแหรยังมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฤทธิ ์ต ้านอน ุม ูลอ ิสระ ซึ ่งการศ ึกษาฤทธิ ์ต ้านอน ุม ูลอ ิสระ มี
ความส าค ัญต่อการน าสารสก ัดจากพังแหรไปพัฒนา และใช้
ประโยชน์ทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื ่องส าอางต่อไป 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
ส่วนต่างๆ ของพังแหรเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพังแหรต่อไป 
  
2. ขอบเขตการวิจัย 
 ในงานวิจัยนี้จะใช้ชิ้นส่วนของพังแหร 3 ส่วน คือ เปลือกต้น ใบ
และช่อดอก โดยการเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างเปลือกต้นที่มีสีน้ าตาลไม่
เอาเนื้อไม้ ส่วนของใบใช้ใบแก่เต็มที่ ไม่มีโรคและแมลง และช่อดอก
ที่มีสีเขียวเข้ม ทั้งที่เป็นช่อดอกและช่อผล เก็บตัวอย่างพืชได้จาก
พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ในการเตรียมสารสกัดนั้นจะเตรียมได้จากคลอโรฟอร์ม เฮกเซนและ
เอทิลอะซิเตท โดยน าสารสกัดแต่ละส่วนมาท าการประเมินฤทธิ์
ต ้า น อ น ุม ูล อ ิส ร ะ ด ้ว ย  ว ิธ ี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical (DPPH), ว ิธ ี Ferric reducing antioxidant power 
(FRAP) แ ล ะ ว ิธ ี2,2’-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-
sulfonic acid) (ABTS) 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเก็บตัวอย่าง 
 ท าหนังสือขอเข้าอนุญาตเข้าเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรพังแหร
ในเขตพื้นที่อุทยานภูหินร่องกล้า อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย
เก็บตัวอย่างแบบการสุ่มเก็บกระจายในทุกพื้นที่ของกลุ่มป่าที่มีการ
พบตัวอย่างพืชแล้วท าการบันทึกข้อมูลทาง ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของพืช เพื่อน ามาประกอบการระบุชนิดพืชโดยใช้ ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของใบ ล าต ้น โครงสร้างดอก ตามรูปวิธาน 
ตัวอย่างพืชที่น ามาศึกษาจัดท าเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
 
3.2 การเตรียมสารสกัดพังแหร 
 น าตัวอย่างสดของพืชส่วนเปลือกต้น ใบ และช่อดอกส่วนละ 
300 กรัม มาท าความสะอาด แยกส่วนของเปลือกต้น ใบ และช่อ
ดอก จากนั้นตากในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทโดยไม่โดนแสงแดด เมื่อ
ตัวอย่างแห้งสนิทแล้ว น าไปปั่นให้ละเอียดพร้อมกับช่ังน้ าหนักแห้ง 
ได้น้ าหนักตัวอย่างพืชส่วนเปลือกต้น 118.11 กรัม ส่วนของใบ 
95.13 กรัม และส่วนช่อดอก 140.25 กรัม จากนั้นแช่แต่ละส่วนด้วย
เมทานอลปริมาตร 300 มิลลิลิตร ให้ท่วมตัวอย่างในขวดแก้ว ทิ้งไว้ 
10 วัน น าสารละลายมากรองผ่านกระดาษกรองเบอร์ 1  
 น าไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ท่ีความ
ดัน 337 mbar อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียสเพื่อระเหยแยกเมทานอ
ลออก น าสารสกัดหยาบเมทานอลมาแยกด้วยวิธีการ Partition ด้วย
น้ ากลั่นและคลอโรฟอร์ม อัตราส่วน 1:1 เขย่าสารก่อนน าไปแยก
ช้ันในกรวยแยก 30 นาที ไขช้ันคลอโรฟอร์มไปกลั่นระเหยด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศแบบหมุน ที่ความดัน 472 mbar อุณหภูมิ 45 
องศาเซลเซียส แล้วน าสารสกัดจากการกลั่นระเหยไปช่ังน้ าหนักและ
เติมเมทานอลเก็บใส่ขวดสีชาในปริมาณความเข้มข้นของสารสกัด
หยาบ 0.1 กรัมต่อตัวท าละลายเมทานอล 1 มิลลิลิตร บันทึกเป็น
สารสกัดช้ันคลอโรฟอร์ม (Chloroform fraction; CF)  
 น าชั้นน้ าในกรวยแยกมาเติมเฮกเซน อัตราส่วน 1:1 ใช้เวลาพัก
สารตัวท าละลายให้เกิดการแยกชั้น 30 นาที เมื่อสารสะสายแยก
ชั้นแล้วท าการไขชั้นเฮกเซน ไปกลั่นระเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหย
แบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่ความดัน 360 
mbar อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส  จนแห้ง ชั่งน้ าหนักแล้วเติม 
methanol ในอัตราส่วนน้ าหนักสารสกัด 0.1 กรัมต่อเมทานอล 1 
มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส บันทึกเป็น
สารสกัดช้ัน เฮกเซน (Hexane fraction ; HF)  
  น าชั้นน้ าในกรวยแยกมาเติมเอทิลอะซิเตท อัตราส่วน 1:1 ใช้
เวลาพักสารตัวท าละลายให้เกิดการแยกชั้น 30 นาที เมื่อสารสะ
สายแยกช้ันแล้วท าการไขช้ันเอทิลอะซิเตทไปกลั่นระเหยด้วยเครื่อง
กลั ่นระเหยแบบสุญญากาศแบบหมุน (Rotary evaporator) ที่
ความดัน 240 mbar อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนแห้ง ชั ่ง
น้ าหนักแล้วเติม methanol ในอัตราส่วนน้ าหนักสารสกัด 0.1 
กรัมต่อเมทานอล 1 มิลลิลิตร เก็บไว้ในขวดสีชาที่อุณหภูมิ 4 องศา
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เซลเซียส บันทึกเป็นสารสกัดชั้นเอทิลอะซิเตท (Ethyl acetate 
fraction ; EF) 
 
3.3 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
3.3.1 วิธี 2,2’-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) 
[4] 
 ความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิสระท าได้โดยการผสม
สารตัวอย่าง 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร ของ DPPH 
ใน เอท าน อล  (0 .1  ม ิล ล ิโม ล าร ์) ส ่วน ต ัวอ ย ่า งค วบ ค ุม จะ
ประกอบด้วยเมทานอล 0.5 มิลลิลิตรกับสารละลาย 1.5 มิลลิลิตร 
ของ DPPH น าตัวอย่างมาเขย่าแล้วตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาที วัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร การค านวณค่าการยับยั้งสาร
อนุมูลอิสระ ดังนี้  
 

 
 

 โดย  Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดควบคุม  
       Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของหลอดสารสกัดตัวอย่าง 
 
IC50 ค านวณจากการสร้างกราฟระหว่างค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งกับ
ความเข้มข้นของสารสกัด 
 
3.3.2 วิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) 
 การเตรียมสารละลาย FRAP ประกอบด้วย 10 มิลลิโมลาร์ของ
สารละลาย TPTZ ใน 40 ม ิลล ิโมลาร์ กรดไฮโดรคลอริก  (20 
มิลลิลิตร), 20 มิลลิโมลาร์ เฟอร์ริคคลอไรค์ (20 มิลลิลิตร) และอะ
ซิเตทบัฟเฟอร์ ( 25 มิลลิล ิตร , 300 มิลลิโมลาร์, pH3.6) โดย
เตรียมใหม่ทุกครั้ง ในการทดลองน าตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับ 
FRAP reagent (1.5 มิลลิลิตร) และ 1.4 มิลลิลิตร ของอะซิเตท
บัฟเฟอร์ (300 มิลลิโมลาร์, pH3.6) จากนั้นทิ้งไว้ที ่อุณหภูมิห้อง
ปกติเป็นเวลา 30 นาทีและน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 593 นาโน
เมตร โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐานและค่า FRAP value 
ค านวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมของสาร
สกัด 
 
3 .3.3  ว ิธ ี 2 ,2 ’-Azino-bis (3 -ethylbenzothiazoline-6 -
sulfonic acid) (ABTS) 
 การทดสอบความสามารถในการจับกับสารอนุมูลอิสระด้วยวิธี 
ABTS ท าได้โดยการผสม 2.45 มิลลิโมลาร์ โพแทสเซียมเปอร์
ซัลเฟต กับ 7 มิลลิโมลาร์ ABTS อัตราส่วน 1:1 แล้วเก็บไว้ในที่มืด
เป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง อุณหภูมิห้อง จากนั้นน ามาเจือจางด้วย 50 
มิลลิโมลาร์ ฟอสเฟตบัพเฟอร์ (pH7.4) ให้มีค่าการดูดกลืนแสง
ในช่วง 0.700±0.200 ส าหรับการทดสอบใช้ตัวอย่าง 0.1 มิลลิลิตร 
กับสารละลาย 3 มิลลิลิตร ของ ABTS ส่วนตัวอย่างชุดควบคุมจะ

ประกอบด้วย เมทานอล 0.1 มิลลิลิตรกับสารละลาย 3 มิลลิลิตร 
ของ ABTS จากนั ้นน าตัวอย่างมาเขย่าแล้วตั ้งทิ ้งไว้เป็นเวลา 30 
นาทีจากนั้นน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 734 นาโนเมตร โดยใช้
กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐานและค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS 
ค านวณออกมาในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ว ิเค ร าะ ห ์ข ้อ ม ูล ท างส ถ ิต ิด ้ว ย ก า ร ใช ้โป รแ ก รม  SPSS 
(statistical package for the social science) เ ว อ ร ์ชั ่น  1 9 
วิเคราะห ์ความแปรปรวนของข ้อม ูล (Analysis of Variance, 
ANOVA) และเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s 
Multiple comparison test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
  

4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต ปริมาณสารทั้งหมดของสารสกัดหยาบ
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ของพังแหร 
  จากการเตรียมสารสกัดเปลือกต้น ใบและช่อดอกด้วยสารสกัด
คลอโรฟอร ์ม เฮกเซน และเอท ิลอะซ ิเตท ของพ ังแหร ม ีค ่า
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตอยู่ในช่วง 0.21-1.21 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
โดยสารสกัดในชั้นคลอโรฟอร์มส่วนของใบพืชมีค่าเปอร์เซ็นต์
ผลผลิตสูงที่สุด (1.21%) รองลงมาคือสารสกัดช้ันคลอโรฟอร์มของ
ส่วนเปลือกต้นที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต เท่ากับ 1.03 ขณะที่สาร
สกัดชั้นเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และสารสกัดส่วนของช่อดอก มีค่า
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตต่ า (<1%) 
 
4.2 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2’–Diphenyl-1-
picrylhydrazyl free radical scavenging (DPPH) 
 จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
ต้น ใบและช่อดอก จากพังแหรด้วยสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน
และเอทิลอะซิเตท ด ้วยว ิธ ี 2 ,2’–Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
free radical scavenging (DPPH) พบว่า สารสกัดเปลือกต้นช้ันเฮ
กเซนมีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารสกัดจากส่วนอื่นๆ ของพืช อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P<0.05) (รูปที ่ 1) โดยมีความสามารถในการยับยั ้งอนุมูล
อิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ (IC50) เท่ากับ 24.90±3.73 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร รองลงมาเป็นสารสกัดเปลือกต้น ใบ และช่อดอกชั้น
เอทิลอะซิเตท  ซึ ่งมีค ่าเท่ากับ 81.09±1.75, 154.77±0.70 และ 
158.74±0.62 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
4.3 การศึกษาฤทธิ ์ต ้านอนุมูลอิสระด้วยวิธ ี Ferric reducing 
antioxidant power (FRAP) 
 จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
ต้น ใบและช่อดอก จากพังแหรด้วยสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน 
แล ะ เอท ิล อ ะซ ิเต ท  ด ้ว ย ว ิธ ี  Ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) พบว่า สารสกัดใบช้ันเอทิลอะซิเตท ของพังแหรทั้ง 
3 ส่วน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงแตกต่างจากสารสกัดเฮกเซนและ
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คลอโรฟอร ์มของพ ืชส ่วน เด ียวก ันอย ่างม ีน ัยส าค ัญทางสถ ิติ 
(P<0.05) (ร ูป ที ่ 2) โด ยส ารสก ัด ชั ้น เอท ิล อะซ ิเต ทขอ งใบ
ความสามารถในการยับยั ้งอนุม ูลอิสระได ้ส ูงถ ึง  458.51±2.70 
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด  รองลงมาคือสารสกัด
เอท ิลอะซิเตทของเปล ือกต ้นและช่อดอกที ่ม ีค ่า FRAP value 
เท่ากับ 337.65±0.18 และ 257.58±1.12 ตามล าดับ 
 
4.4 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2, 2’-Azino-bis (3- 
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) 
 จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดส่วนเปลือก
ต้น ใบและช่อดอก จากพังแหรด้วยสารสกัดคลอโรฟอร์ม เฮกเซน
แ ล ะ เ อ ท ิล อ ะ ซ ิเ ต ท  ด ้ว ย ว ิธ ี 2 ,2 ’ -Azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พ บ ว ่า  ส าร
สกัดเปลือกต้นของพังแหรชั้นเอทิลอะซิเตทมีความสามารถในการ
ยับยั ้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด เมื ่อเปรียบเทียบกับส่วนอื ่นๆ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) (รูปที่ 3) โดยมีความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระ ABTS ได้สูงถึง  373.76±0.18 มิลลิกรัมสมมูล
กรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด รองลงมาคือเอทิลอะซิเตทจากช่อดอก
และใบ โดยมีฤทธิ์ยับยั ้งอนุมูลอิสระ เท่ากับ 351.21±0.55 และ 
322.65±0.67 ม ิลล ิกร ัมสมม ูลกรดแกลล ิกต ่อกร ัม สารสก ัด 
ตามล าดับ 
 
5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการเตรียมสารสกัดเปลือกต้น ใบ และช่อดอกด้วยสารสกัด
คลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะซิเตท ของพืชพังแหร พบว่าได้
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของสารสกัดตั้งแต่ช่วง 0.21 ถึง 1.21 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อท าการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระผ่านกลไกการต้านการเกิด
อ อ ก ซ ิเด ช ัน ด ้ว ย ว ิธ ี 2,2’–Diphenyl-1-picrylhydrazyl free 
radical scavenging (DPPH), วิธี Ferric reducing antioxidant 
power ( FRAP)   แ ล ะ ว ิธ ี 2,2’-Azino-bis (3-
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) พบว่า ฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่าง ๆ ของพังแหรและชนิดของตัวท า
ละลายที่ใช้ โดยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี DPPH 
โดยมีอนุมูลอิสระ DPPH เป็นสารทดสอบ พบว่าสารสกัดเฮกเซน
ของเปลือกต้นมีค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH สูงที่สุด โดยมีค่า 
IC50 เท่ากับ 24.90±3.73 µg/mL ซึ่งถือว่าเป็นค่า IC50 ที่น้อยเมื่อ
เทียบกับค่า IC50 ในการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
จากพืชสมุนไพรชนิดอื ่น  ๆ อาทิ ขิง (36.30±2.60 µg/mL) [5] 
และเหง้าข ่าล ิง (71.64±2.45 µg/mL) [6] เป ็นต ้น  Adinortey 
และคณะ [7] รายงานว่าเปลือกต้นของพังแหรที่สกัดด้วยเฮกเซนมี
ฤทธิ์ในการลดน้ าตาลในเลือดจากผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ นอกจากนี้ 
กัญชงซึ ่งจัดอยู่ในวงศ์กัญชา พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที ่ช่วย
ยับยั ้งความเสื ่อมของเซลล์ ทั้งนี้ยังสามารถลดสภาวะการอักเสบ
ของผิวหนังได้ สามารถน าใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร รวมทั้งเป็น
ส่วนประกอบในเครื่องส าอางอีกด้วย [8] และเมื่อท าการทดสอบ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP พบว่า สารสกัดเอทิลอะซิเตท
ของใบพังแหรมีความสามารถในการต้านออกซิเดชันในระบบ 
FRAP สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 458.51±2.70  มิลลิกรัมสมมูลกรดแกล
ลิกต่อกรัมสารสกัด และสารสกัดเปลือกต้นช้ันเอทิลอะซิเตทมีความ
ในการยับยั ้งอนุม ูลอิสระ ABTS สูงที ่ส ุด เท่าก ับ 373.76±0.18 
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด ซึ่งเป็นค่าการยับยั ้ง
อน ุม ูลอ ิสระที ่ส ูง จากรายงานว ิจ ัยของ  Accra [9] ได ้ศ ึกษา
สารส าคัญของพังแหรพบสารส าคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด
รวมถึงสารส าคัญที่ออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการรักษาการติดเชื้อ อาทิ 
ท ร ีม าม อล  (trematol), แ ท น น ิน  (tannins), ฟ ล า โวน อย ด์ 
(flavovoids) เป็นต้น  
 
6. สรุปผลการวิจัย 
 สารสกัดจากส่วนของเปลือกต้นพังแหร ใบพังแหร และช่อดอก
พังแหร ในเมทานอลน ามาสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และ
เอทิลอะซิเตท มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระแตกต่างกัน 
โดยสารสกัดชั้นเฮกเซนของเปลือกต้นพังแหรมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูล
อิสระ DPPH สูงที ่ส ุด ม ีค ่าเท ่าก ับ 24.90±3.73 ไมโครกรัมต ่อ
มิลลิลิตร สารสกัดเอทิลอะซิเตทของใบพังแหร มีความสามารถใน
การต ้าน ออกซ ิเด ช ัน ใน ระบ บ  FRAP ส ูงที ่ส ุด  ม ีค ่า เท ่าก ับ 
458.51±2.70 มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกต่อกรัมสารสกัด และสาร
สกัดเปลือกต้นพังแหรชั้นเอทิลอะซิเตทมีความในการยับยั้งอนุมูล
อิสระ ABTS สูงที่ส ุด เท่ากับ 373.76±0.18 มิลลิกรัมสมมูลกรด
แกลลิกต่อกรัมสารสกัด จากงานวิจัยนี้จะเห็นได้ว่าพังแหร เป็นพืช
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี ซึ่งหากมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงชนิดของ
สารส าคัญที่ออกฤทธิ์อย่างเฉพาะเจาะจง จะเป็นข้อมูลที่ดีต่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทั ้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร และ
เครื่องส าอางต่อไปจากพืชชนิดนี้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุนวิจัยมุ่งเป้าปีงบประมาณ 2563 คลัส
เตอร์สมุนไพรไทย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) ที่ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ส าหรับการเอื้อเฟื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับการท าวิจัยในครั้งน้ี 
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ตารางที่ 1 ค่าเปอร์เซ็นต์ผลผลิต (% Yield) ปริมาณสารทั้งหมด
ของสารสกัดหยาบคลอโรฟอร์ม เฮกเซน และเอทิลอะ  ซิเตท ของ
พังแหร 
 

ส่วนของ
พืชพัง
แหร 

สารสกัด เปอร์เซ็นต์
ผลผลิต 

สีของ
สารสกัด 

เปลือกต้น คลอโรฟอร์ม 1.03 เขียวใส 
 เฮกเซน 0.41 ใส 
 เอทิลอะซิเตท 0.61 แดงอิฐ 

ใบ คลอโรฟอร์ม 1.21 เขียวใส 
 เฮกเซน 0.79 ใส 
 เอทิลอะซิเตท 0.82 ใส 

ช่อดอก คลอโรฟอร์ม 0.62 เขียวใส 
 เฮกเซน 0.21 ใส 
 เอทิลอะซิเตท 0.99 ใส 

 

 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า  
*ตัวเลขที่มีอักษรพิมพ์เล็กก ากับ มีความแตกต่างกันทางสถิติที ่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s multiple comparison test (P<0.05) 
 
รูปที่ 1 ค่าความสามารถในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ( IC50) 
จากส ารสก ัดต ่างๆ  ขอ งพ ังแห ร  ด ้วยว ิธ ี 2,2’-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl radical (DPPH) 
 
 
 

 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า  
*ตัวเลขที่มีอักษรพิมพ์เล็กก ากับ มีความแตกต่างกันทางสถิติที ่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s multiple comparison test (P<0.05) 
 
รูปที่ 2 ค่าความสามารถในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสาร
สกัดต่างๆ ของพังแหร ด้วยวิธี วิธี Ferric reducing antioxidant 
power (FRAP) 
 

 
 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดลอง 3 ซ้ า  
*ตัวเลขที่มีอักษรพิมพ์เล็กก ากับ มีความแตกต่างกันทางสถิติที ่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s multiple comparison test (P<0.05) 
 

รูปที่ 3 ค่าความสามารถในการยับยั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสาร
ส ก ัด ต ่า ง ๆ  ข อ ง พ ัง แ ห ร  ด ้ว ย ว ิธ ี 2,2’-Azino-bis (3- 
ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) 
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พฤติกรรมนกแก้วโม่งในพ้ืนที่วัดโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตร 
Alexandrine parrot (Palaeornis eupatria) Behavior at  

Pho Prathap Chang Temple, Phichit Province 
 
 

ณัฐพงค์ เกตุเม้า1 และ  อรรถพล นาขวา2 
 
 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1Email: Nuttapomg.k@psru.ac.th; 2Email: Auttpoln@gmail.com  

 
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่ง (Palaeornis eupatria) ในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ครอบคลุมทั้งฤดูฝน 
และฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยการสังเกตและบันทึกทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพฤติกรรม
เชิงคุณภาพ พบ พฤติกรรมทั่วไป 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการกิน 2) การเกาะคอนไม้ 3) การบิน และ 4) พฤติกรรมการนอนบริเวณหน้า
รัง และพฤติกรรมทางสังคม 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี 2) การก้าวร้าว และ 3) พฤติกรรมการสื่อสารด้วยเสียง ส่วน
พฤติกรรมเชิงปริมาณได้ท าการศึกษาพฤติกรรม 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) พฤติกรรมการกิน พบว่า มีการพบเห็นพฤติกรรมการกินมากท่ีสุดในฤดูฝน 
2) พฤติกรรมการก้าวร้าว พบว่า นกมีการแสดงพฤติกรรมการก้าวร้าว มากที่สุดในฤดู แล้ง ทั้งนี้พบว่า ทั้ง 2 พฤติกรรมดังกล่าวนี้มีการ
แสดงออกของพฤติกรรมในช่วงเย็นมากท่ีสุด และ 3) พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี พบได้เพียงช่วงเช้าของฤดูฝน ขณะทีจ่าการสังเกตในครั้งนีไ้ม่มี
การพบเห็นในฤดูแล้ง  
 
ค าส าคัญ: ชนิดใกล้สูญพันธ์ุ นกแก้วโม่ง นกประจ าถิ่น วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
 

Abstract 
 A study of Alexandrine parrot (Palaeornis eupatria) behavior at Pho Prathap Chang temple, Phichit province, 
covering both wet and dry seasons, was conducted from June 2019 to May 2020. The qualitative and quantitative traits 
of P. eupatria were observed and recorded. It was revealed that qualitative behaviors i.e. 1) foraging, 2) roosting, 3) 
flying and 4) sleeping as common behaviors and three main social behaviors, namely 1) courtship behavior, 2) 
aggressive behaviors and 3) vocal communication were exhibited. Meanwhile, in terms of quantitative behavior, three 
major behavioral pattens of P. eupatria were also obviously seen.  1) Foraging for food was found most in the wet 
season. 2) Aggressive behavior could also be most often occurred in the dry season. 3) The courtship could be solely 
displayed in the morning through wet season. Whereas, in this observation, no courtship was shown in the dry season.     
 
Keywords: Threatened species, Robber parrot, Resident bird, Pho Prathap Chang temple, Phichit province 
 
1. บทน า 
 นกแก้วโม่ง (Palaeornis eupatria) จัดเป็นกลุ่มนกแก้วขนาด
เล็กจนถึงขนาดกลางมีความยาววัดจากหัวถึงปลายหางได้ราว 57-58 
เซนติเมตร ล าตัวมีสีเขียว จะงอยปากมีลักษณะงุ้มใหญ่สีแดงสด 
บริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยู่ทั้งสองข้างตัวผู้จะมีวงแหวนสี
ด ารอบคอ ในขณะที่ตัวเมียจะไม่มีวงแหวนสีด ารอบคอ จัดเป็นนก
ประจ าถิ่นพบมากในแถบเอเชียตะวันตกจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ [1-2] ปัจจุบันในประเทศไทยนกแก้วโม่งจัดอยู่ในสถานะกลุ่ม
นกแก้วที่ใกล้สูญพันธุ์และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 ท่ีอนุญาตให้เพาะพันธุ์
ได้ [3] 
 ต าบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
นาข้าว สวนผลไม้ มีแม่น้ าพิจิตรเก่าไหลอยู่บริเวณทางด้านทิศ
ตะวันตกของวัด จากค าบอกเล่าของผู้คนในชุมชนพบว่า ในอดีต
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บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วยป่าไม้เนื่องจากยังมีชุมชนไม่มากนัก ท า
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด เช่น หมูป่า นกแขกเต้า นก
กะลิง รวมไปถึงนกอพยพ เช่น นกกระสาด า นกเป็ดผี นกอินทรีปีก
กลาย ปัจจุบันได้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ สังคมและการเพิ่มขึ้น
ของประชากร มีการเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นชุมชนมากขึ้น 
และมีการจัดกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้ามารบกวนการใช้ชีวิตของนกใน
พื้นที่มากข้ึน จึงท าให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะนกใน
พื้นที ่
 วัดโพธิ์ประทับช้างเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนซึ่งในอดีตมี
จ านวนนกแก้วโม่งอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันพื้นที่ชุมชน
ได้มีการขยายตัวมากขึ้นส่งผลท าให้มี่จ านวนนกแก้วโม่งลดน้อยลง 
อีกทั้งในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษาเชิงนิเวศเกี่ยวกับนกแก้ว
โม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้างอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่จะท าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกแก้ว
โม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดการพื้นที่ เพื่อการอนุรักษ์และอยู่รวมกันของมนุษย์และนกแก้ว
โม่งในพื้นที่วัดโพธ์ิ 
 
2. วิธีการวิจัย 
2.1 อุปกรณ์ 
2.1.1. กล้องส่องทางไกลสองตา Nikon Action EX 8x40 
2.1.2. กล้องตาเดียว Barska 20-60X60A รุ่น Blackhawk 
2.1.3. สมุดบันทึก 
2.1.4. ตารางบันทึกพฤติกรรมนก 
2.1.5. กล้องถ่ายรูป     
2.1.6. นาฬิกาจับเวลา 
2.1.7. ดินสอและปากกา 
 
2.2 พื้นที่การศึกษาและการส ารวจ   
  ก าหนดพื้นที่ ที่จะท าการส ารวจโดยเลือกพื้นที่ วัดโพธิ์ประทับ
ช้าง อ าเภอวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในเขตโบราณสถาน
จากนั้นท าการลงพื้นที่ส ารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง 1 ฝูงมีจ านวน
ทั้งหมด 17 ตัว ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัด
พิจิตร ท าการเก็บข้อมูลพฤติกรรมโดยท าการส ารวจตามจุดที่ก าหนด
คือ อยู่กึ่งกลางในบริเวณตัวพระอุโบสถที่สามารถเห็นบริเวณที่
นกแก้วโม่งเกาะโดยรอบได้ โดยในการส ารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง
ครั้งนี้จะท าการ เก็บข้อมูลในรูปแบบการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้
เวลาในการศึกษาพฤติกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ช่วงละ 60 นาที 
โดยรอบเช้าเวลาตั้งแต่ 07:00 น. - 08:00 น. รอบกลางวันตั้งแต่
เวลา 12:00 น. – 13:00 น. และช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น. – 
17:00 น. ในแต่ละชาวงท าการบันทึกข้อมูล 15 นาที พัก 5 นาที 
และท าการบันทึกรูปแบบพฤติกรรมของนกที่พบเห็นลงในตาราง
ส ารวจนกภาคสนาม  

 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ก าหนดพื้นที่ ที่จะท าการส ารวจโดย
เลือกพ้ืนที่ วัดโพธ์ิประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในเขตโบราณสถาน ท า
การส ารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่ง 1 ฝูง จ านวน 17 ตัว ที่เข้ามาใช้
ประโยชน์ในวัดโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ส ารวจพฤติกรรมโดย
ท าการส ารวจตามจุดที่ก าหนดคือ อยู่กึ่งกลางในบริเวณตัวพระ
อุโบสถที่สามารถเห็นบริเวณที่นกแก้วโม่งเกาะโดยรอบได้ โดยในการ
ส ารวจพฤติกรรมนกแก้วโม่งครั้งนี้จะท าการเก็บข้อมูลในรูปแบบการ
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 และฤดูแล้งตั้งแต่เดือนมกราคม เดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยยืนอยู่ที่จุดศูนย์กลางหรือการนับโดยตรง
ของจุดส ารวจและท าการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนกท่ีพบเห็น น า
ผลที่ได้มาบันทึกข้อมูลรูปแบบพฤติกรรมของนก 
 
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลการบันทึกจ านวนครั้งของพฤติกรรมที่แสดงออกในแต่
ละแบบมาเปรียบเทียบและอภิปรายผล 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการศึกษาพฤติกรรมทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ สามารถจ าแนกพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คือ 1) พฤติกรรม
ทั่วไปพบ 4 รูปแบบ และ 2) พฤติกรรมทางสังคมพบ 3 รูปแบบ 
 
3.1 พฤติกรรมเชิงคุณภาพ 
3.1.1 พฤติกรรมทั่วไป 
3.1.1.1 การกินอาหารบริเวณหน้ารัง 
 ในขณะที่นกจะท าการกินนกจะเกาะอยู่บริเวณที่สามารถเกาะได้
อย่างสะดวกเช่น กิ่งไม้หรือคอนไม้โดย เท้าข้างหนึ่งท าการเกาะกับ
กิ่งหรือคอนไม้และเท้าอีกข้างใช้ส าหรับจับยึดอาหารโดยใช้ 2 นิ้ว
หน้าและ 2 นิ้วหลังท าการยึดเกาะอาหาร จากนั้นใช้จะงอยปากด้าน
ในจิกเปลือกผลไม้ก่อน ในขณะที่ใช้จะงอยปากจิกเปลือกของผลไม้
ลิ้นด้านในจะสัมผัสกับเนื้อผลไม้ที่จะท าการกิน โดยผลไม้ที่นกท าการ
กินจากการส ารวจพบผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ ผลของต้นจันหรืออินจัน 
และผลของต้นมะเดื่อ โดยลักษณะของผลไม้ที่ถูกกิน ผลของจันมี
ลักษณะด้านข้างถูกลอกเปลือกออกและเนื้อด้านในถูกกิน โดยผล
ของจันท่ีนกกินนั้น จะเป็นผลสุกท่ีมีสีเหลอืงและกลิน่หอม การกินผล
มะเดื่อของนกจะมีรูปแบบการกินที่เหมือนกับการกินผลจัน โดยนก
จะเลือกกินผลมะเดื่อที่สุกท่ีมีสีแดงแต่จะไม่กินผลที่สุกงอมจนเกินไป 
ในขณะที่นกท าการกินนั้นปีกของนกจะแนบชิดติดกับล าตัว หางเก็บ
แนบชิดปลายหางคู่ในสุดแนบชิดยาวสวยงาม  
(ภาพที ่1) 
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3.1.1.2 การเกาะบริเวณหน้ารัง 
การเกาะของนกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสิ่งเร้าโดยรอบของ

นก โดยการเกาะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การเกาะแบบ 2 ขา และกา
เกาะแบบขาเดียว 

การเกาะแบบ 2 ขา เป็นเกาะบนกิ่งไม้หรือคอนไม้ ปีกทั้ง 2 ข้าง
แนบชิดล าตัว ปลายหางแนบชิดกันโดยการเกาะนั้น อาจมีทั้งยืนและ
นั่งในเวลาเดียวกัน การเกาะ 2 ขานั้นนกจะเกาะกิ่งไม้หรือคอนไม้ใน
ที่โล่ง เช่น บนยอดไม้ ขาท้ัง 2 ข้างเกาะกับกิ่งไม้ มีการส่งเสียงสูงยาว
แหลม (แอ๊ก- แกว๊ก) ล าตัวอาจตั้งตรงหรือโน้มตัวไปด้านหน้า ปีกจะ
แนบชิดล าตัว หางคู่ในและนอกแนบชิดกัน 

การเกาะแบบขาเดียว เป็นการเกาะที่ขาด้านใดด้านหนึ่งเกาะกับ
กิ่งไม้และขาอีกข้างหนึ่งท าการเหยียดหรือยืดขา ปีกทั้ง 2 ข้างแนบ
ชิดล าตัว ปลายหางแนบชิดกัน หรือบางครั้งขาด้านหนึ่งเกาะกับกิ่งไม้ 
ขาอีกข้างหนึ่งมีการยืดขาไปด้านหน้าหรือด้านข้าง ปีกกางออก
เล็กน้อยโดยที่ส่วนไหลกางออกแต่ส่วนปลายปีกแนบชิดล าตัว หางคู่
ในแนบชิดหางคู่นอกอาจมีการกางออกบ้าง และอาจมีหลับเป็น
บางครั้ง (ภาพที่ 2) 
3.1.1.3 การบิน 
การบินของนกท่ีพบแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ 
3.1.1.3.1 การบินเด่ียว 
 ก่อนที่นกจะท าการบินถ้านกอยู่ในที่ราบส่วนใหญ่นกมีการวิ่ง
สลับขา 2-4 ก้าว จากนั้นนกจะโน้มตัวท ามุมประมาณ 45 องศา 
ก่อนที่จะกางปีกรูปตัววี (V) และท าการออกบิน ถ้านกอยู่บนคอน
หรือบนกิ่งไม้ นกจะท าการโน้มตัวไปข้างหน้ากางปีกรูปตัววี (V) ท า
การกระโดดโดยยืดขาทั้ง 2 ข้างให้สุดและท าการบินออกไปข้างหน้า
โดยการบินนี้เป็นการบินเพียงตัวเดี่ยว ในขณะที่นกท าการบินอยู่ ขา
ทั้ง 2 เก็บแนบชิดล าตัวด้านล่างโคนหางคู่ในแนบชิดกัน ห้างด้าน
นอกกางออกเป็นรูปพัดเพื่อช่วยในการเปลี่ยนทิศทางในการบิน 
ในขณะที่นกจะท าการลงเกาะ นกจะโน้มขาทั้ง 2 ข้างไปข้างหน้าท า
มุมประมาณ 45 องศา โดยหางทั้งคู่นอกและคู่ในสุดกางออกเต็มที่
เพื่อเพ่ิมแรงด้านขณะที่จะท าการลงเกาะ (ภาพที ่3) 
3.1.1.3.2 การบินรวมฝูง 
 ในขณะที่นกจะท าการออกตัวจะมีการกระโดดท ามุมประมาณ 
45 องศาก่อนจะท าการกางปีกทั้ง 2 ข้างเป็นรูปตัววี (V)  หลังจาก
นั้นนกจะท าการกระพือปีกในทันท่ี โดยการบินรูปแบบรวมฝูงมักบิน
กันเป็นกลุ่มเล็กๆจนถึงกลุ่มใหญ่ๆ โดยทั่วไปจะมีจ านวน 2-5 หรือ
มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับจ านวนนกที่จะท าการออกบินในครั้งนั้น 
รูปแบบการบินรวมฝูงนั้นในการบินของกลุ่มนกในจ านวนมากๆที่ดู
ซับซ้อน โดยรูปแบบการบินจะไมม่ีตัวใดตัวหนึ่งเป็นผูน้ า แต่ทุกตัวจะ
ท าการดูจากตัวที่อยู่ และในขณะที่ทุกตัวดูตัวที่อยู่โดยรอบ ทิศทาง
เลยมักจะไปในทิศทางเดียวกันตลอด และในการดูเช่นนี้ส่งผลให้นก 
ไม่มีการบินชนกันเองขณะบินหรือเปลี่ยนทิศทาง ในขณะที่ท าการ
บินรวมฝูงรูปแบบของการกระพือปีกมีทั้งกระพือขึ้นลง และกางปีก
ขนานไปกับตัว ในขณะที่นกจะท าการลงเกาะ นกจะโน้มขาทั้ง 2 

ข้างไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา โดยหางทั้งคู่นอกและคู่ใน
สุดกางออกเต็มที่เพื่อเพิ่มแรงด้านขณะที่จะท าการลงเกาะ 
3.1.1.4 การนอนบริเวณหน้ารัง 
 โดยลักษณะทั่วไปคือ 2 ขาเกาะบนกิ่งไม้ปีกทั้ง 2 ข้างแนบชิด
ล าตัวของนกหัวของนกบางครั้งมีการซบบริเวณไหล่ของปีก อาจมีทั้ง
ยืนและนั่งในเวลาเดียวกันตาทั้ง 2 ข้างหลับลงปลายหางทั้งคู่นอก
และคู่ในแนบชิดกันและอาจมีส่งเสียงเป็นบางครั้ง เสียงเป็นแบบ
เสียงสูงร้องสั้นเป็นระยะ ๆ เช่น แอ๊ก-แอว๊ก (ภาพที ่4) 
 
3.1.2 พฤติกรรมทางสังคม 
3.1.2.1 ก้าวร้าว 
 นกจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ทั้งสายพันธุ์เดียวกันและต่างสาย
พันธุ์ โดยการก้าวร้าวใส่สายพันธุ์เดี่ยวกันนั้นเกิดจากการที่นกเพศ
เดียวกันหรือต่างเพศกันรุกล้ าพื้นที่อาศัยของกันและกัน โดยขน
บริเวณตัวของนกจะพองฟู บางครั้งอาจกางปีกหรือกระพือปีกเบาๆ 
พร้อมส่งเสียงร้องเป็นเสียงต่ ายาว ร้องหยุดเป็นจังหวะเช่น แค๊ก-แค๊ก  
และอาจมีการโจมตีใส่กันในบางครั้ง การโจมตีของสายพันธุ์เดียวกัน
นั้นมักเกิดในเพศผู้ มักพบการก้าวร้าวในขณะกินอาหาร หรือแย้งชิง
อาหารและ แย้งชิงพื้นที่เกาะ และการแย้งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธ์ 
ส่วนพฤติกรรมก้าวร้าวต่อนกสายพันธุ์อื่นเช่น นกเอี้ยงหงอน 
นกพิราบ นกเขา และนกแขกเต้า โดยขนบริเวณตัวจะพองฟู 
บางครั้งอาจกลางปีกหรือกระพือปีกเบาๆ เสียงร้องเป็นเสียงต่ ายาว 
ร้องหยุดเป็นจังหวะเช่น แค๊ก-แค๊ก นกจะท าการคู่แต่ไม่พบการท า
ร้ายกันระหว่างต่างสายพันธุ์ (ภาพที ่5) 
3.1.2.2 การเกี้ยวพาราสี 
 นกตัวผู้ จะท าการเต้น โดยที่ขนหางกางแผ่เป็นพายยกปีกเป็นรูป
ตัวเอ็ม (M) แต่ไม่ได้กางปีก 2 ขาเกาะคอนแน่น เอียงตัวไปด้านหน้า
สลับกับถอยตัวไปด้านหลัง โยกหัวซ้าย ขวาเป็นจังหวะ และใช้
จะงอยปากถูกับจะงอบปากตัวเมียเป็นจังหวะ ในขณะที่ตัวผู้แสดง
พฤติกรรมการเกี้ยวพานั้นอาจมีการส่งเสียงร้องเป็นจังหวะสั้นๆ 
รูปแบบเสียงมีลักษณะสูงและสั้น (แกว๊ก-แกว๊ก) หางคู่ในและคู่นอก
กางออก ส่วนนกตัวเมีย จะท าการยืนมองตัวผู้อยู่ด้านข้าง 2 ขาเกาะ
คอนแน่น โยกหัวตามจังหวะของตัวผู้แต่จะไม่ขยับตัว ปีกแนบชิด
ล าตัวเมื้อตัวผู้น าจะงอยปากมาถูจะงอยปากตัวผู้จะอยู่ด้านบนและ
จะงอยปากของตัวเมียจะอยู่ด้านล่าง โดยพฤติกรรมการเกี้ยวพานี้
อาจกินเวลา 1-3 นาที เป็นอย่าต่ า หางคู่ในและคู่นอกแนบชิดกัน 
(ภาพที ่6) 
3.1.2.3 การสื่อสารด้วยเสียง 
พบการส่งเสียงของนกแก้วโม่งทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่  
 เสียงร้องขณะบิน จะเป็นเสียงร้อง (แกว๊ก) ชุดละ 2 พยางค์ แต่
ละพยางค์จะเป็นเสียงค่อนข้างแหลมและลากเสียงยาวพอประมาณ 
 เสียงร้องขณะเกาะยืนหรือนอน จะเป็นเสียงสูงสั้นเป็นระยะๆ
เช่น แอ๊ก-แอ๊ก   
 เสียงร้องรวมฝูง จะมีลักษณะเสียงที่แหลมและถี่ติดกันเช่น 
แกว๊ก-แกว๊ก-แกว๊ก โดยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งร้องตัวอื่นจะร้องตาม 
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เหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ รูปแบบเสียงเหล่านี้เป็นรูปแบบเสียงร้องเพื่อ
แสดงตัวตน เพื่อให้นกทราบต าแหน่งที่อยู่ของกันและกัน  
 เสียงร้องเวลาก้าวร้าว เป็นเสียงร้องที่ใช้ในการคู่ศตรูซึ้งส่วนมาก
เป็นนกเพศเดียวกันหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นภัยคุกคามแก่นก รูปแบบ
เสียงเป็นเสียงร้องแหบๆต่ าลากยาวเป็นระยะๆเช่น แค๊ก-แค๊ก 
 
3.2. พฤติกรรมเชิงปริมาณ 
จากการส ารวจได้มีการศึกษาพฤติกรรมเชิงปริมาณของนกแก้วโม่ง 3 
รูปแบบได้แก่ 
3.2.1  การกินอาหารบริเวณหน้ารัง 
 พบว่าการกินอาหารบริเวณหน้ารังของนกแก้วโม่งมากที่สุดในฤดู
ฝน และในฤดูแล้งมีการพบเห็นการกินอาหารบริเวณหน้ารังน้อย
ที่สุด  
3.2.2  การก้าวร้าว 
 พบการก้าวร้าวของนกแก้วโม่งพบว่าไม่แตกต่างกันในฤดูแล้ง
และฤดูฝน  
3.2.3 การเกี้ยวพาราสี 
 พบการเกี้ยวพาราสีของนกแก้วโม่ง ในช่วงฤดูฝนมากที่สุด และ
ไม่พบการเกี้ยวพาราสีของนกในฤดูแล้ง โดยแผนภูมิแสดงพฤติกรรม
ในช่วงรอบวันและช่วงฤดูกาล แสดงดังในภาพท่ี 7 และ 8 
 
4 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่ง ในพื้นที่วัดโพธิ์
ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบพฤติกรรมทั่วไป 4 รูปแบบ การกิน
อาหารบริเวณหน้ารัง โดยนกใช้โคนจะงอยปากด้านในขบเปลือก
ผลไม้ให้แตกออกก่อน จากนั้นจะใช้ปลายจะงอยปากจิกเปลือกของ
ผลไม้ลิ้นด้านในจะสัมผัสกับเนื้อผลไม้ อาจเนื่องจากนกมีการใช้ลิ้น
สัมผัสกับเนื้อผลไม้เพื่อทดสอบเนื้อสัมผัสของผลไม้ว่าเหมาะกับการ
กินหรือไม่ โดยสังเกตจากการที่นกกินผลจัน พบว่านกจะมีการใช้ลิ้น
สัมผัสกับเนื้อภายในของลูกจันที่สุกพอดีและสุกงอม และจะเลือกกิน
เฉพาะลูกที่สุกพอดีเท่านั้น ส่วนการกินของผลมะเดื่อนกแก้วโม่งจะ
เลือกกินเฉพาะลูกที่สุกพอดีโดยไม่สนใจลูกที่สุกงอม ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากเปลือกภายนอกของลูกจันในระยะสุกพอดีและสุกงอมจะ
ค่อนข้างแข็งเหมือนกันท าให้นกแก้วโม่งแสดงการใช้ลิ้นทดสอบเนื้อ
ภายใน ส่วนผลของมะเดื่อมีเปลือกที่บางจึงท าให้นกสามารถสัมผัส
ได้ง่ายกว่าจึงไม่จ าเป็นต้องใช้ลิ้นในการทดสอบเนื้อสัมผัสและพบว่า
นกมีการกินอาหารบริเวณรังในช่วงเย็นมากที่สุด เนื่องจากในฤดูฝนมี
ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมามากท าให้ท าให้ในพื้นที่มีการออกผลของ
ผลไม้จึงท าให้นกแก้วโม่งสามารถหาอาหารได้ง่ายจึงท าให้พบเห็น
การออกหากินบริเวณรังที่มากจึงท าให้พบเห็นการกินบริเวณหน้ารัง
ที่มาก ในขณะที่ฤดูแล้งมีปริมาณน้ าฝนท่ีตกลงมาน้อยท าให้อาหารมี
ในพื้นที่มีปริมาณที่น้อยลงจึงท าให้นกแก้วโม่งต้องใช้เวลาหาอาหาร
บริเวณนอกพื้นที่จึงท าให้พบเห็นการกินอาหารบริเวณหน้ารังที่น้อย 
Ferraro [4] กล่าวว่าในปีที่มีปริมาณน้ าฝนมากจะมีอาหารอุดม
สมบรูณ์ท าให้นกมีสามารถหาอาหารได้มากข้ึนส่งผลให้มีจ านวนนกท่ี

วางไข่ได้มากขึ้น แต่มักพบการปรากฏตัวของนกโตเต็มวัยค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีฝนตกและช้ืนท าให้นกมีการออก
จากรังที่น้อย การเกาะ โดยการเกาะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การ
เกาะแบบ 2 ขา และ การเกาะแบบขาเดียว โดยการเกาะแบบการ
เกาะแบบ 2 ขา เป็นการเกาะเพื่อแสดงตัวตน การเกาะแบบขาเดียว 
เป็นการเกาะเพื่อนกจะได้พักผ่อนโดยเป็นการเกาะที่นกจะได้ผ่อน
คลายด้วยการยืนขาเดียว Angelici และ Fiorillo [5] กล่าวว่าพบ
พฤติกรรมการเกาะในช่วงเย็นเนื่องจากในช่วงเย็นมีอากาศที่ เย็นจัด
และมีหิมะตกจึงท าให้มีพบเห็นนกแก้วโม่งเกาะคอนบนต้นไม้เป็น
กลุ่มจ านวนมาก การบิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การบิน
เดี่ยวและการบินรวมฝูง โดยการบินเดียวนั้น นกมักบินเพียงตัวเดียว
ส่วนการบินรวมฝูงนั้น โดยทั่วไปจะมีจ านวน 2-5 หรือมากกว่านั้น 
รูปแบบการบินรวมฝูงนั้นในการบินของกลุ่มนกในจ านวนมากๆที่ดู
ซับซ้อน เป็นรูปแบบการบินเพื่อหลบหลีกนักล่า โดยรูปแบบการบิน
จะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นผู้น า รูปแบบการบินเช่นนี้จะส่งผลให้เกิดการ
หักเหของแสงเงา ท าให้เกิดภาพลวงตาเพื่อป้องกันนักล่าหรือท าให้
นักล่าซับสน ส่งผลให้ตัว นกมีความปลอดภัยและโอกาสที่จะตกเป็น
เหยื่อของผู้ล่านั้นน้อย ขวัญจิต ทองเพ็ชร [6] พบว่า เป็ดแดงมักบิน
ไปรวมกลุ่มกันโดยนกตัวหนึ่งในกลุ่มจะมองไปรอบๆและร้องเบาๆใน
ล าคอท าให้นกตัวอื่นๆในกลุ่มบินตาม โดยมักพบการบินเดี่ยวและ
รวมฝูงมักพบในช่วงเย็นมากกว่าเวลากลางวัน อาจเนื่องมาจาก
ในช่วงเย็นมีอากาศไม่ร้อนและมีแสงแดดที่ไม่แรง จึงท าให้มักพบ
พฤติกรรมการบินมากในช่วงฤดูแล้ง ทีท่ าให้นกสามารถออกมาแสดง
ตัวตนได้นานกว่าในฤดูฝน และมักพบพฤติกรรมการบินน้อยที่สุดใน
ฤดูฝน อาจเนื่องมาจากในฤดูฝนส่วนมากมีฝนตกจึงท าให้นกไม่
ออกมาแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในบริเวณที่ท าการศึกษา ในปี 1991 
Ferraro [4]  กล่าวว่า การมีปริมาณน้ าฝนมากสง่ผลให้มีจ านวนนกท่ี
วางไข่ได้มากขึ้น แต่มักพบการปรากฏตัวของนกโตเต็มวัยค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีฝนตกและช้ืนท าให้นกมีการออก
จากรังที่น้อย การนอนบริเวณหน้ารัง พบมากในฤดูฝน เนื่องด้วยใน
ฤดูฝนมีสภาพอากาศที่เย็นและช้ืนท าให้นกแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ
น้อยลงจึงอาจท าให้นกรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่น Angelici 
และ Fiorillo [5] กล่าวว่านกแก้วโม่งที่อพยพเข้ามาในกรุงโรมจะมี
วิธีกักเก็บพลังงานด้วยการที่นกจะเกาะบนกิ่งไม้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ
เพื่อรักษาความอบอุ่นในร่างกาย  
 พฤติกรรมทางสังคม 3 รูปแบบได้แก่ การก้าวร้าว จากการศึกษา
พบว่านกมีพฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่แตกต่างในในช่วงฤดู โดยในช่วงฤดู
ผสมพันธุ์ของนกแก้วโม่ง นกแก้วโม่งตัวผู้เลยมีพฤติกรรมในการต่อสู้
ในเพศเดียวกัน โดยส่วนใหญ่การก้าวร้าวจะพบบริเวณด้านหน้า หรือ
ด้านข้างของรังนกแก้วโม่ง อาจเป็นเพราะนกตัวผู้มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวเพื่อแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ที ่นอกจากนี้การก้าวร้าวยัง
พบกับนกต่างสายพันธุ์ เช่น นกเอี้ยงหงอน นกพิราบ นกเขา และนก
แขกเต้า ส่วนมากมักพบพฤติกรรมนี้ในช่วงเย็นเนื่องจากมีนกออกมา
เกาะคอนไม้เป็นจ านวนมาก เลยเกิดการก้าวร้าวเพื่อแย้งชิงคอนไม้
ในการเกาะค่อนข้างมาก ปรีชา ไพรินทร์ [7] พบว่า การก้าวร้าวจะ
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เกิดขึ้นเมื่อนกอีกตัวเข้ามาใกล้หรือเข้ามาบริเวณที่นกตัวนั้นอยู่ก่อน 
โดยนกมักมีการก้าวร้าวเพื่อป้องกันอณาเขต การเกี้ยวพาราสี มักเกิด
ในช่วงเช้าบริเวณหน้ารังของนกแก้วโม่ง มักแสดงพฤติกรรมการเกี้ยว
พาราสีประมาณ  1-3 นาที โดยพบพฤติกรรมนี้ในช่วงฤดูฝนที่เป็น
ลอยต่อกับฤดูแล้งเนื่องจากเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์ของนกแก้วโม่ง 
สอดคล้องกับ สุขุม วิเวก [8] ที่กล่าวว่าฤดูผสมพันธ์จะเริ่มจากเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงราวปลายเมษายน การสื่อสารด้วยเสียง พบ
ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่เสียงร้องขณะบิน เสียงร้องเกาะคอนหรือ
นอนหลับ เสียงร้องรวมฝูง ซึ่งเสียงร้องเหล่านี้เป็นเสียงร้องเพื่อแสดง
ตัวตน เพื่อให้นกทราบต าแหน่งที่อยู่ของกันและกัน โดยเสียงร้องเพื่อ
แสดงตัวตนมักสามารถได้ยินเสียงร้องได้ทั้งวัน แต่จะได้ยินมากใน
ช่วงเวลาเย็น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของขวัญจิต ทองเพ็ชร [6] 
กล่าวว่าเสียงร้องเรียก (Contact Call) คือ เสียงร้องเรียกที่นกใช้ใน
การติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างนกตัวหนึ่งกับนกอีกตัวหนึ่ง หรือติดต่อ
กับฝูง นกชนิดเดียวกัน เพื่อทราบต าแหน่งของกัน และกันเป็นเสียง
ที่นกใช้ทั้งใน และนอกฤดูผสมพันธุ์ มักได้ยินเวลาเช้าและเย็น ซึ่ง
เป็นเสียงร้องที่สัตว์มักมีการร้องเพื่อแสดงตัวตนออกมา และเสียง
ร้องเวลาก้าวร้าว เป็นเสียงร้องที่ใช้ในการคู่ศตรูซึ้งส่วนมากเป็นนก
เพศเดียวกันหรือสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นภัยคุกคามแก่นกในบริเวณนั้น 
 
5. สรุป 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร โดยการศึกษาพฤติกรรมทั้งเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณ สามารถจ าแนกพฤติกรรมได้ 2 ประเภท คือ พฤติกรรม
ทั่วไปพบ 4 รูปแบบ และพฤติกรรมทางสังคมพบ 3 รูปแบบ 
 พฤติกรรมทั่วไป 
 1) พฤติกรรมการกิน พบว่าจากการสังเกตนกแก้วโม่งในพื้นท่ีวัด
โพธิ์ประทับช้างนั้นพบพฤติกรรมการกินของนกมากที่สุดในฤดูฝน
และพบพฤติกรรมการกินน้อยที่สุดในช่วงฤดูแล้ง โดยนกแก้วโม่งมี
การกินผลไม้ 2 ชนิด โดยเป็นผลไม้ที่อยู่ภายในวัด ได้แก่ ผลของต้น
จันหรืออินจัน และผลของต้นมะเดื่อ  
 2) พฤติกรรมการเกาะ จากการศึกษาพบว่า มีการเกาะ 2 
รูปแบบ ได้แก่ การเกาะ 2 ขา และการเกาะแบบ ขาเดียว 
 3) พฤติกรรมการบิน จากการศึกษาพบว่าการบินของนกแก้วโม่ง
มี 2 รูปแบบ ได้แก่ การบินเดียว และการบินรวมฝูง 
 4) พฤติกรรมการนอน พบพฤติกรรมการนอนบริเวณคอนไม้มาก
ที่สุดในฤดูฝน ซึ่งมากกว่าในฤดูแล้ง  
พฤติกรรมทางสังคม 
 1) พฤติกรรมก้าวร้าว พบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของนกแก้วโม่ง
พบว่าไม่แตกต่างกันในฤดูแล้งและฤดูฝน  
 2) พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี พบว่ามีการเกี้ยวพาราสีกันในฤดู
ฝน ที่เป็นลอยต่อกับฤดูแล้ง 
 3) พฤติกรรมการสื่อสารด้วยเสียง พบว่านกแก้วโม่งมีการสื่อสาร
ด้วยเสียงทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ เสียงร้องขณะบิน เสียงร้องขณะ
เกาะยืนหรือนอน เสียงร้องรวมฝูง และเสียงร้องเวลาก้าวร้าว 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการส ารวจ
นก และขอขอบคุณเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ที่ให้การอนุเคราะห์ใน
การส ารวจนกแก้วโม่งในพื้นที่วัดโพธิ์ประทับช้าง อ าเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง จังหวัดพิจิตร ที่อนุญาตให้ลงพื้นส ารวจพฤติกรรมของนกแก้ว
โม่งในครั้งนี้จนส าเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ภาพที่ 1: พฤติกรรมการกิน 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3: พฤติกรรมการบิน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2: พฤติกรรมการเกาะ 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4: พฤติกรรมการนอน 
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ภาพที ่5: พฤติกรรมการก้าวรา้ว 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 7: แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบพฤติกรรมการกิน  
การก้าวร้าว และการเกี้ยวพาราสีในช่วงรอบวันของนกแก้วโม่ง 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 6: พฤติกรรมการเกี้ยวพาราส ี

 
A. นกเพศผู้โยกตัวไปด้านหลังในขณะที่นกตัวเมียเกาะนิ่ง B. นกเพศ
ผู้ชูหัวและกางหางออกเป็นพายนกตัวเมียเกาะนิ่ง  C. นกเพศผู้ใช้
จะงอยปากประกบจะงอยปากเพศเมีย 
 
 

 
 
ภาพที ่2: แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบพฤติกรรมการกิน  
การก้าวร้าว และการเกี้ยวพาราสีในช่วงฤดูกาลของนกแก้วโม่ง 
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บทคัดย่อ 

เนื้อดินปั้นสโตนแวร์ เป็นเนื้อดินปั้นส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เผาทีอุ่ณหภูมิ 1200-1250 องศาเซลเซียส ปัจจุบันมีการศึกษาการ
พัฒนาการลดอุณหภูมิการเผาเนื้อดินปั้นเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการลดอุณหภูมิเผา
และลดน้ าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดล าปาง 
ใช้วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ดินด าแม่ทะ จังหวัดล าปาง มาปรับปรุงอัตราส่วนผสมเพื่อลดอุณภูมิเผาและน้ าหนักผลิตภัณฑ์หลังเผาด้วยการใช้วัสดุตัว
เติมจากธรรมชาติที่เหลือใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยแห้ง ท าการปรับสูตรเนื้อดินโดยใช้ทฤษฎีเชิงเส้น ด้วยการเติม
เปลือกไข่ไก่ร้อยละ 0, 10, 15, และ 20 เติมชานอ้อยในทุกปริมาณการเติมเปลือกไข่ท่ีอัตราส่วน 0, 10, และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร บดผสม
และอัดขึ้นรูปแท่งทดสอบ เผาที่อุณหภูมิ 1100, 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส น าไปทดสอบสมบัติหลังการเผา ได้แก่ ค่าความแกร่ง การดูด
ซึมน้ า และการน้ าหนักหลังการเผา เปรียบเทียบกับสมบัติของเซรามิกที่ใช้ดินด าแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ใน
งานวิจัยนีพ้บว่าเปลือกไข่และชานอ้อยสามารถช่วยลดอุณหภูมิการเผาและน้ าหนักหลังเผาได้ 

 
 

ค าส าคัญ: เนื้อดินปั้น ความแกร่ง น้ าหนักหลังการเผา เซรามิก  
 

Abstract 
Stoneware Body is a clay for ceramic products that are fired at temperatures of 1200-1250 degrees Celsius. At 

present, there is a study on the development of temperature reduction of clay to save energy and reduce production 
costs. This research aims to study the firing temperature decreasing and weight reduction after fired of stoneware clay. 
This is an experimental study to guide the ceramic entrepreneurs in Lampang Province. The main raw material is Mae 
Ta clay, Lampang Province, to improve the mixture ratio by added egg shells and dried bagasse, the remaining natural 
materials are used in daily life. The clay formula was adjusted using line bend theory. By mixing 0, 10, 15 and 20 
percent egg shells and bagasse was added to every volume of egg shell, addition at the ratio of 0, 10 and 30 percent 
by volume. Ball mill, extrusion of test rods and firing at 1100, 1150 and 1200 degrees Celsius. The properties were 
investigated after firing such as stiffness, water absorption and after fire weight. Compare with the properties of ceramics 
using 100% black clay, fired at 1250 degrees Celsius. In this research, it was found that eggshell and bagasse could 
decrease the firing temperature and weight after firing. 

 

Keywords: Body, Stiffness, Weight After Firing, Ceramic 
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1. บทน า (Introduction) 
อุตสาหกรรมเซรามิกจัดเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญที่

ภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ การผลิตมีทั้งเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมขนาดย่อย ในกระบวนการผลิตนั้น
นอกจากจะมีดิน หินและแร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต 
นอกจากวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซรามิกแล้ว ต้นทุนการ
ผลิตที่ส าคัญยังมาจากการเผา โดยส่วนใหญ่ในกระบวนการเผา
จ าเป็นต้องใช้แก๊สและพลังงานไฟฟ้า การเผาในแต่ละครั้ง ใช้
พลังงานเช้ือเพลิงในปริมาณมาก ซึ่งราคาแก๊สปิโตรเลียมเหลว 
(Liquefied Petroleum Gas; LPG) มีแนวโน้มที่จะปรับตัวอยู่ขึ้น
เรื่อย ๆ ราคาพลังงานไฟฟ้าก็เช่นกัน  

เซรามิกสโตนแวร์ เป็นผลิตเซรามิกประเภทหนึ่งที่มีการผลิต
ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร แจกัน เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็น
เซรามิกที่มีเนื้อละเอียดหรือหยาบ มีเนื้อแน่นและแข็งแกร่ง แต่
หนักมาก น้ าและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้หรือซึมผ่านได้น้อย
มาก ส่วนมากจะเผาที่ช่วงอุณหภูมิ 1190 - 1290 องศาเซลเซียส สี
ของผลิตภัณฑ์อาจเป็นสีของดิน คือ สีเทา สีน้ าตาล คล้ายเนื้อเซรา
มิกเอิร์ทเธินแวร์ แต่เสียงเคาะจะดังกังวานกว่าและลักษณะผิวจะ
เนียนกว่า แม้ว่าเซรามิกชนิดสโตนแวร์จะเป็นที่นิยมค่อนข้างมาก 
แต่บางครั้งมักยังมีผู้ซื้อที่ไม่ชอบความหนาเทอะทะและน้ าหนัก    
[1-2] 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกมีการพัฒนา ให้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต งานวิจัยนี้จึง
มีแนวคิดที่จะลดน้ าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นและลดอุณหภูมิเผา
ของเนื้อดินส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทสโตนแวร์ โดยที่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนไปจากเดิม มีงานวิจัยมากมายที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการลดน้ าหนักของเนื้อเซรามิก [3-5] เช่น 
การน ากากมันส าปะหลั งมาเป็นส่ วนผสมในเนื้ อดินปั้ น ใน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน พบว่าสามรถลดน้ าหนักของ
ผลิตภัณฑ์ไดถ้ึงร้อยละ 50 นอกจากน้ียังมีการศึกษาการลดอุณหภูมิ
เผาของเนื้อดินโดยการเติมธาตุหมู่อัลคาไลน์ที่ เป็นตัวช่วยลด
อุณหภูมิ เช่น ธาตุแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) โซเดียม (Na) 
เป็นต้น ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาการลดอุณหภูมิการเผา
เนื้อดินปั้นสโตนแวร์ ได้แก่ดินด าแม่ทะ จังหวัดล าปาง ที่ใช้กันมาก
ในสถานประกอบการเซรามิกในจังหวัดล าปาง มาท าการปรับปรุง
และพัฒนาโดยการน าเอาวัตถุดิบท่ีหาไดง่้ายและเป็นวัสดุเหลือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เปลือกไข่ไก่ที่มีองค์ประกอบของแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) และชานอ้อย ท่ีมีส่วนผสมของเยื่อเซลลูโลสที่
มีคุณสมบัติช่วยในการยึดเหนี่ยวเนื้อดิน และองค์ประกอบของซิลิ
กา ผสมลงในเนื้อดินด าแม่ทะ เผาที่อุณภูมิ 1100 – 1200 องศา
เซลเซียส จากนั้นศึกษาสมบัติของเนื้อดินป้ันหลังการเผา ด้านความ
แกร่ง การหดตัว การดูดซึมน้ าและน้ าหนักหลังเผาของเนื้อดิน
เปรียบเทียบกับเนื้อดินด าแม่ทะร้อยละ 100 เพื่อเป็นแนวทางใน

การพัฒนาเนื้อดินปั้นของ     เซรามิกประเภทสโตนแวร์ ให้กับ
ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดล าปาง ในการลดต้นทุนด้าน
พลังงานการเผาและลดน้ าหนักผลิตภัณฑ์หลังการเผาและเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวของกระบวนการ
ผลิตเซรามิกส าหรับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการลดอุณภูมิการเผาและน้ าหนักหลังเผาของเนื้อ

ดินสโตนแวร์ จังหวัดล าปาง จากการเติมจากการเติมเปลือกไข่ไก่
และชานอ้อย 

2. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติ ด้านความแกร่ง การหดตัว การดูด
ซึมน้ า และน้ าหนักหลังเผาของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ก่อนและหลัง
การพัฒนาเนื้อดิน 
 

3. สมมุติฐานงานวิจัย  
 การพัฒนาเนื้อดินปั้นด้วยการเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อย
สามารถลดอุณหภูมิการเผาและน้ าหนักผลิตภัณฑ์หลังเผาของ  
เซรามิกประเภทสโตนแวร์ได้ 
 

4. ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ขอบเขตการศึกษา 
  (1) สมบัติของเนื้อดินสโตนแวร์ 
  (2) สารตัวเติม ได้แก่ เปลือกไข่และชานอ้อย 

(3) ศึกษาสมบัติ ได้แก่ ความแกร่ง การหดตัว การดูดซึม
น้ า และน้ าหนักหลังการเผา  

 2 ขอบเขตทางด้านกลุ่มตัวอย่าง 
  (1) เนื้อดินป้ันสโตนแวร์ ใช้ดินด าแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
  (2) สารตัวเติม 

- เปลือกไข่ไก่ บดละเอียด กรองผ่านตระแกรง 100 
เมช 
- ชานอ้อย ที่ได้จากการรีดน้ า ตากแห้งและตัดความ
ยาวอยู่ ที่  0.5 – 1 เซน ติ เมต ร  ขนาด เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลางอยู่ท่ี 0.01-0.03 เซนติเมตร 
 

 5 วิธีด าเนินงานวิจัย  
 การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาสมบัติของเนื้อดินสโตนแวร์ 
จังหวัดล าปาง เพื่อลดอุณภูมิเผาและน้ าหนักหลังเผาโดยใช้วัสดุ
เหลือทิ้งจากธรรมชาติ เป็นการวิจัยเชิงทดลองในห้องปฏิบัติการ
เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใช้กับสถานประกอบการณ์ต่อไป โดย
มีขั้นตอนการด าเนินงานดังแสดงในรูปที่  1 และมีรายละเอียด
กระบวนการด าเนินงานวิจัยดังนี ้

(1) ท าการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคการเรือง
รังสีเอกซ์ (XRF) ของวัตถุดิบที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ดินด าแม่ทะ 
เปลือกไข่ไก่ และชานอ้อย  

(2) การเตรียมอัตราส่วนผสมเนื้อดิน โดยใช้ทฤษฎีเชิงเส้น 
(Line Blend) เป็นการก าหนดอัตราส่วน เป็นแบบอัตราส่วนโดย 
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น้ าหนัก ซึ่งจะเริ่มก าหนดจากดินด าแมท่ า 100 เปอร์เซ็นต์ และสาร
ตัวเติมเปลือกไข่ไก่บดละเอียดร้อยละ 0 จากนั้นท าการเพิ่ม
อัตราส่วนของเปลือกไข่ไก่ 10, 20 และ 30 ดังแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 อัตราส่วนผสมเนื้อดินปั้นระหว่างดินด าแม่ทะ เปลือกไข่

ไก่และชานอ้อย  
สูตร 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 

ดินด าแม่ทะ 100 95 90 85 80 75 70 
เปลือกไข่ไก ่ 0 5 10 15 20 25 30 

(3) ท าการบดผสมเนื้อดินปั้นทั้ง 6 สูตร จากนั้นท าการอัดขึ้น
รูปแท่งทดสอบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์  

(4) น าแท่งทดสอบที่ได้ไปเผาที่อุณหภูมิ 1100, 1150 และ 
1200 องศาเซลเซียส ท าการเผาแท่งทดสอบดินด าแม่ทะร้อยละ 
100 เผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 

(5) ตรวจสอบสมบัติความแกร่งของเนื้ อดินหลังการเผา
เปรียบเทียบกับเนื้อดินที่ไม่ได้เติมเปลือกไข่ที่ เผาที่อุณภูมิ 1250 
องศาเซลเซียส  

(6) เลือกอุณหภูมิการเผาและอัตราส่วนผสมเนื้อดินปั้นที่ผสม
เปลือกไข่ที่ให้ความแกร่งใกล้เคียงกับเนื้อดินที่ไม่ได้เติมเปลือกไข่ที่
เผาที่อุณภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ไปศึกษาการเติมชานอ้อยที่
ปริมาณ 0, 10, 20 และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร 

(7) ตรวจสอบสมบัติ ความแกร่ง การหดตัว การดูดซึมน้ าและ
น้ าหนักหลังการเผา 

(8) เปรียบสมบัติของเนื้อดินปั้นท่ีผสมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อย
และเนื้อดินปั้นท่ีไม่ได้ท าการผสมหลังการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ 

(9) วิเคราะห์ผลและสรุปผลการทดลอง 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

6 ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย   
6.1 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบด้วย

เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซน (X-ray fluorescence; XRF) 
 ในงานวิจัยนี้ ได้สนใจท าการศึกษาการเตรียมเซรามิกที่มี
ส่วนผสมของดินด าแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย จึงได้ท าการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุของวัตถุดิบที่ใช้เตรียมเซรา เพื่อ
เป็นแนวทางในการคาดเดาสมบัติของเซรามิกจากส่วนผสมของดิน
ด าแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย ผลจากการตรวจองค์ประกอบ
ทางเคมีและปริมาณของธาตุที่ประกอบแสดงได้ดังตารางที่ 2 จาก
ตาราง พบว่า อ งค์ป ระกอบหลักของกากดินด า แม่ ทะ  มี
องค์ประกอบหลักของธาตุที่อยู่ในเนื้อดิน คือ ซิลิกา (Si) และอะลูมิ
น า  (Al) ใน ป ริ ม าณ ร้ อย ละ  48.77 แล ะ  14.25 ต าม ล าดั บ 
นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบของธาตุโพแทสเซียม (K) ร้อยละ 
6.75 เหล็ก (Fe) ร้อยละ 24.21 และแมงกานีส (Mn) ร้อยละ 0.19 
จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ไก่ พบว่า มี
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องค์ประกอบของธาตุแคลเซียม (Ca) สูงถึงร้อยละ 98.95 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ช่วยลดอุณหภูมิการหลอมของเนื้อดิน และเมื่อ
ตรวจสอบองค์ประกอบของชานอ้อยแห้ง พบว่า มีองค์ประกอบ
ของธาตุ ซิลิกา (Si) แคลเซียม (Ca) และเหล็ก (Fe) โดยพบปริมาณ
ของธาตุ Si สูงถึงร้อยละ 28.35  
 

6.2 ผลการตรวจสอบสมบัติของเนื้อดินปั้น 
6.2.1 ผลการตรวจสอบความแกร่งของเนื้อดิน 
เมื่อน าเนื้อดินปั้นระหว่างดินด าแม่ทะและเปลือกไข่ไก่ใน

อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ไปบดผสม ท าการขึ้นรูปแท่งทดสอบน าไปเผา
ที่อุณหภูมิ 1100, 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส และน าไป
ตรวจสอบสมบัติความแกรง่หลังการเผาเทียบกับดินด าแม่ทะท่ีเผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ได้ผลการทดสอบดังตารางที ่2  

กราฟผลการเปรียบเทียบค่าความแกร่งแสดงรูปที่ 2 จาก
รูปแสดงให้เห็นว่า ค่าความแกร่งของดินด าแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสมีค่าความแกร่งสูงสุดอยู่ที่ 252.78 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิการเผา
เพิ่มขึ้น เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่พบว่าค่าความแกร่งของเซรามิกทุก ๆ 
อุณหภูมิเผามีค่าความแกร่งน้อยกว่าดินด าร้อยละ 100 ที่เผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส เมื่อพิจารณาเซรามิกที่ผสมเปลือก
ไข่ที่อุณหภูมิเผา 1200 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความแกร่งของ
เซรามิกมีค่าสูงสุดที่ปริมาณการเตมิเปลือกไข่ไก่ร้อยละ 10 โดยมีค่า
ความแกร่งอยู่ที่ 185.52 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อเพิ่ม
ปริมาณเปลือกไข่ไก่มากกว่าร้อยละ 10 ค่าความแกร่งของเซรามิกมี
ค่าลดลง  

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมขีองดินด า เปลือกไขไ่ก่และชานอ้อย  

 องค์ประกอบทางเคมี (%) 

สารประกอบ Ti Al Si Ca  Mg K Fe Mn Cr 

ดินด าแม่ทะล าปาง 4.00 14.25 48.77 1.79 0.00 6.75 24.21 0.19 0.00 

เปลือกไขไ่ก ่ - - - 98.95 - - - - - 

ชานอ้อย - - 28.35 7.280 - 1.56 3.151 - - 
 

 

จากนั้นเมื่อพิจารณาค่าความแกร่งของเซรามิกที่ผสมเปลือก 
ไข่ไก่ที่เผาที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียสพบว่า ค่าความแกร่ง
เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเติมเปลือกไข่ไก่ที่ปริมาณร้อยละ 15 โดยมีค่า
ความแกร่งอยู่ที่ 182.65 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อเพิ่ม
ปริมาณเปลือกไข่ไก่มากกว่าร้อยละ 15 ค่าความแกร่งขออง   
เซรามิกมีค่าลดลง เมื่อพิจารณาค่าความแกร่งของเซรามิกที่ผสม
เปลือกไข่ไก่ที่เผาที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียสพบว่า ค่าความ
แกร่งของเซรามิกค่าลดลงเมื่อเติมเปลือกไข่ไก่ จากการเตรียม
ช้ินงานพบว่าที่ปริมาณของการผสมเปลือกไข่ไก่ร้อยละ 30 ที่

อุณหภูมิเผา 1100 องศาเซลเซียส เซรามิกไม่สุกตัวและมีความ
เปราะมากจนไม่สามารถวัดค่าความแกร่งได้ 
ตารางที่ 3 ค่าความแกร่งของเซรามิกมีอัตราส่วนผสมระหว่างดิน
ด าแม่ทะและเปลือกไข่ในอัตราส่วนในปริมาณต่าง ๆ เผาท่ี
อุณหภูมิ 1100 – 1200 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับความ
แกร่งของดินด าแม่ทะร้อยละ 100 ที่เผาที ่1250 องศาเซลเซียส 
 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกเซรามิกที่มีค่าความแกร่งสงูสุด ใน
ปริมาณการผสมเปลือกไข่ร้อยละ 10 15 และ 20 เผาที่อุณหภูมิ 
1150 และ 1200 ไปท าการทดลองผสมชานอ้อยที่ปริมาณ 0 10 
และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร และน าไปทดสอบค่าความแกร่ง การ
ดูดซึมน้ า การหดตัว และน้ าหนักหลังเผาต่อไป 

 
รูปที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแกร่งของเซรามิกที่
ผสมเนื้อดินด าและเปลือกไข่ที่อัตราส่วนต่าง ๆ เผาที่อุณหภูมิ 
1100 - 1200 องศาเซลเซียส 

ความแกร่ง (กิโลกรัม/เซนติเมตร2) 

ปริมาณ
เปลือกไข่ไก ่

อุณหภูมิการเผา (C) 

1250 1200 1150 1100 

0 299.33 181.97 167.76 165.92 
10 - 185.52 162.24 155.92 
15 - 152.02 182.65 138.23 
20 - 138.57 170.06 131.22 
25 - 118.98 162.24 50.41 
30 - 106.73 152.45 เปราะ 
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จากการเตรียมเซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างดินด า 
เปลือกไข่และชานอ้อยในอัตราส่วนผสมของเปลือกไข่ในปริมาณ 
10 15 และ 20  ร้อยละโดยมวล ชานอ้อยในปริมาณ 10 และ 30 
ร้อยละโดยปริมาตร น ามาผสมให้เข้ากันและท าการอัดขึ้นรูป 
น าไปเผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส จากนั้น
น าไปตรวจสอบค่าความแกร่ง โดยเปรียบเทียบกับเซรามิกที่มี
อัตราส่วนของดินด าแม่ทะ 100% เผาที่อุณหภูมิ 1100-1250  
องศาเซลเซียส ผลของค่าความแกร่งแสดงรูปที่ 3  

จากการทดสอบ พบว่า เมื่อเติมชานอ้อยเข้าไปในอัตรา
ส่วนผสมของเนื้อดินที่มีปริมาณดินด าร้อยละ 85 เปลือกไข่ไก่  
ร้อยละ 15 ค่าความแกร่งของเซรามิกมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเผาที่
อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส โดยค่าความแกร่งสูงสุดอยู่ที่
ปริมาณการเติมชานอ้อย 10% โดยปริมาตร โดยมีค่าความแกร่ง
อยู่ท่ี 260.43 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผา
ไปที่ 1200 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความแกร่งมีแนวโน้มลดลง 
ทั้งนี้เนื่องจากในอัตราส่วนผสม ดินด าร้อยละ 85 เปลือกไข่ไก่  
ร้อยละ 15 และชานอ้อยร้อยละ 10 เผาที่อุณหภูมิ  1150     
องศาเซลเซียสนั้น อาจจะเป็นอัตราส่วนท่ีเหมาะสมที่องค์ประกอบ
ภายในของเนื้อดินมีปริมาณของธาตุในวัตถุดิบที่เหมาะสมส าหรับ
การเผาที่อุณหภูมิการเผา 1150 องศาเซลเซียส ที่ท าให้เนื้อ   
เซรามิกสามารถหลอมและยึดเกาะกันได้เป็นอย่างดี 

 

 

 
รูปที ่3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความแกร่งของเซรามิกที่
ผสมเนื้อดินด าแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยที่อัตราส่วนต่าง ๆ 
เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส 
 

6.2.2 ผลการตรวจสอบการดูดซึมน้ าของเนื้อดิน 
จากการเตรียมเซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมระหว่างดินด า

แม่ทะ เปลือกไข่และชานอ้อยในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ เผาที่
อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส แล้วน าไปตรวจสอบค่า
การดูดซึมน้ าของเซรามิก โดยเปรียบเทียบกับเซรามิกที่มี
อัตราส่วนของดินด าแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1250  
องศาเซลเซียส ผลจากการทดสอบค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิกที่
เตรียมได้แสดงดังรูปที่ 4 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า
การดูดซึมน้ าของเซรามิกที่เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ กับปริมาณของ
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อย 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการดูดซึมน้ าของเซรามิก
ที่ผสมเนื้อดินด าแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยท่ีอัตราส่วนต่าง ๆ 
เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส 

 

จากผลการทดลอง พบว่าดินด าร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1100 -
1250 องศาเซลเซียส มีค่าการดูดซึมน้ าอยู่ที่ร้อยละ 2.84 และเมื่อ
ลดอุณหภูมิการเผาไปที่ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส พบว่า 
ค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอยู่ที่ร้อยละ 
5.59 และ 9.25 ตามล าดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้า
ไปในเนื้อดินและเผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200 องศาเซลเซียส 
พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยมีผลต่อการดูดซึมน้ าของ
เซรามิก หากปริมาณชานอ้อยและเปลือกไข่ไก่มีปริมาณที่
เหมาะสมจะมีผลให้ค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิกลดลงได้แม้เผา
เซรามิ กที่ อุณ หภู มิ ไม่ สู งม ากนั ก  ซึ่ ง เมื่ อ เป รียบ เที ยบค่ า            
การดูดซึมน้ ากับดินด าร้อยละ 100 พบว่า การเติมเปลือกไข่และ
ชานอ้อยท าให้ค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิกมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
โดยอัตราส่วนผสมของเนื้อดินที่มีปริมาณดินด าแม่ทะร้อยละ 80 
เปลือกไข่ไก่ร้อยละ 20 และชานอ้อยร้อยละ 10 เผาที่  1150 
องศาเซลเซียส จะให้ค่าการดูดน้ าต่ าสุดอยู่ท่ีร้อยละ 3.85   

6.2.3 ผลการตรวจสอบน้ าหนักหลังการเผาของเนื้อดิน 
เมื่อน าเซรามิกที่เตรียมได้จากดินด าแม่ทะ ผสมเปลือก

ไข่ไก่และชานอ้อยในอัตราส่วนต่าง ๆ เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ
1200 องศาเซลเซียส น าไปตรวจสอบค่าการสูญเสียน้ าหนักหลัง
เผาของเซรามิก โดยเปรียบเทียบกับเซรามิกที่มีอัตราส่วนของดิน
ด าแม่ทะร้อยละ 100 เผาที่อุณหภูมิ 1100-1250 องศาเซลเซียส 
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังเผาของ  
เซรามิกที่เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ กับปริมาณของเปลือกไข่ไก่และ 
ชานอ้อยแสดงได้ดังรูปที่ 5 

จากการตรวจสอบค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังเผา 
พบว่า ดินด าร้อยละ 100 ที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มี
น้ าหนักหลังเผาลดลงร้อยละ 10.87 และเมื่อลดอุณหภมูิการเผาไป
ที่ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส พบว่า การลดลงของน้ าหนัก
หลังเผาของเซรามิกมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ร้อยละ 
10.81 และ 9.84 ตามล าดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้า
ไปในเนื้อดินและเผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส 
และเปรียบเทียบการลดลงของน้ าหนักหลังเผา กับดินด าร้อยละ 
100 ที่ เผาที่อุณหภูมิ เท่ากัน พบว่า ที่ทุก ๆ ปริมาณการเติม 

เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยส่งผลให้น้ าหนักหลังเผาของเซรามิกลด
ลงมากกว่าดินด าร้อยละ 100 โดยร้อยละการสูญเสียน้ าหนักหลัง
เผาเพิ่มขึ้นมาอยู่ท่ีร้อยละ 14-19  

ดังนั้นจากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณการเติม
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยมีผลต่อการลดลงของน้ าหนักหลังเผาของ
เซรามิก หากปริมาณชานอ้อยและเปลือกไข่ไก่มีปริมาณที่
เหมาะสมจะมีผลให้น้ าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลง 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบสมบัติของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ก่อนและ
หลังการพัฒนาเนื้อดิน 

ผลจากการศึกษาการอุณหภูมิการเผาและการลดน้ าหนัก
หลังเผา ของดินด าแม่ทะจังหวัดล าปางโดยการเติมเปลือกไข่ไก่
บดละเอียดและชานอ้อยแห้ง โดยเติมเปลือกไข่ไก่ในเนื้อดินที่
ปริมาณ 10, 15 และ 20 ร้อยละโดยมวล เติมชานอ้อยเข้าไปที่
ปริมาณ 10, 20 และ 30 ร้อยละโดยปริมาตร เผาที่อุณหภูมิ 1150 
และ 1200 องศาเซลเซียส เพื่อตรวจสอบสมบัติ ความแกร่ง    
การดูดซึมน้ า และน้ าหนักหลังเผาเพื่อเปรียบเทียบสมบัติของ  
เซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมของเนื้อดินด าร้อยละ 100 ที่เผาอุณภูมิ 
1250 องศาเซล เซี ยส  ซึ่ ง เป็ นอุณ หภู มิ เผ าปกติ ของสถาน
ประกอบการในจังหวัดล าปาง พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และ 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสูญเสียน้ าหนัก
หลังเผาของเซรามิกที่ผสมเนื้อดินด าแม่ทะ เปลือกไข่ไก่และ    
ชานอ้อยที่อัตราส่วนต่าง ๆ เผาที่อุณหภูมิ 1150 และ 1200  
องศาเซลเซียส 
 

ชานอ้อยในอัตราส่วนและเผาในอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อ
ปริมาณเนื้อดินด า จะสามารถลดอุณหภูมิเผาของเนื้อดินด าได้ โดย
สมบัติความแกร่ง การหดตัว การดูดซึมน้ า และการสูญเสียน้ าหนัก
หลังเผา มีค่าเทียบเท่ากับดินด าร้อยละ 100 ที่เผาอุณหภูมิสูง 
1250 องศาเซลเซียส  

โดยในงานวิจัยนี้ พบว่า มีเนื้อดิน 3 สูตรที่มีสมบัติของเซรา
มิกที่ดีใกล้เคียงกับเนื้อดินด าแม่ทะร้อยละ 100 ได้แก่ (1) เซรามิก
ที่มีอัตราส่วนของเนื้อดินด าร้อยละ 90 เปลือกไข่ร้อยละ 10    
ชานอ้อยร้อยละ 30 เผาที่ อุณหภูมิ  1200 องศาเซลเซียส         

(2) เซรามิกที่มีอัตราส่วนของเนื้อดินด าร้อยละ 85 เปลือกไข่   
ร้ อ ยละ  15  ช าน อ้ อ ย ร้ อ ยละ  10  เผ าที่ อุณ ห ภู มิ  1 200           
องศาเซลเซียส และ (3) เซรามิกที่มีอัตราส่วนของเนื้อดินด า    
ร้อยละ 85 เปลือกไข่ร้อยละ 15 ชานอ้อยร้อยละ 10 เผาที่
อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส โดยผลการเปรียบเทียบสมบัติกับ
เนื้อดินด าแสดงได้ดังตารางที่ 4 พบว่า เซรามิกที่มีอัตราส่วนผสม
ของเนื้อดินด าร้อยละ 85 เปลือกไข่ร้อยละ 15 ชานอ้อยร้อยละ 
10 เผาที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส มีค่าน้ าหนักหลังเผาลดลง
มากกว่า มีค่าความแกร่งสูงกว่า อีกทั้งยังมีค่าการหดตัวและการ
ดูดซึมน้ าใกล้กับดินด าร้อยละ 100 ที่เผาที่ 1250 องศาเซลเซียส
มากท่ีสุด  

 
7 สรปุผลการทดลอง  

 ในงานวิจัยนี้ศึกษาการลดอุณภูมิการเผาและน้ าหนักหลังเผา
ของเนื้อดินปั้นสโตนแวร์ โดยใช้วัตถุดิบหลักได้แก่ ดินด าแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง ที่ใช้อุณหภูมิเผาปกติในสถานประกอบการณ์ที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส โดยท าการศึกษาทดลองผสม
เปลือกไข่ไก่และชานอ้อยในดินด าแม่ทะและเปรียบเทียบสมบัติ
หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1100 – 1200 องศาเซลเซียส จาก 

การศึกษาค่าความแกร่งของเซรามิก พบว่า การเติมเปลือกไข่
ไก่และชานอ้อยมีผลต่อค่าความแกร่งของเซรามิก 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบสมบตัิที่ดทีี่สุดของเซรามิกที่มีอัตราส่วนผสมของดินด าแม่ทะ เปลือกไข่ และชานอ้อยกับสมบัติของเซรามิกที่มอัีตรา
ส่วนผสมของดินด าร้อยละ 100 

ส่วนผสม อุณหภูมิเผา 
(C) 

ความแกร่ง 
(กก./ตร.ซม.) 

การดูดซึมน้ า 
(%) 

การสูญเสียน้ าหนกัหลังเผา 
(%) ดินด า100%  1250 252.78 2.84 10.87 

ดินด า 90% เปลือกไข่ 10% 
ชานอ้อย 30% 1200 218.36 4.75 14.47 

ดินด า 85% เปลือกไข่ 15% 
ชานอ้อย 10% 

1200 158.15 4.94 15.42 

เนื้อดิน 85% เปลือกไข่ 15% 
ชานอ้อย 10% 1150 260.43 5.00 18.38 
 

 
โดยพบว่าเมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยในเนื้อดินในปริมาณที่
เหมาะสม จะส่งผลให้ค่าความแกร่งของเซรามิกมีค่าเพิ่มขึ้น ใน
งานวิจัยนี้  พบว่า เซรามิกที่มีส่วนผสมของดิ นด าร้อยละ 85 
เปลือกไข่ไก่ร้อยละ 15 ชานอ้อยร้อยละ 10 เผาที่อุณหภูมิ 1150 
องศาเซลเซียสนั้นจะท าให้ค่าความแกร่งสูงสุดโดยมีค่ามากกว่า  
ดินด าร้อยละ 100 ที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 เมื่อทดสอบค่าการดูด
ซึมน้ าของเซรามิก พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยส่งผลมี
ผลต่อค่าการดูดซึมน้ าของเซรามิก โดยหากเติมเปลือกไข่ไก่และ

ชานอ้อยในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ าของ
เซรามิกมีค่าลดลง 

นอกจากนั้นจากการทดลองยังพบว่าการเติมเปลือกไข่ไก่และ
ชานอ้อยมีผลต่อการลดลงของน้ าหนักหลังเผาของเซรามิก จาก
การทดสอบค่าการสูญเสียน้ าหนักหลังเผา พบว่า ดินด าร้อยละ 
100 ที่เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส มีน้ าหนักหลังเผาลดลง
ร้อยละ 10.87 และเมื่อลดอุณหภูมิการเผาไปที่ 1200 และ 1150 
องศาเซลเซียส พบว่า การลดลงของน้ าหนักหลังเผาของเซรามิกมี
แนวโน้มลดลงเล็ก น้อย โดยอยู่ที่ ร้อยละ 10.81 และ 9.84 
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ตามล าดับ เมื่อเติมเปลือกไข่ไก่และชานอ้อยเข้าไปในเนื้อดินและ
เผาที่อุณหภูมิ 1200 และ 1150 องศาเซลเซียส และเปรียบเทียบ
การลดลงของน้ าหนักหลังเผา กับดินด าร้อยละ 100 ที่ เผาที่
อุณหภูมิเท่ากัน พบว่า ที่ทุก ๆ ปริมาณการเติมเปลือกไข่ไก่และ
ชานอ้อยส่งผลให้น้ าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลงมากกว่าดินด า
ร้อยละ 100 โดยร้อยละการสูญเสียน้ าหนักหลังเผาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 14-19  

ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า การเติมเปลือกไข่ไก่
และชานอ้อยในเนื้อดินปั้นจะช่วยลดอุณภูมิการเผาของเนื้อดิน
ปั้นสโตนแวร์ได้ถึง 100 องศาเซลเซียส โดยลดลงจากอุณหภูมิการ
เผา 1250 องศาเซลเซียส อยู่ที่อุณหภูมิการเผา 1150 องศา
เซลเซียส โดยที่สมบัติความแกร่ง การดูดซึมน้ า มีค่าใกล้เคียงกับ
เนื้อดินที่ยังไม่ได้พัฒนา และการเติมเปลือกไข่ไก่และชาญอ้อยจะ
ท าให้น้ าหนักหลังเผาของเซรามิกลดลง เมื่อเทียบกับเนื้อดินด าแม่
ทะร้อยละ 100 ซึ่งอัตราส่วนผสมของเนื้อดินจากการวิจัยเชิง
ทดลองในงานวิจัยนี้ที่ให้ค่าการทดสอบที่ดีที่สุด คือ เซรามิกที่มี
อัตราส่วนผสมของเนื้อดินด าแม่ทะร้อยละ 85 เปลือกไข่ร้อยละ 
15  ชานอ้อยร้อยละ 10 โดยปริมาตร เผาอุณหภูมิ 1150 องศา
เซลเซียส  

 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะการน างานวิจัยไปใช้  

ให้สถานประกอบน าเนื้อดินที่ผ่านการทดสอบในห้องประ
ปฏิบัติการไปทดสอบการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อหา
ข้อเสียหรือข้อจ ากัดในการท าผลิตภัณฑ์  

8.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
หากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองเชิงวิจัยใน

สถานประกอบการณ์ได้ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องมีการวิจัยในการพัฒนา
เคลือบส าหรับการเผาอุณภูมิ  1150 องศาเซลเซียส ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการต่อไป 

 
 

9. กิติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ หลักสูตรเซรามิก สาขาเทคโนโลยีศิลป์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสนับสนุนวัตถุดิบ อุปกรณ์และ
เครื่องมือในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.รัชฎาพร ใจ
มั่ น  ในการสนับสนุ นอุปกรณ์ ในการ เตรียมวัตถุดิ บ  และ
ขอบพระคุณท่าน ผศ.อนุชา วัชระภาสรและห้องวิจัยวัสดุศาสตร์ 
ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการ
อนุเคราะห์ห้องทดลองและเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์  
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การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย  
Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว 

Screening of Antagonistic Bacteria for Inhibition of Rice Bacterial Leaf Blight 
Caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae  

 
 

ณัฐินา สวัสดิ์พาณิชย์1  วราภรณ์ สุทธิสา1* และ ตันติมา ก าลัง2 
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บทคัดย่อ 
โรคขอบใบแห้งของข้าวมีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สร้างความเสียหายอย่างมากต่อผลผลิต

ข้าว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวใน
ระดับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค agar plate inhibition assay พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 มีความสามารถในการยับยั้งเช้ือสาเหตุ
โรคสูงสุด โดยมีขนาดความกว้างของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 1.73 เซนติเมตร การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษไ์อโซเลต N1 ในการ
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุ โรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper disc diffusion ผลการทดลองพบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์  N1                 
มีความสามารถในการยับยั้งสูงสดุ โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางบริเวณยับยั้ง 4.76 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสารชีวภัณฑ์
แบคทีเรีย BS-DOA24 ในการทดสอบความทนทานของแบคทีเรียปฏิปักษ์ต่อสารเคมีทางการเกษตร พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต N1 
สามารถทนทานสารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ สารเคมีกลุ่มก าจัดโรค ก าจัดแมลง และก าจัดวัชพืชที่ได้ท าการทดสอบ ยกเว้นพาราควอต                 
การจัดจ าแนกชนิดแบคทีเรียปฏิปักษ์ด้วยการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่าเป็นเช้ือแบคทีเรีย Bacillus sp. และการจ าแนกชนิด
ทางชีวโมเลกุลด้วยการศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน 16S rRNA พบมีความใกล้เคียงกับเช้ือแบคทีเรีย Bacillus subtilis หรือ                      
Bacillus amyloliquefaciens 
 
ค าส าคัญ: Xanthomonas oryzae pv. oryzae, แบคทีเรียปฏิปักษ์, โรคขอบใบแห้งของข้าว 
 

Abstract 
Bacterial leaf blight is a rice pathogen caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae that damage to rice 

production. This research aims to screening antagonistic bacteria against rice bacterial leaf blight pathogen by agar plate 
inhibition assay. The antagonistic bacteria isolate N1 showed the highest ability to inhibit bacterial leaf blight pathogen 
with 1.73 cm inhibition zone.  The efficiency of antagonistic bacteria isolate N1 to against bacterial leaf blight pathogen 
using paper disc diffusion technique showed that antagonistic bacteria isolate N1 was the most effective to inhibit the 
grown of X. oryzae pv. oryzae with 4.76 cm inhibition zone, significant difference with commercial bioproducts BS-
DOA24. The resistance of antagonistic bacteria isolate N1 to agricultural chemicals found that antagonistic bacteria 
isolate N1 can resistant to all agrochemicals tested including pesticide, insecticide and herbicide (except Paraquat) . 
Morphological characterization of antagonistic bacteria isolate N1 revealed that it was Bacillus sp. and molecular 
characterization by the 16S rRNA gene analysis closely related to Bacillus subtilis or Bacillus amyloliquefaciens 
 
Keywords: Xanthomonas oryzae pv. oryzae, antagonistic bacteria, bacterial leaf blight of rice 
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1. บทน า  
 ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของโลก 
ส่วนใหญ่ประชากรกว่าครึ่งโลกที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งประชากรในเอเชียมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่
บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ถึงแม้ว่าความต้องการของข้าวมีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทั่วโลก แต่ศักยภาพการผลิตข้าวถูกคุกคามอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีสาเหตุจากศัตรูพืช เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา ไวรัส และ
แมลง [1,2] ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากการเกิดโรคขอบใบ
แห้งของข้าวเป็นจ านวนมาก ส่วนมากจะเกิดโรคในแถบเขตร้อนช้ืน
และเขตอบอุ่น มีรายงานการเกิดโรคอย่างกว้างขวางทั่วเอเชียและได้
กลายเป็นหนึ่งในสามของโรคข้าวที่ร้ายแรงท าให้เกิดการสูญเสีย
ผลผลิตอย่างมากทุกปี ส่งผลกระทบต่อการเกษตรและความมั่นคง
ด้านทรัพยากรอาหารทั่วโลก [3] 
 โรคขอบใบแห้ งของข้าวมี เช้ือสาเหตุจากแบคที เรีย          
แ ก รม ล บ  Xanthomonas oryzae pv. oryzae พ บ ได้ อ ย่ า ง
แพร่หลายในสายพันธุข์้าวต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีรายงานการพบโรคครั้ง
แรกในประเทศญี่ปุ่นช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1884-1885 และมีรายงาน
การเกิดโรคในประเทศอื่น ๆ โรคนี้เป็นโรคข้าวที่ส าคัญต่อหลาย
ประเทศในเอเชีย [4] เช้ือสาเหตุโรคสามารถเข้าท าลายพืชทางท่อ
ล าเลียงท าให้พืชบริเวณขอบใบหรือส่วนปลายใบมีสีแหลืองแล้วเหี่ยว
แห้งในท่ีสดุ [5] โรคนี้สามารถเกิดได้ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต
ของข้าวและก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตจากการเกิดโรค 20-30 
เปอร์เซ็นต์ ในกรณีเกิดการระบาดของเช้ืออย่างรุนแรงอาจสูญเสีย
ผลผลิตมากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยการเกิดความรุนแรงของโรคจะ
ขึ้นอยู่กับระยะการเจริญของข้าว ความไวต่อการเกิดโรคของสาย
พันธุ์ข้าวและสภาพแวดล้อมที่ท าการเพาะปลูก [6] ปัจจุบันมีการ
แนะน าให้ใช้สารเคมีเพื่อใช้ควบคุมโรค แต่การใช้สารเคมีปริมาณมาก
เกินไปท าให้มีข้อเสียหลายประการ เช่น ท าให้สารเคมีตกค้างส่งผล
เสียต่อระบบนิเวศและสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค 
ค่าใช้จ่ายสูง และท าให้เช้ือสาเหตุโรคมีความต้านทานมากขึ้น [7]  
จึงมีการศึกษาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคข้าว เพื่อการ
ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์สามารถยับยั้งโรคพืชโดยกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การ
แข่งขัน การเป็นปฏิปักษ์ หรือการชักน าระบบต้านทานต่อเช้ือโรค
ของพืช [8] 
 งาน วิ จั ย นี้ จึ ง ได้ ศึ ก ษ า ก ารคั ด เลื อ ก แ ล ะท ด ส อบ
ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรยีสาเหตุ
โรคขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติด้วยเทคนิค agar plate 
inhibition assay แ ล ะ  paper disc diffusion ซึ่ ง แ บ ค ที เ รี ย

ปฏิปักษ์ที่ถูกคัดเลือกจะน ามาจัดจ าแนกชนิดด้วยการตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิธีทางชีวโมเลกุล รวมทั้งยังมีการ
ทดสอบความทนทานต่อสารเคมีของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ซึ่งงานวิจัยนี้
สามารถน าไปพัฒนาใช้ในทางการเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกในการ
ควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าวให้กับเกษตรกรได้ในอนาคต 
 

2. ขอบเขตงานวิจัย 
 ศึกษาการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate 
inhibition assay และทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์
ในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper 
disc diffusion รวมทั้งการทดสอบความทนทานต่อสารเคมีทาง
การเกษตรของแบคทีเรียปฏิปักษ์และการจัดจ าแนกชนิดของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ด้วยการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวิธี
ทางชีวโมเลกุล 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
3.1 การเตรียมและการเก็บรักษาเชื้อทดสอบ 
 เช้ือแบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae สาเหตุโรคขอบใบแห้ง
ของข้าว ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตร และเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ใช้ในการทดสอบได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว .)       
ซึ่งเช้ือแบคทีเรียทั้งหมดจะถูกเก็บในกลีเซอรอล 20 เปอร์เซ็นต์      
ที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส เมื่อน าเช้ือแบคทีเรียมาใช้งานจะขีด
เชื้อลงบนอาหาร nutrient glucose agar (NGA) บ่มที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง 
3.2 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค agar 
plate inhibition assay  
 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate inhibition 
assay โดยเตรียมเซลล์แขวนลอย X. oryzae pv. oryzae ในน้ า
กลั่นปลอดเช้ือให้ได้ความเข้มข้นเซลล์ 109 CFU/mL น ามาผสมกับ
อาหารเลี้ยงเช้ือ NGA ที่มีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ใน
อัตราส่วน 1:10 แล้วเทลงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือปริมาตร 20 
มิลลิลิตร/จาน ปล่อยให้อาหารแข็งและผิวหน้าแห้ง จากนั้นจึงขีดเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีอายุ 24 ช่ัวโมง ลงบนจานอาหารที่เตรียมไว้ 
โดยขีดเป็นลักษณะเสน้ตรงยาวประมาณ 2 เซนติเมตร บ่มที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวใมง สังเกตและบันทึกผลการ
ทดลองโดยวัดขนาดบริเวณยับยั้งในหน่วยเซนติเมตร น าข้อมูลที่
ได้ ม าวิ เค ร าะห์ ผ ล ท างส ถิ ติ ด้ วย วิ ธี  One-way anova แ ล ะ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT (Duncan's 
Multiple Range Test) โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 26 
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3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในระดับห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค paper 
disc diffusion 
 เตรียมเซลล์แขวนลอย  X. oryzae pv. oryzae ความ
เข้มข้นเซลล์ 108 CFU/mL ใช้ไม้ swab ที่ผ่านการนึง่ฆ่าเช้ือจุ่มลงใน
เซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรีย X. oryzae pv. oryzae มาเกลี่ยเชื้อ
ลงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือ NGA ปล่อยให้ผิวหน้าอาหารแห้ง จากน้ัน
เตรียมเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 ในน้ ากลั่น
ปลอดเช้ือให้ได้ความเข้มข้นเซลล์ 108 CFU/mL แล้วหยดลงบน 
paper disc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ที่ผ่านการนึ่งฆ่า
เชือ้แล้ว ปริมาตร 20 ไมโครลิตร ทิ้งไว้จนเซลล์แขวนลอยซึมทั่วแผ่น
แล้วจึงน าไปวางลงบนจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่เตรียมไว้ดังข้างต้น       
โดยท าการทดลองเปรียบ เทียบกับ  positive control ได้ แ ก่          
ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ BS-DOA24 (50 กรัมต่อน้ า  20 ลิตร) 
และสารเคมีซิงค์ไทอะโซล (600 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร) และ 
negative control ได้แก่ น้ ากลั่นปลอดเช้ือ บ่มที่อุณหภูมิ   30 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สังเกตและตรวจสอบผลโดยวัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งเป็นหน่วยเซนติเมตร           
วิเคราะผลทางสถิติเช่นเดียวกันกับข้อท่ี 3.2 
3.4 การทดสอบความทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตรของ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1   

เตรียมเซลล์แขวนลอยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 
ความเข้มข้น เซลล์  108 CFU/mL เกลี่ย เช้ือลงบนจานอาหาร 
Nutrient agar (NA) ทิ้งไว้ให้หน้าอาหารแห้ง และเตรียมสารเคมี
ทางการเกษตรที่ใช้ในการทดสอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มก าจัดโรคพืช 
ได้แก่ อะมิโก้ (50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร)  ไทแบค (600 มิลลิลิตรต่อ
น้ า  20 ลิ ต ร ) บี ม  75WP (15 กรัมต่ อน้ า  20 ลิ ต ร ) โอมั ยซิ น         
(40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร) และกรีนไดฟ์ 500EC (10 มิลลิลิตรต่อ
น้ า 20 ลิตร) กลุ่มก าจัดวัชพืช ได้แก่ เลวินเอฟ (10 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร) พาราควอต (600 มิลลิลิตรต่อน้ า 60 ลิตร) และคลอแรค 
(50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร) กลุ่มก าจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด (1.5 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร) ในอัตราที่แนะน าโดยสารเคมีแต่ละชนิดน ามาหยด
ลงบนกระดาษกรองขนาด 1X7 เซนติเมตร ที่ผ่านการนึ่งฆา่เช้ือแล้ว 
ปริมาตร 100 ไมโครลิตร ทิ้งไว้ให้สารเคมีแห้งหมาดทั่วแผ่นจึงน ามา
วางลงในจานอาหารเลี้ยงเช้ือแบคทีเรียไอโซเลต N1 ที่เตรียมไว้ดัง
ข้างต้น บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง บันทึก
ผลการทดลองโดยสังเกตบริเวณยับยั้งที่ เกิดขึ้นบนจานอาหาร
ทดสอบ 
3.5 การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถใน
การยับย้ังเชื้อแบคทเีรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยการตรวจสอบลักษณะทาง
สัณฐานวทิยาและวิธีทางชีวโมเลกุล  

การจัดจ าแนกชนิดของแบคที เรียปฏิปั กษ์ โดยการ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ การติดสีแกรม ลักษณะ

เซลล์และเอนโดสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และลักษณะโคโลนีบน
จานอาหารเลี้ยงเช้ือ NGA และวิธีทางชีวโมเลกุลโดยสกัดดีเอ็นเอ
ของแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณยีน     
16S rRNA เพิ่ ม ป ริ ม าณ ดี เอ็ น เอ ด้ ว ย วิ ธี polymerase chain 
reaction ( PCR)  โ ด ย ใ ช้ ไ พ ร เ ม อ ร์  27F (AGAGTTTGAT      
CMTGGCTCAG) และ  1492R (TACGGYTACCTTGTTACGACTT)  
ซึ่ง PCR Mixture จะประกอบด้วย 10x Taq buffer 2.5 ไมโครลิตร
,  dNTPs 2 ไมโครลิตร (2.5 μM), MgCl2 2 ไมโครลิตร (25mM), 
forward primer 1 ไ ม โ ค ร ลิ ต ร  (10 μM) , Reverse primer        
1 ไมโครลิตร (10 μM), Taq DNA polymerase 0.5 ไมโครลิตร, 
DNA template 1 ไม โครลิตร  และ  water nuclease free 15 
ไมโครลิตร ให้ได้ปริมาตรสุดท้าย 25 ไมโครลิตร  น าเข้าเครื่อง 
thermal cycle ( Applied Biosystems รุ่ น Veriti 96-well, 
United States) โดยมี รายละเอี ยด  ดั งนี้  ขั้ นตอนที่  1 Initial 
denaturing อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ขั้นตอน
ที่ 2 denaturing 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที ขั้นตอนที่ 
3 primer annealing อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี
ขั้นตอนที่  4 extension อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา           
30 วิ น าที  แ ล ะ ขั้ น ต อ น ที่  5 final extension อุ ณ ห ภู มิ  72        
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็นลงที่่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส [9] จากนั้นน าผลผลิตดีเอ็นเอที่ได้ผสมกับ loading 
dye มาแยกขนาดด้วยวิธีอีเล็คโตรโฟริซิส (electrophoresis) ใน
เจลอะกาโรสความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้สภาพ 1X TAE 
buffer ที่กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจสอบ
แถบ DNA ด้วยเครื่อง gel documentation (GENE GENIUS Bio 
Imaging System) จากนั้นส่ง PCR product ไปวิเคราะห์ล าดับ     
นิวคลีโอไทด ์
 
4. ผลการทดลอง 
4.1 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับย้ัง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate inhibition assay 
 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate 
inhibition assay โดยแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่ใช้ทดสอบจ านวน 15 ไอ
โซเลต ได้แก่ ไอโซเลต 1.9, 2.313, 4.3/6, 4.4/10, CR2/5, CR607, 
BR/KHI2, FDKF5, IKM1, LK2.1, LK2.2, N001-2, N1, N2 แ ล ะ 
P23L1 พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 สามารถยับยั้งเช้ือ
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้สูงสุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับไอโซเลตอื่น ๆ  โดยมีความกว้างของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 
1.73 เซนติเมตร รองลงมาได้แก่ แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N2, 
LK2.2, LK2.1 และ 1.9 โดยมีความกว้างของบริเวณยับยั้งเท่ากับ 
1.4, 0.80, 0.77 และ 0.67 เซนติ เมตร ตามล าดับ ซึ่ งสามารถ
สังเกตเห็นบริเวณยับยั้งที่อยู่บริเวณรอบเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ ส่วน
ไอโซเลตอื่น ๆ ไม่สามารถยับยั้งได ้(ตารางที ่1, ภาพท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค agar plate 
inhibition assay 

ไอโซเลต 
ความกว้างของบริเวณยับยั้ง 

(เซนติเมตร) 1/ 
1.9 0.67c 

2.313 0.00d 
4.3/6 0.00d 
4.4/10 0.00d 
CR2/5 0.00d 
CR607 0.00d 

BR/KHI2 0.00d 
FDKF5 0.00d 
IKM1 0.00d 
LK2.1 0.77c 
LK2.2 0.80c 

N001-2 0.00d 
N1 1.73a 
N2 1.40b 

P23L1 0.00d 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมอืนกันไม่มีความแตกตา่งอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติตามวธิี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) P<0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 บริเวณยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวที่
ทดสอบด้วยเทคนิค agar plate inhibition assay โดยแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ 15 ไอโซเลต ได้แก่ 1) BR/KHI2, 2) P23L1, 3) IKM1, 4) 
FDKF5, 5) 1.9, 6) N1, 7) N2, 8) 4.3/6, 9) 4.4/10, 10) 2.3/3, 
11) LK2.1, 12) LK2.2, 13) CR607, 14) CR2/5, 15) N001-2,  
16) Control : น้ ากลั่นปลอดเชื้อ 

4.2 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae สาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในด้วยเทคนิค paper disc diffusion 

การทดสอบประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซ
เลต N1 ในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยวิธี 
paper disc diffusion พบว่าเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 
สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้ดีที่สุด
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย      
BS-DOA24 โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณยับยั้งได้เท่ากับ 
4.76 เซนติเมตร และ 2.06 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนสารเคมี      
ซิงค์ไทอะโซลไม่สามารถยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งข้าวได้ 
(ตารางที่ 2, ภาพท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเช้ือ
สาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยวิธี Paper disc diffusion 

กรรมวิธ ี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

บริเวณยับยั้ง (เซนติเมตร) 1/ 
แบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1  4.76a 
ชีวภัณฑ์แบคทเีรีย BS-DOA24 2.06b 
สารเคมีซิงค์ไทอะโซล 0.00c 
น้ ากลั่นปลอดเชือ้ 0.00c 
1/ ค่าเฉลี่ยที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมอืนกันไม่มีความแตกตา่งอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติตามวธิี Duncan's Multiple Range Test (DMRT) P<0.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 บริเวณยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวของเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ 1) ไอโซเลต N1 เมื่อเปรียบเทียบกับ Positive 
control ได้ แ ก่  2) ชี วภั ณ ฑ์ แ บ ค ที เรี ย ป ฏิ ปั ก ษ์  BS-DOA24              
3) สารเคมีซิ งค์ ไทอะโซล  และ Negative control 4) น้ ากลั่ น    
ปลอดเชือ้ 
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4.3 การทดสอบความทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตร
ของแบคทีเรียปฏิปักษ ์ไอโซเลต N1 
 การทดสอบความทนทานของแบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต 
N1 ต่อการทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตรหลายประเภทที่ใช้ใน
นาข้าว กลุ่มก าจัดโรคพืช ได้แก่ อะมิโก้ ไทแบค บีม 75WP โอมัยซิน 
และกรีนไดฟ์ 500EC กลุ่มก าจัดวัชพืช ได้แก่ เลวินเอฟ พาราควอต 
และคลอแรค กลุ่มก าจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด โดยวางกระดาษชุบ
สารเคมีทางการเกษตรในอัตราแนะน าลงบนจานอาหารที่เกลี่ยด้วย
เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์  ไอโซเลต  N1 พบว่าแบคทีเรียปฏิปักษ์        
ไอโซเลต N1 ไม่สามารถทนทานต่อสารเคมีพาราควอตได้ โดยพบ
บริเวณยับยั้งรอบกระดาษสารเคมีพาราควอตเพียงชนิดเดียว (ภาพที ่
3) ในขณะที่สารเคมีทางการเกษตรอื่น ๆ ไม่พบบริเวณยับยั้ ง      
แสดงว่า ไอโซเลต N1 สามารถทนทานต่อสารเคมีเหล่านั้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ความทนทานของแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต N1 ต่อ
สารเคมีทางการเกษตร 1) พาราควอต 2) น้ ากลั่นปลอดเชื้อ 
 
4.4 การจัดจ าแนกชนิดของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ด้วย
การศึ กษาลั กษณ ะทางสัณ ฐาน วิทยาและวิธี ทาง          
ชีวโมเลกุล 
 การจัดจ าแนกชนิดของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ ด้วยการ
ตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า แบคทีเรียปฏิปักษ์      
ไอโซเลต N1 ที่เจริญบนจานอาหาร nutrient agar (NA) เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง มีลักษณะโคโลนีสีขาวขุ่น ไม่โปร่งแสง รูปร่างไม่แน่นอน     
ขอบโค้งเว้าเล็กน้อย พ้ืนผิวหน้าโคโลนีขรุขระ โคโลนีราบแบนติดกับ
อาหาร เมื่อตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (ก าลังขยาย 1,000 
เท่า) พบเป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูปร่างท่อน เป็นเซลล์เดี่ยวหรือต่อ
กันเป็นสายยาว ขนาดเซลล์ 1.33±0.3 ไมโครเมตร สร้างเอนโด
สปอร์มีลักษณะรูปร่างรี ต าแหน่งตรงกลางค่อนไปทางปลายเซลล์
เล็กน้อย (ภาพที่ 3) จัดจ าแนกเป็นเช้ือแบคทีเรีย Bacillus spp. 
ส่ ว น ก า ร เพิ่ ม ป ริ ม า ณ ดี เอ็ น เอ ใน ส่ ว น  16S rRNA ด้ ว ย                  
ไพ รเมอร์  27F และ  1492R สามารถให้ แถบ ดี เอ็ น เอขนาด                      
ประมาณ 1,500 bp (ภาพที่ 4) เมื่อส่งวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ 
พบว่ามีความใกล้เคียงกับเช้ือแบคทีเรีย Bacillus subtilis หรือ 
Bacillus amyloliquefaciens  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต 
N1 1) ลักษณะโคโลนีบนอาหาร NA 2) ลักษณะเซลล์ และการติดสี
แกรม 3) ลักษณะเอนโดสปอร์ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (1000 เท่า)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ผลการเพิม่ปริมาณดีเอน็เอของแบคทีเรียปฏปิักษ์ ไอโซเลต 
N1 ในส่วน 16S rRNA โดยใช้ไพรเมอร์ 27F และ1492R ช่อง M : 
DNA Marker 1kb, ช่อง 1-3 : แบคทีเรียปฏิปักษ์ ไอโซเลต N1 และ
ช่อง N : Negative control 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  
 จากการคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีความสามารถใน
การยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค 
agar plate inhibition assay พบว่าเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ไอโซเลต 
N1 ส า ม า ร ถ ยั บ ยั้ ง เ ช้ื อ  X. oryzae pv. oryzae ไ ด้ ดี ที่ สุ ด            
โดยมีบริเวณยับยั้งรอบรอยขีดเช้ือบนจานอาหาร วัดขนาดความ
กว้างได้สูงสุดเท่ากับ 1.73 เซนติเมตร จึงคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
ไอโซเลต N1 น ามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper disc diffusion ซึ่งสามารถ
วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางบริ เวณยับยั้ งได้สูงสุดเท่ากับ 4.76 
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เซนติเมตร โดยเปรียบเทียบกับชีวภัณฑ์แบคทีเรีย BS-DOA24 ซึ่งมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ สามารถจัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียปฏิปักษ์  ไอโซเลต 
N1 ได้มีความใกล้ เคียงกับ เช้ือแบคที เรีย  B. subtilis หรือ  B. 
amyloliquefaciens โดยแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus spp.  มีรายงาน
ในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ดังเช่น
การศึกษาการคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวด้วยเทคนิค paper disc 
diffusion พ บ ว่ า แ บ ค ที เ รี ย  Bacillus subtilis var. 
amyloliquefaciens ไอโซเลต FZB24, EPB9, EPB10, EPCO29 
และ EPCO78 สามารถยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวได้ 
โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งสูงสุดเท่ากับ 20 
มิลลิเมตร [10] ซึ่งแบคทีเรีย B. amyloliquefaciens FZB42 ได้มี
การน าส่วนน้ าเลี้ยงเซลล์มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในยับยั้ง
เช้ือสาเหตุ โรคขอบใบแห้ งของข้ าวด้ วยเทคนิค  paper disc 
diffusion ซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคได้ โดยมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง 14.8±0.71 มิลลิเมตร และ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสารยับยั้งด้วย High-performance 
liquid chromatography electrospray ionization (HPLC-ESI) 
พบว่าองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์  ได้ แก่  difficidin และ 
bacilysin ซึ่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์แบคทีเรีย สร้างความเสียหาย
ตอ่เยื่อหุ้มเซลล์และโครงสร้างของเซลล์เช้ือแบคทีเรียสาเหตโุรค [11] 
ในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มักใช้สารเคมีทางการเกษตรในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในนาข้าว ท าให้มีสารเคมีตกค้างทั้งใน
ผลผลิตและพื้นที่การเกษตร ส่งผลกระทบเสียต่อระบบนิเวศ จึงได้มี
วิ ธี ก า ร จั ด ก า ร ศั ต รู พื ช แ บ บ ผ ส ม ผ ส าน  (Integrated pest 
management; IPM) โดยใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชหลายวิธีร่วมกัน 
เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและลดการใช้สารเคมีลดลง 
[12] ในงานวิจัยได้มีการทดสอบการทนทานต่อสารเคมีทาง
การเกษตรของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ไอโซเลต N1 ซึ่งมี
ความทนทานต่อสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ในการทดสอบได้ทั้งกลุ่ม
ก าจัดโรคพืช ได้แก่ อะมิโก้ ไทแบค บีม 75WP โอมัยซิน และกรีน
ไดฟ์ 500EC กลุ่มก าจัดแมลง ได้แก่ โปรวาโด และกลุ่มก าจัดวัชพืช 
ได้แก่ เลวินเอฟ และคลอแรค ยกเว้นพาราควอต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sutthisa และ Soparut ได้ท าการทดสอบการอยู่
ร่ วมกันของเช้ือแบคที เรียปฏิ ปั กษ์  B. pumilus FDKF5 และ 
Bacillus sp. IKM1  ด้วยเทคนิคอาหารพิษ พบว่าเช้ือแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์สามารถเจริญร่วมกับสารก าจัดศัตรูพืชประกอบด้วย สาร
ก า จั ด แ ม ล ง  5 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Conbalis, Centaur, Posch, 
Microthiol sulfur และAbamectin และสารก าจัดเช้ือรา 3 ชนิด 
ได้แก่ Terraclor Super-X, Fundasol 50 และOctave แต่อย่างไร
ก็ตามไม่สามารถทนทานต่อสารก าจัดแบคทีเรีย streptomycin 
sulfate ได้ [13] จากความสามารถในการทนสารเคมีของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ท าให้สามารถน ามาใช้ในการควบคุมโรคขอบใบแห้งของข้าว
และร่วมกันกับสารเคมีทางการเกษตรบางชนิดได้ ซึ่งแบคทีเรียที่มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าวนี้อาจ
น าไปสู่การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคที เรียเพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
เกษตรกรได้ในอนาคต 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 ศึกษาเพิ่มเตมิในการทดสอบประสทิธิภาพของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ ์Bacillus spp. ไอโซเลต N1 ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
ขอบใบแห้งของข้าวในระดบัเรือนทดลอง และศึกษาการจ าแนกเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถยืนยันชนิดได ้
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การพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

Development of Online Alumni System using Facebook Login Authentication 
Information Technology Program, Nakhon Pathom Rajabhat University 

 
 

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล1 ธนพงษ์ เมืองนก2 และ พีระพล ทรัพย์ประเสริฐ3 
 
 

1,2,3สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
1Email: kaewjai@webmail.npru.ac.th; 2Email: 594230009@webmail.npru.ac.th; 3Email: 594230046@webmail.npru.ac.th 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยภาษา PHP และระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มี
ต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2561-2562 โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนโดย Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นี้ ได้มีการ
ก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับข้อมูลพื้นฐานของระบบ และปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้ Facebook ให้
เป็นข้อมูลปัจจุบันได้ ส่วนที่ 2 อาจารย์สามารถจัดการกับข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลพื้นฐานของระบบ ส่วนที่ 3 ศิษย์เก่า จัดการข้อมูลส่วนตัว 
และข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน 
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96  
 
ค าส าคัญ: ระบบศิษย์เก่าออนไลน์,  การเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊ก, ระบบฐานข้อมูล 
 

Abstract 
This study aims to 1) develop an online alumni system for Information Technology Program, Nakhon Pathom 

Rajabhat University that uses Facebook Login authentication, and 2) evaluate user satisfaction towards the alumni system 
which is written in PHP and MySQL. The sample group used in this study consists of 30 alumni graduated from the 
University between 2018-2019, selected by purposive sampling. Tools used in this study are the online alumni system for 
Information Technology Program, Nakhon Pathom Rajabhat University that needs Facebook Login authentication and a 
user satisfaction assessment form. Statistics used in this study are average, standard deviation and percentage. 

 Result of this study reveals that first, the online alumni system for Information Technology Program has three 
user groups: administrators that can manage basic system data and update Facebook of the member alumni, teachers 
that can manage their own personal profiles and basic system data, and alumni themselves that can manage their own 
personal profiles and job announcements. Second, user satisfaction towards the online alumni system for Information 
Technology Program, Nakhon Pathom Rajabhat University is high, having overall average of 3.96.  

Keywords: Online alumni system, Facebook Login, Database System 
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1. บทน า 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เปิดสอนนักศึกษาในหลายวิชา และ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลานาน บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วจ านวนมาก ได้ออกไปประกอบ
อาชีพแตกต่างกันไป ท่ีได้ส าเร็จการศึกษา ดังนั้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลศิษย์เก่าของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความส าคัญ
มากในแง่ของการค้นหาข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล การ
แก้ไขปรับปรุงข้อมูล การออกรายงานข้อมูล และการเข้าดูประกาศ
ข่าวสารต่าง ๆ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้ข้อมูล
เหล่านี้ เพื่อสร้างสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนในแต่ละวิชา เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละสาย
งานได้อย่างเหมาะสม  

     จากปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบศิษย์เก่าออนไลน์ 
ผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน 
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม โดยน า Facebook Login [1] เข้ามาใช้กับระบบเพื่อใช้
ในการตรวจสอบความปลอดภัย มีความทันสมัย ถูกต้อง และติดตาม
ศิษย์เก่า ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางข่าวสารรับ
สมัครงานให้กับศิษย์ เก่า  ลดการว่างงานของศิษย์ เก่า สร้ าง
ความสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่ากับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รายงานผลสรุป ซึ่งระบบนี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสารสนเทศที่มีประโยชน์ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละวิชา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วย
การยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบศิษย์เก่าออนไลน์
ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     มนตรี นามวงค์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนาสุ ท าการศึกษาเรื่อง
การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของส านักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ 
คือ เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ปฐมภูม คือ กลุ่มบุคลากรผู้บริหารและ
ศิษย์เก่า ผลที่ได้จากการพัฒนา มีความทันสมัย ถูกต้อง ด าเนิน
กิจกรรมกับศิษย์เก่า อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจเปิดโอกาสและเพิ่มช่อง

ทางการมีส่วนร่วมให้กับศิษย์ เก่า ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยศิษย์เก่า และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
อย่างสม่ าเสมอ [2] 
     ศานต์ พานิชสิติ และพิมพ์พรรณ ทิพย์แสง ท าการศึกษาแนวทาง
การจัดการ และน าระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์ เก่าของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลที่ได้จากหลังจากพัฒนาระบบ
สารสนเทศศิษย์เก่าผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า จ านวน 60 คน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านการ
ออกแบบโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 และ ระดับความพึงพอใจการใช้
งานด้านประสิทธิภาพการท างานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.83 ซึ่ง
หมายความว่าผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามีความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่าอยู่ในระดับมาก [3] 
     ณัฐพงศ์ พลสยม และอนุชา จ่าสิงห์ ท าการพัฒนาระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ผลที่ได้จาก
การพัฒนา ระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าออนไลน์ สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ระบบการลงทะเบียน ระบบข้อมูลศิษย์เก่า 
ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ และระบบเว็บบอร์ด ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( 𝒙 = 4.55, SD. = 0.81) และ ความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีต่อระบบเว็บไซต์ศิษย์เก่าที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( 𝒙 = 4.54, SD. = 0.58) [4] 
     เอกภูมิ อ่ิมอก, จักรกฤษ นาชัยเพิ่ม และปัทมวรรณ สมเหล็ก 
การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาคือ 
phpMyAdmin HTML PHPและMySQLติดต่อสื่อสารกับฐานข้อมูล 
ผลที่ได้จากการพัฒนา เว็บไซต์ศิษย์เก่าของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีองค์ประกอบ 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้าน ผลการส ารวจความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก [5] 
     Facebook for Developers พัฒนาที่ท างานบนแพลตฟอร์ม 
Facebook โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Graph API Explorer 
การที่จะเข้าถึงข้อมูลของ Facebook ได้จ าเป็นต้องได้รับการ
อนุญาตก่อน เพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยได้เท่านั้น ระบบ
แสดงหน้าจอยืนยัน ระบบจะสร้าง Token Key มาให้ Token Key 
มีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหมดอายุของ Token Key และแอปที่สร้าง 
Token Key การเรียก API บน Facebook ส่วนใหญ่ต้องมี Token 
Key ในการเข้าถึงด้วยเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบความเป็นส่วนตวั 
Token Key [1] 
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4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยของการพัฒนาระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ด้ วยการยืนยันตั วตน  Facebook Login สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะผู้วิจัยมี
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี ้
4.1.1 การศึกษาเบือ้งต้น 
    ผู้จัดท าจะท าการศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ 
โดยการน าระบบเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา
ระบบในการศึกษาระบบงาน และข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูล จากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ได้
ข้อมูลต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 

4.1.2 วิเคราะห์ระบบงาน 
4.1 .2 .1  แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow 
Diagram : Context Diagram) เป็นแผนภาพท่ีแสดงถึงขอบเขตของ
งานโดยจะไม่แสดงสัญลักษณ์การจัดเก็บข้อมูลหรือดาต้าสโตร์แต่
อย่างใด จะมีเพียงหนึ่งกระบวนการท าให้สามารถเห็นภาพรวมของ
ระบบงานท้ังหมดว่าการท างานของระบบเป็นอย่างไรบ้าง ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับภาพรวม (Data Flow Diagram : Context Diagram) ของการพัฒนาระบบศิษย์เกา่ออนไลน ์
ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
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4.1.2.2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram 
Level1) เป็นการแบ่งแยกย่อยของระบบและขั้นตอนการท างาน
ออกเป็นส่วนย่อย โดยในแต่ละขั้นตอนที่แยกออกมาจะแสดงให้เห็น
ถึงรายละเอียดของการท างานเพิ่มมากขึ้น การแบ่งย่อย Process 
นั้นสามารถแบ่งย่อยไปได้เรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงระดับที่ไม่สามารถ
แบ่งย่อยได้อีกแล้ว ดังรูปที่ 2 
 

 

 
รูปที่ 2 Data Flow Diagram Level 1 การพัฒนาระบบศิษยเ์ก่า

ออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2.3 แผนภาพกระบวนการท างาน (Flowchart) เป็นการ
ท างานเข้าสู่ระบบ Facebook Login ดังรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 Flowchart การท างานของการเข้าสู่ระบบโดย Facebook 
Login  

 
4.1.3 การออกแบบระบบ 
     การออกแบบระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน 
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ประกอบไปด้วยการออกแบบระบบ และการออกแบบ
ฐานข้อมูล  
4.1.4 การพัฒนาระบบ 
     คณะผู้วิจัยได้มีการออกแบบตามขั้นตอนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ จากนั้นพัฒนา
ระบบงานตามวัตถุประสงค์และท าการทดสอบระบบงานเพื่อหา
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของระบบงานท่ีได้พัฒนาขึ้น  
 
4.1.5 การทดสอบระบบ 
     ท าการทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันต่าง ๆ (function test) 
ทดสอบการท างานทั้งระบบโดยรวม (system test) และทดสอบ
การเข้าสู่ระบบ (login test) 
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4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
     กลุ่มเป้าหมาย คือ ศิษย์เก่าที่จบในปีการศึกษา 2561-2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
จ านวน 30 คน 
 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
4.3.1 ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook 
Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ด้ วยการยืนยันตั วตน Facebook Login สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
     ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน [6] 
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด  
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก  
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย  
      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยทีสุ่ด 
 
5. ผลการวิจัย 
    ผลการทดสอบระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน 
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม มีดังนี้ 
5.1 ผลการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตนโดย
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
     ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พบว่าผลการท างานสามารถท างานได้ทุกส่วนเมนูทั้งในส่วนของ
ผู้ดูแลและในส่วนของผู้ใช้งาน 
 
 
5.1.1 ส่วนผู้ใช้งานระบบ 
        ผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าสู่ระบบ โดยผ่านรหัสประจ าตัว
นักศึกษา และรหัสผ่านให้ใส่เป็นรหัสประจ าตัวนักศึกษาเพื่อเข้าสู่
ระบบ หรือเข้าสู่ระบบผ่านทาง Facebook Login ดังรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 4 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 

        การเข้าสู่ระบบโดยผ่าน Facebook Login ส าเร็จแล้ว ใส่รหัส
นักศึกษาของผู้ใช้งานระบบเพื่อยืนยันตัวตน เพียงครั้งแรกเท่านั้น ดัง
รูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 หน้าจอยืนยันรหัสนักศึกษา  

 
        การใช้งานหน้าหลัก ประกอบไปด้วยเมนูย่อยข้อมูลกิจกรรม 
สมาชิกศิษย์เก่า สมาชิก สถิติ เกี่ยวกับเรา โปรไฟล์ ตั้งค่า ดังรูปที่ 6 
 

 

 รูปที่ 6 หน้าจอหลักผู้ใช้งานระบบ 
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        ผู้ใช้งานระบบเยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์การสมัครงาน ดังรูป
ที่ 7 

 

รูปที่ 7 หน้าจอข่าวประชาสัมพันธ์รับสมคัรงาน 

 
        ส่วนของโปรไฟล์ของศิษย์เก่าจะแสดงช่ือ และรูปโปรไฟล์ที่
เช่ือมต่อ Facebook สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเอง แจ้งปัญหา
เกี่วกับระบบ ยกเลิกการเช่ือมต่อของ Facebook สามารถจัดการ
ข้อมูลการท างาน และจัดการโพสต์รับสมัครงานได้ ดังรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 8 หน้าจอโปรไฟล์ศิษยเ์ก่า 

 
5.1.2 ส่วนผู้ดูแลระบบ 
        เมื่อผู้ดูแลระบบท าการ Login เรียบร้อยแล้ว จะหน้า
จอแสดงผล จ านวนอาจารย์ จ านวนศิษย์เก่า จ านวนโพสต์รับสมัคร
งาน แจ้งปัญหา และ อัปเดตข้อมูลศิษย์เก่าที่เช่ือมต่อ Facebook 
แบบ manual ระบบนีจ้ะอัปเดตแบบอัตโนมัติทุก ๆ เดือน แถบเมนู
ด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วย จัดการผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูล
ศิษย์เก่า จัดการข้อมูลกิจกรรม รายงานสรุปศิษย์เก่า และแจ้งปัญหา 
ดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

        ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลศิษยเ์ก่าเพิ่มข้อมูลแบบไฟล ์
Excel ได้ทีละหลายคน และเพิ่มข้อมูลแบบทีละคน ลบข้อมูลศิษย์
เก่าออกได้ และดูข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม ดังรูปที ่10 

 

 
รูปที่ 10 หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า 

 
        ระบบสามารถสร้างกราฟเส้นแสดงจ านวนนักศึกษาที่จบ
การศึกษา และแสดงผลจ านวนนักศึกษาที่จบแต่ละปี สามารถดูรหัส
นักศึกษา รายช่ือ หมู่เรียน เบอร์โทรติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ดัง
รูปที่ 11 
 

 
รูปที่ 11 หน้าจอรายงานสรุปจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษา 

 
5.1.3 ส่วนอาจารย ์
        เมื่ออาจารย์เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะหน้าจอแสดงผล 
จ านวนอาจารย์ จ านวนศิษย์เก่า จ านวนโพสรับสมัครงาน แจ้งปัญหา 
และมีแถบเมนูด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วย จัดการข้อมูลศิษย์เก่า 
จัดการข้อมูลกิจกรรม รายงานสรุปศิษย์เก่า แจ้งปัญหา ดังรูปที่ 12 
 

 
รูปที่ 12 หน้าจอหลักผู้ดูแลระบบ 

 
 อาจารย์สามารถจัดการข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มข้อมูลแบบไฟล์ Excel 
ได้ทีละหลายๆคน และเพิ่มข้อมูลแบบทีละคน ลบข้อมูลศิษย์เก่าออก
ได้ และดูข้อมูลศิษย์เก่าเพิ่มเติม ดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 หน้าจอจัดการข้อมูลศิษย์เก่า 

 
        ระบบนี้สร้างกราฟเส้นแสดงจ านวนคนจบการศึกษา และ
แสดงผลจ านวนนักศึกษาที่จบแต่ละปี สามารถดูรหัสนักศึกษา 
รายชื่อ หมู่เรียน เบอร์โทรติดต่อ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ดังรูปที่ 14 
 

 
รูปที่ 14 หน้าจอรายงานสรุปจ านวนรจบการศึกษา 

 
5.1.4 การอปัเดตข้อมูล Facebook 
        ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook 
Login แสดงหน้าจอการใช้งานหน้าโปรไฟล์ แสดงข้อมูลการอัปเดต
ข้อมูล จะท าการ Auto-Update เฉพาะข้อมูล Facebook ทุก ๆ 
เดือน เพื่อการอปัเดตข้อมูลจากเฟสบุ๊ค เก็บลงฐานข้อมูลศิษย์เก่า ดัง
รูปที่ 15 
 
 

 

รูปที่ 15 หน้าจอโปรไฟล์ศิษยเ์ก่าหลังจากการอปัเดตข้อมลู 
Facebook  

 
        หน้าจอการใช้งานอัปเดตข้อมูล Facebook โดยการดึงโทเค็น
ของผู้ใช้งานมาเก็บไว้ลงในฐานข้อมูลแล้วท าการดึงไอดีกับโทเค็น
ผู้ ใช้งานมา SELECT ออกมาแล้วท าการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่

เชื่อมต่อ Facebook ไว้กับเรา จะท าการออโต้อัพเดทให้ทุก ๆ เดือน
อัตโนมัติ ดังรูปที่ 16 
 

 

รูปที่ 16 หน้าจอโค้ดการท างานอัปเดตข้อมลู Facebook 
 

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงานที่
พัฒนาขึ้น 
     เมื่ อพัฒนาระบบศิษย์ เก่าออนไลน์ด้ วยการยืนยันตั วตน 
Facebook Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม ผู้จัดท าได้ด าเนินการทดลองใช้ระบบศิษย์เก่าออนไลน์ 
     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบงานที่
พัฒนาขึ้นระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook 
Login สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
พบว่าผลการท างานสามารถท างานได้ทุกส่วนเมนูทั้งในส่วนของ
ผู้ดูแลและในส่วนของผู้ใช้งาน จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์
ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์สรุปผล แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของระบบศิษย์เก่า
ออนไลน์ด้ วยการยืนยันตั วตน Facebook Login สาขาวิ ชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยแสดง
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านต่าง ๆ โดยผู้ใช้งาน 
 

รายการ 𝒙 S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา 3.88 0.21 มาก 
2. ด้านการออกแบบและการ
จัดรูปแบบเว็บไซต์ 

3.92 0.16 มาก 

3. ด้ านประโยชน์และการ
น าไปใช้ 

4.08 0.12 มาก 

รวม 3.96 0.05 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
ศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยันตัวตน Facebook Login สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 = 3.96) เมื่อพิจารณาพบว่าระบบที่
พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาที่ชัดเจน ถูกต้อง น่าเช่ือถือ และข้อมูลมีการ
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ปรับปรุงอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ใน
ระดับมาก  ( 𝒙 = 3.88) ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่าง ๆโดยมี
ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 = 
3.92) และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ระบบสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลการท างานส าหรับศิษย์เก่า โดยมีค่าเฉลี่ยการยอมรับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก ( 𝒙 = 4.08)  
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
     จากการศึกษาการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการยืนยัน
ตั ว ตน  Facebook Login ส าข า วิ ช า เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยใช้ภาษา HTML ในการออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ ร่วมกับภาษา PHP ใช้ในการท างานร่วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูล และ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล สอดคล้อง
กับงานวิจัย ของเอกภูมิ อ่ิมอก จักรกฤษ นาชัยเพิ่ม และปัทมวรรณ 
สมเหล็ก [5] ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบศิษย์เก่าออนไลน์ด้วยการ
ยืนยันตัวตน Facebook Login มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พบว่า 
ในการพัฒนาระบบนี้พบว่ามีความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโดย
รวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัย ของศานต์ พานิชสิติ และ
พิมพ์พรรณ ทิพย์แสง [3] ที่ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการ
จัดการและน าระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่า  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า การน าระบบสารสนเทศมาใช้กับศิษย์เก่า 
ท าให้สามารถติดตามศิษย์เก่าที่จบการศึกษา  อ านวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่า อาจารย์ประจ าหมู่เรียน และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร โดยระบบเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็นรายงานสรุป และเป็นศูนย์กลางข่าวรับสมัครงาน เพื่อเป็น
แนวทางจะหางานรองรับส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 
Online Food Delivery System Case Study: JanpenSteak Restaurant 

 
 

แก้วใจ อาภรณ์พิศาล1 และ  กฤศอนันต์ ชาญเชี่ยว2 
 
 

1,2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
1Email: kaewjai@webmail.npru.ac.th; 2Email: 604230001@webmail.npru.ac.th  

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก  และ 2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่มี
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ใน ต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้มาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก และ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก ประกอบไปด้วย ข้อมูล
รายการสั่งอาหาร ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลรายละเอียดการสั่งอาหาร ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งอาหาร ข้อมูลสถานะรายการ
สั่งอาหาร 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจการใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.0 , S.D= 0.68 )  
 
ค าส าคัญ: การสั่งอาหาร, การส่งอาหาร, การจัดการค าสั่งซื้อ 
 
 

Abstract 
The purposes of the research were to: 1) to develop an online food ordering system. Case study of 

JanpenSteak Restaurant  and 2) to assess the satisfaction of users of the online ordering system Case study of 
JanpenSteak Restaurant the samples used in this research was professional customers. Students, government officials, 
state enterprise employees and others in Thakhanun Sub district, Thong pha phum District, Kanchanaburi Province. 
Which were obtained by a selective method of 30 people. Research tools include an online food ordering system. Case 
study of JanpenSteak Restaurant Online Food Ordering System User Satisfaction Questionnaire Case study of 
JanpenSteak Restaurant the statistics used are mean and standard deviation. The results of the research showed that 1) 
the development of online food ordering system a case study of JanpenSteak Restaurant includes information on 
ordering food items. User account information Food item information Detailed information about ordering food, Food 
delivery address information Order status information 2) Target groups are satisfied with using online food ordering 
system. A case study of JanpenSteak Restaurant is overall at a high level. (  = 4.0 , S.D= 0.68 ) 
 
Keywords: Food Orders, Food Delivery, Order Management 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันธุรกิจด้านอาหารก็มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้งานท า
ให้ผู้ประกอบการมีช่องทางที่จะขายอาหารมากขึ้น ขายได้รวดเร็ว
และสามารถบริห ารจัดการรายการสั่ งซื้ ออาหารได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กเป็นร้านที่จัดจ าหน่าย
อาหารและมีบริการจัดส่งอาหารในต าบลท่าขนุน อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี มีอาหารจ าหน่ายหลายประเภทได้แก่ สเต็ก สลัด 
และ  ย า เป็นต้น ในการสั่งอาหารของลูกค้านั้นลูกค้าจะต้องโทรมา
สั่งที่ร้านและทางร้านจะจดบันทึกรายการอาหารและช่ือ นามสกุล 
เบอร์โทรของลูกค้า ที่อยู่ของลูกค้าไว้ในกระดาษจดรายการอาหาร
ท าให้เกิดปัญหาเช่น ลูกค้าได้รับอาหารไม่ตรงกับรายการที่สั่ง 
กระดาษจดรายการอาหารสูญหาย พนักงานส่งอาหารส่งผิดรายการ
สั่งอาหาร ลูกค้าไม่ได้รับอาหาร ลูกค้าไม่สามารถดูรายการสั่งอาหาร
ย้อนหลังได้  พนักงานไม่สามารถดูรายการสั่งอาหารได้ พนักงาน
ค านวณราคาอาหารผิด และเจ้าของธุรกิจไม่สามารถที่จะจัดการ
รายการอาหาร จัดการประเภทอาหาร และจัดการพนักงาน รวมถึง 
ไม่สามารถดูยอดขายอาหารในแต่ละวันได้ และไม่สามารถสรุปยอด
การขายในแต่ละเดือน ปี ได้ และ รายงานสรุปยอดขายอาหารขายดี 
5 อันดับได้ 
 ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้จัดท าเกิดความสนใจและได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการสั่งอาหารจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
แพลตฟอร์มหรือระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหาร
จันทร์เพ็ญสเต็กเพื่อช่วยในการบริหารจัดการรายการสั่งอาหาร 
จัดการพนักงาน สรุปผลการขายอาหารและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้กับเจ้าของธุรกิจได้เพิ่มช่องทางการขายอาหาร ท าให้ยอดขายดี
ขึ้น และอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการสั่งซื้ออาหารโดย
ระบบนี้จะช่วยให้เป็นตัวกลางระหว่างร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กกับ
ลูกค้าช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหาร
จันทร์เพ็ญสเต็ก 
 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชลธิชา เซี่ยงหลิว [1] ท าการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์กรณีศึกษา ร้านอาหารครัวละมุน โดยใช้เครื่องมือ Visual 
studio code 2017 Appserv และภาษา PHP และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาคือ  ได้ระบบจัดการ
รายการอาหาร ระบบจัดการขายสินค้า ระบบรีวิวสินค้า ระบบ
ตรวจสอบสถานะของการขนส่ง ระบบเสนอเมนูแนะน า ระบบ
จัดการสมาชิก 
 ธนกฤต ภัณฑประทีป และ สนธยา สุริยวงค์ชมพู [2] ท าการ
พัฒนาเว็บไซต์บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน

เขว้า โดยใช้เครื่องมือ WordPress Appserv Visual Studio code 
Xampp และภาษา HTML CSS PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ผล
ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบ เข้าสู่ระบบ จัดการ
สินค้า ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ ข้อมูลสมาชิก ตะกร้าสินค้า ค้นหา
สินค้า 
 นภัสสร จิตต์แข็ง และ ศิวโมกข์ มัฆมาน [3] ท าการพัฒนา
เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ประเภทอุปกรณ์ ท าเล็บแฟช่ัน โดยใช้
เครื่องมือ Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Photoshop CS6 
Appserv และภาษา PHP ระบบฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการ
พัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบสมัครสมาชิก ค านวณราคาสินค้า 
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จัดการรายการสินค้า แจ้งช าระเงิน 
 ภาคิน บุญเพ็ง และ จักรกฤษ ตวงวุฒิกุล  [4] ท าการพัฒนา
เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ประเภทขายเสื้อผ้าแฟช่ัน PlayBoyโดย
ใช้ เครื่ อ งมื อ  Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Photoshop 
CS6 Xampp SQL Server และภาษา PHP และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบคือเว็บไซต์ที่มีระบบ 
ขายสินค้า ข้อมูลลูกค้า และรายการสินค้า ระบบแจ้งช าระเงิน 
ตรวจสอบการช าระเงิน  สมัครสมาชิก ค านวณ ราคาสินค้ า 
ใบเสร็จรับเงิน 
 รัชกฤช วรภิญโญภาส และ ภาสกร นุชเทียน [5] ท าการพัฒนา
เว็บไซต์ระบบสินค้าออนไลน์ประเภทเสื้อผ้ามือสอง โดยใช้เครื่องมือ
โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ  Adobe Dreamweaver CS6 Adobe 
Photoshop CS6 Appserv และ ภาษา PHP และระบบจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL ผลที่ได้จากการพัฒนาคือเว็บไซต์ที่มีระบบสมัคร
สมาชิก ข้อมูลสินค้า ค านวณราคาสินค้า ระบบเข้าสู่ระบบ ระบบ
ช าระเงิน 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัยนี้ได้แก่ ส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Visual Studio 
code, XAMPP และ ภาษา PHP มาใช้ในการเขียนโปรแกรมและ 
MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล รวมถึงการศึกษา ออกแบบ 
และวิเคราะห์ระบบย่อยที่จ าเป็นต้องมีในระบบการสั่งอาหาร
โดยทั่วไป และหาแนวทางปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก เพื่ อให้ เกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการแก่ลูกค้า  
  
4. วิธีการด าเนินงาน 
 การพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์
เพ็ญสเต็ก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี ้
4.1.1 การศึกษาเบื้องต้น 
  จากการศึกษาเบื้องต้นโดยศึกษาและสอบถาม สังเกต ลง
ไปดูหน้างานจริง รวมถึงสัมภาษณ์กับเจ้าของร้านอาหารจันทร์
เพ็ญสเต็กพบว่า ระบบงานเดิมท าให้เกิดปัญหา เช่น ลูกค้าได้รับ
อาหารไม่ตรงกับรายการที่สั่ง กระดาษจดรายการอาหารสูญหาย 
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พนักงานส่งอาหารส่งผิดรายการสั่งอาหาร ลูกค้าไม่ได้รับอาหาร 
ลูกค้าไม่สามารถดูรายการสั ่งอาหารย้อนหลังได้  พนักงานไม่
สามารถดูรายการสั ่งอาหารได ้ พนักงานค านวณราคาอาหาร
ผิดพลาด และเจ้าของธุรกิจไม่สามารถที่จะจัดการรายการอาหาร 
และจัดการพนักงาน  ไม่สามารถดูยอดขายในแต่ละวันได้ รวมถึง 
สรุปยอดการขายในแต่ละ เดือน ปี ได้  

4.1.2 การออกแบบระบบ 
 4.1.2.1 การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม 
(Data Flow Diagram : Context Diagram) แสดงดังรูปที่ 1  
 4.1.2.2 การออกแบบ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล 
(Entity-Relationship Diagram) แสดงดังรูปที่ 2 
 

 

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับภาพรวม 
 

 
 

 
 

รูปที ่2 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของข้อมูล 
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4.1.3 การพัฒนาระบบ 
  การศึกษาและพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา
ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็กนั้น  ผู้พัฒนาระบบได้ท าการศึกษาข้อมูล
เอกสารจากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และสังเกตการท างานของ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับระบบงานหลังจากนั้น น าข้อมูลจากที่ ได้
สัมภาษณ์ และสอบถาม สังเกตจากผู้ที่เกี่ยวกับระบบงานแล้ว จะ
น าเอาข้อมูล ปัญหา มาท าการก าหนดความต้องการของระบบ และ
ท าการวิเคราะห์ และออกแบบระบบโดยจะออกแบบ ER Diagram 
Data Flow Diagram และออกแบบหน้า User interface หลังจาก
ท าการออกแบบจะท าการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ 
MySQL ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ใน ต าบลท่าขนุน อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
4.3.1 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญส
เต็ก  
4.3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยน าผลที่ได้เทียบกับ เกณฑ์การประเมิน [6] 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยมาก 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหาร
จันทร์เพ็ญสเต็ก มีดังนี้ 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ส่วนการใช้งานของผู้ใช้งาน 
 1) หน้าเข้าสู่ระบบส าหรับลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการ
กรอก ช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบโดยเฟซบุ๊ก ท าให้
สามารถยืนยันตัวบุคคล และสะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้า 
แสดงเมนูส าหรับการสมัครสมาชิกและการลืมรหัสผ่าน แสดงดังรูปที่ 
3 
 

 
 

รูปที ่3 หน้าจอเข้าสู่ระบบของลูกค้า 
 

  2) หน้าแสดงรายการอาหารส าหรับลูกค้าโดยจะแสดง
ประเภทอาหาร ภาพรายการอาหาร ราคา รวมถึง ปุ่มหยิบรายการ
อาหารใส่ตะกร้าสินค้า แสดงดังรูปที ่4 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าแสดงรายการอาหาร 
 
  3) หน้าตะกร้าสินค้าส าหรับลูกค้าจะแสดงรายการอาหาร
ในตะกร้า  ที่อยู่ในการจัดส่ง และแสดงวิธีการช าระเงิน แสดงปุ่ม
ยืนยันการสั่งซื้อ แสดงดังรูปที่ 5 
 

 
 

รูปที ่5 หน้าจอตะกร้าสินค้า 
 

  4) หน้าจัดการที่อยู่ในการจัดส่งอาหารของลูกค้า ลูกค้า
สามารถเพิ่มที่อยู่ ลบ แก้ไขท่ีอยู่ในการจัดส่งอาหาร แสดงดังรูปที่ 6  
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รูปที ่6 หน้าจัดการที่อยู่ในการส่งอาหาร 
 

 5.1.2 ส่วนของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหารและพนักงาน
ส่งอาหาร 
  1) หน้ารายการสั่งอาหารจะแสดงเมนูส าหรับพนักงาน
จัดการรายการสั่งอาหารส าหรับเลือกดูสถานะของรายการสั่งอาหาร
โดยจะแสดง สถานะรายการสั่งอาหารพร้อมจ านวนของออเดอร์ใน
แต่ละสถานะ และรหัสรายการสั่งอาหาร เวลาที่สั่ง สถานะรายการ
สั่งอาหาร เมื่อพนักงานคลิกปุ่มรายละเอียดส าหรับดูรายละเอียด
รายการสั่งอาหารของลูกค้าได้  แสดงดังรูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 7 หน้ารายการสั่งอาหารของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหาร 
 
  2) หน้าแสดงรายละเอียดการสั่งอาหารส าหรับพนักงาน
โดยจะแสดงข้อมูลการสั่งอาหาร ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งอาหาร และ
พนักงานจะคลิกปุ่มส าหรับเปลี่ยนสถานะรายการสั่งอาหาร เมื่อส่ง
อาหารเสร็จ แสดงดังรูปที่ 8 
 

 
 

รูปที ่8 รายละเอียดการสั่งอาหารส าหรับพนักงานส่งอาหาร 
 

  3) หน้าจัดการบัญชีพนักงาน โดยจะแสดงข้อมูลพนักงาน
ที่ต้องการจัดการ และคลิกปุ่มบันทึกส าหรับแก้ไขข้อมูล แสดงดังรูป
ที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 หน้าข้อมูลบัญชีพนักงาน 
 

 5.1.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  1) หน้ารายการอาหารจะแสดงรหัสรายการอาหารรูปภาพ
รายการอาหาร รายการอาหาร ประเภทอาหาร ราคา และผู้ดูแล
ระบบคลิกปุ่มเพิ่มรายการอาหาร แก้ไข ลบ เพื่อจัดการรายการ
อาหารใหม่ๆ ได้ แสดงดังรูปที่ 10 
  

 
 

รูปที ่10 หน้ารายการอาหาร 
 
  2) หน้าพนักงานจะแสดงรหัสพนักงาน ช่ือ-นามสกุล เบอร์
โทรศัพท์ สถานะ และเมื่อต้องการจัดการข้อมูลพนักงาน ก็คลิกปุ่ม
เพิ่มพนักงาน แก้ไข ลบได้ ดังรูปที่11 
 

 
 

รูปที ่11 ข้อมูลพนักงาน 
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5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก โดยกลุ่มลูกค้า
จ านวน 30 คน ได้ผลดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่ง
อาหารออนไลน์ กรณีศึกษาร้านอาหารจันทรเ์พ็ญสเต็ก  

รายการ  S.D. ระดับความพึง
พอใจ 

ความพึงพอใจด้านเนื้อหา 
1.ความถูกต้องของเนื้อหา
บนเว็บไซต ์

4.2 0.42 ระดับมาก 

2.ความแม่นย าของข้อมูล
บนเว็บไซต ์

4.1 0.73 ระดับมาก 

3.ข้อมูลเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบ 

3.8 0.91 ระดับมาก 

ความพึงพอใจด้านการออกแบบ 
4.การจัดวางรูปภาพ
รายการอาหารมคีวาม
เหมาะสม 

4.3 0.48 ระดับมาก 

5.การจัดวางตัวอักษร
ต่างๆมีความเหมาะสม 

3.9 0.73 ระดับมาก 

6.การใช้สีตัวอักษร สีพื้น
หลังมีความเหมาะสมอ่าน
ง่าย 

3.8 0.91 ระดับมาก 

7.ความสวยงามและความ
ทันสมัยของระบบ 

4.0 0.66 ระดับมาก 

8 .มี ก า ร จั ด ห ม วด ห มู่
ประเภทอาหารให้ดู ง่าย
ต่อการใช้งาน 

3.9 0.73 ระดับมาก 

ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ 
9 .ค ว า ม เ ร็ ว ใ น ก า ร
ตอบสนองของระบบ 

4.1 0.56 ระดับมาก 

10.ความง่ายของการใช้
งาน 

4.2 0.78 ระดับมาก 

1 1 .ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 

4.2 0.63 ระดับมาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 
12 .ความพึ งพอใจโดย
ภาพรวม 

4.4 0.51 ระดับมาก 

13.ระบบช่วยลดความ
ยุ่งยากในการสั่งอาหาร 

4.0 0.81 ระดับมาก 

โดยรวม 4.0 0.68 ระดับมาก 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อ
ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเต็ก 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.0 , S.D = 0.68) เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้านในด้านเนื้อหา จะพบว่า ความถูกต้องของเนื้อหาบน
เว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (   = 4.2 , S.D = 0.42)  
ด้านการออกแบบ จะพบว่า การจัดวางรูปภาพรายการอาหารมี
ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยมากอยู่ในระดับมาก (   = 4.3 , S.D = 
0.48)  ด้านประสิทธิภาพ จะพบว่าความง่ายของการใช้งานและ
ระบบสามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับ
มาก (   = 4.2 , S.D = 0.78) และ (   = 4.2  , S.D = 0.63)    
ด้านภาพรวม จะพบว่า ความพึงพอใจระบบโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (   = 4.4 , S.D = 0.51)   
 
6.สรุปผลการวิจัย 
6.1 ระบบสั่งอาหารออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านอาหารจันทร์เพ็ญ 
สเต็ก 
 ระบบประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่1 ส่วนของผู้ใช้งาน ส่วน
ที่2 ส่วนของพนักงานจัดการรายการสั่งอาหาร และ ส่วนที่3 ส่วน
ของผู้ดูแลระบบ โดย ส่วนของผู้ใช้งานจะประกอบไปด้วย ข้อมูล
บัญชีลูกค้า ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลการสั่งอาหาร ส่วนของ
พนักงานจะประกอบไปด้วย ข้อมูลรายการสั่ งอาหาร ข้อมูล
รายละเอียดการสั่งอาหาร ข้อมูลบัญชีพนักงาน ส่วนของผู้ดูแลระบบ
ประกอบไปด้วย ข้อมูลรายการอาหาร ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายงาน
สรุปยอดขายอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา เซี่ยงหลิว 
[1] โดยท างานวิจัยเรื่อง ระบบสั่ งอาหารออนไลน์กรณีศึกษา 
ร้านอาหารครัวละมุน โดยใช้ภาษา PHP และ MySQL ในการพัฒนา 
เป็นเว็บแอปพลิเคชันมีคุณสมบัติในการเรียกดูรายการอาหาร การ
สั่งซื้ออาหาร ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง และการช าระเงินบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการได้มากข้ึน 
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งอาหารออนไลน์ 
กรณีศึกษาร้านอาหารจันทร์เพ็ญสเตก็ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
(   = 4.0 , S.D = 0.68) สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกฤต ภัณฑ
ประทีป และสนธยา สุริยวงค์ชมพู [2] โดยท างานวิจัยเรื่อง ระบบ
บริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษา ชุมชนบ้านเขว้า  พบว่า 
การเพิ่มช่องทางการจัดท าเว็บไซต์ขึ้น ท าให้ผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้าได้
เข้ามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท าให้ลูกค้าพึง
พอใจและมีจ านวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 
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เส้นทางไหว้พระ 9 วดั จังหวัดชัยนาท 
The Nine Temple Tour in Chai Nat Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท ที่สั้นที่สุดโดยเริ่มต้นที่วัดไหนก็ได้เมื่อเดินทาง
ครบทุกวัดแล้วจะกลับมายังวัดที่เริม่ โดยใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทาง ผลการวิจัยพบว่าปัญหา
การเดินทางไหว้พระ 9 วัด ได้ระยะทางรวมสั้นท่ีสุดคือ 105.2 กิโลเมตร จ านวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 วัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป 
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไป วัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป วัดกรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม เส้นทางที่ 2 วัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไป วัดวัดพระแก้ว ไป มหาธาตุ ไป วัด
กรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม และวัดที่เป็นศูนย์กลางคือวัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร 
 
ค าส าคัญ: วัด, ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย, ความเป็นศูนย์กลาง 
 

Abstract 
The research aims to find the shortest route for tour nine Temples through an application of the travelling 

salesman problem (TSP). The result showed that the shortest path of nine temple tour is 105.2 kilometer as 2 routes. 
Routes 1 Wat Pathumtharam, Wat Song Sawoei, Wat Phra Borommathat Worawihan , Wat Maha That, Wat Phra Kaew , 
Wat Karuna, Wat Pathom Thet Na Aranyawasi, Wat Thammamun worawihan, Wat Pak Khlong Makham Thao, Wat 
Pathumtharam. Routes 2 Wat Pathumtharam, Wat Song Sawoei, Wat Phra Borommathat Worawihan, Wat Phra Kaew ,  
Wat Maha That, Wat Karuna, Wat Pathom Thet Na Aranyawasi, Wat Thammamun worawihan, Wat Pak Khlong Makham 
Thao, Wat Pathumtharam. The centrality of 9 Temples is Wat Phra Borommathat Worawihan 

 
Keywords: Temples, The travelling salesman problem (TSP), Centrality 
 
1. บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ และมีผลต่อกลไกการพัฒนา
ประเทศไทย เมื่อนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ จะท าให้เกิดการ
สร้างอาชีพ ท้ังในภาคการท่องเที่ยวโดยตรงและการจ้างงานในภาค
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้รับการสนใจจาก
นักท่องเที่ยว ในช่วงที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัทน าเที่ยว
เอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในลักษณะต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 
การไหว้พระประจ าวันเกิด การไหว้พระประจ าปีเกิด เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พุทธ

ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวในแนวดังกล่าวนี้ 
ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
  ปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท่องเที่ยวไหว้พระตามวัด
ต่าง ๆ คือปัญหาด้านการเดินทาง เช่น รถติด ระยะทางในการเดิน
ทางไกลออ้มไปมา เดินไกลเกินกว่าท่ีเป็นจริง จากปญัหาดังกล่าวท า
ให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของการวางแผนท่องเที่ยวไหว้พระตาม
วัดต่าง ๆ  โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะมองในแง่ระยะทางในการเดินทาง 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเส้นทางที่สั้น
ที่สุดที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถน ามาเป็นตัวเลือกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ถ้าสามารถหาวัดที่เป็นศูนย์กลาง (ในด้าน
ระยะทางในการเดินทาง) ได้ก็สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
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ประกอบในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชนท้องถิ่น 

จากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 2 การ
กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ข้อ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ ข้อ 4 การเพิ่ มขีด
ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 
2561 – 2564 ของกรมการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ทางการท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  และระบบ
ดิจิทัล และประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และจังหวัดชัยนาท เป็น
เขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังนั้น
ผู้จัดท าวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางใน   
การท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท โดยวัดทั้ง 9 มาจาก
วัดที่แนะน าในเว็บไซต์กระปุ๊ก [7] และ เว็บไซต์แนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [1] ให้ได้ระยะทาง
รวมสั้นท่ีสุดและครบทุกวดั โดยเริ่มเดินทางจากวัดใดแล้วกลับมายัง
วัดนั้น และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทาง โดยใช้ความรู้ทาง
ทฤษฎีกราฟในเรื่องขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการเดินทางของ
พนักงานขาย และค่าความเป้นศูนย์กลาง ในการวิจัยนี้ 
 
1.1 บทนิยามและทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง 

ในงานวิจัยนี้ มี บทนิยามและทฤษฎีบทที่ เกี่ ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
บทนิยาม 1.1 กราฟ G (Graph G) ประกอบด้วยเซตจ ากัด 2 เซต 
คือ เซตที่ ไม่ ใช่ เซตว่างของจุดยอด (Vertex) เขียนแทนด้วย
สัญลักษณ์ V(G) และเซตของเส้นเช่ือมที่ เช่ือมระหว่างจุดยอด 
(Edge) เขียนแทนด้วย E(G) และถ้ากราฟที่เส้นเช่ือมมีทิศทางเรา
จะเรียกว่ากราฟระบุทิศทาง (Directed graph) 

ในงานวิจัยนี้ถ้ากราฟระบุทิศทางมีเส้นเช่ือมระบุทิศทาง 
2 เส้น คือจากจุดยอด u ไปจุดยอด v และจากจุดยอด v ไปจุดยอด 
u จะเขียนเส้นเชื่อมเส้นเดียวและระบุทิศทางสองทิศ 
บทนิยาม 1.2 ให้ u และ v เป็นจุดยอดของกราฟ G แนวเดิน u-v 
(u-v walk) คือล าดับจ ากัดของจุดยอดและเส้นเช่ือมสลับกันโดย
เริ่มต้นที่จุดดยอด u และสิ้นสุดที่จุดดยอด v ถ้า G เป็นกราฟระบุ
ทิศทางแนวเดินคือล าดับของจุดยอดกับเส้นเช่ือมระบุทิศทาง 
บทนิยาม 1.3  วงจร (Circuit) คือแนวเดินในกราฟที่มีเส้นเช่ือม
แตกต่างกันทั้งหมด โดยมีจุดดยอดเริ่มต้นและจุดดยอดสุดท้ายเป็น
จุดดยอดเดียวกัน 
บทนิยาม 1.4 วัฏจักร (Cycle) คือวงจรที่ไม่มีจุดดยอดยอดซ้ ากัน 
ยกเว้นจุดดยอดเริ่มต้นและจุดดยอดสุดท้าย 

บทนิยาม 1.5 ค่าน้ าหนัก (Weight) ของเส้นเช่ือม e ในกราฟ G 
คือจ านวนที่ไม่ใช่ลบที่ก าหนดให้กับเส้นเช่ือม e และจะเรียกกราฟ 
G ว่าเป็นกราฟถ่วงน้ าหนักก็ต่อเมื่อทุกเส้นมีค่าน้ าหนัก  
 ในกราฟระบุทิศทางเส้นเช่ือมมีทิศทางทั้งสองทิศของจุด
ยอด u และจุดยอด v ค่าน้ าอยู่ด้านจุดยอด v หมายถึงระบุน้ าหนัก
ของทิศทางจาก u ไป v  และถ้าอยู่ด้านจุดยอด u หมายถึงระบุ
น้ าหนักของทิศทางจาก v ไป u  
บทนิยาม  1.6 ให้ กราฟ  G เป็ นกราฟถ่วงน้ าหนัก  ดีกรี เข้ า 
(Indegree) ของจุดดยอด u คือผลรวมของค่าน้ าหนักของเส้นที่เข้า
หาจุดดยอด u น้ าหนัก ดีกรีออก (Outdegree) ของจุดดยอด u 
คือผลรวมของค่าน้ าหนักของเส้นท่ีออกจากจุดดยอด u  
บทนิยาม 1.7 ก าหนด G เป็นกราฟเช่ือมโยง และให้ C เป็นวงใน
กราฟ G จะเรียกว่า วง C ว่าวงจรแฮมอลโทเนียน (Hamiltonian 
Cycle) ก็ต่อเมื่อ วง C บรรจุจุดดยอดทุกจุดดยอดในกราฟ G  และ
เรียกกราฟ G ว่ากราฟแฮมอลโทเนียน (Hamiltonian Graph) 
 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายคือพนักงานขายคนหนึ่ง
ต้องการเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ตามที่บริษัทก าหนด พนักงาน
ขายคนนี้ควรวางแผนการเดินทางอย่างไรในการเดินทางไปยังเมือง
ต่าง ๆ ให้ครบทุกเมืองตามที่บริษัทก าหนดและแต่ละเมืองแวะได้
เพียงครั้งเดียวเมื่อครบทุกเมืองแล้วให้กลับมาเมืองที่เริ่มต้น โดย
ระยะทางรวมในการเดินทางต้องน้อยท่ีสุด ซึ่งปัญหานี้จะใช้ตัวแบบ
ของแผนท่ีเป็นกราฟถ่วงน้ าหนักจุดดยอดแทนเมือง เส้นแทนถนนที่
เชื่อมระหว่างเมือง และน้ าหนักแทนระยะทางของถนนท่ีจะเดินทาง
ระหว่างเมือง และจากทฤษฎีบทท่ีเกี่ยวข้องกับกราฟแฮมิลโทเนียน
จะได้ว่าถ้ากราฟตัวแบบถ่วงน้ าหนักไม่บรรจุวงจรแฮมิลโทเนียน
แล้วพนักงานขายจะไม่สามารถเดินทางไปเมืองต่าง ๆ ที่ก าหนดโดย
ผ่านแต่ละเมืองได้เพียงครั้งเดียวและกลับมาเมืองตั้งต้น แต่ถ้าตัว
แบบน้ีบรรจุวงจรแฮมิลโทเนียนแล้วระยะทางรวมของการเดนิทางที่
น้อยที่สุดจะเท่ากับน้ าหนักของวงจรแฮมิลโทเนียนที่ต่ าสุด ดังนั้น
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายคือพนักงานขายหาค าตอบได้
จากการหาวงจรแฮมิลโทเนียนที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด 
บทนิยาม 1.8 ให้กราฟ G เป็นกราฟถ่วงน้ าหนัก จุดดยอด u จะ
เป็นศูนย์กลางของกราฟ G ก็ต่อเมื่อมีดีกรีเข้า และ ดีกรีออก มีค่า
น้อยสุด   
 
1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   เสกสรร  วินยางค์กูล  และคณะ [4] ได้ศึกษาเรื่องการ
ประยุกต์ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา
การจัดเส้นทางรถรางน าเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย เป็น
การศึกษาปัญหาการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ตัว
แบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยมีรถรางน าเที่ยวของ
เทศบาลนครเชียงรายเป็นกรณีศึกษาโดยข้อมูลระยะทางและ
เส้นทางทั้งหมดจาก Google Earth และการออกส ารวจ ขั้นตอน
แรกน าเอาตัวแบบปัญหาวิถีสั้นสุดเข้ามาหาระยะทางระหว่างจุด
ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นหาค าตอบ จากนั้น
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น าเอาตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายเข้ามาหาเส้นทาง
ที่สั้นที่สุด ส าหรับรถรางน าเที่ยว และท าการน าเอาการจัดเส้นทาง
โดยใช้ค่าประมาณเข้ามาหาค าตอบอีก โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ
การประหยัดเพื่อเป็นการ เปรียบเทียบวิธีการที่เหมาะสม  
          สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์ [6] ศึกษาการ
ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้ เพื่อศึกษา 
1. รูปแบบและกระบวนการท่องเที่ยวทาง พระพุทธศาสนาใน
ภาคใต้ 2. เส้นทางการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาในภาคใต้    
3. ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและแนวทางการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวประเภท
วัด ใน ภ าค ใต้  ผ ลการศึ กษ าพ บ ว่ า  1 . การท่ อ งเที่ ย วท าง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในภาคใต้มีรูปแบบเป็นการบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการท่องเที่ยว 
เครือข่ายชุมชนและวัด โดยรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทน้ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เพราะมุ่งเน้นส่งเสริมการอธิบาย
ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางที่ 
หลากหลาย 2. เส้นทางการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนาใน
ภาคใต้มีสามเส้นทางที่ส าคัญได้แก่ เส้นทางพุทธธรรมเชิงบูรณาการ  
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะและ เส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตคู่วิถี
ธรรม 3. การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมใน
ภาคใต้ ได้มีส่วน ส่งเสริมกระบวนงการท างานและการปรับปรุงการ
เรียนรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดการ พัฒนากิ จกรรม
ตลอดจนการบริหารจัดการของเครือข่ายชุมชนและวัด ด้ านการ
ท่องเที่ยวทาง พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม  
 พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน [2] ศึกษาแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษา 9 วัด ในอ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค์ และแนวทาง
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ผลจากการศึกษาพบว่า 1. วัด
มีเจ้าอาวาสปกครองภายในวัดมีเจ้าหน้าที่ของวัด เจ้าหน้าที่ของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมอ าเภอนาน้อย ท า
หน้าที่ประชาสัมพันธ์และประสานงานส าหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ มี
คณะกรรมการวัดซึ่งคัดเลือกจากคณะสงฆ์และบุคลากรภายนอก   
2. วัดขาดกิจกรรมในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในวันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน องค์กรเอกชน
และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ในการวาง แผนการตัดสินใจ และการ
ด าเนินการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธแบบมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง 3. แนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
พุทธ คือ สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ บ้าน วัดโรงเรียน เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในทุกวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา ระดมทรัพยากร ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง กับแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  
 วิรัลพัชร สว่างญาต [3] ได้เปรียบเทียบ 3 วิธี ในการ
ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหัวดพระนครศรีอยุธยา มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อ 1. ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของจั งหวัด

พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวโดยใช้วิธีเชิง
ส ารวจ 2. ออกแบบเส้นทางที่ เหมาะสมซึ่งผ่านจุดท่องเที่ยวที่
น่าสนใจให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีหาเส้นทางโดยใช้
ข้อมูลระยะทางและได้ออกแบบเส้นทางโดยใช้ 3 วิธี 1. แบบเรียง
ตามความนิยม 2. อัลกอริทึมละโมบ 3. ปัญหาการเดินทาง ของ
พนักงานขาย จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
ที่มาท่องเที่ยว 1 วัน หรือประมาณ 9 ช่ัวโมง จากข้อจ ากัดกด้าน
ระยะเวลาที่มาท่องเที่ยวผู้วิจัยได้การออกแบบเส้นทาง ให้ท่องเที่ยว
ผ่านสถานที่ต่าง ๆ  ให้ได้มากที่สุดด้วยวิธีการ 3 วิธีพบว่าสามารถ
ออกแบบเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยว ได้มากที่สุด 7 สถานท่ีและ
ด้วยวิธีปัญหาการเดินทางของพนักงานขายออกแบบเส้นทางได้ดี
ที่สุดคือระยะทางสั้นที่สุด และ ประหยัดที่สุด โดยใช้ระยะทาง
ทั้งหมด 45.95 กิโลเมตรในระยะเวลา 90 นาที 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อหาเส้นทางในการเดินทางที่สั้นที่สุดในการเดินทาง
ไหว้พระ 9 วัด ที่ก าหนด ในจังหวัดชัยนาท โดยเริ่มจากวัดไหนก็ได้
แล้วกลับมาที่วัดนั้น และหาวัดที่เป็นศูนย์กลางของการเดินทาง 

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 หาเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท 
ได้แก่ วัดปทุมธาราม วัดปากคลองมะขามเฒ่า วัดทรงเสวย วัดธรร
มามูลวรวิหาร วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี วัดพระบรมธาตุวรวิหาร   
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดกรุณา (โบสถ์หลวงพ่อหิน) วัดมหาธาตุ 
และ วัดพระแก้ว โดยเดินทางไปยังวัดต่าง ๆ ครบทุกวัด แล้ว
กลับมายังจุดดยอดเริ่มต้น โดยให้มีระยะทางที่สั้นท่ีสุด และหาวัดที่
เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทางในการเดินทาง 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องเส้นทางไหว้พระ 9 วัด จังหวัดชัยนาท ได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลวัดที่นิยมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท 
2. เลือกวัด 9 วัด ได้แก่ วัดปทุมธาราม  วัดปากคลองมะขาม

เฒ่า วัดทรงเสวย วัดธรรมามูลวรวิหาร  วัดปฐมเทศนา
อรัญวาสี  วัดพระบรมธาตุวรวิหาร วัดกรุณา (โบสถ์หลวง
พ่อหิน) วัดมหาธาตุ และ วัดพระแก้ว 

3. ศึกษาเส้นทางในการเดินทางระหว่าง 2 วัด ใด ๆ ที่เลือก
ทั้ งหมด จากแอปพลิ เค ชัน google map และเลือก
เส้นทางที่สั้นที่สุดที่ได้จากการสืบค้น 

4. น าข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟระบุทิศทางแบบถ่วงน้ าหนัก 
โดยให้จุดยอดแทนวัด วัดสองวัดจะมีเส้นเช่ือมระบุทิศทาง
ก็ต่อเมื่อมีเส้นทางเดินทางถึงกันได้ และค่าน้ าหนักของเส้น
เชื่อมแทนระยะทางในการเดินทาง (หน่วยเป็นกิโลเมตร) 
ระหว่างวัดสองวัด 
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5. หาเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยว 9 วัด โดยเดินทางไป
ยังวัดต่าง ๆ ครบทุกวัด แล้วกลับมายังจุดดยอดเริ่มต้น ให้
มีระยะทางที่สั้นที่สุด โดยการหาวงจรแฮมิลโทเนียน
ทั้งหมดจากกราฟพร้อมทั้งหาผลรวมของน้ าหนักแล้วหา
วงจรแฮมิลโทเนียนที่มีผลรวมของน้ าหนักน้อยที่สุด 

6. หาวัดที่เป็นศูนย์กลางในแง่ระยะทางในการเดินทาง โดย
หาจากผลรวมของดีกรีเข้าและผลรวมของดีกรีออก 

7. น าผลที่ได้มาสรุปและอภิปรายผล 
5. ผลการวิจัย 

 ก าหนด  เซตของ V แทนจุดดยอดดังนี ้
- 1V  แทน วัดปทุมธาราม    
- 2V  แทน วัดปากคลองมะขามเฒา่ 
- 3V  แทน วัดทรงเสวย 
- 4V  แทน วัดธรรมามลูวรวิหาร   
- 5V  แทน วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี   
- 6V  แทน วัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหาร 
- 7V  แทน วัดกรุณา (โบสถ์หลวงพ่อหนิ) 
- 8V  แทน วัดมหาธาตุ  
- 9V  แทน วัดพระแก้ว 

 เมื่อน าระยะทางการเดินทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองวัดใด 
ๆ ที่สืบค้นจากแอปพลิเคชัน google map [5] มาวาดกราฟโดยใช้
โปรแกรม Gephi 0.9.2 ได้กราฟดังรูปที่ 1 

จากกราฟเมื่อพิจารณาผลรวมของดีกรีเข้าและผลรวม
ของดีกรีออกแต่ละจุดดยอดในกราฟดังตารางที่ 1 พบว่าจุดดยอด 

6V  ซึ่งแทน วัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหาร มี

ผลรวมน้อยที่สุดนั้นคือถ้าก าหนดให้วัดนี้เป็นศูนย์กลางในการ
ท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าหรือรวมรวมสินค้า
(ในแง่ระยะทางในการเดินทาง) กล่าวคือถ้าจะเลือกที่ตั้งจุดรวม
สินค้าที่มาจากชุมชนบริเวณวัดทั้ง 9 และที่ตั้งจุดกระจายสิ่งของไป
ยังชุมชนในบริเวณทั้ง 9 บริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรม
ธาตุวรวิหาร จะมีต้นทุนด้านการเดินทางรวมน้อยสุด นั้นคือผลรวม
ของระยะทางในการเดินทางจากวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระ
บรมธาตุวรวิหารไปวัดทั้ง 8 วัด เท่ากับ 120.3 กิโลเมตร และ
ผลรวมของระยะทางในการเดินทางจากวัดทั้ง 8 วัดมายังวัดพระ
บรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหารเท่ากับ 117.9 กิโลเมตร 

เมื่อน ามาวาดกราฟแสดงทิศทางแสดงระยะทางระหว่าง
วัดทั้ง 8 กับวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ( 6V ) 
โดยใช้โปรแกรม Gephi 0.9.2 ได้ดังรูปที ่2 

 
ตารางที่ 1 ดีกรีเข้าและดีกรีออกของแต่ละจุดดยอดในกราฟ G  

 
จุดดยอด ดีกรีเข้า ดกีรีออก 

1V  194.3 199.8 
2V  144.1 148.1 
3V  156.1 166.6 
4V  150.6 133.2 
5V  138 132.5 
6V  117.9 120.3 
7V  133.1 134.5 
8V  186 183.2 
9V  198.2 200.1 
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รูปที ่1 กราฟแสดงระยะทางระหว่างวัด 9 วัด ในจังหวัดชัยนาท 
 

 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงระยะทางระหว่างวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ( 6V ) 
และ 8 วัด ในจังหวัดชัยนาท 
 

เมื่อน ากราฟในรูปที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบปัญหาการเดนิทาง
ทีส่ั้นที่สุดโดยท าการหาวงจรแฮมิลโทเนียนและน้ าหนักรวมของวงจร 
จะได้ 

1. วงจรแฮมิลโทเนียนทั้งหมด 362,880 วงจร  และ 
2. วงจรที่มีน้ าหนักรวมน้อยที่สุดเท่ากับ 105.2 จ านวน 

2 วงจร คือ 1V , 3V , 6V , 8V , 9V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V  และ 

1V , 3V , 6V , 9V , 8V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V   

3. วงจรที่ได้ในข้อ 2 เราสามารถเริ่มต้นจากจุดยอดอื่นที่
ไม่ใช่ 1V ก็ได้แล้วกลับมาที่จุดยอดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น 
วงจร  1V , 3V , 6V , 8V , 9V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V  ถ้าให้จุด
ยอดเริ่มต้นเป็นจุดยอด 3V  จะได้ล าดับวงจรเป็น 

3V , 6V , 8V , 9V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V , 3V    
กล่าวคือ เส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ใน

จังหวัดชัยนาท ที่สั้นที่สุดโดยเริ่มต้นที่วัดไหนก็ได้เมื่อเดินทางครบทุกวัด
แล้วจะกลับมายังวัดที่เริ่ม ได้เส้นทางระยะทางรวมน้อยที่สุด 105.2 
กิโลเมตร จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี ้
เส้นทางที่ 1 คือ 1V , 3V , 6V , 8V , 9V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V  (วงจรแฮมิลโท
เนียนที่ต่ าสุดที่  1) ดังรูปที่ 3 วาดกราฟโดยใช้โปรแกรม Gephi 
0.9.2 นั้นคือ เดินทางจากวัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร ไป วัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป โบสถ์หลวงพ่อ
หิน ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปาก
คลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม และถ้าในวงจรนี้เราเริ่มต้น
เดินทางจากวัดทรงเสวย จะได้เส้นทางดังนี้ วัดทรงเสวย ไป วัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร ไป วัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป โบสถ์หลวงพ่อ
หิน ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปาก
คลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย 
เส้นทางที่ 2 คือ 1V , 3V , 6V , 9V , 8V , 7V , 5V , 4V , 2V , 1V  (วงจรแฮมิลโท
เนียนที่ต่ าสุดที่ 2) ดังรูปที่ 4 วาด กราฟโดยใช้โปรแกรม Gephi 
0.9.2 นั้นคือ เดินทางจากวัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระ
บรมธาตุวรวิหาร ไป วัดวัดพระแก้ว ไป มหาธาตุ ไป โบสถ์หลวงพ่อ
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หิน ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปาก
คลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟแสดงเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย 9 วัด ใน
จังหวัดชัยนาท เส้นทางที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 4 กราฟแสดงเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย 9 วัด 
ในจังหวัดชัยนาท เส้นทางที่ 2 
 
 เมื่อน าล าดับของวัดในการเดินทางนมาใส่เส้นทางและ
ระยะทางในการเดินทาง ไดด้ังนี ้ 
เส้นทางที่ 1 

1. จากวัดปทุมธาราม ไปวัดทรงเสวย   
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 3183 ถนนไฮเวย์ 4052 
เป็นระยะทาง 19.8 กิโลเมตร  

2. จากวัดทรงเสวย ไปวัดพระบรมธาตุวรวิหาร   
เดินทางไปตามถนนไฮเวย์ 4052 และทางหลวงชนบท 
4051 ไปต าบลท่าชับ 
เป็นระยะทาง 15.1 กิโลเมตร  

3. จากวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไปวัดมหาธาตุ  
เดินทางไปตามถนนหมายเลข 3183 ทางหลวงชนบท 
4050 ถนนมหายเลข 3010 และเข้าถนนหน้าพระลาน 
เป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร  

4. จากวัดมหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว  
เดินทางไปถนนพระลาน และถนนหมายเลข 3454   
เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร  

5. จากวดัพระแก้ว  ไป วัดกรุณา 
เดินทางไปตามทางถนนหน้าพระลานไปถนนหมายเลย 
3010 และทางหลวงชนบท 4004 ไปต าบลตลุก  
เป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร  

6. จากวัดกรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี    
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 311 และถนนหมายเลข 1 
เป็นระยะทาง 9.1 กิโลเมตร  

7. จากวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี  ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร    
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 1 และทางหลวงชนบท 
1021 ไปต าบลธรรมามูล และทางหลวงชนบทหมายเลข 
1021 ไปทางวิหารหลวงพ่อธรรมจักร  
เป็นระยะทาง 13.9 กิโลเมตร  

8. จากวัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า   
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 1021 และ 4023 ไป
ต าบลมะขามเฒ่า 
เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร  

9. จากวัดปากคลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม   
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 4023 และถนนหมายเลข 
3183 ไปต าบลหนองบัว 
เป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร  

จะได้ระยะทางรวมทั้งสิ้น 105.2 กิโลเมตร 
เส้นทางที่ 2  

1.  จากวัดปทุมธาราม ไปวัดทรงเสวย   
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 3183 ถนนไฮเวย์ 4052 
เป็นระยะทาง 19.8 กิโลเมตร  

2. จากวัดทรงเสวย ไปวัดพระบรมธาตุวรวิหาร เฒ่า   
เดินทางไปตามถนนไฮเวย์ 4052 และทางหลวงชนบท 
4051 ไปต าบลท่าชับเป็นระยะทาง 15.1 กิโลเมตร  

3. จากวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไปวัดพระแก้ว 
เดินทางไปตามถนนหมายเลข 3183 ทางหลวงชนบท 
4050 ถนนมหายเลข 3010 และเข้าถนนหน้าพระลาน 
เป็นระยะทาง 16.9 กิโลเมตร  

4. จากวัดพระแก้ว ไป วัดมหาธาตุ  
เดินทางไปถนนพระลาน และถนนหมายเลข 3454   
เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร  

5. จากวัดมหาธาตุไป วัดกรุณา 
เดินทางไปตามทางถนนหน้าพระลานไปถนนหมายเลย 
3010 และทางหลวงชนบท 4004 ไปต าบลตลุก  
เป็นระยะทาง 16.1 กิโลเมตร  

6. จากวัดกรุณา ไปวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี    
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 311 และถนนหมายเลข 1 
เป็นระยะทาง 9.1 กิโลเมตร  
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7. จากวัดปฐมเทศนาอรัญวาสี  ไปวัดธรรมามูลวรวิหาร   
เดินทางไปตามทางถนนหมายเลข 1 และทางหลวงชนบท 
1021 ไปต าบลธรรมามูล และทางหลวงชนบทหมายเลข 
1021  ไปทางวิหารหลวงพ่อธรรมจักร  
เป็นระยะทาง 13.9 กิโลเมตร  

8. จากวัดธรรมามูลวรวิหาร ไปวัดปากคลองมะขามเฒ่า   
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 1021 และ 4023 ไป
ต าบลมะขามเฒ่า 
เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร  

9. จากวัดปากคลองมะขามเฒ่า ไปวัดปทุมธาราม   
เดินทางไปตามทางหลวงชนบท 4023 และถนนหมายเลข 
3183 ไปต าบลหนองบัว 
เป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร  

จะได้ระยะทางรวมทั้งสิ้น 105.2 กิโลเมตร 
 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ได้วัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร เป็นวัดทีเ่ป็นศูนย์กลางกล่าวคือสามารถเดินทางไปวัดต่าง ๆ 
ทั้ง 8 และจากวัดทั้ง 8 มาวัดพระบรมธาตุวรวิหารวัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร ได้ผลรวมของการเดินทางน้อยที่สุดท าให้มีต้นทุนด้าน
ระยะทางในการเดินทางต่ าสุด นั้นคือถ้าชุมชนบริเวณวัดต้องการหา
จุดรวมสินค้าของทั้ง 9 วัดควรพิจารณาวัดนี้  

เส้นทางในการเดินทางที่สั้นที่สุดโดยเริ่มต้นวัดไหนเมื่อ
เดินทางไปครบทุกวัดแล้วแล้วกลับมายังวัดตั้งต้นได้ระยะทางรวมสั้น
ที่สุดคือ 105.2 กิโลเมตร จ านวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 วัด
ปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ไป วัด
มหาธาตุ ไป วัดพระแก้ว ไป วัดกรุณา ไป วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี 
ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลองมะขามเฒ่า ไป วัดปทุม
ธาราม เส้นทางที่ 2 วัดปทุมธาราม ไป วัดทรงเสวย ไป วัดพระบรม
ธาตุวรวิหาร ไป วัดวัดพระแก้ว ไป มหาธาตุ ไป วัดกรุณา ไป วัด
ปฐมเทศนาอรัญวาสี ไป วัดธรรมามูลวรวิหาร ไป วัดปากคลอง
มะขามเฒ่า ไป วัดปทุมธาราม ถ้าจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวโดย
เดินทางตามเส้นทางนี้จะเดินทางเป็นระยะทางที่น้อยกว่าที่จะ
เดินทางแบบไม่มีรูปแบบ และถ้ามีการจัดรถประจ าทางน าเที่ยวตาม
เส้นทางนี้เพื่อรับนักท่องเที่ยวจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและ
อ านวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวและท าให้ผู้ประกอบการรถ
ประจ าทางมีรายได้เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้เราจะเห็นว่าระยะทางรวมในการเดินทางไหว้
พระทั้ง 9 มีระยะทางรวมเพียง 105.2 กิโลเมตร และในจังหวัด
ชัยนาทการจราจรไม่ได้คับคั่ง ดังนั้นเวลาส าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ใน
แต่ละวัดจะมีมากหากในแต่ละวัดมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับ
นักท่องเที่ยวก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนบริเวณวัดได้ 

 
 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
[1] การท่องเที่ยวประเทศไทย  (5 กรกฎาคม 2562) สืบค้นจาก

https://thai.tourismthailand.org/Destinations/Provinc
es/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%
99%E0%B8%B2%E0%B8%97/221 

[2] พระวีระวัฒน์ วีรวฑฺฒโน,  “แนวทางท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
กรณีศึกษา 9 วัด ในอ าดภานาน้อย จังหวัดน่าน” วารสาร มจร 
นครน่านปริทรรศน.์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, หน้า 93-103, 2561. 

[3] วิรัลพัชร สว่างญาต,ิ “การเปรียบเทียบ 3 วิธี ในการออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา” 
วารสารรังสติบัณฑิตในกลุม่ธุรกิจและสังคมศาสตร.์, ปีที่ 4, 
ฉบับท่ี 2, หน้า 64-77, 2561. 

[4] เสกสรรค์ วินยางค์กลู และคณะ, “การประยุกต์ตัวแบบปญัหา
การเดินทางของเซลล์แมน กรณีศกึษาการจัดเส้นทางรถรางน า
เที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย”  วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง., ปีท่ี 7, 
ฉบับท่ี 2, หน้า 85-97, 2558.  

[5] เส้นทางระหวา่งวัด (5 กรกฎาคม 2562)  สืบค้นจาก 
http://googlemap 

[6] สายชล ปัญญชิต และภูเบศ วณิชชานนท์, “การท่องเที่ยวทาง
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต:้ การพัฒนาเส้นทาง
และผลกระทบ” วาสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
วิโรฒ, ปีท่ี 18, ฉบับที ่1, 18. 247-262, 2559. 

[7] ไหว้พระ 9 วดัชัยนาทกับเส้นทางอิ่มบุญ (5 กรกฎาคม 2562) 
สืบค้นจากhttps://travel.kapook.com/view164337.html 

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

577 ภาคบรรยาย

http://googlemap/
https://travel.kapook.com/view164337.html


 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

ระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์ออนไลน ์กรณีศึกษา : งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
Online Durable Articles Management System   

Case Study: Supply Subdivision, Nakhon Pathom Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ ใน งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ประกอบไปด้วย ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิกใช้งาน ข้อมูลสถานะการใช้งาน ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ และข้อมูลค่า
เสื่อมครุภัณฑ์  2) ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 
0.19) 
 
ค าส าคัญ: ครุภัณฑ์, ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์, งานพัสดุ, ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
 
 

Abstract 
 This research aims to: 1 )  to develop an Online Durable Articles Management System Case Study: Supply 
Subdivision, Nakhon Pathom Rajabhat University and 2) to evaluate user satisfaction of the Online Durable Articles 
Management System. The sample group used in this research was staffs in the Supply Subdivision, Nakhon Pathom 
Rajabhat University. Acquired by choosing a specific method for 7 people. The research tools included Online Durable 
Articles Management System and user satisfaction assessment form of the Online Durable Articles Management System. 
The statistics used are Mean and standard deviation. The results of the research showed that 1) Online Durable Articles 
Management System Case Study: Supply Subdivision, Nakhon Pathom Rajabhat University consisted of asset, asset used 
detail, durable Articles status, departments, users and equipment depreciation. 2) user satisfaction towards the Online 
Durable Articles Management System overall is high. (  = 4.26, S.D. = 0.19) 
 
Keywords: Durable Articles, Online Durable Articles Management System, Supply Subdivision, Equipment depreciation 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

578 ภาคบรรยาย



 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรงุเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  

 

1. บทน า 
 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มีหน้าที่ท างานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ การเบิกใช้งาน
ครุภัณฑ์ การสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจ าปี  และการคิดค่าเสื่อมของ
ครุภัณฑ์ ซึ่งงานพัสดุจ าเป็นต้องท าการจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์และ
ค้นหาครุภัณฑ์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานพัสดุ  โดย
ระบบงานเดิมจะเป็นการเขียนข้อมูลครุภัณฑ์ลงในกระดาษ จะเห็น
ว่าระบบเดิมมีความล้าหลังและอาจท าให้ข้อมูลสูญหายได้ ง่าย 
อาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกเองท าให้ข้อมูล
ผิดพลาดไปจากข้อมูลที่มีอยู่จริง โดยการเขียนรายการครุภัณฑ์
จะต้องเขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของครุภัณฑ์ ข้อมูลของครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อในแต่ละปีงบประมาณมีจ านวนมาก จึงท าให้มีความล่าช้าใน
การเขียน ค้นหาและตรวจสอบครุภัณฑ์ ซึ่งทางงานพัสดุยังไม่มีการ
บันทึกครุภัณฑ์ไว้เป็นระบบโดยตรง ท าให้การบริหารจัดการครุภัณฑ์
ไม่ทั่วถึง จึงเกิดปัญหาในการตรวจเช็คครุภัณฑ์เพื่อเป็นการรายงาน
ครุภัณฑ์ประจ าปี 
 ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้จัดท าเกิดความสนใจและได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับปัญหาของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อ
แก้ปัญหาข้อมูลครุภัณฑ์ที่สูญหาย ช ารุด และค้นหาได้ยาก จึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อช่วยในการบริหาร
จัดการครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางาน
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมพร แทนจ าปา [1] ท าการพัฒนาระบบการจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือ Bootstrap Framework และภาษา 
PHP ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบคือ ได้ระบบจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถด าเนินการได้สะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการ
ใช้งาน ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท างานของมนุษย์โดย
อาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการด าเนินการควบคุม 
 ธวัชชัย เหมวิบูลย์ [2] ท าการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บและโมบาย
แอปพลิเคชันเพื่อน าความรู้จากการศึกษามาใช้ในการพัฒนา
โปรแกรมให้สามารถน าไปใช้ในการตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้เครื่องมือ SQL server 2012 ผลที่
ได้รับจากการพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บและโมบาย
แอปพลิเคชันใช้งานได้จริง สามารถตรวจนับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และแสดงรายงานตามการตรวจนับของ
หน่วยงานได้ 

 รัตนพล นาคสังข์ และจินดาพร อ่อนเกต [3] ท าการพัฒนา
ระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ MySQL 
และภาษา PHP ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ สามารถกรอก
ข้อมูลการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์และตรวจสอบผลการยืม-คืน
ได้ สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ข้อมูลวัสดุและครุภัณฑ์ 
ข้อมูลการยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ และสามารถออกรายงานได้ 
 ฐิติพัฒน์ มหาดไทย [4] ท าการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือ Visual Studio Community 2017 
จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2014 และภาษา 
VB.NET ผลที่ได้รับจากการพัฒนาระบบ สามารถจัดการสินทรัพย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถบริหารและจัดการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถน าข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ 
 ราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [5] ท าการพัฒนา
ระบบจัดการครุภัณฑ์ โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Visual Basic 
2010 ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 
ในการจัดเก็บข้อมูล ผลที่ ได้ รับจากการพัฒนาระบบ สามารถ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ได้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
 ผู้วิจัยได้น าแนวคิดจากงานวิจัยข้างต้นมาใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 1)
ส่วนของการเลือกใช้ เครื่องมือในการพัฒนาระบบ ผู้ วิจัยน า 
Bootstrap Framework มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหน้าตาของ
ระบบ  MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล และภาษา PHP มาใช้
ในการเขียนโค้ดของระบบ และ 2) ส่วนของระบบงานย่อย 
การศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้นถูกน ามาใช้ออกแบบ และ
วิเคราะห์ระบบย่อยที่จ าเป็นต้องมีในระบบจัดการครุภัณฑ์โดยทั่วไป 
และหาแนวทางปรับปรุงขั้นตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ของงานพัสดุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานนี้ ท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน 
ตลอดจนกลุ่มเจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางาน
พัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 
4.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
4.1.1 การศกึษาเบ้ืองต้น 
 จากการศึกษาเบื้องต้นโดยศึกษา สอบถาม เกี่ยวกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ในการท างานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้
มีการจัดเก็บในรูปแบบตารางข้อมูล ยังไม่ได้จัดเก็บในรูปแบบ
ฐานข้อมูลหรือสารสนเทศ ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการออกแบบระบบ
ที่ตอบสนองความต้องการของงานพัสดุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  
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4.1.2 การวิเคราะหร์ะบบ 
 การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูล
การท างานของเจ้าหน้าที่  การจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ให้ทันสมัย 
เพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบระบบ 
 
4.1.3 การออกแบบระบบ 
 การน าข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาออกแบบ
เป็นระบบการท างาน และหาความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

 การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Data Flow 
Diagram : Context Diagram) แสดงดังรูปที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับรวมของระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 การออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-
Relationship Diagram) แสดงดังรูปที่ 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของข้อมูลของระบบบริหารจัดการครภุัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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4.1.4 การพัฒนาระบบ 
 จากการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บ และเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด ท าให้สามารถ
ออกแบบระบบให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
และท าการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ MySQL เป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล 
 
4.1.5 การทดสอบและบ ารุงรักษา 
 จากนั้นท าการทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  ๆ
หลั งจากทดสอบระบบแล้ ว  และน าไปใช้งานกับ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบระบบ ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้น คณะผู้วิจัย
จะท าการปรับปรุง แก้ไข และบ ารุงรักษาระบบโดยทันที 
 
4.2 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่ประจ างานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง จ านวน 7 คน 
 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประกอบเครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
4.3.1 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
4.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [6] 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
 
5. ผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีดังนี้ 
 
5.1 ผลการพัฒนาระบบ 
  ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ 
กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
5.1.1 ส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน 

 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานเข้าสู่ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์
ออนไลน์  โดยจะประกอบไปด้วยหน้าหลักรับข้อมูลผู้ ใช้งาน 
(username) และรหัสผ่าน (password) จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ 
ดังรูปที ่3 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
 
 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานสามารถค้นหารายการข้อมูลครุภัณฑ์ 
โดยการกรอกเลขครุภัณฑ์ และช่ือครุภัณฑ์ได้ ส่วนนี้จะประกอบไป
ด้วย ช่องส าหรับค้นหารายการครุภัณฑ์ และพื้นที่แสดงข้อมูล
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการค้นหา ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอแสดงรายการข้อมลูครภุัณฑ ์
 
 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานสามารถก าหนดการใช้งานครุภัณฑ์ 
โดยจะแสดง QR Code ของข้อมูลครุภัณฑ์ และสามารถพิมพ์ข้อมูล
ครุภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อน าไปติดกับครุภัณฑ์ ดังรูปที ่5 
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงรายการข้อมลูการใช้งานครุภณัฑ์ 
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 โดยเมื่อสแกน QR Code ที่ติดกับครุภัณฑ์ จะแสดงรายละเอียด
ข้อมูลครุภัณฑ์ ตลอดจนรูปภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน
สามารถตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ดังรูป
ที่ 6 
 

 
 

รูปที่ 6 หน้าจอรายละเอียดข้อมูลครุภณัฑ์ที่ได้จากการสแกน QR 
Code 

 
 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานสามารถค านวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์
ประจ าหน่วยงาน ประกอบไปด้วย หน้าจอค านวณค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
ดังรูปที่ 7 

 
 

รูปทึ ่7 หน้าจอแสดงการค านวณค่าเสื่อมครุภณัฑ ์

5.1.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสด ุ
 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อในปีงบประมาณนั้น ๆ บันทึกลงฐานข้อมูล ดังรูปที ่8 
 

 
 

รูปที่ 8 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมลูครภุัณฑ ์
  
 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถจัดการข้อมูลการเบิกใช้
งานครุภัณ ฑ์ ในแต่ ละหน่ วยงาน  เพื่ อการตรวจสอบเมื่ อสิ้ น
ปีงบประมาณ ดังรูปที ่9 
 

 
 

รูปที่ 9 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมลูการเบิกใช้งานครภุัณฑ ์
 
 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถบันทึกรายละเอียดค่า
เสื่อมราคาครุภัณฑ์ โดยหน้าจอจะประกอบไปด้วย พื้นที่แสดง
รายละเอียดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และค่าเสื่อมครุภัณฑ์ของแต่ละปี 
ดังรูปที ่10  
 

 
 

รูปที่ 10 หน้าจอการแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราครุภณัฑ์ 
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 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถพิมพ์รายงานข้อมูล
ครุภัณฑ์ประจ าปี เพื่อแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยงานน าไปตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ประจ าปีต่อไป ดังรูปที ่11 
 

 
 

รูปที่ 11 หน้าจอแสดงรายงานครภุัณฑ์ประจ าป ี
 
 ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุสามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการ
ใช้งานครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน ส าหรับการตรวจนับประจ าปีของ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยเลือกตามหน่วยงาน ดังรูปที ่12 
 

 
 

รูปที่ 12 หน้ารายงานข้อมูลการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน 
 
5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
      ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่และพนักงาน จ านวน 7 คน ได้ผลดัง
ตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 

รายละเอียดแบบประเมิน
ความพึงพอใจ  S.D. 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 
1. ความถูกต้องของเนื้อหาบน
เว็บไซต ์

4 0.58 มาก 

2. ความแม่นย าของข้อมูลบน
เว็บไซต ์

4.57 0.53 มากที่สุด 

3. ข้อมูลเพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

4.29 0.49 มาก 

ด้านการออกแบบ 
1. ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ ชนิด ขนาด สีตัว
อักษรบนเว็บไซต ์

4.14 0.69 มาก 

2. ความเหมาะสมในการใช้
รูปภาพเพื่อสื่อความหมาย 

4.29 0.76 มาก 

3. ความเหมาะสมของต าแหน่ง
ในการวางเมนูต่างๆ 

4.14 0.90 มาก 

4. ค าศัพท์ท่ีใช้ผู้ใช้มี
ความคุ้นเคยและสามารถ
ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

4.14 0.69 มาก 

ด้านประสิทธิภาพ 
1. ความรวดเร็วในการ
ตอบสนองของระบบ 

4.29 0.76 มาก 

2. ความง่ายของการใช้งาน
ระบบ 

4.43 0.79 มาก 

3. ระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

4 0.58 มาก 

ด้านภาพรวม 
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบโดยภาพรวม 

4.57 0.53 มากที่สุด 

2. ระบบบริหารจัดการครภุณัฑ์
สามารถช่วยลดความยุ่งยากใน
การท างานไดม้ากน้อยเพียงใด 

4.29 0.76 มาก 

โดยรวม 4.26 0.21 มาก 
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 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 
0.19) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านในด้านเนื้อหา จะพบว่า ความ
แม่นย าของข้อมูลบนเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.53) ด้านการออกแบบ จะพบว่า ความ
เหมาะสมในการใช้รูปภาพเพื่อสื่อความหมายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดอยู่
ในระดับมาก (  = 4.29, S.D. = 0.76) ด้านประสิทธิภาพ จะพบว่า 
ความง่ายของการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอยู่ในระดับมาก (  
= 4.43, S.D. = 0.79) และด้านภาพรวม จะพบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57, 
S.D. = 0.53) 
 
6. สรุปผลการวิจัย  
6.1 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 จากปัญหาในการเก็บบันทึกมูลครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรวบรวม
ข้อมูลครุภัณฑ์และข้อมูลประวัติการเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องสมบูรณ์
ของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ประกอบไปด้วยผู้ใช้งาน 2 ส่วนคือ  ส่วนของ
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน และส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่
พัสดุ ซึ่งส่วนของเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลค่าเสื่อมครุภัณฑ์ และการออกรายงานข้อมูลครุภัณฑ์
ประจ าปี และส่วนของผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถ
จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการเบิกใช้งาน สร้าง QR code ให้กับ
ครุภัณฑ์ ข้อมูลสถานะการใช้งาน ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลผู้ใช้งาน
ระบบ ข้อมูลค่าเสื่อมครุภัณฑ์ และการออกรายงานข้อมูลการใช้งาน
ครุภัณฑ์ประจ าหน่วยงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร แทน
จ าปา [1] โดยท างานวิจัยเรื่องระบบการจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยใช้เครื่องมือ Bootstrap Framework และภาษา PHP ในการ
พัฒนา ประกอบด้วยส่วนของผู้ดูแลระบบที่ท าหน้าที่จัดการข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลครุภัณฑ์ รายงานตามห้อง และการจัดการปรับปรุง
และตรวจสอบให้ถูกต้อง และส่วนของผู้ใช้ทั่วไปที่สามารถใช้งานได้
ตามสิทธ์ิที่ผู้ดูแลระบบก าหนดให้ 
6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษางานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดยรวมพบว่าอยู่ ในระดับมากที่สุด (  = 4.26, S.D. = 0.21 ) 
สอดคล้องกับราชภัฏ บุญยิ่งยง และแก้วใจ อาภรณ์พิศาล [4] 
น าเสนองานวิจัยเรื่องระบบจัดการครุภัณฑ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
ระบบอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ใช้งานเห็นว่าระบบสามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนการจัดการครุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม  

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ออนไลน์ กรณีศึกษา
งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
7.1 ควรเพิ่มการพัฒนาส่วนของระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ โดยสามารถ
ใช้หมายเลขครุภัณฑ์ในการเช่ือมข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงสภาพของ
ครุภัณฑ์ (ปกติ/ช ารุด)  
7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์เป็นแพลตฟอร์ม AI เพื่อน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ
ถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสรมิแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมได
ออกไซด ์(TiO2) โดยกระบวนการหล่อกวน 

Aluminium Matrix Composite Materials Reinforced with Nanoparticles of 
Titanium Dioxide (TiO2) by Stir Casting  
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บทคัดย่อ 
การศึกษามีจุดมุ่งหมายการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 

โดยกระบวนการหล่อกวน  วัสุดที่ใช้ในการทดลองอะลูมิเนียมผสม เกรด  A356 อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์  การทดลองท าการผสม
อะลูมิเนียมผสม เกรด A 356 กับอนุภาคนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สัดส่วน 1%,  3%,  5%,  7% และ 9% โดยน้ าหนัก ในเบ้าหลอมที่
อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส กวนผสมด้วยความเร็ว  200,  300 และ 500 รอบต่อนาที เวลาในการกวน 10 นาที ท าการหล่อด้วยแบบหล่อ
ถาวร และทดสอบสมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  ผลการวิจัย พบว่า ค่าความต้านทานแรงดึง  ค่าความแข็ง และค่าการทนต่อ
การสึกหรอแบบขัดสี เพิ่มขึ้นเมื่อเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ และการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์  1% โดยน้ าหนัก และ
กวนผสมในความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที มีการกระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ  
 
ค าส าคัญ: วัสดุเชิงประกอบ  โลหะพื้นอะลูมิเนียม อนุภาคนาโน  ไทเทเนียมไดออกไซด์ การหล่อกวน 
  

Abstract 
The study aims to develop aluminum matrix composite materials reinforced with nanoparticles of titanium 

dioxide (TiO2)  by stir casting process. The experiment using aluminium alloy grade A356, nanoparticles of titanium 
dioxide.  The experiment design by stir casting aluminium alloy grade A356 with nanoparticles of titanium dioxide at the 
proportion of 1%, 3%, 5% , 7% and 9% by weight in the crucible at 700°C, the stir speeds of 200, 300 and 500 rpm, 10 
minutes of stirring times, permanent casting, mechanical properties testing and metallurgical.  The results showed that 
tensile strength, hardness and the abrasion resistance wear are increases when nanoparticles of titanium dioxide are 
filled. The metallurgical of the addition of 1% nanoparticles of titanium dioxide by weight and stirring mixes at speeds 
of 200 rpm nanoparticles of titanium dioxide is relatively uniform.  

 
Keywords: Composite materials, Aluminium matrix, Nanoparticles, Titanium dioxide, Stir casting  
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1. บทน า 
 เทคโนโลยีวัสดุนั้นมีบทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ ซึ่งวัสดุ
เป็นปัจจัยส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการด ารงอยู่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงปัจจุบัน และช่วยให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ด้วย
ความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึนแต่เทคโนโลยีวัสดุได้สร้างผลกระทบที่
ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจเนื่องจากการน าเทคโนโลยีวัสดุไปใช้ใน
ภาคอุตสาหกรรม  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีวัสดุได้รับความสนใจ
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการริเริ่มพัฒนาวัสดุ ประเภทต่าง 
ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1790 และนับว่าที่น่าเช่ือถือซึ่งแนวโน้มการพัฒนา
สมบัติของวัสดุเชิงก้าวหน้า (Advanced Material) [1] นั่นคือวัสดุ
จะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรง  ทนทาน มีความ
เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนและการเสียดสี เป็นวัสดุฉลาดที่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ ไม่ก่อมลพิษ และสามารถ
ทดแทนวัสดุดั้ งเดิมที่ ก่อให้ เกิด โทษต่อสิ่ งแวดล้อม ส าหรับ
อะลูมิ เนียมเป็นโลหะนอกกลุ่ม เหล็ก(Non-ferrous metals) ที่
สามารถพบได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น อะลูมิเนียมในงานก่อสรา้ง 
ในรูปแบบของโครงสร้างขอบประตูหน้าต่าง บรรจุภัณฑ์อะลูมิเนียม
ในรูปแบบกระป๋องบรรจุอาหารรวมถึงภาชนะใส่อาหารประเภทต่าง 
ๆ ฟอยล์อะลูมิเนียมที่ ใช้ส าหรับห่ออาหารหรือฟอยล์ซองบุหรี่ 
สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม สายไฟฟ้าแรงสูงและยังมีอะลูมิเนียมที่ไม่
สามารถพบหรือสัมผัส ได้ โดยทางอ้อม  เช่น  อะลูมิ เนี ยม ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์   ซึ่ งอะลูมิ เนี ยม เข้ ามามีบทบาทใน
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเวลานานพร้อม ๆ กับการเริ่มต้นของ
อุตสาหกรรมถือว่าวัตถุดิบที่ส าคัญ ช้ินส่วนยานยนต์หลายประเภท
จ าเป็นต้องใช้อะลูมิเนียมเนื่องจากสมบัติที่ โดดเด่นหลายด้าน 
โดยเฉพาะเรื่องของน้ าหนักที่เบากว่าเหล็ก จึงส่งผลให้อะลูมิเนียมมี
ทบบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น  ถือได้ว่าอุตสาหกรรม
อะลูมิเนียมมีความส าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้
ขับเคลื่อน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไทยก าลังมีความต้องการชิ้นส่วนอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นทุก
ปีตามการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนยานยนต์
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ จึงได้มีการ
พัฒนาวัสดุในกลุ่มอะลูมิเนียมให้มีสมบัติที่ดีสูงมากขึ้น เพื่อเป็นวัสดุ
ทดแทนวัสดุอื่นที่มีสมบัติด้อยกว่า วัสดุที่มีการศึกษาและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง คือ วัสดุ เชิงประกอบของโลหะ (Metal Matrix 
Composite Materials; MMC) [2] โดยวัสดุในกลุ่มนี้มีสมบัติที่โดด
เด่นของโลหะพื้น (Matrix) น ามารวมเข้ากับสมบัติที่ดีของวัสดุ
เสริมแรง (Reinforcement) โดยทั่วไปโลหะพื้นจะมีความเหนียว 
(Ductility)  ความสามารถในการรับแรงกระแทก (Toughness) 
การน าความร้อน (Thermal Conductivity) และการน าไฟฟ้า 
(Electrical Conductivity) ที่ดี   ในขณะที่วัสดุเสริมแรง ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่มเซรามิกส์มีสมบัติที่ดีในด้านมอดุลัสยืดหยุ่น (Elastic 
Modulus) ความสามารถในการทนความล้า (Fatigue) และความ
ต้านทานการสึกหรอ (Wear Resistance) [3, 4] โดยวัสดุ เชิง
ประกอบของโลหะนั้นเป็นลักษณะการผสมกันทางกายภาพเพื่อให้ได้

วัสดุใหม่ที่ผสานสมบัติของโลหะพื้นและวัสดุเสริมแรงเข้าไว้ด้วยกัน 
จึงเป็นวัสดุที่ ประกอบด้วยสองเฟสหรือมากกว่าอยู่ในโครงสร้าง
เดียวกัน โดยเฟสเหล่านี้จะมีการยึดเกาะกันตามรอยต่อระหว่างเฟส 
(Interface) [5] การยึดติดกันระหว่างโลหะพื้นและวัสดุเสริมแรงเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบของโลหะ เนื่องจาก
หน้าที่หลักของวัสดุเสริมแรงคือ รับแรงขณะที่โลหะพื้นซึ่งเป็นตัวยึด 
วัสดุเสริมแรงท าหน้าที่ส่งและกระจายแรงที่ได้รับจากภายนอกไปยัง
วัสดุเสริมแรง [6, 7] ส าหรับการหล่ออะลูมิเนียม เกรด A356 เป็นที่
รู้จักและใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์กันอย่างแพร่หลาย เช่น ล้อและ
ช้ินส่วนประกอบยานพาหนะ เนื่องจากมีความเหนียวและความ
แข็งแรงต่อน้ าหนักสูง [8] อะลูมิเนียมเกรด A356 สามารถน าไปผ่าน
กระบวนการทางความร้อนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงได้โดยกรรมวิธีทาง
ค วาม ร้ อน แบ บ ก ารบ่ ม แข็ ง  (Precipitation Hardening Age 
Hardening) นอกจากนั้นแล้วยังมีโอกาสเกิดการแตกร้าวในขณะ
ร้อนหลังจากการหล่อที่ต่ า  ดังนั้นวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมผสม 
เกรด A 356 เสริมแรงด้วยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์  ซึ่งวัสดุ
เสริมแรงที่สนใจที่จะพัฒนาวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียมเพื่อทดแทน
ทดแทนเหล็กหล่อหรือวัสดุอื่น ๆ ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์  
 
2.  ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวัสดุเชิงประกอบพ้ืนอะลูมิเนียมผสม เกรด A 356 
เสริมแรงด้วยอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 1,  3,  5, 7 และ 
9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก  การกวนผสมน้ าโลหะด้วยใบพัดชนิด 
Four-bladed disc turbine [9]  โดยใช้ความเร็วในการกวนผสม 
200, 300 และ 500  รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส 
พร้อมกับกวนผสมด้วยความเร็วคงที่ เป็นเวลา 10 นาที  
  

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1.  ขั้นตอนการเตรียมเคร่ืองมือ 
  3.1.1  การเตรียมเครื่องกวนผสม  โครงสร้างของเครื่อง
กวนผสม จะแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ  ฐานเครื่อง เสาของเครื่อง
กวน  และชุดควบคุมมอเตอร์  โดยใช้มอเตอร์เกียร์กระแสตรงที่มี
ค วาม เร็ วรอบ สู งสุ ด  500 รอบ /น าที  ก าลั ง ไฟ ฟ้ า  36 วั ต ต์  
กระแสไฟฟ้า 24 โวลท์ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาเกียร์ทด 
10 มิลลิเมตร  การควบคุมความเร็วรอบและแสดงผล โดยใช้ 
Dimmer ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์   และ  Sensors จับ
ความเร็วรอบของมอเตอร์ เพื่อให้แสดงผลเป็นตัวเลขออกมายัง
หน้าจอ  และประกอบชุดเพลาของใบพัดกวนกับมอเตอร์เกียร์โดยใช้
ใบกวนชนิด Four-Bladed Disc Turbine ดังรูปที ่ 1 
    
 
 
 
       
รูปที่  1  ประกอบชุดใบพัดกวน Four-Bladed Disc Turbine 
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  3.1.2  การเตรียมแบบหล่อ เป็นแบบหล่อถาวร ท าจาก
เหล็กกล้าคาร์บอน โดยช้ินงานหล่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 
20 และ 25 มิลลิเมตรและความยาว 100 มิลลิเมตร ดังรูปที่  2 
 
 

 
 
 
 
               
 

 
 

รูปที่  2  แบบหล่อถาวร 
 

  3.1.3  วัสดุที่ใช้ในการทดลองส าหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ 
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) และอลูมิเนียมผสมเกรด 
A356 โดยมีส่วนผสมทางเคมี  ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที ่ 1 ส่วนผสมทางเคมีอลูมเินียมผสมเกรด A356 

Element Al Si Mg Cu Fe 

Percentage 92.48 6.71 0.42 0.20 0.19 

 

 
รูปที่  3 อะลูมิเนียมผสม เกรด A356 และอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ (TiO2) 
 
 3.2 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  3.2.1  การออกแบบการทดลอง  ส าหรับขั้นตอนนี้เป็น
การศึกษาวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) 1, 3, 5, 7 
และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ท าการศึกษาการเติมวัสดุเสริมแรง 
จากบทความวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการออกแบบการทดลอง 
ดังตารางที ่2.2 
 
 
 
 
 

ตารางที ่ 2  แผนการทดลอง 

สัดส่วนผสม 
ปริมาณส่วนผสม  

A356 

ปริมาณ
ส่วนผสม  

TiO2 

(%) (g) (%) (g) 

A356 100 360.0 - - 

A356 – 1% TiO2 99 356.4 1 3.6 

A356 – 3% TiO2 97 349.2 3 10.8 

A356 – 5% TiO2 95 342.0 5 18.0 

A356 – 7% TiO2 93 334.8 7 25.2 

A356 – 9% TiO2 91 327.6 9 32.4 

 
  3.2.2  การหลอมวัสดุเชิงประกอบ  ช้ินงานที่ใช้ในการ
ทดลองครั้งนี้เป็นอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 แบบไม่เสริมแรงและ
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์  ในสัดส่วนอนุภาค
นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 1,  3,  5,  7, และ 9 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก  โดยน าอินกอทอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 และอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ตามสัดส่วน ท าการหลอมด้วยเตาไฟฟ้า  
การกวนผสมน้ าโลหะด้วยใบพัดชนิด Four-Bladed Disc Turbine 
โดยใช้ความเร็วในการกวนผสม 200,  300 และ 500 รอบต่อนาที  
ที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที ก่อนเทลงแบบหล่อ
ถาวรเพื่อให้ได้ขนาดช้ินงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร 
และ 25 มิลลิเมตร ยาว 100 มิลลิเมตรเมตร  ในการเติมอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ จะท าการเติมลงในน้ าอะลูมิเนียมหลอม
ละลายที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส อัตราการเติมถูกควบคุมด้วย
อัตราการเติมปริมาณ 8-10 กรัมต่อนาที  
  3.2.3  การเตรียมช้ินงานทดสอบส าหรับทดสอบแรงดึง 
ช้ินงานวัสดุเชิงประกอบพื้นอะลูมิ เนียมเสริมแรงด้วยอนุภาค
ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ทดสอบแรงดึงจะถูกเตรียมช้ินงานให้ได้
ตามขนาดตามมาตราฐาน ASTM E8 เพื่อหาค่าความต้านทานแรงดึง  
โดยใช้เครื่องทดสอบสมบัติทางกลอเนกประสงค์ รุ่น NRI-TS501-
300  โดยก าหนดอัตราความเร็วในทดสอบแรงดึง เท่ ากับ 2 
mm/min  ดังรูปที่  4 
 

 
รูปที่  4  ลักษณะชิ้นงานทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E8 
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  3.2.4  การเตรียมช้ินงานส าหรับทดสอบความแข็ง โดย
น าช้ินงานที่ผ่านกระบวนการหล่อแบบกวนไปท าการเตรียมช้ิน
ทดลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  2010 มิลลิเมตร ขัดผิวหน้า
ช้ินงานด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ผิวหน้ามีความเรียบ แล้วท าการ
ทดสอบความแข็ง ด้วยวิธีการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์-บี 
(Rockwell – B) ใช้หัวกดที่ท าจากลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็ง ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว ใช้แรงกด 100 kgf  [10]  แล้วน าค่าที่
ได้มาท าการหาค่าเฉลี่ยความแข็งของช้ินงาน 
  3.2.5  การเตรียมชิ้นงานส าหรับการตรวจสอบโครงสรา้ง
จุลภาค ช้ินงานส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 2510 มิลลิเมตร ท าการขัดผิวหน้าช้ินงานด้วย
กระดาษทราย เบอร์ 150, ,320, ,400, ,800, ,1000 และ 1200 
แล้วท าการขัดละเอียดด้วยผงอะลูมินาขนาด 1 ไมโครเมตร และท า
การกัดผิว (Etching) เพื่อตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค  โดยใช้เครื่อง
ต รวจส อบ โค รงส ร้ า งก ล้ อ งจุ ล ท รรศ น์ แบ บ แส ง (Optical 
Microscope, OM) ยี่ห้อ OPTIKA รุ่น B383MET ดังรูปที่  5 
 

 
 

รูปที่  5   ช้ินงานส าหรับการตรวจสอบโครงสร้างจลุภาค 
 
  3.2.6  การทดสอบการสึกหรอ  การทดสอบการสึกหรอ
โดยใช้มาตรฐาน ASTM G65-94  ในการขับล้อยางในการทดสอบจะ
ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้าส าหรับการส่งก าลัง โดยใช้ อัตราการ
ความเร็วในการหมุนของล้อยางที่อัตราความเร็วรอบ เท่ากับ 200 
รอบต่อนาที หรือมีค่าความเร็วของพื้นผิว ประมาณ  2.4 เมตรต่อ
วินาที  ใช้ทรายซิลิกาหรือทรายออตตาวาในการขัดสี โดยป้อนจาก
กรวยสู่พื้นผิวร่วมระหว่างช้ินทดสอบกับล้อยาง อนุภาคของทรายมี
ขนาด 100 - 350 ไมโครเมตร และ ปริมาณความช้ืนของทราย
เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E11 การเตรียมช้ินทดสอบโดยใช้
กระดาษทรายเบอร์ 800 และเบอร์ 1200 ขัดผิวช้ินงาน  และท า
ความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์แแล้วท าการบันทึกบันทึกมวล ก่อน
และหลังท าการทดสอบ โดยมวลที่ถูกบันทึกจะมีความละเอียด 
0.0001 กรัม ในการทดสอบช้ินทดสอบต้องยึดติดให้แน่น ใช้เวลาใน
การทดสอบ 10 นาที ช้ินทดสอบจะอยู่ในสภาพที่ถูกขัดสีและมวล
ของช้ินงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลง  
 

 
 
รูปที่  6  การทดสอบการสึกหรอตามมาตรฐาน ASTM G65-94 
 

4.  ผลการทดลองและอภิปรายผล   
 4.1  ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง 
 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ
โลหะพื้นอะลูมิเนียมเสรมิแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน ซึ่งได้ผล
การทดสอบของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดย
กระบวนการหล่อแบบกวน ซึ่งได้ผลการทดสอบดังรูปที่ 7 
 ผลการทดสอบความต้านทานแรงดึง จากการเติมอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ค่าความต้านทานแรงดึงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อ
เติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่การกวนผสมด้วยความเร็ว
รอบ 200,  300 รอบ/นาที และที่การกวนผสมด้วยความเร็ว และ 
500 รอบ/นาที พบว่า A356+3% TiO2 ความต้านทานแรงดึงสูงสุด 
เท่ากับ 180.90 MPa จากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดพบว่าค่าความ
ต้านทานแรงดึง จากการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3 
เปอร์ เซ็นต์ โดยน้ าหนัก ที่ มีผลต่อวัสดุ เชิงประกอบโลหะพื้ น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการ
กวนผสมส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ
อะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึง 144.26 
MPa 
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รูปที่   7  ผลการทดสอบค่าต้านทานแรงดึงความของวัสดุเชิง
ประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน 
 
 4.2  ผลการทดสอบความแข็ง      
 ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์  ที่ผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน ซึ่งได้ผลการ
ทดสอบ ดังรูปที ่8  

 

 
  
รูปที่  8  ผลการทดสอบความแข็งของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์  ที่ผ่าน
กระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน 
 
 ผลการทดสอบความแข็งจากการเติมอนุภาคนาโนของไท
เนียมไดออกไซด์ ค่าความแข็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ทุกส่วนผสมและทุกความเร็วรอบในการกวน
ผสม จากการวิเคราะห์ค่าความแข็งของการเติมอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ที่มี
ผลต่อวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนา
โนไทเทเนียมไดออกไซด์ ในการกวนผสมที่ความเร็ว 200, 300 และ 
500รอบ/นาที พบว่ามีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ
อะลูมิ เนียมผสม เกรด A356 ที่ ไม่ ได้ เสริมแรงอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่าความแข็ง 43.00 HRB 

 4.3  ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสี 
 ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสี  ในมาตรฐาน ASTM 
G65-94 การก าหนดการสึกหรอที่เหมาะกับอนุภาคของแข็งกับช้ิน
ทดสอบของกระบวนการทดสอบ โดยแบ่งการใช้แรงในการทดสอบ
เพื่อให้เกิดความเค้นสูงหรือต่ า เพื่อศึกษารอยของการสึกหรอ  
ส าหรับในการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีในงานวิจัยครั้งนี้ โดย
ท าการศึกษาการสึกหรอโดยใช้ความเค้นต่ า การออกแบบจะเป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM G 65-94  ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัด
ส ีดังรูปที ่9  
 
 ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีตามมาตรฐาน ASTM G 
65-94 จากการเติมอนุภาคนาโนของไทเนียมไดออกไซด์ ค่าความทน
ต่อการสึกหรอแบบขัดสีจะเพิ่มขึ้นเมื่อเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ ทุกส่วนผสมและทุกความเร็วรอบ จากการวิเคราะห์ค่าการ
ทนต่อการสึกหรอแบบขัดสี ของการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ที่มีผลต่อวัสดุเชิง
ประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียม
ไดออกไซด์ และในการกวนผสมที่ความเร็ว 200, 300 และ 500 
รอบ/นาที พบว่ามีความทนต่อทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีเพิ่มขึ้น
หรืออัตราการสึกหรอลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอะลูมิเนียมผสม 
เกรด A356 ที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่า
อัตราการสึกหรอ 0.000363 mm3/m 
 

 
 
รูปที่  9  ผลการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสีของวัสดุเชิงประกอบ
โลหะพื้นอะลูมิเนียมเสรมิแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน 
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สัดส่วนผสม 
ความเร็วรอบในการกวน (rpm) 

200  300  500  

A356+1%TiO2 

   

A356+3%TiO2 

   

A356+5%TiO2 

   

A356+7%TiO2 

   

A356+9%TiO2 

   
 
รูปที ่ 10  โครงสร้างจุลภาคของวสัดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลมูิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
 
4.4 ผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค   
 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 1, 3, 5, 7 และ 
9 เปอร์เซ็นโดยน้ าหนัก และกวนผสมด้วยความเร็วรอบในการกวน 
200, 300 และ 500 รอบต่อนาที  ดังรูปที่  10    
 ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุเชิงประกอบ
โลหะพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมได
ออกไซด์  พบว่า  การเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 1 

เปอร์เซ็นโดยน้ าหนัก และกวนผสมในความเร็วรอบ 200 รอบต่อ
นาที  มีการกระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ค่อนข้าง
สม่ าเสมอ มีกลุ่มของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เกาะกลุ่มรวมกัน  
เกรนอะลูมิเนียมปฐมภูมิมีลักษณะค่อนข้างกลม เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์  ในโครงสร้างจุลภาคสัดส่วนผสม  
และความเร็วรอบ อื่น ๆ เนื่องจากการเติมไทเทเนียมไดออกไซด์
และความเร็วรอบที่เพิ่มขึ้น ส่งผลท าให้ลักษณะของโครงสร้าง
จุลภาคมีความแตกต่างกันและมีการกระจายตัวของไทเทเนียมได
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ออกไซด์ที่ ไม่สม่ าเสมอเนื่องการเข้าไปผสมของไทเทเนียมได
ออกไซด์กับน้ าโลหะอะลูมิเนียมที่น้อย เป็นผลมาจากความแตกต่าง
ของวัสดุและความสามารถในการเป็นของเหลวหรือการเปียกของ
น้ าโลหะอะลูมิเนียม  
 โครงสร้างจุลภาคโดยรวมของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด 
A356 ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยกระบวนการหล่อแบบกวน ดัง
รูปที่ 11  
             

 

 

รูปที่  11  โครงสร้างจุลภาคของวัสดุอะลูมิเนยีมผสม เกรด A356 
 
 โครงสร้างจุลภาคของวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่
ไม่ผ่านการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ มีลักษณะเนื้อ
พื้นเป็นเดนไดรท์ของอะลูมิเนียมหรือ α-Al ที่มีขนาดใหญ่ เกิด
โครงสร้างยู เทคติคซิลิคอนที่มีขนาดเล็กคล้ายเข็ม (Acicular 
Silicon) Al Si Mg มีลักษณะเป็นเส้นโค้งมนซ้อนทับกันและ Al Mg  
มีลักษณะเป็นจุดสีด าๆ โดย  α-Al จะพบอยู่ในทุกโครงสร้างที่
ตรวจสอบ 
 
5. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์โดยกระบวนการ
หล่อกวน โดยท าการศึกษาสมบัติทางกลและตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค ผลการวิจัยพว่า การทดสอบสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบ
แรงดึงตามมมาตราฐาน ASTM E8 พบว่าค่าความต้านทานแรงดึง 
จากการเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ 3 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนัก ที่มีผลต่อวัสดุเชิงประกอบอะลูมิเนียม ในการกวนผสม 
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุเชิงประกอบ
อะลูมิเนียม เกรด A356 ที่ให้ค่าความต้านทานแรงดึง 144.26 
MPa  การทดสอบสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบความแข็ง    แบบ
รอคเวล -บี   พบว่า  ค่าความแข็งของการเติมอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์ 1, 3, 5, 7 และ 9 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก ที่มี
ผลต่อค่าความแข็งของวัสดุเชิงประกอบโลหะพื้นอะลูมิเนียม
เสริมแรงด้วยอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ และ ในการกวน
ผสมที่ความเร็ว 200, 300 และ 500รอบ/นาที พบว่ามีค่าความ
แข็งเพิ่ม เมื่อเปรียบเทียบกับอะลูมิเนียม A356 ที่ไม่ได้ผสมอนุภาค

นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีค่าความแข็ง 43.00 HRB และการ
ทดสอบสมบัติเชิงกลโดยการทดสอบการสึกหรอแบบขัดสี  ใน
มาตรฐาน ASTM G65–94 พบว่า ค่าความทนต่อทดสอบการสึก
หรอแบบขัดสีเพิ่มขึ้นหรืออัตราการสึกหรอลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับวัสดุอะลูมิเนียมผสม เกรด A356 ที่ไม่ได้ผสมอนุภาคนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์  ซึ่ งมีค่ าอัตราการสึกหรอ 0.000363 
mm3/m และการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค พบว่าการเติม
อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และกวนผสมส่งผลให้มีการ
กระจายตัวของไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ค่อนข้างสม่ าเสมอ  
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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